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الملخص
"الزراعة خالل العصر البابلً القدٌم ( 5151 -4002ق.م)"
تعد الزراعة إحػد القومقػ ا ااس سػاة التػت اعتقػد عاانػ اغيسػ ف اػت فػيد ال ارًػداف يظػ ار ل مينػ
اال تش ػ ؼ اامؿ الػػرف عرً ػ فاػػمرأ قف ش ػرأ أم ااػػر قف ش ػرأ مفػػرلؾ دارا عألاػػة الحا ػ أ ًػػت تاػػؾ اارض
الخاػفة مالغاػة فقمارداػ الطفاعاػة حاػ

الينػراف ال فاػراف (دألاػة مالرػرااو مالاػراف شػ ي عاػي الحاػ أ ًػػت

فيد الراًداف.
لود تطمرا الزراعة قف حا

ااس لاي مأيماع القح ااؿ مالحفمي التت زرعن اغيس ف افتداء قف

عامر ق قفػؿ التػ راث ػـ فعػد رلػؾ ًػت العاػمر الت راخاػة م ػ ف لػرلؾ التطػمر أ ػر ًػت توػدـ قسػارأ الحاػ أ
مازدا ر الحض رأ ًت تاؾ الفوعة قف الع لـ ،حا

عقاا الزراعة عاػ اسػتورار اغيسػ ف الع ارقػت الوػداـ ًػت

تألقع ػ ا س ػ ياة متر ػ لحا ػ أ التيو ػؿ مالألقػػب مف لت ػ لت ظنػػرا لي ػ الوػػر الزراعاػػة القسػػتورأ ،ااقػػر الػػرف
ايع س إاأل ف ًت ظنمر اغدارأ الو درأ عا تمألا الط ق ا الفشراة يحم تحواؽ أاداؼ إيس ياة.
اسػػتقر الح ػ ؿ رلػػؾ قػػدأ طمااػػة حا ػ

تمسػػعا الوػػر قػػف الأل يػػي العق اريػػت مقػػف حا ػ

زا ػ دأ عػػدد

الس ػ ف ًان ػ  ،اراًو ػ تطػػمر يظ ػ ـ اغدارأ مف لت ػ لت تش ػ اا لػػداي قألقمعػػة قػػف القػػدف القتو رفػػة قػػب فعضػػن
الػػفعض مالتػػت اتػػمل إدارتن ػ قألقمعػػة قػػف ااً ػراد رمف الق يػػة الداياػػة مسػػقاا اػػر القػػدأ قػػف التساسػػؿ
الت راخت فدمايا القدف السمقراة ( 0033 -0033ؽ .ـو.
ػػـ اػ ػ ألرا فع ػػد رل ػػؾ ااقػ ػماـ الألزراػ ػ معا ػ ًتػ ػراا قتف ع ػػدأ (اا ػػدامف ،ااقمرا ػػمف ،اآلش ػػمرامف
مااػػراـو مقػػد اسػػتور ا ػؤالء ًػػت فدااػػة دخػػملنـ الع ػراؽ ف ػ لوري قػػف الق ار ػػز الحض ػراة لاسػػمقرااف مف لت ػ لت
أافحما عا تق س ماحت ؾ قعنـ ًتعاقما الزراعة قينـ م اراة تطمرا ف غض ًة إل ألمايي أخر .
مفع ػػد ت ػػملت ااقمرا ػػمف قو لا ػػد الح ػػـ ق ػػف س ػػيلة أمر ال ل ػػة ( 0332 -0110ؽ .ـو متأساس ػػنـ
لقق لؾ ح قا فيد الراًداف قف شق ل إل أليمف مام ق سقت ف لعاػر الفػ فات الوػداـ
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(-0332

 1050ؽ .ـو ًود عقؿ قامؾ تاؾ القق لؾ عا االاتقػ ـ ف لز ارعػة متطماراػ خدقػة لوػمأ الققا ػة ما تر نػ
راتاػ قػػف الحفػػمي مالقح اػػاؿ ااخػػر  ،ػػـ مفعػػد رلػػؾ يألػ القاػػؾ حقػػمرافت

(1903 -1952

ؽ .ـو ًت تمحاد تاؾ القق لؾ ًت دملػة ماحػدأ راا إدارأ قر زاػة ،ااقػر الػرف دًعػ إلػ االاتقػ ـ ف لز ارعػة
متمساب رقعة ااراضت الزراعاة ماق قة قش راب الرف محرر الويماا.
مقػػف خػػيؿ رلػػؾ ًوػػد أل ػ ء اػػرا الفح ػ

لاوػػدـ اػػمرأ ماضػػحة عػػف حرًػػة اغيس ػ ف اامل ػ إال ماػػت

الزراعة ًت العار الف فات الوداـ ( 1050 -0332ؽ .ـو مقد اشتقؿ عا :
 نبذة تارٌخٌة عن الزراعة وتطورها خالل العصور القدٌمة .
باإلضافة إلى ثالث محاور هً:
 المحووووور ا ول :دراسووووة ا راضووووً الزراعٌووووة وأنواعهووووا خووووالل العصوووور البووووابلً القوووودٌم
( 5151 -4002ق .م).
 المحور الثانً :دراسوة الالوالو والعموال الزراعٌوون وأدواتهوم الزراعٌوة خوالل العصور البوابلً
القدٌم ( 5151 -4002ق .م).
 المحوووور الثالوووث :دراسوووة زراعوووة الحبووووب والخضووورواا وا شوووجار خوووالل العصووور البوووابلً
القدٌم( 5151 -4002ق .م).
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نبذة تارٌخٌة
الزراعة البداٌة  ...والتطور خالل العصور القدٌمة:
حو ػػؽ اغيسػ ػ ف خ ػػيؿ رحاتػ ػ الطماا ػػة عف ػػر ال ػػزقف الق ض ػػت ،ال ا ػػر ق ػػف القيألػ ػزاا ماال تشػ ػ ً ا
ماالخت ارع ػ ا ،مل ػػف أاػػـ اػػرا القيأل ػزاا عا ػ اغطػػيؽ تتق ػػؿ ًػػت ا تش ػ ً الز ارعػػة متطػػمار قسػػتازق تن
متنا ػػػة شػ ػػرمطن  ،فحا ػ ػ

أاػػػفحا الحػػػد الر اػ ػػؿ ق ػ ػ فػػػاف عن ػػمد التخا ػػؼ معن ػػمد الحض ػ ػ رأ ًػ ػػت ت ػ ػ راث

اغيس ف(.)1
ً لز ارع ػػة ا ػػت ال ػػر ف ااسػ ػ س ً ػػت حضػ ػ رأ في ػػت اغيسػ ػ ف ،ما ػػت ااسػ ػ س القػ ػ دف الا ػػاد امألػ ػ
التطمراا القختارة التت ع شتن الحض رأ اغيس ياة ًت ألمايفن الر راة مالق داة (.)2
لعػػؿ أاػػـ قػ اقتػ ز فػ تػ راث العػراؽ اػػم شػػنرت ًػػت قألػ ؿ الز ارعػػة ملوػػد طغػػا اػػر الشػػنرأ عاػ
ف قت الحض راا ااخر ًضي عف الققازاا ااخػر الحضػ راة مالسا سػاة ،حتػ شػف ال اػر قػف ال تػ ي
فأف العراؽ فيد الراي مالخار ًت الزراعة مسقت قف قفؿ القؤرخاف العػري فػأف العػراؽ ارض السػماد ل ػرأ
زرعن مخضرتن (.)3
إف ز ارعػػة القح اػػاؿ الغرا اػػة مسػػعة اا ارضػػت ػػؿ رلػػؾ أد إلػ زاػ دأ عػػدد السػ ف زاػ دأ فاػرأ،
ًيقا القألتقع ا الورماة ماتحدا ًان العما ؿ ًػت سػفاؿ إيتػ

الوػما مالػدً ع ،م ػ ف لضػق ف تػمًر القػماد

الغرا اػػة اليسػػفت ػ ف اي ػ ؾ ً ػراغ سػػق لظنػػمر فعػػض قظ ػ ار التخاػػص ماق ػ قظن ػراف أحػػداق ق ػرتفط
فتطػػمار الريػػمف ماآلخػػر اتضػػقف يقػػم طفوػػة األتق عاػػة تخااػػا ف السػػتأل فة لرافػػة اغيس ػ ف الداياػػة ًػػت
أسامي الحا أ الرف أقات عاا الدمرأ الزراعاة(.)4
ماق ؿ قمقب راـ شنر(0033ؽ.ـو ًت العراؽ قرحاة أمل قف التغار مقػف الاػعي اعتفػ ر اآلف
قراة قف العار الحألرف الحدا  ،فؿ لاس اي ؾ ًت القماقب قػ ا فػا إف القمقػب ػ ف أ ػر قػف قسػتمطف
قمسػػقت( .)5أقػ قمقػػب ألرقػػم (شػػرؽ ر ػػمؾو اػرأل أف اعػػمد ت راخػ إلػ عػ ـ ( 0333ؽ .ـو ًإيػ ازمديػ
فأدلة لوراة حد ا ًان زراعة الحفػمي ق ػؿ الحيطػة حاػ

ػ ف ايػ ؾ اػير ف اسػتعقيف ًػت ألرقػم (قق اػة

ففعض الحف ا القترحقة قف يمع  Einkornمقف يمع آخر Emmerو ف غض ًة إل أيماع قف الفومؿ(.)6
ماق ػػف االسػػتدالؿ عا ػ اسػػتخداـ الحفػػمي قػػف مألػػمد القأل ػ رش مالقط ػ حف مأدماا الترراػػة( .)7ق ػ
ع ػػر عاػ يػػمع قػػف الشػػعار شػػفا ف لشػػعار الفػػرف ،إف الفو اػ الق تشػػرة ًػػت قمقػػب ألرقػػم تػػدؿ فػػي شػػؾ فأينػ
قراة دا قاة س يا لقدأ ق ياة أألا ؿ عا ااقؿ(.)8
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إف االيوػػيي الز ارعػػت الػػرف ح ػد

ًػػت شػػق ؿ الع ػراؽ لػػـ احػػد

حاؿ فخطماا عدادأ مقراحؿ قتعددأ قف التطمر حا
ـ أافحا قر

فش ػ ؿ ًأل ػ ت أف دًعػػة ماحػػدأ فػػؿ

يػا الوػر عيػد فػدااتن اػغار مفدا اػة مقؤقتػة،

فتة مأ ر اتس ع متيظاق متودق مخ اة ًت القراحؿ التت ظنرا ًان فمادر القدف ًت

ًألر العامر الت راخاة ( .)9حا

عرؼ امؿ قرأ فمادر الرف القيظـ ًت قراة تؿ الاماف(.)11

لوػػد ق رسػػا القألتقعػ ا الزراعاػػة ااملػ يػػمع قػػف توسػػاـ العقػػؿ ً يػػا القػرأأ ف غضػ ًة إلػ ترفاػػة
ااطرػ ػ ؿ توػػػمـ فأعق ػ ػ ؿ الطحػػػف الحفػػػمي متنا ػ ػػة الخفػ ػػز مالطع ػ ػ ـ ماػ ػػزؿ ميس ػ ػ القيفػ ػػس م ػػػرلؾ العي اػػػة
ف لحامايػ ا القدأليػػة م ػ ف الرألػػؿ ااػػيب اآلالا الحألراػػة مااسػػاحة ماحقػػت القزرعػػة ف غضػ ًة إلػ إعػػداد
الحوؿ حت أليت القحامؿ(.)11
مًػػت االػػؼ الخ ػ قس قف ػػؿ القػػايد تأسسػػا ق ػػر القرحاػػة ال ياػػة ماػػت أ ػػر تطػػم ار قػػف سػ ػ فو تن
مشػػندا توػػدق حض ػ را قنقػ قنػػد الطراػػؽ لوا ػ ـ الحضػ رأ ًػػت قطاػػب االػػؼ ال ارفػػب قفػػؿ القػػايدً ،رػػت اػػر
الرترأ ازدادا الور ماتسػعا قسػ حتن متطػمرا إلػ قػدف فاػرأ فعػد أف اسػتمطف اغيسػ ف السػنؿ الرسػمفت
ًت ااقس ـ المسط مالأليمفاة قف الوطر مظنرا زراعة الرف ف اين ر مالألدامؿ(.)12
إف الز ارعػػة ًػػت مسػػط مأليػػمي ماػػري الع ػراؽ ،حا ػ

