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 قواعد انُشر يف جمهح آثار انرافدٌٍ

 تقبل المجمة البحوث العممية التي تقع في تخصصات: -ٔ

 يعمم االثار بفرعيو القديم واإلسالم . 
 بميجاتيا و الدراسات المقارنة. المغات القديمة 
 . الکتابات المسمارية و الخطوط القديمة 
 . الدراسات التاريخية والحضارية 
 . الجيولوجيا االثارية 
  يتقنيات المسح االثار . 
 . الدراسات االنثروبولوجية 
 . الصيانة والترميم 

 تقدم البحوث الى المجمة بالمغتين العربية أو االنكميزية . -ٕ

(، وبمسافات مزدوجة بين word – 2010(، وبنظام )A4عمى ورق ) يطبع البحث -ٖ
لمغة   Times New Romanلمغة العربية، و  Simplified Arabicاالسطر، وبخط 

 ، وبنسختين ورقيتين. (CD)االنكميزية، ويسمم عمى قرص ليزري 

يطبع عنوان البحث في وسط الصفحة يميو اسم الباحث ودرجتو العممية ومكان عممو  -ٗ
 (.e-mailوالبريد االلكتروني ) كامالا 

( ٓٓٔيجب ان يحتوي البحث ممخصا بالمغتين العربية واالنكميزية عمى ان ال تزيد عن ) -٘
 كممة.

يحتوي ممخص البحث باإلنكميزية عمى عنوان البحث واسم الباحث ودرجتو العممية  -ٙ
 والبريد االلكتروني لو. ومكان عممو كامالا 

 تتعمق بعنوان البحث ومضمونو. تضمين البحث كممات مفتاحية -ٚ

من ممكية  ان ال يكون البحث قد تم نشره سابقا أو كان مقدما لنيل درجة عممية أو مستالا  -ٛ
 عند تقديمو لمنشر. فكرية لباحث أخر، وعمى الباحث التعيد بذلك خطياا 

 يمتزم الباحث باتباع االسس العممية السميمة في بحثو. -ٜ

ليتناسب مع مقترحات الخبراء واسموب النشر في يمزم الباحث بتعديل فقرات بحثو   -ٓٔ
 المجمة.



(، صفحة وفي حال تجاوز العدد المطموب ٕ٘ال تتجاوز عدد صفحات البحث عن ) -ٔٔ
 عن كل صفحة اضافية. اضافياا  يتكفل الباحث بدفع مبمغاا 

 ال تعاد اصول البحوث المقدمة لممجمة الى اصحابيا سواء نشرت أم لم تنشر. -ٕٔ

كال عمى التوالي وبحسب ورودىا في البحث، وتزود بعناوين،  وتقدم ترقم الجداول واالش -ٖٔ
 بأوراق منفصمة وتقدم المخططات بالحبر االسود والصور تكون عالية الدقة.

 تكتب ارقام اليوامش بين قوسين وترد متسمسمة في نياية البحث. -ٗٔ

في اليامش مع وضع مختصر المصدر بين قوسين في  يشار الى اسم المصدر كامالا  -٘ٔ
 نياية اليامش.

 يتحمل الباحث تصحيح ما يرد في بحثو من اخطاء لغوية وطباعية. -ٙٔ

تعمل المجمة وفق التمويل الذاتي، ولذلك يتحمل الباحث اجور النشر البالغة  -ٚٔ
 (، مئة الف دينار عراقي.ٓٓٓٓٓٔ)

من بحثو، أما نسخة المجمة كاممة فتطمب من سكرتارية المجمة  يزود كل باحث بمستل  -ٛٔ
 من تحدده ىيأة التحرير. لقاء  ث

 ترسل البحوث عمى البريد االلكتروني لممجمة:  -ٜٔ

uom.atharalrafedain@gmail.com  
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 عدي عبدالوهاب النعيمي
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من مالحم مموك بالد الرافدين في األلف الثاني واألول قبل 
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 ريم محمد صالح مصطفى ٓٚ-٘ٗ
 أ.د. صفوان سامي سعيد

هواجس خوف اآلشوريين وقمقهم من األرواح الشريرة 
 والعفاريت

 سندس عمي حمادي ٜٔ-ٔٚ
 أ.د. ياسر عبد الجواد المشهداني

 مدينة سيواس قبل حكم السالجقة

ٜٖ-ٔٔٗ 
 أ.م.د. محمد كامل روكان
 التنقيبات الروسية في منطقة سنجار شمال العراق م.د. جمعة حريز الطمبي

ٔٔ٘-ٖٔٚ 
 مصطفى احمد عمي السامرائي
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( ٕٔٙ – ٜٔٔالبيوت السكنية من العصر االشوري الحديث )
 مواقع منتخبة من منطقة مشروع سد مكحول –ق.م 

ٖٜٔ-ٔٙٗ 
 فالح غضوي نومان الشمري

 من الجوامع التراثية في مدينة سنجار أ.م.د حيدر فرحان حسين الصبيحاوي

 أ.م.د. حسين يوسف حازم ٘ٛٔ-٘ٙٔ
مواقع الحفريات اآلثرية في "اهمية الحبوب المتفحمة في 

 دراسة تحميمية" -عصور ما قبل التاريخ

ٔٛٚ-ٕٕٔ 
 اشرف عزيز عبد الكريم الهالي بك

 د. شكيب راشد بشير ال فتاح
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 م.د مهند خمف جمين الشمري ٜٕٚ-ٖٕٙ
 حنان عبد الحمزة بعيوي

 الثالثةنصوص اقتصادية غير منشورة من ساللة اور 

ٕٛٔ-ٖٕٓ 
 ُمثَّنى سعدون ظافر الهنداوي
 ا.د. محمود ابراهيم حسين

 م.د.داليا محمد السيد

الشياطين واألرواح الشريرة في العراق القديم في ضوء 
 النصوص المسمارية

 



 

 

  



١٦٥ 

  قبل التاریخما عصور  في"اهمیة الحبوب المتفحمة في مواقع الحفریات اآلثریة 

  دراسة تحلیلیة"

  أ.م.د. حسین یوسف حازم

  كلیة اآلثار / جامعة الموصل

hussein_1974@uomosul.edu.iq 

  

  ١٧/١/٢٠٢١اریخ قبول النشر: ت   ٢٩/١١/٢٠٢٠تاریخ تقدیم البحث للمجلة: 

  

   :ملخص ال

القیمــة  فضــال عــنمثلــت الحبــوب بوجــه عــام والمتفحمــة بوجــه خــاص اهمیــة كبیــرة وبالغــة 

للحبــوب لإلنســان والحیــوان واهمیتهــا فـي االســتهالك الغــذائي والحیــاتي ومــا لــه مــن الغذائیـة الكبیــرة 

النــاتج عــن ذلــك ودورهــا فــي االقتصــاد  اهمیــة ودور كبیــرین فــي التــأمین الغــذائي والنمــو واالســتقرار

مثلـت الحبـوب وبشـكل رئـیس المتفحمـة كما الزراعي الذي مثلت أحد أهم أركانه وعناصره الرئیسة 

التي مضى على بقایاها فترات زمنیة موغلة في القدم والتي وجدت في اغلـب المواقـع اآلثاریـة فـي 

مــن مصــادر المعلومــات الخاصــة بالكشــف  العدیــد مــن منــاطق العــالم القــدیم مصــدرًا مهمــًا وكبیــراً 

اآلثاري والسیما في المواقع العائدة لفترة عصور قبل التاریخ التي شـكلت عنصـرًا مهمـًا للمعلومـات 

فــي تلــك الفتــرة التــي ال توجــد فیهــا مصــادر كتابیــة مدونــة نتیجــة عــدم اكتشــاف أو ابتكــار الكتابــة 

تي قدمتها تلك الحبوب المتفحمة اهمیة بالغة فـي وتدوینها في تلك الفترة. وقد شكلت المعلومات ال

التعـرف علــى المواقــع اآلثاریــة التـي تــم العثــور علــى مخلفاتهـا وبقایاهــا والظــروف البیئیــة والمناخیــة 

والحیاتیـــة التـــي عكســـتها تلـــك المعلومـــات عنهـــا للبـــاحثین المختصـــین فـــي المجـــال اآلثـــاري وكـــذلك 

مـــن هـــذا المنطلـــق توالـــدت فكـــرة البحـــث وموضـــوعه الزراعـــي الخـــاص بعلـــم النبـــات بوجـــه عـــام. و 

ة التـي انصــبت ضـمن هــذا المجـال والتـي حاولنــا ابـراز ذلــك الـدور واهمیتــه رئیســوجوانبـه الوأهدافـه 

واستعراضـــه بفقـــرات تضـــمنت جوانـــب هامـــة شـــكلت قاعـــدة اساســـیة للبـــاحثین والمختصـــین والعمـــل 

تبعـًا لـذلك كل خـاص. وقـد تضـمن البحـث البحثي والتطبیقي الـذي یفیـد ویخـدم المجـال اآلثـاري بشـ

 اً مصــــدر األول: الحبــــوب المتفحمــــة بوصــــفها  المبحــــث ، تضــــمنمــــثال مباحثــــه  ینجــــانبین أساســــ

الثـــاني: اســـتعراض المبحـــث  مواقـــع عصـــور مـــا قبـــل التـــاریخ. فیمـــا تضـــمنالخاصـــة بللمعلومـــات 

منطقـة الشـرق  –تهاومـدلواللنماذج من الحبوب المتفحمة المكتشفة فـي مواقـع عصـور قبـل التـاریخ 

. وقـد اعتمــدنا فـي دراسـتنا للبحــث وعرضـه علـى عــدد مـن المصـادر المتخصصــة نموذجـا"ااألدنـى 

الهامــة التــي تضــمنت معلومــات هامــة وكبیــرة عــن الموضــوع والتــي تناولناهــا بالتحلیــل والتمحــیص 



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

١٦٦ 

العلمیـة التـي  والحقیقـة هومضـمونلـذلك بمـا یتوافـق مـع ماهیـة الموضـوع  تبعـاوالدراسة االسـتنتاجیة 

   بني علیه البحث نتائجه ومضمونه.

 ،الحفریات األثریة  ،الشرق األدنى ،قبل التاریخعصور  ،الحبوب المتفحمة :الكلمات المفتاحیة

  االستهالك الغذائي والحیاتي .   

