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 :الممخص
ان ىدف التنقيب عن اآلثار ىو في األساس لحماية اآلثار التي في باطن 
االرض وذلك لغرض دراستيا والتعرف عمييا لموصول الى الحقائق التي 
تخص مختمف العصور التي مرت عمى تمك المنطقة األثرية ، وانطبلقا من 
 ىذا اليدف ستكون الطرق والوسائل العممية المساعدة في عمميات التنقيب
والحفر بأسموب يضمن سبلمة األثر وحفظ المعمومات عنو وصيانتو  ىي 
موضوع بحثنا ىذا وسنحاول ان نركز عمى أىم الطرق العممية الحديثة التي 
ظيرت في الفترات األخيرة واستعممت بشكل فاعل في التنقيب عن اآلثار 

 وبيان قدرتيا عمى الكشف ودراسة األثر بطريقة ال تمس بالضرر
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Abstract: 

The aim of discovering remains from underground 

mainly to protect the remains and to recognize and study 

them, by this new technology fact concluded about the 

archeological sites and the centuries passed over. Using 

new techniques and equipment’s during excavation and 

digging is to protect the pieces of the remains and all 

possible information’s about them and the possibility 

maintain them. And avoid any possible damage to them .   
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 مفهوم التنقيب االثري
يعد التنقيب عن اآلثار  احد أىم الوسائل المستخدمة في عمم اآلثار والذي من           

خبللو يتم استخراج وجمع المقى األثرية عمى اختبلف أنواعيا وموادىا ، سواء أكانت أبنية او 
قطع فخار او قطع حجرية او حمي وغيرىا ، وقد مر التنقيب عن اآلثار بمرحمتين األولى ىي 

 ألغراضات السيئة ليذه الوسيمة التي كانت غايتيا الحصول عمى البقايا الثمينة والجميمة البداي
مادية بحتة دون مراعاة حالة الموقع األثري وسبلمة المقى  األثرية ذات القيمة الحضارية، 
فنالت الكثير من المواقع األثرية وخصوصا في قطرنا العراق حظيا من التخريب والنيب 

،  ولكن  (1)يد من ادعوا أنيم جاءوا من مواطنيم لمبحث والتنقيب عن اآلثار والسمب عمى 
ىذه الطريقة في التنقيب تغيرت ببدء المرحمة الثانية  من التنقيب عن اآلثار التي أخذت 
الصيغة العالمية بالفكر الميتم بالحضارة القديمة دون ان يفرق بين الثمين والبالي منيا اذ 

يات بما تقدمة من فائدة عممية تاريخية تساعد عمى فيم الماضي اذ ان أصبحت قيمة المقتن
ىدف التنقيب عن اآلثار ىو في األساس لحماية اآلثار التي في باطن االرض وذلك لغرض 
دراستيا والتعرف عمييا لموصول الى الحقائق التي تخص مختمف العصور التي مرت عمى 

نا حياة اإلنسان الذي سكن تمك المنطقة وقدراتو تمك المنطقة األثرية فيي كالمرأة تعكس ل
، والبد من ان ننوه الى مسالة ميمة وىي ضرورة تدريب  (2)وذوقو الفني مستواه الحضاري 

إثناء القيام بعمميات التنقيب في الموقع األثري ألنيا فرصة ميمة لتكوين كادر  اآلثاريينالطمبة 
تنقيب بخبرة جيدة دون االستعانة بخبرات من خارج شبابي قادر في المستقبل ان يتمم عممية ال

 البمد .
ان ىذه المواقع األثرية قد مرت بالكثير من العوامل سواء الطبيعية او البشرية لتصل       

الى حالتيا التي نراىا عمييا اليوم مندثرة في باطن األرض ومغطاة بالرمال او المياه وتنتظر 
 االلتفاف إلييا والعمل عمى إخراجيا بأحسن صورة ممكنة، وفي المرحمة الثانية التي مرت بيا
عمميات التنقيب ظيرت معيا العديد من الطرق والوسائل العممية لتساعد في عمميات التنقيب 

وفي بحثنا ىذا  (3)والحفر بأسموب يضمن سبلمة األثر وحفظ المعمومات عنو وصيانتو 
سنحاول ان نركز عمى أىم الطرق العممية الحديثة التي ظيرت في الفترات األخيرة واستعممت 

