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The formation of human settlement has always been based on natural 

factors such as water and soil and has been affected by various natural 
features, economic and other characteristics. Factors such as altitude, slope, 
rivers, climatic factors and lithology are some of which play a more effective 
role in this field. The aim of this study was to investigate the establishment 
status of Heilevar, historical settlement in terms of natural criteria and also 
the action of climatic factors on the type and style of architecture and the 
formation of its historical context. In the following, the study and recognition 
of effective historical elements in the appearance, formation and development 
of the Heilevar settlement in order to meet human needs during the life of the 
complex will be evaluated. For this reason, by using the information and 
resources available in libraries as well as the archives of the Cultural Heritage 
Organization of East Azerbaijan Province and also visiting the site of the 
studied historical settlement and finally, the descriptive research method 
analyzes the obtained data and the role of each factor in the location as well 
as the formation of the structure, elements and equipment of the Heilevar 
settlement are discussed.The results of the studies show that the above-
mentioned natural factors such as topography, water resources, rich soil and 
suitable climate, have a significant influence on the location and formation 
and structure of the Heilevar settlement. According to the results of the 
research in the study of residence, the climate factor has a high impact, 
because it has been effective in the type and style of architecture of the 
historical complex (centralized and introverted architecture). 
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  نقش   و   آمده   بدست   هاي داده   تحلیل   به   توصیفی،   تحقیق   روش   از   استفاده   با   نهایت   در   و   مطالعه   مورد   تاریخی 

  پرداخته  ور حیله   سکونتگاه   تجهیزات   و   عناصر   و   بافت   گیري شکل   نیز   و   گزینی مکان   در   عوامل   از   کدام   هر 
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 مقدمه 

  طبیعت   با  اساسی  شکل  سه  به  ساخت  انسان  هاي مکان
 سازي نمادین  و  سازي تکمیل  ،سازي نمایان  ؛ باشند می  مرتبط

 در   سکونت   و  هستند   یافتن  استقرار  کلی  فرآیند  از  وجوهی
  در   سکونت  .است  مربوط  عملکرد  این  به  کلمه  وجودي   معناي 
  ). Schultz, 30: 2012(  است  معماري   هدف  ،وجودي   مفهوم 

  دخیل  روستاها  اولیه  هسته  گیري شکل  در  متعددي   ملعوا
  منابع   ،آبی  منابع  به  توانمی   عوامل  این  جمله  از  .باشند می

  عوامل   ،توپوگرافی  ،تاریخی  عوامل  ،مذهبی   عوامل  ،اقتصادي 
  سبک   مذکور  عوامل  از  یک  هر   به  توجه  با  .کرد  اشاره  و...  جوي 

  نمود  بشري  نیازهاي  به پاسخ جهت در روستا معماري  نوع و
 این   گفت،   توانمی  جرات  به  ). Zargar, 2011(  کندمی   پیدا

  نیز   دستکند  هاي سکونتگاه  گزینیمکان  در  توانندمی  عوامل
 کنند.  ایفا بسزایی نقش 

  انگیز شگفت  هاي گونه  از  یکی  دستکند  فضاهاي    
 انسان   هوشمندانه  و  ارزشمند  تجربه  حال  عین  در  و   معماري 

  به   که  معماري   از  نوع  این  شود.می  محسوب  سکونت  براي 
  با   باشد،می  خود  پیرامون  طبیعی   محیط  از  متاثر  شدت
 قرابت   پایدار  توسعه  همچون  جدید،  هاي نگرش  و  هاتئوري 
  زبان   در  ).Haghighat Naeini, 291: 2012(  دارد  زیادي 

  Man-made cave  ، "دستکند"معادل  اصطالح  انگلیسی
  مشابه  الحطاص  از  برگرفته  ،Troglodytic  واژه  و  است؛

  در   را  تري جامع   مفهوم  ،Troglodytique  یعنی  آن  فرانسوي 
  آکسفورد  فرهنگ  در  ،Troglodyte  واژه  اگرچه  گیرد.می  بر
  این  ولی  است،  شده  معنا  "کند می  زندگی  غار  در  که  انسانی"

 بخش  دو  از  و  است.  )Troglodyta(  یونانی  اي واژه  اصل  در  واژه
)Trogle(  و  "حفره  و  گودال"معنی  به  )Dynien(   به  

  بدین   است.  شده  تشکیل  "چیزي   داخل  در  کردن  نفوذ"معنی
 معماري "توانمی  را  Troglodytic Architecture  واژه  ترتیب،

 ) Ashrafi, 2011( کرد.  معنا "حفره درون در یافته نفوذ
 و  شود،می  برده  کار  به   «دستکند»  واژه  اخیرا  ایران  در
  یا  تپه  و  کوه  دل  در  که  است  معماري   آثار  کلیه  آن  از  منظور

 
 ند.معروف  "هیق "ه ب یدر اصطالح محل ورلهیدستکند ح يهاخانه.   ۱

  نوپایی   واژه  بحث  مورد  واژه  واقع،  در  شوند. می   کنده  زمین
  از   کامل  نسبتا  تعریفی  هاواژه  دیگر  از  بیش   بسا  چه  که  است
  فعل   بیانگر  طرف  یک  از  واژه  این  دهد.  دستبه  آثار  این

 کردن  «حفر  به  معین  فارسی  فرهنگ  در  که  است  «کندن»
  شدن   اضافه  با  طرفی  از  و  است؛  شده  معنی  آن»  مانند  و  زمین

  تاکید   انسان  وسیله   به   کندن  عمل  بر  آن،  به  «دست»  پیشوند 
 و  ساماندهی  هنر  یعنی  آن  عام  مفهوم  به  را  معماري  اگر  دارد.

  در   دستکند  معماري   بنامیم،  خالی  فضاي   کردن  محصور
  توده   درون  از  خالی  فضاي   ایجاد   و  خلق  هنر  متفاوت،  تعریفی

 و کرمان میمند روستاي  )Ashrafi, 2011( شود. می معنا پر،
 معروف  نمونه  دو  عنوان  به  توانمی  را  تبریز  کندوان  روستاي 

 برد.  نام ایران  دستکند معماري  مصادیق از
 یکدیگر  کنار  در  بتواند  که  فضاهایی  به  انسان  نیاز

  وي  حیات  طول  در  باشد،  او  زیستی  مقتضیات  پاسخگوي 
 اقلیمی،  نامالیمات  بر  شدن  چیره  است.  داشته  وجود  همواره

 آن،   در  تصرف  و  دخل  براي   زمین  قابلیت  و  ابزارها  معیشت،
  هزینه،   کمترین  با   امنیت   حفظ  چون  دیگري   مسائل   کنار  در

 و  هاآن  با  ارتباط  نوع  و  پیرامون  نقاط  سایر  به  نسبت  فاصله
 را  خود  حیات  بشر  که   طبیعت  با  مناسب   تعامل   نهایت   در

 و   گیري شکل  به  که   هستند  مواردي   داند،می  آن  به  مدیون
 ور حیله  است.  شده   منجر  دستکند   هاي مجموعه  کالبدي   فرم

  معماري   صورت  هب  انسان  زیستگاه  از  نمودي   عنوان  هب
  است.   ایرانی  ارزش  واجد  معماري   شاهکارهاي   از  و  دستکند،

  دستکند   واحد   چندین  از  متشکل  معماري   مجموعه  این
  است   مرتبط  خدماتی  و  مسکونی  عملکرد  با  )1قیه   48   (حدودا

 وجود   با  لکن   اند.آمده  هم  گرد  اي هنرمندانه  طرز  هب  که
  و  کمیت  ایرانی،  دستکند  معماري  آثار  سلسله  در  آن  اهمیت
  نظام   چارچوب  در  آن  حفاظت  نحوه  و  تاریخی  منظر  کیفیت

  عوامل   مطالعه  لذا  نیست.  مشخص  وضوح  به  ایرانی  معماري 
 در  تامل   همچنین   و  گیري شکل   نحوه   و  استقرار  نظام   در  موثر

