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: دراسة وجه من النيوليتى الصحراوي  
 البقري السفل حسب المقطع الرابع

.  الجزائر- الطاسيلي ناجر -لموقع تين هناآتن   
 



 
 

 :  المقدمـة

 1952سنة  (.H. Breuil) براي.  ألول مرة من طرف هـ"البقري"استعمل لفظ 
 ) H.Breuil1952 لوصف رسومات صخرية من الطاسيلي ناجر، ثم أصبحت  ) 73 ص

 .بعد ذلك تعنى فترة آاملة للفن الصخري المرسوم والمنحوت

ص  H Lhote. 1966 (1966ابتداء من سنة" البقري"أتسع معنى هذه الكلمة
 .H) لوت. ار و اآتشفها هــة و فخـة حجريـلكي يضم إلى جانب الفن الصخري صناع ) 273

Lhote) تتمثل هذه الصناعة خاصة في صفيحات مجندلة . في مواقع أثرية للطاسيلي ناجر
فتواجد هذه األدوات و هذا . الحواف، أقراص بيضوية الشكل و الفخار المزخرف بنقط آبيرة
د ـنج .(H. Lhote) لوت. الفخار في عدة مواقع من الطاسيلي بنسب عالية ما تقدم به هـ

ز بكثرة هذه ـالمتمي. ح.ق ± 250 4470ين ترتايت المؤرخ بـ ـع تـذه المواقع موقـن هـضم
). ح. ق ±4860250(ن موقع إن إتينن  مII النماذج من األدوات وهذا الفخار، والمستوى

 حجرية 49ة و ستة أجزاء من مجموع ـواف مجندلة آاملـحات ذات حالذي قدم ثالثة صفي
)Alimen H 1968 73 ص (  

و الفن الصخرى " البقرية"القة المباشرة الوحيدة بين الصناعة الحجرية الع
في  1965 سنة (.Mori F)  موريابرزيو فيهاتعرف علالمعروفة الى حد االن هي تلك التي 
ثر على ـحيث ع) 230  ص1965  (Mori F) ليبيا (ملجأ وان محو جياج باألآاآوس

فوق صخرة  (F. Mori)  موريممن المرحلة المتوسطة لتقسي" بقرية"رسومات صخرية 
، و على المساحة .ح.ق ±7430130سقطت من سقف الملجأ وجدت في طبقة أثرية أرخت بـ 

ة من ـحديبث تحمل رسومات ترجع إلى المرحلة ال-من السقف– التي انقطعت منها الصخرة
أن البقري ينقسم إلى ثالثة هذا األخير يرى و للبقري لألآاآوس،  (Mori) م موريـتقسي

 : مراحل متتالية

 .م. ق6754±7045المرحلة القديمة أو مرحلة وان أميل  •

 .م. ق5952المرحلة المتوسطة أو مرحلة وان تابة  •

 .ح. ق5405المرحلة الحديثة أو مرحلة تين الالن  •

 ص Maitre JP 1972( 1972سنة  (J.P.Maitre) تراير مدى جون بيان
عموما معرفة صعب فمن ال: " حيث آتب ،ثقافيا إلى تعريف البقري آرونولوجيا و) 129

 أنعني بها ثقافة معروفة بالتدقيق زمانيا و ماديا أو نعني بها فترة أو حقبة .المفهوم المقصود به
 5500البقري على الرعاة الذين عاشوا ما بين أقترح أن يطلق اسم ". ة دون شيء  آخرـزمني

 . قبل الميالد في األآاآوس بليبيا و الطاسيلي ناجر بالجزائر و المناطق المجاورة2500و 
تدعم هذا الرأي في السنوات األخيرة بالمعطيات األثرية و التأريخية التي تم الحصول عليها 

 .G)بأدت بجينات أوماسينجد ضمن هذه المعطيات تلك التي . في هذه المناطق
Aumassip)  نوآشو  (G. Quechon) )Amassip G et Quechon  1996 ص 

-Camps( فابرر  فحسب هـ آمبس1ريةالتينق بين الثقافة البقرية و الثقافة ـإلى التفري) 211

                                                 
   1934الول مرة من طرف م ريقاس سنة " التنريى"أستعملت كلمنة 1

   عندما اعاد استعملها ج تيكسييي1962فلقت معارضة شديدة يف االوساط العلمية آنذاك حىت سنة 



Fabrer (وجه خاص " البقري"ة، فاألول حضارة واحدهاتين الثقافتين تشكالن وجهين ل
 .)123 ص Camps-Fabrer) 1967  خاص بالسهول" التينيري"ني بالجبال، والثا

يستند تمييز جينات أوماسيب و آيشون على المكونات األثرية لمواقع العصر 
 نجد أن  إذ.الحجري الحديث التي عثر عليها في سهول طاسيلي ناجر و تشاد و نيجر

بكونها فقيرة و " التينيري"ة لهذه المواقع تذآر أآثر في البقري و ليس في ـة الحجريـالصناع
ع بزخرفة ـار هذه المواقـة الشكل و يمتاز فخـمصنوعة على صخور برآانية و غير جميل

 .ترقيمية و سنية وباستعمال بكمية آبيرة لمثبت معدني

على الفخار فقط وتترك العصر الحجري الحديث عموما واقع مات ـسار درـتقتص
 صرامة القوائم لبي لكونها ال ت إلى البقري و بالخصوص التي ترجعالصناعة الحجرية
هذه الصناعة إلى نوعية المواد األولية لالشكل السيئ باحثين يرجع معظم ال. النمطية الكالسيكية

: في هذا المجال (J.P. Maitre) آتب متر. عادة ما تكون صخور برآانيةالتي المستعملة و 
ريخي أور تـأي تطإلظهار عات الحجرية من الصعب االستناد على الصناأنه يظهر لنا إذن "
 .J.P 1972" (.راز خصائص ثقافة معينة ماـث، أو إبـر الحجري الحديـللعص) آرونولوجي(

Maître   الحد األدنى "فإن اإلنسان النيوليتي قد صنع  دائما  حسب هذا الباحثو. ) ص
ام نظرا ـس السهوري في هذا المجال في الرؤوضرالحد األدنى ال يتمثل و فقط "الضروري

 .ألهميتها و نوعيتها الرفيعة إلى جانب باقي الصناعة الحجرية

 آانت رداءة أو جمال أنه مهما ،تبرز إشكاليتنا عكس ما جاء في هذه األقوال
 آان على شكل أدوات أو خام فإنه يحمل في آيانه بطريقة أو بأخرى امنتوج حضاري سواء

نا البحث عليها من خالل دراسة يلع المميزات فهذه الخصائص و. خصائص تميزه عن غيره
 آل جوانب هذا المنتوج الحضاري و ليس ترآه بالجانب و االآتفاء بالقول أنه رديء ال فائدة

 في هذا المنتوج و إبراز خصائصه مهما آانت، و ال يستبعد أن تكون رديئة المزاياتكمن . فيه
 .يس مجرد رأي سطحي و يأخذ بهالحكم نتيجة علمية و لفإن هذا و في هذا الحال  

المقطع الرابع من موقع تين هناآتن بالطاسيلي آمجال هذه  إشكاليتنا تأخذ
 :   هيعدة أسبابيعود إلى رنا هذا المقطع يااخت. لتطبيقها

 .يدخل ضمن سلسلة ستراتغرافية هامة فريدة عبر الصحراء الوسطىأن المقطع  •

 . آمية هائلة من البقايا األثريةأنه قدم •

 . تمت فيهسلسلة تأريخات راديومتريةأن  •

 .بعد فترة قصيرة تتميز بنشاط ريحي قويأنه يأتي  •

 . وجدت فيهعدة مساحات سكنيةأنه  •

  

  

  

  

  

  



  

 :  عموميات فيزيائية . 1

 :  تحديد المنطقة  1.1

راء الوسطى بين خطي عرض ـ في الجهة الشرقية للصح2يقع الطاسيلي ناجر
يحده من . 2آم 80000تصل مساحته االجمالية إلى  .رقاش ’11  و°5 ماال وش ’27و   24°

الشرق الشريط الحدودي مع ليبيا، و من الجنوب الشريط الحدودي مع جمهورية النيجر 
سير تراثيا من طرف الحظيرة ي يتبع الطاسيلي ناجر إداريا إلى والية إليزي و .)1خريطة (

 UNESCO من طرف 1982 عالمي سنة راثـف الطاسيلي ناجر آتـصن. الوطنية للطاسيلي
 .1986سنة (Biosphère)  آمخزن للمحيط الحيوي  و

 :  التكوينات الجيولوجية  1.2

ر من تشكلين أساسيين من الحجر الرملي األول يعود إلى ـي ناجـيتكون الطاسيل
 .Lerrede   C (  ةـديـة نضيـاني إلى الديفوني تفرق بينهما تشكيلـفيسي والثوالكمبرو أرد

  123 ).ص 1957

 :  األرضية المتحولة 1.2.1

ت، شيسالكوارتزيت، الميكا(تتألف القاعدة ما قبل األولى من األرضية المتحولة 
التي تم تكوينها خالل ) القرانيت و الريوليت(و من الطفحية للقاعدة القديمة ) والقنيص
 . والفاروزى   السوقاري

 :   الطاسيلي الداخليالحجر الرملي السفلي الداخلي أو 1.2.2

ون هذا املركب الرملي الكمربواردوفيسي هضبة كبرية متيل إىل الشمال والشرق و يشرف ـيك
  . إجتاه غريب مشايل غريبورف ذعلى القاعدة البدائية جب

 

 :  النضد السيلوري أو السلم ضمطاسلي 1.2.3

رملي السفلي تتكون هذه التشكيلة من النضد السيلوري التي تنحصر بين الحجر ال
 .والحجر الرملي العلوي

 :  الحجر الرملي العلوي أو الطاسيلي الخارجي 1.2.4

 .م 400تشرف هذه التكوينة مباشرة عل النضد السيلوري جبرف يصل علوه إىل حوايل 

 :  التشكيالت البرآانية  1.2.5

طى ة ألدرار ناجر في وسط منطقة ناجر ويغـة الحديثـتمثل هذه التشكيالت الكتل
م في الكتلة  2158يصل علو هذه التشكيلة إلى حوالي .  من األحجار الرملية السفليةاجزء
 .زلتية لألزاوواالب

                                                 
احتفظنا على تسمية الطاسيلي ناجر ألهنا هي األكثر روجا و أكثرها قدما بالنسبة للتـسميات  - 2

 "رطاسيلي أزج"األخرى مثل  



 :  تكوينات الزمن الرابع  1.2.6

 .الكثبان الرملية اليت تعترب تواصل مباشر لتكوينات العرقيف مثل الزمن الرابع يف هذه املنطقة تي

 :  التضاريس  1.3

هتا اجليولوجية إذ جند التشكيلة البلورية ا الطاسيلي ناجر عالقة مباشرة مع مكونتضاريس منطقةل
و يطغى عليه جرف ) م2254م، أدرار نيسر 2155جبل تزات (م  2254 و 1000 علو يتراوح بني ذات

 يف تزركو، بـ 1774سينا جنوب أمقيد، بـ ان م يف س1670هضبة الطاسيلي اخلارجي بعلو يقدر بـ 
يصل علو . م يف منخفض أفارا1700م يف عرق هتودايني و بـ 1866، بـ يرب من حاسي إبقم بالق1300

 .تفي مع السهل البلوريخيأخذ باالخنفاض حىت يم، مث 1800هذا اجلرف مشال و شرق جانت إىل 

تغري يعلى الثلم ضمطاسلي علو جرفها ) احلجر الرملي العلوي(تطغى هضبة الطاسيلي اخلارجية 
م 1200تصل يف جهتها الغربية . و لكن بأقل نسبة) احلجر الرملي السفلي(لي ـاسيلي الداخل جرف الطـمث

م يف تغمار حىت تصل إىل 1400هوت، و تصعد بعد ذلك إىل أكثر من وم يف هت1000مث تنحدر إىل أقل 
م أمام واد 1600ن جديد إىل ـ مترتفـعرى لكي ـم يف واد افرنكن يف الوسط و تنحدر مرة أخ1500

أما أدرار جنر يصل إرتفاعه إىل . م1500م و 1400غرغار و تبقى بعد ذلك على ارتفاع يتراوح ما بني إ
 .م2165

 :  اخــالمن  1.4

تناوب الجفاف و الرطوبة خالل الفترة األخيرة للزمن الرابع في المناطق 
راحل فمن الصعب حاليا تأريخ م. الصحراوية و هذا له تأثير مباشر على الشبكة المائية

ة للتعرية الريحية و التراآم  ـحيث آانت معرض ان المائيـق الجريـاف في مناطـالجف
)Dubief  J.،  195314 ).                                ص   

وب و ـحاليا، ميتاز الطاسيلي ناجر مبناخ ذو تأثري متوسطي يف الشمال و استوائي يف اجلن
ة يف ـدرجات احلرارة تباين كبري بني الليل والنهار، جد مرتفعتسجل . بتساقط غري منظم و قليل جدا

 .و خاصة يف اهلضبة) ديسمرب وجانفي(و ضعيفة نسبيا يف الشتاء ) وانـماي وج(ف ـالصي

 :  اتــالنب  1.5

يتميز نبات الطاسيلي ناجر بكونه ذو خصائص متوسطية يف الشمال ومدارية يف اجلنوب متأقلمة 
اليت أثرت إىل حد بعيد ) الرطوبة واجلفاف(ة القاسية للمنطقة الناجتة عن التقلبات املناخية مع املعطيات املناخي

ع األنواع الغابية على حساب ـر و تراجـيظهر هذا التأقلم يف الطاسيلي عرب تقهق. على النباتات الصحراوية
واع ـذه األنـن هـ ضمجند .د يف الوقت احلايلـو سائـالف على ما هـاألنواع الصحراوية، متام اإلخت

)Bousquet 1992  45 ص.(: 

• Cupressus du preziana.  

• Reseda barbutii 

• Mesembryanthmum gaussenii 



• Trichodesma gracile 

• Wahlenbergia bernardi 

• Varthemia serea 

• Balanites aegyptica 

• calotrpis procera 

• Maeua crassifolia 

• Salvadora persia 

• Acacia raddiana 

• Cassia obovata 

• Acacia seyal 

• Ficus salicifolia 

• Acacia albida 

• Leptadenia pyrotechnica 

• Aerva persica 

 .Olea la perini  الزيتون شجرة •

• Alian. 

• Myrthus. 

• Taffetast. 

• Lavandulla antineae. 

  .Idjih  وايجيح •

   Figus caricaالتين  •

 Nurium oleanderالرند  •

 :  الشبكة النهرية 1.6

إذا آانت الوديان تمثل ) "45ص  (C. Lerrede 1957تب آلود لوريد آ
فهذه الجملة تعبر لوحدها   . "ما تكون محل جريانجدا ممرات ممتازة للتوغل حاليا، فقليال 

فالمياه في هذه . على حقيقة األنهار في هذه المنطقة بصفة خاصة و عن قلة المياه بصفة عامة
التساقط رغم أنه قليل و استثنائي إال . تكاد تنعدم فيهاية ياه الباطن، المساقطالمنطقة مصدرها الت

 .لعدة أشهر" قلتات"أنه يحدث رطوبة نسبية و يكون نقط تجمع المياه 

 : تنقسم المجاري المائية في هذه المنطقة إلى قسمين



األودية التي تصب في الكتلة البلوية و هي تتميز بجرى النهر قصير األول يتمثل في  •
و مظهر جانبي معتدل و له خط تقسيم المياه قريب من الهضبة و حوض إستقبال ذ

 .صغير
 .يوجد يف اهلضبة ضمن الشعب العميقة و الطويلة نسبيافأما الثاين  •

 :  عــوقـالم. 2

 آلم جنوب شرق 150يقع الموقع األثري تين هناآتن بالطاسيلي ناجر على بعد 
 على ارتفاع يقدر بـ ،رقا ش22’ °10خطي طول  شماال و ° 52’23 ، بين خطي عرضجانت
 من طرف السيد خيراني و األب برقانز بعد 1971تم التعرف عليه سنة ). 2خريطة (م 950

 .إرشادات عدن

 في قاعدة هضبة آجر على حافة واد إن ،ين متقاربينئا الموقع من ملجذيتكون ه
) 115 ص Aumassip G) 1981أوماسيب. يستحق أآبرهما تسمية مغارة حسب ج. جران

م لكل منهما و جدرانه تحمل رسومات صخرية 20يصل عمق هذا األخير و مدخله حوالي 
 .بعضها في حالة حفظ سيئة

 :  الحفريات 2.1
حيث حيتوي كال امللجأين على تكوينات أثرية هامة غري أن احلفريات متت يف امللجأ الكبري 

.  بعثات6 على امتداد 1981 و 1973فريات بني سنة جرت احلو قد .  أمتار7 و 5يتراوح مسكها بني 
 استثنائية كالشعر و بقاياكذلك  أظهرت احلفريات عدة مستويات سكنية، هياكل للطبخ، عدة طرق للدفن و

 .الساللة

 : الطبقيـة 2.2

ل  ـن األعلى إلى األسفـع متتالية و هي آاآلتي مـ مقاط15 التعـرف علىتم 
)Aumassip G  1982/83 1  شكل ) (207ص (· 

 .) سم15 إلى5سمكها (رمال ريحية حالية  : 1مقطع  •
 .) سم30 إلى 25 هاسمك (زبل : 2مقطع  •
 .)سم30 هاسمك(رماد آثيف مختلط برمال ريحية  : 3مقطع  •
 .) سم30(رماد فاتحة نسبيا  : 4مقطع  •
 .راسب مليمتري متواصل لرمال ريحية : 5مقطع  •
 .) سم70 إلى 50 هكسم(راسب أسمر شبه أفقية  : 6مقطع  •
 .راسب رملي مليمتري : 7مقطع  •
 .)م3م إلى 2,5 هاسمك(رواسب سمراء تحتوي على صخور آبيرة  : 8مقطع  •
 .)سم40 هسمك(رمل ريحي غني بالرماد  : 10-9مقطع  •
 إلى 2,5سمك (رمال ريحية صفراء تحتوي على صخور آبيرة  : 12-11مقطع  •

 ).م3
 هاسمك(ة عاترية ـوي على صناعـرمال خشنة حمراء تحت : 14-13مقطع  •

 ).سم20
 .صفيحات من الحجر الرملي ناتجة عن تآآل الصخور : 15مقطع  •

 : التأريـخ 2.3



ات ـة في هذا الملجأ و تخص التكوينـات راديومتريـول على عدة تأريخـتم الحص
رى ـخ المقاطع األ أما،13 و 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2ص المقاطع ـباألخ و  ةـالهلوسيني

و  (Alg 27) ح.ق± 200 9420تتراوح هذه التأريخات بين . ةـن البقايا األثريـخالية مفهي 
 أالف سنة من تواجد اإلنسان في 7إذ تغطى ما يقارب  )(.Vernet R ح.ق± 220  2820

مقطع الرمال التي تشير إلى  (8 و 6 نو تشير المقاطع التي تأتي بعد المقطعي. هذا الملجأ
ا ـة مع عدد بقايـر هذا بالمقارنـإلى عودة الرطوبة نسبيا و يظه) ا بعد العاتريأقصى جفاف م

مقطع (تؤرخ قاعدة هذا المقطع . و تعدد بقايا أشجار الزيتون  السالحف، و بقايا سمك األنهار
 مستوى رملي قليل السمك الذي 8 و 6 و مقطعي 4يعزل بين المقطع  ± 130 8100بـ ) 6

على فترة قصيرة تمتاز ") 208 ص Aumassip G 1982/83 ( أوماسيب. يشهد حسب ج
، يسجل عودة الرطوبة نسبيا أقل من تلك "ح.ق± 130 7220بشدة نشاط الرياح و ذلك قبل 

  7220 أي ما بين 4 و 3ي ـالل مقطعـر من خـين القديم و تظهـسادت خالل الهلوسالتي 
 هجرةيلي هذه الفترة . ايا عشبيةيتكونا من رمال غنية ببق. ح.ق± 70 4100و . ح.ق 130±

. أوماسيب و ج.  أي خالل األلفية الثانية حسب ج3الملجأ مؤقتا ثم ترآه نهائيا في قمة المقطع 
 .)208 ص Aumassip G) 1982/83دلييرباس

 : البقايا اإلنسانية 2.4

 هياآل عظمية إنسانية من مختلف طبقاته من بينها واحد 7قدم موقع تين هناآاتن 
 .زال في عين المكانيال 

 .و نأخذ من هذه الطبقات املقطع الرابع فقط الذي يعترب حمور عملنا هذا

 : 4لمقطع ارافية غتراآرونوس  .3

 : المحتويات  3.1

 V-10 مربع (2 م45 سم، و يتربع على مساحة 30ل سمك هذا المقطع إلى ـيص
في خذ الرواسب الريحية فهي تتكون من رماد، و تأ) 1 مخطط (3 م13تمثل ) XIII-14ى إل
 .همية متزايدة من األسفل إلى األعلىاأل

 : التأريـخ  3.2

. حصل على خمس تواريخ راديومترية أجريت على أفحام في هذا المقطعتم الت
قد حصل عليه ±140 7220 فتاريخ . وتظهر أآثر من ألفية آاملة من التواجد اإلنساني فيها

، هذا التاريخ اتبع ) رمال ريحية8-6المقطع (لسابق به في التقاء هذا المقطع مع المقطع ا
 : بأربع تواريخ أخرى و هي

 . )4414ف يج. (ح.ق ±5800 120 •
 . )7467ف يج. (ح.ق 6450 ± 130 •
 . )677ف يج. (ح.ق 6650 ± 90 •
 . )5419ف يج. (ح.ق 7110 ± 40 •

 .فهذه التواريخ تسمح لنا بتحديد زمن التطور الثقايف يف هذا املقطع

  

 : المنهجيـة  .4
أخذنا بعين اإلعتبار مجمل األدوات الحجرية و الفخاريات بدون إقصاء أو 
إنتقاء، فنعتبر أن آل عنصر له أهميته في يوميات المجموعات اإلنسانية في العصر الحجري 



س المبادئ اإلحصائية لدراسة األدوات الحجرية و ـا بتطبيق نفـذا قد قمنـالحديث، فله
 .الفخاريات

ل هذه المبادئ اإلحصائية في حساب تردد آل عنصر معين لألدوات تتمث
ة لتسهيل قراءتها على شكل منحنيات و بيانات ـب مئويـالحجرية والفخارية، ثم تحويلها إلى نس

للمقارنة بين مختلف مستويات هذا المقطع ثم بين مواقع العصر الحجري الحديث للصحراء 
 .الوسطى

نا بتحليل مجموع المواد األولية، النواة، منتوج لدراسة األدوات الحجرية قم
 .التقصيب الخام، و أخير األدوات

ة، األدوات، الزخرفية، و التقنيات الزخرفية ـار حسب الزخرفـدرس الفخ
 .)62 ص Aumassip G ). 1978 والشكل الزخرفي، العجينة، و المثبت

 : تحليل الصناعة الحجرية 4.1
 : المواد األولية 4.1.1

ح لنا تحليل المادة األولية المستعملة لصناعة األدوات الحجرية بتحديد مواقع يسم
 .أو المساحات التي يقتني منها اإلنسان مواده األولية

 إذا ،إن أهمية هذا المتغير و المتغيرات التي يأتي من بعد تظهر لنا هدف الحرفي
 . في اختياره للمادة األولية،آان موجود

 : وصف النواة 4.1.2
 . يبدأ بالشكل، و عدد مساحات الضرب و طبيعتها4وصف النواة للمقطع 

 : ي الخاملمنتوج التقصيبا  4.1.3
 على عناصر هذه المجموعة  الخاما الدراسة الشاملة لمنتوج التقصيبينتعرف

الحجرية وبذلك على منتوج حضاري و للوصول إلى ذلك درست مجمل البقايا الحجرية 
 .حسب عدة متغيرات

 :المقاييس أ .4.1.3

يتمثل هذا المتغير في قياس طول و عرض مجموع البقايا المدروسة، ما عدا 
 .رؤوس السهام

 : العقبوصف  ب.4.1.3

 :   قد يكون ول، و يظهر أهمية الشكلـعرفنا العقب على نمط التقصيب المستعمي

 . يحتفظ على مساحة طبيعية:قشري  -1
 :  مهيأ -2

 .ى نقطةعقب ذات مساحة مقلصة إل: نقطي  •
 .مساحة العقب مقلصة إلى خط رقيق: خطي  •
 زوجي السطح – زاوية زوجية عقب ذات : •
  ملساءعقب ذات مساحة: أملس  •
  متعدد الصفيحات •

 : البصلةوصف ج .4.1.3

 : كونت، فقد  البصلةإن هذا المتغير وصف حسب درجة تطور
 .بارزة •



 .منتشرة •
 .محذوفة •

 :الحواف  د.4.1.3

 : رفولوجيتها أو شكلها، قد تكون الحواف حسب مو وصفتم
 .مستقيمة •
 .مقعرة •
 .محدبة •
 .مقعرة – محدبة •

 : الجبهـة هـ .4.1.3

 : البعيد لكل أداة، و هي موصفة حسب شكلها، و قد تكونالجزء و هي 

 . مدورة •
 .مستقيمة •
 .مقعرة •
 .مدببة •

 :تحليل التهذيب  و.4.1.3

 معينة فهي مدروسة تحت التهذيب يطبق إلنهاء منتوج التقصيب لتحويله إلى أداة
 : عدة زوايا

 .)حزة-هامشية-شبه منحدرة-منحدرة-مسطحة ( اإلنحناء •
 .)متناوبة-متبادلة-معاآسة-مباشرة (الوضعية •
 .)العقب-الحافة اليمنى-الحافة اليسرى-الجبهة( موقعها •
 .)ضعيف- متوسط-آبير( تطورها •

 Hugot H ( م1957رؤوس السهام تم تحليلها حسب قائمة هنري جون إيغو  -
J. 1957(   

 : تحليل الفخار   4.2

إن تحليل الفخار قد تم اعتبارا أن آل شقفة تمثل وحدة في الزخرفة، في أدوات 
 .، في العجينة و في المثبت  الزخرفي الزخرفة، في التقنيات الزخرفية، في النموذج

 :الزخرفة  4.2.1

 : قد تكون

 .مساحة الشقفة تكرار نفس النموذج على آل  : بسيطة-عادية •
 . التقاء نموذجين مختلفين على األقل على مساحة الشقفة :مرآبة •
 . مساحة الشقفة قد تم تمليسها عمدا:ملساء  •
 . أي أن مساحة الشقفة لم تتعرض ألي زخرفة ما:شقفة غير مزخرفة  •

 :األدوات  4.2.2

 : لفخار منهااهي الوسائل التي نستعين بها في زخرفة 



 أداة ذات أسنان عند التمشيط بها على الفخاريات غير  :عادي ال-المشط البسيط •
 .المكوية تعطي لنا نماذج عديدة

 خيط ملفوف حول قصبة يتم دحرجته فوق مساحة فخار غير مكوي، :المشط المفتل  •
 .حيث يترك بصمات على هذه المساحة، و تشكل نماذج زخرفية

 . المكوية تكون نماذج مختلفة وسيلة عند استعمالها على الفخاريات غير:الملوقة  •
 أداة مدببة عند استعمالها على الفخار غير المكوي تكون نماذج متعددة :المخرز  •

 وخاصة
 و هي عظمة حوت الجريث عند استعمالها فوق  : شوآة سمك– مهمزة الجريث •

 .الفخاريات غير المكوية تعطي لنا نماذج متعددة

 : تقنيات الزخرفة  4.2.3

 : هاو هي متعددة من

 .الطباعة المباشرة •
 .تدحرجةمالطباعة ال •
 .الطباعة الحزية •
 .تقنيات اخرى •

 : النماذج الزخرفية  4.2.4

 . 62 صAumassip G 1978 (قد تم وصفها حسب تعاريف جينات أوماسيب
(  

 .الحزات •
 .التجاويف •
 .ةالعارض •
 .الطباعة المتوازية •
 .شهد النحل •
 .خطوط الطباعة •
 .الشعل •
 .التموجات المتوازية •
 .التموجات المتوازية ذات العمق المحرز •
 .سن •
 .نماذج أخرى •

 : العجيـنـة  4.2.5

و هي الطين الذي أضيف إليه المثبت لصناعة األواني الفخارية، قد تكون 
 .مصمتة، سميكة، القوام أو حبيبية

 : المثبـت  4.2.6

لها و التي تضاف إلى العجينة لجع) الخضروات، المعادن(هي آل المواد الصلبة 
 .صلبة



و أخيرا نشير أن النتائج الرقمية لهذه المقاييس المحصل عليها قد تكون في 
بعض األحيان على عدد قليل من القطع األثرية، و قيمتها هنا مستعملة فقط لإلشارة، و 
آذلك لتسهيل المقارنة، آما أن نتائج الدراسة لكل هذه المقاييس سيتم تقديمها في هذا النص 

  .تنازلياحسب تسلسلها 

  

  

  

  

  

  : دراسة المقطع األثري  .1

لى دراسة البقيا االثرية للمقطع عموديا البراز اهم خصائص إنتطرق هنا 
   .صناعته الحجرية و فخاره

1. : الصناعة الحجرية 1  
 : المواد األولية 1.1.1

إن المواد األولية المستعملة في هذا المقطع تتكون من صخور برآانية مثل 
الحجر الكلسي، (، الغرانيت، والديوريت، و صخور رسوبية مثل المكروديوريت

وان و الشيست و هي تتواجد في ـور سيلسية مثل الصيـالكوارتزيت، الحجر الرملي، و صخ
 ) .120 ص Aumassip G. 1980/81 ( ضواحي الموقع

من مجمل المواد األولية،  % 57لمكروديوريت مكانة عالية بنسبة تقدر بـ لف
 و 176هر في وضعيات متوسطة في بعض المستويات ما عدا بين مستويين و هما ولكنها تظ

 .)2شكل ( حيث توجد في المرآز الثالث بعد الكوارتزت و الشيست168

تجدر اإلشارة أن هناك بعض المواد األولية تسجل قفزات هامة مثل الديوريت 
را الصيوان في ، و أخي170 و 164، الحجر الكلسي في المستويين 172في المستوى 

، في حين تكون المواد األولية األخرى مجموعات نوعا ما متقاربة ما عدا في 150المستوى 
قاعدة المقطع حيث نسجل تباين بين المواد األولية المختلفة الصيوان و الكوارتز يبينان تطور 

 الكوارتز  إلى قمة المقطع حينما يسجل160متقابل، فالصيوان يزداد عددا ابتداءا من مستوى 
 يشكل حدا 160فإن مستوى  .162 و مستوى 176تطورا هاما في قاعدة المقطع بين مستوى 

 .)3شكل  (الستعمال هاتين المادتين

 : النـواة  1.1.2

يس لها شكل معين و  ل% 76 نواة منها 264ة تتكون من ـقدم المقطع مجموع
فالطبيعة  )4شكل ( %1  و9 األنواع األخرى لها تردد مقلص بين. ذات مساحة ضرب ملساء

لعبت دورا هاما في تشظية المواد األولية في هذا المقطع، فأشكال النواة غالبا ما يصعب تعيين 
شكلها مما أدى إلى آون مجموعة النواة التي ليس لها شكل معين و ذات مساحات ضرب 

 .ملساء أآثر تواجدا
أنها تبرز النواة الهرمية فما يمكن استنتاجه من منحنيات التطور لهذه النواة، 

و . 164الشكل وذات مساحات ضرب ملساء تظهر في قاعدة المقطع و تختفي في المستوى 



 تظهر هناك مجموعة من النواة المتعددة األوجه و ذات مساحة 160ابتداءا من المستوى 
  حيث نجد،152 ما عدا في المستوى ،ضرب ملساء والتي لها تواجد مستمر حتى قمة المقطع

أما النواة العديمة الشكل و . النواة العديمة الشكل وذات مساحة ضرب قشرية هي المسيطرة
شكل ( الكروية الشكل هي األشكال الوحيدة التي لها وجود متواصل عبر آل مستويات المقطع

5(. 
 : الخاميمنتوج التقصيبال 1.1.3

دها اإلجمالي يتكون المنتوج التقصيبي الخام للمقطع من شظايا فقط إذ يصل عد
من   %86من البقايا األثرية للمقطع، و تمثل نسبتها إلى   %85 وحدة حيث تكون 5426إلى 

 .المواد الحجرية
و تاليها   %53تكون نسبة تصل إلى  ذإمتوسطة يظهر هذا المنتوج أطوال 

لكنها تسيطر في عدة  )6 شكل( %3بنسبة الكبيرة و تأتي في األخير   %44الصغيرة 
 ثم تتناقص لكنها تبقى مسيطرة %25 حيث تكون نسبة تصل إلى 174 منها مستوى مستويات

أما أعراض هذه الشظايا تسيطر ). 7شكل  (146، و 152، 158، 164، 170في المستويات 
-50(متبوعة بمجموعة المتوسطة   %58مم بنسبة تقدر بـ 20عليها مجموعة األقل من 

تسجل نسبة ضئيلة  )مم50<(خير مجموعة الكبار و تأتي في األ %40بنسبة تقدر بـ ) مم20
 شكل (152، و 168، 170، 172فقط لكنها أآثرهم تواجد في المستويات   %2جدا تقدر بـ 

8.( 
رض منتوج التقصيب الخام أن األطول ـات طول و عـق منحنيـيبين تطاب

ع منذ  تتماشى معا في معظم مستويات المقط)9 شكل(واألعراض القصيرة و المتوسطة  
القاعدة معاآس في تطورها إذ تظهر في معظم األحيان ابتعاد فيما بينها خاصة في المستويات 

ها تواجد أآبر من  ل األطوال الكبيرة174ففي قاعدة المقطع، في المستوى . 162 إلى 176
 مما يوحي لنا أشكاال مطولة للشظايا و نجد هذه الميزة آذلك في مستوى  الصغيرةاألطوال

 . لكن بأقل حدة154  و164
مم في معظم المستويات ما عدا في 9 و 6يتراوح معدل سمك هذه الشظايا بين 

 .150مم في مستوى  6  و170مم في مستوى 10البعض منها حيث يصل إلى 
 : دراسة العقـب 1.1.4

من مجموع األعقاب لمنتوج التقصيب و تصل   %55تشكل األعقاب الملسأ 
 و 1تسجل بقية األنواع نسب تتراوح بين   %17النقطية   %21ى ة إلـنسبة األعقاب الخطي