التنقيب عن اآلثار وذلك لقدرتيا عمى الكشف ودراسة األثر بطريقة ال تمس بشكل فاعل في 
األثر بضرر وفي الغالب تقوم بدراستو عن بعد دون المساس بو واستعممت ىذه الوسائل 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)1656 ) 
 

العممية في التنقيب عن اآلثار التي في باطن األرض وفي باطن البحار واألنيار وتحديدا 
وىذا النوع من الوسائل العممية ستكون موضوعنا في ىذا اآلثار التي يصعب الوصول إلييا 

 البحث . 
 التصوير الجوي والفضائي -8

الصور الجوية ىي الوجو الحقيقي لؤلرض والصورة الصادقة ليا دون االعتماد عمى 
إلظيار األنيار والوديان والطرق والتجمعات العمرانية وغيرىا  االصطبلحيةالرموز والخطوط 
حجاميا الحقيقية وفق مقياس معين وليذا الغرض  بل تظيرىا عمى طبيعتيا حسب مقاييسيا وا 

،  وفيما بعد  (4)استعمل التصوير الجوي في تفسير مختمف الظواىر وإلعداد الخرائط بأنواعيا 
استخدمت الصور الجوية بكثرة في الحرب العالمية الثانية عندما أصبحت الحاجة ممحة 

اره من الوسائل الميمة التي تعتمد عمييا االستخبارات العسكرية لتطوير التصوير الجوي باعتب
لوضع الخرائط فأدخمت تحسينات كثيرة عمى آالت التصوير وأجيزة التجسيم وأشرطة األفبلم.  

صورة فوتوغرافية من م عندما التقطت اول 1906يرجع اول استخدام لمتصوير الجوي لعام 
ات من اإلقدام لقرية في باريس بواسطة المصور ( من عمى ارتفاع بضعة مئبالون )منطاد

.  وفي الوقت الحاضر (5)الفرنسي جاسبار تورناكون واستطاع إنتاج خارطة طبوغرافية منيا 
لمحصول عمى الصور الجوية يمكن االستعانة بواحدة من الوسيمتان األولى تتمثل بالطائرة 

تقوم الطائرة بالطيران باستقامة مع لتحديد المنطقة المراد تصويرىا وتقسيميا الى أشرطة ل
األشرطة عمى التوالي وبارتفاع مناسب حسب مقياس الصورة المطموب وبذلك يتم التقاط 

% بين صورة وأخرى مما يجعميا مرتبطة يبعضيا 60الصور المتداخمة فيما بينيا بنسبة 
را نتيجة لمتقدم . اما الوسيمة الثانية فيي األقمار االصطناعية التي ظيرت مؤخ (6)البعض 

والعشر سنوات البلحقة ليا  1957اليائل في التكنولوجيا الذي شيدتو عموم الفضاء ومنذ عام 
قمر اصطناعي في مدارات عدة حول األرض فأصبح من الممكن  500التي شيدت إطبلق 

كم( كل عشر دقائق مما وفر لنا مجموعات ىائمة 4827ميل ) 300تصوير مساحة بطول 
مختمفة لممواقع ، قد يكون استعمال المنطاد لمتصوير كاحتمال متوفر خصوصا  من الصور ال

 .  (7)اذ أردنا تصوير مساحة محددة كتصوير موقع اثري وبدقة اعمى
استعممت الصور الجوية كوسيمة ميمة لمتنقيب عن اآلثار سواء الظاىرة او المطمورة 

األثرية قد يصعب او يستحيل في باطن األرض فيي قادرة عمى اظيار تفاصيل لممواقع 
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االنتباه إلييا في المسح األثري األرضي، إذ تعطينا صورة كاممة لممدينة األثرية ومخطط كامل 
لممعمم وذلك بتمييز عدد من العبلمات الظاىرة في الصور والتي تتمثل بتغيرات مصاحبو 

مزروعات اكثر جودة في إلييا ، إذ تكون ال اآلثاريلمتربة او النبات او الظل وتجذب المحمل 
التربة الخصبة لذلك نجدىا في مواقع المقابر تكون أحسن من غيرىا من األماكن ويكون لونيا 
اخضر داكن في حين تكون النباتات التي تنمو عمى بقايا اثرية حجرية كالطرق القديمة تكون 

يمكن تمييزه بالعين ( ، ىذا النوع من التباين ال 1ينظر الشكل رقم) (8)خفيفة وذات لون باىت 
المجردة كذلك الحال بالنسبة لمتربة نراىا يختمف لونيا من مكان الى أخر فيي اكثر رطوبة 
في المواقع الخصبة وتكون ذات لون باىت اذا كانت تغطي بقايا حجرية لتعطينا شكبل داال 

