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 چکیده

، بخصوص رود کر و سیوند یدائمرودهای و  هاهرزاب ضه آبریز درون جاری با داشتن فراوانی نسبییک حو عنوانبهمنطقه فارس 

این  هاییافتهنودر دوره باکون نیز اهمیت خاصی دارد.  آنهای متعددی را به وجود آورده و مطالعات استقرارگاهتاکنون  گذشتهاز 

است که طی یک بررسی در  ژتونو  یمهرگلاثر  ازجمله یشناختباستان یهایافتهو سایر  هاینهسفالاز  یامجموعهپروژه شامل 

 ازقطعه سفال  5باکون الف به همراه محوطه  15نمونه سفالی از  44از بین این آثار  محوطه یافت شده است.  62فارس از  منطق

عات پتروگرافی در نظر گرفته ، جهت انجام مطالتوسط النگسدورف، مک کان و اشمیت 1937و  1932 یهامهروموم یهاکاوش

یکسان  منشأ ناشی از هاسفالدر تمام  مشابهکه ترکیب  دهدمینشان  آمدهدستبه هاآزمایشچیزی که در این  ترینشاخص. شد

 هستند.   پژوهش مورد حوزهاز درون  هانمونه
 

 فارس پتروگرافی، ،باکون الف: یکلید هایواژه

                                                 
ی نویسنده مسئول:رایانامه                                                                                                               

 aeedi@samt.ac.irS 
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 مقدمه. 1

 موقعیت درمتر از سطح دریا،  1540و میانگین ارتفاع  یلومترمربعک 100و هزار 133 وسعتاستان فارس با 

حوضه . این (1)شکل  است شدهواقعدرجه طول شرقی  55درجه و  50درجه عرض شمالی و  31درجه و  27

ند ، بخصوص رود کر و سیودائمیرودهای و  هاهرز آب ( با داشتن فراوانی نسبیEndorheicدرون جاری )آبریز 

 این نظر جایگاه باالیی نیز در مطالعاتاز و  را به وجود آورده یهای متعدداستقرارگاهتاکنون  گذشتهاز 

حاصلخیز و سعت میان کوهی کم ومتعدد و  یهادشت. پیداکرده استران ای ازتاریخیشپ یشناختباستان

شامل غرب فارس  وا مرکز شمال ت از ،هادرهو در حاشیه  جاری یهارودخانهدر مسیر  حاصلیببرخی 

ستهبان، باد، افیروزآ، جنوبی فارس مانند فسا یهادشت در کنار ممسنیباد و نورآ، مرودشت بیضا یهادشت

 آنکه در مورد تحلیل حوزه معیشت  استداده را تشکیل  هاییبومیستز، الر و داراب ، کازرونجهرم

(Catchment Site )که این  دهدیمنشان  آندر  شناسیاقلیمیریندت مطالعا البته و وجود دارد یهابحث

 (. Alden, 1979تا به امروز دستخوش تغییرات زیادی نشده است ) ازتاریخیشپوضعیت از دوران 

صورت  آنمنسجمی در  نسبتاً یهاپژوهش، اقلیم فارس یشناختبومهمیت باستان ابا توجه به  و روینازا

تل  یهاکاوشبا  . مطالعاتی کهفرهنگ باکون در این منطقه شدر و کنکاش دمنجر به شناسایی  گرفت که

 یهاسال، در شرقی دانشگاه شیکاگو موسسهروشمند  یهاکاوشو  توسط هرتسفلد 1928باکون در سال 

ساختارهای جامع  برای مطالعه ییهاکوشش و با آغاز  (Langsdorff and McCowen, 1942) 1937و  1932

( ادامه یافته و تا حال Sumner, 1994 ،Alizadeh, 2003; 2006 ن. ک. بهمورد  در این) باکونمعیشتی 

نظری در تداوم و  (1391و دیگران، نوبری ؛ هژبری 1387)ن. ک به زیدی، میدانی مختلف  یابخشهحاضر همچنان در 

ال س هزار چند اوج ینقطه نشانگر الف( باکون)مرحله فارس جدید شاید به خاطر این است که  هایناو است. 

، بخش وسیعی از یامنطقه یهاتفاوت رغمیعلحله ، ر فارس است. طی این مرد ازتاریخیشپفرهنگی  یتوسعه

 (1383)علیزاده،  فرهنگ مادی به یکنواختی رسید ازنظرجنوب ایران 
 

 
 باکون هایمحوطه: نقشه استان فارس و موقعیت 1 تصویر
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باکون نخودی منقوش  یهاسفالپراکنش بررسی و تحلیل  بازنگری و  "با عنوان  ، این پروژه همین راستا در

تعریف و سعی شد تا با استفاده از  " آزمایشگاهی یهاروشبا استناد به  )زاگرس جنوبی( الف در منطقه فارس

 پاسخی هایافتهتحلیل ساختاری این سفالی فرهنگ باکون، و  هاییافته یسنجباستانو  زمایشگاهیآ یهاروش

حاصل  درواقعیافت شود.این مقاله  هاسفالپراکنش این چگونگی سلیقه انگاری در جهت  دورازبهروشن و 

