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 چکیده
و انبارهههایی   ههتر آهههر رهههج ر ربایجههان و هن نههیج ر ههار  ههها اتهها ای و گویجههق عه ههق بهها   نههاری سههنگیص ررا گههاه  هه ره

عههرون هههای  یانههال اسههر یص در شهرسههتان  راشههق واعههس شههده اسههاز اسههتحادۀ  رههرر ا  ایههج   و ههق در  دورۀ تههاری ی و عههرن

ههای  رسهد بها هجهوو اورارتهو در سها       تنادی و گوناگونص نشان ا  اهنیا اسهتراتیی  و  وع یها صهان رن داردز بهق نیهر  هی      

اآتزهاد   رههای شهرعی دریا هال ارو یهقص ایهج  نیزهق نیهل بهق ت ههآ رنهان درر هده اسها و بنها به              پایانی عرن نهم  زو بهق کرانهق  

    نههاری سههنگیص  گونههق جاورارتوههها شههدند و بههدی گههلار صههرا ص در ایههج دوره کاکنههان   هههی  نیزههال  هه کور شناسههان باسههتان

ای رن نیهلص بهق تزهیهد ا    نهاری اورارتهویی برپها شهده اسهاز ایهج ادآها بها   هتنداه بهق دسها ر هده ا                 ررا گاه   ره یهیوبق

ههای بهق دسها ر هده ا   نیزهق عابهب اسهتنبا         ی و کتیبهق صتشهنا  باسهتان ههای  عه هق و نیهل بها اسهتحاده ا  داده    بررسی گویجهق 

دهنهدۀ رنص بهق اهنیها ایهج عه هال دمهاآی        اساز در ایهج  زاههق نهنج تو هیحاتی ا  عه هق و   رمهی و  زای هال آنا هر تشهریب         

و  زو و در   ههان شههاه  نههوا  764تهها  810در  زیههس   ههانی  کههدوداً)اورارتههویی  گههلار صههرا اشههاره و یایگههاه رن بههق آنههوان  

 شودزشر  دریا ال ارو یق   رمی  یهای یوان عه ق و داش تپق( در ینوب ررگیشتی او ص  بق کتیبق

 

 یص   ناری سنگیگلار صرا گویجق عه قص آهر رهجص اورارتوص  کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه -1

استزراری در ایج  -هایی با  اهیا تدام ی شرایآ کوه تانی ر ربایجان و  نیزال  راشق  ویب شده اسا عه ق

  یحص  یها عه ق با ساصتاری سنتی و   ناری سنگی و صشتیص پشا باو روستای گویجق  نیزق بنا شودز

 شرب در صکیهو تری ینوب شرعی شهرستان  راشق 46ال دیوارها با  بی تی  یباص در ما ه یگه-اهکاندود 

 النزش)ا اس واعس شدهی سرایو ب ش در ی ایعور الرودصان شربی الکاشی و ایآه و یسحه العه  جقیگو یروستا

های  بی ی اسا و ا  ی گویجق عه ق واعس شده و دارای   رهها کوهایج عه ق در نهس شرعی ارتحاآاه  ز(2

در  عوی اکتنا بق عه ق  شودزای    وب  یهای تاری ی ر ربایجان شرعی با   ناری   ره نادرتریج عه ق

توان ا   یاسا؛ بق  وری کق و ا  نیر استراتییری اهنیا صا ی داشتق  بنا شده  هم ارتبا ی ۀکنار ی  یاد

سنگی و  یها سنگیص پهرانای و تناوهای   ره ایج عه ق دارای اتا  زدماآی و نیا ی ناو برد الرن بق آنوان عه 

آهر ی   نارشناصتق شدۀ های کق ا  شاصهق اسا  یجکهارها و دیوارهای صشرق وییهو بق ایررا گاه   ره

های وهحراو کریس بق آنوان   و ال   تنرً اورارتویی عه ق ابتدا در  ی بررسی گویجقاساز  رهج  نیزق

کق ب دها بق رن کنتر پرداصتق شد؛ بق  وری کق تنها در برصی ا   نابس  (Kleiss,1973: 33-34) شناسایی شد

  (ز372: 1381)پیوتروم ریصا  رن ناو برده شده اسا 

کنتر   برای مزآ اورارتو نبود و در اصتیار دائم  ور هرگل بق  نا ق ایج برصی ا  پیوهشگرانص بق نیر

های سی ی در بررسی(ز Kroll, 2011 :159 -160) اشده اس نا ق ینوبی کق در اصتیار  انا بودهص استحاده  ی

 ترق  ربو  بق دورۀ اورارتوییص ایبرداشا پرن ررا گاه   رهآروه بر کق نگارندگان انجاو دادندص  عه ق

 و نیل( یاسر ی )سهجوعیص ایه ان الر ار مرهنگی  ربو  بق عرون  یان صIIIو  IIرهج  ربو  بق دوران  ییها سحا 

دهد کق گویجق عه ق هنواره ا  ها نشان  یایج داده زشناسایی شداسر ی در یانب شرعی عه ق  یگورستان

 9و  8تا عرون  یانال اسر ی ا  رن استحاده شده اساز در با ۀ   انی عرون هلارۀ او   زو  ورد تویق بوده و 

اوئیش دیش( بوده اساز  دارک  رتوب و شواهد  اکتناالً زو  نیزال  راشق یلئی ا  ایااله پادشاهی  انا )

  ر ادهص ) ا زو بق صاک  انا تجاو  کرده اس 9دهد کق پادشاهی اورارتو در اواصر عرن شناسی نشان  یباستان

 در ایج  یانص ویود شواهد آینی در  نیزال ینوب شر  دریا ال ارو یقص  انند گویجق عه ق و  ز(134: 1383

های های اورارتویی  ویود در شهرستاننوشتقهای اعناری و نیل شواهد پیرا ونی رنص  ون ر ار و سنگعه ق

تپقص و  یاندورب )داش(( Kroll,2011 :158)و کتیبال رن  قعه ص یوان(Kleiss,1973)عه ق( )داش ریشآجب

های  شابقص نشان ها با ننونقتپق( کق ما هال  ندانی با ایج ا ر ندارند و سنجش و  زای ال رنتپقص شییانارسرن

 ند کوتاه( ت ا استیری پادشاهی اورارتو در ر ده و ای ا  ایج عرون )هردهد کق ایج  نیزق نیل در با ه ی

 ایج پادشاهی بوده باشدز  گلار صرا  نرج اسا 

 

