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 شود و برخالفاي گونه خاصی از معماري است که در آن با کاست از فضاها معماري خلق مشمعماري صخره

ها است. متأسفانه در ایران و باالخص در استان اردبیل هاي کنده شده از صخرهمعماري معمولی مصالح آن از توده
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هاي معماري مورد بررسی فرم و عملکرد متفاوت داشته، از جمله ژوهش روشن ساخته که گونهنتایج این پ
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هنگاري نسبی صورت گرفته است. هاي در مناطق دیگر کشور پرداخته و در تعداي از آثار گاهاي صخرهدیگر معماري
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  بیان مساله -1-1

 احتیاج مورد فضاهاي تا دهیم وسعت را حفره تدریجبه و نماییم ایجاد ايحفره ايصخره در هرگاه       

 محصول ايصخره معماري عبارتی نامیم. بمی ايصخره معماري آنرا شود ایجاد آرامگاهی خانه و یا مثالً

 و معمولی، آزاد مصالح از ايصخره معماري در است. مناسب فضاي ایجاد جهت انسان با صخره، مبارزه

 مصالح با ترکیبی بصورت نیز گاهی اما است طبیعی صخره از ساختمان بلکه آیدوجود نمی به ساختمان

 مانند زیرا است، آن کالبد ايصخره سنگ و آیدمی وجود به صخره در درون ايمعماري صخره است. آزاد

 طبیعی، عوامل اثر بر راحتیبه معمولی بناهاي است. گرفته را فضاي درونی این مستحکم اطراف ايپوسته

- نمی شماربه تهدید ايصخره معماري در عوامل این در صورتیکه شوند،می زمان ویران گذشت و انسان

 از برساند. آسیب ايصخره معماري به حدودي تا تواندمی شدید ايلرزه یا زمین انسان فقط بلکه آید،

 اند.گردیده ویران کمی تعداد فقط اندقرار داشته زلزله خط در که هادر صخره شده کنده محل صدها

 را بزرگی نقش هاملت تمدن تاریخ در بازسازي ايصخره معماري جاوید ماندن و نشدن ویران همچنین

 معماري از بیشتر ايصخره به معماري فرهنگ خود و تاریخی از نظر بشر حقیقت در و است کرده ایفا

 برخوردار ايویژه اهمیت از هجوم دشمنان در مقابل دفاع از نظر ايصخره معماري است. مدیون معمولی

صخره معماري مدیون هستند استوار و پابرجا در ایران که هنوز هاآرامگاه و مساکن از کثیري تعداد است.

-باستان معماري، نظر هنر از تاریخی مجموعه عنوان یکبه ايمعماري صخره بنابراین باشند.می اي

 صورت به که ايمعماري صخره است. توجه اهمیت و شایان خور فرهنگی در روابط و ادیان تاریخ شناسی،

 همواره کنندمی زندگی هادر آن مردم از برخیهم  هنوز و حتی شده ایجاد جهان نقاط اکثر در پراکنده

 و جغرافیدانان شناسانمهندسان، مردم توجه محققان، انگیز موردشگفت و استثنایی پدیده یک صورت به

 از ترقبل حتی و ماد دوران به دارد و بس طوالنی ایران سابقه در ايصخره معماري دارد. قرار جهانگردان

 کردستان ناحیه در بیشتر زمان مادها، به متعلق ايصخره معماري آثار گردد.برمی اورارتو دوره به و آن

 در که ماد عهد سنگی هايدخمه مذهبی دارند. جنبه اغلب و اندپراکنده غربیآذربایجان و ایران
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 حفر میالد از پیش قرن هفتم در و فارس همدان صحنه، ذهاب،ارومیه، سرپل دریاچه جنوب کوهسارهاي

 هستند هادخمه نماسازي بیرون و هاستون نظر وضع از ظرافت و دقت دهنده نشان آنکه بر عالوه اندشده

 سنگی دخمه از اندها عبارتآن برخی از که دهندمی نمایش را آن دوران ساختمان وضع زیادي حدود تا

 ارومیه دریاچه جنوب در فراز کوهستانی بر که میالد از پیش 3 و 6 قرن به مربوط فخریکا نام به بزرگی

  .است شده حفر مهاباد کیلومتري3 حدود قومقره دهکده نزدیک

 :شودمی داده تشخیص مهم ينمونه دو هاصخره طبیعت و شکل نظر از هايصخره معماري در  

 به که شده خلق ايیکپارچه و مستقل فضاهاي یکدیگر از مجزا و آزاد عظیم هايصخره درون در -1 

 تزئین و حجاري توانمی را بناها گونه این خارجی نماي دارند، تعلق عمومی واحد یا و مسکونیواحد  یک

 معماري از معتنابهی قسمت و هندي معابد نمود تعبیه نورگیر و پنجره توان می به راحتی اینجا در کرد.

 ردیف در آذربایجانکندوان  هايصخره معماري همچنین و ترکیه کاپادوکیه در ي گورمهمنطقه ايصخره

  .گرددمی محسوب معماري این نوع مشخص هاينمونه

عنوان  به داخلی فضاي صرفاً آن در که گرددمی ایجاد فضاهایی هاتپه و هاکوه هايصخره درون در -2 

و  نداشته مفهومی تقریباً خارجی نماي اینجا در است. شده مطرح بزرگ و وسیع يحفره تقریباً یک

است  کرمان میمند روستاي ایران در آن مهم ينمونه نمود. تعبیه توان نمی آن در نورگیري نیز و پنجره

 معماري فضاي از تصور نخستین اولیه بشر به طبیعی غار قوي احتمال ). به54: 1371(شهبازي و منتظر، 

 بود که طبیعیدیوارهاي  محصور به فضاي یک قدمت او درباره نخستین احتمال این است. اعطاکرده را

 و السکو غارهاي طبیعی ازآن هائینمونه نمود. زندگی تحول اساسی پذیرفتن آماده را او فکر و روح

