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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة القادسٌة 

 كلٌة اآلداب 
 م. م. جاسم شهد وهد            قسم اآلثار 

 

 الملخص 

  "ق.م( 5151 -4002)الزراعة خالل العصر البابلً القدٌم "
 

مينػ  تعد الزراعة إحػد  القومقػ ا ااس سػاة التػت اعتقػد عاانػ  اغيسػ ف اػت فػيد الراًػداف يظػرا  ل  
ػػػ  فاػػمرأ قف شػػػرأ أم ااػػر قف شػػرأ مفػػػرلؾ دارا عألاػػة الحاػػػ أ ًػػت تاػػػؾ اارض  اال تشػػ ؼ اامؿ الػػرف عًر

)دألاػة مالرػرااو مالاػراف شػ ي عاػي الحاػ أ ًػػت حاػ  الينػراف ال فاػراف  مالغاػة فقمارداػ  الطفاعاػة الخاػفة
 فيد الراًداف. 

قف التت زرعن  اغيس ف افتداء  لحفمي حا  ااس لاي مأيماع القح ااؿ ما لود تطمرا الزراعة قف
ًػت توػدـ قسػارأ الحاػ أ عامر ق  قفػؿ التػ راث  ػـ فعػد رلػؾ ًػت العاػمر الت راخاػة م ػ ف لػرلؾ التطػمر أ ػر  

عاػ  اسػتورار اغيسػ ف العراقػت الوػداـ ًػت ًت تاؾ الفوعة قف الع لـ، حا  عقاا الزراعة  مازدا ر الحض رأ
نػػػرا ليػػػ  الوػػػر  الزراعاػػػة القسػػػتورأ، ااقػػػر الػػػرف ؿ مالألقػػػب مف لتػػػ لت ظتألقعػػػ ا سػػػ ياة متر ػػػ  لحاػػػ أ التيوػػػ

 ًت ظنمر اغدارأ الو درأ عا  تمألا  الط ق ا الفشراة يحم تحواؽ أاداؼ إيس ياة.ايع س إاأل ف   
اسػػتقر الحػػ ؿ رلػػؾ قػػدأ طمااػػة حاػػ  تمسػػعا الوػػر  قػػف الأل يػػي العقرايػػت مقػػف حاػػ  زاػػ دأ عػػدد 

يظػػ ـ اغدارأ مف لتػػ لت تشػػ اا لػػداي  قألقمعػػة قػػف القػػدف القتو رفػػة قػػب فعضػػن  ًانػػ ، اراًوػػ  تطػػمر  السػػ  ف
رمف الق  يػػػة الداياػػػة مسػػػقاا اػػػر  القػػػدأ قػػػف التساسػػػؿ  ااًػػػرادقألقمعػػػة قػػػف  إدارتنػػػ الػػػفعض مالتػػػت اتػػػمل  

     ؽ. ـو.  0033 -0033الت راخت فدمايا القدف السمقراة )
 اآلشػػػمرامفراا قتف عػػػدأ )اا ػػػدامف، ااقمراػػػمف، معاػػػ  ًتػػػ   ػػػـ اػػػ ألرا فعػػػد رلػػػؾ ااقػػػماـ الألزراػػػ

مقػػػد اسػػػتور اػػػؤالء ًػػػت فدااػػػة دخػػػملنـ العػػػراؽ فػػػ لوري قػػػف القرا ػػػز الحضػػػراة لاسػػػمقرااف مف لتػػػ لت مااػػػراـو 
 م اراة تطمرا  ف غض ًة إل  ألمايي أخر .  قينـ أافحما عا  تق س ماحت  ؾ قعنـ ًتعاقما الزراعة

  
متأساسػػػنـ  ؽ. ـو 0332 -0110ال  ل ػػػة ) أمرلح ػػػـ قػػػف سػػػيلة قو لاػػػد ا مفعػػػد تػػػملت ااقمراػػػمف

 -0332)        قف شق ل  إل  أليمف  مام ق  سقت ف لعاػر الفػ فات الوػداـ  لقق لؾ ح قا فيد الراًداف
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ًود عقؿ قامؾ تاؾ القق لؾ عا  االاتقػ ـ ف لزراعػة متطماراػ  خدقػة لوػمأ الققا ػة ما تر  نػ  ؽ. ـو  1050
 1903 -1952)           القاػػؾ حقػػمرافت يألػػ   ،  ػػـ مفعػػد رلػػؾااخػػر ي مالقح اػػاؿ تاػػ   قػػف الحفػػم را

ًت تمحاد تاؾ القق لؾ ًت دملػة ماحػدأ راا إدارأ قر زاػة، ااقػر الػرف دًعػ  إلػ  االاتقػ ـ ف لزراعػة  ؽ. ـو
ق قة متمساب رقعة ااراضت الزراعاة  قش راب الرف محرر الويماا.  ما 

ػػة اغيسػػ ف ااملػػ  ماضػػحة ا الفحػػ  لاوػػدـ اػػمرأمقػػف خػػيؿ رلػػؾ ًوػػد ألػػ ء اػػر ماػػت  إال عػػف حًر
 ؽ. ـو مقد اشتقؿ عا : 1050 -0332الزراعة ًت العار الف فات الوداـ )

  

  وتطورها خالل العصور القدٌمة نبذة تارٌخٌة عن الزراعة. 

 :  هً باإلضافة إلى ثالث محاور  

  الل العصوووور البووووابلً القوووودٌم خوووو وأنواعهوووواالمحووووور ا ول: دراسووووة ا راضووووً الزراعٌووووة                                 

 . ق. م( 5151 -4002)

  الزراعٌوة خوالل العصور البوابلً  وأدواتهومالمحور الثانً: دراسوة الالوالو والعموال الزراعٌوون

 ق. م(.  5151 -4002)القدٌم 

 بلً شوووجار خوووالل العصووور البوووالخضووورواا وا االمحوووور الثالوووث: دراسوووة زراعوووة الحبووووب و

  ق. م(. 5151 -4002)القدٌم
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 نبذة تارٌخٌة

  :والتطور خالل العصور القدٌمة ... الزراعة  البداٌة

خػػػيؿ رحاتػػػ  الطمااػػػة عفػػػر الػػػزقف الق ضػػػت، ال  اػػػر قػػػف القيألػػػزاا ماال تشػػػ ً ا حوػػػؽ اغيسػػػ ف  
سػػػتازق تن  ق الزراعػػػة متطػػػمار  تتق ػػػؿ ًػػػت ا تشػػػ ً اغطػػػيؽعاػػػ   اػػػرا القيألػػػزاا أاػػػـماالختراعػػػ ا، مل ػػػف 

الحػػػػد الر اػػػػؿ قػػػػ  فػػػػاف عنػػػػمد التخاػػػػؼ معنػػػػمد الحضػػػػ رأ ًػػػػت تػػػػ راث  أاػػػػفحا، فحاػػػػ  متنا ػػػػة شػػػػرمطن 
 . (1)اغيس ف
ااسػػػ س ًػػػت حضػػػ رأ فيػػػت اغيسػػػ ف، ماػػػت ااسػػػ س القػػػ دف الاػػػاد امألػػػ    لزراعػػػة اػػػت الػػػر فً 

 . (2) ًت ألمايفن  الر راة مالق داةالتطمراا القختارة التت ع شتن  الحض رأ اغيس ياة 
ملوػػد طغػػا اػػر  الشػػنرأ عاػػ  لعػػؿ أاػػـ قػػ  اقتػػ ز فػػ  تػػ راث العػػراؽ اػػم شػػنرت  ًػػت قألػػ ؿ الزراعػػة   
الحضػ راة مالسا سػاة، حتػ  شػف  ال  اػر قػف ال تػ ي  ًضي  عف الققازاا ااخػر  راا ااخر  ضف قت الح

راؽ ارض السػماد ل  ػرأ فػأف العػالعػري فأف العراؽ فيد الراي مالخار ًت الزراعة مسقت قف قفؿ القؤرخاف 
 . (3)زرعن  مخضرتن 

إف زراعػػة القح اػػاؿ الغرا اػػة مسػػعة ااراضػػت  ػػؿ رلػػؾ أد  إلػػ  زاػػ دأ عػػدد السػػ  ف زاػػ دأ  فاػػرأ،  
ر القػماد ضػالوػما مالػدً ع، م ػ ف ل إيتػ  ًػت سػفاؿ ًيقا القألتقع ا الورماة ماتحدا ًان  العما ؿ  ق ف تػًم

ظنػػمر فعػػض قظػػ ار التخاػػص ماقػػ  قظنػػراف أحػػداق  قػػرتفط اليسػػفت  ػػ ف ايػػ ؾ ًػػراغ سػػق  لالغرا اػػة 
ياػػػة ًػػػت افتطػػػمار الريػػػمف ماآلخػػػر اتضػػػقف يقػػػم طفوػػػة األتق عاػػػة تخااػػػا ف السػػػتأل فة لرافػػػة اغيسػػػ ف الد

    . (4)عاا  الدمرأ الزراعاة أقات الحا أ الرف  أسامي
اػعي اعتفػ ر  اآلف قف التغار مقػف ال أمل ًت العراؽ قرحاة  ؽ.ـو0033)ماق ؿ قمقب  راـ شنر   

قػف قسػتمطف  أ  ػرقراة قف العار الحألرف الحدا ، فؿ لاس اي ؾ ًت القماقب قػ  ا فػا إف القمقػب  ػ ف 
ًإيػػ  ازمديػػ  ؽ. ـو  0333اػػرأل  أف اعػػمد ت راخػػ  إلػػ  عػػ ـ )أقػػ  قمقػػب ألرقػػم )شػػرؽ  ر ػػمؾو  .(5)قمسػػقت

 ف اسػتعقيف ًػت ألرقػم )قق اػة ف ايػ ؾ اػيرفأدلة لوراة حد ا ًان  زراعة الحفػمي ق ػؿ الحيطػة حاػ   ػ 
 . (6)ف غض ًة إل  أيماع قف الفومؿو Emmerمقف يمع آخر  Einkornففعض الحف ا القترحقة قف يمع 

 قػػ  . (7)الترراػػة دمااماق ػػف االسػػتدالؿ عاػػ  اسػػتخداـ الحفػػمي قػػف مألػػمد القألػػ رش مالقطػػ حف مأ
تشػػرة ًػػت قمقػػب ألرقػػم تػػدؿ فػػي شػػؾ فأينػػ  إف الفو اػػ  الق ع ػػر عاػػ  يػػمع قػػف الشػػعار شػػفا  ف لشػػعار الفػػرف، 
 . (8)قراة دا قاة س يا لقدأ  ق ياة أألا ؿ عا  ااقؿ
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  ًػػت شػػق ؿ العػػراؽ لػػـ احػػد  فشػػ ؿ ًألػػ  ت أف دًعػػة ماحػػدأ فػػؿ دإف االيوػػيي الزراعػػت الػػرف حػػ
عيػد فػدااتن  اػغار مفدا اػة مقؤقتػة، حاؿ فخطماا عدادأ مقراحؿ قتعددأ قف التطمر حا    يػا الوػر  