ػ ف القي ػ

أل ً ػ مقااػػؿ ااقط ػ ر ًػػت الشػػت ء

مايعداقن ًت ًاؿ الااؼ ًوػد يػا قرت ػزأ عاػ تطفاػؽ مسػ ؿ الػرف مأمؿ قػف ق رسػن العراقاػمف الػراف
استمطيما عا ضر ؼ الرراا ًت قيطوة ع ية مااػا( .)13ػـ اقتػدما أليمفػ حتػ اسػتورما ًػت السػنؿ الماقػب
عا ضرتت قألر الرراا(.)14
أق الطمر ال ل

ًود ف قف ايض قراحؿ التطمر الزراعت ًػت أليػمي العػراؽ حاػ

تقاػز فتغاػر

ألمارف ًت ااسامي الزراعت ،ماػم االيتوػ ؿ قػف تألراػؼ اااػمار ماستاػي أ ارضػان إلػ طراوػة الز ارعػة
ًت السنؿ التت تعتقد عاػ شػؽ ألػدامؿ طمااػة قػف ينػر الرػراا ماااػ ؿ القاػ إلػ اارض الزراعاػة ماػت
خطمأ قتودقة ف ستخداـ الرف عف س فوتن (.)15
مقػػف الألػػدار ف لػػر ر إف تيظػػاـ الوي ػماا مأعق ػ ؿ الػػرف عا ػ يط ػ ؽ ماسػػب لػػـ افػػدأ إال ًػػت حض ػ رأ
المر ػ ػ ء (0233-0033ؽ .ـو فيت ألنػ ػ الت ػػت ال تحاػ ػ ف ليس ػػفة لتو ػػدـ اغيسػ ػ ف اف تا ػػؾ ااعقػ ػ ؿ ق ػػد
ًرضتن الظرمؼ القي خاة عا سػ ف فػيد سػمقر ااما ػؿ حاػ

قػ ـ أفي نػ فألنػمد فاػرأ قشػتر ة مقيسػوة

مأعو ػػي رل ػػؾ زاػ ػ دأ سػ ػراعة ً ػػت ع ػػدد السػ ػ ف يتاأل ػػة الرػ ػ ض ً ػػت القػ ػماد الغرا ا ػػة الت ػػت أا ػػفحا قت ػػمًرأ
آيراؾ(.)16
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مفرز يظ ـ التع مف مالعقؿ عاػ ز ارعػة القسػ ح ا الماسػعة ،مخ اػة ًػت ًتػرأ يشػمء دمااػة القدايػة
القعتق ػ ػػدأ عا ػ ػ ػ الػ ػ ػػرف حا ػ ػ ػ

ًػػ ػػت أليػػ ػػمي الع ػ ػ ػراؽ ال قاقػػ ػػة لػػ ػػارض ف ػ ػػدمف ح ػ ػػؽ اس ػ ػػتخداـ قا ػ ػ ػ الػ ػ ػػرف

مل ػػرلؾ مض ػػعما قماع ػػد اس ػػتخداـ قيػ ػماا ال ػػرف مض ػػق ف حس ػػف إتف عنػ ػ  ،ققػ ػ أد إلػ ػ ظن ػػمر التشػ ػراع ا
القعرمًػ ػ ػة مال ػ ػػيظـ اغدارا ػ ػػة مااألػ ػ ػ د يظػ ػ ػ ـ اعق ػ ػػؿ عاػ ػ ػ اا ػ ػػة قر ػ ػػتش الويػ ػ ػماا ال ػ ػػرف ع ػ ػػرؼ ًاقػ ػ ػ فع ػ ػػد
( م لم Gugalluو (.)17
مًت مسط العراؽ مخ اة ًت القي طؽ القحاطة فقداية ف فؿ حا

إف سنملن الوداقة يا تػرم

فعػػدد فاػػر قػػف الويػماا لتػػرمف الحوػػمؿ( .)18إر يػػا القػزارع التػػت توػػب عيػػد حػػمض الينػػر ققػ سػ عد عاػ
ماػمؿ قاػ الػػرف أم ًػت قيخرضػ ا خػ ر يطػ ؽ ف فػػؿً ،وػػد ػ ف ال وػػؿ اا فػػر قمزعػ عاػ مسػػط مأليػػمي
مادف ال ارًػػداف مأاػػفحا ف فػػؿ فػػمًرأ قح اػػاان الزراعاػػة ماسػػتقرار اليش ػ ط الز ارعػػت ًان ػ قػػف أاػػـ ق ار ػػز
اغيت

الزراعت ًت الشرؽ اامسط(.)19
يػػا ز ارعػػة الحيطػػة قيػػر العاػػر الف ػ فات الوػػداـ ( 1050 -0332ؽ .ـو تحتػػؿ مزي ػ أ فػػر ًػػت

الز ارعػػة قػػب إين ػ تتطاػػي أرض ػ أ ػػر خاػػمفة ماػػر اارض يػػا تقتػػد قػػف أليػػمي مادف ال ارًػػداف حت ػ
شق ل (.)21
أق الامـ ًزراعة الشعار اػت الغ لفػة ًػت أليػمي العػراؽ ،ماق ػف ًنػـ اػر الظػ ارأ فػ لطفب لعيقتنػ
فتاؾ القشػ اة التػت ع يػا قينػ الز ارعػة عيػد حػمض دألاػة مالرػراا قفػؿ آالؼ السػياف ،ماػت قشػ اة قامحػة
اارض (السفثو مالتت تعتفر خط ار دا ق اندد القح ااؿ الزراعاة م ف الري مال ازاؿ ًت اراع قستقر
قب تاؾ القش اة(.)21
لوػػد أ ػػدا الفحػػم إف قامحػػة اارض أضػػرا ف ليشػ ط الز ارعػػت ًػػت العاػػر الفػ فات الوػػداـً ،وػػد زرع ليػ س
الش ػػعار القوػ ػ مـ لاقامح ػػة فقسػ ػ ح ا فاػ ػرأ اا ػػر إف القح ا ػػاؿ ايخرض ػػا را ػػـ رل ػػؾ .متش ػػار الحسػ ػ ف ا
التوداراة عف إاراداا الحومؿ ق ر را ًت اليامص القسق راة إف إيت
ع ـ ( 0233ؽ .ـو يا تشػ ؿ (% 10و قػف إيتػ

الوقػ ًػت أليػمي فػيد ال ارًػداف

الوقػ مالشػعار سػماة ،مايخرضػا سػية ( 0133ؽ.

ـو إلػ (% 0و ًػػإرا يػػا ز ارعػػة الشػعار قػػد أعطػػا عػ ـ ( 0233ؽ .ـو قحاػمال فػػ( 0033غػػـو تورافػ
لان ت ر الماحد ًود ألاي الن ت ر الماحػد عػ ـ ( 0133ؽ .ـو قػ قػدر
( 1933ؽ .ـو أف ًت مسط العار الف فات الوداـ لـ األاي أ ر قف
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( 1203غػـو مًػت عػ ـ
( 533غـو (.)22

أق ًت شق ؿ فػيد ال ارًػداف ً لمضػب قختاػؼ حاػ

اطػمؿ ااقطػ ر ػ ف ًاػ لغسػؿ القعػ دف ًػت

الحومؿ مأحماض ااين ر يا أعقؽ مقستم سط القا الألمًاة ف أعقؽ ف ار ًت القيطوة الألرراػة
لاقزرمعػ ا ًاػػـ ت ػػف قامحػػة اارض مالخسػ ر الي ألقػػة ًػػت ز ارعػػة الحفػػمي شػػدادأ ،ػػـ إينػ ظنػػرا قتػػأخرأ
ألػػدا قا سػ إلػ أليػػمي الػػفيد ،محووػػا ز ارعػػة الوقػ ًػػت العاػػر الف ػ فات الوػػداـ قػ افػػدم قح اػػاؿ ألاػػدأ،
مالاػػمـ ف لػػراا تػػزرع ًػػت شػػق ؿ الع ػراؽ قاػ ا فا ػرأ قػػف الوقػ  ،ق ػ

يػػا ظػػرمؼ قط ػ ع الر ػراا اامسػػط

الزراعاة ات ااخر أ ر قي قة قين ًت الأليمي(.)23
المحور ا ول :ا راضً الزراعٌة وأنواعها خالل العصر البابلً القدٌم ( 5151 -4002ق.م)
يظقا إألراءاا ااراضت الزراعاة خيؿ العار الف فات الوداـ فأحسف امرا ًت العراؽ الوػداـ،
م ف يظ ـ اقتيؾ ااراضت ارت ز أس س عا الرترأ التت سفوت قف اقتيؾ ااراضت زقػف الدملػة اال داػة
مسػػيلة أمر ال ل ػػة مالتػػت ػ ف لاقعػػاف يرػػمر قػػف خيلن ػ عاػ اا ارضػػت الزراعاػػة متحملػػا فعػػد رلػػؾ ألقاػػب
ااراضت إل ق اسق (أراضت الواػر eqil- ehallimو ًػت حػاف قفػؿ سػاطرأ حقػمرافت متمحاػد لاعػراؽ
ف يظ ـ أراضت الوار قمزع فاف قامؾ قق لؾ "آاسف" م"الرس " م"ق رف" م"ف فؿ" م"اشيمي " (.)24
مت شؼ لي اليامص القختارة التت تتطرؽ إل الزراعة مشػؤمين عاػ إف ايػ ؾ أيماعػ

اػرأ قػف

ااراضت الزراعاة قين :
أوالً :الحوػػمؿ الزراعاػػة القخااػػة لز ارعػػة قختاػػؼ أي ػماع الحفػػمي مالقح اػػاؿ الزراعاػػة متت ػػمف
ع دأ قف قس ح ا ماسعة ااقاة القح ااؿ الزراعاػة ًػت الغػراء ماػي ع ت ،
(eqlumو عاػ تاػػؾ الحوػػمؿ ماػػت تو فػػؿ اقػػة حوػػؿ ف لاغػػة العرفاػػة ماو فانػ

تطاػؽ اقػة
ف لاغػػة

السمقراة (A.ŠAو(.)25
م ػ ػ ػػرلؾ الفس ػ ػ ػ تاف التػ ػ ػػت تعػ ػ ػػرؼ ف سػ ػ ػػـ (kirumو متو فان ػ ػ ػ ف لسػ ػ ػػمقراة مًػ ػ ػػؽ أحػ ػ ػػد

