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 بیان مسأله -1-1

کند های صورت گرفته توسط نگارنده در روستای گلستان شهرستان نیر یک مجموعه آثار دستبر اساس بررسی

مطالعه و  "ارشد خود را با عنوان این مجموعه تصمیم گرفته شد تا رساله کارشناسی ه وسعتشد. با توجه بشناسایی 

به مطالعه این مجموعه اختصاص داده شود.  "ای روستای گلستان شهرستان نیرشناختی معماری صخرهبررسی باستان

(، 6985نیری، )شکارینیری  اریشک ای اباذر شهرستان نیر که توسطروست ای مشابه درصخره با مراجعه به معماری

ط گرفته شده قبیل آثار از دوره تاریخی آغاز شده و عمدتاً با آیین مهر پرستی مرتبگیری این روند شکلبررسی شده 

ای این بررسی در این محوطه بیشتر های مشابه لزوم اجرنظر گرفتن مطالعات انجام شده در محوطهاست. بنابراین با در 

 از مسائل بسیاری گرفته، صورت مختلف نواحی در که زیادی مطالعات علیرغم ایران معماری و شناسیانباست در شود.می

ای است. های صخرهمعماری کارکرد و تاریخگذاری و گاهنگاری مسائل این جمله از است. نشده روشن هنوز ساده

  مستثنی نیست.الخص روستای گلستان از این قائده بنابراین شهرستان نیر با

با  ساده بوده وتن سرپناهی در طول تاریخ، بشر همواره در پی کنترل طبیعت بوده است؛ بشر ابتدا در فکر ساخ     

آسایش و امنیت خود و خانواده را ، به ساختن شهرها پرداخت. و مایه وجود آمدن ارتباطات اجتماعیتداوم زمان به

شهر از  اطراف انسان مرتبط است. حضور فضا، بنا وی با فضای ترین هنر بشرن اجتماعیمعماری به عنوافراهم کرد. 

هایی ای از زندگی روزمره آدمیان غایب نبوده و نخواهد بود. شهرها پر از ساختمانگذشته تا امروز و در آینده لحظه

-م عناصر زیباییها در ترکیب با هاند. این مهارتهای علمی و ریاضی طراحی شدههستند که با استفاده از هنر و مهارت

شناسی برگرفته از هنر، علم و ریاضیات در طراحی معماری مورد استفاده قرار شوند. اصول زیباییشناسی نامیده می

گیری معماری، اقلیم است. در معماری سنتی، اقلیم عامل موثری در جهت گیرند. یکی از عوامل مؤثر شکلمی

و   اقلیم  باشد. موضوعدرونی و بیرونی بنا، انتخاب نوع سازه و مصالح می قرارگیری بنا، سازماندهی فضاها، فرم، اجزای

و فضای زندگی انسان است و   ، از موضوعات مهم در مطالعات مربوط به همسازی عوامل اقلیمی و نوع مسکن معماری
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ای شهری مناطق مختلف هتقریباً در رابطه با بیشتر بناهای سنتی ایران و همچنین معماری بومی روستاها و سکونتگاه

 (.5: 6981کند )جودت، صدق می

سفانه چندان دقیق بررسی ای زیادی وجود دارد که متأی صخرههادر پهنه جغرافیایی شهرستان نیر، معماری    

رخی ای از محقیقن بنا به دالیلی بای از ابهام قرار گرفته است. هر چند عدهنشده و کارکرد و گاهنگاری این آثار در هاله

اند، از ها را معابد مهرپرستی قلمداد نمودهای را به آیین مهرپرستی مرتبط دانسته و این محلهای صخرهاز این معماری

ای را معبد توان این  فضاهای صخرهآنجا که هیچ سندی معتبری در این رابطه در دست نیست به طور قطع نمی

 مهرپرستی دانست. 

گون زندگی بشر است نسان گذشته دارا بودن اطالعاتی همه جانبه در مورد ابعاد گونای بازسازی زندگی االزمه    

یابد از هایی است که در مصنوعات مادی انعکاس می، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی انسان دارای نشانهزندگی اجتماعی

اطالعات ما به منظور بازسازی  به تکمیلتواند ی معماری، تدفین و اشیای به جا مانده هر کدام میجمله بررسی نحوه

ها است که به زندگی افراد شکل و ی جغرافیایی تابع یک سری محدودیتهر منطقهزندگی گذشتگان یاری رساند 

گیری معماری هر منطقه بستگی زیادی به ها است؛ شکلز تابع همین محدودیتبخشد. معماری نیسازمان خاصی می

، شرایط مختلف ایبنابراین سازندگان معماری صخره .(5: 6981. )جودت، اردمحیط زیست طبیعی و شرایط اقلیمی د

اند. هر گاه ای را متناسب با همین عوامل ایجاد کردهای، فرهنگی و غیره را در نظر گرفته و معماری صخرهاقلیمی، سازه

تیاج، مثالً خانه یا آرامگاهی ایجاد ای ایجاد نمایم و به تدریج حفره را وسعت دهیم تا فضاهای مورد احای حفرهدر صخره

ی جغرافیای شهرستان نیر ای در گسترهو شناسایی شماری آثار صخره کشفای می نامیم. شود، آن را معماری صخره

شناسی معماری آثار، الگوی مشخصی برای گونه این بافت و موقعیت مطالعۀ گذر از تا بتوان آوردمی فراهم را امکان این

معماری  الگوی ای منطقه نیر؛ اینصخرهکافی یا ناشناخته بودن مجموعه  عدم پژوهش دلیل به ین نمود.ای تبیصخره

 اند. برایعمدتاً در روستای گلستان این شهرستان واقع شدهای انجام گردیده که های صخرهاریاز معم دسته برای آن

 مورد فضای معماری جاری در آن رفتارهای که ستا الزم معماری خاص؛ نخست فرم شناسی یکدر باب گونه نظر اظهار

 کشور در ایصخره گیرد. معماریشکل می انتظار مورد کاربرد از متأثر ساختار معماری و فرم چرا کهگیرد،  قرار مطالعه

-ویژگی دارای محیطی زیست و شرایط دالیل اقلیمی به منطقه هر در که است خاصی برخوردار تنوع و پراکندگی از ما

به همین منظور الزم است . (482: 6926ازندرانی و خاکسار، است )همتی شده ایمنطقه به فردی منحصر و خاص یها
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وضعیت زیست محیطی، اعتقادات و باور شناختی کلی از  ای شهرستان نیر،هشناسی معماری صخربرای مطالعه گونه

ای رهصخ معماری چه بیشتر انواع شناخت هر و توجه اهمیت ذکرشده، روند مردم منطقه داشته باشیم که با بررسی

 گردد.از پیش روشن می بیشروستای گلستان شهرستان نیر 

غرب هنوز به طور دقیق مشخص ای در پهنه جغرافیای شمالگیری معماری صخرهچگونگی گسترش و شکل    

ه مصادف با عمومیت پیدا کردن ک IIIتوان عنوان داشت در آهن نشده است، اما با توجه به مدارک بدست آمده می