که از طریق بررسی میدانی و بازنگری محدوده استان فارس  هاستسفالبر روی این نتایج اولیه این پژوهش 

 .(2)شکل  یافت گردیده است
 

 
 موردپژوهشباکون در محدوده  هایمحوطه: نقشه توپوگرافی و موقعیت 2 تصویر

 

 و ریخت شناختی منطقه  محیطییستزهای ویژگی. 2

 3400ت تقریبی ، دشتی عریض به وسع، در استان فارسزاگرس یاکوههرود کر در  یحوضهی بخش سفال

است و میانگین ساالنه  خشکیمهن آن یوهواآب .طح دریا ارتفاع داردمتر از س 1600حدود  و یلومترمربعک

در حوضه رود کر در جنوب شرقی متغیر است.  متریلیم 200در شمال غربی تا  متریلیم 350از  آنباران در 

ییر در . با این تغ کندیماز سالی به سال دیگر بسیار تغییر  بارد و میزان آنیمزمستان باران  یاماههفقط در 

سال است که مردم  7000حدود است.  پرمخاطرهاما  یرپذامکانن ، کشت دیم غالت در زمستامیزان بارندگی

 ، هزاران سال است که در. از طرفی هماندمشغول یآبه کشت در این دشت ب آببا استفاده از منابع مختلف 

 ( 39: 1377)سامنر، . شودیم ینتأمبز ، بخش مهمی از معاش مردم از طریق نگهداری گوسفند و کنار کشاورزی

 40در استان فارس در حدود  ز جنوبی آنمیان کوهی وسیعی است که مر یهادره، شامل رود کر یحوضه

 –زاگرس از شمال غربی  یاکوههدر این منطقه جهت رشته است.  شدهواقعی شمال شرقی شیراز کیلومتر
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 یزآبراین منطقه حوضه جغرافیایی  یمشخصه ینترمهم حتماالًا.  یابدیمجنوب  شرقی به جنوب غربی تغییر 

و  ماهورهاتپهاز اطراف  حلقابل یهانمک. شودیمصاف و هموار دیده  صورتبهمرکز دره داخلی است. 

 (.Alden, 1979) کندیمو این منطقه را برای کشاورزی نامناسب  گذردیمبسیار نرم حاصلخیز  یاخاکه

رود کر تقسیم زهکشی داخلی به دو بخش مجزاست : دشت بیضا ، که ابتدا  هحوض یگرد یمشخصه

، که و مرودشت کندیم آبیاریرا  آن هاکوهدر زیر  داریبش یهادامنهیا  هاکوهبزرگ حواشی  یهاچشمه

 )زیدی، کردندیم آبیاریرا  آن )پلوار(رودهای کر و سیوند درگذشتهدومین زهکش داخلی در این دره است و 

1387 :6). 

برای انطباق  چراکهاهمیت زیادی در این پژوهش دارد  زمین ریخت شناختی دیدگاه ازبررسی این منطقه  

در این اقلیم نیاز به داشتن یابی سفال،  منشأدر مواردی همچون دادهای پتروگرافی با ساختار شیمیایی زمین 

 پیوستههمبه ارتفاعات از متشکل استان غرب الشم و شمال در واقع نواحیاطالعات کافی در این زمینه است. 

 هاکوه حدفاصلهای جنوب و جنوب باختری استان، در ، در گسترهکهدرحالیهای عمیق است. و دره

 این .شوندمی آبیاری رودها توسط که دارد قرار …یز، مرودشت ونیرهای حاصلخیز شیراز، کازرون، تدش

 ـ ساختاری هایحوضه تقسیمات براساس د.ریزنمهارلو می پریشان و ن،بختگا هایدریاچه به درنهایت رودها

 زاگرس و مرتفع زاگرس ،شدهرانده زاگرس) زاگرس و سیرجان ـ سنندج زون دربرگیرنده فارس استان رسوبی،

 در .(3)شکل  دارند خاوری جنوب ـ باختری شمال روند ساختارها و هابرجستگی بیشتر و است (خوردهچین

 ـ ساختاری و ریخت شناختی هایهنهپ زیر به توانمی را فارس استان باختر جنوب به خاور شمال درونیک

 .(1370)درویش زاده، یم کردتقس زیر رسوبی
 

 
 فارس  هایدشت شناسیریختزمین: نمایی از شمایل 3 تصویر

 

 سنندج ـ سیرجان پهنه .1-2

 آباده، شرق شمال در واقع فارس، استان خاوری شمال حاشیه از باریکی نوار سنگی و ساختاری هایویژگی

آذرین  هایسنگمتشکل از  و دارد سیرجان ـ سنندج پهنه به کامل شباهت نیریز، و کفه شرق شمال و اقلید
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 ضمن االب و پائین پالئوزوئیکپالتفرمی هایسنگ نواحی این در .رسوبی دگرگونی است هایسنگاه با همر

آشفته به  هایجریان صورتبهزمین و  ایتکانههای ژرف، در اثر توجهی به حوضه درخورهای داشتن حجم

(.1372)مطیعی، اندیافته مکاننقلهای ژرف قسمت
 

 زاگرس مرتفع  .2-2

و ساختار شهرستان نیریز، لیتولوژی  بالفصل شرق شمال در ویژهبه دهبید اقلید، آباده، شهرضا، غرب جنوب در