Carbonated Grains and it's Role in Archaeological Detection during      
   Prehistory – An Analytical Study 

 
       Assist. Prof. Dr. Hussein .Y.Hazim  
College Of Archaeology- University Of Mosul 

 
Abstract: 

Grains in general and Carbonated in particular, were of great 
importance and importance in old addition to the large nutritional value 
of grains for human and animals, their importance in food consumption 
and life and their wealth of great importance and role in food insurance 
growth and stability the resulting result and its role in the agricultural 
economy which represented one of its main pillars and elements. Grains, 
mainly carbonated whose remains are old periods of time, which were 
found in most archaeological sites in many regions of the ancient world 
represented an important and large source of information on disburse 
detection, especially in the sites for the time of the passage of the right of 
the date which constituted an important element of information in that 
period when there are no written sources. The information provided by 
the Carbonated grains was extremely important in identifying the 
archaeological sites whose remnants and remnants were found and the 
environments, climatic and living conditions that this information 
reflected on them for the researchers in the archaeological field as well as 
the agricultural field for botany. From this standpoint, the idea of the 
research, it's subject and it's main aspects came. The research included: a 
review and clarification of the of Carbonated grains as a source of 
information for prehistoric sites. The second included: a review of 
samples of Carbonated grains discovered in prehistoric sites and their 
implications. We have relied in our study of research and supported on a 
number of specialized sources that we deal with it's valuable information 
in the research with analysis and scrutiny and conclusions accordingly in 
accordance with what is the subject and it's content and the scientific 
truth on which the research is based and it's results and content.    
Keywords:  Carbonated Grains , Prehistory , Near East , Archaeological 
Excavations  , Food And Life Consumption. 



  أ.م.د. حسین یوسف حازم      اهمیة الحبوب المتفحمة في مواقع الحفریات اآلثریة   

 دراسة تحلیلیة -في عصور ما قبل التاریخ   

١٦٧  

  مقدمة:ال

شكلت الحبوب أحد أهم المحاصیل الزراعیة ذات القیمة الغذائیة الكبیرة لإلنسان والحیوان 

ًا لــه. وتعــد الحبــوب وبشــكل خــاص صــاد الزراعــي وعنصــرًا مهمــًا ورئیســوعــدت أهــم مقومــات االقت

قبـل التـاریخ التـي مـن  عصـور  عكشـف اآلثـاري لمواقـالمتفحمة أحد أهم مصـادر المعلومـات فـي ال

خاللها تم الحصول على المعلومات التي تتعلق بالمواقع اآلثاریة وجوانـب حیـاة سـكانها والظـروف 

البیئیة والمناخیة التي یعكسها وجود بقایا ومخلفات تلك الحبوب من خاللها ظروف ونمط زراعتها 

اخي للمنطقــة ة والعامــة للواقــع البیئــي والمنــمالمــح الرئیســم فــي رســم الصــورة والوالتــي بــدورها تســاه

الجوانــــب االقتصــــادیة والحیاتیــــة للســــكان وتــــاریخ الزراعــــة والتهجــــین فیهــــا. كمــــا تقــــدم فضــــال عــــن 

معلومـــات مهمـــة للمختصـــین بالزراعـــة وعلـــم النبـــات فیمـــا یتعلـــق بأنمـــاط الزراعـــة وأنـــواع الفصـــائل 

  المعلومات التي تخص الجانب الزراعي لها.والمعلومات التي تخص البنیة الجینیة و 

جوانبـه التـي انصـبت  أهدافـه و ومن هذا المنطلق جـاءت فكـرة البحـث وموضـوعه ودراسـة

ضمن هذا اإلطـار الـذي ركـز علـى اهمیـة الحبـوب ودورهـا كأحـد مصـادر المعلومـات التـي تخـص 

لجوانـب والمعلومـات التـي وتفید وتخدم الجانب اآلثاري والتي حاولنا من خالله إبراز وعرض اهـم ا

قــدمتها تلـــك الحبـــوب وتحلیلهـــا واســـتنباط المعلومـــات المهمـــة التـــي تخـــدم وتنضـــوي ومـــا لـــه عالقـــة 

 ركـــز: ینالبحـــث وتركـــزت فـــي جـــانبین رئیســـبالجانـــب اآلثـــاري محـــور البحـــث. وقـــد جـــاءت دراســـة 

ور قبـــل مواقـــع عصـــب الخاصـــة علـــى الحبـــوب المتفحمـــة مصـــدرًا للمعلومـــات منهمـــا األول الجانـــب

اسـتنباطها منهـا فیمـا لـه  اسـتطعناالتاریخ والتي حاولنا ابراز تلـك االهمیـة ونوعیـة المعلومـات التـي 

عالقة بدراسة الجوانب اآلثاریة وما یتعلق بها وبشكل خاص المواقع اآلثاریـة التـي ثـم العثـور فیهـا 

فــي دراســة الواقــع علــى بقایــا ومخلفــات الحبــوب واعتمادهــا أحــد مصــادر المعلومــات التــي أفــادت 

بعـرض  فیعنىالثاني من البحث اما الجانب اآلثاري لتلك المواقع والمناطق العائدة لها بوجه عام. 

منطقــة  –مــدلوالتها نمــاذج مــن الحبــوب المتفحمــة المكتشــفة فــي مواقــع عصــور مــا قبــل التــاریخ و 

رق األدنى التي تم العثـور . وقد تم التركیز على المواقع العائدة لمنطقة الشنموذجا"أالشرق االدنى 

ة متفحمــة وكــان الغــرض مــن تركیزنــا الحبــوب والتــي كانــت غالبیتهــا بهیــأ فیهــا علــى بقایــا ومخلفــات

على تلك المواقـع بشـكل خـاص كـون ان منطقـة الشـرق األدنـى التـي تعـود إلیهـا تلـك المواقـع تمثـل 

نهـــا قـــدمت معلومـــات األساســـیة والتـــي مثلـــت محـــور بحثنـــا كو المـــوطن الـــرئیس للحبـــوب ومناطقـــه 

واضــــحة ومهمــــة ألنهــــا مثلــــت األســــاس لبقیــــة المنــــاطق فــــي العــــالم التــــي شــــهدت زراعــــة الحبــــوب 

ة لدراســـة تلـــك الحبـــوب واســـتنباط المعلومـــات التـــي قـــدمتها نهـــا وبالتـــالي فـــإن األهمیـــة الرئیســـوتهجی

ن وبشـكل خـاص التـي تنصـب فــي مجـال الكشـف اآلثـاري تكمـن فــي قیمتهـا ووضـوحها وبروزهـا بــی

ضـــنا لنمـــاذج الحبـــوب المكتشـــفة فـــي مواقـــع اقـــع اآلثاریـــة. وقـــد ســـبق عر المخلفـــات والبقایـــا فـــي المو 
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عصــور قبــل التـــاریخ اســتعراض النتشــار الحبـــوب فــي ومواطنهــا األصـــلیة وبشــكل خــاص منطقـــة 

الشرق األدنى القـدیم وذلـك لتتبـع المنـاطق والمواقـع اآلثاریـة التـي ظهـرت فیهـا زراعـة تلـك الحبـوب 

انیة استنباط المعلومات التي یمكن أن تحققهـا وتخـدم الجانـب اآلثـاري والحضـاري التـي تـدعم وامك

مــــن مصــــادر المعلومـــات وبشــــكل خــــاص  اً مصـــدر فیـــد فــــي الكشــــف والدراســـة اآلثاریــــة بوصــــفها وت

المعلومات المتعلقـة بالجوانـب البیئیـة والمناخیـة والطوبوغرافیـة وظـروف الزراعـة والتـي نوهنـا عنهـا 

  آنفًا.

اعتمد البحث على عدد من المصادر المتخصصة والهامة والتي أغنت الموضـوع وامدتـه 

  بالمعلومات القیمة والهامة سواء العربیة أم االجنبیة ومن اهمها:

(وولي، هاوكس وول، أضواء على العصر الحجري الحدیث، ترجمة وتعلیـق: سـیري عبـد 

الجـادر، ولیـد، عصـور -و (الـدباغ، تقـي )ةجامعة اسیوط وجامعة بیـروت العربیـالرزاق الجوهري، 

علي، یونس عبد القادر، المدخل -) و (الجنابي، محسن علي احمد١٩٨٣ما قبل التاریخ، بغداد، 

ــــــة، موصــــــل،  ــــــاج المحاصــــــیل الحقلی ــــــى انت  Helback, H., ''The) و (١٩٩٦إل

paleothnobotany of the near east and Europe'', In: Prehistoric 

investicaions in Iraqi Kurdistan, Chicago, 1960)) و (Mortensen, P., 

''Additional remarks on the chronology of early village farming 

communities in the Zagros area'', In: Sumer, Vol. 20, 1964).(.  

 هــذا البحــث وتقــدیم موضــوعه وعــرضاعــداد وفــي الختــام نتمنــى أن نكــون قــد وفقنــا فــي 

معلوماته ونتائجه بالشكل المقبول وبما یتوافـق مـع المنهجیـة العلمیـة والبحثیـة الرصـینة وقواعـدهما 

ویتوافق مع الحقیقة العلمیة الصحیحة ویقدم نتائجها بشكل عملي وواقعي وواضح وجلي. ومن اهللا 

  التوفیق. )(تعالى 

  



  أ.م.د. حسین یوسف حازم      اهمیة الحبوب المتفحمة في مواقع الحفریات اآلثریة   

 دراسة تحلیلیة -في عصور ما قبل التاریخ   

١٦٩  

  التاریخ:مواقع عصور قبل ب الخاصة الحبوب المتفحمة مصدرًا للمعلومات

تعد الحبوب أحد أهم المحاصیل الزراعیة التي شكلت قیمة غذائیة لدى االنسان منذ أقـدم 

العصـور، إذ عــدت المصــدر الــرئیس للغــذاء البشــري ومــا تــزال الحتوائهــا علــى المــواد الالزمــة لنمــو 

الحقلیـة  . كمـا انهـا تشـكل اهمیـة كبیـرة كأحـد أبـرز المحاصـیل)١(االنسان والحیوان (الكاربوهیدرات)

التــي تــزرع بمســاحات واســعة والتــي غالبــًا تنضــج فــي وقــت واحــد وتحصــد فــي وقــت واحــد ایضــًا 

ویمكن خزنها لفترة طویلة تحت الظروف االعتیادیة، كما تعد ضـمن المحاصـیل الغذائیـة المباشـرة 

)direct د  فــي إمـــداد االنســان بحاجتــه مــن الغـــذاء الضــروري وال تحتــاج إلــى علمیـــات یــتف) التــي

تحویــل كبیــرة. وتنــدرج محاصــیل الحبــوب ضــمن المحاصــیل النجیلیــة التــي تــزرع لغــرض الحصــول 

على الحبوب لالستهالك البشري بالدرجة االولى كالحنطة والشـعیر والـرز والـذرة والشـوفان والشـیلم 

والــدخن وكعلــف للحیوانــات بالدرجــة الثانیــة. وتكمــن اهمیــة تلــك المحاصــیل فــي انهــا تحتــوي علــى 

الیة من النشأ الذي یعد المصدر الرئیس للطاقة التـي یحتاجهـا الجسـم وكـذلك تحتـوي علـى نسبة ع

