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ABSTRACT
The Nabataeans appeared in Jordan around the fourth century B.C., they were able
to establish a kingdom and expand their political influence during the second century
B.C. and thus covered most of the lands of the Levant.
The Nabataeans interest in agriculture with its vegetable and animal branches, and
made great efforts to enrich it by devising appropriate irrigation methods for the
topography of the region, so they established water channels, they dug ground tanks
and built types of dams in order to secure the irrigation of their farms and the irrigation
of their animals.
King Al-Nabat Al-Harith IV (9 BC-AD 4) had a great influence on the prosperity of
agricultural resources - after the Nabataeans lost their commercial resources - who
began planning and developing the agricultural reality, which enabled them to achieve
self-sufficiency in the crops of wheat and barley as well as beans and corn, especially
in the northern and northeastern regions of the Kingdom where abundant rains fall, as
the Nabataeans did not neglect the lands with rocky soil - where they worked hard to
overcome the harsh environment in order to deliver water through the channels to the
dry lands to water palm trees, olives and grapes, as well as preserving cattle sheds by
providing drinking water for cows, sheep and goats.
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ال ُمل ّخص
ظهرررر ااطبررراال رررد بررر د اا د بحرررداد ال رررر الرابررري دبررر المررري د ا سرررتواعأا ي يوسسرررأا مملسرررة ايأسرررعأا ط رررأ
السياسد يبا ال ر الثاطد دب المي د ليشم معظ ي اضد ب د الشام .
اسررررا
إ ررررت ّ ااطبرررراال بالز اعررررة بشرررر يها النبررررا د االحيررررأاطد إ برررر لأا اهررررأدا إل ماررررنية را هررررا عبررررر إبتسررررا
م مررة لتارررا ين المنو رررة أطشرررأاا ةررربسة مررن دنرررأا الميرررا اح رررراا عرررددا إل مررن الخزاطرررا ايدرررامأا يطأاعرررا إل مرررن السرررداد
بغية أمين س د مزا عه اإ ااء داابه .
كرررا لملرررا ااطبررراال الحرررا الرابررري  9ق.م  4 -م) ال اررر السبيرررر رررد إزد رررا مرررأا د الز اعرررة – بعرررد ي د دررردد ااطبررراال
مرررأا د التجا يرررة – الررر ةررررخ برررالتخوي للنهرررأا برررالأادي الز اعرررد ا ورررأير إلرررل الحرررد الررر م ّسرررنه مرررن ح يررر
ال سرررريما ررررد المنرررراال الشررررمالية االشررررمالية
االكت رررراء الرررر ا د لمحصررررألد ال مررررع االشررررعير ارررر إل عررررن البرررراد ء االرررر
الشرررردية مرررن المملسرررة الترررد متعررره بهورررأر يمورررا ا يرررر كمرررا لررر يهمررر ااطبررراال اا اضرررد ا التربرررة الصرررخرية إ
عملرررأا بسررر اهرررد مرررن ياررر ررر لي البي رررة ال اسرررية بغيرررة إيصرررار الميرررا عبرررر ال نرررأا إلرررل اا اضرررد الجا رررة لسررر د يةرررجا
النخي االزيتأ االسرام ا إل عن إدامة حظا ر الماةية بر د ا ميا الشرب لدااب ااب ا اااغنام االماعز .
الكلمات المفتاحية  :را

حاا

البتراء الز اعة الر .
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المقدمة
عررردّ المأضرررأعا الترررد بحررري رررد الجأاطرررة الحارررا ية – ز اعرررة عرررناعة جرررا
ا ي ميررررة اعررررة كأطهررررا ُ ّ
لردررررد اا زد ررررا الرررر
ظهررررر مسررررامن ا ُ

العرررررب ال رررردي

عمررررا اغير رررا – مرررن رررا ي

عاةرررر العرررررب ررررد العصررررأ التررررد

سب ه ظهأ ا س م .
ا رررتص البحررري بالت صرررد عرررن ااطشررروة الز اعيرررة اا

اا يرررة الترررد يبررردخ يهرررا ااطبررراال لمأااهرررة رررد أ طشرررااله التجرررا

يبرررا ال رررر ااار دبررر المررري د إ ابتسرررراا الوررررق الجديرررد الترررد ي ررراد إدتصررراد

الز اعرررد اادتبسرررأا الأسرررا الترررد لررر

يأل أ ا د حاا ه .
كرررا لنرررد

المول رررا العربيرررة المعنيّرررة بترررا ي الحارررا

النبويرررة سرررببا إل مهمرررا إل رررد ا سرررتعاطة بت رررا ير اللجرررا اا ريرررة

الترررد ط ّبررره رررد را رررة درررر بررر د الشرررام ااا د منهرررا بالخصرررأ

حيررري كشررر ه اعررري ددي رررة عرررن يسرررالية الز اعرررة

االرررررر اي ررررر المحاعررررري الز اعيرررررة االحيأاطيرررررة الترررررد ةررررر ّسله عمررررراد ا دتصررررراد النبورررررد امنهرررررا ا دا
ااداميين اااطباال ) للباحي علد سلما الشباالا

البي يرررررة عنرررررد

.

سررريت عررررا البحررري علرررل ةرررس محررراا ابح سرررة ي ميتهرررا رررد ااداا التا يخيرررة مبترررد ين بمصررراد الميرررا  :كرررالعيأ
االينرررابيي ااآلبرررا االبُررررز االخزاطرررا

ررر التعررررا ا ررر ااطظمرررة ا

سيت الت صد عن ااطظمة الز اعية :متامنين يها الرق الز اعة اي

اا يرررة :ك نرررأا الرررر االسررر د االشررررب اي يررررا إل
المحاعي الز اعية االحيأاطية .

تمهيد
ُعرررد مملسرررة ااطبررراال مرررن الممالرررا العربيرررة ال ديمرررة الترررد ميرررز بز رررأ حارررا ها احيأيرررة ةرررعبها احصررراطة مررردطها
بررردي المملسرررة برررالظهأ كمشررريخة مررري طهايرررة ال رررر الرابررري دبررر المررري د رررد البترررراء الأادعرررة إلرررل الجنرررأب مرررن العاعرررمة
اا دطيرررة الحاليرررة ع ّمرررا

لررر لبررري لرررا المشررريخة ي يعلنررره النظرررام الملسرررد ليمترررد ط أ رررا مرررن ةرررمار الحجررراز الرررل انرررأب

سرررأ يا البنرررا اانرررأب لسررروين اررر إل عرررن بررر د اا د

ي ررر طجمهرررا السياسرررد ااالدتصررراد ي رررر السررريور الراماطيرررة

عليها عام  601م]6[ .
ي ررررت ااطبرررراال ررررد بدايررررة طشررررأ ه بالتجررررا
الجغرا ررررد لررررب د

الرررر

غيرررر الررررق التجرررا

ايمتهنأ ررررا كحر ررررة يسررررة لاررررما معيشررررته سرررراعد

برررر ةررررب ازيررررر العرررررب بالممالررررا اليأطاطيررررة االراماطيررررة االّ ي الحررررار لرررر يرررردم الررررأي

ررررد

البريرررة االبحريرررة ب عررر السياسرررا االدتصرررادية الترررد بنّتهرررا اامبراالرررأ يتين الراماطيرررة اال ا سرررية
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ممررا حرررد بملرررأز ااطبررراال البحررري عرررن منهررر ادتصررراد

رررر بررردر التجرررا

بغيرررة الح ررراظ علرررل م أمرررا مملسرررته – بعرررد ي

رررداا جرررا ه الترررد يمرررد ه بالمرررار االغررر اء  -عمرررداا علرررل ا سرررتعاطة بالز اعرررة ابررر لأا اهرررأدا كبيرررر الزد ا رررا حترررل
مسنأا من الح اظ علل حيا ه احيا

عايا ]2[ .