 پیشینۀ منطقه در هزارۀ اول ق.م     -2

 مانا -2-1

ر د و بهق   ویود بقدوهتی اسا کق عبب ا  تشریب پادشاهی  اد در  نیزال ر ربایجان  جیتر  همو  جیتر بلرگ انا 

ایهران کاکنیها    بشهر  شهنا   زو( بر گ ترۀ وسهی ی ا    7 ده  ند سده )کداعب ا  اوایب هلارۀ او  تا عرن 

کهوه   زو( ا  کوه سههند و دریا هال ارو یهق در شهنا ص رشهتق      714داشاز عهنرو  انا در  زی ی ا  تاریخ صود )
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 شهنق و  نیزهال بیجهار در ینهوب     ی  هبها کوهدر شر  و  او ن عل  ر ی ایران و آرا  در شرب تا ارتحاآاه 

دیاکونوف بها اسهتحاده ا     ز(1: 1383) ر ادهص وده اسا پایت ا ایج دوهاص شهر ایلیرتو ب (ز1تهویر ) شد ی کشیده 

در سهدۀ هشهتم عبهب ا   هیرد      «دیش  اوئیش»  تزهی بق ناو  ندریاه اهواح رشوریص ا  ویود پادشاهی نینق

صبهر داده اسهاص ا ها ههی       و در یوار عهنرو دوها  انا و ت ا نحو  رن در کدود ناکیال  راشق کنونی  زو( 720)

 «اورئهوش »رارگاه و  رکل ایج دوها   ههی باسهتانی در دسها نی هاز در رن   هان کهوه سههند        ای ا  ع نشانق

(O’Aosh) بهق عهنهرو  انها     اورارتهو دوها  صو پس ا  رن وز  820 کدود ا  (ز202: 1377دیاکونوفص ) دشنا یده  ی

هرگل انزیاد اورارتو را نپ یرما و استزرهش  صهای  ت ددی کق داشا رشم شر ابق هایی کرد و  انا  هشررکشی

یی ا  کشهور  ها ع ناتپال  یاندورب کاکی ا  ت هآ اورارتو بر کتیبال اورارتویی شاه  نوا در داشرا ا  دسا ندادز 

ها شر ها   ص اورارتوییدر  انا  ر سووهر دن تیگها پی کار با روی (ز18: 1378نوبریص ) ا انا در  زی ی صان اس

با پشتیبانی رشور عهنروههای ا  دسها   در پی رنص بق  انا بود و  اورارتواو صوردند و ایج پایان کنره س تی ا  

بهق  هشررکشهی   در گلارش (وز  737کدود ) های تیگها پیه ر سوو کتیبقب د ا  رن   انص  زرمتق بق  انا با گشا

   زدهد  ی صبر ایرنلوش هی  انایی بق ناو  ا  عدرتنندی صشرب ایران

 

  دولت اورارتو -2-2

 جنوآق عبایب  ت د   ههی   بق  وره رشوری و ادبیاه در  زو 13ا  عرن  صدر تاریخ بارن  تیج برای اورارتوها

ر هده اسها کهق     گونهق  جیا  زو( 1261-1280)های سهنانهر او  در کتیبق (زZimansky,1998: 6) شوند ظاهر  ی

دربهارۀ  گهونگی مررینهد     (ز77: 1381پیوتروم ریص )« در رشا  سهینتم سر  یج اورواتری آهیق  ج شورش کردززز»

نیر عی ی دادص وهی نزش رشهور در ایهج  یهان ت یهیج کننهده بهوده اسهاز         توان یننگیری دوها اورارتو  شرب

 نیهر  بقز دندش ی کریف اعتهادی و نیا ی ایج پادشاهی    وب  جیتر بلرگرشوریان در  ی تاریخص بق آنوان 

 وکهده   ریق ا  ها و تهایناه رشوریان بق شر  رناتوهی وکشیایج پادشاهی بق  نیور  زابهق با عشون رسد ی 

دریا هال وان تشهریب شهده     کونهال  در عبیهق جیتر یعو پر م ت ا ایصعبیهق هایکنحدراسیون و سیاسی عبایب

 ا راف در نهم  زو شروع و عرن اورارتو ا  اواسآ عهنرو پادشاهی گ ترش و املایش (زYakar,2011 :127)د باش

ارو یهق   در دریا ال اورارتیان عه ال شودز در نینال دوو ایج عرنص ن  تیجارو یق  تنرکل  ی دریا ال و وان دریا ال

تا   هانی کهق سهارگون دوو بهق ایهج      سا  و  150و کدود  (Kroll,2011 :156 ؛  Kleiss, 1976: 29) دبرعرار ش

  بها تویهق بهق     ز(47: 1381؛ پیوتروم هریص   Kroll, 2011: 160)هها عهرار داشها     نیزق هشگر کشیدص در اصتیار رن

ها بر رسد کضور اورارتوییان و ت هآ رنشر  دریا ال ارو یقص بق نیر  یهای اورارتویی در شر  و ینوب کتیبق

اتحها     زو( 764تها   786) و شهاه ررگیشهتی او    زو(  781تها   810) (Menua)شر  ایج دریا ق در   ان شاه  نوا 

 امتاده اساز

 ر های سیاسی ایج پادشاهی در  ی  ند عرن کرو ا بر نواکی ت ا ت هآص پیوستق در نوسان بوده 

در کنارۀ  (Daş Köprü) شنا  بق داش کوپرواورارتو ا  دا نق گ ترش عهنرو  (زYakar,2011 :126 )اسا 

ای ا  با کتیبق (Liçşen) و ه شج (Sarduri II)ای ا  ساردوری دوو با کتیبق (Lake Çıldır) شرعی دریا ال  ِهدِر

 ای ا  ساردوری دووص ا  ینوب شر  بق کهیشیجبا کتیبق( Izoli) ررگیشتی او ص ا  ینوب شرب بق ایلوهی

(Kelyashin )تپق با دو کتیبق  ربو  بق دورۀ  نواص ا  شر  بق را هیق و نشتبانو داش (Nashtban)  با    
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او  کرو ا  (ز18: 1378 نوبریص) اتپق   دود بوده اسهایی  ت هق بق ررگیشتی دوو و ا  شرب بق رهتیجکتیبق

و ا  شر  تا کدود  بوده کق ا  شرب تا سواکب  دیترانق  زو( 760-730)اورارتوییان در دورۀ ساردوری دوو 