توان این دوره زمانی را آغازگر ای است. بنابراین میگیری و کندن فضاهای صخرهستفاده از فلز آهن بود، باعث شکلا

ای یادمانی ایجاد شده در داخل سنگ های صخرهاولین نمونه از سنت آرامگاه غرب دانست.ای در شمالمعماری صخره

ای ها و اورارتوها مشاهده شده است. بعد از آن، این سنت به طور گستردهآناتولی در دوره فریگیبوسیله برش سنگ در 

ها به این آرامگاه (.Konyar: 2011, 207)های دیگر شکل گرفته است، هنوز روشن نشده است ها و تمدندر فرهنگ

های مادی و هخامنشی، معموالً ف آرامگاهباشند و برخالهای الحاقی به آن میطور کلی شامل یک اتاق اصلی با اتاق

اند. این نوع آرامگاه شدهها در داخل دیوارهای شهر یا قلعه و نزدیک به ارگ ساخته میبرای حفاظت هرچه بهتر از آن

های سنگی به ها از طریق پلهاین آرامگاه (.Köroğlu: 2011, 37)در داخل از ارگ شهرهای مهم مشاهده نشده است 

ای را در ای معماری صخرههنخستین نمونهبر همین اساس (. Konyar, 2011: 210)ابل دسترس بودند راحتی ق

-غربی قرار دارند اتاقدر استان آذربایجان ها که عمدتاًتوان جست و جو کرد، این گوردخمههای اورارتویی میگوردخمه

سبک معماری داده شده است، بعدها همین  های که یکپارچه از سنگ تراش دادند و قبری جهت دفن مرده اختصاص

های ا کارکردهای گوناگون در فرهنگای بها جست و جو کرد، معماری صخرهآن هایرا در فرهنگ مادها در گوردخمه

ر دین باوری بیشتر از ثیای تأمختلف جایگاه مهمی داشته است، شاید بتوان از بین کارکردهای مختلف معماری صخره

نیایشگاه مهردینان مهرابه ای دارد، ارتباط تنگاتنگی با معماری صخره یین مهریبوده است، بطوری که آها سایر مقوله

های گویند. واژه آبه از زبانباشد. آبه، آوه یا آوج به غار و جای گود مینام داشت. این کلمه از ترکیب مهر و آبه می

ینکه مهریان معتقد بودند که مهر در غار و یا از سنگ متولد مشتق از التین به معنای دیر و معبد است. با توجه به ا

هایی بودند که مهریان شده است و همچنین کشته شدن گاو به دست او در غاری روی داده بود، غارها اولین مکان

لهام از ی را ااین دلیل اکثر محقیقن معماری صخرهبهم (.59: 6984کردند )آزاد، ها استفاده میجهت نیایش مهر از آن

ای به دلیل ماندگاری در مطالعه تاریخ معماری یک منطقه بسیار ارزشمند معماری صخرهدانند. باور مهرپرستان می
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مردم در مناطق کوهستانی قرار  است، این نوع معماری با سابقه سه هزار ساله در تاریخ بشریت امروزه هم مورد استفاده

های دقیق و علمی در تاریخ انسان، کمتر مورد بررسیجایگاه این سبک معماری اهمیت و گیرد. اما با توجه به دلیل می

ای گاهنگاری این قبیل آثار ین مشکالت در مطالعه معماری صخرهحداقل در ایران قرار گرفته است، و یکی از مهمتر

ای ز اهمیت قابل مالحظههای زمانی استفاده از آنها ادر بررسی آثار دستکند، پی بردن به زمان ایجاد و دورهاست، 

رغم مطالعات زیادی که در نواحی مختلف صورت گرفته، شناسی و معماری ایران علیبرخوردار است هر چند در باستان

گذاری معماری دستکند است. مشکل بسیاری از مسائل ساده هنوز روشن نشده است. از جمله مسائل گاهنگاری و تاریخ

های مطلوب و دسترسی دشوار معماری و تعیین گاهنگاری و کاربری آن، فقدان یافتهبنیادی پژوهش با این نوع خاص 

شود که در برخی موارد بی پایه و شود و در نتیجه به گمانی منجر میهاست که سبب شناخت ناقص از بناها میبه آن

های ن آثار را با استفاده از شیوههای زمانی استفاده از ایتوان دوره(. اما می54: 6929اساس است )زهبری و همکاران، 

شناختی در های باستانهای پی بردن به این موضوع استفاده از کاوشترین روشمختلف تشخیص داد، از جمله رایج

کند تا بتوان از شناختی کمک میهای باستانهای تاریخی در کف فضاهاست. کاوشهایی است که دارای الیهمجموعه

های سفالی( تهیه نمود و ، یافته64نگاری مطلق و نسبی )نمونه کربن و شواهدی جهت ارایه گاهفضاهای مجموعه، آثار 

-توان با استفاده از شواهد معماری )بخصوص در نوع پوششهای زمانی استفاده از آنها پی برد. از سوی دیگر میبه دوره

: 6925آن پی برد )محمدی فر و همتی ازندریانی، های زمانی ها سقف فضاها، تزیینات معماری( به طور تقریبی به دوره

با گاهنگاری دوره تاریخی و کارکرد گوردخمه، استودان و یا معابد مهری در نظر گرفته  عمدتاً (. اما با این حال612

توجه  کند موردقبیل مسکونی، استحفاظی، آب راه، انبار و... را باید در کارکرد آثار دستده، اما کارکردهای دیگری از ش

 قرار داد.

 کند.گری و اشکفتیه رونق مجدد پیدا میی چون صوفیگیری فرقهکند در دوره اسالمی با شکل معماری دست    

یاد شده و حتی گاهی « تصوف»عنوان های اجتماعی ـ مذهبی در تاریخ اسالم، جریانی است که از آن بهیکی از جریان

(. 95: 6985شود )اشراقی و جدیدی، نار سایر فرق مهم اسالمی نام برده میعنوان یک فرقه یا انشعاب در کاز آن به

قدر  گذاشت و ثیرهای شگرفی در جامعهأگری تهای اساسی اسالم با عقاید این فرقه؛ صوفیهبی که با وجود مخالفتامذ

های  از دخمه  گری، بسیاریبه بعد و در عصر طالیی صوفی قمری مسلم آن است که، در فواصل قرن هفتم هجری

ها، اوراد و اذکار و  زیرزمینی، تبدیل به خانقاه و زاویه شده و کنج عزلتی شده بودند، برای صوفیان. و چون در خانقاه
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ای  صورت تاریک خانهدر نقاط پرت و دور افتاده و به ها را عموماً ها، رواج تام داشته و خانقاه نشینی ریاضات و چله

شد و جذبه و خلسه عرفانی، از  دند، یا غارهای تاریک به منزله عبور از عوالم زیر زمینی تلقی میکر پراسرار و رموز بنا می

شد، که سالک از تمام تعلقات زمینی و  گردید و همین زندگی غارنشینی و زیرزمینی باعث می این طریق حاصل می

