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 رانيا يشابور، شمال شرقين کيکليش يب يسنگ نگاره ها

 
 محمد حسين رضايي

 وه باستان شناسي دانشگاه نيشابوراستاديار گر

mh.rezaei@yahoo.com 

 

 يمانيسلصابر 
 سي باستان شناسي دانشگاه نيشابوردانشجوي کارشنا

soleymanisaber@yahoo.com 

 

 

 ده:يچک

تان شهرستان نيشابور در شمال شرق ايران واقع شده است. اين شهرستان، از سمت شمال به رشته کوه بينالود و شهرستان قوچان, از مغرب به شهرس

دارا به لحاظ  شابوري. شهرستان نرستان کاشمر و تربت حيدريه و از شرق به شهرستان مشهد محدود استاسفراين و شهرستان سبزوار, از جنوب به شه

سنگ نگاره هاي  .زمينه ساز شكل گيري استقرارهاي انساني در دوره هاي مختلف شده استفراوان، هيدرولوژيكي  منابعو  زيحاصلخ يبودن دشت ها

کيلومتري جنوب شرقي روستاي کالته حسن آباد( قرار دارد که راه دسترسي به آن از طريق  6کاشمر )در  -کيلومتري جاده نيشابور 03كليک در يبيش

عمق و رنگ  روي بدنه صاف تخته سنگ بزرگ نقوشي با تكنيک کوبش و کنده حک شده است. که از روستاي مذکور مي گذرد. ،جاده خاکي است

، بدين صورت که عمق برخي به مرور زمان و تأثير عوامل طبيعي به قدري ا يكديگر متفاوت بودهرار دارند بنقش ها حتّي آنهايي که در يک صحنه ق

  واناتيحنقوش سنگ نگاره ها شامل نقوش مسبک  به همين دليل به راحتي قابل رؤيت نيستند. و فرسايش يافته که تقريبا با صخره همسطح گرديده

اغلب نقوش سنگ نگاره  که ،زيآماغراق بز کوهي با شاخهايي بزرگ به عقب برگشته و  ،ار بر اسبنسان سوانقش  کي نطوريسگ سانان و همل، ياز قب

متاستفانه سنگ نگاره ها )هنرهاي صخره اي( با وجود کثرت در سراسر ايران کمتر مورد معرفي، پژوهش و . به اين حيوان تعلق دارد  كليکيبيش

مورد شمال شرق ايران )خراسان( به عنوان منطقه فقير در زمينه ي پژوهش هاي باستان شناسي،  بررسي هاي دقيق قرار گرفته اند و اين چالش در

ما را برآن داشت تا اين اثر ارزشمند را  كليک از سويي ديگر,ياين مسائل از يک سو و وضعيت نامناسب سنگ نگاره ي بي ش عميق تر نيز مي شود.

 .معرفي کنيم بررسي و

 .شابوري، نيوانينقوش ح، کيكليشيب، سنگ نگاره: د واژهيکل
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 مقدمه: 

ش يبه ب ينه هنر صخره ايشيشه ها است. پيان باورها و اندينه انسان در بيريد ياز روش ها يكيسنگ و صخره ،  يبر رو يا کنده کاري يهنر صخره ا

هنر کامال تازه است.  يامر ير مطالعات باستان شناسيا ساسه بيران در مقايدر ا يخيل تارينقوش ماق يگردد، مطالعه بر رو يهزار سال قبل باز م 03از 

معنادار به  يانياز نقاط جهان با ب يارياجداد دور انسان را در بس يبا شناختيو ز يت هنريشناخته شده از حساس ين جلوه هايتوانسته اول يصخره ا

که از لحاظ موضوع نقوش اغلب، صحنه شكار، نبرد و تک  يفراوان يبا وجود شباهت ها ينقوش صخره ا(. 66: 1031ع فر، يش بگذارد )رفيمعرض نما

