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 :چکيده
اقتصادی  -تغییرات اجتماعی نهیدر زمسنگی ایران، مرحله مهمی های عصر مسفرهنگ نیتر مهمدوره باکون یکی از 

اطالعات مفیدی از این  ،شناسیهای باستانبا توجه به پژوهش. شود یممحسوب  در فارستاریخ ایران  از جوامع پیش

دوره فراهم شده است که بیانگر گسترش یک فرهنگ نسبتاً همگون با پراکنش سفال نخودی منقوش در سراسر فارس و 

با مناطق مرکزی  های فرهنگیکش ای و سرحد، برهم شمال فارس یکی از مناطق حاشیه. آن است جوار همهای استان

شناختی تپه مهرعلی در های باستانکاوش. های باکون داشته استآن در دوره جوار همهای حوضه رود کر و حوضه

مورد با فرهنگ باکون آشکار ساخت که بررسی  نیدر اتوجهی مدارک قابل 5831و  5831های شهرستان اقلید، در سال

نماید و توالی های فرهنگی را در دوره باکون تقویت میچنین ارتباطات و توسعهاین مدارک . آنها، موضوع این مقاله است

      .سازدتر میاستقراری فرهنگ باکون را تا حدودی روشن

 

 .شمال فارس ،شناسیباستان کاوش ی،تپه مهرعل ،باکون: کليدی هایهواژ
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 مقدمه

ترین مهمشود، یکی از در پیش از تاریخ محسوب میی فرهنگ جنوب ایران شاخصهدر فارس  دوره باکون

سفال نخودی منقوش . شودسنگی در ایران، با پدیدار شدن سفال منقوش نخودی آغاز می -دوره مس مراحل

و واژه  (Herzfeld, 1932)باکون برای اولین بار توسط ارنست هرتسفلد بر روی تل باکون الف شناسایی شد 

است ها ی این سفالشود، به واسطهمی در چارچوب گاهنگاری فارس مطرحناختی شباکون یک فرهنگ باستان

این  ،با این حال .تعمیم داده شده است م. قکه در منطقه بزرگی از جنوب ایران در هزاره ششم و پنجم 

همگونی در سراسر این محدوده کامالً که یک موجودیت فرهنگی و اجتماعی  موضوع براین امر داللت ندارد

 . زمانی و مکانی رخ داده باشد

محسوب اجتماعی در ایران  -از تغییرات اقتصادی ای مهممرحلهدوره باکون را  ،شناسان بسیاری از باستان

این  با توجه به این که مطالعات نسبتاً فراوانی در زمینه شناخت. (Sumner 1994; Alizadeh 2006) کنندمی

در ارتباط با این دوره از جوامع و  ی بنیادینهابسیاری از پرسشهای آن شده؛ ولی هنوز ویژگیدوره و 

 .پاسخ مانده استبی آنچارچوب گاهنگاری 

تاریخی در ایران، سراسر فارس کنونی و چندین بخش  از ی پیشی فرهنگی این دورهاز طرف دیگر گستره

آن مانند خوزستان، بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، اصفهان، یزد، کرمان، هرمزگان و  جوار همهای از استان

   سفالی که . که شاخص شناخت آن، پراکنش سفال نخودی منقوش باکون است. شود یمبوشهر را شامل 

 ،(Dollfus 1975)ن تواند از نظر سبکی، بسیار قابل مقایسه با سفال شوشان میانی و جدید در خوزستامی

در  III4- 1 ، سفال سیلک(Nissen and Zagarell 1976: 166)و جدید زاگرس  یسنگی میان -سفال مس

 (Beale 1986: 86- 89)و سفال تپه یحیی در کرمان  (Voigt and Dyson 1992: 167–68) فالت مرکزی

 . باشد که از نظر شکل، بافت و تزیین در برخی مواقع تمایز آنها بسیار دشوار است

شناسی در مورد پراکنش وسیع مکانی فرهنگ باکون، این است که مرزهای نهایی پرسش اساسی باستان

ای، آن ها و عوامل چنین پراکنش گستردههای مجاور تا کجا پیش رفته است، مکانیسمآن در فارس و سرزمین

، و این که تأثیرگذاری (Alizadeh 2006: 167; Weeks et al. 2010)چه بوده است  م. قهم در هزاره پنجم 

تردیدی نیست که پاسخ به این . های مجاور بر فرهنگ باکون چگونه بوده استهای محلی بخشخصیصه

-های باستاناز طرف دیگر کاوش. باشدای مبتنی میهای گسترده منطقهها، در نگاه اول بر بررسیپرسش

تأیید اطالعات بررسی و همچنین چگونگی  های مربوط به این دوره نیز نقش بنیادی درشناسی در محوطه

 .        کندی زمانی آن ایفا میمراحل استقراری و تشخیص محدوده

ای که در منابع تاریخی معروف به مقاله حاضر پژوهشی است درباره دوره باکون در شمال فارس؛ منطقه

ن مرزهای شمالی فارس و قلمرو های مرزی، باالتریاست و به معنی محدوده (09: 5831حسینی فسایی )سرحد 

بخشی که در های نجاتکاوش بر اساس. شودمحسوب می (22: 5831ایوانف )نشین قشقایی فارس عشایر کوچ

های باستانی این محدوده در شهرستان اقلید صورت گرفت، اطالعات قابل توجهی در این مورد یکی از محوطه

این محوطه مورد کاوش به نام تپه مهرعلی، بقایایی از . تاریخ منطقه حاصل شده است از های پیشبا فرهنگ

 . فرهنگ باکون را آشکار ساخته است که مواد یافت شده در آن موضوع این مقاله خواهد بود
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 :گاهنگاری دوره باکون

 (Vanden Berge 1953) از زمانی که دوره باکون در چارچوب گاهنگاری فارس توسط واندنبرگ وارد شد

دایسون بود که در مجموعه مقاالتی که در  ، برای اولین بار(Sumner 1972)و سپس سامنر آن را تثبیت کرد 

این دوره نمود گانه قدیم، میانی و جدید بندی سهتقسیم بهاقدام ، ه بودرابطه با گاهنگاری ایران تهیه کرد

(Dyson 1965) . های این راحل شفاف نبوده و چنانکه در ادامه درباره چالشمرزهای بین این م حال نیابا

نگاری در مقیاسی بزرگ در مناطق مختلف فارس های الیهگاهنگاری صحبت خواهد شد، نیاز است کاوش

 .نمود میقتع ترزئیهای فرهنگی جسنت بر اساسصورت گیرد، تا بتوان این تقسیم بندی را 

 

 
 های شناسایی شده مرتبط با فرهنگ باکون مناطق و محدودهنقشه پراکندگی : 5 شمارة نقشه

 

های جدیدتر، را با توجه به داده باکون دورهبندی تقسیمهمراه با مری ویت،  دایسوناینکه بعد از 

باکون دوره بندی مراحل ریزتر به طبقه اقدامای ، سامنر در مقاله(Voigt and Dyson 1992) تجدیدنظر نمود