پیرامون  ویژهبهکار دارند. در این نواحی شای حاکم است که با سایر نواحی استان فارس تفاوت آِتکتونیکی ویژه

های اولترامافیکی هستند که در های رادیوالریتی به همراه مجموعهمزوزوئیک نهشته هایسنگنیریز 

 هایقسمتها بلندترین کنش راندگی براثر و امروزه اندشدهانباشتههای مغاکی شمال شرق زاگرس حوضه

 دهند.زاگرس را تشکیل می
 

 خوردهچینزاگرس  .3-2

 فارس پالتفرم نام با که است خوردهچین زاگرس رسوبی ـ ساختاری پهنه از قسمتی فارس استان بیشتر بخش

از  هاییرخنمونمحدود به یانی م تریاس ـ پسین پرکامبرین هایتوالی برونزد نواحی این در. شودمی یاد آن از

 طوربه باال کرتاسه ـ باال ژوراسیک هایسنگ ند.رگنبدهای نمکی و یا برونزدهایی است که گسترش محدود دا

 که سنوزوئیک هایسنگ. اندشدهانباشته جوان تتیس دریایی حوزه در که هستند آهکی هاینهشته عموم

های رسوبی آلپی هستند که در محیط زائیکوهبا  زمانهم یهاتوالییایی باشند در غیر یا دریایی است ممکن

، در یک راستای شمال باختر جنوب شدهگفته هایتوالی. تمام اندشدهانباشتهبه سمت جنوب غرب  روندهپس

ها محل مناسبی برای انباشت سازند. تاقدیسها را میها نواحی کم ارتفاعی دشتتاقدیس صورتبهخاور، 

جلگه  دهند.نفتی استان را تشکیل می هایمیدان هاآنباشند که بسیاری از ی مهاجر میهیدروکربورها

آهکی با  هایرسوب. شامل دهدمیرسوبی آهکی از ژوراسیک تا کواترنر را پوشش  هایسنگمرودشت طیف 

واترنر پوشیده دریایی است. عالوه بر این رسوبات آهکی پهنه وسیعی نیز از رسوبات ک ژرفایکمرخساره ژرف تا 

 هایپهنهاست،  شدهتشکیلآهکی  هایسنگشده است. در این منطقه همراه با پهنه ساختاری زاگرس که از 

 فرعی رادیوالریتی و رسوبات فلیشی نیز وجود دارد.
 

 هاروشمواد و . 3

 تعدادی و لیمهرگ اثر ازجمله شناختیباستان مواد و سفال قطعات پروژه این در اولدست مدارک و ستنداتم

 15 از سفالی هاینمونه. است شده یافت محوطه  62 از فارس منطقه ماهة یک بررسی طی که است توکن

، بودند الف باکون با همگونه سفال دارای محوطه 62 بین در که ایمحوطه 38 بین از که محوطه

 3 باالی هایوسعت داشتن، همچون هاییشاخصه به محوطه 15 این انتخاب برای. (4 شکل) اندشدهانتخاب

 اثر و دفرمه هایسفال همچنین و الف باکون شاخص نقش و بافرم هاییسفال، کورهجوش، کوره داشتن، هکتار

 سفال قطعه 5 همراه به محوطه 15 این از سفال قطعه 44  درمجموع روازاین. است شده توجه توکن و مهر

 تخت سفال بانک از که ( اشمیت و کان مک و النگسدورف توسط 1937 و 1932 هایسال هایکاوش)  الیه در شده یافت

 گرفته نظر در (Petrography) پتروگرافی مطالعات انجام جهت سفال قطعه 49 جمعاً، شد دریافت جمشید
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 :Reedy, 2008) کرد استفاده سنگ هایالیه ،مشاهده و ساختارشناسی مطالعه در توانمی روش این از. شد

 ساختار در روش این از توانمی هاسنگ ساختار با، پخت از بعد سفال ساختاری شباهت سبب به و (97

 غربی شمال ناحیه سه در هامحوطه پراکندگی متوجه میدانی بررسی پایان در. کرد استفاده نیز سفال شناسی

 در واقع هایدشت، مرکزی منطقه، (Norabad Mamasani Plain – NP) ممسنی نورآباد هایدشت شامل

 (5 شکل) شدیم (Southern Plain –SP) جنوبی هایدشت و ((Marvdasht Plain – MP  مرودشت یجلگه

 .(1 جدول) گردید استفاده هانمونه کدشناسه ابتدای در مخفف نام این از که
 

 

(  از PETت مطالعات پتروگرافی )سبز( جه هایمربعشاخص ) هاییافتهمحوطه دارای  15: انتخاب 4 تصویر

 سیاه( هاینقطهمحوطه ) 38بین 
 

 
 در سه منطقه استان فارس هانمونه: پراکندگی 5 تصویر
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اده و چگونگی را نشان د هاآن، وجوه افتراق و اشتراک هانمونه یشگاهیآزما هاییلتحلنتایج  یسهمقابا  مطمئناً