الد ارس ػ ػ ػ ا

(GIŠ .SAR-kiri6و متعيت الفست ف أم الحداوة(.)26
ثانٌ واً :اليػػمع اآلخػػر قػػف اا ارضػػت الزراعاػػة اػػت الغ ف ػ ا الطفاعاػػة أم االاػػطي عاة مالتػػت تعػػرؼ
(qishtumو( .)27مالتت تعتفر أحد القاػ در القنقػة لاخشػ ي التػت تػدخؿ ًػت اػي عة السػرف مالوػماري
مًػػت الفي ػ ء ماارا ػ قػػف االسػػتخداق ا الامقاػػة القختارػػة .مافػػدم أف تاػػؾ الغ ف ػ ا يػػا ت فعػػة لادملػػة ماوػػمـ
ف غشػراؼ عاانػ ًيحػػمف مقمظرػػمف تحػػا أقػرأ قشػػرؼ فاػػر (wakil qishatiو ،ماػرتفط ف لواػػر ماأخػػر
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أماقػػر قػػف مزاػػر حقػػمرافت قف ش ػرأ .ماظنػػر قػػد ااتق ػ ـ الح مقػػة القر زاػػة ف لغ ف ػ ا ممألػػمي العي اػػة فن ػ
ماالاتقػ ـ فأشػػأل را قػػف رس ػ لة فع ن ػ الػػمزار (اماػػؿ ييمرت ػ و فػػأقر قػػف حقػػمرافت اطاػػي ًان ػ قػػف ا ي ػاف قػػف
القشػرًاف عاػ الغ فػ ا فوملػ ( :ال تنقػػي ا فػ ت ـ ،فػػؿ ااتقػ فنػ  ،إرا أراػػا ضػػر ار اوػػب عاػ ااػػف ماحػػد
ًان  ،سمؼ لف ادع الشخص القسؤمؿ عين أف اعاشو (.)28
ثالثاً :مقف أيماع ااراضت الزراعاة ااخر اػت الق ارعػت الخ اػة فرعػت ااايػ ـ مالق شػاة ،حاػ
ػ ف لرع ػ أ الق شػػاة (رفق ػ الت ػ فعاف ًوػػط لاألن ػ ز الح ػػمقتو الحػػؽ ًػػت اقػػتيؾ ق ارعػػت خ اػػة فنػػـ لرعػػت
حامايػ ػ تنـ حاػ ػ

مرد ً ػػت إح ػػد رسػ ػ ؿ حق ػػمرافت (إف رعػ ػ أ الق ش ػػاة مااايػ ػ ـ التػ ػ فعاف إلػ ػ "اا ػػؿ ش ػػقش

مزالمخػ ػ ػمـ" (ف ليس ػ ػػفة إلػ ػ ػ اػ ػ ػؤالءو الرعػ ػ ػ أ ً ػ ػػأف أ ػ ػػراـ ق ػ ػػد اقتا ػ ػ ػما حوػ ػ ػمال ق ػ ػػف ق ػ ػػدأ طماا ػ ػػة أقػ ػ ػ ال لػ ػ ػ
(أم ي ة قينـو لاس لدانـ حومؿ...آقرؾ أف تعطت اؤالء حومال لارع أ الراف لاسا لدانـ حومؿو (.)29
رابعاً :ماي ؾ يمع أخر قف ااراضت الزراعاة ات أراضت الفمر(eqil nidutimو مالتت ال اق ف
زراعتن إال فعد استايحن قف قفؿ ا حفن أم قف قفؿ الريحاف القستأألراف لن (.)31
خامسواً :اا ارضػت الزراعاػة الخ اػة ف لواػر متعػرؼ ف سػـ (eqlat Ekallimو التػت تسػتغؿ قػف
قفػػؿ القاػػؾ قف شػرأ مت ػػمف تحػػا إشػػراؼ قسػػؤمؿ إدارف فاػػر اأخػػر عاػ ع توػ إدارأ تاػػؾ ااقػػيؾ مالعي اػػة
فن  ،متؤلؼ أراضت الدملة ار القادر الر است لإلاػراداا القا اػة لقػ ادًعػ قسػتغاما قػف ضػ ار ي تعػمد
لاح مقة القر زاة ًت ف فؿ(.)31
مفغاة تشألاب الزراعة ماستغيؿ ؿ شفر قف اارض ًود عقد القاؾ حقمرافت إل تمزاب قس ح ا
قػػف اا ارضػػت الزراعاػػة الت فعػػة لادملػػة عا ػ الق ػماطياف الػػراف اقتنيػػمف مظ ػ 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
زراعتن ماالستر دأ قين (.)32
مفرز رلؾ االاتق ـ أاض قف خيؿ عػدد فاػر قػف رسػ ا القمألنػة إلػ ح ػ ـ القػدف مالقو طعػ ا
مالتت تتضقف أماقر ًت تمزاب ااراضت عا ق ؿ اؤالء القماطياف أم الرس ؿ التت تعيت فشؤمف الش مف
مالقظ لـ التت رًعا إلا ألراء تن مف فعض الح ـ ًت تسػااـ اا ارضػت الزراعاػة لنػـ أم عػدـ ماػمؿ قاػ
السوت إلانـ ،أم قا ـ فعض القتيرراف فأخر أراضانـ الزراعاة أم استفدالن فأراضت أخر اقؿ ألمدأ (.)33
م ا ار ق

ف رد عا ار الش مف أماقر ق طعة شدادأ الانألة إل الح ـ حت فاػ حػد إيػراراـ

فإيزاؿ أقا العومف ا عا قف اعات أماقر أم اتن مف ًت تيرارا (.)34
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قػػف الألػػدار ف لػػر ر أيػ

ػ ف ف غق ػ ف تقاػػؾ اا ارضػػت الزراعاػػة قػػف قفػػؿ ااًػراد مرلػػؾ عػػف طراػػؽ

الشػراء ،قػ ػ ف ف غق ػ ف اسػػتغيؿ أ ارضػػت العشػي دمف فاعنػ أم شػ ار ن ف عتف راػ أرضػ قشػ عة م ػػرلؾ
فإق ػ ف الرػػرد استاػػي اا ارضػػت الفػػمر متحماان ػ قا ػ شػػرعا ف عتف ػ ر أمؿ سػ ف ًان ػ ( .)35مقػػف أمض ػ
ااق اػػة عا ػ ش ػراء اا ارضػػت ماقػػتيؾ العو ػ راا اػػم ق ػ ر رت ػ الم ػ ؽ مالياػػمص القسػػق راة حػػمؿ أقػػيؾ
أس ػرأ "ادا ػف – الخق ػ ؿ" مسػػيلت ًػػت قدايػػة "دلف ػ ا" ح ػمالت ق ػ ياف لمحػػة ًخ راػػة ق سػػمرأ مقرتمحػػة ضػػقا
أقيؾ ار الع اة خيؿ أرفعة أألا ؿ قػف اليشػ ط االقتاػ دف ًػت القدايػة ،إف العوػمد اغحػد عشػر مالتػت
مرد ًانػ ػ اسػػػـ(اداف -الخق ػ ػ ؿو تشػ ػػقؿ ًت ػ ػرأ ح ػػػـ قا ػ ػػت ف فػ ػػؿ (س ػػمقم -اف ػػمـو

(-1052

1001ؽ.ـو م (سػػمقم – ال اػػؿو (1020-1003ؽ.ـو ًرػػت اػػر الرت ػرأ ػ ف التمسػػب الز ارعػػت قما ػ حا ػ
س عد إيش ء الويماا الألدادأ عا أيق ء القسػ ح ا الزراعاػة قػ سػقحا الظػرمؼ السػاقاة يسػفا ًػت توػدـ
تف دؿ الساب قب القي طؽ ًت الشق ؿ مالغري( .)36مقػد اسػتر د "اداػف -ال خقػ ؿ" مافيػ اا فػر "يػ خاامـ" قػف
أمض ع الرخ ء االقتا دف الػرف ػ ف سػ دا ًػت ف فػؿ خػيؿ الوػرف الت سػب عشػر قفػؿ القػايد ققػ أد إلػ
تمساب يش طنـ فشراء قألقمعة قف الوطػب الزراعاػة مضػعا ااسػس ل ػرمأ ع ااػة فاغػا ررمتنػ إ يػ ء ح ػـ
القاػؾ "حقػػمرافت" ( 1903-1952ؽ.ـو .م يػػا قعظػػـ تاػػؾ الوطػػب الزراعاػػة توػػب عاػ قيػ أ "امراش" معيػػد
مً أ" ،اداف – الخق ؿ" فاغا قس ح ا ااراضت القشػتراأ خقسػة م ي ػاف اا ػ ار( .)37مايػ ؾ حػمالت عشػراف
عو ػػدا (ل ػػم طاي ػػتو ارأل ػػب ت راخنػ ػ إلػ ػ أما ػػؿ عن ػػد القا ػػؾ

(سقس ػػم – اااميػ ػ و (-1925

 1910ؽ.ـ و فايػػا لي ػ قت فعػػة حا ػ أ ميش ػ ط الع اػػة القػػر مرأ حت ػ الألاػػؿ الت ػ لت فعػػد "خػػمز – الػػـ" مًػػت
السية الس دسػة قػف عنػد اػرا القاػؾ ييحػظ الع اػة توػمـ فتػأألار فسػت ف قسػ حت احػد عشػر اا ػ ار مقػد يػص
العود الخ ص ف لفست ف عا زرع أا ر ماحد ف لسقسـ ق إف الوطعة تحتمف عا اليخاؿ(.)38
لػػـ ت ػػف ع اػػة " اداػػف – الخق ػ ؿ" سػػم يقمرأل ػ افػػاف اػػؼ اف عػػددا قػػف العما ػػؿ اسػػتط عا ًػػت
عا ػ ػ ػػر القا ػ ػ ػػؾ "حق ػ ػ ػػمرافت" تمس ػ ػ ػػاب قا نػ ػ ػ ػ ماف الق ل ػ ػ ػػؾ ا ػ ػ ػػزرع الحو ػ ػ ػػؿ أقػ ػ ػ ػ فيرس ػ ػ ػ أم فقسػ ػ ػ ػ عدأ أًػ ػ ػ ػراد
الع اػػة م ػػرلؾ فقسػ عدأ فعػػض العفاػػد أم ف سػػتخداـ عقػ ؿ فػ األرأ مال سػػاق إ يػ ء الحاػ د ،أف الررداػػة ًػػت
اايت ػ ػ

الز ارعػ ػػت مالألق عاػ ػػة قػ ػػب تمسػ ػػب إدارأ الواػ ػػر مالقعفػ ػػد أل ػ ػ ءا قيسػ ػػألقة قػ ػػب قتطاف ػ ػ ا الز ارعػ ػػة

