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  ةـــقدمـالم

تعتبر دراسة البقايا  األثرية من أهم المواضيع التي اهتم بها  علماء ما قبل التاريخ، و على وجه 

الخصوص تلك المجموعات الصناعية الحجرية باعتبارها من أهم  المواد التي  استطاعت بصالبتها أن 

قراءة و إعادة تشكيل المحيط القديم  نع  عبر الحقب حتى يتسنى للباحث تحتفظ ببصمات  اإلنسان الصا

 . لإلنسان ما قبل التاريخ

 )مستغانم(للغرب الجزائري  لموقع شعبة ليهودي المجموعة الصناعية الحجرية نصب اهتمامنا بدراسةا

هذه المجموعة تواجدت مجموعة صوانية نصلية لكن ضئيلة  بحيث ضمن  التي تعود إلى الثقافة العاترية و

المجموعة الصوانية التي مثلناها  اترية  رغم وجودالعدد ، و بالتالي آان اهتمامنا متمحور حول المجموعة الع

  . في التوزيع الفضائي لكن دون دراستها آون أنها ال تمد بعالقة مع المجموعة العاترية 

إلى العصر الحجري القديم  القائمة بحد ذاتها التي تعود من الصناعات الحجرية  لعاتريةتعتبر الثقافة ا

الصناعية التي تعود إلى هذه  ات العنق التي تمس معظم المجموعةيتميز آما هو معروف بأدوات ذ األوسط،

  . الثقافة ،عرفت هذه األخيرة في مواقع عدة و باألخص التي ميزت الشرق الجزائري 

الذي لفتت انتباهه بعض المدببات ذات  1887 سنة  في مورو فريديريك  هذه الثقافة إلىيرجع اآتشاف 

باعتبارها أدوات جديدة من حيث الشكل رغم ) تونس(العنق على ضفاف وادي سلجة للجنوب الغربي لقفصة 

يوليتية  و ، آما يعتقد أن هذه الصناعة من حيث األدوات ن صيب العنق واضحا على القطعخشونتها و يبدو تق

خاصة أنها تملك ميزة خاصة و هو العنق أما من حيث التقصيب فاألدوات مقصبة من جهة واحدة هذه 

  .الخاصية التي نجدها عند الصناعة الموستيرية 

بالغرب الجزائري  1886 سنة Polygoneبعد دراسته لموقع أشمول ) (Carrière . Gيرى آريير  

أدوات من مدببات، محكات و نصال  مقصبة من جهة واحدة مهذبة على الجوانب و البعض منها   دووجب

  ).(Balout.,L, 1955 موستيرية محضة تحمل العنق حيث اعتبرها 

جمع بعض األدوات في منطقة تبسة ليبعثها إلى دبروج   1909سنة  )  Latapie (لتابياستطاع 

Debruge)    ( على أنها قائمة بحد ذاتها و تختلف عن تلك األدوات السهمية  الذي ميز هذه الصناعة
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النيوليتية،  حيث أراد تسميتها  باللوبري للمنطقة التي وجدت فيها، إال أنه تراجع على تلك التسمية، و قد 

  1922جويلية  24من  L’A. F. A. S .اختلف الباحثين على آيفية تسمية هذه الصناعة، إلى غاية مؤتمر

باقتراح اسم العاتري  حيث ميز  األدوات التي تحمل العنق وآل   Reygasseموريس ريقاس  حيث قام

الصناعة التي ترافقها على أنها تحمل خصائص موستيرية إلى جانب المميزات الخاصة بالوجه الثقافي 

  .العاتري

المدروس و المواقع أما فيما يخص العاتري الساحلي  الجانب الذي سنهتم  بالذآر آون أن الموقع 

و يجدر بالذآر أن الدراسات التي أقيمت على  المقارنة للدراسة آلها تتواجد على السواحل  الغربية الجزائرية،

السواحل الغربية الجزائرية قليلة و من أهمها موقع خروبة لسواحل مستغانم الذي درس من طرف الباحثان 

إذ اعتقدا أن الصناعة العاترية هي صناعة متطورة  ) Marchand et Aymé) 1955مارشان و أيمي سنة 

من الصناعة الموستيرية، بوجودها على تلك التكوينات لتربة الحمراء التي ترص على السواحل الجزائرية 

  .إلى غاية المناطق الغربية بدراسة آل من موقع برار إلى غاية أرزيو

سة موقع برار، حيث وجد بعض األدوات بدرا)  De lamenthe) 1956و قام الباحث  دوالمونت سنة 

على   Hélixالحجرية من الصوان في تلك التكوينات لتربة الحمراء التي  تحتوي على قواقع بحرية من نوع 

  )(Marchand, D. H. et  Aymé, A., 1935 تلك التوضعات البحرية للزمن الرابع

هذه الطبقة من تربة حمراء على قاعدة من الحجر الرملي بثلث األرباع  الطبقة السفلية من التربة  

الحمراء التي  لم تمد لنا سوى أدوات موستيرية خشنة أما الربع األول من نفس الطبقة و خاصة قاعدة الحجر 

ه األخيرة يظهر في المرحلة النهائية الرملي ذات القواقع البحرية نجدها تحتوي على تلك األدوات العاترية  هذ

  )(Balout, L.,1959 للصناعة الموستيرية لهذا فهو أحدث منها

لم يعثر على مواقع في  السواحل الجزائري على طباقية تبين  1955 سنة Baloutالباحث بالو  لكن

لم تتواجد نقطة التواصل  لهذا ،التكوينات الطميه  للتربة الحمراء للزمن الرابع تلك الصناعة الموستيرية على

  .بين الصناعتين في هذه التكوينات
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قامت فرقة أمريكية  بتنقيبات على السواحل الجزائرية من منطقة برار حتى ضواحي  1949 سنة في

أداة ذات العنق بأشكال متعددة و في أعلى  20و قد توصلت األبحاث إلى إيجاد أآثر من ) آوالي(تيبازة 

أما المواقع الغربية من خروبة و موقع  ) (Betrouni, M., 1997 . رومغربيةالطبقة وجدت صناعة إب

 . أرزيو فقد درس من طرف  الباحثان  بالو و آامبس

آان اإلنسان الصانع يتردد على تلك الشواطئ للتكوينات البحرية للتربة الحمراء ذات قواقع بحرية لنوع 

Strombus bubonius   التي غمرتها المياه حاليا إذ آانت قبل تحجرها مأوى لإلنسان الصانع من حيث

أقدم من تلك المتواجدة هي و التي . المادة األولية  التي آان يجمعها من تلك الحصى المتواجدة على الشواطئ

  )(Balout, L., 1955 على سواحل برار للوسط الجزائري

الشريط الساحلي من موقع خروبة  و شعبة ليهودي و منطقة جمعت العديد من األدوات على ضفاف 

و هي صناعة متطورة ذات  وات  ذات العنق لكنها ضئيلة أرزيو منها النصال و النوويات الدائرية و أد

تالف ـأدوات متنوعة  و خاصة في موقع خروبة و مغارة أشمول وموقع شعبة ليهودي أيضا الذي يتمتع باالخ

إذ تختلف األدوات الحجرية و مدى انتشارها و ضآلتها   (Balout, L.,1955, p. 542 )نوعها،ـاألدوات و ت

 .من موقع ألخر و آل موقع بخصائصه 

صناعة عاترية بوجود أدوات ذات العنق و وجود معها :  أما موقع شعبة ليهودي فنحن نملك صناعتين  

أما  الصناعة الثانية فهي . ة على الشاظاياأدوات صناعية من مادة مختلفة عن األولى التي هي صناعة قائم

نصلية بحيث هناك ترآيب مختلف لألدوات و طريقة التقصيب و توزيع المادة األولية، و نفس الشيء الذي 

نلمسه على المواقع المجاورة لها بمالحظة هامة والتي تتمثل في تنوع من حيث المجموعة الصناعية و المواد 

أداة لكل من موقع شعبة ليهودي و موقع  25األدوات ذات العنق حيث ال تتعدى  األولية المستعملة و ضآلة

أدوات بوجود هائل للمادة األولية المتمثلة في الكوارتزيت و قلة مادة  3أرزي،و أما موقع المنار فال تتعدى 

المذآورة، الصوان و رداءتها في غالب األحيان آما نلمس وجود معتبر لألسندة الشاظوية في آل المناطق 

 .بكثرة بعض العناصر و غياب بعضها األخر بغياب طباقية مفصلة التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج جد هامة 
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آون أن المجموعة التقطت فوق السطح و  ارنلهذا فالدراسة اعتمدت على الجانب التكنولوجي و المق

ليس لدينا آل السلسلة العملية للمجموعات الصناعية لهذا فاإلشكالية أقيمت على هذه النقاط أي قلة و ندرة 

و قلة المدببات العاترية ونعني بذلك  ) ( festonnéاألدوات العاترية من شظايا نصالية و نويات من النوع 

األدوات العاترية من خصائص و مميزات التي تجعلها تنفرد عن الصناعة آل المرآب الذي نجده مع 

الموستيرية و وجود هام في مجموعتنا على نسبة عالية من المكاشط و النويات الدائرية الموستيرية و هل 

؟  تكفي تلك الفئة القليلة التي وجدت هنا و هناك على المواقع المختلفة لتأآيد على وجود الصناعة العاترية

آيف نفسر ندرة و قلة هذه األدوات في الحين نجد نسب معتبرة من  األسندة على الشظايا و النصال و 

  المدببات و قلة نسب األدوات المنتهية ؟

عبارة عن ورشة أولية لالستخراج و تهيئة األسندة و أخذ شعبة ليهودي   و هل هذا يعني أن موقع

آان األمر آذالك لماذا لم نجد  نسبة معتبرة من نفايات التقصيب على اإلنسان الصانع لألدوات الوظيفية و إن 

  الموقع ؟

  هل هذا يعود إلى العوامل الطبيعية التي ساعدت على جر القطع و خاصة التي تتميز بضآلة الحجم ؟

أم أن الموقع ليس ورشة أولية و معظم األدوات المنتهية المتواجدة على الموقع هي أدوات مبتورة و 

ة أدوات ذات العنق؟  آيف نفسر هذه الظاهرة و ما هي العالقة المتواجدة بين تلك األدوات التي وجدت خاص

  مع المجموعة الصناعية العاترية و التي نعني بها المجموعة الصوانية ؟  

و هل فعال ليست من نفس المجموعة و إن آانت تنتمي إلى العصر الحجري المتأخر أو الوجه الثقافي 

ومغربي  لماذا لم نجد بعض الخصائص الهامة لهذه المجموعة و نخص بالذآر األدوات من أسنده االبير

بالتأآيد على أن المجموعة الصغيرة التي جمعت من مختلفة من شظايا و نصيالت ذات الظهر المجندل ؟ 

  طعة أداوت صوانية لم تدرج في الدراسة بل أشرنا إليها فقط آون عددها ال يتعدى ثالث مائة ق

آيف يمكن أن نفسر هذا التباين الذي نجده على الموقع ؟هل الموقع ورشة أولية بالوجود  الهائل من  لكن 

األسندة الغير المهذبة و عدد معتبر من النوويات و أسنده شاظوية أولية بدون أي شكل من التقصيب معين 

  المواقع الغربية الجزائرية ؟ حيث أن التقصيب اللوفلوازي جد ضئيل؟ و هل هذا ما نلتمسه على آل
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ما هي أوجه االختالف و أوجه التشابه من حيث الطباقية و تقنية التقصيب و المجموعات الحجرية في 

آل هذه المواقع ؟ و ما هو موضع و مكانة الصناعة العاترية  التي  وجدناها في موقع شعبة ليهودي  ما بين 

 التقسيمات التي ذآرناها سابقا ؟

يتمثل  المبحث األول في دراسة  الجزء الميداني والجزء  : الدراسة إلى أربعة مباحث أساسية  قسمت هذه

النظري، المبحث الثاني الذي يتمثل في لمحة عامة على الموقع من حيث المعطيات الجغرافية و الجيولوجية ، 

اسة مقارنة بين مواقع عاترية المبحث الثالث الذي يتمثل في تحليل المعطيات ،و في المبحث الرابع قمنا بدر

موقع حروبة موالن و حروبة مرابة ،موقع أرزيو و موقع المنار مع موقع شعبة (للغرب الجزائري منها 

  ليهودي الموقع الذي قمنا بمحاولة دراسته في هذا العمل  

مال الباحثين يتمحور في  المنهجية المتبعة  في هذه الدراسة باالستعانة بالدراسات  لألع  الفصل األول

في نفس الميدان من تعاريف و منهجيات لدراسة المجموعات الحجرية من دراسة تكنولوجية و تنميطية 

الدراسة  الميدانية و المخبرية، آيفية  لألدوات، والدراسة النظرية التي تتمثل في إعطاء تعاريف عامة على 

دراسة الموقع و التي تتوافق مع المميزات و االلتقاط فوق السطح  و الوصول إلى استعمال قائمة  خاصة ل

  .الخصائص التي تتمتع بها المجموعة الصناعية الملتقطة 

الذي يخص التعريف بالموقع و عموميات التي تتمثل في حصر الموقع من حيث االنتماء  الفصل الثاني

فترة الزمن الجيولوجي  الجغرافي و الجيولوجي بإعطاء لمحة عامة عن الفترات الجيولوجية مع التأآيد على

الرابع بالتعرض إلى جيولوجية المنطقة الغربية عامة و موقع شعبة ليهودي خاصة و التطرق إلى طبيعة 

  . الموقع و الوصف العام للمنطقة  

الذي يتمثل في  تحليل المعطيات النظرية و المخبرية التي تحصلنا عليها من نتائج  الفصل الثالث

وجية للمجموعتين الصناعيتين التي وجدناها على الموقع آل على حدا و في األخير الدراسة المورفوتكنول

  .بدراسة تنميطية و تصنيف األدوات 
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يخص الدراسة المقارنة للمجموعات الصناعية الحجرية لموقع شعبة ليهودي مع بعض :  الفصل الرابع

من الناحية الطباقية و الصناعية ) لمنارا(و موقع ) خروبة(، موقع )  أرزيو( المواقع التي تتمثل في موقع 

   .لكل موقع  

أما الخاتمة فهي حوصلة عامة على النتائج المتحصل عليها من خالل الدراسة التحليلية و محاولة 

  .اإلجابة على األطروحات و اإلشكاليات التي تعرضنا إليها في المقدمة 
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إن دراسة آل مجموعة حجرية تتطلب قبل آل شيء دراسة وصفية قبل أن تكون دراسة إحصائية و 

دراستنا  إلى المجموعة الحجرية التي بحوزتنا وقسمنا بمنظور وصفي لكل  خطة عمل اتبعنا لهذا مقارنة،

 .قسمين ميداني و تطبيقي 

  

I. الدراسة الميدانية  

طول الموقع هذه األشرطة  ىلموقع على شكل أشرطة علبتربيع ا ةتخص آيفية التقاط المجموع

ثم رقمنا األشرطة من الشرق إلى الغرب بأرقام  .متر 20متر على  20بدورها قسمت إلى مربعات من 

تم االلتقاط على  .هكذا قمنا بالتقاط آامل المجموعة.أما من الشمال إلى الجنوب فبحروف أبجدية  ةالتيني

التقطت معظم المجموعة .ول، قسمناها إلى أشرطة عمودية متوازيةم ط200م عرض، و 400مساحة 

  .ئعلى الموقع و النصف األخر التقط على حواف الشاط

  

  آيفية التقاط المجموعة. 1

بها من األدوات على   لبأسآل المساحة المذآورة سالفا إال أننا قمنا بالتقاط مجموعة  االلتقاط تم على

بواسطة المجموعة المتحصل عليها حاولنا قيام بتوزيع فضائي  البحرضفاف المنحدرات التي تطل على 

من جراء  وحثللمجموعة علما أن  المجموعتين الحجريتين التي التقطناها قد تعرضت إلى انحدار 

العوامل الطبيعية لهذا فالتوزيع الفضائي الذي  قمنا به يبين لنا الحالة الطبيعية األخيرة التي وجدنا عليها 

فالمجموعة حسب اعتقادنا قد تكون تدحرجت من مكان أآثر ارتفاعا لكي ، قبل عملية االلتقاط  الموقع

التوزيع الفضائي و مثلنا ذلك على الحال الذي وجدناها عليه تستقر في مستوى مسطح وتستقر 

  .)1( مخطط رقم يتين الالتي التقطناها في للمجموعتين الحجر

قاط فيها أو باألحرى اختيارنا لم يكن عشوائي بل آان مقصودا آون قمنا بتربيع المساحة المراد االلت

 لة للبحر و هذا يعود إلى استقرارأن األدوات الحجرية آانت منتشرة في المنطقة الشمالية للموقع أي المقاب
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ن األصغر حجما قد جمعت على حافة األدوات الحجرية  فيها و يكون أيضا حسب حجم األدوات أل

  . التي تتمتع بحجم اآبر استطاعت أن ترسو على الموقع الذي تم عليه االلتقاط  ااالنحدار أم

قد أخذنا نقطة الصفر على حساب الشمال باستعمال البوصلة بعدها قمنا بتربيع الموقع من الشرق و 

إلى الغرب بحروف التينية و من الشمال إلى الجنوب بحروف أبجدية انطالقا من نقطة الصفر التي عينت 

متوازية على طول و عرض الموقع حتى جمعنا ) (des nappes البداية وهكذا تحصلنا على أشرطة من

يتعدى ألفين قطعة  وآل  شريط قسم إلى مربعات من عشرين على عشرين متر آما يبينه الشكل  ما

  . المذآور سابقا

  زيع الفضائيالتو.2

) 1(التي تظهر على الشكل رقم قمنا بالتقاط المجموعة على الموقع للمجموعتين الحجرتين 

حمر، التوزيع الفضائي مجموعة الصوانية فتظهر باللون األالمجموعة العاترية تظهر باللون األزرق أما ال

الذي قمنا به يعبر عن الترآيب النهائي الذي وجدنا عليه الموقع قبل االلتقاط المنتظم على ضفاف 

جموعتين إلى انحدار وحث من جراء العوامل الطبيعية، رضت المحدرات التي تطل على البحر، قد تعالمن

فالمجموعتين الحجرتين قد تكون تدحرجت من مكان أآثر ارتفاعا لتستقر على الموقع آما يظهر على 

  .الشكل

قمنا بتربيع المساحة الكلية للموقع بأخذ نقطة الصفر على حساب الشمال واستعمال البوصلة بعدها 

لشرق إلى الغرب بحروف التينية من الشمال إلى الجنوب بحروف أبجدية وهكذا قمنا بتربيع الموقع من ا

، )1(من خالل الشكل رقم . مقسمة إلى مربعات من عشرين متر على عشرين متر أشرطةتحصلنا على 

نالحظ أن األدوات سواء من المجموعة العاترية أو الصوانية تستقر على انحدار الموقع الذي يطل على 

، أما المربعات المتبقية فهي )A ،B ،C ،D ،E ،F ،G(دوات في معظمها تظهر في المربعات البحر فاأل

أما  17نالحظ في محتواه آثرة األدوات الحجرية إلى غاية المربع  )A( شريطخالية من األدوات، ال

  .فهي ال تتعدى المربع الثالث أو الرابع) G(األشرطة المتبقية إلى غاية الشريط 
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على  تطغىموعة الحجرية، المجموعة العاترية المتمثلة باللون األزرق هي التي من حيث المج

تمكن من االلتقاط نخالية فلم ) 1(جموعة الصوانية، أما المربعات األخرى التي تظهر على الشكل رقم الم

مجموعتين عدم التوازن بين ال فيها ألنها أوال خالية من األدوات وصعبة االلتقاط، نستنتج من هذا التوزيع

الشظوي على من حيث الكم حيث المجموعة الكوراتزتية تطغى على المجموعة الصوانية ويطغى الساند 

ال باللون األزرق على الشكل الدائري، أما األشك) الساند الشظوي(خرى آما يظهر على الشكل األسندة األ

األشكال التي مثلت على مفتاح ب الساند النصالي والنصيلي والمدببخرى فهي ضئيلة التي تتمثل في األ

  .الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Zoheir
Tampon 
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II. التطبيقية  الدراسة 

 المادة األولية .1

قبل دراسة المادة األولية التي وجدت على سطح الموقع البد من معرفة أصل هذه المادة من أين 

ها إنسان ما قبل التاريخ المسافة التي يقطع) بعد وقرب المحجر عن الموقع(عالقة الموقع بالمحجر جلبت 

   لجلب المادة األولية و على أي أشكال آانت تأتى بها إلى الموقع ؟

  

  السطحية للمجموعة الحجرية الحالة  2

آل مجموعة حجرية لها خصائصها و هذا يعود إلى طبيعة المواقع سواء آانت على السطح أو في 

مثلمة و مزنجرة أو حادة ، و اتبعنا في دراسة  مغارة، لهذا تختلف درجة حفظ المجموعة الحجرية فنجدها

لمعرفة بعض الخصائص التي نجدها )  (Tixier.,J et al, 1980,p.32مجموعتنا الحجرية على منهجية

  .على األدوات الحجرية

تبين القشرة على األداة  مدى استغالل اإلنسان للمادة األولية في التقصيب، وقد تكون  :القشرة. أ

  .و إن آانت حاضرة فتكون على درجات متفاوتة. ةغائبة أو حاضر

وآيميائية تدخل على المادة األولية و تغير من  ةو هي عبارة عن تفاعالت فيزيائي: الزنجرة. ب

 .لونها

، حيث يفقد األداة حوافها ...)المياه الحرارة، الرياح،(يأتي من جراء تأثير العوامل الطبيعية  :الثلم.ج

  .ها صعبة للدراسةالحادة و هذا ما يجعل

إن المجموعة الحجرية التي بحوزتنا تحصلنا عليها نتيجة االلتقاط السطحي المنتظم، و التي تعرضت 

لهذا نجدها في مجملها مثلمة، آونها ) من حرارة و مياه(بطبيعة الحال إلى العوامل الطبيعية الخارجية

  ).stratigraphie( ليست مأخوذة من طبقات
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 تادراسة النوي .3

مستنفذة أي ال يمكن تقصيبها مرة أخرى، أو أعيد : النواة يمكن أن تكون على أشكال متعددة

يعود هذا إلى  حاجة إنسان ما قبل التاريخ إلى النواة، . استعمالها، أو تخلى عنها الصانع في بداية تقصيها

  .وهذه األخيرة تنوعت أشكالها في العصر الحجري القديم األوسط 

  نواةتعريف ال .أ

نواة على شظايا، : النواة هي المادة األساسية التي يستخرج منها منتوج التقصيب األولي، وهي أنواع

اتها الخاصة، وآيفية وآل هذه النوياة لها ميز. نواة على نصال، نواة على نصيالت، و نواة على مدببة

  :كل نواة لهالو  الحجم و الشكل المراد استخراجه، لتكون أداة للصانع، استخالصها من حيث

  مسطح ضرب. 

 .هي المساحة التي يقام الضرب عليها النتزاع شظية أو نصلة أو نصيلة

 التقصيب مساحة .

،للحصول على منتوج التقصيب، والتي بدورها تحتوي احة التي تكون عليها أثار التشظية هي المس

  .الطرق تعلى سالب البصلة و ذبذبا

  اةالنو شكالأ. ب

في مجموعتنا الحجرية و التي نعتقد أنها تنتمي إلى العصر الحجري  أنواع النواةتعددت أشكال و

  .)2(الشكل رقم  و سنحاول وصف البعض من أشكالها التي وجدت في الموقع. القديم األوسط

  فلوازية على شظيةنواة لو. 1

ة  التي نقوم  بتشظية الكتلة الحجرية من حجر الصوان أو غيره، على آل جوانب  هذه األخير

تنزع مجموعة من الشظايا بتقصيب الجزء العلوي للنواة بعدها . ضرب متوالية تستصبح بدورها مسطحا

النواة، فتنزع الشظية  االفلوازية بتشظية واحدة أو متعددة، و تأخذ  ّةيحظر مسطح ضرب المميز على حاف

   .Boëda, E. (1991)     معها الوجه العلوي للنواة
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  زية على نصلةفلوانواة لو. 2

نقوم بتحضير الوجه المقصب  بتشظية مجموعة من الشظايا الطويلة، و الضيقة، فى نفس الوقت 

  .متوازية عوض أن تكون متجهة إلى المرآز

  فلوازية على مدببةنواة لو. 3

إال إن تحضير النواة يكون مختلف حيث يجب الحصول على الوجه المقصب لنواة بنتوء  المبدأنفس  

  .سم النواة إلى اثنين و هذا ما يجعلنا نحصل على شظية مثلثة الشكل بدون تهذيبوسطي يق

  موشورية نواة.4

نفس الطريقة لتحضير النصال، إال أن الصانع يقوم بتحضير مسطحين ضرب متضادين، إذ تقصب 

                  . ذا ما يشكل نواة موشرية دائريةو هحواف النواة من الجهتين  على ال

  متعددة األوجه اةنو. 5

تعتمد هذه النواة على تقصيب مساحة الكتلة التي نحن بصدد تحضيرها، المساحة المقصبة تصبح 

  .مسطحات ضرب و ما يستخرج من هذا التقصيب يعتبر من نتيجة نواة متعددة األوجه

  موستيرية دائريةنواة . 6

، بعدها نقوم بتشظية الوجه األمامي  تحضر آالنواة االفلوازية، تشظى الكتلة الحجرية على آل حوافها

بتقصيب نحو المرآز، و نواصل العملية في استنفاد حجم النواة من الوجه األمامي، و هكذا قد تتحصل 

  .)Bordes, F., 1988, p.97 ( على مدببات شبه الفالوازية

  نواة هرمية. 7

نستخرج منها شظايا  هي نواة صغيرة الحجم ذات نصال أو نصيالت، عامة تكون ذات شكل هرمي،

أما المجموعة الصغيرة التي بحوزتنا من مادة الصوان ليست من نفس المجموعة الحجرية .خاصة

العاترية، فهي صغيرة من حيث الحجم و الكم، خاصة في النوياة التي أحصيناها، و سنستعرض بعض 

  :أنواع النوياة من هذه المجموعة
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  نوياة آروية -

  نوياة مستنفدة -

  غير منتظمة نوياة -
  

 

  ).Guelmaoui,A.1991حسب  ( تو أشكال النويا أنواع -2. شكل

   القياسية الدراسة.ج

توجيه النواة يكون بتوجيه مسطح الضرب نحو األعلى على حساب أآبر محور، و إذا آان هناك 

ي أآثر من مسطح نوجه النواة على حساب أقصى طول، أي المسافة القصوى للنواة بحي الوجه السطح

  .يحمل سوالب النشول و الوجه الخلفي يكون في أغلب األحيان مهيأ أو قشري

( Briden, D. in. Tixier, J.et al., 1980, p.76)  

   المقاسات .1

   الطول.

  .مسافة عمودية للنواة انطالقا من مسطح الضرب األساسي إلى الجهة المعاآسة لها أآبريتمثل في 

  العرض.

  . فة أفقية مرورا على منتصف محور النواةتتمثل في قياس أآبر مسا 
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  السمك.

 .اهو أآبر مسافة خطية تمر على نقطة تقاطع الطول و العرض مع

 

  

 )A . 1991 Guelmaoui,.حسب(خذ مقاساة النواة آيفية أ -3. شكل

   القشرة توزيع .ت 

الصانع للنوياة القشرة المساحة غير المقصبة، و من خالل توزيعها يمكن معرفة مدى استغالل  تمثل

  :وهي تتوزع على مساحة النواة على األشكال التالية

  . القشرة حاضرة آليا -

  .سطح النواة¾ القشرة تحتل  -

  .سطح النواة½ القشرة تحتل  -

  .سطح النواة¼ القشرة تحتل  -

  .القشرة غائبة تماما -

    دراسة عدد مسطحات الضرب .ث

  .يكون مسطح ضرب واحد أو اثنين أو متعدد
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    وضعية مسطحات الضرب .خ

  :تكون وضعية مسطحات الضرب على أشكال هي

  .أحادي -

  .ملتمس -

  .متقابل -

  .على المحيط -

  :  أنواع مسطحات الضرب. ه

  :تتمثل أنواع مسطحات الضرب في

  .قشري -

  .أملس -

  .مصفح -

  .مرآب -

  .خطي -

  غير معرف -

  دراسة سوالب النشول.ي

  عدد سوالب النشول -

  .حصاء سوالب النشول المتواجدة على النواة التي تساعد على معرفة مدى استغالل النواةيتمثل في إ

  اتجاه سوالب النشول -

  :يكون اتجاه سوالب النشول آما يلي 

  .اتجاه أحادي -

  .ثنائي االتجاه -

  .متقاطعة -
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  .مرآب -

  .مرآزي -

 .قشري -

  

   سندةلأل لخامدراسة منتوج التقصيب ا. 4

   خصائص التقنية لمنتوج التقصيب.أ

 لدراسة منتوج التقصيب األولي والثانوي من منتوج مهذب وغير مهذب اعتمدنا على منهجية 

 (Tixier, J. et al ., 1980, p.104) وهي دراسة وصفية قياسية و تحليلية للمجموعة الحجرية ،.  