  زو 714در سا   دووهجوو سارگون ز (2تهویر ) ارسیده اسو نلدیری دریای صلر  ی (18: 1378نوبریص ) باردبی

های ینوبی و ینوب شرعی ارو یق در پی داشاز بق اورارتوص پایان نحو  اورارتو را بر کونال دریا ال صلر و کرانق

شرعی ص  ر های شرعی اورارتو ینوبص شر  و شنا  زو 800های  وره گرمتق در کدود سا   بررسی بر بنا

 اساز  شده ی دریا ال ارو یقص ی نی تا  نیزال اهر و سراب را شا ب 

در ا راف  هاشاهب رنر ربایجان و  یها استان درهای شناسایی شدۀ اورارتویی در ایرانص سر  یجتنا ی 

 ی  رح پیوهشی ک نهو در  و پس ا  رن و  یردی 70 الدها     نوالًکق  گرمتق اسا ارو یق عرار الدریا 

(Muscarella, 1974; Dyson et a. 1969;  1973,1972 ,1974 )های امرادی  ون کریس  ی بررسیدر و یا 

,1970 ,Kleiss) ص برنی(Burney, 1970)قشهیدی و بیشونصییب ص (Khatib Shahidi and Biscione, 2005) 

های وهحراو کریس ا  اهنیا و یایگاه در ایج  یانص م اهیا (زKroll, 2005: 66)اند شده یاه ق  شناسایی و

 .اای برصوردار اسوییه

های  ی ی شاهان اورارتهویی در  ا رآاه دربارۀ کضور اورارتوییان در ایرانص ا  کتیبق جیتر  همبیشتریج و 

عهرن نهو دهم    اوایب در آهنی دورۀ اورارتو شناسایی صر قص  ور بقKroll). ,2011 :158)رید ایران بق دسا  ی

شهناصتی  نیزهی ا     باًیتزرکانرص  کا  در رشا  شد و بق تدریج پیشرما کرد و تا کنون نیل ادا ق داردز  یردی

     کهاکم در دسها اسهاص ا ها ایهج ا رآهاه بهرای   رمهی کا هب و            بزهال  مرهنگی و سیاسی ایتناآیص اوناع

وییه در  نا ق شر  و ینوب شرعی دریا ال ارو یق ایج کاستی بیشتر بهق  بق صیانبال ایج تندن کامی نی اهنق

ههای اورارتهوییص   ینهال  ناسهبی     شناصتی کتیبقشناسی و  یاه اه  بانهای باستانصورد؛ ه ا کاوش شم  ی

 (. Zimansky,2011 : 70) کندبهتر رن مراهم  یبرای درک 

، (Kroll, 2011)ززز( هها و ص صنهد  هها  عه قدر   ناری سنگی ) یهیوبقصان صودص  دوها اورارتو با   یارهای

 ه هب و  (Erdem Konyar, 2011: 170; Medvedskaya, 1989)  صهون سهحا  عر هل  هیزهی   بقسحاهگریص 

 ای(  رهاتاعق )ررا گاه   ره یا ررا گاه   ند  زابر ا  هایییاد ان ایجصبرآروهز شود ی ت ریف یرسانرب سا انال

ها بریهای  شدص ا  رن  هی استحاده  ی کاکم و  بزال پادشاهان تدمیج برای ایجاد و سنگ کق با برش در داصب

 تهر  رنگبلرگ رنص کم دوها و شهرهای با ما هق گرمتج ا   رکل ایج   یارها ز انده اسا کق ب یار اهنیا دارند

 (.Köroğlu,2011 :24  – 25)شود  ی

 

 معرفی و توصیف مجموعۀ گویجه قلعه  -3

اسها   های سبل  ایب بق ربهی  برگرمتق ا  سنگ )در  بان ترکی بق   نی عه ال سبلگون( ه قعگویجق  الویق ت نی

وهحهراو   وز 1973بهار در سها    ایج عه ق را بهرای ن  هتیج   زویود دارندهای ت تانی نهس شناهی کوه در الیق کق

ص وههی ا  رن   هان تها کنهونص دربهارۀ رن کهار یهدی و        (Kleiss,1973:33-34) دکریس شناسایی و بررسی کر

)پیوتروم هریص  اساسی آهنی  وره نگرمتق اساز در  نابس   تهف ا  ایج عه ق بق اشتباه با اسا ی گویهور عه هق   

 بر روی کوهی بنا شده اسا کق عه قگویجق نیل یاد شده اساز  (151: 1374  ادهص)کاییو عه ق گوهر  (372: 1381

 ۀدر کنهار یهاد   ب هیار  اکتنها  بهق  دارد و  در هر یها یشیب ن بتاً تند ودارای شرب   تییهی اسا  باًیتزر
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اهنیها صهان    رسهد بهق نیهر  هی   شرب گرمتق و در سرکد ینوب شرعی اورارتو با پادشاهی  انا  هم ارتبا ی 

دوو و اوایهب   ۀسا ی در   ناری ایران ا  اواصر ههلار عه ق البق  ور کهیص اندیش ز(3تههویر ) اساشتق استراتیی  دا

ز عرآی  انند بهوررباد در عرۀ نهیاااهدیج و راو  عه هق در  هاکو    ویود داشتق اسا ترو کتی پیش او   زو ۀهلار

در ایهج   عه ق ساصاص جیبنابرا؛ (14-13: 1385) ر اده و   ندیص ها در ر ربایجان و ایران ه تند عه ق تریجعدینی

داشهتق   ویهود  عه هق  رهج در سراسهر ر ربایجهان   آهر اوایب نی ا؛  را کق در ایتا ه پدیدۀ در ر ربایجان دوره

 هایهاص با   رهکوهدر ارتحاآاه باالی رشتق   نوالًعرع اورارتوییص  یهیوبقهای آهر رهجص اساز   و ق و عه ق

 اسهتراتیی   ر دنهد کهق نزها    ا هی   هآ باشدص بهق ویهود  هی    یادۀ یا  نیزقص دشا بر کا رًداری کق شیب

و گویجق عه هق نیهل ا  ایهج وییگهی      (Köroğlu,2011 :31) دکردن ی را کنتر   نیزق شدند و ا  رنجاشنرده  ی

 ز برصوردار اسا

 اههاهی رن ا   ریهق هنهیج     صاسها ا  دید بق دور بهوده   ها   هور ودر بیج کوهبا ویودی کق گویجق عه ق 

