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 چکیده

گرم و خشک و مناطق مرکزی معتدل ، مناطق و سرد کوهستانی شامل مناطقهای گوناگونی اندازحوزه فرهنگی فارس دارای چشم

-فرهنگی می تاریخ فارسازهای پیشفرهنگ بهتر تحلیلجهت  ،شودفارس محدود میحل شمالی خلیجبه سوا است که جنوبی

 -تاریخی شناسایی تمامی آثاربا توجه به اهمیت موضوع، حوضه رودخانه بوانات باهدف . شودبررسی و مطالعه هر منطقه  بایست

های در دوره هااستقراربررسی و مطالعه روند تحوالت ، های سطحیارائه توالی گاهنگاری نسبی منطقه بر اساس یافته، فرهنگی

قرار گرفت. طی  شناسیباستان یموردبررس های فرهنگی کشوردر حوزه موردبررسیبیین جایگاه فرهنگی منطقه تو  مختلف

گذاری متأخر اسالمی قابل تاریخ که از دوره نوسنگی تا دوره شناسایی شد فرهنگی -یخیاثر تار 200بررسی صورت گرفته تعداد 

 ینتأمرسد در این دوره با توجه به تغییرات اقلیمی جهت که به نظر میبوده  موشکیدوره  مربوط بهترین اثر هستند. قدیمی

تا دوره باکون هیچ استقراری  ازآنپس گیرد؛بخشی از نیازهای اقتصادی مردمان نوسنگی فارس این دره مورد سکونت قرار می

 بانشاز دوره  و های دوره لپوییاز هفت محوطه نیز سفال ،خودی منقوش دوره باکونهای نمحوطه سفال هشتشناسایی نشد. از 

ضه تا دوره با آغاز شهرنشینی در فارس این حو زمانهمو  بانش هرسد در دوربه نظر می ،نیز تنها یک محوطه شناسایی شد

 که شاید به توان تغییرات اقلیمی را یکی از دالیل اصلی متروک شدن دانست. شودهخامنشی متروک می
 

 ، الگوی استقرارازتاریخیشپگی فارس، بوانات، حوزه فرهن کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه. 1

های شناسان متعددی در فارس به بررسی و کاوش در محوطهباستان 1950میالدی تا دهه  1930از دهه 

؛ (Herzfeld 1929; Schmidt 1937; Stein 1936; Langsdorff and McCown 1942)اند ازتاریخ پرداختهپیش

زنی قرار داد که بر مورد گمانه رودخانه کرواندنبرگ تعدادی محوطه را در حوضه  1950تا اینکه در دهه 

 Vanden berghe)شناختی برای فارس پیشنهاد کرد آمده، توالی گاهنگاری باستاندستهای بهاساس یافته

 ;Sumner 1972; Fukai et al. 1973)این گاهنگاری  ازآنپس هایها و کاوش. سپس با بررسی(1954 ;1952

Egami et al. 1977; Miller and Sumner 2004; Azizi kharanaghi et al. 2013 ) خانی تصحیح گردید(-

طرف بسیاری از شناسی در فارس باعث گردید تا ازیکهای باستاننامنظم بودن فعالیت .(1396پور و نیکنامی 

از طرفی در مناطقی مانند مرودشت که بیشتر مناطق مانند شهرستان بوانات همچنان ناشناخته باقی بمانند، 

همچنین  هایی خاص بوده است.ای خاص و یا محوطهها در این دشت تمرکز داشته، تمرکز بر دورهپژوهش

-باستانهای بر اساس یافته ازتاریخ فارسدوران پیش اقتصادی -تحلیل ساختارهای اجتماعیعموم  تاکنون

این در حالی است که حوزه فرهنگی فارس دارای تنوع  کر صورت گرفته خانهحوضه رود شناسی

استقرارها تأثیرگذار بوده است. جهت  گیریشکل در هر دوره بر انداز متفاوتچشمکه این  بودهمحیطی زیست

اگانه صورت جدها و مناطق مختلف بههای مختلف فارس در هر دوره نیاز است تا درهشناخت بهتر فرهنگ

با توجه به اهمیت موضوع حوضه رودخانه بوانات . دست یافت تحلیلی جامعتا بتوان به یرند مورد ارزیابی قرار گ

یان بوانات به دلیل قرار گرفتن مشناسی قرار گرفت. باستان یموردبررساندازی کوهستانی و مرتفع با چشم

تی ویژه برخوردار شناختی از اهمیهای باستانشرق، از نظر پژوهشجنوب و های فرهنگی متفاوت فارسحوزه

تحوالت در منطقه بوانات و عدم شناخت  روشمندشناختی . با توجه به عدم انجام مطالعه باستان(1)تصویر  است

شناختی جهت شناسایی و معرفی کلیه فرهنگی، انجام بررسی باستانهای مختلف دورهفرهنگی این منطقه در 

ها در محوطه برخی بازدیدها جهت ثبت قبل از اینتا  هرچند متفاوت ضروری است فرهنگی -آثار تاریخی

لذا در این  ؛گویای وضعیت فرهنگی منطقه نیست عنوان مطالب ارائه شدههیچمنطقه صورت گرفته ولی به

در این مقاله سعی بر آن است که در ، گردیددر منطقه ثبت و مطالعه  فرهنگی -تمامی آثار تاریخی بررسی

های تحلیل یافته ازتاریخی حوضه رودخانه بوانات پرداخته شود سپس باپیش ابتدا به معرفی استقرارهای

و تعامالت جغرافیای منطقه  ،زیستهای مختلف با محیطهای فرهنگی در دورهسطحی ارتباط این محوطه

تر تا در آینده بتوان مطالعات تکمیلی جهت شناخت دقیق گیردمیای مورد ارزیابی قرار ای و فرامنطقهمنطقه

 فرهنگی مختلف بوانات انجام داد. هایدوره
 

 شناسی بواناتباستان. 2

بنای دو امامزاده و مسجد جامع بوانات در فهرست آثار ملی ثبت گردید. استاین نیز در  1315بار در سال اولین

ر این های مختصری دزنیمیالدی، بررسی و گمانه 1930های خود در مناطق مختلف ایران در دهه پی بررسی

هلوینگ و عسکری چاوردی  1386 در پی بررسی حوضه سد مروست، در سال .(Stein 1936)منطقه انجام داد 

برخی از آثار این شهرستان  1386و  1380های در سال. (Helwing 2007) از چند محوطه منج بازدید کردند

توجه به عدم انجام مطالعه باستان باتوسط میراث فرهنگی فارس مورد بازدید و در فهرست آثار ملی ثبت شد. 
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های گوناگون فرهنگی در منطقه بوانات و عدم شناخت تحوالت فرهنگی این منطقه در دوره روشمندشناختی 

شناختی جهت شناسایی و معرفی تمامی آثار تاریخی ضروری ازتاریخ تا معاصر، انجام بررسی باستاناز پیش

 شناختی بخش مرکزی و مزایجان شهرستان بواناتصل بررسی باستاناست. با توجه به اهمیت موضوع اولین ف

خورشیدی انجام  22/2/1394تا  22/12/1393تاریخ  از پور(سرپرستی یکی از نگارندگان )مرتضی خانیبه 

 شد.