.  ولتفسير الصور الجوية البد من (9)كعبلمة يمكن مشاىدتيا من الرؤية الفوقية او الجوية 
(ينظر stereoscope –االستعانة ببعض األجيزة كجياز اإلبصار المجسم )ستريوسكوب 

( وىو من الوسائل التي ال زالت تستعمل في تفسير الصور الجوية لمحصول 2الشكل رقم)
ن عمى رؤية مجسمة من تداخل صورتين جويتين عمى نفس محور الطيران وىكذا نستطيع ا

نسخر الصور الجوية لعمل الخرائط الطوبوغرافية المفسرة من الصور الجوية، وفي لوقت 
الحاضر أصبح باإلمكان االستعانة عن جياز التفسير الستريوسكوب ببرمجيات نظم 
المعمومات الجغرافية واالعتماد عمى المرئيات الفضائية لموصول الى أقصى درجات الدقة في 

  .(10)التفسير 
  رق الجيوفيزيائية. الط2
 الطريقة الكهربائية -أ

م عمى يد 1946إن اول استخدام ليذه الطريقة في الدراسات األثرية يرجع الى عام 
األستاذ اتكنسون في دراسة أجراىا عمى موقع يرجع الى العصر الحجري الحديث باكسفورد 

سطح األرض وباطنو وتعتمد ىذه الطريقة عمى تقدير مقاومة االجزاء والطبقات المختمفة ل
لمتيار الكيربائي اذ ان شدة مقاومة التربة الطينية تكون خفيفة الحتوائيا عمى نسبة عالية من 
الماء الذي يسيل عممية نقل التيار الكيربائي في حين تكون مقاومة الطبقات الحجرية قوية ، 

ن التيار واذا كان ىنالك فجوة ناتجة ع حفرة قبر او اثر مطمور في األرض نبلحظ ا
الكيربائي ينقطع مساره لعدم وجود موصل وىذه الطريقة نجدىا أكثر صبلحية في المناطق 
الرسوبية لقمة الصخور فييا فغالبا ما تكون المقاومة فييا ناتجة عن وجود اثر ومثمو الحال في 
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ور . ولقياس مقاومة التربة لمتيار نستعمل أجيزة عديدة وىي تزداد تقدما وتط(11)الصحراء 
بمرور الزمن . وتتم عممية القياس بغرس وتدين معدنيين في باطن األرض وفي عمق متساوي 
حيث يمرر إلييا التيار الكيربائي المتصل بجياز قياس شدة المقاومة ويغير مكان الوتدين في 
كل مرة لتسجيل نتائج لعدة نقاط ثم قياسيا لتوضع عمى شكل مخطط تحدد فيو مواقع ضعف 

. وعمى الرغم من االستعمال الواسع ليذه الطريقة  (12)تكون الدليل عمى تواجد األثر المقاومة ل
في العموم االثارية )الجيولوجيا( اال أنيا فييا الكثير من المساوئ التي يجب ان تؤخذ بنظر 
االعتياد فيي بسيطة وتتطمب الكثير من الجيد في كل مرة تغرس وتنزع فييا األوتاد والبد من 

ريق لمعمل ال يقل عن أربعة أشخاص وكذلك صعوبة استخداميا في المناطق الصخرية توفر ف
  .(13)والجافة والتي تكثر فييا المياه الجوفية 

 المغناطيسية ب.الطريقة
يمكن اعتبارىا المفضمة في الكشف عن المواقع  (14)كواحدة من الطرق الجيوفيزيائية

والمخمفات األثرية التي في باطن األرض وذلك لبساطتيا وسرعة وسيولة تنفيذىا في تحديد 
م 6مواقع المقى األثرية لتسييل ميمة المنقب االثاري وتحديدا في المواقع التي يقل عمقيا عن 

ى وجود مواد ليا خاصية مغناطيسية في من سطح األرض ، وتعمل ىذه الطريقة باالعتماد عم
باطن األرض كالصخور والتربة التي تحوي عمى الحديد وكذلك الحال بالنسبة لمقى األثرية 
المعدنية والفخار المصنوع من تربة صمصالية من اكاسيد الحديد التي تكتسب خاصية 