  .(Sumner 1994) 5شدالگوهای استقراری حوضه رود کر در دشت پهناور مرودشت می رب مبتنیکه  نمود

_____________________________________________________________________________________ 
آباد و لپویی، های قبل و بعد از باکون؛ یعنی شمسهای دورهباکونی در سه حوضه سون، بیضا و زرگان، با توجه به چگونگی پراکنش سفالبندی استقرارهای سامنر با تقسیم -  

-بندی، او محوطهتقسیم در این. (Sumner 1994: 51)های دوره باکون را در مراحل قدیم، میانی و جدید قرارداد و به  تحلیل جمعیتی بنیادی از کل این دوره پرداخت محوطه

هایی که دارای سفال باکون و هایی که فقط دارای سفال باکون بودند، متعلق به باکون میانی و تپهآباد بودند، متعلق به باکون قدیم، محوطههایی که دارای سفال هردو دوره شمس

 .نقوش و بافت سفال فارغ نمودتفکیک جزئیات ن با لپویی بودند، منتسب به مرحله باکون جدید دانست و عمالً خود را از درگیر کرد
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، جهیدر نتتر تقسیم نمود و  های بررسی خود، دوره باکون را با مراحل کوچکعلیزاده نیز در تحلیل سفال

باکون ای ه نسبت به دوره ،(فارس جدید)مدلی را در ارتباط با کاهش جمعیت یکجانشین دوره باکون جدید 

  (.5838علیزاده )(Alizadeh 2006)نشینی ارائه داد کوچ اساس بر( 2فارس میانی )میانی 

 :شودتر، شامل موارد زیر میبندی دوره باکون به مراحل کوچکتقسیم

 Egami)مشخص شده 5و تل جری الف  2ب تل باکون  هایکه برای اولین بار از کاوش دوره باکون قدیم

and Sono 1962; Dyson 1965: 243)  ظروف متنوع منقوش که شامل  مشتمل است ییبقایاها و بر الیه

دوره  آبادها کاه شمس ظروف خشن با شامهمراه با دارای پوشش گلی غلیظ نخودی و سطح صیقلی  ،باکون

ل ظروف باکون قدیم در اشکاها و بسیاری از طرح با وجود این .(Egami et al. 1977: 21-33) قبلی است

 . یابدباکون میانی نیز ادامه میمرحله 

و الف  5الف ) باکون الف های تلالیهترین در قدیم یکی. از دو محوطه شناسایی شده است دوره باکون میانی

2 )(Langsdorff and McCown 1942: fig.2; Egami and Masuda 1962) 52 -59های الیه دیگری در، و 

هایی ترکیبی طرح منقوش نخودی باظروف ی سفال این مرحله، شاخصه. (Egami and Sono 1962) تل گپ

 Langsdorff and). شامل شده استاست که در یک الی سه بخش افقی، نیمه یا بخش زیادی از ظرف را 

McCown 1942: 56-60) . 
گپ تلج  -الف 8های الیهن همچنی و (5838علیزاده )تل باکون الف  4-8های در الیهکه دوره باکون جدید 

(Egami and Sono 1962) با  یا طور ماهرانهظروف نخودی منقوش باکون جدید به  .مشخص شده است

های ظرف را پوشانده است و گاهی اند که اغلب تمام بخشهای هندسی و تصاویر نمایشی تزیین یافتهطرح

 . هستند(Negative) های منفیدارای طرح

 

 سرحد: فارسشمال 

متر واقع شدده   2199تا  2999منطقه سرحد یا شمال فارس بین دشت مرودشت و اصفهان، در ارتفاعی بین 

عشدایری   یهدا  که بیشتر آنها متعلدق بده خدان    شود یمنطقه دیده ماین ای در روستاهای پراکنده .(5نقشه ) است

دانسدت کده البتده حوضده      تدوان  یمد  آباده و اقلیدده های این منطقه شامل شهرستان (.11: 5838 ،علیزاده)هستند 

. که در منابع تاریخی نیز اشاراتی به آن شدده اسدت   ؛شودمی نامیدهای در مرکز شهرستان اقلید سرحد، محدوده

توان به ابن بلخی، یاقوت حموی، حمداهلل مستوفی و دیگدران اشداره کدرد کده همده، آن را شدهرکی       از جمله می

 (. 331: 5818 ،گنجی)اند  منبر و هوای معتدل و آب روان و سرزمینی نمله خیز دانسته دارای حصار و مسجد و

یعنی مرز عشایر قشقایی و بختیاری،  ؛های موازی است که از طریق سمیرماین منطقه شامل تعدادی دره

یک تا بیش از  که دارای عرضی متغیر بین هااین دره. شودهای زاگرس منتهی میهای داخلی کوهبه بخش

 و مواد سوخت ها، هیزم و پراکندگی منابع طبیعی مانند چشمه ،کمیت ،از نظر کیفیتهستند، پنج کیلومتر 

رشد میزان در در این منطقه عاملی که  .(55: 5831 ،زیدی) هایی با هم دارندتفاوتهای قابل کشت زمین

که در واقع  هاستاک حاصلخیز در همین درههای وسیع و خدشت نبودنجمعیت تأثیر مستقیم و منفی دارد، 

استقرارهای از یکدیگر و نبود آنها  از همدور ها و پراکندگی  محوطه یتکوچک بودن اکثرتواند انعکاسی از می

 .باشددائم و بزرگ 
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شامل ناحیه دشت اوجان، ناحیه دشت  و ؛استاز چهار ناحیه تشکیل شده  سرحدمنابع تاریخی،  دیدگاهاز 

سرحد به نام همه را  شود کهمیزرد ناحیه دشت کوشک ،(خنجشت)گشت خونخسرو شیرین، ناحیه دشت

ابطه با منطقه شمال استان فارس و ردر ؛ البته (09: 5831 ،حسینی فسایی)د نامنمیچهار ناحیه یا دانگه و چهار

 .استمعروف بوده  دانگهیا شش یهشش ناحسرحد  ه به؛ کد داشته استدیگری نیز وجو بلوکناحیه یا سرحد، 

 ،حسینی فسایی)دانگه در غرب چهاردانگه و در استان کهکیلویه و بویراحمد کنونی واقع شده بود سرحد شش

5831 :05).   