صورت به، بررسی فرهنگی -جهت شناسایی هر چه بهتر آثار تاریخی با توجه به گستردگی محدوده بررسی

دهندۀ فعالیت جوامع انسانی گذشته در ها و آثاری که نشانتا تمامی محوطه شدرده انجام پیمایشی و فش

اثر ثبت گردید که از دوره  200طی بررسی صورت گرفته تعداد . رفتمنطقه است، مورد شناسایی قرار گ

های باستانی، قلعههای گذاری هستند. این آثار شامل تپه و محوطهنوسنگی تا دوران متأخر اسالمی قابل تاریخ

ای، معادن باستانی و صخره، نقوشهای آیینی دوران تاریخی، مسجد، پل، گورستان، آسیابتاریخی، مکان

در ادامه به معرفی به معرفی و تحلیل  .(1394پور و دیگران خانی؛ 1394پور خانی)شود محوطه سرباره می

 د.ازتاریخی این حوضه پرداخته خواهد شاستقرارهای پیش
 

 حوضه رودخانه بوانات (نوسنگی) موشکی دوره. 3

ازتاریخ قرار شناسان دوره پیشدر فارس موردتوجه باستان ینوسنگهای دوره پژوهش است که زیادیسالیان 

دوره نوسنگی در این حوزه، هنوز شماری از  هایپژوهشه به سابقه نسبتاً طوالنی گرفته است. با توج

های صورت گرفته در حوضه رودخانه بوانات تنها از طی بررسیاند. خ ماندههای اساسی بدون پاسپرسش

محوطه هرمنگان در غرب روستای جشنیان در های دوره نوسنگی شناسایی شد، محوطه هرمنگان سفال

. محوطه هرمنگان (2)تصویر  است شدهواقعمتر از سطح دریا  2364در ارتفاع  حوضه جنوبی رودخانه بوانات

بخش  واز بین رفته  کاریباغکه نیمه شرقی آن در اثر فعالیت بوده جنوبی -کوچک با امتداد شمالی ایمحوطه

. همچنین این محوطه در (1)جدول  جنوبی ابعاد دارد-ا امتداد شمالیمتر ب 60×40باقی مانده از محوطه حدود 

 .(1395ر و دیگران، پوخانی؛ 1395پور خانی)زنی قرار گرفت نیز مورد کاوش و گمانه 1394سال 

صوص خهحیوانات وحشی و ب هایاستخوانهندسی و وجود  ریزابزارهایقایای معماری، وجود نگاری و بالیه

دهنده استقراری فصلی و شکارورز در تل موشکی است که سپس با معماری و استقرار دائم و سانان، نشاناسب

. پیشنهاد شده که پدیده (Nishiaki and Mashkour 2006)جایگزین شده است  Bجری کشاورز در تل 

 Alley and) مربوط باشد اقلیمیتوانسته به تغییرات ناگهانی فرهنگی متمایزی در فاز موشکی رخ داده که می

Aguslsdotiir 2005; Weeks el al. 2006b: 24; Berger and Guilainc 2009; Nishiaki 2010) . این

اجتماعی جوامع نوسنگی فارس  –های اقتصادیأثیر مستقیمی بر استراتژیت یادزاحتمالبه اقلیمی تغییرات

دهنده نشان بداشته است. ممکن است فقدان استخوان گوسفند در تل موشکی و افزایش آن در تل جری 

رابطه فرهنگ  هرحالبه. (Mashkour et al. 2006: 105)تر باشد از شرایط خشک به مرطوب اقلیمییک تغییر 

توان با آن تغییرات فرهنگی را توضیح داد و این هایی است که میوهوایی تنها یکی از مدلآبو شرایط 

در  اقلیمیشناسان اعتقاد دارند که با تغییرات شدید مشخصاً به مطالعات بیشتری نیاز دارد. بسیاری از باستان

ها به مناطقی است بعضی از آن . ممکناندداشتهاز میالد جوامع نوسنگی به سازگاری جدیدی نیاز پیش 6200

راهبردهای جدیدی را برای  نیز جوامع برخی احتماالً کهدرحالیبا شرایط آب و هوایی بهتر کوچ کرده باشند، 
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در پی . (Nishiaki 2010a)اند جای کشاورزی در پیش گرفتههآوری خوراک بامرار معاش همانند شکار و جمع

پ.م تغییراتی در الگوهای استقراری این  6200هفتم پ.م و بهبود آن در  هزاره نیمه دومدر  اقلیمیتغییرات 

با توجه به مطالعات صورت گرفته بر روی مواد فرهنگی به دست آمده از محوطه هرمنگان دوره شاهد هستیم. 

 6350در حدود  رسدبه نظر میهای گیاهی های جانوری و نمونهخصوص مصنوعات سنگی، نمونه استخوانبه

از این مین بخشی از نیازهای خود در فصل مناسب أجهت ت نوسنگی فارسمردمان  اقلیمیبا تغییرات  پ.م

 .(1397پور و نیکنامی )خانی اندمنطقه استفاده کرده
 

 هرمنگانهای سفال. 3-1

های های ساده خشن با آمیزه کاه و سفالشامل دو دسته هستند، سفال هرمنگان های سطحی محوطهسفال

شامل دسته نخودی و  هاآنرنگ خمیره اند، شدهای تیره تزیینه یا قهوهکه با نقوش هندسی سیا منقوش

 بودهناکافی است. همگی نقوش از نوع هندسی  هاآنها از نوع گیاهی بوده و پخت اکثر آمیزه همه سفال ،قرمز

، تل (Fukai et al. 1973; Maeda 1986: 86)تل موشکی  TMBآمده از ترانشه  به دست هایسفالکه با 

-Alden et al. 2004: 32)و تل کوشک هزار  (Bernbeck 2010)، تل بشی (Nishiaki 2010b: 125) بجری 

 .(4)تصویر  قابل مقایسه است (34
 

 سنگی مصنوعات. 3-2

 ریزابزارهای تیغه، ریزتیغه، سنگ مادر،سنگی که شامل  مصنوعاتقطعه  35از سطح این محوطه تعداد 

 Ghasidian et)بشی آمده قابل مقایسه با تل  به دست مصنوعاتآمد.  دستبه، تراشه و دورریز مته هندسی،

al. 2010)  تل موشکی و(Fukai et al. 1973)  تفسیر  جدید تحت عنوان معلفاتتوسط نیشیاکی است که

است به بازتابی ممکن هندسی  ریزابزارهایسترده از سنگی، استفاده گ مصنوعات یفنّاوربا توجه به  شده است

ای و عوامل اقلیمی جهانی موشکی تفسیر شود. این پدیده را باید با نگاهی فرا منطقه دوره از اهمیت شکار در

که اقتصاد مبتنی بر مورد توجه قرار داد. این پدیده مبهم اقتصادی در آغاز هزاره ششم قبل از میالد زمانی

 .(Nishiaki 2018)ف شد کامل فراگیر شده، متوق صورتبهکشاورزی 
 

 دوره باکون. 4

آباد در با دوره جری و شمس زمانهمازمیالد و پیش 6000 تروک شدن محوطه هرمنگان در حدودپس از م

، چیر 1آباد، چیر شاه هایدشت مرودشت هیچ استقراری در حوضه رودخانه بوانات شناسایی نشد. از محوطه

های نخودی منقوشی که در در این حوضه سفال و تنب قلعه 2فخر آباد  ،1قنات نو  ،2آباد قاضی ،4، چیر 3

توان ها را عموماً میهای سطحی محوطهتوجه یافتهدست آمد. با بهشوند فارس تحت عنوان باکون معرفی می

توان به فاز باکون قدیم را می محوطهیک های های باکون میانی و جدید دانست و تنها سفالمربوط به فاز

های سطحی، گاهنگاری نسبی فازهای مختلف دوره باکون هرچند با توجه به محدود بودن نمونه سبت دادن