زيد من قوة المجال مغناطيسية بعد حرقيا وكذلك الحال بالنسبة لمبن واألجر فيذه المواد ت
، ويتم قياس نسبة الشدة (15)المغناطيسي في البقعة المتوفرة فييا في باطن األرض 

( الذي يحتوي عمى أقراص مدمجة 3المغناطيسية بواسطة جياز الماجنوميترينظر الشكل رقم)
تظير عمييا النسب لتسجل في نياية االمر عمى ورق مميمتري ليرسم عمى شكل خط بيان 

لبدء بيذه الطريقة البد من تقسيم المنطقة المراد مسحيا بمربعات ثم يتم تمرير الجياز وقبل ا
، ظير العديد من  (16)عمى أماكن تقاطع ىذه المربعات وقياس شدة المجال المغناطيسي فييا 

أجيزة الماجنوميتر التي تختمف بميزاتيا وسرعتيا في إعطاء النتائج مثل الماجنوميتر 
ي يعد  أفضل األنواع لسيولتو في إعطاء النتائج ولسرعتو في المسح لتصل الى ألبروتوني الذ

فدان من األرض خبلل اربع ساعات وليذه الطريقة بالرغم من نجاحيا بعض السمبيات التي 
تؤثر عمى نجاحيا في دراسة مختمف المواقع االثرية تحديدا المواقع التي وسط االماكن السكنية 
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ربائية والمعدات الحديدية كسكك الحديد والسيارات مما يؤثر عمى جياز لتواجد االسبلك الكي
قياس شدة المجال المغناطيسي لكنيا تصمح في المواقع الريفية البعيدة عن اي تأثير من ىذا 

 .(17)القبيل 
 الرادارية الطريقة-ج

وتعني  Radio detection and randingىي مختصر لمعبارة   Radarان كممة 
دى وتحديده بموجات الراديو وطورت ىذه التقنية لمكشف عن االىداف االرضية ، تقصي الم

ان  Heinrich hertzعندما اوضح العالم  1989لقد كانت بدايات ىذه التقنية في عام 
االجسام الصمبة تعكس موجات راديوية ويعتمد عمل الرادار بشكل اساسي عمى الموجات 

سم( اذ  30 – 0,1التي تكون اطواليا من ) (18)الطيف الكيرومغناطيسي ألشعةالمايكروية 
نبضات مايكروية قصيرة ومن ثم تستمم ىذه الموجات بعد  بإرسالتقوم اجيزة الرادار 

اصطداميا باي جسم ويقوم جياز الرادار بقياس المسافة او المدى الذي استغرقتو الموجة التي 
ن انعكاس الموجة عن السطوح القاسية مختمف عن السطوح ، ويكو  (19)تنتشر لمسافات كبيرة 

الممساء فتظير السطوح القاسية مثل المناطق الحضرية المعة عمى صور الرادار وعمى 
 (20)يعكس نبضات متساوية  ألنوعكسيا السطوح الصقيمة مثل الماء الراكد الذي يظير مظمم 

موجات االخرى اذ انيا ليا القدرة عمى وتمتاز الموجات الماكروية بصفات تميزىا عن باقي ال
اختراق الغبلف الجوي وبمختمف الظروف حتى في الضباب والمطر والثموج ودائما يكون شكل 
الموجات المايكروية المنعكسة عن االجسام بشكل اممس او مظمم وال تعطينا صورة عن طبيعة 

( 4سيارة، ينظر الشكل رقم)،و ينقل جياز الرادار بسيولة بواسطة ال (21)اليدف بشكل واضح 
او حتى محموال في حقيبة ظير او عمى طائرة او قمر اصطناعي وعمى الرغم من توفر ىذه 

. وتمتاز ىذه التقنية  (22)التقنية في وقتنا الحاضر اال ان مرئياتو غير متوفر بشكل جيد 
عة الشمس بل بقدرتيا عمى اعطائنا صورة واضحة في الميل والنيار كونيا ال تعتمد عمى اش

عمى ما يرسمو من اشعة مايكروية او ما يستممو منيا ومن فوائده سرعة في مسح بمقدار 
50x50  مكانية في  استخداموم في يوم واحد وكذلك قدرتو عمى إعطاء صورة ثبلثية اإلبعاد وا 

قاع البحار ومن ثم ظيرت إمكانية استخدام ىذه التقنية في الدراسات االثارية كونو يخترق 
،  (23)القديمة ومواقع الحضارات السابقةالرمال ويكشف طبيعة اآلثار المدفونة ومجاري األنيار 