مق ػ ػ ػ ػػب ت ػ ػ ػ ػػردف ح ل ػ ػ ػ ػػة اارض ألعا ػ ػ ػ ػػا ق ػ ػ ػ ػػف الض ػ ػ ػ ػػرمرف أل ػ ػ ػ ػػدا ف ػ ػ ػ ػػرؿ ألن ػ ػ ػ ػػمد ق ر ػ ػ ػ ػػة لزاػ ػ ػ ػ ػ دأ اغيتػ ػ ػ ػ ػ
الزراعت مالحامؿ عا رف مًار(.)39
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المحور الثانً :الالالو والعمال الزراعٌون وأدواتهم الزراعٌة خالل العصر البابلً القدٌم.
لارػػي دمر قنػػـ مف ػ رز ًػػت القألتقع ػ ا الزراعاػػة الوداقػػة مالحدا ػػة ماف قنيػػة الريحػػة قداقػػة قػػدـ
الزراعة يرسن  ،مالريحة قف القنف القنقة التت أدا إل ارتف ط اغيس ف فأرضػ مقػف ػـ اسػتورار معػرؼ
الري ًت القا در القسق راة ف سـ (اي رEngarو ( .)41ماعػرؼ ف ا داػة (ا ػ رم Ikkaruو ماػت قشػتوة
قف السمقراة(.)41
أف الرػػي

ػ ف اػػؤدف ًػػة ااعق ػ ؿ الزراعاػػة قػػف تنا ػػة الحوػػؿ مفػػرار محر ػ مسػػوا حت ػ أليػػت

القحاػػمؿ لخزيػ أم فاعػػة ف غضػ ًة إلػ مألػػمد عػػدد قػػف العقػ ؿ القسػ عدمف لقػ ل ت الحوػػمؿ ،حاػ

اعقػػؿ

قسـ قػينـ ًػت ألقػب مارداا الحوػمؿ الحسػ فاة ماعػرؼ ف سػـ (شمياسػ ف šu-nesabaو مالػرف اعيػت القسػتاـ
ل قا ا الشعار ،ماش ر ًت ار المظارة (اايشم Selašuو (.)42
ملػػـ انقػػؿ القاػػؾ حقػػمرافت(1903-1950ؽ.ـو شػػؤمف الرػػي مقسػػؤملات تأل ػ قػػف األ ػ مر ًػػت
اا ارضػػت الزراعاػػة ،مخ اػػة ًػػت قأل ػ ؿ السػػوت ًػػأف ااض ػرار الي ألقػػة عػػف اغاق ػ ؿ ًػػت السػػوت ال تاػػاي
الرػػي القنقػػؿ ًحسػػي ،فػػؿ يػػا تتعػػدا إل ػ قػػف األ ػ مر قػػف الريحػػاف ،لػػرلؾ يػػص ق ػ يمف حقػػمرافت ًػػت
الق دأ (00و فأف عا الري القنقؿ (أف اعمض الحفمي التت تسفي ًت تارن ًت حوػؿ ألػ رو ماشػدد ًػت
الق دأ (02و عا قع قفة القستء ففاع ام مألقاب ققتا تػ لتسػداد الخسػ ر التػت ألحونػ فأ ارضػت ألا اريػ
يتاألة إاق ل (.)43
ماعي ػػت رل ػػؾ ايػ ػ ارو ػػد حراتػ ػ مأقمالػ ػ  ،مالماضػ ػ أف حق ػػمرافت قا ػػد ق ػػف مراء ا ػػرا التش ػػداد قي ػػب
الريحاف قف اغاق ؿ مزا دأ شداـ إل اارض مالعي اة فشؤمف الزراعة.
مًضػػي عػػف رلػػؾ ًني لػػؾ المسػػاط الػػرف ل ػ الػػدمر القنػػـ ًػػت إدارأ الحوػػؿ مالػػرف ا ػػمف فػػاف العق ػ ؿ
الزراعااف ما حي الحوؿ ماطاؽ عاا اسـ (شم

 )šukakaمام يرس الػرف اوػمـ فإعطػ ء قاػ ا قػف

الشعار ورمض ااراض الزراعة(.)44
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 الز ارعػة ًػت القألتقػب الفػ فات ،مشػ اما ق عػدأ

أس سػػاة ًػػت الق ػزارع التػػت تعػػمد لارػػرد أم الدملػػة ق ػ س ػ اقما ًػػت سػػد الػػيوص لألنػػمد الرػػي أ ي ػ ء الح ار ػػة
مالحا د مخ اة ًت القزارع ال فارأ(.)45
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ػػـ اخػػر ا ػؤالء العق ػ ؿ اعقاػػمف ًػػت قنقػػة تيظاػػؼ خ ازي ػ ا القا ػ م ػػرلؾ االعتي ػ ء ًػػت قي ػماا الػػرف
محررا ػ أم اعقاػػمف ًػػت شػػحف السػػرف مترراغن ػ محػػر اارض مترتاػػا الاػػخمر مسػػوت القزرمع ػ ا مًػػت
الترع ،محقؿ الواي أم العشي ماااا ف محقؿ السيؿ(.)46
ق الترا ق يمف القاؾ حقػمرافت إلػ شػؤمف العقػ ؿ الػزراعااف ًحػدد أألػمراـ مماألفػ تنـ مالعومفػ ا
القررمضػػة عاػػانـ اف اػػـ اخاػما ف لت ازقػ تنـ أم قػ قما فسػرقة الفػػرمر أم اآلالا الزراعاػػة ػ لقح ار مالقسػػح أ
مالقألرً ػة أم أف آلػػة زراعاػػة أخػػر مخاػػص حقػػمرافت لتاػػؾ الح ػ الا تسػػب عش ػرأ ق ػ دأ ق يميا ػة ( الق ػماد
 091-000و  ،مشدد حقػمرافت ًػت عومفػة ااألاػر الػرف اسػرؽ الطعػ ـ مالحفػمي القم ػؿ فػ فحاػ

تاػؿ

إل عومفة قطب الاد ( ق دأ 000و (.)47
مس اـ العفاد ًت ااعق ؿ الزراعاة خيؿ العار الف فات الوداـ  ،حا
 ،محرػػر الويػماا ،مألػػر ال اػراف لغػػرض ح ار ػػة اارض  ،حاػ

طاػي قػينـ حاػد الحوػمؿ

ييحػػظ قػػف خػػيؿ رسػ ؿ حقػػمرافت القمألنػػة

إلػ قمظراػ عػػف شػػحف قألقمعػػة قػػف عقػ ؿ قدايػػة الرسػ  ،متوااػػد العفاػػد ميوانػػـ إلػ أقػ ف أخػػر اليألػ ز
فعض ااعق ؿ التت تعمد لادملة (.)48
ا دواا الزراعٌة

الالووووو

 :ماػ ػػت اآللػ ػػة الزراعاػ ػػة التػ ػػت اسػ ػػتع ف فن ػ ػ الرػ ػػي الع ارقػ ػػت الوػ ػػداـ  ،مقػ ػػد أطاػ ػػؽ عاا ػ ػ

أسػـ ( ﮒف ginو  ،يػا قاػيمعة قػف الحألػر مق فتػ فقوػػفض خشػفت ػـ تطػمرا اػي عتن ًػت العاػػر
الف ػ فات الوػػداـ حا ػ

اػػيعا قػػف اليح ػ س مالفرميػػز مراا تألماػػؼ ا فػػا ًان ػ قوػػفض قػػف الخشػػي ،مق ػػد

اسػػتعقاا الرػػأس ل ًػػة ااعق ػ ؿ ًػػت شػػت ااا ػراض ػ لوطب مالوشػػط محرػػر الترفػػة مت سػػار العظ ػ ـ مقطػػب
ااشأل ر مساو ف اليف ت ا (.)49
أقػ ااداأ ال ياػػة ًنػػم المنجوول مالػػرف اسػػتعقؿ لاحاػ د ًػػت الز ارعػػة مخ اػػة حاػ د الحفػػمي قػ
استعقؿ ًت قطب الحش ش ماادا ؿ لتغراػة الحامايػ ا  ،مقػد اػيب ًػت الفدااػة قػف قوػفض خشػفت قسػتواـ
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
ًت العار الف فات الوداـ ًود ايب قف اليح س مأطاؽ عاا أسـ ( urudu-še –kimو (.)51
ماعتفر المحراث قف اادماا الزراعاة القنقة حا

ف األر أحد ال اراف مام عا يمعاف :يمع

رم سػػي ماحػػد قػػف الخشػػي ماسػػتعقؿ ًػػت حػػر اارض السػػناة  ،ماليػػمع اآلخػػر لػ سػػيح ف قػػف الخشػػي
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ت سػػماق طفوػػة قػػف الفرميػػز ماسػػتعقؿ ًػػت حػػر اارض الاػػعفة  ،مقػػد أطاػػؽ عاػ القحػ ار ف لسػػمقراة (
لن ا خألام اال خوا ة خعمة ال اث خل

 )giš-epennuوباألدكي ة ( ، )epinnuوق ي ر

خ ة التػت تألراػ

ال ا ػراف(.)51ماوػػمد شػػخص ًػػت ااق ػ ـ مال ػ يت خاػػؼ القح ػ ار ل ػػت اػػؤدف عقا ػ ًػػت الضػػغط عا ػ س ػ ة
القحػ ار

اقػ اشػػتفن ًػػت أخ داػػد الحػػر فػ ارض فايق ػ احػ

شػػخص آخػػر الحاػماف الػػرف األػػر القح ػ ار

عا السار ،مقد استخدـ مر ماحد لاحر مأحا ي ااؿ العدد إل أرفعة اراف
أق المسحاة ًود عرًنػ العراقاػمف الوػدق ء قيػر العاػمر ااملػ حاػ

لاح ار ة (.)52

يػا قاػيمعة قػف الحألػر الاػاي

مقنيدقػػة قػػف الح ًػ ا ػػـ اػػيعا فعػػد رلػػؾ ًػػت العاػػر الفػ فات الوػػداـ قػػف القعػػدف ماػػت عفػ رأ عػػف خشػػفة
طمااػػة ت ػػمف قوػػفض تيتنػػت ًػػت ااسػػرؿ فوطعػػة قػػف القعػػدف ت ػػمف ين اتن ػ ح ػ دأ ،ماض ػ ؼ أحا ي ػ قطعػػة
خش ػػفاة فشػ ػ ؿ عرض ػػت ت ػػمف فق ف ػػة ق يػ ػ لاػ ػرًس غح ػػدا

الحر ػػر ً ػػت اارض ،مأطا ػػؽ عاػ ػ القس ػػح أ

ف لس ػػمقراة (alو مف ال دا ػػة (alluو ما ػػت تس ػػتعقؿ ً ػػت ح ار ػػة القسػ ػ ح ا الا ػػغارأ ق ػػف اارض مً ػػت حر ػػر
الويماا مالسماقت مًت مااؽ القا عيد السوت(.)53
قػ اػػيب العراقاػػمف القػػرراأ قػػف الخشػػي لتحػػؿ قحػػؿ الػػرراع ًػػت ًاػػؿ الحػػي (الفػػرمرو عػػف التػػفف
فقسػ عدأ الراػ  ،ماػت ق ميػة قػف اػػد خشػفاة طمااػة ملنػ أاػ فب تشػف أاػ فب الاػد ،مقػد أطاػؽ عاانػ اسػػـ
القرراأ ف لعا (gis- e-aو (.)54
المحور الثالث :زراعة الحبوب والخضرواا وا شجار خالل العصر البابلً القدٌم ( 5151 -4002ق.
م)
أوالً :زراعة الحبوب ويأتي في مقدمتها:
 أ -زراعة الحنطةة والعةرير :عػرؼ اغيسػ ف الع ارقػت الوػداـ الحيطػة مالشػعار قفػؿ زراعتنػ م يػا قػف
اليػمع الفػػرف ًعقػػؿ عاػ ألقعنػ إفػ ف ًتػرأ ألقػػب الوػما ً ،ػ ف اأ ػػؿ اػػر الحفػػمي لاوتػ ا عاانػ مًػػت ًتػرأ
إيت ػ

