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  مركز فالت ايران در ميان شن هاي روان  مكان باز قلعه گوشه يك معرفي

  1الهام قصيديان

  مقدمه

اين مكان ها . مجموعه مكان هاي باز قلعه گوشه در ميان شنزارهاي روان ريگ بلند و در دامنه ي كوهستان كركس واقع شده اند
سامان حيدري گوران  1383پس از آن در سال . كشف گرديد1381نخستين باز توسط هيات موسسه باستان شناسي آلمان در سال 

و الهام قصيديان به بررسي فشرده تري در منطقه پرداختند كه منجر به كشف مكان هاي باز ديگري از جمله قلعه گوشه يك، كه 
  .)1تصوير ( موضوع اين نوشتار است، گرديد

موقعيت جغرافيايي و دست افزارهاي : يك قلعه گوشه
  سنگي

محوطه ي باز قلعه گوشه يك در درون يكي از گودال شني در ميان 
ارتفاع اين تپه ها مدام در اثر . تپه هاي شني اريسمان واقع شده است

در هنگام بررسي، بوته هاي يك ساله . وزش باد در تغيير هستند
رشتر و بادام وحشي بر تپه هاي كم ارتفاع دور محوطه و همين خا

آب و هواي منطقه بياباني و خشك . طور سطح آن ديده مي شد
حيدري گوران (ميليمتر بارندگي دارد  120در طول سال تنها بوده و 

نزديكترين منبع آب دائمي به محوطه قلعه ).  2011و قصيديان 
 6آباد در فاصله ي حدود  گوشه يك، چشمه ي تراورتن ساز هل

  ).همان جا(كيلومتري جنوب آن است 

بار ديگر توسط نويسندگان در قالب اعضاي هيات باستان شناسي و زير نظر دانشگاه توبينگن آلمان  1385قلعه گوشه يك در سال 
 196براي اين كار . ي گرديدمورد ثبت قرار گرفت و دست افزارهاي پرشمار پراكنده بر سطح آن به شكلي سازمان يافته جمع آور

تقسيم گرديد و تمامي دست افزارهاي آن از طريق سرند  متر مربعي 1از مركز اين مكان به شبكه هاي متر  24در  8به ابعاد متر مربع 
از آنجايي كه شن روان سطح مكان به راحتي در اثر وزش باد روي . )2009، 2006كنارد و ديگران ) (2تصوير ( شن به دست آمد

دست افزارها را به صورت مدام پوشانده و آشكار مي نمود در نتيجه سرند شن براي جمع آوري بهتر دست افزارها اجتناب ناپذير 
  . مي نمود

                                                            
  : پست الكترونيكي. دانشكده ي پيش از تاريخ و زيست شناسي دوران چهارم زمين شناسي دانشگاه توبينگن؛ آلمان ١

tuebingen.de-elham.ghasidian@uni  

از كنارد و برگرفته (موقعيت جغرافيايي قلعه گوشه يك : 1تصوير 
 )2009ديگران 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

ي 
ر اطراف 
ن ديگر 

ل مي 
 سنگي 

امي تيغه 
اشت هاي 

 ها ديده 

وي 
طح رويي 

ارهاي قلعه

دار در رنگ هاي
سانتيمتر در 15تا 

بز رنگ به عنوان

 

ريزتيغه ها تشكيل
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قلعه گوشه يك ع
گ خام به شكل
گوشه ديده مي ش
 همين مكان يافت
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قطعات، ريزتيغه
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مكان يابي قطعات سوخته  و بر اساس تقسيم بندي مكان برداشت دست افزارها
نمودار گرديد متر مربعي، تمركز آنها بر مركز محوطه  1روي شبكه هاي  بر
   .  ه به احتمال فراوان وجود اجاق در مركز اين مكان را تأييد مي نمايدك

عه گوشه يك بر توليد منسجم ريزتيغه سبب پديد آمدن تمركز ساكنان قل
ريزتيغه هاي روتوش دار، تيزه هاي . فزارهايي همگون گرديده استدست ا

ارجنه و در مواردي هرچند اندك، ميل هاي روتوش دار، ويژگي هاي صنعت 
هرچند البته بايد توجه داشت كه . برادوستي زاگرس را به ذهن متبادر مي نمايد

بر ريزتيغه به تعداد فراوان وجود دارد، اما اين صنعت صنعت برادوستي در 
) الف 1993، الشفسكي 1967هول و فلنري (اده شده است توليد تراشه بنياد نه

زيرا تراشه هاي . ديده نشده استيك كه اين ويژگي در مجموعه قلعه گوشه 
مجموعه حاضر همگي در روند آماده سازي و نوسازي سنگ خام و سنگ 

يژگي بارز تمركز توليد ريزتيغه تنها در اين و. ظور توليد تراشه نبوده استمادر حاصل شده و با برنامه از پيش تعيين شده و به من
الگوي ساخت دست افزارها . دست افزارهاي مكان هاي جنوب زاگرس در منطقه دشت رستم ديده شده است صنعت رستميميان 

، كنارد و قصيديان 2013، قصيديان 1391قصيديان (بر ساخت ريزتيغه ها و ابزارها نيز عمدتن ريزتيغه هاي روتوش دار هستند 
2011.(   

  بحث و نتيجه گيري

با بضاعت اندك دانش كنوني ما در مورد پارينه سنگي منطقه مركز فالت ايران ناميدن صنعت دست افزارهاي قلعه گوشه يك به 
اما آن چه به نظر مسلم مي رسد، تعلق اين دست افزارها به اواخر دوره ي پارينه سنگي . برادوستي يا رستمي دور از ذهن مي نمايد

ويژگي هاي فناوري و گونه شناسي و همچنين بازنشاني دست افزارها نشان دهنده استفاده از اين مكان در دوره اي واحد كه  .است
در تمامي دوره هاي پارينه سنگي خصوصن پارينه سنگي نوين براي ناميدن . احتمالن پارينه سنگي نوين بوده است را نشان مي دهد

زيرا در اين دوره با تطور انسان . تي همواره پيچيدگي هاي پارينه سنگي نوين را در نظر آوردصنعت دست افزارهاي يك مكان بايس
در هر مكاني با . بيشتر شد و در نتيجه تنوع فرهنگي نيز افزايش يافتتوانايي در نوآوري  ،به گونه ي مدرن و پيچيده تر شدن مغز

را داشت با ويژگي هاي منحصر به خود بروز بيشتر صنعت هاي محلي توجه به ويژگي هاي جغرافيايي آن منطقه مي توان انتظار 
  ). 1391، قصيديان 1986اسميت (

  

  

  

: بازسازي توالي تراش در قلعه گوشه يك6تصوير 
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  1سنگ مادر هاي قلعه گوشه گونه هاي . 2جدول                            1دست افزارهاي به دست آمده از قلعه گوشه . 1جدول

  قالب اوليه تراشه ريزتيغه/قالب اوليه تيغه درصد تعداد  گونه ابزارها
 1 7 2/2  8  خراشنده انتهايي

 2  5/0  2  تراشه ي روتوش دار
 2 2 1/1  4 اسكنه

  21 4/6 21  تيغه ي روتوش دار
  312 6/86 312  ريزتيغه روتوش دار

 4 7 8/2 11 ساير
 9 349 100 358 جمع

  1گونه هاي ابزارهاي قلعه گوشه . 3جدول 
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