البروتینات والمواد المعدنیة والفیتامینات ونسـبة مـن المـواد الدهنیـة وهـذه المـواد مجتمعـة تـدخل فـي 

دیـد . كما أن الحبوب كان لهـا أهمیـة بالغـة فـي اقتصـاد كـل مـن العـالمین القـدیم والج)٢(بناء الجسم

اهمیــــة  وزادتففــــي آســــیا وافریقیــــا واوروبــــا شــــكلت الحبــــوب كــــالقمح والشــــعیر والــــذرة اهمیــــة بــــارزة 

حضارة بوصفها الدعامة االولى للزراعة الخاصة في محاصیل هامة اخرى كالذرة في االمریكیتین 

  .)٣(العصر الحجري الحدیث

حــدیث بوجــه عــام زراعــة الحبــوب الدعامــة الرئیســة لتطــور العصــر الحجــري ال تشــكلوقــد 

والزراعة بوجه خاص والسیما منطقة الشرق االدنى القدیم، إذ أن ظهور الزراعـة فـي هـذه المنطقـة 

البیئة االصلیة لمعرفة أنواع مختلفة من الحبـوب واهمهـا القمـح ذو السـنبلة الواحـدة  عدهاأدت إلى 

ینمـا النـوع االخـر هـو مـن من البلقان إلى غربـي ایـران. ب توهذا النوع ینمو في تربة ضعیفة، امتد

فصیلة القمح الروسي الذي یستعمل لغـذاء الماشـیة، وقـد اشـتهر آنـذاك فـي منـاطق العـراق وسـوریا 

 فــي ا"أساســ ا"زراعــة تلــك الحبــوب فــي المنطقــة تغیــر  ت.وقــد مثلــ)٤(وفلســطین وشــرقي تركیــا وایــران

 ا أعطـــت فوائـــد جمـــة اذ ان زراعـــة تلـــك الحبـــوب والنتـــائج المتولـــدة منهـــ العصـــر الحجـــري الحـــدیث

ومنها المتفحمة التـي خلفـت بقایاهـا بهـذا الشـكل بعـد مـرور فتـرات زمنیـة طویلـة علیهـا فـي المواقـع 

" مـن مصـادر المعلومـات الخاصـة لتلـك المواقـع والفتـرات الزمنیـة التـي مصدرا "هامااألثریة وعدت 

ا الجماعـات البشـریة فـي الى الجهود والنشاطات التي قامـت بهـمرت علیه. ویشیر في الوقت ذاته 

الحقبة الزمنیة للعصر الحجري الحدیث بشكل خاص في تهجینهم للحبـوب والتعـرف علـى أنواعهـا 

علــى انواعهــا وخصائصــها یشــیر إلــى التعمــق والبحــث واالستقصــاء والتحــري لــدى تلــك وفصــائلها 

یثبــت معــرفتهم  . كمــا یــوفر الــدلیل األثــري الــذي)٥(الجماعــات فــي تلــك المرحلــة الهامــة مــن حیــاتهم
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العثـــور علـــى تلـــك االنـــواع  عبـــر ر للزراعـــة والتـــدجین وبشـــكل واســـعبشـــكل مطلـــق فـــي هـــذا العصـــ

. وفي ضوء ما تقدم فإن الحبوب التي )٦(والفصائل بشكل واسع في مواقع أثریة عدیدة في المنطقة

 فـيص عثر علیها في تلك المواقع وغیرها تشكل مصدرًا هامًا من مصادر المعلومـات وبشـكل خـا

) والــذي Botany) والســیما الحبــوب المتفحمــة. فعلــم النبــات (prehistoryعصــور قبــل التــاریخ (

ــــــــــاني  ــــــــــة بمصــــــــــطلح اركیوبوت ــــــــــع االثری ــــــــــي المواق ــــــــــات ف ــــــــــا النبات ــــــــــى دراســــــــــة بقای یصــــــــــطلح عل

)Archaeobotany ي االســتدالل مســاهمة علمــاء النبــات فــ) یســاهم مســاهمة فاعلــة عــن طریــق

اقــع ومقارنتــه مــع المحــیط. كــذلك عــن طریــق ســة الغطــاء النبــاتي للمو دراعلــى مواقــع اآلثــار عبــر 

دراســة التربــة وتحلیلهــا ومعرفــة تراكیبهــا الكیمیائیــة وبالتــالي معرفــة مــا تحویــه مــن مــواد تحتضــنها 

كما أن دراسة البقایا العضویة للنباتات تساعد كثیرًا في معرفة أنواع النباتات التـي كانـت بداخلها، 

نمو هـذه النباتـات والوسـط  عرفة المناخ القدیم الذي ساعد فيقع قدیمًا فضًال عن ممنتشرة في المو 

البیئـــي الســـائد وقتـــذاك وبالتـــالي معرفـــة الحالـــة االقتصـــادیة والمعاشـــیة للنـــاس الـــذین ســـكنوا الموقـــع 

قــدیمًا. أمــا مــا یتعلــق بمســاهمة علــم اآلثــار لعلــم النبــات فــي هــذا اإلطــار ومــا لــه عالقــة بموضــوع 

فهو توضیح طبیعة النباتات التي كانت تنتشـر فـي المواقـع األثریـة قـدیمًا سـواًء مـن بقایاهـا  البحث

العضـــویة، حیـــث یفیـــد هـــذا علمـــاء النبـــات فـــي مقارنـــة المنـــاخ القـــدیم والظـــروف التـــي عاشـــت بهـــا 

ن وتبـرز اهمیـة دراسـة الحبـوب للبـاحثین فـي منشـأ التـدجی .)٧(النباتات قدیمًا مع ما هو سائدًا الیـوم

الــذي كــان األصــل الضــروري والقاعــدة األساســیة للثــورة الزراعیــة فــي اعتمــادهم علــى الــدالئل التــي 

تقــــدمها مختلـــــف االختصاصـــــات المتعـــــددة وفـــــي مقــــدمتها علـــــم دراســـــة شـــــكل الحیوانـــــات وبنیتهـــــا 

(مورفولــــوجي) وكــــذلك الدراســــات الخاصــــة باألصــــول الوراثیــــة التــــي یقــــدمها علــــم األحیــــاء وایضــــًا 

الخاصــة بتتــابع األزمـان وتوزیــع اآلثــار التــي یهـتم بهــا علمــاء اآلثــار وكـل حقــل مــن هــذه الدراسـات 

قه الخاصة واصطالحاته الخاصة ولكنها بتعاونهـا مـع بعضـها تسـتطیع أن ائالحقول العلمیة له طر 

. وتقـدم عملیـات زراعـة وتهجـین )٨(تقدم الحلول لصعوبات ومشاكل عامة لها صلة بمنشـأ التـدجین

وبشــكل رئــیس الحبــوب معلومــات هامــة وقیمــة عــن تــاریخ التهجــین وطرقــه والتــي تشــكل النباتــات 

اهمیة كبیرة وبالغة للباحثین المختصین سواًء في مجال اآلثار أو علم النبات والتي تشكل الحبوب 

اهمیـــة خاصـــة فیهـــا، فالعـــالم القـــدیم یعـــد المـــوطن األول للحبـــوب وخاصـــة الرئیســـة منهـــا كالحنطـــة 

وتلك األصناف لم تدخل إلى العالم الجدید إال بعد اكتشافها مـن األوربیـین فـي القـرن  والرز...الخ،

 مهـم الخامس عشر المیالدي. وقد لعبت الحبوب دورًا بارزًا في حیاة االنسان عندما دخلـت كغـذاء

وتشـــكل دراســـة الحبـــوب اهمیـــة  .)٩(فـــي حیـــاتهم منـــذ عصـــور قبـــل التـــاریخ وحتـــى الوقـــت الحاضـــر

ومصدرًا هامًا من مصـادر المعلومـات الخاصـة بالحضـارات القدیمـة نظـرًا ألهمیتهـا  حضاریة كبیرة

الكبیرة المشار الیها آنفًا . وفي ضوء تلك االهمیة والمعطیات المـذكورة اعـاله فـإن دراسـة الحبـوب 

تكتسب أهمیة خاصة للباحثین في المجال اآلثاري وبشكل خاص المختصین بفتـرات عصـور قبـل 
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تفتقر دراستها إلـى األدلـة الكتابیـة المدونـة لعـدم ابتكـار الكتابـة والتـدوین فیهـا وبالتـالي  التاریخ التي

تعتمــد الدراســات لتلــك الفتــرة الطویلــة زمنیــًا والموغلــة فــي القــدم علــى عــدة مصــادر وبشــكل خــاص 

لیهـا المخلفات والبقایا العینیة في المواقع العائـدة لهـا ومـن ابرزهـا الحبـوب المتفحمـة التـي مضـى ع

أو شكلت بعدًا زمنیًا من عمرها یمتد آلالف السنین. وتتجسد االهمیة الكبیرة والبالغة لهـذه الدراسـة 

فــي تقــدیمها واعطائهــا معلومــات هامــة وبالغــة أوضــحت الصــورة الجلیــة للواقــع المكــاني والزمــاني 

المجســـدة تـــم رســـم الصـــورة التقریبیـــة  طریقهـــان عـــوالظـــروف والجوانـــب التـــي ُأتصـــف بهـــا. والتـــي 

تحدیـد المعلومـات تسـاعد فـي بالدالئل والعینات الملموسة التي حملتها واعطتنا استنباطات ونتـائج 

وبیانهـــا والتـــي تنـــدرج ضـــمن العمـــل والجانـــب البحثـــي واآلثـــاري المخـــتص. وتعـــد الطریقـــة النباتیـــة 

ـــى الموقـــع أو بـــالقرب منـــه ودراســـة ب ـــات الطبیعیـــة النامیـــة عل ـــا النباتـــات المتعلقـــة بدراســـة النبات قای

ق التــاریخ النســبي الخــاص ائــوالحبــوب الغذائیــة واللقــاح الموجــود فــي المواقــع األثریــة أحــد أهــم طر 

بتاریخ اآلثار وطبیعة المواقع األثریـة فـي المسـاعدة علـى معرفـة احـوال المنـاخ القـدیم وعلـى تقـدیر 

فعالیـات االنسـان والحیـوان . فالمناخ یعد أحد العوامـل الرئیسـة المـؤثرة فـي مجمـل )١٠(زمنها النسبي

ذو تأثیر مباشـر علـى حركـة االقتصـاد فـي أیـة بقعـة فـي العـالم، كمـا  هنفسالوقت في والنبات وهو 

. )١١(انه یعد العامل األساس الذي یتوقف علیه توزیع عالمي النبـات والحیـوان علـى سـطح األرض

للتعـرف  اً مصـدر بیرة بوصـفها ب بوجه خاص اهمیة كوتمثل دراسة الحیاة النباتیة بوجه عام والحبو 