الوػػما عػػرؼ اغيس ػ ف الز ارعػػة مخ اػػة ز ارعػػة الوق ػ م ػ ف عا ػ ي ػمعاف ،عػػرؼ اامؿ قي ػ ف سػػـ

(ااي مرف Einkornو مام قف اايماع الفراة ماحقؿ ايراف قف الحفمي ،أق اليمع ال يت ًود عرؼ ف سـ
(أاقرEmmerو مام احقؿ ي ة ايمؼ قف الحفمي(.)55
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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القسػػق راة اقػػة (seو مف ال داػػة (sevو لاداللػػة عا ػ اسػػـ الحفػػمي فش ػ ؿ ع ػ ـ ،أق ػ الحيطػػة ًوػػد ر رتن ػ
الم ؽ القسق راة ف لقاطا السمقرف (gigو مف ال داة (kibtuو (.)56
أق ػ زراع الشػػعار ًوػػد زرع فػػيرس قي ػ طؽ ز ارعػػة الحيطػػة ،مالشػػعار عا ػ يػػمعاف اامؿ فػػرف ماعػػرؼ ف سػػـ
(spontaneumو ماحقؿ ايراف قف الحفمي مام رم فررأ فاػرأ متت سػر سػي فا مرم قشػمر قماػة ماليػمع
ال ػ يت قػػف الشػػعار اػػم اليػػمع القػػدألف مالػػرف اعػػرؼ ف سػػـ (argicorithemو ًسػػي فا

م ار اػػة تحقػػؿ

ستة ارمؼ قف الحفمي ماظف أي ظنػر يتاألػة طرػرأ م ار اػة عيػدق ايتشػرا زراعتػ ًػت السػنمؿ الرسػمفاة
مالتػػت تسػػو ف لماسػػطة مقػػد ر ػػرا الم ػ ؽ القسػػق راة الشػػعار ف لقاػػطا (se- barو

مف ال داػػة

(sartuو (.)57
مازدارا زراعة الحيطة مالشعار خيؿ العار الف فات الوداـ ًت الوسػـ الشػق لت قػف فػيد ال ارًػداف
مالتت تعتقد السوت عا ااقط ر ـ تمسعا زراعة القحاملاف ًت قي طؽ المسط مالأليػمي اعتقػ دا عاػ
الرف ف لماسطة ل ي ًاق فعد ميتاألة الظرمؼ القي خاة رتر ع درأل ا الح اررأ مشدأ الألر ؼ مارتر ع يسػفة
القامحة ًت اارض يتاألة الرف القت رر ،س اـ رلؾ ًت ايخر ض إيت ألاة قحاػمؿ الوقػ ًػت أليػمي فػيد
الراًداف عا ع س قحامؿ الشعار الرف فواا إيت ألات قح ًظة عاػ قسػتماا يتاألػة قدرتػ عاػ تحقػؿ
القامحة(.)58
لود أش را الدراس ا إل أف إيت

قاة الوق

يا تس مف إيتػ

( 0033ؽ .ـو مفحا ػ ػػمؿ عػ ػ ػ ـ ( 0133ؽ .ـو قا ػ ػػا قا ػ ػػة إيتػ ػ ػ

قاػة الشػعار مرلػؾ فحػدمد عػ ـ

الوقػ ػ ػ ًأا ػ ػػفحا تشػ ػ ػ ؿ (%0و ق ػ ػػف

القحامؿ ًت قيطوة رسم ،ميحم ع ـ ( 1933ؽ .ـو تر ا زراعة الوق ًت الوسـ الأليػمفت قػف السػنؿ
الرسمفت ين ا (.)59
ػ ػ ف ااتقػ ػ ـ العػ ػراقااف الو ػػدق ء ف لز ارع ػػة مال س ػػاق ز ارع ػػة الحف ػػمي فاػ ػ ار العتقػ ػ داـ ً ػػت حاػ ػ تنـ
االقتاػ داة فشػ ؿ أس سػػت عاػ قػ تيتألػ أرضػػنـ الخاػػفة ،مقػػف دال ػػؿ اػػرا االاتقػ ـ قػ مرد ًػػت اليوػػمش
عا ااخت ـ مالتت امرا تاؾ القشػ اد آلنػة الز ارعػة "فػ م" ماػت أل لسػة تحقػؿ فاػدا الاقيػ سػيفاتاف قػف
الوق مالشعار مفاػدا ااخػر سػيفاةو ،مقػ مرد ًػت احػد الياػمص القسػق راة مالػرف اتحػد

عػف الز ارعػة

مااقمر القتعاوة ًان مق األي عا الري أف اراعا ًت إ ي ء زراعت الحفمي مقد أطاؽ عا ارا اليص
اسـ (أمؿ توماـ زراعتو (.)61
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مأش ر اليص (فأي امات فأرفب ًوراا لإلرماء ،مأف ت مف الفػررأ عاػ عقػؽ إاػفعاف ماحػرر قػف
إق ياة ظنمر قرض الادأ ًت القح ااؿ خيؿ ًترأ اغرماء ال ل ةو (.)61
معرؼ العراقامف الودق ء الزراعة فيمعاف القف رأ متسق (النرًتو مت مف خيؿ شنر تشراف اامؿ
– تشراف ال يت ،أق القتأخرأ تسق (أًاتو ًت مف الزراعة ًان خيؿ شنر يمف ال يت مأحا ي إل شنر
شف طً ،ت حاف ا مف الحا د ًت الأليػمي ًػت شػنر ياسػ ف – أاػ ر ،عاقػ أف الز ارعػة القف ػرأ ت ػمف أ ػر
يقما مايت أل (.)62
 ب -زراعةةةة السمسةةة  :لوػػد يػػا ز ارعػػة السقسػػـ قعرمًػػة عيػػد س ػ ف فػػيد ال ارًػػداف حا ػ
القح اػػاؿ القنقػػة عيػػداـ فعػػد الحيطػػة مالشػػعار ،ماف زراعتػ
قو مقة القي

اعػػد ق ػػف

يػػا قرامفػػة اف اػػرا القحاػػمؿ اسػػتطاب

الأل ؼ متحقؿ درأل ا الح اررأ الع لاة مالتػت أحا يػ اتقاػز فنػ قيػ

العػراؽ ،عاقػ أف دمرتػ

اليق اػػة تطػػمؿ ي ػػة أم أرفعػػة أشػػنر ًوػػط ،ماػػم ايقػػم ًػػت الترفػػة الروا ػرأ يمع ػ ق ػ مل ي ػ س ػراب اغا ػ فة
فأقراض قعاية التت تيوان الحشراا مالرأر آ ؿ السقسـ (.)63
ماعرؼ اسـ السقسـ ف لاغة السمقراة فػػ(SHE- GISH- NIو متعيػت ال اقػة (حػي شػألرأ الزاػاو،
ماعػ ػػرؼ الزاػ ػػا القسػ ػػتخر قي ػ ػ ف ػ ػػ(GIŠ

IA.و ،أق ػ ػ ًػ ػػت الاغػ ػػة اال داػ ػػة ًوػ ػػد ر ػ ػػر ف سػ ػػـ (شقشػ ػػم

šamaššammuو (.)64
لوػػد اشػػتنرا ز ارعػػة السقسػػـ ًػػت فػػيد ف فػػؿ حا ػ

ايقػػم السقسػػـ ًان ػ يق ػما كأ أ ػػر قػػف يقػػم ًػػت

الشػػق ؿ ،ملاسقسػػـ عػػدأ أاػػي ؼ قين ػ اافػػاض ماااػػرر مالفيػػت مااسػػمد ،ما ػػمف حا ػ د السقسػػـ فعػػد أف
ت مف الفرمر الديا قد يضألا رلؾ اف الساو ف مالرػرمع تيقػم عاانػ أزاػ ر السقسػـ متيضػ الفػرمر الورافػة
قف اارض فسرعة أ ر قف الفرمر القمألمدأ ًت مسط الس ؽ أم أعي ماق ف أف تتـ عقااػة الحاػ د قفػؿ
يضم الفرمر اا مفقألرد يضم الفرمر السرا

ـ تترؾ لتألؼ(.)65

 ج – زراعة الذرة والعوفان :ماق قف ًاااة ااعش ي التت تقتاؾ فرم ار يشماة ا لحة لا ؿ متزرع
الػػررأ مالشػػمً ف قػػف األػػؿ الحاػػمؿ عاػ فػػرمراق  ،حاػ

ايتشػػرا زراعتنقػ ًػػت مسػػط فػػيد ال ارًػػداف خػػيؿ

العار الف فات الوداـ اعتق دا عا الرف ف لماسطة ،ق اشتنرا زراعة الدخف ًػت رلػؾ العاػر حاػ
ر ر ًت القا در القسق راة فػ (duhnuو مأف اسق ًت الف فااة قط فؽ السق العرفت حا
"دخيم" (.)66
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مرد

ألػ ء فاػاغة

 د -زراعةةة الرةةدس :مقػػد اشػػتنرا زراعت ػ ًػػت الأليػػمي قيػػر ًت ػرأ (آاسػػف – الرس ػ و أف فدااػػة العاػػر
الف فات الوداـ ( 1050 -0332ؽ .ـو م را زراعت ًت سية ( 1033ؽ .ـو مفعدا مألدا فو ا ل ًت
مادف دم ف ،مألرقم مايتواا زراعت ًت آسا عفر ااي ضمؿ ـ إل أمرف (.)67
ثانياً :زراعة الخضروات ومنها:


ػ(فار busruو ماػػت تو فػػؿ اقػػة الفاػػؿ ًػػت الاغػػة
أ -البصة  :ر ػػر ًػػت قاػ در الاغػػة اال داػػة فػ ك

العرفاػػة ،مقػػد زرع ًػػت شػػق ؿ ممسػػط مأليػػمي فػػيد ال ارًػػداف ماشػػتنرا زراعتػ خػػيؿ العاػػر الفػ فات الوػػداـ
معرؼ الفاؿ فيمعا الفاؿ ااحقر مالفاؿ اافاض (.)68


ب -الثةةو  :لوػػد ر ػػر ال ػػمـ إلػ أل يػػي الفاػػؿ ماطاػػؽ عااػ ف لاغػػة السػػمقراة (ŠE-SHARو مقػػد

أطاؽ عااػ ًػت اال داػة (شػمقم Šumuو ماػت تو فػؿ ال اقػة العرفاػة ػمـ ،لوػد ر ػر ال ػمـ قيػر فدااػة االػؼ
ال ل ػ

قفػػؿ القػػايد ،مقػػد ر ػػر أاض ػ ًػػت عاػػر ًألػػر السػػيالا ( 0233 – 0333ؽ .ـو ق ػ أل ػ ء ًػػت

ت ي القاؾ السمقرف (أف -اي تـو ق ر ر ًت الم ؽ االقتا داة التت ترألب إل العار الف فات الوػداـ،
مقف الألدار فر ر إف قعي