های ، بررسیانجام گرفته است سرحد فارس ی که در منطقهختشناتنها پژوهش باستان یطور کلبه 

 Alizadeh)   (5831 ،؛ زیدی5838، 5813 ،علیزاده) های شمال غربی آن استو دره علیزاده در حوضه رود کر

در دره  بررسی سامنرمورد با بخشی از منطقه  هااین بررسی محدودههای جنوبی بخش هرچند (2006 ,2003

های عالوه بر بررسی حال نیا اب. بررسی نشده بودآن تاکنون های شمالی پوشانی داشت، ولی بخش هم رودکر

توان ، میباشد شمال فارس صورت گرفته اً در ارتباط باسابقدیگری که ی ختباستان شنا یها پژوهشعلیزاده، 

 تحقیقات زاگارل در بختیاری، نتایج حاصل از. (5831 ،زاگارل) های آلن زاگارل در بختیاری اشاره کردبه بررسی

های پیش از تاریخ قابل مقایسه با فرهنگ لشناسایی مقادیری سفاهمچنین ای و گاهنگاری منطقه چارچوب

 .(Nissen and Zagarell 1976: 166)  استبوده فارس و به ویژه دوره باکون 

 

 :ي تپه مهرعليختشناهای باستانکاوش

 پنج کیلومتری جنوب شهر سده، از توابع شهرستان اقلید در شمال استان فارس یتپه مهرعلی در فاصله

رود بالنگان . ه استشدکه در نزدیکی محل تالقی دو رودخانه بالنگان و قدمگاه واقع  قرار دارد (5، تصویر5نقشه )

 مهرعلی تپه. شودکه ادامه رود اوجان در دشت آسپاس است، بعد از گذر از تنگه براق به رودکر معروف می

 در حدودارتفاع این تپه، . متر است 529در  09در حدود یک هکتار، و وسعت آن  بودهدارای شکلی مخروطی 

 .اطراف است یها نیمتر نسبت به زم 55

 
 تپه مهرعلی در فصل اول کاوش : 5 شمارة تصویر

بخشی این محوطه، ناشی از شناختی تپه مهرعلی، در واقع به منظور عملیات نجاتهای باستانکاوش

و ( ب 5833الف،  5833، 5831 ،سرداری و رضایی) 5831های بوده که در دو فصل در سالآبگیری سد مالصدرا 

نگاری و شناسایی کاوش بر مبنی الیهروش اهداف و در فصل اول،  .انجام گرفته است (5833 ،سرداری) 5831

و نفوذ آب در فصل اول سد آبگیری  بر اثربخشی از آنها البته که مستقر در این تپه بود فرهنگی های تمام الیه
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همچنین بود و  1 × 1بنابراین تالش گردید که چند ترانشه گسترده که شامل شش مربع . قابل دسترسی نبود

5متر  1×1ترانشه سه . (2نقشه ) دشوایجاد  نگاری در تمام نقاط تپهکوچک برای الیه گمانهدو 
(E5-E4-E3)  در

متر در بخش شمال  2×2یک ترانشه  ،(F10-F11-G11)متر در بخش مرکزی  1×1بخش غربی، سه ترانشه 

سرداری و رضایی ) متر در بخش شرقی ایجاد شد 2ای با عرض مرکزی در باالترین قسمت تپه، یک ترانشه پله

ای با عنوان پله بالنگانمتر در دامنه جنوبی روبروی رودخانه  2در فصل دوم نیز یک ترانشه با عرض . (5833

 .(5833 ،سرداری) ایجاد شد D11یا   دو

های صورت گرفته در این ترانشه که تا خاک بکر ادامه یافت، چهار دوره اصلی به طور کلی بر اساس کاوش

 3تا  3های باکون تپه در زیر آثار دوره لپویی در عمق الیه .شد شناساییو هخامنشی آباد، باکون، لپویی شمس

های گسترده دوره لپویی که در سطوح فوقانی رغم نمایان شدن بافتها وجود دارد؛ بنابراین علیمتری ترانشه

های پایینی نگاری بود که  بخشی از بقایای دوره باکون در الیهتپه، تنها به واسطه چند گمانه کوچک الیه

آباد نیز به دست آمده هایی از دوره شمسهای باکون و بر روی خاک بکر، سفالدر زیر الیه. یافت شده است

 .است

 
 های مورد کاوشو ترانشهتوپوگرافی تپه مهرعلی : 2 شمارة نقشه

 

 :شناختي دوره باکون تپه مهرعليهای باستاننهشت

اما با  ؛انجام گرفتتپه های ترین الیهتا پایینای و پله  J12, F10 ,E3 یهادر فصل اول، کاوش در ترانشه

دوره  بقایایی ازدارای  E3 ,J12 , F10، سه ترانشه میاندر این . نشدمقدور خاک بکر  هرسیدن ب ،نفوذ آب

به خاک  انجام شد و  G22مربع کاوش در  ادامهفصل دوم با که در ای پله یترانشه .بود (4، 8، 2لوحه )باکون 

_____________________________________________________________________________________ 
های نقشه مربعبر اساس روش حرف و عدد بر مبنای نقشه توپوگرافی فصل اول این تپه است، با این حال در فصل دوم نامگذاری ها  گذاری ترانشهالزم به توضیح است که نام - 5

 . صورت گرفت UTMتوپوگرافی تپه بر اساس



 33/تپه مهرعلي : توسعه فرهنگي جوامع شمال فارس در دوره باکون

 
 

تپه در بخش شرقی  یکه در دوره باکون، گستره رسد یهیچ اثری از دوره باکون نداشت و به نظر مرسید، بکر 

آثار دوره  نیعالوه بر ا. باشدمسکونی دوره لپویی و پس از آن بوده های  کمتر از کنونی بوده و تنها دارای الیه

از چگونگی آغاز  توان یبه دست آمد که با رسیدن به خاک بکر، با اطمینان منیز (5لوحه ) D11باکون در ترانشه 

بنابراین دوره . قرار دادبررسی  مورداستقرار و توالی استقراری تمام مراحل باکون تپه مهرعلی را در این ترانشه 

که برش الیه نگاری مشاهده شد  F10, J12, E3, D11ترانشه باکون شناسایی شده در تپه مهرعلی در چهار 

   .ارائه شده است 8و  2، 5های لوحهآنها در 

متر الیه باستانی است که  39/0دارای  ،(8نقشه ) که در بخش شمال مرکزی تپه واقع شده J12ترانشه 

 .شده استگذاری از باال به پایین تقسیم ترتیب شمارهبا استقراری  (فاز)مرحله  59به  ،لوکوس 40مجموعاً با 

فازهای باالتر که مربوط به دوره لپویی عالوه در و متعلق به دوره باکون بوده  59و  0، فاز مرحلهاز این ده 

شامل چندین انباشت خاک و  ،این دو فاز استقراری. مشاهده شده است نیز قطعات سفال دوره باکون ،است

 . داردمتر  1/5 یضخامت خاکستر است که

این  .(8نقشه ) نگاری است که در بخش مرکزی تپه ایجاد شدهای الیهنیز یکی دیگر از ترانشه F10 ترانشه

ای از آن متر بوده و سپس در گوشه 1×1های گسترده مرکزی بود که اول با ابعاد واقع جزو کارگاه ترانشه در

متر الیه  89/1این ترانشه دارای . متر برای رسیدن به خاک بکر ایجاد شد 1/2×2ای پیشرو با ابعاد گمانه

 0و  3، 1فاز، فازهای  نهاز این . است برگرفته را درفاز استقراری  نهبا همراه لوکوس  00 کهباستانی است 