جهت آنالیز پتروگرافی، تهیه مقطع  هاسفالاین . سازدیمسفالی را در این منطقه نمایان  گونهیناپراکندگی 

نازک و تهیه عکس میکروسکوپی به آزمایشگاه پتروگرافی پژوهشکده حفاظت و مرمت ارسال شد. مقاطع 

و  4X شدهتهیهمیکروسکوپی  هایعکسبزرگنمایی و  James Swiftبا میکروسکوپ پالریزان مدل  شدهتهیه

10X .ترینمهم و کاربرد دارد کریستالوگرافی و شناسیکانی ۀبیشتر در حوز هامیکروسکوپنوع از این  است 

 هایمیکروسکوپاست که کار با این میکروسکوپ را از سایر ی بر اساس اصول هاکانی، شناسایی آنویژگی 

، در ابتدا موردپژوهش هاینمونهلعه پتروگرافی در مطا (3: 1395)امامی و دیگران،  کندمینوری متمایز 

از سطح تپه  آمدهدستبه هایسفال، همراه با 1937و 1932سال  هایکاوشالف،  شاخص باکون هایسفالینه

شاخص باکونی الف مقایسه  هایسفالدیگر مناطق را بررسی و با  هایسفالرا مطالعه نموده و در مرحله بعد 

، سازنده هر سفال اجزا شناسایی،  مطالعاتی  هایسفال نمونه روی بر پتروگرافی زمایشآ انجام از هدف .کردیم

 درجه تعیین، اجزا از هریک درصد تعیین. دارد وجود هانمونه بین اجزا سازنده، و ترکیب ازنظر که اختالفی

 هایسفال است. السف دهندهتشکیل اولیه مواد منشأ بررسی و موجود هایکانی به توجه با سفال پخت حرارت

 هانمونهدر سطح خارجی هستند.   (غیرخطی)خطی و  دارای رنگ نخودی، همراه با نقوش هندسی موردمطالعه

شاخص باکون الف که در  هایسفالنمونه  5است. در این بررسی ابتدا  ریزبلوردر ابعاد مختلف و بسیار 

دیگر  هایمحوطهو از  (1)تصویررار گرفتند ق موردمطالعه اندآمدهدستبه 1937و  1932سال  هایکاوش

 .(1)جدول آورده شده است  هانمونهدر جدول زیر نتایج تمامی ه نمونه برای مطالعه انتخاب شدند. س هرکدام
 

 هایکاوششاخص باکون متعلق به  هایسفالنمونه اول مربوط به  5پتروگرافی شده،  هایسفال: نتایج کل مجموعه  1جدول 

 در بررسی است بردارینمونهحاصل از  هایسفالاست و بقیه  1937و1932

 نام نمونه نام محل موجود هایکانی بافت

 T.B.1 سفال شاخص باکونی الف کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 T.B.2 سفال شاخص باکونی الف کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 T.B.3 سفال شاخص باکونی الف کوارتز، اکسید آهن سیلتی

 T.B.4 سفال شاخص باکونی الف کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 T.B.5 سفال شاخص باکونی الف کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 MP-A-003 تل باکون مرودشت کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 MP-B-003 تل باکون مرودشت کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 MP-C-003 تل باکون مرودشت سیت، اکسید آهنکوارتز، کل سیلتی

 NP-A-030 تل اسپید نورآباد کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 NP-B-030 تل اسپید نورآباد کوارتز، کلسیت، اکسید آهن درشت بلور

 MP-A-060 تل کوش نوسنجان درودزن کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 MP-B-060 ل کوش نوسنجان درودزنت کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 MP-C-060 تل کوش نوسنجان درودزن کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 MP-A-001 تل ریگی زرقان مرودشت کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 MP-B-001 تل ریگی زرقان مرودشت کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 MP-C-001 زرقان مرودشت تل ریگی کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 MP-A-044 کی مرودشترتل بشی چمن بو کوارتز، کلسیت، اکسید آهن، چرت سیلتی

 MP-B-044 کی مرودشترتل بشی چمن بو کوارتز، کلسیت، اکسید آهن، چرت سیلتی



 فارس در الف باکون هایسفال پتروگرافی مطالعات مقدماتی نتایج /224

 MP-C-044 کی مرودشترتل بشی چمن بو کوارتز، کلسیت، اکسید آهن، چرت سیلتی

 MP-A-045 تل قلعه کجی هاشم آباد اکسید آهنکوارتز، کلسیت،  سیلتی 

 MP-B-045 تل قلعه کجی هاشم آباد کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 MP-C-045 تل قلعه کجی هاشم آباد کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 MP-A-040 تپه مامالیس کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 MP-B-040 تپه مامالیس کوارتز، اکسید آهن سیلتی

 MP-C-040 تپه مامالیس کوارتز، اکسید آهن سیلتی

 SP-A-014 تپه همتی فورگ داراب grogکوارتز، کلسیت، اکسید آهن، سیلتی

 SP-B-014 تپه همتی فورگ داراب grogکوارتز، کلسیت، اکسید آهن، سیلتی

 SP-C-014 تپه همتی فورگ داراب کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 SP-A-033 تل برج رستم grogکوارتز، کلسیت، اکسید آهن، سیلتی