 منعکس را انسان اولیه زندگی فضاي که است ایران کمربند درخاك و هوتو غارهاي و اروپا در آلتادمیرا

 و النهرینو بین ایرانی هايزیگورات مصري، اهرام چون باستانی ملل معماري فضاهاي انواع .دارندمی

 مختلف نواحی غارهاي طبیعی و هاکوه از تقلیدي مسیحی هايوکاتاکمب مهرپرستی هايمهرابه همچنین

 کاري بشري هاي اولین خانه تشخیص مانند درست ايصخره معماري محل اولین تشخیص .است بوده

 آمدکه وجود به درآن نقاطی ايصخره معماري ابتدا که گفت توانقدر می ولی همین است ناممکن

 و برخاست مبارزه به هاي سست سنگ با ابتدا بشر دیگر عبارت به است. استقامتشان کمتر بوده هاسنگ

 کم هايباسنگ ايمعماري صخره از افتاد. در نیز سخت هايسنگ تدریج با به تجربه از کسب پس
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 ابتدا ايصخره معماري ترین نوعقدیمی است که بر آن حدسیاتولی  نمانده باقی اثري تقریباً استقامت

 قدیم ايصخره از معماري  هنوز آثاري اروپا در قاره .است پدیدآمده خاور نزدیک و صغیر درآسیاي

از  قسمتی آمدگی پیش و کلرادو از هاي آریزونااستان در میالدي 19 قرن در آمریکا در گردد.می مشاهده

 به البته که اندآنرا دیواري کشیده و جلوي شده استفاده است خالی طبیعی طور به آن زیر که کوه

 پرداخت ايصخره به مطالعه معماري توانمی فراوانتر در آسیا .ندارد ارتباطی چندان ايصخره معماري

 ناحیه این دخمه وجود دارد که شکل به صخره معروف مقبره 222 در حدود المقدسدر بیت چنانکه

 اي معروف است (همو). عنوان دفتر معماري صخره تحت

 اقلیم این با متناسب معماري انواع نمایانگر خود، اقلیمی خاص شرایط داشتن علتبه آذربایجان خطه   

 مختلف هايدوره در معماري هايسبک انواع در منطقه این مختلف هايقسمت در را این تناسب و بوده

 ترینجالب از یکی هايصخره معماري گوناگون، معماري هايسبک بین در کرد. توان مشاهدهمی تاریخی،

 از آذربایجان منطقه دارد. ساله چند هزار قدمتی که است معماري نوع ترینعین حال استثنایی در و

 هر بطوریکه است، گسلی هايزون با شده جدا بلوکی هايپهنه معرف شناسیهاي زمینویژگی لحاظ

 انواع در آذربایجان تا گردیده سبب امر همین و دارد ویژه معدنی توان و ساختاريهاي خاصه بلوك

 داشته وجود هیدروترمالی وابسته هايچرخ و نفوذي هايتوده هاي قوس آتشفشانیمحیط از گوناگونی

 سال هامیلیون شاید و سال هزاران طی آتشفشانی هايکوه و دیگر آتشفشان سبالن هايدهانه از باشد.

- آن روي بر تدریجبه و انباشته هم روي متمادي قرون طی ها در این گدازه و جهیدهمی بیرون مذاب مواد

 مذاب هايگدازه و هاتوده است. گردیده مختلف ایجاد هاي مقاومت با توف سنگ از ايپوسته ها

- قسمت و ریخته هاکران کمتر سخت هايقسمت و است آمده در »کران«هايفرم به تدریج به آتشفشانی

- دست انسان توسط و آورده وجودمناطق به برخی در را امروزي هايوضعیت و مانده باقی ترسخت هاي

 مختلف نقاط در که آورده است بوجود را اي صخره یا کنددست به موسوم معماري از نوعی و شده کند

 نوشته این در گرفته است. شکل از معماري نوع این سبالن کوه جنوبی و غربی نواحی در بخصوص منطقه

 روستاي ویند شهرستان سرعین در موجود تاریخی مختلف هايدوره به مربوط ايصخره معماري آثار

  است. شده بندي تقسیم کارکرد حسب بر منطقه این معماري کندهايدست و شده بررسی
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مختلف صورت گرفته، رغم مطالعات زیادي که در نواحی شناسی و معماري ایران علیدر باستان   

 3و کارکرد 2گذاريو تاریخ1بسیاري از مسائل ساده هنوز روشن نشده است. از جمله این مسائل گاهنگاري

از این قاعده مستثنی نیست. در این  سرعینشهرستان  ).8: 1395(ستارنژاد،  کند استهاي دستمعماري

دقیق بررسی نشده و  چندانسفانه أمتکند زیادي وجود دارد که هاي دستمعماري ی،پهنه جغرافیای

بر اساس اي از محقیقن اي از ابهام قرار گرفته است. هر چند عدهاین آثار در هاله گذاريتاریخو  اربريک

 جهان و فضا بازتاب دانند؛ کهیادآور غارها می تربیش را مهرابه فضایی ساختار مهرپرستان، ینیبجهان

- بود (سلطان کم نور و کوچک ،فضایی غار یا درون غالباً هامهرابه فضايهمین سبب نخستین بود، شاید به

اي بودن و غار بودن معابد میترایی ). همین ویژگی بارز معماري صخره58: 1390زاده و رضائی آشتیانی، 

اروپا، سبب شده است که هر فضاي معماري که در ایران با این سبک و سیاق پدید آمده را معبد مهري 

هاي رومی یافت شده، در کنند. و این در حالی است که هیچ یک از شاهد دیگري که در میترائیوممعرفی 

). با وجود نبود مدارك متقن در رابطه با آیین 100: 1391خانکی، این آثار شناسایی نشده است (لباف

با عنوان معبد  کند رااي از محققین، شمار زیادي از آثار دستکند، عدههاي دستمهرپرستی در محوطه

اي و کند امامزاده معصوم مراغهبراي محوطه دست ورجاوند پرویزاز جمله مهرپرستی معرفی کردند. 

