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1ظروف سنگی تل شنگولی )سیاه خان( لپویی شیراز
 

 
 فضل اله حبیبی

 fazlalahhabibi@gmail.com        باستان شناسی دانشگاه آزاد مرودشتارشد  یکارشناسدانش آموخته 

 فریده شیرانی

 faride.shirani@yahoo.com                  استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه آزاد مرودشت 

 علیرضا سرداری زارچی

 sardary@yahoo.com                       پژوهشکده باستان شناسیعضو هئیت علمی 

 

 چکيده

شمال ی رودکر در  پراکندگی زیاد محوطه های دارای سفال شاخص قرمز در نزدیکی شهر لپویی در جنوب حوضهبه  با توجه 

   شده است.شیراز ، دوره ای که این نوع سفال از ویژگی ها آن است به این نام، یعنی دوره لپویی، نامگذاری 

که از این گرفت.مورد بررسی روشمند باستان شناسی قرار  تل شنگولی )سیاه خان( -ره لپویی محوطه اصلی دو 2931در زمستان

که عمدتا در چاله  ،ی از جنس مرمر، سنگ آهک و گچ بودظروف سالم و شکسته و یا قطعات کوچک از ظروف سنگ21 محوطه

 در مرکز تپه بدست آمده اند. 6Fمربع  و درهای پدید آمده از حفاری غیر مجاز 

ن همچنین ظروف سنگ گلدانی شکل منقوش در بی با ظروف بدست آمده از تپه حصار وظروف سنگی تل شنگولی قابل مقایسه 

 النهرین در دوره اوروک است.

گونه شناسی و به توصیف  و ،ر سطح مربعات محوطه تل شنگولینحوی پراکنش ظروف بدست آمده د  حدر این مقاله ضمن تشری

اوضاع اجتماعی و  با مقایسه ظروف سنگی بدست آمده از این محوطه پرداخته و نهایتا، اهمیت حضور این اشیاء در ارتباط

مورد بحث قرار خواهد  قبل از میالد برون منطقه ای، طی نیمه اول هزاره چهارم بعد ارتباطات و تجارت منطقه ای وهمچنین در 

 گرفت. 
 

 بررسی روشمند.-تل شنگولی -ظروف سنگی -هزاره چهارم قبل از میالد -دوره لپویی -اژگان کلیدی: پیش از تاریخ فارسو

 مقدمه:

                                                 
)شنگولی(،لپویی  فارس؛ با تمرکز بر با عنوان: بررسی روشمند تل سیاه خان  مرودشت واحد دانشگاه آزاددر  یکی از نگارندگان این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد-2

می باشد. سفال های دوره لپویی  
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دوره مس وسنگ جدید مرحله مهمی در زمینه شکلگیری جوامع پیچیده اولیه در استان فارس محسوب می شود. این دوره در 

محوطه باستانی شناسایی شده  سی از چندبر اساس توالی الیه نگاری باستان شنا کهاست  ان فارس مربوط به فرهنگ لپوییاست

شناخت دوره با اهداف  2931، در زمستان لپویی بررسی روشمند تل شنگولیاست. با توجه به اهمیت این دوره پیش از تاریخ، 

و برنامه  ،شنگولی تل برنامه پیشنهادی برای حفاظت و تعیین حریم ،سفال دوره لپویی بازنگری محوطه، اینهای مختلف 

 تل شنگولی صورت گرفت. کاوشپیشنهادی برای 

مربوط به فرهنگ لپویی مقارن با نیمه اول هزاره چهارم قبل از میالد  اصلی لپویی بشمار می رود، ی محوطهکه تل شنگولی 

که از بررسی روشمند تل از جمله مواد فرهنگی است؛ظروف سنگی همزمان با دوران اوروک قدیم در شمال شهر شیراز است. 

پراکنده ظروف سنگی از برخی مربعات سطح این محوطه بدست آمد. اما چند  قطعاتدر این بررسی آمد.  بدست شنگولی لپویی

بدست آمد.  ،حفر شده ن توسط جانوران موزیحفاران غیرمجاز و همچنیکه وسیله رف شاخص از داخل یک از چاله هایی ظ

های هنری، اقتصادی،  محوطه ی در حوضه رود کر استان فارس در ارتباط با جنبه در شناسایی این ظروف سنگی نیمه قیمتی

 اهمیت فراوان است. ءحائز این جامعه ی  اواخر پیش ازتاریخ اجتماعی و حتی سیاسی

 موقعیت جغرافیایی تل سیاه خان )شنگولی(

شمال  متری 155به فاصله  ه اصفهان وکیلومتری غرب اتوبان شیراز ب 1کیلومتری غرب شهر زرقان و  3تل شنگولی در فاصله   

. تل شنگولی)سیاه خان( در قرار گرفته است ، جنب جاده کمربندی در خارج از منطقه مسکونی و بافت شهرشرقی شهر لپویی

 متر از سطح دریا قرار دارد 2134و به ارتفاع   11° 93" 73´ 11 و عرض جغرافیایی 13° 74" 11´ 53 طول جغرافیایی موقعیت