 على البیئة الطبیعیة وطبیعة وشكل الحیاة النباتیة في المناطق والمواقع اآلثاریة والتي تمثـل ایضـاً 

. فالنباتــــات والحیوانــــات تمــــد )١٢(مهمــــًا مــــن البیئــــة الطبیعیــــة.  انعكاســــًا للظــــروف المناخیــــة وجــــزءاً 

ویعكــس وجــود الحبــوب  .)١٣(الــرئیس للغــذاءاالنســان بكثیــر مــن المــواد األولیــة، كمــا تعــد المصــدر 

سواًء بحالتها البریة أم المدجنـة المیـزة والخصوصـیة للبیئـة الطبیعیـة والطوبوغرافیـة للمواقـع األثریـة 

للظــروف البیئــة والمناخیــة التــي كانــت ســائدة والتــي أشــرنا إلــى  اً والمنطقــة بوجــه عــام ویعطــي مؤشــر 

واقـع البیئـي والمنـاخي التـي تمتعـت بـه المنطقـة التـي تعـد انعكـاس لل وبالتـالي فهـي جانب منها آنفـاً 

إلى حٍد ما الموطن األصلي للعدید من الفصائل البریـة للنباتـات والحیوانـات التـي دجنـت فـي نفـس 

. ویعكس توافر ووجود الحبوب سواًء البریة ام المدجنة فـي المنـاطق الشـمالیة (١٤)المنطقة فیما بعد

ـــدة ل ـــاخ البحـــر والشـــرقیة والمواقـــع العائ ـــأثیرات من ـــى ت هـــا وبشـــكل خـــاص منطقـــة الشـــرق األدنـــى إل

المتوسط المطري على المنطقة وبشكل خاص الشتاء والربیع كما أشارت إلى ذلك نتائج التنقیبـات 

األثریة ومخلفات الحبوب التي كانت متفحمة والعائدة إلـى العصـر الحجـري الحـدیث وفـي مقـدمتها 

. واألمر ینطبـق نفسـه علـى )١٥(راعتهما بشكل رئیس في المنطقةالحنطة والشعیر اللذین انتشرت ز 

 ي آسیا إلى حٍد ما فـيجنوب غربلمناطق البحر المتوسط األوربیة، إذ ساعدت الظروف المناخیة 

. فیمــا )١٦(زراعـة القمـح والشـعیر والشــوفان فلـم تكـن هنــاك حاجـة للبحـث عـن حبــوب زراعیـة اخـرى
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 قط المطري المحدود إلى اعتماد طرائقأو ذات التساویة یشیر وجود الحبوب في المناطق الصحرا

. (١٧)الري االصطناعي أو المیـاه الجوفیـة فـي المواقـع والقـرى الزراعیـة الموجـودة فـي تلـك المنـاطق

ووفـــق مـــا تـــم ذكـــره فـــإن تـــوافر الحبـــوب ســـواًء المتفحمـــة أم البریـــة أم المدجنـــة فـــي المواقـــع األثریـــة 

ا یتعلــق بالبیئــة الطبیعیــة والظــروف المناخیــة ومــا لــه عالقــة والمنــاطق یعطــي صــورة وجوانــب فیمــ

بظــروف زراعتهــا، ومنهــا بوجــه عــام معرفــة نســبة التســاقط المطــري الــذي شــهده المواقــع والمنطقــة 

حسب الطبیعة الطوبوغرافیة سواًء جبلیة أم متموجة أم سهلیة أم صحراویة والمصادر المائیـة فـي ب

الحبــوب مــع المحاصــیل الزراعیــة االخــرى یؤكــد تــوافر ظــروف  الموقــع والمنطقــة إذ أن وجــود تلــك

ـــالي حصـــول  ـــة مالئمـــة لنجـــاح زراعـــة المحاصـــیل بوجـــه عـــام والحبـــوب بوجـــه خـــاص وبالت زراعی

عملیات زراعیـة أو عملیـات جمـع والتقـاط سـبقت تلـك العملیـات الزراعیـة، كمـا یقـدك صـورة ودلیـل 

لظـــروف البیئـــة والمنـــاخ الســـائدین وبالتـــالي  وجـــود البعـــد الزمنـــي لزراعـــة تلـــك المحاصـــیل والتكیـــف

تشــكل تلــك المعطیــات معــاییر هامــة للبــاحثین والمختصــین مــن اآلثــاریین فــي اعطــاء صــورة عــن 

الواقـــع االقتصـــادي والبیئـــي والمنـــاخي وظـــروف الزراعـــة التـــي كانـــت ســـائدة فـــي الموقـــع والمنطقـــة 

تقـدم تلـك المعلومـات عمـا  آلثـاري العـامالدراسـة والبحـث اوالمعاییر التي یمكن االعتماد علیهـا فـي 

اهمیة كبیرة في دراساتهم وابحاثهم النظریة والعملیة واجراء التجارب وتقییم مختصین بعلم النبات لل

معاییر الزراعة لدعم الدراسات والتجـارب والممارسـات العملیـة للعملیـات الزراعیـة لتلـك المحاصـیل 

ما له عالقة بكمیات االنتـاج ومسـتواه نظـرًا ألهمیـة تلـك وتقسیم ظروف نجاحها البیئیة والمناخیة و 

  المحاصیل وقیمتها الغذائیة وتعدد فوائدها ومجاالت استخدامها المتعددة.

ویؤشـــر وجـــود وتـــوافر الحبـــوب بأشـــكالها واصـــنافها المعروفـــة مؤشـــرات ومعلومـــات هامـــة 

للمواقــع اآلثاریــة ومنــاطق المعلومــات التــي امــدتنا بهــا علــى الظــروف البیئیــة والمناخیــة فضــال عــن 

زراعیـة فإنهـا تقـدم صـورة واضـحة عـن نشـاطات الجماعـات البشـریة ووعـیهم ومـداركهم العقلیـة فـي 

التعرف والتعمق بظروف زراعة تلك المحاصیل الذي یتماشى مع الظروف البیئیـة والمناخیـة التـي 

اســتمرارها والــذي  مــر بهــا االنســان مــن تغییــر منــاخي جــذري انعكــس علــى طبیعــة حیاتــه ودیمومــة

شكل الغذاء ركنًا أساسیًا فیها. فقد ارتبطت تلك النشاطات باستقرار الجماعات البشـریة فـي سـعیها 

الدؤوب للحصول على غذائها وتأمینه بشكل دائم مع تعرفها على ممیزات وخصـائص المحاصـیل 

لتعـرف علـى أنواعهـا قیامهم بتهجین الحبوب واباتات وظروف زراعتها وتهجینها عبر الزراعیة والن

وخصائصها الذي یشیر إلى البحث واالستقصاء العمیق من قبل تلك الجماعـات فـي تلـك المرحلـة 

) einkorn) و(Emmerالمعروفتین ( الهامة من حیاتهم من خالل قیامهم بتهجین نوعي الحنطة

ا العـراق آسـیا ومنهـ يجنـوب غربـمنـاطق اللذان انتشرا تهجینهمـا وزراعتهمـا علـى نطـاق واسـع فـي 

یــة أعطــت معلومــات ال . وبالتــالي فــإن تلــك المحاصــیل المتــوافرة فــي المواقــع األثر )١٨(بوجــه خــاص

مرحلـة متطــورة وهامـة فـي تطــور االمكانـات البشــریة والذهنیـة والعقلیــة تقبـل الشـك فــي االشـارة الــى 
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لمعلومـــات ًا مـــن مرتكـــزات العملیـــات الزراعیـــة ومصـــدرًا لماعـــات البشـــریة شـــكلت مرتكـــزًا أساســـللج

للمتخصصین من اآلثاریین فیما یتعلق بجـانبهم البحثـي اآلثـاري النظـري والمـوقعي والمتخصصـین 

في المجال الزراعي والقـائمین علیهـا ممـا یمثـل ُبعـدًا ومرتكـزًا تاریخیـًا وحضـاریًا وعلمیـًا، فاالختیـار 

غذائیــة كبیــرة وعالیــة واالنتقــاء الــدقیق فــي اختیــار أصــناف المحاصــیل الزراعیــة التــي تحتــوي قیمــة 

سـاعد الظـروف المناخیـة وتوافرها بشكل مكثف وكبیر وبشكل ممیز وخاص في المناطق التي ال ت

فــي المنــاطق ذات التســاقط المطــري المحــدود فــي  والبیئــة فــي نجــاح زراعتهــا أو مالءمتهــا والســیما

لدباغیـــة وتـــل المنـــاطق ذات الطبیعـــة الصـــحراویة أو الشـــبه صـــحراویة كمـــا فـــي منـــاطق وقـــرى ام ا

الصــوان فــي العــراق والتـــي تشــیر نتــائج التنقیبـــات األثریــة التــي اجریــت فیهمـــا اســتنادًا إلــى األدلـــة 

األثریة والحبوب المتفحمة التي عثر على بقایا إلـى حصـول الجماعـات البشـریة فـي القریـة األولـى 

طبیعیـــًا ذات حبـــوب علـــى الحبـــوب عـــن طریـــق المقایضـــة بمـــواد متبادلـــة مـــع منـــاطق تنمـــو فیهـــا ال

والقریة الثانیة حصول الجماعـات البشـریة فیهـا علـى الحبـوب عـن طریـق الـري  تساقط مطري عال

تلـك المحاصـیل التـي شـكلت ت عـن طریـق ممـا یقـدم معلومـا )١٩(الصناعي وفتح وشق قنوات الري

ة األساس فیهما وعن تطور ونمو بشري ورصد حال الغذاء الرئیس لتلك الجماعات عن انها الغذاء

المحاصــیل الزراعیــة مــن االدراك والتعمــق الــذي وصــلت إلیــه تلــك الجماعــات فــي معــرفتهم ألنــواع 

مــة أغلــب المنــاطق التــي العثــور فیهــا ءكمــا یؤشــر فــي الوقــت ذاتــه مال وقیمتهــا الغذائیــة والصــحیة.