وقد ساعدت ىذه التقنية عمى الكشف عن االثار التي في الصحراء العربية في عمان التي 
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التي كانت مركز التجارة المبان والتي مازالت  (24) )أبار( Ubarيعتقد انيا المدينة المفقودة 
سنة ، وليذه التقنية  2000لشكوك تحوم حوليا كون موقعيا قد اختفى وغطي بالرمال من ا

سمبيات ، البد من ذكرىا وىي زيادة تكمفة اجيزتيا وتأثرىا ببعض انواع الرمال التي تؤثر عمى 
 . (25)موجاتيا اذا ما احتوت عمى مواد موصمة قد تغير من نتيجة العمل 

  باألشعةطريقة الكشف -3
 االشعة السينية -أ

ال  ألنومعمومات كاممة عن االثر  إلعطاءإن التصوير الفوتوغرافي لوحده ال يكفي       
والجسم المطمورة وال يعطينا معمومات عما بداخمو، لذلك  لؤلثريظير اال المظير الخارجي 

لقدرتيا م 1895البد من االستعانة بالعموم المساعدة وتحديدا األشعة السينية المكتشفة عام 
وتتوقف قدرتيا النفاذية عمى كثافة الجسم المعرض لؤلشعة ، وقد  عمى النفاذ الى األجسام،

استعين بيذه األشعة في دراسة اآلثار لغرض الكشف عن الطبقات الداخمية التي قد تعطينا 
،  طبقت ىذه الطريقة لممرة األولى عمى اآلثار عند استخداميا سطحية مغايرة ليا طبقات

ق.م( واظير التصوير 1100صوير مومياء إحدى ممكات األسرة الحادية والعشرين حوالي )لت
 .(26)وجود أربعة تماثيل صغيرة ألوالد حورس األربعة داخل التجويف الصدري 

 الكونية األشعة-ب
ان الكون بطبيعتو يحتوي عمى جسيمات تسمى ميزونات التي قد تصل طاقتيا الى 
مبليين المبليين من الفولت االلكتروني وقد تزيد، وىذه الجسيمات تكون منتشرة في الفضاء 
الخارجي تسقط عمى سطح الكرة األرضية بانتظام .اكتشف ىذه األشعة ألول مرة العالم فكتور 

طمق عمييا احد العمماء اسم ) األشعة الكونية ( ولم تستعمل عندىا أ 1912ىكس عام 
كوسيمة في الدراسة األثرية طوال سنين عدة حتى تم التفكير باستخداميا في تصوير 

، استخدمت كطريقة لتصوير ىرم الفرعون خفرع من الداخل،  (27)األىرامات المصرية بالجيزة 
ق.م  وكانت أفضل وسيمة استخدمت ليذا  2600العائد لؤلسرة الفرعونية الرابعة حوالي 

الغرض لقدرتيا العالية عمى النفاذ داخل األجسام وتحديدا ذات الكثافة العالية التي قد تصبح 
وقد اشترك لتنفيذ ىذا المشروع فريق عمل   ،مستحيل اختراقيا باألشعة السينية او أشعة كاما 

الواليات المتحدة األمريكية وقسم الطبيعة بين معمل لورانس لئلشعاعات بجامعة كاليفورنيا في 
كمية العموم جامعة عين شمس في مصر والييئة العامة لآلثار المصرية في القاىرة ،  
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واستعممت ىذه الطريقة أيضا لمكشف عن الممرات والحجرات التي داخل ىرم خفرع دون 
فذة التي ستكون أكثر اإلضرار بصورة اليرم اذ ان ىذه الطريقة تعتمد عمى كمية األشعة النا

ألخرى التي تحتوي عمى جدران نفاذية في موقع الحجرات والممرات من االتجاىات ا
، ىكذا تمكن العمماء من الحصول عمى صورة كاممة لداخل اليرم واستطاعوا تحديد (28)صماء

موقع غرفة الدفن بدقة ودون اإلضرار باليرم . وىذه الطريقة وىذه التجربة ىي كالحمم الذي 
تحقق بالنسبة لعمماء اآلثار وقد كان يراودىم منذ فترة طويمة في سعييم لتسخير العمم لمكشف 

 (29)ألرض من اثار دون ضرورة االستعانة بعمميات الحفر المجيد عما في باطن ا
 طريقة التحميل الكيميائي -4
 تحميل عينات التربة -أ