   ساندتعريف ال.1 

، وقد يكون عبارة عن صفيحة،حصى، منتوج هو آل قطعة حجرية مقصبة، بتهذيب أو بدونه 

 .شظايا، نصال، نصيالت، مدببة و شظايا نصالية: إلى وقد قسمنا األسندة. أو آتلة حجريةتقصيب، 

  تعريف الشظية.2  

الشظية هي آتلة منفصلة من آتلة أآبر منها، مقاسات الشظايا مختلفة لكن لها موصفات خاصة بها 

  :تتمثل في

  .الوجه األيمن و الوجه األيسر، حيث يمكن أن يكون عليهما آثار التهذيب أو بدونهو هما : الوجهين. 

يمكن أن يكون قشري إذا آانت الشظية األولى التي انفصلت على الكتلة الحجرية، أو يكون  :الظهر .

  .عليه آثار أو سوالب النشول

  .هو الوجه المعاآس للظهر يحمل ذبذبات التقصيب و البصلة :البطن .

  حتوي الشظية أيضا على جزء أبعد، جزء أوسط و جزء أقربت

 (Brezillion, M., 1968, p.257)    
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  .Tixier,J. et al, 1980,p)41(حسب أقسام الشظية -4. شكل

  تعريف النصلة. 3 

  : النصلة هي ذلك المنتوج ذات الشكل الممدود، و تعرف النصال بمقاسات وهي

  الطول أآبر أو يساوي العرض -

   50الطول أآبر أو يساوي   -

  ملم للظهر  9ملم واآبر أو يساوي  12العرض اآبر أو يساوي  -

(Tixier, J. et al ., 1980, p. 90)         

  تعريف النصيلة. 4

  :تسمى النصيلة آل قطعة حجرية تتوفر فيها الشروط التالية

  الطول أآبر أو يساوي ضعف العرض .

  ملم لذات الظهر المجندل 9ملم واقل من 12العرض اقل من  .

(Tixier, J. et al ., 1980, p. 90)         

  توجيه الساند.5

أو لمحور  يهو آل قطعة حجرية مقصبة تخضع إلى توجيه لمحورها المورفولوج توجيه الحامل

  .و نحن اعتمدنا على هذا األخير لتسهيل معرفة نوع التقصيب المستعمل من طرف الصانع. التقصيب
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هو محور وهمي يقسم األداة إلى  نصفين متساويين، و تظهر على الوجه : يالمورفولوجالمحور  -

  .الظهري

و هو محور وهمي يتم معاينته على البطن، و يكون اتجاهه مطابق على نقطة : محور التقصيب -

 )Bordes, F., 1988, p.17( الطرق بوضع العقب نحو األسفل

  

   الجانب المورفولوجي . ب

، سنتطرق إلى دراسة الجزء األبعد ساندلل) البطن والظهر(ي و العلوي نا إلى الوجه السفلبعد أن تعرف

  . و األقرب ثم الحافتين اليمنى و اليسرى و العقب

  الجزء األبعد.

  :يكون الجزء األبعد على عدة أشكال هي 

  مدبب -

  خشن -

  غير منتظم -

  مبتور -

  قاطع -

  محدب  -

  مقعر  -

  منتظم -

  ذات قشرة  -

  مهذب -

  الحافتين .

  : تكون الحافتين على عدة أشكال هي
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  منتظم -

  غير منتظم -

  محدب -

  مقعر -

  دائري -

  محدب مقعر -

  مبتور -

  خشن -

  قشري -

  )Bordes, F., 1988, p.15(    مسنن -

  دراسة العقب.

العقب هو جزء من مسطح الضرب للنواة، فطبيعة العقب و مورفولوجيته يتماشى مع مسطح 

  : الذي يكون مهيأ أو غير مهيأ، و يكون على أنواع الضرب

  أملس    -

  مزدوج    -

  مصفح   -

  خطي   -

  منقور  -

  غائب -

  قشري -

  مهذب -

 غير معرف -
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 ),.concrétionné(   ) 41et al., 1980, p. Tixier, J( ذات الثلم. 

 

  القياسي الجانب.ت

  : تأخذ المقاسات التالية انطالقا من توجيه القطعة الحجرية من محور التقصيب

  هو حساب المسافة الخطية القصوى من محور التقصيب : الطول -

  هو تلك المساحة العمودية من محور الطول : العرض  -

  السمك هي اآبر مساحة للسمك ويكون عموديا على محور الطول  -

   

  التكنولوجية  الدراسة.ث

  لظهرا)  أ(الجهة .1

   توزيع القشرة .

  :شرة باألشكال اآلتيةتتوزع الق

 على آامل األداة  -

  من األداة½  -

  من األداة¾  -

   ةمن األدا¼  -

  غائب تماما -

   دراسة سوالب النشول. 

  أحادي االتجاه  -

  ثنائي االتجاه  -

  متعدد االتجاه  -

  مرآزية  -
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  متقاطعة  -

 غير منتظمة  -

 

  لبطنا) ب(الجهة .2

تنطلق من نقطة الطرق، تكون على البطن، و هي ظاهرة هي عبارة عن تموجات :الطرق ذبذبات.

  .حسب جودة أو رداءة المادة األولية التي يستخدمها الصانع

الذي نجده على الوجه السفلي للشظية، أحيانا يكون بارز، و تنطلق البصلة  خهو ذلك االنتفا:البصلة.

  : من نقطة الطرق و تكون

 متطورة  -

  مسطحة -

  غير ظاهرة -

 )مكسرة(غائبة -

  غير محددة -

  

     مهذبمنتوج التقصيب الدراسة .5

اتجاه التهذيب، موقع : آل مجموعة حجرية يميزها تقصيب معين و تهذيب خاص بها، يتمثل في 

التهذيب،  مسار التهذيب، موضع التهذيب، توزيع التهذيب، امتداد التهذيب، و  انحناء التهذيب، و شكل 

 .التهذيب
  

  تعريف التهذيب.أ 

جمع التهذيب بين مميزات التقصيب و التشظية، و هي عبارة عن سلسلة من التقصيبات للحصول ي

 على األداة، أي تحويل بطريقة إرادية الهيكل أو الرآيزة إلى أداة وظيفية

 ) Bordes, F., 1988, p.19( 
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   وضعية التهذيب .ب

  :يدل على وضعية التهذيب و اتجاهه بالنسبة لظهر األداة فيكون

  عادي  -

  عكسي  -

 )Alterne(متناوب  -

 )Alternante(تناوبي  -

  وجهاني   -

  متقطع -

 مرآب -
  

   استمرارية التهذيب.ت

  :هو توزيع التهذيب على الحافة و يكون

  مستمر -

  متقطع -

 )حزة( جزئي -
  

  امتداد التهذيب.ث 

  : يدل على تطور التهذيب على األداة و يكون 

  .جهة ضعيفة من الحافة و هي هامشية تأخذ: قصيرة  -

  طويلة  -

  .يحتل التهذيب جزء من الحافة): envahissant( طاغية -

 .يحتل التهذيب آل الحافة): couvrante( مغطية -
  

  موقع التهذيب .ج
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  الحافة اليمنى -

  الحافة اليسرى  -

  الحافتين معا  -

  الجزء األبعد األيسر  -

  الجزء األبعد األيمن  -

  يمن الجزء األوسط األ -

  الجزء األوسط األيسر  -

  الجزء األقرب األيسر  -

  الجزء األقرب األيمن  -

  الحافتين و الجزء األبعد  -

  الحافة اليسرى والجزء األبعد  -

  الحافة اليمنى و الجزء األبعد -

 الجزء األبعد -
  

  مسار التهذيب.ح 

  :يكون على األشكال التالية 

  مستقيم -

  مقعر -

  محدب -

  منتظم -

  )حزة(محزوزة -

  مسنن -

 محدب مقعر -
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 غير منتظم -
 

 انحناء التهذيب.خ

  :هي الزاوية التي يرسمها التهذيب تكون آما يلي

    °90قائمة بزاوية  -

  °70شبه قائمة بزاوية  -

  °45مائلة بزاوية  -

 °10حادة بزاوية  -

  شكل التهذيب.د

  : يكون شكل التهذيب آما يلي  

  حرشفي  -

  شبه متوازي -

  ازيمتو -

  متدرج -

 أوشتاتة -
  

  خصائص المجموعة العاترية  .6

 و (Tixier, J., 1958, p.59)في هذه الدراسة على منهجية الباحثان تيكسي و قلماوي لقد اعتمدنا 

(Guelmaoui, A., 1991, p.55)  لدراسة أداة ذات العنق. 
  

  تعريف أداة ذات العنق.أ

الثقافي العاتري لهذا يجب دراستها منفصلة عن  تعتبر أداة ذات العنق من بين مميزات الوجه

 .ميزات خاصة بهاالمجموعة الصناعية  علما أن هذه األداة لها خصائص،  و م
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 )Guelmaoui, A., 1991, p.55(وصف العناصر األساسية ألداة ذات العنق حسب  -5 .شكل

   القياسي الجانب.ب

عظمها مثلمة و مبتورة لهذا تعذر علينا الحصول التي بحوزتنا م) ذات العنق (إن األدوات الحجرية 

  .على القياسات إال البعض منها

  وهي المساحة التي أخذت لمحور األداة من القاعدة إلى القمة القصوى لعنق األداة:الطول. أ

  . هو نصف محور الطول، و هذا العرض متوازي لمحور الطول: العرض. ب

 .ع الطول و العرضوهو قياس األداة ما بين تقاط: السمك. ج

  

   المورفولوجي الجانب.  ت 

  و هي على ثالث حاالت للمحور المورفولوجي :  تقعر األداة

  )oblique( يتقعر مائل للمحور المورفولوج -

  )perpendiculaire( تقعر عمودي للمحور المورفولوجي -

 تقعر عمودي للمحور المورفولوجي، مع أسفل التقعر يشكل زاوية -
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  وصف تقعر األداة -6.شكل 

بواسطتها نتعرف على درجة انحناء العنق على حساب محورها المورفولوجي و هي : حافة العنق

  :على أشكال

  متوازي مع محور القطعة -

  )convergent(إلى أقصى جزء األقرب للقطعة  متقارب -       

  لعنقل يبةمتباعد على الحافة القر -     

  

 وصف حافة األداة 7- .شكل
  

و تظهر مدى استقامة أو تحدب حافة الجزء األقرب للعنق، و  :انحناء حافة العنق للجزء األقرب.

  :هي على أشكال

  . ال وجود للزاوية و هناك انحناء -

  . ال وجود لزاوية حقيقية -

  .زاوية ظاهرة -

 غير موجودة أو مبتورة  -
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 وصف انحناء الجزء األقرب لألداة - 8. شكل

  

    تقنيةالمعطيات ال.ث

  تقنية التقصيب.

أن أداة ذات العنق عادة ما تقصب بواسطة حزتين متوازيتين، عرضيتين لقاعدة األداة، وهذا يتم  

بضرب الحافتين معا، تارة من الجهة اليمنى، تارة أخرى من الجهة اليسرى،  من الظهر و البطن، و هكذا 

  .تتحصل على العنق

  

أقسام، لتصنيف أداة ذات  5تهذيب أداة ذات العنق إلى   (Tixier, J., 1958-1959, p.5) قسم 

  .العنق

  . ذات العنق المهذبة من أربعة اتجاهات -

  . ذات العنق المهذبة من ثالث اتجاهات -

  ).البطن(ذات العنق المهذبة من اتجاهين للجهة السفلية -

  ).الظهر(ذات العنق المهذبة من اتجاهين للجهة العلوية  -

 ).Alterne( مهذبة من اتجاهين بالتناوبذات العنق ال -

  مورفولوجية أداة ذات العنق .

 الباحث تيكسي  في دراسة مورفولوجية أداة ذات العنق اعتمدنا على منهجية 

(Tixier J., 1958, 1959) 

  دراسة العقب و أنواعه .
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  )conservé( عقب موجود. 

من االنحناء على الجزء األقرب و  أداة بسيطة لها حزتين بتهذيب وجهان و ذلك بتشكيل نوع* 

  ).en pied de verre(العقب يكون دائما واسع 

، األآثر انتشار، حيث يتحصل عليه الصانع إذا استمر في )rectangulaire(الشكل المستطيل* 

  .تهذيب العقب

  )non conservé( دعقب غير موجو. 

  .لى العنقيتحصل الصانع على مثلث في الجزء األقرب بتكرار التقصيب ع*

  .يتحصل الصانع على الجزء األقرب من النوع المتواجد بالصحراء بالتضييق على الجهة القاعدية* 

هناك بعض األدوات غير المصنفة التي ليس لها شكل معين و هي غير محددة و مقصبة بطريقة * 

  .عشوائية لرداءة المادة األولية أو لتخلي الصانع عنها قبل االنتهاء من تشكيلها

 

 

  

  )(Tixier, J., 1958- 1959وصف أنواع العنق  - 9. شكل

  

  أشكالها  أنواع األدوات و .

  : جسم األداة. 

يتبين في شكل المنطقة التي تكون وظيفية في األداة بالنسبة لألدوات المهذبة أو غير المهذبة و هي 

  :على أشكال

  مقعرة*

  محدبة*
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  مقعرة محدبة*

  )rectiligne( على استقامة واحدة*

  دائرية*

  غير محددة*

 .ها الشكل المعينمبتورة أي يتعذر علينا وصفها و إعطاء ل*

  

  )Tixier, J., 1958- 1959( حسب وصف شكل جسم األداة -10 .شكل

  

  

  

  منهجية الدراسة التنميطية  .7

ص تتضمن هذه الدراسة الوصف التنميطي للهياآل المهذبة، المتحصل عليها أثناء الدراسة و التي تخ

التي تم ترتيبها وفق ) األدوات الحجرية الشاضوية( المجموعة الصناعية للعصر الحجري القديم األوسط 

 ، ).Bordes, F., 1988, P.102 ( ية للعصر الحجري القديم األوسط القائمة النمط

وزتنا التي بح العاترية  جريةلترتيب األدوات الح )Tixier , J., 1963, pp.159.160( االعتماد علىو 

  .نية و التنميطية للمجموعة ، إلى جانب حساب المؤشرات التق
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III.إلطار الطبيعي لموقع شعبة ليهودي ا  
  

    الجغرافي  جانبال.1

شلف على الطريق الوطني  متجها نحو واد. من والية مستغانمآلم  6تقع شعبة اليهودي على بعد 

من الغرب مدينة مستغانم و ،من الجنوب جبل الديس  ، األبيض المتوسط ، يحدها من الشمال البحر (11)رقم

  ينحصر موقع شعبة ليهودي ما بين نقطتي خط عرض Roubet, F. E., 1936)(  ن تادلسعي من الشرق

 .الخريطة الطبوغرافية مقطع  التي تمثل 11.الشكل .شرقا 06.250°00شماال و خط طول 35°58.416

 

 شعبة ليهودي

 مبينا مستغانم  مقطع من الخريطة الطبوغرافية لوالية
الموقع المدروس                                              

) (شعبة ليهودي   سلم   1/50.000  

 

  مقطع من الخريطة الطبوغرافية لوالية مستغانم مبينا  -11. شكل
  )شعبة ليهودي(الموقع المدروس     

  50000/1سلم                



  إلطار الطبيعي للموقعا                                                                   :                                           الفصل الثاني
  

 - 33 -

 
 

  الجانب الجيولوجي . 2

حوض الشلف المتميزة بالسلسلة الجبلية للدهرة التي تنحصر ل قة مستغانم في المنطقة السفليةتتواجد منط

ن أراضي منفصلة من منطقة مليانة  الممتدة من فهي عبارة عن ظهر آبير م .بدورها بين مستغانم و مليانة

 )(Brives,1897, p.7لف من الجنوب و البحر من الشمال بين االنخفاض الكبير لسهل الش الناحية الغربية 

ين أساسيين و هما تكوينات حوض شلف و ر إلى فرعوجية المنطقة الغربية الساحلية للجزائتنقسم جيول

 . تكوينات هضبة مستغانم

  حوض الشلف.أ  

قد تعرضت المنطقة الحافة الشمالية لألخدود الشلف و نظام بحري على الميوسين األسفل  خالل تشكل   

لى ضفاف الحوض مكونة انخفاضا أسفل التضاريس ع  خالل هذه الفترة إلى حرآات تكتو نية )حوض شلف(

عدم تسلسل في التوسعات بالنسبة للميوسين  و وجود، هذا ما يفسر التغيرات الكبيرة في أوجه الترسبات

ساحلية  أما  األسفل و األعلى حيث هذا األخير يتميز بتكوين ترسبات قاعدية ذات أصل بحري و له خصائص

فيتكون من  أما البليوسين الحديث.التي تعلو الفترات السابقة الذآرالتوضعات  تطابقعدم البليوسين فيتميز ب

سفل نجد طبقات استمرارية من الرمال الحمراء و الرصاف والتي تعلو الطبقة السفلية المستحثة للبليوسين األ

و لكن بدون  ربط بين طبقات الرمال  ,حيث نجده غرانيتي في سهل شلف  البليوسين الحديث متطور

مباشرة مع ع هذه الطبقات تتوض الرصاف من الناحية الباليونتولوجية  إال من حيث الستراتغرافية  حيث

 ) pp. 82- 85 ,1879( ة في الطبقات البحرية المستحاثة المتمثل ضعات طبقات البليوسين األسفلالتو

Brives, A., لغرانتية للسهول الكبيرة التي مع التكوينات اليست متتابعة الرمال الحمراء و الرصاف  فطبقات

  .للمنطقة الغربية الساحلية  تمثل بداية الزمن الجيولوجي الرابع

  هضبة مستغانم.ب

يقطعها حوض الشلف من   (Gréseuse - Sableuse)يةتتشكل هضبة مستغانم من طبقات حيثية رمل

طبقة  بير المشكل على حساب فع فوق االنخفاض الكيرت نوب نجد الحجر الرملي للهضبة ما من الجالشمال  أ
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لتي ترتفع إلى في التكوينات حيث تظهر عليها بروزات ا عدم التوازنتتميز الهضبة ب. احليالجمعر لفترة الس

متصال بالحجر  )مكتا(متر في 100ما األقل ارتفاعا فيصل إلىأ) توريس(و جبل  )تريك( متر آجبل 389

 لهضبة التي بدورها ساهمت في حدوث طياتالرملي لفترة البليوسين  أما شرقا فتتواصل ا

Plissements)( التي أدت في تشكيل تجعيد الدهرة في شكل سلسة باتجاه جنوب غرب وشمال شرق                            .

Note explicative, Carte géologique de l’Algérie, Mostaganem, N° 102,1901)( 

تميز البحر األبيض المتوسط في مرحلة الزمن الجيولوجي الرابع بارتفاع مستواه بالمقارنة مع مستواه 

متر و 100و قد آان ذلك بدرجات متفاوتة ممثال بذلك شواطئ بحرية مثل السسيلي على ارتفاع . الحالي

تحتوي  .التي متر15تيري على ارتفاع را المناسمتر و أخي30متر و التيريني على 60الماليزي على ارتفاع 

هذه المستويات  في   Les lombeaux) ( قواقع التي هاجرت إلى المياه الساخنة إذ نجدها على شكلعلى  

تقابلها في الهضاب العليا واألحدث منها بعض المستحثات الحيوانية والنباتية للبليستوسين و بعض البقايا 

إن المنطقة الغربية الساحلية للجزائر باعتبار ضعف ترآيبتها الجيولوجية لم .التاريخ الحجرية لفترات ما قبل 

 ,Dalloni, M., 1928)  صماتها في األطلس المغربيـرآت بـت تيـرابع الـتصلها الجلديات للزمن ال

pp. 10-26) في الزمن الرابع أخير النشاط البرآاني الذي ظهر . و لم يتغير هذا المناخ إلى بعد فترة النيوليتي

استعاد نشاطه في المنطقة الغربية الذي نتج من خالله البراآين البازلتية في طولبة اوجدة و قاعدة تافنة وفي 

  . حواف االنحدارات الكبيرة للهذه المرحلةسهل الحبرة، وهذا ما يبن بدون شك 

  وصف الموقع.3

على ) (duneرية عبارة عن هضبة من آثبانالمواقع الساحلية الغربية الجزائ موقع شعبة ليهودي  من

متر طوال حيث نخص المنطقة التي وقع عليها  200متر عرضا و  400منحدر ، يتربع الموقع على أآثر من 

االلتقاط المنتظم ألن الموقع أآبر بكثير فهو يصل إلى ضواحي جبل الديس من الجهة الجنوبية إذ يفصلها عنه 

الموقع متباين من حيث الشكل العام إذ هو .يدي مجدوب من الجهة الغربية و إلى س 11الطريق الوطني رقم 

عبارة عن منحدر لهذا لم نتمكن من التقاط آل المجموعة لصعوبة الوصول إلى األدوات التي تتواجد على 

  .المنحدرات التي تطل على البحر  فاآتفينا بالمجموعة الملتقطة على الموقع التي آانت سهلة الوصول 
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  القديم يو انحدار الواد) شعبة ليهودي(يمثل وصف موقع   -12.  صورةلا

  تاريخ األبحاث .4

إن األبحاث التي أقيمت على السواحل الغربية الجزائرية في تخصص ما قبل التاريخ قليلة  و إن آانت 

اقع األثرية لهذا فمعظم المو) تنقيبي( موجودة فهي سطحية أو اهتمت بالجانب الجيولوجي أآثر ما هو أثري

تعتبر منطقة مستغانم الواحدة من هذه المناطق التي نجدها تزخر .للمنطقة تبقى إال يومنا هذا غير مدروسة 

بمواقع أثرية جد هامة و موقع شعبة ليهودي ينتمي إلى آل هذه المواقع الغير المدروسة والتي يمكن أن تفيدنا 

  . المواقع  و ربما فهم تلك المخلفات األثرية التي وجدت على

  تاريخ أبحاث موقع شعبة ليهودي.

الذي قام بوصف الموقع بأنه موقع عاتري  ) Roubet, F.,E., 19 36( أآتشف الموقع من طرف 

لعثوره على بعض أدواة ذات العنق آما وجد معها نصال و نصيالت تعود إلى العصر الحجري المتأخر 

  .للعصر الحجري الحديثوباإلضافة إلى بقايا لمواقد وفخار 
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اعتمدت دراسته على  وصف الموقع و بعض األدوات التي وجدها على السطح  لهذا لم تكن هناك  

أما من .  دراسة معمقة على الموقع على غرار معظم المواقع المتواجدة على طول الساحل الغربي الجزائري 

روبة موالن و مرابو و شعبة ليهودي أيضا الناحية الجيولوجية فهناك دراسات معمقة  خصت آل من موقع خ

يعتبر الموقع  غير مدروس لهذا أردنا االهتمام بدراسته رغم أن دراستنا دراسة مورفرتكنولوجية تحليلية . 

آون أن االلتقاط على السطح بدون طباقية صعب علينا تحديد االنتماء الثقافي رغم وجود بعض العناصر إال 

معلومات وافية  لهذا فالحفريات في هذه المواقع البد منها ألن الموقع فيه تنوع في ما  إلعطائناأنها غير آافية 

  .                    يخص المجموعات الحجرية و المواد األولية المستعملة

  طباقية موقع شعبة ليهودي.5

الغربية إذ فال يختلف عن المناطق الساحلية  )شعبة ليهودي (أما فيما يخص طباقية موقعنا المدروس

يحتوي على طبقة الكثبان الرملية الحالية ، طبقة التربة الحمراء مع األدوات العاترية، المشبكات الصخرية 

و هي في نفس المستوى مع التكوينات الوديان القديمة و الطبقة (conglomérat de base) القاعدية 

  . رة األم األخيرة تتمثل في تكوينات صخ

  

  

  

  

  

  

  

 

      ,.E., 1947) (Roubet, F حسبموقع شعبة ليهودي  ةطباقي  -13.كلش   

 

 

 آثبان رملية
حالية

 التربة الحمراء مع
 أدوات عاترية

 مشبكات صخرية
 قاعدية

ينات الوديانتكو  
القديمة

األم   صخرة
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                                              يصورة لمنظر طباقي لموقع شعبة ليهود تمثل -14.الشكل

  الغربية الساحلية الجزائريةطباقية المواقع .6

ألثرية لفترة ما قبل التاريخ للمنطقة الساحلية الغربية إال إن الدراسات ذات الطابع تعددت المواقع ا

 تهدرسب (Doumergue,F.,1921)دوميرق الباحث  ن جاءإال أ.آانت قليلة في هذه المنطقة الجيولوجي

  :موقع خروبة استطاع أن يتوصل إلى النتائج التاليةل

متر هي عبارة عن شواطئ من  18مستوى عليها تسميت ئ المغمورة لموقع خروبة التي أطلق الشواط

حصى ورمل ذات أحجام متفاوتة نجدها بعض األحيان ملتصقة بالدملوك و على هذا األخير على نفس 

المستوى أو أعاله نجد تكوينات مستحاثة تحتوي على بقايا لقواقع بحرية أآثرها نجد النوع الذي يتواجد حاليا 

  و البقايا الحيوانية للقواقع البحرية) المشبكات الصخرية(كوينات على سواحل السنغال فوق ت

 (Strombus bubonius )  يكون طميي، ذات زنجرة التي و نجد آذلك الحجر الرملي، الذي غالبا ما

التي )  (Grès à Helicesلتربة الحمراء إذ تتميز بغناها بالقواقع البحرية، هذه القواقع التي تدعى سميت با

مع تلك المخلفات  Patella ferruginea) ( ان ما قبل التاريخ يستهلكها وهذا ما يفسر وجود نوعآان إنس

 .بالتربة الحمراء المجموعات الحجرية للوجه الثقافي العاتري التي تدعى األثرية من 

(Dalloni, M., 1928, pp. 10-26)  
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  خروبة ة آل من موقعبدراس روبي  موقع خروبة، آما قامدرس الباحثان بالري و دومارق 

) Baie des Pirates(  إلى أن التوضعات البحرية لمواقع خروبة و  واإلى غاية موقع شعبة ليهودي توصل

مرابو و خروبة فونتان، نفسها لموقع خروبة موالن  و إن الوجه الثقافي العاتري يلتقي على ضفاف شواطئ 

تختلف في درجة العلو لتوضعات، و هذا راجع إلى البحر في المواقع التي تمتاز بنفس الترآيبة، لكنها 

  .التشوهات التكوينية للزمن الجيولوجي الرابع

  الباحث روبي  مإن الطباقية التي تخص الوجه الثقافي العاتري آانت محل تساؤل جل الباحثين حتى قا

 (Roubet, F., 1936)  المنطقة بمالحظات مهمة وهي  طباقية بتفصيل:  

العاتري يتواجد في الجهة السفلية لتربة الحمراء مالمسة الجهة العلوية للتكوينات  الوجه الثقافي -

  .البحرية حتى إن بعض األدوات الحجرية وجدت مغمورة في هذه التكوينات

 .التأآيد على أقدمية الوجه الثقافي العاتري  وخاصة في المناطق الساحلية الغربية -

  : ية فهي على الشكل التالي أما طباقية المناطق الساحلية الغرب 

  الكثبان الرملية الحالية  -

  التكوينات الكثبانية ذات أدوات نيوليتية -

تكوينات آثبانية قديمة متوضعة على الوجه الثقافي العاتري مع أدوات ذات العنق وقواقع بحرية من  -

    Strombus buboniusمع التربة الحمراء و رمل طمي التي آونت الشواطئ  Grés à Hélicesنوع 

تكوينات بحرية و توضعات لبعض القواقع البحرية المغمورة و هو ما يوازي المستوى التيريني من  -

 على مستوى البحر  )متر 43إلى  0(

التربة الحمراء ذات أدوات حجرية خشنة من األدوات العاترية نجد فيها بعض أدوات ذات الوجهين،  -

 .انعدام أدوات ذات العنق

 ة رملية عقيمة طبق -

 .طبقة الفالفرنشي -

 .م حجر األ و أخيرا  -طبقة الكالبري   -
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  )Roubet, F.,E., 1947( حسب  الغربية الجزائرية طباقية المواقع الساحلية  ـ15.شكل

 

 

 

 

   

 آثبان حالية               

 تكوينات رملية 

 التربة الحمراء  و صناعة        
                  ذات الوجهين خشنة و أدوات 

 التربة الحمراء        
العاترية األدوات

 التربة الحمراء مع أدوات ذات 
 الوجهين  للعصر الحجري  األسفل

(Villafranchien) الفلفرنشي   

(Calabrien) كالباري    ال   

صخرة األم  
         

طبقة  رملية عقيمة    

 آثبان رملية ذات أدوات نيوليتية 
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IV.إحصاء عام للمجموعة  
المجموعة تحتوي  حيث ظاياالش علىو نجد أآثرها من حيث األسندة تتمتع مجموعتنا الحجرية بتنوع 