سخت و  يا يله شيسنگ، بوس ياست که با زدن ضربه رو يک اجرا، به صورت کنده و به روش کوبه ايرند و از لحاظ تكنيگ يرا در بر م ينگاره بز کوه

هر منطقه هستند. امروزه  يطيست محي، زي، فرهنگييايط جغرافيشراجاد شده اند. موضوعات سنگ نگاره ها متاثر از يسار کم ايمحكم و با عمق ب

ن نگاره ها را ين مشكل ايتر يشود. اساس يتا دوره معاصر را شامل م ينه سنگياست، از دوره پار يف گسترده ايط يکه دارا يبا قدمت ينقوش صخره ا

آنها مشخص کرد  يرا برا يخ و دوره خاصيتوان تار يم يسه ايو مقا يقيتطب يمطلق آن دانست و فقط به صورت گاهنگار يخگذاريتوان عدم تار يم

 (.0: 1031، يو جود يي)رضا

ن شناسان ياز زم يکه گروه يزمان  1193صورت گرفته است. در سال  ييايتاليران توسط پژوهشگران ايا ينقوش صخره ا ينه و آغاز پژوهش هايشيپ

 در منطقه گزو کشف کردند ينقوش صخره ا يمنطقه بلوچستان مشغول به کار بودند، تعداددر  يجهت کشف و استخراج مواد معدن ييايتاليا

(Dessau 1163)(. گزارش 1036:11ان، الف يقصر يران دانست )محمديا ين پژوهش در مورد نقوش صخره ايتوان نخست يات را مين کشفي. ا

ران يا يدرباره نقوش صخره ا ين گزارش مقدماتياول يالديم 1161سال رمالس در يدوشه و م ينقوش صخره ا يپس از بررس يمک بورن يمقدمات

مره به يمجموعه نقوش منطقه ت 1011مره است که در سال يران، تيا ين نقوش سنگ نگاره هاين و پرکارتري(. از مهم تر16-1063:16، يدانست )بورن

ينكه آثار اين هنر در اکثر نقاط ايران نيز شناسايي شده، هنوز درباره با وجود ا (.66-69: 1011، يده است )فرهاديجامع منتشر گرد يصورت کتاب

 تاريخي آنها شده است. -کارکرد و معني آنها ابهامات زيادي وجود دارد که مانع از تعيين دقيق جايگاه فرهنگي

بخش قابل  گ نگاره ها )هنرهاي صخره اي(ميراث تمدن ايران براي جهانيان برخاسته از فرهنگي غني وصلح طلبانه ي آنهاست اما متاستفانه سن

اين چالش  قرار گرفته اند و قيدقبررسي هاي  توجهي از اين ميراث ارزشمند هستند که با وجود کثرت در سراسر ايران کمتر مورد معرفي، پژوهش و

 اين مسائل از يک سو و يق تر نيز مي شود.به عنوان منطقه فقير در زمينه ي پژوهش هاي باستان شناسي، عم در مورد شمال شرق ايران )خراسان(

که اين د چن هر معرفي کنيم و ما را برآن داشت تا اين اثر ارزشمند را بررسي و كليک نيشابور از سويي ديگر,يوضعيت نامناسب سنگ نگاره ي بي ش

ارزشمند   ضبط اطالعات در معرض خطر اين سنگ نگاره اما تمام سعي ما بر ثبت و ن تمامي ظرفيت ها و ويژگي هاي اين اثر ناتوان باشد،امقاله در بي

 بوده است.