ًت  اتس ع   متيظاق   متودق   مخ اة ًت القراحؿ التت ظنرا ًان  فمادر القدف مأ  رأافحا قر    فتة   ـ
     .(11)حا  عرؼ امؿ قرأ فمادر الرف القيظـ ًت قراة تؿ الاماف .(9) ًألر العامر الت راخاة

 ترفاػػة ًة إلػػ  لوػػد ق رسػػا القألتقعػػ ا الزراعاػػة ااملػػ  يػػمع قػػف توسػػاـ العقػػؿ ً  يػػا القػػرأأ ف غضػػ
ماػػػػزؿ ميسػػػػ  القيفػػػػس م ػػػػرلؾ العي اػػػػة  لطحػػػػف الحفػػػػمي متنا ػػػػة الخفػػػػز مالطعػػػػ ـا ؿااطرػػػػ ؿ توػػػػـم فأعقػػػػ 

ماحقػػت القزرعػػة ف غضػػ ًة إلػػ  إعػػداد  مااسػػاحةالحألراػػة  اآلالام ػػ ف الرألػػؿ ااػػيب  يػػةأللحامايػػ ا القد ف
 .(11)الحوؿ حت  أليت القحامؿ

ػػػت االػػػؼ الخػػػ قس قفػػػؿ القػػػايد  قػػػف سػػػ فو تن  القرحاػػػة ال  ياػػػة ماػػػت أ  ػػػر تطػػػمرا    قػػػر  تأسسػػػاًم
، ًرػػت اػػر  الرافػػب قفػػؿ القػػايد االػػؼمشػػندا توػػدق   حضػػ را   قنقػػ   قنػػد الطراػػؽ لواػػ ـ الحضػػ رأ ًػػت قطاػػب 

السػنؿ الرسػمفت اغيسػ ف اسػتمطف  أفأ فعػد ر الرترأ ازدادا الور  ماتسػعا قسػ حتن  متطػمرا إلػ  قػدف  فاػ
  .(12)ف الوطر مظنرا زراعة الرف ف اين ر مالألدامؿقفاة ًت ااقس ـ المسط  مالأليم 

ًػػت الشػػت ء  ااقطػػ رإف الزراعػػة ًػػت مسػػط مأليػػمي ماػػري العػػراؽ، حاػػ   ػػ ف القيػػ   أل ًػػ   مقااػػؿ 
قػف ق رسػن  العراقاػمف الػراف  مأمؿًوػد   يػا قرت ػزأ عاػ  تطفاػؽ مسػ  ؿ الػرف  مايعداقن  ًت ًاؿ الااؼ

 ػـ اقتػدما أليمفػ   حتػ  اسػتورما ًػت السػنؿ الماقػب  .(13)يطوة ع ية مااػااستمطيما عا  ضر ؼ الرراا ًت ق
  .(14)لرراااعا  ضرتت قألر  

حاػ  تقاػز فتغاػر  ًود   ف قف ايض  قراحؿ التطمر الزراعت ًػت أليػمي العػراؽالطمر ال  ل   أق 
وػة الزراعػة إلػ  طرا أراضػان اػمار ماستاػي  ماػم االيتوػ ؿ قػف تألراػؼ اا الزراعت، ااساميألمارف ًت 

ااػ ؿ القاػ   إلػ  اارض الزراعاػة ماػت  ًت السنؿ التت تعتقد عاػ  شػؽ ألػدامؿ طمااػة قػف ينػر الرػراا ما 
  .(15)خطمأ قتودقة ف ستخداـ الرف عف س فوتن 

إال ًػػػت حضػػػ رأ  تيظػػػاـ الويػػػماا مأعقػػػ ؿ الػػػرف عاػػػ  يطػػػ ؽ ماسػػػب لػػػـ افػػػدأ إفمقػػػف الألػػػدار ف لػػػر ر 
التػػػػت ال تحاػػػػ  ف ليسػػػػفة لتوػػػػدـ اغيسػػػػ ف اف تاػػػػؾ ااعقػػػػ ؿ قػػػػد نػػػػ  فيت  أل ـو ؽ.0233-0033) المر ػػػػ ء

 أ قشػتر ة مقيسػوةر فألنػمد  فاػ أفي  نػ حاػ  قػ ـ  ااما ػؿًرضتن  الظرمؼ القي خاة عا  سػ  ف فػيد سػمقر 
رأ  مأعوػػػي رلػػػؾ زاػػػػ دأ سػػػراعة ًػػػػت عػػػدد السػػػػ  ف يتاألػػػة الرػػػػ  ض ًػػػت القػػػػماد الغرا اػػػة التػػػػت أاػػػفحا قتػػػػًم

 .(16)آيراؾ
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 التع مف مالعقؿ عاػ  زراعػة القسػ ح ا الماسػعة، مخ اػة ًػت ًتػرأ يشػمء دمااػة القدايػةمفرز يظ ـ 
              ال قاقػػػػػػة لػػػػػػارض فػػػػػػدمف حػػػػػػؽ اسػػػػػػتخداـ قاػػػػػػ   الػػػػػػرفًػػػػػػت أليػػػػػػمي العػػػػػػراؽ حاػػػػػػ  القعتقػػػػػػدأ عاػػػػػػ  الػػػػػػرف 

ملػػػػرلؾ مضػػػػعما قماعػػػػد اسػػػػتخداـ قيػػػػماا الػػػػرف مضػػػػق ف حسػػػػف إتف عنػػػػ ، ققػػػػ  أد  إلػػػػ  ظنػػػػمر التشػػػػراع ا 
ػػػػػػ األػػػػػػ د يظػػػػػػ ـ اعقػػػػػػؿ عاػػػػػػ  اا ػػػػػػة قرػػػػػػتش الويػػػػػػماا الػػػػػػرف عػػػػػػرؼ ًاقػػػػػػ  فعػػػػػػدالقعرًم              ة مالػػػػػػيظـ اغداراػػػػػػة ما 
   .(17) وGugallu) م  لم 

ت مسط العراؽ مخ اة ًت القي طؽ القحاطة فقداية ف فؿ حا   ف سنملن  الوداقة   يا تػرم  إًم
توػػب عيػػد حػػمض الينػػر ققػػ  سػػ عد عاػػ    يػػا القػػزارع التػػت  إر .(18)فعػػدد  فاػػر قػػف الويػػماا لتػػرمف الحوػػمؿ

قمزعػ   عاػػ  مسػػط مأليػػمي  اا فػػرًوػػد  ػ ف ال وػػؿ ، ماػمؿ قاػػ   الػػرف أم ًػت قيخرضػػ ا خػػ ر  يطػ ؽ ف فػػؿ
رأ قح اػػػاان  الزراعاػػة ماسػػتقرار اليشػػ ط الزراعػػػت ًانػػ  قػػف أاػػـ قرا ػػػز  مأاػػفحامادف الراًػػداف  ف فػػؿ فػػًم

  .(19)اامسطالزراعت ًت الشرؽ  اغيت  
ؽ. ـو تحتػػػؿ مزيػػػ   أ فػػػر ًػػػت  1050 -0332عػػػة الحيطػػػة قيػػػر العاػػػر الفػػػ فات الوػػػداـ )  يػػػا زرا

قػػػف أليػػػمي مادف الراًػػػداف حتػػػ   اػػر  اارض   يػػػا تقتػػػدم قػػػب إينػػػ  تتطاػػػي أرضػػػ   أ  ػػػر خاػػػمفة الزراعػػة 
  .(21)شق ل 

نػ  أق  الامـ ًزراعة الشعار اػت الغ لفػة ًػت أليػمي العػراؽ، ماق ػف ًنػـ اػر  الظػ ارأ فػ لطفب لعيقت
 ماػت قشػ اة قامحػة، السػياف آالؼقينػ  الزراعػة عيػد حػمض دألاػة مالرػراا قفػؿ  ع يػا فتاؾ القشػ اة التػت

اؿ ًت اراع قستقر مالتت تعتفر خطرا  دا ق   اندد القح ااؿ الزراعاة م  ف الري  مال از )السفثو  اارض
   .(21)قب تاؾ القش اة

وػػد زرع ليػػ س ً، الزراعػػت ًػػت العاػػر الفػػ فات الوػػداـف ليشػػ ط  أضػػرالوػػد أ ػػدا الفحػػم  إف قامحػػة اارض 
متشػػػػار الحسػػػػ ف ا فقسػػػػ ح ا  فاػػػػرأ ااػػػػر إف القح اػػػػاؿ ايخرضػػػػا راػػػػـ رلػػػػؾ.  الشػػػػعار القوػػػػ ـم لاقامحػػػػة

الوقػ  ًػت أليػمي فػيد الراًػداف إيت   الحومؿ  ق  ر را ًت اليامص القسق راة إف  إارادااالتوداراة عف 
ؽ.  0133، مايخرضػا سػية )قػف إيتػ   الوقػ  مالشػعار سػماة   %و 10ؽ. ـو   يا تشػ ؿ ) 0233ع ـ )

 غػػـو تورافػػ    0033ؽ. ـو قحاػمال  فػػػ) 0233ًػػإرا   يػػا زراعػػة الشػعار قػػد أعطػػا عػػ ـ ) %و 0ـو إلػ  )
ػت عػ ـ  1203)            ؽ. ـو قػ  قػدر   0133لان ت ر الماحد ًود ألاي الن ت ر الماحػد عػ ـ )  غػـو ًم

  .(22)  غـو 533)                  العار الف فات الوداـ لـ األاي أ  ر قفؽ. ـو أف ًت مسط  1933)
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أق  ًت شق ؿ فػيد الراًػداف ً لمضػب قختاػؼ حاػ  اطػمؿ ااقطػ ر  ػ ف   ًاػ   لغسػؿ القعػ دف ًػت 
اة   ف أعقؽ ااين ر مأحماضالحومؿ  ًت القيطوة الألرراػة  ف  ار   يا أعقؽ مقستم  سط  القا   الألًم

،  ػػـ إينػػ  ظنػػرا قتػػأخرأ ًاػػـ ت ػػف قامحػػة اارض مالخسػػ  ر الي ألقػػة ًػػت زراعػػة الحفػػمي شػػدادألاقزرمعػػ ا 
محووػػا زراعػػة الوقػػ  ًػػت العاػػر الفػػ فات الوػػداـ  قػػ  افػػدم قح اػػاؿ ألاػػدأ، ألػػدا  قا سػػ   إلػػ  أليػػمي الػػفيد، 

امسػػط  قػػ    يػػا ظػػرمؼ قطػػ ع الرػػراا امالاػػـم ف لػػراا تػػزرع ًػػت شػػق ؿ العػػراؽ  قاػػ ا  فاػػرأ قػػف الوقػػ ، 
  .(23)الزراعاة ات ااخر  أ  ر قي قة قين  ًت الأليمي