 پژوهش   در  آن  فرد  به  منحصر  و  کارا  معماري   نوع  و  سبک

 

  است.   گرفته  قرار  توجه  مورد  اساسی  اصل  عنوان  به  حاضر
 در  که  اعتباري   و  جایگاه   علیرغم  ،ورحیله  دستکند  سکونتگاه 

  است؛ کرده  کسب  خود  براي  معماري   با  مرتبط  مباحث
  ناشناخته   آن  معمارانه  جزئیات  و  عناصر   از  بسیاري   همچنان

  نوع   بودن  بدیلبی  نمایانگر  که  اي بهینه  کارکرد  و  بوده
  میان   این  در  آنچه  اما  است.  داده  دست  از  را  باشد  آن  معماري 

 در  عناصر  این  که  است  حقیقت   این  درك  ،نمایدمی  مهم
-گشته  آن  از  جزیی  و  شده  تنیده  خود  پیرامون  محیط  و  منظر

 گیري شکل  و  ساخت   در  اساسی   نقش   هم  کنار   در  که   اند
  ساخت   انسان  منظر  نهایت   در   و  طبیعی  منظر  ،طبیعی   محیط

  بررسی   و  قرارگیري   موقعیت  به  توجه  با  حال  دارند.  عهده  بر  را
  محدوده   در   مطالعه  مورد  سکونتگاه   استقرار  در  موثر  عوامل
  نحوه   و  معماري   سبک  و  فرم  بررسی   همچنین   و  خود  مکانی 
 ادامه  در  که   ورحیله  تاریخی  سکونتگاه   بافت   گیري شکل

  دنبال   به  حاضر  پژوهش  شد؛  خواهد  پرداخته  آن  به  تحقیق
  جغرافیایی   محیط   پیرامون،  هاییپرسش  براي   پاسخی   یافتن

 ها آن  هاییپتانسیل  و  ورحیله  ددستکن  سکونتگاه  معماري   و
  عوامل   و  زمان   طول   در  سکونتگاه   این  تاریخی  تحول   سیر  بود.
 شد.   بررسی  نیز   ورحیله  سکونتگاه   استقرار  و  پیدایش  در  موثر
 

 پژوهش   شناسی روش 

  مطرح   تاریخی  بستري   در  تحقیق  مسئله  اینکه  به  توجه  با
  بر   تکیه  با  ابتدا   ،پژوهش  اهداف  به  رسیدن  جهت  ؛باشدمی

 متغیرهاي   بندي جمع  و  مطالعه  به  نسبت  اي،کتابخانه  منابع
 در  انسانی  هاي سکونتگاه  استقرار  نظام   و  گزینیمکان  در  موثر

  عوامل   این  سپس  و  شد  پرداخته  پژوهش  نظري   مبانی  بخش
 قرار  ارزیابی  و  سنجش  مورد  ور،حیله  سکونتگاه  محل  در

  در  موجود  مدارك  و  اسناد  از  گیري بهره  با  ادامه،  در  گرفت.
  نیز   و  شرقیآذربایجان  استان  فرهنگی  میراث  سازمان   آرشیو

  با   مطالعه،  مورد  تاریخی  سکونتگاه  سایت  به  حضوري   مراجعه
 شد پرداخته آمده؛ بدست هايداده تحلیل به  توصیفی روش

  سکونتگاه   بافت   گیري شکل  عوامل  تحلیل  و  بررسی  سپس   و
  نقش   و  سکونتگاه  تجهیزات  و  عناصر  معماري،  سبک  ور،حیله

  دوران   در  انسان   معیشتی  - زیستی  نیازهاي   رفع  در  کدام  هر
 پذیرفت.  صورت مجموعه حیات
 

 پژوهش   پیشینه 
  محققان   وسیله   به   عمدتًا   ما   کشور   در   دستکند   معماري   آثار 

  بیشتر   یا   و   گرفته   قرار   مطالعه   مورد   داخلی   پژوهشگران   و 
  و   اروپایی   دانشمندان   و   ماجراجویان   توسط   ها بررسی   و   مطالعات 

  منتشر   نقیض   و   ضد   نظریات   با   معموًال   که   گردیده   انجام   مریکایی آ 
  ایران،   در   آثار   این   پیرامون   پراکنده   مطالعات   جمله   از   .اند شده 

  خصوص   به   آلمانی   دانشمندان   که   است   "اي صخره   معماري "
  و   اند کرده   منتشر   "AMI"  مجالت   در   دیگران   و   کالیس   ولفرام 

-صخره   آثار   پیرامون   بیر   لیونل   و   بال   واریک   چون   دیگر   افرادي   یا 
  محققان   از   تعدادي   اند. کرده   بررسی   و   مطالعه   ایران   جنوب   اي 

  انجام   گذشته   هاي دهه   در   زمینه   این   در   مطالعاتی   نیز   ما   کشور 
  محققان  از  همایون   غالمعلی   و  سرفراز  اکبر علی  جمله  از  اند داده 
  موجود   دستکند   آثار   مورد   در   سرفراز   . باشند می   زمینه   این   در   بنام 
  دهکده   مورد   در   همایون   و   کرمان   میمند   و   خارك   جزیره   در 

  را   ی های بررسی   و   مطالعات   میمند،   و   آذربایجان   کندوان   اي صخره 
 ). Shekari Niri, 12: 1994(   اند داده   انجام 

  معماري   مطالعات   زمینه   در   ایرانی   محققان   از   که   همایون 
  تعریف   اینطور   را   معماري   نوع   این   است،   دستکند   و   اي صخره 

  به   و   کنیم می   ایجاد   اي حفره   اي صخره   در   وقتی   که   کند می 
  یا   خانه   همچون   نیاز   مورد   فضاهاي   تا   داده   وسعت   را   آن   تدریج 
  در   که   را   صخره   با   انسان   مبارزه   محصول   این   شود،   ایجاد   آرامگاه 
-می  "اي صخره   معماري " باشد؛ می   معماري   ي فضا  ایجاد  جهت 

  یا   کالبد   نتیجه   در   فضا   معمولی   و   آزاد   معماري   در   امیم. ن 
  اي صخره   معماري   در   صورتیکه   در   است   شده   ایجاد   ساختمان 

  ایجاد   از   و   شود می   شروع   فضا   از   معماري   یعنی   است   آن   عکس 
  رسد می   بزرگ   فضاي   به   و   شده   آغاز   کوچک   فضاي   تدریجی 

 )Homayoun, 65: 1975 .(   1391  سال   در   که   است   ذکر   به   الزم  
  و   گردید   برگزار   کرمان   در   ایران   دستکند   معماري   همایش   اولین 

  که   نمودند   ارائه   را   خود   مقاالت   مطالعاتی   حوزه   این   پژوهشگران 
  دکتر   تدوین   و   سرپرستی   به   مقاالت   مجموعه   قالب   در   آن   نتایج 
  نیز   1397  و   1394  سال   در   همچنین   . یافت   انتشار   اشرفی   مهناز 
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  است.   گرفته  قرار  توجه  مورد  اساسی  اصل  عنوان  به  حاضر
 در  که  اعتباري   و  جایگاه   علیرغم  ،ورحیله  دستکند  سکونتگاه 

  است؛ کرده  کسب  خود  براي  معماري   با  مرتبط  مباحث
  ناشناخته   آن  معمارانه  جزئیات  و  عناصر   از  بسیاري   همچنان

  نوع   بودن  بدیلبی  نمایانگر  که  اي بهینه  کارکرد  و  بوده
  میان   این  در  آنچه  اما  است.  داده  دست  از  را  باشد  آن  معماري 

 در  عناصر  این  که  است  حقیقت   این  درك  ،نمایدمی  مهم
-گشته  آن  از  جزیی  و  شده  تنیده  خود  پیرامون  محیط  و  منظر