؛ 2)تصویر دست آید مربوط به فازهای دیگر نیز به ییهانمونه سفالمشکل است و شاید با کاوش هر محوطه 

 .(1جدول 
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شناسایی شد و  (Herzfeld 1929)های تپه باکون توسط هرتسفلد سفال نخودی منقوش در فارس از کاوش

 Langsdorff and McCown)میان آوردند را به« فرهنگ باکون»کان اصطالح نخستین بار النگسدورف و مک

-تقسیمه دوره قدیم، میانی و جدید به س دایسون دوره باکون راویت و اولین بار  برای همچنین (23 :1942

هنوز سؤاالت و های صورت گرفته ها و بررسیه به کاوشبا توج. (Voigt and Dayson 1992)بندی کردند 

وضعیت گاهنگاری دقیق، حوضه پراکنش این  مانندسؤاالتی  ؛است ماندهباقیابهامات زیادی درباره این فرهنگ 

. (Weeks et al. 2010)اقتصادی  و فرهنگ و ماهیت واقعی جوامع این دوره و نهادهای سیاسی، اجتماعی

باکون میانی بر اساس تغییرات تدریجی  مثالًی بین مراحل سه گانه باکون شفاف نیست، هامرزبندیهمچنین 

های خیلی های انتخابی سفال، طرحهای رایج تل گپ مشخص شده است، اما نتیجه حاصل از شکلدر طرح

آن را برای حوالی زمانی این دوره نشان دهد و  در طولرا  هاآندهد که بتواند توزیع زمانی کمی را نشان می

سفال نخودی منقوش  دهند احتماالًای نشان میهای مقایسهپژوهشای، ممکن سازد. ای درون منطقهمقایسه

ای مهم در پیگیری توسعه اجتماعی در منطقه فارس طی هزاره پنجم پ.م نقش پایه ایمؤلفه عنوانبهتواند می

جز مناطق شرقی حوزه پراکنش فرهنگ باکون است.  رودخانه بوانات نیزحوضه  .(127: 1393)کرمی، کند ایفا 

های سطحی و با توجه با بررسی در طول هزاره پنجم نیز این منطقه کامالً همگون با فرهنگ فارس است

شود. طی بررسی صورت گرفته هیچ استقراری بعد از تر دیده نمیشرقیارتباط فرهنگی با مناطق  چندان

همچنین شروع  اطالعیمبیآباد نشد بنابراین ما از این منطقه در دوره شمس هرمنگان تا دوره باکون شناسایی

-نقش یراحتبهتوان های سطحی نمیمجدد استقرارها در دوره باکون قدیم مشخص نیست. با توجه به یافته

نی یا گپ و های کامالً قابل مقایسه با فاز باکون میارا شناخت اما سفال 2های فاز باکون قدیم یا باکون بمایه

های شاخص توان از محوطهآباد و چیر را میشود. دو محوطه شاهالف دیده می باکونهمچنین باکون جدید یا 

. اگر اندشدهیبتخر شدتبهدر سالیان گذشته  متأسفانهدوره باکون در حوضه رودخانه بوانات دانست که 

دهد در ازتاریخی فارس بدانیم نشان مییشهای پگیری فرهنگکانون شکل عنوانبهکر را  خانهحوضه رود

منطقه بوانات کوچ کرده و  به بار دیگرکر  خانهدوره نوسنگی مردمان حوضه رود مانندبهدوره باکون نیز 

های فارس در اند. همانطور که در مقدمه توضیح داده شد بیشتر پژوهشاستقرارهای مختلفی را شکل داده

 طوربههای مختلف ها و درهبایست دشتبا گستره وسیع دوره باکون می دشت مرودشت صورت گرفته با توجه

های اقتصادی، معیشتی، اجتماعی و تری از ویژگیهای مشخصمجزا مورد مطالعه قرار گیرند تا بتوان تحلیل

 ای را بازشناخت.های منطقهسیاسی دوره باکون ارائه داد و تشابهات و تفاوت
 

 سفال. 1-4

و تنب  2فخر آباد  ،1قنات نو  ،2آباد قاضی ،4، چیر 3، چیر 1آباد، چیر ی شاههااز محوطه طی بررسی سطحی

-های نوع باکون معرفی میها تحت عنوان سفالاین سفال که های نخودی منقوش به دست آمدسفالقلعه 

و های نخودی ساده دسته اصلی سفال آمده از این محوطه را در دودستتوان سفالی بهصورت کلی میبهشوند. 

ظریف، متوسط و خشن  از نظر کیفیت ساخت شاملبندی نمود که هرکدام های نخودی منقوش تقسیمسفال

ای روشن متمایل به قرمز تا سیاه از قهوه هاخوبی صاف و صیقل شده و رنگ نقش آنسطح ظروف به. هستند

ع ها تنوروی سفال مایهنقششرفته پخته شدند. های سفالگری پیهای نوع باکون در کورهباشد. سفالمتغیر می

به رنگ  نقوشکه حالت طوریی هستند بهصورت زیگزاک با نقش منفبه هامایهنقشچندانی ندارد، برخی از 



 پیش ازتاریخ دوران در بوانات رودخانه حوضه /60

گوش پر شده است که های سهلوزی شکلی است که با طرح نقوشاند. از دیگر مات درآمدهروشن متمایل به 

هیچ نمونه نقش حیوانی، گیاهی یا انسانی در این کار رفته است. هها بن روی سفالدر دوره باکون بسیار فراوا

های مقایسه با دیگر محوطهقابل هاآمده از این محوطهدستهای نخودی منقوش بهسفالمجموعه وجود ندارد. 

 ;Herzfeld 1929)از جمله تل باکون  (Petrie 2011; 2013: 127-128)کاوش شده معرف فرهنگ باکون 

Schmidt 1939; Langsdorff and McCown 1942; Egami and Masuda 1962; Alizadeh 2006)،  تل

عزیزی فاضلی و )آباد ، تپه رحمت(Potts & Roustaei 2006)، تل نورآباد ممسنی (Egami & Sono 1962)گپ 

 ;Bernbeck et al. 2005; Azizi Kharanaghi et al. 2013؛1393 ؛1391عزیزی خرانقی و دیگران ، 1386 خرانقی

 ؛1390)سرداری شهرستان اقلید  تپه مهرعلی فارسی در، (1389گران، زارع و دی)رود در دشت ابرج تل میان (2014

Sardari et al. 2011: 13-16)؛1393کرمی، )زمان کاوش شده در تنگ بالغی های هم، محوطهHelwing & 

Seyedin 2006; 2010)، نخودی تل(Goff 1963; 1964) تل پیر ،(Askari Chaverdi et al. 2008) تل بشی ،

(Pollock et al. 2010)،  سرداری و تپه مش کریم  (1397؛ 1393)عزیزی خرانقی و دیگران محوطه چهارروستایی(

و جدید است، هرچند در این  مقایسه با دوره باکون میانهقابلصورت کلی و به (1394؛ طاهری 1394طاهری، 

مدت شود که بیشتر بیانگر تداوم طوالنیهایی با نقوش مشابه با دوره باکون قدیم نیز دیده میه سفالمجموع

 .(5)تصویر  باشدهای سفالی در دوره باکون میسنت
 

 مصنوعات سنگی. 2-4

چندان مورد مطالعه و  این مصنوعاتسنگی از دوره باکون،  مصنوعاتبا توجه به دست آمدن حجم زیادی 

آوری خاص های فنتواند اطالعات زیادی، ازجمله سنتمیمصنوعات سنگی قرار نگرفته است. مطالعه بررسی 

