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DAáu TíCH NGHeà TROàNG luÙA 
ôû Di CHÆ KHAûO COå HOÏC ñìNH TRAøNG (ñOÂNG ANH, HAø NOäi)

Nguyễn Thị Thao Giang, Chu Mạnh Quyền*

Lúa nước là một trong ngũ cốc quan trọng của nhân loại. Sản phẩm từ cây lúa - gạo, 
ngày nay là nguồn lương thực chính nuôi sống gần một nửa dân số toàn cầu. 

Phần lớn các nhà khoa học đều thừa nhận, nguồn gốc lúa nước là bắt nguồn từ Đông 
Nam Á (bao gồm cả Nam Trung Quốc) và Ấn Độ. Việt Nam đương nhiên cũng là một trong 
những cái nôi của nông nghiệp lúa nước.

Tại Việt Nam, tuy chưa tìm thấy những dấu tích lúa nước có niên đại sớm như Nam 
Trung Quốc hay rõ ràng như vùng Đông Bắc Thái Lan, nhưng có thể khẳng định, ngay từ 
Sơ kỳ Kim khí, các cư dân cổ đã biết đến nông nghiệp lúa nước. Nghiên cứu của các nhà 
khảo cổ học đã và đang dần làm rõ vấn đề này. Tại rất nhiều di chỉ khảo cổ học ở miền 
Bắc đã tìm thấy những dấu tích rõ ràng của nghề trồng lúa nước như Đồng Đậu, Gò Mun, 
Thành Dền…

* Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Toàn cảnh di chỉ khảo cổ học Đình Tràng (Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội)
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Ở di chỉ khảo cổ học Đình Tràng (Đông Anh, Hà Nội), trải qua 8 lần khai quật và thám 
sát, các nhà khảo cổ học cũng đã thu được những dấu tích quan trọng của nông nghiệp lúa 
nước. Bài viết dưới đây sẽ phân tích những dấu tích của nghề trồng lúa nước ở di tích khảo 
cổ học Đình Tràng, từ đó, góp phần cung cấp thêm tư liệu về vấn đề lúa nước cổ ở Việt Nam.

1. Những điều kiện tự nhiên cho việc hình thành và phát triển nghề trồng lúa 
nước ở Đình Tràng

Di chỉ khảo cổ học Đình Tràng 
thuộc thôn Đình Tràng, xã Dục Tú, 
huyện Đông Anh, Hà Nội, có diện tích 
rộng khoảng 15.000-20.000m2. Di tích 
được phát hiện vào năm 1959, đến nay 
đã trải qua 8 lần khai quật và thám sát. 
Kết quả hơn 50 năm nghiên cứu đã xác 
định di chỉ Đình Tràng có vị trí quan 
trọng trong nền văn minh lúa nước sông 
Hồng ở miền Bắc Việt Nam, là một trong 
những di tích khảo cổ học tiêu biểu của 
thời kỳ Tiền - Sơ sử ở Hà Nội.

Theo các báo cáo khai quật, cách 
đây khoảng 4.000 năm, Đình Tràng còn 
là gò đất xen giữa những cánh rừng rậm 
bên cạnh các đầm hồ và dòng Hoàng 
Giang uốn lượn. Đây là đặc trưng của 
vùng chuyển tiếp giữa trung du và đồng 
bằng nên Đình Tràng mang đặc điểm địa 
hình, điều kiện khí hậu, thủy văn chung 
của châu thổ sông Hồng. 

1.1. Về địa hình
Đình Tràng có địa hình của đồng bằng châu thổ sông Hồng, phía đông là nhiều doi đất 

cao, phía tây có nhiều đồng trũng, thấp quanh năm ngập nước như Hải Bối. Đình Tràng nằm 
trong khu vực có nhiều sông hồ như sông Hồng, sông Đuống.

Như vậy, địa hình của di tích cao về phía tây bắc và thấp dần về phía đông nam. Phía 
đông và phía tây có một dải ruộng trũng, đầm hồ dài và rộng. Đây là dấu vết còn lại của 
dòng Hoàng Giang cổ.