 

        ق.م(   5151 -4002المحور ا ول: ا راضً الزراعٌة وأنواعها خالل العصر البابلً القدٌم )

ًت العراؽ الوػداـ، فأحسف امرا   الف فات الوداـ ااراضت الزراعاة خيؿ العار إألراءاايظقا  
قف اقتيؾ ااراضت زقػف الدملػة اال داػة اراضت ارت ز أس س   عا  الرترأ التت سفوت  م  ف يظ ـ اقتيؾ ا

مسػػيلة أمر ال  ل ػػة مالتػػت  ػػ ف لاقعػػاف يرػػمر قػػف خيلنػػ  عاػػ  ااراضػػت الزراعاػػة متحملػػا فعػػد رلػػؾ ألقاػػب 
اؽ قفػؿ سػاطرأ حقػمرافت متمحاػد  لاعػر ًػت حػاف  وeqil- ehallimأراضت الواػر ااراضت إل  ق  اسق  )

 .(24) "اشيمي "م "ف فؿ"م " رف"قم "الرس "م "آاسف"   ف يظ ـ أراضت الوار قمزع فاف قامؾ قق لؾ
ايػ ؾ أيماعػ     اػرأ قػف  إفمت شؼ لي  اليامص القختارة التت تتطرؽ إل  الزراعة مشػؤمين  عاػ  

 :قين  ةالزراعاااراضت 
متت ػػمف ي مالقح اػػاؿ الزراعاػػة أيػػماع الحفػػم الحوػػمؿ الزراعاػػة القخااػػة لزراعػػة قختاػػؼ  أوالً:

تطاػؽ  اقػة                ًػت الغػراء ماػي ع ت  ، القح ااؿ الزراعاػة  ااقاةع دأ قف قس ح ا ماسعة 
(eqlumف لاغػػة                        عاػػ  تاػػؾ الحوػػمؿ ماػػت تو فػػؿ  اقػػة حوػػؿ ف لاغػػة العرفاػػة ماو فانػػ   و

 .(25)وA.ŠAالسمقراة )
ػػػػػػؽ أحػػػػػػد  الدراسػػػػػػػ او متو فانػػػػػػ  ف لسػػػػػػمقراة kirum) ف سػػػػػػػـتعػػػػػػرؼ  م ػػػػػػرلؾ الفسػػػػػػ تاف التػػػػػػت            ًم

(GIŠ .SAR-kiri6 (26)متعيت الفست ف أم الحداوةو. 
اليػػمع اآلخػػر قػػف ااراضػػت الزراعاػػة اػػت الغ فػػ ا الطفاعاػػة أم االاػػطي عاة مالتػػت تعػػرؼ ثانٌوواً: 

(qishtumت تػدخؿ ًػت اػي عة السػرف مالوػماري التػ لاخشػ يمالتت تعتفر أحد  القاػ در القنقػة  .(27)و
ػػت الفيػػ ء  قػػف االسػػتخداق ا الامقاػػة القختارػػة. مافػػدم أف تاػػؾ الغ فػػ ا   يػػا ت فعػػة لادملػػة ماوػػـم مااراػػ  ًم
و، ماػػرتفط ف لواػػر ماأخػػر wakil qishatiتحػػا أقػػرأ قشػػرؼ  فاػػر )عاانػػ  ًيحػػمف مقمظرػػمف  ف غشػػراؼ
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اتقػػ ـ الح مقػػة القر زاػػة ف لغ فػػ ا ممألػػمي العي اػػة فنػػ  قف شػػرأ . ماظنػػر قػػد  اأماقػػر  قػػف مزاػػر حقػػمرافت 
ف قػػف اا يػػقػػف قػػف حقػػمرافت اطاػػي ًانػػ   فػػأقرو ييمرتػػ فع نػػ  الػػمزار )اماػػؿ  رسػػ لةقػػف  فأشػػأل را  ماالاتقػػ ـ

اف عاػػ  الغ فػػ ا فوملػػ : )ال تنقػػي ا فػػ ت ـ، فػػؿ ااتقػػ  فنػػ  ، إرا رأاػػا ضػػررا  اوػػب عاػػ  ااػػف ماحػػد القشػػًر
 .(28) اعاشو أفخص القسؤمؿ عين  ًان ، سمؼ لف ادع الش

مقف أيماع ااراضت الزراعاة ااخر  اػت القراعػت الخ اػة فرعػت ااايػ ـ مالق شػاة، حاػ   ثالثاً:
 ػػ ف لرعػػػ أ الق شػػػاة )رفقػػػ  التػػػ فعاف ًوػػػط لاألنػػػ ز الح ػػمقتو الحػػػؽ ًػػػت اقػػػتيؾ قراعػػػت خ اػػػة فنػػػـ لرعػػػت 

لق شػػػاة مااايػػػ ـ التػػػ فعاف إلػػػ  "ااػػػؿ شػػػقش رعػػػ أ ا إفرسػػػ  ؿ حقػػػمرافت ) إحػػػد  حامايػػػ تنـ حاػػػ  مرد ًػػػت
" )ف ليسػػػػػفة إلػػػػػ  اػػػػػؤالءو الرعػػػػػ أ ًػػػػػأف خػػػػػمزالم  أقػػػػػ  ال  لػػػػػ              قػػػػػد اقتا ػػػػػما حوػػػػػمال  قػػػػػف قػػػػػدأ طمااػػػػػة  أ  ػػػػػراــم

   .(29) تعطت اؤالء حومال  لارع أ الراف لاسا لدانـ حومؿو أف قرؾآ)أم  ي ة قينـو لاس لدانـ حومؿ...
اق ف  و مالتت الeqil nidutim)قف ااراضت الزراعاة ات أراضت الفمر خرأماي ؾ يمع  رابعاً:

  .(31)فعد استايحن  قف قفؿ ا حفن  أم قف قفؿ الريحاف القستأألراف لن  إالزراعتن  
و التػت تسػتغؿ قػف eqlat Ekallimااراضػت الزراعاػة الخ اػة ف لواػر متعػرؼ ف سػـ ) خامسواً:

اأخػػر عاػػ  ع توػػ  إدارأ تاػػؾ ااقػػيؾ مالعي اػػة  فاػػر  إدارفاؼ قسػػؤمؿ قفػػؿ القاػػؾ قف شػػرأ مت ػػمف تحػػا إشػػر 
فن ، متؤلؼ أراضت الدملة ار  القادر الر است لإلاػراداا القا اػة لقػ  ادًعػ  قسػتغاما  قػف ضػرا ي تعػمد 

    .(31)لاح مقة القر زاة ًت ف فؿ
إل  تمزاب قس ح ا مفغاة تشألاب الزراعة ماستغيؿ  ؿ شفر قف اارض ًود عقد القاؾ حقمرافت 

قػػف ااراضػػت الزراعاػػة الت فعػػة لادملػػة عاػػ  القػػماطياف الػػراف اقتنيػػمف مظػػ  ؼ ح مقاػػة ق ػػؿ القمسػػاوااف، 
مح  ـ القدف، مالوض أ، مال نية، مالخف زاف الت فعاف لاوار، مرع أ الق شاة، إض ًة إل  العس رااف لغػرض 

 .(32)زراعتن  ماالستر دأ قين 
إلػ  ح ػ ـ القػدف مالقو طعػ ا  ةعػدد  فاػر قػف رسػ  ا  القمألنػقف خيؿ    مفرز رلؾ االاتق ـ أاض

ًت تمزاب ااراضت عا  ق ؿ اؤالء القماطياف أم الرس  ؿ التت تعيت فشؤمف الش  مف  أماقر مالتت تتضقف 
مالقظ لـ التت ًرعا إلا  ألراء تن مف فعض الح  ـ ًت تسػااـ ااراضػت الزراعاػة لنػـ أم عػدـ ماػمؿ قاػ   

   .(33) اقؿ ألمدأأخر   فأراضتأم استفدالن  الزراعاة  أراضانـ فأخرت إلانـ، أم قا ـ فعض القتيرراف السو
 إيػراراـ حػد الح  ـ حت  فاػ  إل ق طعة شدادأ الانألة  أماقرم  ارا  ق    ف رد  عا  ار  الش  مف 

  .(34)أم اتن مف ًت تيرارا  أماقر العومف ا عا  قف اعات  أقا  فإيزاؿ
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تقاػػؾ ااراضػػت الزراعاػػة قػػف قفػػؿ ااًػػراد مرلػػؾ عػػف طراػػؽ  ف غق ػػ فلألػػدار ف لػػر ر أيػػ   ػػ ف قػػف ا
ف عتف راػ  أرضػػ   قشػػ عة م ػػرلؾ اسػػتغيؿ أراضػػت العشػي دمف فاعنػػ  أم شػػرا ن   ف غق ػ فالشػراء،  قػػ   ػػ ف 

 أمضػػ مقػػف  .(35)الرػػرد استاػػي  ااراضػػت الفػػمر متحماانػػ  قا ػػ   شػػرعا   ف عتفػػ ر  أمؿ سػػ  ف ًانػػ  فإق ػػ ف
ااق اػػة عاػػ  شػػراء ااراضػػت ماقػػتيؾ العوػػ راا اػػم قػػ  ر رتػػ  الم ػػ  ؽ مالياػػمص القسػػق راة حػػمؿ أقػػيؾ 

حػػمالت  قػػ ياف لمحػػة ًخ راػػة ق سػػمرأ مقرتمحػػة ضػػقا  "دلفػػ ا"ًػػت قدايػػة  مسػػيلت  "خقػػ ؿال – فاداػػ" أسػػرأ
العوػمد اغحػد  عشػر مالتػت  إف، خيؿ أرفعة أألا ؿ قػف اليشػ ط االقتاػ دف ًػت القدايػةار  الع  اة  أقيؾ

-1052افػػػػمـو                ) -)سػػػػمقمقا ػػػػت ف فػػػػؿ الخقػػػػ ؿو تشػػػػقؿ ًتػػػػرأ ح ػػػػـ  -مرد ًانػػػػ  اسػػػػـ)اداف
ًرػػت اػػر  الرتػػرأ  ػػ ف التمسػػب الزراعػػت قماػػ   حاػػ   ؽ.ـو1020-1003ال اػػؿو ) –م )سػػمقم  ؽ.ـو1001

ًػت توػدـ    سػقحا الظػرمؼ السػاقاة يسػفا   س عد إيش ء الويماا الألدادأ عا  أيق ء القسػ ح ا الزراعاػة  قػ
""مافيػ  اا فػر  "ال خقػ ؿ -مقػد اسػتر د "اداػف .(36)تف دؿ الساب قب القي طؽ ًت الشق ؿ مالغري قػف  يػ خااـم