 

  شهرستان  يهايو ناهموار ييايجغراف تيموقع

, از مغرب به شهرستان و شهرستان قوچان نالوديشمال به رشته کوه ب سمت از ن شهرستان،يدر شمال شرق ايران واقع شده است. ا شابورين شهرستان

 لومتريک 1033و وسعت ان ، و از شرق به شهرستان مشهد محدود است هيدريز جنوب به شهرستان کاشمر و تربت حا ,و شهرستان سبزوار نياسفرا

: 1061 يتي؛ وال 1036:1بلندترين رشته کوه خراسان است )طاهري  ارتفاعاتي به نام بينالود قرار دارد که اين دشت در دامنه .(1ري)تصو باشد يم مربع

داراي فاکتور هاي مناسب هيدرولوژيكي ابور به لحاظ زمين شناسي شامل کوهپايه ها و سرزمين هاي پست جنوبي است و دشت کوهپايه اي نيش (.16

(. اين دشت 93: 1013شده است )باصفا، استقرارهاي انساني در دوره هاي مختلف  در کنار ساير آيتم ها بوده که همين امر زمينه ساز شكل گيري

جنوب غربي است. آنچه سبب اهميت اين دشت در سده هاي گذشته و حال حاضر شده، وجود چهار رودخانه است که از داراي شيب ماليمي به سمت 

(. ظرفيت هاي بوم شناختي نظير ماده، انرژي، فضا، زمان و تنوع 1: 1036بينالود سرچشمه گرفته و همگي به رودخانه کال شور مي پيوندند )طاهري 

به عنوان يكي از مستعدترين مكانهاي خراسان ساخته است. با توجه به شرايط زمين شناختي و با در نظر گرفتن ( از اين دشت 63: 1036)وات 

(. بدين ترتيب اين دشت منابع طبيعي و 11: 1011فرايندهاي طبيعي و فرهنگي دشت نيشابور تحت تاثير مستقيم کويرها واقع نمي شود )رياضي 
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يت فضا نيز مواجه نبوده و فاکتورهاي الزم را براي توسعه جوامع انساني در فرايندهاي فرهنگي بلند مدت دارا بوده زيستي در اختيار داشته و با محدود

 (.0: 1031است )گاراژيان 

د هاي ما بقي آن را ارتفاعات تشكيل مي دهد. ارتفاعات شمال نيشابور در فرآين کيلومتر مربع آن دشت و 9933ز کل وسعت شهرستان نيشابور، حدود ا

آبي مناسبي را فراهم  جهت فراهم نمودن بستر مناسب براي استقرارهاي انساني بوده و سبب گشته تا شرايط اقليمي و منابع زماني فاکتور مناسبي

ارتفاع . اشداست و امتداد سلسله جبال البرز در استان خراسان مي ب جنوب شرقي -کند. نام ارتفاعات مذکور بينالود است که داراي جهت شمال غربي

ته به نام بام مي رسد که سبب گش متر باالتر از سطح دريا 0633تا  0133بلند ترين نقطه اين کوه در شمال نيشابور که همان قله بينالود است به 

جنوبي،  ي ونيشابور، نسبت به پستي و بلندي مناطق شمالي و جنوبي آن متفاوت است در کوهستان هاي شمال . آب و هوايخراسان مشهور گردد

پرداختن به  (.1036:3خشک محسوب مي شود )طاهري  معتدل مايل به سرد و در جلگه مرکزي، معتدل است و از نظر ميزان بارندگي جزو نواحي

اين  نكهيل ايبدل ., در اين بحث ضروري به نظر مي رسدن منطقه واقع شده انديکه سنگ نگاره ها در ا سييبرخي شاخصه هاي آب وهوايي منطقه ري

از جمله بادها که يكي از مهمترين عناصر اين اقليم اند بر ساختار زمين شناسي منطه تاثير گذار  .اثر به صورت مستقيم تحت تاثير اين شاخص هاست

ست که بارش ها به ر ااکوسيستم هاي کوين منطقه نمونه از از طرفي ديگر اي گرفته است. بوده اند به طوريكه اين منطقه در يک داالن باد موسمي قرار

که باعث شسته شدن  و فرسايش خاک مي شود. درصد کاني هاي موجود در خاک منطقه قابل توجه است که موجب عدم  سيالبي، ي وصورت رگبار

 شكل گيري پوشش گياهي غني در اين منطقه شده است. 