مأ سررره الز اعرررة بشررر يها النبرررا د االحيرررأاطد رررد منرررراال بررر د الشرررام منررر العصرررر الحجرررر النحاسرررد [ ]3ةررررمله
ااطشررروة الز اعيرررة منررراال اا د الحرررالد اانرررأب سرررأ ية البنرررا االن رررة ي ي اضرررد النرررب ) إ ةررر ّسله ال رررر النبويرررة
ّررررر ةررررواطها المعيشررررية باالعتمرررراد علررررل ز اعررررة المحاعرررري الح ليررررة ا ربيررررة الحيأاطررررا
مج ّمعررررا ز اعيررررة ااسررررعة دب د
ا ررررداينها سرررراعد

ب يررررام رررر ا النشرررراال ا ررررر ااموررررا ا صررررأبة التربررررة [ ]4ررررد عثررررر

رررررق التن يررررة اآل ا يررررة عررررن

اارررأد حبرررأب مت حّمرررة مرررن محاعررري ال مرررع االشرررعير االب أليرررا كالعررردز االحمرررص إضرررا ة إلرررل يةرررجا الزيترررأ
مثّلررره بالمررراعز االخررررا

سرررد يةرررساال اطأاعرررا إل معينرررة مرررن الحيأاطرررا
اررر عرررن عثأ رررا علرررل سرررأما ا ّ
االبغرررار االخنرررازير الترررد ُ ّمررررن زمرررن ااأد رررا حرررداد االرررر

[]5

اااب رررا

الرابررري دبررر المررري د [ ]1ا ررررأ عصرررر الحأ يرررأ

سررررسا

السهرررأ ) الررر ين برعرررأا رررد الز اعرررة االصررريد امرررا ي اطتهرررل دا الحرررأ يين الترررا يخد حترررل ظهرررر ااداميرررأ

سرررسا

البتراء ال دماء ) مساطه ال ين سا مأا د سأين حاا

مزد ر يا أ ا لألطباال]7[ .

أوالً :مصادر المياه
عررردد مصررراد الميرررا عنرررد ااطبررراال ا نأعررره يةرررسالها إالّ يطهررر ا ت رررراا للمصررراد الدا ميرررة كااطهرررا االبحيررررا
لررر لا طجرررد

درررد مسرررسأا بمرررا ا ر ررر لهررر بي رررته الصرررحرااية مرررن برررا اعيرررأ

وأ ا رررا احرررا ظأا علرررل ديمأميتهرررا

ا جنبأا ب ير ميا ها [ ]8االتد من ي مها:
 .6اآلبا
بررررخ ااطبررراال رررد ح رررر اآلبرررا كمرررا بررررخ يهرررا ااداميرررأ مرررن دبررر
عرررا

صرررا
باسرررتنباال الميرررا يررردعل الن ّ

اا ا ليتعرررر

ا رررأ الررر

رررد إ ررراطه لمهرررا

ال يا رررة [ ]9عبرررر اررر

ياررري ي طررر علرررل سررروع اا ا ايسرررمي عرررأ الميرررا رررد بررراالن

علرررل اارررأد المررراء كمرررا ررر د ا سرررتدالر بمسرررا الميرررا الجأ يرررة عرررن الريررر طمرررأ بعررر

ااعشررراب الظرررا ر

رررأق سررروع التربرررة [ ]60اعنرررد حديرررد مأدررري الميرررا الجأ يرررة يصرررا إلرررل عمليرررة ح رررر الب رررر يا ط رررر عرررخأ
الماء ولل اد اط بماد الم ال [ ]66لسد ال يتسرب الماء إلل ا ج الب ر]62[ .
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اآلبرررررا النبويرررررة يةرررررساالإل مختل رررررة منهرررررا المربررررري االررررردا ر االمسرررررتوي اااطجاعرررررد [ ]63إاسرررررتخدمه

ا خررررر
الحجررررا

يررررا إل لسرررر أال الشررررأا ة الاررررا

كغورررراء لسررررد تحررررة الب ررررر

يرررر ا

ا رررر عررررن يطظررررا الغربرررراء اااعررررداء

ايُ حرررن ي دسرررما إل مرررن ررر اآلبرررا اسرررتخدم اغرررراا عسرررسرية للترررزاد بالمررراء ي نررراء السرررير للمعرررا ز رررد الصرررحراء مرررن
دا ي يتعررررر

علررررل ااأد ررررا العرررردا كمررررا ررررد بررررا

ربررررة الخالررررد

االن ررررة ا ربررررة الرررر يع الأادعررررة ررررد الشررررمار

الغربررررد مررررن اا د ) ادررررد بلغرررره اآلبررررا النبويررررة مررررن السثررررر بحيرررري يحصررررل الشررررباالا []64اآلبررررا المأاررررأد ررررد يم
سرررلي) احرررد ا بلغررره  ) 340ب ررررا إل ح رررر كلهرررا يبرررا الحسررر النبورررد ا ررر ا يررردر علرررل ا رررر الميرررا الجأ يرررة رررد

البيرررا

لا المنو ة ا إل عن براعة ااطباال د ح ر اآلبا ااستخراج ما ها .
 .2العيأ االينابيي
عرررد العيرررأ االينرررابيي مرررن المصررراد الما يرررة المهمرررة عنرررد ااطبررراال لرررا لع ابرررة ميا هرررا دياسرررا إل بالمصررراد اا رررر
ارر عررن دررأ ضررخها للميرررا بحيرري سررتويي الأعررأر إلرررل منرراال بعيررد ا رر ا مررا طجرررد ررد منو ررة الحميمررة إ ُغررر
يحرررد عيأطهررررا المعرا ررررة باسرررر خعررررين ال نرررا خ الخررررزا الأادرررري ررررد اسرررر المدينرررة بمسررررا ة  68.906كرررر ) سرررراعد ا برررر لا
ا ررراخ ي ا العرررين دياسررررا إل بم أدررري الخرررزا المررررنخ

يمرررا العرررين اا ررررر المسرررما بررر خعين الجمررررامخ تررررا اا اضررررد

الز اعيررررة الأادعررررة علررررل مسررررا ة  7.125كرررر ) [ ]65كرررر لا د دا عيررررأ منو ررررة ربررررة الرررر يع عررررين الرررر يع اعررررين
ال ايع اعين اللعبا ) المناال الز اعية المجاا

لها بمسا ة  1ك )]61[ .