 شكل (  %1، و المخلوعة و القشرية تسجل 2%  منها الوجهي و زوجي السطحين  3%
لكن تجدر اإلشارة إلى تواجد . تم توزيع هذه األشكال عبر المقطع بصفة متجانسة نسبيا).10

قنية ب بفرق شاسع بينها و بين 150 و 152اب المكسورة في المستويين ـمجموعة من األعق
ع إلى ـاألعقاب األخرى و آذلك تباين األعقاب الزوجية السطح و القشرية منذ قاعدة المقط

 ).11شكل (ذ بعد هذا المستوى الشكلين في التقارب ـ و تأخ152مستوى 
 : بصلةالدراسة  1.1.5

تي تم التعرف أآبر نسبة من باقي أشكال البصالت ال تكون البصلة المنتشرة
، و تأتي البصالت البارزة في المرتبة الثانية  %94تصل نسبتها إلى . عليها في هذه الشظايا

  ).12 شكل ( %1ة و المقعرة بنسبة ال تتجاوز علوخوتليها البصالت الم  %6بنسبة 
تظهر هذه األشكال في مستويات المقطع بمظهرين مختلفين، نالحظ ابتداءا من 

 سيطرة البصالت المنتشرة رغم بروز البصالت 160إلى مستوى ) 176 مستوى(القاعدة 
نجد هناك العكس ) 146( إلى أعلى المقطع 160أما بعد مستوى . 174البارزة في مستوى 



 أين نجد البصالت 154يحدث بحيث البصالت البارزة هي التي تسيطر ما عدا في المستوى 
 يظهر آحد بين تواجد هذين الشكلين 160توى نشير هنا إلى أن المس. المخلوعة هي البارزة

 ).13 شكل ( للبصالت المنتشرة و البارزة
 : دراسة الحواف 1.1.6
 : الحواف اليسرىأ .1.1.6

أما الحواف المحدبة . %68رى المستقيمة نسبة تصل إلى ـتسجل الحواف اليس
مستويات تطور هذه األشكال في  ).14 شكل(% 4و   %28والمقعرة تسجل على التوالي 
نجد أن الحواف المستقيمة لها تواجد آشف خالل المستويات . المقطع يتم بطريقتين مختلفتين

 إلى القمة، الحواف المقعرة هي التي تسيطر بحيث تظهر 162، و من مستوى 160 إلى 176
فرقا شاسعا بين الحواف المستقيمة و المحدبة عكس ما آان عليها هذا الشكل في مستويات 

يوحي لنا هذا التحول في أشكال الحواف إلى اختيار عقالني من طرف .  للمقطعالقاعدة
  ).15 شكل  (156اإلنسان إذ يظهر هذا االختيار بصفة قطعية ابتداء من مستوى 

 : ىدراسة الحواف اليمنب .1.1.6

إن مختلف أشكال الحواف اليمنى لها تقريبا نفس نسب التردد آالحواف اليسرى 
ثم   %27تليها المحدبة بنسبة تصل إلى   %70يمة تسجل أقصى نسبة و هي بحيث نجد المستق

 تتواجد هذه األشكال في معظم مستويات المقطع ).16 شكل (  %2تأتي المقعرة بنسبة تقدر بـ 
 ).17 شكل ( و ال تظهر أي شكل السيطرة يذآر

 :الجبهـة  1.1.7

 تصل نسبة .ات المقطعات لها تواجد متقارب في مستويـف أشكال الجبهـإن مختل
، ) 18 شكل(  %29 و %33، %37على التوالي  الجبهات المستقيمة، المدببة و المحدبة

   ).19 شكل(وتواجدها في المقطع ال يبرز على أي شكل اآلخر 

 : األدوات الحجرية  1.1.8

من مجموع الصناعة الحجرية للمقطع أي ما   %10تكون األدوات الحجرية 
 .لمجمل البقايا األثرية للمقطع  %8و سوى  قطعة، 625يعادل 

 : الشظايا المهذبـة 1.1.8.1

من مجمل األدوات الحجرية للمقطع أي   %30 تصل نسبة الشظايا المهذبة إلى
 . قطعة و لها تواجد في معظم مستويات المقطع186ما يقابل 

هذه األدوات في معظم ) 20 شكل(تسيطر األطول الكبيرة و المتوسطة  
، بعد هذا المستوى ال 160و مستوى ) 176(ويات التي تنحصر ما بين مستوى القاعدة المست

، أما األعراض )21شكل (يظهر هناك أي تفاوت بين مختلف أصناف األطول هذه األدوات 
 .) 23 و 22 شكل(الكبيرة تبين فرق آبير بينها و بين المتوسطة و القصيرة  
آثرها تواجد هي الملساء بنسبة تقدر بـ تظهر أعقاب هذه األدوات عدة أشكال، أ

أما   %8و أخيرا الوجهية   %12، النقطية بـ %28، و تليها الخطية بنسبة تقدر بـ 42%
شكل ( لكل واحد منها   %3لها تواجد ضئيل يقدر بـ  الزوجية السطحالقشرية، المخلوعة و

 حيث 152ي المستوى تطور هذه األشكال في المقطع ال تظهر آية خاصية تذآر سوى ف). 24
 ).25 شكل ( نجد أن األعقاب المخلوعة تشكل قمة بارزة



 %84 حيث تفوق نسبتهاالمنتشر  لنوعلة عالية ـهذه األدوات تمتاز بنسب بصالت
   ).27 و 26شكل(فقط   %6و البصيالت المخلوعة تصل إلى   %9و البارزة تسجل سوى  

نالحظ أن . يرة من مستوى آلخرالحواف اليسرى لهذه الشظايا تبين أشكاال متغ
 حينما تسجل الحواف المستقيمة 170 و 176الشكل المحدب له وجود آثيف بين المستويات 

 و 162أما المستويات التي تنحصر بين مستوى . 160 و 176ب آبيرة بين المستوى ـنس
 ).29 و 28 شكل(تسيطر فيها الحواف المحدبة ) 146(القمة 

كلها المحدب الذي يتواجد عبر عدة مستويات و آذا الحواف اليمنى تمتاز بش
 160الشكل المستقيم، األول أي المحدب يتواجد خاصة في المستويات المنحصرة بين مستوى 

الجبهات عموما . 160 و 176 و الثاني يسيطر على المستويات المتواجد بين 146ومستوى 
تهذيبات للحصول  تعملت عدةاس). 31 و 30 شكل(ال تشكل أي تجمع معين عبر المستويات 

بنسبة   و تاليها المسطحة  %48إذ تصل نسبتها إلى  ا شبه منحدرةـعلى هذه األدوات أغلبيته
 معظم ).32 شكل (  %12و الهامشية بنسبة ال تتجاوز   %18، المنحدرة بـ %21تقدر بـ 

، و 18%  و المتناوبة 24% تصل نسبتها إلى  ، العكسية %53هذه التهذيبات مباشرة 
 بنسبة ال تفوق  المتابدلةو تأتي في األخير التهذيبات المتناوبة  %3 ال تتجاوز نسبتها ابدلةالمت

  . )39 الى 33 شكل (164 و 172تواجد فقط في المستوى توهاتين األخرتين   2%
  :زالشظايا ذات حز 1.1.8.2

ة،  أدا153من مجموع األدوات أي ما يقابل   %24تكون الشظايا ذات حزة 
و   )40 شكل(  %10و الكبيرة   %18يرة ـ، الصغ%71 المتوسطة إلى هاتصل نسبة أطوال

األعراض لها تقريبا نفس . هي متواجدة في معظم مستويات المقطع بصفة متشابهة متجانسة
تصل نسبة األعراض المتوسطة إلى نسبة تقدر بـ ). 42شكل ( النسب للمجموعات الثالثة

تبين هذه األبعاد نفس المظهر  ).41شكل (  %9و الكبيرة   %21، الصغيرة نسبتها 70%
   ).43 شكل (166 التطوري لألطوال غير أن الصغيرة تسجل نسبة عالية في المستوى

 ةـو زوجي) %11 (، خطية%)14(، نقطية %)62( أعقاب هذه األدوات ملساء 
بين منحنيات ت) .44شكل( %)2(و متعددة الصفحات %)3( ، قشرية%)4 (، مخلوعة %)4(

 و هو متواجد في 158التطور لهذه األعقاب أن الصنف الزوجي يظهر ابتداء من المستوى 
). 45 شكل( %20بنسبة تقارب ) 146 و 152  ،154، 158(بعض المستويات فقط 

 و تطور )46شكل%) (6(، و غائبة ) %23(، بارزة%)71(بصيالت هذه األدوات منتشرة 
أما الحواف اليسرى منها ). 47 شكل( على شكل أسنان المنشار هذه األشكال في المقطع يتم

 15و المقعرة   % 37، و المحدبة تسجل %48يطغى عليها الشكل المستقيم بنسبة تصل إلى 
الحواف اليمنى يطغى عليها آذلك . )49شكل  (و ال تسجل أي خاصية تذآر) 48شكل  (%
شكل  (%6مقعرة تسجل نسبة تقارب ، أما ال)%45(و المحدب ) %49(لين المستقيم ـالشك
هذه األشكال الثالثة متواجدة في معظم مستويات المقطع دون أن تظهر هناك آية خاصية ). 50

 ).51 شكل(تذآر آذلك 

في معظم المستويات غير ابتداء ) 52شكل  ( %91مجمل الحزات آالآتونية 
ة و شبه منحدرة عكس  تبدأ في الظهور حزات تحصل عليها بتهذيبات منحدر160من مستوى 

. )53شكل  (ما هو موجود في الجزء األسفل للمقطع أين توجد سوى الحزات الكالآتونية فقط
شكل ) (%2(متبادلة و متناوبة ) %5(، منعكسة )%93(هذه الحزات مباشرة في معظمها 

 حيث يسجالن فرقا شاسعا بينهما 148 و 158لمستويين اهذان الصنفان يتواجدان في و ) 54
تشغل هذه الحزات جزئيا الجفات اليسرى . )55شكل  ( بين األنواع األخرى من الحزاتو
و نسبة تقدر بـ ) %11(و الحافتين معا ) %20(و الجبهات ) %25(، الحفاة اليمنى )37%(
   .)56شكل  (أجزت في الجهات القريبة لألدوات  7%



  

  :  رؤوس السهام  1.1.8.3

ثم . من مجمل أدوات المقطع) وحدة 128 (%20تشكل هذه األدوات أآثر من 
الحصول على هذه الهياآل على نفس المواد األولية التي صنعت منها األدوات األخرى، 

تليه الميكرودييويت و الكوارتز واللذان  %28الشيست هي المادة أآثر إستعماال بنسبة تقدر بـ 
، )%12( هي الديوريت أما المواد األخرى. لكل واحد منهما %22يسجالن نسبة تصل إلى 

و هي ) 58 شكل(، الكلس و القرانيت استعمال بكمية قليلة )%6(و الصوان ) %7(الكوارتز 
 و الغرانيت في 172 و 174مستعملة في ثالثة مستويات، الكلس استعمل في المستوى 

  .148مستوى 

 شكل من أشكال الهياآل في المقطع حصل عليها في أغلبية 12تم التعرف على 
، %31هي األآثر ترددا بنسبة تفوق ) 3Cس(الهياآل الورقية . االت بتهذيبات ضغطيةالح

تسجل ) 1Aأ(أما الهياآل المثلثية الشكل  %22بنسبة تقدر بـ ) 4Cس(تليها األشكال الوزينة 
ال يظهر توزيع هذه ) 59شكل  ( %10األصناف األخرى لها نسب ال تتجاوز  12%

المستويات أي شكل من أشكال االختيار أو التمييز بين األصناف من الرؤوس السهام في 
صنف أو آخر في المستويات فكل مستوى أو مستويين تحوي أشكاال مختلفة عن المستوى 

لذا نجد محتوى آل مستوى مختلف عن اآلخر ما عدا في المستويات السفلية . الذي يليه مباشرة
وس الورقية الشكل بصفة متجانسة  أين تظهر الرؤ170 و 176للمقطع و خاصة بين مستوى 

 .نسبيا

 : الصفائح المهذبة  1.1.8.4
من مجمل األدوات ) قطعة 58 (%9تكون الصفائح ذات الحواف المهذبة نسبة 

تبرز هذه األدوات الخاصة للبقري أشكال مختلفة، يطغوا عليها الشكل . الحجرية للمقطع
مم و سمكها 25 و 60 تتراوح بين ري و في بعض األحيان تكون مستطيلة ذو أبعادـالدائ

ت ـالديوري استعملت مواد أولية مختلفة للحصول على األداة آالشيست. مم11 و 3يتراوح بين 
و المكروديوريت و في معظم األحيان حوافها  )%11(، الكوارتزيت )%12(الكلس  )16%(

د آثيف في الجزء تحمل تهذيبات هامشية أو مسطحة و نشير إلى أن تواجد هذه األداة له تواج
  ).60شكل ) (146 إلى 160من مستوى (األسفل للمقطع مما عليه في الجزء العلوي 

   :  المحكـات 1.1.8.5
  ( %3إن المكاشط حاضرة في عدد آبير من المستويات للمقطع و تشكل 

و   %42، و الكبيرة %47والها المتوسطة تبلغ نسبة ـمن مجموع األدوات، أط) قطعة19
ط من األعراض المتوسطة و ـلهذه األدوات صنفين فق). 62-61شكل  ( %11الصغيرة 

و لها تطور على شكل أسنان المنشار   %42و الكبيرة تصل نسبتها إلى   %58تسجل نسبة 
-176(معدل سمك هذه األدوات في الجزء األسفل ). 64-63شكل (ت المقطع اطوال مستوي

 و 10 يتراوح بين )146-160( الجزء العلوي أما في. مم35 و 20للمقطع يتراوح بين ) 160
  .مم65

، )%16(، غائبة )%16(، وجهية )%47(ذه األدوات أعقاب ملساء ـتقدم ه
و هذه األشكال لها تواجد تقريب متجانس ) 65 شكل) (%5(، زوجية السطح )%10(قشرية 

 لها البصيالت) 66 شكل(في معظم المستويات حيث ال يظهر هناك أي شكل طاغ على آخر 
و تاليها الغائبة أو المخلوعة   %63عدة أشكال أبرزها المنتشرة حيث تسجل نسبة تصل إلى 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا ) 67شكل  ( %16البارزة تصل نسبتها إلى   %21 بنسبة تقدر بـ
ة فهي تتواجد ـأما البصيالت المخلوع.  له تطور غير متجانس156الصنف ابتداء من مستوى 



و تشكل فيها نسب مرتفعة و البصيالت ) 146 و 152، 176( مستويات فقط متفرقة في ثالثة
  ).68  شكل(المنتشرة فهي حاضرة في معظم مستويات المقطع 

ين، الشكل المستقيم ويسجل ـرى لهذه األدوات بشكلين مختلفـتظهر الحواف اليس
شكل األول على يطغى ال). 69شكل  ( %47و الشكل المحدب و تصل نسبة إلى  %53نسبة 

 و الشكل الثاني على المستويات المنحصرة 160المستويات الموجودة بين القاعدة و المستوى 
ومستقيمة ) %53(الحواف اليمنى لها شكلين محدبة ). 70شكل  (146 و 160بين المستوى 

 .)72شكل  (و يسيطر الشكل الثاني على معظم المستويات) 71شكل ) (47%(
  %58م األحيان إذ تصل نسبة هذا الصنف إلى ـشرة في معظالتهذيبات هذه مبا

 آل جهات األداة  تهم هذه التهذيبات،)78-77شكل  (%16و متبادلة   %26و العكسية منها 
أو الحافتين في نفس ) %5(، األعقاب )%40(، الحواف اليسرى )%45(منها الحواف اليمنى 

توجد سوى في ) العقب(ريبة من األدوات التهذيبات التي توجد على الجهة الق) %10(الوقت 
  ).80-79شكل  (154المستوى 

 : الكـاشـط  1.1.8.6

من )  قطعة17 ( %3أنجزت هذه الفئة من األدوات آلها على الشظايا و تمثل 
متوسطة و الصغيرة   %35منها لها أطواال آبيرة و   %70مجموع األدوات الحجرية ، 

 العروض ).82شكل  (  فقط174في المستوى و هي متواجدة  )81شكل  (  %6تشكل 
وتردد هذه المقسات يظهر ) 83شكل  (%42  و الكبيرة %58المتوسطة تصل نسبتها الى 

يتراوح سمك هذه المكاشط ) 84شكل (على شكل اسنان المنشار في مختاف مستويات المقطع  
 .مم35 و 15بين 

، وجهية )%12(ة ، قشري)%18(مخلوعة ) %59(اء ـط ملسـأعقاب هذه المكاش
 البصالت الشكل المنتشر بنسبة تفوق ىطغى علي). 86-85شكل ) (%6(و خطية ) 12%(

 ما عدا في 162 إلى 176 هي تسيطر عبر المستويات الموجودة بين و) 87شكل  ( 84%
أما في المستويات التي تنحصر .  حيث تسجل فيه البصيالت البارزة قمة هامة172المستوى 

 تظهر هذه األشكال تطور على شكل أسنان المنشار بحيث يشهد فيها 146 و 160ما بين 
ة في ـ و الثاني154المخلوع إحداهما في المستوى  تقلص الشكل المنتشر و بروز قمتين للشكل

و مقعرة ) %41(، مستقيمة )%53(حواف هذه األدوات محدبة ). 88ل ـشك (146وى ـالمست
ألشكال عبر المستويات هو التواجد  الكثيف للشكل ما يبرزه تواجد هذه ا). 89شكل ) (6%(

) 146( إلى غاية قمة المقطع 164أما بعد المستوى . 170 و 176المستقيم بين المستوى 
 حيث تظهر 152اوب بين الحواف المستقيمة و المحدبة سوى في المستوى ـاك تنـنسجل هن

الجبهات ). 90شكل ( )%35(ومستقيمة ) %65(الحواف اليمنى محدبة. فجأة الحواف المقعرة
تواجد هذه األشكال ال ) 91شكل ) (%6(و نصف بيضوية ) %12(، مدببة )%41(دائرية 

 ).92 شكل(تظهر شكل أو تجمع أشكال تستحق الذآر 

في أغلب )%53(ه منحدرة ـط بتهذيبات شبـتم الحصول على هذه المكاش
، )%35(هذيبات المسطحة الحاالت،آما استعملت آذك تهذيبات أخرى إلى جانبها آالت

 146 و 160التي تتواجد فقط في المستويين ) 93شكل ) (%6(والهامشية ) %6(المنحدرة 
ومناوبة  )%6(، متناوبة )%41(رة ـ، مباش)%47(ة ـات متعاآسـ هذه التهذيب).94شكل (
  تجدر اإلشارة أن اتجاه هذه التهذيبات ليس لها أي خاصية يمكن اإلشارة،)95شكل ) (6%(

، و %35، الحواف اليسرى %41  و هي تشغل جزئيا الحواف اليمنى بنسبة) 96شكـل (إليها 
يالحظ أن الحافة اليمنى هي ). 97شكل  ( %12الحافتين في نفس الوقت بنسبة تقدر بـ 



 في حين نجده في قاعدة 154 و 164المستعملة فقط خالل المستويات المنحصر بين مستوى 
  .)98شكل  (ية المزدوجة هي التي تسيطرالمقطع المكاشط الجانب



 : الشظايا المسننة 1.1.8.7
األطوال . من مجموع األدوات المقطع) قطعة  24 ( %4المسننات تشكل 
و تليها األطوال الصغيرة أو القصيرة التي تسجل نسبة   %71المتوسطة لهذه الشظايا تكون 

 و هي ،)99شكل  (%4ل نسبتها إلى يرا تأتي األطوال الكبيرة التي تصـو أخ  %25تقدر بـ 
تبرز منحنيات التطور لهذه األطوال أن آل هذه ). 176(متواجدة فقط في المستوى القاعدي 

أما األعراض يطغى عليها . )100شكل  (األصناف متواجدة في مجمل مستويات المقطع
 ،)101شكل  ( %29حينما تسجل األطوال الصغيرة سوى  %.71الصنف المتوسط بنسبة 

ذه ـ، يتراوح معدل سمك ه)102شكل  (146 و 168، 176هي متواجدة إال في مستوى 
-166(و في الجزء العلوي ) 166-176(مم في الجزء السفلي للمقطع 16 و 5األدوات بن 

، خطية )%25(ة ـ، نقطي)%37(أعقاب هذه األدوات ملساء . مم10 و 4يتراوح بين ) 146
، و تطورها )103شكل  ( )% 4 (متعددة الصفحاتو ) %4(، زوجية )%8(، غائبة )21%(

معظم هذه األشكال . عبر المقطع ال يبرز أي اختيار عمدي لشكل معين أو آلخر في المقطع
شكل  (متواجدة و مستعملة في معظم المستويات و خاصة في المستويات السفلية للمقطع

، و )105شكل ) (%4(و بارزة ) %8(، غائبة )%87(بصيالت هذه الشظايا منتشرة . )104
 146ة تم التعرف عليها إال في المستوى ـ فقط أما الغائب170هذه األخيرة توجد في المستوى 

، محدبة )%54(دة أشكال فهي مستقيمة ـرى لهذه األدوات لها عـ الحواف اليس).106شكل (
تة و آذاك الحواف اليمنى لها نفس األشكال لكنها متفاو) 108-107شكل (و مقعرة )42%(

 109شكل  (%4 و المقعرة  %37و المحدبة   %58في النسب، تصل نسبة المستقيمات إلى 
) %33(أو محدبة ) %42(الجبهات آذلك لها عدة مرفولوجيات، معظمها مستقيمة ). 110و 

م و المدبب يوجدان سوى في ـل المستقيـظ أن الشكـونالح) 111شكل ) (% 25(أو مدببة 
 .)112شكل  (168 إلى 176المستويات 

) %17(و متناوبة ) %37(، معاآسة )%46(مسننات هذه الشظايا مباشرة 
تشغل ) 114شكل (، و تطور هذه األشكال في المقطع يجرى بشكل غير منتظم )113شكل (

، )%29(الجبهات ) %29(واف اليمنى ـ، الح)%29(هذه المسننات جزئيا الحواف اليسرى 
 إلى 115شكل  ( الجبهة القريبة عبر مستويات المقطعو في بعض األوقات) %8(الحفتان معا 

118(. 
 : النصال المهذبة 1.1.8.8  

د أربع ـنج) %1(ب ضعيفة في المقطع ـلها نس)  قطع8(إن مجموع هذه األدوات 
 و 119 شكل( و أعراضها متوسطة 174لها أطوال آبيرة و توجد فقط في مستوى ) 04(

 و يتراوح )122 و 121شكل  (ل و أعراض متوسطةو األربع قطع األخرى لها أطوا) 120
 .مم10 و 4سمكها بين 

ه بالنسبة لخمس قطع نقطية، ملساء وغائبة ـتظهر هذه األدوات أعقاب ذات أوج
نالحظ أن األعقاب المتعددة الصفيحات هي الوحيدة التي تتواجد ). 123 شكل(للقطع البافية 

بصيالت هذه األدوات منتشرة لخمس أما  ). 124شكل (في مستويات مختلفة للمقطع 
شكل  (170و هي من مستوى  ) 125 شكل(نصيالت، غائبة إلثنين منها و غائبة لواحدة 

 الى 127شكل  (حواف هذه النصال مستقيمة في ستة حاالت و محدبة في حالتي). 126
. )133 و 132شكل  ( الجبهات مدببة لخمس قطع، متوسطة الثنين و مستقيمة للثامنة. )131

نسجل أن النصال ذات حواف مستقيمة و جبهات مدببة استخرجت من الجزء السفلي للمقطع 
أما تلك التي وجدت في المستويات العليا تتميز بحواف مستقيمة و جبهات ) 176-164(

 مقوسة
استعملت التهذيبات الشبه المنحدرة على ثالث قطع، هامشية على ثالث أخريات 

ية من الجزء تالتهذيبات الهامشية تخص النصال اآل). 134 شكل (و منحدرة بالنسبة لقطعتين
هذه ). 135 شكل( العلوي للمقطع و المنحدرة و الشبه المنحدرة تخص تلك اآلنية من السفلي



 ، معاآسة في حالتين و متبادلة في حالة واحدة)حاالت 5(التهذيبات مباشرة في معظم األحيان 
يبات جبهات ثالثة قطع، الحواف اليمنى لقطعتين تشغل هذه التهذ. )137 و 136شكل (

  .)139 و 138شكل  (والحافتين معا في حالتين أيضا و الحافة اليسرى بالنسبة لنصلة واحدة
 : النصيالت المهذبـة 1.1.8.9

تشكل النصيالت المهذبة نسبة ضعيفة من مجموع أدوات المقطع إذ تصل نسبتها 
 و 150، 156، 170، 172، 174(ط ـمستويات فقفقط و هي تتواجد في بعض ال  %3إلى 
 )140شكل  (صغيرة  %42 من اطوالها متوسطة و % 58النصيالت لها هذه ). 146

تطور هذه األبعاد يتم على  .)143شكل ( آبيرة %5 و 10 منها صغيرة % 85 أعراضها
بر من معدل سمك هذه األدوات يظهر أآ). 143 و 141 شكل(شكل أسنان المنشار في المقطع 

 .مم5 و 3مم أما في المستويات العلوية بين 8ة للمقطع إذ يبلغ ـالمستويات السفلي
 %10(ة ـو غائب )  % 26(، خطية )%47(تظهر هذه النصيالت أعقاب نقطية 

 % 5و األعقاب الزوجية السطح، الملساء و المتعددة الصفيحات لكل منها نسبة تصل إلى ) 
 في المقطع يبين أن الزوجية الوجه لها تواجد في المستوى  تطور هذه األشكال. )144شكل (

،  )%89(البصيالت منتشرة في معظم الحاالت . )145شكل  (150 فقط و الملساء في 174
 .)147 و 146شكل  (لكل منهما  %5ة ـالن نسبـة تسجـالبارزة و الغائب

رة ، و مقع)%21(، محدبة )%74(ة ـرى مستقيمـتبين هذه األدوات حواف يس
و محدبة  )%11(، مقعرة )%79(أما الحواف اليمنى فهي مستقيمة ) 148شكل) (5%(
األشكال المحدبة و المقعرة تتواجد فقط في الجزء السفلي بين مستوى  )150شكل ) (10%(

 . )151 و 149شكل  (160 و 176
و الشكل  )%63( يطغوا عليها الصنف المدبب  والجبهات لها عدة أشكال

تواجد هذه  . )152شكل  (% 5و المحدبة   %10، المستقيمة %21نسبة تبلغ المقوس يسجل 
 .)153 شكل(األشكال في مستويات المقطع ال يوحي إلى أي تنظيم لهذه األشكال 

، مسطحة )%11(درة ـ، شبه منح)%79(تحمل هذه النصيالت تهذيبات منحدرة 
، %42ين بنسبة تبلغ و تشغل جزئيا الحافت) 155 و 154 شكل ()%5 ( ، هامشية)5%(

معظم محيط  %10و آما تشغل بنسبة  )%16(، الحواف اليسرى )%26(الحواف اليمنى 
و يظهر توزيع هذه األصناف من ) 158شكل () العقب(األجزاء القريبة   %5األداة، و بنسبة 

اتجاه هذه التهذيبات . )159شكل  ( طوال مستويات المقطع المشطالتهذيبات على شكل أسنان
) 156شكل ) (%5(و المتبادلة و متناوبة ) %11(متبادلة ) %16(، معاآس )%68(اشر مب

شكل  (وتوزيعها في مستويات المقطع ال يوحي إلى أي شكل يمكن تفسيره بشكل أو بآخر
157(. 

 : األقـراص 1.1.8.10 
 بيضوية الشكل في مجمل مستويات المقطع، %)2 ( أقراص10تم العثور على 

وجدت معظم هذه القطع في . مم9 و 4مم، معدل سمكها يتراوح بين 40لغ  يبهامتوسط قطر
تحمل .  نماذج3، الجزء العلوي قدم سوى )160-176(مستويات الجزء األسفل للمقطع 

حواف هذه األداة في بعض األحيان تهذيبات و أحيانا أخرى صقل جزئي يخص حوافها أو 
  .المساحات الظهرية أو البطنية لها

 : لفخـاردراسة ا .2
.  شقفة1108من مجمل البقايا األثرية للمقطع أي ما يعادل  %15يشكل الفخار 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الشقف ال تحتوي على حواف، و هي صغيرة األبعاد في معظمها 
 .)160شكل  (و هي تنقسم إلى ثالثة أقسام. سم25إذ يصل أآبر معدل أطوالها الكبرى إلى 

 .)%85 ( وحدة939الشقف المزخرفة  •
 .)(10%  وحدة108الشقف الغير المزخرفة  •



  .)5% ( وحدة61الشقف ذات زخارف غير معينة  •
يبن منحنى تطور هذه االقسام ان الجزء االسفل للمقطع اآثر غنى بالشقف الغير 

)161شكل (المزخرفة حينما يبرز الجزء االعلى بتواجد مكثف للشقف المزخرفة   . 
 :  الزخـارف  2.1

المستعملة في تزين فخار هذا المقطع  الزاخارف الزخارف العادية معظم تكون 
88ده إلى ـإذ تصل نسبة تواج 8 و 4و تليه الزخارف الملساء و المرآبة التي تمثل   % %  

تتوزع هذه األشكال من الزخارف بصفة متغيرة في المقطع، غير أن في القسم  ). 162شكل (
 160الشقف الملساء لها تواجد قليل و ابتداء من مستوى نجد أن ) 160-176(السفلي للمقطع 

  و152-154تزداد تدريجيا مع تسجل تباعدا ملحوظ مع بقية األشكال خاصة في مستويات 
 .   )163 شكل (146



 : الوسـائل  2.2
ثم  %40يعتبر المشط العادي هو الوسيلة األآثر استعماال في المقطع بنسبة تبلغ 

و  3لمشط المغزلي و شوآة السمك ال تمثل سوى ا. % 25 و المخرز بـ  %26تليه الملوقة بـ 
 .   )164 شكل ( %5تسجل الوسائل الغير المعينة نسبة تقدر بـ  1%

إن تردد هذه الوسائل في مختلف مستويات المقطع ال يستجيب ألي إختيار معين، 
جل قمم متفرقة من إذ ال توجد هناك سيلة مميزة عن األخرى، في حين نجد البعض منها تس

 بالنسبة للمشط المغزلي، 156 و 166مستوى آلخر دون تواصل آما هو الحال في مستويات 
 .  )165 شكل( بالنسبة لشوآة السمك 146 بالنسبة للمخرز و في مستوى 158وفي مستوى 

 : تقنيـات الطباعـة  2.3
إذ تبلغ نسبة . قطعتعتبر الطباعة المباشرة التقنية الرئيسية المستعملة في هذا الم

و تليها الطباعة الدائرية على نفس المدار و الطباعة المتدحرجة بنسب   %75استعمالها 
ضئيلة، آما توجد أيضا إلى جانب هذه التقنيات المعرفة نسبة قليلة من الشقفات تحمل بقايا من 

جد هذه توا ). 166شكل (التقنيات لم يمكن التعرف عليها نظرا لتدهور مساحة الشقفات 
التقنيات ال تظهر أي شكل يطغى على اآلخر في معظم مستويات المقطع ماعدا في مستويات 

بقمة تسجل بها فرقا آبير بينهما و بين التقنيات   حيث تظهر الطباعة المتدحرجة150 و 162
 فلتقنيات الطباعة المستعملة 154األخرى و تجدر اإلشارة آذلك أن ابتداء من مستوى 

 .   )167 شكل(عرفة معروفة و م
 : نماذج الزخرفـة  2.4

 نموذج زخرفة استعملت لتزيين فخار المقطع 13تم التعرف على جملة من 
و   %29د مثال أثالم الطباعة لها الحصة الكبيرة بنسبة تقدر بـ ـتج. ب غير متساويةـبنس

ع ال توزيع هذه النماذج على مستويات المقط). 168 شكل ( %1الحزات ال تسجل سوى 
يظهر أي نوع من األشكال يمكن لنا تفسيره من خالل منحنياته الترددية مما يدل على استعمال 

معظم النماذج تتواجد في نفس الوقت في معظم المستويات ما . هذه النماذج بصفة غير منظمة
الحزات لوحدها و تسجل فرقا شاسعا بينها و   أين تنفرد152 و 156، 162عدا في مستويات 

 . )169 شكل(النماذج األخرى المستعملة بين 
 : العجائـن  2.5

  %80تم التعرف على ثالثة أنواع من العجائن في المقطع و نسبة ترددها يبلغ 
تطغى العجائن الصلبة . )170شكل  (للحبيبية  %6 الورقية و %14بالنسبة للعجائن الصلبة، 

في الجزء العلوي . 160 و 176وى ـرة بين مستـوالحبيبية في معظم المستويات المنحص
العجائن الثالثة مستعملة بصفة متجانسة إذا استثنينا تقلص الورقية في ) 146-160(للمقطع 

 .  )171 شكل(قمة المقطع 
 : المثبتـات 2.6

. من المثبتات المستعملة في فخار المقطع  %85تمثل حبيبات الكوارتز أآثر من 
و خليط األعشاب و الكوارتز آمثب تصل نسبة تواجده   %10 تبلغ النباتيةأما نسبة المثبتات 

تبرز منحنيات تردد هذه المثبتات في المقطع أن الجزء األسفل  ). 172شكل  ( %5إلى 
للمقطع يطغى عليه المثبت المتكون من خليط الكوارتز و األعشاب خاصة في المستويات 

تواجد آثيف للمثبتات العشبية و أما الجزء العلوي فهو يتميز ب. 168 و 176المتواجدة بين 
  .)173شكل  (الكوارتزية

 
 
 
 
 



 
 
 
  



 : الخالصة
يظهر منحنى تواجد البقايا األثرية في المقطع مجموعتين من المستويات يفصل 

من مجموع مستويات   %1حيث يمثل أقل من ) 160مستوى (بينهما مستوى أثري جد فقير 
و نرجع فقر هذا المستوى إلى  ). 174شكل (ة المقطع من حيث توفرها على البقايا األثري

سببين أولهما إلخالء المخبأ لفترة قصيرة من طرف سكانه و ثانيهما تحويل مساحة السكن إلى 
هذه المجموعتين تقابلهما تأريخات راديومترية . أ لم تصل إليها الحفرياتلججهة أخرى من الم

 : تحصل عليها طوال المقطع
  .ح.ق ±140  7220المقطع الذي سبقه أرخ بـ  ب4نقطة إتصال المقطع  ♦

  .)5419 جيف) (-5650 -6390(
 )5417جيف) (-5650 -6215. (ح.ق ±140  7110:  أرخ بـ 176المستوى  ♦

. 
 5468جيف ) (-5490 -5980. (ح.ق ±130 6840:  أرخ بـ 166المستوى  ♦

(. 
 .)5467جيف) (-5210 -5620. (ح.ق ±130  6450:  أرخ بـ 160المستوى  ♦
 .)5416جيف) (-4367 -4940. (ح.ق ±120 5800:    أرخ بـ152المستوى  ♦

 (I) يظهر تباين هاتين المجموعتين في آثافة البقايا األثرية إذ في المرحلة األولى
ض ـة و في بعـة الحجريـة الصناعـار تفوق نسبـنجد نسبة الفخ) 160-176مستوى  (

 174 – 176اعة الحجرية مثل في مستويات ا و بين الصنـل فارق معتبر بينهـالمستويات تسج
حيث نجد الصناعة الحجرية  (160-146) (II) ويحدث العكس في المرحلة الثانية. 172و  

 . )175 شكل(تظغى على الفخار 
آما يظهر أيضا تباين هاتين المرحلتين المقاييس المختلفة التي استعملت في 

 .ها في مستويات المرحلتيندراسة البقايا األثرية من خالل ترددها و تطور
تبرز دراسة المواد األولية أن الكوارتز و الصوان اللذان يسجالن نسب ضعيفة 

لها حينئذ أدوار هامة في التمييز بين المرحلتين، ألن آل واحد )  %6و   %3(في المقطع 
ى في في المرحلة األولى الكوارتز هو الذي يطغ. منهما له تواجد يعاآس اآلخر في المرحلتين

أما المرحلة الثانية تشهد  تقلص هذه المادة األولية و تترك ). 176شكل (معظم المستويات 
المجال للصوان الذي يعرف استعماال مكثفا خالل مستويات المرحلة الثانية و تعمق أآثر هذه 
الفروق المميزات المرفولوجية، التكنولوجية و النمطية للصناعة الحجرية و آذلك الفخار 

 : ستوحات من المرحلتين حيث نجد أنالم
البصيالت المنتشرة تميز المنتوج التقصيبي الخام للمرحلة األولى، أما في المرحلة الثانية  ♦

نجد هذا الشكل يأتي في المرتبة الثانية بعد البصيالت البارزة التي تطغى على المنتوج 
 .)177 شكل(التقصيبي الخام للمرحلة الثانية 

 الحواف اليسرى للمنتوج التقصيبي الخام في المرحلة األولى سيطرة تظهر مورفولوجية ♦
الحواف المستقيمة و المحدبة، و في المرحلة الثانية الشكل المقعر للحواف اليسرى هو 

 .  )178 شكل(الذي يسيطر 
آتونية و تلك التي وجدت في المرحلة الثانية مهذبة الحزات المرحلة األولى معظمها آ ♦

 . )179 شكل(
 .تواجد الجبهات المستقيمة و المدببة للشظايا المسننة سوى في المرحلة األولىت ♦
يطغى الشكل المستقيم على الحواف اليسرى لمحكات المرحلة األولى و في المرحلة  ♦

  .) 180شكل  (الثانية نجد الشكل المحدب هو المسيطر على نفس الحواف
 و جبهات مدببة تلك التي وجدت في النصال المهذبة للمرحلة األولى لها حواف مستقيمة ♦

 . )181 شكل(المرحلة الثانية حوافها مستقيمة و جبهات مقوسة 
 .تخص التهذيبات المنحدرة سوى نصال المرحلة الثانية ♦



تشهد المرحلة الثانية تطور الزخرفة الملساء للفخار و استعمال آثيف للعجينة الحبيبية  ♦
 .) 183 و 182 شكل(

شكل (.ح. ق5800(و الكوارتز آممتن في وسط المرحلة الثانية يختفي خليط األعشاب  ♦
184(. 