الرخ ء االقتا دف الػرف  ػ ف سػ  دا  ًػت ف فػؿ خػيؿ الوػرف الت سػب عشػر قفػؿ القػايد ققػ  أد  إلػ   أمض ع
الوطػب الزراعاػة مضػعا ااسػس ل ػرمأ ع  ااػة فاغػا ررمتنػ  إ يػ ء ح ػـ  تمساب يش طنـ فشراء قألقمعة قف

" معيػػد امراش"م  يػػا قعظػػـ تاػػؾ الوطػػب الزراعاػػة توػػب عاػػ  قيػػ أ  .ؽ.ـو 1903-1952) القاػؾ "حقػػمرافت"
مايػ ؾ حػمالت عشػراف  .(37)خقسػة م ي ػاف اا ػرا   راضت القشػتراأالخق ؿ" فاغا قس ح ا اا –ًم أ، "اداف 
-1925اااميػػػ و ) –عنػػػد القاػػػؾ                  )سقسػػػم  أما ػػػؿطايػػػتو ارألػػػب ت راخنػػػ  إلػػػ  عوػػػدا  )لػػػم  

ػػت  –حتػػ  الألاػػؿ التػػ لت فعػػد "خػػمز فايػػا ليػػ  قت فعػػة حاػػ أ ميشػػ ط الع  اػػة القػػر مرأ  ؽ.ـ و 1910 الػػـ" ًم
قػد يػص م توػمـ فتػأألار فسػت ف قسػ حت  احػد عشػر اا ػرا  السية الس دسػة قػف عنػد اػرا القاػؾ ييحػظ الع  اػة 

  .(38)الوطعة تحتمف عا  اليخاؿ إفالعود الخ ص ف لفست ف عا  زرع أا ر ماحد ف لسقسـ  ق  
 ػػؿ اسػػتط عا ًػػت االخقػػ ؿ" سػػم  يقمرألػػ   افػػاف  اػػؼ اف عػػددا  قػػف العم  –" اداػػف لػػـ ت ػػف ع  اػػة 

                أًػػػػػػػرادعاػػػػػػػر القاػػػػػػػؾ "حقػػػػػػػمرافت" تمسػػػػػػػاب قا نػػػػػػػ  ماف الق لػػػػػػػؾ اػػػػػػػزرع الحوػػػػػػػؿ أقػػػػػػػ  فيرسػػػػػػػ  أم فقسػػػػػػػ عدأ 
أف الررداػػة ًػػت  ،العفاػػد أم ف سػػتخداـ عقػػ ؿ فػػ األرأ مال سػػاق  إ يػػ ء الحاػػ دالع  اػػة م ػػرلؾ فقسػػ عدأ فعػػض 

اايتػػػػ   الزراعػػػػػت مالألق عاػػػػة قػػػػػب تمسػػػػب إدارأ الواػػػػػر مالقعفػػػػد ألػػػػػ ءا قيسػػػػألقة قػػػػػب قتطافػػػػ ا الزراعػػػػػة            
رػػػػػػػػػػة لزاػػػػػػػػػػ دأ اغيتػػػػػػػػػػ                    مقػػػػػػػػػب تػػػػػػػػػػردف ح لػػػػػػػػػػة اارض ألعاػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػف الضػػػػػػػػػػرمرف ألػػػػػػػػػػدا  فػػػػػػػػػػرؿ ألنػػػػػػػػػػمد ق  

ار       .(39)الزراعت مالحامؿ عا  رف  ًم
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ماف قنيػػة الريحػػة قداقػػة قػػدـ  فػػ رز ًػػت القألتقعػػ ا الزراعاػػة الوداقػػة مالحدا ػػةم لارػػي  دمر قنػػـ  
معػرؼ   القنف القنقة التت أدا إل  ارتف ط اغيس ف فأرضػ  مقػف  ػـ اسػتورار قف يرسن ، مالريحة الزراعة 

و ماػت قشػتوة Ikkaruماعػرؼ ف ا داػة )ا ػ رم  .(41) وEngarالري  ًت القا در القسق راة ف سـ )اي  ر
  .(41)قف السمقراة

سػػوا  حتػػ  أليػػت حر ػػ  م فػػرار  م أف الرػػي   ػػ ف اػػؤدف   ًػػة ااعقػػ ؿ الزراعاػػة قػػف تنا ػػة الحوػػؿ م  
إلػػ  مألػػمد عػػدد قػػف العقػػ ؿ القسػػ عدمف لقػػ ل ت الحوػػمؿ، حاػػ  اعقػػؿ  ف غضػػ ًةلخزيػػ  أم فاعػػة  القحاػػمؿ

و مالػرف اعيػت القسػتاـ šu-nesaba)شمياسػ ف   قسـ قػينـ ًػت ألقػب مارداا الحوػمؿ الحسػ فاة ماعػرؼ ف سػـ
   .(42) وSelašuماش ر   ًت ار  المظارة )اايشم ل قا ا الشعار، 

ؽ.ـو شػػػؤمف الرػػػي  مقسػػػؤملات  تألػػػ   قػػػف األػػػ مر  ًػػػت 1903-1950ملػػػـ انقػػػؿ القاػػػؾ حقػػػمرافت) 
ااراضػػت الزراعاػػة، مخ اػػة ًػػت قألػػ ؿ السػػوت ًػػأف ااضػػرار الي ألقػػة عػػف اغاقػػ ؿ ًػػت السػػوت ال تاػػاي 

ت ًػػت حقػػمراف قػػ يمف لػػرلؾ يػػص، الرػػي  القنقػػؿ ًحسػػي، فػػؿ   يػػا تتعػػدا  إلػػ  قػػف األػػ مر  قػػف الريحػػاف
اعمض الحفمي التت تسفي ًت تارن  ًت حوػؿ ألػ ر و ماشػدد ًػت  أفو فأف عا  الري  القنقؿ )00الق دأ )
فأراضػت ألارايػ   ألحونػ  و عا  قع قفة القستء ففاع  ام مألقاب ققتا  تػ  لتسػداد الخسػ  ر التػت02الق دأ )

 .(43)يتاألة إاق ل 
اػػػػرا التشػػػػداد قيػػػػب مراء قػػػػمرافت قاػػػػد قػػػػف ح أفماعيػػػػت رلػػػػؾ ايػػػػ  اروػػػػد حراتػػػػ  مأقمالػػػػ ، مالماضػػػػ   

 الريحاف قف اغاق ؿ مزا دأ شداـ إل  اارض مالعي اة فشؤمف الزراعة.
ضػػي  عػػف رلػػؾ ًني لػػؾ المسػػاط الػػرف لػػ  الػػدمر القنػػـ   مالػػرف ا ػػمف فػػاف العقػػ ؿ ًػػت إدارأ الحوػػؿ ًم

 قاػ ا قػف  فإعطػ ءـم مام يرس  الػرف اوػ( šukaka الزراعااف ما حي الحوؿ ماطاؽ عاا  اسـ )شم    
  .(44)ااراض الزراعة ورمض الشعار 
لود أمردا الياػمص القسػق راة أعػداد  فاػرأ قػف العقػ ؿ الػزراعااف الػراف شػ اما الألػزء اا فػر قػف  

القشتغااف ف اعقػ ؿ الزراعاػة حاػ  سػ اقما ًػت فيػ ء متطػمار الزراعػة ًػت القألتقػب الفػ فات، مشػ اما ق عػدأ 
تػػت تعػػمد لارػػرد أم الدملػػة  قػػ  سػػ اقما ًػػت سػػد الػػيوص لألنػػمد الرػػي  أ يػػ ء الحرا ػػة أس سػػاة ًػػت القػػزارع ال

 .(45)مالحا د مخ اة ًت القزارع ال فارأ
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 ػػـ اخػػر اػػؤالء العقػػ ؿ اعقاػػمف ًػػت قنقػػة تيظاػػؼ خزايػػ ا القاػػ   م ػػرلؾ االعتيػػ ء ًػػت قيػػماا الػػرف  
ػػت  محرراػػ  أم اعقاػػمف ًػػت شػػحف السػػرف مترراغنػػ  محػػر  اارض مترتاػػا ال اػػخمر مسػػوت القزرمعػػ ا ًم

 .(46)الترع، محقؿ الواي أم العشي ماااا ف محقؿ السيؿ
مماألفػ تنـ مالعومفػ ا  أألػمراـ ق  الترا ق يمف القاؾ حقػمرافت إلػ  شػؤمف العقػ ؿ الػزراعااف ًحػدد  

مالقسػػح أ الزراعاػػة  ػػ لقحرا   اآلالاالقررمضػػة عاػػانـ اف اػػـ اخاػػما ف لتزاقػػ تنـ أم قػػ قما فسػػرقة الفػػرمر أم 
ػػػ ) القػػػماد  ةاػػػزراعاػػػة أخػػػر  مخاػػػص حقػػػمرافت لتاػػػؾ الحػػػ الا تسػػػب عشػػػرأ قػػػ دأ ق يمي آلػػػةأم أف  ةمالقألًر
فحاػ  تاػؿ  و ، مشدد حقػمرافت ًػت عومفػة ااألاػر الػرف اسػرؽ الطعػ ـ مالحفػمي القم ػؿ فػ  000-091

 .(47) و000إل  عومفة قطب الاد ) ق دأ 
ؿ العار الف فات الوداـ ، حا  طاػي قػينـ حاػد الحوػمؿ مس اـ العفاد ًت ااعق ؿ الزراعاة خي 

، حاػػ  ييحػػظ قػػف خػػيؿ رسػػ  ؿ حقػػمرافت القمألنػػة ، محرػػر الويػػماا، مألػػر ال اػػراف لغػػرض حرا ػػة اارض 
ميوانػػـ إلػػ  أقػػ  ف أخػػر  اليألػػ ز إلػػ  قمظراػػ  عػػف شػػحف قألقمعػػة قػػف عقػػ ؿ قدايػػة الرسػػ ، متوااػػد العفاػػد 

 .(48)فعض ااعق ؿ التت تعمد لادملة 
 

   ا دواا الزراعٌة 

              ماػػػػػت اآللػػػػػة الزراعاػػػػػة التػػػػػت اسػػػػػتع ف فنػػػػػ  الرػػػػػي  العراقػػػػػت الوػػػػػداـ ، مقػػػػػد أطاػػػػػؽ عااػػػػػ  الالووووو  :         
و ،   يػا قاػيمعة قػف الحألػر مق فتػ  فقوػػفض خشػفت  ػـ تطػمرا اػي عتن  ًػت العاػػر gin فگ) أسػـ 

تألماػػػؼ ا فػػػا ًانػػػ  قوػػػفض قػػػف الخشػػػي، مقػػػد مراا الفػػػ فات الوػػػداـ حاػػػ  اػػػيعا قػػػف اليحػػػ س مالفرميػػػز 
 ػػ لوطب مالوشػػط محرػػر الترفػػة مت سػػار العظػػ ـ مقطػػب ًػػت شػػت  اااػػراض اسػػتعقاا الرػػأس ل  ًػػة ااعقػػ ؿ 