نمایان ساخته است و در ادامه را چند مرحله معماری ، متردو ضخامتی حدود با  که بودهمتعلق به دوره باکون 

                . مفصل به آن خواهیم پرداخت طور به

نقشه )است تر از آن یسومین ترانشه از تپه مهرعلی است که دارای بقایای دوره باکون و قدیم ،D11ترانشه 

.  شناسایی شدنیز ترین استقرار موجود در تپه مهرعلی کاوش در این ترانشه و رسیدن به خاک بکر، قدیمبا  .(8

محدوده مخزن سد همراه بود  هایبا پایین رفتن سطح آبکه علی های تپه مهراین گمانه در فصل دوم کاوش

متر الیه  3این ترانشه دارای . گردیدکاوش  متر دو عرض ادر دامنه جنوبی تپه ب ،اید و به صورت پلهش ایجاد

 ترین فاز استقراری این ترانشهپایین. استقراری است مرحله 55لوکوس و  598 مشتمل برکه  است فرهنگی

آباد بوده که بقایای متعلق به دوره شمس (شود یتقسیم م)Sub-Phases  ترمرحله کوچککه خود به سه  55فاز )

ی ترانشه تدومین دوره سکون. ، به دست آمدمعروف است 5های این دوره که به باکون بای از سفالپراکنده

D11 مراحل استقراری دوره باکون در این . است 3تا  59فاز استقراری از فاز  1، دوره باکون است که شامل

شامل بقایایی از انباشت خاک و توده خاکستر، چند گودال آشغال، الیه فضوالت، آوار سنگی و خشتی  ،انشهتر

 . است در برگرفتهرا نیز ای ری خشت چین و یک پی سنگی رودخانهمعما مرحلهعالوه دو است که 

 

 :تپه مهرعلي معماری دوره باکون

ترانشه از دو  کوچکی اسیدر مقتنها شناسایی شده،  مهرعلیبقایای معماری دوره باکون در تپه از آنچه که 

F10   وD11 واقع  روستای دوره باکون مهرعلی هر دو در بخش مرکزیتوان احتمال داد میکه  پدیدار شده

مرحله  ،چندین مرحله معماری شناسایی شد که یکی از آنها ،متر 1/2×2در فضای  F10در ترانشه . شده بودند

و  31های  ، دو دیوار خشتی وجود دارد که به نام لوکوسالف 1در مرحله . استتر معماری کوچکفاز با سه  1
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جنوبی است، دارای  -ها که با جهت شمالییکی از این دیواره. توان مشاهده نموددر برش شرقی ترانشه می 19

ای و همچنین مالط قهوهو  تیره و سبز روشنای  ای روشن، قهوهدر سه طیف رنگی مختلف قهوه ییها خشت

 . ای بر نوعی تزئینات دیواری باشدرسد که این سبک چینش آگاهانه بوده و اشارهبه نظر می. استسبز 

    
 D11الف ترانشه  3مرحله دیواره خشتی : 8 شمارة تصویر            F10مرحله هفت ج ترانشه سکوی خشتی  :2 شمارة تصویر

  

وجود  ترانشه تمام سطح که در معماری آشکار شد توجه، پدیده جالبالف 1 فاز با برداشتن آثار مربوط به

است که با  سکو مانندبه صورت منظم  و دراز کشیده هایای خشتتوده شامل پدیدهاین  .(2تصویر ) داشت

 بودهمتر  59/8×29/5ابعاد دارای ،یخشت سکویاین . کنار آن جدا شده است دیواری خشتی اندود زردرنگ از

ها نیز مانند دیگر رنگ خشت. ف منظم بر روی هم احداث شده استردی هفتدر  ،رج خشت دو با مجموعاًو 

اندازه استاندارد این بوده و ای روشن و سبز ای تیره، قهوهقهوهدارای طیف مختلفی در سه گروه  ،هاسازه

 22آن، ارتفاع  کامالً صاف و هموار بوده و ،سطح این سازه خشتی. باشدتر میمسانتی 39×51×59ها خشت

 .متر استسانتی

به طول  الف 3دیوار خشتی از فاز یک شامل  شود،که مربوط به دوره باکون می D11آثار معماری ترانشه 

در زیر . (8تصویر )است  متر مشخص شدهسانتی 21×29×1های و خشت سبز رنگ طاست که با مالمتر  29/5

به نظر است و  ب 3مرحله که مربوط به  های نامنظمی به دست آمدهای رودخانهسنگبقایای قلوه ،این دیوار

 . باشد الف 3تر از دیوار خشتی فاز رسد که قدیممی

 

 :تپه مهرعلي  سفال دوره باکون

آن . شودسفال گونه باکون که از تپه مهرعلی به دست آمده، از نظر بافت مکانی به سه گروه تقسیم می

-توان به واسطه آنها، اقدام به طبقهها و فازهای دوره باکون یافت شده است و میها که در بافتدسته از سفال

-های باستاندسته دوم، قطعات سفالی یافت شده در الیه. بندی مراحل سکونتی باکون تپه مهرعلی نمود

توان بوط به دوره لپویی است و گرچه میها مراین بافت. شناختی، ولی خارج از بافت دوره باکون بوده است

حال پراکنش آنها  این اند؛ باهای دوره لپویی نفوذ یافتههای زیرین به بافتاین نظر را پذیرفت که از الیه

گروه سوم . های بعد از باکون نیز باشدای بر تداوم استفاده آنها تا دورهتواند اشارهآنچنان فراوان است که می

های گروه در ادامه به شرح سفال. آوری شده استهای سطحی این تپه جمعی است که از بررسیهاینیز سفال

 . اول خواهیم پرداخت و مراحل استقراری این محوطه را بررسی خواهیم نمود



 31/تپه مهرعلي : توسعه فرهنگي جوامع شمال فارس در دوره باکون

 
 

 
 J12ترانشه های دوره باکون طرح سفال: 1 شمارة لوحه

در . (1لوحه )ت یافت شده اس 3و  0، 59استقراری سه مرحله  که از بافت J12سفال دوره باکون ترانشه 

. یابدهای بزرگ با بدنه منقوش در دو طرف به طور زیادی رواج میها با دهانه باز و کاسهمرحله دهم، خمره

اند و قابل مقایسه با سفال تزئین شده هاشورهای بهترین نمونه از آنها، کاسه عمیق بزرگی است که با مثلث

نقوش دیگری که داللت بر دوره باکون قدیم یا میانی دارد، . (Alizadeh 2006: 23:BB)باکون ب هستند

 .Egami and Sono 1962: Pl)باشندگپ میکه قابل مقایسه با تل (50: 1وحه ل)های گیاهی است طرح

XXXIXb. 5) . 