 
 
  

  :  دراسة المرحلة األولى
نتطرق هنا الى دراسة آل مستويات هذه المرحلة آل واحد على حدى البراز 

   .خصائص آل واحد منهم في صناعته الحجرية و الفخار

   :146 المستوىدراسة  1.

  : الصناعة الحجرية 1.1

  :ـواد األوليـةالم 1.1.1

نجد . استعملت في هذا المستوى عدة مواد أولية بنسب غير متساوية
و   %16و يليها الكوارتز بـ   %53المكروديوريت في المرتبة األولى بنسبة تصل إلى 

 %2 و 6المواد األولية األخرى لها وجود محدود إذ تتراوح نسبها بين  % 13الصوان بـ 
 .رتز، الحجر الرملي، الديوريت و الكلسنذآر منها القرانيت، الكوا

 : النـواة 2.1.1

سمحت لنا دراسة النوات التعرف على أشكال مختلفة منها الكروية التي تصل 
و هي ممثلة بنموذج واحد، المتعددة الصفحات ذات مساحة ضرب ملساء   %9نسبتها إلى 

اء هي األآثر تمثيال و رب ملسـما العديمة الشكل و ذات مساحة ضأ )%18 (ممثلة بنموذجين
 .و هي ال تتماشى مع أي منطق تقصيب  %73تصل نسبتها إلى 

 : المنتـوج التقصيبي الخـام 3.1.1

 شظية ذات معدل بسمك 311يتكون المنتوج التقصيبي الخام لهذا المستوى من 
 الكبيرة تسجل و   %45، الصغيرة %51مم و أطوالها المتوسطة تصل نسبتها إلى 7يقارب 
أما الكبيرة ال   %60، الصغيرة %38األعراض المتوسطة تصل نسبتها إلى   %.4 سوى

   %.2تتجاوز نسبتها 

، %54تظهر هذه الشظايا في معظم األحيان أعقاب ملساء بنسبة تقدر بـ 
و تليها األعقاب   %11و   %12األعقاب الخطية و النقطية لها نسب متوسطة تقدر بـ 

ثم تأتي بعدها األعقاب المخلوعة و القشرية بنسب ال تتعدى   %9ات بنسبة ـالمتعددة الصفيح
  .لكل واحدة منها  5%

البارزة تواجدها يسجل نسبة تقدر بـ ) %75(الت في معظمها منتشرة ـالبصي
الحواف اليسرى عموما    %.1 و 3، أما المخلوعة و المقعرة فهي تمثل على التوالي 21%

و في األخير نجد المقعرة بنسبة ال ) %40(دها المحدبة و تأتي بع) %54(هي مستقيمة الشكل 
نجد . الحواف اليمنى تقدم نسب قريبة نسبيا من نسب أشكال الحواف اليسرى .  %5تتجاوز 

  . %9و المقعرة   %35، المحدبة %55المستقيمة منها تشكل نسبة 



عا ما تظهر الجبهات توازن نسبي بين الشكل المستقيم و المدبب بنسب متقاربة نو
و المقعرة سوى   %25أما الجبهات المقوسة تسجل   %.33و   %39وهي على التوالي 

3.%  

  : الحجريـة األدوات 4.1.1

من مجموع البقايا األثرية لهذا المستوى أي ما   %15تشكل الصناعة الحجرية 
  .)185شكل  ( أداة موزعة على النحو التالي57يقدر 

  : الشظايا ذات حزات 1.4.1.1

من مجموع أدوات المستوى أي   %26 هذه المجموعة من األدوات نسبة تكون
مم 11الحزات تم الحصول عليها على شظايا يصل معدل سمكها إلى . ةـ قطع15ما يعادل 

أعراض هذه   %.13الصغيرة و   %66، و المتوسطة %20وأطوالها الكبيرة تسجل نسبة 
األعقاب   %.20للمتوسطة و الصغيرة   %60بالنسبة للكبيرة منها،   %13الشظايا تسجل 

، %13، غير أن القشرية لها تواجد آثيف نسبيا إذ تسجل نسبة )%66(في معظمها ملساء 
 . %6األعقاب النقطية والزوجية السطح و الخطية تكون آل واحد منهم نسبة تقدر بـ 

أما . ي على التوال%40و  %46البصالت معظمها منتشرة و بارزة إذ يسجل الشكلين نسب 
ا حواف يسرى مستقيمة الشكل ـذه الشظايـو تبين ه  %13ا ـالبصالت المخلوعة تبلغ نسبته

و مستقيمة ) %53(الحواف اليمنى محدبة ) %13(و مقعرة ) %26(، محدبة )60%(
  .)%26(و مدببة  )%33(، مقوسة )%40(أما جبهاتها فهي مستقيمة . )الشكل) (46%(

على التوالي الحواف  )%46(و المعكوسة  )%53(ل الخزات المباشرة ـتشغ
 .)%29(و الحواف اليمنى  )%33(، الجبهات )%33(اليسرى 

 : الشظايا المهذبـة 2.4.1.1

من مجموع أدوات هذا المستوى أي ما   %33تشكل هذه المجموعة من األدوات 
، )ةمتوسط(مم 50 و 20مم و مقاساتها تتراوح بين 7 قطعة ذات معدل سمك يبلغ 19يعادل 
ح ـة السطـوزوجي) %10(، نقطية )%21(ددة الصفيحات ـ، متع)%52(ها ملساء ـأعقاب

، حوافها اليسرى )%16(و بارزة ) %26(، غائبة )%58(رة ـأما بصيلتها فهي منتش .)6%(
ة ـومحدب) %68(ة ـالحواف اليمنى آذلك مستقيم .)%37(و محدبة ) %68(مستقيمة الشكل 

 .)%5(ومقعرة ) %26(مدببة ) %32(ة ـأما المقوس .)31%(

تأخذ التهذيبات عدة أشكال على هذه األدوات حيث نجد الشبه منحدرة هي األآثر 
ثم تأتي بعدها المنحدرة   %21 تليها المسطحة بنسبة تبلغ  و %37رواجا بنسبة تقدر 

 . %16والهامشية بنسبة تصل في آال الحالتين إلى 

  %21شرة، و تبلغ نسبة المعاآسة ن هذه التهذيبات مباـم  %58أآثر من 
تتوزع هذه التهذيبات بصفة غير متساوية على مختلف جهات الشظايا، فهي   %16والمتناوبة 

. من الحاالت الجهات القريبة  %27الحواف اليمنى و في أقل من   %42تشغل في أآثر من 
 أجريت على الجهة أما تلك. تلك التي أجريت على الحواف اليسرى للشظايا  %21وتبلغ نسبة 

  . مجمل هذه الشظايا غير متطورة و %10البعيدة للشظايا تصل نسبتها إلى 

  : المحكــات 3.4.1.1

من مجموع األدوات   %5وجدت ثالثة محكات في هذا المستوى و هي تمثل 
مم و أعقاب ملساء 24الحجرية لهذا المستوى و آلها على شظايا بسيطة ذات معدل سمك يبلغ 



ن و متعدد الصفيحات في الحالة الثالثة، بصالتها بارزة، منتشرة و غائبة، حوافها في حالتي
  .اليسرى مستقيمة و مقعرة، و اليمنى محدبة

الجبهات تحمل تهذيبات شبه منحدرة مباشرة في حالة واحدة و شبه منحدرة 
  .معكوسة في الحالتين األخريين

  : المـكـاشــط 4.4.1.1
 %3وى و هي تمثل ـقط من هذه األدوات في هذا المستتم العثور على نموذجين ف

مم  27أنجزت هذه المكاشط على شظايا ذات سمك تبلغ . من مجموع أدوات هذا المستوى 
تظهر هذه المكاشط أعقاب . مم 55 و 53مم و أعراض بين  49 و 51وأطوال تنحصر بين 

تشغل . يمة لكل واحد منهماملساء و غائبة، بصالتهم منتشرة و غائبة و حوافهم محدبة ومستق
  .التهذيبات حوافهم اليسرى و هي شبه معكوسة و متناوبة

  : الشظايا المسننـة 5.4.1.1
مم، أطوالها 11 ذات سمك يبلغ %)5 (وجد في هذا المستوى ثالثة شظايا

  .متوسطة وأعراضها صغيرة و لها أعقاب غائبة و متعددة الصفحات، بصالتها منتشرة
في ثالث حاالت و مباشرة في حالة واحدة و هي تشغل جزئيا المسننات معكوسة 

  .الحافة اليمنى لهذه الشظايا
  : النصيالت المهذبـة 6.4.1.1

 من النصيالت ذات %)4 (تمثل هذه المجموعة في هذا المستوى نموذجين
 5 و 3ك يعادل إلى ـمم و سم 23مم و  20در بـ ـراض تقـمم و أع 55مم و  45أطوال تبلغ 

بصلتها بارزة . ب زوجي السطح و األخرى عقبها غائبـحدى هذه النصيالت لها عقإ. مم
  .ومنتشرة، حوافهما مستقيمة و جبهتهما مدببة

تشغل التهذيبات جزء آبير من الحافة اليمنى إلحداهما و األخرى لها تهذيبات 
  .هذه التهذيبات معكوسة و متناوبة. على حافتها اليسرى

  : رؤوس السهـام 7.4.1.1
من مجموع   %9 نماذج من هذه األدوات في المستوى أي ما يعادل 5وجدت 
صنعت هذه األدوات من عدة مواد أولية منها المكروديوريت، . األدوات الحجرية

تمثل هذه النماذج أشكال مختلفة من تصنيف هيجو . تـالكوارتزيت، الكوارتز و الشيس
  : و هي على التوالي) 1957(

  .نموذجين C 4نوع س  •
  .نموذج واحد  7Cنوع س  •
  .النموذجين اآلخرين لم نتمكن من تصنيفهما ألنهما عبارة عن حطام •

  : األقـراص 8.4.1.1

مم و هي ذات شكل شبه دائري 3 نماذج ذات سمك ال يتجاوز 4قدم هذا المستوى 
  .ثالثة منهما تحمل تهذيبات هامشية

  : الصفيحات ذات الحواف المهذبة 9.4.1.1

 نماذج آلها مصنوعة على 5األدوات في هذا المستوى إلى يصل عدد هذه 
  .مم و هي ذات شكل شبه دائري5تبلغ معدل سمكها . الشيست



   :فخــاردراسة ال 2.1

 وحدة ذات معدل أآبر طول لها 32يبلغ عدد الشقفات التي قدمها هذا المستوى 
ل نسبة الشقفات ، تص%16، و الغير المزخرفة %75تبلغ نسبة الشقفات المزخرفة . سم10

  . %9إلى   الغير المعرفة

  : الزخــارف  1.2.1

اسين هما الزخارف البسيطة ـن نوعين أسـات مـارف هذه الشقفـتتكون زخ
  .)%50(و الزخارف الملساء )  50%(

  : األدوات  2.2.1
أستعملت عدة أدوات مختلفة للحصول على زخارف فخار هذا المستوى وهي 

و تليه الملوقة وشوآة السمك   %37ة استعماله إلى ـعادي و تصل نسبالمشط ال: على التوالي 
لكل واحد   %6أما المخرز و المشط المغزلي نسبتهما  .  %25بنسبة تبلغ في آال الحالتين 

  .أي ما يعادل حالة واحدة لكل أداة
  : التقنيـات 1.2.3

ى نفس المدار أستعملت في هذا المستوى الطباعة المباشرة و الطباعة الدائرية عل
  .%42و   %58بنسب تصل على التوالي 

  : نماذج الزخرفة 1.2.4
تتمثل النماذج الزخرفية المطبوعة على فخار هذا المستوى في ثلم الطباعة التي 

، أما %8، و تأتي في األخير متهد النحل بنسبة تصل إلى %25، السنن %58 تبلغ نسبتها
  . %8النماذج غير المعرفة تبلغ نسبتها 

  : العجينــة 1.2.5
 %75ة حيث تبلغ نسبتها ـتتكون عجائن هذا المستوى أساسا من العجائن الصلب

  . %13 شقفة، أما العجائن الورقية و الحبيبية تبلغ آل واحدة نسبة تقدر بـ 24أي ما يعادل 
  : المـثـبــت 1.2.6

و  %75المثبت المعدني هو الذي يسيطر في فخار هذا المستوى بنسبة تصل إلى 
، و نشير هنا %22هو عبارة عن حبيبات صغيرة من الكوارتز، أما المثبت النباتي يبلغ نسبة 

  .إلى وجود شقفة واحدة تجمع بهذين المثبتين

   :148المستوى دراسة  .2
  : الصناعة الحجرية 2.1
  : المواد األولية 2.1.1

أستعملت في هذا المستوى ثمانية مواد أولية بنسب غير متساوية، 
و متبوعة من بعيد بالكوارتز الذي تصل   %53ة تبلغ ـالمكروديوريت تأتي في المقدمة بنسبف

استعملت مواد أولية أخرى فنجد من  .  %9ثم الصوان بنسبة تقدر بـ   %13نسبة وجوده إلى 
، الحجر %3الكلس %. (1و % 7و مواد أخرى تتراوح نسبها بين % 7بـ بينها القرانيت 

 .)%1ريت بـ ، الديو%2الكلسي 
  : الـنـواة 2.1.2

عديمة الشكل و ذات ) %55 (6 نواة منها 11تم التعرف في هذا المستوى على 
 ذات مساحة ضرب ملساءعديمة الشكل % 9هرمية الشكل و % 36 و مساحة ضرب ملساء

  .قشرية



  : المنتوج التقصيبي الخـام 2.1.3
مم، األطوال الكبيرة 9 شضية ذات معدل سمكها 91يتكون المنتوج التقصيبي من 

بالنسبة لعروضها   %.26الصغيرة   و،%70 المتوسطة ،%3لهذه الشظايا تصل نسبتها إلى 
ما أقابها فهي أ% .43، و الصغيرة %55، المتوسطة %1فنجد القصيرة منها تبلغ نسبة 

البصالت لها شكلين  %.2، و القشرية %7، خطية متعددة الصفيحات %22، نقطية )55%(
لحواف اليمنى لهذه الشظايا أآثرها  ا.  %18، و البارزة %81رة منها تصل نسبتها المنتش

الجبهات  .  %29، و%4، %67: مستقيمة عن ما هي مقعرة أو محدبة و نسبها هي آالتالي
ة، المدببة، و المحدبة التي ـة لدى المقوسـوازن بين مختلف أشكالها فنجد نفس النسبـتظهر ت

  . %33تبلغ 
  : دوات الحجريــةاأل 2.1.4

من مجموع الصناعة الحجرية لهذا المستوى أي   %11تمثل األدوات الحجرية 
  : )186شكل  ( أداة و هي موزعة آالتالي12ما يعادل 

 : الشظايا ذات حزات 2.1.4.1
أطوالهما تصل . مم25مم و 19 ذات سمك يقدر بـ %17ن و هي ممثلة بنموذجي

اب ملساء ـين تبرزان أعقـين الشظيتـمم، هات30 و 55مم، و عروضها 45 و 35إلى 
  .وبصيالت منتشرة، حوافها مقعرة و جبهاتها مدببة و مستقيمة

الحزات تم الحصول عليها بتهذيبات شبه منحدرة الحداهما آالآتونيو ألخرى، 
 .فتشغل الحافة اليسرى إلحداهما، و الجزء األبعد لألخرى

  



  : الشظايا المهذبــة 2.1.4.2
هذه الشظايا مقاساتها . من مجموع أدوات هذا المستوى  %50ه األدوات تمثل هذ

، و )%33(، بارزة )%50(ها خطية ـأعقاب .  %83ث تمثل ما يزيد عن ـمتوسطة حي
أما الحواف اليمنى  .)%33(و محدبة  )%66(الحواف اليسرى مستقيمة  .)%17(مخلوعة 

من   %50الجبهات في أزيد من  .)%16(و محدبة  )%33(رة ـمقع )%50(فهي مستقيمة 
تم الحصول على معظم هذه األدوات بتهذيبات . و شبه دائرية )%33(الحاالت مقوسة، مدببة 

  هامشية غير متطورة مسطحة معاآسة و تشغل جزئيا الحواف اليسرى للشظايا
 : المحكــات 2.1.4.3

 من مجموع أدوات هذا  %8تمثل هذه األدوات نموذج واحد أي ما يعادل 
مم، له عقب أملس و بصيلة منتشرة، حوافه 10مم و سمكه 35مم، عرضه 40المستوى، طوله 

  .حصل عليه بتهذيبات شبه منحدرة مباشرة. محدبة و جبهته مقوسة
 : المكـاشــط 2.1.4.4

مم 60مم، عرضه 55، طوله )%8(توجد ضمن هذا المستوى مكشط واحد 
. صلة منتشرة حواف محدبة و جبهة مستقيمأملس، ب: مم و له الخصائص التالية 15وسمكه 

 .تحمل حافته اليمنى تهذيبات معاآسة مسطحة قليلة التطور
 : النصـال المهذبـة 2.1.4.5

مم، 18مم، عرضها 35طولها %) 8(ة واحدة ـوجدت في هذا المستوى نصل
تشغلها مم و لها عقب نقطي و بصلة بارزة، حوافها و جبهتها مستقيمة، حافتها اليمنى 5سمكها 

 .تهذيبات هامشية معاآسة في ثالثة أرباعها
 : رؤوس السهـام 2.1.4.6

و هو يمثل الرؤوس %) 8(تم العثور في هذا المستوى على نموذج واحد 
 .حصل عليه بتهذيبات ضغطية تغطى آال الوجهين C 2الورقية من نوع س 

 : دراسـة الفخـار  2.2
) وحدة81 ( %72مم منها 10 شقفة ذات معدل طول 43قدم هذا المستوى 

 .مم9أما الشقفات ذات زخرفة غير معرفة تبلغ نسبتها . غير مزخرفة  %19مزخرفة، و 
 : الزخــارف  2.2.1

 )%32(و الملساء  )%68(تتكون زخارف هذا الفخار في الزخارف البسيطة 
 .فقط

 : األدوات 2.2.2
ملوقة التي تصل األداة األآثر استعماال في زخرفة فخار هذا المستوى هو ال

أما  .  %24ثم تأتي المخرز بـ   %29متبوعة بالمشط البسيط بنسبة تبلغ   %43نسبتها إلى 
 . %5را لتدهور مساحة الشقفة تصل نسبتها إلى ـا نظـاألدوات التي لم نتمكن من تحديده

 : التقنيــات 2.2.3
 )%52(مدار ين مختلفتين و هما الطباعة الدائرية على الـت هنا تقنيتـأستعمل
 .)%48(والطباعة المباشرة 

 : النماذج الزخرفيــة 2.2.4
النماذج الزخرفية التي تم التعرف عليها لها نسب التردد في المستوى غير 

لكل واحدة  %24تالم الطباعة، شهد النحل، و السنن تصل نسبها إلى : متساوية وهي آالتالي 
خرى و هي األقل تمثيل، نجد ضمنها الطباعة ، أما النماذج األ%14منها، الشهاب لها نسبة 

لكل   %5ز بنسبة زالمتوازية، التموجات المتوازية و التموجات المتوازية ذات العمق المح
 .واحدة منها

 : العجينــة 2.2.5



استعملت العجينة الصلبة في معظم األحيان لصناعة فخار هذا المستوى فنجد 
 . %2في األخير توجد الورقية بنسبة تبلغ  %28سبة و تتبعها الحبيبية بن %70نسبتها تبلغ 

  
 : المثبـتــات 2.2.6

 على فخار هذا المستوى بنسبة تبلغ -الكوارتز– دنيـيطغو استعمال المثبت المع
  .عبارة عن مثبت نباتي وجد في شقفة واحدة ) %2(و الباقي   98%

   :150المستوى دراسة    .3

  : الصناعة الحجرية 3.1

  : اد األوليــةالمو 3.1.1

ثم نجد في . من مجموع المواد األولية المستعملة  %52تكون المكروديوريت 
مواد أولية أخرى . 11متبوعا بالكوارتزيت بـ   %20المرتبة الثانية الصوان بنسبة تبلغ 

، الشيست )%3(، الكوارتز (4%)  ، القرانيت)%6(أستعملت بنسب قليلة مثل الديوريت 
  .)%1(و الكلس  )2%(

  : ةالـنــوا 3.1.2

 منها ليس لها أي شكل معين و ذات مساحات 10 نواة، 14قدم هذا المستوى 
 النواة األربعة األخرى آروية الشكل و متعددة األضالع؟. ضرب ملساء

  : المنتـوج التقصيبي الخـام 3.1.3
. مم5 شظية ذات معدل سمك يبلغ 232يتكون المنتوج التقصيبي الخام من 

عكس الصغيرة منها التي تصل نسبتها إلى   %1لكبيرة لهذه الشظايا تسجل نسبتها األطوال ا
العروض معظمها آبيرة إذ تسجل هذه الفئة نسبة  .  %35أما المتوسطة تبلغ نسبتها . 64%

 )%91( منتشرة في مجملها البصلة.  %17ل إلى ـة تصـو تليها المتوسطة بنسب  %83تفوق 
 أعقـاب هذه الشظايا ملساء .)%9(ة للبارزة تقدر بـ ـئيلة ضـغير أن نسجل وجود نسب

الحواف %). 3(و قشرية %) 4(، زوجيـة الزاويـة %)9(، نقطية %)14(، خطية %)62(
ي آذلك ـأما الحواف اليمنى فه .)%5(و مقعرة  )%48(، محدبة )%47(رى مستقيمة ـاليس

 )%32(، مقوسة )%38(ة الجبهات مدبب .)%4(و مقعرة  )%39(، محدبة )%57(مستقيمة 
 .أما الشكل المقعر فهو قليل التواجد .)%28(و مستقيمة 

 : األدوات الحجريــة 3.1.4
من الصناعة الحجرية لهذا المستوى أي ما   %9تكون األدوات الحجرية نسبة 

 : )187شكل  ( أداة موزعة آالتالي23يعادل 
 : الحــزات 3.1.4.1

من مجموع   %30على شظايا و هي تمثل وجدت في هذا المستوى سبعة حزات 
 .األدوات الحجرية

  %71ا إلى ـث تصل نسبتهـذه األدوات معظمها متوسطة حيـأطوال ه
  %57ة إذ تصل نسبتها إلى ـذلك في معظمها متوسطـالعروض آ .  %29والصغيرة 

 .مم5معدل سمك هذه األدوات يبلغ   . %42والصغيرة تبلغ 
ات، القشرية والغائبة ـددة الصفحـ، أما النقطية، المتع%43اء ـتبلغ األعقاب الملس

،  )%57(البصيالت مقعرة . ا يعادل نموذج واحد من آل شكلـأي م  %14ل منها ـتكون آ
 . %14و غائبة   %29بارزة 

و محدبة في   %28رة في ـن الحاالت، مقعـ م43الحواف اليسرى مستقيمة في 
والشكل   %71دب و تبلغ نسبته ـين هما المحـن مختلفيـأما الحواف اليسرى لها شكل .  29%



و مدببة ) %28(، مستقيمة %43ة ـشكل الجبهات هي مقوس .  %29غ نسبته ـالمستقيم تبل
نجد ضمن هذه المجموعة نموذج واحد يحمل تهذيبات متناوبة هامشية تشغل جزئيا  .)28%(

، )%57(آالآتونية مباشرة حزتها ) %85(أما الستة األخرى . الحواف اليسرى و اليمنى
و الحواف ) %57(تشغل هذه الحزات الحواف اليسرى  .)%14(و متبادلة ) %28(معاآسة 
 .)%14(و آال الحافتين ) %29(اليمنى 

  
  
 : يـا المهذبـةاالشظـ 3.1.4.2

من مجموع األدوات  )%26(تم العثور في هذا المستوى على ستة شظايا مهذبة 
مم، أطواال 4لهذه الشظايا معدل سمك تبلغ . وع األدوات الحجريةمن مجم  %26أي ما يعادل 

، حوافها اليسرى )%67(و منتشرة ) %33(و بارزة  )%33(صغيرة و عروض متوسطة 
جبهاتها  .)%66 ( و محدبة )%33(، اليمنى مستقيمة )%66(ة ـو محدب) %33(رة ـمقع

 .)%16(و مدببة  )%83(مقوسة 
ة ـو هامشي) %67(درة ـه منحـ، شب)%16 (ذه األدوات مسطحةـتهذيبات ه

ل هذه التهذيبات الحواف اليسرى ـتشغ .)%33(ة ـو معاآس) %66(و هي مباشرة ) 16%(
و في بعض األحيان الحافتين في نفس الوقت  )%16(، الجبهة )%33(و اليمنى  )33%(
)16%(. 

 : المحكــات 3.1.4.3
جموع األدوات و هو عبارة من م )%4(عثر في هذا المستوى على نموذج واحد 

مم و هو يحمل 60مم و عرضه 65غ ـه يبلـمم سمك طول65عن محك بسيط على شظية ذات 
 .تهذيبات شبه منحدرة مباشرة

 : المكـاشـط 3.1.4.4
على ) من مجموع األدوات  %4(المكاشط ممثلة في هذا المستوى بنموذج واحد 

لهذا المكشط عقب نقطي، . مم عرضا50مم طوال و 52مم سمكا، 35شظية ذات مقاسات تبلغ 
بصلة منتشرة و حواف مستقيمة و تهذيباته مسطحة معاآسة و هي تشغل مساحة معتبرة من 

 .حافته اليسرى
 : النصيالت المهذبـة 3.1.4.5

من مجموع أدوات هذا المستوى أي ما يعادل   %9تمثل هذه الفئة من األدوات 
 و 10مم، العرض 30 و 20الطول : ساتها آما يلي مقا. ل واحدةـمم سمك لك3نموذجين ذات 

تبرز هذه النصل أعقاب ملساء و خطية، بصالت منتشرة، حوافها اليسرى مستقيمة و . مم12
تشغل تهذيبات هامشية مباشرة معاآسة جزءا من الحافة . أما اليمنى فهي مستقيمة مقعرة،

 .اليمنى ألحدهما و الحافتين مع لألخرى
 : هـامرؤوس الس 3.1.4.6

. من مجموع أدوات هذا المستوى %26تتكون الرؤوس السهام نسبة تبلغ 
و الخامسة على ) نموذجين(، الصوان )نموذجين(صنعت هذه األدوات على المكروديوريت 
ولها أشكال مختلفة نجد ضمنها المثلثة ذات قاعدة . القرانيت وجزء من واحدة على الشيست

أما الجزء لم  .)4س( و الباقية ورقية ذات قاعدة مدورةو هي ممثلة بنموذجين) 1ب(محدبة 
 .نتمكن من تصنيفه

 : فخــاردراسة  3.2



سم ألآبر طول لها، 12 شقفة ذات معدل 103قدم لنا هذا المستوى ما يقارب 
دة فقط غير مزخرفة، و شقفتين ـة شقفة واحـمم، نجد ضمن هذه المجموع7ومعدل سمكها 

 .عليها نظرا لتدهور مساحتهاتحمل زخرفة لم يمكن التعرف 
 : الـزخــارف 3.2.1

  % 91 يطغى على زخارف هذا المستوى النوع البسيط حيث تمثل أآثر من
 شقفات أما الصنف األملس فهو ممثل 8أي ما يعادل  %8و المرآبة تمثل سوى ) وحدة 99(

  .بشقفة واحدة
 : األدوات 3.2.2

أما األدوات .  شوآة السمكلم يستعمل في هذا المستوى المشط المغزلي و
ط و الملوقة ـط البسيـة بين المشـو يظهر هذا اإلختالف خاص. المستعملة لها نسب تردد مختلفة

أما المخارز فهي تسجل نسبة متوسطة  %7و  %61حيث تصل نسبة استعمالهما على التوالي 
ل أدوات لم آما نشير أيضا إلى وجود ثالثة حاالت الستعما.  حالة30أي   %29تقدر بـ 

 .نتمكن التعرف عليها نظرا لتدهور مساحة الشقفة التي تحملها
  

 
 : التقنيــات 3.3.3

أستعملت تقنيتين فقط في زخرفة هذا المستوى و هي تتمثل في الطباعة المباشرة 
  %94تصل نسبة استعمال التقنية األولى إلى . خاصة و الطباعة الدائرية على نفس المدار

 .قطف  %6والثانية 
 : النماذج الزخرفيـة 3.3.4

متبوعا  %37يشكل شهد النحل أهم النماذج الزخرفية المستعملة بنسبة تقدر بـ 
  %2سن،   %3اوز ـثم تأتي النماذج األخرى بنسب ال تتج  %29بثلم الطباعة بنسبة 

 .العارضةلكل من الشهاب، التموجات المتوازية، التجاويف و  %1الدعامة، 
 : ــنالعـجائ 3.3.5

ورقية و  %18من العجائن المستعملة في هذا المستوى صلبة و   %80أآثر من 
 .منها حبيبية  2%

 : المثبــت 3.3.6
) حبيبات الكوارتز(أستعملت في هذا المستوى مثبيتين فقط و هي المثبت المعدني 

  . %17و الثاني   %83والنباتي فاألول تصل نسبته 
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  : الصناعة الحجرية 4.1

  :المـواد األوليـة  4.1.1

: ة مواد أولية أستعملت بنسب متفاوتة في هذا المستوى و هي على التوالي ـثماني
و هي   %10، تتبعها من بعيد مجموعة من مواد ذات نسب أقل من )%70(المكروديوريت 

، )%2(س ، الكل)%4(، الكوارتزيت )%5(، الديوريت )%5(، الصوان )%9(القرانيت 
  .)%1(و أخيرا الكوارتز  )%2(الشيست 

  : الـنـواة 4.1.2

 منها عديمة الشكل و ذات مسطحات ضرب سبعةتتكون النواة من تسعة نماذج، 
  ملساء و التاسعة آروية الشكل ذات مساحات ضرب ملساء



 : المنتوج التقصيبي الخام 4.1.3
 الحجرية و هو متكون من مجموع الصناعة  %79يمثل المنتوج التقصيبي الخام 

، المتوسطة %7مم، أطوالها الكبيرة تصل نسبتها إلى 9دل سمك ـة ذات معـ شظي147من 
 .و تظهر عروضها نفس النسب لألصناف الثالثة %40و الصغيرة  52%

، متعددة )%9(، نقطية )%13(، خطية )%67(أعقاب هذه الشظايا ملساء 
، البصيالت معظمها )%2(و غائبة  )%2(، قشرية )%3(، زوجية السطح )%3(الصفيحات 

 .)%18(و الشكل البارز منها متواجد  )%81(منتشرة 
و محدبة  )%4(، مقعرة )%67(الحواف اليسرى لهذه الشظايا مستقيمة 

الجبهات تظهر تجانس نسبي بين مختلف أشكالها إذ تمثل المقوسة، المدببة و  .)29%(
 .لكل منها  %33المحدبة 