 .(49)ااشأل ر مساو ف اليف ت ا 
 قػػ  مالػػرف اسػػتعقؿ لاحاػػ د ًػػت الزراعػػة مخ اػػة حاػػ د الحفػػمي  المنجوولأقػػ  ااداأ ال  ياػػة ًنػػم  

قسػتواـ   ش ماادا ؿ لتغراػة الحامايػ ا ، مقػد اػيب ًػت الفدااػة قػف قوػفض خشػفتاستعقؿ ًت قطب الحش 
الش ؿ مق فا عاا  أحأل ر الاماف ف لو ر لت مف عاػ  شػ ؿ أسػي ف لوطػب الحشػ  ش محاػ د الحفػمي، أقػ  

 .(51) وurudu-še –kimعاا  أسـ )  مأطاؽالوداـ ًود ايب قف اليح س ًت العار الف فات 
حا    ف األر  أحد ال اراف مام عا  يمعاف: يمع اادماا الزراعاة القنقة  قف المحراث ماعتفر 

السػػناة ، ماليػػمع اآلخػػر لػػ  سػػيح ف قػػف الخشػػي رم سػػي  ماحػػد قػػف الخشػػي ماسػػتعقؿ ًػػت حػػر  اارض 
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 عاػػ  القحػػرا  ف لسػػمقراة ) أطاػػؽت سػػماق  طفوػػة قػػف الفرميػػز ماسػػتعقؿ ًػػت حػػر  اارض الاػػعفة ، مقػػد 
giš-epennu )ةدكي  وباأل (epinnu      وق  ي ر ، ) التػت تألراػػ  لن  ا خألام اال خوا  ة خعمة  ال  اث خل  خ   ة

ًػػػت الضػػػغط عاػػػ  سػػػ ة  مال ػػػ يت خاػػػؼ القحػػػرا  ل ػػػت اػػػؤدف عقاػػػ  ااقػػػ ـماوػػػمد  شػػػخص ًػػػت .(51)ال اػػػراف
فايقػػ  احػػ  شػػخص آخػػر الحاػػماف الػػرف األػػر القحػػرا   فػػ ارضالحػػر   أخ داػػدالقحػػرا   اقػػ  اشػػتفن  ًػػت 

  .(52)لاحرا ة               إل  أرفعة  اراف  ماحد لاحر  مأحا ي   ااؿ العدد  مرقد استخدـ عا  السار، م 
نػ  العراقاػمف الوػدق ء قيػر العاػمر ااملػ  حاػ    يػا قاػيمعة قػف الحألػر الاػاي  ةالمسحاأق   ًود عًر

عػػف خشػػفة  قػػف القعػػدف ماػػت عفػػ رأفعػػد رلػػؾ ًػػت العاػػر الفػػ فات الوػػداـ  ػػـ اػػيعا مقنيدقػػة قػػف الح ًػػ ا 
فوطعػػة قػػػف القعػػدف ت ػػمف ين اتنػػ  حػػ دأ، ماضػػ ؼ أحا يػػ   قطعػػػة طمااػػة ت ػػمف قوػػفض تيتنػػت ًػػت ااسػػرؿ 

خشػػػػفاة فشػػػػ ؿ عرضػػػػت ت ػػػػمف فق  فػػػػة ق  يػػػػ   لاػػػػًرس غحػػػػدا  الحرػػػػر ًػػػػت اارض، مأطاػػػػؽ عاػػػػ  القسػػػػح أ 
ًػػػت حرػػػر م و ماػػػت تسػػػتعقؿ ًػػػت حرا ػػػة القسػػػ ح ا الاػػػغارأ قػػػف اارض alluو مف ال داػػػة )alف لسػػػمقراة )

ت  مااؽ القا   عيد السوت   .(53)الويماا مالسماقت ًم
عػػف التػػفف  )الفػػرمرو ب العراقاػػمف القػػرراأ قػػف الخشػػي لتحػػؿ قحػػؿ الػػرراع ًػػت ًاػػؿ الحػػياػػي قػػ    

عاانػ  اسػػـ  أطاػؽالراػ  ، ماػت ق ميػة قػف اػػد خشػفاة طمااػة ملنػ  أاػ فب تشػف  أاػػ فب الاػد، مقػد فقسػ عدأ 
    .(54) وgis- e-aالقرراأ ف لعا  )

 
ق.  5151 -4002المحور الثالث: زراعة الحبوب والخضرواا وا شجار خالل العصر البابلً القدٌم )

  م(

 أواًل: زراعة الحبوب ويأتي في مقدمتها: 
 عػرؼ اغيسػ ف العراقػت الوػداـ الحيطػة مالشػعار قفػؿ زراعتنػ  م  يػا قػف  زراعة الحنطةة والعةرير: -أ

ػػت ًتػػرأ إفػػ ف ًتػػرأ ألقػػب الوػما،  اليػمع الفػػرف ًعقػػؿ عاػػ  ألقعنػػ  ً ػػ ف اأ ػػؿ اػػر  الحفػػمي لاوتػػ ا عاانػػ   ًم
ف سػػػـ  قيػػػ  معاف، عػػػرؼ اامؿيػػػإيتػػ   الوػػػما عػػػرؼ اغيسػػػ ف الزراعػػػة مخ اػػػة زراعػػػة الوقػػػ  م ػػػ ف عاػػػ  

الفراة ماحقؿ ايراف قف الحفمي، أق  اليمع ال  يت ًود عرؼ ف سـ و مام قف اايماع Einkorn)ااي مرف 
  .(55)مام احقؿ  ي ة ايمؼ قف الحفميو Emmerأاقر)

اقت ز الوق  الفرف فيمعاة سي فا  التت ت مف دا ية متسوط حف تن  عا  اارض عيػد اليضػم  مقفػؿ 
الحا د اف س ؽ السيفاة اش ماي سر فسرعة ملاحفمي قشرأ اافة تحاط ف ليماأ، ارا مقػد ر ػرا الم ػ  ؽ 
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لػػػة عاػػػ  اسػػػـ الحفػػػمي فشػػػ ؿ عػػػ ـ، أقػػػ  الحيطػػػة ًوػػػد ر رتنػػػ  و لادالsevو مف ال داػػػة )seالقسػػػق راة  اقػػػة )
 .(56) وkibtuو مف ال داة )gigالم   ؽ القسق راة ف لقاطا  السمقرف )

ماعػػرؼ ف سػػـ أقػػ  زراع الشػػعار ًوػػد زرع فػػيرس قيػػ طؽ زراعػػة الحيطػػة، مالشػػعار عاػػ  يػػمعاف اامؿ فػػرف 
(spontaneumقماػة ماليػمع   متت سػر سػي فا  مرم قشػمرماحقؿ ايراف قف الحفمي مام رم فررأ  فاػرأ  و

مرا اػػة تحقػػؿ        و ًسػػي فا  argicorithemال ػػ يت قػػف الشػػعار اػػم اليػػمع القػػدألف مالػػرف اعػػرؼ ف سػػـ )
ًػت السػنمؿ الرسػمفاة زراعتػ  ستة ارمؼ قف الحفمي ماظف أي  ظنػر يتاألػة طرػرأ مرا اػة عيػدق  ايتشػرا 

و         مف ال داػػة se- barسػػق راة الشػػعار ف لقاػػطا  )مالتػػت تسػػو  ف لماسػػطة مقػػد ر ػػرا الم ػػ  ؽ الق
(sartu(57) و.    

مازدارا زراعة الحيطة مالشعار خيؿ العار الف فات الوداـ ًت الوسػـ الشػق لت قػف فػيد الراًػداف 
مالتت تعتقد السوت عا  ااقط ر  ـ تمسعا زراعة القحاملاف ًت قي طؽ المسط مالأليػمي اعتقػ دا  عاػ  

الألر ؼ مارتر ع يسػفة  ماسطة ل ي  ًاق  فعد ميتاألة الظرمؼ القي خاة   رتر ع درأل ا الحرارأ مشدأالرف ف ل
ًػت أليػمي فػيد  قحاػمؿ الوقػ  إيت ألاةالقامحة ًت اارض يتاألة الرف القت رر، س اـ رلؾ ًت ايخر ض 

قح ًظة عاػ  قسػتماا  يتاألػة قدرتػ  عاػ  تحقػؿ  إيت ألات الراًداف عا  ع س قحامؿ الشعار الرف فواا 
    .(58)القامحة

ر مرلػؾ فحػدمد عػ ـ اإيتػ    قاػة الشػعتس مف  قاة الوق    يا  لود أش را الدراس ا إل  أف إيت  
%و قػػػػػػف 0تشػػػػػػ ؿ )ؽ. ـو قاػػػػػػا  قاػػػػػػة إيتػػػػػػ   الوقػػػػػػ  ًأاػػػػػػفحا  0133ؽ. ـو مفحاػػػػػػمؿ عػػػػػػ ـ ) 0033)

ؽ. ـو تر ا زراعة الوق  ًت الوسـ الأليػمفت قػف السػنؿ  1933القحامؿ ًت قيطوة  رسم، ميحم ع ـ )
   .(59)الرسمفت ين  ا   

 ػػػ ف ااتقػػػ ـ العػػػػراقااف الوػػػدق ء ف لزراعػػػػة مال سػػػاق  زراعػػػة الحفػػػػمي  فاػػػرا  العتقػػػػ داـ ًػػػت حاػػػػ تنـ 
قػػ  مرد ًػػت اليوػػمش عاػػ  قػػ  تيتألػػ  أرضػػنـ الخاػػفة، مقػػف دال ػػؿ اػػرا االاتقػػ ـ االقتاػػ داة فشػػ ؿ أس سػػت 

فاػدا  الاقيػ  سػيفاتاف قػف تحقػؿ ماػت أل لسػة  "فػ م"الزراعػة  آلنػةمالتت امرا تاؾ القشػ اد  خت ـااعا  
الوق  مالشعار مفاػدا  ااخػر  سػيفاةو، مقػ  مرد ًػت احػد الياػمص القسػق راة مالػرف اتحػد  عػف الزراعػة 

أطاؽ عا  ارا اليص اراعا  ًت إ ي ء زراعت  الحفمي مقد  أفمااقمر القتعاوة ًان  مق  األي عا  الري  
   .(61) اسـ )أمؿ توماـ زراعتو
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لإلرماء، مأف ت مف الفػررأ عاػ  عقػؽ إاػفعاف ماحػرر قػف مأش ر اليص )فأي  امات فأرفب ًوراا 
    .(61) ال  ل ةو اغرماءًت القح ااؿ خيؿ ًترأ إق  ياة ظنمر قرض الادأ 