براي محوطه  نیريشکاريکشن زنجان، براي محوطه داش )، میرفتاح1351قدمگاه آذرشهر (ورجاوند، 

  .)1385نیري، آباذر نیر (شکاري

هاي پیش از پیدایش کیش ین پرستش مهر به دورانیآسازد که می آشکارواقعیات متعددي    

سورا که در اوستا به اهورا تبدیل آ) در ریگ و ودا نام 150: 1382مزداپرستی زرتشت مربوط است (رضی، 

باشند. بعدها قدرت اسورا به اي از خدایان اطالق شده که مصدر خیر و الیق پرستش میشده به دسته

 1400). از دیدگاه تاریخی این خدا نخستین بار در سال 94: 1377شکور، خداي میترا و وارونا رسید (م

میالدي در ناحیه بغازکوي  1907در سال  ،)7: 1371یابد (شورتهایم، پیش از میالد براي ما تحقق می

هائی از جنس خاك رس است، لوح غربی آسیاي صغیر واقع شدهها که در شمالپایتخت سرزمین هیتی

نام  4)، و او را میدراشیل15: 8313شود (ورمازرن،ها نخستین بار نام میترا دیده میي آنبدست آمد که رو

                                                             
1. Choronology 

2. Dating 

3. Function 

4  .  midraashill 
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نیایشگاه مهردینان مهرابه نام . )301: 1354معبود طوائف میتانی بوده است (بی ناس،  برد که ظاهراًمی

- باني آبه از زواژه ویند.گباشد.آبه،آوه یا اوج به غار و جاي گود میمی داشت.این کلمه از ترکیب مهر و آبه

معتقدند بودند که مهر در غار و  با توجه به اینکه مهریان هاي مشتق از التین به معناي دیر و معبد است.

کشته شدن گاو به دست او در غاري روي داده بود،غارها اولین  یا از سنگ متولد شده است و هم چنین

کردند و در صورت عدم وجود غار با ز آنها استفاده میهایی بودند که مهریان جهت نیایش مهر ا -مکان

ها را به صورت غار طبیعی ي آن شبیه به در غار آندهانه ساختن غارهاي مصنوعی در زیر زمین و ساختن

باید در مکانی  بنابراین مهرابه در انجام مراسم مذهبی مهرپرستان نقش مهمی داشت، آب آوردند.در می

طرح مهرابه اغلب مستطیل شکل و سقفی با  .ترسی به آب جاري امکان پذیر باشدشد که دسساخته می

تر پالن به صورت سه داالن موازي به هم چسبیده بود که هاي بزرگدر مهرابه اي داشت.طاق گهواره

 ر،داهاي ستوندرمهرابه شد.تر ساخته میتر و با سقف کوتاههاي پهلویی تنگداالن میانی گشادتر و داالن

زیر سقف غارها،به رنگ  کردند.ها را از هم جدا میسقف بر روي دو ردیف ستونی قرار داشت که داالن

در کلیساهاي اولیه نیز تقلید  گردید.این سبک تزیینهایی تزیین میالجوردي رنگ شده و با ستاره آسمان

هاي خدایان برفراز کوه بیشتر اقوام معتقد بودند که جایگاه ي سیستینشد که از جمله سقف نمازخانه

: 1384(آزاد، دادند می ها انجاممحل کوه را در بلندرترین باشد و ستایش خدایانخوش منظر و بلند می

در ورودي  را تغییر داد. در واتیکان ابتدا به همین صورت تزیین شده بود که بعدها میکل آنژ آن). 82

ترین بخش بنا یعنی مهراب در انتهاي مهرابه ساخته مهم .شدندا رو به شرق و کوتاه ساخته میهمهرابه

ي غار را دهانه شود و شکلرواق کوچکی بود که اغلب از سطح زمین بلندتر ساخته می شد و آنمی

وس که در ي دورا اوروپدر مهرابه ي مهر یا شمایل مهر قرار داشت.مجسمه در مهراب، کرد.مجسم می

 ي مهر هفت پله باالتر از کف مهرابه قرار داشت بیشتر در کنار مهر،کشف شد، مجسمه 1934سال 

: توان بهباشند میتر میمعروف هایی که در اروپا پیدا شده و از بقیهاز مهرابه مهربانانش قرار داشتند.

ها نزدیک فرانکفورت قرار ي آنباشند که حدود ده تاکه بیش از چهل عدد می semiL هاي شهرمهرابه

-hcsimeoR ژرمنی- ي رومیجامع که در زیر موزه ي کلن در کناره کلیسايدارند و مهرابه

hsinamreG ،اشاره کرد.هم چنین در دویج آلتن بورگ ساخته شده بود -yrubnetlA hcstueD  در

ي وال بروك در ده است.مهرابهمهرابه یافت ش 16نیز  مهرابه و در شهرك اوستیا نزدیک رم 3شرق وین 

 aupaC کاپوآ يمهرابه سانتا پریسکار در شهر رم که زیر کلیساي سانتاپریسکا قرار دارد، يلندن،مهرابه
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در شهرك اوستیا نزدیک رم که در این مهرابه هفت  omissicileF اي خوشبختیمهرابه در شمال ناپل:

مهرابه پیدا شده  16در شهر اوستیا بیش از  اند.ابه ساختهرا با موزاییک روي کف مهر نماد مراحل مهري

 که مراسم عشا ربانی در یوگسالوي، acijnoKي کونجیا مهرابه مهرابه مریدا در باختر اسپانیا، است.