 

 :سنگ نگاره هات يموقع

کاشمر  -شابوريجاده ن يلومتريک 03در  و  E 93 01 13 ييايو عرض جغراف  N 09 90 03 ييايت طول جغرافيدر موقع کيكليشيب يسنگ نگاره ها

 گذرد يمذکور م ياست که از روستا يق جاده خاکيبه آن از طر يکالته حسن آباد( قرار دارد که راه دسترس يروستا يجنوب شرق يلومتريک 6)در 

ران ارائه يا يت سنگ نگاره هاين سنگ نگاره، در ساياز ا يمختصر يليژاد گزارش خان احمد رضا سالم و مهندس مومن نين بار آقاياول .(1ري)تصو

محل به سنگ طلسم معروف است و  يک نزد اهاليكليشيسنگ نگاره بو خود  يروستا به کمر بشكل يکه سنگ نگاره ها قرار دارد نزد اهال يمحلکردند. 

در منطقه کمر  به گنج حفر کرده اند. يابين تخته سنگ بزرگ به طمع دست ير ايتر در زم 0ق در حدود يعم يل است که، گودالين دلياحتماال به هم

از تخته سنگ ها نقوش  يبرخ ين دامنه کوه واقع شده اند که بر روييشود که از کوه جدا شده اند و در پا يمشاهده م ييتخته سنگ ها يشكليب

در حدود  يآن حک شده اند، ارتفاع ين تخته سنگ که اغلب سنگ نگاره ها بر رويرگتربز .(0ر ي)تصو ( حک شده استياغلب )بز کوه يوانيمختلف ح

ش ينقوش بر روي سطح صاف تخته سنگهاي کوچک و بزرگ حک شده که بعلت جنس سنگها و فرسا .متر را دارا است 13/0متر و عرض  13/6

 گذست زمان دچار ترک خوردگي ها و تورق شده است.

 

 ت نقوش:يفيه ها و کتنوع، موضوع سنگ نگار

ه با تكنيک کوبش و کنده ربه صورت مجموعه و تک نگا ينقوش نقش( 1دو تا تخته سنگ کوچكتر ) ( و نقش 11) صاف تخته سنگ بزرگروي بدنه 

ن، استخوان کليه نقوش به شيوه ي حكاکي منفي که بر اثر کوبش سنگ هاي آذري .استبه دوران پيش از تاريخ مربوط احتماالً  که  حک شده است

عمق و تفاوت رنگ و چگونگي فرسايش و ماندگاري نقشها از جمله عواملي هستند که مي توانند در تعيين  .درشت ني حيوانات و فلز ايجاد شده اند

ه ، بدين متفاوت بودو تأخّر ايجاد آنها مورد نظر قرار گيرند. عمق و رنگ نقش ها حتّي آنهايي که در يک صحنه قرار دارند با يكديگر  مقدمت و تقد

خي زمان و تأثير عوامل طبيعي به قدري فرسايش يافته که تقريبا با صخره همسطح گرديده و يا اينكه سطح بر ورت مرصورت که عمق برخي به عل

 يوانينقوش مسبک ح شامل نقوش سنگ نگاره ها نة صخره همرنگ شده و به همين دليل به راحتي قابل رؤيت نيستند.ديگر را زنگار گرفته و با زمي

ک  به اين يكليشينقوش سنگ نگاره باز  (درصد 33که حدود)  .هستند يبلندتر از اندازه واقع و بزرگ به عقب برگشته ييبا شاخها (يکوه بز )اغلب

اي موجود در ايران نقوش سنگ نگاره هدرصد  33حدود شود.  يران را شامل ميا ياغلب سنگ نگاره ها ي، نقش اصلينقش بز کوه .حيوان تعلق دارد
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است و اين  "آب، باران، فراواني نعمت، نگهباني ماه، نگهبان و ناجي مشي و مشيانه"نقش بزکوهي با شاخ هاي بلند سمبليک است که نشان و پيام آن 