 گیري شکل  و  ساخت   در  اساسی   نقش   هم  کنار   در  که   اند
  ساخت   انسان  منظر  نهایت   در   و  طبیعی  منظر  ،طبیعی   محیط

  بررسی   و  قرارگیري   موقعیت  به  توجه  با  حال  دارند.  عهده  بر  را
  محدوده   در   مطالعه  مورد  سکونتگاه   استقرار  در  موثر  عوامل
  نحوه   و  معماري   سبک  و  فرم  بررسی   همچنین   و  خود  مکانی 
 ادامه  در  که   ورحیله  تاریخی  سکونتگاه   بافت   گیري شکل

  دنبال   به  حاضر  پژوهش  شد؛  خواهد  پرداخته  آن  به  تحقیق
  جغرافیایی   محیط   پیرامون،  هاییپرسش  براي   پاسخی   یافتن

 ها آن  هاییپتانسیل  و  ورحیله  ددستکن  سکونتگاه  معماري   و
  عوامل   و  زمان   طول   در  سکونتگاه   این  تاریخی  تحول   سیر  بود.
 شد.   بررسی  نیز   ورحیله  سکونتگاه   استقرار  و  پیدایش  در  موثر
 

 پژوهش   شناسی روش 

  مطرح   تاریخی  بستري   در  تحقیق  مسئله  اینکه  به  توجه  با
  بر   تکیه  با  ابتدا   ،پژوهش  اهداف  به  رسیدن  جهت  ؛باشدمی

 متغیرهاي   بندي جمع  و  مطالعه  به  نسبت  اي،کتابخانه  منابع
 در  انسانی  هاي سکونتگاه  استقرار  نظام   و  گزینیمکان  در  موثر

  عوامل   این  سپس  و  شد  پرداخته  پژوهش  نظري   مبانی  بخش
 قرار  ارزیابی  و  سنجش  مورد  ور،حیله  سکونتگاه  محل  در

  در  موجود  مدارك  و  اسناد  از  گیري بهره  با  ادامه،  در  گرفت.
  نیز   و  شرقیآذربایجان  استان  فرهنگی  میراث  سازمان   آرشیو

  با   مطالعه،  مورد  تاریخی  سکونتگاه  سایت  به  حضوري   مراجعه
 شد پرداخته آمده؛ بدست هايداده تحلیل به  توصیفی روش

  سکونتگاه   بافت   گیري شکل  عوامل  تحلیل  و  بررسی  سپس   و
  نقش   و  سکونتگاه  تجهیزات  و  عناصر  معماري،  سبک  ور،حیله

  دوران   در  انسان   معیشتی  - زیستی  نیازهاي   رفع  در  کدام  هر
 پذیرفت.  صورت مجموعه حیات
 

 پژوهش   پیشینه 
  محققان   وسیله   به   عمدتًا   ما   کشور   در   دستکند   معماري   آثار 

  بیشتر   یا   و   گرفته   قرار   مطالعه   مورد   داخلی   پژوهشگران   و 
  و   اروپایی   دانشمندان   و   ماجراجویان   توسط   ها بررسی   و   مطالعات 

  منتشر   نقیض   و   ضد   نظریات   با   معموًال   که   گردیده   انجام   مریکایی آ 
  ایران،   در   آثار   این   پیرامون   پراکنده   مطالعات   جمله   از   .اند شده 

  خصوص   به   آلمانی   دانشمندان   که   است   "اي صخره   معماري "
  و   اند کرده   منتشر   "AMI"  مجالت   در   دیگران   و   کالیس   ولفرام 

-صخره   آثار   پیرامون   بیر   لیونل   و   بال   واریک   چون   دیگر   افرادي   یا 
  محققان   از   تعدادي   اند. کرده   بررسی   و   مطالعه   ایران   جنوب   اي 

  انجام   گذشته   هاي دهه   در   زمینه   این   در   مطالعاتی   نیز   ما   کشور 
  محققان  از  همایون   غالمعلی   و  سرفراز  اکبر علی  جمله  از  اند داده 
  موجود   دستکند   آثار   مورد   در   سرفراز   . باشند می   زمینه   این   در   بنام 
  دهکده   مورد   در   همایون   و   کرمان   میمند   و   خارك   جزیره   در 

  را   ی های بررسی   و   مطالعات   میمند،   و   آذربایجان   کندوان   اي صخره 
 ). Shekari Niri, 12: 1994(   اند داده   انجام 

  معماري   مطالعات   زمینه   در   ایرانی   محققان   از   که   همایون 
  تعریف   اینطور   را   معماري   نوع   این   است،   دستکند   و   اي صخره 

  به   و   کنیم می   ایجاد   اي حفره   اي صخره   در   وقتی   که   کند می 
  یا   خانه   همچون   نیاز   مورد   فضاهاي   تا   داده   وسعت   را   آن   تدریج 
  در   که   را   صخره   با   انسان   مبارزه   محصول   این   شود،   ایجاد   آرامگاه 
-می  "اي صخره   معماري " باشد؛ می   معماري   ي فضا  ایجاد  جهت 

  یا   کالبد   نتیجه   در   فضا   معمولی   و   آزاد   معماري   در   امیم. ن 
  اي صخره   معماري   در   صورتیکه   در   است   شده   ایجاد   ساختمان 

  ایجاد   از   و   شود می   شروع   فضا   از   معماري   یعنی   است   آن   عکس 
  رسد می   بزرگ   فضاي   به   و   شده   آغاز   کوچک   فضاي   تدریجی 

 )Homayoun, 65: 1975 .(   1391  سال   در   که   است   ذکر   به   الزم  
  و   گردید   برگزار   کرمان   در   ایران   دستکند   معماري   همایش   اولین 

  که   نمودند   ارائه   را   خود   مقاالت   مطالعاتی   حوزه   این   پژوهشگران 
  دکتر   تدوین   و   سرپرستی   به   مقاالت   مجموعه   قالب   در   آن   نتایج 
  نیز   1397  و   1394  سال   در   همچنین   . یافت   انتشار   اشرفی   مهناز 
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  حال   در   که   شد   برگزار   همدان   و   تهران   در   سوم   و   دوم   همایش 
 باشند. می   چاپ   دست   در   آن   مقاالت   مجموعه   حاضر 
در      صریح  بطور  موضوع،  ادبیات  مرور  نظر  از  که  آنچه 

آن که در دوره معاصر،   مشهود است، ور دستکند حیله  سکونتگاه 
براي   کمتري  اقبال  ایرانی  معماري  مطالعات  پژوهشگران حوزه 

اند که این  مطالعه و بررسی عالمانه این مجموعه از خود نشان داده 
 نقصان پژوهشی، ابهاماتی را در پیشینه آن متصور کرده است. 

 

 ور حیله   سکونتگاهی   محدوده   شناخت 
  شهرستان   شمال   در   ور حیله   تاریخی   دستکند   سکونتگاه 

  شمال   کیلومتري   2  و   شرقی آذربایجان   استان   توابع   از   اسکو 
  متر   2111  به   دریا   سطح   از   آن   ارتفاع   و   است   شده   واقع   کندوان 

  ارتفاعات   از   یکی   جوار   در   سکونتگاه   این   معماري   آثار   رسد. می 
  است.   گردیده   سهندحفر   فشانی آتش   مجموعه   غربی   شمال 

  است.   نشده   مشخص   دقیقًا   ور حیله   در   انسان   سکونت   سابقه « 
  لعابدار   و   ساده   هاي سفال   قطعات   شامل   که   مکشوفه   شواهد   و   آثار 

  شده   یاد   دوران   در   را   منطقه   آبادانی   و   رونق   است،   اسالمی   دوران 
-دوره   به   مربوط   لعابدار   هاي سفالینه   وجود (   رساند. می   اثبات   به 

  شده   یاد   ادوار   در   ور حیله   آبادي   از   حکایت   صفوي   تا   ایلخانی   هاي 
  که   اسالمی   دوران   به   مربوط   قدیمی   گورستان   همچنین   دارد.) 