و نقوش هاشورهای متقاطع افقی با  (51: 1لوحه ) موازی (Chevron)ردیف افقی از خطوط شکسته تیرمانند

 Egami and Sono)گپ دارند های باکون ب و تل، تشابه زیادی با سفال(25: 1لوحه )خطوط افقی راست 

، مشابه با نقوش تل گپ (53، 53: 1لوحه ) (Stroke)ای دو نمونه از یک ردیف افقی نقوش کوبه . (7 :21 :1962

(Egami and Sono 1962: fig. 19.8)   و تل با کون ب(Alizadeh 2006: 23.X, T) مایه دیگر نقش. هستند

های محدود شده افقی است که با خطوط عمودی از مرحله نهم این ترانشه، خطوط نازک افقی همراه با قاب

 . (Egami and Sono 1962: fig. 23: 2-7)و مانند نقوش تل گپ (51: 1لوحه )اند کوتاه پرشده

های حلقوی بلند ، با گرایش به نقوش دوره باکون جدید مانند کفJ12ترانشه های مرحله هشتم سفال

به طور کلی شکل ظروف بیشتر تمایل به دهانه باز . یابندتغییر می (2، 4: 1لوحه )و خطوط متقاطع  (3: 1لوحه )
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ها پدیدار طرح دیگری که در این مرحله بر روی سفال. دارند (Upright)های عمودیهایی از لبههمراه با گونه

 :Voigt and Dyson 1992)که مرتبط با دوره باکون میانی ( 52: 1لوحه )شده، اشکال متقاطع چلیپایی هستند 

 . یابندهای باکون جدید نیز تداوم میبوده و تا دوره (138

های باکونی که دارای بافت (3لوحه )شناسایی شده ، در سه مرحله پایینی F10ترانشه سفال دوره باکون 

-های کوتاه و کمهایی به دست آمده که به شکل کاسهدر مرحله نهم این ترانشه، برخی از فرم سفال. هستند

و نقوش دیگر، ردیفی افقی از خطوط  (21: 3لوحه ) عمق، سطح بیرونی آنها با نقوش گیاهی تزئین یافته است

 . که مشابه آنها از تل گپ نیز یافت شده است (21، 20: 3لوحه )شکسته تیرمانند 

های رایج در های تخت و لبه عمودی، از فرمهای آن، کفهای حلقوی با یک نوار ضخیم در حاشیهکف

های گیاهی همراه با و نمونه (25: 1لوحه ) ایها شامل نقوش نقطهبرخی از طرح. هستند F10ترانشه  3مرحله 

 ،(51 ،50: 3لوحه )و خطوط مواج عمودی بر روی سطح درونی  (23: 3لوحه ) (Mossy Shaped)مانندگونه خزه 

های ای به دورهمایه نقطهسابقه نقش. (Egami and Sono 1962)های باکون میانی معمول هستنددر دوره

 .(Weeks et al 2010: Fig. 16.4 TNP. 1325)گرددتل نورآباد برمی 53باکون قدیم در ممسنی از فاز 

های نوارهای ساده با زیگزاگ. ها هستندهای دهانه باز و جامبرخی از اشکال ظروف مرحله هفتم، خمره

و برخی مواردی از خطوط منحنی و مستقیم، در طول دوره باکون  (54: 3لوحه )ای دوگانه همراه با نقوش کوبه

شوند ؛ اما در تل باکون الف ناپدید می(Egami and Sono 1962: fig. 22: 6)قدیم و میانی رایج هستند

(Alizadeh 2006: 68) .های جدید مانند های در برخی الیهمایهبا این حال در این مرحله، برخی از این نقش

 :Alizadeh 2006) های باکون جدید هستندشده با خطوط کوتاه، مشخصه دوره و پرهای منقوش مستطیل

fig. 24: D). 
ترین های استقراری است که تا پایینتپه مهرعلی نیز دارای بقایایی از سفال باکون در بافت D11ترانشه 

تواند نقش اساسی در توالی در واقع این ترانشه می. ها، حد انتهایی استقرار دوره باکون را معین نموده استالیه

توان به دیگر نقاط یه این دوره، میمتر ال 4کم سکونتی این دوره در تپه مهرعلی داشته باشد که با دست

آباد و باکون قدیم گونه شمس دو های این تپه، قطعات کمی از سفال هرترین الیهدر پایین. محوطه تعمیم داد

      آباد، کاسه بزرگ کروی همراه با لبه ظروف خشن ساده شمس. به صورت مختلط شناسایی شده است

همچنین یک کف تخت مربوط به این دوره نیز یافت شده . (89، 21: 1ه لوح)ناهموار هستند  (Ledge)ایپایه

قطعات سفال دوره . و سطحی خشن دارند که تمام این قطعات با شاموت کاه درست شده (25: 1لوحه )است 

افقی  دار موجباکون در فاز یازدهم، شامل نقوش هندسی ترکیبی از خطوط و نوارهای افقی همراه با خطوط 

، و همچنین نوارهای نازک و ضخیم همراه با (85، 23: 1لوحه ) های هاشوری و توپر، لوزی(82: 1لوحه )دوتایی 

ها که در بافت مرحله این سفال. (22: 1لوحه ) های توپر بر روی لبه داخلی ظروف هستندها و مثلثلوزی

باکون قدیم  ط به دورهاند، مربوآباد به صورت مختلط یافت شدهیازدهم همراه با قطعات سفال شمس

 .(Voigt and Dyson 1992: 138, Egami and Sono 1962: fig. 21, Alizadeh 2006: fig. 23: S)هستند



 39/تپه مهرعلي : توسعه فرهنگي جوامع شمال فارس در دوره باکون

 
 

 
 F10ترانشه های دوره باکون طرح سفال: 3 شمارة لوحه

 

به واسطه چندین گونه متنوع از نقوش قطعات بدنه ظرف شناخته شده که  ،D11ترانشه مرحله دهم 

   ،(53: 1لوحه )در داخل نوارهای منحنی شکل  دار موجخطوط  ،(50: 1لوحه ) شامل نوارهای نازک و ضخیم افقی

: 1لوحه )های توپر مربع ،(Alizadeh 2006: fig. 23: F) (51: 1لوحه )پرواز  در حالهای افقی از پرندگان ردیف

تمام متعلق به  (Potts and Roustaei 2005: fig. 3.83: TNP 1321) (51: 1لوحه )مایه خزه مانند و نقش (53

رسد که برخی قطعات مربوط به دوره در فاز هشتم و هفتم این ترانشه، به نظر می. دوره باکون قدیم هستند

در مرحله ششم، نقوش  .دباش (0: 1لوحه ) موج دارو یا خطوط ( 55: 1 لوحه)ای باکون میانی مانند نقوش نقطه

 . سفال بیشتر مشابه با دوره باکون جدید است
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 D11ترانشه های دوره باکون طرح سفال: 1 شمارة لوحه

 :شناختي ديگرمدارک باستان

سفال نیز آشکار ساخته  از ریغشناختی تپه مهرعلی، مواد دیگر مربوط به دوره باکون، به های باستانکاوش

-ترین این مدارک میاز مهم. اندنگاری یافت شدهها الیههای استقراری ترانشهکه به صورت محدودی در الیه