 : الحجريـةاألدوات  4.1.4
 أداة 23من مجموع الصناعة الحجرية ما يقابل   %11تمثل الصناعة الحجرية 

 : )188شكل  (موزعة آالتالي
 : الشظايـا ذات حـزات 4.1.4.1

 قطع، 8من أدوات هذا المستوى بمجموع   %25الشظايا المحرزة تمثل أآثر من
ين ـ أطوال القطعت.ةـلها أطوال متوسط) %75(قطع ) 06(مم، ست11لها معدل سمك 

هذه الشظايا لها أعقاب ملساء . صغيرة، و العروض آلها متوسطة )%25( األخرتين 
و منتشرة  )%75(التها بارزة ـ، بص)%12(ة ـ، خطي)%12(، زوجية الصفحات )75%(
و مقعرة  )%37(، مستقيمة)%50(أما الحواف اليسرى لهذه الشظايا فهي محدبة  .)25%(
و  )%62(، الجبهات الدائرية )%12(، مقعرة )%75(نى محدبة و حوافها اليم) 12%(

و تخص جزئيا  .)%37(ومتناوبة  )%62(الآتونية مباشرة آالحزات آلها  .)%37(مستقيمة 
، و األجزاء القريبة %12و الحواف اليسرى  )%25(ات ـ، الجبه)%50(الحواف اليمنى 

12% . 
 : الشظايـا المهذبـة 4.1.4.2

سمك .  قطعة12من مجموع األدوات الحجرية بـ  %38مهذبة تمثل الشظايا ال
و الصغيرة  %66، المتوسطة تبلغ %8مم، و أطوالها الكبيرة تمثل 8هذه الشظايا لها معدل 

 . %33و الصغيرة  %41، و المتوسطة تبلغ %25أما العروض الكبيرة تمثل  %.25
 )%16(عة ، المنزو)%25(، الخطية )%50(إن أعقاب هذه الشظايا ملساء 

الحواف  .)%8(، و بارزة )%16(، محذوفة )%75(رة ـالبصالت منتش .)%8(والنقطية 
و  )%41(ة ـ، المستقيم)%41(ة ـات دائريـو الجبه .)%41(و مستقيمة  )%58(محدبة 
  .)%16(المدببة 

 : المكـاشــط 4.1.4.3
آلها  قطع 3أي ما يقابل  من مجموع أدوات هذا المستوى،  %13تمثل أآثر من 

أبعادها آبيرة بالنسبة لألطوال، و متوسطة بالنسبة . مم28على شظايا بسمك متوسطي 
بالنسبة لحالة  )%33(البصلة بارزة  .)%100(هذه األدوات لها أعقاب ملساء . للعروض

الحواف اليسرى مستقيمة، مقعرة  .)%66(واحدة، و منتشرة بالنسبة للحالتين األخرتين 
جبهاتها . ليمنى فلها حالة واحدة محدبة، و الحالتين األخرتين مستقيمتينأما الحواف ا. ومحدبة

 .دائرية بالنسبة لحالتين، مدببة بالنسبة للحالة الثالثة
هذه المكاشط تم الحصول عليها بواسطة تهذيبات مسطحة، و شبه منحدرة 

 .مباشرة و معاآسة، تشغل جزئيا لحافتين و األدوات
 : ةالشظايـا المسننـ 4.1.4.4



إنها  .)%3(هذا الصنف من األدوات ممثل في هذا المستوى بنموذج واحد فقط 
و لها عقب خطي و بصلة منتشرة . مم35مم، و عرض 45مم، و طول 4شظية سمكها 

 .وحواف محدبة، و جبهة دائرية، و مسننات متناوبة تشغل جزئيا الحافتين
 : رؤوس السهــام 4.1.4.5

: ، موادها األولية هي )%13(ماذج  ن4وى يحتوي على ـهذا المست
غير ) 02(، اثنتين منها )%25(و الشيست  )%50(، الصوان )%25(المكروديوريت 

 )4Cس(، الرابع )1Aأ(م مثلثي الشكل بقاعدة مستقيمة ـمحددة، و الثالثة عبارة عن رأس سه
  .ورقية الشكل

 : المحـكــات  4.1.4.6
جموع األدوات سمكها يصل إلى من م% 9تمثل هذه المجموعـة من األدوات 

حوافها . لها طول آبير، عرض متوسط، أعقاب ملساء، بصالت منتشرة و بارزة. مم28معدل 
اليسرى مستقيمة، مقعرة و محدبة أما اليمنى فهي مستقيمة و محدبة، جبهاتها محدبة و 

  .مستقيمة
تم الحصول على هـذه األدوات بتهذيبات مسطحة و شبه منحدرة معاآسة 

 .باشرة تشغل آال الحافتينوم
 : دراسـة فخـار 4.2

 شقفة، 36من مجموع المواد األثرية لهذا المستوى بمجموع  %16يمثل الفخار 
 : مم، و تتوزع آما يلي10لها سمك متوسطي 

 .)%78(شقفة مزخرفة  28 ♦
 .)%3(شقفة غير مزخرفة  01 ♦
 .)%19(شقف لها زخارف غير محددة  07 ♦

 : الـزخــارف 4.2.1
 .%39 ثم يأتي األملس، %61  على الزخارف النوع البسيط بنسبةيطغو

 : الوسـائــل 4.2.2
، المالوق %47األمشاط : ة لزخرفة الفخار لهذا المستوى هي ـالوسائل المستعمل

  %.12و المخارز  41%
  
 : التقنيــات 4.2.3

سية الطباعة المباشرة، و الطباعة الدائرية على نفس المدار هي التقنيات األسا
و  %53ة تردد بـ ـلت نسبـرة سجـالطباعة المباش. للزخرفة المستعملة في هذا المستوى

، و نسجل في هذا المستوى حضور شقفة واحدة %41الطباعة الدائرية على نفس المدار 
 .%6مخرزة 

 : النمـاذج 4.2.4
 األثالم الطباعية و األسنان هي النماذج األآثر ترددا في هذا المستوى و تمثل

الغير المحددة تصل نسبها و النماذج  و المنقطة و الشهب الطباعة المتوازية  ،%35 و  41%
  . لكل واحدة منها% 6إلى  

 : العجـائــن 4.2.5
العجائن الصلبة هي العجائن األآثر استعماال في هذا المستوى إلى جانب 

  %.17و  %22، %61الحبيبية، والورقية و تسجل بالترتيب 
 : ثـبـتــاتالم 4.2.6

و نباتية  )%83) (حبيبات الكوارتز(معدنية : المثبتات المستعملة هنا هي 
)17%(. 
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  : الصناعة الحجرية 5.1

  :المـواد األوليـة  5.1.1

استعملت في هذا المستوى مختلف المواد األولية، المكروديوريت هو الصخر 
: نجد من بينها . لكل واحدة %10دى ـواد األخرى ال تتع، و الم%57األآثر استعماال بنسبة 

، )%6(، الشيست )%7(، الغرانيت )%7(، الكوارتزت )%8(، الديوريت )%9(الصوان 
  .)%1(و الكلس  )%4(الكوارتز 

  

  : النـواة  5.1.2

 نواة عديمة 4 نواة، دراستها سمحت بمعرفة 9قدم لنا هذا المستوى مجموع 
  .ه متعددة األوج3 آروية بمستوى ضربات ملساء و 2 ملساء، ل ذات مساحة ضربـالشك

  : المنتـوج التقصيبي الغير المهذب 5.1.3

المنتوج التقصيبي الخام في هذا المستوى يتكون فقط من الشظايا، و التي تمثل 
 قطعة بمعدل سمك 129ن مجموع الصناعة الحجرية للمستوى أي ما يقارب مجموع  م 80%
، و األطوال الصغيرة تبلغ %56، المتوسطة تمثل %5لشظايا لها نسبة أطوال هذه ا. مم7

، و الصغيرة %56، و المتوسطة لها نسبة %2ط ـالعروض الكبيرة تمثل فق %.39نسبة 
، نقطية )%23(ة ـ، الخطي)%67(اء ـأما األعقاب فهي ملس  %.42سجلت تردد يعادل 

 ).%19( البارزة و (81%) ، البصالت منتشرة)%3(و زوجية السطح  )6%(
و الحواف  )%4(و مقعرة  )%45(، محدبة )%51(الحواف اليسرى مستقيمة 

الجبهات هي دائرية  .)%7(، ومقعرة)%43(، محدبة )%52(اليمنى هي أيضا مستقيمة 
 .)%45(، و مستقيمة )%32(، مدببة )22%(

 : األدوات 5.1.4
اعة الحجرية و من مجموع الصن%14 أداة أي ما يعادل 23هذا المستوى له 

 : )189شكل (تتوزع آما يلي
 : زةزالشظايا المح 5.1.4.1

دل سمك ـ قطعة ذات مع15وع األدوات بـ ـمن مجم %65هذه األدوات تمثل 
صغيرة و نفس القيم سجلت بالنسبة  %20متوسطة، و  %73من أطوالها آبيرة،   %6. مم11

 .لألعراض
، زوجية )%13(، قشرية )%13(، نقطية )%60(إن أعقاب هذه الشظايا ملساء 

 .)%6(و غائبة  )%7(السطح 



أما الحواف اليمنى  .)%6(و مستقيمة  )%13(، مقعرة )%80(البصالت بارزة 
، )%7(، مدببة )%26(الجبهات  .)%13(و مقعرة  )%66(، محدبة )%20(فهي مستقيمة 

 .)%6(و مقعرة  )%60(مستقيمة 
ل جزئيا الجبهات ـ، تشغ)%6(ة ـو معاآس )%93(رة ـ آالآتونية مباشزالحز

 .)%13(و األعقاب  )%20(و اليمنى  )%40(، الحواف اليسرى )26%(
 : الشظايا المهذبـة 5.1.4.2

مم، و 10 قطع، و لها معدل سمك يقدر بـ 3وع األدوات بـ ـمن مجم %13تمثل 
عقاب تقدم أ. مم20مم، 15مم، 50ا هي بالترتيب ـمم، و أعراضه20مم، 45مم، 50أطوال بـ 

و  )%33(، محدبة )%66(واف مستقيمة ـهذه الشظايا لها ح. ملساء و بصالت منتشرة
 .جبهات مدببة

، )%33(، و منحدرة )%66(قد تم الحصول عليها بواسطة تهذيبات مسطحة 
 )%66(ص الحواف اليسرى ـو هي تخ )%33(، متناوبة )%33(ة ـ، معاآس)%33(مباشرة 

 .)%33(و الحواف اليمنى 
 : المكـاشــط 5.1.4.3

مجموع هذه األدوات ممثلة في هذا المستوى بقطعة واحدة على شظية سمكها 
ات و بصلة بارزة، و حواف ـدم عقب متعدد الصفيحـتق. مم48مم، و عرضها 60مم، طولها 4

 .محدبة إضافة إلى جبهة مستقيمة
 .تهذيباتها منحدرة معاآسة جد متطورة تشغل آل الجزء األقرب للشظية

 : المحـكــات 5.1.4.4
مم، له عقب 26مم و سمكه 55مم عرضه 45قدم هذا المستوي محك واحد طوله 

هذا المحك تم الحصول عليه . و له حافتين محدبتين، و جبهته مستقيمة. قشري، و بصلة بارزة
 .بواسطة تهذيبات مستوية معاآسة تشغل جزئيا الحافة اليمنى

 : النصـال المهذبـة 5.1.4.5
مم، 35ور عليها في هذا المستوى، إنها نصلة طولها  ـدة تم العثـقطعة واح

و تقدم عقب متعددة الصفيحات منتشرة، و حواف محدبة . مم4مم، و سمكها 17وعرضها  
 .وجبهة مستقيمة

 .تهذيباتها هامشية مباشرة تخص قسم آبير لحافتها اليمنى
 : الصفيحات ذوات الحواف المستقيمة 5.1.4.6

وى قطعتين مستديرتين حوافها تحمل تهذيبات هامشية، سمكيها قدم هذا المست
 .مم لكل منها4

 : فخـارالدراسـة  5.2
 شقفة بسمك 65من مجموع البقايا األثرية لهذا المستوى بـ  %28يمثل الفخار 

 : سم، و هي تتوزع آما يلي12مم، و أبعادها الصغيرة إلى 9متوسطي يقدر بـ 
 ) .حدة و(53  % 82  الشقف المزخرفة ♦
     ) .وحدة(12   %  18 الشقف الغير المزخرفة  ♦

 : الزخــارف 5.2.1
، ثم الزخارف %57في هذا المستوى الزخارف الملساء هي األآثر ترددا بنسبة 

 .بحالة واحدة فقط  % 2الزخارف المرآبة ال تمثل إال  ، )%42(ية العاد
 : الوسـائـل 5.2.2

. ات هذا المستوى تبين تردد غير متساويإن الوسائل المستعملة لزخرفة فخاري
، ثم تأتي المالوق و التي تسجل تردد يقدر بـ %52األمشاط العادية هي األحسن تمثيال بنسبة 

 . %17المخارز أيضا حاضرة بـ   30%
  



 : تقنيـات الزخرفـة 5.2.3
) %70(وى هي الطباعة المباشرة ـالتقنيات الزخرفية المستعملة في هذا المست

 .)%30(اعة الدائرية على نفس المدار والطب
 : النماذج الزخرفيـة 5.2.4

تليها   %25األثالم الطباعية هي النماذج األآثر تمثيال في هذا المستوى بنسبة 
الطباعة المتوازية، النقاط، الشهب و . لكل واحدة منها) %17( بـ  و العارضةشهد النحل

 . %4بـ ) 1( حاضرة بحالة واحدة التجاويف هي ايضا. كل منها ل%13النسب تمثل 
 : العجـائــن 5.2.5

و العجائن .  حالة في هذا المستوى43بـ   %66العجائن الصلبة تمثل نسبة 
 . %15و   %18الحبيبية و الورقية حاضرة أيضا آما يلي 

 : المثبـتـات 5.2.6
 أآثر نسبتها تبلغ. حبيبات الكوارتز تشكل مجمل المثبتات الفخارية لهذا المستوى

 . %14لمثبتات النباتية ال تمثل إال  ا %.86من 
   :156المستوى دراسة  .6

  : الصناعة الحجرية 6.1

  :المـواد األوليـة 6.1.1

من بين المواد األولية   %52في هذا المستوى المكروديوريت تمثل أآثر من 
 و 13ين الصخور األخرى لها نسب تتراوح ب. 549 قطعة من بين 285المستعملة بمجموع 

، %7، الصوان %4، الكوارتز %9، الشيست %12، الكوارتزت %13مثل الديوريت   4%
  .%1و الكلس   %4الغرانيت 

  

  : ة النـوا 6.1.2

 منها عديمة الشكل ذات مساحات ضرب 6 نواة، 14يحتوي هذا المستوى على 
  . ضرب ملساء متعددة الزوايا آذلك بمساحات3 آروية ذات مساحات ضرب ملساء و 5ملساء و 

  : المنتـوج التقصيبي غير المهذب 6.1.3

في هذا المستوى المنتوج التقصيبي غير المهذب يترآب بصفة قطعية من شظايا 
 قطعة 500من مجموع الصناعة الحجرية لهذا المستوى بعدد إجمالي يبلغ  %91و التي تبلغ 

المتوسطة لها  .)%1(لة األطوال الكبيرة لهذه الشظايا لها نسب ضئي. مم6ذات معدل سمك 
و نفس النسب بالتقريب %. 59و الصغيرة نسبتها نسبتها .  قطعة200بـ  %40نسب تبلغ 

، و %32، و المتوسطة لها نسب تقدر بـ %1ل أقل من ـالكبيرة تمث. سجلت بالنسبة للعروض
  %.67الصغيرة بلغت 

رة بنسب ملساء الخطية و النقطية حاض  %60أعقاب هذه الشظايا هي أآثر من 
 )%93(و بصالتها منتشرة  )%4(ات قليلة ـات و القشريـالمتعددة الصفيح %.15 و 20

  .)%7(وبارزة 

، )%1(و مقعرة )%30(، محدبة )%69(ا مستقيمة ـواف هذه الشظايـح
  .)%39(و مستقيمة  )%36(، محدبة )%24(وجبهاتها مقوسة 

  : األدوات الحجريـة 6.1.4



  . )190شكل  (أداة و تتوزع آما يلي 37قدم هذا المستوى مجموع 

  : الشظايا المحززة 6.1.4.1

من مجموع أدوات هذا   %30 قطعة تمثل 11هذه المجموعة مرآبة من 
، و %54أطوالها المتوسطة لها نسبة . مم9هذه الشظايا لها سمك متوسطي يبلغ . المستوى

  %63، والمتوسطة %9العروض الكبيرة لها نسبة . %9، الكبيرة تمثل فقط %36الصغيرة 
  . %27والصغيرة 

، متعددة الصفيحات )%18(، نقطية )%63(هذه األدوات تقدم أعقاب ملساء 
 .)%9(و بارزة  )%90(البصالت  منتشرة  .)%9(، خطية )9%(

الباقية تم الحصول عليها   %9، و )%91(طونية آإن حزات هذه الشظايا آال
، )%18(، متناوبة )%18(، معاآسة )%63( مباشرة زو هذه الحز. ات منحدرةـبتهذيب
 .و األعقاب )%27(، الحواف اليمنى )%27(رى ـواف اليسـا الحـل جزئيـوتشغ

 : الشظايا المهذبـة 6.1.4.2
. من مجمل أدوات هذا المستوى %19 قطع تمثل 7يحتوي هذا المستوى على 

أما  %.28يرة ، الصغ%14، و الكبيرة %57مم، أطوالها المتوسطة تمثل 7معدل سمكها 
  . %28، المتوسطة تبلغ نسبة %57، الصغيرة %14العروض الكبيرة تمثل 

، )%14(، ذوا جهات )%28(، ملساء )%28(هذه األدوات تقدم أعقاب نقطية 
ومحدبة  )%42(وبصالتها منتشرة، حوافها مستقيمة  .)%14(و خطية  )%14(قشرية 

 .)%42(قيمة و مست )%28(مدببة  )%28(الجبهات مقوسة  .)57%(
، معاآسة )%42(، مباشرة )%85(درة ـو شبه منح )%14(التهذيبات المسطحة 

، )%28(، اليمنى )%43(رى ـو تشغل جزئيا الحواف اليس )%14(، متناوبة )42%(
 .)%14(و الحافتين معا  )%14(الجبهات 

 : ل المحـززةاالنص 6.1.4.3
مم، و عرضها 40 طولها نموذج واحد عثر عليه في هذا المستوى، إنها نصيلة

حافتها اليسرى مقعرة، و الحافة . رةـة منتشـمم، و تقدم عقب خطي و بصل5مم وسمكها 20
 .اليمنى محدبة و الجبهة مدببة

 .حزات آالآطونية مباشرة تخص جزئيا حافتها اليمنى
  

 



 : النصيـالت المهذبـة 6.1.4.4
مم و سمكها 18مم، عرضها 45وجدت قطعة واحدة في هذا المستوى طولها 

 .لها عقب نقطي، و بصلة منتشرة و حواف مسقيمة و جبهاتها مقوسة. مم5
 : رؤوس السهــام 6.1.4.5

 قطع بسمك 4من أدوات هذا المستوى بمجموع   %16تمثل رؤوس السهام 
، المكروديوريت )%66(الشيست : موادها األولية هي . مم، و جزئين غير معروفين6معدله 

، و الرابع شبه (A1) ثالثة منها مثلثية ذات قاعدة مستقيمة .)%16(تزت ، و الكوار)16%(
 .(B3) مثلثية ذات حواف و قاعدة محدبة

 : األقــراص 6.1.4.6
قرص واحد على الكوارتزت تم العثور عليه في هذا لمستوى بيضوي الشكل 

 .مم5سم و سمك بـ 10بقطر يقدر بـ 
 : الصفيحات ذات الحواف المهذبة 6.1.4.7

إنها صفائح . في هذا المستوى) من مجموع األدوات  %27( صفائح 10تم عد 
، )%30(، الشيست )%40(مم، تم الحصول عليها على الكوارتزيت 4بمعدل سمك يصل إلى 

حواف هذه الصفيحات تحمل تهذيبات هامشية  .)%10(، و الحجر الرملي )%20(الكلس 
 .غير متطورة

 : الفخــاردراسة  6.2
من مجمل األدوات األثرية بمجموع   %77ار في هذا المستوى نسبة يمثل الفخ

 : سم، و تتوزع آما يلي10مم، و أبعاد ال تتعدى 7 شقفة ذات معدل سمك يبلغ 123
 .  (114)  %95 الشقف المزخرفة ♦
 .  (5) %4 الشقف غير المزخرفة ♦
 %.3الغير المحـددة  ♦

 : الزخــارف 6.2.1
 العادية هي األآثر تمثيال بمجموع يتعدى في هذا المستوى نجد أن الزخارف

شقف بزخارف ) 04(، و أربع %1، و المرآبة %3، و الزخارف الملساء ال تمثل إال 96%
 .غير محددة نظرا لفساد مساحتها

 : الوسـائــل 6.2.2
يظهر .  الوسيلة األآثر استعماال في زخرفة فخار هذا المستوىوالمشط العادي ه

ل أيضا أن هناك استعمال لوسائل أخرى، لكن بتردد ضئيل مثل و نسج  %45تردد يفوق 
 .)%6(و المشط المغزلية  )%18(، الملوقة )%26(المحرز 

 : التقنيــات 6.2.3
، تليها %82الطباعة المباشرة هي التقنية األآثر ترددا في هذا المستوى بمجموع 

 .%4ية غير محددة بنسبة د أيضا تقنـ، و توج%14ة الدائرية على نفس المدار بـ ـالطباع
 : النماذج الزخرفية 6.2.4

% 38واجدا في هذا المستوى بنسبة تصل إلى ر تـذج األآثو النمو هشهد النحل
إلى جانب هذين النموذجين نسجل هناك وجود نماذج أخرى ، %33وتليه األثالم الطباعية بـ 

  %.2 و 11بأقل آثافة حيث تتراوح نسبهم بين 
 : العجائــن 6.2.5

، تليها العجائن الورقية بـ %63ن تمثيال هنا بنسبة ـالعجائن الصلبة هي األحس
 .%2، و الحبيبية 35%

 : المثبتــات 6.2.6
 %73حبات الكوارتز هي المثبت األآثر ترددا في الفخار لهذا المستوى بنسبة 

 . %6و خليط هذين المثبتين بلغ نسبة   %21والمثبت النباتي يمثل 



   :158مستوى  الدراسـة .7
 :  الصناعـة الحجريـة 7.1
 : المواد األوليـة 7.1.1

المكروديوريت هي المادة األولية المستعملة أساسا في هذا المستوى، و تمثل 
) %9(والشيست ) %13(، الديوريت )%13(ت يا عن بعد الكوارتزـ، و تليه%52ر من ـأآث

 . %4ومواد أخرى أولية ال تتعدى نسبة 
 : ةالـنـوا 7.1.2

هرمية  3، )%67( نواة عديمة الشكل 8نواة تم إحصائها في هذا المستوى،  12
 . لها مستوى ضربات ملساءة، آل هذه النوا)%8(و واحدة بيضوية الشكل  (25%) الشكل

 : المنتوج التقصيبي الخـام 7.1.3
)  قطعة135(المنتوج التقصيبي الخام في هذا المستوى يترآب أساسا من شظايا 

 .مم6من مجموع البقايا األثرية و لها معدل سمك يصل إلى   %81ا نسبته
األطوال المتوسطة تبلغ .  قطعة14بـ   %4الشظايا ذات أطوال آبيرة تمثل فقط 

. العروض تقدم إلى حد ما نفس النسب.  قطعة128بـ   %38و الصغيرة ) قطعة 193 ( 58%
و الصغيرة تبلغ ) قطعة 152 ( %45ة تبلغ ـ، المتوسط)قطع 3 ( %1ل إلى ـفالكبيرة تص

 .)قطعة 180 ( 54%
، )حالة63 ( %19، الخطية )الة ح202 ( %60هذه الشظايا تقدم أعقاب ملساء 

 6 ( %2، متعددة الصفائح )حاالت 7 ( %2، مزدوجة الصفائح )حالة 54 ( %16نقطية 
 % 6ة و بارز) حالة 314( %94رة ـ، البصالت منتش)حاالت 3( %1ة ـ، و قشري)حاالت

 .)حالة 21(
  %31، محدبة )حالة 219( %65ا مستقيمة ـالحواف اليسرى لهذه الشظاي

  %65ة بـ ـب متوازنـالحواف اليمنى تقدم نس). حالة 13( %4، مقعرة )حالة103(
 .للمحدبة) حالة 108( %32للمقعرة و ) حاالت 10 (%3للمستقيمة، ) حالة217(

 %33، و المدببة  %(106)32مقوسة ات تبين نوع من التساوي بين الـالجبه
 .)حالة 120 ( %36، و المستقيمة (109)

 : األدوات الحجـريــة 7.1.4
شكل  ( أداة صخرية موزعة آما يلي35يحتوي هذا المستوى على مجموع 

191( : 
 : الشظايا المحززة 7.1.4.1

مم، من 11من مجمل األدوات، معدل سمكها   %20 قطع تمثل 7تتكون من 
مم، و 20رى لها طول ـمم، و واحدة أخ45مم، و عرضها 55واحدة لها طول يبلغ بينها 

 .مم50 و 20 األخرى أبعادها تتراوح بين ةو الخمس. مم25عرضها 
، إحدى %28، و الخطية %43، ملساء %28هذه األدوات تقدم أعقاب نقطية 

 . منتشرةى األخرةهذه الشظايا لها بصلة بارزة، و الست
و مقعرة  )%19(، محدبة )%71(لهذه الشظايا مستقيمة الحواف اليسرى 

و  )%43(و جبهاتها مدببة  )%43(، محدبة )%57(الحواف اليمنى مستقيمة   .)14%(
 .)%57(مستقيمة 

تشغل  %14، متبادلة )%43(معاآسة  )%43(طونية مباشرة آحزات آال
 .)%14(و األعقاب  %14و اليسرى  )%71(جزئيا حوافها اليمنى 

 : الشظايا المهذبـة 7.1.4.2
مم 50، و 50، 40مم، مقاساتها 5 شظايا مهذبة بمعدل سمك 3قدم هذا المستوى 

 .مم عرضا، أعقابها ملساء18، و 20، 45طوال، 



إحدى هذه الشظايا تقدم بصلة بارزة، و اإلثنان األخرتان منتشرتان، حوافها 
 .يمة للثالثةمقعرة و محدبة، و جبهاتها مقوسة بالنسبة لحالتين و مستق

هذه الشظايا تحمل تهذيبات مسطحة، منحدرة و شبه منحدرة، متناوبة تشغل 
 .معظم حواف الشظايا

 : المحكــات 7.1.4.3
مم، و عريض بـ 55طويل بـ .  واحد تم العثور عليه في هذا المستوىحكم

 ة بارزة، و حواف محدبة، و جبهةـو يقدم عقب أملس، و بصل. مم15مم، و سميك بـ 35
 .مقوسة تحمل تهذيبات شبه منحرفة

 : المكـاشــط 7.1.4.4
مم و سمكه 35مم، عرضه 55هذا المستوى أعطى مكشط جانبي أيمن، طوله 

تهذيبات شبه . يقدم عقب أملس، و بصلة بارزة، و حواف محدبة، و جبهة مقوسة. مم15
 .منحدرة مباشرة تستحوذ على حافته اليمنى

 : الشظايا المسننـة  7.1.4.5
مم، 20 و 40مم، أطوالها 8 و 7يحتوي هذا المستوى على نموذجين سمكهما 

البصالت منتشرة، حوافها مستقيمة . أعقابهما نقطية و ملساء. مم35 و 30وأعراضهما 
هاتين األداتين تقدم مسننات محصل عليها . ومحدبة، واحدة لها جبهة مقوسة، و أخرى مدببة

 .ا الحواف اليمنىطونية، تشغل جزئيآبواسطة حزات آال
 : رؤوس السهـام  7.1.4.6

من مجمل  %49 رأس سهم في هذا المستوى أي ما يعادل 17تم العثور على 
ة، ـف المواد األوليـا على مختلـول عليهـهذه األدوات تم الحص. أدوات هذا المستوى

، )قطع 4( %23، الديوريت )قطع 5( %29، المكروديوريت )قطع%) (356(الكوارتزيت 
 .)قطعة واحدة ( %6والشيست   %6لصوان ا

 5( (C3) الورقية الشكل) قطع11 (5% تمثل المثلثية الشكل بقاعدة مستقيمة
 .)%24(ممثلة بأربعة نماذج  (C4) لكل واحدة منها، اللوزيية الشكل )%29(نسبة ) قطع

 ء نصيلةالرندية الشكل على جز و (C1)  الشكلالدفلية، (B1) الرؤوس ذات القاعدة المحدبة
(H1)  أي نموذج واحد لكل شكل %6تمثل آل واحدة. 

 : الصفـائــح 7.1.4.7
مم، 59مم، قطرها 7 صفائح دائرية الشكل معدل سمكها 4قدم هذا المستوى 

 .تحمل تهذيبات هامشية على طول محيطها. موادها األولية هي الكلس و الشيست
 : دراسـة فخـار 7.2

 شقفة 197قايا األثرية لهذا المستوى بمجموع من مجموع الب %52يمثل الفخار 
 : مم و هي تتوزع آما يلي12مم، و أبعادها ال تتجاوز 7معدل سمكها 

 .)%96 (190الشقف المزخرفة  ♦
 ).%0.01 (1الشقف الغير المزخرفة  ♦
 .%)3 (6الشقف الغير المحددة  ♦

 : الزخـارف 7.2.1
  %94المستوى بنسبة ر تمثيال في هذا ـالزخارف العادية هي الزخارف األآث

  %.1و الملساء . بثالث حاالت %5وتليها من بعد الزخارف المرآبة بنسبة 
 : الوسـائــل 7.2.2

، )حالة 39 (%41رز خالم: الوسائل المستعملة في زخرفة هذا الفخار هي 
، و وسائل أخرى )حاالت3 ( %2المشط المغزلي ، %)20(، الملوقة %)33(المشط العادي 
    %.4مثل نسبة غير محددة ت

 : التقنيــات 7.2.3



الطباعة المباشرة و الطباعة الدائرية على نفس المدار هي التقنيات الطباعية 
 حالة 26بـ  %13 حالة، و الثانية 163بـ  %84األولى تسجل نسبة تردد . الوحيدة المستعملة

 .فقط
 : النماذج الزخرفيـة 7.2.4

ى تبين تردد عالي لألثالم الطباعية بنسبة ة على شقف هذا المستوـالنماذج الممثل
 .لكل واحدة منها %11، تليها األسنان و شهد النحل و الشهب بنسبة 67%

 : العجـائــن 7.2.5
بمجموع  %96فخار هذا المستوى مرآب أساسا من عجينة صلبة، و التي تمثل 

 .)حاالت فقط9  (  %4العجينة الورقية ال تمثل إال .  حالة188
 : مثبـتـاتال 7.2.6

و تمثل . ر رواجا في فخار هذا المستوىـحبيبات الكوارتز هي المثبت األآث
  %2حالة، المثبت النباتي و خليط من المثبت النباتي الكوارتز يمثل آل واحد  189بـ   96%
 . حاالت4بـ 

   :160المستوى دراسـة   .8
 :الصناعة الحجرية  8.1
 : المواد األوليــة 8.1.1

نسبتها تصل . رت هي المادة األولية األآثر استعماال في هذا المستوىالمكروديو
 %13 الديوريت، و )قطع9 (%15ة ـ، تأتي بعدها الغرانيت بنسب)قطعة  29( %54 إلى

 القرانيت، )قطع 4( %3ز ـوارتـالك: ل ـمواد أولية أخرى حاضرة بنسب ضعيفة مث). قطع6(
 .)1 قطعة ( %2 الحجر الكلسيو ) قطعتين ( 4%

 : ةالنـوا 8.1.2
 .قدم هذا المستوى نواة واحدة عديمة الشكل ذات عدة مساحات ضرب ملساء

  
  
 : المنتوج التقصيبي الخـام 8.1.3

 %94 شظية ما يعادل 38يترآب المنتوج التقصيبي الخام في هذا المستوى من 
 .مم6هذه الشظايا لها معدل سمك يقدر بـ . من مجموع الصناعة الحجرية

بقطعة   %2، و الكبيرة %21و الصغيرة تمثل  %77ال المتوسطة نسبتها األطو
حيث ال   %50و الصغيرة   %50المتوسطة : واحدة فقط، و عرضها ينقسم إلى قسمين 

 .لنوع الكبيرلنسجل هناك وجود 
، قشرية %15، خطية %21، نقطية %58هذه الشظايا تقدم أعقاب ملساء بـ 

 .)%4(ارزة و ب )%96(البصالت منتشرة  4%
الحواف  .)%29(و محدبة  )%71(الحواف اليسرى لهذه الشظايا مستقيمة 

ومستقيمة  )%31(، مدببة )%44(الجبهات مقوسة  .)%21(، ومقعرة )%79 (محدبةاليمنى 
)25%(. 