مت مف خيؿ شنر تشراف اامؿ  لنًرتومعرؼ العراقامف الودق ء الزراعة فيمعاف القف رأ متسق  )ا
خيؿ شنر   يمف ال  يت مأحا ي   إل  شنر ًان  لزراعة اًت مف  تشراف ال  يت، أق  القتأخرأ تسق  )أًاتو –

أاػ ر، عاقػ   أف الزراعػة القف ػرأ ت ػمف أ  ػر  –شف ط، ًت حاف ا مف الحا د ًت الأليػمي ًػت شػنر ياسػ ف 
يت أل         .(62)يقما  ما 

 ػػػة عيػػػد سػػػ  ف  :السمسةةة  زراعةةةة -ب فػػػيد الراًػػػداف حاػػػ  اعػػػد قػػػف لوػػػد   يػػػا زراعػػػة السقسػػػـ قعرًم
ف زراعتػػ    يػػا قرامفػػة اف اػػرا القحاػػمؿ اسػػتطاب  القح اػػاؿ القنقػػة عيػػداـ فعػػد الحيطػػة مالشػػعار، ما 

رتػ  اتقاػز فنػ  قيػ   العػراؽ، عاقػ   أف دم مالتػت أحا يػ   قو مقة القي   الأل ؼ متحقؿ درأل ا الحرارأ الع لاة 
ًوػػػط، ماػػم ايقػػػم ًػػػت الترفػػة الرواػػػرأ يمعػػ   قػػػ  مل يػػ  سػػػراب اغاػػػ فة اليق  اػػة تطػػػمؿ  ي ػػة أم أرفعػػػة أشػػنر 

   .(63)التت تيوان  الحشراا مالرأر آ ؿ السقسـ فأقراض قعاية 
متعيػت ال اقػة )حػي شػألرأ الزاػاو،  وSHE- GISH- NIفػػ)ماعرؼ اسـ السقسـ ف لاغة السمقراة 

 و، أقػػػػ  ًػػػػت الاغػػػػة اال داػػػػة ًوػػػػد ر ػػػػر ف سػػػػـ )شقشػػػػمIA. GIŠر  قيػػػػ  فػػػػػ)ماعػػػػرؼ الزاػػػػا القسػػػػتخ

šamaššammu(64) و.  
يقػػػما أك أ  ػػػر قػػػف يقػػػم  ًػػػت را زراعػػػة السقسػػػـ ًػػػت فػػػيد ف فػػػؿ حاػػػ  ايقػػػم السقسػػػـ ًانػػػ  شػػػتنلوػػػد ا

ما ػػمف حاػػ د السقسػػـ فعػػد أف ، مااسػػمدمالفيػػت  ماااػػرر اافػػاضقينػػ   أاػػي ؼالشػػق ؿ، ملاسقسػػـ عػػدأ 
متيضػ  الفػرمر الورافػة  مر الديا  قد يضألا رلؾ اف الساو ف مالرػرمع تيقػم عاانػ  أزاػ ر السقسػـت مف الفر

تتـ عقااػة الحاػ د قفػؿ  أفقف اارض فسرعة أ  ر قف الفرمر القمألمدأ ًت مسط الس ؽ أم أعي  ماق ف 
   .(65)يضم  الفرمر  اا   مفقألرد يضم  الفرمر السرا   ـ تترؾ لتألؼ

  ماق  قف ًاااة ااعش ي التت تقتاؾ فرمرا  يشماة ا لحة لا ؿ متزرع  ة والعوفان:زراعة الذر  –ج
الػػررأ مالشػػًم ف قػػف األػػؿ الحاػػمؿ عاػػ  فػػرمراق ، حاػػ  ايتشػػرا زراعتنقػػ  ًػػت مسػػط فػػيد الراًػػداف خػػيؿ 
 العار الف فات الوداـ اعتق دا  عا  الرف ف لماسطة،  ق  اشتنرا زراعة الدخف ًػت رلػؾ العاػر حاػ  مرد

و مأف اسق  ًت الف فااة قط فؽ السق  العرفت حا  ألػ ء فاػاغة duhnuر ر  ًت القا در القسق راة فػ )
   .(66)"دخيم" 



 14 

 الرسػػ و أف فدااػػة العاػػر  –مقػػد اشػػتنرا زراعتػػ  ًػػت الأليػػمي قيػػر ًتػػرأ )آاسػػف  زراعةةة الرةةدس: -د
فعدا  مألدا فو ا  ل  ًت ؽ. ـو م  1033م  را زراعت  ًت سية )ؽ. ـو  1050 -0332الف فات الوداـ )

   .(67)مادف دم  ف، مألرقم مايتواا زراعت  ًت آسا  عفر ااي ضمؿ  ـ إل  أمرف 
 ثانيًا: زراعة الخضروات ومنها: 

  ر ػػر ًػػت قاػػ در الاغػػة اال داػػة فػػػ)فكار  البصةة : -أbusru و ماػػت تو فػػؿ  اقػػة الفاػػؿ ًػػت الاغػػة
ًػػداف ماشػػتنرا زراعتػػ  خػػيؿ العاػػر الفػػ فات الوػػداـ مقػػد زرع ًػػت شػػق ؿ ممسػػط مأليػػمي فػػيد الرا العرفاػػة،

  .(68) اافاضمالفاؿ  ااحقرمعرؼ الفاؿ فيمعا  الفاؿ 
  لوػػد ر ػػر ال ػػـم إلػػ  أل يػػي الفاػػؿ ماطاػػؽ عااػػ  ف لاغػػة السػػمقراة )الثةةو :  -بŠE-SHAR و مقػػد

 قيػر فدااػة االػؼلوػد ر ػر ال ػـم ماػت تو فػؿ ال اقػة العرفاػة  ػمـ، و Šumuأطاؽ عااػ  ًػت اال داػة )شػمقم 
 قػػ  ألػػ ء ًػػت ؽ. ـو  0233 – 0333)ال  لػػ  قفػػؿ القػػايد، مقػػد ر ػػر أاضػػ   ًػػت عاػػر ًألػػر السػػيالا 

اي تـو  ق  ر ر ًت الم   ؽ االقتا داة التت ترألب إل  العار الف فات الوػداـ،  -)أف ت ي القاؾ السمقرف 
  .(69) مقف الألدار فر ر  إف قعي   اقة  ـم الحًرت ام )فاؿ الفست فو

 راش  -مايتقػػت إلػػ  ًاػػااة الفاػػاا ا ماعػػرؼ ًػػت الاغػػة السػػمقراة ) ػػ  الكةةراث: -جka- raš ماػػت و
 -قػف زقػف القاػؾ )سػافقق  اة لاعرفاة ف لمقا الح ضر، ماشار أقدـ ر ر لا را  ًت القا در القسػق راة 

اليفػػ ا ًػػت  مف اػػراعػػحاػػ   ػػ يما ازر ؽ. ـو مالػػد القاػػؾ القشػػنمر حقػػمرافت  1050 -1010قػػمااطو قػػف )
  .(71)الفس تاف

  مقػد ر ػر اسػق  ًػت القاػ در القسػق راة ف لتر اػي الباذنجان: -د (GESHTIN- KAمارادًنػ  و 
و مقػػد تمسػػعا زراعتػػ  ًػػت قيػػ طؽ المسػػط مالأليػػمي قػػف فػػيد الراًػػداف Pilluغػػة الف فااػػة  اقػػة )ًااػػم اال ًػػت

   .(71)لألزارأ العرفاة مألزر النيد الشرقاةشف  ا ااااتتود فأف قمطي  عخيؿ العار الف فات الوداـ، ما
  مقف قح ااؿ الخضرماا ااخر  ام خا ر الو  ء معرؼ ًت الاغة السمقراة ف سـ )ام ػش -هة- 

ف غض ًة  لإليس فش رو أق  ًت الاغة اال داة ًود عرؼ ف سـ )قشمو  ق  زرعا الامفا ء ماستعقاا  غراء 
فعػػد خاطنػػ              التػػت ااػػ ي فنػػ  اغيسػػ ف مرلػػؾ  ي قؿلاػػد عػػي   إلػػ  اسػػتعق لن  ًػػت الطػػي الوػػداـ

 -فػػػػػ)لفم                  مر ػػػػر ف لاغػػػػة اا داػػػػة شػػػػ رو -امي -ف لزاػػػػا متعػػػػرؼ الامفاػػػػ ء ف لسػػػػمقراة )لػػػػم
Lubbu(72) و.   
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 وPuglu)فألػؿ  فاػاغة تطػ فؽ لرظػ   مقعيػ   ماػت  أاض   ًت القا در القسق راة ؼ الرألؿر  ق  ع 
مقػػف             ل اقػػة الخػػس العرفاػػةو ماػػت  اقػػة قق  اػػة hassuالخػػس عاػػ  اا ػػة )خسػػم   قػػ  مرد ر ػػر
-Khiس و ) -أس -ار  ال اقة اا داة قأخمرأ قف ال اقة السمقراة التت ت تي ف لقو طب )خت القرأل  أف

As- Sa(73) و.   
 إلانػػ يسػػ ف اا ًػػت شػػق ؿ مسػػط مأليػػمي مادف الراًػػداف لح ألػػة اغم ملػػد زرعػػا   ًػػة أيػػماع الخضػػر  

ا  مرلؾ لعدـ  ل ف القيوفمف لـ اع رما عا  فو ا م رلؾ قي قة الظرمؼ القي خاة ًت تاؾ القي طؽ لزراعتن 
ققػػػ  اػػػدؿ عاػػػ    داػػػةًػػػت ال ت فػػػ ا مالم ػػػ  ؽ السػػػمقراة ماا أسػػػق  ن ، ل ينػػػ  مردا قو مقتنػػػ  مسػػػرعة تارنػػػ 

 .(74)زراعتن 
 في مقدمتها:  ويأتي األعجارثالثًا: زراعة 

  مقػد سػ عدا عاػ  يقماػ  الظػرمؼ الفا اػة  شألرأ العراؽ ااملػ  قيػر أقػدـ العاػمر إين  النخي : -أ
، محظاػػػا اليخاػػػة فعي اػػػة ً  وػػػة قػػػف قفػػػؿ العػػػراقااف الوػػػدق ء، متعػػػد قػػػف ااشػػػأل ر الطفاعاػػػة   لترفػػػة مالقيػػػ  

 داػة مسػقاا ف او gišimar شق رو )القنقة ًػت القاػدر الغػرا ت لإليسػ ف متسػق  اليخاػة ف لسػمقراة فػػ)
  .(75) وgišimaru) ف لااغة يرسن  ) شق رمو

إلانػ  مقينػ  ألػ ءا إلػ   أاػان يخاؿ ًػت شػف  الألزاػرأ العرفاػة قيػر أقػدـ العاػمر مارألػب اللود زرع  
سـ الأليمفت قف العػراؽ قيػر أملػ  ادمار السػ ف ماالسػتاط ف واليخاؿ ارس ًت ال أففيد ف فؿ مقف القرأل  