اقة مـ الحرًت ام (فاؿ الفست فو (.)69

 ج -الكةراث :مايتقػػت إلػ ًاػػااة الفاػػاا ا ماعػػرؼ ًػػت الاغػػة السػػمقراة ( ػ  -راش ka- rašو ماػػت
قق اة لاعرفاة ف لمقا الح ضر ،ماشار أقدـ ر ر لا ار ًت القا در القسػق راة قػف زقػف القاػؾ (سػاف-
قػػمااطو قػػف ( 1050 -1010ؽ .ـو مالػػد القاػػؾ القشػػنمر حقػػمرافت حاػ

ػ يما ازرعػمف اػػرا اليفػ ا ًػػت

الفس تاف(.)71


د -الباذنجان :مقػد ر ػر اسػق ًػت القاػ در القسػق راة ف لتر اػي (GESHTIN- KAو مارادًنػ

ًػػت الاغػػة الف فااػػة اقػػة (ًااػػم Pilluو مقػػد تمسػػعا زراعتػ ًػػت قيػ طؽ المسػػط مالأليػػمي قػػف فػػيد ال ارًػػداف
خيؿ العار الف فات الوداـ ،ماعتود فأف قمطي اااات شف الألزارأ العرفاة مألزر النيد الشرقاة(.)71


هة -مقف قح ااؿ الخضرماا ااخر ام خا ر الو ء معرؼ ًت الاغة السمقراة ف سـ (ام ػش-

ش رو أق ًت الاغة اال داة ًود عرؼ ف سـ (قشمو ق زرعا الامفا ء ماستعقاا غراء لإليس ف ف غض ًة
إلػ اسػػتعق لن ًػػت الطػػي الوػػداـ عػػي لاػػدي قؿ التػػت ااػ ي فنػ اغيسػ ف مرلػػؾ
ف لزا ػػا متع ػػرؼ الامفاػ ػ ء ف لس ػػمقراة (ل ػػم -امي -شػ ػ رو مر ػػر ف لاغ ػػة اا دا ػػة
Lubbuو (.)72
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فعػػد خاطنػ
فػ ػػ(لفم-

ق عرؼ الرألؿ أاض ًت القا در القسق راة فاػاغة تطػ فؽ لرظػ مقعيػ ماػت (فألػؿ Pugluو
قػ مرد ر ػػر الخػػس عاػ اا ػػة (خسػػم hassuو ماػػت اقػػة قق اػػة ل اقػػة الخػػس العرفاػػة

مقػػف

القرأل أف ار ال اقة اا داة قأخمرأ قف ال اقة السمقراة التت ت تي ف لقو طب (خت -أس -س و (Khi-
As- Saو (.)73
ملػػد زرعػػا ًػػة أي ػماع الخضػػرماا ًػػت شػػق ؿ مسػػط مأليػػمي مادف ال ارًػػداف لح ألػػة اغيس ػ ف إلان ػ
م رلؾ قي قة الظرمؼ القي خاة ًت تاؾ القي طؽ لزراعتن ل ف القيوفمف لـ اع رما عا فو ا ا مرلؾ لعدـ
قو مقتنػ ػ مس ػػرعة تارنػ ػ  ،ل ينػ ػ مردا أس ػػق ن ً ػػت ال ت فػ ػ ا مالم ػ ػ ؽ الس ػػمقراة ماا دا ػػة ققػ ػ ا ػػدؿ عاػ ػ
زراعتن (.)74
ثالثاً :زراعة األعجار ويأتي في مقدمتها:


أ -النخي  :إين شألرأ العراؽ ااملػ قيػر أقػدـ العاػمر مقػد سػ عدا عاػ يقماػ الظػرمؼ الفا اػة

الطفاعاػػة لترفػػة مالقي ػ  ،محظاػػا اليخاػػة فعي اػػة ً وػػة قػػف قفػػؿ الع ػراقااف الوػػدق ء ،متعػػد قػػف ااشػػأل ر
القنقة ًػت القاػدر الغػرا ت لإليسػ ف متسػق اليخاػة ف لسػمقراة فػػ( شق رو (gišimarو مسػقاا ف ا داػة
ف لااغة يرسن ( شق رمو (gišimaruو (.)75
لود زرع اليخاؿ ًػت شػف الألزاػرأ العرفاػة قيػر أقػدـ العاػمر مارألػب أاػان إلانػ مقينػ ألػ ءا إلػ
فيد ف فؿ مقف القرأل أف اليخاؿ ارس ًت الوسـ الأليمفت قف العػراؽ قيػر أملػ ادمار السػ ف ماالسػتاط ف
الفشرف ًا ًت عار العفاد ( 0033 – 0333ؽ .ـو ق تشت إل رلؾ التيواف ا ًت فعض القماقب ًت
الوسػػـ الأليػػمفت قػػف الع ػراؽ( ،)76ماؤاػػد رلػػؾ فػػأف العيقػػة القسػػق راة التػػت ا تػػي فن ػ اليخاػػؿ قػػد مردا ًػػت
عار ًألر السيالا ( 0233 – 0333ؽ .ـو ـ را اغش رأ إلان ًت العنمد ااخر مقق ادؿ عا
أاقاة اليخاؿ ًت العراؽ إف شراعة حقمرافت خااا ألقاة قماد (00 -03و قف أح قن لزراعة اليخاؿ
مالقع قيا الخ اة فن (.)77
لود ف تاوا اليخؿ اتـ قف قفؿ الفست يت يرس فطراوػة الاػعمد إلػ أعاػ اليخاػة فماسػطة حق لػة
خ اة قايمعة قف لاؼ اليخاؿ مات عفػ رأ عػف سػاة قرفمطػة قػف لألػ يفاف فحفػؿ لاػؼ ماطاػؽ عاانػ ًػت
المقػ ػػا الح ضػ ػػر (التفااػ ػػةو أق ػ ػ طراوػ ػػة ت اػ ػػر اليخاػ ػػؿ ًتػ ػػتـ فطراوػ ػػة زرع اػ ػػغ ر اليخاػ ػػؿ مالػ ػػرف اعػ ػػرؼ
فػ(الت ؿ talluو حا

أش را إلا قماياف حقمرافت ماق ف أف تعطػت قراػ فعػد خقػس سػيماا فايقػ اليخاػؿ

تترم فاف ( 10 -0ع ق و (.)78
القزرمع فماسطة اليماأ ال ا قر إال فعد قدأ ا
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ماتفب العراقامف الودق ء القس ً ا الاحاحة ًت زراعة الرس ؿ ،حا

ايػ ؾ م اوػة قػف عنػد القاػؾ

حقمرافت قؤرخة فح ـ القاؾ (راـ -سافو تـ التعرؼ قف خيلن ف لقس ًة القترم ػة فػاف يخاػة مأخػر ً ،وػد
ألػ ء ًػػت اػػر الم اوػػة عػػدد (00و يخاػػة ًػػت فسػػت ف قسػ حت (93و "سػ ار" ماػػت قسػ حة تعػ دؿ زاػ ء ياػػؼ
أا ر ،مارا اًترضي إف القسػ ًة فػاف شػألرأ مأخػر يحػم (03و قػدق ً ،ا ػمف عػدد اليخاػؿ ًػت ااا ػر الماحػد
يحم (03و يخاة(.)79
أق إيت

اليخاة قػف التقػمر ًفعضػن تيػت حػمالت (03و سػاي (silaو ًػت حػاف إف الػفعض اآلخػر

قػد ايػػت اقػؿ قػػف (0و سػاي أف قػ اعػ دؿ (130و غػػـ ،مقػد ألػػؼ الفػ فاامف قاػػادأ ًػت قػػد شػألرأ اليخاػػؿ
ر رما أف ًان (000و ً دأ مرفق

ف رلؾ إش رأ إل أف اليخاة يا قرادأ عا قدار السية ًرت ؿ امـ

قف أا ـ السية ف لن ً دأ قعاية(.)81
مفرزا أاقاة اليخاة ًت حا أ اغيس ف ل مين قاد ار قنق ًت حا ت الغرا اة ًقين التقر معاار
داشيو (dišpuو مام الدفس مات ال اقة العرفاة الع قاة مالخؿ مالشراي مالخقمر ،معاار
الرف اعرؼ فػ( ك
استخر قف ألرع اليخاة اار قس ار اق ف تخقار مألعا قس ار ،ق استخر الألق ر مالػرف اعػرؼ ف لاغػة
اا داة (ألشق رو (gišmmaruو (.)81
مقػػد اسػػتر د اغيس ػ ف الف ػ فات قػػف ألػػرمع اليخاػػؿ ًػػت تسػػواؼ الفاػػما ماا ػما ًػػت حػػاف اسػػتخدقا
أاا ف اليخاؿ (السعؼو مالتت تعػرؼ ف ا داػة (سػف تمو (sappatuو معقػؿ قينػ أاضػ السػيؿ مال ارسػت
مااسرأ الفساطة مات اي ع ا ق ازلا قعرمًة ًت الوسـ الأليمفت قف العراؽ (.)82

16



ب -الرمةةان :ماعػػرؼ الرقػ ف ف لاغػػة السػػمقراة ( يػػم-أمر-قػ و (Nu-ur-Maو ماػػدع الرقػ ف ًػػت

الاغة الف فااة مات قو رفػة لاعرفاػة تورافػ ف ػ( يرقػمو (Nurmnو مالرقػ ف أاضػ ً نػة قيتشػرأ ًػت ػؿ ق ػ ف
مامر ًت أدي مًف العػراؽ الوػداـ ايػ ارقػز إلػ الخاػمفة ( ،)83لوػد زرعػا أشػأل ر الرقػ ف ف ػرأ خػيؿ
العار الف فات الوداـ مخ اة فاف أشأل ر اليخاؿ الستر دأ قف ظيلن المارؼ ،مقػد أًػ د العراقاػمف الوػدق ء
قف الرق ف ماار قف الرما ػ ااخػر ًػت أ اػ ط زألػ  ،أم اغًػ دأ قػف عاػار مفػرمر أقػ قشػر ًوػد حظػت
ام اآلخر ف الاتق ـ لق دت الدف ااة (.)84
 ج -التةةةين :ػ ف التػػاف قعرمً ػ ًػػت الع ػراؽ الوػػداـ ،ماػػزرع ًػػت شػػق ل ممسػػط مأليمف ػ ًػػت الفس ػ تاف
مالحدا ؽ ،مأل ء ر ر اسق ًت القا در القسق راة ف لعيقة القسق راة "ق " (Maو مًت الاغة اا داة ًود
أشار إل اسق فػ( تاي او ( Tinatuو (.)85
م

لود ر ر أسـ التاف ًت العامر السػمقراة مًػت عاػر سػيلة أمر ال ل ػة مزقػف " مداػة"

العاػػر اال ػػدف ( 0103 -0093ؽ .ـو ،ق ػ أل ػ ء ر ػػر التػػاف خػػيؿ العاػػر الف ػ فات الوػػداـ ( -0332
 1050ؽ.ـو ًػػت لػػم قػػف تػػؿ حرقػػؿ قػػدمف ًاػ أسػػق ء اليف تػ ا مفعػػض أسػػق ء الحامايػ ا حاػ