منطقه لپویی به شمار می رود. این  محوطه هایمتر ازسالم ترین  1.1متر و ارتفاع  35در 255به ابعاد  این محوطه(. 2-1)نقشه

( 2)نقشهاراضی کشاورزی دیده می شود  جنوب شرق و غرب تپه، حدود به جاده آسفالته محدود و دراز ضلع شمالی م محوطه

 (.1و2)شکل
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 لپویی تل شنگولی : تصویر هوایی2شکل                       : موقعیت تل شنگولی لپویی             2نقشه        

 

 
 لپویی تل شنگولی: 1شکل

 

 پیشینه

تل شنگولی لپویی تا کنون چندین بار توسط باستان شناسان مورد بررسی قرار گرفته است. اولین بار تل شنگولی توسط ویلیام   

با نام تپه لپویی از این  و .شناسی حوضه رود کر شناسایی شد میالدی در جریان بررسی باستان 2341سامنر آمریکایی در سال 

شمال غرب دشت  اه شیکاگو در بررسی باستان شناسیعباس علیزاده از دانشگ 2947 لتپه نام برده است. همچنین در سا

 این تپه توسط ایرج محمدی 2931ال و به نام تل شنگولی ثبت کرده است. اما در س ،این تپه مورد بررسی قرار داده مرودشت
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نام تل سیاه خان لپویی )شنگولی( به شماره و به  ،جهت ثبت در آثار ملی کشور مورد بررسی باستان شناسی دقیقتری قرار گرفت

 به ثبت ملی رسید. 261549

 مطالعه بستر زمین شناسی منطقه

در ناحیه زاگرس چین خورده مالیم قرار گرفته و شامل سازندهای زمین ) لپویی(  منطقه مورد مطالعهشناسی از نظر زمین 

ارتفاعات شرقی و شمالی بیشتر از  .(1)نقشه: عهد حاضر می باشد)کرتاسه( تا رسوبات دوران چهارم و  شناسی اواخر دوران دوم

سروک است. در حالیکه ارتفاعات جنوبی و غربی از جنس آهکهای  جنس آهکهای قدیمی تر کرتاسه شامل سازندهای تاربور و

فاعات منطقه از جهرم می باشد. روند چین خوردگی چین خوردگی ارت شامل سازندهای آسماری و جوانتر الیگومیوسن بوده و

 (.75: 2935ابراهیم زاده: ) جنوب شرقی( تبعیت می کند -ومی چین خوردگی زاگرس )شمال غربیروند عم

 از: بطورکلی رسوبات رخنمون یافته در این محدوده از قدیم به جدید عبارتند

کوههای پنج کرته تا کوه بره بیرون سازند آهکی گروه خاصی )داریان( متعلق به کرتاسه زیرین که در شمال غربی محدوده در -

 زدگی دارد.

سازند آهکی گروه بنگستان )سروک و کژدمی( که متعلق به پایین کرتاسه میانی است و در قسمت های شمال  و شمال غربی -

 پنج کرته و کوه سور و همین طور کوه سبز دیده می شود.-کوههای سفید

ن کرتاسه فوقانی که در بخشهای شمال غربی محدوده در کوهها بره و نسا سازند گوربی از جنس آهک مازنی متعلق به پائی

 رخنمون دارد.

سازند تابور از جنس آهک های توده ای بسیار متخلخل متعلق به کرتاسه باالیی است که بیشتر پیرامون شهر زرقان در کوههای -

 بلند و بالکی رخنمون دارد. زرقان،

لئوسن پائینی که از مارن های ژیپس دار همراه با دولومیت نازک الیه تشکیل شده و عمدتا سازند تبخیری ساچون متعلق  به پا-

 جهرم دیده می شود.-در قاعده آهکهای آسماری

جهرم که از جنس آهکهای با الیه بندی متوسط با میان الیه های نازک مارانی مارن آهکی تشکیل شده است. و -سازند آسماری  

 -و جنوبی دشت در کوههای غوره دان ه و رخنمون وسیعی در محدوده دارد. خصوصا در کوههای غربی سن آن الیگو میوسن بود

 ملوسجان و مالکوکی و کوشک هزار و لپویی مشاهد می شود. -کوه میان -تنگ خالر

سازند رازک که عموما از جنس مارن های سبز و قرمز و خاکستری با میان الیه های نازک ماسه سنگی و آهکی مارنی می باشد   

پلیوسن بوده و رخنمونی وسیع از تپه های مارانی را در حاشیه ارتفاعات جنوبی دشت خصوصا در مجاورت آهکهای -و سن آن میو

 ب شرقی دشت به نمایش می گذارد.نوجهرم از جنوب غربی تا ج –آسماری 

یزه های است از حاشیه دشت ررسوبات آبروفتی دوران چهارم که شامل تراسهای رودخانه ای تا رسوبات دانه درشت سیالبی و وا  