ًت فعض القماقب ًت  ق  تشت إل  رلؾ التيواف ا ؽ. ـو  0033 – 0333)العفاد  ار  ًت عالفشرف ًا
، ماؤاػػد رلػػؾ فػػأف العيقػػة القسػػق راة التػػت ا تػػي فنػػ  اليخاػػؿ قػػد مردا ًػػت (76)الوسػػـ الأليػػمفت قػػف العػػراؽ

عا   قق  ادؿم  إلان  ًت العنمد ااخر  اغش رأ ـ   را ؽ. ـو  0233 – 0333)عار ًألر السيالا 
لزراعة اليخاؿ  أح  قن و قف 00 -03اليخاؿ ًت العراؽ إف شراعة حقمرافت خااا ألقاة قماد ) أاقاة

     .(77)مالقع قيا الخ اة فن 
اليخاػة فماسػطة حق لػة  أعاػ فطراوػة الاػعمد إلػ  قف قفؿ الفست يت يرس  اتـ لود   ف تاوا  اليخؿ  

لألػ يفاف فحفػؿ لاػؼ ماطاػؽ عاانػ  ًػت  خ اة قايمعة قف لاؼ اليخاؿ مات عفػ رأ عػف سػاة قرفمطػة قػف
               اػػػػػغ ر اليخاػػػػػؿ مالػػػػػرف اعػػػػػرؼزرع أقػػػػػ  طراوػػػػػة ت  اػػػػػر اليخاػػػػػؿ ًتػػػػػتـ فطراوػػػػػة  المقػػػػػا الح ضػػػػػر )التفااػػػػػةو

فايقػ  اليخاػؿ تعطػت  قراػ  فعػد خقػس سػيماا  أفو حا  أش را إلا  قماياف حقمرافت ماق ف talluفػ)الت ؿ 
   .(78) ع ق  و 10 -0م  فاف )افعد قدأ تتر  الإماأ ال ا قر يالقزرمع فماسطة ال
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دق ء القس ً ا الاحاحة ًت زراعة الرس  ؿ، حا  ايػ ؾ م اوػة قػف عنػد القاػؾ وماتفب العراقامف ال 
ًوػد ، مأخػر  لقس ًة القترم ػة فػاف يخاػة تـ التعرؼ قف خيلن  فسافو  -قؤرخة فح ـ القاؾ )راـ حقمرافت

ماػػت قسػػ حة تعػػ دؿ زاػػ ء ياػػؼ " سػػ را" و93) اػػة ًػػت فسػػت ف قسػػ حت يخ و00ألػػ ء ًػػت اػػر  الم اوػػة عػػدد )
را، أا ر ا ػر الماحػد و قػدق  ، ًا ػمف عػدد اليخاػؿ ًػت اا03يحػم ) اًترضي  إف القسػ ًة فػاف شػألرأ مأخػر  ما 

   .(79)و يخاة03يحم )
 اآلخػرو ًػت حػاف إف الػفعض silaو سػاي )03ًفعضػن  تيػت  حػمالت )أق  إيت   اليخاة قػف التقػمر  

 شػألرأ اليخاػػؿقاػػادأ ًػت قػػد   الفػ فاامف ألػػؼ، مقػد و  غػػـ130و سػاي أف قػػ  اعػ دؿ )0قػد ايػػت  اقػؿ قػػف )
ًرت  ؿ اـم  قرادأ عا  قدار السية  يا مرفق    ف رلؾ إش رأ إل  أف اليخاة  و ً  دأ000ًان  )أف ر رما 
  .(81)السية   ف لن  ً  دأ قعاية أا ـقف 

ًقين  التقر معاار  اغيس ف ل مين  قادرا  قنق   ًت حا ت  الغرا اة مفرزا أاقاة اليخاة ًت حا أ  
مات ال اقة العرفاة الع قاة مالخؿ مالشراي مالخقمر، معاار و مام الدفس dišpuو )داشيك الرف اعرؼ فػ)

 ق  استخر  الألق ر مالػرف اعػرؼ ف لاغػة قس را  اق ف تخقار  مألعا  قس را ، استخر  قف ألرع اليخاة اار 
  .(81) وgišmmaru داة )ألشق رو )اا

مقػػد اسػػتر د اغيسػػ ف الفػػ فات قػػف ألػػرمع اليخاػػؿ ًػػت تسػػواؼ الفاػػما ماا ػػما  ًػػت حػػاف اسػػتخدقا  
و معقػؿ قينػ  أاضػ   السػيؿ مال راسػت sappatuأاا ف اليخاؿ )السعؼو مالتت تعػرؼ ف ا داػة )سػف تمو )

ة ًت الوسـ المااسرأ الفساطة مات اي ع ا ق زا   .(82) لأليمفت قف العراؽا قعرًم
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   قػػ و )-أمر-) يػػمماعػػرؼ الرقػػ ف ف لاغػػة السػػمقراة  الرمةةان: -بNu-ur-Ma و ماػػدع  الرقػػ ف ًػػت
و مالرقػ ف أاضػ   ً  نػة قيتشػرأ ًػت  ػؿ ق ػ ف Nurmnيرقػمو )) فػػالاغة الف فااة مات قو رفػة لاعرفاػة تورافػ   

ف العػراؽ الوػداـ ايػ  ارقػز إلػ  الخاػمفة الرقػ ف ف  ػرأ خػيؿ  أشػأل رلوػد زرعػا ، (83) مامر ًت أدي ًم
اليخاؿ الستر دأ قف ظيلن  المارؼ، مقػد أًػ د العراقاػمف الوػدق ء  أشأل رالعار الف فات الوداـ مخ اة فاف 

اغًػ دأ قػف عاػار  مفػرمر  أقػ  قشػر  ًوػد حظػت  مأًػت أ اػ  ط زألػ  ، قف الرق ف ماار  قف الرما ػ  ااخػر  
  .(84)  الدف ااة ام اآلخر ف الاتق ـ لق دت

 ػػػ   ًػػػت العػػػراؽ الوػػػداـ، ماػػػزرع ًػػػت شػػػق ل  ممسػػػط  مأليمفػػػ  التةةةين:  -ج ًػػػت الفسػػػ تاف  ػػػ ف التػػػاف قعرًم
ًت الاغة اا داة ًود م  وMa) مالحدا ؽ، مأل ء ر ر  اسق  ًت القا در القسق راة ف لعيقة القسق راة "ق "

 .(85)و Tinatuإل  اسق  فػ) تاي او )  أشار
ػت عاػر سػيلة لود ر ر أسـ ال م "          مداػة"أمر ال  ل ػة مزقػف تاف ًت العامر السػمقراة ًم

-0332 قػػ  ألػػ ء ر ػػر التػػاف خػػيؿ العاػػر الفػػ فات الوػػداـ ) ؽ. ـو،  0103 -0093) العاػػر اال ػػدف
حاػػ  ر ػػر فػػ ف  االحامايػػ  أسػػق ءًػػت لػػم  قػػف تػػؿ حرقػػؿ قػػدمف ًاػػ  أسػػق ء اليف تػػ ا مفعػػض  ؽ.ـو 1050

 . (86)قين  ف سـ " تاف أ فر " مااخر ف سـ "تاف الألفؿ " ا ي ف ع سقتأيمالاتاف أرفعة 
 ػػػا زراعتػػػ  ًػػػت العػػػرؽ الوػػػداـ، ماعػػػرؼ ف لاغػػػة السػػػمقراة ) شػػػتافو ) الكةةةرو : -د و GESHTINعًر

لاداللػػػػة عاػػػػ  اػػػػػيؼ ااشػػػػأل ر ماعػػػػرؼ اسػػػػػق  ف ا داػػػػة ) رايػػػػػمو  وgishقسػػػػفمؽ ف لعيقػػػػة القسػػػػػق راة )
(Karnu(87) و . 

قير الرتراا القف رأ، حا  أل ء ر ر  ًػت  ت فػ ا االقاػر  قسق راة رمـ ًت القا در المقد مردا ال
الفحػر السػرات ؽ. ـو أي  أمؿ قػف زرع العيػي ًػت القيػ طؽ القطاػة عاػ   0033 مما  مالرف ح ـ حمالت )

خاػؿ ،  ـ اشػتنرا زراعتػ  فعػد رلػؾ خػيؿ العاػر الفػ فات الوػداـ حاػ  زرع ًػت فسػ تاف الي)الخاا  العرفتو
ت الحدا ؽ، م  ف اايب قي  الشراي مالزفاي مالخؿ   .(88)ًم

  ف سػػـ )خ شػػخمرو ) ماا داػػةعػػرؼ الترػػ   ًػػت الاغػػة السػػمقراة  التفةةاح: -هةةةHašhur و، حاػػ   ػػ ف
ازرع فاف أشأل ر اليخاػؿ ًػت الفسػ تاف،  قػ  ألػ ء ر ػر  ًػت لػم  تػؿ حرقػؿ )العاػر الفػ فات الوػداـو فػأف لػ  

اعرؼ قعي ا ،  رلؾ أل ء ر ر التر   ًت ترتااة قف العار الف فات الوداـ خ اة سفعة أاي ؼ أال اي  ال 
، مقػػد اسػػتر د سػػ  ف العػػراؽ الوػػدق ء قػػف (89) ألػػ ء ًانػػ  )أف ااياػػة ق قػػ  احاػػ  قػػف الترػػ  وف غلنػػة "ق قػػ " 

 -1052)ااملػ التر   ًت عقؿ سومؼ الػدمر م ػ ف اسػتعق ل  فشػ ؿ ماسػب ًػت زقػف سػيلة ف فػؿ  أخش ي
   . (91)ؽ. ـو  1050
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 االستنتاجاا 

لود اقت ز العراؽ قػداق   فطغاػ ف شػنرت  ًػت قألػ ؿ الزراعػة مظاػا اػر  الشػنرأ حتػ  العاػمر القتػأخرأ  أواًل:
 ػػرلؾ حتػػ  المقػػا الح ضػػر، مأطاػػؽ العػػري عاػػ  ارض العػػراؽ ف لسػػماد  قػػف تػػ راث الحضػػ رأ، مقػػ زاؿ

قػػػف السػػػمقرااف  ااما ػػؿفألنػػمد العػػػراقااف  الإل  ػػرأ زرعنػػػ  مخضػػرتن ، ملػػػـ ت ػػف لتحاػػػؿ اػػر  الشػػػنرأ 
   مالف فاااف الودق ء، مال ساق  ًت طرؽ الرف مالسنر عا  تيظاـ شؤمف الزراعة. 