  یل عمدهدالاز  که شاید بتوان گفت(. 56 :6984)موسوی،  هد و به خداوند اتصال یابدز  روی زمین جریان دارد به آنچه

گزینی و تهذیب نفس در به منظور عزلت صوفیان و مشایخ از پیامبر)ص( دراویش، تبعیت عرفا، ،توجه به آندیگر 

  متصوفه  از ابتکارات  خانقاه  که  است تاز بدیهیا  نکته  اینو  (.45: 6976)رهبر،  است  ارات طبیعی و مصنوعی بودهغم

  تازی  در زبان  کلمه  اند و این گرفته  را از مانویان  خانقاه  و آئین  مراسم  ایران  صوفیه  که  نیست  . تردیدی است  بوده  رانای

گیری معماری ر زیادی در شکلیثأکه ت آیینی در کنار بعد. (614، 6988)نفیسی،   است  فارسی " خانگاه"  حتماً معرب

ی، کبوترخانه، غارهای جهت نگهداری احشام ظاستحفامسکونی های متفرقه از جمله، ریبتوان کارکند داشت می دست

گیری معماری روند شکل کندها بیشتر کاربری روزمره زندگی انسان را دارد. نام برد. این نوع از دست غیره و انباریو 

غرب است. این ایران بخصوص شمال های مطالعاتی در حوزه معماریآن از خأل نسبیگذاریکاربری و تاریخکند و  دست

ماد در غرب کشور مورد بررسی قرار گرفت و نتایج متناقضی عرضه شد، به فرهنگ های منتسب در گوردخمه ابهام قبالً

توان جزء که تا حدودی می نیر کند حوزه شهرستان های دستهای جامع و دقیق در معماریرسد با بررسینظر میبه

این آثار را خواناسازی  گذاری نسبیتاریخو  بریکند محسوب کرد، بتوان وضعیت کار دست مناطق غنی در معماری

 شناسی، معماری، ادیان ارایه نمود.نموده و به جامعه باستان

کل کامالً مدون و ی میراث فرهنگی آن به شان بیشترین پتانسیل را برای عرصهغارهای دستکند روستای گلست

جهانی داراست. تعاملی که میان انسان و طبیعت در این محوطه انجام پذیرفته، باعث بروز  های نوینهمسو با رهیافت

شده است که تقریباً شکل زیستی منحصر و آثار تاریخی منحصر برون دادهای میراثی چون غارهای دستکند باستانی 

شناختی در کشورهای چون استانهای ملی بگذارد. نگاهی به پارکر منطقه مورد نظر را به نمایش میانسان ساکن د

کند باستانی و آثار تاریخی روستای برداری از غارهای دستعملیاتی نمودن برای احیاء و بهرهآمریکا و کانادا راه اجراء و 

 نماید.تسهیل و توجیه پذیر میباستانی گلستان نیر را 

 های( پژوهشسؤال )سؤال -1-2   

 وضوع سواالت زیر مطرح گردید:در راستای مطالعات اولیه در مورد م



7 

 ای در روستای گلستان شهرستان نیر چه بوده است؟گیری معماری صخرهدلیل شکل -6

 های زمانی است؟نگاری متعلق به چه دورهروستای گلستان از نظر گاه معماری دستکند -9

 کارکرد این نوع از معماری در روستای گلستان چه بوده است؟ -9

شناسـی کـاربردی اعـم از پـارک مـوزه یـا       ختی بـا کردکردهـای دیگـر باسـتان    شـنا آیا ایجاد پارک باسـتان   -4

 موزه در فضای باز در محدوده غارهای دسکند گلستان امکان پذیر است؟

 ( پژوهش:هایهی)فرضهیفرض -1-3

 :گرددیجهت اثبات مطرح م لیذ اتیدنبال سواالت باال  فرض به

 نیا یرگیبستر مناسب جهت شکل ایاحتماالً جغراف ر،یشهرستان ن ییایخاص جغراف تیبا توجه به موقع -6

 مختلف شده است. یهایبا کاربر ایصخره یباعث گسترش معمار یخیبوده و حوادث تار یمعمار

در نظر  توان-یکرد م دایپ تیمصادف که با رواج فلز آهن عموم IIرا از عصر آهن ایصخره یمعمار یگاهنگار -6

 گرفت.

بوده  یجان پناه ،یمسکون یاز فضاها ایگلستان به صورت مجموعه یر روستاد ایصخره یکارکرد معمار -9

 است.

گذاری در این حوزه شاهد ایران و ترکیه میتوان با سرمایه با توجه به تجربه موفق روستاهای دستکند در  -9

 توسعه گردشگری و احداث پارک موزه شد. 

 پیشینه پژوهش -1-4

کاری توسط شکاری نیری صورت گرفت )ش 6972تای گلستان در سال نخستین اشاره به مجموعه دستکند روس

پرونده  6986در سال  گردشگری نیر نیز اشاره مختصر به این محوطه صورت گرفت. (. در کتاب تاریخ و6972نیری، 

 تهیه شد.  94918ثبتی این مجموعه توسط دباغ فکوری به شماره ثبتی 

 هدف )اهداف( پژوهش:  -1-5

ای در روسـتای گلســتان، بررســی آثــار موجــود بــه شــناخت نســبتاً  غنــی بــودن معمــاری صــخره بـا توجــه بــه    

ــی  ــل ویژگ ــبک      کام ــن س ــاری ای ــارکرد و گاهنگ ــین ک ــاری و همچن ــاختارهای معم ــایی، س ــی جغرافی ــای فرهنگ ه

 معماری انجام خواهد شد.
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 ضرورت و اهمّیت پژوهش:  -1-6

ــا توجــه بــه شــرایط جغرافیــایی( و عــدم هرســتان نیــر )ای زیــاد در شمــاری صــخرهبــا توجــه بــه وجــود مع     ب

تـوان بـه عنـوان    ای روسـتای گلسـتان مـی   ی صـخره های کافی در رابطـه بـا ایـن آثـار لـذا بررسـی مجموعـه       پژوهش

ــه ــخره      مقدم ــاری ص ــش معم ــاری و نق ــه معم ــن گون ــه ای ــت مطالع ــت اهمی ــهای در جه ــزیای در برنام ــای ری ه

 گردشگری روستایی بسیار مهم باشد.