 SP-B-033 تل برج رستم کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 SP-C-033 تل برج رستم کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 SP-A-016 تل اسکو داراب grogکوارتز، کلسیت، اکسید آهن، سیلتی

 SP-B-016 داراب تل اسکو کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 SP-C-016 تل اسکو داراب کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 MP-A-054 تل نخودی پاسارگاد grogکوارتز، کلسیت، اکسید آهن، سیلتی

 MP-B-054 تل نخودی پاسارگاد کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 MP-C-054 تل نخودی پاسارگاد کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 MP-A-043 تل کوزه ای میان قلعه کوارتز، کلسیت، اکسید آهن لتیسی

 MP-B-043 تل کوزه ای میان قلعه کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 MP-C-043 تل کوزه ای میان قلعه کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 NP-A-038 گران نورآبادتل کوزه کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 NP-B-038 گران نورآبادتل کوزه کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 NP-C-038 گران نورآبادتل کوزه کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 SP-A-006 تل بادی کازرون کوارتز، اکسید آهن سیلتی

 SP-B-006 تل بادی کازرون کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 SP-C-006 بادی کازرون تل کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 MP-A-046 تپه قلعه فاروق مرودشت grogکوارتز، کلسیت، اکسید آهن، درشت بلور

 MP-B-046 تپه قلعه فاروق مرودشت کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 MP-C-046 تپه قلعه فاروق مرودشت کوارتز، کلسیت، اکسید آهن سیلتی

 

سه کانی کلسیت،  هانمونهدر تمام  تقریباًموجود،  هایکانیوط به در ستون مرب 1با مشاهده نتایج جدول 

 هاسنگمنطقه و استان فارس، این سه کانی در تمام  شناسیزمیناکسید آهن و کوارتز وجود دارد. با توجه به 

 در نظر گرفت. هاسفالمحلی و بومی را برای این  منشأ توانمی درنتیجهو  شودمیمنطقه یافت  رسوباتو 

کانی کوارتز  است.متفاوت  موردمطالعه هاینمونهدر  هاکانیالبته الزم به ذکر است که درصد هر یک از 

تا نیمه گرد شده بوده و  دارزاویهمیکرون بوده، دارای حاشیه  30دارای اندازه کمتر از  هانمونهموجود در این 

درصد  10درصد تا  2اوانی این کانی از حدود . فرشوندمیسفال دیده  درزمینهیا فنوکریست  بلورتک صورتبه

دیده  رنگتیرهسفال به رنگ قرمز تا قرمز تیره و  درزمینهاکسید آهن موجود  .(2)تصویر استحجم نمونه متغیر 
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. این کانی فراوانی شودمیریز دیده  صورتبهبیشتر نیست و اغلب  مترمیلی 5/0، اندازه این کانی از شودمی

 (.2)تصویرم کل نمونه است درصد حج 5-1بین 
 

 
 درزمینهموجود  آهن، بافت سیلتی، اکسید 2.7mmدید، طول میدان XPLنور ، (T.B.2) فتومیکروگراف،: راست، 6 تصویر

 هایسفالاز  . دو تصویر فوقشودمینیز دیده  ریزبلورسفال که به رنگ قرمز تا تیره، همراه با اکسید آهن کانی کوارتز 

، بافت سیلتی، قطعات ریز 2.7mmدید، طول میدان XPLنور  ، (T.B.1) فتومیکروگراف،چپ،  شاخص باکون الف است.

 .شودمی. فضای خالی موجود به رنگ تیره دیده شوندمیکانی کوارتز که به رنگ روشن دیده 
 

و در بعضی از  (3)تصویرشودمیمینه دیده و ترکیب با ز ریزبلوربه دو صورت  هانمونهکانی کلسیت موجود در 

منطقه و وجود فراوان کلسیت در تمام  شناسیزمینکه با توجه به  شودنمینیز کانی کلسیت دیده  هانمونه

. کانی کلسیت در (4)تصویر استبه دلیل حرارت باالی پخت سفال  هاسفالمنطقه فقدان کلسیت در بعضی از 

به همین دلیل در مطالعه سفال برای تعیین  رودمیسوخته و از بین  کامالً دگراسانتیدرجه  800دمای حدود 

 .شودمیدرجه حرارت پخت سفال از این کانی استفاده 
 

 
، زمینه سفال دارای دو ترکیب 2.7mmدید، طول میدان XPLنور  ،(T.B.4) : فتومیکروگراف،3تصویر: 7 تصویر
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و ترکیب دوگانه در  دورنگیتی به رنگ کرم تیره و غیر کربناتی )رسی( که رنگ تیره دارد. این حالت متفاوت کربنا

 دید، طول میدان XPLنور   (SP-A-014) : فتومیکروگراف،4منطقه وجود دارد. تصویر هایسفالتعدادی از 

2.7mmاست که  قرمزرنگیه هاله ، بقایای کانی کربنات کلسیم )کلسیت( موجود در سفال. در اطراف این نمون

( باشد. کانی کربنات اولیه دولومیت )کربنات مضاعف کلسیم و منیزیم( که در اثر حرارت MgO)پریکالز  تواندمی