در کشور رومانی از  asuteqezimraS ي سرمیزه گتوازمهرابه مهر تصویر شده است، (برخوان نشستن)

 12متر و پنهاي آن  26درازاي مهرابه  شده است. است که تاکنون در اروپا کشف هاییترین مهرابهبزرگ

- 140 :1355(حامی، دورا اروپوس در سوریه کنار رودخانه فرات از دیگر موارد است يمتر است و مهرابه

461.(  

 دلیل به که باشندمی منطقه و شهرستان سرعین بناهاي ترینمبهم از روستاي ویند ايصخره بناهاي   

 گذاريتاریخ زمینه در تنها نه اطالعاتی کوچکترین هاآن با رابطه در و پراکنده محدود بسیار مطالعات

 در سرعین شهرستان اینکه دلیل به و نیست دست در غیره و هاي معماريویژگی و کاربرد مورد در بلکه

 مدارك به توجه با شودمی سعی تحقیق این در است قرار داشته استراتژیکی ویژه موقعیت داراي گذشته

 داده پاسخ تحقیق این در اصلی و مبهم سواالت غیره به و متون و هامحوطه از آمده بدست هايداده و

 .شود

  هاي) پژوهش: ب) سؤال (سؤال 

  در راستاي مطالعات اولیه در مورد موضوع سواالت زیر مطرح گردید:

  ویند شهرستان سرعین چه بوده است؟اي در روستاي گیري معماري صخرهدلیل شکل - 1

 هاي زمانی است؟نگاري متعلق به چه دورهاي روستاي ویند از نظر گاهمعماري صخره - 2

 کارکرد این نوع از معماري در روستاي ویند چه بوده است؟ - 3

اي روستاي ویند چگونه می تواند در حوزه گردشگري شهرستان سرعین تأثیرگذار معماري صخره - 4

 باشد؟

  هاي) پژوهش:ه(فرضیهج) فرضی

  گردد:به دنبال سواالت باال  فرضیات ذیل جهت اثبات مطرح می

با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی شهرستان سرعین، احتماالً جغرافیا بستر مناسب جهت  - 1

هاي مختلف اي با کاربريگیري این معماري بوده و حوادث تاریخی باعث گسترش معماري صخرهشکل

 شده است.
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مصادف که با رواج فلز آهن عمومیت پیدا کرد  IIاي را از عصر آهناري معماري صخرهگاهنگ - 2

 توان در نظر گرفت.می

اي از فضاهاي مسکونی، جان پناهی صورت مجموعهاي در روستاي ویند بهکارکرد معماري صخره - 3

 و نیایشگاهی بوده است.

گذاري در حوزه گردشگري روستایی توان با سرمایههاي مشابه در ترکیه میبا توجه به نمونه - 4

 شاهد جذب گردشگر بود.

 د) هدف (اهداف) پژوهش: 

  جزئی هدف - 2 کلی هدف - 1گرددمی دنبال هدف دو تحقیق این با رابطه در   

مورد  هايمحوطه معرفی از عبارتست گرددمی معرفی کلی هدف عنوان با که تحقیق این اصلی هدف

 .باشدمی هامحوطه کاربرد تعیین و ها محوطه گذاريتاریخ از عبارت که جزئی یا فرعی و اهداف نظر

  :ه) ضرورت و اهمیت پژوهش

 و نگرفته  است  صورت دقیق و منظم مطالعات یا کاوش تاکنون اهمحوطه این با رابطه در متأسفانه

 اداره آرشیو در نادرست، موجود گاهاً حتی و پراکنده و محدود اطالعات و هابررسی به مربوط هست آنچه

  .است نگردیده منتشر و چاپ که باشدمی شهرستان گردشگري و فرهنگی میراث

   باشند،می منطقه وسرعین  شهرستان آثار مهمترین از اي روستاي ویندصخره بناهاي در حالیکه 

- تاریخ زمینه در تنها نه اطالعاتی کوچکترین موارد اکثر در زیرا گردندمی محسوب نیز آثار ترینمبهم از

 در بسیاري تاریک نقاط و نیست دست در نیزغیره   و معماري هايویژگی و کاربرد مورد در بلکه گذاري

 ویژه موقعیت داراي اکنون و گذشته در سرعین شهرستان اینکه دلیل و به است موجود هاآن با رابطه

 این در است، کردهمی ایفادر حوزه گردشگري  کشور و منطقه در را مهمی نقش و بوده استراتژیکی

 مقایسه و غیره و متون و هامحوطه از آمده بدست هايداده و مدارك به توجه با گرددمی سعی تحقیق

  سواالت موجود پاسخ داده شود. به مشابه هاينمونه با هاآن ویژگی

  ي پژوهش:و) پیشینه   

شناختی منسجم صورت نگرفته باستان اي روستاي ویند تاکنون مطالعاتدر رابطه با معماري صخره   

اند بر اي کردهاي مختصر به این آثار صخره) اشاره1391) و عطایی (1372نیري (است هر چند شکاري
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- توان عنوان کرد این پژوهش نخستین بار به صورت سیستماتیک به مطالعه فضاهاي صخرهاین اساس می

  اي این روستا پرداخته است.

  و روش پژوهش:ها) ز) مواد (داده

  مطالعه اولیه _1

  طرح مساله _2                

  فرضیه _3                              

  گردآوري اطالعات   _4                                            

  گیرينتیجه _5    

  گردآوري اطالعات :

  اي است.مطالعات کتابخانه روش مورد استفاده در این پژوهش به دو صورت بررسی میدانی و     

 ح) وسایل و ابزار مورد نیاز براي انجام پژوهش: 

  دوربین عکاسی: یک دستگاه  - 1

 کامپیوتر و تجهیزات همراه: یک دستگاه   - 2

 : یک دستگاه  GPSدستگاه   - 3

 اشل و جهت نما - 4

 سایر وسایل مورد نیاز - 5

 ط) مدت اجراي پژوهش:

  ماه 12از زمان تصویب به مدت       

  ي) مؤسسات آموزشی و پژوهشی همکاري کننده: 

  اداره میراث فرهنگی و گردشگري استان اردبیل       

  ك) محل اجراي پژوهش (بخش عملی پژوهش): 

  شهرستان سرعین و روستاي ویند و دانشگاه محقق اردبیلی       
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  فصل دوم

  جغرافیایی طبیعی و پیشینه تاریخی
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  ي مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی منطقه -2-1