 ها( و روش پژوهش:مواد )داده -1-7

 مطالعه اولیه -6

 طرح مساله -9

 فرضیه -9

 گردآوری اطالعات    -4

 گیرینتیجه -5

 گردآوری اطالعات -1-8

مطالعـه مـدون و سیسـتماتیک    ی روستای گلستان تـاکنون  اروش میدانی: با توجه به اینکه بر روی معماری صخره

ای گلستان حوزه پژوهش بیشـتر مشـخص مـی   صحرایی را بر روی معماری صخرهصورت نگرفته، ضرورت کار میدانی و 

 نامه یک کار میدانی بوده است.  شود. قابل ذکر است این پایان

ای بررسـی شــده در ایـران بخصــوص   ای: در زمینـه مطالعــات کتابخانـه بــا رجـوع بــه آثـار صــخره    روش کتابخانـه 

ای در جهـت تبـین کـاربری    ای بدسـت آمـد و مقدمـه   ی صـخره غرب و فـیش بـرداری، مبـانی نظـری از معمـار     شمال

 ای گلستان آماده شد.  و گاهنگاری مجموعه صخره
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 نیر شهرستان جغرافیای موقعیت-2-1

د موسی و از جنوب به دهستان مال های حومه شهرستان اردبیل از شمال به دهستان ایرنیر نام یکی از دهستان

شهرستان نیر (. 4/595: 6991آرا، باشد )رزمیعقوب از خاور به دهستان کورائیم از باختر به دهستان آغمیون محدود می

در ضلع غربی شهرستان اردبیل و در شرق شهرستان سراب واقع شده است. این شهرستان از شمال به شهرستان 

 –و در مسیر اردبیل  اردبیل غربکیلومتری  96این شهر در شود. تان میانه منتهی میسرعین و از جنوب به شهرس

که وجود بزرگراه برای ارتباط نیر با اردبیل باعث اهمیت (. 62: 6924نیری و صمدی نیری، سراب قرار دارد )اسماعیلی

دارد.  قرار شرقی طول دقیقه 52 و درجه 47 و شمالی عرضی دقیق 19 و درجه 98 در نیر شهر .است  این شهر شده

(. 561: 6971باشد )خاماچی، کیلومتر می 5/6467متر و مساحت این بخش  6551ارتفاع متوسط نیر از سطح دریا 

نفر جمعیت که  99991حدود  6985باشد. طبق سرشماری روستا می 88دهستان و  5بخش،  9این شهرستان دارای 

 8که (. 98: 6921ا جمعیت شهری در برمیگیرد )افتخاری و همکاران، نفر ر 5669نفر جمعیت روستایی و  67967

سال  65درصد آنرا گروه سنی باالتر از  5سال و  65درصد گروه سنی کمتر  96سال ،  5درصد گروه سنی کمتر از 

 .دهد تشکیل می

 

 های تابعه: شهرستان نیر به تفکیک بخش6ـ6نقشه 

 (.62: 6924)اسماعیلی نیری و صمدی نیری، 

 شناسیبافت زمین -2-2
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ی رود جیحون دره های زاگرس و قفقاز وفارس، دریای عمان، کوهی سند، خلیجبخش اعظم نَجد ایران که بین دره

شناسی پوشیده از دهد. در اوایل دوران سوم زمینرا تشکیل میقرار گرفته و نجد آذربایجان بخش شمالی ـ غربی آن

شناسی را که دو دوران سوم و چهارم زمین 9نامیده شده است. در دوران سنوزوئیک 6آب دریای بزرگ بوده که تتیس

-های آتشفشانی شدید، کوهزایی و فعالیتی زمین و حرکات کوهپوسته های عظیم دری دگرگونیگیرد، در نتیجهبر می

ی جغرافیایی سر بر آوردند و چهرههای دیگر آذربایجان های بلندی چون آرارات، قفقاز، زاگرس، سبالن، سهند و کوه

 بندییمستق نظر از(. آذربایجان 67: 6968نیا، نجد ایران و از آن جمله نجد آذربایجان شکل نهایی خود را گرفت )رئیس

 بخش در پسین9کرتاسه  به مربوط های این محدوده،ترین سنگبخشی از زون ایران مرکزی است. قدیمی ساختیزمین

 و عربستان یصفحه دو برخورد (. که پس از919: 6929طقه است )پیرمحمدی علیشاه و جهانگیری، من باختریشمال

 است داده رخ منطقه این در شانیشفآت هایاز فعالیت جدیدی دور باالآمدگی، و ایپوسته ستبرشدگی و رخداد اورآسیا

 .(84: 6921علیشاه و همکاران، مدیمیلیون سال را دارد )پیرمح 69میلیون تا  8/9احتماالً سنی در حدود  که

شناسی در معرض تغییرات فراوانی بوده است. این نجد گاهی در اثر نجد آذربایجان در طول دوران مختلف زمین   

های کوهزایی اواخر دوره ترشیاری و های متعدد از زیر آب باال آمده و گاهی به زیر آب رفته است. فعالیتخشکسالی

همین دلیل های رسوبی قدیمی شده است. بههای انباشته شده در حوضهخوردگی رسوبب چیناوایل کواترنر، سب

های جوان، رویداد خوردگیشوند. پس از تشکیل چینهای جوان محسوب میهای این نجد جزء ناهمواریناهمواری

آذربایجان دارای  (.4: 6959شدن رسوبات جدید و تشکیل رسوبات کواترنر شده است )هویدا، فرسایش، موجب انباشته

بوجود آمده و در  4باشد که هر سه عمدتاً در عهد پلیوستنسه توده آتشفشانی مهم و معروف سبالن، سهند و آرارات می

  (.86: 6971پوش، اند )سیاهجدید و عهد چهار قدیم فعال بودهپلیوسن

شناسی های زمینگیرد، در طول دوراناستان اردبیل که قسمتی از بخش شرقی نجد آذربایجان را در بر می

 -6توان به سه نوع مشخص تقسیم کرد: شناسی استان را میتحوالت زیادی را از سر گذرانده است. ساختار زمین

فشانی ها آتشتوده -9ها رسوبی است، مانند دشت اردبیل و جلگه مغان؛ ی آنهایی که منشأء مواد تشکیل دهندهبخش

های دگرگونی ی آنها سنگهایی که مواد سازندهتوده -9ای از این سرزمین را فراگرفته است؛ سبالن که قسمت عمده

                                                        

1. Thetis 

2. Cenozoic 
3.  Kartaseh 

4. Philiosten 
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است و به طور پراکنده، در بعضی نواحی استان وجود دارد )کارشناسان گروه جغرافیای دفتر برنامه ریزی و تالیف 

های دهد که ترکیب سنگهای غرب نیر نشان مینگاری سنگهای سنگ(. بررسی4: 6926های درسی، کتاب

ی، توده اند. در اطراف واحدهای آتشفشانی منطقههای ریزلور پورفیریآتشفشانی تراکی آندزیتی تا بازالتی و دارای بافت

های دهند. نمودارهای عنکبوتی، سنگای را نشان مینفوذی میکرودیورتی تا میکروگابرویی برونزد دارد که بافت ریزدانه

دهند. بیهنجاری این عناصر همراه با غنی شدگی نشان می HREEو  HFSEنسبت به  LREEو  LILEمنطه از عناصر 

: 6929ای باشد )پیروج و همکاران، ی قارهتواند به دلیل آلودگی ماگمای مادر با پوستهمی nb/uو  ce/pbنسبت پایین 

967 .) 