1.2. Về khí hậu
Đình Tràng mang đặc trưng khí hậu của vùng châu thổ sông Hồng: khí hậu nhiệt đới 

gió mùa với nhiệt độ cao, ẩm và mưa nhiều. Tổng nhiệt hàng năm ở Hà Nội là 81,1kg calo 
trên 1cm2, thấp nhất là tháng 1, tháng 2 và cao nhất là tháng 6 và tháng 7. Nhiệt độ trung 
bình hàng năm khoảng 23-24oC. Nhiệt độ trung bình thấp nhất là 13-140C, trong một số năm 

Vị trí di chỉ khảo cổ học Đình Tràng
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có thể xuống 3 - 50C. Nhiệt độ trung bình cao nhất hơn 300C, thậm chí 40 - 420C trong một 
vài năm. Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 1.600-1.800mm với số ngày mưa lên tới 
130-140 ngày. Mùa mưa là 6 tháng cuối năm. Độ ẩm trung bình hàng năm 86 - 88%, tháng 
2, 3, 4 có độ ẩm cao nhất. Tháng 11 đến tháng 2 là tháng khô thì độ ẩm cũng đạt tới 80%. 

Khí hậu của châu thổ sông Hồng bị ảnh hưởng lớn của gió mùa với các đặc điểm phức 
tạp. Gió mùa đông bắc vào mùa đông tạo ra khí hậu khô; cuối mùa đông gió đông hoạt động 
mạnh tạo ra thời tiết lạnh và ẩm; gió mùa tây nam vào mùa hè tạo ra kiểu thời tiết rất khô 
nóng (6-8 ngày trong năm) (Bùi Kim Đĩnh 1998). Trường hợp đặc biệt của khí hậu miền 
Bắc là có bão, lũ lụt và sương muối. Bão xuất hiện từ 6 đến 10 tháng trong năm, nhiều nhất 
là tháng 11, sau đó là tháng 7 và tháng 12. Các cơn bão kèm theo gió mạnh và mưa lớn tạo 
nên nhiều thiên tai, lũ lụt.

Với điều kiện địa hình và khí hậu như vậy, vùng châu thổ sông Hồng với hệ thực vật 
phong phú, là môi trường lý tưởng cho các hoạt động kinh tế trong đó có nghề trồng lúa 
nước. 

2. Những dấu tích cơ bản
Với những điều kiện tự nhiên thuận lợi kể trên, cư dân Đình Tràng có cuộc sống định 

cư lâu dài với tầng văn hóa dày, trải qua nhiều giai đoạn từ Phùng Nguyên đến Đông Sơn. 
Và để có cuộc sống định cư lâu dài như vậy, cư dân Đình Tràng chắc chắn phải có một nền 
nông nghiệp phát triển. Qua tầng văn hóa dày và số lượng lớn các nông cụ bằng đá, đồng, 
gốm mà họ để lại trong lòng đất, có thể thấy cư dân Đình Tràng cổ thực sự là những người 
nông dân chuyên nghiệp. Những công cụ sản xuất nông nghiệp gồm nông cụ làm đất và 
nông cụ thu hoạch:

Khai quật di chỉ Đình Tràng lần thứ 8 năm 2011
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2.1. Về nông cụ làm đất
Nông cụ làm đất có số lượng lớn và phong phú về loại hình. Trong giai đoạn văn hóa 

Phùng Nguyên - Đồng Đậu, nông cụ làm đất ở đây là những công cụ rìu, bôn được chế tác 
từ những loại đá khác nhau. Theo thống kê, trong 7 lần khai quật (chưa tính lần khai quật thứ 
8), tổng số lượng rìu và bôn đã phát hiện là 120 tiêu bản (chưa kể các mảnh vỡ của chúng). 
Rìu là nông cụ phát cây, đốn cây để mở mang diện tích canh tác nên thường được mài đều 
hai mặt tạo thiết diện hình chữ V cân. Bôn có thiết diện chữ V lệch, mặt lưng được mài vát 
để sử dụng cho việc đào đất, chọc lỗ để gieo trồng. Số lượng bôn đá ở Đình Tràng khá lớn 
(69 chiếc) đã phản ánh phương thức gieo hạt nhiều hơn phương thức phát rẫy. 

Rìu, bôn được sử dụng làm nông cụ làm đất thường có kích thước lớn, nhưng những 
tiêu bản rìu, bôn tại Đình Tràng lại tương đối nhỏ bé. Vì vậy, giả thiết chức năng là nông 
cụ của những chiếc rìu, bôn này thực sự chưa thuyết phục và còn gây tranh cãi trong giới 
nghiên cứu. Thiết nghĩ, cần có sự nghiên cứu thêm và đối chiếu với các tài liệu dân tộc học. 

Sang đến giai đoạn Gò Mun - Đông 
Sơn đã xuất hiện những công cụ rìu, bôn 
có kích thước lớn hơn, cộng với sự có mặt 
của các loại hình mới như thuổng. Đặc 
biệt là sự xuất hiện và nở rộ của các loại 
nông cụ bằng đồng như rìu, mai, lưỡi cày, 
liềm… Có tổng cộng 11 chiếc rìu đồng 
đã được phát hiện tại Đình Tràng. Đây là 
những công cụ khai hoang, chặt cây tương 
đối sắc bén, mang lại năng suất lao động 
cao hơn hẳn những chiếc rìu đá. 