  .بر جا مانده است يدوره نوسنگي و بويژه مس سنگارتباط پيامي و کالمي مشترک بر روي سفال ها نيز از 
 

 ش با ذکر جزئياتتوصيف نقو

همانطور که در  .(1)جدول شماره  مي باشند ر انسان سوار بر اسبيک تصويو  بز(اغلب  ) ات مختلفي نقش مايه ها مشتمل بر نقوش حيوانبه طور کل

 يات آنها ميف نقوش با ذکر جزئينجا به توصيدر ا ما ه است.ود اختصاص دادبز کوهي بيشترين تعداد را به خ ، يوانيان نقوش حيمباال اشاره شد، در 

  مشخص شده اند. 6ر يتصواين نقوش بر اساس حروف الفباي انگليسي کد گذاري و در  م.يپرداز

دهد،  يو در حال حرکت بصورت مسبک نشان م م رخيبه صورت ن را سوار بر اسب يرد، شخصيگ ين دسته قرار ميکه در ا يتنها نقشنقوش انساني: 

 يعيعوامل طب يب ناشيل آسيز بدلين نقش نين نقش با تكنيک کوبش ايجاد شده و ايش داده نشده است. ايبر اسب نما ات بدن شخص سواريجزئ

 (.13ري)تصو .ده استيد ياديب زيآس

ب و در را سوار بر اس ين نقش شخصيقابل مشاهده است و  در ا يوانين نقوش حيک نقش اسب در بيهمانطور که در باال اشاره شد، تنها  نقش اسب:

 .(13ري)تصو شود يحال حرکت مشاهده م

 ينشان م نقوش ساير حيوانات نسبت بهرا نقش بز کوهي درصد بسيار بااليي  هستند. يخت شناسيبه لحاظ ر ياديتنوع ز ينقوش بزها دارا :نقش بز

ات بدن يد، جزئمسبک هستن يقوش بطور کلو ن بصورت نيم رخ نمايش داده شده ير همگيتصاو. (هستند يو کوبه ا همگي بصورت کنده کاري)دهد 

 (.،9،6،1،3،13،11،16 ري)تصاو هستند. با بدن خودو بدون تناسب  زيبلند و اغراق آم يشاخها يش داده نشده اند و بزها داراينما

ل ي. بدل(1،10)تصاوير شود يده ميز ديسانان )احتماال...( بصورت مسبک ن سگاز خانواده  يوانيان نقوش، نقش حيدر م )؟(:يوحش اتوانينقش  ح

است  يوانينكه نقش مربوط به چه حيص ايده اند، تشخين نقوش ديکه ا يبينطور به خاطر آسيجاد شده اند و هميک کوبش اين نقوش با تكنينكه، ايا

  (. 16و  19، 10، 11 )تصاوير  است يار دشواريکار بس

 

 ل:يبحث و تحل

پاسخ  يز همچنام مبهم و بيگر نقاط کشور نيافته، بلكه در دينه تنها در مورد نقوش نو  ينقوش صخره ا لين مساياز مهم تر يكيبه عنوان  يگاهنگار

آن ندارند )مگر  يباستان يه هاين و اليبا زم يميسنگ نگاره ها در اکثر موارد رابطه مستق يبه طور کل يع فر: هنر صخره ايمانده است. به گفته رف يباق

ن يدرون غار با آثار منقوش هم عصر بوده است( بنابرا يباستان يه هايکه مشخص گردد ال يشوند، آن هم در صورت يده ميکه درون غارها د ييآنها

(. 13: 1031ع فر، يستند )رفيق نيدق يخگذاريقابل تار يپراکنده هستند به سادگ يعيطب يتخته سنگ ها يباز و بر رو يکه در فضا ييسنگ نگاره ها