 : األدوات الحجريـة 8.1.4
 األدوات الحجرية لهذا المستوى متكونة من أداتين فقط، شظية محززة و محك

 .)192شكل (
مم، و 10مم، سمك 25مم، و عرضها 35الشظية المحززة لها طول يصل إلى 

 .لها عقب أملس، بصلة منتشرة، حواف مستقيمة، و جبهة مدببة
 .طونية مباشرة تشغل حافتها اليمنىآحزة آال



و يقدم عقب أملس، . مم10 بـ همم، و سمك35 بـ همم، و عرض42 بـ هالمحك طول
تهذيبات مسطحة مباشرة تشغل . عرة و محدبة، و الجبهة مدببةو حوافه مق. بصلة منتشرة
 .حافته اليمنى

  :فخــارالدراسـة  8.2
 لها زخرفة عادية، و العاشر 9ا ـ شقف من بينه10قدم هذا المستوى مجموع 

، بالملوقة %50هذه الزخارف أنجزت في العجينة الصلبة بالمشط العادي . غير محدد) 10(
التقنيات . و ورقية )%10(، حبيبية )%80(على عجائن صلبة  )%13(، وبالمخرز 30%

 .)%33(و الطباعة الدائرية  )%77(المستعملة هنا هي الطباعة المباشرة 
م الطباعة ل، و ث)%31(النماذج الممثلة على هذه الشقف هي شهد النحل 

 .%8الطباعة المتوازية و الحز تمثل آل واحد منهم  .اب، و األسنان ـ، الشه)31%(
  .)%10(و خليط الكوارتز النباتي   %90المثبتات المستعملة هي الكوارتز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 : خصـائص المرحلـة األولى
نتطرق هنا إلى إبراز أهم خصائص و مميزات هذه المرحلة سواءا آانت في 

 .الصناعة الحجرية أو في الفخار
   :الصناعـة الحجريـة .1
 : ليــة األو المواد1.1

تتميز المواد األولية لهذه المرحلة باستعمال آثيف للميكروديوريت على حساب 
هذا الفارق .  13% في حين الكوارتزت تصل نسبته سوى 57% المواد األخرى بنسبة تبلغ

 .)  193شكل  (8%  يظهر بأآثر شدة بينها و بين المواد األخرى حيث ال تتجاوز نسبتها
 : الــنــواة 1.2

إذ تصل   نواة هذه المرحلة عديمة الشكل وذات مساحات ضرب ملساءمعظم
 أما األشكال األخرى فلها تواجد جد محدود بنسب أدنى من83% نسبة ترددها إلى

 ).194شكل(%5
 : المنتـوج التصقيبي الخـام 1.3

         يتكون المنتوج التقصيبي الخام لهذه المرحلة من شظايا التي يصل عددها إلى
هذه الشظايا تظهر قصيرة في معظم األحيان و ضيقة، أعقابها ملساء، خطية . قطعة  3633

تها اونقطية و بصالتها منتشرة، حوافها في معظم األحيان مستقيمة و نسب مختلفة أشكال جبه
 .)201 الى 195شكل  (متقاربة

 : األدوات 1.4
ه من الصناعة الحجرية لهذ) قطعة10%  (221 تكون األدوات الحجرية
و   22% و تليها رؤوس السهام بنسبة تبلغ (32%) المرحلة، معظمها شظايا مهذبة بسيطة

 .)202شكل  ( بنفس النسبةزالحز
الصفيحات المهذبة و المسننات متواجدة، النصيالت، المحكات، المكاشط، 

نشير آذلك إلى وجود ضمن هذه األدوات . األقراص البيضوية الشكل و النصال المهذبة قليلة
 . و نصلة مسننةزنصيلة ذات حز

 : يـا المهذبــةاالشظـ 1.4.1
). قطعة130( من مجموع أدوات هذه المرحلة 32% تكون الشظايا المهذبة

أعقابها ملساء، خطية، نقطية، متعددة . مم8  فمعظمها قصيرة و ضيقة بمعدل سمك تبلغ
ظمها، حوافها أما بصالتها فهي منتشرة في مع. الصفحات، زوجية الصفحات و قشرية

 .مستقيمة أآثر منها مقعرة أو محدبة و جبهاتها تتميز بنسبة عالية من الشكل المقوس
التهذيبات عادة ما تكون شبه منحدرة، منحدرة عادة ما تكون تشغل جزئيا 
الحواف اليسرى و خارق ما تتدفق على الجزء األقرب أو األجزاء األخرى لألداة و هي 

 .ة و متبادلةمباشرة، معاآسة، متناوب
 : يـا المحـززةاالشظـ 1.4.2

مم و هي 10 ة معدل سمكهاـا قصيرة و عريضـالشظايا ذات حزات عموما نجده
أعقاب هذه األدوات هم أساسا ملساء و  87% من الصناعة الحجرية أي ما يعادل 22% تشكل

الحزات . دببةبصلتها منتشرة، حوافها مستقيمة، محدبة و مقعرة، جبهتها مستقيمة، مقوسة و م
معظمها آالآتونية و هي مباشرة، معاآسة و متبادلة و تشغل جزئيا آل أجزاء األداة و خاصة 

 .الحواف اليسرى
 : رؤوس السهــام 1.4.3

قطعة  89 من األدوات الحجرية بعدد يبلغ 22% تشكل الرؤوس السهام نسبة
التي حصل ) س C(لورقيأنجز على مواد أولية مختلفة بنسب متجانسة يطغو عليها النوع ا

  .عليها بتهذيبات ضغطية تشغل معظم مساحة الوجهين لألداة مبرزتا حواف و قاعدة مستقيمة
  



  
 



 : الصـفـحـــات 1.4.4
قطعة أي  37 تم الحصول على هذه األدوات على عدة مواد أولية و عددها يبلغ

 .من مجموع أدوات المرحلة األولى 9% ما يعادل
في معظمها تحمل تهذيبات هامشية ناتجة عن استعمال لهذه الصفيحات حواف 

ادة جزءا ـالتهذيبات القليلة التي تم التعرف عليها هي تهذيبات مسطحة تخص ع. هذه األدوات
 .مم، و شكلها شبه مستطيلة10 و 5 ستراوح سمك هذه األدوات بين. وجيزا من حافة األداة

 : المسـنـنــات 1.4.5
من أدوات  4% قطعة و هي تكون 18 ايا و عددهاأنجزت هذه األدوات على شظ

تبرز أعقاب ملساء، . مم6 المرحلة األولى، و هي بشكل قصيرة و عريضة ذات معدل سمك
المسننات . ة، محدبة و مقعرةـا مستقيمـنقطية، خطية و مزدوجة الصفحات، حوافها عموم

آسة ومتبادلة تشغل و هي مباشرة، معا (84%) أنجزت بحزات آالآتونية في معظم األحيان
 .جزئيا آل أجزاء القطع

 : النصيـالت المهذبــة 1.4.6
من مجموع  (3%) نصيلة أي ما يعادل 14 وجدت في مستويات هذه المرحلة

منها لها أطوال متوسطة و السبعة األخرى مقاساتها صغيرة،  (07) األدوات الحجرية، فسبعة
 .مم3ة إلثنتين فقط معدل سمكها يبلغ أما عروضها فهي قصيرة إلثنى عشرة منها و آبير

تقدم هذه النصيالت أعقاب نقطية، مزدوجة الصفحات، متعددة الصفيحات، 
خطية و غائبة، بصالتها أغلبيتها منتشرة و حوافها مستقيمة و محدبة تشغلها جزئيا تهذيبات 

  .منحدرة، سطحية مباشرة معاآسة و متبادلة
 ةجبهات هذه األدوات مدببة أو مستدير

 
. 

 : الشظـايـا المهذبــة 1.4.7
قطع آلها على شظايا أربعة لها أطوال  (08) تتكون هذه المجموعة من ثمانية

أما العروض فهي آبيرة ألربعة منها . متوسطة، ثالثة أطوالها آبيرة و الثامنة طولها صغير
وات منتشرة أعقاب هذه األد. مم12  معدل سمك هذه األدوات يبلغ. ومتوسطة لألربعة األخرى

لثالثة قطع، مزدوجة الصفحات، غائبة، قشرية، و خطية، بصالتها آلها منتشرة، حوافها 
 .مستقيمة و محدبة جبهاتها مستقيمة و مستديرة و تحمل تهذيبات شبه منحدرة مباشرة وجيزة

 : المكـاشــط 1.4.8
انبية محكات آبيرة آلها على شظايا، ثالثة منها ج (07) تعد هذه المرحلة سبعة

 .مم16  فهي مزدوجة، معدل سمكها (02) يمنى و اثنان جانبيان يسريين أما الباقية
تبرز هذه األدوات أعقاب ملساء، غائبة، متعددة الصفيحات و خطية أما بصالتها 

 .فهي منتشرة، حوافها مستقيمة و محدبة و جبهتها مستقيمة و مستديرة
نحدرة و مسطحة، مباشرة تم الحصول على هذه األدوات بتهذيبات شبه م

 .معاآسة و متبادلة، تشغل الحواف اليمنى، اليسرى و الحافتين في نفس الوقت
 : األقراص المهذبــة 1.4.9

قدمت مستويات هذه المرحلة سبعة أقراص معظمها تم الحصول عليها على 
مم، 3  مم و معدل سمكها6  رة أقطارها ال تتعدىـال مستديـالحجر الرملي و هي ذات أشك

غير أن في حاالت معدودة فهي تحمل تهذيبات وجيزة . حوافها في أغلية األحيان مقروضة
 .ومسطحة

 : النصـال المهذبــة 1.4.10
مم و تبرز 3  تمثلها في هذه المرحلة خمس نماذج طويلة ذات معدل سمك يبلغ

 .أعقاب متعددة الصفحات، بصالت منتشرة، حواف مستقيمة و جبهات مدببة



ه األدوات تهذيبات شبه منحدرة و منحدرة مباشرة و متبادلة على تحمل هذ
 .حافتيها آما قدمت آذلك هذه المرحلة نصلة واحدة مسننة

 : الـفـخـــار .2
شقفة معظمها  499 من مجموع البقايا األثرية بـ 9% يشكل فخار هذه المرحلة

ارف ال يمكن آما توجد من بينها آذلك شقف غير مزخرفة و أخرى ذات زخ. مزخرفة
 .) 203شكل  (تحديدها نظرا لمساحة الشقف المتدهورة

 : الزخـارف و األدوات الزخرفيــة 2.1
 .  (94%)ةـيطغو على الزخرفة في هذه المرحلة الصنف البسيط بنسبة جد عالي

 خاصة الملساء حيث ال منعدمةأما الزخارف المرآبة و الملساء فهي قليلة تكاد أن تكون 
أنجزت هذه الزخارف خاصة بالمشط البسيط و الملوقة آما . ) 204شكل  (1% تسجل سوى

 . )205شكل  (استعمل آذلك في بعض األحيان المحرز
 : التـقنيــات 2.2

الطباعة المباشرة هي التقنية األآثر استعماال في هذه المرحلة إذ يشكل ترددها 
لت آذلك الطباعة الدائرية على أآثر من نصف مجموع األدوات المختلفة المستعملة آما استعم

 .)206شكل  (نفس المدار بنسبة أقل عكس الحز الذي يكاد أن يكون غائبا
 : النماذج الزخرفيــة 2.3

تتميز النماذج الزخرفية لهذه المرحلة بتواجد آثيف للشهد النحل، الثلم الطباعية 
 10 دها تنحصر بينالنماذج الزخرفية األخرى تعرف تواجد مقلص حيث نسب ترد. واألسنان

مثل الطباعة المتوازية، التموجات المتوازية والتموجات المتوازية ذات العمق 1% و
 . )207شكل (المحرز

 : العجـائـن و المثبـتــات 2.4
تكثر في هذه المرحلة، العجائن الصلبة، غير أن الورقية آذلك موجودة أما 

تعمال مكثف للمثبت المعدني على شكل  و يقابل هذه الخصائص اس)208شكل  (الحبيبية قليلة
  .)209شكل (اب المثبت النباتي و الخليط بين هذين المثبتينـحبيبات الكوارتز على حس

 



  : تطـور المرحلـة األولى
 : الصنـاعـة الحجريــة .1

تعرف الصناعة الحجرية في هذه المرحلة تناقصا ملحوظ في تواجدها في الجزء 
جزء السفلي حيث تسجل أعلى قمة لها ثم تبدأ في التقهقر حتى تصل العلوي للمرحلة مقارنة بال
  160-162.إلى أدنى نسبة في المستوى

 : المـواد األوليــة 1.1
المكروديوريت هي المادة األولية الوحيدة التي تحفظ نسبيا على نفس آثافة 

تسجل حيث  168 و 172 ترددها خالل معظم مستويات هذه المرحلة ما عدا في المستوى
أما المواد األولية األخرى تعرف تقلبات في استعمالها، فالحجر الكلسي و . انخفاض قليل

 172 بالنسبة للمادة األولى و من المستوى 170 القرانيت يسيران في تصاعد منذ المستوى
أما الصوان تواجده و استعماله شديد التقلب من . بالنسبة للمادة الثانية إلى غاية قمة المرحلة

ا يزداد واحد في الكثافة نجد ـفعندم. ع الكوارتزـستوى إلى آخر و يظهر بهذا عالقة ثنائية مم
 . )210شكل ( دة مستويات المرحلةـذا يظهر في عـاآلخر يتقلص، و ه

 : الـنــواة 1.2
قليل من النواة التي تظهر نوع من االستقرار في تواجدها و توزيعها في 

 .مستويات هذه المرحلة
اء، الكروية الشكل والهرمية ـات ضرب ملسـل ذات مساحـة العديمة الشكفالنوا

حيث تختفى  170 هي النواة الوحيدة التي تبدوا مستقرة في ترددها و خاصة بعد مستوى
 آما نشير إلى أن المستويات المتواجدة بين. األشكال األخرى لتفسح المجال لهذه األشكال فقط

  )211 شكل(النواة المختلفة بنسب متفاوتة تعرف فيضا من أشكال  170 و 176
 : الصنـاعــة الحجريــة 1.3

يبين منحنى تواجد المنتوج التقصيبى الخام لهذه المرحلة ان الجزء االسفل 
للمرحلة االولى عرف تواجد مكثف للمنتوج التقصيبى الخام مقارنة مع الجزء العلوى للمقطع 

  . )212شكل (
شكل  (طورين مختلفين بتطورا في هذه المرحلة تعرف   الصناعة الحجريةأما

. ح.ق 130± 6840 و .)5417 حبيف. (ح.ق 140 ± 7110 األول ينحصـر بين). 213
ويعرف تواجد مكثف لعدة أدوات مختلفة في نفس الوقت بنسب متفاوتة، أما  )5468  حبيـف(

 . الشظايا المهذبةالثاني فيمتاز بقلة و غياب عدة أدوات آالمحكات، المسننات، الحزات، و
نجد أن الطور األول الشظايا المهذبة هي األدوات الوحيدة التي لديها نوعا من 

أما الصفائح ذات حواف مهذبة و الحزات تسجل . االستقرار في تطورها إلى جانب المسننات
 ات تعرف تردد ملحوظ بين المستوياتـراص و المحكـاألق172.  قمة صغيرة في المستوى

لتختفي تماما ابتداءا  170 رؤوس السهام تبدأ في التقلص ابتداءا من مستوى  166 .و 170
 .األدوات األخرى لها تواجد و تردد غير منتظم. ح.ق 130 ± 6840 من

 : الفـخــار .2
تظهر دراسة فخار المرحلة األولى تطورا تم بطورين آما هو الحال في 

 .الصناعة الحجرية
  176 ورا ملحوظا بين المستوىـور األول تطـرف الشقف المزخرفة في الطـتع

 )5468 جيف( 166 (130 ± 6840)  وىـفبعد هذا المستوى و إلى غاية المست. 170 و
 .) 214 شكل(الشقف الغير المزخرفة هي التي تطغى 

 .أما في الطور الثاني نجد أن الشقف الغير المحددة هي التي تسيطر



للزخرفة البسيطة عكس قمته التي تشهد تعرف قاعدة الطور األول تطورا هاما 
أما الزخارف المرآبة فلها نسب متوسطة، أما في الطور الثاني هذه . تطور الزخارف الملساء

  عددها يزداد على حساب الزخارف الملساء التي تختفي في المستوى-المرآبة– الزخارف
عددا خاصة في الزخـارف البسيطة تزداد  162. وىـلتعود إلى الظهور في المست 168

 .)215شكل  (ح.ق130 ± 6840)  ( 166 المستوى
االدوات الزخرفية عرفت استعماال مكثف في الطور االول للمرحلة االولى بنسب 
متجانسة عكس م تظهر عليه في الطور الثاني حيث تعرف تقلص ملحوظ ما عدا الملوقة و 

   . )216شكل (المشط البسيط 
التطور أي بطورين آما هو الحال في العناصر التقنيات آذلك تخضع لنفس شكل 

فالطور األول يشهد تطور آبير لثالثة تقنيات، الطباعة المباشرة التي تبقى مستقرة . السابقة
أما الطور . نسبيا في هذا الطور، الطباعة الدائرية على نفس المدار و الطباعة الغير المحددة

شكل  (باشرة و الطباعة الدائرية على نفس المدارالثاني يعرف تواجد تقنيتين فقط، الطباعة الم
217 (.   

 الوحيدة التي استعملت دون اظهار أي اختيار النماذج الزخرفية هي البرامترات
 .) 218شكل (معين لشكل او اخر فهي متواجدة في اغلبية مستويات المرحلة 

 الورقية العجائن الحبيبية لها تواجد مكثف في الطور الثاني مقارنة بالصلبة و
شكل  (166  و النبعية في المستوى 164 ات المعدنية في المستوىـوآما هو الحال آذلك للمثبت

 .) 220 و 219
 : مكانة المرحلة األولى في النيوليتي الصحراوي

من موقع تين ترها في   )122 ص R.Inf. )Barich B.E 1974 تعتبر الطبقـة
ة مع المرحلة األولى للبقري القديم، تين هناآتن، إذ األآاآوس بليبيا الطبقة الوحيدة المتزامن

غير أن صناعتها الحجرية متألفة أساسا من نصال ذات . ح.ق 70 ± 7130 أرخت هذه الطبقة
ظهر مجندل الشيء الذي يبعدها آل البعد عن الصناعة الحجرية للمقطع الرابع تين هناآتن 

بق أن رأينا أن الصناعة الحجرية لهذا فكما س. عامة و المرحلة األولى لهذا المقطع خاصة
 .المقطع متكونة أساسا من شظايا و نصال فيها تشكل إال عناصر إستثنائية

تظهر أوجه التشابه بين هتين الطبقتين في عدة متغيرات الفخار منها خاصة 
النسبة العالية للشقف المزخرفة في آال الطبقتين و تردد األدوات المستعملة في الزخرفة مع 

في الطبقتين حيث نجد أن الملوقة لم ). شكل  (اختالف بارز في استعمال الملوقة و المخرز 
تستعمل في الطبقة السفلية لتين ترها و المخرز يتقلص استعماله في المرحلة األولى للمقطع 
الرابع لتين هناآتن ما عدا هذه المالحظات ال يمكن لنا إيجار أشياء أخرى تجمع بين الطبقتين 

 العكس لذا تبقى المرحلة األولى الطبقة الوحيدة التي تتوفر على معلومات وافرة على بل
 .الثقافة المادية للبقري القديم عبر الصحراء الوسطى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
  
  

 : دراسـة مستويـات المرحلة الثانية
نتطرق هنا الى دراسة الصناعة الحجرية وفخار مستويات المرحلة الثانية 

   .لى حدىآل واحد ع
   :162مستوى دراسـة ال .1
 :  الحجريـةالصناعة 1.1
 : المواد األوليــة 1.1.1

ا من بعيد الغرانيت ـ، و تتبعه)%54(استعملت هنا أساسا المكروديريت 
، الكوارتزت، الكلس، الحجر )%7(، و مواد أولية أخرى بنسب ضعيفة مثل الصوان )18%(

 .لكل واحدة منها  %3ست بتردد نسبته الرملي، الديوريت، الكوارتز و الشي
 : ةالنـوا 1.1.2

 .اةهذا المستوى لم يقدم نو
 : المنتـوج التقصيبي الخـام 1.1.3

 شظية لها معدل سمك يصل إلى 21يتكون المنتوج التقصيبي الغير المهذب من 
. لكل منها  %9، الصغيرة و الكبيرة تصل إلى %81مم، أطوالها المتوسطة تبلغ نسبة 7
 .%76، و المتوسط %24لعرض الصغير له نسبة ا

، بصالتها بارزة )%95(، ملساء )%5(تظهر هذه الشظايا أعقاب نقطية 
 %.38و محدبة بـ  )%62(، حوافها اليسرى مستقيمة %5ومقعرة  )%66(منتشرة  .)29%(

الجبهات مقوسة  .)%38(و محدبة  )%9(، مقعرة )%52(أما الحواف اليمنى فهي مستقيمة 
 .)%28(و مستقيمة  )%38(، مدببة )33%(

  
  
 : األدوات 1.1.4

من مجموع الصناعة الحجرية لهذا المستوى، أي   %25تمثل األدوات الحجرية 
 : )224شكل  ( أداة موزعة آما يلي7ما يعادل 

 : الشظايا المحـززة 1.1.4.1
مم، 35 و 30أطوالها هي . مم12 و 9تمثل هذه األدوات قطعتين ذات سمك 

تقدم أعقاب ملساء و بصالت منتشرة، حوافها مقعرة بجبهتين مدببتين . مم38 و 25ضها عرو
 .و جبهتها مدببة

 : المحـكــات 1.1.4.2
 مم و60 و 53أطوالهما . مم30 و 25قدم هذا المستوى محكين سمكهما 

أعقابهما ملساء، و بصالتهما غائبة، و حوافهما محدبة وجبهاتهما . مم55 و 48عروضهما 
 .تقيمةمس

 : الصـفـائــح 1.1.4.3



 صفائح مهذبة في هذا المستوى و هي بيضوية الشكل مصنوعة على 3عثر على 
هذه الصفيحات لها معدل . الشيست، تحمل بتهذيبات هامشية، تشغل بالتقريب مجمل الحواف

 .مم11سمك 
 :الفـخــار 1.2

نجد .  شقفة202من البقايا األثرية لهذا المستوى بمجموع  %44ار ـيمثل الفخ
و توجد أيضا شقفة واحدة لها  %.27 مزخرفة و تمثل غيرمنها مزخرفة و  )68% (15

 .زخرفة غير محددة نظرا لتدهور مساحة الشقفة
 :الزخــارف 1.2.1

أما . من مجموع الزخارف) حاالت 10 ( %66تمثل الزخارف العادية 
، تليها الزخارف العادية و %20الزخارف المرآبة لها حضور معتبر في هذا المستوى بنسبة 

 %.13التي تمثل 
  
 :الوسـائــل 1.2.2

 %37يبلغ تردده . ذا المستوىـار هـ في زخرفة فخبكثرةأستعمل المشط البسيط 
، مقارنة بالوسائل األخرى المستعملة ال سيما الملوق و المخرز، أين نجد )حاالت 6(

بحالة واحدة، ثالثة  %6ل سوى و المشط المغزلي ال يسج) حاالت 3( %18حضورها بـ 
 .وسائل لم يتم تحديدها نظرا للوضع السيئ للشقف

 :التقنيــات 1.2.3
تردد يبلغ بتتصدر الطباعة المباشرة طليعة التقنيات المستعملة في هذا المستوى 

). حالة فقط 02( بـ  %13، تليها الطباعة الدائرية على نفس المدار بنسبة )حاالت 10( 38%
و ثالث حاالت لم يتم تحديدها نظرا   (6%) .حز ا حضور في هذا المستوى حالةنسجل أيض

 .لتدهور مساحة الشقف
 :النماذج الزخرفيـة 1.2.4

، %40 الثلم الطباعة و هية يذج زخرفا نم4على في هذا المستوى تم التعرف 
  %.13 و االسنان %20 شهد النحل ،%27 بـ الشهاب 

 :العـجائــن 1.2.5
من العجائن المستخدمة في هذا المستوى و تأتي   %86ينة الصلبة تكون العج

 %.4ثم الحبيبية بـ    %9بعدها الورقية بـ 
 :المثبـتــات 1.2.6

من الحاالت في هذا   %91في ) حبيبات الكوارتز(أستعمل المثبت المعدني 
 .كل واحدل  %4المستوى و المثبت النباتي و خليط هذين المثبتين لهم تردد يقدر بنسبة 

  
  
  
   :164المستوى دراسة  .2
 : الصنـاعة الحجـريـة 2.1
 : المادة األوليـة 2.1.1

ثم   %53تتصدر المكروديوريت طليعة المواد األولية هذا المستوى بنسبة تبلغ 
المواد األولية األخرى لها . لكل واحد منها %10تأتي بعيدا الشيست و الكوارتزت بنسبة 



، %2، الكلس %9، الكوارتز %8مثل الغرانيت   %9دى ـتعحضور محدود بنسب ال ت
   %.5و الديوريت   %2الحجر الرملي 

 : ةالـنـوا 2.1.2
 .ةهذا المستوى لم يقدم النوا

 : المنتوج التقصيبي الخـام 2.1.3
من مجمل الصناعة الحجرية لهذا المستوى   %98يمثل المنتوج التقصيبي الخام 

 %.43، و الصغيرة %53، المتوسطة %4لها الكبيرة معدل سمك أطوا.  شظية295بـ 
 %.53العروض الكبيرة تصل نسبتها إلى 

، متعدد )%16(، نقطية )%17(، خطية )%60(تقدم هذه الشظايا أعقابا ملساء 
 .البصالت آلها منتشرة %.1، قشرية %1، مزدوجة الزوايا )%5(الصفيحات 

تمثل الحواف  .)%3(عرة و مق )%22(، محدبة %75الحواف اليسرى مستقيمة 
 .%28و دائرة  )%31(، مدببة )%42(الجبهات مقوسة . اليمنى نفس النسب

  : األدوات 2.1.4
 ).225شكل (قدم هذا المستوى خمسة ادوات 

  
  
 : الشظايـا ذات حـزات 2.1.4.1

يقدم . مم12مم، و سمكه 35مم، عرضه 40قدم هذا المستوى نموذج واحد طوله 
تشغل جزئيا حافته اليسرى حزة . زة، حوافها مستقيمة و جبهته دائريةعقب أملس، بصلة بار

 .آالآتونية مباشرة
 : الشظايـا المهذبـة 2.1.4.2

ثالث لها أطوال . مم17قطع معدل سمكها يصل إلى ) 04(تتمثل في أربع 
عروض إثنين منها آبيرة و متوسطة بالنسبة لإلثنين . مم55متوسطة و الرابعة طولها يبلغ 

خرتين، أعقابها ملساء بالنسبة لحالتين، متعدد الصفحات للثالثة، و قشرية للرابعة، بصالتها األ
و الحواف اليمنى ). حالة واحدة(و محدبة )  حاالت3(ة ـحوافها اليسرى مستقيم. آلها منتشرة

 .)حالتين(و مستقيمة ) حالتين(ة ـدببـات مـالجبه). حالتين(و محدبتين ) حالتين(مستقيمة 
حالة (و شبه منحدرة ) حالة واحدة(، منحدرة )حالتين(ل تهذيبات هامشية تشغ

، الجبهة و الحافة اليسرى لهذه الشظايا مباشرة )حالتين(، جزئيا الحواف اليمنى )واحدة
 .)حالتين(و معاآسة ) حالتين(

 : الفخــار 2.2
وثالثة ة ـمزخرف  %82 شقفة، منها 17ا األثرية بـ ـمن البقاي  %5يمثل الفخار 

 .زخارفها غير محددة) 03(
 : الزخـارف 2.2.1

الزخرفة . أستعمل نوعين من الزخارف بصفة غير متساوية في هذا المستوى
 %.7، و الزخرفة المرآبة بـ %92العادية تبلغ نسبتها 

 : الوسـائــل 2.2.2
و هي الملوقة بنسبة . ار هذا المستوىـثالث وسائل استعمل في زخرفة فخ

 .غير محددة% 8و % 8و المخرز بـ   %33ا المشط العادي بنسبة ، يليه54%
 : التقنيــات 2.2.3

الطباعة المباشرة و الطباعة : التقنيات الوخرفية المستعملة في هذا المستوى هي 
 .لكل منها  %50الدائرية مع نفس نسبة التردد بـ 

 : النمـاذج 2.2.4



ار هذا المستوى، بنسب غير  نماذج زخرفية تم التعرف عليها على الفخعشرة
والطابعة ، %26 بـ د النحل، يليها شه%36األثالم الطباعية هي األآثر تواجدا بـ . متساوية
 .مثل العارضة% 1و % 4نسب النماذج األخرى بين  .  %17 المتوازية

 : العـجـائــن 2.2.5
 %.23و الحبيبية   %76تمثل في هذا المستوى العجائن الصلبة أآثر من 

 : المثبـتــات 2.2.6
  %94 في هذا المستوى إلى -حبيبات الكوارتز– ت المعدنيـتصل نسبة المثب
 .%5 والخليط النباتي المعدني إلى

   :166 المستوى دراسـة .3
 :  الصناعـة الحجريـة   3.1
 : المـادة األوليـة 3.1.1

بة تسجل للميكروديوريت نس. أستعملت مواد أولية مختلفة في هذا المستوى
مواد أخرى لها حضور ضئيل بنسب ال تفوق   %.17، يليها بعيدا الكوارتزيت بـ 52%
 %.1و الصوان   %2، الكلس %5، الديوريت %7، الكوارتز %8، الغرانيت 10%

  
  
  
 : ةالـنـوا 3.1.2

منها نواة عديمة الشكل، تليها   %80 نواة في هذا المستوى 15تم التعرف على 
آل هذه األشكال لها مساحات ضرب  %).6( الهرمية بنموذج واحد ، ثم تأتي%13البيضوية 

 .ملساء
 : المنتـوج التقصيبي الخـام 3.1.3

. مم6، معدل سمكها ) قطعة437( من شظايا آلياون المنتوج التقصيبي الخام ـيتك
 %1 بالنسبة لألعراض %51 و الصغيرة ،%48و المتوسطة   %1ا الكبيرة تمثل ـمقاساته
  .صغيرة% 66متوسطة و % 33آبيرة، 

، %19، نقطية )%24(، خطية )%49( هذه الشظايا لها أعقاب ملساء 
، %75و حوافها مقوسة مستقيمة . رةـ، بصالتها منتش%4و زوجية الزوايا  %4ات ـالواجه
 .)%39(و مستقيمة  )%34(، مدببة )%26(و جبهاتها دائرية  %.1و مقعرة   %24محدبة 

 : األدوات 3.1.4
 : )226شكل  ( قطعة و تتوزع آما يلي28ذا المستوى على يحتوي ه

 : الشظايا المحززة 3.1.4.1
من مجمل األدوات   %21 قطع أي ما يعادل 6مجموع هذه األدوات مكون من 

) 05(مم، و الخمس 55لها طول يبلغ  )%16(إحداهما . مم7الصخرية، معدل سمكها 
أعراضها  )%33(ين من هذه الشظايا بالنسبة إلثن. أطوالها متوسطة )%83(األخريات 
 .صغيرة )%66(األخرى ) 04(و األربع . متوسطة

، )%16(و خطية  )%33(، ملساء )%50(تقدم هذه األدوات أعقاب نقطية 
، )%16(و جبهاتها مقوسة  .)%66(و محدبة  )%33(بصالتها منتشرة، حوافها مستقيمة 

 .)%33(، و مستقيمة )%50(مدببة 
، تشغل جزئيا الجبهة )%33(، معاآسة )%66(متبادلة حزات آالآتونية 

 .لهذه الشظايا )%16(، و الحواف اليمنى )%66(، الحواف اليسرى )16%(
 : الشظايا المهذبـة 3.1.4.2



من مجمل أدوات هذا  %42 قطعة، تمثل 12تعداد مجموع هذه األدوات 
 %50، و المتوسطة %16مثل مم، أطوالها الكبيرة ت7معدل سمك هذه الشظايا يبلغ . وىـالمست

 .)%50(و الصغيرة  )%50(عروضها المتوسطة  %.33و الصغيرة  
، )%16(،مزدوجة السطح)%33(،خطية)%50(أعقاب هذه الشظايا ملساء

، الحواف اليمنى )%25(، ومحدبة)%75(رى مستقيمةـحوافها اليس. بصالتها آلها منتشرة
ومستقيمة  )%30(، مدببة )%40(يمة الجبهات مستق .)%10(و محدبة  )%90(ة ـمستقيم

)30%(. 
، منحدرة )%50(، شبه منحدرة )%41(تشغل تهذيبات هامشية مسطحة 

، جزئيا الحواف اليسرى )%25(، متناوبة )%41(، معاآسة (33%)  رةـ، مباش)8%(
لهذه  )%16(، و الحافتين معا )%16(، األجزاء البعيدة )%16(، الحواف اليمنى )50%(

 .الشظايا
 : المـكـاشــط 3.1.4.3

من مجمل أدوات هذا   %4تمثل هذه األدوات قطعة واحدة أي ما يقابل 
يقدم . مم20 هامم و سمك35 بـ هامم، و عرض45 بـ هاالمستوى، إنه مكشط على شظية طول

عقب أملس، بصلة منتشرة، حواف محدبة، جبهة دائرية، و تم الحصول عليه بتهذيبات شبه 
 .جزئيا حافته اليسرىمنحدرة مباشرة تشغل 

 : ل المهذبــةاالنص 3.1.4.4
مم، وعرض 35مم، وطول 6قدم هذا المستوى منتوج نموذج واحد له سمك 

ة منتشرة، حواف مستقيمة، و جبهة ـبصل. اتـب متعدد الصفحـمم، هذه النصيلة لها عق20
 .تهذيبات منحدرة مباشرة تشغل جزئيا حافتيها في أقسامها المتوسطة. مدببة

 : رؤوس السهـام 3.1.4.5
تم الحصول .  قطع آاملة و جزء3من مجموع األدوات الصخرية بـ   %14تمثل 

. على الشيست) الجزء(، و الثالثة على الصوان، و الرابعة )حالتين(على الكوارزت إلثنين 
 ةو الثالثة هيكل مثلثي بقاعدة محدب (A1) اثنين منها عبارة عن هياآل مثلثية بقاعدة مستقيمة

(B1) و الرابعة عبارة عن جزء. 
 : األسطـوانــات 3.1.4.6

مم، 5ك ـأسطوانة واحدة تم العثور عليها، إنه بشكل بيضوي على الشيست بسم
 .محيطها يحمل تهذيبات هامشية غير متطورة

 : الصـفـائـح 3.1.4.7
من مجموع األدوات الصخرية   %11 قطع بنسبة 3يمثل هذا الصنف من األدوات 

إثنان منها على الشيست، والثالثة على الكلس، حوافها مهذبة . مم3المستوى، لها معدل سمكلهذا 
 جزئيا

 : دراسـة الفخــار 3.2
 شقفة بمتوسط 83من مجموع المادة األثرية لهذا المستوى بـ  %15يشكل الفخار 

لها زخرفة غير   %12، و %1، و غير المزخرفة %87مم، الشقف المزخرفة تشكل 8سمك 
 .حددة نظرا لمساحة الشقف المشوهةم

 : الـوســائــل 3.2.1
إن الوسائل المستعملة في زخرفة فخار هذا المستوى هي المشط العادي 

تمثل وسائل   %2، و )%5(، المشط المغزلي )%8(، المخرز )%17(، الملوقة )67%(
 .غير محددة

 : التقـنـيــات 3.2.2



هي  )%16(ائرية على نفس المدار و الطباعة الد )%83(الطباعة المباشرة 
 .التقنيات الوحيدة المستعملة في زخرفة فخار هذا المستوى