ألخيرة فالمجموعة تحتوي قطعة موزعة على األسندة  و النوياة أما بدون هذه ا 2099على أآثر من 

  .التي تتوزع ضمن آامل المجموعة قطعة  2066على

  

صال الغير المهذبة أقل آل من النو  أداة 160بما يعادل  %  7,62 ايا المهذبة  فتصل إلىنسبة للشظالب 

أما  % 0.71ه على المنحنى البياني و المهذبة بنسبة قطعة آما نالحظ 304أي  % 14,48بما ال يقل عن

ت التي ال تتعدى و في األخير المدببا ةو النصالي ةالشاظوي قليلة جدا بالمقارنة مع األسندة هيالنصيالت ف

  .% 0,33و المهذبة بنسبة أقل و هي  % 3,47

  

قطعة من نفايات  104بما فيها األدوات المبتورة و نفايات التقصيب و بقايا للحصى فهي تتمثل في 

 233فهي تصل إلى  النوياتو فيما يخص  .قطعة من حصى مبتورة 103و منها أداة واحدة مهذبة   تقصيب 

  .ع و أشكال تخص المجموعة العاترية  نواة موزعة على أنوا

  

في األخير أدوات ذات العنق مدرجة ضمن األدوات المهذبة لكننا دارسناها بتنظيم دون أن نجد معها آل 

المكب أو األدوات في العادة نجدها ضمن المجموعة العاترية من قلة الشظايا النصالية و األداوت المهذبة 

التي تخلو في هذه  (festonné) غرزة اإلآليل تنعدم النويات ذات الشكلعلى العنق من نصال و شظايا آما 

  .المجموعة 

    

منتوج 

  التقصيب

  النويات

  

  

  

  

233  

  

  الشظايا
  النصال

  
  النصيالت

  المدببات

  

  شظايا نصالية

  

  مهذبة
غير 

  مهذبة
  مهذبة

غير 

  مهذبة
  مهذبة

غير 

  مهذبة
  مهذبة

غير 

  مهذبة
  غير مهذبة  مهذبة

  العدد
160  

  
1048  22  304  15  206  7  73  6  18  

النسبة 

 %يةالمؤو

11.10

%  
07.62  49.92  1.04  14.48  0.71  9.81  0.33  3.47  0.28  0.85  

  حصاء المجموعة العاتريةـ إ1.جدول
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233
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غير مهذبة

مهذبة 

غير مهذبة 

مهذبة 

غير مهذبة 

مهذبة 

غير مهذبة 

مهذبة 

غير مهذبة 

ايا
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يا 
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الن

ت 
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ص
الن

   
 

ات
دبب
الم

   

  
  حصاء المجموعة العاتريةإل  منحنى بياني ـ16 .الشكل

  

 عاليةة يات الذي يعتبر نسبمن خالل المنحنى يظهر لنا التباين الموجود في نسب األدوات من عدد النو

إذ أن منتوج التقصيب القائم على استخراج الشظايا يستلزم آميات معتبرة  بالمقارنة مع نسب المجموع الكلي،

آانت آبيرة الحجم أو  دة من الشظايا و خاصة إذامن المادة األولية و آل نواة تستخرج منها  أعدادا محد

موقع و ذلك الستخراج شظايا ميات و أعداد معتبرة من النويات على اللهذا نجد آ ،متوسطة مثل التي بحوزتنا

الشاظوي مثلما هو الحال أيضا  قطعة تعود فقط إلى الساند 1048أولية و هذا ما يظهره المنحنى من  آأسندة 

قطعة بدون المهذبة حيث هذه األخيرة في جميع  304معتبرة و تصل إلى عدادها  أبنسبة لنصال إذ نجد 

  .ايا نصال نصيالت نجدها جد ضئيلة سواء شظ ندةاألس

لكل أداة  210تتعدى  هذا ربما يعود إلى آون الموقع عبارة عن ورشة أولية فاألدوات المهذبة ال 

موعة إذ تقوم المجموعة على نواة لكل المج 83إال علىخالفا عن المجموعة الثانية التي تحتوي ،  المجموعة

 يرة و نجد نسبة معتبرة من األسندة حجام الشظايا صغأن أ نصالي نصيلي إال أآثر مما هوالشاظوي  الساند

النصالية و هذه األخيرة يمكن استخراج العديد منها من عدد قليل من النويات لقلة حجمها خالف عن األولى 

ثرة النويات و و هذا ما يفسر آ. التي تحتاج إلى آميات معتبرة من المادة األولية الستخراج الشظايا و النصال 

 . آثافتها على الموقع 
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 أدوات الطرق. 1

بدراسة أدوات الطرق إذ في موقعنا وجدنا مطرقة واحدة من مادة  البد أن نبدأ  وياتقبل دراسة النو

  . )141(سم رقم رال ملم عرضا) 88(ملم طوال و ) 114(ولها ما يقارب ,  الكوارتزيت و عليها آثار الطرق

و أما المجموعة األخرى التي تخص المجموعة الصوانية ،فلم   ثار الطرق من الجهتينإذ نجد عليها أ

ن الموقع المدروس هو عبارة عن دراسة على مستوى سطح ما يجدر بنا الذآر أآ .نعثر على أية مطرقة 

ما  إذ التقطت القطع بدون أن يكون هناك حفرية بطباقية محددة فكل ما درس أو حلل فهو ناتج عنالموقع 

الحظناه أو ما أعطته لنا المجموعة الملتقطة على الموقع بدون المعرفة الحقيقية على ما قد يكون موجود على 

دوات قد تكون آما ذآرناه سابقا هو عبارة عن هضبة على ضفاف البحر فمعظم األ إذ أن الموقع ،الموقع

المجموعة الصوانية التي تتمثل  األولىتخص بالدرجة  التي  جرتها المياه و خاصة األدوات الصغيرة الحجم

فالعوامل الطبيعية التي تتمثل   ألرجح قد تكون أخذتها المياه،النصيالت و األآثر منها على ا مجملها في 

يطل مباشرة على البحر قد ساهم بشكل سلبي على األدوات بحكم أن الموقع على شكل منحدر أساسا في المياه 

  .ة من فعل التدحرج و التعرية و المياه بوجود معظمها مبتورة و مثلم

  لنوياتلوجية امورفو .2

   الفيزيائيةالحالة .أ

إن المادة األولية المستعملة من طرف صانع موقع شعبة ليهودي فيما يخص المجموعة العاترية فهي 

ال يتعدى  تزيت التي تخص آل المجموعة ما عدى البعض القليل الذيراوة أساسية تتمثل في الك تتمثل في ماد

  .داة من مادة الحجر الرملي أ 20

  الحالة القياسية .ب

  الطول 

صغر قيمة فهي ال أ أما, ملم 111ما يصل إلى قيمة لطول النويات في المجموعة العاترية ب أقصىسجلنا 

  :قد حددنا قيم إفتراظية لتوزيع الطول على النويات و هي آالتالي  ملم17تتعدى 

  نواة 30:ملم) 35 - 17(مجال ما بين  الفئة األولى تتوزع على -

  نواة130 :ملم) 55- 35(الفئة الثانية تتوزع على مجال ما بين  -

  نواة 61:ملم) 75-55(الفئة الثالثة تتوزع على مجال ما بين  -

  نواة15 : ملم) 111- 75(الفئة الرابعة تتوزع على مجال ما بين  -

  ملم  50أما معدل الطول فهو 

 75إلى  55ملم و نسبة ال بأس بها  ما بين   55لى إ 35ما بين  لطول لنويات ينحصرنستنتج أن معدل ا

آونه يستخرج آميات آبيرة من الحوامل  األوليةمن المادة  معتبرةإذ أن الصانع آان يحتاج إلى أحجام  ملم

   .السابقة  ات سط إلى آبير مثلما يظهر على الفئلنويات ذات حجم متو اختيارهعلى الشظايا و هذا ما يفسر 
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  النواةالطول عند  تتوزيع معدالل منحنى بياني -17 .الشكل

  

  العرض 

صغر عرض فهو ا أأم, ملم 95قيمة لعرض النويات في المجموعة العاترية بقيمة تقدر ب  أقصىسجلنا 

  لتوزيع العرض على النويات و هي آالتالي  افتراضيةملم و قد حددنا مجاالت 12ال يتعدى 

 نواة 30:ملم) 31-  12( تتوزع على مجال ما بين  ألولىاالفئة  -

 نواة130:ملم) 49 – 31(الفئة الثانية تتوزع على مجال ما بين   -

 نواة 61:ملم )68 -49(الثالثة تتوزع على مجال ما بين  الفئة -

  نواة  15: ملم ) 95 – 68(الفئة الرابعة تتوزع على مجال ما بين  -

  ملم  44ل في ما معدل العرض فيتمثأ   

ملم و وجدنا حوالي 49إلى  31نستنتج أن معدل العرض عند المجموعة العاترية ينحصر ما بين 

ملم  و هذا يبن أن الصانع آان  31إلى 12ما بين  نواة لها عرض  30نواة لها هذه المقاسات و ما يقارب 130

و هذا الستخراج أآبر قدر ممكن  متوسطة سمكها  تتراوح ما بين األحجام ال األوليةيختار أحجام  من المادة 

  . سمك متوسط لألسندة الشاظوية خاصة  إلىالتي تحتاج  األخيرةمن الحوامل من الشظايا هذه 
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  العرض عند النوياة تتوزيع معدالل منحنى بياني -18 .الشكل

  

  السمك 

اصغر قيمة لسمك فهي ال  ملم أما 61لمجموعة العاترية بقيمة ال تتعدىسجلنا أقصى قيمة لسمك النوياة ل

  :و قد حددنا مجاالت افتراضية لتوزيع سمك النويات و هي آالتالي .  ملم 05تتعدى 

  نواة 30:ملم) 17 – 05(األولى تتوزع على مجال ما بين  الفئة -   

  نواة  130:ملم) 31 -17(الثانية تتوزع على مجال ما بين  الفئة -   

  نواة  61:ملم) 44 -31(ال ما بين الثالثة تتوزع على مج الفئة -   

  نواة  15: ملم ) 61 – 44(الفئة الرابعة تتوزع على مجال ما بين  -   

  نالحظه على المنحنى البياني  ملم مثلما 27معدل السمك عند النوياة يصل إلى  

 31إلى  17معدل سمك النويات في المجموعة العاترية ينحصر ما بين  أنمن خالل الدراسة  نستنتج 

السمك  األخيرملم و في  44إلى  31الفئة الثانية التي تنحصر ما بين  تأتينواة بعدها   130من بأآثرملم 

 األوليةالمادة  استغللصانع فهو يدل على أن ا شيءنواة  و هذا إن دل على 15الذي ال نجده إلى على  األآبر

 ل األسندة قأا و بنسب خاصة الشاظوية منه و استخراج أآبر عدد ممكن من األسندة ب .استغالل أحسنلنويات 

  . منتوج التقصيب للمجموعة الصناعية  سنستشفه في دراسةاألخرى و هذا ما 
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فئة السمك االصغر  فئة السمك االآبر  المعدل  عدد النويات 

Série1

Série2

Série3

Série4

  
  توزيع معدالت السمك عند النوياةل منحنى بياني  -19 .الشكل

  أشكال النويات.ت   

  % النسبة المأوية  العدد اإلجمالي  النويات أشكال

  8,87 19  فلوازية على شظيةلو

 3.27  7  فلوازية على نصلةلو

  7.94  17  فلوازية على مدببةلو

  14.48 31  دائرية موسترية نواة

  4.20  9  متعددة األوجه نواة

  8.41  18  مستنفذةنواة 

  52.80  113  غير منتظمةنواة 

 % 100 214  المجموع

  توزيع أشكال النواة ـ 2.جدول

على الموقع فهي آما  التقطتا إلى حصر أنواع عديدة بعد أن أحصينا آل النويات التي بحوزتنا  توصلن

  نواة 234نواة على  113بمعدل  فمعظم النويات التي وجدت هي نويات غير منتظمة  أعالهيظهرها الجدول 

 نواة من شكل الهرمية 12ة و شوريواة وجدناها من نوع المنوي 7منها  ،المجموع الكلي للمجموعة العاترية

 باستخالصانع قام الص إذ ،من مادة الكوارتزيت  اهى أننا لم ندرجها في الدراسة رغم أنإل )148(الرسم رقم 

أو أن الموقع عبارة عن . و عدم تجانسها األوليةبطريقة عشوائية ربما يعود هذا إلى صعوبة المادة  األسندة 

و هذا ال  . خام و المهذبمنتوج التقصيب الورشة أولية فأخذت األدوات المنتهية و هذا ما نكتشفه في دراسة 

 نجد قيمة معتبرة من النويات الدائرية الموسترية المنحنى إذع أخرى مثلما يظهر جليا في لم نجد أنوا أننايعني 

و )142(الرسم الرقم فلوازية على الشظية ولتليها ال ،نواة  234من مجموع أداة 31بمعدل  )143(الرسم رقم 
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نجد آل من  األخيرنواة و في  17على مدببة التي ال تتعدى فلوازية اللوو  نواة 18ما يعادل النويات المستنفذة ب

في آل  نواة 10 تصل أعدادها إلى  الموشورية و النواة الهرمية اللواتيو )144(الرسم  األوجهالمتعددة  النواة

 .واحدة منها 
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  توزيع أشكال النوياتل منحنى بياني -20.الشكل 

  

الرسم  جمالي للنوياةالنسب بأآثر من نصف العدد اإلمنتظمة بأآبر عدد ممكن من تظهر النويات الغير ال

رغم أن مادة الكوارتزيت هي المادة األآثر إلى عدم تجانس المادة األولية ،  و هل هذا يعود فعال )147(رقم 

التي   ( Discoïde)الدائرية ا النويات الموستيرية يضأو آما نجد تواجدا على السواحل الغربية الجزائرية ،

ئيلة بالنسبة و بأعداد جد ض مع األدوات العاتريةمتواجدة  بالمقارنة مع األشكال األخرى ، نجدها معتبرة

المستنفذة و األشكال األخرى فنستنتج أن النويات هذه المجموعة  ألوجه ،المتعددة ا فلوازية ،لنويات اللو

المادة األولية أو عدم  صعوبة تشظية  فعل قد يكون من شكل معين و هذا مامعتبرة لكن معظمها ال تتمتع ب

من شظايا نصال نصيالت و مدببات بدون  أي آان يهتم باستخراج األسندة العام للنواة  آتراث الصانع لشكلا

ر لنزع شظايا لكنها من آل الجوانب و نرى عليها أثا عشوائيأية تصوير للشكل النواة حيث أن التقصيب آان 

 .غير منتظمة 
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  الدراسة التكنولوجية .3

  توزيع القشرة .أ

  القشرة       

  

   النواةأشكال 

على آل 

  األداة

  

تحتل القشرة 

3/4 

تحتل 

القشرة 

1/2 

تحتل 

القشرة 

1/4 

القشرة 

غائبة 

  تماما

 المجموع

 19  10  4  4  0 1  شظية   علىلوفلوازية 

 7  4  3  0  0 0  نصلة   على لوفلوازية

 17  10  3  2  1 1  ة على مدببلوفلوازية 

 31  10  10  5  5 1  دائرية موستيرية 

 9  1  4  2  2 0  متعددة األوجه 

 18  7  5  4  1 1  مستنفذة 

 113  28  35  26  19 5  غير منتظمة 

 214  70  64  43  28  9  المجموع 

℅ 100  32.71  29.90  20.09  13.08  4.20  المؤوية النسبة 

  على النوياتتوزيع القشرة  ـ3.جدول
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القشرة متواجدة على آل سطح االداة 

تحتل 3/4

تحتل 1/2

تحتل 1/4

القشرة غائبة تماما 

  
  توزيع القشرة على النوياتل منحنى 21الشكل

  

فنجد  أحسن استغالل  نستنتج من دراسة توزيع القشرة على النوياة أن الصانع قد استغل المادة األولية

 المنتظمة و التيدنا عليها القشرة هي الغير من القشرة على النويات و التي وج نقل منعدمةآميات قليلة إن لم 
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أما فيما يخص النوياة األخرى ,نواة  234ة على آامل السطح على مجموع نواة لها قشر 5منها  أحصينا 

ذ األعمدة من اللون البنفسجي تمثل التي تخلو عليها ية من القشرة آما يظهره المنحنى إفمعظمها نجدها خال

ياة لنوالقشرة فال نجد مثال سوى نواة واحدة تحمل القشرة على آاملها فيما يخص اللوفلوازية على شظية فا

من هذه المجموعة فنجدها بالهرمية و المنشورية التي وجدت ضما النوياة الخاصة أ.معظمها خالية من القشرة 

  .أيضا ال تحمل عليها القشرة 

  عدد مسطحات الضرب.ب

  عدد مسطحات الضرب          

  النويات أشكال

مسطح ضرب 

  واحد

مسطحين 

  للضرب

متعدد 

  المسطحات

  16  2 1  فلوازية على شظيةلو 

  1  3 3  فلوازية على نصلة لو 

  3  3  11  فلوازية على مدببةلو 

  29  2  0  نويات موستيرية دائرية

  8  1  0  نويات متعددة األوجه

  6  3  9  نويات مستنفذة 

  09  27  77  نويات غير منتظمة

 72 41 101  المجموع

      33.64  19.15  47.19  %ية ؤوالنسبة الم

 على النويات توزيع مسطحات الضرب ـ4.جدول

  

مة تحتل أآبر عدد ممكن من المسطحات الضرب النوياة الغير المنتظمن خالل الجدول نستنتج أن 

و نفس الشيء  نصلهفلوازية على بنسبة للنويات اللو واحدة  نواة و ال تتعدى نواة 77بأآثر من   ةاألحادي

بعدها تأتي المسطحات المتعددة , %47.19 بنسبة لكل األنواع األخرى أما في آل أنواع النوياة فنجد نسبتها

لك في و ذ و تحتل النوياة الدائرية الموسترية أآثر عدد ممكن من المسطحات % 33.64التي تشكل نسبة 

نواة أما  13 يات الغير المنتظمة في شظية و تليها النوفلوازية على للوانواة بنسبة  16نواة و  29أآثر من 

بنسبة لكل أنواع النويات التي تحتل النويات الغير  % 19.15تتعدى  فيما يخص مسطحين فقط فهي ال

نواة لكل المجموعة التي تحمل  41نواة من مجموع  27لك على مة أآبر عدد ممكن من المسطحات و ذالمنتظ

فلوازية لها أآثر من مسطح و النويات الدائرية الموستيرية أيضا إذ أن فبنسبة للنويات اللو.مسطحين ضرب

لذلك آل مسطح ضرب يحتاج إلى مسطح  تقصيب آل مساحة النواةظايا نقوم بلى لكي نتحصل على شاألو
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ما الدائرية فهي بطبيعة الحال تنزع منها مجموعة من للحصول على مجموعة من الشظايا ، أضرب جديد 

 .ح ضرب الشظايا و تأخذ قواعد الشظايا المنزوعة آمسطح ضرب و هذا ما يفسر أنها تحمل أآثر من مسط

 . واحد على األقل آثر من مسطح ضرب شورية و الهرمية فلها أوا يخص المأما فيم

  وضعية مسطحات الضرب.ت

  مسطحات الضربضعية و    

  

  أشكال النوياة 

  محيطي  متقابل  متماس  أحادي

  15  3  0  1  فلوازية على  شظيةنويات لو

  0  3  2  2   نصلهفلوازية على لو

  2  1  14  10  فلوازية على مدببةلو

  28  1  2  0  موستيرية دائرية نواة

  0  8  1  0  األوجه نواة متعددة

  6  2  1  9  نويات مستنفذة 

  9  15  15  74  نويات غير منتظمة

 60 33 35 92  المجموع

 42.9916.3515.4228.03  % يةالنسبة المئو

  توزيع وضعية مسطحات الضرب ـ5.جدول

  

 ات إذ وجدنا نسبة هامة من النوياتعلى جميع النوي تمييز عدة وضعيات للمسطحات الضرب استطعنا

نوية  74تصل إلى مة التي تحتل نسبة آبيرة ة و هذا يخص النويات الغير المنتظالتي تحمل الوضعية األحادي

نواة  28فيما يخص النوياة الدائرية الموستيرية بحوالي  آما نجد أيضا الوضعية المحيطية لمسطحات الضرب

ثم تليها   نوياتو بكميات  ضئيلة في باقي ال نواة  15لوازية على الشظايا بما يقدر بنسبة و النوياة اللوف

جميع  تة فيو أعدادها متفاو % 15.42الوضعية المتقابلة بنسبة  و  % 10,59الوضعية المتماسة بنسبة 

  .ىأنواع النويات األخر



  الدراسة التحليلية           :                                                                                                           الفصل الثالث
 

 - 51 -

0

10

20

30

40

50

60

70

80

لوفلوازية
على شظية 

لوفلوازية
على مدببة 

متعددة
االوجه 

نواة غير
منتظمة 

أحادية  

متماسة  

متقابلة  

محيطية 

  
  وضعية مسطحات الضرب للنوياة توزيع ل منحنى 22الشكل

  ع مسطحات الضربأنوا.ث

 أنواع مسطحات الضرب              

  أشكال النويات

 غير معرف  قشري  خطي  مرآب  أملس

  1  1  12  1  4  فلوازية على  شظيةلو

  0  2  0  2  3  نصلهفلوازية على لو

  0  2  2  3  10  فلوازية على مدببةلو

  0  5  20  1  5  موستيرية دائرية نواة

  0  1  3  1  4  متعددة األوجه نواة

  3  3  4  0  8  نفذةمست نواة

  10  24  4  9  66  نويات غير منتظمة

  27  38  94  37  100  المجموع

  12.61 17.75 43.92 17.28 46.72  ℅ويةالنسبة المؤ

  على النويات  توزيع أنواع مسطحات الضرب ـ6.جدول                

  

 هر علىتظأنواع عديدة من المسطحات التي  ستخلصناعاينة مسطحات الضرب على النويات ابعد م

ثم يليه المسطح %  46.72ملس و تصل نسبتها إلىنواة لها مسطح ضرب أ 100 آثر منأالجدول  إذ نجد 

أما المسطحات األخرى فنسبها ضئيلة  %43.92نواة بنسبة تقدر ب  94للضرب الخطي في أآثر من

سطح للضرب ويأتي في األخير الم % 17.75قتها فنجد مسطح ضرب القشري بنسبة بالمقارنة مع ساب
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لمسطح الضرب  % 12.61للمرآب و  % 17.28المرآب و الغير المعرف بنسب ضئيلة جدا و ال تتعدى 

  .الغير المعرف 
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 ع مسطحات الضرب على النوياةاوتوزيع أنل منحنى - 23 .الشكل

  دراسة سوالب النشول.خ 

  عدد سوالب النشول.

  سوالب النشول           

  النواة 

  آثرأو أ  5  4  3  2 1

  16  2  1  0  0  لوفلوازية على شظية

  7  0  0  0  0  لوفلوازية  على  نصلة

  14  1  0  2  0  لوفلوازية على مدببة

  30  1  0  0  0  نواة دائرية موسترية

  9  0  0  0  0  نواة متعددة األوجه 

  14  1  2  0  1  نواة مستنفذة 

  75  16  12  5  5  نواة غير منتظمة

  165  21  15  7  6  المجموع

  77.10  9.81  7.09  3.27 2.80  لنسبة المئويةا

  توزيع عدد سوالب النشول ـ7.جدول

ستغالل اإلنسان ما قبل التاريخ للمادة األولية على سوالب النشول على النويات  مدى ا تظهر دراسة عدد

 على النويات خاصة آثرنشول أو أ 10تعدد سوالب النشول التي تتعدى  نسبة يتمثل في  اة و العدد األآثرالنو

أآبر  استلزامو هذا لتعدد مسطحات الضرب عليها و و النوياة الدائرية الموستيرية  فلوازية على شظيةوالل
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و أقل نسبة نجدها في عدد ضئيل من النشول الذي ثم تأتي النويات األخرى بنسب متفاوتة  , شظيةتللمجال 

ة سوالب النشول التي تتعدى بو تقدر نس  %3.27إلى  % 2.80بنسبة ما بين  شلينن أويتراوح ما بين نشل 

  .% 9.81 إلى الخمسة نشول

  سوالب النشول اتجاه.

        النشول      

  أنواع النواة 

غير  قشريةمرآزية   مرآبة االتجاه ثنائي االتجاهأحادي 

  معرفة

  0  1  14  1  1 2  على شظيةفلوازية لو 

  0  0  0  1  4  2  نصلهفلوازية على لو 

  0  2  2  3  10  0  فلوازية على مدببةلو 

  1  0  29  1  0  0  نواة دائرية موسترية

  0  0  9  0  0  0  نواة متعددة األوجه

  12  5  3  25  47  21  نواة غير منتظمة

  13  8  54  31  62  25  المجموع

  6.07  3.73 25.23 14.48  28.97  11.68  المؤوية  النسبة

  سوالب النشول اتجاهتوزيع  ـ8.جدول                     

 النواةو تخص  ℅ 28.97الثنائي هو الذي يمثل أآبر نسبة بحوالي  االتجاهستنتج أن من خالل الجدول ن

لنويات الدائرية ي بالنسبة  التجاه المرآزل  ℅ 25.23نواة و بنسبة  47 ما يصل إلىالغير المنتظمة ب

  .نواة  14فلوازية على شظية في نواة و اللو 29 الموستيرية التي تتمثل في 

اقل  أماالغير المنتظمة   ص النوياتب و األحادي بنسب متفاوتة و خاصة فيما يخنجد االتجاه المرآ

نويات و تخص النويات الغير المنتظمة نفس  8بمجموع  % 3.73نسبة نسبة فنجدها تتمثل في القشري ب

     منها تخص النويات الغير المنتظمة 12نواة و  13بمجموع  %6.07 للغير المعرفة التي ال تتعدى الشيء

  

V. وتكنولوجية لمنتوج التقصيب الخام لألسندةالدراسة المورف  
   )الحالة الفيزيائية( :المورفولوجية  .1

ا مإذ نجده ال غير موقع شعبة ليهودي  يتمثل في مادتين صانع مادة األولية المستعملة من طرف إن ال

خرى من الحجر المواد األ وارتزيت التي تطغى علىمادة الك نجد حيث  نسب متفاوتة و غير متوازنة ب

مادة الكوارتزيت  قطعة حجرية من 1942فنجد حوالي  .فيما يخص المجموعة األخرى  الرملي و الصوان

قطعة حجرية من مادة   116و المبتورة و ما يعادل األدواتمنتوج خام إضافة إلى النفايات التقصيب و من 

دة الكوارتزيت هي التي آان ذا نستنتج أن مابه. قطعة حجرية 2058مجموع  من  بنسبةالحجر الرملي 
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عمل بكثرة و هذا لصعوبة لها لتجانسها و سهولة تقصيبها  خالفا عن الحجر الرملي الذي لم يستانع يفضصال

نجد مادة الكوارتزيت بأحجام هائلة سواء في الموقع أو في المحجر الذي ال يبعد عن الموقع  بحيث ها تقصيب

و هذا ما يبين أنها آانت تجلب  ،في المحجر آلغم 4إلى  3ذ وجدناه على شكل آتل من مثلما سبق أن ذآرناه إ

آما أن مادة الكوارتزيت هي التي تطغى على باقي المواد . إلى الموقع على هذه األشكال الستعمالها بعد ذلك 

إلى .لى مجموع القطع ولية علموالي يظهر لنا توزيع المادة األو الجدول ا رةاألولية التي وجدت بأحجام صغي

قطعة إذ الباقي يعود إلى األدوات المبتورة و بعض نفايات  1851أن القطع التي تم دراستها ال تتعدى 

 .يوضح لنا ذلك  و الجدول التالي  التقصيب 

  األسندة
  األوليةالمادة 

  الحجر الرملي  الكوارتزيت

  58  1150  شظايا

  24  302  نصال

  9  212  نصيالت

  2  78  مدببات

  3  21  شظايا  نصالية

  7  97  نفايات التقصيب

  13  90  حصى مبتورة

  116  1950  المجموع

  توزيع المادة األوليةـ 9.جدول
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       المادة االولية  الكوارتزيت  
       المادة االولية  الحجر الرملي 

  
  توزيع المادة األولية على األدواتل منحنى يمثل -24.الشكل
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  الحالة السطحية للمادة األولية.أ  

ى شتى العوامل الطبيعية التي من القطع الحجرية المتواجدة على سطح الموقع تعرضت إل معظمإن 

التهذيب  ظهورو هذا ما أدى إلى تمليس الحواف و عدم   )émoussé( إلى تثليم األدواتجرائها تعرضت 

  رغم قلتها  ةإلى أن هذا ال يعني عدم وجود أدوات على حالة جيد، األدواتعلى 

   األسندةتوزيع . ب 

على ي منتوج التقصيب فيما يخص الحوامل المتواجدة أآبر نسبة ممكنة ف تأخذ األسندة على الشظايا 

المدببات بالمقارنة  بكميات جد ضئيلة بنسبة للنصيالت وثم بقدر أقل النصال و  الموقع إذ تتوزع على الشظايا