Ở Đình Tràng chưa tìm thấy lưỡi cày, nhưng đã tìm thấy 1 lưỡi cày minh khí vào năm 
1971. Điều này chứng tỏ, cư dân Đình Tràng cổ đã biết sử dụng lưỡi cày đồng để cày xới 

Rìu bôn đá khai quật năm 2010

Rìu đồng khai quật năm 2010
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đất, song chưa thực sự phổ biến. Chúng ta chưa tìm thấy lưỡi cày đồng ở Đình Tràng, nhưng 
các nhà khảo cổ học đã tìm thấy rất nhiều loại lưỡi cày bằng đồng ở Cổ Loa, ngay cạnh 
Đình Tràng. 

Bộ nông cụ sắc bén của cư dân Đình Tràng cổ không chỉ sử dụng trong việc mở mang 
ruộng vườn, biến những vùng đất hoang thành đồng ruộng mà còn sử dụng trong đào đất, 
xới đất, gieo hạt… Chính bộ nông cụ bằng đá, đồng hoàn chỉnh như vậy đã giúp cư dân 
Đình Tràng cổ sản xuất và tăng năng suất nông nghiệp.

2.2. Những nông cụ thu hoạch
Bên cạnh bộ nông cụ làm đất, ở Đình Tràng còn có bộ nông cụ thu hoạch khá hoàn 

chỉnh. Trong giai đoạn Phùng Nguyên - Đồng Đậu, đó có thể là những con dao bằng đá, 
xương - sừng. Sang giai đoạn Gò Mun, nó đã hình thành bộ nông cụ bằng đồng gồm những 
chiếc liềm, dao… Hai chiếc liềm đồng phát hiện trong hố khai quật năm 2010 là một minh 
chứng rõ nét nhất cho luận điểm này. Liềm còn khá nguyên vẹn, có cấu tạo 3 phần: họng, 
thân lưỡi và mũi nhọn. Đây là công cụ gặt lúa tiên tiến mà ngày nay vẫn còn được sử dụng. 
Sự xuất hiện của công cụ này sẽ giúp việc gặt lúa nhanh hơn, khác hẳn với cách thu hoạch 
bằng tay, bằng dao đá, liềm đá, xương - sừng. Điều này cũng cho thấy người Đình Tràng 
thời bấy giờ đã trồng được lúa, thậm chí có thể đã trồng khá nhiều lúa nên mới cần số lượng 
nông cụ thu hoạch lớn như vậy để thu hoạch nhanh cho kịp mùa màng, thời vụ, đồng thời 
tiết kiệm sức lao động và tiết kiệm thời gian để dành cho các ngành nghề khác.

Rìu đồng và lưỡi cày minh khí khai quật năm 1971

Dao và liềm đồng khai quật năm 2010



Thông báo Khoa học 2015 (*)

39

Đến giai đoạn Đông Sơn, bộ nông cụ thu hoạch còn phong phú và đa dạng thêm bởi 
sự xuất hiện các nông cụ thu hoạch bằng đồng khác như nhíp, dao. Hiện nay, ở một số vùng 
dân tộc thiểu số, nông cụ nhíp vẫn được người dân sử dụng để thu hoạch nông sản.

2.3. Những dấu tích khác
Bên cạnh bộ nông cụ, khi tìm hiểu dấu tích trồng lúa, chúng ta phải thấy những dấu vết 

của thóc, gạo. Ở Đình Tràng, mặc dù chưa tìm thấy dấu tích hạt lúa, vỏ trấu, nhưng tại một 
số di tích kề cận như Đồng Vông (Cổ Loa), Xuân Kiều (Việt Hùng), dấu tích lúa đã được 
tìm thấy. Xa hơn nữa, tại các di chỉ Đồng Đậu (Vĩnh Phúc), Gò Mun (Phú Thọ) đã tìm thấy 
kho tích trữ lúa gạo. Điều đó giúp chúng ta khẳng định vai trò của cây lúa nước ở thời đại 
Kim khí ở vùng châu thổ sông Hồng. Ở Đình Tràng đã phát hiện được trong bộ hòa thảo có 
cây Oriza Sativa - một loại lúa nước. 
Khai quật Đồng Vông, Xuân Kiều 
cũng phát hiện được vỏ trấu trộn 
trong các khuôn đúc, đồ gốm. Đây 
là những chứng cứ trực tiếp về nghề 
trồng lúa ở khu vực Cổ Loa.