  شده   واقع   مذکور   سکونتگاه   غربی   شمال   متري   300  فاصله   در 
  در   آن   هاي خانه   تمام   متاسفانه   کند. می   تایید   را   فوق   موضوع 

  و   است   شده   سکنه   از   خالی   مغول   حمله   اثر   بر   هجري   7قرن 
 » 1اند. شده   مهاجرت   به   مجبور   آنجا   در   ساکن   مردم 

 پژوهش   نظري   مبانی   و   ها دیدگاه   مفاهیم، 
  ، سازي ساختمان   و   معماري   تاریخی   تطور   سیر   در 

  طراحان   کار  اصول   هوایی   و  آب   و   اقلیمی   شرایط   به  پاسخگویی 
  در   توانیم می   را     ادعا   این   مصداق   گیرد. می   قرار   سنتی   معماران   و 

  سهند   کوهستانی   شهرهاي   در   واقع   هاي ساختمان   پالن 
  در   که   ور حیله   سکونتگاه   تاریخی   بافت   همچنین   و   (کندوان) 

  باشیم.   شاهد   باشد، می   جنوب   به   رو   و   شده   محافظت   باد   مقابل 
  در   را   بسزایی  نقش  اقلیم   ، محلی  هاي سبک   و  بومی   معماري   در 

  هاي فعالیت   همچنین   و   سکونتگاهی   مجموعه   حیات   و   کارکرد 
-نتیجه   ها آن   از   بناها   زیبایی   و   فرم   نهایتًا   که   کند می   ایفا   انسان 
 .شود می   گیري 

  ویژه   ساختمانی   هاي روش   به   اقلیمی   طراحی   اجرایی   واژه 
  و   گرمایش   هاي هزینه   کاستن   ها آن   هدف   که   شود می   گفته 

  ایجاد   براي   طبیعی   انرژي   هاي جریان   از   استفاده   با   سرمایش 
 ,Ghobadian, Feyz Mahdavi(   . هاست ساختمان   در   آسایش 

  ضمن   بتواند   که   است   طرحی   اقلیمی   طرح   عبارتی   به   ) 2001
  هرچه   گیري بهره   و   خود   پیرامون   طبیعی   محیط   با   هماهنگی 

  محیط   امکان   حد   تا   محل،   در   موجود   طبیعی   نیروي   از   بیشتر 
  کند.   ایجاد   آن   کنندگان استفاده   براي   مناسبی   طبیعی 

 )Kasmaei, 1990 (   به   نسبت   ادامه   در   شد،   مطرح   آنچه   بر   عالوه  
  گیري شکل   در   موثر   عوامل   و   ها شاخصه   مبانی،   بررسی 

  از   یک   هر   اقلیمی   طراحی   منجربه   که   دستکند   هاي سکونتگاه 
  پرداخته   ، 1  جدول   قالب   در   است؛   شده   دستکند   هاي سکونتگاه 

. شد   خواهد 
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ور، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگري  پرونده ثبت ملی و مرمتی حیله
 .1396استان آذربایجان شرقی، سال

 

 

 
 هاي دستکندگیري سکونتگاه هاي موثر در شکلعوامل و شاخص . 1جدول 

-محقق و نظریه
 پرداز 

 شرح  موثر  عامل

 غالمعلی همایون 
(Haghighat 
Naini, 295: 

2012) 
 و

 میترا آزاد 
(23:2012) 

 مذهبی و اعتقادي 
احترام بوده و نقش مهمی در آداب مذهبی داشته  ها کوه عنصري مقدس و مورد  در مذهب آریایی 

 ؛ شد ها کنده مینیایش در دل غارهایی که به صورت طبیعی وجود داشته و گاه در دل سنگ   .است
 .دانستندها میها جایگاه خدایان خود را در کوهچرا که آریایی  ه است گرفتانجام می 

Antoniades  احترام به طبیعت 

شان دادن نیروهاي طبیعت است که این امر با استفاده از عناصر و ماده طبیعی  اي براي نمعماري وسیله
 .افتدسهم بشر از طبیعت به رویکرد آن در معماري اتفاق می   . بخشدبه صورت عینی به محیط معنا می 

آلتو   و    طبیعت   از   مستقیماً  که  است   ناپذیريپایان  هاي وسیله  و  منابع  داراي  معماري   هنر"به گفته 
نشأت می واکنش بشري  احساسات  ناپذیر  توصیف  از عناصر طبیعت در    ".گیردهاي  نوعی  به  معمار 

شاید بتوان گفت در کنار دیدگاه توسعه پایدار در معماري و حفظ محیط ، گیردساخت و ساز الگو می
با همه  طبیعت  "  ،توان نگاه کردها به معماري و طبیعت میاز دیگر جنبه  ،زیست و اکوسیستم زمین

 فراهم  را  موجودات  رویش  و  وجود  الزم  شرایط  و  دمد ها میروح زندگی را در آن  ، چیز در تماس است
 معماري  در  آن   بودن  زمینی  و  جاودانی  مطلق  روح   از   توانمی  طبیعت   به   ملموس  دیدگاه  این   کند. بامی
بر    مبتنی  طبیعت   جلوه  جست،  پیرامونی  محیط  در   را  آن  بازتاب  و   کرد  برخورد  احساسی   ايگونه  به

 ."دریافتی محسوس باشد

Sterling 
(8:1981) 

 و
Elwefati 

(20:2007) 

 اقلیم
 (آب و هوا) 

جایی که اختالف دماي   .هاي دستکند ابتدا در نقاطی با آب و هواي خشن به وجود آمدندسکونتگاه 
ساکنان از قانون طبیعت در استفاده    داخل سکونتگاه با بیرون و محیط پیرامونی آن قابل مالحظه بود.

 20ها  کردند چرا که انرژي مصرفی در این مجموعه حداقل انرژي و جلوگیري از اتالف آن پیروي می
 به  تابستان  در  واقع  در  باشد.می  ینزم  روي  در  شده  ساخته  هاينمونه  در  مصرفی  درصد انرژي  80تا  

 تري مناسب  دماي  گرم،  خاك  زمستان  در   .شود  یبه فضا منتقل م  ن یزم  ي خنکا  توسط  گرما،   جذب   جاي
 . کندمی  فراهم بیرون به نسبت فضا درون   را براي

 

 اسماعیلی 
(Ashrafi, 
74:2012) 

 و
 حقیقت نائینی 
(298:2012) 

 دفاعی و امنیتی

از زمانی آغاز شد که به دلیل عدم آشنایی کافی به تکنولوژي   دستکند هاي  سکونتگاهبه  رویکرد انسان  «
 استفاده خطرناك،  جانوران و  دشمنان جوي هاي ساخت و ساز و نیاز به محافظت از مخاطرات و شیوه

هایی نقش دفاعی تعیین ها در دورهاکثر این سکونتگاهرسید.  می  نظر  به  بهینه  حلراه   تنها  روش  این  از
نویسندگان مختلفی به تفصیل از این نقش و جریان پدافند عامل و غیرعامل    .نمودندرا ایفا می  ايکننده

  استتار، "  یعنی  غیرعامل  پدافند  شده  تعریف  اهداف  و  اصول  وانتسخن گفتند در این ارتباط به نوعی می
ها استحکامات و هشدار سریع را در این مجموعه  ،مقاوم سازي  ،تفرقه  ،پوشش  فریب،  مکانیابی،  اختفاء،

نمود و گریزها  . مالحظه  و غارت   ، بنابراین جنگ  ایجاد    ... ها و  قتل  عواملی هستند که در  از  همگی 
مخفی شوند   یهایبراي اینکه بتوانند در پناهگاه  ، دوران تاریخی  ان مردم  .معماري دستکند نقش داشتند