ي ّمررررا ررررد مدينررررة البتررررراء هررررد اليررررة مامررررا إل مررررن الينررررابيي ممررررا اضررررور ي ررررالد المدينررررة االسررررتعاطة بالينررررابيي االعيررررأ
المجررراا

لهررر كمرررا رررد طبررري السررري [ ]67اطبررري عرررين مأسرررل [ ]68اعرررين يم سرررراب الترررد غررر

منو رررة السررري

اطبررري برررراق الررر

غررر

المنو رررة الجنأبيرررة مرررن البترررراء اسرررتخدمه ررر ال نرررأا

المز اعة بالمحاعي الح لية كالسمس اال

البترررراء بالميرررا عبرررر
ااء البسرررا ين الصرررغير

االخن .
االزيتأ االي وين
ّ

 .3السداد
اررراء السرررداد النبويرررة علرررل غررررا السرررداد اليمنيرررة ال ديمرررة السررريما لرررا الترررد ةررريد ا السرررب يأ
عمأم ب د العرب السعيد

رررد مرررأ ب ا رررد

اليمن )]69[ .

ُعدرررد السرررداد النبويرررة مرررن ي اررر الأسرررا الترررد مرررن ةرررأطها حصرررر ميرررا السررريأر اامررري كميرررا اامورررا المنهمرررر
ل ا عم ااطباال علل شييد ا لخز الميا الزا د بغية استخدامها د يادا ال ح االج ا ]20[ .
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مرررن يبررررز لرررا السرررداد سرررد كلخرررة الأادررري إلرررل الجنرررأب الغربرررد مرررن منو رررة الحميمرررة ال ُم ّ
شررريد مرررن الحجرررا
الصرررغير االجرررص لسرررد الثغررررا الظرررا ر رررد اد اطررر يمرررا عررررا اررردا

السبيرررر مررري الحجرررا

ابورررأر  26متررررا إل ) دُرررردّ
السداد النبوية التد

مسررراحة الررررأر السرررد السليررررة بحرررأالد  78متررررا إل ) ابعمرررر

اكتشا ها لحد اآل

اعة ايط غ

 4.31مترررراإل)

بلررر

 3.15متررررا إل ) ا ررررأ مرررن يكبررررر

مساحا ااسعة من ي اضد الحميمة]26[ .

امرررن السرررداد النبويرررة الأادعرررة رررد انرررأب المملسرررة سرررد يم د ج الأادررري يسررر
ةررررق ااد

الرمليرررة

ابررر يبرررأ شررريبة علرررل بُعرررد  62كررر )

صررره يغلرررة ميرررا ررر ا السرررد لغررررا رررأ ير الميرررا ال زمرررة لمراعرررد الماةرررية مرررن ااب رررا اااغنرررام
ُص د

ّم

االمررراعز بلررر الرررأر اررردا

ررر ا السررردّ  8متررررا إل ) اعرضررر  2مترررراإل) ابا ررراخ  2متررررا إل ) ا رررأ عرررغير طسررربيا إل دياسرررا إل

بسد كلخة]22[ .
كرررر لا ةررررمله المنرررراال الشررررمالية مررررن برررر د النررررب
اررااا [ ]23ايم الج ْمررار اسررد السرري

ررد البتررراء إ

شررررييد عرررردد مررررن السررررداد ي مهررررا لررررا التررررد يطشررررأ

ررررد منو ررررة

صصرره يغلررة لررا السررداد لررر مررزا خ ال مررع االشررعير االرر

.

[]24
 .4البرز االخزاطا
ولّررري ااطبررراال لاررررا
أطشررأاا يهرررا بر إلكرررا ا زاطرررا
لررر كبركرررة يا رررزا

االسرررت اد مرررن يمررراكن الت ررراء السررريأر االمنحرررد ا

امنررراال

جمررري الميرررا رررد المنخ ارررا

طُحرره دسرررما إل منهرررا رررد الصررخر الرملرررد اا خررر ال سررر اآل ررر مرررن المرررنخ

الوبيعرررد ةرررس إل

لررر ا طجرررد بررراين يحجامهرررا بعرررا إل لتبررراين ارررا ين المنو رررة [ ]25ادرررد درررام ااطبررراال ب حاالرررة لرررا البررررز

االخزاطررررا بجرررردا مبنررررد مررررن الصررررخأ ال ُم ّ
وعررررة مسررررتخدمين معهررررا المرررر ال لتثبيرررره ا أيررررة اررررد ا الخررررزا
سررررب الميرررا

ررر غويرررة الخزاطرررا بأاسررروة يدرررأاز مرعأعرررة مررري بعارررها الررربع

المنرررري

كمرررا صصررره يحرررأاا بجأا رررا

لسررر اية المأاةرررد ادرررد يحصرررل ال رارررا [ ] 21يعرررداد البررررز المأارررأد رررد منو رررة الحميمرررة بالتحديرررد بلغررره يكثرررر مرررن
مسرررين بركرررة ا ررر ا دليررر ااضرررع علرررل كثا رررة السررريأر المتجمعرررة رررد لرررا المنو رررة اررر إل عرررن طشررراال ااطبررراال المعمرررا
د حصر ا ااستثما ا.
ثانياً :األنظمة اإلروائية
ميرررز بررر د النرررب ب لرررة سررر أال اامورررا رررد ي اضررريها دياسرررا إل بالررردار المولرررة علرررل بحرررر الررررام اررر عرررن ا ت ا رررا
لألطهررررا الوأيلررررة دا مررررة الجريررررا

لرررر لا اعتمررررد ااطبرررراال ررررد ز اعررررته امشررررا به علل ميررررا العيررررأ االينررررابيي ااآلبررررا
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شرررر أا السررررأادد اح ررررراا ال نررررأا ا رررر طظررررام ندسررررد متوررررأ

مزايررررا ادتصررررادية دمندرررر دي مررررن برررر ير الميررررا ادلرررر د مررررن

ب ّخر ررا ظهرررر عنررد

عرررد يطمرراال مرررن دنررأا الرررر [ ]27كمررا ابتسرررراا عرردّ الررررق ررد امررري الميررا ا زطهرررا ل سرررت اد

منهرررا رررد مأاسررر الج رررا

أدرررامأا السرررداد االبررررز ل سرررت اد مرررن الميرررا ال ا ارررة ةرررتا إلء االرررتخلص مرررن السررريأر الجا رررة