کیلومتري غرب شهرستان اردبیل در دامنه کوه سبالن واقع شده  29شهر توریستی سرعین در      

 5درجه و  48ي شمالی و طول جغرافیایی آن دقیقه 10درجه و  38است. عرض جغرافیایی این شهر 

متر است. با توجه به بارندگی نسبتاً  1750آزاد  باشد. ارتفاع این شهر از سطح دریايي شرقی میدقیقه

متر) این شهر از اقلیم و پوشش میلی 240متر) نسبت به بارش متوسط کشور (میلی 487زیاد سرعین (

  گیاهی خاص و متفاوت از نقاط دیگر برخوردار است (سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان اردبیل)

  

  اردبیل: نقشه سیاسی استان 1- 2نقشه
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ي این کیلومتر مربع (شهر سرعین نیز در محدوده 1/261دهستان آبگرم مساحتی در حدود      

باشد؛ که عبارتنداز: آق قلعه، روستاي آن داراي سکنه می 15باشد) دارد و تمامی دهستان می

باشد. (ایمانی ویندکلخوران، کلخوران ویند، وریناب، کنزق و آلوارس که مرکز دهستان روستاي وریناب می

ي بالیقلو، از ي سرعین از غرب به شهرستان نیر، از جنوب به بستر رودخانه). منطقه97:1391و ابراهیمی،

شرق به اردبیل و از شمال به ارتفاعات و قله کوه سبالن محدود است. براساس سرشماري عمومی نفوس 

باشد (ایمانی و بالن میهاي آبگرم و س، بخش سرعین داراي دو دهستان به نام1385سال 

  ).98:1391ابراهیمی،

  هاناهمواري - 2-2

  بافت زمین شناسی -1- 2-2

هاي هاي آن واقع شده است. ویژگیشهر سرعین در جنوب شرقی ارتفاعات سبالن و در دامنه     

اطراف شهر چون وجود ارتفاعات و هم چنین تپه ماهورهاي متعدد موجب پدیدار شدن دره آبرفتی شده 

ي غرب شهر که به دلیل قرار گیري محدوده - 1شود: قسمت تقسیم می 2ست. شهر از نظر توپوگرافی به ا

ي محدوده -2هاي دیگر واقع شده است. هاي سبالن، در ارتفاعات باالتري نسبت به محدودهدر دامنه

نیز در این  هاي آبگرمي گودتر واقع شده است و چشمهشرق شهر که از نظر ارتفاعی در یک محدوده

گیري سرعین کامالً منطبق بر عوارض طبیعی است و وجود ارتفاعات محدوده واقع شده است. شکل

گیري زمین اثر ي آبرفتی در شرق و هم چنین عبور رودخانه از مرکز شهر کامالً بر شکلغرب و درهشمال

  ).19:1386گذاشته است (طرح و کاوش، 

  هاکوه 2- 2-2

اي اطراف آن به لحاظ موقعیت جغرافیایی و طبیعی خود از شمال و شمال غرب سرعین و روستاه     

متر)، قره برون (با  3120)، آیقار (با ارتفاع 3801ها و ارتفاعات سبالن از جمله بابا مقصود (با ارتفاعبه کوه

ي سلطان لههاي معروف نظیر قمتر) و هم چنین سایر قله 3780متر)، تلکه داغی (با ارتفاع  3500ارتفاع 

هاي ها جاذبهها و ارتفاعات در هر یک از فصلشود که این کوهمتر) منتهی می 4811سبالن (با ارتفاع 

  ).100:1391ابراهیمی، و ایمانی(خاص خودشان را دارند 
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  ي مورد مطالعهآب و هواي منطقه -2-3

جغرافیایی و اقلیمی هم تاثیر بسزایی گیري انواع مساکن، در کنار عوامل فرهنگی، عوامل در شکل    

دارند. در واقع اقلیم مبنایی مهم براي تعیین نوع مسکن بوده و به طور کلی عناصري مانند چگونگی تابش 

آفتاب، دماي ناشی از تابش خورشید، رطوبت هوا، میزان بارندگی و وزش بادهاي مختلف به طور مستقیم 

دهند. از این رو نسبت به شرایط اقلیمی حاکم در هر منطقه، یمحیط زندگی انسان را تحت شعاع قرار م

باشد. سرعین در تقسیمات اقلیمی در اصول معماري و ساختمان سازي در مناطق مختلف، متفاوت می

هاي هواي موثر براین ترین تودهشود و عمدهاي سرد محسوب میهاي مدیترانهسطح استان جزء اقلیم

ي ها و تغییرات درجهاي قطبی است که عامل و منشاء بارندگیاقیانوسی و قارههاي هوایی محدوده، توده

دماي این شهر نه آن قدر باالست که غیرقابل  ).1386 کاوش، و طرح(باشد حرارت در طول سال می

باشد هم چنین رطوبت آن نه مثل نواحی تحمل باشد مانند نواحی مرکزي و نه سرد بلکه واقعاً خنک می

دریایی زیاد است که تنفس را با مشکل مواجه ساخته و موجب تعرق شدید گردد و نه آنقدر کم  خزري یا

). با توجه به وضعیت آسایش 8؛1384که موجب خشکی پوست و ترك خوردگی آن گردد (اسبقیا، 

 17و  5/17ي حرارت هاي سال، تیر و مرداد با میانگین درجهي سرعین، گرم ترین ماهاقلیمی منطقه

هاي سال باشد. سردترین ماهجه سانتی گراد، شرایط آب و هوایی مناسبی براي گردشگران تابستانی میدر

درجه سانتی گراد با توجه به برف و یخبندان منطقه مناسب ترین  1/1و  -6/2و  -5/3هم با میانگین 

باشد تانی میي گردشگري زمسهاي زمستانی و تشکیل دهندهزمان براي گردشگران و عالقمندان ورزش

  ).7، 1382(صادق مغانلو، 

  بارندگی -2-3-1

هاي ترین بارندگیدهد که بیشبررسی و مطالعه میانگین ماهیانه پارامترهاي بارندگی نشان می     