 Nishiakiآباد )در دهه اخیر مصنوعات سنگی دوره باکون تل رحمت و اقتصاد معیشتی تخصصی را فراهم آورد.

et al. 2013( تپه مهرعلی ،) و تپه مش1391سرداری و دیوارگر )( کریمNishiaki et al. 2018 مورد مطالعه قرار )

ها از سطح محوطهمصنوعات سنگی  نمونه 65صورت گرفته در مجموع  های سطحیبررسیطی  اند.گرفته

کننده، سوراخ دار،های کنگره، تیغهداردندانههای تیغه، داس تیغه ریزابزارهای هندسی، که شامل آوری شدجمع

که برداری فشاری بوده درحالیت ابزارها بدون شک محصول تراشهتکنیک ساخباشد. اسکنه و سنگ مادر می

ها به روش ضربه مستقیم جدا شده باشند. از نظر تکنولوژی، مجموعۀ رسد مقدار کمی از تیغهنظر می به

برداری در آن از طریق فشاری انجام شده است. استفاده ایی است که تراشهدهنده یک صنعت تیغهسنگی نشان

در این مجموعه تیان است. ید تیغه یک صفت مشخصه برای پسا معلفابرداری فشاری برای تولراشهغالب از ت

شکل در دوره باکون ای از رواج عناصر داسیمالحظهبلحضور قاریز تیغه وجود دارد که  3تیغه و  24

ابزارها چرت توجهی به کشاورزی در اقتصاد معیشتی این دوره است. جنس اکثر دهنده افزایش قابلنشان

شود. دیده می تیره خاکستر، خاکستری و ایقهوهسبز، کرم،  ،های ظاهری اعم از قرمزانواع رنگ وبوده محلی 

شده است. به انجام می نطقهدهد که ساخت ابزارها احتماالً در این منشان میها سنگ مادرها و برداشته وجود

توان گفت منابع استفاده شده چرت های چرت، نمیزدگیروندلیل نبود اطالعات دقیق درباره توزیع محلی از ب

  به این محل آورده شده است. دیگر مناطقشده یا از این مجموعه از خود منطقه تأمین
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 دوره لپویی. 5

شود که این های نخودی منقوش میهای قرمز ساده جایگزین سفالازمیالد سفالدر اوایل هزاره چهارم پیش

های کل هاشم، کُتکُتو، تل پشنگی، اند. از سطح محوطهتحت عنوان لپویی شناخته شدههای قرمز سفال

-تنب قلعه یکی از شاخص های دوره لپویی شناسایی شد.سفال ، پهرین و تنب قلعه2جعفرآباد سفلی، قنات نو 

های دوره الهای دوره لپویی در این منطقه است وجود چند قطعه سفال باکون جدید و تراکم سفترین محوطه

. (3)تصویر  دهد که احتماالً بتوان مرحله گذر از باکون به لپویی را در این محوطه بازشناختلپویی نشان می

های دوره لپویی را تواند تا حدودی فازفرهنگی دوره لپویی، میهمچنین با توجه به داشتن چندین متر الیه

کنار نزدیکی استقرارهای دوره باکون نشانگر یکسانی  های لپویی درمشخص کند. همچنین قرار داشتن محوطه

 .(2)تصویر  الگوهای معیشتی در این دو دوره در این حوضه است

های دوره آغازایالمی، زمینهدوره لپویی از منظر مطالعات مربوط به جوامع پیچیده، آغاز نگارش و پیش

های اولیه گیری حکومتطور بالقوه بر شکلبه النهرین،در خوزستان و اوروک در بین 2زمان با دوره شوش هم

های تل های قرمز صیقلی از کاوشبار سفال. نخستین (27: 1392سرداری زارچی )در ایران تأثیرگذار بوده است 

 Schmidt 1939: 123; Langsdorff and McCown 1942: 24-60; Egami and) باکون به دست آمد

Masuda 1962: 1-4) .های واندنبرگ ی بررسینیز ط ازآنپس(Vanden Berghe 1954) سامنر ،(Sumner 

های های تحتانی تل کوره نیز سفالهای آلدن در الیه، طی کاوش(Gotch 1968: 168-170)، گاچ (41 :1972

 Potts) محوطه 13های منطقه ممسنی همچنین طی بررسی .(Alden 1979; 2003)آمد  به دستدوره لپویی 

& Rustaei 2006; McCall 2009)  و تل اسپید  نورآبادو کاوش های تل(Potts & Rustaei 2006; Petrie et 

al. 2007; Petrie et al. 2013) سرداری زارچی، های تپه مهرعلی محوطه و کاوش 8، بررسی منطقه اقلید(

های به پژوهشهای فرهنگی این دوره مورد کاوش قرار گرفت. با توجه نهشته (Sardari 2013 ؛1392؛ 1390

مختصر صورت و آنچه گفته شد هنوز اطالع دقیقی در زمینه فهم واقعی طول مدت زمانی، چگونگی 

ای و همچنین شناخت ای و فرا منطقهبا مراحل پیشین و پسین خود، ارتباطات منطقه برهمکنش این دوره

دست نیست. با توجه به موارد های تولیدی، ساختارهای اجتماعی و سیاسی آن در الگوهای معیشتی، فعالیت

های دیگر گفته شده نیاز است تا پژوهش جامعی بر روی مواد فرهنگی این دوره صورت گیرد، همچنین دره

 ای بهتر تبیین گردد.قرار گیرد تا تعامالت منطقهکر مورد مقایسه  خانهفارس مورد بررسی و با حوضه رود

های صورت گرفته مشخص نیست. بر اساس بررسی درستینیز به فرهنگحوزه گسترش و نفوذ این 

توان سواحل فارس گسترش یافته که میهای شمالی خلیجمشخص شده این فرهنگ از سمت جنوب تا کرانه

های منطقه ها و کاوشترین حوزه گسترش این فرهنگ دانست. همچنین بررسیفارس را جنوبیشمالی خلیج

دهد. نشان از گسترش این فرهنگ در این منطقه می (Potts & Rustaei 2006; McCall 2009) ممسنی

نشان از گسترش این فرهنگ تا  (Sardari 2013؛ 1392؛ 1390سرداری زارچی، ) های تپه مهرعلیکاوش

ترین حوزه گسترش این فرهنگ مورد شناسایی قرار نگرفته شرقی تاکنوندهد؛ اما سرحدات شمالی فارس می

 شود.های شرقی این فرهنگ محسوب میبوانات نیز از حوزهرسد که می است. به نظر
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 سفال. 1-5

کلی  طوربهشاخص دوره لپویی شناسایی شد.  هایمحوطه سفال 7های صورت گرفته از سطح طی بررسی

توان به دو دسته قرمز و نخودی تقسیم نمود که هر کدام نیز به دو گروه ساده و را از نظر رنگ می هاسفال

های سطحی صورت گرفته نیاز است تا بندی بر اساس یافتهاین تقسیم ازآنجاکه قابل تقسیم هستند.منقوش 

های ظریف قرار گیرد. سفال بازنگری موردبندی ها این تقسیمآمده از کاوش به دستهای بر اساس سفال

گلی غلیظ قرمز دارای خمیره یکدست قرمز یا نخودی با پخت کافی بوده که خمیره نخودی دارای پوشش 

-ای، کاسهشکل یا استوانههای زنگیهای ظریف شامل جاماست و سطح آن صیقلی یا داغدار دارد. فرم سفال

بسته یا گردن کوتاه است. سفال معمولی لپویی دارای خمیره قرمزرنگ همراه های دهانهباز و خمرههای دهانه