بحصر ا ااستخدامها د مأاس ال ح ]28[ .
رررد المنررراال الترررد متعررره بهورررأر كميرررا ا يرررر مرررن الميرررا المتمثلرررة بالمنررراال الشرررمالية الشرررردية ا رررد بعررر
المنررراال الأسرررول مرررن ي اضرررد المملسرررة اسرررتغله يهرررا سررر أو الجبرررار اياديتهرررا دامرررة ز اعرررة يةرررجا ال اكهرررة ابعررر
ررر ميرررا اامورررا إلرررل ااسررر
محاعررري الحبرررأب مسرررت يدين مرررن ا ررراخ دمررر لرررا الجبرررار لجر ّ
الرررأر لرررا السررر أو كمرررا خلّصرررأا مرررن عمليرررة اطجررررا

عبرررر دنرررأا

ررر ّ ةررر ها علرررل

التربرررة بعمررر مصررراالة  Terracingحجريرررة [ ]29بُنيررره بصرررأ

عرضررررية علررررل سرررر أو الجبررررار لتترررريع يكبررررر رعررررة ممسنررررة لتغلغرررر ميررررا ااموررررا إلررررل عمرررر التربررررة عنررررد أدرررر
المنجر رررة يمرررام لرررا المصررراالة اا تل ررره يطرررأاخ المصررراالة برررا ت

طرررأخ التربرررة اكميرررة الميرررا الهااللرررة اد ارررة اطحررردا

السررروع مررري طرررأخ االبيعرررة المحاعررري المز اعرررة [ ]30رررد سررر أ المصررراالة علرررل ةرررس لررري
المرعأعررررة عر رررره برررر لي

عرررغير مرررن الحجرررا

العنررررة) [ ]36يا دررررد يسررررتعاا عررررن لررررا المصرررراالة بأاررررأد يةررررجا العرعررررر السبيررررر

[ ]32الترررد عملررره علرررل ليررر سررررعة اريرررا الميرررا ا

ررره مرررن عمليرررة اطجررررا

رررد المصررراالة الحجريرررة ا الشرررس الصرررندادد الترررد يُديمررره بصرررأ
بعارررررها الررررربع

الميررررا

التربرررة إالّ ي يكثرررر المصررراالة ةررريأعا إل

ي يرررة علرررل سررر أو الجبرررار برعررر

الحجرررا

مررري

بورررررأر زاد عرررررن  62متررررررا إل ) ابعررررررا  3مترررررر) ابا ررررراخ جرررررااز 30سررررر ) [ ]33ةررررر ّسله ررررر

سرر ّل يديمرره علررل الررأر سرر ع الجبرر
المصرراالة مجتمعررة يةررب مررا يسررأ بررد اا
د

ا ررد ال منرري اريررا الميررا إلررل يسررر

السررر ع اإطمرررا سرررمع بجرياطررر بعرررد ي ررر كميرررة الميرررا المخوررر لهرررا عبرررر لرررا المصررراالة مررررا ا إل بالمصررراالة اا رررر
طزاالإل إلل يس

الجب ]34[ .

ي ّمرررا اا اضررررد الز اعيررررة الأادعررررة ررررد الباديررررة االمنرررراال الصرررحرااية البعيررررد عررررن مصرررراد ميررررا ااموررررا

سرررر يه

بأاسوة عد دنأا ي مها:
 .6دنرررأا

أ ررر الميرررا مرررن اآلبرررا االعيرررأ االينرررابيي كُشررر ْ
ه ررر ال نرررأا مرررن دبررر لجرررا التن يرررة اآل ا يرررة الترررد عملررره

رررد المرررد اال رررر النبويرررة الترررد بينررره يطهرررا اُسرررتُخد دمه لرررر اا اضرررد الز اعيرررة اكمشرررا ب للماةرررية [ ]35كمرررا
د دنأا منو ة يم البيا

سلي) [ ]31االحميمة ا د البتراء االن ة ايم الجمار اغير ا.
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ي رررن ااطبررراال سُرررب اال ررراد مرررن ميرررا اآلبرررا االعيرررأ االينرررابيي لرررر مرررزا عه

برعرررأا بشررر السرررأادد اال نرررأا

ررر عبررر مسرررا ا الأيلرررة
ايظهررراا يهرررا بررر ندسرررية ررر ّ ااهررأدا مارررنية ا سالي رررا با اررة السررريما ال نررأا الترررد ُح ر د
عررر ّم لرررر يةرررجا ال اكهرررة
لسررر د المسرررتأالنا الز اعيرررة البعيرررد عرررن مصررراد الميرررا اي حرررن ي يغلرررة لرررا ال نرررأا
ُ
االحبرررأب [ ]37ايبرررردا ي

صررررميمها ارررراء ب عرررر خورررري اإيعرررراز حسررررأمد مررررن دبرررر ا دا

كأطهررررا كلّ رررره مبالغررررا ااهررررأدا ررررأق دررررد

العليررررا ررررد المملسررررة النبويررررة

ي ررررراد المجتمرررري علررررل علهررررا [ ]38اعررررة يطهررررا عالجرررره لتخوررررد اااديررررة

االحأااز الوبيعية ببناء اسأ امساطد حجرية ياعله الميا عبر دنأا ها لأل اضد الز اعية.
ي ّمرررا الري رررة عمررر لرررا ال نرررأا
الررربع

رررد طحتررره علرررل الحجرررا

السلسرررية ال ُم ّ
وعرررة ررر ُ عررر ه لرررا الحجرررا

مسأطرررة سلسرررلة حجريرررة الأيلرررة طُحرررهد علرررل سررروحها جأيررر

ال نرررا درررد

يحجرررام لرررا الحجرررا

الم وعرررة مرررا برررين

 665-600سررررر ) الرررررأالإل ا  35-30س )عرضرررررا إل ا  30سررررر ) ا اعرررررا إل – سرررررمسا إل طُحررررره بررررردا لها جأيررررر
السرررأادد بعرررررا 62سرررر ) ابعمررر

 1سرررر ) علمررررا إل ي

مررري بعارررها

لررررا ااحجرررا دررررد ُ ب د
ورررره مرررري بعارررها الرررربع

ررررر
يشرررررب ُح در ْ
بأاسرررروة مررررأاد

بر المسا ا البعيد ]39[ .
الع ة كد مني سرب الميا ي ناء ارياطها ع د
 .2ال نرررأا الترررد البررره ميا هرررا مرررن اآلبرررا االعيرررأ االينرررابيي إلرررل المجمعرررا السرررسنية الترررد صصررره لرررر البسرررا ين
الصغير احدا
ميرررز

المد

ا إل عن استخدامها اغراا الشرب االغس .