على محاصیل الحبوب بأنواعها لظروف زراعتها سواًء أكانت ذات طبیعة جبلیة أو شبه جبلیة أم 

-٢٠٠مناطق سهوب أو مناطق ذات طبیعة رسوبیة ضمن معـدل سـقوط مطـري یتـراوح مـا بـین (

ــم والتــي تســمح بقیــام زراعــة ناجمــة للحبــوب ممــا عــد أحــد أهــم ا٤٠٠ لتــأمین  لعوامــل الرئیســة) مل

الغــذاء واســتمرار دیمومتــه فــي العدیــد مــن المواقــع والقــرى والــذي مكــن الجماعــات البشــریة فیهــا مــن 

مصـــادرهم الغذائیـــة بشـــكل دائـــم ومســـتمر. كمـــا تشـــیر مخلفـــات الحبـــوب والســـیما الحصـــول علـــى 

المهجنـــة منهـــا فـــي المواقـــع اآلثاریـــة والمنـــاطق العائـــدة لهـــا وبشـــكل رئـــیس منطقـــة الشـــرق األدنـــى 

المــوطن الــرئیس والبــارز لهــا إلــى صــیرورة وقیــام أســس االســتیطان واالســتقرار فیهــا وتوســع وازدیــاد 

ریة فیهـــا اســـتنادًا إلـــى بقایـــا ومخلفـــات تلـــك الحبـــوب والمحاصـــیل الزراعیـــة اعـــداد الجماعـــات البشـــ

. وتـدل أدلـة الحبـوب المكتشـفة والسـیما فـي منطقـة الشـرق االدنـى (٢٠)االخرى المتوافرة بقایاها فیهـا

القدیم التي مثلت المراكز الحضاریة األولى والرئیسة التي انبثقت منهـا التطـورات الحضـاریة للثـورة 

االقتصـادیة  بنیتهـاالعصـر الحجـري الحـدیث إلـى تكامـل  عالتي انبثقت وترسخت مع مطلـ الزراعیة

والتي شكلت الحیاة النباتیة التي تقف فـي مقـدمتها محاصـیل الحبـوب والحیوانیـة اركانهـا االساسـیة 

تعدد وتنوع تلك المحاصیل بشكل أساس فـي اجزائهـا أو االجـزاء المحاذیـة لهـا كمـا فـي  عن طریق

لصحاري مثل الصحراء السوریة أو السهولة الجبلیة في االناضول وایران والتي نمت فیهـا حافات ا
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) قـدم فـوق ٣٠٠٠-٢٠٠٠(مایقـارباالسالف البریة للحنطة والشعیر التي تمیزت بارتفاعها البـالغ 

) التــي امتــدت مــن البلقــان إلــى Einkornمســتوى ســطح البحــر ووجــود الحنطــة الرئیســة بنوعیهــا (

) الـــذي تـــم العثـــور علـــى بقایـــاه فـــي منـــاطق شـــمال العـــراق، شـــرق تركیـــا، Emmerو(غـــرب ایـــران 

. وقـد شــكلت تلــك المنـاطق مراكــز ابتدائیـة لتهجــین تلــك (٢١)ایـران، جنــوب سـوریا، فلســطین واالردن

المحاصیل والمحاصیل الزراعیة االخرى إلى جانب المراكز االساسیة االخرى في العالم فـي شـرق 

أفریقیـا، امریكـا الوسـطى وامریكـا الجنوبیـة والتـي مثلـت المراكـز االساسـیة  ،Sub-Saharan ،آسیا

لتهجـــین تلـــك المحاصـــیل والتـــي انتشـــرت زراعتهـــا فـــي العـــالم القـــدیم بـــین منطقـــة البحـــر المتوســـط 

  .(٢٢)وافغانستان في فترة ما بعد األلف العاشر قبل المیالد

مراكـز ُأسـس قیـام القـرى الزراعیـة كما شكل وجود تلـك الحبـوب فـي المواقـع األثریـة لتلـك ال

فـي العصـر الحجـري الحـدیث فـي األولى فیها وفي المنطقة والتي شكلت زراعة تلـك الحبـوب فیهـا 

. وقــد شــكل ذلــك مصــدرًا هامــًا ورئیســًا )٢٣() ق.م مرتكزاتهــا الزراعیــة األولــى٩٠٠٠-٧٠٠٠( للمــدة

یة والحضاریة من جهـة والواقـع من مصادر المعلومات على حضارة تلك المراكز وبنیتها االقتصاد

ائدة فیهــا والتــي مثلــت قاعــدة الزراعــي وظــروف الزراعــة وانــواع المحاصــیل الزراعیــة التــي كانــت ســ

ة في تتبع زراعة تلك الحبوب ومناطق انتشارها والبیانات العائدة لها بالنسبة للمختصین بعلم رئیس

  النبات والزراعة.

  

منطقـة  –مدلوالدتها في مواقع عصور ما قبل التاریخ و نماذج من الحبوب المتفحمة المكتشفة 

  :نموذجا"االشرق االدنى 

المحاصــیل الزراعیــة التــي شــكلت مــادة غذائیــة أساســیة لإلنســان  أهــممثلــت الحبــوب أحــد 

هامـًا مـن أركـان وجوانـب  ركنـا"والحیوان منذ أقدم العصور التي مرت على الحیاة البشریة وشكلت 

كـــزًا رئیســـیًا مـــن مرتكـــزات االقتصـــاد الزراعـــي الـــذي مثلـــت تلـــك الحبـــوب حیاتهـــا ومجتمعاتهـــا ومرت

عنصرها األول والهام بوجه خاص. وبالنظر ألهمیة ذلـك المحصـول وقیمتـه الغذائیـة واالقتصـادیة 

ســـنحاول فـــي هـــذا الجانـــب مـــن البحـــث أن  و الخاصـــة وســـعة منـــاطق انتشـــاره وســـعة اســـتخداماته

ي منطقـــة الشـــرق األدنـــى بوجـــه خـــاص والســـیما أبـــرز أهـــم منـــاطق انتشـــار الحبـــوب فـــنســـتعرض 

ـــم العثـــور فیهـــا علـــى مخلفـــات وبقایـــا  ـــة التـــي ت الحبـــوب المتفحمـــة منهـــا المنـــاطق والمواقـــع األثاری

  .وماقدمته من معلومات ومدلوالت خاصة تتعلق بها
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فــًا للحبــوب مّثــل العــراق أحــد أهــم منــاطق الشــرق األدنــى التــي شــهدت انتشــارًا واســعًا وكثی

وبشكل رئیس الحبوب الهجینة جـراء قیـام العملیـات الزراعیـة الخاصـة بهـا وقـد عـدت تلـك الحبـوب 

احد اهم مصادر المعلومات في الكشف اآلثـاري للمواقـع التـي عثـرت فیهـا علـى بقایاهـا ومخلفاتهـا 

م العثـور فیهـا بوجه خاص والعراق بوجه عام وقد اخترنا ابـرز المواقـع التـي تعـود لبیئـات مختلفـة تـ

المعلومات الهامة التي تفید في رسـم  استنباطاولنا عن طریقها حعلى تلك المخلفات والبقایا والتي 

واعطاء الصورة الواضحة لتلك المواقع وبما یخدم الباحثین والمختصین فـي المجـال األثـاري بوجـه 

العصــر الحجــري . ومــن ابــرز تلــك المواقــع: (جرمــو) احــدى اهــم قــرى الخصــوص وبیــان أهمیتهــا

الحــدیث الزراعیــة فــي الشــرق األدنــى عامــة والعــراق بشــكل خــاص والواقعــة إلــى الشــرق مــن مدینــة 

. (٢٤)تقریبــا  ) م١٤٠×  ٩٠) كــم بمســاحة مــن االرض تبلــغ ابعادهــا (٣٥( بمایقــارب مــنكركــوك 

وتقـــع القریـــة فـــي منطقـــة ســـهلیة خصـــبة وقـــد تـــم العثـــور فیهـــا علـــى حبـــوب متفحمـــة لنـــوعي القمـــح 

. كما (٢٥))H.distichum) ونوع الشعیر المهجن المعروف (Einkorn) و(Emmerمعروف (ال

تـــم العثـــور علـــى بقایـــا حبـــوب متفحمـــة فـــي مواقـــع ذات بیئـــة شـــبه صـــحراویة ذات ســـقوط مطـــري 

تبـاین الظـروف البیئیـة والمناخیـة المتعلقـة مـن رغم على الـمتذبذب تم رصد بقایا تلك الحبوب فیها 

في تلك القرى إال أنها قدمت معلومات هامة تمثلت بالرغبة الحقیقیة للجماعات بزراعتها ونحوهما 

لزراعة  المتباینةالظروف مع  البشریة في اختیارها ومؤشرًا على حالة النضوج العقلي والذهني لها 

تلك الحبوب وحالة االنتعاش والنمو والتأمین الغذائي والصحي لها في تلك القرى ومـن تلـك القـرى 

تم العثور فیهـا علـى حنطـة مـن  تقریبا ) م٦٢٥مساحتها ( زلیة) الواقعة غرب مدینة الموصلغم(ال

والتــي تــدل قیاســًا إلــى مســاحة القریــة وحجمهــا قیاســًا لــذلك علــى اعتمــاد هــذا  (٢٦))Emmerنــوع (

النوع من الحبوب غذاًء رئیسًا لسكان القریة التـي ال تسـاعد الظـروف المناخیـة فیهـا وبشـكل رئـیس 

اقط المطري على نجاح وتوفر ظروف الزراعـة فیهـا إلـى حـٍد مـا. ومـن تلـك القـرى ایضـًا التـي التس

والظــروف البیئیـة والمناخیـة المشــابهة والتـي تـم العثــور فـي مواقعهــا  هنفسـتقـع علـى الخــط المطـري 

الواقعــة جنــوب غــرب مدینــة  ) ام الدباغیــة ( اآلثاریــة علــى مخلفــات وبقایــا الحبــوب المتفحمــة قریــة

وتشـــغل مســـاحة مـــن األرض تبلـــغ ) كـــم  ٢٥بـــالقرب مـــن قضـــاء ( الحضـــر ) بنحـــو (  الموصـــل

) Emmerعلــــــى انــــــواع مــــــن الحنطــــــة متمثلــــــة بـــــــ () م تــــــم العثــــــور فیهــــــا ٨٥×  ١٠٠ابعادهــــــا (

 Naked and Hulled) وكذلك الشعیر من النوع العـادي (Six-row bread) و(Einkornو(

Barly((٢٧)  مـــن رغم علـــى الـــوالتـــي تـــدل علـــى اعتمـــاد الســـكان فیهـــا علـــى الحبـــوب بشـــكل رئـــیس

الظروف البیئیة والمناخیة ذات الطبیعـة الشـبه صـحراویة التـي تقـل فیهـا معـدالت السـقوط المطـري 

مقابــل  حبــوب مــن منــاطق ذات ســقوط مطــري عــالتلــك ال بجلــبیــدل علــى قیــام ســكان القریــة إلــى 
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. وبالتـالي (٢٨)كمـا أشـرنا آنفـاً  ومنها جلود حیوان ( األونیكـر ) ا كالجلودمقایضتها بمواد متوفرة فیه

فقد أمدتنا الحبوب المكتشفة في هذه القریة على معلومتین أساسیتین همـا تحدیـد العنصـر الغـذائي 

لسكان القریة المتمثلة بالحبوب وقیام عملیات المقایضة التي تمثل األسس األولى لعملیات التبادل 