ر د یا بیتوتق را در ایهج  نیزهق   وهر نوع رما و اشراف یابندی ا   نیزق اگ تردهبر ب ش  اندتوان تق ی ها کوه

 ها دشوار ج ع ناایا   رن رادسترسی بق عه ق در ع نا شر  و شنا ص شیب تندی داشتق کق ز بگیرند یر نیر 

یی کهق در بامها   هها  پههق ت ریب شده و مزهآ     کانر بق شدهاهایی کق در کپهق ا   ریق گر  صاسا کرده ی

در ع نا ینوب و شهرب عه هقص شهیب  رینهی ویهود دارد و بهق        اندزساهم  انده باًیتزرسنگ ایجاد شده بودص 

ایهج  جنوآهق   بق کهار و دیوار دماآی نیا  داشتق اسا کق ر ار رن ا رو  ویود داردز  ها ع ناهنیج دهیب ایج 

اسهاص   ههای دیگهر در پهای رن عهرار گرمتهق     ای واعس شده و ب هش   ره ای ح قروی  ررن ب ۀآندب ش کق 

ی سهنگیص  یهها  ای و تنهاو سهنگیص پهرهان     ره هایو درگاه ها اتا دیوارهاص   ند ب ش  جلا شا ب  تشرب ا 

 زشهود  ی ها پرداصتق ب بق اصتهار بق رنای و گورهای  ندوعی شربص رب انبار وززز اسا کق در  یررا گاه   ره

ایص پیونهد و  یی  رتبآ با ررا گاه  ه ره ها پهرانای و  یجص ررا گاه   رهدر ایج  یانص دیوارهای سنگی صشرق

 های اورارتویی دارد و ا  سب    ناری دورۀ  انا  تنایل اساز  هایی نلدی  با ننونق شابها

 

 حصار  -3-1

 وصهورد    و ق بق  شهم  هی  تنها در ع نا ینوب و شرب شواهد  ربو  بق ویود کهار و دیوار دماآی عه قص 

در اهبتهق   ههای رن دسها یامهاز   های آهنی بتوان بق نشانقای ا کق شاید مزآ با کاوشبق گونق ها ع ناسایر 

هایی نیل ویهود دارد  ی نشانقص وهدماآی را تشریب داده اسا یصود دیوار صشیب تند دره ع نا شنا  و شر ص

ر ار باعی  انده در ینهوب  ز دیوارهایی کق ترنیب کنندۀ شیب کوه بودهص ویود داشتق اسا ها ع ناکق در ایج 

 یج بر روی صشرق بق  ورهکق بدون  ره و  شرهی ر ب یسنگی ها بهوکدهد کق دیوارها ا  عه ق نشان  ی

ا   صورنهد کهق  بق  شم  هی  تپق الدر دا ن ها سنگا رو ه ایج ز (5و4تهویر )د شدنگرمتندص تشریب  یهم عرار  ی

صهوردۀ ب هیار   یی بها سهیوح بهرش   هها  سنگاند؛ ی نی در رن یی  هارگوش  نیم یا   تییب بودهها بهوکنوع 

انهد و تنهاو   ههای عائنهق بریهده شهده     ینیص عی اه سنگ با  اویهق  نیم استحاده شده اساز در ایج نوع سنگ

 های اورارتهویی تپقص عه ال گاوور و اکثر عه قزی و آنودی بق  وره عائم ه تندز ایج روش در  اووشصیو  ام

 & Khatib Shahidi) قی  ههم   نهاری آههر رههج  نیزه     هها  ییگه یوشهود و ا   دیده  هی  (21: 1378)نوبریص 

Biscione, 2005: 33) 1ن ا ا دیوار کهار در ع نا شرب گویجهق عه هق کهدود     (ز6تهویر ) دشوشنرده  ی 
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ر دگی ویود ندارد کق کهاکی ا   ویودیها   ای ا  پس یا پیش تر اسا و نشانق 2تا  1در ع نا ینوب  و تر 

 بند یا بر  باشدزپشا
 

 های سنگیدرگاه -3-2

بهرای   دار بیشه ۀ دروا ۀ ا هی عه ق باشدص ا ا در دا نال شرب عه هق   هیری   دهند نشانشواهدی ویود ندارد کق 

 و تهر اسها    15×4ارتبا  عه ق با   یآ بیرون ایجاد شده اسا کق آهر  و  هو  بهاعی  انهده ا  رن کهدود      

د عه قص دو درگهاه ویهو   باعیناندۀ ر ار در تر در کنارۀ شربی رن ویود داردز ا ا  9 تر و  و   1دیواری با آر  

ها  ت هق بق ورودی ع نتی اسا کهق  اندز یری ا  ایج درگاهها کا رً ا  سنگ تراشیده شدهدارد کق  ار وب رن

شهرعی  در ایج پیوهشص با آنوان مضای  ربس   رمی و شرح داده صواهد شد و درگاه دیگری در ع هنا شهنا   

اههی   80 تهر و آهر    سانتی 160اهی  150ایج عه ق و در یایی عرار دارد کق ا  یها ینوب با پنج پهق بق  و  

ع نا بیرونی ایج  (ز7تهویر ) دشوای  رتبآ  ی تر بق ررا گاه   رهسانتی 23اهی  17 تر و ارتحاع سانتی 100

بهق بیهرون عه هق     ناًی  هتز رسد در گ شتق با ی  سهری پهرهان   شود کق بق نیر  یدرگاه بق پرتگاهی صتم  ی

 شه ر   تر و آرنش بق دهیب ت ریب شدن ع نا شربی رن ناسانتی 215رگاه شده اساز ارتحاع د رتبآ  ی

ها ویود دارد کق بق آنوان پاشنق و هوالی در کار شده اساز ی باال و پاییج درگاهها ع ناهایی در اساز سوراخ

ر یاههایی  ز ایج درگاه ا  داصب ی  عاب داردص ا ا دهن نیج شیارهایی برای ت بیال کهون درگاه ت بیق شده اسا

نزش صرویی انیراری را داشتق اسا؛  یرا ورودی ا هی ایج عه ق پهس ا   رسد  یت ریب شده اسا و بق نیر 

  تهرص در سهنا   مهرش بهق آهر  شهش    بی و شرب عه قص ا   ریق ی  صیابهان سهنگ  شنا  شردور  دن سنا 

   داردز شربی عه ق عرارینوب

 

