
 +  

 بناي

 گنبد گچ تاریخی

 بخش مجموعه ارزشمند ترین مهم

 به مربوط تاریخی اثري  این است، یزدگرد قلعه

 شهرستان در که است ساسانیان و اشکانیان دوره

 شده واقع بابایادگار منطقه بانزرده، دهستان داالهو،

 ثبت شماره با 1346 دي 28 تاریخ در اثر این و

 رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوانبه 563

 .است

 این محوطه تاریخی در اراضی کشاورزي مابین

 ریجاب قرار دارد.اي زرده و سید محمد در روستاه

 این در واقع معماري فضاهاي پژوهشها، اساس بر

 گچبري جمله از متعددي تزئینات داراي بخش

ان انسان ها، جانور از نقوشی با ي زیبا بسیار هایی

 و... می باشد.

 ثبت شماره با 1386 اسفند 26 تاریخ در اثر این

 ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوانبه 21803

 داد نشان شناختی باستان هاي کاوش. است رسیده

 در و بوده ساسانی دوره از اي آتشکده بنا این که

 به تبدیل آن به فضاهایی الحاق با اسالم اوایل

 حال در بنا این.  است شده گري شیشه کارگاه

 به رو بافت و مسکونی هاي خانه میان در حاضر

 گنبد بان یا گمبد بان به موسوم بخش گسترش

 مدرسه با بنا این شمالی ضلع.  است شده محصور

 منازل جنوبی و غربی ضلع زرده، روستاي راهنمایی

 باغات و زراعی اراضی شرقی ضلع در و مسکونی

 موجب فرسایش و تخریب

 اثـر تاریـخـیایـن 

 گردیــــــده

 است.

 ارتفاعات روي بر و یزدگرد قلعه بناي غربی شمال در

 الشه با که مانده جاي بر دیگري بناي بقایاي داالهو،

 خانـه  نقاره برج است، شده ساخته گچ مالت و سنگ

 .است اشکانی دوره از بانی دیده برج احتماال

 بـر  و شـده  سـاخته  گچ مالت و سنگ قلوه از اثر ینا

 بنا یزدگرد قلعه مجموعه کل بر مشرف کامال بلندایی

برج نقـاره خانـه از جاذبـه هـاي دیـدنی       .است شده

مجموعه آثار باستانی کشور بـوده کـه در شهرسـتان    

داالهو واقع گردیده و از جمله آثاري مـی باشـد کـه    

 ثبت ملی شده است.
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