  جز   که  دارند  هاییپناهگاه  و  هامخفیگاه  به  نیاز  دهند؛  ادامه  ویش خ  حیات  به  دشمنان  با  و در مبارزه
 » .دباش نداشته اطالع هامکان آن از کس هیچ خود 
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 هاي دستکندگیري سکونتگاه هاي موثر در شکلعوامل و شاخص . 1جدول 

-محقق و نظریه
 پرداز 

 شرح  موثر  عامل

 غالمعلی همایون 
(Haghighat 
Naini, 295: 

2012) 
 و

 میترا آزاد 
(23:2012) 

 مذهبی و اعتقادي 
احترام بوده و نقش مهمی در آداب مذهبی داشته  ها کوه عنصري مقدس و مورد  در مذهب آریایی 

 ؛ شد ها کنده مینیایش در دل غارهایی که به صورت طبیعی وجود داشته و گاه در دل سنگ   .است
 .دانستندها میها جایگاه خدایان خود را در کوهچرا که آریایی  ه است گرفتانجام می 

Antoniades  احترام به طبیعت 

شان دادن نیروهاي طبیعت است که این امر با استفاده از عناصر و ماده طبیعی  اي براي نمعماري وسیله
 .افتدسهم بشر از طبیعت به رویکرد آن در معماري اتفاق می   . بخشدبه صورت عینی به محیط معنا می 

آلتو   و    طبیعت   از   مستقیماً  که  است   ناپذیريپایان  هاي وسیله  و  منابع  داراي  معماري   هنر"به گفته 
نشأت می واکنش بشري  احساسات  ناپذیر  توصیف  از عناصر طبیعت در    ".گیردهاي  نوعی  به  معمار 

شاید بتوان گفت در کنار دیدگاه توسعه پایدار در معماري و حفظ محیط ، گیردساخت و ساز الگو می
با همه  طبیعت  "  ،توان نگاه کردها به معماري و طبیعت میاز دیگر جنبه  ،زیست و اکوسیستم زمین

 فراهم  را  موجودات  رویش  و  وجود  الزم  شرایط  و  دمد ها میروح زندگی را در آن  ، چیز در تماس است
 معماري  در  آن   بودن  زمینی  و  جاودانی  مطلق  روح   از   توانمی  طبیعت   به   ملموس  دیدگاه  این   کند. بامی
بر    مبتنی  طبیعت   جلوه  جست،  پیرامونی  محیط  در   را  آن  بازتاب  و   کرد  برخورد  احساسی   ايگونه  به

 ."دریافتی محسوس باشد

Sterling 
(8:1981) 

 و
Elwefati 

(20:2007) 

 اقلیم
 (آب و هوا) 

جایی که اختالف دماي   .هاي دستکند ابتدا در نقاطی با آب و هواي خشن به وجود آمدندسکونتگاه 
ساکنان از قانون طبیعت در استفاده    داخل سکونتگاه با بیرون و محیط پیرامونی آن قابل مالحظه بود.

 20ها  کردند چرا که انرژي مصرفی در این مجموعه حداقل انرژي و جلوگیري از اتالف آن پیروي می
 به  تابستان  در  واقع  در  باشد.می  ینزم  روي  در  شده  ساخته  هاينمونه  در  مصرفی  درصد انرژي  80تا  

 تري مناسب  دماي  گرم،  خاك  زمستان  در   .شود  یبه فضا منتقل م  ن یزم  ي خنکا  توسط  گرما،   جذب   جاي
 . کندمی  فراهم بیرون به نسبت فضا درون   را براي

 

 اسماعیلی 
(Ashrafi, 
74:2012) 

 و
 حقیقت نائینی 
(298:2012) 

 دفاعی و امنیتی

از زمانی آغاز شد که به دلیل عدم آشنایی کافی به تکنولوژي   دستکند هاي  سکونتگاهبه  رویکرد انسان  «
 استفاده خطرناك،  جانوران و  دشمنان جوي هاي ساخت و ساز و نیاز به محافظت از مخاطرات و شیوه

هایی نقش دفاعی تعیین ها در دورهاکثر این سکونتگاهرسید.  می  نظر  به  بهینه  حلراه   تنها  روش  این  از
نویسندگان مختلفی به تفصیل از این نقش و جریان پدافند عامل و غیرعامل    .نمودندرا ایفا می  ايکننده

  استتار، "  یعنی  غیرعامل  پدافند  شده  تعریف  اهداف  و  اصول  وانتسخن گفتند در این ارتباط به نوعی می
ها استحکامات و هشدار سریع را در این مجموعه  ،مقاوم سازي  ،تفرقه  ،پوشش  فریب،  مکانیابی،  اختفاء،

نمود و گریزها  . مالحظه  و غارت   ، بنابراین جنگ  ایجاد    ... ها و  قتل  عواملی هستند که در  از  همگی 
مخفی شوند   یهایبراي اینکه بتوانند در پناهگاه  ، دوران تاریخی  ان مردم  .معماري دستکند نقش داشتند

  جز   که  دارند  هاییپناهگاه  و  هامخفیگاه  به  نیاز  دهند؛  ادامه  ویش خ  حیات  به  دشمنان  با  و در مبارزه
 » .دباش نداشته اطالع هامکان آن از کس هیچ خود 
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 حقیقت نائینی 
(292:2012) 

 جغرافیا و محیط 
 (عوامل طبیعی) 

 نا ممکن  هاي بشري کاري درست همانند تشخیص اولین خانه دستکند تشخیص اولین محل معماري 
به وجود آمد که   نقاطیتوان گفت که ابتدا معماري دستکند در آن  است ولی همین قدر می  و دشوار

هاي خود را در امتداد و در هماهنگی دوران تاریخی خانه  انمردم  .ها استقامتشان کمتر بوده استسنگ 
هاي سازي شیوه بهینه  هاي کم ارتفاع و با عنایت بهها و کوهها و یا دل صخرهبا توپوگرافی بر روي تپه

جنس    ، وجود آب  ،عوامل محیطی همچون گرما و سرما  بنابراین  د.کردناقتصادي برپا می   - اجتماعی
 جرأت  به  که  عواملی  .اندایفاي نقش کرده  عها در پدید آمدن و خلق این آثار بدی زمین و ناهمواري

 .دنبو   پذیر  امکان   خود  شده  تعریف  مکان  در  ها سکونتگاه  آفرینش  ها،آن  بدون هرکدام از   گفت  توانمی
 

 
طراحی و معماري  نابراین با توجه به آنچه مطرح شد،  ب

جانبه انرژي در   اقلیمی روشی مناسب در جهت کاهش همه
فضاهاي  جداره  .گرددبناها محسوب می هاي ضخیم سنگی 

سکونتگا  سرمایش    ور،حیله  هداخلی  و  گرمایش  ضرورت 
مکانیکی را به کمترین حد کاهش داده و از انرژي طبیعی  

گیرد. معماري اقلیمی با توجه به موجود در محیط بهره می
جریان طبیعی، منافع طبیعی دیگري نیز دارد. همین عامل  

گردد. بدین صورت اها میموجب شرایط آسایش بهتر در بن
هاي سرمایشی از سیستم  ،که به منظور ایجاد شرایط آسایش

گیري  چرا که خود بناها با بهرهگردد،  و گرمایشی استفاده نمی
از آسایش حرارتی زمین، کمترین مصرف انرژي در محیط را 

توان گفت طراحی  بنابراین، میدهند.  به خود اختصاص می
در مقابل عوامل نامساعد جوي عملکرد تنها  اقلیمی بناها نه 

خوبی دارند، بلکه محیط زندگی انسانی سالم، کارا و زیبا را 
 .سازندنیز فراهم می

 

بافت  مطالعه  روند  بر    بررسی  موثر  طبیعی  عوامل  و 
 ور حیله   سکونتگاه   استقرار 

بافت   بررسی  از   سکونتگاهی براي  است  عبارت  که 
-ویژگی  و نیز  گاهآن سکونت مجموعه عناصر تشکیل دهنده  