  .لهذه المجموعة  توزيع أنواع األسندة ايا و الجدول التالي يوضح لنامع مجموع الشظ

  الشظايا  األسندة
  نصال

  
  دبباتم  نصيالت

شظايا 

  نصالية

نفايات 

  التقصيب

الحصى 

 المبتورة

  103  104  24  80  221  326  1208  المجموع

النسبة 

  المؤوية
58.47  15.77 10.69  3.87 1.16 5.03 4.98 

  توزيع أنواع األسندة المهذبة و الغير المهذبة ـ10.جدول
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نصال      الشظايا  نصيالت  مدببات  شظايا نصالية نفايات التقصيب  الحصى المبتورة 

  
  العاتريةالمجموعة  توزيع األسندة علىل منحنى بياني -25 .الشكل

متواجدة على الموقع إذ تمثل  األسندة  على الشظايا ال ى التوزيع الغير المتجانس لألسندة بين لنا المنحني

  .قطعة 326مهذبة  و بنسبة أقل النصال و تصل إلى الغير المهذبة و ال ما بين القطعقطعة  1208
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يخص المدببات و الشظايا  قطعة و فيما 221أقل من سابقتها بالنسبة لنصيالت بما يعادل آما نجد نسبة  

أما نفايات التقصيب فهي  قطعة للشظايا النصالية 24قطعة للمدببات و  80النصالية فهي ضئيلة ال تتعدى 

  .قليلة بالمقارنة مع المجموع الكلي للقطع المتواجدة على الموقع 

ى أو آما سلف الذآر األخر تباين إلى حاجة الصانع إلى الساند الشاظوي أآثر من األسندة يعود هذا ال 

من قد أخذت معها آل األدوات الصغيرة  يمكن أن يعود ذلك إلى طبيعة الموقع فمن جراء المياه يمكن أن تكون

  .حيث الحجم و ترآت فقط القليل منها التي ربما تشبثت على أعالي المنحدر

 قد أو مادة الصوان خاصة التي تتمثل في المنحدر نجد آثافة األدوات و  بمجرد التجول على ضفاف  

األخرى لذا نجدها بكميات  نسان الصانع إلى الساند الشاظوي أآثر من األسندة يعود هذا التوزيع إلى حاجة اإل

 .معتبرة سواء في المجموعة الشاظوية الكوارتزتية أو المجموعة النصلية الصوانية 

  حافة الجزء األبعد .ت

قطعة  129قطعة و 321األبعد بأآبر نسبة للشظايا و يمس يظهر الشكل المبتور في دراسة حافة الجزء 

بالنسبة للنصال و تليه الحافة الغير المنتظمة للشظايا دون غيرها من األسندة و بعدها  الحافة المدببة  لكل من 

 124و بأعداد أقل لمدببة و بنسبة أقل الحافة المنتظمة المستقيمة بحوالي  ،الشظايا و النصال و النصيالت 

  .قطعة فيما يخص الشظايا 139طعة  و الدائرية  التي تمس ق

و المحدب  بنسب قليلة جدا  ضئيلة مثل الشكل القشري و المهذبأما األشكال األخرى فنجدها بنسب  

،نستنتج من دراسة الجزء األبعد على األسندة أن معظمها مبتورة و خاصة على الشظايا و هذا يعود ربما إلى 

  .ي تعرض إلى شتى العوامل الطبيعة لهذا أصبحت األدوات  هشةطبيعة الموقع الذ

  . أو يمكن أن تكون قصدية من اإلنسان الصانع و آان غرضه استعمال الجزء األبعد مبتورا 

  مدببات  نصيالت  نصال  شظايا شكل حافة الجزء األبعد
شظايا 

  نصالية

 2 68 70 104  230  مدبب

 0 0 0  10  12  خشن

 1 0 17  35  252  غير منتظم

 2 6 94  129  321  مبتور

 0 0 5  3 14  متجاوزة

 1 3 6  9  75  قاطع

 1 2 12  13  139  دائري

 0 0 0  3  3  محدب

 2 1 14  15  124  منتظم مستقيم
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 0 0 1  3  8  قشري

 0 0 2  2  27  مهذب

 0 0 0 0 3  حزهذات 

 9 80 221 326  1208  المجموع الكلي

  لى األسندةع حافة الجزء األبعدتوزيع أشكال  -11.جدول
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  توزيع شكل حافة الجزء األبعدل منحنى بياني-  26.الشكل

 

ن لنا أن حواف الجزء األبعد لها أشكال متنوعة بدون أن يكون هناك تجانس في يمن خالل المنحنى يتب

 و هذا إن دل على شيء فانه يدل على  يمس آل األسندة لكن بنسب متفاوتة شكل المبتور النسب لهذا نجد أن ال

أن األدوات تعرضت إلى تدحرج مهم لها فحوافها و خاصة منها الحافة التي في األصل تكون من الحواف 

بالنظر  قصديهعملية  ليست  نعتقد أنهاة و ربما التي تستعمل في األدوات المنتهية فنجدها في مجموعتنا مبتور

يعبر عن نسبة معتبرة في المجموعة و إلى أن الحافة مبتورة بشكل عشوائي ،و نجد أيضا الشكل المدبب الذي 

افة إلى ل العام للحافة الجزء األبعد باإلضالشكل الغير  المنتظم الذي يظهر على أن الصانع لم يكن يهتم بالشك

  .األشكال األخرى التي تتمثل نسبها في أعداد ضئيلة بالمقارنة مع التي ذآرناها 

  حافة الجزء األيمن.ث

منى بالنسبة للساند على الشظايا يتمثل في  الشكل الغير المنتظم بقدر آبير نستنتج أن شكل الحافة الي

حافة و بنسب أقل المنتظم المستقيم و الدائري آما نالحظه على المنحنى  و هذا يبرهن  670حيث يصل إلى 

ثر نسبة على ما ذآرناه سابقا أن الصانع لم يهتم في شكل الحواف خالفا عن  حافة الجزء األبعد في أن األآ

تتمثل في الحواف المبتورة و عكس ما نالحظه على الحافة اليمنى فهذا الشكل يحتل نسبة ضئيلة جدا أما الغير 
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مجموع األشكال األخرى . المنتظمة فهي نفسها على الحافتين سواء على الجزء األبعد أو على الحافة اليمنى 

الغير المنتظم و قليال التي نجدها  الشكلنى  تتمثل في نجدها بنسب ضئيلة  أما بالنسبة للنصال فحوافها  اليم

األشكال األخرى فهي منعدمة   هذا يخص الشكل المقعر و المبتور و الخشن و المسنن  أما دائريةمنتظمة و 

بالنسبة لنصيالت فأآبر نسبة نالحظها على الحواف المنتظمة المستقيمة و الغير المنتظمة و آذلك  الشيءنفس 

األشكال األخرى فهي  أمالمدببات و الشظايا النصالية بنسب متفاوتة من حافة منتظمة و دائرية بالنسبة ل

ن حسن استغالل يقليلة جدا و هذا ما يب قشرة فهيأما الحافة ذات . ضئيلة أو منعدمة في غالب األحيان 

  .األوليةاإلنسان الصانع للمادة 

  شظايا نصالية  اتمدبب نصيالت  نصال  شظايا  يمنحافة الجزء األشكل 

 9 14 89 86  254  منتظم مستقيم

 10 44 84  163  670  غير منتظم

 0 1 2  7  17  مقعر

 2 0 5  3  11  محدب

 0 16 30  21 139  دائري

 3 5 11  37  82  محدب مقعر

 0 0 0  1  4  مبتور

 0 0 0  0  1  خشن

 0 0 0  0  2  قشري

 0 0 0  8  28  مسنن

 24 80 221  326  1208  المجموع الكلي

 1.16 58.4715.7710.693.87  سبة المؤويةالن

  على األسندةالحافة اليمنى  أشكالتوزيع  -12.جدول
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  توزيع شكل الحافة اليمنى على األسندةل منحنى بياني -27 .الشكل
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  حافة الجزء األيسر.خ

 شظايا نصالية مدببات نصيالت  نصال  شظايا  شكل حافة الجزء األيسر

 10 21 107 87  290  منتظم مستقيم

 9 41 79  151  646  غير منتظم

 0 0 4  17  28  مقعر

 0 0 4  4  7  محدب

 4 16 13  30 125  دائري

 1 2 11  33  80  محدب مقعر

 0 0 1  0  2  مبتور

 0 0 0  0  0  خشن

 0 0 0  0  1  قشري

 1 0 2  4  29  مسنن

 25 80 221  326  1208  المجموع الكلي

 % 1.21 3.87 10.69 15.77  58.47  النسبة المؤوية

  توزيع حافة الجزء األيسرل -13.جدول
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 ريساأل الجزء حافةتوزيع أشكال ل منحنى بياني -28 .الشكل

حيث ب األيمنال يختلف عن الجزء  األيسرشكل حافة الجزء  أننستنتج  و المنحنى  من خالل الجدول

أيضا الشكل  هريظقطعة فيما يخص الشظايا آما  646حيث يمس  قدر آبرجد الشكل الغير المنتظم يأخذ أن

أما األشكال األخرى فنجدها  ضآلتهالشكل المسنن على الشظايا رغم  وبنسب معتبرة  م و الدائريالمنتظ

أن الصانع لم يهتم بالشكل العام للقطع فنجد على الحافتين أآبر  يؤآدو هذا ما منعدمة على الساند الشاظوي 

  .ى إن لم نقل طاغية على األشكال األخرنسبة فيها هي الشكل الغير المنتظم بنسب معتبرة و 
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مختلفة في مادة الكوارتزيت في حد  أنواعأن يعود إلى طبيعة المادة األولية فهناك  هذا االختالف يمكن  

الحظنا أن هناك تباين في نفس المادة فتظهر بعضها ملساء و سهلة االستعمال و  ها و بدراستنا للمجموعة ذات

  . فس التكوينةالرداءة رغم أنها من نر عليها الخشونة و غيرها من القطع التي تظه

 فيما يخص النصال و النصيالت و المدببات فهي ال تختلف على. ما هذا التباين يعود إلى ذلك  رب

على حواف الجزء األيسر من منتظمة و غير منتظمة و دائرية أما  الشظايا إذ نجد نفس األشكال تطغى

    .سندةم األال األخرى فهي غائبة على معظشكلنصالية أما األادببات و الشظايا مالمسننة فهي منعدمة عن ال

  العقب  أنواع.ج

 شظايا نصالية مدببات نصيالت  نصال  شظايا  شكل العقب

 8 26 134 166  414  أملس

 8 6 13  20  307  مصفح

 5 21 34  55  213  مزدوج

 1 3 6  13  66  خطي

 0 7 4  2 16  منقور

 0 8 16  39  101  غائب

 2 8 14  28  68  قشري

 0 0 0  0  3  مهذب

 0 1 0  3  20  غير معرف

 24 80 121  326  1208 المجموع الكلي

 1.16 3.87 58.4715.775.85 النسبة المؤوية

  العقب أشكالتوزيع  -14.جدول
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                        على األسندةتوزيع أشكال العقب ل منحنى بياني -29.الشكل 
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األخرى  و  لذي يطغى على آل األشكالهو ا األملسنالحظ أن العقب ذات الشكل  من خالل الجدول

ثم يليه الشكل قطعة   134قطعة و من النصيالت  166و من النصال   من الساند الشاظوي  قطعة 414 يمس

نسبة الذي يمثل نسبة معتبرة بالنسبة للشظايا و ب الغائب آما نجد الشكل ج بنسب متفاوتة المصفح و المزدو

عقب القشري و منعدمة بالنسبة للشكل ميز بالو ضئيلة هي النسب التي تت أقل  فيما يخص  األسندة األخرى

  .و الغير المعرف  المهذب

أن مسطح الضرب الذي نزع ن يمن خالل النسب المتفاوتة مثلما نالحظه على الشكل األملس الذي يب 

قبه سيكون أملس خالفا عن المصفح الذي يبين التشكيل سالب شظية معتبرة من حيث الحجم فان عل منه هو 

  فلوازية أآثر من غيرهاللمسطح الضرب و يخص الشظايا اللو الخاص

و فيما للحصول على عقب مزدوج  ننشليالطرق و  تكون ما بين  انطالقأما العقب المزدوج فهو  

سطح الضرب إذ آان قشري ن يكون مبتور آذلك للشكل القشري الذي يتبع ميخص الغائب فهو يمكن أ

  .شكال األخرى فهي ضئيلة جدا ضمن مجموعتنا الحجرية الحال يحمل العقب القشرة و آل األفبطبيعة 

  الدراسة القياسية.ح

صغر قياس لكل قمنا بتبيان قيم أآبر وأ أننا إلى ألخر مها متباينة من ساند و قي أسندة  أربعةبحوزتنا 

 ملم 78آبر قيمة للطول فهي ال تتعدىالشاظوي فأ ،فالنسبة للساندسمك  أوعرض , سواء آانت طول األسندة

  ملم 9صغر قيمة و أ

  ملم 6صغر قيمة فتصل ملم و أ73آبر قيمة تتعدى العرض فأ أما

  ملم5صغر سمك ال يتعدىملم و أ 33آبر قيمة تصل إلى السمك فأ أخيراو 

  ملم 6صغر طول يصل إلىملم و أ 87آبر قيمة للطول تصل النصالي فأ بالنسبة للساند

  ملم 5صغر قيمة للعرض فتصل إلى أ أماملم  66قيمة العرض فاآبر عرض ال يتعدى  أما

  ملم 2صغر سمك فال يتعدى أ أماملم  36آبر قيمة تصل إلى السمك فأ أخيراو 

  ملم 10صغر طول ملم و أ 79آبر قيمة للطول النصيلي فأ بالنسبة للساند 

  ملم 4صغر عرض فهو ملم و أ 49إلى  آبر قيمة تصلالعرض فأ آما

  ملم 2صغر قيمة للسمك ال تتعدى ملم و أ 26آبر قيمة تصل على السمك فأ أما

  ملم 15صغر طول ملم و أ 125إلى  هآبر طولصل قيمة أبب فتالمد الساند أخيراو 

  ملم 6ملم و اصغر عرض  50آبر عرض ال يتعدى العرض فأ أما

 ملم 3صل إلى صغر قيمة تملم و أ 53إلى  آبر قيمة لهالسمك الذي تصل أ و
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  لتكنولوجية ا .2
  الدراسة التكنولوجية للظهر.أ

  توزيع القشرة* 

  توزيع القشرة        

  األسندة

على آامل  

  الظهر

  غائبة  4/1على   2/1على  4/3على

  تماما

آل المساحة  

  السفلية 

  18  615 70  26  240  239  الشظايا 

  1    119  27  9  110  60  النصال 

 0 104 16 7 70 24  النصيالت 

 0 36 11 3 23 7  المدببات 

 0 14 5 0 5 0  الشظايا النصالية 

 19 888 129 45 448 330  المجموع 

  على منتوج التقصيب الخام توزيع القشرة -15.جدول
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 األسندةتوزيع القشرة على ل منحنى بياني-  30.الشكل

تتمثل في الساند  آبر نسبة والتي أن القطع الخالية من القشرة لها أ من خالل دراسة توزيع القشرة نستنتج

  .، آما يظهر جليا على المنحنى  شظية  615يمس  الشاظوي الذي

 يؤآدنصيلة بدون قشرة و هذا ما  144نصلة خالية تماما من القشرة ، و حوالي  119نجد ما يقارب  

 شكال األخرى فتتوزع آما نراه على المنحنى البياني ، أما األولية من طرف الصانع الكلي للمادة األ االستغالل

فهي نسب معتبرة إلى جانب القطع التي  نصله 110شظية و  240بما يقارب نسب متفاوتة على ربع األداة ب

و عدد قليل من النصيالت و المدببات و   نصله 60شظية و  239نجد عليها القشرة على آامل القطع إذ نجد 

  خالية من القشرة فمعظم األدوات  نصالية الشظايا ال
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ها القشرة فهذه األخيرة تعود إلى الشظايا األولية التي نزعت من النواة يهذا ال يعني أننا لم نجد التي عل

مكن الصانع من التخلص منها ة و تحمل عليها القشرة التي لم يتأو إلى طبيعة المادة األولية التي تكون رديئ.

  .المستعملة في التقصيب لصعوبة المادة 

  اتجاه سوالب النشول.ب

تظهر سوالب النشول على أغلبية القطع بسوالب ثنائية االتجاه بنسبة عالية فيما يخص الشظايا و النصال 

اه األحادي و تجشظية ذات اتجاه ثنائي و بنسب اقل آل من اإل  537و قليل من النصيالت و تصل إلى 

 114أيضا التي تتمثل في  شظية و الغير المحددة 146ع بنسبة ضا االتجاه المتقاطو نجد أي المتعددة االتجاهات

تجاه المرآزي و الغير قطعة أما األسندة األخرى فأعدادها متفاوتة من اتجاه لألخر  و في األخير يبقى اال

  .المحدد من األشكال التي سجلت  فيهما نسبة ضئيلة آما يظهر على الجدول 

و المرآزي الذي  يا األولية عكس االتجاه المتقاطعجاه األحادي يعتمد عليه لنزع الشظافنستنتج أن االت 

التي تمس  الغير المحددة فهي العشوائيةايا أو النصال اللوفلوازية  أما يعتمد عليه الصانع لالستخراج الشظ

  .ة من حيث الشكل و طريقة التقصيب الغير المنتظم تلك األسندة

   نشوللاسوالب      

  األسندة 

أحادية 

  االتجاه

ثنائية 

  االتجاه

متعددة 

  االتجاهات

غير  متقاطعة  مرآزية

  محددة

  114  146  47  100  537 264  الشظايا 

  24  44  14  25  144  75  النصال 

  11  16  6  15  80  93  النصيالت 

  3  18  0  0  41  18  المدببات 

  2  4  0  2  9  7  الشظايا النصالية 

  154  228  67  142  811  439  المجموع 

  على األسندة  سوالب النشول اتجاهتوزيع  -16.جدول
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  الدراسة التكنولوجية للبطن.ت 

  ذبذبات الطرق* 

  غائبة  قليلة موجودة بنسبة  موجودة  التموجات

  1201  362 83  المجموع

  72,96  21.99  5,04  النسبة المئوية

 توزيع ذبذبات الطرق -17.جدول
 

غائبة حيث تصل  األحيانلب افي غ  زيع ذبذبات الطرق على األدواتأن تونالحظ من خالل الجدول 

ليه التموجات ثم ت  األوليةالمادة  رداءة إلىو هذا يعود  ℅ 72,96 إلى الظاهرةنسبة التموجات الغير 

دوات الحاضرة على األ األخيرو في  ℅ 21,99إلىبشكل قليل و التي تصل نسبتها  الحاضرة على األدوات

من هنا نستنتج أن المادة األولية المستعملة في الموقع هي مادة  ℅ 5,04تمثل فقط   بشكل الطاغي

الذبذبات عليها البني الغامق منها فال يمكن رأيت الكوارتزيت و هذه المادة ال تتمتع بالشفافية و خاصة اللون 

 م األدوات مثلمةافة إلى أن معظالتعرف عليها باإلض هذا ما يصعب ناتها الجيولوجية و يلخشونة تكو

(émoussé)  من جراء العوامل الطبيعية و خاصة التدحرج.  

  البصلة.ث

 غير واضحة  غائبة  منتشرة بارزة نوعا ما  بارزة جدا  البصلة أشكال

  18  117  777  295 439  المجموع

  ℅ 1,09 ℅ 7,10 ℅ 47,20  ℅ 92, 17℅ 26,67 ℅المئويةالنسبة 

  البصلة أشكالتوزيع  ـ18.جدول
 

نسبته معتبرة إذ يصل إلى  األداةشكل البصلة المنتشر على  أن لحضنال دراستنا ألشكال البصلة من خال

نوعا ما  ةرزاوبنسبة اقل شكل البصلة الب ℅ 26,67بعدها نجد شكل البصلة البارز جدا بنسبة  ℅ 47,20

و الغير  ℅ 7,10شكل البصلة الغائبة الذي يصل إلى  جدا و بنسب ضئيلة ℅92, 17الذي يصل إلى 

بالشكل  أن ظهور البصلة على األدوات من خالل هذه الدراسة نستنتج . ℅1,09الواضحة التي ال تتعدى

المنتشر يبين أن الصانع استعمل القادح اللين وذلك يظهر على الشكل البارز و المنتشر بنسب هامة أما البصلة 

إلى آسر أو تحجر آلسي بنسبة مرتفعة و هذا يعود  هالغائبة ربما لها عالقة مع الجزء األبعد المبتور الذي نجد

  .على القطع
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VI. لألسندة منتوج التقصيب المهذب دراسة   
 )الحالة الفيزيائية( المورفولوجية  .1

  الحالة السطحية . أ

شظية مثلمة و  20أآثر من  تعرضت للتثليم  أداة مهذبة في هذه المجموعة  و معظمها   214أحصينا   

 ،لهذا تعذر علينا التعرف على شظية مثلمة بشكل آلي  39و  شظية مثلمة جزئيا 46غير مثلمة و  شظية 51

ممكن من المعلومات التي  أننا حاولنا دراستها و استخراج قدر ت و أشكالها و طبيعة تهذيبها غيروااألدبعض 

منها غير مثلمة و نصلتين  7ة و نصال مهذبة مثلم 5أما التثليم على النصال فنجد . هذه المجموعة  تتميز بها 

نجد  4ر مثلمة و منها غي 3منها مثلمة بشكل آلي أما النصيالت فأحصينا نصيلة مثلمة و  8مثلمة جزئيا و 

تظهر على مدببة واحدة أنها  المدببات  نها مثلمة بشكل آلي فيما يخصجدومنها ف 7أما  عليها التثليم ضئيل 

نجد التثليم على  في األخير الشظايا النصالية التي   منها مثلمة آليا و 4أما  غير مثلمة و مدببتين مثلمة جزئيا

أما الزنجرة فهي قليلة جدا على منها مثلمة آليا آما نراه على المنحنى  اثنتينو  ة جزئيافمثلم 6أما  أداة واحدة 

  . األدوات 

0

10

20

30

40

50

60

الشظايا  النصال  النصيالت المدببات  الشظايا النصالية

مثلمة 

غير مثلمة 

مثلمة جزئيا 

مثلمة آليا 

  
 توزيع نسبة التثليم على األسندة  المهذبةلمنحنى  - 31 .الشكل

  

  األوليةالمادة .ب

شظية من الكوارتزيت  156من  بأآثرإن المادة األولية التي تطغى على الموقع هي مادة الكوارتزيت 

أما من مادة الحجر   أداة  21شظايا من الحجر الرملي ، الساند النصالي على الكوارتزيت يتمثل في 4مقابل 

  .واحدة الرملي فال تتعدى  أداة 

واحدة من مادة الحجر الرملي  أما المدببات و الشظايا أداة أداة نجد  15 النصيالت فعال فيما يخص 

من نفايات التقصيب نجدها من  من الحجر الرملي و في األخير أداة واحدة ية أداةالنصالية فلم نسجل أ

 .فهي منعدمة في المجموعة الشاظوية الكوارتزيتية العاترية  الكوارتزيت و فيما يخص مادة الصوان 
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     المهذبة األسندة أنواع.ت

  المدببات النصيالت النصال  الشظايا  األسندة
الشظايا 

  النصالية

نفايات 

  التقصيب

المجموع 

  الكلي

  214 1  9 7  15  22 160  المجموع

النسبة 

  المؤوية 
74.76  10.28 7.00  3.27  4.20  0.46 100 % 

  بةالمهذ يع أنواع األسندةتوز ـ19.جدول

الشظايا  النصال  النصيالت المدببات  الشظايا النصالية نفايات التقصيب 

المجموع 

  
  بةالمهذ األسندة نواعأل يانيمنحنى ب -32 .الشكل

 160ما يعادل  %74.76المهذبة معظمها على الشظايا بنسبة  أن األسندة نستنتج من خالل المنحنى

 يخص الساندفيما أما أداة  22بما يعادل  %10,28النصالي بنسبة  يليه الساند .موع الكلي شظية من المج

و الشظايا النصالية بنسبة  المدبباتعلى  تتشارك األسندة و في األخير فقط أداة  15النصيلي فهو ال يتعدى 

و نفايات التقصيب التي  أدوات للشظايا النصالية  9أداوت بنسبة للمدببات و  7ضئيلة جدا و هي ال تتعدى

ذات العنق التي فظلنا  لألدوات ج ادرإ أداة بدون  214الكلي أي  من المجموع  وجدنا فيها أداة واحدة مهذبة 

آما أن مميزات الصناعة العاترية ال  .المهذبة للمجموعة  ا على حدا بالتفصيل بعد دراسة األسندةهدراست

تتوفر آلها في هذه المجموعة حيث نجد فقط بعض الشظايا النصالية و األدوات ذات العنق أما النويات ذات 

   .حوزتنا ب التي وعةال تتواجد ضمن المجم خرىو المميزات األ   غرزة اإلآليل( festonné)الشكل 

  الجزء األبعد .ث

جزئها األبعد مدبب بنسبة تقدر قطع المهذبة ذات الساند الشاظوي من خالل الجدول نستنتج أن معظم ال

أداة لكل شكل  20يليه الشكل المهذب و الدائري و المبتور بما يعادل  أداة ثم 31بما يعادل  % 19.73بحوالي 

   الطبيعة من تدحرج األدوات وبالتالي تتعرض إلى الكسر و خاصة الوظيفية،هذا الكسر يعود إلى العوامل 

74.76 %     10.28 %     7.00 %       3.27 %        4.20 %       0.46 %   160              22              15               7                 9                   1   160              22              15               7                 9                   1 
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ببات العاترية ذات العنق التي معظمها تحمل آسر من جهة الجزء األبعد  منها و هذا ما الحظناه على المد

ل فهي أما الجد ضئيلة فنالحظها على القشرية و الخشنة و المتجاوزة من الشظايا المهذبة ، فيما يخص النصا

نصلة مهذبة و المبتورة أيضا التي تحمل نفس العدد   22أداة  من مجموع  8مدببا على  ابدورها تحمل جزء

النصيالت أيضا أخذت حصة . طعة و الدائرية و المحدبةأما األشكال األخرى فتقل أو تنعدم فيها مثل القا

. ظهر على المنحنىلمدببة أو غيرها التي تشكلها األبعد في الشكل المبتور و قليلة هي أشكالها اوافرة على 

األشكال األخرى منعدمة باستثناء أداة واحدة مبتورة ،الشظايا النصالية موزعة  آثرها مدببة والمدببات نجد أ

منتظم لطع و ااعلى المدببة و المبتورة بأداتين لكل منها أما األربعة المتبقية فنجدها بين الشكل الدائري و الق

دوات معظمها ما بين الشكل ب فجزئها األبعد مبتورا لهذا فاألا األداة الوحيدة على نفايات التقصيالمستقيم أم

  .المدبب و المبتور 
  األسندة

  الجزء األبعد
 المدببات النصيالت النصال  الشظايا

الشظايا 

  النصالية

نفايات 

  التقصيب

 0 2 6 3  8 31  مدبب

 0 0 0 0  0  2  خشن

 0 1 0 1  3  23  غير منتظم

 1 2 1 7  8  26  مبتور

 0 0 0 0  0  2  متجاوزة

 0 1 0 1  0  12  قاطع

 0 1 0 0  0  24  دائري

 0 0 0 0  0  0  محدب

 0 2 0 1  2  9  منتظم مستقيم

 0 0 0 0  1  3  قشري

 0 0 0 2  0  27  مهذب

 0 0 0 0  0  1  حزهذات 

 1 9 7 15  22  160  المجموع الكلي

  توزيع أشكال الجزء األبعد -20.جدول
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  لألسندة المهذبةحافة الجزء األبعد  شكالأل منحنى بياني -33. الشكل

     الحافة اليمنى. خ

  الحافة اليمنى  الحافة

 نفايات التقصيب  شظايا نصالية  مدببات  نصيالت  نصال  شظايا  شكلها

  0  2  0  3  1  23  منتظم مستقيم

  0  2  5  5  11  93  غير منتظم

  0  0  1  2  0  1  مقعر

  0  1  0  0  0  1  محدب

  0  0  1  3  1  13  دائري

  0  3  0  2  5  17  محدب مقعر

  0  0  0  0  0  1  مبتور

  0  0  0  0  0  0  خشن

  0  0  0  0  0  0  قشري

  1  1  0  0  4  11  مسنن

  1  9  7  15  22  160  المجموع الكلي

  ذبةالمه اليمنى لألسندة حافة توزيع أشكال ال -21.جدول
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       ذبةتوزيع الحافة اليمنى على األسندة المهلمنحنى بياني  -34 .الشكل