 : النـمـاذج 3.2.3
 بنسبة  فخار هذا المستوىفيذج األآثر تمثيال واألثالم الطباعية هي النمنسبة 

  .لكل واحدة منها 11% لطباعة المتوازية و الخدد إلىاتصل ،  33% االسنان تليها و ، 44%
 : الـعـجـائــن 3.2.4

و العجائن  78% في هذا المستوى العجائن الصلبة هي األحسن تمثيل بنسبة تبلغ
 .، و شقفة واحدة لها عجينة حبيبية20%  الورقية لها نسبة

 : المثبـتــات 3.2.5
الشقف . %5 شقف في هذا المستوى لها خليط نباتي الكوارتز آمثبتات 3
 .نباتية 20% ت معدنية، ومن المثبتا 75% األخرى لها

   :168المستوى دراسـة  .4
 : الصناعـة الحجـريــة 4.1
 : المـواد األوليـة 4.1.1

  94%  قطعة حجرية بشكل إجمالي أي ما يعادل257قدم هذا المستوى مجموع 
 هذه القطع تم الحصول عليها على مختلف تشكل المكروديوريت، وحدها. من البقايا األثرية

مواد أخرى حاضرة نسب  %.12 تليها بعيدا الغرانيت بنسبة. واد المستعملةمن الم %60
، 3%  ، الكلس4%  ، الكوارتز4%  ، الشيست8%  ، الديوريت8%  ضعيفة ال تتعدى

 %.1 ، و الحجر الرملي2%  الصوان
 : الـنــواة 4.1.2

 نواة عديمة الشكل ذات مسطحات 21 نواة، من بينها 22قدم هذا المستوى 
 .نواة هرمية لها مساحة ضرب ملساء) 22(ملساء، و األخيرة ضرب 

 : المنتـوج التقصيبي الخـام 4.1.3
ة، معدل سمكها ـ شظي209يتكون المنتوج التقصيبي الخام لهذا المستوى من 

.  20% ، الصغيرة لها نسبة76%  ، المتوسطة تسجل3% مم، أطوالها الكبيرة تبلغ نسبة8
 .43%، و الصغيرة54%  و المتوسطة تبلغ ،3%  العروض الكبيرة تسجل نسبة

، (17%)  ، نقطية(20%)  ، خطية(60%)  تقدم هذه الشظايا أعقابا ملساء
 .، البصالت آلها منتشرة(2%)  و متعددة الزوايا (1%) زوجية السطح

 و المقعرة (31%) ، المحدبة(67%)  الحواف اليسرى لهذه الشظايا مستقيمة
بالنسبة  69% منى تقدم نسب قريبة لنسب الحواف اليسرى، بـ، أما الحواف الي(%1)

 الجبهات تظهر توازن بين مختلف األشكال بـ. للمقعرة 2% للمحدبة، و 28% للمستقيمة،
 .للمقوسة 29% للمدببة، و 35% للمستقيمة، و %36

 : األدوات 4.1.4
ة، تتوزع  أدا25من مجمل البقايا األثرية لهذا المستوى بـ  10% تمثل األدوات

 : )227شكل (آما يلي
 : الشظايا المسننة 4.1.4.1

مم 45 هاة طولـإنها شظي. وىـتمثل هذه األدوات قطعة واحدة في هذا المست
تظهر عقب أملس، بصلة منتشرة، حواف محدبة، جبهة تحمل . مم8 هامم و سمك35 هاوعرض

 .حافتها اليمنى سنيات معاآسة



 : المكـاشــط 4.1.4.2
مم، عريضة بـ 60 و 50ن في هذا المستوى، إنها شظيتين طويلة بـ تم عد قطعتي

مم، تقدمان أعقابا ملساء، و بصالت منتشرة، و حواف 35 و 30ة بـ ـمم، و سمك63 و 61
مقعرة و جبهات مقوسة و مستقيمة، هذين المكشطين تم الحصول عليهما بتهذيبات معاآسة 

 .منحدرة و شبه منحدرة
 : ززةالشظايا المحـ 4.1.4.3

مم، إثنان لها أطوال آبيرة و الثالث 11 قطع بمعدل سمك 5مجموع هذه األدوات 
األخرى لها أطوال متوسطة، أربع منها متوسطة عروض أربع منها متوسطة و آبيرة بالنسبة 

ثالث من هذه األدوات لها حواف . تقدم أعقابا ملساء، و بصالت منتشرة. للقطعة الخامسة
األخرتان محدبتان، جبهاتها مستقيمة لثالث منها، و الرابعة مقوسة، ) 02 (و اإلثنتان. مستقيمة

 .حزات آالآتونية مباشرة و معاآسة تشغل جزئيا حواف هذه الشظايا. و الخامسة مدببة
 : الشظايا المهذبـة 4.1.4.4

أدوات هذا  48%  قطعة أي ما يعادل نسبة12يبلغ مجموع هذه األدوات 
 و. من هذه الشظايا لها أطوال متوسطة 67% مم،11معدل سمك يبلغ إنها شظايا ب. المستوى
 ، نقطية(58%) ء األعقاب ملسا. لها أطوال صغيرة 10% لها أطوال آبيرة و %22
، البصالت آلها منتشرة، الحواف اليسرى (8%)  ، خطية(8%) ، متعددة الصفحات(%25)
 .(16%)  و محدبة (16%) ، مقعرة(66%)  مستقيمة

 . ، ومستقيمة(25%)  ، مدببة(41%)  تقدم جبهات مقوسة  ظاياهذه الش
(%33) 

، و (25%)  ، شبه منحدرة(33%)  ، منحدرة(33%)  تهذيبات مسطحة
 ، الحواف اليمنى(8%) ، الجبهات(58%) رىـواف اليسـا الحـ، تشغل جزئي(8%)  الهامشية
 .  ، متناوبة(16%)  سة، معاآ(58%)  هذه التهذيبات مباشرة (22%) . و األعقاب (%16)
(%25)  

 : رؤوس السهـام 4.1.4.5
   .)C3(نموجين و هي عبارة عن رؤس ورقية الشكل قدم هذا المستوى 

 : األسطـوانــات 4.1.4.6
 سمكها ة الشكلأسطوانة واحدة تم العثور عليها في هذا المستوى، إنها قطعة دائري

 .مم8
 : الصفـائــح 4.1.4.7

مم، 7تطيلة الشكل على الكوارتزت والحجر الرملي بسمك وجد هنا صفيحتين مس
 .حوافها تحمل تهذيبات وجيزة على جزء من محيطها

 :الـفـخــار 4.2
 شقفة 17من مجموع البقايا األثرية لهذا المستوى بـ  6% يمثل الفخار نسبة

 : مم، و هذه الشقف تتوزع آما يلي13مم، و أبعادها ال تتجاوز 9بمعدل سمكها 
 53%.   المزخرفةالشقف ♦
 38%.  الشقف غير المزخرفة ♦
 %.19الشقف الغير المحددة  ♦

 : الزخـارف 4.2.1



 (89%) ن الزخرفة استعمال في هذا المستوى، الزخرفة العادية تمثلـنوعين م
 .(11%)  والزخرفة المرآبة

 : الوسـائــل 4.2.2
، 55% دياستعملت ثالثة وسائل لزخرفة فخار هذا المستوى، و هي المشط العا

 (11%) .، و أداة أخرى ال يمكن تحديدها(33%)  الملوقة
 : التقنيــات 4.2.3

 (50%) الطباعة المباشرة: وى هي ـار هذا المستـات الزخرفية لفخـالتقني
 .(50%)  والطباعة الدائرية

 : النمـاذج 4.2.4
، %)23(أهمها األسنان   زخرفية نماذجعلى عدةفي هذا المستوى تم التعرف 

أما الخدد . لكل واحدة منها% 18تليها شهد النحل، األثالم الطباعية، والشهاب بنسبة و
  %.5و الطباعة المتوازية و نماذج أخرى تصل نسبها إلى % 14فتسجل

 : العجـائــن 4.2.5
في هذا المستوى، العجائن الورقية و الحبيبية 76% تمثل العجائن الصلبة نسبة

 %.5 و %23 لها حضور بـ
  
  
  
 : المثـبـتــات 4.2.6

من المثبتات لهذا المستوى، الخليط النباتي و حبيبات  %86 تشكل الكوارتز
 %.5  و المثبت النباتي وحده %10 الكوارتز يمثل

   :170المستوى دراسـة  .5
 : الصنـاعــة الحجريــة 5.1
 : المـواد األوليـة 5.1.1

. ستعملة بنسب غير متساوية أنواع مختلفة لمواد أولية م8يوجد في هذا المستوى 
، و يليها عن بعد الغرانيت و الكوارتزيت 61% ة بنسبة تفوقـالمكروديوريت يأتي في المقدم

، (2%)  ، الديوريت(7%)  صخور أخرى استعملت أيضا آالكوارتز. لكل واحد 11% بـ
 .(2%)  و الصوان (2%) الحجر الرملي

 : الـنـواة 5.1.2
إنها نواة ) قطعة19 79 % ( هذا المستوى، أآثر من نواة في24تم التعرف على 

الكروية و العديمة الشكل بمسطحات ضرب قشرية . عديمة الشكل بمسطحات ضرب ملساء
 .، هناك أيضا الهرمية ذات مسطح ضرب أملس8% حاضرة أيضا بنسبة

 : المنتوج التقصيبي الخـام 5.1.3
  شظية أي ما يعادل184يتكون المنتوج التقصيبي الخام في هذا المستوى من 

 مم، أطوالها الكبيرة تمثل10هذه الشظايا لها معدل سمك . من مجموع البقايا األثرية %76
 عروضها الكبيرة تمثل  32% .، و الصغيرة لها نسبة63% ، المتوسطة تبلغ أآثر من%4
، (61%) تظهر هذه الشظايا أعقاب ملساء  45% .و الصغيرة 50% ، المتوسطة تبلغ%4
، آل البصالت (2%) ، قشرية(6%) حو السطمتعددة، (13%) ، نقطية(17%) ةخطي

 .منتشرة



. (1%) ، مقعرة(23%) ، محدبة(74%) الحواف اليسرى لهذه الشظايا مستقيمة
 ، مدببة(40%) الجبهات مستقيمة  5% .و مقعرة (20%) ، محدبة(74%) لحواف مستقيمةا

 .(24%)  و مستقيمة (%36)
 :حجريةالاألدوات  5.1.4

 أداة 32من البقايا األثرية لهذا المستوى بـ  13% تمثل األدوات األثرية هنا
  : )228شكل  (موزعة آما يلي

 : الشظايا المحززة 5.1.4.1
من مجمل األدوات، معدل سمكها  19% ع تمثلـ قط6مجموع هذه األدوات 

العروض متوسطة . سطةإثنتان منها لها أطوال آبيرة و األطوال األربعة األخرى متو. مم18
 . قطع، و آبيرة بالنسبة للسادسة5بالنسبة لـ 

. ، و بصيالت منتشرة(17%)  ، نقطية(83%)  هذه األدوات تقدم أعقابا ملساء
 ، و مستقيمة16% ، مدببة(66%)  ةـاتها مقوسـجبه 50%. و محدبة 50% مقعرةحوافها
.%16 

االت الجبهات والحواف ـمن ح 50% اـل جزئيـرة تشغـالحزات الكرطونية مباش
 .من الحاالت 16% من الحاالت، و الحافتين معا 33% اليسرى في

 : الشظايا المهذبــة 5.1.4.2
من مجموع  41% مم و تمثل14 قطعة بمعدل سمك 13قدم هذا المستوى 

 . 38%غ لكل واحدة، و المتوسطة تبل 30% أطوالها الكبيرة و الصغيرة لها نسبة. األدوات
 .23% ، و الصغيرة69% ، و المتوسطة تبلغ7% كبيرة تمثلالعروض ال

 ، زوجية الصفحات(15%)  ، نقطية(46%)  تقدم هذه األدوات أعقاب ملساء
ت ، البصال(7%) و غائبة (8%) ، خطية(8%)  ، قشرية(8%)  ، متعددة الصفحات(%8)

 .(46%) ةو محدب (53%)  الحواف اليسرى مستقيمة.(7%) بارزة و   )%92( المتنتشرة 
، (38%) ةةجبهاتها مقوس (38%) . ، محدبة(61%) الحواف اليمنى مستقيمة

 .(31%) و مستقيمة (31%) ومدببة
 وهامشية (8%) ةـ، مسطح(23%) درةـه منحـ، شب(61%) ات منحدرةـتهذيب

 ، الحواف اليسرى(23%) ، الجبهات(31%)  األعقاب (46%) تشغل جزئيا الحافتين (%8)
 ، متبادلة(15%)  عكسية،(54%) هذه التهذيبات مباشرة  (8%) .اليمنى، الحواف (%8)

 .(15%) و متناوبة (%15)
 : الشظايا المسننـة 5.1.4.3

. مم9 قطع بمعدل سمك 3من أدوات هذا المستوى بـ  9% ل الشظايا المسننةـتمث
قدم هذه الشظايا ت. مم22 و 25، 20و عروضها هي بالترتيب . مم15، و 18، 25أطوالها 

 .أعقابا ملساء، و بصالت بارزة لحالة واحدة و محدبة للحالتين األخرتين
المسننات تشغل جهة مختلفة لكل أداة منها الجبهة، الحافة اليسرى، وجزئيا الحافة 

 اليمنى
 : ل المهذبـةاالنصـ 5.1.4.4

مم لها 5مم و سمك 20مم، و عرض 35قدم هذا المستوى قطعة واحدة بطول 
 . عقب أملس، و حواف مستقيمة و جبهة مدببةبصلة منتشرة،

 : النصيـالت المهذبــة 5.1.4.5
تقدم عقب . مم5مم، و سمكها 15مم، عرضها 20عثر على قطعة واحدة طولها 

أملس، بصلة منتشرة، حواف مستقيمة و جبهة مستقيمة، و تحمل تهذيبات منحدرة مباشرة 
 .غير متطور على الحافتين



 : األسطوانـات 5.1.4.6
من مجموع األدوات  12%  أسطوانات أي ما يعادل4قدم هذا المستوى 

 و 35، 25، 20هذه القطع لها أقطار من . الصخرية لهذا المستوى، آلها على الحجر الرملي
  .و حوافها تحمل تهذيبات هامشية مباشرة. مم9مم ومعدل 42

  
 



 : الصـفـائــح 5.1.4.7
من  5% مم تمثالن5 و 3 سمكها تم العثور على صفيحتين بيضويتين الشكل

 .األدوات الصخرية
 : دراسـة الفخــار 5.2

 شقفة 57من مجموع المواد األثرية أي ما يعادل  19% يمثل الفخار هنا نسبة
بزخرفة غير محددة هذا لتدهور مساحات  5% مزخرفة، و 37% غير مزخرفة، 58% منها

 .السقفات
 : الـزخــارف 5.2.1

 .(5%)  و ملساء (5%) ، مرآبة(90%) يطةزخارف هذا الفخار بس
 : الـوسـائــل 5.2.2

 ، يليها المشط العادي52% في هذا المستوى المالوق هي األآثر استخداما بنسبة
 4%. و وسائل أخرى استعملت و لكنها غير محددة بنسبة (8%) ، و المخرز(%36)

 : التقنـيــات 5.2.3
الطباعة الدائرية على نفس : مستوى هي التقنيات الطباعية المستعملة في هذا ال

 .5% ، و هناك تقنيات أخرى غير محددة تمثل(40%) ، الطباعة المباشرة(55%) المدار
 :النمــاذج 5.2.4

و % 40بنسبة تقدر بـ في هذا المستوى تسيطر األثالم الزخرفية على النماذج 
  %.13ألسنان بـ و ا% 20، أما شهد النحل تقدر نسبتها بـ %27تليها الشهاب بـ 

 : الـعجـائــن 5.2.5
، 89% ترددها يبلغ نسبة. العجائن الصلبة هي األحسن تمثيال في هذا المستوى

 (3%) . و الحبيبية (7%) تليها بعيدا العجائن الورقية
 : المثـبـتــات 5.2.6

 89% حبيبات الكوارتز بأآثر من: استعمل مثبتين في فخار هذا المستوى و هي 
 .10% لنباتي آوارتز بنسبةوالخليط ا

  
   :172 المستوى دراسـة .6
 :الصناعـة الحجريــة  6.1
 : ةالمواد األوليـ 6.1.1

بنسب تقدر . المكروديوريت هي المادة األولية األآثر استعماال في هذا المستوى
 ، الكوارتز(15%) مثل الديوريت %15إلى جانب مواد أخرى ال تتعدى نسبة  53% بـ

 .(1%) س و الصوانـ، الكل(5%) تـ، الغراني(7%) تـ، الشيس(8%) رتزت، الكوا(%9)
 : الـنــواة 6.1.2

منها عديمة الشكل ذات مسطح ضرب  88%  حالة في هذا المستوى52تم عد 
 و المتعددة األوجه 4% أملس، الكروية و الهرمية ذات مسطح ضرب قشري تمثل آل واحدة

%2. 
 : المنتـوج التقصيبي الخـام 6.1.3

 ، و تمثل أآثر من) قطعة738(يترآب المنتوج التقصيبي الخام من شظايا فقط 
. مم6هذه الشظايا لها معدل سمك يبلغ . من مجموع الصناعة الحجرية لهذا المستوى %81

العروض  40% ، و الصغيرة تمثل58% ، المتوسطة تبلغ نسبة2% أطوالها الكبيرة لها نسبة
 ، خطية(56%) أعقابها ملساء .57% ، الصغيرة تبلغ39% ة، المتوسط4% الكبيرة لها نسبة



 ، محدبة(66%) ، حوافها اليسرى مستقيمة(8%) ، و بارزة(16%) ، نقطية(%24)
 و مقوسة (35%) ، و مدببة(41%) أما الجبهات فهي مستقيمة (1%) ، و مقعرة(%37)
(%23).  

  
 
 : األدوات 6.1.4

 112حجرية لهذا المستوى بـ من الصناعة ال 12% تمثل األدوات الصخرية
 .)229شكل (قطعة 

  : الشظـايـا المحـززة 6.1.4.1
هذه األدوات لها . في هذا المستوى) قطعة 30 (27%تمثل الشظايا المحززة

 ، و الصغيرة تبلغ57% ، و المتوسطة13% أطوالها الكبيرة تمثل. مم9معدل سمك يساوي 
هذه  26% .، الصغيرة لها نسبة63% بلغ، المتوسطة ت30% عروضها الكبيرة تمثل  %30.

أما  (7%) .، و مكسورة(20%) ، خطية(20%) ، نقطية(53%) الشظايا لها أعقاب ملساء
 الحواف اليسرى مستقيمة  (3%) .، و غائبة(23%) و بارزة (73%) البصالت فهي منتشرة

و   (76%) أما الحواف اليمنى فهي مستقيمة  (3%) .و مقعرة (36%) ، محدبة(%60)
 .(23%) محدبة

تشغل  (6%) و متناوبة (43%) ، مباشرة(50%) حزات آالطونية عكسية
، (10%) األعقاب  (20%) .، الحواف اليمنى(13%) ، و الجبهات(46%) الحواف اليسرى

 .(3%) ، و الحافة اليسرى و الجبهة معا(6%) و الحافتين
 : يـا المهذبــةاالشظـ 6.1.4.2

من مجموع األدوات  27%  شظية مهذبة تمثل30يحتوي هذا المستوى على 
، 66% ، المتوسطة تبلغ6% مم، عروضها الكبيرة تمثل6الحجرية، لها معدل سمك 

، 57% ، المتوسطة تبلغ3% أما األعراض الكبيرة ال تمثل إال 26% .والصغيرة لها نسبة
 .40% الصغيرة

متعددة ، (7%) ، نقطية(26%) ، خطية(47%) أعقاب هذه الشظايا ملساء
، (19%) ، بارزة(76%) ، و بصالتها منتشرة(3%)، مزدوجة الصفحات(7%) الصفحات
، الحواف  (27%) ، محدبة(7%) ، مقعرة(67%) حوافها اليسرى مستقيمة.  (3%)وملساء

 .(3%) و مقعرة (13%) ، و مقوسة(17%) و محدبة (80%) اليمنى فهي مستقيمة
 ، و هامشية(23%) ، مسطحة(20%) ، منحدرة(37%) تهذيبات شبه منحدرة

 ، الحواف اليمنى(23%) ، الحافتين معا(27%) تشغل جزئيا الحواف اليسرى (%20)
 .(7%) و محيط القطعة (10%) ، الجبهات(13%) ، األعقاب(%20)

، عكسية (17%) ، متناوبة(30%) ، عكسية(47%) هذه التهذيبات مباشرة
 .(6%) متناوبة

 : المكـاشــط 6.1.4.3
من مجموع األدوات  1%  واحدة تم العثور عليها هنا، تمثل أقل منقطعة

مم في 25مم في العرض، و 55مم في الطول، و 52الصخرية، و هي عبارة عن شظية ذات 
و هذا المكشط له عقب أملس، بصلة بارزة، حواف مستقيمة، و جبهة مقوسة، تهذيبات . السمك

 .مسطحة عكسية تخص جزئيا حافته اليسرى
 : يـا المسننـةاالشظـ 6.1.4.4

. مم7 قطع بمعدل سمك 6بـ  5% في هذا المستوى الشظايا المسننة لها نسبة
 66% ، العروض المتوسطة لها نسبة16% ، و الصغيرة83% أطوالها المتوسطة تبلغ نسبتها



، (33%) ، خطية(16%) ، ملساء(50%) هذه الشظايا لها أعقاب نقطية 33% و الصغيرة
 الجبهات مستقيمة (33%) ، و محدبة بـ(66%) حوافها اليسرى مستقيمة. ةالبصالت منتشر

 .(16%) ، و مقوسة(33%) مدببة (%50)
 ، و الجبهات(33%) ، الحواف اليسرى(50%)تشغل مسننات الحواف اليمنى

 .(16%) مباشرة و متناوبة (66%) هذه المسننات عكسية .  (%16)
 : النصيـالت المهذبــة 6.1.4.5

من مجمل  5%  قطع أي ما يعادل6ذه المجموعة من األدوات على تشكل ه
أطوالها متوسطة . مم8هذه النصيالت لها معدل سمك يبلغ . األدوات الصخرية لهذا المستوى

أما األعراض فهما صغيرة بالنسبة لخمس . بالنسبة إلثنين منها، و صغيرة بالنسبة لألخرتين
 ، مكسرة(66%) ذه النصيالت أعقاب نقطيةتقدم ه. قطع و متوسطة بالنسبة للسادسة

حوافها اليسرى  (16%) ، منزوعة(83%) ، بصالت منتشرة(16%) ، خطية(%16)
 (16%) ، مقعرة(83%) ، الحواف اليمنى مستقيمة(33%) ، محدبة(66%) مستقيمة

 .(16%) ، و مقعرة(50%) ، مدببة(33%) الجبهات مقوسة
، تخص جزئيا الحواف (16%) ـ، و مستوية ب(83%) تهذيبات منحدرة بـ

هذه   (68%) و الحافتين في نفس الوقت بـ (16%) و الحواف اليمنى بـ (16%) اليسرى بـ
 .(16%) و متناوبة (33%) ، عكسية(33%) التهذيبات مباشرة بـ

 : رؤوس السهــام 6.1.4.6
من مجموع األدوات الحجرية لهذا المستوى  26% تسجل النقاط السهمية نسبة

، و تليها اللوزية 31% ةـف لهذه األدوات بنسبـتشكل أهم صن (C3) الورقية.  قطعة29بـ 
، و هياآل أخرى موجودة هنا بنسب 10% بنسبة (C1) ، و الغارية الشكل(C4) الشكل
، على شكل ورقة (B3) ، الشبه المثلثية(B1) لكل واحدة مثل المثلثية الشكل 3% ضعيفة
 27%. لرؤوس الغير المحددة تصل نسبتها إلى ا (D12) .ق، و المثلثية ذات عن(C6) الدفل

 : الصـفـائــح 6.1.4.7
 قطع 10من األدوات الحجرية لهذا المستوى بـ  9% تشكل الصفائح أآثر من

حوافها تحمل تهذيبات هامشية، و في بعض . مم و هي بيضوية و مقوسة الشكل3بمعدل سمك 
 .األحيان صقال

 : الفـخــار 6.2
من المادة  10%  شقفة، أي ما يعادل108خار في هذا المستوى على يتكون الف

، معدل سمك هذه الشقف 8%والغير المزخرفة91% الشقف المزخرفة تمثل أآثر من. األثرية
 مم8

 : الزخـارف 6.2.1
.  95% زخارف الفخار لهذا المستوى مشكل أساسا من الزخارف العادية بنسبة

  .1% و 4% ساء ال تسجل إاللزخارف المرآبة و الزخارف الملا
  
 



 : الوسـائــل 6.2.2
المخرز و الملوقة هي الوسائل األآثر استعماال في هذا المستوى و هي على 

المشط المغزلي و شوآة السمك ال   28% .، يليها المشط العادي بنسبة33%  و  34 التوالي
 .تشوه مساحة الشقفو لكن لم يتم تحديدها نظرا ل 1% ، و هناك وسائل تمثل1% تمثل إال

 : التقنـيــات 6.2.3
ثم تليها  79% الطباعة المباشرة هي التقنية األآثر تواجدا في هذا المستوى بنسبة

 .و هناك أيضا حالة واحدة ال يمكن تحديدها 20%. الطباعة الدائرية على نفس المدار بـ
 : النمـاذج 6.2.4

و يتعلق . خارية لهذا المستوىنماذج مختلفة تم التعرف عليها في الزخرفة الف 8
، (17%) ، األسنان(22%) ، األثالم الطباعية(26%) األمر لألآثر تمثيال شهد النحل

 ، مثل العارضة10% ، النماذج األخرى لها نسب سفلية إلى(11%) الطباعات المتوازية
 . حالة ال يمكن تحديدها بسبب تبلد مساحاتها13و يتواجد أيضا  ،(4%) ، الشهب(%6)

 : العجـائــن 6.2.5
، العجائن 85% في هذا المستوى العجائن الصلبة هي األآثر تواجدا بأآثر من

  1%.  و العجائن الحبيبية 15% الورقية تمثل
 : المثـبـتــات 6.2.6

، 83% الكوارتز يشكل أهم المثبتات المستعملة في هذا المستوى بنسبة تفوق
 9%. ط الكوارتز، و نبات الكوارتز تبلغ هنا نسبةو خلي 7% عكس المثبت النباتي الذي يسجل

   :174المستوى دراسـة  .7
 : الصناعـة الحجريــة 7.1
 : المـواد األوليــة  7.1.1

استخدمت في هذا المستوى عدة مواد أولية بنسب غير متساوية يطغى عليها 
ها نسب الصخور األخرى ل. فقط 15% ، تليه الكوارتزيت بـ61% الميكروديوريت بنسبة

، (3%) ، الديوريت(3%) ، الغرانيت(5%) ، الكوارتز8% ، مثل الشيست10% سفلية إلى
 .(1%) ، الكلس و الحجر الرملي لها نسب سفلية إلى(2%) والصوان

 : الـنــواة 7.1.2
هي عديمة الشكل و ذات مساحات ضرب  83%  نواة منها41قدم هذا المستوى 

تمثل آل واحدة  العديمة الشكل ذات مساحة ضرب قشرية الهرمية و مسطحة ملساء، الكروية،
 2%. اسطوانية و  5% منها

 : المنتـوج التقصيبي الخـام 7.1.3
. من الصناعة الحجرية 90% وىـخام في هذا المستـيمثل المنتوج التقصيبي ال

من أطوالها  4% هذه الشظايا لها. مم7بمعدل )  قطعة987(ويتشكل بصفة قطعية من شظايا 
 فقط، و الصغيرة تبلغ 1% عروضها الكبيرة تمثل. صغيرة %41 متوسطة و 54رة، آبي

 .41% ، والمتوسطة%57
، متعددة (19%) ، نقطية(25%) ، خطية(51%) تقدم هذه الشظايا أعقابا ملساء

 %.1 و قشرية (2%) زوجية الصفحات ، و(3%) الصفحات



، (75%) مستقيمةحوافها اليسرى  (4%) .و بارزة(96%) و بصالتها منتشرة
 (76%) ب نفس النسب بــالحواف اليمنى لها بالتقري (3%) .، و مقعرة(22%) محدبة

و  (32%) ، مقوسة(38%) جبهاتها مستقيمة. للمحدبة 22%للمقعرة، و2% للمستقيمة، و
 .(29%) مدببة

 : األدوات 7.1.4
 110من الصناعة الحجرية بـ  9%  تمثل في هذا المستوىالحجريةاألدوات 
   : )230شكل  (قطعة، و هي آالتالي

  
  
 
 : الشظايـا المحـززة 7.1.4.1

 قطعة 22من مجموع األدوات بـ  20% تمثل الشظايا المحززة في هذا المستوى
، 77% ، المتوسطة تبلغ نسبة18% أطوالها الكبيرة لها نسبة. مم9بمتوسط معدل سمك 
و المتوسطة  18% الصغيرةو  13% ، عروضها الكبيرة تسجل13% والصغيرة تصل إلى

 .68% تبلغ
، متعددة (9%) ، نقطية(13%) ، خطية(68%) أعقاب هذه الشظايا ملساء

، و (13%) ، غائبة(77%) ، بصالتها منتشرة(4%) و المكسورة (4%) الصفحات
الحواف  (22%) و محدبة (31%) ، مستقيمة بـ(45%) حوافها اليسرى مقعرة .  (9%بارزة

أما الجبهات فهي مقوسة  (9%) .، و مقعرة بـ(36%) ، مستقيمة بـ(13%) اليمنى محدبة بـ
 .(9%) و مقعرة بـ (23%) و مستقيمة بـ (27%) ، مدببة بـ(41%)بـ

 ، اليسرى(36%) ، جزئيا الحواف اليمنى بـ(9%) تشغل حزات آالطونية بـ
 .و الحافتين معا (18%) و الجبهات بـ (%31)

 : الشظايـا المهـذبــة 7.1.4.2
 قطعة بمعدل سمك 23ذا المستوى بـ ـمن أدوات ه 27% تشكل الشظايا المهذبة

 عروضها الصغيرة تبلغ 17% .، و الصغيرة تسجل82% مم، أطوالها الكبيرة تبلغ نسبتها8
 .38% و المتوسطة تسجل %58

 ، متعددة الصفيحات(14%) ، نقطية(31%) ، ملساء بـ(48%) أعقابها خطية
الحواف اليسرى هي  (3%) .، و محذوفة(3%) ، بارزة بـ(93%) رةبصالتها منتش (%7)
 ومدببة (34%) ، مستقيمة(34%) جبهاتها مقوسة (31%) .و محدبة (69%) مستقيمة
(%31). 