 هاپلکان -3-3

ههای  یی تراشهیده شهده ا   ه ره   ها پهرانهای سنگی اسا کق با شرب  حق ایج عه ق دارای  بزاه   تهف بق

ز ت هداد شهش   دنه صور ی ه در دو ع نا آنده بق  شهم   ها پهقاندز ا رو ه شدهصود عه قص بق هندیگر  رتبآ  ی

شرعی ویود دارد کق در ب ش عبهی شهرح داده شهدز   ای بق درگاه شنا  پهران در ع نا اتهاهی ررا گاه   ره

ا  شیب سنا شر  عه ق شهروع   کق داردویود  ری تغ یها اندا هدر ع نا  رکلی عه ق نیل ت داد سی پهران با 

کنهدز اهبتهق در   تهر ا  رن ا تهداد پیهدا  هی    یابد و  ند پهق نیل بق باالای ادا ق  یشود و تا کنار ررا گاه   ره ی

رسد  بزال پهاییج را   ی نیر بق ارپی ی نیل ویود دارد کق   وره بقهاص ی  سری پهران ایج پهقع نا شروع 

ها در ب ضی نزا  در ا ر سایش و آوا ب یویص شرب ا هی صود را ا  دسها  کرده اساز پهرانبق باال  تهب  ی

 ز(8تهویر ) دانداده

 

 ایآرامگاه صخره -3-4

 در یرناتوه در صسنگ برش الهیوس بق سنگ داصب در شده جادیا یاد انی ای  ره هایررا گاه ا  ننونق جن  تی

     و هها مرهنهگ  در یاگ هترده   هور  بهق  سهنا  جیه ا رنص ا  ب هد ز اسها  شهده   شاهده اورارتوها و هایگیمر ۀدور

 بها  روابهآ  ا هر  در ایه  شهده  جیترو   تزب  وره بق یرناتوه در سنا جیا کق جیاز شد استحاده گرید یهاتندن
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 یه   شا ب کهی  ور بق هاررا گاهایج  (زKonyar,2011 :207 ) اسا نشده روشج هنو  اساص گرمتق شرب شرب

بهرای کحاظها      نهوالً های  ادی و ه ا نشیص و بر صرف ررا گاه نداه اعی بق رن ه ت یها اتا با  ا هی اتا 

در  نهوع ررا گهاه   انهدز ایهج  شدهساصتق  ی ارگ بق نلدی عه ق و شهر یا  دیوارهایها در داصب هر ق بهتر ا  رن

های سهنگی  ا   ریق پهق ها ررا گاهایج  (زKöroğlu,2011 :37 ) انشده اس  شاهده ارگِ شهرهای  هم ا  بیرون

 (زKonyar,208:2011 -210)د بق راکتی عابب دسترس بودن

ای ویود دارد کق در نهس شنا  شرعی  تنایهب بهق  رکهل عه هق عهرار      در گویجق عه ق نیل ررا گاهی   ره

ان رنهاساز گلار صرا گ اری و انت اب عه ق بق اورارتوییان و یا آوا ب برای تاریخ جیتر  همگرمتق اسا و یری ا  

بهق اب هاد    وروبها     هوره  بهق کهق ن  هتیج ع هنا رن     (9)تههویر  ایج ررا گاه ا  دو ع نا تشریب شده اسا 

 تری بهوده و دارای یه  عهاب اسهاز در  زهابر اورارتهویی ر ربایجهان        سانتی 260 تر و آنق سانتی 115×220

استحاده ا  پهق یا مضای کو    هارگوش  زابب  زبرهص بق آنوان  هدصب ورودی  یهرح اسهاز  شهابق مضهای      

 (ز10تههویر ) ااسه  رعها  ویهود   ای گویجهق عه هقص در عهارنی یهاروخ و اسهناآیب      هارگوش ورودی ررا گاه   ره

های و وهی بهق اتاعه   زبهره بها واسهیال  هدصب ورودی  ههارگوش در  زبهرۀ         پهقهن نیج ننونق ترکیب راه

 110×110 ددر ایج ررا گاه ا   ریق ورودی کو ری بق اب ها  (ز56-55: 1368)کارگرص اورارتویی پهدشا ویود دارد 

 بهاً یتزرا هی اساص وارد شدز مضای ا هی بق شرب توان ا  ع نا او  بق ع نا دوو کق مضای  تری  یسانتی

ی اه هاعی  هها  اتها   تر اسا کهق در دو  رکههق در یهها شهرب و شهنا  بهق       سانتی 340×380 ربس بق وس ا 

هها عهوس   ت ا اسا کق در کنج  وره بقها  تر و سزف رنسانتی 160گ ترش یامتق اساز ارتحاع ایج مضاها 

ابتدا مضای شربی و سپس مضای شهناهی کجهاری شهده و آهها ایهج اسهتدال        داردز ب د ا  مضای  ربس ا هیص 

 اکاره رها شهده اسه  یها اسا کق در مضای شناهیص گوداهی کق بق آنوان گور در کا  ساصا بودهص نینقبدیج

 80 تر و آنهق  سانتی 115×168شرب بق  و  و آر  مضای شربی ی   اهال   تییب  رکل در (ز12و11تهویر )

مضهای شهناهی   هتییهی بهق اب هاد       (ز14و13تهویر ) دویود دارد کق کاربرد رن گور تش یر داده ش  ترسانتی

 10 تر ایجهاد شهده کهق مزهآ     سانتی 120×210 تر اسا کق در  رکل رن نیل گوداهی بق اب اد سانتی 210×440

کهاره  انهده   جاری نینق تر ا  آنق رن کنده شده اسا و ب د بق دهیب نا  هوو بق کا  صود رها شده و کسانتی

 اساز 

ههای  ای و  زای هال رن بها دیگهر ررا گهاه    گیری ایج ررا گاه  ه ره با دعیق شدن در پرنص ایلا و  ران عرار

های اسناآیب رعاص ورهراو و اشنویق در ر ربایجان شربیص بق عهوه و ا نینهان   وییه ررا گاهای اورارتوییص بق  ره

ای ت  اتاعال پیوستق بهوده و ا   های   رهای گویجق عه ق ا  نوع ررا گاه  رهتوان نتیجق گرما کق ررا گاه  ی

       ایتنهاآی   زهابر ونه یا   ای اورارتهویی تزهیهد شهده اسهاز در دورۀ باسهتانص   هب و نهوع       پرن  زابر  ه ره 

