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 عل�ء اآلثار هم الباحثون الذين يستخدمون األساليب

 العلمية والتقنيات الحديثة لإلجابة عىل األسئلة

 املتعلقة �ايض/ تاريخ البرشية
فی المختبر

 عند التعامل مع الحمض النووي القديم، يجب
 عىل العل�ء العمل يف غرف نظيفة وارتداء زي

 خاص، قفازات، وأحذية لح�ية العينات
القد¥ة من التلوث بالحمض النووي الحديث

 
 يستخدم العل�ء مجموعات مختلفة من  
األدوات واملعدات لدراسة العينات القد¥ة

 فی الحقل المیدانی
 يعمل العل�ء بالتعاون مع عل�ء حقل اآلثار لحفر وجمع

العينات لفحصها ودراستها يف املخترب
  

 وقد يشمل ذلك أخذ العينات من املقابر وجمع بقايا من
 األوا° القد¥ة، والتعرف عىل عظام الحيوانات  املوجودة يف

الحفريات أو غربلة رواسب حفريات النباتات



عينة

العظام واألسنان

عظام الحیوانات

قلح (جیر) األسنان

 يستخدم عل�ء اآلثار الطرق العلمية والتقنيات الحديثة لدراسة األسئلة
 املتعلقة �ايض البرشية. باستخدام األدوات املناسبة، كن استخالص الكث�

 يعرف أيضا باسم تارتار األسنان، قلح  
 األسنان هو الجزء الوحيد الذي يتحجر من جسم

 اإلنسان وهو عىل قيد الحياة.  فهو يحفظ
 رواسب األكل والبكرتيا وكن إستع�له إلعادة

.بناء الحالة الصحية ونوع التغذية لهذا اإلنسان

 ´كننا عظام الحيوانات من معرفة األنظمة الغذائية
 واالقتصادية يف املجتمعات السابقة.  ك� أنها مفيدة
 لدراسة تأريخ الكربون املشع وإعادة بناء وتشكيل

.البيئات القدة

 قد تحتوي بقايا ومخلفات 

 األطعمة املوجودة عىل الفخار عىل

 بروتينات نباتية وحيوانية

 وجسي�ت نباتية مجهرية وآثار

 دهون الطهي. تحليل  بقايا الفخار

 كن أن يعلمنا عن نوعية االغذية

 واملأكوالت لشعوب العصور

.القدة

 تحتوي العظام واألسنان عىل أجزاء من الحمض  
 النووي التي كن استخدامها لتتبع هجرات

 الشعوب القدة والتعرف عىل عدد من الس�ت،
.مثل الشعر ولون العÁ، والتكيفات الوراثية

 كن أن تحتوي أسنان البرش الذين ماتو اثناء 
 انتشار األوبئة أيضا عىل  الحمض النووي للكائنات
الدقيقة (مثل البكرتيا والف�وسات) املسببة للمرض

بقایا الفخار

).املعلومات من عينة صغ�ة (عظم، سن، وعاء



عينة

العظام واألسنان

عظام الحیوانات

قلح (جیر) األسنان

 يستخدم عل�ء اآلثار الطرق العلمية والتقنيات الحديثة لدراسة األسئلة
 املتعلقة �ايض البرشية. باستخدام األدوات املناسبة، كن استخالص الكث�

 يعرف أيضا باسم تارتار األسنان، قلح  
 األسنان هو الجزء الوحيد الذي يتحجر من جسم

 اإلنسان وهو عىل قيد الحياة.  فهو يحفظ
 رواسب األكل والبكرتيا وكن إستع�له إلعادة

.بناء الحالة الصحية ونوع التغذية لهذا اإلنسان

 ´كننا عظام الحيوانات من معرفة األنظمة الغذائية
 واالقتصادية يف املجتمعات السابقة.  ك� أنها مفيدة
 لدراسة تأريخ الكربون املشع وإعادة بناء وتشكيل