    (.72: 2935)ابراهیم زاده: دانه ریز رسی و سلینی ختم می شودو ارتفاعات شروع شده و به تدریج در مرکز دشت به رسوبات 
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 : موقعیت زمین شناسی منطقه لپویی1نقشه

 

 تل شنگولیروش بررسی 

با توجه به پراکندگی آثار سطحی،  شد.کل تپه را به وسیله دوربین نقشه برداری  بررسی روشمند تل شنگولی، یابتدادر   

 مترمربع( بود. 21655متر ) 295×  215محدوده تپه معادل 

تقسیم بندی و مشخص شد. جهت سهولت در انجام کارهای بعدی و  75×75به مربعات محوطه  سطحبر اساس نقطه های ثابت 

به طح زمین نسبت به نقطه های ثابت یز در س، این مربعات بزرگ نمشخص نمودن شبکه های مورد نیاز جهت نمونه برداری

ضلع عمودی غربی، از جنوب به شمال، با  (.9مربع به وجود آمد )نقشه: 216در نهایت  و متر تقسیم شد. 25× 25وچکتر مربعات ک

اعداد و ضلع افقی جنوبی، از غرب به شرق، با حروف التین نامگذاری شد. در ضلع عمودی غربی، جنوبی ترین ردیف مربعات با 

 نامگذاری شد.  Aو در ضلع افقی جنوبی، غربی ترین ردیف با حرف  2شماره 

را از آن جهت مناسب یافتیم  این الگو .استفاده گردیدز در بررسی این محوطه نی ،گوی نمونه برداری روشمند طبقه بندی شدهز الا

کار را جهت  و ،فضایی محوطه تا حدودی شناخته که فرصت می دهد تا در نمونه برداری، با توجه داده های بدست آمده کارکرد

دلیل پراکنش کم بررسی به  در اینمحوطه صورت میگیرد، محیا کند. که احتماال در آینده در این  گمانه های کاوشانتخاب 

 یافته های سطحی، نمونه برداری از تمام مربعات ایجاد شده با الگوی طبقه بندی شده انجام گرفت.

 پراکنش ظروف سنگی تل شنگولی

دارای کف مشخص و معلوم،  و هستند که داری لبه مشخص، اشیایی ( ظروف سنگی را چنین توصیف می کند2331:19رایت )

 بیرونی آن به پایان می رسد. سطح بیرونی پیوسته، ضخامت دیواره ظرف یکسان )به تدریج در حال تغییر( و تا سطح

های قبل بر بلکه پیشینه آن به هزاره  استفاده از ظروف سنگی در امور زندگی یک پدیده ابتدا به ساکن در تل شنگولی نیست. 

می گردد. بر اساس شواهد و گزارشهای باستان شناختی در ایران پیش از هزاره هشتم ق.م مردم این سرزمین در عین پیشرفت 

در بر آوردن نیازهای خود با انواعی از سنگها آشنایی داشته اند. بنابراین هر دوره به فراخور نیاز و پیشرفت فن سنگ تراشی، 

به خود است. از این رو با مطالعه اشیاء سنگی می توان به طور تقریبی قدمت یک محوطه باستانی را تا  دارای سبک ویژه متعلق

 (.2934حدودی تخمین زد )امان الهی :
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متعلق به ظروف سنگی  از اشیاء سنگی قطعه 21شیاء سنگی در مجموع به دست آمد. قطعه ا 46روشمند تل شنگولی  در بررسی

 (. 1-1( )جدول12-1که از بخشهای از این تپه بدست آمد )شکل ،هستند

از ظرف سنگی از  قطعه یکبدست آمد.  6Fظرف سنگی سالم و ناقص  از مربع  25ظروف سنگی سالم و ناقص تل شنگولی، 21از 

قطعه از مربع  دوو 6B از ظرف سنگی از مربع قطعه  یکبدست آمد.   1Dقطعه از ظرف سنگی از مربع  یکبدست آمد.  1Mمربع 

3F دست آمد.ب 

ب های متعددی هست در این محوطه بوجود آمده ی، آسدر این بررسی شد ظروف سنگی بدست آمدناملی که باعث عوجمله  از

حفاری های متعدد غیر مجاز در سطح تپه با حفر چاله ایجاد شده  ،تل شنگولی یکی از مهم ترین آسیب های وارد آمده بهاست. 

 سانتی متر می رسد 35در عرض  1به عمق نزدیک  4Dو شدت عمق حفاری غیر مجاز در مربع  7I،1I ،6F ،4Gاست. در مربع های

کشیده است می باشد عبور راه خاکی زمینهای کشاورزی از سمت شمال به جنوب تپه های دیگر (. از جمله آسیب 9نقشه:)

جاده  و عبورتخریب و تسطیع شیب های کم اطراف تپه بوسیله ماشین االت کشاورزی توسط کشاورزان همچنین  (.4-1)شکل

 یده است.دگر محوطه قسمت هایاز  بخشیموجب تخریب شمال تپه،  بیضا در شهر بندی شهر لپویی به سمتآسفالته کمر

 