طور یکنواختی هموار شده و در برخی سفال بهبا ذرات شن بوده که مغز آن اغلب خاکستری است. سطح 

های مشابه نوع ظریف بوده و در برخی موارد مانند خمره تا حدودیصیقل یا داغدار گردیده است. فرم ظروف 

های دهانه باز، کاسه به لبه ها، کاسههای آن شامل ساغرهای حلقوی متمایز شده است. فرمدهانه بسته و کف

 هایی با لبه برگشته به بیرون است.همتمایل به داخل و کوز

که وی  های نخودی منقوشی شناسایی شدهای قرمز لپویی، سفالهای سامنر در کنار سفالطی بررسی

. در ارتباط با ماهیت و دوره زمانی (Sumner 1972: 41-42)سپاس معرفی نمود آها را تحت عنوان سفال آن

های باکون بودند، این هایی که دارای الیهسایی آن در محوطهسفال نوع آسپاس، در ابتدا با توجه به شنا

گونه جدیدی از سفال منقوش باکون باشد و یا پیشنهاد مطرح شد که ظروف نوع آسپاس ممکن است یک

است زمان و یا بعد از دوره لپویی رواج یافته اینکه سبک جدید سفالی بوده که در برخی نقاط دیگر هم

های زنی در تل کوره، نشان داده که سفال نوع آسپاس در گونه مجموعه سفال. گمانه(1392)سرداری زارچی، 

های نوع های حوضه رودخانه بوانات نیز سفال. طی بررسی(Alden 1979: 146)گیرد دوره لپویی جدید قرار می

 (.6تصویر )های ظریف و معمولی لپویی شناسایی شد آسپاس همراه با سفال
 

 دوره بانش. 6

شوند که در حوضه های لپویی میهای بانش جایگزین سفالازمیالد سفالر اوایل نیمه دوم هزاره چهارم پیشد

از  .آمد که احتماالً مربوط به دوره بانش هستند به دستهایی تنها از سطح یک محوطه سفال بواناترودخانه 

شود و تا دوره متروک می بوانات هحوضه رودخانسال به یکباره استقرارهای  1500حدود این دوره پس از 

دست آمد، این به تل سنگیهای دوره بانش از . سفالشودهخامنشی استقراری در این حوضه دیده نمی

شدت فرسایش یافته قرار گرفته و اندازی کوهستانی اما کامالً خشک و در محلی رسوبی و بهدر چشم محوطه

غربی حدود -ن بسیار اندک است این محوطه با امتداد شرقیآلی های سفارایندها پراکنش یافتهدر اثر این ف

در پی بررسی سامنر در  .(1؛ جدول 2)تصویر  متر است 1856ن از سطح دریا آو ارتفاع  متر ابعاد دارد 75×40

کر یک گروه جدید سفال شناسایی شد که تا پیش از آن به عنوان یک فاز گاهنگارانۀ جداگانه  خانهحوضه رود

 . سپس از کاوش در محوطه تل(Sumner 1972: 40-41; Vanden Berghe 1952; 1954)نشده بود  متمایز

و تل  نورآباد. تل (Sumner 2003; Alden 1979; 2003; Nicholas 1980)تل ملیان  (Alden 1979)کوره 

 آمد. به دست (1393پور و دیگران، )خانیکناره و تل گپ  (Potts & Roustaei 2006)اسپید 
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های صورت گرفته، تاکنون سفال بانش از منطقۀ فسا و داراب شناسایی نشده ها و کاوشبا توجه به بررسی

میروشجی . (Miroschedji 1973; Kerner 1993: 195-196؛ 1397پور، خانی؛ 66: 1391)منصوری و اسدی، است 

نخودی ظریف دیگر ثبت  خشن با آمیزۀ گیاهی و معدنی را همراه با ظروف سازدستحضور محدود ظروف 

با آمیزۀ کاه تا آن موقع ناشناختۀ بانش که از  هایسفالکرده است و نتوانست هیچ مقایسۀ قابل درکی با 

بوشهر مواد  میدانی در هایبررسی. (Miroschedji 1973: 3)حوضه رودخانه کر به دست آمدند ارائه دهد 

از دورۀ بانش در  ایواریختهلبه کاسه یا  و سینیهیچ  معرفی شده امامرتبط با بانش را از سطح یک محوطه 

 :Carter et al. 2006)قابل تأیید نیست  چندان، بنابراین گاهنگاری مجموعه اردبین این مجموعه وجود ند

های دوره رهای حوزه فرهنگی فارس استقرارهها و درغم اینکه در تمامی دشت. همانطور که گفته شد علی(89

شود بطوریکه در اکثر دوره بانش دیده می هایاستقراربه یکباره کاهش شدیدی در  وجود داردی باکون و لپوی

-دست نیامده و تنها سفالبههای بانشی واریخته و یا سینیهای لبههای شاخص یعنی کاسهاین مناطق سفال

ها مانند فسا و دیگر دره مانندبهاند. در حوضه رودخانه بوانات نیز وضعیتی هایی با آمیزه شن درشت یافت شده

نیز  ازآنپسهای دوره بانش شناسایی شد و داراب و یا سواحل خلیج فارس دارد که تنها از یک محوطه سفال

کر نیز با  خانههای سامنر در حوضه رودتا دوره هخامنشی از این دشت استقراری شناسایی نشد. طی بررسی

ین استدالل نمود که این روش کاهشی در نتیجه نوعی دگرگونی سامنر چنکاهش استقرارها روبرو هستیم، 

تدریجی از اقتصاد معیشتی بر پایه کشاورزی آبی در دوره باکون تا نوعی اقتصاد بر پایه دامپروری عشایری در 

تغییرات و  (Alden 2013)آلدن و  (Sumner 1986)سامنر باشد. همانطور که توضیح داده شد دوره بانش می

 دانند.ها را در نتیجه تغییر اقتصاد معیشتی مردم از کشاورزی آبی به دامپروری عشایری میاستقرارکم شدن 

 این تغییرات دانست. موثر برعوامل  یکی ازرا  اقلیمیتوان تغییرات محیطی میبا نگاهی با مطالعات زیست

آمده از شمال غرب  به دست هایترین سوابق تغییرات زیست محیطی دوره هولوسن در ایران از نمونهکامل

 Van Zeist and Bottema 1977; Stevens)زریبار و میرآباد ، (Bottema 1986)ارومیه زاگرس همچون دریاچه 

et al. 2001; 2006; Griffiths et al. 2001)  .ی صورت سشناهای گردهبراساس پژوهشحاصل شده است

که نشان دهنده یک مشخص شده ه چهارم قبل از میالد یک خشکسالی در هزاربر روی دریاچه میرآباد  گرفته

. یک (Stevens et al. 2006)منطبق است  هزار سال پیش 5.2ویداد با رویداد بالقوه خشک است، زمان این ر

 .Bruthans et al)است  شدهگزارشمنطقه تنگه هرمز  در هزار سال پیش 5یز در حدود از دریا ن نشینیعقب

از  هاییبخشازمیالد یک دوره از تغییرات ساحلی قابل توجه در د هزاره چهارم پیشدهه نشان میک (2006

های غار ازمیالد به وضوح در یافتهپیش 3200یک رویداد در  .(Jones et al. 2013:30)است ایران بوده 

کسالی در که به طور بالقوه با دیگر سوابق خش (Bar Matthews et al. 1997)ثبت شده است  (Soreq)سوارک 

و ماهیت  بندیزمان. (Staubwasser and Weiss 2006)منطقه از جمله موارد رخ داده در ایران، مرتبط است 