ن نقوش در آن قرار گرفته است. در يکه ا يو چشم انداز يباستان شناخت ي، بررسينقوش صخره ا يدر ارتباط با گاهنگار ياساس ياز جمله راهكارها

ز از آثار مشابه همجوار سنگ نگاره ها سود جست. توجه يقرار گرفته و ن يباستان شناخت يکه مورد بررس ينواح يتوان از شعاع استقرار ين راستا، ميا

سطح سنگ، مد نظر قرار  يآن، توجه به عمق نقش کنده شده در رو يشيط فرسايزان و شرايآن حک شده است و م يکه نقوش بر رو يبه جنس سنگ

از نوع و  يکاف يباز(، داشتن علم و آگاه يا محوطه هاي، غارها و يصخره ا ينقوش )پناهگاهها ي، توجه به محل حاويميو اقل ييايدادن عوامل جغراف

ن ياز ا يليدر سطح سنگ و مسا يرسوب يه هاين اليل ايتشك يپوشاند و چگونگ يکه به مرور زمان سطح سنگ و نقوش را م يانباشتبافت رسوبات 

 يگونه شناس يخگذاريگر در تاريج ديرا ي(. از روشها66-1039:60ان، يقصر يار سودمند واقع شوند )محمديتواند بس يم يل در مطالعات گاهنگاريقب

وانات خاص يراق، حيکه در نقوش وجود دارد )خط، نقش ابزار و  يخگذاريم خاص و قابل تاريق مشاهده عالير است، از طريز خود تصاوو کمک گرفتن ا

ل يسنگ نگاره ها قا يرا برا يخيتوان تار يخ کاربرد موارد مذکور، ميخاص و دانستن تار يزمان يهان عناصر به دوره ي( و نسبت دادن امثل اسب و...

 شد. 

، (1033، يشهر ياري)بخت استان خراسان رضوي در و دشت توس شانديز، را در کوه هاي اطراف طرقبهنقوشي شبيه به نقوش سنگ نگاره بيشيكليک 

بيژام، ماخونک و نهبندان در خراسان جنوبي  ، سربيشه(1016بيرجند )لباف خانيكي،  و الخ مزار (1031)وحدتي،  جربت و نرگسلو در خراسان شمالي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران                                

 

5 

 

در ديگر مناطق ايران نيز سنگ نگاره هايي با نقوش مشابه نمونه هاي مورد نظر ما نسبتا فراوان است. تصوير بز کوهي نيز روي شود.  يده ميز دين

( صخره هاي مناطق وسيعي از ايران وجود دارد از جمله مي توان به نمونه هاي شناسايي شده در کردستان )جنوب شرقي مهاباد، شاهين شهر و...

( 111: 1030در آذربايجان شرقي )رفيع فر،  سنگ نگاره هاي لقان ( و همچنين161: 1016)شهرزادي،  زديارنان  ي، سنگ نگاره ها(1010:11)پدرام 

 اشاره کرد، که قدمت آنها به هزاره اول ق.م مي رسد.
 

 نتيجه گيري:

آثار باشد تاکنون ديده نشده است. بررسيهاي مردم شناختي در محل نشان مي  وييم که هيچ نشانه اي که معرف جديد بودن اينگدر ابتدا الزيم است ب

از نظر نگاره شناسي در  دهد که اين نقوش را افراد محلي ايجاد نكرده اند و حتي اجداد ساکنان محلي نيز در ايجاد چنين نقوشي دست نداشته اند.

ه دوره هاي مختلف هستند، برخي نقوش کامال جاندار و طبيعت گرا هستند که از سنگ نگاره هاي مورد بحث چندين سبک ديده مي شود که مربوط ب

از نكات قابل توجه مربوط به مجموعه نقوش صخره نظر گونه شناسي و ميزان رسوب گرفتگي مي توان آنها را قديمي ترين نقوش مجموعه تلقي نمود. 