Ngoài ra còn có một số bằng 
chứng gián tiếp về cây lúa như trên 
bề mặt trống đồng Cổ Loa (văn hóa 
Đông Sơn) có hình mô tả lễ hội cầu 
mùa của cư dân nông nghiệp lúa 
nước. Căn cứ vào chức năng của các 
di vật ở Đình Tràng, đồng thời liên 
hệ với các di chỉ liền kề khác cùng 
thời, chúng ta có thể khẳng định, cư 
dân Đình Tràng cổ là những nông 
dân trồng lúa nước thực sự. 

Như vậy có thể thấy, nông nghiệp ở Đình Tràng phát triển từ những nông cụ bằng đá, 
xương cho đến nông cụ bằng đồng, từ lao động cơ bắp (rìu, bôn) đến dùng sức kéo trâu bò 
(lưỡi cày) cho năng suất khá cao. Sản xuất nông nghiệp là một trong những điều kiện cần 
thiết để họ ổn định cuộc sống lâu dài, phát triển qua 4 giai đoạn Phùng Nguyên - Đồng Đậu 
- Gò Mun - Đông Sơn. 

3. kết luận
Đình Tràng là một trong những di tích có tầng văn hóa rất dày. Những kết quả của 8 lần 

khai quật đã cho thấy tầm quan trọng của di tích này trong khảo cổ học Tiền - Sơ sử vùng 
châu thổ sông Hồng.

Mặt trống Cổ Loa
(Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
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Với tầng văn hóa dày, diện tích tương đối lớn, khối lượng di vật phong phú, chúng ta có 
thể thấy, xã hội cư dân cổ Đình Tràng tương đối phát triển, kéo theo sự phát triển của những 
ngành nghề, trong đó có nghề trồng lúa. Tuy những dấu tích trồng lúa ở đây mờ nhạt hơn 
một số di tích khác như Đồng Đậu, Thành Dền, Gò Mun... nhưng qua những dấu tích đã đề 
cập, chúng ta vẫn có cơ sở khẳng định cư dân cổ Đình Tràng đã biết tới nghề trồng lúa, thậm 
chí nghề trồng lúa ở đây tương đối phát triển. 

Việt Nam là khu vực nhiệt đới ẩm, gió mùa, là điều kiện lý tưởng cho sự sinh sôi nảy 
nở của các loài thực vật, trong đó có lúa nước. Các nhà khoa học đã chứng minh Việt Nam 
cũng là một trong những cái nôi của nghề trồng lúa. Niên đại cây lúa ở Việt Nam tuy có 
muộn hơn so với khu vực Nam Trung Hoa, nhưng cũng gần tương đương với vùng Đông 
Bắc Thái Lan. Tuy nhiên, những dấu tích lúa cổ trong các di tích khảo cổ chưa nhiều. Có 
lẽ, điều kiện khí hậu quá thuận lợi chính là nguyên nhân khiến cho cư dân cổ ít cần đến 
những nông cụ cũng như khó bảo quản nông cụ và các hạt cây trồng trong lòng đất. 

Việt Nam là một trong 3 nước xuất khẩu lúa gạo lớn nhất thế giới. Việc tìm hiểu nghề 
trồng lúa trong các di tích khảo cổ học là điều rất cần thiết góp phần tạo dựng thương hiệu 
gạo Việt Nam. Vì vậy trong thời gian tới, chúng ta cần tiếp tục những nghiên cứu thêm về 
vấn đề này. Nghiên cứu lúa gạo từ di tích khảo cổ học tuy chỉ mang tính chất cơ sở, song 
cũng góp phần để đưa ra những bằng chứng thuyết phục hơn, hệ thống hơn, đầy đủ hơn về 
văn minh lúa nước ở châu thổ sông Hồng.
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REMAINS OF RICE CULTIVATION AT THE SITE 
OF ÐÌNH TRÀNG (ÐÔNG ANH, HANOI)

Nguyễn Thị Thao Giang, Chu Mạnh Quyền

Through eight excavations, Ðình Tràng site (Ðông Anh, Hanoi) has produced 
important evidence for wet rice cultivation. In this paper, the authors make 
analyses of archaeological data related to the rice cultivation at the site of Ðình 
Tràng. Particularly, the authors point out the natural conditions that could have 
been convenient for rice cultivation, including terrain and climatic conditions. More 
importantly, the authors also analyze the artifacts, which are presumed as being 
related to the rice, such as stone adzes and bronze axes (for soil preparation), 
bronze knives and sickles (for harvesting). Besides, according to the authors, the 
remains of fired husks discovered at the contemporary sites also indicate the rice 
cultivation by that time.