سههینتی و   صهانوادۀ  پادشهاهان و  مزآ برای ایهای   رهررا گاه رسد ی  نیر ز بقدهد ی  شدگان را نشاندمج

  (زKöroğlu,2011 :40 ؛ Konyar,2011 :207 )اسا  شده ی  هن نیج کراو   هی ساصتق

 جیا کق اسا شرب ی ندوع یسنگ یگورها عه قص جقیگو در ر ده دسا بق هایررا گاه انواع ا  گرید یری

 بق ت ا یسنگ یها بهوک گورها گونق جیا درز اسا شدهی  استحاده  حرغ آهر بیاوا ا  کداعب گورها گونق

 یبررس در (زKonyar,2011 :224 ) اندشدهی  گ اشتق کار سزف در یامز و هاوارهید در یآنود  وره

 جیا ا  ننونق شش عه ق یشرع ینوب بیش در گرماص  وره عه ق جیا را ونیپ درایج پیوهش کق  نگارندگان
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 بهوک 10یاه 8 ا    نوالً گورها جیا ز(19 ریتهو) بودند شده شاره و بیت ر شده بق کق شد ییشناسا گورها

 کو   و  توسآ ۀاندا  در سنگ  ند و سزف و هاوارهید در ی  او باًیتزر هایاندا ه با سبلرنگ یسنگ بلرگ

 یا ه آها رسدی  نیر بقز انددهیگرد   یح و ت ا کا رً کق اندشده بیتشر گورها در  کردن پر یبرا

 در گورها جیا ا ز باشد  جا  ریش هایکاوش و عه ق یسو جیا در ییروستا جیب راه اکداث گورها جیا بیت ر

 (1991 ,Çilingiroğlu) (Dilkaya) ایکا بید ص(Konyar, 2004) (Yonca tepe) ونجاتپقی ا  اورارتو ۀدور

 دسا بق قیترک شر  در (1995: 335 ,Sevin&Kavakli) (Karagündüz) کاراگوندو  گورستان و (20ریتهو)

 بق لین یی انا های  و ق ا  یبرص در   انصهم ۀدور در هاجیتدم گونق جیا با  شابق هایننونق اهبتقز اسا ر ده

 رقیتار کو  عبرستان و (Hassanzadeh, 2009: 274) نقیبرد العه  در هارن جیترشاصر کق اسا ر ده دسا

(Rezvani and Roustaei, 2007: 165) در عه ق جقیگو هایننونق با گورها جیا تحاوه اندکز اسا شده یکحار 

 کار    ا هارن سیح و  این ر انی هارن ۀاندا  نی تند و ی ر ب کا رً ها سنگ گورها جیا در کق اسا جیا

 کا رً ر انصی هایاندا ه در ها سنگ کق دهش ترش عه ق جقیگو یگورها در کق اسا یکاه در جیاز اسا دهش

 هارن با  رتبآ ۀداد تنها گورهاص جیا بیت ر بق تویق با ص وره هر درز ندشو ساصتق  اف یسیوک با و ی ر ب

در دورۀ  یی انا بق  نت ب هایننونق و ییاورارتو هایننونق با  نیبق و  قی زا عابب کق ساگورها ساصتار

 جیا نرقیارگاهی ا   یوه صکرد ادی یا  ق  توسآ اش ان گور آنوان بق هارن ا  توانی و  اساآهر سوو رهج 

 زاسا ا  ندین یشناصتباستان  ندنیاو هایکاوشبق  داردص ت هق یکرو ت ای اعواو  ق بق زاًیدع گورها

 

 انبارآب -3-5

انبارهها ا   رب هاسهاز رب رن جیاهنیها داردص ته     هاعه قتریج  واردی کق در کیاه و اساسی جیتر یری ا   هم

یها شهرایآ سه اص  ثهب      سا ی رب در    تان و استحاده در تاب هتان ه تند کق برای  صیره یینهق ت سی ات

    انهدز ار ش ایهج   ههای   تهحهی در  هی تهاریخ ایجهاد شهده      انبارها بق اشرا  و اندا هرب اندزکاربرد داشتقینگ 

در  ها  اهها رو ها و شاید کتی انبارها در   ان ینگ  ندیج برابر بوده اسا؛  یرا  نرج بوده اسا ایج عه قرب

ب هیار   ایانبارههای عه هق  برشدز   ا رۀ دشنج باشند و در ایج  واعس بای تی رب برای  ندیج  اه  صیره  ی

ز انهد شهده  سهاصتق  هی   عه هق اسا و بق شرب  اهی در ع نا  رکلی  ها ن بتاً آنیق  لن رنه تند و ساده 

ها  کق روی باورا  نلواله رسنانیاند کق بتوانند رب  عه ق ترکیب شده ها بق ن وی با  جنوآق بناهایبرصی ا  رن

 روری و  صیره کنندز  شودص ینس و   ج عه ق روان  ی

انبارها ا  هلارۀ او ص ی نی دورۀ  اناها و اورارتوها  ویود بوده اساز در گویجهق  ایران ایج رب شنا  شربدر 

 تهر  سهانتی  170هها  انبارها دایهره و عیهر رن  ویود داردز دهانال ایج ربانبار در  رکل عه ق عه ق نیل دو ننونق رب

 تهر ا  آنهق رن    2 با سنگ و روار نا شه ر اسها و تنهها   انبارها بق دهیب پر شدگی اساز آنق واع ی ایج رب

 ز(15تهویر) پیداسا

 

 فضای مربع -3-6

 ز(16تههویر  )ا   ره ایجاد شهده اسه    تر در د  5×10/8×60/7اب اد بق   ربس شرب  مضاییدر نهس شناهی عه ق 

 70× 90ای بق اب هاد   نهس شناهی رن رو نق الدر گوشو  بوده تر  75/4×40/3درگاه ایج مضا در اندا ۀ ب یار بلرگ 
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 بهق  هوره  هها  دیهواره  ال اویه  .اسا شده ی تر ایجاد شده کق اکتناالًً بق آنوان نورگیر ا  رن استههحاده  سانتی

درگاه ا  داصهب و بیهرون دارای دو عهاب امزهی      زاساکار شده و سزف رن بق  وره   یح   ن نی )گرد شده(

ایجاد شده اساز عاب هایی بق آنوان پاشنق و هوال  سوراخ صسنا باالی عرنیل در بیرون و درون ورودی اسا و در

ندی شهده بهق   ب تر انامی کار شده و سی ی  اف و عاب 50/2او  ع نا بیرونی درگاه ا  سوی شربص کدود 