 هاناهمواری -2-3

غرب ایران قرار دارد. از شود که در شمالین آذربایجان محسوب میاز نظر جغرافیایی بخشی از سرزم نیرشهرستان 

های فرسوده بوجود آمده، که بر اثر باال آمدن قشر جامد زمین بر ارتفاع نظر ساختار محیطی آذربایجان از بقایایی کوه

آسیای صغیر واقع چون آذربایجان بین نجد قفقاز و تروس و قسمتی از (، 54: 6975ها افزوده شده است )مشکور، آن

شده است فشارهای متواتر بر این نواحی در عهدهای مختلف سبب باال آمدن قسمتی از نجد و متضمن فرورفتن قسمت 

-غربی به شمالدیگری از همین نجد شده است. آذربایجان به واسطه فشارهایی که در عهد اول و سوم از طرف جنوب

هائی ها نیز سبب باال آمدن قسمتی از نجد ارمنستان و همچنین شکستهشرقی آن وارد شده تشکیل یافته و همین فشار

هائی مانند آرارات، سهند، سبالن و غیره داده است ها تولید آتشفشاندر نجد آذربایجان گردیده است و این شکستگی

 (. 7: 6966)کریمی، 

: 6971رار دارد )خاماچی، ی معروف صایین قغربی بخش نیر، کوهستان سبالن و در غرب آن گردنهدر شمال

ی باشد. بلندترین قله(. کوه آتشفشان سبالن در غرب اردبیل است و فاصله آن تا شهر بالغ بر چهل کیلومتر می561

 (.6/6: 6971شود )باباصفری، متر از سطح دریا ارتفاع دارد و از باالی آن دریای خزر بخوبی دیده می 4891سبالن 

های متعدد بلندی چون شود از کوهانی سبالن که به زبان آذری ساواالن خوانده میکوهستان عظیم و آتشفش    

های این کوهستان در بخش مرکزی آذربایجان از چهار سو بر صائین، نرمیق، قوشه داغ و ... تشکیل شده است. دامنه

اف دارد )کارشناسان شهرستان مشکین شهر و هر در شمال، تبریز در غرب، سراب در جنوب و اردبیل در شرق اشر

(. این کوهستان از سه قله اصلی، سلطان سبالن 8: 6926های درسی، گروه جغرافیای دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب
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های خاوری آن به شهرستان متر تشکیل گردیده که دامنه 4611و کسری داغ  4651متر، هرم داغ  4866با ارتفاع 

(. کوه سبالن شکل یک مخروط کامل را داشته و بر 91: 6976نیروهای مسلح، اردبیل مشرف است )سازمان جغرافیایی 

اش توسط آنها های دائمیهای فراوان برف-های آن، شیارهای پهن تقریباً مستقیمی دارد کهه آبها و تهیگاهروی دامنه

ب، رشته کوه قوشا داغ آن شود، فقط در مغریابند. سبالن از شرق و شمال به کلی از کوههای دیگر مجزا میجیران می

های نیر از مناطق کوهستانی شهرستان اردبیل و در دامنه(.  48: 6959نماید )هویدا، را به جبال ارسباران متصل می

متر و ایالنجوق به ارتفاع  9995کوه سبالن واقع شده است. بلندترین کوه آن چال داغی و سوغانلی داغ به ارتفاع 

  (.566: 6971وشش گیاهی استیپی و در ارتفاعات دارای مرتع و چمنزار است )خاماچی، متر است که دارای پ 9661

 آب و هوا -2-4

عوامل مؤثری که در تغییر و اختالف اقلیمی مملکت ایران دخالت دارد عبارت است از ارتفاع  های اقلیمی.ویژگی

لیم بدو قسمت تقسیم نمود: اوالّ نواحی پست و ثانیاً توان از حیث اقزمین، باد و موقعیت جغرافیایی بنابراین ایران را می

این عوامل که در پیدایش آب و هوا مؤثرند در تنوع گیاهان، نوع معیشت مردم در (. 699: 6961نواحی مرتفع )کیهان، 

(. 69: 6971)خاماچی،  زیست طبیعی اثر کلی دارندها با محیطهای اقتصادی، توزیع جمعیت و روابط انسانزمینه

ها در مقابل باشد و در بعضی از این نقاط بواسطه اینکه کوهنواحی کوهستانی سهند و سبالن دارای هوای سردسیری می

جریان بادهای مرطوب قرار دارند مقدار بارندگی نسبتاً زیاد است ولی به طور متوسط مقدار بارندگی در این نواحی 

: 6959توان از جمله این نقاط نام برد )هویدا، ر و اردبیل را میرسد، تبریز، مشکین شهمیلیمتر می 911تقریباً به 

های خنک و مالیم های سرد و تابستان(. از نظر آب و هوایی منطقه نیر به دلیل کوهستانی بودن دارای زمستان919

-درجه می -8/9درجه و در دیماه به  9/62باشد که در مردادماه درجه سانتیگراد می 9/7باشد. متوسط دمای نیر می

 (. 687: 6924باشد )اسماعیلی نیری و صمدی نیری، 

 های هوایی )عوامل بیرونی(جریان-2-4-1

 این سوی به حرکت با ولی بوده اُستان از خارج هاآن منشأ که دانهواییهای جریان و هاتوده شامل عوامل این

 در خاصی تنوع و گیریشکل باعث نهایت در و رندآومی وجودبه منطقه هوایی و آب وضعیت در اساسی تغییرات منطقه،

 اند از:این عوامل بیرونی عبارت شوندمی استان اقلیم

 ایتوده هوای مدیترانه
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 توده هوای سیبریایی

 توده هوای اقیانوسی )سیبریایی(

ی متنوعی دارد. ها و همچنین تنوع عوامل موثر در اقلیم منطقه، آب و هوااستان اردبیل به دلیل تنوع ناهمواری   

ها، اختالف ارتفاع و عرض جغرافیایی و وجود دریای خزر عوامل کوه از یک سو کوهستانی بودن منطقه، جهت رشته

ای، اروپای شمالی و آسیای مرکزی شوند و از سوی دیگر جرانات هوایی مدیترانهمحلی آب و هوایی استان محسوب می

های استان اردبیل به سبب قرار گرفتن در آیند. شهرها و بخشن به شمار میعوامل فرا محلی موثر در آب و هوای استا

های نسبتاً هموار گرمسیری، از دو وضعیت ها و دشتی ارتفاعات و نقاط سردسیر و ییالقی یا واقع شدن در جلگهدامنه

های سرد و پر و زمستانمتفاوت آب و هوایی برخوردارند. به طور کلی نواحی جنوبی استان مرتفع و کوهستانی است 

های معتدل دارد. به استثنای رشته کوه سبالن، هرچه از جنوب به سمت شمال استان برویم از ارتفاع برف ولی تابستان

گروه جغرافیای  کارشناسان)یابد شود و بر عکس مقدار بارش کاهش میها کاسته شده و به میزان دما افزوده میکوه

 . (91: 6926، های درسیف کتابریزی و تألیدفتر برنامه

های محیط، نزدیکی به دریای خزر، قرار داشتن در منطقه نفوذ ها و بلندیارتفاع زیاد از سطح دریا، وجود کوه    

ای  و مرطوب خزری و های هوایی سرد سیبری، معتدل مدیترانههوای پرفشار سیبری و قفقاز، واقع شدن در مسیر توده