ر ػػر فػ ف

لاتاف أرفعة أيماع سقت ا ي ف قين ف سـ " تاف أ فر " مااخر ف سـ "تاف الألفؿ "(.)86
 د -الكةةةرو  :عرً ػػا زراعتػ ػ ً ػػت الع ػػرؽ الو ػػداـ ،ماع ػػرؼ ف لاغ ػػة الس ػػمقراة ( ش ػػتافو (GESHTINو
قسػ ػػفمؽ ف لعيقػ ػػة القسػ ػػق راة (gishو لاداللػ ػػة عا ػ ػ اػ ػػيؼ ااشػ ػػأل ر ماعػ ػػرؼ اسػ ػػق ف ا داػ ػػة ( اريػ ػػمو
(Karnuو (.)87
مقد مردا ال رمـ ًت القا در القسق راة قير الرتراا القف رأ ،حا

أل ء ر ر ًػت ت فػ ا االقاػر

مما مالرف ح ـ حمالت ( 0033ؽ .ـو أي أمؿ قػف زرع العيػي ًػت القيػ طؽ القطاػة عاػ الفحػر السػرات
(الخاا العرفتو ،ـ اشػتنرا زراعتػ فعػد رلػؾ خػيؿ العاػر الفػ فات الوػداـ حاػ

زرع ًػت فسػ تاف اليخاػؿ

مًت الحدا ؽ ،م ف اايب قي الشراي مالزفاي مالخؿ(.)88
 هةةة  -التفةةاح :عػػرؼ التر ػ

ًػػت الاغػػة السػػمقراة ماا داػػة ف سػػـ (خ شػػخمرو (Hašhurو ،حا ػ

ػف

ازرع فاف أشأل ر اليخاػؿ ًػت الفسػ تاف ،قػ ألػ ء ر ػر ًػت لػم تػؿ حرقػؿ (العاػر الفػ فات الوػداـو فػأف لػ
سفعة أاي ؼ أال اي ال اعرؼ قعي ا  ،رلؾ أل ء ر ر التر

ًت ترتااة قف العار الف فات الوداـ خ اة

ف غلنػػة "ق ق ػ " أل ػ ء ًان ػ (أف ااياػػة ق ق ػ احا ػ قػػف التر ػ و ( ،)89مقػػد اسػػتر د س ػ ف الع ػراؽ الوػػدق ء قػػف
أخش ي التر

ًت عقؿ سومؼ الػدمر م ػ ف اسػتعق ل فشػ ؿ ماسػب ًػت زقػف سػيلة ف فػؿ ااملػ (-1052

 1050ؽ .ـو (.)91
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االستنتاجاا
أوالً :لود اقت ز العراؽ قػداق فطغاػ ف شػنرت ًػت قألػ ؿ الز ارعػة مظاػا اػر الشػنرأ حتػ العاػمر القتػأخرأ
قػػف ت ػ راث الحض ػ رأ ،مق ػ زاؿ ػػرلؾ حت ػ المقػػا الح ضػػر ،مأطاػػؽ العػػري عا ػ ارض الع ػراؽ ف لس ػماد
ل ػرأ زرعن ػ مخض ػرتن  ،ملػػـ ت ػػف لتحاػػؿ اػػر الشػػنرأ إال فألنػػمد الع ػراقااف ااما ػػؿ قػػف السػػمقرااف
مالف فاااف الودق ء ،مال ساق ًت طرؽ الرف مالسنر عا تيظاـ شؤمف الزراعة.
ثانيةةةةةاً :يش ػ ػػأا الز ارع ػ ػػة عي ػ ػػد ف ػ ػػدااتن ً ػ ػػت القيػ ػ ػ طؽ الش ػ ػػق لاة اعتقػ ػ ػ دا عاػ ػ ػ ااقطػ ػ ػ ر السػ ػ ػ قطة اي ل ػ ػػؾ
ماعػػد قمقػػب تػػؿ السػػاط ف أقػػدـ قمقػػب اعػػمد لاعاػػر الحألػػرف الحػػدا  ،حاػ

فػػدا االسػػتاط ف ًاػ حػمالت

( 9033ؽ .ـو ،ق ق ؿ قمقب ألرقػم مالػرف اعػمد ت راخػ ( 0333ؽ .ـو إحػد الوػر الزراعاػة ًػت
تاػػؾ القيطوػػة أق ػ ًػػت المسػػط مالأليػػمي ًوػػد ظنػػرا الز ارعػػة فعػػد رلػػؾ متق ػػؿ المر ػ ء ماحػػدأ قػػف أرمع
ااق اة عا ظنمر الزراعة ًت القيطوة الأليمفاة حمالت ( 0333ؽ .ـو.
ثالثاً :تر زا الز ارعػة ًػت فػدااتن عاػ قح اػاؿ الحفػمي ماػأتت الوقػ مالشػعار ًػت قوػدقتن مرلػؾ لح ألػة
اغيسػ ف الوػػداـ إلانػ مينػ تشػ ؿ الو عػػدأ ااس سػػاة ًػػت ارا ػ  ،حاػ

ازداػػرا ز ارعػػة الوقػ مالشػػعار

ًت القيطوة الشق لاة ،أق ًت المسط مالأليمي ًود زرعا ار الحفمي.
رابراً :ايخرض إيت

الوق ًت قيػ طؽ الأليػمي خػيؿ عاػر سػيلة أمر ال ل ػة ( 0332 – 0110ؽ .ـو

م رلؾ خيؿ العاػر الفػ فات الوػداـ ( 1050 – 0332ؽ .ـو مرلػؾ فسػفي ارترػ ع يسػفة القامحػة ًػت
الترفػػة يتاألػػة ارتر ػ ع يسػػفة القا ػ الألمًاػػة ًان ػ  ،مزا ػ دأ يسػػفة ااقػػي القرافػػة ًػػت القا ػ التػػت تحقان ػ
ااين ر إ ي ء ألرا ين .
خامسةةةاً :يػػا اي لػػؾ أي ػماع قتقا ػزأ قػػف اا ارضػػت الزراعاػػة ،قين ػ الحوػػمؿ الزراعاػػة القخااػػة لز ارعػػة
قختا ػػؼ أيػ ػماع الحف ػػمي ،م ػػرلؾ الفسػ ػ تاف متخا ػػص عػ ػ دأ لز ارع ػػة الخض ػػرماا مااش ػػأل ر ،م ػػرلؾ
أراضت الغ ف ا الطفاعاة أم االاطي عاة مالتت تعتفر إحد القا در القنقة لاخش ي ،اض ؼ إل
رلؾ ااراضت الزراعاة مالتت تاا لاقراعت الخ اة لاحاماي ا ااي ـ مالق شػاة ،ػـ أ ارضػت الفػمر
مالتت ال اق ف زراعتن إال فعد استايحن قف ا حفن ماارا .
سادسةةاً :لار ػي دمر قنػػـ مف ػ رز ًػػت القألتقع ػ ا الزراعاػػة الوداق ػة مالحدا ػػة ماف قنيػػة الرػػي قداقػػة قػػدـ
الز ارعػػة يرسػػن  ،مترألػػب إل ػ عنػػمد قداقػػة قيػػر يشػػمء الز ارعػػة مت ػػماف الوػػر الزراعاػػة ،مالريحػػة قػػف
القنف القنقة التت أدا إل ارتف ط اغيس ف فأرض ـ استورار .
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سةةابراً :إل ػ أل يػػي الرػػي

ػ ف اي لػػؾ العق ػ ؿ الزراعاػػمف مالػػراف اعتقػػد عاػػانـ ا ػ حي الحوػػؿ ًػػت ز ارعػػة

اارض ،ماش ؿ اؤالء اليسفة اا فػر قػف القشػتغااف ف اعقػ ؿ الزراعاػة مخ اػة ًػت القألتقػب الفػ فات
الوداـ.
ثامنةةةاً :اسػػتخدـ الرػػي مالعق ػ ؿ الزراعاػػمف العداػػد قػػف اادماا الزراعاػػة مالتػػت سػػناا لنػػـ عقااػػة ز ارعػػة
اارض قػػف حا ػ

ح ار تن ػ متواافن ػ متيظارن ػ قػػف ااعشػ ي مقطػػب اااا ػ ف ال از ػػدأ مقػػف أق ػ ؿ اػػر

اادماا ام (الرأس ،القيألؿ ،القح ار  ،القسح أ ،القرراأ... ،و
تاسةراً :أقػ فخاػمص أيػماع القح اػاؿ التػت اشػػتنرا زراعتنػ خػيؿ العاػر الفػ فات الوػداـ ًنػت الحيطػػة
مالشعار ،مالسقسـ ،مالعدس ،أق قف الخضرماا ًاأتت (الفاؿ مال مـ ًت قودقتن  ،ػـ الرشػ د مخاػ ر
الو ػ ء مالامفا ػ ء أق ػ أاػػـ ااشػػأل ر التػػت اشػػتنرا زراعتن ػ خػػيؿ تاػػؾ القػػدأ ًنػػت اليخاػػؿ مالتػػت تعتفػػر
شألرأ العراؽ اامل  ،ـ الرق ف ،مالتاف ،مالتر  ،ماارا قف أشأل ر الر نة ااخر .

19

شكل رقم ( )4اآللهة باو جالسة وتحمل السنابل
أحمد سوسة  ,المصدر نالسه

21

شكل رقم ( )3ثوران ٌسرحان فً حقل الذرة من عصر الوركاء
أحمد سوسه ,تارٌخ حضارة وادي الرافدٌن,ج( ,4-5بغداد)5593,

شكل رقم ( )2المحراث وطرٌقة استخدام اإلنسان القدٌم له
عادل أبو النصر ,تارٌخ الزراع القدٌمة,ط( ,5بٌروا.)5590,

21

ب

أ

شكل رقم ()1
أ -نماذج من الالؤو البرونزٌة
ولٌد الجادر ,صناعة التعدٌن ,حضارة العراق  ,الجزء الثانً( بغداد)5591,
ب -مسحاة ومعازق مع منجل
عادل أبو النصر ,تارٌخ الزراعة القدٌمة,ط( ,5بٌروا)5590,

22

المصادر:
(1و ألػػمردف أل ااػػد ،ق ػ را حػػد

ًػػت الت ػ راث ،ترألقػػة الػػد تمر ألػػمر حػػداد ،الشػػر ة العرفاػػة لاطف عػػة

ماليشر ،قار ،فا ،ص.20
( )2توت الدف غ مملاد الأل در ،عامر ق قفؿ الت راث( ،فغداد1500 ،و ،ص.09 -19
(0و ط ف قر ،قودقة ًت ت راث الحض راا الوداقة( ،1 ،فغداد1500 ،و ،ص.12
( )4ا رف س ز ،عظقة ف فؿ ،ترألقة ع قر ساق ف( ،القماؿ1595 ،و ،ص.00
( )5اوب ارا التػؿ فيحػم (0و أقاػ ؿ شػرؽ ألقألقػ ؿ ماػم قمقػب ا ػرف ماػم قمقػب ا ػرف ق شػمؼ اشػغؿ
قس حة قدرا يحم (033ـ0و ملـ ت شؼ التحرا ا ًا سػم دمر ماحػد قػف ااسػتاط ف اوػب تحػا
سط التؿ قف شرأ .ممألدا ًت القمضب أدماا زراعاة ق ؿ القي ألؿ القايمعة قف ياػ ؿ حألػر
الاماف مالقع زؽ أم الرؤس الحألراة لاح ار ة ،ماحأل ر الرح لاقزاد ايظر:
Braidwood and Howe, Prehistoric Imestigations in Iraqi Kurdistan, (London
),1960: P112
(0و رمف ػػرا فراػ ػدممد" ،التيوافػ ػ ا اا را ػػة ً ػػت القيطو ػػة ال ردا ػػة" ترألق ػػة فش ػػار ًريس ػػاس س ػػمقر الع ػػدد
 ،0 ،11فغداد ،1500ص.100-111
(9و عقػ ػ د طػ ػ رؽ تمًا ػػؽ العػ ػ يت ،الا ػػي ع ا الحألرا ػػة ً ػػت ين ا ػػة العا ػػر الحأل ػػرف الح ػػدا  ،رسػ ػ لة
ق ألستار ،اار قيشمرأ( ،فغداد 1500و،ص.110-130
(0و ط ف قر ،قودقة ،القادر الس فؽ ،ص.150-150
(5و توت الدف غ ،ال مرأ الزراعاة مالور الزراعاة ،حض رأ العراؽ( ،1 ،فغداد 1500و ،ص.103
(13و تؿ الاماف مام قف القماقب اا راػة التػت شػؼ ًانػ عػف فو اػ العاػر الحألػرف الحػدا

حاػ

اوب عا ضرة دألاة الاقي معا فعد  11ـ أليمي س قراء لاقزاد ايظر
(Wailly, F, and Abu Al-soof,B. The Excavation at –tell Es-sawan. Sumer, Vol.2,
)1965),P19-24.
(11و توت الدف غ ،ال مرأ الزراعاة مالور الزراعاة ،القادر الس فؽ ،ص.103
(10و

today,

Throphology,

An

Other,

Gerald Berreman, and
California(1971),P241.