نوی هی کننهد کهق بهق     کاری یا کتیبهق اند در ایج   ب  کندهای کق گویی عهد داشتقویود رورده اسا؛ بق گونق

کاربرد ایج مضها  شه ر   ز (17تههویر  )ا کاره  انده و بق  رکهال ایرا نرسیده و یا ت ریب شده اسدالیهی یا نینق

اسا کهق بتهوان    ا ینیی ها دادهدسا روردن  وش و بقنی ا و برای روشج شدن کا ب کاربرد رن بق آنهیاه کا

 نهی  توان دو کاربرد اکتناهی را برای ایج مضها گنانهق  گیری کردز در شرایآ م هی مزآ  یها نتیجقبر اساس رن

شهده و دیگهر اینرهق   ههی     کرد: یری اینرق ا  ایج مضا بق آنوان انبار برای شهق یا ت هی اه ینگی استحاده  ی

ای  ن وب بق اورارتوهاص ایج مضها تهاالر   های   رهلرگان بوده اسا؛ بق ایج  وره کق  بق ررا گاهبرای دمج ب

شد کهق کجهاران هرگهل  نهیج     ی تدمیج بق اکتنا   یاد در سیوح یانبی ایجاد  یها اتا  راسم بوده اسا و 

رسهدز کریهس نیهل    بق نیر  یاندز بق هر رویص اکتنا  ررا گاه بودن ایج مضا  نیزی مر تی را بق دسا نیاورده

 (ز18)تهویر( Kleiss, 1973: 34)ا های صودص کاربرد رن را بق ایج نیر نلدی  دان تق اسدر بررسی

 

 سفال -3-7

دورۀ  صآهر رهج دوو و سوو  ربو  بق دوران ییها سحا ترقنگارندگان در   و قص سی ی  بررسی  یدر 

   تهادمی ا  دا نال عه ق   وره بقی شاصهی کق ها سحا ا  ننونق  زتاری ی و دورۀ اسر ی شناسایی شد

 46در د  ت هق بق دورۀ تاری ی و  31در د  ت هق بق هلارۀ او   زوص  23روری و شناسایی شدص کدود ینس

بق عرون اوهیال  دار ه ابا  نوع  آندتاًی دورۀ اسر ی ایج   و ق ها سحا در د  ت هق بق دورۀ اسر ی بودندز 

ه اب بق رنگ و  یرت  دار ه ابی ها سحا کندۀ  یر ه اب بق دورۀ سهجوعی و هن نیج اسر یص سحا  با نزش

ی صاک تری و سحا  عر ل ها سحا ی هلارۀ او   زو نیل شا ب ت داد اندکی ها سحا دورۀ ایه انی ت هق دارندز 

 ها سحا های صود در گویجق عه قص بق ویود ایج بررسی برا  اورارتویی بودندز وهحراو کریس نیل در گلارش

رسد اندک بودن سحا  عر ل برا  اورارتوییص بق آها کضور بق نیر  ی (زKleiss, 1973: 33) ااشاره کرده اس

 (ز 1و یدو   22و 21تهویر ) ها در ایج  نیزق بوده اسارنگ و عدره اندک رنکم

 

 نتیجه  -4

و  هها  سهحا  های بق دسا ر هده ا  بررسهی  هوره گرمتهقص ا  ینههق      اساس دادهبا تویق بق رن ق  کر شد و بر 

شهود کهق ا  گویجهق عه هق     اسهتنبا   هی   گونهق  جیاای  ویود در گویجق عه قص ساصتار   ناری و ررا گاه   ره

رپها شهده اسها و در دوران    ای نیها ی در رن ب و آهر سوو رهج استحاده و عه هق بار در اواصر آهر دوو ن  تیج

 بق اسهناد   اندزبرداری کردهنروره  نیزق ا  رن بهره بنا برعرون  یانال اسر ی )تینوری و ایه انی(  تاری ی و

ص بنهاب و  یانهدورب در   ریشه بآجه های  راشقص شناصتی  نیزال ینوب شر  دریا ال ارو یق؛ شا ب دشاباستان

ای بهرای  ههای  نیزهق  عوس رعاباودر کش ای ا  تاریخص بیج اواصر عرن نهم  زو تا اواسآ عرن هشتم  زوبرهق

ایهج  نها ق در ابتهدا یلئهی ا       های رشور عرار گرمتق اسازهای  انا و اورارتو و دصاهات هآ بر رنص بیج دوها



 1394، بهار و تابستان 1شمارۀ  ،7دورۀ  ،شناسیمطالعات باستان/ 156

 

ای و عرآهی ا  دورۀ  ههای ظحرنا هق  نوشهتق وههی سهنگ   اسهاص  هاوئیش دیش( بود اکتناالًایااله پادشاهی  انا )

تپقص شهرستان  یانهدورب  تپق و شییاندر ارسرن ( زو 781تا  810- ت هق بق  نوا تپقداشکتیبال اورارتو ) انند 

شناسایی شده کق نشان  در ایج  نیزق  زو( 764تا  786) ت هق بق ررگیشتی او  عه ق و کتیبال یوان صقعه و داش

عه هق نیهل بهق    رسد در ایج  زیس   انی باشد کق گویجق ها بر ایج  نا ق داردز بق نیر  یا  پیرو ی  زی ی رن

 ای در رن ایجاد شده اساز تهرف ارتش اورارتو در ر ده و   ناری وییۀ اورارتوهاص ا  ینهق ررا گاه   ره

    سهاص یر و  یانهدورب عهرار گرمتهق ا   شه آجهب بیج دو  نیزال  باًیتزرا  رنجایی کق دشا  راشق و گویجق عه ق 

توانهد سهندهای گویهای    های اورارتهویی در ایهج  نها ق  هی    شناصتیص کتیبقهای باستانر دادهش ص آروه ببی

ی صویش بهق ویهود سهحا  اورارتهویی و     ها گلارشکریس در دیگری بر کضور اورارتوها در  راشق باشدز وهحراو 

ایهج عه هق را بهق دورۀ    کندص وههی او بها ا نینهان    عه ق اشاره  یی   ناری اورارتویی در ساصتار گویجقها ییگیو

ی انهدک اورارتهوییص ایهج    هها  سهحا  رنهگ بهودن ر هار و    دهد و   تزد اسا کق بق آها کماورارتویی ن با ننی