             اي لػػػػػؾالزراعػػػػػة عيػػػػػد فػػػػػدااتن  ًػػػػػت القيػػػػػ طؽ الشػػػػػق لاة اعتقػػػػػ دا  عاػػػػػ  ااقطػػػػػ ر السػػػػػ قطة  يشػػػػػأا ثانيةةةةةًا:
االسػػتاط ف ًاػػ  حػػمالت الحألػػرف الحػػدا ، حاػػ  فػػدا  لاعاػػرماعػػد قمقػػب تػػؿ السػػاط ف أقػػدـ قمقػػب اعػػمد 

ًػت ؽ. ـو إحػد  الوػر  الزراعاػة  0333ؽ. ـو،  ق  ق ؿ قمقب ألرقػم مالػرف اعػمد ت راخػ  ) 9033)
 أرمعتاػػؾ القيطوػػة أقػػ  ًػػت المسػػط مالأليػػمي ًوػػد ظنػػرا الزراعػػة فعػػد رلػػؾ متق ػػؿ المر ػػ ء ماحػػدأ قػػف 

  ؽ. ـو.  0333اة حمالت )عا  ظنمر الزراعة ًت القيطوة الأليمف ااق اة
مرلػؾ لح ألػة تر زا الزراعػة ًػت فػدااتن  عاػ  قح اػاؿ الحفػمي ماػأتت الوقػ  مالشػعار ًػت قوػدقتن   ثالثًا:

و عػػدأ ااس سػػاة ًػػت ارا ػػ ، حاػػ  ازداػػرا زراعػػة الوقػػ  مالشػػعار الالوػػداـ إلانػػ   مينػػ  تشػػ ؿ  اغيسػػ ف
 ا ار  الحفمي. مالأليمي ًود زرعًت القيطوة الشق لاة، أق  ًت المسط 

ؽ. ـو  0332 – 0110)ايخرض إيت   الوق  ًت قيػ طؽ الأليػمي خػيؿ عاػر سػيلة أمر ال  ل ػة  رابرًا:
ؽ. ـو مرلػؾ فسػفي ارترػ ع يسػفة القامحػة ًػت  1050 – 0332م رلؾ خيؿ العاػر الفػ فات الوػداـ )

اػػة ًانػػ ، مزاػػ دأ يسػػفة ااقػػي  الق رافػػة ًػػت القاػػ   التػػت تحقانػػ  الترفػػة يتاألػػة ارترػػ ع يسػػفة القاػػ   الألًم
 ااين ر إ ي ء ألرا ين . 

  يػػػا اي لػػػؾ أيػػػماع قتقاػػػزأ قػػػف ااراضػػػت الزراعاػػػة، قينػػػ  الحوػػػمؿ الزراعاػػػة القخااػػػة لزراعػػػة  خامسةةةًا:
الخضػػػرماا مااشػػػأل ر، م ػػػرلؾ  قختاػػػؼ أيػػػماع الحفػػػمي، م ػػػرلؾ الفسػػػ تاف متخاػػػص عػػػ دأ لزراعػػػة

اض ؼ إل   ،لاخش يإحد  القا در القنقة التت تعتفر أراضت الغ ف ا الطفاعاة أم االاطي عاة م 
  ااي ـ مالق شػاة،  ػـ أراضػت الفػمر رلؾ ااراضت الزراعاة مالتت تاا  لاقراعت الخ اة لاحاماي ا 

 فعد استايحن  قف ا حفن  ماارا .  إالزراعتن   مالتت ال اق ف
ف قنيػػة الرػػي  قداقػػة قػػدـ  ة مالحدا ػػة  دمر قنػػـ مفػػ رز ًػػت القألتقعػػ ا الزراعاػػة الوداقػػيلارػػ سادسةةًا: ما 

، مالريحػػة قػػػف مترألػػب إلػػ  عنػػػمد قداقػػة قيػػر يشػػمء الزراعػػة مت ػػػماف الوػػر  الزراعاػػةالزراعػػة يرسػػن ، 
   ـ استورار . فأرض إل  ارتف ط اغيس ف  أداالقنف القنقة التت 
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اػػ حي الحوػػؿ ًػػت زراعػػة إلػػ  أل يػػي الرػػي   ػػ ف اي لػػؾ العقػػ ؿ الزراعاػػمف مالػػراف اعتقػػد عاػػانـ  سةةابرًا:
الزراعاػة مخ اػة ًػت القألتقػب الفػ فات  ف اعقػ ؿاارض، ماش ؿ اؤالء اليسفة اا فػر قػف القشػتغااف 

  الوداـ.
الزراعاػػػة مالتػػػت سػػػناا لنػػػـ عقااػػػة زراعػػػة  اادمااالعداػػػد قػػػف اسػػػتخدـ الرػػػي  مالعقػػػ ؿ الزراعاػػػمف  ثامنةةةًا:

اػػر   أق ػػ ؿالزا ػػدأ مقػػف  ااااػػ فعشػػ ي مقطػػب اارض قػػف حاػػ  حرا تنػػ  متواافنػػ  متيظارنػػ  قػػف اا
   ، القيألؿ، القحرا ، القسح أ، القرراأ، ...والرأسام ) اادماا

فخاػمص أيػماع القح اػاؿ التػت اشػػتنرا زراعتنػ  خػيؿ العاػر الفػ فات الوػداـ ًنػت الحيطػػة أقػ   تاسةرًا:
قودقتن ،  ػـ الرشػ د مخاػ ر أق  قف الخضرماا ًاأتت )الفاؿ مال ـم ًت  ،مالشعار، مالسقسـ، مالعدس

الو ػػ ء مالامفاػػ ء أقػػ  أاػػـ ااشػػأل ر التػػت اشػػتنرا زراعتنػػ  خػػيؿ تاػػؾ القػػدأ ًنػػت اليخاػػؿ مالتػػت تعتفػػر 
      ، ماارا  قف أشأل ر الر  نة ااخر . شألرأ العراؽ اامل ،  ـ الرق ف، مالتاف، مالتر  
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 باو جالسة وتحمل السنابل اآللهة (4شكل رقم )
 هأحمد سوسة , المصدر نالس
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  ة من عصر الوركاءثوران ٌسرحان فً حقل الذر (3شكل رقم )

 (5593, )بغداد,4-5أحمد سوسه, تارٌخ حضارة وادي الرافدٌن,ج
 

 المحراث وطرٌقة استخدام اإلنسان القدٌم له (2شكل رقم )
 (.5590, )بٌروا,5عادل أبو النصر, تارٌخ الزراع القدٌمة,ط
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  (1شكل رقم )
 من الالؤو  البرونزٌةنماذج  -أ

 (5591ضارة العراق , الجزء الثانً) بغداد,ولٌد الجادر, صناعة التعدٌن, ح
 مسحاة ومعازق مع منجل -ب

 (5590, )بٌروا,5عادل أبو النصر, تارٌخ الزراعة القدٌمة,ط

 أ

 ب
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 المصادر: 

الشػػر ة العرفاػػة لاطف عػػة  ألػػمردف أل ااػػد، قػػ را حػػد  ًػػت التػػ راث، ترألقػػة الػػد تمر ألػػمر  حػػداد،  و1)
 . 20ماليشر، قار، فا، ص

  .09 -19ص و،1500فغداد، )مر ق  قفؿ الت راث، عاتوت الدف غ مملاد الأل در،   (2)

 . 12ص و،1500فغداد، )، 1ط  ف قر، قودقة ًت ت راث الحض راا الوداقة،    و0)

  . 00و، ص1595القماؿ، )ا رف س  ز، عظقة ف فؿ، ترألقة ع قر ساق ف،   (4)

ماػم قمقػب ا ػرف ق شػمؼ اشػغؿ ماػم قمقػب ا ػرف  و أقاػ ؿ شػرؽ ألقألقػ ؿ0اوب ارا التػؿ فيحػم )  (5)
ملـ ت شؼ التحرا ا ًا  سػم  دمر ماحػد قػف ااسػتاط ف اوػب تحػا  و0ـ033قس حة قدرا  يحم )

ضب أدماا زراعاة ق ؿ القي ألؿ القايمعة قف ياػ ؿ حألػر القم سط  التؿ قف شرأ. ممألدا ًت 
 :الاماف مالقع زؽ أم الرؤس الحألراة لاحرا ة، ماحأل ر الرح  لاقزاد ايظر

  Braidwood and Howe, Prehistoric Imestigations in Iraqi Kurdistan, (London 

,1960: P112) 

العػػػدد  سػػػمقر اػػػة" ترألقػػػة فشػػػار ًريسػػػاسدممد، "التيوافػػػ ا اا راػػػة ًػػػت القيطوػػػة ال ردرمفػػػرا فراػػػ و0)
 .100-111،ص1500، فغداد 0، 11

اػػػؽ العػػػ يت، الاػػػي ع ا الحألراػػػة ًػػػت ين اػػػة العاػػػر الحألػػػرف الحػػػدا ، رسػػػ لة  و9) عقػػػ د طػػػ رؽ تًم
 .110-130ص،و1500فغداد )ق ألستار، اار قيشمرأ، 

 .150-150ط  ف قر، قودقة، القادر الس فؽ، ص و0)

 .103و، ص1500، )فغداد 1  الزراعاة، حض رأ العراؽ،  توت الدف غ، ال مرأ الزراعاة مالور  و5)

تؿ الاماف مام قف القماقب اا راػة التػت  شػؼ ًانػ  عػف فو اػ  العاػر الحألػرف الحػدا  حاػ   و13)
  ـ أليمي س قراء لاقزاد ايظر11اوب عا  ضرة دألاة الاقي  معا  فعد 

(Wailly, F, and Abu Al-soof,B. The Excavation at –tell Es-sawan. Sumer, Vol.2, 

1965),P19-24.)  
 .103توت الدف غ، ال مرأ الزراعاة مالور  الزراعاة، القادر الس فؽ، ص  و11)
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Abstract  

 
Agricultures during the old Babylonian Age (2004 - 1595 B. C) 

 

 The agricultures is considered one of the basic factors that man depends 

in the Mediaterain State due to his first discovery which displayed directly and 

indirectly because of the importance of the rivers (Tigris and Euphrates) the 

earth becomes fertile.  

 The agriculture developed duo to its techniques and drops which grown 

by the people of Mediterain region. This development has an effect in the way 

of life, this made the civilization be flourished. The Iraqi man settled and started 

building horses leaving the life of traveling, according to this, he is interesting in 

the agriculture and the way of its development to prepare the basic food to 

human being. 

 The development of agriculture is continued from the old era till the 

historical age. After the Umawayyains received the reign in the Mediaterian 

State in the year (2004 B.C). They worked to make great enterprices to widen 

the earth of agriculture. They dag some channels and one good guide is the 

kings of Babylonian age ( 2004 – 1595 B.C) pasted the years of their reigns with 

the work of agricultures and they inacted the laws which organized the 

agriculture. 

 This research shows a clear picture about the man work which agriculture 

in the Babylonian old age. It includes a historical view about agriculture and its 

development. 

 The research talks about the development of agricultures, the land of 

agriculture during the Babylonian era. 

 The second section deals with the farmers, gardener, peasants and their 

tools during the Babylonian era. 

                     

 
         