های گرم سال به سط ارتفاعات منطقه، حاکمیت هوای سرد در زمستان و هوای معتدل در طول ماهتشدید این عوامل تو

باشد )اسماعیلی های اقلیمی این منطقه میویژه در نیمه دوم بهار و طول فصل تابستان در شهرستان نیر از ویژگی

 (. 687: 6924نیری و صمدی نیری، 

 بارندگی -2-4-2

شود. دوره رطوبت در سال یمات آب و هوایی جزء مناطق معتدل کوشهتانی محسوب میاستان اردبیل از نظر تقس

آید. در مقایسه با میانگین ی خشک به حساب میی ایام سال عموماً دورهاز آبان ماه تا اردیبهشت استمرار دارد و بقیه

میلیمتر از شرایط  5/947ی یانهمیلیمتر است استان اردبیل، با میانگین بارش سال 955ی کل کشور کهبارش ساالنه

ی مرطوب خزری این ناحیه از نواحی مرطوب کشوری محسوب باشد. بطوری که بعد از ناحیهتری برخوردار میمطلوب

 شود. می
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های کشور گراد یکی از خنکترین استاندرجه سانتی 2% و متوسط درجه حرارت 69اردبیل با متوسط رطوبت      

میلیمتر و کمترین میزان در سال  6/482به میزان  6966بیشترین بارندگی در سال  71تا  52های است. بین سال

گراد است درجه سانتی 98میلیمتر بوده است. باالترین درجه حرارت مشاهده شده در این شهر  5/677در حدود  6964

% و 76جه و حداکثر طوبت نسبی در 66اتفاق افتاده و در این روز حداقل درجه حرارت  6957تیر سال  96که در روز 

درجه که در  -94% بوده و بارندگی وجود نداشته است. حداقل درجه حرارت مشاهده شده 96حداقل رطوبت نسبی 

% و مقدار بارندگی 69و میانگین رطوبت نسبی  7اتفاق افتاده و در این سال متوسط درجه حرارت  6976بهمن ماه 

تشکیل ابرهای با ارتفاع پایین استراتوس که در نتیجه حرکت سریع رطوبت دریای میلیمتر بوده است.  4/924سالیانه 

گیرد و اکثر پدیده باران دریزل به زبان خزر به ارتفاعات فوقانی همجوار با دریاست، در زمانی بسیار اندک صورت می

 (. 95، 94: 6979شود )شهبازی شیران، محلی )شه( را سبب می

 

 (. 96: 6926ارش در استان )جغرافیای درسی استان، :  پراکندگی ب9-6نقشه

 باد -2-4-3

های شمالی سبالن به طرف ارسباران و کنند قسمتی در متداد دامنهدر آذربایجان بادهائیکه از دریای خزر عبور می

ز یک طرف وبز باشد و از اردبیل در دره واقع بین سبالن و قوشه داغ اروند که در آنجا معروف به باد مه میمرند می

باشد )هویدا، کنند در سراب و تبریز نیز معروف به باد مه میقوش و سهند از طرف دیگر به سوی غرب جریان پیدا می
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کاهد و هوا بسیار (. مه یلی یا باد مه، باد مفیدی است که به هنگام وزیدن از شدت گرما و خشکی هوا می916: 6959

 گویند. ا در اصطالح، کشاورزان و روستاییان، نصفه باران میشود. مه یلی رانگیز میمطبوع و دل

: 6971کند )خاماچی، وزد. این باد برف و یخ را ذوب میبادسفید: بادی است گرم که از سمت غرب آذربایجان می

دارد. ثیر بسزایی أ(. وزش آن برخالف باد مه از غرب به شرق بوده و در خشکانیدن زمین و پژمرده ساختن مزارع ت662

 باشد.در حقیقت این باد درست نقطه مقابل باد مه می

وزد که ابرها در یک خط بایستند و به اصطالح محل، خط کشی کنند. بوغاناق یل، که همان گردباد است وقتی می

را  برد، درختان را ریشه کن و سقف و بام منازلای که گرفتار آن شود، به کلی از بین میاین باد وحشتناک، هر گله

 کند. ویران می

کند و سپس برف شود، هوا را به شدت و ناگهانی سرد میچن یا دومان که به دنبال گرمیچ یا گرمیش پیدا می   

شوند، زورآزمایی شان ی سهند و سبالن باهم گالویز میکنند که چن و گرمیچ در باالی قلهبارد. روایت میشدیدی می

ماند و کشد؛ هر که زورش بیشتر باشد میی آن به شهرها و روستاهای میو دامنهاز دامنه سهند و سبالن شروع شده 

 (.59،56: 6971شود )خاماچی، ها چن بر گرمیچ غالب میکند. بیشتر وقتدیگری به ناچار تسلیم شده فرار می

 منابع آب -2-5

 رودها-2-5-1

های سطحی با ب است که شامل دو بخش آّمیلیون متر مکع 9491کل ظرفیت منابع آبی استان اردبیل در حدود 

رود  697میلیون متر مکعب است. در ساتان اردبیل تعداد  928های زیرزمینی در حدود بمیلیون متر مکعب و آّ 9699

ی آبریز ارس، بالها رسد. این رودها در سه حوضهکیلومتر می 9411دائمی و فصلی وجود دارد که مجموع طول آنها به 

- کارشناسانریزند )ی آبریز دریای خزر میی این رودها به حوضهوزن جریان دارند که به جز بالها رود بقیهرود و قزل ا

 (. 97 :6926، های درسیریزی و تألیف کتابگروه جغرافیای دفتر برنامه

در منطقه ها رودخانه فصلی موجب پیدایش دو رودخانه دائمی و ده های بلند از جمله سبالن کوه ابمجاورت    

های همیشه جاری بالیقلو، . رودخانهشده و موجب رونق منطقه بویژه از لحاظ کشاورزی و دامپروری گردیده است

شوند )اسماعیلی نیری و های کوهستان سبالن و بوزقوش سرازیر میآغالمان، کمال آباد و قورو چای که از دامنه

 (. 91: 6924صمدی نیری، 
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های جنوبی کوه سبالن و های دامنهسارها و برفکه از اجتماع چشمهاست « بالقلو» مهمترین رودخانه نیر     

ریزد. گردد، از شهر اردبیل عبور کرده، به رودخانه قره سو میهای بزغوش تشکیل میکوهغربی رشتههای شالدامنه

مترمکعب در  96ای آن لحظهمیلیون متر مکعب، دبی  154/86ده ادربیل میزان آبدهی این رودخانه در محل گیالن

میلیون متر مکعب است.  58/666اش کیلومتر مربع و در محل پل الماس میزان آبدهی 6611ثانیه و حوضه آبریزش 

باشد. در مخروط افکنه کیلومتر مربع می 75/615ی آبریز آن مترمکعب در ثانیه و حوضه 76/46ای آن دبی لحظه

اند. و رونق کشاورزی قسمتی از مناطق روستایی اردبیل در معیت آبادی بنا شدهرودخانه بالخلی چای، روستاهای پرج