قیـــام العملیـــات  فـــي اســـتنادًا إلـــى الظـــروف المناخیـــة والبیئیـــة فـــي القریـــة التـــي ال تســـاعد التجـــاري 

الواقعــة جنــوب مدینــة ســامراء   ) الصــوان ( علــى قریــة انطبــق الحــال ذاتهــًا. وتدائمــ بهــاالزراعیــة 

ــة (٢٩)تقریبــا  ) كــم١١( . والتــي تــم العثــور فیهــا علــى مخلفــات وبقایــا حبــوب القمــح والتــي دلــت أدل

قیبــات والتحریــات األثریــة إلــى اعتمــاد زراعــة تلــك الحبــوب ومحاصــیل اخــرى علــى الــري لعــدم التن

. وبالتالي فأن تلك الحبوب بوجه )٣٠(فر المستوى المطري الكافي لنمو تلك الحبوب والمحاصیلاتو 

وجــود عملیــات االرواء االصــطناعي (الــري) ممــا شــكل اهمیــة كبیــرة  عــنخــاص اعطتنــا معلومــات 

  اآلثاري والزراعي. ینمختصین في المجالللباحثین ال

  بالد الشام: -٢

شكلت المواقع األثریـة التـي تـم العثـور فیهـا علـى مخلفـات وبقایـا الحبـوب ومنهـا المتفحمـة 

، عن تلك المواقع والمناطق العائدةفي بالد الشام اهمیة كبیرة وبالغة امدتنا بمعلومات قیمة وكبیرة 

دید مـن المحاصـیل الزراعیـة وبشـكل أسـاس الحبـوب إلـى جانـب إذ شهدت قیام عملیات تهجین للع

. وقد شـهدت العدیـد مـن مواقـع بـالد الشـام القدیمـة زراعـة وتهجـین (٣١)المحاصیل الزراعیة األخرى

عثــور علــى حبــوب الحبــوب وبشــكل رئــیس فــي (الــدور النطــوفي) إذ تعلــم الســكان الزراعــة، إذ تــم ال

. وتعد هـذه الفتـرة مهمـة كونهـا الفتـرة )٣٢(في شمالي سوریاة بریة وبشكل خاص القمح والشعیر بهیأ

التــي نشــأت فیهــا بــذور الثــورة النیولیتیــة (العصــر الحجــري الحــدیث) التــي تبلــورت الحقــًا فــي الفتــرة 

النیولیتیــة. وتســمیة الــدور النطــوفي أو الفتــرة النطوفیــة نســبة إلــى وادي النطــوف (مغــارة شــقبة) فــي 

المبكــر الــذي عــرف البــاحثین علــى ممیــزات حضــاریة لفتــرة لــم تكــن فلســطین وهــو المكــان األول و 

في هذا البحث أن نستعرض أبـرز المواقـع اآلثاریـة فـي بـالد الشـام . وسنحاول )٣٣(معروفة من قبل

التي تم العثور فیها على بقایا ومخلفات الحبوب ومنها الحبوب المتفحمة والمعلومات التي قـدمتها 

ثاري ومن تلك المواقع (سهل العمق، تـل كـوردة، تـل الـذهب) وفـي في عملیات البحث والكشف اآل

ســهل البقــاع فــي (اللبــوة) و(كــرد التلیلــي) وحضــارات تلــك المواقــع كانــت تعتمــد علــى زراعــة حبــوب 

 وممارســــة عملیــــات القمــــح والشــــعیر إلــــى جانــــب رعــــي الحیوانــــات األلیفــــة وجمــــع النباتــــات البریــــة

ي تلـك المواقــع وبشـكل خـاص فـي سـهل البقـاع الـذي یعــد . وتعكـس الحبـوب المكتشـفة فـ)٣٤(الصـید

أحــد األقســام الجغرافیــة مــن بــالد الشــام وهــو ســهل ضــیق یبــدأ شــماًال مــن المنعطــف الشــمالي لنهــر 

عن الظروف البیئیة والمناخیة في  )٣٥(العاصي حیث یكون سهًال عریضًا نوعًا ما هو سهل العمق
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صـادیة زراعیـة وحیاتیـة فیهـا قیـام أنشـطة اقتضـال عـن ففر المصادر المائیـة فیهـا االمنطقة وعن تو 

  ة فیها.المادة الغذائیة الرئیساعتماد تلك الحبوب 

ومــن المواقــع األثریــة التــي تــم العثــور فیهــا علــى مخلفــات الحبــوب وبشــكل اســاس البریــة 

ي (علـــى الفـــرات (القمـــح والشـــعیر) ضـــمن الخـــط المتذبـــذب أو المحـــدود موقـــع (ابـــو هریـــرة) النطـــوف

علــى مخلفــات الشــعیر البــري بشــكل خــاص، إذ یقــع هــذا الموقــع فــي المنــاطق  وســط) عثــر فیــهاأل

. وقــد أفادتنــا المعلومــات المــأخوذة مــن تلــك الحبــوب فــي ذات الهطــول المطــري المحــدودالداخلیــة 

عـــام إلـــى اعتمـــاد الســـكان فـــي غـــذائهم مـــن تلـــك الحبـــوب التـــي ال تحظـــى  هالموقـــع والمنطقـــة بوجـــ

ظروف مالئمة إلى اعتمادهم على الحبوب منها، وربما إلى عدم قیامهم بزراعة عملیات زراعتها ب

الحبوب حسب ذلك العامل وسكنهم في الموقع بشكل غیر ثابت، إذ یشیر بعض الباحثین إلى أن 

السـكان فـي بیـوتهم األساسـیة وٕان لـم یكـن  أسـتقرالموقع قد سكن بشكل مؤقت لغـرض الصـید وقـد 

  .)٣٦(ه مستقربشكل دائم ولكن بشكل شب

ومــن المواقــع اآلثاریــة الهامــة التــي تــم العثــور فیهــا علــى مخلفــات الحبــوب موقــع (مــریبط) 

) كــم جنــوب شــرق ٨٠الواقــع فــي شــرق ســوریا علــى الضــفة الشــرقیة مــن نهــر الفــرات علــى بعــد (

) البریـة إلـى Einkornن من حنطـة (في الموقع على الشعیر البري ونوعی. إذ تم العثور )٣٧(حلب

قیام السـكان بالتقـاط العـدس والفسـتق وانـواع نباتیـة اخـرى. وتشـیر المعلومـات المـأخوذة مـن  جانب

حســب الطبیعیــة البیئیــة والمناخیــة فیهــا ومــا تــم اســتنباطه مــن المعلومــات الخاصــة بو  ذاتــه الموقــع

بالحبوب فیه إلـى محـاوالت بدائیـة لزراعـة تلـك الحبـوب والزراعـة بوجـه عـام واعتمـاد السـكان علـى 

 فضـال عــنملیـات الجمـع وااللتقــاط بـدلیل العثـور علــى آالت حجریـة كالمقاشـط والمثاقــب وسـهام ع

أن التاریخ المبكـر للموقـع  عماوالغزالن وغیرها.  الوحشیة ید الحیوانات كالحمیراعتمادهم على ص

ــــدر  مــــا یعكــــس البــــدایات المبكــــرة للنشــــاطات االقتصــــادیة ) ق.م ع٩,٥٤٢-١٠,٢٦٥للمــــدة (المق

شـكلت اهمیـة كبیـرة للسـكان وحرصـهم علـى  التـيیة للسـكان وبشـكل خـاص زراعـة الحبـوب والحیات

) بیـت دائریـة ٢٠٠واحتوائـه علـى مـا یقـارب مـن ( توفیرها بشتى السبل سیما ان حجم الموقع كبیر

. ومـــن )٣٨(ممـــا یمثـــل األهمیـــة الغذائیـــة الكبیـــرة للحبـــوب فـــي الموقـــع  وفـــق تلـــك المعطیـــاتالشـــكل 

الواقــع إلــى ) اریحــا  (  ة التــي تــم العثــور فیهــا علــى مخلفــات وبقایــا الحبــوب موقــعالمواقــع اآلثاریــ

قبــل  لفتــرة مــا. ویعــود الموقــع إلــى العصــر الحجــري الحــدیث )٣٩(الشــمال مــن منطقــة البحــر المیــت

) ق.م وقـــد تـــم العثـــور فیـــه علـــى حنطـــة مـــن نـــوع ٨٠٠٠-٩٢٥٠(أ) ویقـــدر فتـــرة الموقـــع ( الفخـــار

)Einkorn وتقــــــدم الحبــــــوب )٤٠(ة والشــــــعیر المغلــــــف ذي الســــــنبلة ذات الحبتــــــین) بكمیــــــات وافــــــر .

المكتشفة في الموقع معلومات عنه وعن المنطقة ومن ضمنها ازدیاد حجم الموقع وعـدد سـكانه إذ 

وجدت بقایا قریة كبیرة تمثلت بالموقع ذاته عرف سكانه الزراعة األولى للقمح والشعیر وسكنوا في 
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. وهـذا )٤١(بـالطین جـدرانها یضویة مبنیة من الحجر ومن اللبن ومطلیةبیوت منتظمة مستدیرة أو ب

والمسـتوى العـام لتطـور الزراعـة فیهـا لزراعـة الحبـوب  وقابلیـاتهم یعكس تطور اهـل القریـة ومسـتوى

وطبیعــة النشــاطات االقتصــادیة والحیاتیــة المبكــرة للموقــع وتاریخــه كمــا یعكــس مســتوى االســتهالك 

ن الــذي مثلــت الحبــوب غــذائهم األســاس باالســتناد إلــى طبیعــة الحبــوب البشــري فیهــا وحجــم الســكا

  المكتشفة والمعلومات الواردة منه والسیما ما یتعلق بحجم ونوعیة البیوت فیه.
  