ررر ال نرررأا بت نيرررة عاليرررة التصرررمي ابتسرررالي

عررررن دي مررررن مرررراد الرعررررا
اآل ررررر ُ
السسنية [ ]40ا

با ارررة كأطهرررا ُ ّكبررره بأاسررروة يطابيرررة خا يرررة ابعارررها

البرررره الميررررا مررررن مصرررراد ا الع بررررة لتصررررة ررررد الخزاطررررا الخاعررررة بالمجمعررررا

الخزاطا كاطه علل طأعين

ما:

ي .الخزاطرررا الر يسرررة الارررخمة ا رررد الترررد زاد المرررد بميرررا الشررررب كمرررا رررد زاطرررا الرملرررة برررالبتراء الترررد عُررردّ
بمثابرررة رررزا يمرررا يارررمن اطسررريابية الميرررا لألحيررراء السرررسنية ايرررأ ر لهررر المررراء رررد مأاسررر الج رررا

اعنرررد ضرررع

ضررر

ميا العيأ االينابيي]46[ .
ب .الخزاطررررا البيتيررررة ا تغرررر

رررر الخزاطررررا – المشرررريد ررررد البيررررأ النبويررررة – []42عررررن الريرررر الخزاطررررا الر يسرررررة

بأاسررروة ةررربسة مررررن ااطابيرررة الممترررد بررررين ااحيررراء السرررسنية ايبرررردا ي
الحسأمة النبوية لتأمين ا ست را السساطد دا

المد عبر استمرا

د

ةرررريّد ب يعررراز مررررن
ررر ا النظرررام مررررن الشررربسا درررد د
الميا إليه ]43[ .
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ثالثاً :األنظمة الزراعية
لررر يهرررت ااطبررراال ررر ر حيرررا ه البدايرررة – يبرررا ال رررر الرابررري دبررر المررري د – بالز اعرررة ا لرررا ا درررأاطينه منعرررته
حرمرررأا علرررل يط سررره ي ال يز عرررأا حبرررا إل اال يشرررربأا مررررا إل اال يشررريداا بيتررراإل ...خ [ ]44إلرررل ي بررردي طشرررااله
مرررن لرررا خ ّ
الز اعررررد مرررري بدايررررة ديررررام طظررررامه الملسررررد طظرررررا إل الزديرررراد يعررررداد ال با رررر المناررررأية حرررره حسمهرررر [ ]45ررررد احتررررااأا
لمحاعررري ح ليرررة اطرررا ي حيرررأاطد يرررو ّمن لهررر معيشرررته برررالرغ مرررن ي الز اعرررة لررر سرررن الحر رررة الر يسرررة عنرررد  -إ إ
رررد أ التجرررا

ا اررراؤر ي باحهرررا -يحرررد ه ال رررر طأعيرررة رررد ال وررراخ الز اعرررد االررررق ا

الرابررري  9ق.م 40-م) أعررربحه الز اعرررة الحر رررة الر يسرررة عنرررد ااطبررراال بررردر التجرررا
الحرررا

ااء مررري بدايرررة حسررر الحرررا

[ ]41ال سررريما عنررردما باةرررر ملسهررر

بأضررري الخوررر ال زمرررة للنهرررأا برررالأادي الز اعرررد دا ررر المملسرررة اإيجررراد السُرررب االحلرررأر لتررر لي الصرررعأبا

التررررد عيرررر الز اعررررة المتمثلررررة ب لررررة وررررأر ااموررررا ا طررررد

ااطهررررا دا مررررة الجريررررا

عررررغر اا اضررررد
ارررر إل عررررن ُ

الخصبة الصالحة للز اعة]47[ .
دُررردّ د

اامورررا النازلرررة رررد المنررراال الشرررمالية مرررن المملسرررة التبويرررة مرررابين  650-620ملررر ) سرررنأيا إل بينمرررا بلغررره

 50ملررر ) سرررنأيا إل رررد المنررراال الصرررحرااية الجنأبيرررة علمرررا إل ي كميرررة اامورررا الأاارررة أ ر رررا زيرررد عرررن  200ملررر )
سنأيا إل د حار الز اعة النمأ اية]48[ .
ابررر لا ا طحسرررر المنررراال الصرررالحة للز اعرررة رررد ااارررزاء الشرررمالية االشرررمالية الشرررردية مرررن ي اضرررد المملسرررة ا رررد
اا اضرررد الاررري ة المجررراا

للعيرررأ االينرررابيي اعلرررل سررر أو الجبرررار مرررن اسررر اانرررأب الرررب د ا رررد بصرررأ

عامرررة ا

مساحا محداد دياسا إل بمثي ها د الشمار]49[ .
يمرررا عا ديرررة ملسيرررة اا اضرررد الز اعيرررة ساطررره متنأعرررة إالّ إ يكثرررر ااطرررأاخ ةررريأعا إل رررد ي اضرررد ال بيلرررة الترررد عمررر
اا ابعرررة للمعبررد ا رررد غالبررا إل مرررا
يهررا اميرري ي رررراد ال بيلررة امتررراز بحررداد معلأمررة كرررد يمنرري التجرررااز عليهررا ا نالررا ي ب
رررو ّار ايو ررر

يعهرررا دا

ةررروا المعبرررد [ ] 50إضرررا ة إلرررل ي اضرررد الملسيرررة الخاعرررة االعا رررد ا رررراد المجتمررري النبورررد

يز عأ رررا ايجنرررأا ما رررا لحسرررابه الخرررا
سأ متميز كأطها حأ يعنا ا إل من المحاعي
ررص مراعرررد الحيأاطرررا
ا يمرررا يخر ّ

اا اعرررة عرررأد لملرررأز ااطبررراال ايسرررر
كمرررا أارررد ي ب

ا ررر غالبرررا إل مرررا

ا المرداد المربع كالبلس االزع را ]56[ .

نجرررد ي دسرررما إل مرررن الررردااب كا بررر االمررراعز اعتاةررره علرررل ااعشررراب االنبا رررا

الوبيعيررررة الناميررررة ررررد الصررررحراء بينمررررا ادتررررا ال سرررر اآل ررررر مررررن ااغنررررام اااب ررررا االويررررأ الداانررررة علررررل مخلّ ررررا
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المحاعررري الز اعيرررة مرررن دشرررأ سرررناب ال مرررع ايا اق ااةرررجا اعلرررل دديررر طرررأا التمرررر الموحرررأ [ ]52ي ّمرررا مشرررا ب
الماةررررية أُديمرررره اعررررة بجنررررة زاطررررا الميررررا اعنررررد البرررررز االسررررأادد اعُرررردّ ااغنررررام االبغررررار االمرررراعز االثيرررررا
االجمررررار مررررن ي رررر الحيأاطررررا التررررد اعتمررررد عليهررررا ااطبرررراال ررررد حيررررا ه االدتصررررادية سررررأاء يكررررا

لررررا بأكرررر لحأمهررررا

ااالسرررت اد مرررن يلباطهرررا ايعرررأا ها االأد رررا يا االعتمررراد عليهرررا رررد عمليرررة الن ررر االركرررأب لحمررر اامتعرررة االمرررو
عن أدية بع

اررر

المهام الز اعية االصناعية]53[ .