(10و فني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ـ أفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم الاػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمؼ ،العػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراؽ محػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدأ اارض مالحض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ رأ ماغيس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ف ،الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤمف
ال و ًاة،ط(،1فغداد1550،و ،ص.10-13
23

(12و أحقد سمس  ،ت راث حض رأ مادف الراًداف ،الألزء اامؿ(،فغداد1500،و ،ص.135
(10و Joan, D. Excavations of choga Mami, Sumer, vol.25(1969),P137.
(10و ا دف س ز ،القادر الس فؽ ،ص.102

(19و م ػ لم ،ماػػت عف ػ رأ عػػف اا ػػة توػػمـ ف اش ػراؼ عا ػ الوي ػماا مقت فعػػة شػػؤمين لاقزاػػد ايظػػر:
امسا ايرؿ ،حقمرافت قاؾ ف فؿ معار  ،ترألقة ا زف شراؼ( ،فغداد1509،و،ص.110
(10و أحقد سمسة ،القادر الس فؽ ،ص .00-03
(15و قحقد ط ااعظقت ،حقمرافت(1903-1950ؽ.ـو فغداد،1553 ،ص.11
(03و

Saggs. H. W. F., Every day Life in Babylonia and Assyrid,
(London, 1965),P50-60.

(01و مر ااد أل سف مآخرمف ،القا مالطق ًت زراعة ق فاف الينراف ،ترألقة سارمي سػتاف تا ف،
قألاة اليرط مالتيقاة ،لعدداف(9-0و (فغداد1501،و،ص .100-120
(00و يمال أحقد قحقػمد ،قػدخؿ ًػت د ارسػة الحاػ أ االقتاػ داة ًػت ضػمء الم ػ ؽ القسػق راة القيشػمرأ
ماار القيشمرأ ،رس لة د تم ار  ،اار قيشمرأ( ،فغداد1552،و ،ص.012
(00و ق ؿ قحقد سعاد الخا ط ،الوط ع ،1 ،ط( ،11فغداد1593،و ،ص .03-10
(02و Goetze, A., fifty old Babylonion Letters From Harmall Sumer, Vol. 14
(1958).
(00و CAD.E vol.4, 1958,P349.
(00و CAD.E vol.8, 1971,P411.
(09و Van Sodon, w, Akkadisches Hand Worterbuch, AHwg, vol-19(1971),
P923-924.
(00و Driver, G.R., and Miles, The Babylonin, vol-11(Oxford, 1955), P11-12
No.33.
(05و Fish,T., "Letters of Hammurabi To Šames Hasir" Jcs.1 (1951),P6, No.8.
(03و قحقد ط االعظقت ،القادر الس فؽ ،ص.110

(01و دا ميمؼ مآخرمف ،العراؽ الوداـ ،ترألقة سااـ ط الت راتت( ،فغداد1590و ،ص .030
(00و Fish,T., OP. Cit, P.6 No.8.
(00و Krous, F.R., Briefeans der Archive Des Šamas Hazir, AbB, vol.4
(London,1968), P31 No. 42.
(02و قحقد ط االعظقت ،القادر الس فؽ ،ص.110

24

(00و Clay, R, The tenure of Land in Bablonian and Assyria.
(London,1938)P.8
(00و Ibid, p10
(09و تمـ ،فػت ،ألػميس "عيػد ينػر ف فػؿ ألاسػي " ،القألاػة الزراعاػة العراقاػة ،1 ،ـ ،1500 ،0ترألقػة
ايرف قتت ،ص .90
(00و القادر يرس  ،ص .90
(05و امسا ايرؿ ،القادر الس فؽ ،ص.110
(23و يمال أحقد قحقػمد ،د ارسػ ا ًػت ياػمص قسػق راة ااػر قيشػمرأ قػف سػيلة أمر ال ل ػة ،رسػ لة
ق ألستار ،اار قيشمرأ ،أل قعة فغداد ،1500 ،ص.00
(21و ط ف قر ،قف ت ار ي الاغمف الوداـ ،فغداد ،1503 ،ص.20
(20و يمال أحقد قحقمد ،دراس ا القادر الس فؽ ،ص .90
(20و ًمزف رشاد ،الش ار ب العراقاة الوداقة ،ط( ،0فغداد1595،و ،ص.100
(22و يمال أحقد قحقمد ،دراس ا القادر الس فؽ ،ص .03
(20و )Gelb, I.J., Prisones of war in Early Mesopotamia, JNES, vol.37, (1975
P123 .
(20و يمال أحقد قحقمد ،قدخؿ ًت دراسة القادر الس فؽ ،ص .00
(29و ع قر سااق ف ،اليامص الو يمياة( ،1 ،فغداد0330،و ،ص .150
(20و Figula, H. H., Catalogue of Babylonian Tablets in The British Museum,
vol,1(London,1961), PP162-168.
(25و Kenneth, P. OaKley. Man the tool-maker, (Chicago, 1960), P137.
(03و يمال أحقد قحقمد ،قدخؿ ًت دراسة ،القادر الس فؽ ،ص .000
(01و ألػ ػ ػ ػػمر

ميتيام،الحا ػ ػ ػ ػ أ الامقاػ ػ ػ ػػة ًػ ػ ػ ػػت فػ ػ ػ ػػيد ف فػ ػ ػ ػػؿ ماشػ ػ ػ ػػمر ،ترألقػ ػ ػ ػػة سػ ػ ػ ػػااـ ط ػ ػ ػ ػ الت راتػ ػ ػ ػػت

(فغداد1595 ،و ص.50
(00و س ػ قت سػػعاد ااحقػػد ،الز ارعػػة مالػػرف ،حض ػ رأ الع ػراؽ( ،0 ،فغػػداد1500 ،و،ص ،101ػػرلؾ
ايظر الش ؿ رقـ (2و ص .01
(00و  Kenneth, P. OAKley., OP. Cit, P.138.رلؾ ايظر ش ؿ رقـ (0و ص .00
(02و Ibid, P.145.

25

(00و تو ػ ػ ػػت ال ػ ػ ػػدف غ ،الز ارع ػ ػ ػػة ً ػ ػ ػػت عا ػ ػ ػػمر قف ػ ػ ػػؿ التػ ػ ػ ػ راث ،قمس ػ ػ ػػمعة القما ػ ػ ػػؿ الحضػ ػ ػ ػ راة1 ،
(القماؿ1551 ،و ،ص  ،100-105رلؾ ايظر ش ؿ رقـ (0وص.03
(00و CAD, (K), P.340.

(09و س قت سعاد ااحقد ،القادر الس فؽ ،ص .100
(00و Saggs, H.W.F., Op. Cit. P.129.

(05و مر اادأل سمف مآخرمف ،القا مالطق  ،القادر الس فؽ ،ص.120
(03و اقما اؿ يم

راقر ،قف الما سمقر ،ترألقة ط ف قر( ،فغداد1500 ،و ،ص.105

(01و القادر يرس ،ص050
(00و قحق ػ ػ ػ ػػد أل س ػ ػ ػ ػػـ خا ػ ػ ػ ػػؼ  ،قح ضػ ػ ػ ػ ػراا ً ػ ػ ػ ػػت الألغراًا ػ ػ ػ ػػة ماالقتاػ ػ ػ ػ ػ داة مالفشػ ػ ػ ػ ػراة  (،فغ ػ ػ ػ ػػداد،
1501و،ص. 000
(00و قػ ػ رتف لار ػػاف  ،ال اقا ػ ػ ء مالت يملمألاػ ػ ال اقا اػػػة ً ػػت مادف ال ارً ػػداف  ،ترألقػ ػػة قحق ػػمد ًا ػ ػ ض
مأخرمف (فغداد  1503 ،و،ص.100
(02و القادر يرس ،ص.100
(00و عات الخشف ماحقد أيمر  ،أيت

القح ااؿ (قار1509،و  ،ص.000

(00و ط ػ ف ػ قر ،د ارسػػة ًػػت اليف ت ػ ا القػػر مرأ ًػػت القا ػ در ،سػػمقر،1 ،ـ،5لسػػية  ،1500ص،00
رلؾ ايظر الش ؿ رقـ (0و ،ص .01
(09و القادر يرس  ،ص.09
(00و القادر يرس  ،ص.00
(05و ط ف قر،قف ت ار ي الاغمف،القادر الس فؽ ،ص.05
(93و ط ف قر،دراسة ًت اليف ت ا،القادر الس فؽ ،ص.09
(91و عات الخشف،القادر الس فؽ،ص.003
(90و ط ف قر،قف ت ار ي الاغمف،القادر الس فؽ ،ص.20
(90و ط ف قر،دراسة ًت اليف ت ا،القادر الس فؽ ،ص.00
(92و القادر يرس  ،ص.00

26

(90و عفػد الألفػ ر الف رف،اليخػؿ مت راخ ،قألاػػة الز ارعػة العراقاػػة،ـ(0 ،10فغػػداد1509،و ،ص،010
رلؾ ايظر الش ؿ رقـ (1و ص .03
(90و القادر يرس ،ص.010
(99و ع قر سااق ف،القادر الس فؽ،ص.010
(90و عفد الألف ر الف رف،القادر الس فؽ،ص.00
(95و ط ف قر ،دراسة ًت اليف ت ا،القادر الس فؽ،ص.00
(03و Denning – Bolle, S., "Wiadom in Akkadian Literature" London,
(1992),P.107.
(01و عفد الألف ر الف رف،القادر الس فؽ،ص.010
(00و القادر يرس ،ص.003
(00و ق رتف لاريت،القادر الس فؽ،ص.50
(02و القادر يرس ،ص.50
(00و Von Soden,W.,AHW.

27

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.
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