         
 ی ظروف سنگی در مربعات تل شنگولیفراوان :2شبکه بندی تل شنگولی                       نمودار: توپوگرافی و 9نقشه

 

 ف سنگی براساس نوع جنسطبقه بندی ظرو

 نمونه هستند ای موزه اشیاء این چون سو یک از دشوار است کاری آنها بندی طبقه و تل شنگولی سنگی اشیاء جنس شناسایی

ه زیاد کانات آزمایشگاهی و هزینام دیگر سوی از و ممکن غیر است کاری سنگها جنس دقیق شناسایی منظور به آنها از برداری

 و... استحکام فیزیکی، خواص رنگ،) ماکروسکوپیک و ظاهری خصوصیات اساس بر حال، این بانبود. برای هئیت بررسی مقدور 

 آنها تشریح به ادامه در گچ سنگ و سنگ مرمر سنگ آهک، سه گروه تقسیم کرد: به راتل شنگولی  سنگیظروف  توان می

 :پرداخت خواهیم

 رنگ شناسایی می شوند. سنگ ها به سه طریق، یعنی شکل ظاهری، درجه سختی و
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و تشخیص نوع سنگ از نظر شکل ظاهری احتیاج به تجربه زیاد داشته و لذا بوسیله خبرگان  شناخت سنگ از نظر شکل ظاهری:

 .(11: 2931)پورمافی: سنگ شناسان به درستی ممکن است 

 شناخت سنگ از نظر سختی: سنگ ها از نظر سختی به ده درجه تقسیم می شود:

 سنگ های که در زیر فشار مالیم سابیده می شوند. )مانند گوگرد( -2

 سنگ هایی با ناخن خط بر میدارند. )مانند سنگ گچ( -1

 خراشیده می شوند. )مانند سنگ آهک(سنگ هایی که با تیغه چاقو  -9

 (و خراشیده می شوند.)مانند انواع تراورترین هاسنگ هایی که با تیغه چاق -7

 هیچ اثری می گذارد.سنگ زمرد که تیغه بر این سنگ  -1

 )مانند فلدسپارت( سنگ های که بوسیله شیشه می توان بر سطح آنها خراش وارد کرد. -6

 خراش وارد می کند. کواترز، این سنگ می تواند سطح شیشه -4

 سنگ عقیق، این سنگ روی شیشه خراش می گذارد. -3

 سنگ یاقوت، این سنگ به راحتی روی شیشه خراش وارد می کند. -3

 خراش می دهد.الماس سخت نوعی سنگ است که فقط با خود این سنگ می توان آن را  -25

 گیرد: شناخت سنگ ها از نظر رنگ: شناخت سنگ ها از روی رنگ به دو دسته انجام می

جالی سنگ ها: سنگ هایی که دارای جالی فلزی می باشند، ممکن است به صورت قطعات بزرگ یا ریزتر باشد. مانند  -2

 سنگ طال و سنگ مس و سنگ آهن، این سنگ ها دارای امالح فلزی هستند.

مانند گوگرد و اکسید رنگ مات: به طوری مشخص است این سنگ ها دارای رنگی کمبود و مات در وضعیتی متفاوت می باشد، 

 (.11: 2931)پورمافی: آب دار آهن )لیمونیت( و انواع سنگ هایی سیاه 

سنگ مرمر نمونه ای از از یک سنگ دگرگونی بوده که ساختار اولیه اش تغییر یافته است. سنگ های آهکی وقتی تحت تاثیر 

شفاف تر و متراکم تر شده و سنگ مرمر بوجود می آید حرارات و فشار قرار بگیرند، بلورهای آنها درشت تر شده، و در نتیجه 

 (.12: 2931)پورمافی: 

های مرمر از نظر رنگ، بافت، سختی، تخلخل، حاللیت، مقاومت و قدرت دارای اهمیت زیادی می باشد. مرمر کامال خالص سنگ

کربن دار پراکنده در آن به صورت  دارای رنگ سفید و درخشان می باشد. رنگ های تیره از خاکستری روشن تا سیاه توسط مواد

لیکات های دیگر تولید می ت یا سیجزاء ریز مانند گرافیت تولید می گردند اثر رنگ های سبز رقیق معموال توسط حضور کلریا

 شوند. رنگ صورتی و قرمز مرمر نتیجه وجود ذرات بسیار ریز پراکنده هماتیت و یا کربنات منگنز و رنگ زرد و کرم مدیون حضور

لیمونیت می باشد. رنگ ممکن است، در تمام قسمت ها به طور یکنواخت پخش شود، اما در خیلی از مرمرها رنگ به صورت خال 

 همورد مصرف میگردد. ک ها و خطوط اثرات و لکه مانند یا رگه ای در می آید. مرمر بردیده و پرداخت شده امروزه نیز در همان دو

یک  سنگ گچ (.11: 2931یونان قدیم مصرف گریده، یعنی در مجسمه سازی و معماری )پورمافی: از قدیم االیام بعد از کشف در 

 دو هیدرات درست می شود. کلسیم سولفاتبسیار نرم است که از فشرده شدن  ماده معدنی
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در زمینه شناخت منبع مواد خام مورد استفاده در ظروف سنگی در وهله اول نیاز به آزمایش های مختلف منشاء یابی مانند  

XRF  وSEM برای فهم اینکه چقدر از این ظروف  (2932ون اکتویته است که )سرداری:یا تکنیک های پتروگرافی و آنالیزنتر

اد وارداتی هستند، نیاز به بررسی های دقیق در اطراف تل شنگولی لپویی و بطور کلی مربوط به منابع بومی منطقه بوده و چه تعد

 کوه های حوضه رود کر است.