   اليسرىالحافة .م

  الحافة اليسرى  الحافة

 مدببات  نصيالت  نصال  شظايا  شكلها
شظايا 

 نصالية

نفايات 

  التقصيب

  0  3  2  4  5  22  منتظم مستقيم

  0  2  4  8  8  91  غير منتظم

  0  0  0  1  3  9  مقعر

  0  0  0  0  0  0  محدب

  0  2  1  0  1  10  دائري

  0  1  0  2  2  13  محدب مقعر

  0  0  0  0  0  0  مبتور

  0  0  0  0  0  0  خشن

  0  0  0  0  0  0  قشري

  1  1  0  0  3  15  مسنن

  1  9  7  15  22  160  المجموع الكلي

  ألسندة المهذبةعلى اتوزيع الحافة اليسرى - 22.لجدو
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 توزيع الحافة اليسرى على األسندة المهذبةل منحنى بياني -35 .الشكل

فيما  الشكل الغير المنتظم يطغى عليهما من خالل الجدولين  نستنتج أن شكل الحافة اليمنى و اليسرى

إذ تتشارك الحافة اليسرى و اليمنى  للحافة اليسرى   91ى و ليمنحافة ل 93الساند الشاظوي بأآثر من يخص 

 بحوالي  شكل المنتظم المستقيم يقدرأما األشكال األخرى فنسبها مختلفة إذ نجد ال ،في الشكل الغير المنتظم 

الدائري و المسنن  ,المقعر  بعدها نجد الشكل المحدبليسرى للحافة ا  22منى و عند الحافة الي  حافة 23

و المبتور بنسب ضئيلة جدا أما المنعدمة فتخص , المحدب, في األخير نجد الشكل المقعر متفاوتة   بنسب

أما  .ن معا إال أنها تختلفان في األشكال المسننة المحدبة المقعرة و المقعرةالقشري عند الحافتي الشكل الخشن و

للحافة اليمنى أما   11نصلة للحافة اليسرى و  8فيما يخص النصال فنجد الحافة الغير المنتظمة بأآثر من 

ت فنجد النصيال فيما يخص  ،جدا و في بعضها منعدمة مثلما نراه على الجدول يلةاألشكال األخرى فهي قل

لية المدببات و الشظايا النصا ير المنتظمة بأعداد متفاوتة ،و في األخير لغالحواف فيها ما بين المنتظمة و ا

 .تتفاوت بين األشكال المنتظمة و المحدبة المقعرة   فالحواف 

  أنواع العقب .ف

 بنفايات التقصي الشظايا النصالية المدببات النصيالت النصال  الشظايا  شكل العقب

 1 4 5 8  13 39  أملس

 0 2 0 1  3  46  مصفح

 0 2 1 3  2  31  مزدوج

 0 1 1 1  2  14  خطي

 0 0 0 1  0  2  منقور

 0 0 0 1  0  16  غائب

 0 0 0 0  0  10  قشري

 0 0 0 0  0  0  مهذب
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 0 0 0 0  1  2  غير معرف

 0 0 0 0  1  0  مثلم

 1 9 7 15  22  160 المجموع الكلي

  المهذبة سندةلألتوزيع أشكال العقب  -23.جدول
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  توزيع شكل العقب على األسندة المهذبةلمنحنى بياني  -36 .الشكل            

للساند الشاظوي هو الشكل  من خالل الجدول نالحظ أن شكل العقب األآثر تواجدا على األدوات المهذبة

التحضير السليم  ؤآديو هذا ما أداة  39مس الشكل األملس الذي ي أداة بعدها يأتي  46المصفح بأآثر من 

ه آل من الشكل و هذا ما يبين ة المكثفة لمسطح ضرب النواة واضحلمسطح ضرب النواة ،آما أن التهيئ

الذي  و في األخير نجد الشكل الغائبشظية مهذبة  14هر على فيظأما الشكل الخطي  المزدوج و المصفح 

ضئيلة جدا ال  هانسبالغير المعرف و المثلم ,  القشريو األشكال الباقية من المنقور و  أداة  16يتمثل في 

  . رىبدو ضئيلة جدا في األشكال األخأداة بالنسبة للقشري و ت 10تتعدى 

أداوت و األخرى موزعة على آل من المصفحة و  13أما على الساند النصالي فهي ملساء فتظهر على  

. و المثلمة شكال القشرية و الغير المعرفة ألالمزدوجة و الخطية بأداتين أو ثالثة  لكل شكل و تنعدم على ا

مهذبة في آل  نصيلة  15نصيالت بأعقاب ملساء من أصل  8نجد النصيالت أعقابها تبدو ملساء حيث 

  .و الباقية بأعقاب خطية ، منقورة و غائبة  أما األخرى فنجد ثالثة منها بأعقاب مزدوجة المجموعة 

و في األخير الشظايا .ساء و الباقية بين المزدوجة و الخطية منها بأعقاب مل 5فيما يخص المدببات  

  . النصالية و النفايات المهذبة معظمها ملساء و األخرى نجد أعقابها بين المصفح و المزدوج
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  التكنولوجية   .2

   )أ(دراسة الظهر.أ 

  توزيع القشرة * 

  توزيع القشرة

  

  األسندة

على آامل 

  الظهر

  

من  ¾على 

 األداة

من  ½لى ع

  ألداة

 ¼على 

  

  غائبة

  تماما

الجهة على 

  السفلية

  3  63 6  6  38  44  الشظايا

  0  12  2  0  2 6  النصال

 0 14 0 0 0 1  النصيالت

 0 4 2 0 0 1  المدببات

 0 8 1 0 0 0  نصالية شظايا

 0 0 0 0 1 0  مهذبةنفايات 

 3 101 11 6 41 52  المجموع الكلي

  ندة المهذبةتوزيع القشرة على األس -24.جدول

المهذبة يتمثل في أن القشرة ال تحتل نسبة  تنتج أن توزيع القشرة على األدوات من خالل الجدول نس

 63فعلى الساند الشاظوي نجد ما يقارب  من األداة و هذا يتبين في نسبة القشرة الغائبة تماما على األداة آبيرة

قشرة على التي تحمل ال سبة معتبرة من األدواتو آما نجد ن 39.37أداة أي بنسبة  160أداة من مجموع 

الل الصانع للنواة هذا يدل على استغأداة تحمل القشرة و   44إلى التي تصل  نصفها و على آامل الظهر

و اهتمام  أو على األسندة ية رغم تواجدها سواء على النواة أحسن استغالل  و االستعمال الكلي للمادة األول

أداة المجموع الكلي نجد  214ما بين  هذا ما يظهر أن و, النواةعلى ة المساحة المقصبة الصانع بتهيئ اإلنسان

خالية من القشرة و  نصله 12آما نجد  و الباقي موزع على النسب األخرى ، .القشرةمنها خالية من 101

ها خالية من فيما يخص النصيالت فنجد معظم. ها قشرة على آامل ظهرها أو جزئيانصال ل10الباقي منها أي 

نصيلة و في األخير نجد على المدببات و الشظايا  15نصيلة ال تحمل القشرة من مجموع  14القشرة  

لذلك نستنتج أن . أداة أو أداتين فيما يخص المدببات باالستثناءالنصالية رغم قلتها أنها خالية من القشرة 

يها ضئيلة و تنعدم على النصال و النصيالت و المهذبة على معظم األسندة القشرة ف لألدواتالمجموع الكلي 

  .تتواجد بنسب متفاوتة على الشظايا 
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  المهذبة توزيع القشرة على األسندةل منحنى بياني  -37. الشكل           

  سوالب النشول  اتجاه* 

 أحادية االتجاه اتجاه سوالب النشول
ثنائي 

  االتجاه

متعددة 

  االتجاه
 مرآبة متقاطعة  مرآزية

 غير

  محددة

  4  22  19  10  20  64  21  الشظايا

  0  2  1  1  4  8  6  النصال

 0 2 0 0 3 7 3  النصيالت

 0 0 3 0 0 3 1  المدببات

 0 2 2 0 2 2 1  شظايا نصالية

 1 0 0 0 0 0 0  النفايات المهذبة

 5 28 25 11 29 84 32  المجموع

 مهذبة ألدوات السوالب النشول على ا اتجاهتوزيع  -25.جدول            

 نجد أآبر نسبة للشظايا المهذبة تعود إلىالمهذبة  اتجاه سوالب النشول عند األدواتمن خالل الجدول 

أداة و الشكل المرآب الذي  20أما متعددة االتجاه فنجد تمثل ℅  40 أداة بنسبة  64بحوالي  االتجاه الثنائي 

ادي ،أما النصال فنجد االتجاه الثنائي واألحاألشكال األخرى فنسبها متفاوتة  ، فيما يخص  أداة 20يفوق 

المدببات و نجد يلة و منعدمة بالنسبة للنصيالت والغير المحددة فهي ضئ بنسب عالية أآثر من غيرها ،بالنسبة

متقاطع بالنسبة للمدببات المهذبة أما الشظايا النصالية فهي باالتجاه فيها اتجاه التقصيب يبدو ثنائي االتجاه و 

خير األداة الوحيدة من النفايات التقصيب اتجاهها و في األ. لمرآزي بأعداد متفاوتة و المرآب و ا المتقاطع

بعدها ℅  39.25جميع األسندة المهذبة  فأآبر نسبة تعود إلى االتجاه الثنائي بحوالي ل بالنسبة.  غير محدد 

االتجاه المرآزي و االتجاه الغير خير نجد آل من دي و المرآب بنفس النسبة و في األتجاه األحايأتي اال

 . المحدد 
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  البطن * 

  :البصلة  -

 بارزة جدا  أشكال البصلة
بارزة 

  جزئيا
 غير واضحة غائبة منتشرة

  0  12  52  46 50  الشظايا

  0  1  14  4  3  النصال

 0 0 9 2 4  النصيالت

 0 0 3 3 1  المدببات

 0 1 3 3 2 الشظايا النصالية

 0 0 1 0 0 النفايات المهذبة

 0 14 82 58 60  المجموع

  المهذبة توزيع أشكال البصلة لألسندة -26.جدول

 

يتمثل ي ومن الساند الشاظ المهذبة  على األدواتشكل البصلة الذي يطغى  أننستنتج  المنحنى من خالل 

ارز جدا آما نجد بنسب متفاوتة الشكل الب أداة  52و هذا ما يعادل  ℅ 32.5في الشكل البصلة المنتشرة بنسبة 

و  شظية 46التي تصل إلى  ة جزئيا و البارز . و هذا ما يظهر على المنحنى البياني أداة  50التي تمس نسبة ب

ضح الذي لم نجد له أي حالة في أشكال او الشكل الغير الوأداة  12بنسب ضئيلة الشكل الغائب التي ال تتعدى 

بدو النصال المهذبة  بشكل البصلة المنتشرة أيضا التي ت . على جميع األسندة  بةالمهذ  األدواتالبصلة عند 

أما فيما يخص . البارزة جزئيا زع الباقية على البصلة البارزة وأداة التي تتو 22من مجموع  نصله 14تمس 

النصيالت و المدببات فهي تتشارك نسبها المعتبرة في النوع المنتشر للبصلة و ال تتعدى األداة الواحدة بالنسبة 

كال األخرى و ال تختلف األداة الواحدة من نفايات التقصيب المهذبة مع األسندة األخرى فنجدها من النوع لألش

  .المنتشر 

  من المجموع الكلي لألدوات المهذبة℅  38.31بنسبة فتشترك جميع األسندة على البصلة المنتشرة 

هذبة و بنسبة اقل البارزة جزئيا و من مجموع األدوات الم℅  28.03و تأتي البصلة البارزة بعدها بنسبة 

  . بنسبة ضئيلة جدا الغائبة و تنعدم الغير الواضحة 

  



  الدراسة التحليلية           :                                                                                                           الفصل الثالث
 

 - 75 -

0

10

20

30

40

50

60

الشظايا  النصال  النصيالت  المدببات  الشظايا النصالية  النفايات المهذبة 

بارزة جدا
بارزة جزئيا
منتشرة
غائبة
غير واضحة

  
  بةأشكال البصلة عند األدوات المهذ توزيعل  منحنى بياني-  38.الشكل 

 

  ذبذبات الطرق  -

  غائبة  حاضرة  حاضرة بقوة  التموجات

  97  49 14  الشظايا 

  15  7  0  النصال 

 10 3 2  النصيالت 

 5 1 1  دببات الم

 6 2 1  الشظايا النصالية 

 1 0 0  نفايات التقصيب 

 134 62 18  المجموع 

  المهذبة توزيع ذبذبات الطرق لألسندة -27.جدول

شظية مهذبة ذبذبات  97حيث نجد  الجدول جل األدوات المهذبة ال تظهر عليها ذبذبات الطرق من خالل

 حاضرة فيها بقوة ، فيما يخص النصال المهذبة  160مجموع من  14فقط حاضرة و  49الطرق غائبة فيها و 

. عليها ذبذبات الطرق تظهر عليها فقط أداة  7تغيب فيها ذبذبات الطرق و ال يوجد إلى  نصله 15نجد فيها 

  . نصيلة  15منها تظهر عليها ذبذبات الطرق من مجموع  5النصيالت تخلو أيضا منها و نجد سوى 

 6اتين فقط لها ذبذبات الطرق و األخرى تنعدم فيها آذلك الشظايا النصالية التي نجد تبدو المدببات لها أد

أداة مهذبة تخلو من أثار  134منها تخلو من ذبذبات الطرق و الباقية عليها أثار الذبذبات  لهذا نستنتج أن 

س عليها أثار الذبذبات و أداة الباقية فنلم 18منها حاضرة عليها الذبذبات لكن ليس بقوة أما  62الذبذبات و 

التجانس  يعود إلى عدم وارتزيت من النوع الجيد و هذا االختالفمتاز بمادة الكتاألخيرة هي تلك التي هذه 
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نرى عليها أثار التموجات لهذا فهي  أنمادة الكوارتزيت و آونها ليست مادة زجاجية يمكن  بهيالذي تمتاز 

  .ا مثلما نراه على المنحنى على معظم األسندة إال القليل منهغائبة 
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  سندة المهذبةلتوزيع ذبذبات الطرق على األ منحنى - 39.الشكل       

  لتهذيب ا .3

  شكل التهذيب .أ 
 حرشفية متدرجة وشتاتةأ متدرجة  متوازية شبه متوازية حرشفية  شكل التهذيب

  2  0  1  11  67 79  الشظايا

  1  0  2 3  10  6  النصال

 0 0 0 1 6 8  النصيالت

 0 0 0 0 3 4  المدببات

 0 0 0 0 3 6  نصاليةشظايا 

 0 0 0 1 0 0  مهذبةنفايات 

 3 0 3 16 88 97  المجموع

 توزيع شكل التهذيب-  28.جدول

 إن أآثر شكل متواجد عل األسندة . إن رداءة المادة األولية صعبت من تحديد شكل التهذيب لكثرة تثليمها 

 و بنسبة أقل الشكل الشبه المتوازيأداة  79للشظايا المهذبة و هذا يمس  نسبة الالمهذبة هو الشكل الحرشفي ب

الشكل المتدرج بنسبة و و  المتوازي بنسبة  الباقي يتوزع على األشكال األخرى و أداة  67الذي نجده على 

  .وشتاتة فهو منعدم تماما أما شكل أشظيتين  ال تتعدى فالحرشفي المتدرج  أما  الشكل المرآب

زي و يتبعه الشكل ن شكل التهذيب معظمه شبه متوايخص النصال نرى من خالل المنحنى أفيما  

،آما تشترك آل من النصيالت و المدببات في النسبة و منعدمة الحرشفي أما األشكال األخرى فهي ضئيلة أ

يا النصالية فهي ازي عكس الشظاالعالية من شكل تهذيبها في النوع الحرشفي و المتوازي و الشبه المتو

  .شكل الحرشفي و الشبه المتوازي تصر على الفتق
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و بنسبة أقل الشبه المتوازي  بنسبة ℅  45.32ما آل األسندة فشكل تهذيبها على العموم حرشفي بنسبة أ 

  . آما نستنتج أن األشكال األخرى من متوازية و متدرجة ضئيلة  و انعدام شكل أشتاته ℅  41.12
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  يبتوزيع أشكال التهذل نحنى بيانيم -40 .الشكل

  اتجاه التهذيب.ب

  مرآبة  مزدوج وجهاني تناوبي متناوب عكسي  مباشر  اتجاه التهذيب

  0  0  0  18  20  42 80  الشظايا

  0  0  0  3  2  7  10  النصال

 0 0 0 1 4 4 6  النصيالت

 0 0 0 1 1 0 5  المدببات

 0 0 0 2 2 1 4  نصاليةشظايا 

 0 0 0 1 0 0 0 نفايات المهذبة

 0 0 0 26 29 54 104  المجموع

  توزيع أشكال التهذيب -29.جدول

  

اتجاه مباشر و له النسبة لساند الشاظوي  التهذيب لهذه المجموعة ب اتجاهمن خالل الجدول نستنتج أن 

ي فيشترآان فشظية أما المتناوب و التناوبي  42ثم يليه االتجاه العكسي الذي نجده على  أداة 80من أآثريمس 

أداة لكل وضعية  ،آما نالحظ انعدام االتجاهات األخرى مثل الوجهانية  20نفس النسبة أي ال تتعدى أآثر من 

  .و المزدوجة آذلك المرآبة بالنسبة للشظايا المهذبة 
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تبدو النصال على اتجاه الشظايا حيث نجد معظم أدواتها على االتجاه المباشر و قليل من المتناوب و 

ختفاء الوضعيات األخرى ،نفس الشيء لألدوات على المدببات و الشظايا النصالية إذ معظمها التناوبي و ا

  .لتقصيب فنجدها على اتجاه تناوبي أدوات لكل ساند أما األداة الوحيدة على نفايات ا 4إلى  5مباشرة بحوالي 

كسية بنسب أقل آما نالحظ الوضعية الع℅  48.59تشترك آل األسندة في االتجاه المباشر بنسبة  

من المجموع الكلي و في األخير األشكال األخرى ℅ 13.55أما المتناوبة فال تتعدى ℅  25.23وتصل إلى 

  .منعدمة و لم نسجل أية حالة منها على األدوات المهذبة 
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  على األسندة المهذبةيب توزيع اتجاه التهذل منحنى بياني -41 .الشكل

  

  التهذيب  انحناءدرجة .ت

 المجموع الكلي  مرآبة  حادة  قائمة شبه قائمة  مائلة  التهذيب انحناء

  160  19  37  18  54 32  الشظايا

  22  4  3  4  6  5  النصال

 15 3 0 2 7 3  النصيالت

 7 0 2 1 1 3  المدببات

 9 0 3 2 2 2 الشظايا النصالية

 1 0 1 0 0 0 النفايات المهذبة

 214 26 45 27 67 45  المجموع

 ℅ 12.6121.0212.14100 21.0231.30  النسبة المؤوية

  التهذيب انحناءتوزيع درجة  -30.جدول
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تعود إلى الشكل الشبه  معظمهاالمهذبة  األسندة التهذيب عند  انحناءمن خالل الجدول نستنتج أن درجة 

أدوات  6ل فنجد أداة  أما النصا 54بالنسبة للشظايا المهذبة فيمس االنحناء الشبه القائم ℅  31.30بنسبة القائم 

النصيالت  7األخرى نجد آذلك  منها باالنحناء الشبه القائم  و األخرى تتوزع بنسب متفاوتة على األشكال

ء مع تها درجة انحناء تهذيبها مائل نفس الشياوقائم عكس المدببات فنجد معظم أد تجاه انحنائها شبهبامهذبة 

ما األداة كال األخرى أائل و أربعة منها تتوزع على األشواتها باالنحناء ممن أد 3المدببات المهذبة نجد 

الشكل المائل و الشكل و الحاد يأتيان في لذلك نستنتج أن . الوحيدة من النفايات المهذبة فهي بدرجة انحناء حاد 

و  و في األخير الشكل المرآب و القائم يتشارآان في نفس النسبة℅  21.02المرتبة الثانية بعد المائلة بنسبة 

  .  كلي مثلما يبينه المنحنى البيانيهي جد ضئيلة بنسبة للمجموع ال
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  يبتوزيع درجة انحناء التهذلبياني منحنى  -42 .الشكل                    

  استمرارية التهذيب .ث

  المجموع الكلي  حزهذات   متقطع  مستمر  استمرارية التهذيب

  160  29  93 38  الشظايا

  22  3  9  10  النصال

 15 6 7 2  يالتالنص

 7 1 4 2  المدببات

 9 2 5 2  الشظايا النصالية

 1 0 0 1  النفايات المهذبة

 214 41 112 55  المجموع

 % 100 19.15 52.23  25.70  النسبة المؤوية

  توزيع استمرارية التهذيب -31.جدول
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 يظهر على أآثر من هذا ماالمهذبة في معظمها لها تهذيب متقطع و  من خالل الجدول نستنتج أن األسندة

أداة ذات حزه على الشظايا المهذبة أما  29لى تهذيب مستمر و أداة فقط ع 38على الساند الشاظوي و  أداة93

 تاوفيما يخص األد فقط ذات حزه 6منها متقطع و  9ر و اة بتهذيب مستموأد 10ت على النصال فنجد اواألد

أما ذات التهذيب المستمر فنجد سوى  منها ذات حزه 6متقطع منها نجدها بتهذيب 7على الساند النصيلي 

سندة ا بين التهذيب المتقطع و ذات حزه بالنسبة لكل األأداتين فقط ،أما األسندة األخرى فهي بنسب متفاوتة م

و في األخير  بالنسبة للتهذيب المستمر  %25.70ال تتعدى و بنسبة   %52.22فنجد التهذيب المتقطع بنسبة 

من  % 19.21 % 19.15بنسبة ضئيلة بالمقارنة مع أشكال استمرارية التهذيب فال يتعدى  زهيب ذات حالتهذ

  .الكليالمجموع 
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  يبتوزيع استمرارية التهذل منحنى بياني -43 .الشكل

  امتداد التهذيب .ح 
 المجموع الكلي طاغية  ممتدة  طويلة قصيرة   امتداد التهذيب

  160  12  23  53 72  الشظايا 

  22  2  8  8  4  النصال 

 15 1 0 3 11  النصيالت 

 7 1 1 1 4  المدببات 

 9 0 2 1 6الشظايا النصالية 

 1 0 1 0 0  النفايات 

 214 16 35 66 97  المجموع 

  ℅100  7.47 10.74 30.84 45.32  النسبة المؤوية 

  التهذيب امتدادتوزيع  -32.جدول

للساند الشاظوي و نسبة الب ة قصير االمتدادذيب في مجموعتنا الحجريالته أنمن خالل الجدول نستنتج 

منها بتهذيب طويل و الباقي يتوزع على االمتداد الممتد و  53أداة مهذبة باالمتداد قصير و  72تصل إلى 
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أداة لكل شكل ،نجد معظم النصال باالمتداد ما بين الطويلة و الممتدة و قليلة هي  25الطاغي الذي ال يتعدى 

أدوات مهذبة لكل من االمتداد  8نصال لكل منهما فنجد  4صير و طاغي و ذلك ال يتعدى تلك التي امتدادها ق

  .الطويل و الممتد 

القصير و ضئيل جدا على األشكال األخرى و هذا فيما يخص النصيالت فاالمتداد تهذيبها يقتصر على  

متفاوتة من شكل لألخر و تنفرد و ما األسندة على المدببات و الشظايا النصالية فتبدلى المنحنى أما نالحظه ع

  .داة المهذبة من نفايات التقصيب امتداد تهذيبها ممتد األ

من آل ℅  45.32لذلك نستنتج أن امتداد التهذيب على األسندة المهذبة معظمه قصير إذ يصل إلى  

تد ثم الطاغي خير الشكل الممو في األ ℅ 30.84مجموع األسندة المهذبة ، و يليه االمتداد الطويل بنسبة 

       .بنسب ضئيلة بالمقارنة مع نسب األشكال األخرى  
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  يبتوزيع امتداد التهذلبياني منحنى  -44 .الشكل

  :موضع التهذيب .ج

  نفايات  نصالية شظايا  المدببات النصيالت  النصال  الشظايا  موضع التهذيب

 0 4 2 5  12  38  الحافة اليمنى

 0 2 4 4  5  42  الحافة اليسرى

 1 1 1 3  3  11  فتين معاالحا

 0 0 0 1  2  7  الجزء األبعد األيمن

 0 0 0 0  0  3  الجزء األبعد األيسر

 0 0 0 0  0  0  الجزء األوسط األيمن

 0 0 0 0  0  0  الجزء األوسط األيسر
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 0 0 0 0  0  0  الجزء األقرب األيمن

 0 0 0 0  0  0  الجزء األقرب األيسر

 0 1 0 0  0  10  الحافتين و الجزء ألبعد

 0 0 0 2  0  36  الجزء األبعد

 0 0 0 0  0  2  الجزء األبعدالحافة اليسر 

 0 1 0 0  0  11 الجزء األبعد الحافة اليمنى

 1 9 7 15  22 160  المجموع الكلي

  موضع التهذيبتوزيع  -33.جدول

 

لذي ا للساند الشاظوينسبة الب على الحافة اليسرى التهذيب معظمه موضع  أنخالل الجدول نستنتج من 

أداة على الساند  36آما نجد ما يعادل  )150( الرسم رقممنها على الحافة اليمنى  38أداة و  42يصل إلى 

داة على آل من الحافتين معا و أ 10و ما ال يتعدى  )152(الرسم  الشاظوي موقع تهذيبها على الجزء األبعد

و الحافة  أدواة 3 يسرالجزء األبعد األة آالشكل و األشكال الباقية نجدها ضئيل الرسم  الحافتين و الجزء األبعد

فيما  ،أما األشكال األخرى منعدمة آما نراها على المنحى البياني  أداتين فقط ، اليسرى مع الجزء األبعد

 )155(الرسم رقم  أداة  12يخص النصال المهذبة معظمها موقع تهذيبها على الحافة اليمنى بما ال يقل على 

أدواة و الجزء  3 فيأدواة الحافتين معا  5 بعدد ال يتعدىخرى فتتوزع على الحافة اليسرى أما األدوات األ

أما األسندة األخرى فال تختلف على الشظايا و النصال و النصيالت فنجد التهذيب . األيمن األبعد أداتين فقط  

و  )153(يا النصالية  الرسم رقم المدببة و الشظالكل من األسندة على الحافة اليمنى  اليسرى و الحافتين معا 

و هذا يدل على آثرة المكاشط من الحافة اليمنى و اليسرى للمكشط . داة الوحيدة على نفايات  التقصيب األ

و دائما على  )149(الرسم رقم  البسيط و الحافتين للمكشط المزدوج آما نجد نسبة آبيرة أيضا من الحزات 

الحواف رغم شكلها الغير المنتظم و هذا يعود إلى المادة األولية المستعملة بتهذيب  اهتمالحواف لهذا فالصانع 

و آما نجد نسبة معتبرة من التهذيبات على حافة الجزء األبعد لتشكيل المحكات و المدببات و المثاقب أيضا .