يمرررا الري رررة ز خ المحاعررري الز اعيرررة عنرررد ااطبررراال هرررد مشرررابهة لمرررا عر تررر ةرررعأب بررر د الشررررق اادطرررل ال ررردي
إ بررردي عمليرررة الرررز خ بتنظيررر

التربرررة مرررن الشرررأا ة اااعشررراب الارررا

بعررا إل لنأعيرررة المحصرررأر اعررر بة التربررة – الررر
حرا ررررة اا ا ا رررر ا غالبررررا إل مررررا يسررررأ
الشررت

ررر حرررر بأاسررروة محررررا

شررربد يا معررردطد –

يرررت سرررحب بأاسرروة الثيررررا [ ]54ادرررد رررأم ال ررواز م رررام المحررررا

ررررد اا اضررررد عررررغير المسرررراحة [ ]55ابعررررد الحررررر

رررد

ُرررر ّ الحبررررأب يا غرررررز

ررد التربررة رر عررزق التربررة بأاسرروة ال ررواز يا المسررحا لغرررا سررأيتها ادررد يُصررا إلررل عمليررة التسررميد ررد

اا اضررررد دليلررررة الخصررررأبة باسررررتخدام ارررر
ال نرررأا اسررررأادد الررررر

الحيأاطررررا يا بررررر ا ال وررررن [ ]51رررر سرررر ل لررررا اا اضررررد بأاسررررروة

يا ُرررررا بميررررا اامورررا

ابعررررد ي ينمررررأ الررررز خ ايثمررررر يُصرررا إلررررل عمليررررة الحصرررراد اانررررد

الثما باستخدام لأو شبد جر الثيرا يا البغار يا بأاسوة المناا لحصد المحاعي الز اعية]57[ .
مررررن ي رررر المحاعرررري الز اعيررررة التررررد يطتجتهررررا اا اضررررد النبويررررة ررررد :ال مررررع االشررررعير اللرررر ا يعرررردا مررررن ي رررر
صرررره ي اضررررد ةررررمار ةرررررق المملسررررة ب طترررراج ي ارررر
محاعرررري الحبررررأب الدا لررررة كغرررر اء ررررين ررررد معيشررررة ااطبرررراال ا ت ّ
يطرررأاخ ال مرررع حيررري اللبتررر مرررنه مصرررر ابعررر

بلررردا حرررأا بحرررر الررررام البحرررر المتأسررر )[ ]58كمرررا ةرررهد بعررر

المنرررراال النبويررررة ا ر هررررا بمحصررررأر التمررررر إ أااررررد يةررررجا النخيرررر ب رررررب الأاحررررا
المملسررة التررد يعت ررد يطهررا البرره ررد ااع ر مررن برر د الرا رردين [ ]59كرر لا ةرراعه عنررد
ي ارررراء المملسررررة الرررر

د رررر

ررررد بعرررر

ررررد المنرررراال الشررررمالية مررررن
ز اعررة السمسرر ررد كثيررر مررن

الصررررناعا المحليررررة السررررتخراج زيترررر كمررررا اةررررتهر عنررررد

محاعرررري السرررررام

العنرررة) االرمرررا االترررين االترررأ االت ررراو ا رررد مرررن محاعررري منرررا بحرررر الررررام البحرررر المتأسررر ) [ ]10اازد رررر
عنرررد

ز اعرررة الزيترررأ االررر

إ يطتجرررأا منهرررا يطأاعرررا إل رررا ر [ ]16ادرررد ي بتررره التن يبرررا اا ا يرررة عررردم عرررحة مرررا كرررر

سررررترابأ  Straboبررررأ النررررب خاسررررتعاطأا بزيرررره السمسرررر برررردالإل مررررن زيرررره الزيتررررأ لعرررردم ااررررأد ةررررجر الزيتررررأ
ب د ررر خ [ ] 12لرررا ا ةرررجر الزيترررأ درررد ط شررره بأغصررراطها ا مر رررا عنرررد مرررد

السررري اعلرررل اااهرررة معبرررد الخزطرررة
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اعلرررل ااااطرررد الخز يرررة الترررد سرررمها النحرررا النبورررد اررر إل عرررن مرررا عثرررر عليررر ررررق التن يرررة اا ا يرررة علرررل عرررد بد مرررن
معاعر الزيتأ

د ال ر االمد النبوية كخربة ال يع ا ربة التنأ ا د منو ة الحميمة اعند يم الجمار]13[ .

كمرررا اةررررتهر الز اعرررة النبويررررة ب طتررراج يطأاعررررا إل مرررن الب أليررررا ال رررا ر كررررالحمص االعررردز االبرررراد ء اررر إل عررررن
إطتااهرررا لمحاعررري مهمرررة كالبلسررر الررر

خ رررد يمررراكن محرررداد مرررن سررر أو الجبرررار رررد المنررراال الشرررمالية كمرررا بيّنررره
ُز د

ررررق التن يرررة اارررأد مرررزا خ عرررغير للزع ررررا االخرررن اال ل ررر اا ارررر [ ]14إ اسرررتعم دسرررما إل مرررن ررر المحاعررري
كغ اء عند ااُسر النبوية اكدااء مث البلس االزع را ) بخلوها مي بع

الزيأ ]15[ .

االستنتاج
من

ر ما الرح من ماامين بحثنا المتأاضي

 .6امتلرررا ااطبررراال ا
المرررا

بأ اضررريه

ا يمسننا إيجاز مجمأعة من االستنتااا

اد الح ي يرررة رررد حرررد الصرررعاب بعرررد ي
إ يااررررداا بررردي طااحررررا عرررن التجرررا

سرررراا مرررأا د

عبررررر اعتمررراد

اكما يأ د:

التجا يرررة طتيجرررة دغيُرررر الررررق التجرررا

علررررل الز اعرررة حرررا ظأا برررر لا علرررل حسمهرررر

اضمنأا معيشة ةعبه بالرغ من ي عادا ه البداية ال ديمة منعته من مزاالة ااعمار الز اعية.
 .2طجررع ااطبررراال ررد ررر لي دسرراا البي رررة الصررخرية ال سررريما رررد المنرراال الأسرررول االجنأبيررة حيررري ح ررراا ارررداار الميرررا
لمسررررا ا الأيلررررة اياعررررلأا ميررررا الشرررررب االسرررر د إلررررل عاعررررمته البتررررراء عبررررر طحررررته ررررد الصررررخأ
مأاعررر ا

دنررررأا

ا

ندسرررية بالغرررة الددرررة ي ررراد مرررن البيعرررة اطحررردا اا ا يصرررار الميرررا الرررل المنررراال المنخ ارررة كمرررا ةررريداا

السداد االخزاطا لإل اد منها د مأاس ال ح االج ا

.