-ها، سنگها و اشیایی مانند سردوکها، جوش کورهتوان به مصنوعات سنگی، بقایای گیاهی و حیوانی، صدف

های تولید صنعتی مانند، بافندگی، سفالگری، ای بر فعالیتد اشارهتوانها و موارد دیگر نام برد که میساب

ای پیشرفته را در ها، مانند کشاورزی، دامداری و منابع دریایی، جامعهابزارسازی باشد که در کنار دیگر فعالیت

 . های شمال دره رود کر آشکار ساخته استباالترین قسمت

های نخودی منقوش و ظریف باکونی، در واقع به عنوان یکی از الهای صنعتی، تولید سفدر رابطه با فعالیت

، تپه مهرعلی دارای (Sumner 1994: 59)سنگی در فارس -های تولید تخصصی و پیشرفته عصر مسشاخصه
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های پخت سفال باشد که هیچ مورد از توانست شامل کورهگرچه این شواهد در وهله اول، می. شواهدی است

سفال، قطعاتی از سفال  یها جوش کورهحال، مدارکی مانند  این محوطه شناسایی نشده، باآنها در این 

و قطعاتی خردشده از بدنه دیواره و صفحه مشبک نگهدارنده سفال در  (Waster)واریخته و مذاب دورریز 

 بر امرمحکمی اند، گواه ای تپه مهرعلی به دست آمدههای زبالهکوره، که تمام به صورت پراکنده در بافت

 .باشدسفالگری، چه به صورت خانگی و یا تخصصی می

ها دارای تولید رسد که تمام محوطهمعتقد است که در دوره باکون، بعید به نظر می (59 :1994)سامنر 

رسد که برخی از آنها به عنوان فعالیت های سطحی، به نظر میاند و با توجه به بررسیخانگی سفال بوده

شده ها صادر میمازاد به دیگر مکان محصوالتاین . اندنمودهید سفال، اقدام به تولید مازاد میتخصصی تول

شهر آباد در سعادت، تپه رحمت(Langsdorff and McCown 1942: 6)تل باکون در مرودشت . است

(Bernbeck et al 2005: 102-103)های ، محوطهDB73 ،DB91 و DB131  در دره بالغی(Helwing and 

Seyedin 2010:  283-286; Seyedin and Helwing 2007)ای شاخص در بخش، هرکدام به عنوان محوطه-

تپه مهرعلی نیز به واسطه وجود چنین موادی، به . اند همین نقش را داشته باشندتوانستههایی از فارس، می

های شمال فارس برخی از محوطه کم نیازای تولید تخصصی سفال بوده که دستاحتمال یکی از مراکز منطقه

 . نموده استو سرحد را تأمین می

هایی از جنس صدف که از این محوطه به دست آمده، رشد ها و همچنین دکمهاشیایی مانند سردوک

اشیای دیگری از تپه . (Sumner 1994: 59)دهد که در این دوره رواج یافته بودصنعت بافندگی را نشان می

اما، با توجه به توالی آنها و . های دوره لپویی و بانش هستندآمده که اکثریت متعلق به الیهمهرعلی به دست 

توان های باکون به بعد در این محوطه رشد و گسترش یافته، میسیر تحول برخی مواد دیگر که از دوره

 مهر وت اداری که شامل مدارکی مانند فن مدیری. احتمال پیشینه آنها را به دوره باکون جامعه مهرعلی دانست

شوند، اگرچه از تمام آنها متعلق به دوره لپویی هستند، با این حال به دلیل تشابه سبکی بسیار می اثر مهر

 Langsdorff and)  (5838، 5815 ،علیزاده)های باکونی دیگر های یافت شده از محوطهنزدیک آنها با نمونه

McCown 1942)های باکون تپه مهرعلی و مرکز اداری بودن این محوطه در الیهتوان وجود این مدارک ، می

-های دورههای پیچیده از الیهها، اجاقشواهد دیگری مانند اشیای مسی و مفرغی، پیکرک. را محتمل دانست

 . های بعد از باکون در این محوطه آشکار شده است

 (5831شیخی )یباستانگرفته که شامل، بقایای محیطی موجود در تپه مهرعلی انجام  نهیدر زممطالعاتی 

(Shaikhi et al. 2008)، شود می (5830 پور یمحراب)شناسی تغذیه ، دیرین(5833 ،ایلخانی)ی شناس اهیباستان گ

های استخوان حیوانی مطالعات صورت گرفته بر روی نمونه بر اساس. است در برداشتهکه نتایج قابل توجهی 

فعال و مهم بوده و نیاز تغذیه گوشتی ساکنان این  کامالًی پرور دامرسد که نظام به نظر میدر تپه مهرعلی، 

ی الگوی تغذیه. (511: 5831 ،شیخی)شده است محوطه،  از طریق پرورش و ذبح حیوانات اهلی انجام می

با اختالف بسیار زیاد نسبت به گاو بوده  (بز/گوسفند)جانوران اهلی این محوطه، مصرف گوسفندسان 

 .  (Shaikhi et al. 2008)ستا

دهد که درصد و گونه غالت، حبوبات و سایر نتایج حاصل از مطالعات بقایای گیاهی تپه مهرعلی، نشان می

با توجه به . ای بوده باشددهنده کشاورزی پیشرفتهتواند نشانگیاهان به دست آمده از این محوطه نمی
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، باالترین درصد بقایای گیاهی به قطعات شکسته بادام و پسته هااطالعات آماری به دست آمده از این نمونه

. (523: 5833 ،ایلخانی)آیند وحشی تعلق دارند که جزو پوشش گیاهی بومی و خودرو این منطقه به شمار می

دهد که مطالعات الگوی رژیم غذایی مردمان این محوطه در باکون که با روش پیکسی انجام گرفته، نشان می

 (. 5830 ،محرابی پور) اندشده، از نظر کیفی ضعیف بودهگیاهی که توسط مردمان این محوطه مصرف میهای دانه

-های دوکپههای تپه مهرعلی مربوط به دوره باکون یافت شده، تعدادی صدفاز مواد دیگری که در کاوش

تل های باکونی حوضه فارس مانند است که مشابه آن در دیگر محوطه (Cowrie Shell)ای

ای بر وجود تواند اشارهدر حوضه رود کر به دست آمده که می (Langsdorff and McCown 1942)باکون

 Askari Chaverdi et)های پست خلیج فارسهای بلند شمال فارس و کرانهها و ارتباطاتی بین سرزمینتماس

al.2008:37) باشد. 
 