 
  از نظر نوع جنس سنگتل شنگولی طبقه بندی ظروف سنگی  :1نمودار                                                              

 

 گونه شناسی نوع تزیین و  اساستوصیف و طبقه بندی ظروف سنگی بر 

 میتواند اشیا این بندی طبقهو   یشناس گونه نگاه، یک از د.کر نگاه منظر دو از میتوان سنگی، اشیاء مطالعه در طورکلی به

 با همراه میتواند مواد، این ساخت های شیوه و آوری فن مطالعه دیگر، منظر از و .سازد روشن را آنها استفاده و کارکرد چگونگی

تل شنگولی، گونه (. در ادامه ضمن معرفی ظروف بدست آمده از 11: 2934 اینیزان،) دارد عرضهمفیدی را  نتایجی شناسی گونه

 قرار خواهیم داد. شناسی این ظروف را مد نظر

 : LS6F6 شماره:منقوش ظرف گلدانی شکل  

سنگی که  ظرفبدست آمد. این  6Fاز مربع  بدست آمده از بررسی روشمند تل شنگولی، مهم ترین و بزرگترین ظروف سنگی

 (.1و2( )طرح9)شکل شد ثبت  LS6F6با شماره کدهست، منقوش نیمه سالم  بصورت

سانتی متر،  23سانتی متر ارتفاع است و قطر دهانه ظرف  23دارای  این ظرف سنگی به شکل گلدان از جنس سنگ آهک است.

 سانتی متر است. 1/2ضخامت متوسط بدنه ظرف و 

صورت کنده کاری و منقوش هست. در قسمت پایینی دارای دو شیار افقی دور ظرف است. در قسمت  تزئینات این ظروف به دو

اند شده ابتدا این مثلث ها به روش کنده ایجاد . است نارنجیت قرینه به رنگ سیاه و بصور میانی ظرف دارای مثلث های منقوشی

کرده اند. در قسمت پایینی نزدیک به کف و کل کف ظرف با رنگ سیاه یک پارچه رنگ شده است. در  آمیزی رنگ و بعد آنها را

 است. نارنجیقسمت لبه ظرف دارای باندی به رنگ 

این  است. ، و حفاران غیر مجاز شکسته شده، و قسمتی از آن از بین رفتهاثر آسیب های مختلف مثل فشار خاکاین ظرف بر 

 ظرف قابل مقایسه ظرف سنگی گلدانی بدست آمده از کاوشهای تپه حصار دامغان است.
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این ظرف همچنین قابل مقایسه با نمونه ظروف سنگی بدست آمده از محوطه خفاجه در بین النهرین و شهر سوخته در شرق 

منزلت اجتماعی خاصی در این روستا پیش از ن از که طی این دورا بوده، یمتعلق به شخص به نظر می رسد این ظرف .ایران است

 ه استفاده می شده است.زمرامور رو جهتو  ،دار بودهربرخوتاریخی 

                 
 LS6F6 -منقوش ف گلدانی شکل: ظر9شکل                           LS6F6 -منقوش ف گلدانی شکلظرطرح  : 2طرح      
 

 

 
 

 LS6F6 شماره:  منقوش کلی ظرف گلدانی شکل : طرح9طرح
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  LS6F7شماره  زنگوله ای شکل ظرف

 شد ثبت LS6F4که با کد شکل است،  تل شنگولی بدست آمد ظرفی زنگوله ای  6Fوف سالم از مربعظرترین  یکی از سالم

 .(9( )طرح 7)شکل

لبه ظرف به شکل  سانتی متر است. 9قطر کف ظرف  سانتی متر، و 3/4سانتی متر با قطر دهانه  1/22این ظرف دارای ارتفاع 

میلی متر است. این ظرف به شکل دهانه بسته و دارای لبه ای تخت است. احتماال این ظرف جهت امور  9 هو به انداز ،نازک

 بوده است.استفاده مورد ده نادویه جات و یا گیاهان خوشبو کن یجهت نگهدار مثل زندگی زمرهرو

از ظرف سنگی این  مشابهنمونه  این ظرف سنگی، دقیقا ی قابل تعملاست. از جمله نکته از جنس سنگ آهک  این ظرف

 .(21ر موزه ملی نگهدار میشود هست )شکلکه د IIICکاوشهای تپه حصار دامغان از الیه 

 

        
 

      LS6F3: ظرف زنگوله ای شکل شماره 9طرح                            LS6F3شماره  زنگوله ای شکل ظرف: 7شکل