ی که امنطقهکه در درون  هاییآنی برای جوامع است؛ چه مدارای پیامدهای بالقوه مه اقلیمیاین تغییرات 

 باشندمی ه در مناطق همجوار این منطقهک هاییآنقرار دارند و چه  شده مشخصدر آن  اقلیمیتغییرات 

(Jones et al. 2013:25). پ.م خشکسالی  3200شناسی مشخص است که در حدود با توجه به شواهد گرده

های در اکثر دره هااستقراراحتماالً شاید یکی از دالیل متروک شدن پیوسته که  به وقوعدر منطقه وسیعی 

توجه به خشکسالی به دیگر مناطق که شرایط بهتری جهت استقرار  فارس بوده است. مردمان این دوره با
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اند و برخی از نشین شده و به دامداری مشغول شدهکوچنیز اند برخی از مردمان کشاورز داشته مهاجرت کرده

ن آ ترینمهماند که از بزرگی را شکل داده هایاستقراردر مناطق مساعد  قرار گرفتننیز با در کنار هم  هاآن

( هر Alden 2013) تار گسترده شدههک 70تا  45ملیان در حدود  شهرتوان ملیان را نام برد، در این برهه می

های جدید صورت گرفته توسط سرداری نشانده وسعت بیشتر این شهر در این دوره است )سرداری چند کاوش

ا تماماً بر عملکرد سیستم مدیریتی عیالمی، مهرها و اثر مهرههای آغازنبشتهگلها، ؛ ساختمان(1397زارچ 

. آلدن نیز رشد سریع و چشمگیر شهر ملیان در دوره بانش را (Sumner 2003: 117) دهندمی را نشانپیچیده 

 (Alden 2013: 226)اند ساکن نبوده  رودخانه کرداند که پیش از آن در حوضه از طریق مهاجرت مردمانی می

میانه نه تنها یک شهر بوده بلکه بزرگترین استقرار زمان خود در ایران بوده ملیان در دوره بانش  که احتماالً

 .(Petrie et al. 2006: 189)است 
 

 های بانش حوضه رودخانه بواناتسفال. 1-6

های دوره لپویی شده بود که این سفال شنی جانشین سفال آمیزههایی با ساختار کر سفال خانهدر حوضه رود

با وجود گسترش چشمگیر  بر این دارد کهشن داللت  آمیزه استفاده عمومی و رایج از .دمشخصه دوره بانش بو

شن عرضه  آمیزهکاه و شن و یا  آمیزهسفال با  تکنولوژی سبک ساخت سفال پس از دوره لپویی در این دوره

و  آوریکف جمع 2لبه و  7قطعه سفال شامل  9طی شناسایی و بررسی سطحی تل سنگی تعداد . شودمی

سفال با خمیره و پوشش گلی رقیق به رنگ نخودی مایل به قرمز و قرمز و آمیزه ترکیبی از ثبت و ضبط شد. 

ها خوبی پرداخت نشده است. تمامی سفالها بهها اکثراً دست سازند و سطح آنشن و ماسه درشت است. سفال

گیرند. فرم ظروف تا خشن قرار می های متوسطساده و فاقد تزئین هستند و از نظر کیفیت ساخت جزء سفال

ای قرار دارد که این نوع دسته، به ها دستههای دهانه باز و خمره هستند بر زیر لبه یکی از سفالاکثراً کاسه

است. با  سفارپیش از میالد در  های نیمه دوم هزاره چهارمدسته دماغی معروف است که از شاخصه سفال

-های با آمیزه شن دوره بانش محوطهها با سفالچنین مقایسه دیگر سفالتوجه به سفال با دسته دماغی هم

)خانی اره و تل گپ کن (Sumner 2003; Alden 1979)، تل ملیان (Alden 1979; 2003)هایی چون تل کوره 

 .(7)تصویر  دانستتوان این محوطه را مربوط به دوره بانش می (1393پور و دیگران، 
 

 ازتاریخی حوضه رودخانه بواناتگیری استقرارهای پیششکل نقش عوامل محیطی در -7

شود، درک رابطه میان شناسی پیگیری میهای باستانبی شک یکی از اهداف و راهبردهایی که در بررسی

معاصر با یکدیگر از یک سو و از سوی دیگر با زیست بوم آن منطقه است  های شناسایی شدهمحوطه

(Niknami 2000: 51). ها با زیست بوم منطقه نیاز به درک میزان بر همین اساس برای درک ارتباط محوطه

است میزان  نیازها است. در همین راستا ها به عوامل طبیعی و انسانی مانند راهی هر یک از محوطهگوابست

-یان محوطهدر م .(Parsons 1972)ها با عوامل محیطی موثر مورد سنجش قرار گیرد فاصله هر یک از محوطه

های پیش از تاریخی حوضه رودخانه بوانات تنها سه محوطه وسعتی بیش از یک هکتار دارند که دو محوطه 

نزدیکی به منابع آب ی لپویی است. از دیگر عوامل مهم مربوط به دوره باکون و یک محوطه مربوط به دوره

 Evans and Gould 1982; Abdi)مداد شود تواند دلیلی بر یکجانشینی توام با کشاورزی قلمی بوده که دائم

پذیر باشد و های کشاورزی تنها زمانی ممکن است که به آن دسترسی امکانکه آبیاری زمین . چرا(2003
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شوند هرچند برخی از پژوهشگران این عامل را تنها دلیل برای های خود مستقر میجوامع نیز در کنار زمین

شناسی نشان داده که برخی از روستاها در فاصله باستانمطالعات قومکنند چراکه یکجانشینی عنوان نمی

اند های خود را در نزدیکی منابع دائمی آب مکان گزینی کردهبسیار دوری از منابع آب قرار دارند و زمین

(David and Tomas 2008: 30; Kramer 1982)توان بر اساس تنها یک شاخصه چنین . به همین دلیل نمی

تری را ارائه کرد. در اینجا وسعت و ارتفاع از توان نظر محتملرا ارائه داد؛ اما بامطالعه سایر الگوها می تحلیلی

تواند گذاری فرهنگی و میزان تقریبی گسترش افقی آن است میهای اطراف که مبین میزان نهشتهسطح زمین

رای وسعت و ارتفاع قابل توجه، متناسب به هایی که دابه این معنا که محوطه کننده باشددر این فرایند کمک

ای مناسب برای توانند محوطهشرایط زمانی و مکانی و نیز در فاصله نزدیک با منابع آب دائم قرار دارند، می

رودخانه بوانات به فاصله کمتر  ازتاریخی حوضههای پیشیکجانشینی تلقی شوند؛ در این میان تمامی محوطه

ها تنها با اند. با این وجود بحث درباره الگوی معیشتی این محوطهبوانات قرار گرفتهمتری رودخانه  100از 

کوهی مرتفع کم عرض ی میانشناسی قابل درک است. دره بوانات به عنوان یک درههای باستانانجام کاوش

ر مرکز دشت های این دشت ددرصد است، به همین دلیل تمامی محوطه 5هایی با شیب بیشتر از دارای زمین

گیری از سطح دریا که در امتداد رودخانه بوانات است شکل ی شکلترین نقطه ارتفاعی محدودهو در پایین

توان مشاهده کرد این است که میان دریا میها از سطحاند. نکته جالبی که در مورد ارتفاع محوطهگرفته

یم برقرار است. بیشتر ارتفاع را محوطه نوسنگی ها از سطح دریا یک رابطه مستقها و ارتفاع آنوسعت محوطه

ازتاریخی حوضه های پیشمتر داراست. در دوره باکون که بیشترین تعداد محوطه 2364هرمنگان با بیش از 