 نتيجه

قابل توجهی در رابطه با فرهنگ باکون در شمال فارس  شناختی تپه مهرعلی، اطالعاتهای باستانکاوش

-توان تحلیلی نسبتاً جامع از پیشرفتهای مربوط به این دوره، میفراهم نموده که در مقایسه با دیگر محوطه

های با این حال به دلیل توالی نسبی منظمی که از دوره. (5809سرداری )های فرهنگی این دوره ارائه داد 

رسد که در در این محوطه مشاهده شده، به نظر می -دوره لپویی -های پسینو دوره -آبادشمسدوره  -پیشین

 . باشدنظیر میای از نظر کاوش کمچارچوب گاهنگاری منطقه فارس، چنین محوطه

آباد که به عنوان مرحله فارس یا همان دوره شمس 5معتقد است که دوره باکون ب (11 :2006)علیزاده 

های تواند به عنوان یک مرحله انتقالی بین سنتن نام برده، به دلیل وجود وقفه در آغاز آن، نمیقدیم از آ

این سفال که در تل باکون، به طور مستقیم در زیر . های منقوش فارس محسوب شودقدیم و جدید سفال

در  ،(Egami et al. 1977: 21-33)یا باکون قدیم قرار دارد  2نمای نخودی منقوش مرحله باکون بسفال گونه

 55مرحله . آباد و باکون ایجاد شده استمهرعلی نیز چنین وضعیتی بدون وقفه بین دوره شمس D11 ترانشه

لوحه )آباد شود، دارای مقادیری قطعات سفال خشن شمسمی تر تقسیمکه خود به سه فاز کوچک D11ترانشه 

-اند که ضخامت آنها به یک متر میهایی یافت شدهبافتاست که همراه با سفال باکون قدیم در  (89، 21: 1

که بر روی چندین  (Table. 9, 10 :120,121 :2006)جدید  کربن ویرادهای علیزاده با توجه به تاریخ. رسد

  299آباد، تقریباً کند که طول مدت دوره شمسمحوطه دره رود کر از جمله تل باکون انجام داده، پیشنهاد می

 .  (Alizadeh 2006: 10)پذیردپایان می م. ق 1299آغاز و تا  1499سال بوده که از 

 م. قآباد که آغاز باکون را به اواخر هزاره ششم ساله علیزاده برای دوره شمس 299برخالف مدت زمان 

 4199) م. قاوایل هزاره پنجم  های تل جری الف و تل باکون ب، تاریخمنتسب نموده، منابع قدیمی از کاوش

ممسنی نیز، زمان آغاز  تل نورآباد 50فاز  54های کربن تاریخ. اندرا برای آغاز این دوره پیشنهاد داده (م. ق

های با توجه به همپوشانی سفال .(Weeks et al. 2010: 225)داندنمی  م. قتر از هزاره پنجم باکون را قدیم

توان آغاز رسد که در نبود تاریخ مطلق رادیوکربن، میقدیم در مهرعلی، به نظر میآباد و باکون دوره شمس

 . نسبت داد م. قباکون را به اوایل هزاره پنجم 

شود، به نظر آباد تپه مهرعلی که به عنوان اولین مرحله سکونتی این محوطه محسوب میدوره شمس

های مشخص این دوره جایگزین آن ون قدیم با سفالبوده که پس از مدتی، فرهنگ باک کوتاه مدتاستقراری 
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ی، یک استقرار دیگر نیز در منطقه سرحد تپه مهرعل از ریغشناختی؛ به های باستانبررسی بر اساس. شده است

رضایی و سرداری )است آباد وجود نداشتهشناسایی شده که سکونت در آنها تا قبل از دوره شمس( شمال فارس)

ها در این های بررسی سامنر در دره رود کر باشد که تعداد محوطهتواند در تأیید تحلیلموضوع میاین . (5830

داند و دلیل آن را در پیدایش کشاورزی آبی می (Sumner 1994: table 1)افزایش یافته  592به  12دوره از 

(Sumner 1994: 52) .زیحاصلخهای یکی از تراس موقعیت تپه مهرعلی در کنار رودخانه بالنگان و بر روی 

-حال داده این با. آوری آبیاری با کانال بوده باشدتواند ناشی همین فنکرانه این رودخانه، به احتمال زیاد می

چنین امری را تصدیق  (5830 ،پورمحرابی)و آزمایش پیکسی  (5833 ،ایلخانی) های حاصل از تحلیل بقایای گیاهی

 .  سازدرزی ضعیف را مطرح میکند و پیشنهاد یک کشاونمی

از جانب دیگر زمان پایان دوره باکون و توالی استقراری پس از آن نیز در تپه مهرعلی به خوبی مورد 

های این محوطه به گذاری الیهاخیراً چندین نمونه زغال و استخوان به منظور تاریخ. شناسایی قرار گرفته است

. (5809 ،سرداری)پنج نمونه با تاریخ کالیبره شده فراهم شده است  تینهادر آزمایشگاه وایکاتو ارسال شد که 

حال با  این باشند، باهای جدیدتر از باکون؛ یعنی لپویی میها، مربوط به دورهگرچه نتایج حاصل از این نمونه

رادیوکربن از  ، و همچنین تاریخD11و  J12 ،F10ترانشه پوشانی سفال باکون و لپویی در سه توجه به هم

 م. ق 8019توان تأیید نمود که پایان دوره باکون به تاریخی حدود ، می J12مرحله هفتم ترانشه   45لوکوس 

مرحله هفتم که فاز انتقالی از باکون جدید به دوره لپویی است، بیشتر دارای سفال نخودی باکون . گرددبرمی

نیز  D11ترانشه و فاز پنجم  F10ترانشه وان در فاز ششم تچنین همپوشانی را می. است تا سفال قرمز لپویی

توان در دوره زمانی دهد که پایان باکون را میدر مهرعلی نشان می 54گذاری کربن نتایج تاریخ. شاهد بود

 .(Sumner 1972)های پیشین انطباق داردتخمین زد که با تاریخ م. قپایان هزاره پنجم 

گذاری نسبی مهرعلی هیچ نمونه تاریخ مطلق وجود ندارد، اما با توجه به تاریخگرچه از دوره باکون تپه 

. توان توالی استقراری مراحل مختلف این دوره را در این محوطه بررسی نمودهای سفالی، میحاصل از مقایسه

. است آن به دست آمده 55و اندکی در فاز  D11ترانشه  0و  59دوره باکون قدیم این محوطه در فازهای 

 0و  59و فازهای  F10ترانشه  3و  0، 59، فازهای D11 ترانشه  1و  3باکون میانی این محوطه، از فازهای 

ترانشه  3و فاز  F10ترانشه  1، فاز D11 ترانشه  3باکون جدید نیز در فاز . شناسایی شده است J12ترانشه 

J12  مهرعلی، بدون وقفه به دوره لپویی انتقال یافته نمودار شده که به صورت استقراری کوتاه مدت در تپه

های دوره باکون مهرعلی، تا چه میزان وقفه زمانی در بین این متری الیه 1اینکه با توجه به ضخامت . است

 .  گذاری مطلق استتر با تاریخهای دقیقمراحل مختلف وجود داشته است، برای درک آن نیاز به بررسی

در تل باکون در  (1942) کان و النگسدورفمک ،(1929) های هرتسفلدکاوششناخت فرهنگ باکون با 