 است. شدهتشکیلدر حاشیه کربنات  قرمزرنگهاله  صورتبه آنمنیزیم 

 

. شودمیسفال دیده  درزمینه ال()خرده سف رنگتیره هایرسقطعاتی از  موردمطالعه هاینمونهر تعدادی از د

یا تمپر در  پرکننده عنوانبهکه  باشندمیقبلی و یا قطعات رسی و سیلتی  هایسفالقطعات  عموماًاین قطعات 

-044)مربوط به تل بشی چمن بورکی مرودشت  هاینمونه. همچنین در (5)تصویراست  شدهاستفادهسفال 

MP-A,B,C) شدهاستفاده پرکنندهتمپر و  عنوانبهوق از قطعات سنگ چرت ف ذکرشده هایکانی، عالوه بر 

 .(6)تصویراست 
 

 
 درزمینه، قطعات سفال خرده موجود 2.7mmدید، طول میدان XPLنور   (SP-A-014) فتومیکروگراف،5: تصویر8 تصویر

، قطعات 2.7mmدید، طول میدان XPLنور   (MP-A-044) راف،فتومیکروگ :6است. تصویر کاررفتهبهآمیزه  صورتبهسفال که 

 تل بشی چمن بورکی مرودشت وجود دارد. هاینمونهسفال. این قطعات سنگ چرت تنها در  درزمینهسنگ چرت موجود 

 

 کامالً هانمونهرنگ و ساختار با دیگر  ازنظراست  آمدهدستبهکه از تل اسپید نورآباد ، (NP-B-030)نمونه 

و در قسمت داخلی تیره  قرمزرنگاست. در حاشیه  دورنگ )ضخامت(وت دارد. این نمونه در مقطع عرضی تفا

همراه با زمینه ناهمگن  )سیلتی درشت بلور(دیگر این نمونه دارای بافت درشت بلور  هاینمونه برخالف است و

اجزا  از آهکسنگاه با قطعات اکسید آهن همر کانی کوارتز، کلسیت و ،شودمیکه مشاهده  طورهمیناست. و 

 20قطعه موجود در سفال است و در حدود  ترینفراوان عنوانبه. در این نمونه کانی کلسیت است آن سازنده

. (7)تصویر استتا چند میکرون متغیر  مترمیلی. اندازه این کانی از یک دهدمیدرصد حجم نمونه را تشکیل 

اکسید آهن موجود به رنگ قرمز تیره و  درصد حجم نمونه را دارد. 3-2 و پراکندگی حدود ریزبلورکانی کوارتز 
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موجود در  هایفسیلدر مورد این نمونه وجود بقایای از  ذکرقابلپراکندگی محدودی در نمونه دارد. نکته 

 (.8)تصویرسفال وجود دارد  درزمینه آهکسنگآهکی منطقه است که همراه با  هایسنگ
 

 
، قطعات درشت کانی کلسیت 2.7mmدید، طول میدان XPLنور   (NP-B-030) فتومیکروگراف، 7: تصویر9 تصویر

موجود  هایفسیل، بقایای 2.7mmدید، طول میدان XPLنور   (NP-B-030) : فتومیکروگراف،8تصویر. موجود در سفال

 .شودمیآهکی منطقه که در سفال دیده  هایسنگدر 
 

 خرده سفالاست متشکل از قطعات فراوان  آمدهدستبه، که از تپه قلعه فاروق مرودشت (MP-A-046)ه نمون

ساختار  هانمونهدرصد حجم کل نمونه است که نسبت به دیگر  20این قطعات در حدود  فراوانیاست. 

 (.10)تصویر دهدمیرا نشان  متفاوتی
 

 
، طول میدان XPLنور ، (MP-A-046) : فتومیکروگراف10 تصویر

 سفال درزمینهموجود خرده سفال ، قطعات فراوان 2.7mmدید
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 کامالً موردبررسی هایسفالترکیب با دیگر  ازنظر آمدهدستبهکه از تل بادی کازرون  ،(SP-A-006)مونه ن

ی از یک است و عالوه بر کانی کوارتز و اکسید آهن، قطعات ریزبلورمتفاوت است. این نمونه دارای بافت سیلتی 

و 10)تصویر شودمیسفال دیده  درزمینه ریزبلورو  خردشده صورتبه فشانیآتشکانی فلدسپاتوئید و یا شیشه 

این نمونه یک سفال  زیاداحتمالبهاین کانی در منطقه  منشأمنطقه و عدم وجود  شناسیزمین. با توجه به (11

 است.وارداتی 
 

 
، قطعات پراکنده از یک کانی 2.7mmدید، طول میدان XPLنور   ، (SP-A-006) : فتومیکروگراف،10: تصویر11 تصویر

 موردبررسیاین کانی در منطقه  منشأمنطقه و نبود سنگ  شناسیزمینسفال. با توجه به  درزمینهفلدسپاتوئید 

 PPLهمان در نور  11تصویر شماره   ، (SP-A-006) : فتومیکروگراف،11این سفال وارداتی است. تصویر زیاداحتمالبه

 است.