 .3اسررررتواخ ااطبرررراال ز اعررررة عرررردد مررررن المحاعرررري الز اعيررررة التررررد يعرررراطته ررررد سررررد دررررأ ه اليررررأمد السرررريما محاعرررري
الحبررررأب كررررال مع االشررررعير االرررر
االرمررررا

االب أليررررا كالبرررراد ء االحمررررص االعرررردز ارررر عررررن محاعرررري العنررررة االزيتررررأ

كمررررا ةررررهد ب د رررر ربيررررة يطأاعررررا مررررن الويررررأ الداانررررة االحيأاطررررا المنتجررررة لأللبررررا كااب ررررا االمرررراعز

االحيأاطا الخدمية كا ب االخيأر االبغار االثيرا .
 .4اعررر ا دتصررراد النبورررد إلرررل د ارررة االكت ررراء الررر ا د حيررري لررر يُعررردّ النبويرررأ بحاارررة لمحاعررري البلررردا المجررراا
العررررام عررررأا له بدرررر علررررل العسررررن مررررن لررررا
االزيتأ اال

عرررردّ اا يعررررنا ا إل ا اررررأد عاليررررة مررررن محاعرررري ال مررررع االشررررعير
ررررد د

إلل ب د سأ يا االحجاز امصر .

)ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH
454

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, Special Issue (1), August 2020

قائمة المصادر والمراجع :
 1ا  65؛
ص ر ررد ررا ي العرررب دب ر ا س ر م ال 2موبعررة اامعررة بغررداد بغررداد  6993ج3
[ ]6علررد اررأاد ال ُم ّ
. 503 – 502
محمد بيأمد د اسا د ا ي العرب ال دي دا المعر ة الجامعية ا سسند ية د.
مهرا
6995
[ ]2س ر ار ديزيررر العرررب ررد العصررر الجررا لد ال 6دا الصرردادة العربيررة بيرررا
عالع يحمد ا ي العرب ال دي االبعثة النبأية ال 6ةركة الموبأعا للتأزيي االنشر بيرا

 37-35؛ العلررد
47
2000

 69-67؛ بيزاطسررأ ارراز مررراج
[ ]3يبررأ النصررر عررادر ررا ي الز اعررة ال ديمررة ال 6الموبعررة بيرررا 6916
33
الصحراء د سأ يا الشمالية رامة :يسر السجا الحألية اا رية السأ ية مجلد  ) 43لسنة 6994
[ ]4سرررا ر مرررأ ين التن ررر ااالدتصررراد امجتمررري الجبررر رررد سررر أ ية الجنأبيرررة رامرررة :بشرررير ز رررد الحأليرررة اا ريرررة
 692؛ الشدي ا يأطن محمد عبرد اللر االسرتيوا رد ةرمار ةررق اا د رد
السأ ية مجلد  ) 46لسنة 6997
.97
ال تر الراماطية 13ق.م 324-م) يالراحة دكتأ ا غير منشأ كلية اآلداب اامعة بغداد 6997
ا يخيررة

[ ]5د ادكررة عررالع الميررا االررز اخ ررد دعررة اا د الحررالد عنررد الجغرررا يين االرحالررة العرررب مجلررة د اسررا
.605
اامعة دمش العدد  43ا )44لسنة 6992
. 97
[ ]1الشدي ا االستيوا د ةمار ةرق اا د
 1؛ سا ر التن اا دتصاد . 692
[ ]7علد الم ص ج3
[ ] 8أ ي دين حازم المأا د الما ية د مملسة ااطباال مجلة د اسا د التا ي ااآل ا كلية اآلداب اامعة بغرداد العرراق
.523
العدد  )9لسنة 2008
[ ] 9ال يا ة :اي صد بها اال تداء بآ ا ااددام يا الحأا ر يا اال را علرل الثرر االرمرار اغير را ار عرن االسرتدالر علرل
مأادي أااد الميا د باالن اا ا ادد بل العررب امرنه ااطبراال رد ر ا المجرار ةرأطا إل عظيمرا إل الهر يهرا طرأاد عجيبرة
.2108
للمعلأما ينظر :المأسأعة العربية الميسر المستبة العصرية بيرا  2060ج5
[ ]60اا ر محمد بهجة عل يطباال الميا الخ ية عند العرب مجلة المجمي العلمد العرادد المجمي العلمد العرادرد مجلرد
.71
 )39لسنة 6988
[ ] 66المر ال  :ررد مرراد شررب ااسررمنه العر ة تسررأ مررن ال خررا الموحررأ االرمر االجررص االتربررألد االرمرراد البركرراطد
لمنرري سرررب الميررا اللت لي ر مررن عمليررة بخر ررا للمعلأمررا ينظررر:
لو ر ء اآلبررا االسررداد االخزاطررا
اسررتخدم
سلما ا دا البي ية عنرد االداميرين اااطبراال مرا برين ال رر التاسري دبر المري د اال رر الثراطد
الشباالا علد
.327
المي د مجلة اامعة دمش لآلداب االعلأم ا طساطية سأ يا مجلد  )25العدد 6ا ) 2لسنة 2009
Browning, I., Petra, chatto and windus, London,1982, P.21 525
[ ]62أ ي المأا د الما ية
ع ّم بحيي ال تعد دور أ ة الب ر عن
[ ]63االطجاعد أ من ااةسار الهندسية طد د در ااطباال علل ةس حبة اااا
ُ
. 329
ا دا البي ية
 80س ) بينما ا ع دور داعد من  5الل  1مترا إل ) .للمزيد ينظر :الشباالا
.306
[ ]64ا دا البي ية
[ ] 65ال راا طظام الرر عنرد ااطبراال رد منو رة الحميمرة الحأليرة اا ريرة السرأ ية دا رر اال را العامرة سرأ يا مجلرد
.26
 )35لسنة 6996
. 323
[ ]61الشباالا ا دا البي ية
[ ] 67طبي السي  :عين ماء ي د ااد السي عند الور الغربد مرن البترراء .للمزيرد ينظرر :الخشرالد رحرة راد عويرأ
الحيا االدتصادية د ممالا الشام دب ا س م سالة مااستير غير منشأ كلية التربية الجامعة المستنصررية العرراق
.49
2004
[ ]68طبي عين مأسل :عين ماء ي إلل الجنأب الشردد من البتراء ب  7كر ) يصرة ماء را رد بركرة الرملرة الخرزا الرر ين
لمدينررة البتررراء .للمعلأمررا ينظررر :ررا دطي الطسسررتر ا اا د رامررة :سررليما مأسررل منشررأ ا اللجنررة اا دطيررة
.654
للتعرية عما
 266؛ العزيز حسين داس التوأ ا االدتصادية ااالاتماعيرة اال سريرة لعررب ةرب الجزيرر
ص ج7
[ ]69علد ال ُم ّ
.692
دب ا س م مجلة كلية اآلداب اامعة بغداد العدد  )67لسنة 6973
[ ]20يبأ الحمام عزام ااطباال ا ي احاا

ال 6دا يسامة عما
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.686
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.22
[ ]26ال راا طظام الر
]22[ Glueck, N., Rivers in the desert, New York, norten, 1959, P. 256.
.10
[ ] 23اااا :مدينة طبوية ي ةمار اا د الحالد .للمعلأما ينظر :الخشالد الحيا االدتصادية
.12
[ ]24الخواالبة محمد اض عما ااطباال السسنية مستبة الملا هد الأالنية الرياا 2001
 12؛ يبأ الحمام ااطباال