های ها با پژوهشدر جنوب فارس آغاز شد و سال (1934)های اورل استینمرکز فارس و همچنین بررسی

این اطالعات که شاخص آن سفال منقوش نخودی است، نشان . اطالعات این دوره افزوده شد بر دامنهبیشتر 

های بختیاری در جنوب تا کوه (Askari et al. 2008)فارسکه پراکنش این فرهنگ از سواحل خلیجدهد می

در غرب تا کرمان  (5831عبدی )(Dittman 1984) در شمال فارس و همچنین از خوزستان (5831 ،زاگارل)

(Beale 1986)  نیاز به م. قدر شرق فارس، چنان گسترده بوده که برای چگونگی ظهور آن در هزاره پنجم ،

 . ای بوده استهای پیشرفتهمکانیسم
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با توجه به نزدیکی سفال باکون با سفال شوشان میانی، فرضیه مهاجرت  (11 :2006) (82: 5838 ،علیزاده)

شناختی برای تأیید مدارک ضعیف باستان حال نیابا . سازدوارد از خوزستان به فارس را مطرح میاقوام تازه

دیگر در رابطه با این پراکنش سفال، روابط ازدواج  دیدگاه .(Weeks et al. 2010: 256)دارداین فرض وجود 

-مباحثی مانند مبادله محلی نیز می نیبر اعالوه . (Alizadeh 2006: 23, 26)همسری مطرح شده استبرون

این . (Askari et al. 2008: 37)تواند عاملی مهم در بازسازی نحوه توزیع گسترده سفال باکون به نظر آید

که  (Sumner 1994: 59)توانسته در دره رود کر توسط سفالگران متخصص بوده باشد مبادله در وهله اول می

با این وجود برای تأیید بخشی  .(Askari et al. 2008: 37)شده استانتقال داده می جوار همسپس به مناطق 

 .رسدمناطق مختلف ضروری به نظر می های سفال دراز این دیدگاه، آزمایش عنصری نمونه

توان با توجه به استنادات مورد اشاره در رابطه با احتمال وجود تولید تخصصی سفال در تپه مهرعلی، می

ای در سرحد و شمال فارس، ارتباطات اقتصادی با دره پذیرفت که این محوطه، به عنوان یک مرکز منطقه

ای نیز این فرض های دوکپههای دیگری مانند صدفچنانکه یافته. استهای دوردست داشته رودکر و سرزمین

ای که آید، تپه مهرعلی به عنوان یک مرکز منطقهآنچه که به نظر محتمل می هر حالبه . کندرا اثبات می

 .     است دارای فعالیت اداری نیز بوده، مبادالتی با دیگر نقاط فارس داشته
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 :منابع
های در گزارش مقدماتی فصل دوم کاوش ،مهرعلی فارس محوطه گیاهی بقایای مطالعات مقدماتی گزارش(5833)ایلخانی، هنگامه

نجات بخشی تپه مهرعلی، اقلید فارس، ویرایش علیرضا سرداری، بایگانی مرکز اسناد پژوهشکده باستان  -باستان شناسی

 (.  نشدهمنتشر)شناسی

 . تهران ،، ترجمه کیوان پهلوان و معصومه داد،انتشارات آرون(عشایر فارس)عشایر جنوب ( 5831 )یویچسرگیایوانف، میخائیل 

 .تهران،، تصحیح منصور رستگار فسایی، انتشارات امیرکبیرناصری نامه فارستاریخ  (5833)حسینی فسایی، میرزا حسن

، ترجمه کوروش روستایی، ظهور شیوه زندگی در ارتفاعات: بختیاریباستان شناسی پیش از تاریخ منطقه  (5831)زاگارل، آلن

 . سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری

 رودهای حوضه های پیش از تاریخ تا دوران اسالمی در درههای جمعیتی فرهنگالگوی استقراری و نوسان (5833)زیدی، محسن
مجله باستان شناسی و تاریخ،  ،(5814شناختی سال اس تحلیل مواد به دست آمده از بررسی باستانبر اس)، شمال غرب فارس کر

 .  85 -1: 48و  42سال بیست و یکم، شماره 

، نجات بخشی تپه مهرعلی، اقلید فارس -ی باستان شناسیها کاوشگزارش مقدماتی فصل دوم  (5833)سرداری زارچی، علیرضا

 (.  نشدهمنتشر)شکده باستان شناسیبایگانی مرکز اسناد پژوه

 اساس برسنگی  -در دوره مس( اقلید)های شمال فارساقتصادی فرهنگ -های اجتماعیتحلیل پیچیدگی (5809 ) ----------

 (.منتشرنشده) .تهران،مدرس تیتربشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه نامه دکتری، گروه باستان، پایانهای تپه مهرعلیکاوش

های چاپ ، چکیده گزارششناسی تپه مهرعلی فارسیهای باستانگزارش کاوش (5831)رضایی اهلل زیعزسرداری زارچی، علیرضا و 

 .50-58صفحات : ردشگری و صنایع دستیگ ،شناسی سازمان میراث فرهنگیشده هفته پژوهش، پژوهشکده باستان

بایگانی  نجات بخشی تپه مهرعلی، اقلید فارس، -ی باستان شناسیها کاوشگزارش مقدماتی فصل اول . الف (5833) ----------

 (.  نشدهمنتشر)مرکز اسناد پژوهشکده باستان شناسی

مجموعه ، ی باستان شناسی نجات بخشی تپه مهرعلی فارسی، اقلید فارسها کاوشگزارش مقدماتی . ب (5833) ----------
، پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی و ی ایرانشناس باستانی ها پژوهشمقاالت نهمین گردهمایی ساالنه 

 .گردشگری کشور

، بایگانی مرکز اسناد پژوهشکده های باستان شناختی شهرستان بهبهان، خوزستان، فصل دومگزارش بررسی (5831)عبدی، کامیار

 (. نشدهمنتشر)باستان شناسی 

، مجله باستان اقتصادی و فن مدیریت تجاری در یک جامعه پیش از تاریخ –اعی پیچیدگی ساختار اجتم (5815)علیزاده، عباس

 .44-23: دوم وشناسی و تاریخ، سال هفتم، شماره اول 

ی ها حکومتتل باکون، کوچ نشینی باستان و تشکیل : منشاء نهادهای حکومتی در پیش از تاریخ فارس (5838) ----------
 .پاسارگاد -بنیاد پژوهشی پارسه: یگردشگر وسازمان میراث فرهنگی : ، ترجمه کورش روستایی، تهراناولیه

 . بزرگ اسالمی المعارف رةیدا، دانشنامه جهان اسالم، زیر نظر مصطفی میرسلیم، بنیاد اقلید (5818)گنجی، محمد حسن

نامه کارشناسی ارشد، گروه ، پایانزندگی مردم باستان در ایرانالگوهای مصرف نیتروژن و رژیم غذایی  ( 5830 ) پور، زهرامحرابی
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