باید عوامل   ،هاي سکونتی و روابط ما بین واحدهاي دستکند
یک   هر  که  شود  گرفته  نظر  در  خودمتعددي  جایگاه   در 

  در این پژوهش سعی بر آن شد که   تاثیرات متفاوتی دارند.
جغرافیاییتأثیر   و  محیطی  استقرار  عوامل  نظام  فرم   ،در 

-تاریخی حیله  ه کالبدي سکونتگاگیري  معماري و نحوه شکل
چرا که مجال ارزیابی و سنجش    قرار گیرد  در دستور کار   ،ور

گیري سکونتگاه  هاي موثر در شکلتمامی عوامل و شاخص
ها  ور که در بخش مبانی نظري پژوهش به هرکدام از آنحیله

نمی میسر  حاضر  پژوهش  قالب  در  گردید  باشد.  اشاره 
شامل چند    هاسکونتگاهمعیارهاي محیطی موثر در استقرار  

  ، لیتولوژي   ،هارودخانه  ، ارتفاع  ، شیب  :عامل طبیعی از جمله
به    2ابتدا در قالب جدول  باشند که  دما و تبخیر می  ،بارش

این عوامل از  تاثیر هریک در مکان  بررسی هرکدام  نیز  -و 
ها پرداخته خواهد شد تا بر این  گزینی و استقرار سکونتگاه

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر هر یک  اساس بتوان در ادامه  
واحدهاي   معماري  سبک  و  استقرار  نظام  در  عوامل  این  از 

 . افتیدست ور، دستکند حیله
 

گزینی سکونتگاه  و ارتفاع در مکان   شیب تاثیر عامل     
 ور حیله 

بهحیله  مجموعه از  ور  منفرد  سکونتگاه  یک  عنوان 
باشد  ار می اي برخورد موقعیت کوهستانی و از توپوگرافی ویژه

که در دامنه شیب مالیم کوه آتشفشانی سهند استقرار یافته  
سکونتگاه  .است دیگر  از  کندوان  مهم  روستاي  مرتفع  هاي 

  سکونتگاه آید که با بافت فیزیکی  پیرامون روستا به شمار می 
عوامل   مهمترین  از  همچنین  دارد.  مشهودي  همخوانی 

دل   در  در  شیبو    تپهاستقرار  کوهستان  این   طبیعی 
  عامل امنیت دانست   هتوان در توجه اهالی برا می   سکونتگاه

-حیله  مجموعههاي  که این عامل با توجه به قرار گرفتن خانه
از جنس توف و در شیب  ور در دل صخره آتشفشانی  هاي 

با استناد به اسناد و مدارك   .طبیعی پاسخ داده شده است 
ور، این مجموعه موجود در پرونده ثبت ملی سکونتگاه حیله

 

) در بستر سنگی و در جوار  %20داراي شیب نسبتا مالیم (
از   برخورداري  است.  شده  واقع  سهند  کوهستانی  ارتفاعات 

ها و دسترسی به  شیب مناسب این سکونتگاه، امکان حفر قیه
ان مناسب  ارتفاع  و  در شیب  را  واحدهاي دستکند  در  سانی 

می فراهم  بشر  براي  مجموعه  حیات  است.  دوران  کرده 
فراهم   بر  عالوه  سکونتگاه،  این  فرد  به  منحصر  توپوگرافی 

هاي حاصل ها، در هدایت مناسب آبساختن امکان حفر قیه
از نزوالت جوي به پایین دست مجموعه سکونتگاهی نیز موثر 

 واقع شده است. 
 
 

 ها سکونتگاه ير یگموثر برشکل یعی عوامل طب .2جدول 

 مبانی  عامل موثر 

 شیب

هاي روستایی بدون در نظر گرفتن میزان شیب چندان منطقی تحلیل عامل توپوگرافی و نقش آن در پایداري سکونتگاه
اق اتف  هاییلغزش  زلزله، وقوع و  هابارندگی دنبال به تا شود می سبب مناسب هايشیب  موضوع به توجه  عدم« . رسدبه نظر نمی

توپوگرافی نامناسب یکی از عوامل  ) Ghafouri, Ashuri, 91: 1998( ».فتد که با خسارات جانی و مالی همراه هستندابی
ها یکی از عوامل مهم در مکانیابی استقرار  ها است و بر این مبنا ناهمواريدر پیدایش و توسعه سکونتگاه محدود کننده

ها در سطح فضاي  ها و فعالیتدر تبیین نظام استقرار سکونتگاه )Rahnemaie, 76: 1992( باشد.می ها سکونتگاه
هم از نظر    ،هاي روستاییشیب در استقرار سکونتگاه همچنین . مطرح استمهم عامل توپوگرافی به عنوان عامل  ،جغرافیایی

 . مکانی روستا به طور مستقیم و هم ایجاد شرایط مناسب در معیشت (تولیدات کشاورزي) موثر است موقعیت
 

 ارتفاع 
به نقل از 

)Riahi, 
Javan, 6: 

2018) 

ها  تواند بر استقرار سکونتگاهبارش و تبخیر اثر داشته و به صورت مستقیم می  ،عوامل اقلیمی نظیر دما  روي بر ارتفاع«
درصد   78کند ترکیبی از هاي هوا است. هوایی که انسان تنفس میزهاي تغییر دهنده ترکیب گاارتفاع عامل .تاثیرگذار باشد

اگر این ترکیب به عللی دگرگون شود؛  حال    .درصد آرگون و مقداري گازهاي دیگر است  1کمتر از ، درصد اکسیژن  21 ت،از
عالوه بر تاثیر ارتفاع ) May, 1995:85. (هاي تغییر دهنده ترکیب مذکور استگیرد، ارتفاع از عاملانسان نیز از آن تاثیر می

با  ، بر اساس قاعده کلی .باشداین عامل به تولید خاك و شرایط مناسب یا مناسب سکونت نیز اثرگذار می  ، بر عناصر اقلیمی
 ) Faraji Sabokbar, 213: 2003(  »شود.امکان ایجاد زیربناها و تاسیسات با مشکل مواجه می  ،افزایش ارتفاع

 

 عناصر اقلیمی
 (دما و بارش) 

د ن از دو نظر اهمیت دار ، گذارندها میگیري سکونتگاهبا توجه به خصوصیات اقلیمی و تاثیري که این خصوصیات در شکل 
شرایط محیطی این   و  کیفیت بهتري دارند ،با طراحی اقلیمی از نظر آسایش حرارتی انسان هاییسکونتگاهاز یک سو  
فضاهاي متنوع و دلپذیر   ها،سکونتگاهحرارت و جریان هوا در این  ، نورفصلی ها بهتر است و تنوع و تغییر روزانه و سکونتگاه
جویی در مصرف سوخت مورد نیاز براي  موجب صرفه ،با شرایط اقلیمی ها سکونتگاهز سوي دیگر هماهنگی  ا  و کندایجاد می 

 (Ataiee, Fanaei, 69: 2015)د. شومی فضاهاي آن کنترل شرایط محیطی 
 

 لیتولوژي 

هاي  تولید خاك جهت فعالیت کشاورزي و نفوذ آب ،بستر مکانی روستاها از نظر استحکام در مقابل حوادث غیر مترقبه
  دتلیتولوژي خود تحت تاثیر عوامل دیگري مانند ش) Biglou & Other 36:2013(  .سطحی داراي اهمیت است

  (Riahi, Zamani, 97: 2015).است و روابط تنگاتنگی با اقلیم دارد ...خردشدگی در منطقه و  ،سیستم درزها ،هوازدگی
در یکی از    هاسکونتگاهها به دو دسته آبرفتی و آذرین تقسیم شده و استقرار هاي سازنداست که در آن الیهلیتولوژي عاملی  

 . پذیردهاي مذکور صورت میالیه
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 ور. (ماخذ: سازمان میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی) توپوگرافی مجموعه سکونتگاهی حیله .1 شکل

 