 ، و مستوية(14%) ، هامشية(14%) ، منحدرة(69%) تهذيبات شبه منحدرة
، (20%)  اليسرى، الحواف(27%) ، األعقاب(27%) تخص جزئيا، الحواف اليمنى (%7)

 إن هذه التهذيبات مباشرة عكسية بـ .(7%) و الجبهات (7%) الحافتين في نفس الوقت
  .(3%)  ، و متبادلة(14%) ، عكسية(31%) ، متناوبة(%51)

  
 
 : المحكات  7.1.4.3

مم، 42 و 35يحتوي هذا المستوى على قطعتين تتمثالن في شظيتين بطول 
تقدم هاتين األداتين أعقابا قشرية و خطية و . مم20مم و نفس السمك 55 و 53وبعرض 



أما جبهاتها فهي . بصالت منتشرة، حوافها اليسرى مستقيمة، و اليمنى مستقيمة و محدبة
 .تهذيبات مسطحة و منحدرة مباشرة تخص جزئيا جبهاتها. مستقيمة

 : المكاشط  7.1.4.4
ة لهذا من مجموع األدوات الحجري 3%  قطع تمثل5قدم هذا المستوى 

 58، 61مم، و عروضها 45، و 55، 59أطوالها هي  23% .وى، لها معدل سمكـالمست
أما بصالتها فهي منتشرة و حوافها . إثنتين منها لها أعقاب ملساء و الثالثة خطية. مم18و

 .أما الجبهات فهي مستقيمة و دائرية. مستقيمة و محدبة
زئيا الحواف اليمنى في تم الحصول عليها بتهذيبات مسطحة مباشرة تشغل ج

 .حالتين و الحافة اليسرى في حالة واحدة
 : الشظايـا المسـننــة 7.1.4.5

من مجمل األدوات  4% أربع قطع تم العثور عليها في هذا المستوى أي ما يعادل
ة و الرابعة طولها ـوال متوسطـا لها أطـثالث منه. مم8معدل سمك هذه األدوات . الحجرية

هذه الشظايا تقدم أعقاب . مم بالنسبة للرابعة45غيرة لثالث منها و عروضها ص. مم20
حوافها . بصالتها آلها منتشرة (50%) ، و خطية(25%) ، ملساء(25%) مزدوجة الصفحات

 .(50%) و مستقيمة (50%) جبهاتها مدببة (25%) و مقعرة (75%) مستقيمة
حوافها ، متناوبة تخص جزئيا (25%) ، عكسية(25%) مسننات مباشرة

  .(25%) و الحافتين في نفس الوقت (25%) و الجبهات (50%) اليسرى
  



 : النصـال المهذبــة 7.1.4.6
 قطع ذات 3من مجموع األدوات لهذا المستوى بـ  3% تمثل النصالت المهذبة

و تقدم أعقاب متعدد الصفحات . أطوالها آبيرة و عروضها متوسطة. مم9معدل سمك يبلغ 
 .حواف مستقيمة و جبهات مدببةوبصالت منتشرة و 

 .تهذيبات شبه منحدرة مباشرة تخص جزئيا جبهاتها
 : النصـال المحــززة 7.1.4.7

من مجموع  1% تم العثور في هذا المستوى على قطعة واحدة تمثل أقل من
وتقدم عقب أملس، بصلة . مم9مم و سمكها 38مم، عرضها 45األدوات الحجرية، طولها 

 .حزة آالطونية تخص جزئيا حافتها اليمنى. يمة و جبهة مدببةمنتشرة، حواف مستق
 : النصـال المسننــة 7.1.4.8

مم 25مم، عرضها 35دة طولها ـتم العثور في هذا المستوى على قطعة واح
و تقدم عقب أملس، بصلة منتشرة، حواف مستقيمة و جبهة مدببة، وتحمل . مم9وسمكها 

 .سرىجزئيا مسننات عكسية على حافتها الي
 : النصيالت المهذبــة 7.1.4.9

هذه . من مجموع األدوات الحجرية 5%  قطع أي ما يعادل3قدم هذا المستوى 
، وعروضها (20%) و صغيرة (80%) مم، أطوالها متوسطة5النصيالت لها معدل سمك 

 .(20%) و آبيرة (80%) صغيرة
ة الصفحات ، متعدد(20%) ، زوجية السطح(40%) هذه القطع لها أعقاب نقطية

 .  (40%) بصالتها آلها منتشرة، حوافها اليسرى مستقيمة و محدبة (20%) .و خطية
 .و الجبهات آلها مدببة (20%) و محدبة (80%)  الحواف اليمنى هي أيضا مستقيمة

  .و الحافتين معا (20%) تهذيبات منحدرة تخص جزئيا الحواف اليسرى
  
 



 : رؤوس السهــام 7.1.4.10
 29%  هي األدوات األحسن تمثيال في هذا المستوى بنسبةرؤوس السهام

 و اللوزية بنسب تصل بالترتيب (C3) ة الشكلـا الرؤوس الورقيـ، تسيطر عليه)قطعة31(
و األصناف األخرى لها حضور ضعيف مثل الرؤوس الشبه المثلثية ذات  38% .و %39

، رؤوس الدفلية (%3) (A3) ، المثلثية بقاعدة مستقيمة(%6) (B3) جانبي وقاعدة محدبة
، و إلى جانب هذه المجموعة (%3) (G3) ، رؤوس ذات قاطع دائري(%3) (C1) الشكل

 .من األدوات الكاملة يوجد هناك جزئين غير محددة
 : الصفـائــح  7.1.4.11

من مجموع األدوات  8% الصفائح ذات الحواف المحدبة تمثل في هذا المستوى
أشكالها مستطيلة، . مم آمعدل البعد الكبير30مم و 5 بمعدل سمك  قطع9الحجرية الحوافية بـ 

 .مربعة و دائرية و تحمل تهذيبات هامشية تخص أحيانا مجموع حافة القطعة
 : الفـخــار 7.2

 102 شقفة، منها 116من المادة األثرية لهذا المستوى بـ  9% يمثل الفخار
 .دة نظرا لتشوه مساحة الشقف غير محد5، و (8%)  غير مزخرفة9مزخرفة، و  (%88)

 : الـزخــارف 7.2.1
 98% الزخارف العادية تشكل معظم زخارف فخار هذا المستوى بنسبة

 .(1%) والزخارف المرآبة و الملساء لها حضور ضعيف
 : الـوسـائــل 7.2.2

 الملوقة هي الوسيلة الوحيدة األآثر استخداما في هذا المستوى، بتردد يبلغ نسبة
أما المشط . فقط 17% ، ثم يأتي المخرز بـ24% ا المشط العادي الذي يسجل، يليه%45

  .13% وسائل أخرى ال يمكن تحديدها بمقدار. المغزلي فله نسبة ضعيفة
  
 



 : التقنيــات 7.2.3
، الطباعة 61% الطباعة المباشرة بنسبة: التقنيات الطباعية المستعملة هنا هي 

وجد أيضا تقنيات غير محددة في هذا المستوى نظرا و ي 34% .الدائرية على نفس المدار
 .(5%) لتشوه مساحات الشقف

 : النمـاذج الزخرفيــة 7.2.4
متبوعا  31%  هي النماذج الزخرفية األآثر ترددا في هذا المستوى بنسبةاألسنان

 ، آالشهب بـ15% و هناك نماذج أخرى حاضرة لكن بنسب  25% .بشهد النحل بنسبة تقدر بـ
، ثم تأتي نماذج ذات النسب المقلصة آالتموجات (13%) ، األثالم الطباعية بـ(%15)

، الطباعات المتوازية (2%) بـ    ذات العمق المحزز، التموجات المتوازية(3%) المتوازية بـ
 .8% و نماذج لم نستطع تحديدها تبلغ هنا نسبة (2%) .بـ العارضةو (2%) بـ

 : العجـائــن  7.2.5
 لبة هي األآثر تواجدا في هذا المستوى و نسبتها تبلغ أآثر منالعجائن الص

 .فقط 2% ، و العجائن الحبيبية بـ13% ، ثم تأتي العجائن الورقية بـ%84
 : المثبـتــات 7.2.6

ثم تأتي  83% تشكل حبيبات الكوارتز أهم مثبت لفخار هذا المستوى بنسبة تفوق
 .9%  النباتي آوارتز بنسبة، و الخليط المثبت7% المثبت النباتي بنسبة

   :176 المستوى دراســة .8
 : الصناعــة الحجريــة 8.1
 : المـواد األوليــة 8.1.1

من مختلف المواد المستعملة في هذا المستوى، ثم  60% يشكل المكروديوريت
، (12%) ، الشيست بـ(16%) آالكوارتزيت بـ 17% تأتي صخور أخرى بنسب أقل من

، و الكلس و الحجر الرملي و (2%) و الغرانيت بـ (4%) و الديوريت بـ (6%) الكوارتز بـ
 .1% الصوان و لهم تردد سفلي إلى

 : الـنـــواة 8.1.2
عديمة الشكل ذات مسطح ضرب أملس، المتعددة  69%  نواة، منها29تم عد 

األشكال األخرى لها . لكل منها 10% الصفحات و الهرمية ذات مساحات ضرب ملساء تبلغ
لكل واحدة منها و هي تتمثل في النواة القديمة الشكل ذات مساحة ضرب قشرية،  3% نسبة

 .والكروية و القرصية الشكل
 : المنتـوج التقصيبي الخــام  8.1.3

من مجموع  92%  شظية و هي تمثل762يتشكل المنتوج التقصيبي الخام من 
 48% لها أطوال متوسطة،من هذه الشظايا  50% فـ. الصناعة الحجرية لهذا المستوى

 .(1%) و آبيرة (36%) ، متوسطة(63%) أما العروض فهي صغيرة. آبيرة 2% صغيرة،
زوجية %) 27(، نقطية %)21(خطية ، (46%) إن أعقاب هذه الشظايا ملساء بـ

 ).1(و قشرية %) 2(زوجية الصحات (2%) الصفيحات
حوافها اليسرى   (1%) .و بارزة بـ (99%) بصيالت هذه الشظايا منتشرة بـ

، (87%) ، الحواف اليمنى مستقيمة(2%) ، مقعرة بـ(24%) ، محدبة بـ(74%) مستقيمة
ومدببة  (33%) ، مستقيمة(34%) ، جبهاتها مقوسة بـ(1%) ، و مقعرة بـ(12%) محدبة بـ

 .(32%) بـ
 : األدوات  8.1.4

و هي  أداة 85من مجموع الصناعة الحجرية بـ  9% األدوات الحجرية تمثل
  : )231شكل  (تتوزع على النحو التالي



  
  
  
  
 



 : الشظـايـا المحـززة 8.1.4.1
 15من مجموع األدوات بـ  27% إن الشظايا المحززة في هذا المستوى تمثل

ألطوال الصغيرة ال  امن هذه الشظايا لها أطوال متوسطة، و 93% .مم11قطعة بمعدل سمك 
، و (73%) ، متوسطة(7%) ها فهي آبيرةأما عروض. بحالة واحدة فقط 7% تبلغ سوى
 .(20%) صغيرة

، (7%) و نقطية (13%) ، خطية(80%) تقدم هذه الشظايا أعقابا ملساء بـ
  (13%) ، و مقعرة(20%) ، محدبة(66%) بصالتها آلها منتشرة، حوافها اليسرى مستقيمة

، (40%) ها مقوسة، جبهات(33%) ، و محدبة بـ(66%) ما حوافها اليمنى فهي مستقيمة بـأ. 
 .(40%) ، و مستقيمة(20%) مدببة

 الحواف اليسرى: ، تشغل جزئيا (40%) ، عكسية(60%) حزات مباشرة
 .(13%) و الحافتين معا بـ (20%) ، الجبهات(26%) ، الحواف اليمنى(%40)

 : الشظـايـا المهذبــة 8.1.4.2
 قطعة 130 من مجموع أدوات هذا المستوى بـ 35% تمثل الشظايا المهذبة

 و آبيرة (46%) ، متوسطة(46%) هذه األدوات لها أطوال صغيرة. مم5بمعدل سمك 
 .33% ، و متوسطة66% ما العروض فهي صغيرةأ. (%6)

 ، زوجية الصفحات(20%) ، ملساء(50%) ا مستقيمةـأعقاب هذه الشظاي
 .(3%) و قشرية (3%) ، وجهية(13%) ، نقطية(%10)

 الحواف اليسرى مستقيمة  (3%) .و بارزة (96%) بصالتها فهي منتشرة
و  (30%) ، محدبة(66%) حوافها اليمنى مستقيمة  (3%) .مقعرة (33%) ، محدبة(%63)
 .(20%) و مدببة (40%) ، مستقيمة(40%) و جبهاتها مقوسة  (3%) .مقعرة

 (10%) ، منحدرة(53%) ، شبه منحدرة(26%) تشغل تهذيبات مسطحة
، (20%) ، الحافتين معا(20%) ، األعقاب(43%) اف اليسرىالحو  (10%) .وهامشية

 .(23%) و عكسية (16%) ، متناوبة(60%) ه التهذيبات مباشرةهذ.  10% والحواف اليمنى
 : المحكات  8.1.4.3

 قطع 3من األدوات بـ  4%  آلها مصنوعة على الشظايا و تشكلالمحكاتإن 
و عروضها هي بالترتيب . مم20مم و 35مم، 53أطوال هذه األدوات . مم18بمعدل سمك 

و هذه المكاشط تقدم أعقاب مزدوجة الصفحات و متعددة الصفحات و . مم43 و 29، 25
أما حوافها فهي مستقيمة . غائبة، بصالتها منتشرة بالنسبة لقطعتين و منزوعة بالنسبة للثالثة

 .لحالتين ومحدبة بالنسبة للحالة الثالثة
ط عليها بواسطة تهذيبات شبه منحدرة مباشرة تم الحصول على هذه المكاش

 .لحالتين و متناوبة للحالة الثالثة
 : شطـكــامال 8.1.4.4

من مجمل أدوات هذا  1%  واحد على شظية تمثلمكشطقدم هذا المستوى 
مم، و يقدم عقب متعدد الصفحات، 55مم، و عرضه 53طوله . مم47المستوى بسمك يبلغ 

تم الحصول عليها بواسطة تهذيبات . مة و جبهة مقوسةبصلة منتشرة، و حواف مستقي
 .مسطحة، متبادلة تشغل حافتيه

 : يـا المسننــةاالشظـ 8.1.4.5
 قطع بمعدل سمك 4من مجمل أدوات هذا المستوى بـ  5% تمثل الشظايا المسننة

. أما عروضها فهي آلها متوسطة. صغيرة 25% من أطوالها متوسطة، و 75% .مم16
أما حوافها اليسرى فهي . و بصالتها آلها منتشرة (50%) و ملساء (50%) يةأعقابها نقط
مسننات مباشرة . الحواف اليمنى و الجبهات مستقيمة  (25%) .و محدبة (75%) مستقيمة

 .الجبهات لهذه الشظايا واألعقاب  (50%) تخص جزئيا الحواف اليسرى بـ
 : النصيـالت المهذبــة 8.1.4.6



ذا ـمن مجموع األدوات الصخرية له 2% تمثالن) 02(قطعتين قدم هذا المستوى 
 و 10روض ـم، و عـم20 و 15وال ـو لها أط. مم5 و 3يالت لها سمك ـهذه النص. المستوى

و بصالتها منتشرة، حوافها اليسرى . مم، هذه النصيالت لها أعقاب نقطية و خطية15
 .مستقيمة، اليمنى مستقيمة و محدبة
 .اشرة تشغل جزئيا حوافها اليمنىتهذيبات منحدرة مب

 : رؤوس السهــام 8.1.4.7
تم . من مجموع األدوات الحجرية لهذا المستوى 27% تمثل رؤوس السهام نسبة

، (30%) ، الكوارتزت(43%) الحصول عليها من مختلف المواد األولية مثل الشيست
 .(9%) و الديوريت (9%) ، المكروديوريت(17%) الكوارتز

، تليها الرؤوس على شكل لوزات 48% ورقية هي الطاغية بـاألشكال ال
، و الهياآل الرؤوس الشبه (A1) ما األشكال األخرى مثل المثلثية الشكل أ (C4) .صغيرة

تمثل آل  (C1) ، و الهياآل على شكل ورقة الرند(B3) المثلثية ذات قاعدة و حواف محدبة
 ء بنقاط سهمية غير محددة أجزا4و نسجل أيضا . أي قطعة لكل منها 4% منها

 : األسطـوانــات 8.1.4.8
 .مم من حيث القطر48مم، و التي قيسها 7قدم هذا المستوى أسطوانة واحدة بسمك 

 : الصفـائــح 8.1.4.9
 قطع بمعدل 6من األدوات الصخرية لهذا المستوى بـ  7% تمثل الصفائح هنا

 .جيزة على طول حوافهاو تقدم تهذيبات جد و. مم معدل أقطارها35مم و 5سمك 
 : الفخـار 8.2

 79من مجمل البقايا األثرية للمستوى أي ما يعادل  8% يمثل الفخار هنا نسبة
 .غير محددة 15% إضافة لذلك. منها غير مزخرفة 11 مزخرفة و 73% شقفة منها

 : الزخــارف 8.2.1
، و الزخارف 91% تطغى الزخارف العادية في هذا المستوى بنسبة تفوق

 .فقط 2% ، و تسجل الزخارف الملساء نسبة7% لمرآبة حاضرة بنسبةا
 : الوسـائــل 8.2.2

، يليها 47% الملوقة هي الوسيلة األآثر استعماال في هذا المستوى بنسبة
المشط المغزلي و شوآة   15% .، ثم تأتي المخارز بنسبة27% المشط العادي بنسبة

ثل وسائل غير محددة نظرا لتشوه مساحة تم 5% و  2% .و 3 السمك يسجالن بالترتيب
 .الشقف

 : التقنيــات 8.2.3
هناك تقنيتين زخرفيتين فقط استعملتا في هذا المستوى، و تتمثال بالترتيب في 

 .(44%) و الطباعة الدائرية على نفس المدار (56%) الطباعة المباشرة
 : النمـاذج 8.2.4

  حيث يمثل شهد النحل نسبةيجمع هذا المستوى اثنى عشرة نموذجا زخرفيا،
النماذج األخرى ال  17% بعد ذلك تأتي األسنان بنسبة (24%) متبوعا بأثالم الطباعة %27

 ، الدعامة(6%) ، الشهب(10%) لكل واحدة منها مثل الطباعة المتوازية 10% تتجـاوز نسبة
توجد   (1%) .التموجات المتوازية ذات العمق المحززو (2%) التموجات المتوازية ،(%3)

 .لم يتم تحديدها نظرا لتدهور ساحة الشقفات 8% آذلك ضمن هذه الزخارف نسبة
 : العجـائــن 8.2.5

 10% والحبيبية تبلغ 81% تمثل العجائن الصلبة في هذا المستوى نسبة
 .9% والورقية

 : المـثـبـتــات 8.2.6



 88% تمثل حبيبات الكوارتز أهم مثبت في هذا المستوى بنسبة تصل إلى
  .6% و خليط المثبت الشكلي و الكوارتز يبلغ 5% والمثبت النباتي يمثل نسبة

  
  
 

 : خصائـص المرحلـة الثانيــة
 : الصناعـة الحجريــة .1

من البقايا األثرية لهذه المرحلة  77% تكون الصناعة الحجرية في هذه المرحلة
 .عبارة منتوج تقصيبي خام 86% منها

 : المواد األوليــة 1.1
تطغى المكروديوريت على المواد األولية المستعملة في هذه المرحلة حيث تبلغ 

شكل (لكل واحدة منها 10% و تليها من بعد مواد أولية أخرى بنسب أدنى من 55% نسبة
232(. 

 : النــواة 1.2
و هي متوسطة األبعاد حيث معظمها تتمثل في نواة عديمة الشكل  81 عددها

 النواة المتعددة الصفحات ذات مساحة ضرب ملساء والكروية .وذات مساحة ضرب ملساء
 .)233  شكل(موجودة بكثرة بينما النواة ذات مساحة ضرب قشرية الدائرية تكون نادرة 

 : المنتوج التقصيبي الخــام 1.3
ذات معدل سمك ) قطعة1793( يتكون المنتوج التقصيبي الخام أساسا من شظايا

و تبرز أعقاب ملساء، . )235 و234شكل (  منها عريضةمم، أآثرها طويلة6 يصل إلى
حوافها مستقيمة و ). 237 شكل(، بصيالتها منتشرة و بارزة )236 شكل(خطية ونقطية 

 .) 240 شكل(وجبهاتها نجدها مدببة، مستقيمة و مقوسة  ) 239 و 238شكل (محدبة 
 : األدوات 1.4

 11%يا و تمثل نسبةول على األدوات الحجرية أساسا على الشظاـتم الحص
من . تتميز بنسبة عالية من الحزات و الشظايا المهذبة. من الصناعة الحجرية) قطعة 221( 

و تم الحصول عليها عن طريق . بين هذه األدوات نجد رؤوس السهام، حيث تكون صغيرة
التهذيبات الضغطية الشاملة التي تشغل عادة مساحة هامة للوجهين و إلى جانبها هناك 

 .)241شكل  (حكات، المكاشط و المسنناتالم
 : الحــزات 1.4.1

هذه القطع لها . من األدوات) قطعة 66(30%  تمثل الشظايا ذات حزات نسبة
مزدوجة . أبعاد متوسطة آما تبرز أعقاب معظمها ملساء بينما بعض الطع أعقابها نقطية

  .الصفحات وخطية
 مستقيمة ومحدبة إلى جانب بصيالت هذه األدوات منتشرة و بارزة و حوافها

 .جبهات عادة ما تكون مقوسة أو مستقيمة
الحزات معظمها آالآتونية، غير أن البعض منها تم الحصول عليها عن طريق 
تهذيبات شبه منحدرة مباشرة و معاآسة حيث تشغل جزئيا عادة الحافتين و نادرا األجزاء 

 .القريبة من األدوات
 : الشظايـا المهذبــة 1.4.2

من األدوات الحجرية و نصفها ) قطعة56(25% تشكل الشظايا المهذبة نسبة
أملس منه خطي أو نقطي في حين  20 أعقابها آثيرا ما نجد). شكل  (منها لها أبعاد متوسطة 



حوافها مستقيمة و محدبة مع جبهات مقوسة . أن بصيالتها فهي منتشرة أآثر من هي بارزة
 .عظم الحاالت وجيزة شاغلة جزئيا الحافتينومستقيمة، التهذيبات تكون في م

 : الشظايـا المسننـة 1.4.3
و هي ذات مقاسات متوسطة أآثرها عريضة    6 (3%)الشظايا المسننة عددها

 .منها طويلة، حوافها محدبة الشكل مع الجبهات مقوسة
المسننات عموما آالآتونية ما عدا بعض الحاالت الشاذة التي تم الحصول عليها 

تشغل جزئيا األجزاء البعيدة في بعض . طريق تهذيبات شبه منحدرة معاآسة و مباشرةعن 
 .األحيان تتوسع لتشغل الحواف

 : المحـكــات  1.4.4
و هي عموما قطع صغيرة ) قطع8 (  5%نسبة المحكات لهذه المرحلة تصل

ة، وتم الحصول على هذه المحكات عن طريق تهذيبات منحدرة مباشرة و معاآس. الحجم
مشكلة عادة جبهات مقوسة في بعض األحيان تتوسع على الحواف اليسرى و نادرا على 

 .البعض من هذه القطع تحتفظ المساحات القشرية ضيقة على وجهها للظهرية. الحافتين
 : النصـال المهذبــة 1.4.5

 5( 2% هذه المجموعة من األدوات ممثلة بنسبة ضئيلة جدا حيث تسجل نسبة
 .أعقابها خطية و نقطية. طع ذات مقاسات متوسطةو هي ق) قطع

بصيالتها تكون منتشرة و بارزة، بينما حوافها نجدها مستقيمة تظهر عليها 
 .تهذيبات عادة تكون وجيزة

في حين واحدة منها تشكل تهذيبات شبه منحدرة مباشرة جد واضحة وتشغل 
 .جزء هام من حوافها

 : رؤوس السهــام 1.4.6
تم الحصول . من األدوات الحجرية) قطعة 39( 18% كل نسبةرؤوس السهام تش

 .عليها من خالل مختلف المواد األولية و هي مصنوعة بدقة مقارنة مع بقية الصناعة الحجرية
هذه الرؤوس السهام هي عامة ناتجة بتهذيبات ضغطية، تطغى معظم مساحة 

نشير إلى وجود أشكال نادرة و آما . الوجهين و لها حواف و قاعدة عادة مستقيمة أو محدبة
ضمن هذه المجموعة منها واحدة تثير اإلنتباه بشكلها المستدير و مصقولة على الوجهين و 

 .حتى محيطها
 : األقــراص 1.4.7

عددها ثالثة، إثنتان تم الحصول عليها على الشيست و الثالثة على الكوارتزيت 
مم، حوافها تحمل تهذيبات 30 غ معدلمم و قطرها يبل3 وآلها ذات شكل مستدير معدل سمكها

 .وجيزة تنحصر على مساحة ضئيلة للحافة
  
  
 : الصفيحـات المهذبــة 1.4.8

 من مجموع أدوات المرحلة، أنجزت على مواد أولية )10% (قطعة 21 تم عد
. مم5 أشكالها مستطيلة أو مربعة، و معدل سمكها. مختلفة أهمها الشيست و الحجر الرملي

 .فها تهذيبات مسطحة متبادلة و أوجه البعض منها مصقولتبرز على حوا
 : الفـخـــار .2

 أي ما يعادل )90%( يتميز فخار هذه المرحلة بنسبة آبيرة للشقف المزخرفة
و الشقف الغير المعرفة تصل  (5%) قطعة 33 ، الغير المزخرفة يبلغ عددها)وحدة 549



مم و مقاساتها صغيرة 15 و 5  ما بين، سمك هذه الشقف يتراوح)وحدة 27( 4% نسبتها إلى
  .) 242شكل  (مم5 ال تتجاوز

 : الزخـرفــة و األدوات 2.1
تطغى على زخرفة هذه المرحلة الزخرفة البسيطة مع تواجد إلى جانبها للزخرفة 

معظم هذه الزخارف تم الحصول عليها بواسطة . )243شكل (الملساء بينما المرآبة فهي نادرة
شكل (بينما شوآة السمك والمشط المغزلي يبقى استعمالها ضئيل. لملوقةالمشط البسيط وا

244(. 
 : تقنيــات الطباعــة 2.2

تتميز هذه المرحلة باستعمالها لتقنيتين زخرفيتين أساسيتين هما الطباعة المباشرة 
 ) 245شكل ( (20%)و الطباعة الدائرية على نفس المدار 80% التي تصل نسبة ترددها إلى

   : لنمـاذج الزخرفيــةا 2.3
 33% تشكل ثلم الطباعة و شهد النحل أهم النماذج الزخرفية لهذه المرحلة بنسب

ينما  ب11%.و 13% ا تتراوح بينـت نسبتهـان استعملـالطباعة المتوازية و األسن  32% . و
 .) 246شكل  (آما هو الحال للشهب 3% و 1% النماذج األخرى تنحصر نسبها بين

 : ئــن و المثبتــاتالعجـا 2.4
تتميز العجائن المستعملة في هذه المرحلة بنسبة عالية للعجائن الصلبة مقارنة 

فهي  النباتية أما المثبتات. )247شكل  (بالورقية و الحبيبية وباستعمال للمثبت المعدني
 .)248شكل (نادرة

 : تطـور المرحلـة الثانيـة
ة أنها تمت في طور واحد عكس بينت المقاييس المختلة لدراسة هذه المرحل

 .المرحلة األولى التي عرفت طورين في تطورها
  : الصناعة الحجرية .1
 : المـواد األوليــة 1.1

آل المواد األولية المختلفة التي وصفت خالل دراسة المقطع حاضرة في هذه 
واجد فقط المرحلة باختالف ضئيل في نسبتها و آثافة تواجدها ما عدا الحجر الرملي الذي يت

 .)249شكل (أما الصوان و الكوارتز فلهما تمثيل ال بأس به. في قاعدة المرحلة و في قمتها
 : الـنـــواة 1.2

تشكل النواة العديمة الشكل ذات مسطح ضرب أملس، المتعددة األوجه والكروية 
ل أهم األشكال المتواجدة في آل مستويات المرحلة الثانية و تظهر منحنى تطوري على شك

أما النواة العديمة الشكل و ذات مساحات ضرب قشرية واإلسطوانية عثر . أسنان المنشار
 بالنسبة للشكل الثاني 148 بالنسبة للشكل األول و في المستوى 152 عليها فقط في المستوى

 .)250شكل (
 :  الحجريــةالصناعة الحجرية 1.3

 السفلي للمرحلة مقارنة يظهر المنتوج التقصيبى الخام آثافة معتبرة في الجزء
  . )251شكل  (% 15 و 5مع الجزء العلوى حيث يبدو مستقرا  بنسبة تتراوح بين 

فتواجدهم .  في مستويات المرحلةهاعرف أي استقرار في ترددتلم االدوات 
عشوائي ما عدا األقراص و الصفيحات ذات الحواف المجندلة التي يقتصر وجودها فقط في 

 .)252شكل  (ح.ق 120 ± 3800 و 130 ± 6450  بينالمستويات الموجودة
  
  
 : الفـخـــار .2



إن دراسة فخار هذه المرحلة لم يظهر أي شكل من أشكال االختيار أو الترآيز 
العمدي ألي مقياس أو عنصر من عناصر دراسة الفخار في هذه المرحلة غير أن يالحظ 

 .  )260 الى 253 شكل(هناك في بعض األحيان تمرآز لنموذج من نماذج الزخرفة
 : مكانـة المرحلـة في النيوليتي الصحـراء الوسطى

عدة أوجه  ) 125ص  1998 .عليش م (تظهر المرحلة القديمة للمقطع الثالث
التشابه مع المرحلة الثانية من المقطع الرابع، فنفس المواد األولية استعملت في آلتا المرحلتين 

 10% و 55% رتزيت تشكل أهم المواد بنسب تصل إلىحيث نجد أن المكروديوريت و الكوا
، للمواد األولية األخرى آذلك نسب 3للمرحلة القديمة م 27% و 48%  و4للمرحلة الثانية م

 .متساوية نسبيا في المرحلتين
 يشكل المنتوج التقصيبي الخام في هاتين المرحلتين معظم الصناعة الحجرية

 .في المرحلتين للمقطعين 16% و 11% وىو األدوات ال تشكل س )76%(و ) %89(
أما أوجه االختالف تظهر في بعض األدوات حيث يشهد في المرحلة القديمة 

التي يزداد عددها آلما  ةب، و أدوات مرآ  االزاميلو ظهور المثاقب) 3م(للمقطع الثالث 
انية للمقطع اقتربنا من قمة المرحلة، هذه اإلضافة من األدوات غائبة تماما في المرحلة الث

اف صنأما بقية أ. الرابع أين نجد آل الصناعة الحجرية تم الحصول عليها على الشظايا
فالمحكات سميكة، طويلة أآثر منها . األدوات الحجرية لهاتين المرحلتين متشابهة تماما

عريضة، الحزات تطغى عليها الحزات الكالآتونية، رؤوس السهام عامة مقالنية الشكل ذات 
 قاعدة مستقيمة و تم الحصول عليها بتهذيبات ضغطية، الصفيحات واألقراص حواف و

 .متواجدة في آال المرحلتين
فخار هاتين المرحلتين يبين آذلك عدة أوجه تشابه بينها، فالزخارف المختلفة 

في  84% الزخارف البسيطة تسجل. المستعملة لها نسب متشابهة و قريبة فيما بينها
في  5% في المرحلة الثانية للمقطع الرابع و 3% خارف المرآبة ال تتعدىالمرحلتين، أما الز

 نسجل فارق هام بين الشقف الملساء في المرحلتين ناغير أن. المرحلة القديمة للمقطع الثالث
فقط في المرحلة القديمة من  3% و) 4م(في المرحلة الثانية 13% حيث تصل نسبتها إلى

ك إلى جانب هذا إختالفات خفيفة في نسب تردد بعض التقنيات نسجل آذل). 3م(المقطع الثالث 
 الزخرفية، حينما نجد أن الطباعة المباشرة هي المسيطرة في المرحلتين بنسبة تصل إلى

لمرحلة القديمة للمقطع الثالث و الطباعة ا في 54% لمرحلة الثانية للمقطع الرابع وا في %82
 .تبة الثانية أما الحز و الطباعة المتوازية فهي نادرةالدائرية على نفس المدار تأتي في المر

لألدوات الزخرفية آذلك نسب التردد متشابهة يسيطر عليها المشط البسيط بنسب 
وتأتي  3 للمرحلة القديمة للمقطع 48%  و4في المرحلة الثانية للمقطع  43% تصل إلى

 .31% و 23% الملوقة في المرتبة الثانية على التوالي بـ
ماذج الزخرفية، عامة، متقاربة في نسب ترددها آذلك في آال المرحلتين الن

. و األسنان  (dwl) بالنسبة للتموجات المتوازية، و التموجات المتوازية ذات العمق المحزز
ونشير هناك إلى بعض الفروق بين بعض النماذج في المرحلتين مثل الطباعة المتوازية، شهد 

 .النحل و ثلم الطباعة
. تالفات تظهر خاصة في نوع العجائن المستعملة في هاتين المرحلتيناالخ

من عجائنها ورقية حينما نجدها في المرحلة الثانية  50% لها 3 فالمرحلة القديمة للمقطع
في  18% بمقابل 77% ، و العجائن الصلبة تسجل فيها15% للمقطع الرابع تشكل سوى

 .المرحلة القديمة للمقطع الثالث
 استعملت آذلك بنسب متفاوتة في هاتين المرحلتين غير أنها يطغى المثبتات

في  48% في المرحلة الثانية للمقطع الرابع و 86% عليها الكوارتز حيث يصل إلى نسبة
و الخليط بين  9% و 12% أما المثبت النباتي تبلغ نسبته بالتوالي  3 .المرحلة القديمة للمقطع



في المرحلة  34% في المرحلة الثانية للمقطع الرابع و 2% هاذين المثبتين تصل نسبته إلى
 .القديمة للمقطع الثالث

تبين هذه المميزات و الخصائص لهاتين المرحلتين تواصلهما الزمني و الثقافي 
ة التي يضاف إليها، في المرحلة القديمة للمقطع ـة و التقنيـدة الصناعيـبحيث لها نفس القاع

ة من أنواع و نماذج األدوات الحجرية و آما توضح أآثر هنا ـر جديدة خاصـالثالث عناص
 ل رغم اختالف أشكال و آيفية استعمال مساحات السكن في المرحلتين أو المقطعينـالتواص

)1980/81  Aumassip G210  ص(. 
مع المرحلة القديمة للمقطع  4 هذا فيما يخص مقارنة المرحلة الثانية من المقطع

مع مواقع العصر الحجري الحديث فهناك  4  هذه المرحلة الثانية من المقطعأما مقارنة. الثالث
لوت في الطاسيلي . عدة مواقع متزامنة لها، و لها عدة أوجه تشابه معها، منها التي درسها هـ

، التي تتكون )273 ، صLhote H، 1966(وأبرز فيها مكونات الصناعة المادية للبقري 
 : أساسا من

 .آبيرةالفخار ذو نقاط  •
 .الصفيحات ذات حواف مهذبة •
 .األقراص البيضوية الشكل •
 .زرائب البقر •

وصف من طرف الباحث لوت . ح.ق 250 ± 4470 ملجأ تين ترتايت المؤرخ بـ
و آما هو الحال . أنه موقع غني بالصفيحات ذات الحواف المجندلة و الفخار ذو نقاط آبيرة

 4و الذي قدم عشرة رؤوس سهام، . ح.ق 250 ± 4060 آذلك بموقع إن إيثينن المؤرخ بـ
أجزاء صفيحات، آمية معتبرة  6 محكات، نصيلة مهذبة، خمسة صفائح ذات حواف مهذبة و

أغلب زخارف هذا الفخار عبارة عن نقاط آبيرة حسب الباحث و توجد إلى جانبها . من الفخار
 .مم6 زخارف حرشفية معدل سمك هذا الفخار يصل إلى

ر نجدها حاضرة في البقايا األثرية للمرحلة الثانية من المقطع أغلبية هذه العناص
فالصفائح تأتي في المرتبة الرابعة بعد الحزات، الشظايا المهذبة و رؤوس السهام . الرابع

راص التي ال تسجل ـعكس األق) قطعة 21( من مجموع األدوات الحجرية 9% بنسبة تبلغ
لثانية فزخارف متعددة و معظمها أنجز بأدوات أما فخار المرحلة ا). قطع 3( 1% سوى نسبة

 .إذا استعملت على عجينة غير مكوية تولد زخارف على شكل نقاط آبيرة
 122 ص Barich B E1974   ( أما المواقع التي درست من طرف بريش

في األآاآوس بليبيا فال تظهر أي وجه شبه بينها و بين المرحلة الثانية من المقطع ) 137و
لموقع تين ترها شرق  2 فالصناعة الحجرية للطبقة س.  حيث الصناعة الحجريةالرابع من

المسننات  (88%) .مرآبة أساسا من النصال المهذب (60 ± 6040) التي تتزامن مع المرحلة
ما فخار هذه  أ1% أما رؤوس السهام فهي جد قليلة إذ تبلغ نسبتها أقل من  2% .تشكل فيها

منها نسبة الشقف المزخرفة  4 ه مع فخار المرحلة الثانية للمقطعالطبقة يبرز عدة أوجه تشاب
تطغوا عليها الزخرفة البسيطة، اإلستعمـال الوافر لألدوات المولدة للزخارف على شكل نقاط 

 .(30%) آبيرة خاصة المشط البسيط
 .Aumassip G  ( أما مواقع عرق أدمر التي درست من طرف أوماسيب

ترجعها إلى البقري و التينيري ). لجم، أنو وان ليليوا و تهورت إن ر )VIIIجدول ، 1977
فهذه المواقع تبرز نسبة عالية من . في نفس الوقت لها بعض نقاط تشابه مع المرحلة الثانية

رؤوس السهام والحزات، هذه األدوات لها مظهر أجمل من أدوات المرحلة الثانية، أما 
 12 قطع وجدت في تاهورت، 7)  في هذه المواقعالصفيحات ذات حواف مهذبة متوفرة نسبيا

 األقراص غائبة لكن أوماسيب تجعل من الوفيشات). في أنو وليليوا وغائبة في إن رلجم
(jetons) )Aumassip G1977 ما ينوب عن هذه األدوات ) 143ص. 