 95ها و کیلومتر آن در کوهستان 51کیلومتر بوده، که  75باشد. طول رودخانه مزبور اثر جریان آب این رودخانه می

 (. 994: 6971کیلومتر آن در جلگه واقع است )خاماچی 

 رودخانه آغالغان -

های  های جنوبی سبالن سرچشمه گرفته و پس از پیوستن چشمه نه دائمی نیر است که از دامنهدومین رودخا 

غرب نیر موسوم به بوالغالر که خود به برکت وجود کوه سبالن پدید آمده است، میزان آب آن افزایش یافته و شمال

میلیون متر مکعب برآورد  6/46آغالغان نیر  پیوندد. آبدهی ساالنه رودخانه پس از عبور از شهر نیر به رودخانه بالقلو می

های قدیم انرژی الزم جهت بکار های زراعی آب حاصل از این رودخانه در زمانگردیده است که عالوه بر آبیاری زمین

 ها باقی نمانده است، آخرین آسیابشده که امروزه اثر چندانی از آن های آبی نیز استفاده میهای آسیابانداختن توربین

باب آسیاب آبی در نیر وجود داشته و  9کرده است. حداقل  ای به همین نام فعالیت می سال قبل در محله 91آبی حدود 

 .کرده است با انرژی آب کار می

 هاها و چشمهقنات -2-5-2

ها مورد های زیرزمینی دامنهبرداری از ذخایر سفرههای زیرزمینی این شهرستان در گذشته با حفر قنات و بهرهآب 

شد. که تعدادی ها هدایت میها و جلگهها، مزارع و دشتهای به دست آمده به سوی باغگرفت و آببرداری قرار میبهره

 باشد.گویند هنوز موجود میها کهریز میها که در اصطالح محلی به آناز این قنات

دهنه  7باشد که از این میان فقط می دهنه چشمه آبگرم معدنی بزرگ و کوچک 91شهرستان نیر دارای بیش از 

ها از اند. این چشمهباشد و بیشتر در فواصل سه تا هفت کیلومتری شهر نیر واقع شدهدارای حوضچه سنتی و مدرن می

ای دارند، بر اساس مطالعات مرکز تحقیقات لحاظ آب درمانی و جذب گردشگران و انرژی حرارتی زمین اهمیت ویژه
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برداری از شناسی، یکی از مناطق مهم برای اجرا و بهرهی کشور، این منطقه به لحاظ ساختار زمینسازمان انرژی اتم

(. در پنج 91: 6924شود )اسماعیلی نیری و صمدی نیری، انرژی ژئوترمال یا همان انرژی زمین گرمایی محسوب می

دنی بوشلی )بورجلو( قرار دارد که مورد ی صایین، چشمه آب گرم معی عمیق گردنهغربی نیر، در درهکیلومتری جنوب

 (. 566: 6971گیرد )خاماچی، استفاده اهالی و مسافران قرار می

ها های قینرجه، بوشلی )برجلو(، سقزچی، ولی عصر )ایالنجیق( و قره شیران که درجه حرارت بعضی از آنآبگرم   

اند از ستی، جلدی و اعصاب مفید تشخصی داده شدهدرجه سانتیگراد نیز ثبت شده است و برای درمان امراض پو 56تا 

باشند و عالوه بر آنها تفرجگاه بوالغالر در مجاورت شهر نیر، آب و هوای خنک و طبیعت مناطق مهم گردشگری نیر می

گردند. در های اصلی گردشگری این شهرستان محسوب میانگیز بویژه در فصول بهار و تابستان از پتانسیلسبز و دل

-های شغلی جدید، عملیات احداث دهکده توریستی سبالن نیر در مجاورت آبگرمتای جذب توریسم و ایجاد فرصتراس

های همیشه هکتار آغاز شد و فاز اول آن به بهره برداری رسیده است. رودخانه 661های بوشلی و قینرجه به مساحت 

-شوند. چشمهی کوهستانی سبالن و بزغوش سرازیر میهاآباد و قوروچای که از دامنهجاری بالیقلو، آغالغان، کمال

ی رودخانه آغالغان ی و ابتدای حوزهاند. در سرچشمهی خاصی را به این منطقه بخشیدهسارهای منحصر به فرد جلوه

 یابد. سدآالی خال قرمز بطور طبیعی پرورش میهای کوه سبالن یکی از بهترین انواع ماهیان یعنی ماهی قزلدر دامنه

تواند یکی از مراکز توریستی و پرورش ماهی باشد )اسماعیلی نیری و صمدی عظیم یامچی عالوه بر تأمین آب می

(. این سد از نوع خاکی بوده و در نزدیکی شهرستان نیر و بر روی رودخانه بالیخلی چای احداث شده 99: 6924نیری، 

ورزی و تأمین آب شرب شهرستان اردبیل است است. هدف از احداث آن تأمین آب مطمئن برای نیازهای کشا

 (. 91: 6926)کارشناسان برنامه ریزی کتب درسی، 

تواند هم های معدنی میباشد. بدین معنی که آبتکتونیک می-های معدنی در ارتباط با عوامل ولکامنشأ این آب   

(. در 94: 6978جود آیند )صیامی اصل، د راثر فعالیت آشتفشانی و هم در اثر عوامل تکتونیکی و یا زمین ساختی بو

های گرم معدنی بسیار مفید نظیر قتور سویی، شابیل، ایالن دو قینرجه، دودو، های شمالی و شرقی کوه سبالن آبدامنه

 (. 946: 697ملک سویی، گورگور و سرعین و سردابه اردبیل وجود دارد )خاماچی، 
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 :1آبگرم بوجلو -

سرچشمه آب برجلو در کنار  .کیلومتری جاده نیر به سراب قرار گرفته است 4/5آب معدنی برجلو)بوشلی( در 

-آب  آب این چشمه از دسته. های آهکی سختی است که آثار خروج آب در برخی نقاط آن در گذشته وجود داردرسوب

با مزه نمکی و  درجه است و آب ذاللی 42کربنات کلسیک گرم همراه با گاز است، حرارت آن  سدیک و بی -های کلرور

 .کنند گزنده دارد. مردم محل برای درمان رماتیسم و درد مفصلها و رفع خستگی از آن استفاده می

های برجلو الزم به ذکر است که اخیراً عملیات اجرایی طرحی با نام دهکده توریستی سبالن در حد فاصل آبگرم   

های گردشگری و توریست پذیر در سطح ند یکی از قطبتوابرداری می و قینرجه شروع شده است که در صورت بهره

 .استان باشد

 :آبشار گورگور -

گوللر باالتر از روستای  باشد. این چشمه در دره قزل های مشهور منطقه سبالن می آبشار گورگور از جمله چشمه

 متری از سطح 9491تفاع های سبالن است و در ار اسالم آباد شهرستان نیر که یکی از عریض ترین و با صفاترین دره

آبدهی این چشمه بسیار باال   .عرض شمالی واقع شده است 98-66طول شرقی و  48-54دریا و موقعیت جغرافیایی 