  . المجموعة  ضمنرغم قلتها 
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 هذبةيب على األسندة المتوزيع موضع التهذل منحنى بياني -45 .الشكل

  

  مسار التهذيب . م 

  النسبة مهذبةنفايات  شظايا  نصالية المدببات النصيالت  النصال الشظايا  بمسار التهذي

 5.60 0 3 1 0  2 6  مستقيم

 4.67 0 0 0 3  2  5  محدب

 27.10 0 1 4 4  4  45  مقعر

 1.86 0 0 0 0  0  4  منتظم

 38.78 0 5 2 5  4  67  ذات حزه

 11.21 0 0 0 0  5  19  مسنن

 4.20 0 0 0 1  1  7  ير منتظمغ

 6.07 1 0 0 2  4  7  مقعر محدب

 % 100 1 9 7 15  22  160  المجموع

  سندة المهذبةعلى األ توزيع مسار التهذيب  -34.جدول

 نسبةالو المقعر ب  حزهاألدوات معظمها لها مسار تهذيب ما بين ذات  أننالحظ من خالل الجدول 

األخرى دوات للمقعرة أما األ 45و  داة لذات حزهأ 67بما يعادل  و ذلك المهذبة على الشظايا  لألدوات

شظايا لكل  7إلى  6و مل ال يتعدى أداة  لكل منهما  10فتتوزع على المسننة و الغير المنتظمة غذ ال تتعدى 

  . المستقيم  من المحدب و

منتظمة إذ ال تتعدى على الساند النصالي فنجدها تتوزع على آل األشكال بصفة  أما فيما يخص األدوات

دواتها موزعة على معظم تلف على الساند النصالي حيث نجد أالنصيالت ال تخ. أو نصلتين لكل شكل  4

أداة موزعة آما نالحظه على المنحنى  15أداوت من أصل  5األشكال إلى أن الشكل ذات حزة نجده على 
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أو  ة نجد مسار تهذيبها معظمه ذات حزهيفيما يخص المدببات و الشظايا النصال.على جل مسارات التهذيب 

  .مقعر 

ذات شكل مقعر مهذب ،لهذا أما بالنسبة لألداة الوحيدة المهذبة على نفايات التقصيب نجد مسار تهذيبها  

بنسبة  و ذات حزه % 27.10دوات المهذبة معظمه على مسار مقعر بنسبة نستنتج أن مسار التهذيب على األ

و بنسبة ضئيلة جدا آل  % 11.21بنسبة أقل للمسار المسنن بنسبة ال تتعدى  و % 38.78عالية تصل إلى 

المنتظم و الغير  األخيرو في  %5التي ال تتعدى بنفس النسبة  المقعر المحدب  و المحدب من المستقيم و

  . % 4.38المنتظم التي ال تمس أآثر من 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

مستقيم محدب مقعر منتظم ذات حزه مسنن غير منتظم مقعر محدب

الشظايا 
النصال 
النصيالت 
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  يبتوزيع مسار التهذل منحنى بياني -46 .الشكل

  ذات العنق  دواتتكنولوجية لألوفرموال دراسةال.4

و معظمها  أداة 25موقع شعبة ليهودي فلم نتحصل إلى على  على  التقطت التي األدواتقليلة هي 

آل األدوات نجدها من مادة الكوارتزيت و هي  .مبتورة من الجزء األبعد و مثلمة و رغم ذلك قمنا بدراستها 

و أآثرها مهذبة و هذا ما  .ن البني الممزوج باألسود أو الرمادي و تخلو من اللو الدآن  من اللون البني

  . لألدوات العاترية  التنميطيةسنتعرض إليه في الدراسة 

  الدراسة القياسية .أ 

  ملم  25صغر طول فهو يقدر ب أ أماملم  64ذات العنق ال يتعدى  آبر طول سجل على األدواتأ

  ملم 19و أصغر عرض يصل إلى  ملم 46آبر عرض فال يتعدى أما فيما يخص أ

  ملم  5ملم و أصغره إلى  15إلى  أآبرهو أخير السمك الذي يصل 

  ملم 30  :الطولمعدل 

  ملم 25:العرضمعدل 

  .ملم 08:السمكمعدل 
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  توزيع معدل المقاسات على أدوات ذات العنقل منحنى بياني -47.الشكل

 

م متوسطة إن لم نقل أنها صغيرة فمعظمها لها نستنتج من خالل دراسة معدل القياسات أنها ذات أحجا

فهي معتدلة  هيكل شاظوي أو مدبب  فهي ضئيلة من حيث السمك و العرض أيضا أما من حيث الطول

  .المهذبة لكل المجموعة  بالمقارنة مع األسندة

  الدراسة المورفولوجية .ب

  :تقعر العنق *

  العنق
مائل على  تقعر

  المحور
 تقعر عمودي

  تقعر عمودي

  ذات زاوية

  2  9 14  المجموع

  % 8  % 36  %  56 النسبة المئوية

  توزيع تقعر العنق -35.جدول
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  توزيع تقعر العنقل منحنى بياني -48 .الشكل

 

التي  األآثر تواجدا على األدواتتقعر العنق بعمق منحني هو  أنمن خالل دراسة تقعر العنق نستنتج 

منها  9و  أداة 25بين  مائل منتحمل عمق العنق منحني بتقعر  ةأدا 14نجد هناك حيثوجدت في الموقع 

  . أداتينالتقعر العمودي لعمق العنق ذات زاوية فال يتعدى  أماتحمل تقعر عمودي 

  

  

  حافة العنق .*

  حافة العنق
 متوازي مع محور

  األداة

 متقارب نحو الجزء

  لألداةاألقرب 

 متباعد نحو الجزء

  لألداة األقرب

  9  10 6  المجموع

  % 36  % 40  % 24 النسبة المئوية

  توزيع حافة العنق -36.جدول

حافة العنق في معظمها تتمثل في الشكل المتقارب للجزء األقرب لألداة بما  أنمن خالل الجدول نستنتج 

و في  ℅ 36بعدها نجد الشكل المتباعد نحو الجزء األقرب لألداة بنسبة   أداة 10أي ما يعادل ℅  40يقارب 

  .من المجموع الكلي  ℅ 24بنسبة  األداةأقل الحافة ذات الشكل المتوازي مع محور  و بنسبة خيراأل
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  شكال حافة العنقأل منحنى بياني -49 .الشكل

  

  شكل حافة الجزء األقرب .*

 بدون زاوية شكل منحني  شكل الحافة
بدون زاوية 

  ظاهرة
 منزوعة أومبتورة  زاوية ظاهرة

  1  1  9 14  المجموع

  % 4  % 4  % 36  % 56 نسبة المئويةال

  األقربتوزيع شكل حافة الجزء  -37.جدول

بدون زاوية و هذا ما يبينه الجدول لعنق يتميز بشكل منحني امن خالل الجدول نالحظ أن شكل الحافة 

℅  36من مجموع األدوات لها شكل منحني بعدها يأتي الشكل بدون زاوية ظاهرة بنسبة ℅  56أعاله إذ نجد 

  . % 4ا الشكل ذات زاوية و المبتورة فلم نجد سوى حالتين التي ال تتعدى أم
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بدون زاوية ظاهرة زاوية ظاهرة مبتورة أو منزوعة

المجموع
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  شكل حافة الجزء األقربلمنحنى بياني  -50.الشكل
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  وضعية العنق  .*

  وضعية العنق
 عنق مائل نحو يمين

  المحور

 عنق مائل نحو

  يسار المحور

 عنق متوازي مع

  المحور

  6  12 7  المجموع

  % 24  % 48  % 28 النسبة المئوية

  توزيع وضعية العنق -38.جدول

 

من شكل عنق مائل إلى يسار المحور ℅  48نستنتج أن وضعية العنق بنسبة من خالل الجدول 

أما شكل العنق مع ℅  28المورفولوجي و بنسبة أقل شكل عنق مائل نحو يمين المحور المورفولوجي ب 

  .℅  24المحور المورفولوجي فهو ال يتعدى 
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  وضعية العنق توزيعلمنحنى بياني  -51. الشكل

   الدراسة التكنولوجية .ج

  ذات العنق  أداةتقنية تهذيب  .*

ذات  أداة

  العنق

 أربعةمن 

  اتجاهات

من ثالث 

  اتجاهات

  اتجاهين

جهة من 

  البطن

 اتجاهين

  من جهة

  الظهر

 اتجاهينمن 

  بتناوب

 6  9  2  1 4 المجموع

النسبة 

  المئوية
16 %  4 %  8 %  36 %  24 %  

  العنقتقنية تهذيب أداة ذات  -39.ولجد
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  تهذيب العنق تجاهال منحنى بياني -52.الشكل 

 36من جهة الظهر و ذلك بنسبة  اتجاهينمن خالل الجدول نستنتج أن تقنية تهذيب العنق أغلبه آان من 

أدواة  4ى فلم نجد سو أما التهذيب من أربعة اتجاهات % 24بتناوب ب  اتجاهينو بنسبة أقل التهذيب من  %

  % 8من جهة البطن  بنسبة  اتجاهينمن  و في األخير التهذيب%  16ما يعادل 

 .% 4واحدة ما يعادل  فأداة اتجاهات و ثالث

  ذات العنق  لألدواتدراسة العقب .*

 هناك نوعان من العقب عند األدوات ذات العنق إذ نجد فيها من ال عقب لها و التي تحتفظ بعقبها و هذا

   :التاليفي الجدول  استنتاجه ما سنحاول

  دوات ذات عقب أ. 

 ذات عقب أدوات
  حرتينعنق مستخرج من 

 على الجزء األقرب بتضييق

عنق مستقيم 

  الزوايا

  12 4  المجموع

  % 75  % 25  المجموع الكلي

 ذات العنق بعقب موجود توزيع -40.جدول
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عنق مستخرج من حرتين

عنق مستقيم الزوايا 

  
  توزيع العقب على أداة ذات العنقل بياني منحنى -53.الشكل

  

  أدوات بدون عقب . 

 بدون عقب أدوات
  العقب انعدام

 بتشكيل عنق ثالثي

 بتهذيب طويل على العنق

  

 عنق غير محدد

  

  1  3 5  المجموع

  % 11.11  % 33.33  % 55.55  النسبة المئوية

  توزيع أدوات العنق بدون عقب -41.جدول

جود و هو من نوع مستقيم أن معظم األدوات التي بحوزتنا لها عقب مونستنتج من خالل الجدولين 

 أداة 5 ـبدون عقب للشكل العنق الثالثي ب أدواتثم يليها  %75بنسبة  أداة 25من مجموع  أداة 12بالزوايا 

  ذات عقب لعنق مستخرج من حزتين في الجزء األقرب  أدوات و بنسب ضئيلة %  33.33 بنسبة

فقط و  أدواتون عقب بتهذيب طويل بثالث و في األخير آل من عنق بد %55.55بنسبة  أداة 5و ال تتعدى 

أن الصانع قد اهتم و هذا يبين .جموع الكليللم أداة  25التي عنقها غير محدد لم نجد سوى حالة واحدة على 

  .العنقبشكل 

0 1 2 3 4 5 6

انعدام العقب 

بتهذيب طويل على العنق 

عنق غير محدد 

  
  توزيع أشكال العنق بدون عقبل بياني منحنى -54 .الشكل
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  ال العقب عند األدوات ذات العنق أشك.*

  النسبة المئوية  المجموع  أنواع العقب

  %  40 10  أملس

  % 4  1  مصفح

  % 36  9  مزدوج

  % 16  4  خطي

  % 0  0  منقور

  % 4  1  غائب

  % 0  0  قشري

  % 0  0  مهذب

  % 0  0  غير معرف

  % 0  0  مثلم

  % 100 25  المجموع الكلي

  العقب لذات العنق أشكالتوزيع  -42.جدول

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

أملس مصفح مزدوج خطي منقور غائب قشري مهذب غير
معرف

مثلم

  
  العقب ألداة ذات العنقتوزيع أشكال لبياني  منحنى -55 .الشكل         

 

ذات العنق ملساء و  موع الكلي لألشكال العقب عند أداة من المج % 40من خالل الجدول نستنتج أن 

بالنسبة للشكل الخطي و أداة  واحدة  % 16أدوات و 9أي ما يعادل  % 36يأتي الشكل المزدوج بنسبة أقل 

،غير ،من شكل قشري،مهذب  خرى فهي منعدمةأما األشكال األ و المصفح  الغائب ين فيما يخص الشكل

  .معرف و مثلم 

  



  الدراسة التحليلية           :                                                                                                           الفصل الثالث
 

 - 92 -

  

  شكل حافة العنق.*

  النسبة المئوية المجموع  شكل حافة العنق

  % 20 5  محدب

  % 0  0  مقعر

  % 24  6  محدب مقعر

  % 4  1  مستقيم

  % 28  7  دائري

  % 24  6  غير منتظم

  % 0  0  مبتور

  % 100  25  المجموع الكلي

 فة العنقتوزيع شكل حا -43.جدول

ثم يأتي الشكل الغير المنتظم  % 28نستنتج من خالل الجدول أن شكل حافة العنق معظمها دائري بنسبة 

من المجموع الكلي و بنسبة أقل الشكل المحدب حيث تصل نسبته إلى  % 24و الشكل المحدب المقعر بنسبة 

أداة أما األشكال األخرى فهي  25ع و في األخير نجد أداة واحدة فقط لها الشكل المستقيم من مجمو%  20

  .منعدمة 
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 توزيع شكل حافة العنقبياني ل منحنى -56.الشكل 

  لعاترية االستنتاج العام للمجموعة ا

إن موقع شعبة ليهودي يتمتع بوفرة المادة األولية و هذا ما يبرهن على أن المحجر غير بعيد عن الموقع 

 400مجاورة لها عثرنا على المحجر الذي يبعد عن الموقع بحوالي وفعال بعد استطالع الموقع و المناطق ال

متر و قد وجدنا مادتي الكوارتزيت و الحجر الرملي بأحجام آبيرة أما مادة الصوان فان وجدت فهي قليلة جدا 
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أننا نتسآل بما أن المنطقة تحتوي على تكوين لواد قديم  ال يبعد عن الموقع  إال.و هي على أحجام صغيرة 

وهل الحصى التي تتواجد على  ضفاف تكوينات الوادي القديم  استغلها إنسان موقع شعبة , متر100آثر من  أ

ليهودي؟و هل اختار استغالل المواد األولية البعيدة عن الموقع بدال من استغالل المادة قريبة منه ؟ أم قام 

. متر تقريبا 400ن  المحجر الذي هو على بعد باستعمال المادتين معا ؟ لقد وجدنا أثار نزع المادة  األولية م

مع آل التساؤالت التي ترحت في .لكن لم نعثر على أثار لحصى جلبت من الوادي قد استعملت في الموقع 

قبل دراسة أي مجموعة حجرية ما اإلشكالية سنحاول اإلجابة عليها ضمن الدراسة التي تظم هذه الرسالة،

فية اختيار إنسان ما قبل التاريخ للمادة األولية  و غالبا ما ينتقي الصانع يجب علينا أن نتعرف عليه هو آي

  .المادة األولية القابلة لتقصيب للحصول على أدوات أآثر اتقانا وصالبة

  من خالل دراستنا للمجموعة العاترية التي بحوزتنا استطعنا أن نتوصل إلى النتائج التالية 

  األوليةالمادة .أ

من ℅  94.38نسان الصانع هي مادة الكوارتزيت بدرجة أولى و هذا بأآثر من عملها اإلالمادة التي است

المادة األولية  .ولية على األدواتمن مجموع المادة األ % 5.61المجموع الكلي و ال يحتل الحجر الرملي إال 

سيدي (ربية من الجهة الغ متر إلى 400للموقع محلية فتتراوح طول مسافة المحجر عن الموقع بما يعادل 

و قد عثرنا على مخلفات أو أثار لجلب مادة  الكوارتزيت  على آتل حجرية من نفس ) محمد المجدوب 

 . المادة

العاترية التي نعني   مع المجموعة مادة الصوان منعدمة في المحجر و فيما يخص األدوات التي وجدت

التباين يمكن أن تكون  الصوان و هذا هيت منها فالمادة الوحيدة التي صنعبها المجموعة الصوانية الثانية 

الموقع فلم نجد آتل حجرية من هذه المادة ال على  من مكان بعيد عن) الصوان (ألولية بسبب جلب المادة ا

إذن فالمادة األولية المستغلة من طرف الصانع هي تلك المواد التي وجدها في ،المحجر و ال على الموقع 

   ).اللون البني و الرمادي و البني الذي يتخلله األسود ( ل أنواعها المحجر من آوارتزيت بك

نسان الصانع آمادة أولية لصناعة تلك لشاطئ التي آانت ربما يستغلها اإلو الحصى التي تتواجد على ضفاف ا

  .الحجريةالمخلفات 

  تقنية التقصيب  .ب

 فلوازية على األسندةالنويات للو لكفلوازي الذي نجده في تعلى طريقتين تقصيب للو يرتكز التقصيب

الذي نجده على باقي النويات التي استخرج منها  العشوائيالمتعددة من شظايا نصال مدببات و منها التقصيب 

إلى عدم فلوازية و هذا يمكن أن يعود إلى طبيعة المادة األولية أو ايا و نصال لكن ليس بالطريقة اللوشظ

خاصة الشاظوية منها و  لهدف األول هو الحصول على األسندةيب فاالصانع إلى طريقة التقص اآتراث

يا و النصال المنعدمة جموعة فهناك نسبة آبيرة من الشظامن آل الم % 30فلوازي ال يتعدى فالتقصيب اللو

  .غير مهذبة  و معظم األدوات هي عبارة عن أسندةالشكل أو الغير المنتهية 
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ا ويات في موقع شعبة ليهودي بتعدد أشكالها و أنواعها فنجدهما يخص دراسة النويات فتتميز النفي

ة الموسترية و الغير افة إلى المتعددة األوجه و الدائريشظية و نصال و نصيالت و باإلض فلوازية علىللو

األخرى فهي  النوياتموستيرية أما نواة دائرية  31نواة غير منتظمة و  113نواة نجد  214على  المنتظمة  ،

فلوازية فنجد التي على الشظايا أآثر من غيرها من حيث اللو النواةنواة لكل نوع أما  20ال تصل إلى ضئيلة 

 نواة فيما يخص النواة على شظية  19العدد و تصل إلى 

 و متواجدة بنسب ضئيلة على النويات % 34.74فهي غائبة تماما بنسبة  أما توزيع القشرة على النويات.

  .ستغالل الكلي للمادة األوليةعلى اال يؤآدو هذا ما 

تخلو من القشرة و هذا يظهر  ذ نجد معظم األسندةاألولي إ هذا ما يظهر أيضا على منتوج التقصيب 

الغير المهذبة اتجاه  مدى تحضير الصانع للنواة أما من ناحية سوالب النشول على القطع سواء مهذبة أو

   .الغير المنتظمة و الدائرية الموستيرية  د معتبر لنوياتائي االتجاه مع وجوثن مرآزي أو نشو لهاسوالب 

من شكل العقب من نوع  % 34أما فيما يخص البصلة و عالقتها بالعقب فنجد البصلة بنسبة تفوق 

  % 26و البارزة بنسبة تتعدى  % 47بنسبة و ما يعادلها ببصلة منتشرة  األملس

أداة ذات العنق هذه األدوات التي تمتاز بتهذيب  25منها أداة  283معتبرة تمثل في  األدوات المهذبة

  % 47.29من غيره بنسبة  أآثرو باتجاه مباشر  % 44, 47معظمه حرشفي بنسبة 

أما فيما يخص درجة انحناء التهذيب فتشترك آل من الشكل المائل و الحاد في النسب العالية و هي 

و هو قصير و مستمر على الحافة  % 50.73ة شكل التهذيب فمعظمه متقطع بنسبما أ ،لكليهما % 21.18

خير يكون على الحواف على شكل حزه اليمنى أو اليسرى وفي غالب األحيان على الحافتين معا و في األ

  .و بنسبة أقل الشكل المقعر % 39.40بنسبة 

دوات و خاصة األ ةو مبتور ةالمهذبة معتبرة تمتاز بالتنوع رغم أن معظمها مثلم األدواتنستنتج أن  

المهذبة فال نملك إلى قطعتين غير مهذبتين من مجموع  األدواتالعاترية التي تمتاز بأنها متنوعة من حيث 

تمتاز بتهذيب مستمر و أحيانا طويل  اهذآرناه في تحليل األدوات آما أن أداة و معظمها على شظية آما 25

من  عبارة عن مدببات لكنها آسرتاألخر أو مسننة و البعض  حزهعلى الحواف و معظمها نجدها ذات 

   .التهذيبو  تعذر علينا تشخيصها من حيث نوع الساندجانبها األبعد لذلك 

نستنتج أن مجموعتنا الحجرية متنوعة و مختلفة من حيث األشكال و األعداد و قد وجدنا األآثر فيها  

ة جدا و لهذا يمكن أن يكون الموقع األسندة الغير الوظيفية و خاصة الشاظوية منها و األدوات المهذبة قليل

عبارة عن ورشة أولية لنزع األسندة إذ أخذت معظم األدوات المنتهية و ما وجدناه من أدوات منتهية تتمثل 

معا لكن لم نجد أعداد معتبرة من  الحافتينأو  تكون مهذبة على الحواف على حدا،رة أساسا في المكاشط بكث

  .قطع ضمن آل المجموعة  103ضئيلة ال تتعدى  النفايات التقصيب حيث نجدها جد
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  القطع الحجرية للمجموعة العاترية تنميط . 5
إدراج المجموعة في  استطعنامعظم األنماط التي تعود إلى القائمة التنميطية غائبة لكن بالرغم من ذلك 

ولية ألتالف المادة اس المجموعة لكن باخربما تكون نف و نحن نملك مجموعتين حجريتين. حيزها التنميطي 

فاألولى من مادة الكوارتزيت و مجموعة قليلة جدا من الحجر الرملي و الثانية من مادة الصوان أو يمكن أن 

على السطح و  التقطتو ال يمكن الجزم بذلك آون أن المجموعتين  فس الوجه الثقافيمن ن أنها ليست  تكون 

 ,Bordesتهجنا طريقتين و آل مجموعة بتنميطها الخاص بها نفبطبيعة الحال قد ا ,ال نملك طباقية محددة 

F., 1961)(.  

 المؤشرات التقنية و التنميطية  .أ

أداة و  1787فلوازي من مجموع و مجموع األدوات ذات التقصيب اللوه 470:  فلوازيالمؤشر اللو -

  من المجموع الكلي و هو  نسبة قليلة  % 26.30قد تحصلنا على 

 % 15.31:  لي المؤشر النصا -

  المؤشرات التنميطية -

  % 3,07: التنميطي   فلوازيالمؤشر اللو -

  % 34,21  :مؤشر المكاشط  -

  % 35,21 : مؤشر تصفيح العقب -

  شرات الخاصة بالمجموعة النصالية المؤ. *

  المؤشرات التقنية  -

شر النصيلي فهو يتمثل في أما بالنسبة للمؤ % 4,70فهو قليل جدا فهو ال يتعدى  :المؤشر النصالي    

فهذه النسب قليلة جدا بالمقارنة مع األدوات الغير المهذبة إذ هذه النسب تخص فقط األدوات  % 30,58

  المهذبة لهذه المجموعة 

معظم العائالت لم تتواجد في هذه المجموعة باإلضافة أنها ضئيلة من حيث  :المؤشرات التنميطية 

ات المهذبة إن أردنا تصنيفها إلى الوجه الثقافي الذي يتمثل في العصر العدد و هي أضأل من حيث األدو

الحجري المتأخر فنحن من خالل الدراسة لم نعثر على أدوات تدلنا على الجزم على أنها تنتمي إلى هذه 

المجموعة رغم آثرة الهيكل النصيلي على  الهيكل النصالي إال أننا لم نعثر على النصيالت ذات الظهر 

ندل و ال على المحت القزمي بل معظم النصيالت مهذبة على الحافة تهذيبا غير متواصال أو حزات في المج

بعض األحيان على النصيالت آما يحتل الهيكل الشاظوي على  النسب العالية فيما يخص الهياآل المهذبة أو 

  .الغير المهذبة 
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 المجموعة العاتريةب 

    ي األدوات و لو آانت قليلة فعلى تتمتع المجموعة العاترية بتنوع ف

   .أداة مهذبة موزعة على أداوت متعددة التي سنذآرها بتفصيل 210قطعة نجد  2092

أدوات  7فهي قليال جدا بالمقارنة مع المجموعات األخرى فهي آما نالحظ ال تتعدى : عائلة المدببات 4 

  .فقط في آل المجموعة

  3مدببة الفلوازية 4

  4لوازية فمدببة غير للو 6

  عائلة المكاشط 

و غالبا ما يكون لديها عقب مصفح و  معظم المكاشط هياآلها شاظوية و بنسبة أقل النصال و النصيالت

أملس في بعض األحيان و هي على أعداد لبأس بها بالمقارنة مع المحكات و المسننات و المدببات و هي 

 : تتوزع آالتالي 

  29شظية  مكشط بسيط على 9

  7ط على نصلةمكشط بسي

  1مكشط بسيط على شظية نصالية 

  2مكشط بسيط على نصيلة  

  4مكشط مقعر على شظية 10

  2مكشط مقعر على نصله 

  2مكشط مقعر على شظية نصالية 

  15مكشط مزدوج على شظية 12

  5مكشط مزدوج على نصله 

  2مكشط مزدوج على شظية نصالية 

  3مكشط مزدوج على نصيلة 

  2شظية مكشط عرضي مزدوج على 22

  3مكشط عرضي  على شظية 

  1مكشط عرضي على نصله 

  1مكشط عرضي على شظية نصالية 

أما المحكات فهي قليلة مقارنتا مع المجموعات السابقة من حيث العدد و معظمها أقيمت :عائلة المحكات 

س و تغلب المحكات العرضية على األنواع األخرى من نف.على الهيكل الشاظوي أآثر مما هو نصلي 

  :و هي تتوزع على الشكل التالي . المجموعة 
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  8محك بسيط على شظية  31

  1محك بسيط على نصيلة 

  2محك بسيط مقعر على نصله 

  1محك بسيط على نصيلة 

  12محك عرضي على شظية

  2محك  شبه دائري على شظية 

  Rabot)( 1 محك على نواة من الكوارتزيت و هو  محك خشن 56

  . األدوات من مادة الكوارتزيتآل : عائلة  المحزوزات  

تمتاز المحزوزات بأعقاب معظمها ملساء مع تهذيب على الحواف تارة  و في بعض األحيان على 

الحافتين معا  و يأتي الجزء األبعد بعد ذلك و يكون التهذيب عليها  قصيرا و على شكل حزه جزئية في معظم 

بالشكل  أداة  و هي تتوزع على األسندة 56ألخرى إذ تمثل آما أنها أآبر نسبة من آل المجموعات ا. الحاالت 

  :التالي

  أداة  42 حزه على شظية

  أداة  4حزه على شظية نصالية 

  أداة  5حزه على نصلة

  أداة 5حزه على نصيلة 

المسننات ال تقل نسبة عن المحكات فهي معتبرة إذا ما قرناها بالمجموعات األخرى  :عائلة المسننات

  .ل الشاضوي أيضا فهي على الهيك

  13مسننة على شظية  43

   3مسننة على نصلة

  :األدوات العاترية  58

  مدببة لالفلوازية مهذبة  6

  مكشط بسيط على شظية 11

  محك بسيط على شظية شبه دائري 19

   حزهمدببة ذات  22

   مسننات 23

  المتنوعات 62 

  األدوات المبتورة 

  مدببات مبتورة من 

  الجزء األبعد 
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  ات عنق غير مهذبةمدببة ذ

  شظية ذات عنق  غير مهذبة

  الجدول التنميطي .ج

  و عدده التنميطي النمط  العائالت

  حسب القائمة

  النسبة النسبة المؤوية عدد األدوات

  التراآمية

  مدببة الفلوازية-  3  عائلة المدببات

  مدببة غير الفلوازية-  6

3  

4  

1.31  

1.75  

1.31  

3.06  

 77. 15  3.06  7  المجموع

18 .84 

19.27 

20.14 

21.89 

22.76 

23.63 

30.02 

32.39 

33.26 

34.57 

35.44 

36.75 

37.18 

37.61  

37.61  

  

  

  عائلة المكاشط

  شظية مكشط بسيط على9

  نصلهمكشط بسيط على 

  مكشط بسيط على شظية نصالية

  مكشط بسيط على نصيلة

  مكشط مقعر على شظية 10

  قعر على نصلهمكشط م

  ةمكشط مقعر على شظية نصلي

  مكشط مزدوج على شظية12

  نصلهمكشط مزدوج على 

  مكشط مزدوج على شظية نصلية

  مكشط مزدوج على نصيلة

  مكشط عرضي على شظية 22

  نصلهمكشط عرضي على 

 مكشط عرضي  على شظية نصالية

  مكشط عرضي على نصيلة

29  

7  

1  

2  

4  

2  

2  

15  

5  

2  

3  

2  

3  

1  

1  

  

12.71  

3.07  

0.43  

0.87  

1.75  

0.87  

0.87  

6.57  

2.19  

0.87  

1.31  

0.87  

1.31  

0.43  

0.43  

   34.64  79  المجموع

 

41.11 

41.54 

42.41 

  محك بسيط على شظية 31  عائلة المحكات

  نصلهمحك بسيط مقعر على 

  محك بسيط على نصيلة

  مقعرمحك بسيط 

8  

1  

2  

1  

3.50 

0.43 

0.87 

0.43 
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  محك عرضي على شظية

  محك شبه دائري على شظية

  محك على نواة 56

12  

2  

1  

 

  

5.26 

0.87 

0.43 

  

42.84 

48.01 

48.97 

49.04  

   11.84  27  المجموع

 

75.35 

77.01 

79.29 

81.48  

  على شظية حزه 42 عائلة المحزوزات

  على شظية نصالية حزه

  نصلهعلى  حزه

  على نصيلة حزه

42  

4  

5  

5  

26.31 

1.75 

2.19 

2.19  

   32.45  56  المجموع

 

87.18 

88 .49  

  عائلة المسننات

  

  على شظية مسننة 43

  نصله مسننة على

  

13  

3  

5.70 

1.31  

   7.01  16  المجموع

 

93.31 

95.94 

97.69 

99.45 

99. 43  

  مدببات 58  عائلة ذات العنق

  شظايا مهذبة

  المحزوزات

  المسننات

  مهذبةشظية غير 

11  

6  

4  

3  

1  

4.82 

2.63 

1.75 

1.31 

0.43  

   10.96  25  المجموع

 

100%  
  %100  210  المجموع الكلي

  توزيع األنماط على المجموعة العاترية حسب القائمة النمطية -44.لجدو
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األنماط حسب القائمة
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  لألدوات المهذبة حسب القائمة النمطية منحنى بياني -57 .الشكل
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سنتطرق إلى تحليل ) شعبة ليهودي (بعد الدراسة التحليلية للمعطيات الخاصة بالموقع المدروس 

معطياتنا السابقة مع معطيات لبعض المواقع المجاورة للموقع المدروس و محاولة مقارنة هذه المواقع من 

الناحية  بحوزتنا منحيث الشكل و المضمون و ذلك بإظهار نقاط التشابه و االختالف بين المواقع التي 

و موقع خروبة موالن و مرابو و من موقع أرزيو  كنولوجية لكل المواقع آل على حداالمورفولوجية  و الت

  .)شعبة ليهودي (أخيرا موقع المنار بالموقع المدروس 

VII. أرزيو موقع: Camp Franchet-d’Esperey )(  
   تعريف الموقع .1

يتواجد موقع آامب ) آاب آاربون(وموقع ) عين الغزالن( على الطريق الوطني الذي يفصل موقع

وقد أعطى هذا الموقع  )Camps, G., 1954(  آامس هذا األخير الذي اآتشف من طرف ,فرنشي ديسبري

  .للناحية الغربية الجزائرية مهمة و طباقية أجمل األدوات الحجرية 

التي قد ,التي تزخر بها المنطقة الغربية يتواجد الموقع على هضبة تطل على البحر فهي آمعظم المواقع 

و  خروبة مرابو ,خروبة موالن(مع بعض النقاط للمقارنة مثل آل من  )شعبة ليهودي(حاولنا دراستها آموقع 

  .) موقع المنار 

  طباقية الموقع .2
    و المشبكات الصخرية القاعدية (consolider)الشواطئ الصلبة , االتربة الحمراء أول نجد

  .  قية الموقع واضحة فنجد الطبقتين األوليتين تحتوي على أدوات عاترية أما األخيرة فهي عقيمةطبا.