 مختلف يوان در قالبهاين حير ايران باستان تصويدر اخهاي بلند و کماني است. ک اين است که نقوش اکثرا مربوط به بز کوهي با شايكليشيب يا

واره يوان بر صخره ها مناطق مختلف و دين حيمشاهده کرد، نقوش ا توان  يم به بعد يدوره نوسنگل ي( از اوارهيو غ يكرک سازيسفال، پ ينقوش رو)

ک يكليشيب ين مساله و با توجه به نقوش سنگ نگاره هايبا توجه به ا شود. يده مين و.. د، تل باکول آباديلک، شوش، اسماعيس يبر ظروف سفال ،غارها

ک را مربوط به يكليشيب يتوان قدمت نقوش صخره ا ي، ميدوره مس و سنگ يسفالها ين نقوش به نقوش رويهستند و شباهت ا يکه اغلب بز کوه

 نظر گرفت. دردتر يجد يا دوره هاي)هزاره پنجم ق.م(  يدوره مس و سنگ

 

 سپاسگذاري

م ياز خانم نسنمودند،  يادياز سنگ نگاره ها به ما کمک زو گزارش ه عكس يکه در ته يمانيا و خانم سلآقشائبه  يب ينجا الزم است از همكاريدر ا

 ياکزاد دانشجوخ يمهد يآقا نطور ازيرا به عهده گرفتند و هم يه کروکيشابور که زحمت تهيدانشگاه ن يباستان شناس يکارشناس يدانشجو يفردوس

 م.يکمال تشكر را داشته باشبه عهده گرفتند،  عكسهادرست کردن زحمت شابور که يدانشگاه ن ياضيرشته ر يکارشناس رشته
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 د از غربيک، ديكليشيب يها سنگ نگاره. 0ريتصو
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 سنگ نگاره ها يگر و محل  نقوش رويكديت سنگ نگاره ها نسبت به يموقع  .6ريتصو

 : توصيف نقوش سنگ نگاره هاي بي شيکليک با ذکر جزئيات  1جدول

تکنيک  

 ايجاد نقش

شماره  نوع نقش طول  نقش نقش ارتفاع طول شاخ

 نقش

 5 بز کوهي cm 13 cm 19 cm 11 کنده

 6 بز کوهي cm 13 cm 19 cm 11 کنده

 7 بز کوهي cm 06 cm 01 cm 11 کنده

 8 بز کوهي cm 01 cm 00 cm 16 کنده

 9 سگ سانان cm 11 cm 10  يکوبه ا

 11 بز کوهي cm 13 cm 16 cm 13 يکوبه ا

 11 حيوان شاخدار؟ cm 11 cm 3 cm 6 يکوبه ا

 12 بز کوهي cm 16 cm 01 cm 13 کنده
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 13 بز کوهي cm 13 cm 16 cm 6 کنده

 14 بز کوهي cm 11 cm 16 cm 13 کنده

 15 بز کوهي cm 11 cm 11 cm 11 يکوبه ا

 16 ؟ cm 13 cm 10 cm 9 يکوبه ا

 17 سگ سانان cm 13 cm 3  کنده

 18 ص سوار بر اسبشخ cm 16 cm 16 cm 1 يکوبه ا

 

 

 
  بزکوهي   :9ر يتصو
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 بزکوهي : 6ر يتصو
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 بزکوهي : 1ر يتصو

 

 
 بز کوهي : 3ر يتصو
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 سگ سان : 1ر يتصو
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 بز کوهي : 13ر يتصو
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 حيوان شاخ دار )؟(: 11ر يتصو

 

 
 بز کوهي : 11ر يتصو

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران                                

 

16 

 

 

 
 بز کوهي : 10ر يتصو
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 بز کوهي : 16ر يتصو

 

 
 ز کوهيب: 19ر يتصو
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 نقش نامعلوم : 16ر يتصو

 
 سگ سان : 11ر يتصو
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