 

 LS6F8ظرف درپوشی شکل شماره 

یه  شکلاین ظروف در نگاه اول  شد. ثبت LS6F3 شماره کدکه با  ،بدست آمد یسالمی دیگر یک ظرف کوچکی 6Fاز مربع  

این  یک ظرف کامل و مجزا است.، که این م شدبا کمی دقت متوجه خواهیاما  تداعی میکند.ذهن برای ظرف بزرگتری را درپوش 

لبه دهانه بصورت تخت و ظرف به شکل دهان  (.9( )طرح1)شکل متر است سانتی 7سانتی متر ارتفاع و قطر کف ظرف  7ظرف 

اثر فشار  است و دارای جرم گرفتگی و بر این ظرف از جنس سنگ آهک ی متر است.سانت 1/5بسته است و ضخامت بدنه ظرف 

 است. داشتهبر ترک جزئی و ،هب شدیآس سمت باالیی دچارآوار در ق
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 LS6F1ظرف شماره : 1شکل

 

 LS6F5ظرف به شکل دوات دان شماره 

  LS6F1شماره کد ظرف سنگی به شکل دوات دان با که به نام  است یک ظرف سالم سنگی بدست آمده  6Fهمچنین از مربع

 (.7( )طرح6)شکل شد ثبت

این ظرف دارای تزئینات کنده سانتی متر است.  1هاه آن سانتی متر و قطر د 3متر ارتفاع، قطر کف سانتی  4/3ی ااین ظرف دار

شیار عمودی در قسمت  93ی او هچنین دار .میلی متر در پایین ظرف می باشد 2)شیار( است. دارای دوشیار افقی با عرض 

 شیارهای عمودی دارای دو شیار افقی دور ظرف باالرف هم مانند قسمت پایین ظرف در میانی ظرف است. در قسمت باالیی ظ

 ب شده است. این ظرف از جنس سنگ مرمر است.یدر اثر فشار خاک یا حرارات قسمتی از تزئینات کنده ظرف دارای آس است.

 

       
 

 LS6F شکل شماره ف دوات دان: ظر7طرح                         LS6F7شماره  شکل ات داندو ظرف: 6شکل

 LS6F9لبه ظرف سنگی شماره 
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سانتی متر  14اندازه قطر دهانه این ظرف  شد. ثبت LS6F7، که با کد شماره بدست آمد  6Fقطعه ای از لبه ظرف سنگی از مربع

دو طرف ظرف و  .چ استاین ظرف از جنس گاست. بوده دهانه بزرگ  ی کاسه،که به شکل بده است. این ظرف به شکل دهان باز

 (.1)طرح  (4)شکلهموار شده است  با شئ

 

 
 LS6F3شماره  لبه ظرف سنگی: 4شکل

 

 LS6F9شماره  کف ظرف سنگی

ی است. ظرفی ه با قسمتی از بدنه ارهم شامل کف ،قطعه از ظرف شد. این ثبت LS6F3با کد شماره  6Fاین ظرف در مربع 

( 3این ظرف از جنس سنگ آهک است )شکل  سانتی متر است. 7و قطر کف ظرف  .میلی متر است 6ضخامت بدنه ظرف 

 (.4)طرح

 
 LS6F3شماره  : کف ظرف سنگی3شکل                                                          
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 LS6F11و   LS6F11شماره  ناقصسنگی زنگوله شکل  ظرف

متاسفانه قطعاتی از ظرف است. یک ظرف مجزا را تشکیل می داده  ،بدست آمده است 6Fکه از مربع  قطعه ظرف سنگی این دوتا

 (.6و 1( )طرح 25و 3و بدست نیامد و قابل وصالی نبود )شکل شکسته

سانتی  7ظرفقطر دهانه  اندازه و به شکل زنگوله ای است. LS6F6در شکل کامل خود مشابه با ظرف سنگی شماره  ظرف این

این  جنس سنگ میلی متر است. 6سانتی متر بوده و ضخامت بدنه ظرف  21مشابه دارای ارتفاع متر، و باتوجه به نمونه قابل 

 ظرف از آهک است.

 LS6F11لبه ظرف سنگی شماره 

شد. قطر دهانه این ظرف  ثبت LS6F22با شماره  این قطعه ظرف سنگی .دست آمدب  6Fظرف سنگی در مربع هلب این قطعه

میلی متر است.  9به شکل بیشتر سفال های دوره لپویی به ضخامت  ،سانتی متر بوده است. دارای لبه ای نازک 29دارای 

( 25دهان باز، و از جنس سنگ مرمر است )شکلاین ظرف به شکل کاسه  میلی متر بوده است. 3ضخامت متوسط بدنه این ظرف 

 (.1)طرح 

 LS9F13شماره  لبه ظرف سنگی

در  این قطعه .لبه ای از کاسه سنگی از جنس سنگ گچ به رنگ سفید مایل به زرد را در بر میگیردLS3F29 شی سنگی شماره 