متری و مابقی در  1800-2000ها در ارتفاع درصد از محوطه 50، مربوط به این دوره بودهرودخانه بوانات 

 -2200ی لپویی نیز در ارتفاع های دورهز سطح دریا قرار دارند. تمامی محوطهمتری ا 2000-2200 ارتفاع

متری قرار گرفته است  1800اند. تنها محوطه بانشی شناسایی شده نیز در ارتفاع متری قرار گرفته 2000

متداد راه ارتباطی از میان دشت و در ا ینترمهمبا توجه به سیمای کوهستانی منطقه  (.1؛ جدول 2)تصویر 

های پیش از تاریخی شناسایی شده در کنار راه ارتباطی امروزی کند و تمامی محوطهرودخانه بوانات عبور می

های ضروری برای سهولت در تبادالت و جابجایی های ارتباطیراه که دسترسی بهاند. از آنجاییقرار گرفته

-مورد استفاده قرار می زهای پیش از تاریخی نیرسد راه ارتباطی کنونی در دورهبسیار مهم بوده به نظر می

 گرفته است.
 

 نتیجه. 8

محیطی گوناگون جهت شناخت و ها و شرایط زیستبا توجه به گستردگی حوزه فرهنگی فارس و وجود اقلیم

شناسی قرار گیرند، باستان موردبررسیها و مناطق های مختلف نیاز است تا دیگر درههای دورهتبیین فرهنگ

شواهد استقراری مربوط به ترین شناختی قرار گرفت. قدیمیرو حوضه رودخانه بوانات موردبررسی باستانینازا

شناسایی شد. با کاوش در این محوطه مشخص  محوطهکه از این دوره تنها یک  بوده)نوسنگی(  دوره موشکی

پس از مدتی با شناختی که از این اند و کردهبه این منطقه کوچ می شده که در ابتدا مردمانی در فصل مناسب

 ای با پالنچینه اند اولین روستای این حوضه را با وسعتی کمتر از نیم هکتار با معماریدست آوردهمحیط به

. کوچ به این منطقه احتماالً به دلیل برطرف کردن بخشی از نیازهای معیشتی انددهآور به وجودگوشه راست

از دوره  ازآنپس صورت گرفته است. ازمیالدپیش در نیمه دوم هزاره هفتم میاقلیبا تغییرات  زمانهمخود 
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که در اوایل هزاره ششم پ.م یعنی  معتقد استسامنر  ؛آباد هیچ استقراری شناسایی نشدجری و شمس

با دوره جری در دشت مرودشت کشاورزی به شیوه آبیاری گسترش یافته اگر این فرض سامنر را  زمانهم

، مردمان رودخانه کرحوضه در مناطق مستعدتر مانند گفت که با شروع رواج کشاورزی  تواننیم میدرست بدا

با . اندسکنی گزیدهدشت مرودشت  در مناطقی مانندساکن در محوطه هرمنگان این محل را ترک کرده و 

گیری رسد و با شکلبه حد اعالی خود می رودخانه کرشروع دوره باکون افزایش جمعیت در حوضه 

شاهد گسترش این فرهنگ در پهنه جغرافیایی وسیعی  خاص این دوره، اقتصادی -ساختارهای اجتماعی

 رودخانه بوانات فرهنگ باکون در حوضه ای چند صد ساله مردمانی باهستیم که در این دوره پس از وقفه

رسد که مردمانی با به نظر می ها. با توجه به زیست بوم منطقه و موقعیت قرارگیری این محوطهاندشدهمستقر 

محوطه  هشتکه از  اندکردهساختار معیشتی متکی بر کشاورزی در طول دوره باکون در این حوضه زندگی می

 های دروه لپویی شناسایی شد.نیز از هفت محوطه سفال ازآنپسهای نخودی منقوش شناسایی شد. سفال

زولی پیوسته در نحوه استقرارهای مربوط به هزاره چهارم سامنر متوجه یک سری شواهد مبنی بر وجود سیر ن

در حوضه رودخانه کر  )آغاز دوره کفتری(تا اواخر هزاره سوم پیش از میالد  )پایان دوره باکون(پیش از میالد 

گردید. وی اذعان نمود که این الگوی ماحصل مشاهده یک سیر نزولی پیوسته و یکنواخت تولیدی در نظام 

منطقه جست. سامنر به تشریح سیر نزولی  نمکزارهایقه بوده و دلیل عمده آن را بایستی در کشاورزی منط

مرورزمان مشکالت این امر افزوده کند بهپردازد وی اشاره میای در طی دوره لپویی مینظام آبیاری منطقه

ها نیز بر انبوه آب راهسازی بندهای سالیانه و پاکشده تا جایی که نیاز به کوشش همگانی در جهت ساخت آب

ها ها ساخت آبراهاز این سال یکی در ،گرددم این نظام دچار اضمحالل میشود و سرانجامشکالت اضافه می

های کشاورزی قطع شده و نواحی حاصلخیز دره به بیابان خشک سوی زمینشود. جریان آب بهمتوقف می

 پروریدامگاهی یافتند و روندی آغاز شد که به . بدین ترتیب مردم از فواید دامداری آشودتبدیل می

، وضعیت اشاره شده در حوضه رودخانه کر با بوانات تا حدودی متفاوت است در حوضه نشینی انجامیدکوچ

شود، استقرارهای دوره لپویی نیز در رودخانه بوانات تغییر چندانی در الگوهای استقراری این دوره دیده نمی

مانند دهد در این دوره نیز بهودی در نزدیکی استقرارهای باکونی قرار دارند که نشان میکنار رودخانه و تا حد

مبتنی بر کشاورزی بوده است. با شروع دوره بانش استقرارها به یکباره  معیشتیدوره باکون احتماالً ساختار 

با توجه به موقعیت های بانش شناسایی گردید که شوند از این دوره تنها از یک محوطه سفالمتروک می

محوطه را استقراری موقت و فصلی دانست.  توان اینها میقرارگیری، سطحی بودن آثار و ضخامت کم الیه

های کفتری، قلعه و شغا/تیموران هیچ استقراری شناسایی نشد تا اینکه مجدداً در دوره نیز از دوره ازآنپس

های گیری حکومتنیمه دوم هزاره چهارم پ.م با شکل در هخامنشی شاهد استقرارهایی از این دوره هستیم.

شاهد تغییرات اساسی در الگوهای استقراری و ساختارهای اقتصادی و اقلیمی و همچنین تغییرات  اولیه

شده و ساکنان به دامداری و های میانکوهی مانند بوانات متروکدره در این دوره بسیاری از ،اجتماعی هستیم

، )تل ملیان(شهرهایی مانند انشان  گیریشکلبه  با همچنیناند و یا مساعد روی آوردههای کوچروی در دشت

در شهرها اجتماعی و اقتصادی  ساختارهای ها متروک شده و با تغییراتبرخی از درهمراکز کوچک روستایی 

کنار مطالعات بایست در تر این موضوع میاند. البته باید اذعان کرد جهت تحلیل بهتر و قطعیمستقر شده

 .گیرند های فارس مورد بررسی قرارها و درهدیگر دشت ،زیست محیطی این دوره
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 تشکّر و قدردانی

از فرماندار محترم بوانات جناب آقای اسدالهی که بودجه بررسی را تأمین نمودند، از سرکارخانم دکتر چوبک 

ا سرداری زارچی مشاور محترم علمی و شناسی، از جناب آقای دکتر علیرضرئیس محترم پژوهشکده باستان