  المادة األولية.3
فيما يخص المادة األولية المستعملة في الموقع فهي مادتين أساسيتين ال أآثر و هما الصوان و مادة 

تتفوق مادة الكوارتزيت على المواد  و في غالب األحيان.و هي على أحجام وآميات متفاوتة  الكوارتزيت

  .األخرى من الصوان و الحجر الرملي 

   األسندةتوزيع .4
إن  % 6الشظايا من مادة الكوارتزيت هي األآثر وجودا في الموقع أما األدوات الصوانية ال تتعدى 

لصوان على الموقع آان محل استقرار من طرف االبرو مغربين إذ نجد بعض النصال والنصيالت من مادة ا

التربة الحمراء مع وجود أدوات صوانيه لألداة ذات العنق وهذا ما يؤآد أن اإلنسان العاتري قد استعمل أيضا 

  .هذه المادة

إن مادة الكوارتزيت التي استعملت من طرف اإلنسان العاتري هي األآثر تواجدا على الموقع فهي على 

فا عن مادة الصوان التي نجدها على شكل أحجام صغيرة آتل معتبرة وأيضا متجانسة من حيث الترآيبة خال
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اإلنسان العاتري آما إن حجمها الصغير صعب من مهمة الصانع  استغاللومن نوع رديء لذا لم تكن محل 

الذي آان يبحث عن مادة متجانسة أي سهلة االستعمال و في نفس الوقت المادة التي تعطي له اآبر عدد ممكن 

ار مادة الكوارتزيت متواجدة على أحجام معتبرة فهي التي آانت المناسبة للصانع على من الشظايا و باعتب

غرار مادة الصوان التي وجدت بأحجام صغيرة ولم تكن مالئمة إال لصنع أدوات صغيرة التي نستخلص منها 

  )أدوات هندسية ورؤوس سهام ,النصيالت( 

   التقصيب تقنية.5
األآثر تواجدا  هي و النويات التي لم يتم تقصيبها الصفائح ,الوظيفية  الغير,إن مجموع الشظايا المنتهية

و هذا إن دل على شيء فهو أن الموقع ليس إال ورشة للتقصيب والتهيئة األولية لألدوات  , في الموقع

  .ما األدوات المنتهية و المهذبة فهي ضئيلة جدا  أ ,الحجرية 

 تواجدا في الموقع األآثرحجام متفاوتة وهي أوهي على  : ةالغير المنتظم: وهي على نوعين :النويات.أ

  .عددا من سابقتها  األقلو الهرمية الشكل التي هي 

فنجد الشظايا الغير المهذبة بكميات  ,و نفايات التقصيب  موجودة بكثرة في الموقع  الشظايا : الشظايا.ب

  .مهذبة أدواتا منه 95 نجد أداة 216فعلى ,المهذبة  األدواتآبيرة مقارنة مع 

تواجدا  األآثرهي    (à facette)في ما يخص قاعدة الضرب للشظايا فالقاعدة الملساء و الوجهانية أما

مع وجود بعض المدببات  وجها نيةلها قاعدة  % 56لها قاعدة ملساء و  % 44نجد أداة 110في الموقع فعلى 

أما في ما يخص حكات مجود بعض المكاشط والو إلىالصغيرة و الكبيرة ذات التهذيب الوجهاني باالظافة 

نجدها مبتورة و لب األحيان امختلفة و في غ أشكالأداة  وهي على  29تتعدى  األدوات  ذات العنق  فال 

و قطعة  30وال تتعدى  استعمالها أعيد شظايا أومن نواة  استخرجتالصفائح التي يمكن أن تكون  أما .خشنة 

  .موع األدوات المتواجدة على الموقع لنا مج يظهرالجدول الموالي 

  

  دوات الحجرية لموقع أرزيوتصنيف األ -45. جدول     

 النسبة المئوية المجموع األدوات الحجرية

  26 79  المدببات

  31  95  المحتات

  11  44  النصال

  09  26  المكاشط

  10  29 أدوات ذات العنق

  10  29  الصفائح

 % 100 302  المجموع
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  رزيوللمجموعة  العاترية لموقع أ لتوزيع  بيانينحنى م -58. الشكل

المجموعة الحجرية للقزميات الهندسية فهي ضئيلة بالمقارنة مع المجموعة العاترية فالمجموعة آلها  أما

  تلف عن األدوات العاترية من حيث الحجم و التقنيةمن مادة الصوان فهي تخ

زوعة من النصال و النصيالت خالفا عن المجموعة مجموعة العصر الحجري القديم المتأخر نجدها من

 4 على نصال  11  :مكشط14, مدببة  22وجدت ، العاترية فهي شاظوية  أآثر مما هي نصلية و نصالية

نصيالت ذات الظهر  5,ذات حزه 5 ,نصيالت 24, محكات  4 من مادة الكوارتزيت 1 و  على شظايا

  . واحدمثقب  و, المجندل

و   ع أرزي توزيع األدوات على المجموعة الالبرومغربية للموق
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  مغربية على موقع أرزيو بروتوزيع األدوات اإلل ى بيانيمنحن -59.الشكل

إن المجموعة الحجرية لموقع ارزيو سواء آانت شاظوية عاترية أو نصالية ابرو مغربية فهي لها مكانة 

متاز بوفرة المادة األولية ت لتيمهمة في المساهمة في تكوين المواقع  الساحلية الغربية الجزائرية هذه المواقع ا

وعة فهي متن دوات ادة الكوارتزيت التي تتواجد بكثرة على السواحل الجزائرية أما فيما يخص األاصة مخ
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 اترية للشرق الجزائري ذات العنق فهي جد ضئيلة بالمقارنة مع المواقع الع رغم قلتها خاصة فيما يخص أداة 

منحنى فهي معتبرة من مدببات اما األدوات األخرى آما نالحظها على ال.أداة لكل المجموعة  29فال تتعدى 

خاصة و نصيالت مهذبة لكن قليلة هي تلك التي نجدها من النيالت ذات الظهر المجندل و ذات حزة و ضألة 

  . لهذا نستنتج أن المجموعة الصناعية متنوعة من حيث األدوات المثاقب و آثرة المكاشط و النصال 

VIII.موقع خروبة  
  تعرف الموقع  .1

معلومات هامة خاصة من  أعطى المواقع العاترية للغرب الجزائري آونه  أهموبة من يعتبر موقع خر

  )Pallary, P., 1890.( اآتشف أول مرة من طرف) الستراتغرافية  (الناحية الطباقية

و يحتوي على أآثر من نقطة و قد أعطى أعداد . مهمآونه جد  بالموقعالعديد من الباحثين  اهتمآما 

  .وت و خاصة لذات العنق معتبرة من األدا

     
  )طباقية الموقع( موقع خروبةصورة ليمثل -  60 .الشكل

  

ة و الصناعة الحجرية و هما خروبة هامتين من حيث الطباقييتوزع الموقع على نقطتين 

  من طرفتين قد درست هاتين النقط,)(Maraboutخروبة مرابو و) (Moulinموالن

L.,1946.) Balout,( و هي  مفصلة و هامة على النقطتين آل على حدا ى فصل طباقيةقد توصل إل و

 :آتالي 
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  طباقية موقع خروبة مرابو.2
  ليةاالكثبان الرملية الح

  )(consolidéesالكثبان الحديثة المجمعة 

 (Grés jaunes)رمل أصفر

  التربة الحمراء

  )(Poudingues et Grés marins à pétoncles الدملوك و الحجر الرملي البحري ذات قواقع 

  طمي و آوارتزيت لي اإليوسين األعلى

   روبة موالنطباقية خ. 3
  الكثبان الحالية

  الكثبان الحديثة

  (quartzites taillés atériens)تكوينات الكوارتزتية العاترية 

 )(Grés jaunesالرمل األصفر 

 (dépôt  caillouteux)  حصويةتوضعات 

 )poudingue à pétoncles(الدملوك ذات قواقع 

 (marnes à cailloutis)طمي ذات حصى 

 (marnes et quartzites du medjanien)يت يعود إلى المجاني طمي و آوارتز

  للموقعين المجموعة الصناعية.4
ذات العنق في موقع خروبة مرابو و وجودها في موقع مرابو موالن التي تتعدى  أداةفهي تمتاز بندرة 

  الموقعين آلتافي  انعدام المدببات أداة 67

  لموقع موالن 2بالنسبة بمرابو و مكاشط 3

  المحكات وجدت واحدة في آال الموقعين

  غير موجودة في خروبة مرابو و ال تتعدى قرصين لخروبة موالن األقراص

 .تين في آال النقط 3النصال 

  

IX.موقع المنار) (Cap Ivi 
  تعرف الموقع . 1

نقطتي خط عرض  ينحصر بين  ستغانم و هوآلم من والية م24بعد يتواجد الموقع األثري المنار على 

المواقع الساحلية  لمعظم التكوينيةمن الناحية الجيولوجية فهي نفس  أماشرقا   ˚24ل شماال و خط طو 05˚36

  شهدتهالنشاط التكتوني الذي  إلىبالنسبة لمستوى التكوينات و هذا يعود  االرتفاعفي  اختالفالغربية مع 
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مجموعتين حجريتين مختلفتين من حيث الكم و موقع المنار يحتوي على .الجيولوجية   األزمنةخالل  طقةالمن

فنجد صناعة شاضوية عاترية من مادة الكوارتزيت و صناعة حجرية ,الحجم و المواد األولية المستعملة 

 . من الوجه الثقافي اإلبرو مغربي أنهانصالية من مادة الصوان و هي تبدو 

   األوليةلمادة ا.2
المواد األولية المستعملة من طرف الصانع في ما يخص أدواة المجموعة  أهمتعتبر مادة الكوارتزيت من 

تحتوي المجموعة فهي صناعة تقتصر على مادة الصوان  )برومغربيةياإل(المجموعة األخرى  أماالعاترية 

قطع من  10دة الكوارتزيت إال ما يقارب من ماقطعة حجرية و هي في مجملها  846من  أآثرترية على االع

 .مادة الحجر الرملي

   المجموعة الصناعية.3
ناعية التي يزخر بها موقع المنار فهي تتوزع على الحامل الشاظوي و النصالي أما المجموعة الص

موقع ال(عبة ليهودي مجموعة الصوانية  فهي تشبه موقع شبالنسبة للمجموعة العاترية و النصيلي بالنسبة لل

ختالف من حيث آما نجد ا) الكوارتزيت ،و الصوان (المدروس من حيث تنوع من حيث المادة األولية 

الجدول التالي يبين لنا المجموعة الحجرية العاترية  الصناعي أيضا ما بين المجموعتين التي تم التقاطها و 

  .) 2001. س و أوشلي،. ك شبني،( في الموقعالمتحصل عليها 
  

    

منتوج 

التقصيب

شظايا 

غير 

  مهذبة

 شظايا

  مهذبة

نصال 

غير 

 مهذبة

نصال 

 مهذبة

 نصيالت

غير 

  مهذبة

نصيالت 

  مهذبة

الحصى 

  المهيأة
 النويات

 نفايات

  

 أدوات

 مبتورة
 المجموع

عدد 

  األدوات
549  43  7  14  0 0  2  58  103  70  846  

  (Cap Ivi)لمجموعة الصناعية العاترية لموقع المنارتوزيع ا -46.جدول
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  لمجموعة الصناعية لموقع المنارلتوزيع امنحنى  -61.الشكل 

  

قطعة حجرية  1154من  أآثرالمجموعة الحجرية للعصر الحجري القديم المتأخر فهي تحتوي على  أما

أآثرها ليست مهذبة تتوزع بصفة متفاوتة على األسندة الشاظوية أآثر من غيرها من النصال و المدببات التي 

التي التقطت على مساحة  يبين توزيع األدواتالجدول التالي ورت النصيالت ذات الظهر المجندل تنعدم و آث

  .الموقع 
  

منتوج 

 التقصيب
  اشظاي

شضايا 

  مهذبة

نصال 

غير 

 مهذبة

نصال 

 مهذبة

نصيالت 

غير 

  مهذبة

نصيالت 

  مهذبة
  نفايات النويات

القطع 

 المبتورة
 مجموع

عدد 

  األدوات
314 83  3  2  63  65  263  298  63  1154 

  100  5.45 25.82 22.79  5.63  5.45 0.17 0.25  7.19  27.2  النسبة

  عة الصناعية الصوانية  لموقع المنار إحصاء المجمو-47. جدول
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  رلعصر الحجري المتأخر لموقع المنال بياني للتوزيع األدواتمنحنى  -62.الشكل

  

X.المنار، شعبة ليهودي ،أرزيو و خروبة ( عامة حوصلة(   

   الطباقيةالناحية .1
شعبة (تتمتع المواقع األربعة بطباقية جد مهمة و مفصلة آما ذآرناه سابقا تتمثل طباقية الموقع المدروس 

و بعدها طبقة التربة الحمراء التي تحتوي على أدوات تتمثل في طبقة لكثبان رملية حديثة بطباقية ) ليهودي

ما فيما ألم ، أالقاعدية و تكوينات الوديان القديمة و حجر ا ذات العنق و من ثم نجد طبقة المشبكات الصخرية

يخص طباقية موقع أرزيو  فهي تحتوي على  التربة الحمراء و الشواطئ الصلبة التي تحتوي على أدوات 

عاترية أما األخيرة التي تتمثل في المشبكات الصخرية فهي عقيمة بالنسبة لموقعي خروبة موالن و خروبة 

  .مرابو

العاترية بعدها الحجر الرملي  تتكون من الكثبان الحالية بعدها تكوينات الكوارتزيتية :ة موالنخروب 

طمي و آوارتزيت يعود إلى وطمي ذات حصى آذلك الدملوك ذات قواقع و التوضعات الحاصوية و صفر األ

  . المجاني

 آذلك و من ثم رمل أصفر تتكون من الكثبان الرملية الحالية ، طبقة الكثبان الصلبة : خروبة مرابو

طمي و آوارتزيت لأليوسين  و من ثم التربة الحمراء بعدها طبقة  الدملوك و الحجر الرملي ذات قواقع 

  .األعلى 

 لألدوات العاترية  في نفس الطباقية عبة ليهودي و موقع أرزيو  يشترآان من هنا نستنتج أن موقع ش

ليهودي و نجد األدوات العاترية في موقع شعبة األدوات العاترية حيث نجد التربة الحمراء التي تتواجد فيها 

نجد موقع  افة إلى التربة الحمراء لموقع أرزيو  نجدها على تلك الطبقة للشواطئ الصلبة لموقع ، آماإض
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أما موقع  ،شعبة ليهودي يتميز بطبقة الوديان القديمة التي توازي طبقة المشبكات الصخرية لنفس الموقع

فله طبقتين من تربة حمراء و الشواطئ الصلبة التي تتواجد فيها األدوات العاترية و الطبقة األخيرة أرزيو 

التي تتمثل في المشبكات الصخرية  خالفا عن موقعي خروبة موالن و مرابو اللذان يختلفان في حد ذاتهما إذ 

ما خروبة مرابو التي تتمثل في نجد خروبة موالن تتكون من طبقة الكوارتزيت التي تحمل أدوات عاترية أ

طبقات متعددة متتالية التي تحمل أدوات ذات العنق تتمثل في الطبقة الحجر الرملي األصفر و التربة الحمراء 

بعدها توالى الطبقات األخرى من الدملوك الذي يتواجد في الموقعين و يختلفان في الطبقتين األخيرتين حيث 

اني لخروبة موالن و طبقة من طمي لأليوسن األعلى بالنسبة للموقع خروبة نجدها طبقة من الكوارتزيت للمج

  مرابو

يشترآان المواقع في آونهما يتمتعان بمجموعتين من الناحية تقنيات التقصيب والصناعة الحجرية  

حجريتين مختلفتين من حيث تقنية التقصيب و تنوع األدوات و إختالف المادة األولية ،حيث نجد المجموعة 

الصناعية العاترية من مادة الكوارتزيت في آل من موقع شعبة ليهودي و موقع خروبة و موقع المنار أما 

موقع أرزيو فقد وجدت أدوات عاترية من مادة غير الكوارتزيت و هي مادة الصوان هذه األخيرة التي نجدها 

ما من ناحية توزيع األدوات أفي المواقع الثالث تخص المجموعة النصلية التي لها خصائص ابرومغربية 

دوات و خاصة من حيث الحجم الكلي للمجموعات الصناعية التي تم نجد تباين من حيث الشكل و نوع األف

  .العثور عليها 

فقد تفوق الثالث أالف في آل من موقع المنار و شعبة ليهودي آما ال تتعدى األلف في موقع خروبة و  

ناعة الحجرية فقد نجد التقصيب دوات و الصهناك تنوع في األد وجد ما من حيث التقنية فقأموقع أرزيو 

و نفس الشيء في موقع شعبة ليهودي ℅  30من مجموع األدوات و ال يتعدى ℅  60فلوازي الذي يفوق اللو

  .لموقع خروبة موالن و مرابو 

برة من األسندة من حيث المجموعة الصناعة و طبيعة األسندة نجد آل المواقع تشترك في النسبة المعت

على الشظايا و خاصة الغير المهذبة و آثرة النوويات الغير المنتهية خاصة موقع المنار ،شعبة ليهودي و 

موقع أرزيو خالفا عن موقعي خروبة موالن و مرابو ال تتوتجد فيها آثرة النوويات إال أنها تتمتع بوجود هام 

بالنسبة  25أداة في موقع أرزيو و  29موالن و ال تتعدى  أداة موقع خروبة 67ألداة ذات العنق التي تتعدى 

و هذا مانبينه في التحليل  رابو  و أداة لموقع المنار و قليلة جدا في موقع خروبة م 3لموقع شعبة ليهودي و 

 لألدوات 
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  تحليل المجموعات الصناعية .2
دوات التي وجدت على المواقع بحوزتنا استطعنا أن نميز بين األ التي من خالل الجداول السابقة 

التي تعود المجموعات الحجرية الكاملة هي  إذ تباين من حيث األدوات العاترية الساحلية الغربية حيث نالحظ

على المواقع  لى ما آتب أو نشرما المواقع األخرى فهي عبارة عن حوصلة عامة عأ . إلى الموقع المدروس

ة للمجموعات ألن ال يوجد هناك مقارنة أما من حيث تنوع األشكال و فلم نعتمد على األعداد اإلجماليلهذا 

األدوات فهذا ما  رآزنا عليه حيث تتواجد األدوات العاترية و خاصة منها أداة ذات العنق بنسبة آبيرة في 

أداة و تخلو و  30أداة أما موقع شعبة ليهودي و موقع أرزيو ال تتعدى  67موقع خروبة موالن بأآثر من 

أداة في موقع المنار آما نراه على المنحنيات البيانية تتميز  3عدم في موقع خروبة مرابو و ال تتعدى تن

المواقع بأنها تحتوي على مجموعتين حجريتين مختلفتين و على األرجح أن تكون المجموعة الصوانية التي 

ت بعض العناصر التي تأآد أنها رو مغربية لكن قد تواجديتوازي المجموعة العاترية الكوارتزتية بأنها إب

ع النوويات و النصيالت ذات الظهر المجندل التي تواجدت في آل من موقع ات التقصيب و أنواتقنيآذلك من 

  .بدون أن تتواجد على موقع شعبة ليهودي ،المنار و أرزيو 

و أرزيو   آل من خروبة موالنو تتواجد في تنعدم األقراص في آل من موقع المنار و شعبة ليهودي 

تتوتجد النصال بكثرة في ،أداة في أرزيو و أداتين فقط في خروبة موالن  29نسب ضئيلة ال تتعدى لكن ب

نصال  4نصلة في موقع أرزيو و ال تتعدى  44موقع شعبة ليهودي أآثر من غيره من المواقع و تصل إلى 

مدببة 74مدببة وتصل إلى  79ما يعادل بفي المواقع المتبقية المدببات تتواجد بنسب عالية في موقع أرزيو  

  مواقع األخرى من المنار و خروبة فتنعدم في الموقع المدروس أما بال

عدم وجود للمسننات في آل من موقع أرزيو و خروبة و تواجدها بكثرة في موقع المنار و الموقع 

ن تتواجد في موقع بدون أ أرزيو و موقع شعبة ليهودي نجد المكاشط و المحكات معتبرة في موقع.المدروس 

  .لمنار و  خروبة ا

ن األدوات الوظيفية بالمقارنة بالقطع الغير المهذبة قليلة جدا لهذا فالمواقع تعتبر من هنا نستنتج أ 

ال تتعدى  ما عدى الموقع المدروس الذي  آورشات أولية من آثرة األسندة الشاظوية و نفايات التقصيب

أداة لكل المواقع فهو  125درة األدوات العاترية من أداة ذات العنق فال تتعدى ن. ةقطع 103نفايات التقصيب 

آما نالحظ ندرة المرآب العاتري من  في المواقع العاترية الشرقية الجزائريةعدد قليل بالمقارنة على ما وجد 

يل جدا التي وجدناها نعدام الشظايا النصالية في آل المواقع إال القلإو   (festonné)نويات التي تعرف بنوع 

أما المجموعة الصوانية فقد قورنت مع موقع المنار و أرزيو إذ توصلنا إلى النتائج .على موقع شعبة ليهودي 

  :التالية

ة آل األدوات في معظمها صوانية و على ساند شاظوي قليلة األحجام ما عدى موقع أرزيو فاألسند 

ؤوس السهام و الحجر المصقول في آل المواقع إلى موقع نعدام وجود رتكون على النصال و النصيالت، ا
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الدراسة التحليلية لكل موقع تظهر ذلك و رغم  .البقايا لفخاربعض  شعبة ليهودي الذي عثرنا فيه على

االختالف الموجود في آل المواقع من نسبة األدوات و تنوعها إال أنها تبرهن على وجود الصناعة العاترية 

  .ساحلية الغربية و غنائها من حيث الصناعة الحجرية التي تزخر بها آل تلك المواقع في تلك المناطق ال
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  :الخاتمة
 

 مورفو تكنولوجيةو التي تتمثل في دراسة التي قمنا بها في الفصول السابقة من خالل الدراسة 

على حجرية لموقع شعبة ليهودي معتمدا على التحليل و المقارنة بين بعض المواقع التي تواجدت الللمجموعة 

تطرقنا إلى المجموعات الحجرية  و من حيث الموقع الجغرافي و االنتماء الثقافي  الخطية  الصيرورةنفس 

من حيث تنوع المجموعات الحجرية من حيث  الحجم  و توصلنا إلى بعض النتائج الهامة باالختصار للمنطقة

  .و التقنية

عبارة عن ورشة أولية  لكثرة األسندة الغير الوظيفية و خاصة الغير  المدروس  الموقع نعتقد أن 

 هذه األخيرة من الطبيعيو آما الحظنا العدد الضئيل جدا لنفايات التقصيب و . و قلة األدوات المهذبة المنتهية

آما أن المحجر الذي جلبت منه المادة األولية جد قريب من  .-إذ اعتبرنا الموقع ورشة أولية-معتبرة  أن تكون 

ات أو القطع دوعلى األرجح فإن األ الموقع لكن موقعه الطبيعي آونه منحدر ساعد على تدحرج األدوات و

الصغيرة قد جرت مع المياه التي قد تأتي من سيول جبل الديس الذي يفصله عن الموقع الطريق الوطني رقم 

تكون نفايات التقصيب إلى جانب األدوات ذات الحجم الصغير و خاصة المجموعة  أنلهذا فيمكن  ،11

  . هيللهضبة التي هو عسوى المنحدر أو االنصالية قد تكون انتهت على الشاطئ آون أن الموقع ال يفصله عنه 

ء الوحيد الذي لم نتعرف عليه هو إمكانية آما استنتجنا أن المادة األولية متواجدة بكميات معتبرة الشي

القديم بدل المادة األولية التي تتواجد في  الوادي ضفافنسان الصانع للحصى المتواجدة على استخدام اإل

عن الموقع مسافة أربع مائة متر أما الوادي القديم فهو على بعد مائة متر ال المحجر بحكم أن المحجر بعيد 

أآثر لكننا لم نجد أدوات صنعت على تلك الحصى بل القطع آلها من مادة الكوارتزيت بالنسبة للمجموعة 

ان و ال العاترية و مادة الصوان بالنسبة للمجموعة النصالية فالمادتين األساسيتين هما الكوارتزيت و الصو

  .قطعة   20تتعدى األدوات على الحجر الرملي 

تتعدى نسبتها نصف المجموعة آما   نهاأدد الهائل للساند الشاظوي العمن خالل الدراسة و استخلصنا 

الحظنا العدد المعتبر للنوويات و خاصة الغير المنتظمة رغم التنوع الذي نلمسه في األنواع األخرى و خاصة 

،تمتاز النوويات بتنوعها و آثرتها آما أنها تخلو من القشرة و هذا ما يبين االستغالل رية  الدائرية الموستي

تنوعها من حيث اللون و الترآيبة و انعدام النويات العاترية من النوع الكلي للمادة األولية رغم وجودها و 

(festonné ).  