- نماید که هم زمان با فعالیت و گسترش سیستمهاي مهر تا اردیبهشت ریزش میي ماهسرعین در فاصله

هاي استان باشد که شرایط مساعد را براي بارندگیالی در این مناطق میهاي پرفشار مناطق سرد شم

هاي استان و شهر اي بارندگیهاي کم فشار مرطوب و باران زاي مدیترانهکند و بالقوه سیستمایجاد می

کند و این روند افزایشی تا سرعین، که در تابستان به حداقل خود رسیده بود، سیر صعودي پیدا می

شود که تا پایان تابستان ادامه یابد و پس از آن، سیر نزولی بارندگی استان شروع میت ادامه میاردیبهش

هاي باران زا، مقدار این پارامتر با شتاب بیشتري افزایش یابد. با شروع فصل پاییز و آغاز مجدد فعالیتمی
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رسد. میانگین متر میمیلی 43ر به و در آذ 8/55، در آبان به 2/54هاي مهر به یابد و مقدار آن در ماهمی

 و ایمانی(باشد متر میمیلی 2/492ساالنه بارندگی سرعین در یک دوره بلندمدت آماري 

متر در زمستان، میلی 6/147متر بارندگی ساالنه سرعین، میلی 2/492از مجموع  ).110:1391ابراهیمی،

 30نماید. یعنی متر در پاییز ریزش میمیلی 153متر در تابستان و میلی 1/42متر در بهار، میلی 5/149

درصد در پاییز  31درصد در تابستان و  6/8درصد در بهار،  4/30هاي سرعین در زمستان، درصد بارندگی

گردد. تعداد روزهاي ترین فصل در سرعین محسوب میگردد و به این ترتیب فصل پاییز پرباراننازل می

هاي مهر تا اردیبهشت به وقوع پیوسته و میانگین باشد که در ماهمی روز 149یخبندان سرعین در سال 

رسد و روز می 27و  30، 27هاي دي، بهمن و اسفند به ترتیب به ماهیانه تعداد روزهاي یخبندان در ماه

  ).111رسد (همان: روز می 1و در اردیبهشت ماه به  10هاي فروردین به تعداد روزهاي یخبندان در ماه

  باد -2-3-2

به دلیل آنکه ایستگاه هواشناسی سرعین، ایستگاه کلیماتولوژي است، لذا بعضی از پاراسترهاي      

توان از آمار و اطالعات اقلیمی چون باد، سرعت، ساعات آفتابی و... را ندارند. لذا در بیان سرعت باز نمی

ن سرعین تحت تاثیر بادهاي ) شهرستا7، 1386ثبت شده استفاده نمود (شرکت مهندسی طرح و کاوش، 

سردشمالی سیبري، بادهاي مرطوب دریاي سیاه، مدیترانه، اقیانوس اطلس و بادهاي شرقی از ناحیه خزر 

  باشد.هاي بلند میهاي محلی تحت تاثیر شرایط طبیعی نظیر کوهستانو عالوه بادها و نسیم

  بادهاي غالب شهرستان سرعین عبارتنداز:

  یلی) باد شرقی (مه 2-3-2-1

ي اردبیل و سرعین) در اکثر باد شرقی یا مه یلی که از سوي دریاي خزر به سوي غرب (منطقه     

یابد بادي است خنک، مرطوب و سفید که هنگام وزیدن این باد از شدت گرماي فصول سال جریان می

شاورزي و تولید نماید و مفیدترین باد براي کهوا کاسته شده و هوا را بسیار مطبوع و دل انگیز می

  ).8، 1384باشد (اسبقیان، محصوالت دامی می

  باد سفید (آق یل) -2-3-2-2

آق یل یا باد سفید که به گرمیج نیز معروف است، جریان بادي است که از سمت غرب و شمال      

وزد بادي است گرم و مرطوب که باعث تبخیر و خشکاندن رطوبت زمین و هم چنین غرب آذربایجان می
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ي وزش این باد شود و در فصول مختلف، باران و برف فراوانی در نتیجهب شدن یخ و برف در زمستان میآ

  ).112؛ 1391بارد (ایمانی و ابراهیمی، در منطقه می

  

  باد خزري (مغان یلی) -3- 2- 2-3

وزد باشد که از سمت شمال و شمال شرق میباد خزري یا مغان یلی داراي ماهیتی سرد و برفی می    

بادي است سرد و مرطوب که در تابستان باعث کاهش شدید دما و خنک شدن هوا و در زمستان باعث 

ي شمال و شمال شرقی اردبیل و سرعین شود. این باد به علت اینکه از ناحیهافزایش سرما و رطوبت می

باشد (اسبقیان، معروف میوزد در میان مردم منطقه به ((مغان یلی)) نیز بعداز عبور از فراز دشت مغان می

1384 ،9.(  

  

  باد معیاد (وعده یلی) -2-3-2-4

وزد، بادي است وعده یلی یا باد معیاد که بادي است آرام و مالیم که بیشتر در اواسط اسفند ماه می

هاي محلی مانند ((قره یل)) در فصل پاییز شود. عالوه بر بادهاي فوق نسیمها میکه باعث شکوفایی غنچه

شود هاي محلی که در بهار و تابستان سبب اعتدال آب و هوا میوزد. هم چنین نسیمروز می 4الی  3

  ).113، 1391(ایمانی و ابراهیمی؛ 

  منابع آب، هیدرولوژي -2-4

هاي آب هاي گردشگري شهرستان سرعین و روستاهاي دهستان آب گرم، چشمهاز مهمترین جاذبه

ها از منابع مهم هیدرولوژي منطقه محسوب نطقه وجود دارد، این آبسرد و آب گرم معدنی است که در م

هاي آب سرد معدنی در روستاهاي هاي ذکر شده، بیشترین تعداد چشمهشوند، از میان چشمهمی

هاي آب گرم معدنی در داخل محدوده دهستان آب گرم واقع هستند، در مقابل بیشترین تعداد چشمه