ای را ا  ای و ررا گهاه  ه ره  ان اورارتو باشد کق روش ساصا بنای پههق گلار صرا   و ق  نرج اسا  ت هق بق 

 .اندمات ان اورارتویی صود ر وصتق

ردوری دوو در کتیبال سزند ص  بنی بر ایجاد عه ق در  نا ق تا ه مهتح شهده نشهان ا  ویهود     اشارۀ شاه سا 

هها بهرای نگههداری و     ده شاهان اورارتهویی در ایهج  نها ق دارد و عه هق    نیا ی  والنی ـهای کحاظتیبرنا ق

ص ههدف ا   جیبنهابرا  انهد؛ ی نزهش داشهتق  شرع ینوبپاسبانی ا   نا ق گشایش یامتق و  ر های یدید شرعی و 

ها در ایج  نیزق  نرج اسا بق  نیور کنتر   ر های ینوب شرعی اورارتو با پادشهاهی  انها بهوده    استزرار رن

 تناو باعی  انده اساز باشد کق ایج روند نینق

دهندۀ کاکنیا مردی در دوران ت هآ اورارتوهها و یه  گهور در کها      ویود ی  گور کا بص نشاندر اینجا 

دهنهدۀ ینهگ یها    توانهد نشهان  اندص  یکاره رها شدهنینق  وره بقیوار ت ییح شدۀ مضای  ربس کق ساصا و د

واگه اری   و هق و  نیزهق شهده اسهاز در        یهاد  اکتنا بق ها و اتحاعی باشد کق  ویب رها کردن ساصا رن

  وره ترک   و ق در ا ر ینگص هجوو رشور بهتریج گنانق اساز 

 

 ر و قدردانیتشکّ

 نانقی ن  ر اده کاظم دکتر یرعا یناب ۀسا ند هایشنهادیپ و ها ییراهننا ا  دانیمبرصود ال و  ی انیپا در

 زمکنی  یعدردان
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 ضمائم
 

 
 (158: 1383مالزاده،  ( قلمرو مانا )1تصویر 

 

 
 (Google imagesاورارتو در اوج قدرت )( قلمرو 2تصویر 
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 (Google earthو نمای شرقی آن )قلعه ( موقعیت گویجه 3تصویر 

 

    
 چین در گویجه قلعه )نگارندگان(قسمتی از دیوار خشکه( 5تصویر      قسمتی از پی دیوار در گویجه قلعه )نگارندگان(( 4تصویر 
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 (Tarhan,2011:300)یی خوش تراش سنگی در برج ساردور ها بلوک( استفاده از 6تصویر 

       
 شرقی در گویجه قلعه )نگارندگان(شمالدرگاه ( 7تصویر 

 
ای گویجه قلعه )نگارندگان(های منتهی به آرامگاه صخرهپله( 8تصویر   
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 ای گویجه قلعه )نگارندگان(( پالن و مقطع آرامگاه صخره9تصویر 

 
 (55: 1368کارگر،ا )( مقطع گور قلعه اسماعیل آق10تصویر 

         
 ای گویجه قلعه )نگارندگان(آرامگاه صخرهفضای شمالی ( 12تصویر   ای گویجه قلعهآرامگاه صخرهفضای داخلی ( 11تصویر 

 

        
 نگارندگان(ه )ای گویجه قلعآرامگاه صخره و گور موجود در آن، در ( فضای غربی14و13تصویر 
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 ( ورودی فضای مربع در گویجه قلعه )نگارندگان(16تصویر           ( آب انبار در گویجه قلعه )نگارندگان( 15تصویر 

      
ه ( پالن و مقطع فضای مربع در گویجه قلع18( نمای ورودی فضای مربع در گویجه قلعه )نگارندگان(    تصویر17تصویر 

(Kleiss,1973: 34) 

      
 نگارندگان(ه )( گورهای صندوقی شکل در گویجه قلع19تصویر 

         
(Çilingiroğlu 1991) ( نمونه قبر صندوقی شکل در دیل کایا 20تصویر   
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 ی گویجه قلعه )نگارندگان(ها سفالنمونه ( 21تصویر 

 

 
 ی گویجه قلعه )نگارندگان(ها سفالنمونه ( 23تصویر 
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 ی گویجه قلعهها سفال( مشخصات 1جدول شماره 
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سحا  عر ل 
 اورارتویی

 1 هبق سا  رخ شج ریل عر ل تیره ریری عر ل تیره نا ش ر  یزهی کامی -

سحا  ن ودی رهج 
III 

 2 هبق سا دسا شج ن ودی ن ودی ن ودی - - کامی -

سحا  اسگرامیاتو 
 سهجوعی

ه اب گهی  کامی کنده
 شهیظ

ه اب گهی 
 شهیظ

 اسق  سبل ریری سبل
 ریل

 3 هبق سا  رخ

سحا  عر ل 
 اورارتویی

 4 هبق سا  رخ شج ریل عر ل تیره ریری عر ل تیره  یزهی  یزهی کامی -

سحا  عر ل 
 اورارتویی

 5 بدنق - شج ریل عر ل ن ودی عر ل -  یزهی کامی -

سحا  عر ل 
 اورارتویی

 6 بدنق سا دسا شج ریل عر ل ن ودی عر ل - - کامی -

سحا  عر ل 
 اورارتویی

 7 بدنق سا  رخ شج ریل عر ل ن ودی عر ل تیره  یزهی  یزهی کامی -

سحا  عر ل 
 اورارتویی

 8 بدنق سا  رخ کانی عر ل تیره ن ودی عر ل تیره  یزهی  یزهی کامی -

سحا  عر ل 
 اورارتویی

 9 بدنق سا  رخ کانی عر ل تیره ن ودی تیرهعر ل   یزهی  یزهی کامی -

سحا  صاک تری 
 آهر رهج

 10 بدنق سا دسا  اسق صاک تری صاک تری صاک تری - - کامی -

سحا  صاک تری 
 آهر رهج

 11 بدنق سا دسا  اسق صاک تری صاک تری صاک تری - - کامی -

سحا  ه اب پاشیده 
  یر ه اب ایه انی

 12 کف سا  رخ  اسق سبل - رد  ن ودی سبل ه اب گهی ه اب گهی کامی -

ه اب گهی  کامی - -
 شهیظ

ه اب گهی 
 شهیظ

 13 کف سا  رخ  اسق سبل صاک تری سبل

 14 کف سا  رخ شج ریل ریری صاک تری ریری - - کامی - اسر ی
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