 ایجاد در سطح تل شنگولی شناسایی شد.مربعات در 3F H مربع 

 (25به شکل دهان باز است )شکل و یلی متر،م 9سانتی متر است. دارای لبه ای نازک به ضخامت  3این ظرف دارای قطر دهانه 

 (.4)طرح 

  
                     از ظروف سنگی قطعاتی: 25شکل      ناقص                           شکل  ظرف زنگوله ای :3شکل     

 

 LS1M1 بدنه ظرف سنگی شماره

تکه ای از بدنه ثبت شد؛   LS1M2شماره کد تکه از ظرف سنگی که با بدست آمد. این  یک قطعه از ظرف سنگی 1Mاز مربع   

 (22 با رگ های قهوه ای رنگ می باشد. )شکل ظرف کوچک از جنس سنک آهک
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یک لبه ی کاسه از  1Dاز مربع  سنگی بدست آمد. ازجمله این قطعاتاز مربعات دیگر در تل شنگولی قطعاتی کوچکی از ظروف 

 (.22بدست آمد )شکل LS1M1جنس سنگ مرمر با رگ های قرمز شماره کد 

جنس سنگ  این قطعه از شد.ثبت   LS3F21که با شماره بدست آمد  ظرفی سنگی مربوط به لبه یک قطعه از ظرف 6Fاز مربع 

 (.22مرمر است )شکل

بدنه ظرفی از جنس سنگ مرمر به رنگ سفید  از  که تکه ایثبت شد،   LS6B9شماره کدبا قطعه ظرف سنگی  یک  6Bاز مربع 

 مایل به قهوه ایی می باشد. 

لبه ای از کاسه سنگی از  شامل LS3F29دو قطعه از ظرف سنگی بدست آمد. قطعه ظرف سنگی با شماره  ، 3Fدر نهایت از مربع

 نسشامل لبه ی ظرفی از ج LS3F27 شماره کد  با ظرف سنگی و قطعه می باشد. جنس سنگ گچ به رنگ سفید مایل به زرد

 .(6( )طرح 22)شکل سنگ مرمر به رنگ سفید و زرد است

 

             
 شکل ناقص ف زنگوله ای: ظر1طرح                                                        22شکل                    
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 4طرح                                                                   6طرح              

 

               
 

 (22: 2944: طرح گلدان منقوش خفاجه )مورتگات:29شکل          (11: 2934: ظرف سنگی از تپه حصار )امان اللهی: 21شکل 
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 : مشخصات ظروف سنگی تل شنگولی2دول شمارهج

 برآیند

ظروف سنگی کامل و ناقص به دست آمده از تل شنگولی نشانگر سطح پیشرفت ساخت ظروف سنگی در این محوطه در مرحله 

 پایانی پیش از تاریخ است. 

در مرکز تپه از یکی چاله های حفر شده بوسیله حفاران غیر 6F بیشتر ظروف که اکثر ظروف سالم و شاخص هستند از مربع 

 6Fت آمد. بطوریکه پراکنش ظروف سنگی بدست آمده از تل شنگولی نشانگر این است که احتماال مربع مجاز کنده شده بود بدس

 مربع ردیف
شماره ظروف 

 سنگی
 توصیف

 مقایسه

2 1M LS1M2 
تکه ای از بدنه ظرف کوچک از جنس سنگ آهک با رگ های قهو 

 هایی رنگ

- 

1 1D LS1D1 از جنس سنگ مرمر با رگ های قرمز رنگ لبه ای از کاسه ای - 

9 6B LS6B9 
تکه ای از بدنه ای از ظرفی از جنس سنگ مرمر  به رنگ سفید مایل 

 به قهوه ایی

- 

7 6F LS6F7 
لبه ای از یک کاسه بزرگ از جنس سنگ گچ با سطحی صاف و یک 

 دست

- 

1 6F LS6F1 

عمودی در بدنه ظرفی به شکل دوات دان با لبه ی صاف و شیارههای 

شیاردر پایین دور ظرف از جنس سنگ مرمر 1شیار افقی در باال و1و 

 با کف تخت

- 

6 6F LS6F6 
ظرف نیمه سالم گلدانی شکل منقوش با کفی تخت با نقوشی به 

 شکل مثلث های سیاه و قرمز در سطح ظرف از جنس سنگ آهک

 .29، شکل 2944آنتون مورتگات، 

4 6F LS6F4  زنگولی شکل از جنس سنگ آهکظرف سالم 

Michele Casanova and sedigheh 

piran,1521.Hissar 

III,243,alabasterNM,Tehran.,fig.22.jars.Type 

B1 

3 6F LS6F3 درپوش سالم  ظرف سنگی از جنس سنگ آهک به رنگ سفید 

Michele Casanova and sedigheh 

piran,1521.Hissar 

,2179,alabasterNM,Tehran.,fig.22.jars.Type 

B1 

3 6F LS6F3 
کاسه ای پایه دار به صورت نیمه سالم از جنس سنگ آهک به رنگ 

 سفید

 