 

 . نتیجه4

منطقه  هایسفالسایر شاخص باکونی الف و  هایسفالنتایج پتروگرافی در  چیزی که ترینشاخص

که این  وجود دارد. هانمونهسه ترکیب کوارتز، اکسید آهن و کلسیت در تمام که  دهدمینشان  آمدهدستبه

 حوزهواحدی از درون  منشأبا ترکیب و ساختار یکسان دارای  هاسفالکه این  دهدمیخود نشان  مسئله

-دیده می هاسفالمایزاتی در ترکیب ید تآمواردی وجود دارد که به نظر می بیندراینهستند.   موردپژوهش

ی سنگ که عالوه بر این سه مورد دارا (MP-044)کی راز تل بشی چمن بو شدهگرفته هاینمونهنظیر  .شود

دارای خرده سفال  (SP-014)از تپه همتی فورگ داراب  شدهگرفته هاینمونهچرت در ترکیب سفال است و یا 

و تل نخودی  (SP-016)دیگری مانند تل اسکو  هایمحوطهدر  دستازایندر ترکیب آمیزه سفال است مواردی 

 تپه هانمونهاز دیگر موارد متمایز در این  .شودمیمشاهده  (MP-046)و یا تپه قلعه فاروق  (MP-054)پاسارگاد 

شود و مورد آخر مواردی است که مشاهده نمی آندر ترکیب  است که کانی کلسیت (MP-040مامالیس )

دارای بافت سیلتی هستند اما دو  هاسفالکه تمامی  باوجودی شودمیدیده  هاسفالاختالف در نوع بافت 

دارای بافتی از جنس درشت بلور هستند. که در  (MP-046)قلعه فاروق و تپه  (NP-030)نمونه از تل اسپید 

 بررسی شود. تردقیق نوعیبهاینجا الزم است همه این موارد 
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این محوطه در درشت مرودشت متوجه  قرارگیریاولین مورد محوطه چمن بورکی است، که با نگاهی به محل 

همانطورکه در بخش زمین ریخت شناختی این  شویم ودر یک دشت کم وسعت میان کوهی می آنموقعیت 

 هایپهنهو  شدهتشکیلآهکی  هایسنگکه از است،  پهنه ساختاری زاگرس منطقه گفته شد اینجا قسمتی از

این  هایسفال. بنابراین طبیعی است که در ترکیب وجود دارد آندر فرعی رادیوالریتی و رسوبات فلیشی نیز 

 .(12)تصویر ت باشد منطقه باید شواهدی از سنگ چر
 

 
 (Google Earthکوچک منطقه )برگرفته از  هایدرهدر میان  (MP-044): موقعیت محوطه چمن بورکی مرودشت 12تصویر

 

 مشترکینکته  ،(گفتهپیش هایمحوطه)خود هستند دارای خرده سفال در ترکیب آمیزه که  هاییمحوطهدر بین 

)تل و یک محوطه  استهکتار  5/4باالتر از  هاآنمحوطه از بین  3که وسعت  است این آن و  شودمیدیده 

باکون وسعت  هایمحوطهدر بین همه  باال نسبتاً. این وسعت (6)شکل هکتار است 2/1در حدود  نخودی پاسارگاد(

 دورهمحوطه از  146 موعدرمجخود در حوضه رود کر،  هایبررسی. سامنر در رودمیبه شمار  توجهیقابل

و در این  (Sumner, 1981) زندمیهکتار تخمین  2/1را تنها  هاآنو میانگین مساحت  کندمیباکون شناسایی 

 آندرجامعة  هاآنبر نقش مهم  که به نظر فرانک هول دلیل شودمیدیده هکتار  5میان سه محوطه باالی 

از طرفی دیگر در این مهم قرار گیرند.  توانندمی هامحوطهین و در اینجا هم ا (128: 1381)هول، دوران دارد 

 است هامحوطه گونهایندر  احتمال وجود حجم باالی سفال اینجا، هاییافتهوجود خرده سفال در ترکیب 

که  بخشدمیاین احتمال را قوت برای ساخت سفال موجود بوده است و  مورداستفادهدر ترکیب خاک  چراکه

 آنمراکزی پرجمعیت با کاربرد زیاد سفال در ه ب توانیممیم سفال را در کنار هم قرار دهیم اگر وسعت و حج

از ژتون، در تپه نمونه وجود نوعی  عنوانبه هامحوطهخاص در این  هاییافتهموارد دیگری همچون فکر کرد. 
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و یا وجود  (73: شکل1383)علیزاده، است  شدهگزارشدر مطالعات پیشین فارس  آن هاینمونهکه  (014)همتی 

مراکزی  عنوانبهاین محوطه را  توانمیدیگری است که  هاینشانهدر محوطه قلعه فاروق، از  کورهجوش

 پرجمعیت در نظر گرفت.
 