خصوص جناب آقای به و گردشگری فارس دستیصنایعراهبردی طرح، از مسئولین محترم میراث فرهنگی، 

دکتر مصیب امیری، جناب آقای رضا نوروزی، جناب آقای ابراهیم قزلباش، جناب آقای پوراسد و جناب آقای 

های ارزنده به دلیل راهنمایی ی دکتر محمدحسین عزیزی خرانقیآقا جناب نماییم. ازسپاسگزاری میخدابنده 

 .نماییمآقای محمدحسین طاهری به خاطر در اختیار گذاشتن منابع منتشر نشده خود قدردانی می جنابو 
 

 هاپیوست
 

  
: نقشه پراکندگی استقرارهای پیش از تاریخی حوضه 2تصویر  ناتبوا شهرستان: موقعیت جغرافیایی 1تصویر 

 رودخانه بوانات
 

 
 به رودخانه بوانات )دید از جنوب(: نمای کلی تنب قلعه مشرف3تصویر 
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محوطه دوره نوسنگی  های: طرح نمونه سفال4تصویر 

 هرمنگان

 محوطه شاه آبادهای دوره باکون : طرح نمونه سفال5تصویر 

 

  
 تل سنگی محوطههای دوره بانش : طرح نمونه سفال7تصویر  محوطه کتکتوهای دوره لپویی : طرح نمونه سفال6تصویر 
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 های پیش از تاریخی حوضه رودخانه بوانات: محوطه1جدول 

 
 

 منابع

شناسی بخش مرکزی و مزایجان شهرستان بوانات، آرشیو ، گزارش نخستین فصل بررسی باستان1394پور، مرتضی، خانی

 شناسی )منتشر نشده(.پژوهشکده باستان

-منظور تعیین عرصه و حریم محوطه هرمنگان، آرشیو پژوهشکده باستانزنی به، گزارش کاوش و گمانه1395پور، مرتضی، خانی

 .شناسی )منتشر نشده(

شناسی )منتشر ، آرشیو پژوهشکده باستاندارابشناسی شهرستان ، گزارش نخستین فصل بررسی باستان1397پور، مرتضی، خانی

 نشده(.
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منظور تعیین عرصه و حریم محوطه زنی بهکاوش و گمانه ،1395پور، مرتضی، امیر حیدری، حبیب عمادی، افشین اکبری، خانی

 شناسی، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.هرمنگان، در مجموعه مقاالت همایش ساالنه باستان

های پور، مرتضی، رضا نوروزی، رضا ناصری، زینب قاسمی، زیر چاپ، کاوش در تل گپ کناره حوضه رودخانه کر، پژوهشخانی

 شناسی ایران.انباست

های فارس ، تبیین فرهنگ1393پور، مرتضی، رضا نوروزی، رضا ناصری، سلمان خسروی، میالد زراعت پیشه، حبیب عمادی، خانی

 .58-39: 10شناسی دانشگاه تهران، شماره در طول هزاره سوم بر اساس کاوش های تل گپ کناره، مطالعات باستان

، 1394محمدامین میرقادری، حبیب عمادی، حمید طباطبایی، فرانسوا دوسه و ملیحه طهماسبی، پور، مرتضی، میثم نیکزاد، خانی

-شناسی بخش مرکزی و مزایجان شهرستان بوانات، مجموعه مقاالت کوتاه همایش ساالنه باستاننخستین فصل بررسی باستان

 .160-155شناسی، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، 

ارزیابی توالی فرهنگی دوره نوسنگی فارس بر اساس گاهنگاری مطلق محوطه ، 1396 الدین،نیکنامی، کمال تضی،پور، مرخانی

 .29-15(: 2)3سنجی ، پژوهه باستانهرمنگان

-پژوهش، حوضه رودخانه بوانات استقراری از دوره نوسنگی در محوطه هُرمَنگان ،1397 الدین،نیکنامی، کمال پور، مرتضی،خانی

 .46-27: 19باستان شناسی ایران های 

شناسی تپه میانرود، فارس، آرشیو سازمان میراث فرهنگی، ، گزارش کاوش باستان1389زارع، موسی، ابواالحرار، علیرضا، 

 دستی و گردشگری )منتشر نشده(.صنایع

)اقلید( در دوره مس و سنگ های شمال فارس اقتصادی فرهنگ -های اجتماعی، تحلیل پیچیدگی1390سرداری زارچی، علیرضا، 

 شناسی دانشگاه تربیت مدرس )منتشر نشده(.نامه دکتری گروه باستانهای تپه مهرعلی، پایانبر اساس کاوش

 .46-27: 20پژوه ، دوره لپویی در فارس، باستان1392سرداری زارچی، علیرضا، 

های اواخر پیش از سنگی تپه مهرعلی فارس در بستر فرهنگ، فرایند تولید صنایع 1391سرداری زارچی، علیرضا، دیوارگر، مهدیه، 

 .36-17: 18شناس تاریخ، پیام باستان

شناسی، کریم سمیرم، مجموعه مقاالت کوتاه ساالنه باستان، کاوش تپه مش1394سرداری زارچی، علیرضا، طاهری، محمدحسین، 

 تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی.

-تعامالت فرهنگی اجتماعات دوره مس و سنگی منطقه سمیرم بر اساس کاوش تل مش، بررسی 1394طاهری، محمدحسین، 

 شناسی دانشگاه تهران )منتشر نشده(.نامه کارشناسی ارشد گروه باستانکریم، پایان

-، شواهدی جدید از دوره نوسنگی و باکون بر اساس سومین فصل کاوش1393پور، مرتضی، عزیزی خرانقی، محمدحسین و خانی

کوشش شناسان جوان، بهالمللی باستانآباد، پاسارگاد، در مجموعه مقاالت همایش بینشناختی تپه رحمتباستان های

 .86-67پور و رضا ناصری، انتشارات دانشگاه تهران، صص محمدحسین عزیزی خرانقی، مرتضی خانی

: شواهدی از ، محوطه چهارروستایی1397، پور و  مهسا طاهریعزیزی خرانقی، محمدحسین، کمالدین نیکنامی، مرتضی خانی

 .84-65: 17شناسی ایران های باستان، پژوهشفارسسواحل شمالی خلیج دوره باکون در

شناختی محوطه چهارروستایی بوشهر، در ، کاوش باستان1393پور، عزیزی خرانقی، محمدحسین، نصراله ابراهیمی و مرتضی خانی

 .318-315شناسی: تهران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری: ستانمجموعه همایش ساالنه پژوهشکده با

آباد پاسارگاد: گاهنگاری نسبی و مطلق، تپه رحمت 1391پور، مرتضی هیرو، خانیخرانقی، محمدحسین، نیشیاکی، یوشیعزیزی

 .78-101، صص: 2-3، شماره 27، جلد نامهایران

نامه های سفالی، آباد بر اساس یافتهای تپه رحمتگاهنگاری مقایسه 1386خرانقی، محمدحسین نشلی، حسن، عزیزیفاضلی
 .59-68، صص: 21و  20های دستی و گردشگری، شمارهفرهنگی، صنایع، سازمان میراثپژوهشگاه

ر های اخیازمیالد )بر اساس کاوشسیاسی در شمال فارس طی هزاره پنجم پیش -، بازتاب توسعه اقتصادی1393کرمی، محمد، 

-شناسان جوان، به کوشش محمدحسین عزیزی خرانقی، مرتضی خانیالمللی باستاندره بالغی(، در مجموعه مقاالت همایش بین

 .140-127پور، رضا ناصری، تهران: دانشگاه تهران، 
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