ﻗﻠﻌﻪ ﮔﺮدن ﺗﻮل ﻻت
اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ در ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن در ﻣﺤﻮر رﺣﯿﻢآﺑﺎد ﺑﻪ اﺷﻮرات ودر  1ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی روﺳﺘﺎی ﺗﻮل ﻻت ﻗﺮار دارد.
در ﺑﺮﺧ ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ را ﺑﻪ دوران ﺳﻠﺠﻮﻗ ﻧﺴﺒﺖ داده اﻧﺪ وﻟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻨﺪقﻫﺎﯾ ﮐﻪ در
اﻃﺮاف آن ﺣﻔﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪﻣﺖ آن را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ از دوران ﺳﻠﺠﻮﻗ ﻧﺴﺒﺖ داد  ،اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ،ﻣﺴﺎﺣﺘ ﺣﺪود ﯾﺼﺪ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ داﺷﺘﻪ  ،در
ارﺗﻔﺎع  181ﻣﺘﺮی از ﺳﻄﺢ درﯾﺎﻫﺎی آزاد واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻼت ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آن از ﺟﻨﺲ ﺳﺎروج و ﺑﻨﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻨ ﭼﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ
ﻗﻠﻌﻪ
ﻣﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺟﺰو ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﻮده و از وﯾﮋﮔ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از
آن ﺑﺮ اﺛﺮ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﺳﺎل  1369ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪ.
ﻗﻠﻌﻪی ﮔﺮدن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ داﺷﺘﻪ و در اﺻﻠ آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب و ﺑﻪ ﺳﻮی رودﺧﺎﻧﻪ و ﺟﺎده ﺑﺎز ﻣﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺧﯿﺮا ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻫﻨﺎم ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﮔﺮدن ﻃﻮل ﻻت  ،ﯾ ﮔﻮر دﺳﺘﻪﺟﻤﻌ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮدی را ﺑﻪدﺳﺖ
آوردﻧﺪ .ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ ﻧﯿﺰ زده ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﯾ ﮔﻮر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ آراﻣﺎه ﺧﺎﻧﻮادﮔ ﺷﺨﺺ ﻣﻬﻤ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮔﻮر ﯾﺎدﺷﺪه در ﻓﺎﺻﻠﻪ  250ﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗ ﻗﻠﻌﻪ و ﻣﺸﺮف ﺑﻪ رود ﮐﺸﻮه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﭼﻬﺎر اﺳﻠﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ رﻃﻮﺑﺖ
زﯾﺎد
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ وﺟﻮد دارد .ﻃﺒﻖ ﮐﺎوش ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳ از ﻣﯿﺎن اﺷﯿﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  ،اﺷﯿﺎی ﻣﻔﺮﻏ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﯾ از اﯾﻦ اﺷﯿﺎ ،ﺗﺒﺮی دوﻟﺒﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻠﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻠﻮ در ورودی ﮔﻮر ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ،ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻧﺰدﯾ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺮاﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد در ﻫﻨﺎم ﮐﺎوش ،ﺗﺮکﻫﺎی ﻓﺮاواﻧ ﺧﻮردهاﻧﺪ.
ﻗﻠﻌﻪ ﮔﺮدن در ﺳﺎل ۱۳۸۲ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۴۰۷ﺑﻪ ﺛﺒﺖ آﺛﺎر ﻣﻠ رﺳﯿﺪهاﺳﺖ .
ﻧﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ از ﻣﻨﺎﻇﺮ اﻃﺮاف آن اﺳﺖ ؛ زﯾﺮا ﻗﻠﻌﻪ ﮔﺮدن ﻃﻮل ﻻت ﻋﻼوه ﺑﺮ آن
ﮐﻪ
در ارﺗﻔﺎع و در ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻞ رود ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  ،اﻃﺮاف آن ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﺎغﻫﺎی ﭼﺎی و ﻣﺮﮐﺒﺎت اﺳﺖ  ،ﺿﻤﻨﺎ ﻗﻠﻌﻪ ی
ﻣﺬﮐﻮر
در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﯿﺎرﺟﺬاب و ﺳﯿﺎﺣﺘ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻪ ﻣـﻮش ،ﺳﻔـﯿﺪ آب ؛ ﭘـﻼم دره ،آب ﻣﻌﺪﻧ ﺳﺠﯿﺮان  ،آﺑﺸﺎر ﮔﺮﻣﺎﺑﺪﺷﺖ ،ﺳ
ﭘﻞ ،آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﻔﺖ اﻣﺎم رودﺑﺎرک  ،درﯾﺎﭼﻪ ﺻﻤﺪآﺑﺎد و ﻫﺰاران ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺒﺎ وﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﺷﻮرات رودﺳﺮ واﻣﻠﺶ ﻗﺮار دارد .