تستخدم ىذه الطريقة لتحديد االماكن التي يعتقد انيا كانت اىمو بالسكان او كانت 
لحيوان اذا ما ، فاالنسان وا (30)مواقع دفن لو لكنيا اصبحت غير ظاىرة بتأثير عوامل الزمن 

سكن مكان فأن تركيب التربة الكيميائي سيتغير ويصبح مختمف عن التربة التي في اماكن 
اخرى لم يسكنيا االنسان قط ، وذلك بسبب الفضبلت التي يخمفيا االنسان في موقع سكناه 
وكذلك مخمفات حيواناتو وذلك لكونيا تكون غنية بمادة الفوسفات والنتروجين والكربون حتى 
العظام تكون اساسا متكونة من فوسفات الكالسيوم ، وىذه المكونات االربعة ستزيد بدرجة 

عينات من عدة بقع في الموقع ينظر  وبأخذ.  (31)واضحة في االماكن التي سكنيا البشر 
( وتحميميا سيتم التعرف عمى اىمية الموقع واثريتو وىذا سيوفر لعمماء االثار 5الشكل رقم)

 .(32)من اثريتو  التأكدفي الحفر والتنقيب في موقع دون  والجيةالوقت 
 فحص حبوب المقاح -ب

تتم عممية التمقيح في النباتات الزىرية بانتقال حبوب المقاح بواسطة الطيور او الحشرات       
لكي تصل الى الزىور المنتجة سيسقط  فأنيااو تحمميا الرياح وفي حالة حمل الرياح ليا 

ى االرض وال يكون ليا نصيب في عممية اخصاب الزىرة ، واغمب ىذه الكثير منيا عم
الحبوب التي سقطت سوف تتحمل وال يعود ليا اثر لكن ان سقطت في تربة تكون وسط صالح 

. وباالستعانة  (33)لبقائيا مثل الطين الندي او الترب الحمضية او الفحمية سو تتحجر 
ا ومعرفة نوعيا عند اخذ عينة من الترب بالفحص المكرسكوبي يمكننا ان نقوم بفحصي

، واذا اثبت في الفحص المكروسكوبي ان ىذه الحبوب  (34)المتواجدة في المواقع القديمة 
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تنتمي لنباتات قام االنسان بزراعتيا فستصبح دليل عمى وجود مقابر قريبة ايضا ليم وذلك 
العينات ، بحيث ال تكون قادمة  من حالة التربة الطينية التي اخذت منيا التأكيدبالطبع بعد 

من مناطق اخرى بعيدة بفعل السيول الجارفة التي تخمف معيا كميات من الترب من مواقع 
الى فائدة ىذه الطريقة في التعرف عمى  التواجد السكاني لممنطقة ليا  فضبل ،  (35)اخرى 

في دراستيم كونيا تعطي فكرة واضحة عن البيئة المناخية لممنطقة  اآلثاريينفائدة اخرى تعين 
ة النباتات التي نبتت في التي كانت سائدة في تمك المنطقة في السابق وذلك من طبيع

  .(36)المنطقة
 التنقيب تحت الماء -5

بعد  الغارقة تحت الماء في البحار بعد الحرب العالمية الثانية باألثارظير االىتمام         
غرق الكثير من السفن الحربية ، وتختمف االسباب التي وراء غرق السفن واالثار ومنيا 

ساحل تعرضيا لمغمر بمياه البحار نتيجة النخفاض سطح االرض عمى الساحل كما حدث لم
البحر وغمرت كثير من االثار التي عمى طول الساحل  هميا والشمالي االفريقي عندما غطت

،   (37)فارس باإلسكندرية وجزيرة الماس البطميمية وبعض اثار مدينة سوسةجزيرة  موانئمثل 
، ديمة تحتوي عمى اثار محممة عميياوقد يكون تواجد االثار في قاع البحار نتيجة لغرق سفن ق

وقد تغمر مياه البحر االثار بسبب زالزل وبراكين مثمما حدث في أغادير في المغرب وجزيرة 
، ميما كان السبب في غرق ىذه االثار فبل يمكن إتباع الوسائل االعتيادية (38)تيرا في اليونان 

المستخدمة في التنقيب عن اآلثار التي عمى اليابسة او تحت سطح األرض وذلك ان الظروف 
المحيطة باآلثار المغمورة بالمياه ال تساعد عمى إتباع الطرق المعتادة في التنقيب عن اآلثار 