.البيئات القدة

 قد تحتوي بقايا ومخلفات 

 األطعمة املوجودة عىل الفخار عىل

 بروتينات نباتية وحيوانية

 وجسي�ت نباتية مجهرية وآثار

 دهون الطهي. تحليل  بقايا الفخار

 كن أن يعلمنا عن نوعية االغذية

 واملأكوالت لشعوب العصور

.القدة

 تحتوي العظام واألسنان عىل أجزاء من الحمض  
 النووي التي كن استخدامها لتتبع هجرات

 الشعوب القدة والتعرف عىل عدد من الس�ت،
.مثل الشعر ولون العÁ، والتكيفات الوراثية

 كن أن تحتوي أسنان البرش الذين ماتو اثناء 
 انتشار األوبئة أيضا عىل  الحمض النووي للكائنات
الدقيقة (مثل البكرتيا والف�وسات) املسببة للمرض

بقایا الفخار

).املعلومات من عينة صغ�ة (عظم، سن، وعاء

T
O

U
R

I
S

T
 

C
O

P
Y

T
O

U
R

I
S

T
 

C
O

P
Y

الميدانية الحفريات 
 .يسافر عل�ء اآلثار إىل جميع أنحاء العا� للبحث يف تاريخ البرشية وعصور ما قبل التاريخ  
 باإلضافة إىل أدوات الحفر، يتطلب العمل يف بعض األماكن توف� إمدادات ومعدات خاصة.

 عىل سبيل املثال يف جبال الهي�اليا، يحتاج عل�ء االثار إىل تصاريح للرحالت ومعدات لتسلق
  .الجبال

 سامدزونغ، نيبال



 الحمض النووي القديم املستخلص من العظام واألسنان �كن
 استخدامه الكتشاف هجرات ما قبل التاريخ. عند دمجها مع تحليالت

 النظائر، مثل تأريخ الكربون والسرتونتيوم وتحليل نظائراألكسج�،
حيث �كن من تتبع الهجرات من خالل الزمان واملكان

تأریخ الکربون المشع

 الكربون املشع هو تقنية �كن استخدامها لتحديد
 أع¤ر  الحيوانات والنباتات التي تقل عن

٤۰،۰۰۰  سنة                                   

 أن الكربون املشع، أويس أربعة عرش، هو نظ¨
غ¨

 مستقر من الكربون يتم تناوله من قبل النباتات
 من الهواء أثناء عملية التمثيل الضو¬. �تص
 الحيوانات الكربون املشع يف أنسجتها عندما

 تتغذى عىل النباتات. يتحلل الكربون اإلشعاعي
 ºرور الوقت. ومن خالل قياس كمية يس أربعة

 عرش، فمن املمكن تقدير الفرتة الزمنية التي
 .عاشها الكائن الحي
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 تساعد دراسة الحمض النووي القديم يف فهم
العالقة  التطورية: اإلنسان البدا�

من خالل دراسة األسنان والعظام من قدماء

 البرش، �كننا معرفة كيف عاش أسالفنا، وكيف

تطورنا نحن  كبرش ؟

التطور

 أن البرش البدائيون انقرضوا قبل حوايل 
۲٥٫٠٠٠ 

      
سنة،  ولكن  يوجد الحمض النووي لهذه 

الساللة يف جينومات معظم البرش باستثناء األفارقة



أصول مشتقات الحلیب

 أن ثور (األرخص) املنقرض حاليا

 استخدم يف استئناس املاشية. حيث

 تش� األدلة األولية إلستئناس املاشية

.يف شبه جزيرة األناضول، تركيا حاليا

 � تتم معرفة أصول األلبان جيدا، ولكن
 يستخدم عل�ء األثار تقنية تسمى مطياف
 الكتلة للكشف عن بروتينات الحليب عىل
 عينات األسنان القد»ة التي تعود ملا قبل