آید. نظر به شیب تند مسیر تا رسیدن به  ای مشرف به دره با فشار بیرون می باشد. آب از خلل و فرج دیواره صخره می

کند. با توجه به موقعیت تفریحی، تفرجی و ورزشی دره قزل گوللر و احداث  ی میرودخانه بستر آبشار مانندی را ط

انداز و فضای  های ورزشی زمستانی در نزدیکی آن در منطقه آلورس، چشمه گورگور نیز با دارا بودن آب و چشمپیست

 .سبز جالب و منحصر به فرد از نظر گردشگری مورد توجه قرار گرفته است

 :رجهچشمه آبگرم قین -

باشد و  لیتر در ثانیه می 5/9متر دورتر از آب معدنی برجلو قرار دارد. آبدهی آن  911این آبگرم به فاصله حدود 

باشد و از  سدیک و بی کربناته می -های کلرورباشد. آب این چشمه نیز از دسته آبگراد می درجه سانتی 51دمای آن 

 .شود ستفاده میآب آن برای درمان دردهای عصبی و رماتیسم ا

 :آبگرم سقزچی -

                                                        

 ها از بروشورهای سازمان میراث فرهنگی استان اردبیل مستخرج شده است. های این قسمتتوضیح -6
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باشد و برای کربناته می بی و –های کلرو سدیک های شهرستان نیر از دسته آباین آبگرم نیز همانند سایر آبگرم

 .درمان دردهای عصبی و رماتیسم مفید است

 :آبگرم ایالنجیق -

 48باشد و درجه حرارت آن  بیکربناته میاین آبگرم در روستای ایالنجیق قرار دارد و از دسته آبهای کلرو سدیک و 

 .باشد باشد و برای درمان دردهای عصبی و رماتیسم مفید می درجه می

 :سد مخزنی یامچی  -

 6974گذاری از سال  این سد که در نزدیکی شهر نیر قرار دارد. در مدت هشت سال با سیصد میلیارد ریال سرمایه 

میلیون مترمکعب میباشد. این  25است. حجم آب ذخیره شده دراین سد  به پایان رسیده 6989آغاز شده و در سال 

 .سد قابلیت آبیاری پانزده هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه را داراست

های  تواند سفره متر میباشد. این سد می 67متر و ارتفاع آن از پی  69عرض آن   متر، 891طول تاج این سد    

ارتفاعات اطراف سد و نیز طبیعت زیبای اطراف آن مکانی مناسب برای تفریح و استراحت  زیرزمینی آب را تقویت کند.

گذاری مناسب میتوان در  است که با توجه به قرار گرفتن در کنار جاده ترانزیتی و آب و هوای معتدل در صورت سرمایه

 .زمینه جذب گردشگر به نحو احسن از آن استفاده کرد

 :منطقه بوالغالر -

ای از  بوالغالر مجموعه .آید های طبیعی و اکولوژیکی شهر نیر به شمار می بوالغالر یکی از پتانسیل منطقه

چشمه از این مجموعه از آبدهی فروانی  5باشد.  های متعدد با دبی باال در یک محدوده نه چندان وسیع می چشمه

ز طریق رودخانه آغالغان به رودخانه بالقلو تخلیه ها در مسیر کوتاهی به یکدیگر پیوسته و ا برخوردارند. آب تمام چشمه

بوالغالر در شمال غرب شهر نیر به  .ها جهت تامین آب شرب شهر اختصاص یافته است شود. آب یکی از چشمه می

دقیقه عرض  9درجه  98دقیقه تا  9درجه  98متری از خیابان اصلی شهر و در مختصات جغرافیایی  411-911فاصله 

درجه طول شرقی قرار دارد. سیمای طبیعی آن کوهستانی و مشجر و از فضای  48دقیقه تا  52جه در 47شمالی و 

انداز بدیعی برخوردار است. این محدوده به سبب نزدیکی به شهر نیر یکی از نقاط بلقوه جهت  سبز دلنشین و چشم

 .باشد توسعه گردشگری در شهر نیر می

 گیاهی پوشش -2-6



96 

 
Family name:Ffaraji                                       Name:Roghayeh 

Title of Thesis: Archaeological Study and survey of cut rock Architecture in 

Golestan of nir county 

Supervisor: Karim Hajizadeh (Ph.D) 

Advisor: Ardashir javanmardzadeh (Ph.D) 
Graduate Degree M.A. 

Major: Archaeology                                        Specialty: Historical orientation 

University: Mohaghegh Ardabili                    Faculty: Literature and Humanities 

Graduation date: 2017-9-20                              Number of pages:112 

Abstract  

Architectural cladding is one of the architectural forms which, unfortunately, 

has been less studied in the city of Nayer and especially in Golestan village. 

This architecture has a very important position in archaeological studies, 

history, and ethnology Particularly given the importance and importance of 

tourism, especially rural tourism, in today's society, the importance of 

architectural attention becomes greater. An important part of the revenue of 

the Cappadocia region of Turkey is dependent on the rocky structure of the 

houses in the area. Therefore, the necessity of paying attention and 

investment in the field of architecture in Iran is much higher and it is 

necessary to pay attention to this category and invest in it. The results of this 

research show that the architecture of Golestan rural area along with the 

value of archaeological studies in rural tourism studies is also very important 

and requires investment in it.                                                                                                                  

 

 

Key Word:  

Village of Golestan Nayer, Architecture, Application, Species, Rural Tourism. 

 

 

 

 

 



99 

 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of the literature and Humanities 

Department of Archaeology and History 
 
 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of M.A. in the field of 

Archaeology- historical trend 
 

 

 

 

Title: 

Archaeological Study and survey of cut rock Architecture 

in Golestan af nir County 
 

 

 

 

Supervisor: 

Karim Hajizadeh (Ph.D) 
 

 

 

Advisor: 

Ardashir javanmardzadeh (Ph.D) 
 

 

 

By: 

Roghayeh Faraji niri 

 

 

September 2017 


	فصل اول
	مقدمه و کلیات تحقیق
	1-1- بیان مسأله
	1-2- سؤال (سؤالهای) پژوهش
	1-3- فرضیه(فرضیههای) پژوهش:
	1-4- پیشینه پژوهش
	1-5- هدف (اهداف) پژوهش:
	1-7- مواد (دادهها) و روش پژوهش:
	1-8- گردآوری اطلاعات
	فصل دوم
	جغرافیای طبیعی
	و تاریخی شهرستان نیر
	2-1-موقعیت جغرافیای شهرستان نیر
	نقشه 1ـ1: شهرستان نیر به تفکیک بخشهای تابعه

	2-2- بافت زمینشناسی
	2-3- ناهمواریها
	2-4- آب و هوا
	2-4-1-جریانهای هوایی (عوامل بیرونی)
	2-4-2- بارندگی
	نقشه1-2:  پراکندگی بارش در استان (جغرافیای درسی استان، 1391: 21).

	2-4-3- باد
	2-5- منابع آب
	2-5-1-رودها
	2-5-2- قناتها و چشمهها
	2-6- پوشش گیاهی