  مصر: -٣

شــكلت المواقــع اآلثاریــة فــي مصــر والتــي تــم العثــور فیهــا علــى مخلفــات الحبــوب احــد اهــم 

أهــم مصــادر المعلومــات لتلــك المواقــع والمنطقــة بوجــه تلــك المواقــع التــي شــكلت الحبــوب فیهــا أحــد 

 المعاصـرةان ظـروف زراعـة تلـك الحبـوب تختلـف عـن نظیراتهـا فـي المنـاطق  مـن رغمعلى العام 

لها في الشرق األدنى كالعراق وبالد الشام وایران واالناضول بسبب ظروفها البیئیة والمناخیة ذات 

بة الســقوط المطــري والــذي حــتم اعتمــاد الزراعــة فیهــا الطبیعــة الصــحراویة التــي تمیــزت بتذبــذب نســ

علـى المیـاه وبشــكل رئـیس نهــر النیـل الــذي یمیـز مصــر فـي جغرافیتهــا وتاریخهـا الــذي عـد مصــدر 

فــي مصــر بوجــه عــام والحبــوب وجــه خــاص مــع بــدایات . وقــد بــدأت الزراعــة )٤٢(الحیــاة والخصــب

دوث الثـــورة الزراعیـــة أو مـــا یســـمى العصـــر الحجـــري الحـــدیث، إذ كانـــت احـــوال المنـــاخ مواتیـــة لحـــ

بــاالنقالب االقتصــادي الــذي شــهده العصــر فــي حیــاة الســكان. وكانــت قــرى هــذا العصــر تقــع فــي 

مصـــــر العلیـــــا ومصـــــر الســـــفلى وكـــــان هنـــــاك كثیـــــر مـــــن األمـــــور المشـــــتركة بینهـــــا فـــــي الزراعـــــة 

حــدیث فــي . وتعــد قریــة (دیــر طاســة) فــي مصــر العلیــا أقــدم قــرى العصــر الحجــري ال)٤٣(المختلطــة

. وقـد تـم العثـور فـي موقـع العمارنـةمصر وتقع على ضفة نهر النیل الشـرقیة إلـى الشـمال مـن تـل 

القریة على مخلفات الحبوب والتي أثبتت معرفتهم بالزراعة ووجدت تلك الحبـوب فـي بیـوت سـكان 

. وقـــد قـــدمت تلـــك الحبـــوب )٤٥() وزرعـــوا الشـــعیرEmmer. إذ زرعـــوا القمـــح مـــن نـــوع ()٤٤(القریـــة

علومات هامة عـن الموقـع بوجـه خـاص والمنطقـة بوجـه عـام واعطـت صـورة واضـحة عـن الحیـاة م

سـكان فیهـا علــى الحبـوب كغــذاء والنشـاطات االقتصـادیة والحیاتیــة فیهـا والتـي دلــت علـى اعتمــاد ال

لهــم وتطــورهم المعرفــي بالزراعــة وانــواع المحاصــیل مــن ذلــك العثــور علــى مخلفــات وبقایــا  رئــیس

، كمــا دل العثــور علــى حبــوب القمــح داخــل البیــوت فــي )٤٦(للغــنم والمــاعز المــدجن حیوانیــة تعــود

فـي غــذائهم كمــا أشــرنا آنفــًا.  لغـذائي التــام لســكانها كمصــدر اســاسالقریـة علــى االعتمــاد والتــأمین ا

وكـذلك قیــامهم بخــزن تلــك الحبــوب داخــل تلــك البیـوت فــي اشــارة للتحوطــات وحــرص الســكان علــى 

" فـــي والســـیماب الغذائیـــة تحســـبا" للظـــروف الطارئـــة التـــي قـــد تحـــدث للزراعـــة تـــوفیر وتـــأمین الحبـــو 

قلــة ســقوط األمطــار وتأثیراتهــا علــى األنتــاج الزراعــي وتــوفیر المحاصــیل الزراعیــة وبشــكل ســم امو 

  رئیس الحبوب .
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ومن المواقع اآلثریة للقرى الممثلة للعصر الحجري الحدیث في مصر السفلى موقع قریة  

الفیوم الممتد على طول حافة البحیرة الجافة المعروفة باسم (الفیوم) التـي كانـت  وجد في منخفض

. إذ كانت المیـاه فیهـا فـي األلـف الخـامس قبـل المـیالد اعلـى ممـا هـي )٤٧(تملؤها المیاه فیما مضى

أقـدم وأبـرز  من . وتعد حضارة الفیوم التي یعود إلیها موقع القریة)٤٨() قدماً ٨٠علیه اآلن بمقدار (

ضــارات مصــر والشــرق األدنــى القــدیم، إذ عثــر فیهــا بقایــا خلفهــا ســكان الموقــع ومنهــا مخلفــات ح

ومن ذلـك العثـور علـى بقایـا ومخلفـات الحبـوب  )٤٩(الحبوب مثلت بطبیعتها وعكست تطوره وبروزه

) والشـــعیر الـــذي عثـــر علـــى بقایـــاه فـــي صـــوامع تحـــت االرض Emmerمتمثلـــة بـــالقمح مـــن نـــوع (

ه في قریـة ( دیـر طاسـة) مما یشیر الى الغرض ذاته الذي سبقت االشارة الی .)٥٠(مبطنة بالحصیر

  القریتین .  نفسها  في كلتاالظروف البیئیة والمناخیة  وتشابه

ومــن المواقــع األثریــة التــي أثبتــت التنقیبــات األثریــة فیــه موقــع قریــة (مرمــدة) أو (مرمــدة  

لعصــر الحجــري الحــدیث ویقــع علــى الحافــة . ویمثــل موقــع القریــة مرحلــة متــأخرة مــن ا)٥١(ســالمة)

. وتبلـغ مسـاحة الموقـع )٥٢(مـن نهـر النیـل الغربیة من الدلتا على بعد كیلـومترین غربـي فـرع الرشـید

) م. وتشـــیر نتـــائج التنقیبـــات االثریـــة فـــي الموقـــع إلـــى اســـتمرار ســـكان ٦٠٠-٤٠٠( مایقـــارب مـــن

فــي زراعــة القمــح والشــعیر  ) الفیــومطاســة و  ( الموقــع فــي ممارســات العهــدین الســابقین فــي قریتــي

. وقـد دلتنـا أدلـة )٥٣(وقیامهم بتخزین الحبوب في جرار فخاریة كبیرة بدًال من الحفـر بـداخل األرض

تلــك الحبــوب إلــى اســتمرار التقالیــد الســابقة والمتواصــلة لســكانها بــأمور الزراعــة مــن ســكان المواقــع 

ل تخـــزین الحبـــوب فـــي جـــرار فخاریـــة كبیـــرة إلـــى الســـابقة لموقـــع قـــریتهم المشـــار إلیهـــا آنفـــًا، كمـــا د

احتمال تعرض القریة والمنطقة إلى الجفاف نتیجة قلة التساقط المائي أو تذبذب المصـادر المائیـة 

األرضــیة وعــدم اســتقرار الظــروف المناخیــة والبیئیــة الالزمــة للعملیــات الزراعیــة والــذي خــتم علــیهم 

  خزن تلك الحبوب في جرار فخاریة كبیرة.

  ایران: -٤

مثلــت المواقــع اآلثاریــة فــي ایــران والتــي تــم العثــور فیهــا علــى بقایــا ومخلفــات الحبــوب احــد 

اهــم المواقــع فــي منطقــة الشــرق االدنــى القــدیم ، إذ لعبــت العوامــل البیئیــة والمناخیــة والتضاریســیة 

ات الزراعیــــة والطوبوغرافیــــة دورًا كبیــــرًا وهامــــًا فــــي تــــوفیر وتهیئــــة الظــــروف المالئمــــة لقیــــام العملیــــ

أذ أعطـــت بقایـــا الحبـــوب المتفحمـــة فـــي تلـــك المواقـــع معلومـــات هامـــة الخاصـــة بزراعـــة الحبـــوب، 

وقدمت صورة واضحة ومدلوالت جلیة مكنـت البـاحثین مـن أسـتنباط المعلومـات وتحلیلهـا ودراسـتها 

ة بهــا . وقــد انعكســت تلــك الطوبوغرافیــة والتضــاریس واالنمــاط المناخیــة المرتبطــعــن تلــك المواقــع 

علــى ظــروف زراعــة الحبــوب فیهــا والتــي قــدمت معلومــات هامــة وبالغــة وعكســت طبیعــة المنطقــة 

الجوانــب والنشــاطات االقتصــادیة والحیاتیــة  عــالوة علــىوجوانبهــا وظروفهــا التــي أشــرنا إلیهــا آنفــًا 
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یـة التـي تـم للمواقع اآلثاریة التي تعود إلیها والمنطقة بوجه عام. ومـن بـین أهـم وأبـرز المواقـع األثر 

خوزســتان والــذي  العثــور فیهــا علــى بقایــا ومخلفــات الحبــوب موقــع (علــي كــوش) الواقــع فــي منطقــة

. وقــد أثبتــت التحریــات ونتــائج التنقیبــات األثریــة فیهــا )٥٤(تقریبــاً  ) ق.م٧٦٠٠-٨٠٠٠( یعــود للمــدة

. إذ تـم العثـور )٥٥(إلى قیام السكان بجمع بذور النباتات البریة وزراعة الحنطة ونوعین من الشعیر

. وتقـدم المعلومـات )٥٦() والشـعیر المغلـف ذو السـنبلة ذات الحبتـینEmmerعلى حنطة من نوع (

المســتنبطة إلــى جانــب المخلفــات الحیوانیــة فــي الموقــع إلــى توســع النشــاطات االقتصــادیة وتنوعهــا 

وصید االسماك  وتعددها فیه وقیام واستمرار االقتصاد المختلط الذي شملت الزراعة والري والصید

. كما تعكس تلك المعلومات حجم الموقع وسكانه الـذین اعتمـدوا علـى )٥٧(مصادره وموارده الرئیسة

تلك المصادر الغذائیة المتعددة والمتنوعة لتأمین غذائهم وتوفیره. ومن المواقع األثریة التي اشارت 

مواقـع العصـر الحجـري الحـدیث  التحریات ونتائج التنقیبات اآلثاریة فیها (تبه هزار) الذي یعـد مـن

النموذجیة بشمال ایران ویقع هذا المستوطن الذي یمتد في مساحة تبلـغ اكثـر مـن مـائتي متـر إلـى 

. وتشـیر المعلومـات اآلثاریـة الخاصـة )٥٨(الشمال الشرقي من موقع حبشة علي القریـب مـن دمغـان

قي المزروعات وبشكل خـاص بالموقع وأدلة الحبوب المزروعة فیه إلى اعتمادهم على الري في س

منـذ المرحلـة األولـى والمبكـرة  هـاوطحنالحبوب. وتـم العثـور علـى اآلالت الخاصـة بسـحق الحبـوب 

  .)٥٩(فیه

طریقـــة زراعـــة الحبـــوب فـــي الموقــع والمعلومـــات الخاصـــة بـــذلك فإنهـــا تعطـــي  ومــن خـــالل

ایـة مسـتوى التسـاقط صورة عن الظروف البیئیة والمناخیة في الموقع والمنطقـة والتـي تبـین عـدم كف

المطري الالزم لقیام العملیات الزراعیـة وضـمان نجـاح انتـاج الحبـوب، كمـا تبـین المسـتوى والـوعي 

المتطـور لســكان الموقــع ونشــاطاتهم الكبیـرة فــي قیــام عملیــات الــري التـي تحتــاج إلــى إعــداد وجهــود 

جــة إلیهــا لتــوفیر تلــك لم حفــر وشــق القنــوات والمجــاري المائیــة والتــي دعــت الحابشــریة كبیــرة تســت