مکان     در  بارش)  و  (دما  اقلیمی  عناصر  گزینی  تاثیر 
 ور حیله   سکونتگاه 

نقش    انسانیهاي  گیري سکونتگاهعناصر اقلیمی در شکل
کند به طوري که تغییرات اندك در عناصر بسزایی را ایفا می

محیط تعادل  زدن  برهم  موجب  ها  سکونتگاه  یاقلیمی 
دامداري به عنوان ،  ورحیله  مجموعه سکونتگاهیدر    .شودمی 

باشد اما در کنار آن مشاغل  یک شغل پایه و اصلی مطرح می 
در قسمت    باغداري و کشاورزي نیز به دلیل وجود منابع آبی

و همچنین خاك حاصلخیز و آب و  سکونتگاه  پایین دست  
هواي معتدل کوهستانی در جهت پاسخ به نیازهاي معیشتی  

، میزان 4و    3. که بر اساس جداول  موثر واقع شده است  انسان
بارش در منطقه، رطوبت نسبی و همچنین درجه حرارت در  

بتوان   منطقه مورد بررسی قرار گرفته است تا بر این اساس
-گزینی سکونتگاه حیلهبر میزان تاثیر عناصر اقلیمی در مکان

ور و همچنین نسبت به میزان تاثیر آن در کار و اشتغال در 
 منطقه، پرداخت.
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 جمع بارندگی 
(mm) 

 رطوبت 
(%) 

 درجه حرارت  
(C) 

 ایستگاه

معدل  
 حداقل

معدل  
 حداکثر

حداقل 
 مطلق 

حداکثر 
 مطلق 

 متوسط 
معدل  
 حداقل

معدل  
 حداکثر

 سهند
195 36 69 12.9- 37.3 12.6 8.8 16.3 

 

 
 

 
 

بررسی  به  توجه  بابا  در  گرفته  صورت  اقلیم  ب  هاي 
حیله به  سکونتگاه  بایستی  محلی   دانشور  بستر   افراد  از 

الیه گزینش  جهت  در  خود  پیرامون  مناسب  طبیعی  هاي 
براي حف از سنگاین الیه  .اشاره کرد  رزمین  از  نرم  ها  تر و 

از طرفی دماي ثابت و مطبوع بستر    . باشندتر میخاك سخت
براي    ،طبیعی را  حرارتی  می   ساکنینآسایش  کرده فراهم 

آن  است تابستانو  از  را  زمستانها  و  گرم  و هاي  هاي سرد 
  . داشتمصون می  ،حیوانات مهاجم   وخشک و نیز دشمنان  

به دلیل طراحی فضاهاي زیستی انسان و دام در    همچنین
حیله  سکونتگاه  در  یکدیگر  درور  جوار  سرد    که  واقع اقلیم 

موجب مذکور  همجواري  است؛  فض  شده  شدن  اي  گرم 
با توجه به   .شده استسکونت انسان به وسیله گرماي دام می

ور، تاثیر  گزینی سکونتگاه حیلهتاثیر عناصر اقلیمی در مکان
نماید.  الذکر مهم میعنصر آب نیز در استقرار مجموعه فوق

وجود آب در یک منطقه عالوه بر سرسبزي و  توان گفت، می
  . گرددآن سبب می  نیز کار و اشتغال را    ،ایجاد منظري زیبا

سکونتگاهی  در   کندوان  حیلهمجموعه  رودخانه  چاي در  ور 
  داشته دست جریان  و در کنار باغات پایین   مجموعه ضلع جنوبی  

و از کنار مزارع و باغات عبور کرده و پس از مشروب ساختن آن  
این رودخانه از    . شود جاري می روستاهاي پایین دست  به سمت  
ور  که در بستر کوهستانی حیله   است هاي فصلی منطقه  رودخانه 

جریان دارد و باعث به وجود آمدن طبیعت زیبا و خیره کننده  
   . شده است   سکونتگاه در امتداد بافت  

 ور گزینی سکونتگاه حیله تاثیر عامل لیتولوژي در مکان 
ور در  حیله  مجموعه سکونتگاهیبا توجه به این که بافت  

  ؛ تشکیل یافته است  )،آذرینتوف (سنگی از جنس    ي بستر
دستکند  خانه واحدهاي  و  یا آن  ها  و  فرسایش  مقابل  در 

مقاومت    ،نیروهاي وارده از جانب باد و زلزله  خردشدگی در اثر

 

 

هاي کشاورزي و باغات  موقعیت استقرار مزارع، زمین . 2شکل 
 ور. پایین دست حیله

ور. ها و مراتع سکونتگاه حیلهموقعیت چراگاه .3شکل   
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ها  چرا که نوع جنس سنگ  . دهندخوبی را از خود نشان می
را   ناچیزي  هزینه  و  بوده  خوبی  پایداري  و  استحکام  داراي 

  .نمایدبراي نگهداري طلب می 
هاي انسانی بوده که در ور حاصل فعالیتکونتگاه حیلهس
آتشسنگدل   سهند،هاي  را  خانه  فشانی  صورت  هایی  به 

احداث    )گوسفند(  دامبراي سکونت موقت خود و  دستکند  
خروج فعالیت   .نداهنمود شامل  سهند  کوه  آتشفشانی  هاي 

گدازه آذرآواري  متعدد  مواد  نیز  و  مختلف  ترکیبات  و   ها 

بودن قطعات در هنگام انفجار    داغ  ؛انفجار بوده استحاصل از  
آنو جوش خوب  و خوردگی  استحکام  سبب  یکدیگر  به  ها 

حیله سکونتگاه  بستر  است تراکم  شده  سبب    .ور  امر  این 
ها را حفاري و محل مناسبی  گردیده که ساکنان این سنگ

فعالیت  و  سکونت  بنابراین براي  نمایند.  انتخاب  خود  هاي 
ها را در برابر فرسایش  هجداره قی  ،تراکم بسترجنس توفی م 

  ،تغییرات درجه حرارت  ،جریان آب  ،برخورد قطرات باران  ،باد
 . کند هاي موجود در هوا محافظت می رسوب نمک و آلودگی

 

 
 

 ور و کندوان. منابع آبی سکونتگاه تاریخی حیله. 4 شکل

 

 ور علل پیدایش و مراحل توسعه سکونتگاه حیله 
آتشفشانی کوه  مهمترین  از  یکی  سهند  ارتفاعات   هاي 

 چهل  و  صد  در  این کوه  آتشفشانی  فعالیت  است.  ایران  خاموش 

 حوضه  نشینی عقب  از  رسیده است. پس  پایان  به  قبل  سال  هزار 

 و  است  گشته  ظاهر  کندوان  سنگی هاي  صخره  کندوان،  دریاچه 
 افقی،  هاي برجستگی  صورت  به  خود  فرسایش خاص  سبب  به 

مخروطی   علل  مورد  در   .اند آمده  در  شکل  هرمی  و  ستونی، 

تاریخی حیله  پیدایش   روایات  ور روستاي کندوان و سکونتگاه 

 شود: می  اشاره  ها آن  به  که ذیًال چندي هست 
 به  از منطقه کندوان  قبًال که  بودند  عشایري  اولیه  ساکنین   - 

دل   در  شده  حفر  هاي از خانه  و  کردند می  استفاده  ییالق  عنوان 

منزل   عنوان به  ور، جهت نگهداري احشام و نیز ها در حیله صخره 
 در  و  کم کرده  را  کوچ  زحمت  بعدها  که  بردند می  بهره  موقتی 

 .اند شده  ساکن  کندوان 
سکونتگاه  ساکنان   کندوان،  منطقه  اولیه  اهالی   - 

که بوده " ور حیله "باستانی  دل خانه  اند،  در  آن  هاي  صخره  هاي 
 هنگام حمله  ور بود. اهالی حیله  شده  حفر  آتشفشانی کوه سهند 