.686

[ ]25الخشالد الحيا االدتصادية
.26
[ ]21طظام الر
[ ] 27يحمد بشر اع ر المأا د االدتصادية لمملسة ااطباال مجلة د اسا د التا ي ااآل ا كلية اآلداب العرراق العردد
.97
 503؛ الشدي ا االستيوا د ةمار ةرق اا د
 )9لسنة 2008
.323
 505؛ الشباالا ا دا البي ية
[ ]28يحمد المأا د االدتصادية
[ ] 29طظام المصاالة الحجرية ااد د الجد ابرراق اعيلمرأ برال رب مرن البترراء يعمر ر ا النظرام علرل يبوراء اريرا ميرا
اام وا علل الس أو لمني اطجرا التربة .للمعلأما ينظر :المحيسن زيردا الحارا النبويرة موبعرة السر ير عما
. 76
2009
. 693
 14؛ سا ر التن ااالدتصاد
[ ]30الخواالبة عما ااطباال
العنة :د عبا عن يكأام من الحجا اضعه علل س أو الجبار للت لي من عملية اطجرا
[ ] 36لي
. 524
ينظر :أ ي المأا د الما ية
ما د عرناعة النبير ا عرد يةرجا اا ز يحرد يطأاعر المشرهأ
[ ] 32العرعر :من ااةجا الاخمة دا مة الخار د
الدا لررة ررد الصررناعا الخشرربية طظرررا إل لسبررر حجمهررا ادررأ لحا هررا للمعلأمررا ينظررر :المأسررأعة العربيررة الميسررر ج4
.2231
. 322
ا دا البي ية
[ ]33الشباالا
]34[ Mckenzie, J., "The architecture of petra" published For the british academy, by Oxford
universitypress,1990_p_143.
. 13
 327؛ الخواالبة عما ااطباال
ا دا البي ية
[ ]35الشباالا
[ ] 31يم البيا  :مدينة يدامية دديمة عر ه باس سلي ي إلل الشمار الشردد من البتراء .للمعلأما ينظر :عبراز يحسرا
.22
ا ي دالة ااطباال ال 6دا الشراق للنشر موابي اا ز بيرا 6987
التربة .للمعلأما

.26
طظام الر
[ ]37ال راا
[ ] 38ةعي ةأدد االدتصاد ادا د بناء الحيا السياسية لألطباال الحألية اا رية السأ ية دا رر اال را السرأ ية مجلرد
. 71
 )46لسنة 6997
. 12

 26؛ الخواالبة عما ااطباال
طظام الر
[ ]39ال راا
 327؛ يحمد المأا د االدتصادية
ا دا البي ية
[ ]40الشباالا
.73
 13؛ المحيسن الحاا
[ ]46الخواالبة عما ااطباال
.686
 525؛ يبأ الحمام ااطباال
[ ]42أ ي المأا د الما ية
.686
 73؛ يبأ الحمام ااطباال
[ ]43المحيسن الحاا
]44[ Siculus, D., The library of Histiry, leiden, brill, 1972, Vol. XIX, P. 94.
]45[ Markoe, G., Petra lost city of the Nabataeans, New York, 1965, P. 9.
 10؛ الم و اة يحيل الأسي د ا ي العرب دب ا س م ال 6منشأ ا محمد علد
[ ]41عباز ا ي
621؛ ال أش محمد سهي ا ي العرب دب ا س م ال 6دا الن ا ن
بياأ دا الستة العلمية بيرا 2008
.357
2009
بيرا
االنشر
للوباعة
. 507

مراج الصحراء

 609؛ بيزاطسأ
 368؛ د ادك الميا االز اخ
ا دا البي ية
[ ]47الشباالا
.12
693؛ الخواالبة عما ااطباال
[ ]48سا ر التن ااالدتصاد
راطسأ اااضراخ االدتصرادية ااالاتماعيرة ل رر ابر حرأ ا رد
 238؛ يلنأ
[ ]49بيزاطسأ مراج الصحراء
العصر الراماطد من ر المعويا اا رية رامة :بشرير ز رد الحأليرة اا ريرة السرأ ية مري  )46لسرنة 6997
.676
[ ] 50لأطد
6979

الع دا الز اعية د سبأ مجلة د اسا
.85

ا يخية رامة :يبأ بسر السر ا

اامعرة عرنعاء العردد  )2لسرنة
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[ ] 56بأ سررأز الررين اا ين ااطبرراال الأاليررة العربيررة الراماطيررة رامررة :مررار محمررد الرابررد ال 6المجلررن ااعلررل للث ا ررة
.621
ال ا ر 2001
[ ] 52يحيل لو د عبد الأ راب العرب رد العصرأ ال ديمرة دا النهارة العربيرة بيررا
.509
االدتصادية
[ ] 53الهاةمد

ضا اأاد ا ي ا ب

 ) 23لسنة 6978

6979

 306؛ يحمرد المرأا د

د ضأء المخل ا اال ا ية االستابا ال ديمة مجلة كلية اآلداب اامعة بغداد العدد

 685؛ Mcienzie, Op. Cit, P. 143.

[ ]54يبأ النصر ا ي الز اعة
ا س م ال 6دا المنه بيرا

69؛ علد الم ص
.74
2003

ج7

 47؛ معيود علد محمرد را ي العررب االدتصراد دبر

.621
 69؛ بأ سأز ااطباال
[ ]55يبأ النصر الز اعة ال ديمة
[ ] 51ااحمد سامد سرعيد الز اعرة رد العصرأ ال ديمرة مأسرأعة المأعر الحارا ية اامعرة المأعر مجلرد  )6لسرنة
.677
6996
.681
 71؛ ك ا د اا د
[ ]57ةعي االدتصاد ادا
[ ] 58ميلر د از بصر د ب د العرب مدينة طبويرة ا اماطيرة رد بر د ال شرام رامرة :ةرأدد ةرعي الحأليرة اا ريرة
.672
 646؛ يلنأ اااضاخ االدتصادية
السأ ية مجلد 31ا ) 37لسنة 6987/6981
Kammerer, A., Petra et La Nabatene, librairie orientaliste paul geuthner, Jacob Paris,
[]59
1929 .p-370.
. 72
 71؛ المحيسن الحاا
[ ]10ةعي االدتصاد ادا
[ ] 16السبيسرد حمرردا عبررد المجيررد إ ررا ااطبرراال لحر ررة ز اعرة الزيتررأ
 73؛
2002

مجلررة المجمرري العلمررد مجلررد  ) 49ج 6لسررنة

]12[ Mckenzie Op. Cit, P. 119. 26.p 1978 Strabo, The geography, boulevaro raspail, paris, ,
 679؛
 72؛ يبأ الحمام ااطباال
[ ]13المحيسن الحاا
]14[ Kammerer, Op. Cit, P. 370. Browning, Op. Cit , P. 40
]15[ Mckenzie, Op. Cit, P. 121; Browning, Op. Cit, P. 19.
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