ت لدراسة من حيث الشكل نواة و آلها من مادة الكوارتزيت و آلها تعرض 236لقد أحصينا 

ا يعود إلى المادة ة من النوويات الغير المنتظمة و هذالمورفولوجي و التقني و قد أحصينا آما ذآرنا أعداد مهم

األولية التي آانت صعبة بالنسبة للصانع أو أنه لم يكن يهتم بالشكل العام للنويات و آان هدفه هو الحصول 

  . أآثر من غيرها من النصلية و النصالية أو المدببات وية ظالشعلى قدر آبير من األسندة و خاصة ا
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أهم ما صنعه إنسان شعبة ليهودي و بأعداد متفاوتة بالنسبة لألسندة األخرى  األسندة على الشظايا آانت 

بعد و الحافتين األجزء ال لنصالية و هي على العموم من الجانب المورفولوجي نجد التي نعني بها النصلية و ا

  .ي غالب األحيان غير منتظمة و تمتاز أيضا بعقب أملس بدون أن نهمل األنواع األخرى لكن بنسب ضئيلةف

  .ألولية و هي قليلة اآما تمتاز بأنها تخلو من القشرة إلى القليل منها التي تخص الشظايا 

ع الشاظايا فنجد خرى أي النصالية و النصلية و المدببات فهي ضئيلة جدا بالمقارنة ماألسندة األأما 

ايا النصالية  لكن بنسب األسندة على النصال أآثر نسبة على النصيالت و المدببات ، آما نجد بعض الشظ

حال تتمثل في الشظايا بالدرجة هذه األخيرة التي بطبيعة ال ،المهذبة واء القطع الغير المهذبة أو س ضئيلة 

محكات و المدببات و درجة األولى بعدها المحزوزات و الأما نوع األدوات فهي متنوعة من مكاشط بال ولىاأل

  .دوات األخرى آالمثاقب و غيرها من األدوات التي تمثل الصناعة العاترية قليلة جدا األ

ف أآثر مما هو على تمتاز األدوات المهذبة بتهذيب على العموم قصير على الحافة تهذيبا على الحوا

أآثر من ألفين قطعة لم قليلة بالمقارنة مع المجموعة الحجرية فعلى  فهي نقدوات ذات العأما األ. الجزء األبعد

عد لكن هذه األداة التي نجد معظمها مثلمة و مبتورة من جزئها األب قطعة لألداة ذات العنق  25نجد سوى 

القليل منها التي لم نستطع إدراجها ضمن  و ،الجزء األبعدقليال على على الحواف أو  معظمها وجدناها مهذبة 

را أن جزءها األبعد قد بتر و لم نتمكن من تصنيفها هذه األدوات آلها من الكوارتزيت و ظاألدوات المهذبة ن

خيرة التي تمس المجموعة الضئيلة النصالية التي عثرنا احدة منها من مادة الصوان هذه األلم نعثر على أية و

التي ترافق المجموعة األولى و لكنها تختلف من حيث الترآيبة المورفولوجية و ليس فقط عليها في الموقع و 

دواته يكن يستعمل مادة الصوان في صنع أ نسان العاتري لملهذا فاإل .لمادة األولية التي صنعت منهامن حيث ا

 .الحجرية 

لى األسندة الشاظوية و ولى عتعتمد األ. نها مختلفة عن المجموعة العاتريةأ وعة الصوانية المجمتبدو 

وجدنا عدد هام من النوويات الموشورية و الهرمية و  آما .ما العاترية فهي تخص الشاظوية فقطالنصالية أ

هناك فرق من حيث جدت في المجموعة العاترية آما أن المستنفذة بدون أن نجد النوويات من تلك التي توا

 .فالشظايا و النصيالت أحجامها صغير جدا الذي نجده صغير لهذحجم األدوات و ذلك يناسب حجم النوويات ا

و في رنا إليها فقط سواء على التوزيع أبل أشلكن لم ندرجها ضمن  الرسالة  بدراسة هذه المجموعة  ناقم 

  .الدراسة 

  

أعداد ن المجموعة التقطت على السطح لكنها تزخر بطباقية محددة آون أبقع لم يمد لنا رغم أن المو

ورشة أولية  نسان الصانع على الموقع آون هذا األخير يتمثل فيالمخلفات األثرية التي ترآها اإل ئلة منها

ارتين مختلفتين تعاقبت في نفس الموقع و ربما أآثر من اثنتين آوننا قد وجدنا بعض قطع فخارية في لحض

  .الموقع 



  الـخـاتمة                                                                                                                                             
 

 - 125 -

بمعلومات قيمة حول تلك المجمعات الصناعية لهذا فان الدراسات في هذه المواقع البد منها آونها تمد لنا 

تمييز بين صناعتين دوات عن غيرها استطعنا و رغم قلة بعض األ المادية التي قام اإلنسان الصانع بإنتاجها

على مادتين مختلفتين و آما نالحظ ذلك على المواقع األخرى المقارنة مع الموقع المدروس  مختلفتين صنعت 

لصنع دوات العاترية من استخدام مادة الصوان نسان صانع األيو الذي استعمل إأرزباالختالف مع موقع 

في نوع و حجم األدوات من منطقة ختالف باال أدواته هذه الخاصية التي لم تتواجد على المواقع األخرى 

  .لألخرى لكنها متشابهة من حيث التقنية 

 عتين مختلفتين من عاترية إلى ابيرو مغربية تتشارك آل المواقع في آون أنها تتميز باحتوائها على صنا

من  منتظمة للوصول إلى نتائج قد تمكنناآل هذا التنوع يزيد من غناء هذه المواقع و ضرورة القيام بحفريات 

رتيبها آون أن ة التي لم نتمكن من الوصول إلى تفهم و تفسير تلك الترآيبات الطباقية بين الصناعات الحجري

ى التقاط فوق السطح و قد تمكنا إلى حد ما التعرف على بعض الخصائص العامة لهذه دراستنا أقيمت عل

، رغم المكانة الهامة التي تحويه هذه المواقع لفهم  الجانب  التقني و التنميطي المجموعات الصناعية من حيث

 .األوجه الثقافية للمنطقة و خاصة الصناعة العاترية التي تهمنا أآثر

تكفي نوع أو شكل القطع أو األدوات لفهم وجه ثقافي معين و خاصة إن آان األمر يعني فباعتقادنا ال  

الصناعة العاترية فهي ليست أداة ذات العنق فحسب بل آل المرآب الصناعي الذي يكونها من طباقية و 

غم احتوائها على بعض مميزاتها و ليست ابرو مغربية رليست موستيرية رغم ،صناعة قائمة بحد ذاتها 

 . تواجدها في نفس الموقع و الطبقة 

لقطع و األدوات من شكالية من آم اعلى بعض األسئلة التي طرحت في اإللهذا فدراستنا هذه قد أجابت 

موقع ضها من مكانة الصناعة العاترية  في الجابة على بعاإلصل وجودها لكننا لم نتمكن من مواد أولية و أ

السل العملية للمختلف الصناعات الحجرية التي التقطناها على الموقع و المدروس آون أننا ال نملك آل الس

آل  رث الحضاري الذي تزخر بهتلك المخلفات و اإل مازالت متواصلة لمعرفة يكفي أن نقول أن الدراسات

فهم ساعدة لإلمكانية المواقع الجزائرية و خاصة الغربية الساحلية التي تحتاج إلى دراسات معمقة و العلوم الم

   . نسان ما قبل التاريخ إ لنا اإلرث الهائل الذي ترآهيرورة ذلك ص
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  ةالمجموعة العاتري قطع
 

 

 

 

نموذج من مطرقة صلبة 63.الشكل        

   

  

  

  )أ(  

تعتبر المطرقة 

الوحيدة التي وجدت ضمن 

المجموعة الصناعية من مادة 

الكوارتزيت تحتوي على أثار 

 االستعمال و هي عبارة عن

حت من الجزء األبعد و 

األقرب لألداة و هي ال تتعدى 

ملم  114غ و ال تفوق  450

ملم فيما  88في الطول و 

 يخص العرض، تملك طبقة

و من حيث المادة  من القشرة

األولية فهي من النوع الجيد 

من الكوارتزيت من اللون 

البني الفاتح بدون أي أثار 

  للزنجرة 

فالوازية على شظية  النموذجين من النويات اللو

المجموعة  من مادة الكوارتزيت من اللون 

البني الغامق و هي مشظات من الجوانب و 

) أ(هي آثيرة السوالب النشول تتمثل  النواة 

في نواة متوسطة الحجم و جد رفيعة السمك 

تحتوي على آمية قليلة جدا من القشرة  خاصة 

  )أ(من الجهة الظهر 
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                         )ب(                          

  نويات لوفلوازية على شظية .64-  الشكل                                   

  

  

  

  )أ(                      

تحمل قشرة ر من جهة الظهأ النواة 

أما جهة البطن فهي خالية من  لكنها جزئية 

القشرة و تحتوي على سوالب النشول على 

  معظم حوافها 

خالية من القشرة مع قليل ) ب(النواة   

من التثليم على جهة الظهر نفس المادة 

مادة ) أ(التي نراها على النواة 

 الكوارتزيت
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  )ب(                      

 نماذج من نويات دائرية موستيرية         -65.الشكل                                            

 

 

 

   

 

)أ(                                         

 

 

النويات المتعددة األوجه ضئيلة حيث 

تتمثل . تمثل األقلية ضمن أشكال النويات

أوجه  خالية من القشرة ذات)  أ(النواة

مشظات من آل الجوانب من مادة  متعددة

الكوارتزيت ذات اللون البني بدون أي نوع 

  .من القشرة على الوجه الخلفي 

خالية من القشرة ) ب(ة نجد النوا

و هي دائرية موستيرية محضة تتمتع 

بتشظية على آامل الحواف من جهة 

الظهر و قليلة التي تتواجد على البطن 

بدون أي نوع من الثلم أو الزنجرة و 

مثلمة ليست .حوافها
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                             )ب(            

  نويات متعددة األوجهنماذج  -66.الشكل      

  

 

 Nucleus Festonné) ( محك على نواة -67.الشكل 

محك على نواة األداة الوحيدة من 

هذا النوع التي وجدت على 

الموقع ضمن االلتقاط على 

السطح من مادة  الكوارتزيت من 

لون مغاير إذ وجدناها ذات اللون 

داة هي األأملس و  األخضر

 الوحيدة التي عثر عليها 

تحتوي على ) ب(النواة 

القشرة على معظم جزئها 

الخلفي و بكميات أقل من 

تشظية على جزئها األمامي ب

آامل األوجه بتشظيات 

قصيرة على آل المساحة 

  .المقصبة 
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  نواة لوفلوازية على نصلة -68  الشكل                                

 

)                             أ(                 

 

 

 

 

  )ب(                                       نويات غير منتظمة 69-  .الشكل رقم              

ضمن المجموعة توصلنا إلى فرز نويات 

لوفلوازية على نصلة آلها من مادة 

الكوارتزيت ذات اللون البني القاتم  وهي 

  ليست معتبرة ،

تبدو بدون قشرة على آل المساحة  

المقصبة من جهة الظهر و البطن ذات 

تشظية معتبرة لالستخراج قدر ممكن من 

النصال ليست متوازية آما نراه على 

الرسم من حيث الطول متوسطة أما 

غير منتظمة آمعظم  الحواف فهي

النويات على آل األشكال فهي تفتقد إلى 

 .الحواف المنتظمة

األآثر  ر المنتظمة هيالنويات الغي

و هي بمعدل   األشكال تواجدا على الموقع

العدد الكلي  214نواة من مجموع  113

هي  ة الكوارتزيت و،آلها من ماد

مشظات بطريقة عشوائية آما نالحظ 

  على الرسمين إذ ال نجد عليها القشرة
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  نواة هرمية -70.الشكل                              

     

قمنا بهي أي على األسندة فيما يخص األدوات المهذبة فسنستعرظها بإنتظام حسب الدراسة و التقسيم الذي 

من شظايا مهذبة نصال و نصيالت و مدببات حتى المتنوعات إذا ما وجدت عليها تهذيب سواء آلي أو جزئي 

  .على آل األدوات المجموعة الصناعية العاترية 

  

 

                                                              

 الشظايا آثيرة هي الحزات على

التي وجدت على الموقع ضمن 

ط حيث وجدنها أيضا على االلتقا

األسندة من نصال و نصيالت التي 

تظهر على الرسم فتحوي على جهة 

الظهر القليل من  القشرة و هي 

موجودة على  الظهر أما الحزة 

فنجدها على الجهة اليسرى من 

 األداة

 ضمن المجموعة تحصلنا

على  بعض النوياة الهرمية و 

تخلو هذه التي بحوزتنا على 

القشرة على آل مساحتها 

المقصبة سواء من جهة الظهر 

و هي ) ب(أو جهة البطن ) أ(

لنزع شظايا ذات شكل خاص و 

جدها في قصيرة الحجم التي ال ن

المجموعات الصناعية العاترية 

 لكنها ضئيلة جدا               
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)أ(                                                

 

  

                                      )ب(    

 

  )ج(                      نماذج من مكاشط على شظايا -72 .الشكل

من بين األدوات المتوفرة ضمن هذه المجموعة 

رضية نجد المكاشط من معظم أنواعها من بسيطة إلى ع

آما هي الحال على الرسم حيث األولى تتمثل في مكشط 

بسيط على شظية من مادة الكوارتزيت المتجانسة ذات 

اللون البني القاتم تبدو التهذيبات على الحافة اليسرى 

لألداة بتهذيب غير متواصل لكنه طويل على الحافة بدون 

  ) الظهر و البطن (أي أثار للقشرة على الجهتين 

لقياس نجدها متوسطة إلى صغيرة من حيث ا

سنتم بالنسبة للطول و ما بين  20الحجم حيث ال تتعدى 

فيما يخص العرض و نلفت الذآر أن آل  14إلى  12

  . الرسومات مقاسها طبيعي 

أما الشكل الثاني فهو مكشط  بسيط بتهذيب غير 

ال  تخلو  لكوارتزيت مستمر من الحافة اليمنى من مادة ا

داة حيث  نجد القليل منها على الحافة على األ القشرة

  .اليمنى للظهر ،آما يبينه الرسم

أما المكشط األخير الذي يظهر على الرسم فنجده  

بتهذيب مستمر على الحافة اليسرى بتهذيب طويل لكن 

غير متجانس على طول الحافة اليسرى و هو أيضا من 

  .مادة الكوارتزيت 
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)أ(   

  

  )ب(                                                        

  )  ب(                    

  

  

                                   

  

  

    

  

                           نماذج من محكات على شظية -73.الشكل                                                         

خالية من خالل الرسم نالحظ أن األداة 

من القشرة من الجانبين و من الجزء األبعد له 

واجهة عرضية ذات تهذيب متواصل على 

طول الحافة بتهذيب مستمر و طويل على 

آما نالحظ أن لها حزة من جهة د الجزء األبع

البطن أما فيما يخص القياس فهي متوسطة إلى 

  . صغيرة الحجم  

عبارة عن محك بسيط على  )ب(الرسم 

ة من القشرة على جهة الظهر و شظية خالي

بعد لتهذيب يتمرآز على حافة الجزء األالبطن ا

أما من حيث  صير و قليل على الحافة لكنه ق

المقاسات فنجد األداة متوسطة القياس إلى 

  .قصيرة آما نالحظه على الرسم 

يحتوي على الثالث فيما يخص المحك 

الظهر و قليل على  القشرة على معظم مساحة

البطن حيث يظهر التهذيب على حافة مساحة 

الجزء األبعد لألداة و يبدو تهذيبا آليا و 

األداة من مادة . متواصل مستمر على الحافة 

، أما من حيث القياس فاألداة وارتزيتالك

  .متوسطة القياس آما نالحظه على الرسم 

و هذا المحك هو المحك الوحيد 

 االنموذجي الذي وجدناه على الموقع فمعظمه

 بسيطة أو عرضية و تمتاز هذه األداة أنها

تخلو من الثلم و الزنجرة و حوافها حادة و لم 

تملس من فعل العوامل الطبيعية رغم وجودها 

   .   على السطح 
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  نموذج من مدببة -74.لشكلا                                              

  

 

 

  نموذج من مسننة على شظية -75. الشكل

  

قليلة هي المدببات في هذه المجموعة خاصة المهذبة 

منها حيث نجدها ذات تهذيب غير مستمر على الحافة 

قصير غير منتظم متناوب على اليمنى لألداة بتهذيب 

الحافة إلى غاية الجزء األبعد ،مادتها من الكوارتزيت 

 الحواف  و تخلو تماما من القشرة لكنها مثلمة على

،تبدو األداة من حيث  

القياس معتبرة حيث تفوق 

ملم فيما يخص العرض  50

ملم من  60و أآثر من 

  .حيث الطول 

    أما التهذيب عليها فهو 

ن مسننات من جهة عبارة ع

الجزء األبعد ليست منتظمة 

 لكنها طويلة على الحافة 

 قليلة             
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  )أ(                                                                                          

      

  

  )ب(                                                                                               

  شط على النصال نماذج من المكا- 76.الشكل                                                 

نالحظ  أن النصلة تحمل ) أ(الرسم 

تهذيبا على الحافة اليمنى لألداة بتهذيبات 

قصيرة و غير مستمرة  أي متقطعة على 

معظم الحافة اليمنى ، تخلو األداة من 

ال نجد عليها القشرة و تبدو حادة الحواف و 

         . اثار الثلم أو التمليس 

   

  

و هي نفس الشيء آاألولى هي ) ب(األداة  

عبارة عن مكشط على نصلة لكن بتهذيب مستمر 

و طويل على الحافة اليمنى دائما القشرة تبدو 

منعدمة على مساحة األداة من جهة الظهر و 

البطن معا  آما نجد حوافها حادة و ليست مثلمة 

  مزنجر                         و ال
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)أ(   

 

  )ب(                                                                         

  نموذج من نصلة ذات حزة -  77.الشكل                                                              

النصلة التي بحوزتنا ليست الوحيدة 

في المجموعة حيث تتمثل الحزات على 

الكثير من األداوت المهذبة بنسب متفاوتة 

من ساند ألخر حيث النصلة التي نالحظها 

على الرسم تبدو من مادة الكوارتزيت 

آمعظمها من األدوات التي تخص 

ذات اللون البني الغامق المجموعة العاترية 

ذات تجانس من حيث الترآيبة الجيولوجية 

تحوي هذه األداة على القشرة على حافتها 

اليسرى و مساحة الظهر لكنها جزئية أما 

الحزة فتظهر من جهة البطن لألداة و لها 

حواف غير منتظمة  و تشظية على آل 

  . األداة
أما النصلة الثانية التي نالحظها على 

فهي تحمل حزات على الحافة الرسم 

  اليسرى بحواف غير منتظمة  

من  و تخلو.والعقب فيها أملس 

 القشرة على آل مساحتها من جهة الظهر و

  .البطن معا 
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  )أ(                                                                                                             

 

)ب(   

   

 

 

 

)ج(   

  المهذبة نماذج من النصيالت -78 .الشكل                                                               

  
  

قليلة جدا النصيالت التي عثرنا عليها صمن 
هذه المجموعة لكن قد تمكنا من تشخيص و دراسة 
البعض منها آما التي تظهر على الرسومات التي تلي 

أن النصيلة تحمل حزة على ) أ(إذ نالحظ على الرسم 
حافتها اليسرى من جهة الظهر أما التي نراها على 

تبدو .أسفل الحافة اليسرى فهي تشظية و ليست تهذيب 
النصيلة خالية من القشرة لكنها تحتوي على تثليم على 
حافة الجزء األبعد هذا األخير الذي يتبين على الرسم 

داوت هذه أن له آسر و هذا ما نالحظه على معظم أ
تبدو النصيلة من .المجموعة و خاصة المهذبة منها 

  .مادة الكوارتزيت ذات اللون البني القاتم  
التهذيب يظهر .من نفس المادة ) ب(تبدو األداة 

جليا على األداة في تلك الحزة التي نجدها على الحافة 
اليمنى لألداة و هي جد عميقة و طويلة على الحافة 

من جهة الظهر أنها تحتوي على نالحظ على األداة 
قشرة على معظم مساحتها و أما العقب بالنسبة 

  .لألداتين فهو أملس 
التي بحوزتنا تتمثل في نصيلة على ) ج(األداة 

شكل مثقب و لكنه ليس آذلك فهي نصيلة مهذبة من 
الحافة اليمنى بتهذيب قصير و غير مستمر على حافة 

  .األداة 
متجانسة إال أنها مادتها من الكوارتزيت ال

 تعرضت إلى تثليم في معظم مساحتها من حيث الحجم
ملم من حيث الطول و اقل من ذلك  14ال تتعدى 

  بالنسبة للعرض تخلو تماما من القشرة على مساحتها 
 



 
 
 

  
 
 



  نماذج من أدوات ذات العنق                 :                                                                                    الملحق الثاني 
 

 - 154 -

   :أدواة ذات العنق 

 
)أ(    

 
 
 

 
)ب(      

 
 

 

آثيرة هي القطع ذات العنق المبتورة       
أداة   25ضمن هذه المجموعة إذ على 

لذات العنق التي تحصلنا عليها أثناء 
قطع مبتورة من جزءها  9االلتقاط نجد 

  :األبعد في معظم الحاالت  منها 
فهي مبتورة من جزءها ) أ(األداة 

األبعد و لم يبقى منها سوى الجذع و العنق 
،القطعة من مادة الكوارتزيت ذات    

القطعة مثلمة بشكل شبه آلي حيث نجد 
  .الحواف غير منتظمة  

 

بدورها تحمل آسر على جزئها األبعد و ) ب(القطعة 

تخلو آذلك من التهذيب على حوافها هي عبارة عن 

ذبة أو يمكن أن يكون تهذيبها قد آسر أي شظية غير مه

موجود على جزءها األبعد ،أما القشرة فهي تنعدم على 

آل مساحة األداة بدون أثار للزنجرة لكنها مثلمة على 

الحواف و الجزء األبعد أما المادة األولية التي صنعت 

 .منها فهي الكوارتزيت 
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  )ج(                        

 
  )د(                  

                  
 
 

  األدوات المبتورة لذات العنق -79.الشكل                                    
  

  
  
  

  

عبارة عن مدببة على عنق مهذبة ) ج(القطعة 

لحواف فهي مكشط مزدوج بتهذيبات على ا

قصيرة غير مستمرة على الحواف ،تبدو األداة 

مبتورة من جهة العنق و هذا الكسر ال يبدو 

قصدي إذ ربما يعود إلى المادة األولية التي لم 

يتحكم فيها الصانع حيث تتمثل في مادة 

اما العنق فمقصب من الجهتين .الكوارتزيت  

  بتشظيات عميقة على األداة

تتمثل في شظية ذات عنق ) د(القطعة 
مهذبة على الجزء األبعد رغم آسره حيث نجد 

حزة على الحافة الداخلية للبطن األداة بحزة 
قصيرة و عميقة على الجزء االبعد الذي آسر 

لكننا لم نتمكن من معرفة هل الكسور على 
الألدوات قصدية أم من فعل التعرية و العوامل 

بت في جعل األدوات هشة و الطبيعية التي تسب
سهلة الكسر رغم أن الكسر ال يبدو جديد على 
األداة التي بدورها ال يبدو عليها أثار الزنجرة 

أو القشرة  إال أنها مثلمة لكن ليس آلي على 
أما العنق فيبدو لم يستخرج من حزتين .األداة 

  . على الحافتين بل  من الحافة اليسرى فقط
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    )أ(                 

 
)ب(                                 

 
)ج(                       

 
  العنق الغير المهذبةذات أدوات - 80.الشكل                                          

 
 

 4وات الغير المهذبة فنجدها ال تتعدى قليلة هي األد     

تبدو بحواف ) أ(أداوت و فصلنا في ثالثة منها ،فالقطعة 

غير منتظمة لكنها مقصبة بحزتين على الجزء األقرب 

فيها القشرة سواء من جهة  للحصول على العنق  تنعدم

الظهر أو البطن ،القطعة من مادة الكوارتزيت رغم انعدام 

ه مثلمة بشكل شبه آلي حيث نجد القشرة عليها إال أنا

الحواف ملساء لهذا لم نتمكن من التعرف على التهذيبات 

 .التي نجدها على األدوات 

تتمثل في شظية ذات عنق بدون أي نوع ) ب(القطعة 

من التهذيب على الحواف و الجزء األبعد بانعدام الكلي 

 مادة فهي األولية المادة ،أماللقشرة على آل مساحة القطعة 

 جد القطعة لكن القاتم البني اللون ذات  بدون الكوارتزيت

   مثلمة

 وجدت التي المهذبة الغير القطع من آذلك )جـ( القطعة

 القطعة فتتميز العنق ذات أداوت من القليلة المجموعة ضمن

 لتشكيل بالنسبة اليمنى الحافة على واحدة بحزة مقصبة أنها

 المادة أما ، السابقة األدوات من الحجم قصيرة هي و العنق

 البني اللون ذات الكوارتزيت فهي بها صنعت التي األولية

 الثلم أو القشرة أشكال من شكل أي القطعة على نجد لم الفاتح

  . آلية شبه مثلمة القطعة لكن

 



  نماذج من أدوات ذات العنق                 :                                                                                    الملحق الثاني 
 

 - 157 -

 
                              )أ(

  
   )ب(  

                                                         
  المحكات ذات العنق -81.الشكل                                             

  
  

                      
  

  
  

هي عبارة عن محك نموذجي من ) أ(األداة 

يبات على مادة الكوارتزيت  األداة لها تهذ

الجزء األبعد بتهذيب مستمر و عميق و مباشر 

على طول حافة الجزء األبعد  نالحظ أن األداة 

لها قليل من القشرة على جهة البطن أما فيما 

يخص الزنجرة و الثلم فتنعدم على األداة فنجد 

الحواف حادة إذ األداة لم تتعرض إلى العوامل 

نجد  الطبيعية آونها متواجدة على السطح إذ

األدوات المهذبة معظمها مثلة و خاصة أدوات 

 ذات العنق

و هي عبارة عن شظية من ) ب(األداة 
الكوارتزيت ذات عنق  خالية من القشرة على جهة 
الظهر و البطن ،آذلك فيما يخص الزنجرة أيضا ، أما 
الثلم فاألداة مثلمة مثل معظم األدوات التي وجدت على 

لعوامل الطبيعية التي تلعب دورا الموقع و ذلك يعود إلى ا
سلبيا على األدوات ، أما فيما يخص العنق فهو مستخرج 

على الحافة اليمنى و  من الحافتين بحزتين عميقتين
  اليسرى إال أن الحواف غير منتظمة 
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  )أ(                                                              

  
  

  
  )ب(                                                                    

  
  

  أدوات لذات العنق ذات حزة -82.الشكل                                                       
  
  
  

تتمثل في شظية ذات حزة على  ) :أ(األداة 
الحافة اليمنى لألداة من  مادة الكوارتزيت  ، من 

نق استخرج من حزتين من آل الجانبين حيث الع
بعنق طويل و ظاهر تتمتع األداة بأنها ال تحتوي 
على القشرة وال على الزنجرة أما من حيث التثليم 
فهي مثلمة بعض الشيء من جهة البطن أما 

            الحواف فهي غير منتظمة   

نجدها ذات حزة على الجزء األبعد و قليل من ) ب(األداة 

ة اليسرى من جهة البطن بدون استخراج لكي للعنق الحاف

من آال الجهتين للحواف الجزء األقرب بانعدام القشرة 

اثر للزنجرة أما الثلم فنجده قليل  على آل مساحتها و ال

التي هي عبارة عن شظية من مادة  جدا على األداة

الكوارتزيت ذات اللون البني القاتم  و هي المادة جد 

استنتجنا أنها المفضلة عند الصانع آون متجانسة التي 

 .األدوات معظمها قائمة على هذه المادة 
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  )أ(                                              

  
  
  

  
  )ب(                                           

  مسننات على أداة ذات العنق  -83.الشكل                                   
  

  
  
  
  
  

تتمثل األداة في شظية مسننة على ) : أ(األداة 
طول الحافة اليمنى و الجزء األبعد  بتهذيبات متواصلة 
طويلة على األداة ،هذه األخيرة التي تحتوي بدورها على 

لزنجرة فال نجد لها القشرة على معظم ظهر األداة  أما ا
اثر على األداة بالنسبة للثلم نجده ضئيلة على األداة 
الحواف غير منتظمة رغم أنها مهذبة أما العنق فيبدو 
مستخرج من الجهتين بحزات طويلة على األداة لهذا 
فنجد العنق طويل وواضح على القطعة ذات اللون البني 

لتي تكون الرمادي من مادة الكوارتزيت آباقي األدوات ا
  .  هذه المجموعة 

تتمثل في شظية ذات عنق من مادة ) : ب(األداة 
الكوارتزيت  ذات حزات على الجزء األبعد لكن بتهذيب 
قصير و متقطع على الحافة ن العنق يمتاز بكسر من الجهة 
اليمنى و هذا يعود ربما إلى حوادث التشظية التي تقع 

ك إلى طبيعة المادة للصانع عند صنع األداة أو يعود آذل
األولية التي لم تتحمل الضرب على الحافة و يبدو العقب 
مزدوج ،األداة خالية من القشرة و الزنجرة على معظم 
مساحتها إال أنها تحتوي على تثليم على الحواف من فعل 

  العوامل الطبيعية آون أن األدوات تعرضت للتعرية  
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  شط على أداة ذات العنق مك -84.الشكل                                                                         

  

ق حيث الرسم قليلة هي المكاشط على أداة ذات العن
الذي بحوزتنا يتمثل في مكشط لكنه بتر بصورة جزئية ) أ(

من الجزء األبعد يحتوي على بعض التهذيبات على الحافة 
اليسرى لكنها جد قصيرة و متقطعة على الحافة  األداة من 
مادة الكوارتزيت التي تتواجد بكثرة على الموقع التي نجد 

الظهر بقشرة على  عليها جل األدوات ،نجد على معظم جهة
المساحة تقريبا شبه آلية لكن بدون أي اثر للزنجرة أما 
التثليم فتكاد األداة تكون حوافها ملساء  أما عقبها فهو أملس 
على العموم و نجد األداة قصيرة من حيث الحجم بالمقارنة 

  . مع األدوات السابقة 
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 نموذج من نويات دائرية موستيرية. 1.الصورة 

  

  
  
  

  نموذج من نويات لوفلوازية على شضية. 2.الصورة 
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  نموذج من نويات لوفلوازية على نصلة. 3.الصورة 
  

  
 

 نموذج من نواة آروية.4.الصورة 
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  نموذج من مطرقة صلبة.5.الصورة 
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  ذج من نواة غير منتظمةنما. 6.الصورة 
  
  
  

  
  

 )(Rabotنموذج من نواة .7.الصورة 
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 بةذج من شظايا لوفلوازية مهذنما.8.ة الصور
  

  
  

  ذج من شظايا مهذبة مبتورة من الجزء األبعدنما .9.الصورة 
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 ذج من شظايا مهذبة على الحوافنما.10.الصورة 
  

  
 

 نموذج من نصال مهذبة.11.الصورة 
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  نموذج من مدببة عاترية.13.الصورة 
  
  

  
  
  

  نموذج من النصيالت ذات بتر.14.الصورة 
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 نموذج من شظايا نصالية مهذبة.15.الصورة 
  

  
 

 ذج من أدوات ذات عنق على شظيةنما.16.الصورة 
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 نماذج من أداوت ذات العنق مبتورة جد مثلمة.17.الصورة 
  

  
 

  ذات العنق المهذبة ذات قشرةنماذج من أداوت .18.الصورة