 التاريخ، وبالتايل إمكانية إعادة بناء
البدايات التاريخية األوىل لأللبان

نموذج البروتین



 يستطيع العل ء باستخدام املجاهر الضوئية العثورعىل  قطع صغ�ة من بقايا املواد
 الغذائية عىل األوا� القد�ة واألسنان البرشية.  تحليل "األحفورة الدقيقة" زودنا

£علومات عن نوعية األغذية التي تم استهالكها بواسطة شعب املايا يف

”فیتولیث“

لقاح

جزء البذر

نشا الفول

كوبان، هندوراس
شعب المايا الكالسيكي، ۳٠٠٠ ميالدي

سنة ٢ ٠٠ ٠ منطقة امريكا الوسطى قبل



 تحتفظ العظام واألسنان، وقلح (ج	) األسنان عىل معلومات قيمة عن صحة 
 الناس يف املايض. عىل سبيل املثال، الحمض النووي والربوتينات املحفوظة يف ج	

األسنان تساعد العل�ء يف فهم التاريخ املريض للثة وتسوس األسنان

"أمنی بونوم"
 أومن بونوم" هي املوسوعة"

 الالتينية من القرن الرابع عرش حول
 الحياة يف العصور الوسطى األوروبية

 والتي تتواجد يف املكتبة الربيطانية
 وتشتمل عىل معلومات يف طب

 األسنان والرعاية الطبية التي
 تساعدنا يف تفس	 أفضل للصحة

. واملرض يف العصور الوسطى
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میکروبات األلبان

حصان

خروف

ماعز

بقرة

النستق/ لیکونوستوك

المکورات العنقودیۀ

منغولیا

 تعد منتجات األلبان جزءا بالغ األهمية من

 الحياة اليومية يف منغوليا. حيث تش�

 البحوث األثرية إىل أن هذا التقليد  تد إىل ما

ال يقل عن ٣٥٠٠ سنة مضت

 تعيش مجموعة واسعة من الحيوانات عىل 
 السهوب املنغولية العشبية، �ا يف ذلك الخيول

 واملاشية وث�ان (القطاس أو الياك) واألغنام واملاعز
 والرنة والج®ل. ينتج الرعاة البدويون منتجات

األلبان من حليب كل من هذه الحيوانات

 تؤدي امليكروبات - وخاصة البكت�يا والخ®ئر - دورا

 هاما يف خلق تشكيلة واسعة من أطعمة األلبان املألوفة،

 مثل اللÀ والزبدة والجÀ، فضال عن األطعمة النادرة ،

 مثل أروول املنغويل (خثارة اللÀ املجفف) وب�ة حليب

الحصان



 تسبب بكت�يا يرسينيا بيستيس الطاعون، وتنترش عن طريق إصابة الرباغيث 
 التي تعيش عىل الفرئان. الشخص الذي يتعرض للعض من هذه الرباغيث

           يصاب بالطاعون الدبيل. تسبب الطاعون  في� يعرف باملوت األسود

 يسبب كل من السل والجذام بكرتيا تنتمي لنفس الفصيلة (املتفطرات): وهي
 املتفطرة السلية و املتفطرة الجذامية عىل التوايل. يتسبب كال املرض§ يف إصابة
 العظام، و·كن للعل�ء دراسة هذه العظام من خالل آثار الحمض النووي لهذه

الكائنات                           وبالتايل إعادة بناء تاريخ هذه األمراض القد·ة

وباء مجهول الهوية يلقب "ككلزتيل" من قبل االزتيك 
 وتسبب يف قتل ٦٠۔٩٠% من سكان املكسيك ب§ ١٥٤٥ و ١٥٥٠م . مؤخرا̋ تم

 تحديد الحمض النووي للكائن املجهري املسبب للمرض (الساملونيال املعوية
باراتيفي يس) من أسنان ضحايا الوباء