أما فخار هذه المواقع آما هو الحال بفخار المرحلة الثانية يمتاز باستعمال مكثف 
، و التمليس و الطباعة هما طريقتان متوفرتان في (90%) حبيبات آوارتز– بت المعدنيللمث

 .أما األدوات األآثر استعماال هم الملوقة و المشط. زخرفة فخار هذه المواقع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 : الخـاتمـــة
سمحت لنا دراسة الصناعة الحجرية و فخار المقطع الرابع لموقع تين هناآتن 

 بمعرفة بعض الخصائص العامة للثقافة المادية للبقري القديم في الطاسيلي بالطاسيلي ناجر
 .آلخر منها و متابعة تطورها الكرونولوجيالبعض اناجر خاصة و تدقيق 

 اآلن أنه يعرف مرحلتين لمفبالنسبة للتطور الكرونولوجي للبقري القديم نع
 ) جيف5419) (5760 -6390( .ح.ق 7220±140 األولى تمتد عموما بين. مختلفتين

 ح.ق  6450±130   ، و الثانية بين) 5467فـجي( )-5210 -5620 (ح.ق  6450±  130و
و  )5467جيف)(-4367 -4940( ح.ق  5800± 120 و)  5467 جيف)(-5210 -5620 (

 .ما بعد
. المرحلة األولى لها عدة خصوصيات ال سيما في صناعتها الحجرية و الفخار

صول عليها في أغلبية األحيان على صخور برآانية و خاصة صناعتها الحجرية تم الح
تأخذ آمـا  (83%) و هي على شكل نواة معظمها ليس لها شكل معين (57%) المكروديوريت

  (10%) وجدت في الطبيعة لتقصيبهـا و استخرج منها شظايا التي حولت بنسبة ضئيلة جدا
ها أنجزت على شظايا إذا استثنينا األدوات آل. إلى أدوات و جزءا معتبرا بقي على حاله

 هذه هذ تتميز ه.  و بعض النصال و النصيالتاالسطوناترؤوس السهام، الصفيحات، 
ثم الحزات على ) قطعة 130( 32%التي تصل نسبتها الىالشظايا المهذبة  بأهمية المرحلة 
في ات  الصفيحوأخيرا تأتى. و تليها رؤوس السهام بنفس النسبة) قطعة 87( 22% شظايا

  تتراوح نسبها بين والنماذج األخرى قليلة). قطعة 37( 9% المرتبة الرابعة بنسبة تقدر بـ
 .االسطوناتآالمسننات، المكاشط، المحكات و  2% و %4

 .من البقايا األثرية للمرحلة 9%  يكون و مزخـرفهفخار هذه المرحلة معظم
و  (19%) ، الملوقة(43%) يطأنجزت أساسا بالمشط البس (94%) يمتاز بزخارف بسيطـة

تقنيات بسيطة خاصة الطباعة المباشرة و الطباعة الدائرية على نفس أستعملت . المخرز
 . نماذج زخرفية عديدة منها شهد النحل، ثلم الطباعة واألسنانسمحت بانتاجالمدار التي 

العجينة األآثر تواجد في هذه المرحلة هي العجينة الصلبة ذات مثبت معدني، 
 .بيبات الكوارتزح

أما المرحلة الثانية فهي آذلك تمتاز بصناعة حجرية معظمها على 
أغلبيتها عديمة الشكل و ذات مساحات ضرب . التي استعملت آنواة (55%) المكروديوريت

تكون ). قطعة 221 ،11%( ملساء و تشكل الشظايا أهم سند لهذه الصناعة و األدوات
) قطعة 56( 25% و تليها الشظايا المهذبة بنسبة تبلغ) ةقطع 56( من األدوات 30% حزاتـال



 10% اف األدوات تتراوح نسبها بينصنأما بقية أ). وحدة39( ،18%  ثم تأتي رؤوس السهام
 .للنصيالت المهذبة 2% للصفيحات و

الزخارف نفسها  (90%) فخار هذه المرحلة يبرز نسبة آبيرة للشقف المزخرفة
أما التقنيات . الذي أنجز عن طريق المشط البسيط و الملوقةيطغى عليها النوع البسيط 

 (80%)  على تقنيتين فقط و هي الطباعة المباشرة و هي أآثر استعماالتقتصرالزخرفية فهي 
 (20%) . و الطباعة الدائرية على نفس المدار

 (33%)  بتردد وافر خاصة لثلم الطباعةتتميزالنماذج الزخرفية متعددة األنواع و
جائن هذا الفخار صلبة في أغلبيتها و ذات مثبت معدني متكون من ع. (11%) ألسنانو ا

 .حبيبات الكوارتز أساسا
 .في المرحلتينمن االدوات الحجرية برز الدراسة التنميطية صنفين مختلفين ت

خشنة المظهر ما عدا رؤوس السهام التي تكون الالصنف األول يشمل آل األدوات الحجرية 
هذا التناظر إذا دل على شيء فإنه يدل على مدى تحكم . نف الثاني بدقة صنعهابوحدها الص

ليها أهمية أآثر ربما للدور الذي تلعبه في وإال أن بعض األدوات ي. اإلنسان في تقنية الصنع
الباحثين، آما سبق و  اليها حياته اليومية، و يتقن صنعها مهما آانت المادة األولية، التي يرجع

فهنا نرى أن المادة األولية ليست عائقا .  الشكل السيء للصناعة الحجرية في المقدمة،أن رأيناه
في وجه اإلنسان للحصول على أدوات ذات نوعية رفيعة بل هذا التباين راجع في ضننا إلى 

 هناك أدوات  نجداالستعمال الذي توجه إليه األداة أو الغرض الذي صنعت من أجله حيث
بينما هناك . ة أغراض و في شتى الميادين دون إعاقة من حجمها أو شكلهايمكن استعمالها لعد

أدوات أخرى و نعني بها رؤوس السهام التي تحتاج إلى دقة وتتقين في صنعها وميدان 
استعمالها محدود لذا تستحق شكال معينا انسيابيا و وزنا مالئما و نسبي لها لكي يكون 

 .ااستعمالها متحكما فيه إلصابة أهدافه
 هذا التباين بين دقة رؤوس السهام و خشونة األدوات األخرى مدى يظهرآما 

ا و يبدو أن آل الصناعة الحجرية مقتهااهتمام اإلنسان الرعوي بمنفعة األدوات أآثر من آن
إذ يخصص هذه  ) 131 ص Maitre J.P  1972( للبقري لها هذه الخاصية ليس آما جاء به

 .هقار فقطال للبقري في الميزة على الصناعة الحجرية
أما فيما يخص تشكيل الثقافة المادية للبقري القديم تجدر اإلشارة إلى أن األدوات 

تأتي في حيث  مراتب متوسطة  هناالخاصة بالبقري آالصفيحات ذات الحواف المهذبة تحتل
  تأتي فياالسطوناتالمرتبة الرابعة بعد الشظايا المهذبة، الحزات، و رؤوس السهام و 

 .المؤخرة
 خاصة في المرحلة الثانية عكس المرحلة األولى التي ا آثيفاالفخار له تواجد

   .عليها الصناعة الحجريةسيطرت
 78% معظم الشقف التي تم تحليلها مزخرفة إذ تصل نسبتها إلىتبين الدراسة أن 

  في94%(  الزخارف غالبيتها بسيطة.في المرحلة الثانية 90% في المرحلة األولى و
األدوات المستعملة للزخرفة في المرحلتين فهي تبرز   .)II 84%رحلة مالوI رحلة االولى مال

عموما اهتماما خاصا للمشط البسيط غير أن المرحلة األولى تعرف ترددا عاليا للملوقة على 
أما المشط المغزلي فهو قليل اإلستعمال . دوره في المرحلة الثانيةبغرار المخرز الذي يظهر 

قية ـمتر في ب. ب. حال حسب جـآما هو الأو في تين هناآتن سواءا ل البقري القديم خال
 .) 132 ص  1972Maitre J.P  (هاـالمواقع الطاسيلية التي درس

ما يدعى بالفخار ذو زخرفة فيأدى بنا تحليل النماذج الزخرفية إلى التدقيق أآثر 
فيمكن لنا أن ندخل . زخرفية مختلفةبنقاط آبيرة التي تجمع تحت هذه التسمية عدة نماذج 

 : ضمن هذه التسمية حسب نسب ترددها في المقطع النماذج التالية
 .شهد النحل •
 .ثلم الطباعة •



 .النقاط •
 .األسنان •
 .الطباعة المتوازية •

أما النماذج األخرى فهي قليلة مثل التموجات المتوازية و التموجات المتوازية 
ذات مثبت  (80%)  الدراسة أن العجائن أآثرها صلبةتظهر أيضا هذه. ذات العمق المحزز

 في عالية غير أن المثبت النباتي له نسبة (85%) غالبا ما يكون على شكل حبيبات آوارتزية
 .المرحلة الثانية

 استعماالتين هناآتن إلى موقع ات السكنية للبقري القديم في ـتوحي المساح
الشيء الذي يوحي بدوره إلى توفر  )126 ص Aumassip G. 1980/81(  للملجأالمطو

.  خالل المقطع الثالث بدر العكس في آيفية تشغيل الملجأ.الشروط المعيشية آنذاك في المنطقة
ففي هذه المرحلة أي خالل البقري األعلى نجد أن المساحات السكنية منحصرة في مساحات 

 الزمن غير أن أغلبية ضيقة الشيء الذي يشير إلى استعمال الملجأ خالل مراحل قصيرة من
مما يشير الى جه تشابه عديدة و لهم أ-البقري القديم و األعلى– البقايا األثرية لكال الحقبتين

من طرف نفس الجماعات السكانية التي شغلت هذا الملجأ طوال البقري القديم و انجازهم 
اعة الحجرية و  سمحت لنا دراسة الصن.األعلى و اضطرت إلى إخالئه نهائيا لتدهور المناخ

فخار المقطع الرابع لموقع تين هناآتن بالطاسيلي ناجر بمعرفة بعض الخصائص العامة 
للثقافة المادية للبقري القديم في الطاسيلي ناجر خاصة و تدقيق للبعض لآلخر منها و متابعة 

 .تطورها الكرونولوجي
ف مرحلتين فبالنسبة للتطور الكرونولوجي للبقري القديم نعرف اآلن أنه يعر

 5419) (5760 -6390( .ح.ق 7220±140 األولى تمتد عموما بين. تطوريتين مختلفتين
   ، و الثانية بين) 5467فـجي( )-5210 -5620 (ح.ق  6450±  130و )جيف

 -4940( ح.ق  5800± 120 و)  5467 جيف)(-5210 -5620 ( ح.ق  130±6450
 .و ما بعد )5467جيف)(-4367

. ا عدة خصوصيات ال سيما في صناعتها الحجرية و الفخارالمرحلة األولى له
صناعتها الحجرية تم الحصول عليها في أغلبية األحيان على صخور برآانية و خاصة 

تأخذ آمـا  (83%) و هي على شكل نواة معظمها ليس لها شكل معين (57%) المكروديوريت
  (10%) ت بنسبة ضئيلة جداوجدت في الطبيعة لتقصيبهـا و استخرج منها شظايا التي حول

األدوات آلها أنجزت على شظايا إذا استثنينا . إلى أدوات و جزءا معتبرا بقي على حاله
هذه المرحلة تتميزإ.  و بعض النصال و النصيالتاالسطوناترؤوس السهام، الصفيحات، 

 22% ثم الحزات على شظايا) قطعة 130( 32% تصل نسبتهاالشظايا المهذبة التي بأهمية 
تحتل المرتبة الرابعة  التي  الصفيحات وأخيرا. و تليها رؤوس السهام بنفس النسبة) قطعة 87(

 2% و 4% النماذج األخرى فهي قليلة نسبها تتراوح بين). قطعة 37 ( 9% بنسبة 
 .الالسطوناتآالمسننات، المكاشط، المحكات و 

لمرحلة معظمها من البقايا األثرية ل 9% أما فخار هذه المرحلة فهو يكون
 ، الملوقة(43%) أنجزت أساسا بالمشط البسيط (94%) مزخـرف و يمتاز بزخارف بسيطـة

بتقنيات بسيطة خاصة الطباعة المباشرة و الطباعة الدائرية على نفس . و المخرز (%19)
 .المدار التي أنتجت نماذج زخرفية عديدة منها خاصة شهد النحل، ثلم الطباعة واألسنان

 األآثر تواجد في هذه المرحلة هي العجينة الصلبة ذات مثبت معدني، العجينة
 .حبيبات الكوارتز

أما المرحلة الثانية فهي آذلك تمتاز بصناعة حجرية معظمها على 
أغلبيتها عديمة الشكل و ذات مساحات ضرب . التي استعملت آنواة (55%) المكروديوريت

تكون ). قطعة 221 ،11%( ة و األدواتملساء و تشكل الشظايا أهم سند لهذه الصناع
) قطعة 56( 25% و تليها الشظايا المهذبة بنسبة تبلغ) قطعة 56( من األدوات 30% حزاتـال



 10% أما بقية أضاف األدوات تتراوح نسبها بين). وحدة39( ،18%  ثم تأتي رؤوس السهام
 .للنصيالت المهذبة 2% للصفيحات و

الزخارف نفسها  (90%) يرة للشقف المزخرفةفخار هذه المرحلة يبرز نسبة آب
أما التقنيات . يطغى عليها النوع البسيط الذي أنجز عن طريق المشط البسيط و الملوقة

 الزخرفية فهي مقصورة على تقنيتين فقط و هي الطباعة المباشرة و هي أآثر استعماال
 (20%) . و الطباعة الدائرية على نفس المدار (%80)

 لزخرفية فهي متعددة األنواع و تبرز بتردد وافر خاصة لثلم الطباعةأما النماذج ا
جائن هذا الفخار صلبة في أغلبيتها و ذات مثبت معدني ع. (11%) و األسنان (%33)

 .المتكون من حبيبات الكوارتز أساسا
يبرز من خالل الدراسة التنميطية أن األدوات الحجرية تنقسم إلى صنفين 

حلتين، الصنف األول يشمل آل األدوات الحجرية خشنة المظهر ما عدا مختلفين في آال المر
هذا التناظر إذا دل على شيء . رؤوس السهام التي تكون بوحدها الصنف الثاني بدقة صنعها

إال أن بعض األدوات يليها أهمية أآثر ربما . فإنه يدل على مدى تحكم اإلنسان في تقنية الصنع
اليومية، و يتقن صنعها مهما آانت المادة األولية، التي يرجع للدور الذي تلعبه في حياته 

بعض الباحثين، آما سبق و أن رأيناه في المقدمة، نوعها سبب في الشكل السيئ للصناعة 
فهنا نرى أن المادة األولية ليست عائقا في وجه اإلنسان للحصول على . الحجرية النقرية

اجع في ضننا إلى االستعمال الذي توجه إليه األداة أدوات ذات نوعية رفيعة بل هذا التباين ر
حيث هناك أدوات يمكن استعمالها لعدة أغراض و في شتى . أو الغرض الذي صنعت من أجله

بينما هناك أدوات أخرى و نعني بها رؤوس السهام . الميادين دون إعاقة من حجمها أو شكلها
الها محدود لذا تستحق شكال معينا انسيابيا التي تحتاج إلى دقة وتتقين في صنعها وميدان استعم

 .و وزنا مالئما و نسبي لها لكي يكون استعمالها متحكما فيه إلصابة أهدافها في الصيد
آما يبين هذا التباين بين دقة رؤوس السهام و خشونة األدوات األخرى مدى 

صناعة الحجرية اهتمام اإلنسان الرعوي بمنفعة األدوات أآثر من آنقتها و يبدو أن آل ال
إذ يخصص هذه  ) 131 ص Maitre J.P  1972( للبقري لها هذه الخاصية ليس آما جاء به

 .الميزة على الصناعة الحجرية للبقري في هقار فقط
أما فيما يخص تشكيل الثقافة المادية للبقري القديم تجدر اإلشارة إلى أن األدوات 

ة و األقراص تحتل هنا مراتب متوسطة آما الخاصة بالبقري آالصفيحات ذات الحواف المهذب
هو الحال للصفيحات التي تأتي في المرتبة الرابعة بعد الشظايا المهذبة، الحزات، و رؤوس 

 .أما األقراص فهي تأتي في المؤخرة. السهام
الفخار له تواجد آثيف خاصة في المرحلة الثانية عكس المرحلة األولى التي 

ية لكن نسب مختلفة مقاييس و عناصر الدراسة متقاربة في آال تطغوا عليها الصناعة الحجر
في المرحلة  78% فمعظم الشقف التي تمت تحليلها مزخرفة إذ تصل نسبتها إلى. المرحلتين
رحلة ومI رحلة  م94%( في المرحلة الثانية، الزخارف غالبيتها بسيطة 90% األولى و
%84 II(. مرحلتين فهي تبرز عموما اهتماما خاصا أما األدوات المستعملة للزخرفة في ال

للمشط البسيط غير أن المرحلة األولى تعرف ترددا عاليا للملوقة على غرار المخرز الذي 
أما المشط المغزلي فهو قليل اإلستعمال خالل البقري القديم . يظهر بدوره في المرحلة الثانية

 (واقع الطاسيلية التي درسها مترمتر في بقية الم. ب. في تين هناآتن آما هو الحال حسب ج
1972Maitre J.P  132 ص (. 

تحليل النماذج الزخرفية أدى بنا إلى التدقيق أآثر ما يدعى بالفخار ذو زخرفة 
فيمكن لنا أن ندخل . بنقاط آبيرة التي تجمع تحت هذه التسمية عدة نماذج زخرفية مختلفة

 : ذج التاليةضمن هذه التسمية حسب نسب ترددها في المقطع النما
 .شهد النحل •
 .ثلم الطباعة •



 .النقاط •
 .األسنان •
 .الطباعة المتوازية •

أما النماذج األخرى فهي قليلة مثل التموجات المتوازية و التموجات المتوازية 
ذات مثبت  (80%) و تظهر أيضا هذه الدراسة أن العجائن أآثرها صلبة. ذات العمق المحزز

 في عالية، غير أن المثبت النباتي له نسبة (85%) وارتزيةغالبا ما يكون على شكل حبيبات آ
 .المرحلة الثانية

  مطول للملجأتشغيلات السكنية للبقري القديم في تين هناآتن توحي إلى ـالمساح
)Aumassip G. 1980/81 من طرف السكان الشيء الذي يوحي بدوره إلى  )126 ص

 المناخ حيث العكس بدر في آيفية تشغيل توفر الشروط المعيشية آنذاك في المنطقة و خاصة
ففي هذه المرحلة . الملجأ خالل المقطع الثالث و هي المرحلة المتوالية مباشرة للمقطع الرابع

أي خالل البقري األعلى نجد أن المساحات السكنية منحصرة في مساحات ضيقة الشيء الذي 
لزمن غير أن أغلبية البقايا يشير إلى استعمال الملجأ خالل مراحل وجيزة و قصيرة من ا

 لهم أزجه تشابه عديدة ألنها أنجزت بدون شك -البقري القديم و األعلى– األثرية لكال الحقبتين
من طرف نفس الجماعات السكانية التي شغلت هذا الملجأ طوال البقري القديم و األعلى و 

 ال يوفر شروط الحياة اضطرت إلى إخالئه نهائيا نظرا لتدهور المناخ الذي أصبح جد قاسيا
 .من ماء، و عشب و حيوانات للصيد
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  نسب انحناء تهذيبات المكاشط : 101شكل 
  تطور نسب انحناء تهذيبات المكاشط : 102شكل 
  نسب وضعيات تهذيبات المكاشط : 103شكل 
  تطور نسب وضعيات تهذيبات المكاشط : 104شكل 
  نسب تطور تهذيبات المكاشط : 105شكل 
  تطور نسب تطور تهذيبات المكاشط : 106شكل 
  نسب طول الشظايا المسننة : 107شكل 
  تطور نسب طول الشظايا المسننة : 108شكل 
  مسننةنسب عرض الشظايا ال : 109شكل 
  تطور نسب عرض الشظايا المسننة : 110شكل 
  نسب أعقاب الشظايا المسننة : 111شكل 
  تطور نسب أعقاب الشظايا المسننة : 112شكل 
  نسب بصالت الشظايا المسننة : 113شكل 
  تطور نسب بصالت الشظايا المسننة : 114شكل 
  نسب الحواف اليسرى للشظايا المسننة : 115شكل 
  ر نسب الحواف اليسرى للشظايا المسننةتطو : 116شكل 
  نسب الحواف اليمنى للشظايا المسننة : 117شكل 
  تطور نسب الحواف اليمنى للشظايا المسننة : 118شكل 
  نسب جبهات الشظايا المسننة : 119شكل 
  تطور نسب جبهات الشظايا المسننة : 120شكل 
  نسب المسننات : 121شكل 
  تطور نسب المسننات : 122شكل 
  نسب انحناء المسننات : 123شكل 



  تطور نسب انحناء المسننات : 124شكل 
  نسب وضعيات المسننات : 125شكل 
  تطور نسب وضعيات المسننات : 126شكل 
  نسب موقع المسننات : 127شكل 
  تطور نسب موقع المسننات : 128شكل 
  نسب تطور المسننات : 129شكل 
  تطور نسب تطور المسننات : 130شكل 
  نسب طول النصال المهذبة : 131 شكل
  تطور نسب طول النصال المهذبة : 132شكل 
  نسب عرض النصال المهذبة : 133شكل 
  تطور نسب عرض النصال المهذبة : 134شكل 
  نسب أعقاب النصال المهذبة : 135شكل 
  تطور نسب أعقاب النصال المهذبة : 136شكل 
  نسب بصالت النصال المهذبة : 137شكل 
  تطور نسب بصالت النصال المهذبة : 138شكل 
  نسب الحواف اليسرى للنصال المهذبة : 139شكل 
  تطور نسب الحواف اليسرى للنصال المهذبة : 140شكل 
  نسب الحواف اليمنى للنصال المهذبة : 141شكل 
  تطور نسب الحواف اليمنى للنصال المهذبة : 142شكل 
  نسب جبهات النصال المهذبة : 143شكل 
  تطور نسب جبهات النصال المهذبة : 144شكل 
  نسب انحناء تهذيبات النصال : 145شكل 
  تطور نسب انحناء تهذيبات النصال : 146شكل 
  نسب وضعية تهذيبات النصال : 147شكل 
  تطور نسب وضعيات تهذيبات النصال : 148شكل 
  نسب موقع تهذيبات النصال : 149شكل 
  صالتطور نسب موقع تهذيبات الن : 150شكل 
  نسب تطور تهذيبات النصال : 151شكل 
  تطور نسب تطور تهذيبات النصال : 152شكل 
  نسب طول النصيالت المهذبة : 153شكل 
  تطور نسب طول النصيالت المهذبة : 154شكل 
  نسب عرض النصيالت المهذبة : 155شكل 
  تطور نسب عرض النصيالت المهذبة : 156شكل 
  المهذبةنسب أعقاب النصيالت  : 157شكل 
  تطور نسب أعقاب النصيالت المهذبة : 158شكل 
  نسب بصالت النصيالت المهذبة : 159شكل 
  تطور نسب بصالت النصيالت المهذبة : 160شكل 
  نسب الحواف اليسرى للنصيالت المهذبة : 161شكل 
  تطور نسب الحواف اليسرى للنصيالت المهذبة : 162شكل 
  يالت المهذبةنسب الحواف اليمنى للنص : 163شكل 
  تطور نسب الحواف اليمنى للنصيالت المهذبة : 164شكل 
  نسب جبهات النصيالت المهذبة : 165شكل 
  تطور نسب جبهات النصيالت المهذبة : 166شكل 



  نسب انحناء تهذيبات النصيالت : 167شكل 
  تطور نسب انحناء تهذيبات النصيالت : 168شكل 
  التنسب وضعية تهذيبات النصي : 169شكل 
  تطور نسب وضعية تهذيبات النصيالت : 170شكل 
  نسب موقع تهذيبات النصيالت : 171شكل 
  تطور نسب موقع تهذيبات النصيالت : 172شكل 
  نسب تطور تهذيبات النصيالت : 173شكل 
  تطور نسب تطور تهذيبات النصيالت : 174شكل 
  نسب شقفات المقطع : 175شكل 
  تطور نسب شقفات : 176شكل 
  نسب الزخارف في المقطع : 177شكل 
  تطور نسب الزخارف في المقطع : 178شكل 
  نسب األدوات الزخرفية : 179شكل 
  تطور نسب الزخارف في المقطع : 180شكل 
  نسب تقنيات الزخرفة في المقطع : 181شكل 
  تطور نسب تقنيات الزخرفة في المقطع : 182شكل 
  نسب النماذج الزخرفية في المقطع : 183شكل 
  تطور نسب النماذج الزخرفية في المقطع : 184شكل 
  نسب العجائن في المقطع : 185شكل 
  تطور نسب العجائن في المقطع : 186شكل 
  نسب المثبتات في المقطع : 187شكل 
  تطور نسب المثبتات في المقطع : 188شكل 
  منحنى تواجد البقايا األثرية في المقطع : 189شكل 
  عة الحجرية و الفخار في المقطعتوزيع الصنا : 190شكل 
  منحنى تطور الكوارتز و الصوان في المقطع : 191شكل 
  منحنى تطور بصالت المنتوج التقصيبي الخام في المقطع : 192شكل 
  منحنى تطور أشكال الحواف اليمنى في المقطع : 193شكل 
  منحنى الحصول على الحزات في المقطع : 194شكل 
  ألشكال المستقيمة و المحدبة للحواف اليسرى في المقطعمنحنى تطور ا : 195شكل 
  منحنى خصائص النصال المهذبة في المقطع : 196شكل 
  منحنى تطور الزخرفة الملساء في المقطع : 197شكل 
  منحنى تطور العجينة الحبيبية في المقطع : 198شكل 
  منحنى تطور المثبت النباتي و المعدني في المقطع : 199شكل 
  146نسب األدوات الحجرية في المستوى  : 200شكل 
  148نسب األدوات الحجرية في المستوى  : 201شكل 
  150نسب األدوات الحجرية في المستوى  : 202شكل 
  152نسب األدوات الحجرية في المستوى  : 203شكل 
  154نسب األدوات الحجرية في المستوى  : 204شكل 
  156وى نسب األدوات الحجرية في المست : 205شكل 
  158نسب األدوات الحجرية في المستوى  : 206شكل 
  160نسب األدوات الحجرية في المستوى  : 207شكل 
  نسب المواد األولية في المرحلة األولى : 208شكل 
  نسب النواة في المرحلة األولى : 209شكل 



  نسب أطوال المنتوج التقصيبي الخام في المرحلة األولى : 210شكل 
  ب العرض المنتوج التقصيبي الخام في المرحلة األولىنس : 211شكل 
  نسب أعقاب المنتوج التقصيبي الخام في المرحلة األولى : 212شكل 
  نسب بصالت المنتوج التقصيبي الخام في المرحلة األولى : 213شكل 
  نسب الحواف اليسرى للمنتوج التقصيبي الخام في المرحلة األولى : 214شكل 
  حواف اليمنى للمنتوج التقصيبي الخام في المرحلة األولىنسب ال : 215شكل 
  نسب جبهات المنتوج التقصيبي الخام في المرحلة األولى : 216شكل 
  نسب األدوات في المرحلة األولى : 217شكل 
  نسب الشقفات في المرحلة األولى : 218شكل 
  نسب الزخرفة في المرحلة األولى : 219شكل 
  في المرحلة األولىنسب األدوات  : 220شكل 
  نسب التقنيات في المرحلة األولى : 221شكل 
  نسب النماذج الزخرفية في المرحلة األولى : 222شكل 
  نسب العجائن في المرحلة األولى : 223شكل 
  نسب المثبتات في المرحلة األولى : 224شكل 
  تطور نسب المواد األولية في المرحلة األولى : 225شكل 
  نسب النواة في المرحلة األولىتطور  : 226شكل 
  تطور نسب األدوات في المرحلة األولى : 227شكل 
  تطور نسب الشقفات في المرحلة األولى : 228شكل 
  تطور نسب الزخارف في المرحلة األولى : 229شكل 
  تطور نسب األدوات في المرحلة األولى : 230شكل 
  تطور نسب التقنيات في المرحلة األولى : 231شكل 

  تطور نسب النماذج الزخرفية في المرحلة األولى : 232كل ش
  تطور نسب العجائن في المرحلة األولى : 233شكل 
  تطور نسب المثبتات في المرحلة األولى : 234شكل 
  أدوات حجرية من المرحلة األولى : 235شكل 
  أدوات حجرية من المرحلة األولى : 236شكل 
   األولىأدوات حجرية من المرحلة : 237شكل 
  162نسب األدوات الحجرية في المستوى  : 238شكل 
  164نسب األدوات الحجرية في المستوى  : 239شكل 
  166نسب األدوات الحجرية في المستوى  : 240شكل 
  168نسب األدوات الحجرية في المستوى  : 241شكل 
  170نسب األدوات الحجرية في المستوى  : 242شكل 
  172لحجرية في المستوى نسب األدوات ا : 243شكل 
  174نسب األدوات الحجرية في المستوى  : 244شكل 
  176نسب األدوات الحجرية في المستوى  : 245شكل 
  نسب المواد األولية في المرحلة الثانية : 246شكل 
  نسب النواة في المرحلة الثانية : 247شكل 
  نيةنسب طول المنتوج التقصيبي الخام في المرحلة الثا : 248شكل 
  نسب عرض المنتوج التقصيبي الخام في المرحلة الثانية : 249شكل 
  نسب جبهات المنتوج التقصيبي الخام في المرحلة الثانية : 250شكل 
  نسب األدوات في المرحلة الثانية : 251شكل 
  نسب الشقفات في المرحلة الثانية : 252شكل 



  نسب الزخرفة في المرحلة الثانية : 253شكل 
  نسب األدوات في المرحلة الثانية : 254شكل 
  نسب التقنيات في المرحلة الثانية : 255شكل 
  نسب النماذج الزخرفية في المرحلة الثانية : 256شكل 
  نسب العجائن في المرحلة الثانية : 257شكل 
  نسب المثبتات في المرحلة الثانية : 258شكل 
  ثانيةتطور نسب المواد األولية في المرحلة ال : 259شكل 
  تطور نسب النواة في المرحلة الثانية : 260شكل 
  تطور نسب المنتوج التقصيبي الخام في المرحلة الثانية : 261شكل 
  تطور نسب األدوات في المرحلة الثانية : 262شكل 
  تطور نسب الشقفات في المرحلة الثانية : 263شكل 
  تطور نسب الزخارف في المرحلة الثانية : 264شكل 
  تطور نسب األدوات في المرحلة الثانية : 265شكل 
  تطور نسب التقنيات في المرحلة الثانية : 266شكل 
  تطور نسب النماذج الزخرفية في المرحلة الثانية : 267شكل 
  تطور نسب العجائن في المرحلة الثانية : 268شكل 
  تطور نسب المثبتات في المرحلة الثانية : 269شكل 
   من المرحلة الثانيةصناعة حجرية : 270شكل 
  صناعة حجرية من المرحلة الثانية : 271شكل 
  صناعة حجرية من المرحلة الثا : 272شكل 

  
  

  فهرس الجداول                                                                   
  

  معطيات الصناعة الحجرية : 1جدول رقم 
  لخاممعطيات المنتوج التقصيبي ا : 2جدول رقم 
  تطور نسب معطيات المنتوج التقصيبي الخام : 3جدول رقم 
  معطيات األدوات في المقطع : 4جدول رقم 
  معطيات رؤوس السهام، األقراص و الصفيحات : 5جدول رقم 
  تعداد معطيات الفخار : 6جدول رقم 
  توزيع معطيات الفخار في المقطع : 7جدول رقم 
  خار في المقطعتوزيع نسب معطيات الف : 8جدول رقم 
  الصناعة الحجرية في المرحلة األولى : 9جدول رقم 
  تعداد الفخار في المرحلة األولى : 10جدول رقم 
  توزيع الفخار في مستويات المرحلة األولى : 11جدول رقم 
  تطور نسب معطيات الفخار في المرحلة األولى : 12جدول رقم 
  لثانيةالصناعة الحجرية في المرحلة ا : 13جدول رقم 
 توزيع الفخار في مستويات المرحلة الثاني : 14جدول رقم 

  
  فهرس المصطلحات                                                                               

  Combro ordoicienالكمبرو أردوفيسي  
  Dévonienالديفوني  
  Schisteالشيست  



  Précambrienما قبل األول  
  Socle métamorphiqueية المتحولة  األرض

  Quartziteآوارزيت  
  Micashistميكاشيست  

  Graniteقرانيت  
  Rhyoliteالريوليت  

  Suggarienالسوقاري  
  Pharusienالفاروزي  

  Grès inférieurالحجر الرملي السفلي  
  Grès supérieurالحجر الرملي العلوي  

  Tassili interneالطاسيلي الداخلي  
  Complexeب  مرآ

  Plateauهضبة  
  Socleقاعدة  
  Cristallinبدائية  

  Sillou intratassilienضمطاسيلي  
  Tassili exteneالطاسيلي الخارجي  

  Cristallinبلور  
  Epandageمناطق جريان المياه  

  Holocèneهلوسين  
  Chronostratigraphieآرونوستراتغرافية  

  البقري
  التينيري
  النيوليتي

  فهرس األلقاب                                                                         
  

  البقري
  Breuilبـراي 
  H. Lhote. لـوت هـ

  
  فهرس األسماء الجغرافية                                                                     

  الطاسيلي
  تين هناآتن
  تين ترتايت
  إن اتينن

  موحياقيقوان 
  األآاآوس

  ليبيا
  النيجر
  مالي
  التشاد

  الصحراء الوسطى
  إليزي



  أدرار ناجر
  أزاو

  أدرار نيسر
  سين سينا

  أمقيد
  تازرآا

  تيهودايين
  أفار
  جانت

  تهاوهاوت
  تيغمار

  واد إفرنيكن
  واد إغرغار

  جانت
  تين هناآاتن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 
Figure 1.  Pointes de fleches 

 
Figure 2. outils grossierement tailles 



 
Figure 3 outils grossierement tailles 

 