  ).113، 1391مانی و ابراهیمی، شهر سرعین واقع شده است (ای

  هاي سطحیجریانات آب -2-4-1

دهد، ي مورد مطالعه که قسمتی که از زیر حوضه رودخانه بالیخلیوچاي و قره سو را تشکیل میناحیه

توان به درویش ها میشود که از مهمترین این آبراههها) معتددي زهکشی میهاي (رودخانهتوسط آبراهه
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ها که از ارتفاعات چاي، ویالدرق چاي و آتشگاه اشاره کرد. اکثراً این آبراههاهنشینچاي، ساري دره، ش

ي گرما (فصل تابستان) آب در نواحی پایین باشند و در طول دورهگیرند، فصلی میسبالن سرچشمه می

ز میان شرقی است که اغربی، جنوبها جریان ندارد. جهت جریان این رودخانه نیز عمدتاً، شمالدست آن

هاي نشین چاي به رودخانه بالیخلوچاي و رودخانههاي درویش چاي، ساري دره و شاهها رودخانهآن

پیوندد (طرح و سو میآتشگاه و ویالدرق چاي نیز به طرف دشت اردبیل جریان یافته و به رودخانه قره

  ).9؛ 1386کاوش، 

  هاي زیرزمینیمنابع آب -2-4-2

شود و هنوز به آن صورت که هاي معدنی و گرم کشور محسوب میسرعین مهمترین منطقه آب

  ).9؛ 1384شایسته این شهر باشد مورد توجه و بهره برداري قرار نگرفته است (اسبقیان، 

هاي آبگرم و معدنی هاي شهر سرعین و هم چنین روستاهاي اطراف شهر، چشمهاز مهمترین ویژگی

ي مورد مطالعه وجود دارد که از منابع مهم هیدرولوژي قههاي متعددي نیز در سطح منطاست که چشمه

هاي آب ویال توان به چشمههاي آب سرد منطقه میشوند. از مهم ترین چشمهو آب منطقه محسوب می

سی و هاي آب معدنی آتشگاه، ارجستان، تاراپ تورپ، آیران درهدرق (چشمه اسد و چشمه گلعلی)، چشمه

  گورگور آلوارس اشاره کرد.

لیتر در ثانیه و بش باجیالر  86ي گاومیش گلی با دبی متوسط هاي آبگرم نیز چشمهدر میان چشمه 

ي شهر شوند. مجموعاً در حوزههاي آبگرم محسوب میلیتر در ثانیه مهم ترین چشمه 9با دبی متوسط 

تجهیزات  ي آبگرم معدنی وجود دارد که متناسب با خصوصیات درمائی، تاسیسات وچشمه 11شرعین 

هاي آبگرم و مراکز گیرند، چشمهبهره برداري و میزان آشنایی مردم با آنها مورد بهره برداري قرار می

  ). 9، 1386باشد (طرح و کاوش، ها به این شهر میآبدرمانی سرعین، مهم ترین انگیزه سفر توریست
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 کامل ذکر شده است:هاي معدنی سرعین در جدول زیر به صورت نام و مشخصات مجتمع چشمه

  

  ).2/53، 1378: طرح جامع گردشگري استان اردبیل (  1-2 جدول

نام چشمه 

  معدنی

ارتفاع از سطح دریا 

  (متر)

دبی (لیتر در 

  ثانیه)

  دما 

(درجه سانتی 

  گراد)

  خواص درمانی  ترکیب شیمیایی

 PH=  3/6بی کربنات کلسیک  –کلره   47  86  1680گاومیش گلی
 –بخش آرام -روماتسیم 

  عضالنی دردهاي

  PH=  3/6 کلسیک کربنات بی – کلره  43  4/3  1680  ساري سو
دردهاي  –آرام بخش

  عضالنی

  PH=  3/6 کلسیک کربنات بی – کلره  44  2/1  1680  قره سو
دردهاي  –آرام بخش

  عضالنی

  PH=  3/6 کلسیک کربنات بی – کلره  43  15/2  1680  ژنرال
دردهاي  –آرام بخش

  عضالنی

  کلسیک کربنات بی – کلره  37  3/8  1680  باجیالربش 
دردهاي  –آرام بخش

  عضالنی

  PH=  3/6 کلسیک کربنات بی – کلره  21  نا چیز  1680  گوز سوي
دردهاي  –آرام بخش

  عضالنی

قهوه خانه 

)1(  
  PH=  3/6 کلسیک کربنات بی – کلره  44  3/1  1680

دردهاي  –آرام بخش

  عضالنی

قهوه خانه 

)2(  
  PH=  3/6 کلسیک کربنات بی – کلره  38  7/0  1680

دردهاي  –آرام بخش

  عضالنی

  PH=  3/6 کلسیک کربنات بی – کلره  24  1  1680  یل سوئی
دردهاي  –آرام بخش

  عضالنی

  آرام بخش  PH=  3/6 کلسیک کربنات بی – کلره  38  7/0  1680  پهنلو

آبدرمانی 

  سبالن
  بخشآرام   PH=  3/6 کلسیک کربنات بی – کلره  38  -  1680

دره  ویاله

  (گلعلی)
  کبد –معده  –گوارشی   کلسیک کربنات بی – گازدار  16  10  1850

ویاله دره 

  (اسد)
  کبد - معده  –گوارشی   کلسیک کربنات بی – گازدار  20  -  1850

  -  -  -  -  2300  دره آلوارس
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  پوشش گیاهی -2-5

آبان ماه، سر سبز است و پس هاي آن شش ماه از سال، یعنی اردیبهشت تا رشته کوه سبالن و دامنه

کند. پوشش گیاهی غالب در گیرد و آن را سفید پوش میاز آن برف جاي سرسبزي و گیاهان را می

هاي رنگارنگ است. ولی در آغاز فصل رویش گیاهان مرتعی در سبالن در تمام فصول رویش، گل

پوشاند که در هاي گل داري میمتري را ژئو فیت 3200هاي سبالن تا ارتفاع اردیبهشت سطح خاك دامنه

  دنیا به سینوزي سبالن معروف است.