25 6F LS6F25 ظرف نیمه سالم زنگوله ایی شکل از جنس سنگ آهک 

Michele Casanova and sedigheh 

piran,1521.Hissar III 

,243,alabasterNM,Tehran.,fig.22.jars.Type 

B1 

22 6F LS6F22 لبه ای نازک از کاسه ای از جنس سنگ مرمر - 

21 6F LS6F21 
تکه ای از بدنه به همراه پایه احتماال با کاربرد لیوان از جنس سنگ 

 آهک به رنگ سفید

- 

29 3F LS3F29 لبه ای از کاسه سنگی از جنس سنگ گچ به رنگ سفید مایل به زرد - 

27 3F LS3F27  مرمر به رنگ سفید و زردلبه ی ظرفی از جنس سنگ - 

21 6F LS3F21 تکه ای از بدنه ظرف از جنس سنگ مرمر سفید - 
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( که از لحاظ اجتماعی منزلت بیشتری محل یا اینکه محلی برای شخص برتر )خان ،مکانی جهت انبار اشیای تجاری بوده کاربری

که هیچ آثاری از ابزارهای تراش بر روی آنها  ،ظروف سنگی موجود آنچنان به خوبی صیقل شده اند قطعاتتمام داشته است. 

امید است کاوشهای بردی جهت امور روزمره داشته است. رظروف سنگی تل شنگولی احتماال کابا توجه فرم های دیده نمی شود. 

  این محوطه را آشکار سازد.آینده در این محوطه جزئیات بیشتر از کاربری قسمتهای مختلف 

سه بودن ظروف بدست آمده از این محوطه با محوطه مهمی چون تپه حصار، شهر سوخته و خفاجه در بین النهرین قابل مقای

از آنجا که در بررسی های باستان شناسی سالهای گذشته دوره  خود دارد. همجوار نشانگر ارتباطات مردمان این محوطه با مناطق

؛ بدست آمدن این ظروف از این محوطه متعلق به دوره در فارس معرفی شده  نوان مرحله ای با استقراری کوچ نشینیلپویی به ع

کلگیری حکومت اولیه در و اهمیت دوره لپویی که در ش ؛شیوه زندگی مبتنی بر یکجانشینی دارد شواهدی دال بر لپویی حکایت از

 تمدن عیالم قابل تعمل است.منطقه، یعنی 

 نیتشکر و قدرا

صنایع دستی و  از آقایان سیامک سرلک سرپرست وقت پژوهشکده باستان شناسی و مصیب امیری مدیرُ سازمان میراث فرهنگی،

ه شورای اسالمی شهر لپویی ب از اعضای تشکر و قدرانی می نماییم. مجوز بررسی میدانیصدور خاطر ه ب گردشگری استان فارس

پشنهاد پژوهش بر محوطه م. از آقای محمد حسن پاک نژاد به خاطر تشکر و قدرانی می نماییجهت همکاری با هئیت بررسی 

، موسی زارع،  فرهنگی شهر لپویی، مرتضی همایونبهادر جعفری دوستدار میراث  انآقای ازنی می نماییم. تشکر و قدرا ،مورد نظر

 نی می نماییم.تشکر و قدرا اعضای هئیت بررسیفهیمه شهوند  خانم ، واخالقیغالم عباس اوجی، وحید یونسی، علی 
                  

 منابع:

 کارشناسی نامه پایان .زرقان دشت زمینی زیر منابع در سنگین فلزات از ناشی آلودگی بررسی .2992. سلما زاده، راهیماب .2

 .مرودشت واحد آزاد دانشگاه ،ارشد

 ، سنگ افزارهای دست شناسی واژه و آوری فن. 2933 .تیکسیه ژاک و روش هلن بالینگر، ردرن میشل لوئیز، ماری اینیزان، .1
 .سمیرا :تهران قصیدیان، الهام ترجمه

 باستان پیام مجله ،)میالداز  پیش دوم تا چهارم هزارة(  دامغان حصار تپه سنگی اشیاء طالعة. م2937حمید.  اللهی، امان .9

 .43 31 ص ،زمستان و پاییز دهم، شماره پنجم، سال شناس،
 .ایالف انتشارات، شیراز .فارس درخشان ستاره لپوئی. 2992. راضیه جعفری، .بهادر جعفری، .7
 منتشر شناسی، باستان پژوهشکده شیراز، لپویی )شنگولی( خان سیاه تل روشمند بررسی گزارش . 2931 .اله فضل حبیبی، .1

 .نشده
 .سیشنا باستان، ارشد کارشناسی نامه پایان  .هخامنشی دوره سنگی ظروف مطالعه و بررسی. 2932  .امیرهاشم ،پورمافی .6

 . مرکز تهران آزاد دانشگاه

تل باکون، کوچ نشینی باستان و تشکیل حکومت » . منشاء نهادهای حکومتی در پیش از تاریخ فارس 2939علیزاده، عباس. .4

 تهران. ،پاسارگاد –های اولیه، ترجمه کوروش روستایی. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری: بنیاد پژوهشی پارسه 
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