الحبوب التي مثلت الغذاء الرئیس لسكان الموقع التـي اعتمـدوا علیهـا بشـكل خـاص وأولـوا اهتمامـًا 

وعنایــة بهــا وضــمان توفیرهــا كقــوت غــذائي مــن خــالل اعــداد وصــناعة اآلالت الخاصــة بســحقها 

اآلثاریـة التـي أشـارت وطحنها منذ فترات مبكرة في الموقع كمـا وردت االشـارة سـابقًا. ومـن المواقـع 

) ق.م ٦٢٠٠ة (سـراب) بمنطقـة كرمنشـاه یعـود للمـد المعلومات األثریة فیه إلى الحبوب موقع (تبه

إذ تشیر تلك المعلومات إلى قیام جماعة فـي الموقـع بممارسـة الزراعـة البدائیـة فیـه وبشـكل خـاص 

  .)٦٠(الحنطة إلى جانب مخلفات حیوانیة وعلى األخص الخنزیر

أن صـــة بـــالحبوب یتبـــین ة الزراعـــة الخالمعلومـــات المقدمـــة مـــن صـــورة وهیـــأل اومـــن خـــال

الموقـع بعملیـات تهجـین للحبـوب وانمـا زراعة الحبوب لم تكن متطورة نوعًا ما أو عـدم قیـام سـكان 

ــذاتي فحســب وربمــا كانــت هنــاك  كانــت عملیــات الزراعــة الخاصــة بهــا بدائیــة ولغــرض االكتفــاء ال
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أو ظــروف جانبیــة او محدودیــة الــوعي والنضــج لــدى ســكان الموقــع ظــروف بیئیــة ومناخیــة معینــة 

  شكل السبب األساس في ممارستهم الزراعة البدائیة أو ربما لبدائیة الموقع.

  األناضول: -٥

شـــكلت المواقـــع اآلثاریـــة فـــي بـــالد االناضـــول التـــي تـــم العثـــور فیهـــا علـــى مخلفـــات وبقایـــا 

ن ایران المشابهة لها مـن الناحیـة البیئیـة والتضـاریس الحبوب اهمیة بالغة ومتمیزة ال تقل اهمیة ع

والطوبوغرافیــة وحتــى الظــروف المناخیــة، إذ تمتــاز بالتعــدد والتنــوع والتنــاقض ایضــًا مــن النــاحیتین 

ابـرز  ) جاتال هویوك ( . وقد شكل موقع قریة)٦١(الجغرافیة والمناخیة وبالتالي بالمنتجات الزراعیة

یـة كبیــرة وبالغــة فــي االناضــول بوجـه خــاص ومنطقــة الشــرق االدنــى واهـم المواقــع التــي شــكلت اهم

بوجه عام من حیث تطوره الحضاري وتطور الزراعة فیه وبشكل اساس الحبوب. یقع موقع القریة 

مــن االرض تبلــغ  بمســاحة) كــم ١١الزراعیــة فــي ســهل قونیــا إلــى الشــمال مــن قریــة جمــرة بنحــو (

. تـــم العثــور فـــي )٦٢() ق.م٥٤٠٠-٦٢٥٠ة (قــع للمــدتقریبــا ویقــدر عمـــر المو  ٢) م٣٥٠×  ٦٠٠(

) وحنطـــة Einkorn) و(Emmerالموقــع علــى مخلفـــات وبقایــا الحبـــوب تمثلــت بنـــوعي الحنطــة (

الحبــــوب فــــي الموقــــع . وتقــــدم أدلــــة زراعــــة )٦٣(وكانــــت تلــــك األنــــواع تتــــوفر بكثــــرةالخبــــز والشــــعیر 

اعتمــاد ســكان الموقــع علــى معلومــات قیمــة ومهمــة عنــه وعــن المنطقــة بوجــه عــام وفــي مقــدمتها 

ســاس بعــض المحاصــیل لتــي ال الزراعــة وبشــكل رئــیس الزراعــة الدیمیــة التــي تعتمــد علیــه بشــكل ا

الري االصطناعي وبشكل خاص البقولیات التي تم العثور على مخلفاتها وبقایاها تنمو عن طریق 

الموقــع ومــا تــم . كــذلك أفــادت تلــك الحبــوب وقــدمت معلومــات تتوافــق مــع ماهیــة )٦٤(فــي الموقــع 

العثــور علیــه حجــم النشــاطات االقتصــادیة والحیاتیــة فیــه وكثافــة ســكانه المناســبة قیاســا لمســاحته 

ووجــود عملیــات االرواء االصــطناعي التــي قامــت علیهــا الزراعــة الدیمیــة فیــه، كــذلك تنــوع وتعــدد 

ســتمر اســتمر مصــادر الغــذاء والمحاصــیل فــي الموقــع نتیجــة ازدیــاد ســكانه التــي كانــت فــي تزایــد م

. ومــن المواقــع اآلثاریــة التــي تــم العثــور فیهــا علــى مخلفــات وبقایــا الحبــوب )٦٥(ألقــل مــن الــف عــام

) ق.م وتـم العثــور ١٨٠  ٨٧٤٠(حـاج لـر) الواقـع جنـوب غربـي االناضـول والـذي یعـود للفتـرة (

) والشــعیر Einkorn) ونــوع الحنطــة البریــة (Emmerفیــه علــى نــوع الحنطــة المهجنــة مــن نــوع (

. وتشــیر مخلفــات تلــك الحبــوب إلــى )٦٦(العــادي والمغلــف إلــى جانــب العــدس وانــواع عدیــدة اخــرى

معلومـــات هامـــة عـــن الموقـــع بوجـــه خـــاص والمنطقـــة بوجـــه عـــام عـــن الظـــروف البیئیـــة والمناخیـــة 

وظــروف الزراعــة والتــي بینــت تــوافر تلــك الظــروف وتكیفهــا للزراعــة وبشــكل رئــیس الحبــوب التــي 

زراعتهــــا وتهجینهــــا فــــي الموقــــع كمــــا أثبتــــت طوبوغرافیــــة وتضــــاریس المنطقــــة والظــــروف  نجحــــت

تمتعهــا بمســتوى مطــري مالئــم لقیــام العملیــات الزراعیــة بحكــم وقــوع الموقــع  االمناخیــة المرتبطــة بهــ

الذي مّثل تًال یقع في وادي جبلي من سلسلة جبال طوروس. كما یتبـین وجـود نمـو سـكاني متزایـد 
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مصــادر  بوصــفها مــنكانــت الدراســة محاولــة إللقــاء الضــوء علــى اهمیــة الحبــوب ودورهــا 

التــي تعــد أحــد أهــم عناصــرها و  المعلومــات الهامــة فــي الكشــف اآلثــاري لمواقــع عصــور قبــل التــاریخ

ًا للمعلومـات فـي تلـك الفتـرة التـي ال األخـرى التـي مّثلـت مرتكـزًا أساسـ ة إلى جانـب المصـادرالرئیس

شـــكلت الحبـــوب المتفحمـــة مصـــدرًا هامـــًا للمعلومـــات فـــي  وقـــد توجـــد فیهـــا مصـــادر كتابیـــة مدونـــة.

ة متفحمــة المختلفــة والتــي كانــت بهیــأخلفاتهــا المواقــع األثریــة التــي تــم العثــور فیهــا علــى بقایاهــا وم

نتیجــة مــرور آالف الســنین الموغلــة فــي القــدم علیهــا وتعرضــها للــتفحم الــذي اصــابها نتیجــة ذلــك 

لتلـــك المواقـــع بوجـــه خـــاص  هامـــةوعـــدت مرتكـــزًا رئیســـًا قـــدمت صـــورة واضـــحة وعكســـت جوانـــب 

كاملة للمواقع اآلثاریة التي عكست جوانب آثاریة وحیاتیة متكما  والمناطق العائدة إلیها بوجه عام.

ربــط تلــك أفــادت الكشــف اآلثــاري ومجاالتــه عــن طریــق  والتــي تــم العثــور علــى بقایاهــا ومخلفاتهــا

 قــدمت كمـا الـذي مثـل خصوصـیة لـه.الجوانـب وتحلیلهـا واسـتنباط المعلومـات الخاصـة بكـل موقــع 

وواضـحة القـت الضـوء جوانـب بیئیـة ومناطقیـة طوبوغرافیـة ونشـاطات حیاتیـة كبیـرة  معلومـات عـن

على عملیات الكشف اآلثاري للمواقع التي تم العثور فیها على بقایاهـا ومخلفاتهـا والتـي تعـود إلـى 

فتــرة عصــور قبــل التــاریخ، إذ شــكلت المعلومــات التــي قــدمتها مــع ظــروف زراعتهــا صــورة واضــحة 

ــــك الجوانــــب ــــة رســــمت الخطــــوط العریضــــة لتل ــــاحثین اســــهمت فــــي تقریــــب الصــــورة لل التــــي وجلی ب

مكنـــت كمـــا  اآلثـــاري أم الزراعـــي الخـــاص بعلـــم النبـــات. ینالمتخصصـــین ســـواًء كـــانوا فـــي المجـــال

المعلومات التي قدمتها بقایا ومخلفات الحبوب المتفحمة في المواقـع اآلثاریـة العائـدة لفتـرة عصـور 

التطبیقیــة مــادتهم الرئیســة فــي دراســاتهم البحثیــة و  مــن تشــكیل قبــل التــاریخ البــاحثین والمختصــین 

 الحالیــة والمســتقبلیة التــي بنــوا علیهــا عملهــم البحثــي والتطبیقــي وفــق تلــك المعطیــات والمعلومــات.

مادة علمیة هامة ورصینة ال تقبـل نتائجهـا الشـك والتخمـین إلـى حـٍد مـا وذلـك لكونهـا مـادة  مشكلة"

ســكان فــي تلــك موجــودة فــي اغلــب عصــور  قبــل التــاریخ فــي العــالم كونهــا مــادة غذائیــة أساســیة لل

الفتــرة وال زالــت ظــروف زراعتهــا واضــحة ومعروفــة وعامــة لــدى اغلــب الســكان، كمــا أن الظــروف 

البیئیة والمناخیة ومصـادر المیـاه التـي اسـتوجبتها عملیـات زراعتهـا معروفـة وواضـحة والتـي مثلـت 

ضـــاعهم بــدورها تلــك الحبــوب انعكاســًا كبیــرًا لتلــك الظــروف والســكان المســتهلكین لهــا وعكســت أو 

وجوانب حیاتهم المتعلقة بحجم استهالكم ونموهم ومدى وعیهم الذهني والمعرفي في التعـرف علـى 

الفتـرات الالحقـة لفتـرة عصـور  فيتلك الحبوب وأصنافها وخصائصها وقد مّثل ذلك قاعدة رصینة 

  قبل التاریخ ترسخت وأرست النتائج والحقائق العلمیة للبحث والكشف اآلثاري.
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