لعدد كبير ولفترة طويمة تحت الماء ، وعمق بعض اآلثار يمنع البشر  فبل يتوفر ىواء كافي
من الوصول إلييا بسبب قوة الضغط في المكان وتواجد اإلعشاب البحرية يصعب عممية 

، لذلك يحتاج التنقيب تحت الماء طرق عصرية حديثة لتحديد موقع اآلثار (39)استخراج اآلثار 
لتي تساعد في تحديد موقع اآلثار قبل استخراجيا ىو واستخراجيا من الماء ومن الوسائل ا

( الذي يحدد بو عمق القاع تحت 6ينظر الشكل رقم)  echo sounderجياز األعماق 
السفينة بإرسال إشارات صوتية من قاع السفينة لنحو قاع السفينة ويمكن ايضا ان يحدد موقع 

اآلثار استخدام التصوير  حطام سفينة قديمة اذا كانت المياه ضحمة ، ويمكن لعمماء
الفوتوغرافي الممون او غير الممون التي ترسل من سطح السفينة الى القاع ويمكن التحكم بيا 
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من فوق ظير السفينة ، ومع اختراع التمفزيون تحت الماء توفر لعالم اآلثار وسيمة ممتازة 
ظير السفينة الموقع  لتسجيل موقع اآلثار الغارقة اذ يستطيع عالم اآلثار ان يراقب من عمى

األثري تحت الماء بصورة حقيقية ويستطيع ان يعطي معمومات لمغواصين بواسطة تمفون 
. ومن االجيزة التي استعممت في الكشف عن االثار (40)اومكروفون معمق بجياز التمفيزيون

تحت الماء والتي اثبتت نجاحيا في عدة مواقع تحت سطح البحر مثل جزيرة جامايكا عند 
 . (41)نتشال حمولة معادن من سفن غارقة من العصر البرونزي ىو جياز كاشف المعادن ا

قد يستعين عالم االثار بالغواصين لمساعدتو في الكشف عن االثار الغارقة ىذا في حال كان 
ذلك بعد االستعانة ببدالت  وبالتأكيدعمق المياه في الموقع المنقب فيو يسمح بالغوص 

( ، لكن 7غوص متطورة تسيل من عممية الغوص ينظر الشكل رقم) لمغوص خاصة واجيزة
الى اذا كانت االثار في اعماق اكثر من التي ممكن ان يصل الييا الغواص فبلبد من 

م والتي تنزل الى 1952استعمال مركبات غوص مثل التي بناىا العالم السويسري بيكار عام 
تستعمل االطباق الغائصة التي تحمل م في المحيط اليادي لكن غالبا ما 10906اعماق 

م وليا اضواء كاشفة ونوافذ ليا اذرع يمكن 300شخصين و تسمح بالغوص الى عمق 
 (. 8ينظر الشكل رقم)(42)العينات االثارية  ألخذتحريكيا 

 يمكن ان نمخص األجيزة والطرق التكنولوجية المستخدمة في مسح المواقع االثرية 
 الغارقة بالنقاط التالية:

 .under water echo sounderاجيزة الموجات الصوتية    
 اجيزة الرادار لكشف قاع المحيط .

 جياز كشف المعادن لكشف اآلثار المعدنية. 
 جياز الكشف المغناطيسي .

 لتحديد مواقع اآلثار المغمورة بدقة.   GPS  global position systemجياز 
 .التصوير الضوئي تحت الماء لتصوير القاع 

 . (43)األقمار االصطناعية والتصوير الجوي لمسح قاع المحيط 
 النتائج
عمى الرغم من تطور العموم المساعدة لعمم اآلثار وتوفر الطرق والوسائل الجديدة        

لمتنقيب عن اآلثار ، لكن البد من توسيع أفاق عالم اآلثار في العراق تحديدا حول ىذه العموم 
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والتقنيات ليكون قادر عمى االعتماد عمى الجيد الذاتي عند التنقيب دون ضرورة االستعانة 
برات الخارجية وىذا األمر ليس بالمستحيل فبل يحتاج إال إلى إدخال ىذه العموم والتقنيات بالخ

ضمن مناىج طالب اآلثار واخذ عدد من الدورات التعميمية لمتمرن عمى أسموب عمل ىذه 
التقنيات وتطبيقيا عمى مواقع اآلثار التي يشتير العراق باحتوائو عمى عدد ىائل من المواقع 
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