اند از: شقایق نعمانی، گل کنند که عبارتهاي زیادي از گیاهان در سنیوزي سبالن شرکت میگونه  

حسرت، شیر مرغ کوهی، گل سنبل، الله سرنگون، رنبق و نوعی سیزاب. این گیاهان که خود را با شرایط 

ي سبالن و کشور اند، در صورت توسعه و گسترش افزوده زیادي براي منطقهق دادهخاص سبالن تطبی

خواهند داشت پوشش گیاهی سبالن، عالوه بر ارزش غذایی و دامی، در کنترل سیالب و آبخیزداري 

کند (ایمانی و ابراهیمی، منطقه نیز نقش بسزایی دارد که لزوم حفاظت، حراست از آن را توجیه می

هاي توریستی عالقمندان بی هاي خاص خود را دارند و به عنوان جاذبه).  گل و گیاه جاذبه120، 1391

شود، استفاده از آن به هاي گل و گیاه عالوه بر آن که سبب تلطیف روح و روان میشماري دارد. جاذبه

گیرد. که ر میروید و مورد استفاده درمانی قراعنوان ماده دارویی که در منطقه سرعین و حوالی آن می

نمائیم: پونه، شقایق، غازیاغی، کنگر، شنگ، علف چشمه (بوالغ اوتی)، بومادران، مختصراً به آنها اشاره می

بابونه، آویشن، چیله داغی، انواع قارچ، توکلیجه، ثعلب، خاکشیر، گل ختمی، گزنه، گل سرخ، شاه تره، 

  ).48، 1384صدك (اسبقیان، ترشک، بذرك، بنفشه، خشخاش، ریحان ، زیره، نعناع و قا

  کشاورزي 2-5-1

بخش کشاورزي در سطح منطقه شامل فعالیتهاي زراعی، باغداري، دامداري است که به علت وجود   

منابع آب زمینهاي مناسب کشاورزي و مراتع فراوان، از رونق خوبی برخوردار است. اصلی ترین محصول 

عضی روستاها هم حبوبات و محصوالت لبنی تولید می کشاورزي گندم، جو و سیب زمینی می باشد؛ در ب

شوند که در درجه دوم اهمیت قرار دارند. میوه ها و حبوباتی که در باغ ها و مزارع دهستان به عمل می 

آیند بیش تر مصرف مردم روستاها و شهر سرعین قرار می گیرد، از میوه هاي این دهستان که به صورت 

توان به سیب، گالبی، گوجه سبز، آلوچه وحشی، گیالس، زردآلو و گردو  خیلی محدود تولید می شود می
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نفر شاغل در بخش کشاورزي وجود  129). در شهر سرعین 162، 1391اشاره کرد.(ایمانی و ابراهیمی، 

نفر در بخش  112دهند. از این تعداد مجموعاً درصد شاغلین این شهر را تشکیل می 15/16دارد که 

درصد نیز فعالیت خود را اظهار نکرده اند. در  10بخش عمومی فعالیت می کنند.  نفر در 2خصوصی و 

کارکن فامیلی بدون فرد  9کارکن و مستقل و یک فرد و حقوق بگیر و  99کارفرما،  2بخش خصوصی 

وجود دارد. با بررسی زیر گروه هاي این بخش به این نتیجه می رسیم که تمام کارکنان بخش کشاورزي 

هاي جنگل داري و قطع اشجار، ش کشاورزي و شکار قرار دارند. بدین ترتیب در زیربخشدر زیربخ

شود. از لحاظ سواد جمعیت ماهیگیري و صید و پرورش و تکثیر حیوانات آبزي و... هیچ فعالیتی انجام نمی

درصد جمعیت  06/48درصد شاغل بی سواد و  94/51شاغل در بخش کشاورزي شهر سرعین داراي 

  ).1385باشد (مرکز آمار ایران، باسواد میشاغل 

  پوشش جانوري -2-6

ي کنند از جملههاي سبالن زندگی میحیوانات وحشی زیادي در اطراف سرعین و طبیعت بکر دامنه 

توان به گرگ، روباه، خرگوش، خرس، جوجه تیغی، الك پشت، خفاش، بلدرچین، عقاب، شاهین، آنها می

ي سبالن هاي این حیوانات در دامنهجغد و قرقی اشاره کرد. یکی از زیستگاه مرغابی، مار، کبک، پرستو،

  ).39، 1384باشد (اسبقیان، به شیروان دره سی معروف می

هاي مهم جانوري سبالن، براي حفظ اکوسیستیم منطقه، آثار با ارزشی هستند که باید مورد گونه   

جانوري از قبیل قوچ و میش ارمنی، کل و بز، گرگ، روباه، هاي مهم حفاظت و حراست قرار گیرند. گونه

خرگوش، جوجه تیغی، الك پشت، خفاش، بلدرچین، عقاب، شاهین، مرغابی، مار، کبک، پرستو، جغد و 

- تایی در حرکت بودند، اکنون به ندرت دیده می 90هاي هاي سبالن با گلهقرقی که زمانی در زیستگاه

ر از قبیل غزال مغان که در فصل تابستان در سبالن و حوالی آن زندگی هاي دیگشوند. هم چنین گونه

هاي جانوري دیگر در حال انقراض، خرس، یوزپلنگ، اند. گونهکردند، اکنون به طور کامل منقرض شدهمی

اي دارند. در ارتفاعات گرگ، خوك و خرگوش خاك ساز هستند که از نظر تولید خاك اهمیت فوق العاده

توان مشاهده کرد. هم چنین، این اي را در فصل تابستان به احتمال زیاد مین خرس قهوهباالي سبال

 هاي کبک دري (بزرگ ترین کبک کشور) نامید. پرندگان دیگري ارتفاعات را باید از مناسب ترین زیستگاه
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in this province in historical periods. In this research, we have attempted to study the 
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these spaces, they have compared them with other types of rock architecture in other parts 
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