والذي أدى إىل مقتل نصف      ( ١٣٥٣م -١٣٤٦)
 سكان أوروبا 

شنابل دکتور 
 كان األطباء الذين قاموا Ñعالجة
 ضحايا الطاعون يف القرن السابع
 عرش يرتدون أقنعة تشبه الطيور

.”لح�يتهم من "الهواء امللوث

کودیکس إن کروز
 هذه الوثيقة األزتكية  التي يرجع     
 تاريخها إلى ١٥٥٠م تشير الى أعراض

 كوكوليزتلي: الحمى والطفح الجلدي، ونزيف
حاد

نیال لمو لسا  ا
یۀ لمعو ا



 جسمك هو املضيف لرتليونات الخاليا البكت�ية، و سوياً تسمى هذه الخاليا
 امليكروبيوم الخاص بك.  تساعد البكت�يا التي تعيش يف األمعاء عىل هضم

 الطعام وتقوية الجهاز املناعي.وتساعد البكت�يا املوجودة عىل برشتك يف
البكت�يا التي تعيش                              الحفاظ عىل نظافتك، وتساعد 

داخل فمك عىل ح�يتك من املرض

    بفیدوبکتیریم

    بریفوتیال

  تعيش هذه البكت�يا يف        
           املعدة و¨كن أن تسبب قرحة
وبعض أنواع الرسطان         

 تساعد األطفال عىل هضم
لحليب ا

الغذاء للخاليا املعوية تنتج 

 تحلل املواد النباتية    
الغذائية واأللياف 

الليفية النباتات  تساعد عىل هضم 

 أن العل�ء يدرسون قلح (ج�) األسنان  
 والفضالت االحفورية من أجل معرفة

 ميكروبيوم األسالف وفهم أسباب األمراض
أفضل بشكل 

فیکلی باکتریم

اللولبیۀ

بورفیروموناس



 العالفون، أو الصيادون،  يعتمدوا يف غذائهم عىل 
الغذائية بتغ� انظمتهم  الربية، وتتغ�   األطعمة 

املوسم
 

 قبل بداية الزراعة٬ اي قبل ما يقارب ١٠٬۰۰۰
 سنة، كان جميع البرش عىل سطح األرض

صيادون

 يعترب ميكروبيوم األمعاء لدى الصيادين أك� تنوعا
الصناعية املجتمعات  من سكان 

األغذية منتجات  الصناعية  املجتمعات   تستهلك 
 الزراعية، وإنتاج املواد الغذائية نشاط تختص به

فئة قليلة من املجتمع
 

الحافظة والتخزين التقنيات واملواد   يعترب استخدام 
 من الجوانب الرئيسية إلنتاج سلسلة من املواد
 الغذائية املصنعة، وغالبا ما يتم نقل األطعمة

ملسافات طويلة قبل أن تستهلك
  

الصناعية خطراإلصابة املجتمعات   يواجه سكان 
 ببعض األمراض املزمنة وذلك نسبة إىل أن

ميكروبيوم األمعاء لديهم  أقل تنوعا



 تعلم كيف يعمل عل�ء اآلثار والعل�ء معاً لإلجابة عىل األسئلة التي تتعلق �ايض البرشية! إنضم إلينا ونحن نوضح لك

 من نحن وماذا ندرس؟ بدءاً بأصل البرشية إىل مسببات األوبئة يف القرون الوسطى. تعلم عن الهجرات القد�ة وتأريخ

 الكربون املشع. شاهد كيف يسرتجع العل�ء النظم الغذائية القد�ة من بقايا النباتات املجهرية. إكتشف الحقائق املمتعة

 عن االستئناس والدالئل العلمية في� يختص �نتجات األلبان. ابحث  عن األمراض القد�ة واألوبئة و إكتشف ميكروبيوم

 االسالف

اصدر بواسطة: عل�ء معهد ماكس بالنك لعلم التاريخ البرشي

ترجم إىل العربية بواسطة::  أمية مطر وهبة بابكر

امية مطرهبة بابكر