 
وطه همتی، تل اسکو و سه مح هاآنباکون که در میان  هایمحوطههکتار در کل  5/4با وسعت باالی  هایمحوطه: 13 تصویر

باکون  هایسفال هاینمونهکه هرسه این محوطه دارای بقایای خرده سفال در ترکیب  شودمیتپه قلعه فاروق مشاهده 

 .هاستآن

 

منطقه بیشتر ارتفاعات منطقه دارای ترکیب کربناتی  شناسیزمینگفته شد در بررسی  ترپیشکه  طورهمان

از تپه مامالیس کانی کلسیت  شدهآزمایشنات کلسیم است اما در دو نمونه کرب هاآنهستند و کانی اصلی 

در بنابراین  رودمیاز بین  گرادسانتیدرجه  800کانی کلسیت در دمای حدود  کهازآنجایی. شودنمیدیده 

 باالتر گرادسانتیدرجه  800داری کانی کلسیت هستند، درجه پخت سفال از  درزمینهکه  هاییسفالنمونه 

تپه مامالیس از  است. گرادسانتیدرجه  800فاقد کلسیت دمای پخت سفال بیش از  هاینمونهنرفته است. در 

توان یافت شده بود. بنابراین می آننیز در  کورهجوشاز  هایییافتهاست که در بررسی میدانی  هاییمحوطه آن

است که در این محوطه وجود  هاییواناییتدست  آنبا دمای ذوب باال از  هاییکورهحدس زد که توان ساخت 

و محوطه تل بادی  (T.B.3)شاخص باکون  هاینمونهدر بین  هایینمونهچنین  راین بهعالوه  داشته است.

شاهده ، قطعاتی از یک کانی فلدسپاتوئید م(A)تل بادی کازرون دیگر از  اینمونهدر شود. کازرون دیده می

  . باشد وارداتی به منطقه زیاداحتمالبه تواندمین نمونه ایمحلی ندارد و  منشأگردید که 
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شاخص  هاینمونهبا  کامالًکه  شدهاستفادهتمپر  عنوانبه آهکسنگاز قطعات  ،(B) نورآباددر نمونه تل اسپید 

محوطه تل اسپید با وسعت بیشتر  است.در بین این مجموعه  دورنگ. این نمونه تنها نمونه سفال استمتفاوت 

ین و همچن (13)تصویر متنوع و منقوش  هایسفالو اطراف  هایزمین سطح ازمتر  16هکتار و ارتفاع  2زا

 نوعیبههم  هامحوطهدر بین سایر  (349: 1383)برای مقایسه ن. ک. به علیزاده،  نظیر سردوک ایویژه هاییافته

یافت شده  هاسردوکاز یان  هاییمونهنصورت گرفته در این محوطه نیز  هایکاوشدر . (7)شکل  متمایز است

 .(291: 1393)عسگری چاوردی و دیگران، است 
 

  
( 030) شناسه با اسپید تل محوطه موقعیت: 15 تصویر سردوک نمونه و اسپید تل محوطه هاییافته مجموعه: 14 تصویر

 هامحوطه سایر کنار در وسعت و مکانی ازنظر
 

 تشکّر و قدردانی
در اینجا الزم است از مشاوره آقای دکتر بهزاد بلمکی و آزمایشگاه پتروگرافی پژوهشکده حفاظت و مرمت، به خصوص 

 سپاسگزاری نماییم.  جناب آقای سید ایرج بهشتی
 

 منابع 
 و رفتیج ةمنطق مرمر سنگ ظروف ساختار یبررس و سهیمقا(، 1394، پروین سلیمانی و مریم اکبری فرد )محمدامینامامی، سید 

 سال، شناسیباستانمطالعات  پژوهشی-علمی مجله، یپتروگراف و XRD-XRF یشگاهیآزما اساس مطالعات بر سوخته  شهر

 .12 -1، صص 12، شماره پیاپی 2 شماره هفتم،

 سی ایران، تهران، نشر دانش امروز.شنا( زمین1370زاده،علی)درویش

 حوضه هایدره در اسالمی دوران تا ازتاریخپیش هایفرهنگ جمعیتی هاینوسان و استقراری الگوی( 1387محسن ) یدی،ز
و تاریخ،  شناسیباستان مجله (،1374سال  شناختیباستان بررسی از آمدهدستبه مواد تحلیل اساس بر( فارس غرب شمال رودکر،

 .31-5: 43و 42پیاپی  شماره، 2یکم، شماره  و بیست سال

تل اسپید فارس، دانشگاه هنر  شناسیباستان هایپژوهش(، 1393عسگری چاوردی، علیرضا، پتیری، کامرون و سیدین، مژگان )

 .شیراز، چاپ اول

 ه،یاول هایحکومت لیباستان و تشک نشینیکوچفارس: تل باکون،  ازتاریخپیشدر  یحکومت ینهادها منشأ( 1383علیزاده، عباس )

 پاسارگاد. -پارسه یپژوهش ادی: بنیو گردشگر یفرهنگ راثیتهران: سازمان م ،ییمه کورش روستاترج

 .شناسی کشور، چاپ اولشناسی زاگرس، انتشارات سازمان زمینشناسی ایران ـ چینهزمین( 1372)مطیعی، همایون 

 پژوهشی-علمی مجلهره باکون: تپه مهرعلی، توسعه فرهنگی جوامع شمال فارس در دو(، 1391لیرضا و دیگران )هژبری نوبری، ع

 .101 -83، صص 6، شماره پیاپی 2 شماره چهارم، سال، شناسیباستانمطالعات 
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