با  دو  حدود  که  منطقه  این  از  ها مغول   فاصله  کندوان  کیلومتر 

 .اند سکنی گزیده  کندوان  در  و  کرده  کوچ  دارد، 
 محل  از این  که  جنگجویانی  از  اي عده  قدیم  هاي زمان  در   - 

به  نظامی  بهتر  موقعیت  علت  به  گذشتند، می   خصوص  محل، 

(کندوان)  توپوگرافی  موقعیت  دامنه  از  نفوذ  که  آن   را  باالي 

 

 

 

 

 

 

 

حیله می  غیرممکن  عالی  استتار  و سیستم   به  را  آن  ور، سازد، 

 ها خانه  توسعه و حفر  به  شروع  و  خود برگزیدند  پناهگاه  عنوان 

 3. اند هاي آتشفشانی کرده دل صخره  در 
ور تا روستاي کندوان  با توجه به فاصله اندك سکونتگاه حیله 

و همچنین آب و هواي مشابه در منطقه، استفاده از این سکونتگاه   
به عنوان ییالق نسبت به سایر نقاط پیرامونی، چندان منطقی  

  ور به عنوان پناهگاه گیري از حیله رسد بهره باشد. به نظر می نمی 
بهتر نظامی و سیستم   به علت موقعیت  نیز سکونتگاه موقت  و 
استتار عالی آن به جهت قرارگیري در دل تپه آتشفشانی کوه  
سهند و نبود معماري روزمینی به منظور غلبه بر اقوام مهاجم که  

 گرفته است.   اند، صورت کرده از منطقه عبور می 
د به عواملی  اي از تاریخ خو در بازه   ور حیله تداوم زندگی در 
به   ، بستگی داشته است  از آن   که در ذیل  پرداخته    ها هرکدام 

 : این عوامل عبارتند از   خواهد شد. 
، بارش  اجزا سکونتگاه   و   مصالح   بودن   طبیعی   به   توجه   . با 1

براي   و  نداشته  منطقه  اهالی  مساکن  بر  تأثیري  باران  و  برف 
 باشد. مطلوب می   ساکنان مجموعه 

داراي استحکام و پایداري خوبی بوده    ، ها نوع جنس سنگ .  2
 نماید. و هزینه ناچیزي را براي نگهداري طلب می 

  محیط   بر   که   سکونتگاه   استراتژیکی   موقعیت   واسطه   . به 3
  ساکنین   براي   جانی   و   مالی   امنیت   است،   بوده   مسلط   پیرامون 

 است.   شده   فراهم 
نوع 4 سازگار قیه   استقرار   جهت   و   .    و   بوده   طبیعت   با   ها 

 . است   داشته   را   خورشید   نور   از   بهینه   استفاده 
به وجود سرماي دراز مدت در منطقه، وجود  .  5 با توجه 

دیوارهاي ضخیم و سنگی به عنوان عایقی براي ورود سرما و  
را بدون نیاز به    ها قیه داخل   ، گرما عمل نموده و در تمام فصول 

 سازد. مناسب و مطبوع می   برودتی، سیستم حرارتی و  
 
 
 
 
 

  معماري   گیري شکل   بر   گذار اثر   عوامل   شناخت 
 ور حیله   دستکند 

 ور هاي معماري دستکند حیله ویژگی 
در   معماري  شیوه  اشاره شد  آن  به  نیز  قبالً  که  همانطور 

هاي آن  باشد به این صورت که خانه ور منحصر به فرد می حیله 
هاي  یار عالی در دل صخره هاي کارا و با سبک بس به صورت زاغه 

کنده شده است و به همین    دل تپه آتشفشانی کوه سهند و در 
استتار کافی برخوردار می  از  در واقع نسبت دادن    . باشد دلیل 

به دلیل پنهان بودن واحدهاي    سکونتگاه ور به این  عنوان حیله 
چرا که شاهد هیچ نوع    . باشد ن از دید رهگذران می ند آ دستک 

نمی  منطقه  این  در  روزمینی  و    . باشیم معماري  آثار  مطالعه 
مانده تا حدود زیادي ما را در شناخت رویدادها و   برجاي  شواهد 

. در حال حاضر این آثار شامل قطعات  کند حوادث آن کمک می 
 شرایط  به  هاي ساده و لعابدار دوران اسالمی است. بسته سفال 

 داراي  ور حیله  دستکند  معماري  که  گفت  ن توا می  گیري شکل 

 است  نقاط  دیگر  از  متمایز  حدي  تا  و  مشترك  هاي برخی ویژگی 

 نمود:   اشاره  زیر  به موارد  توان می  جمله  آن  از  که 
عمده معماري دستکند رایج در منطقه بر بستر سنگی و  .  1

آتشفشانی پراکنده در دامنه سهند حفاري شده    توف در صفحه  
به سبب جنس سنگ   . است  آسان  در  حفاري  ایجاد فضا  و  ها 

نسبتًا ضعیف ساختار   خواص به واسطه   ، هاي توفی داخل سنگ 
مهم شکل  عوامل  از  در سکونتگاه  آن  معماري  فضاهاي  گیري 

-و دیواره   ها جداره همچنین به دلیل استفاده از    . باشد ور می حیله 
این فضاها    ، دهی فضاهاي معماري اي سنگی متخلخل در شکل ه 

عمدتاً از آسایش حرارتی مناسبی به لحاظ حفاظت ساکنین از  
تعامل ویژه  اي میان  سرما برخوردارند که در واقع همسازي و 

 .طبیعت سنگی بافت سکونتگاه و زندگی انسان وجود دارد 
ان  همجواري و آمیختگی فضاهاي زیستی و سکونتی انس .  2

باشد  ور مشهود می با فضاهاي مربوط به نگهداري دام در حیله 
و البته بسیاري از  ور  حیله   هاي بارز سکونتگاه که یکی از ویژگی 

که  گونه  چنان  است  سهند  دستکند  معماري  مسکونی  هاي 
در گرم کردن  هاي سرد از گرماي حیوانات  بتوانند در زمستان 
 .مند شوند بهره فضاهاي سکونتی  
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حیله می  غیرممکن  عالی  استتار  و سیستم   به  را  آن  ور، سازد، 

 ها خانه  توسعه و حفر  به  شروع  و  خود برگزیدند  پناهگاه  عنوان 

 3. اند هاي آتشفشانی کرده دل صخره  در 
ور تا روستاي کندوان  با توجه به فاصله اندك سکونتگاه حیله 

و همچنین آب و هواي مشابه در منطقه، استفاده از این سکونتگاه   
به عنوان ییالق نسبت به سایر نقاط پیرامونی، چندان منطقی  

  ور به عنوان پناهگاه گیري از حیله رسد بهره باشد. به نظر می نمی 
بهتر نظامی و سیستم   به علت موقعیت  نیز سکونتگاه موقت  و 
استتار عالی آن به جهت قرارگیري در دل تپه آتشفشانی کوه  
سهند و نبود معماري روزمینی به منظور غلبه بر اقوام مهاجم که  

 گرفته است.   اند، صورت کرده از منطقه عبور می 
د به عواملی  اي از تاریخ خو در بازه   ور حیله تداوم زندگی در 
به   ، بستگی داشته است  از آن   که در ذیل  پرداخته    ها هرکدام 

 : این عوامل عبارتند از   خواهد شد. 
، بارش  اجزا سکونتگاه   و   مصالح   بودن   طبیعی   به   توجه   . با 1

براي   و  نداشته  منطقه  اهالی  مساکن  بر  تأثیري  باران  و  برف 
 باشد. مطلوب می   ساکنان مجموعه 

داراي استحکام و پایداري خوبی بوده    ، ها نوع جنس سنگ .  2
 نماید. و هزینه ناچیزي را براي نگهداري طلب می 

  محیط   بر   که   سکونتگاه   استراتژیکی   موقعیت   واسطه   . به 3
  ساکنین   براي   جانی   و   مالی   امنیت   است،   بوده   مسلط   پیرامون 

 است.   شده   فراهم 
نوع 4 سازگار قیه   استقرار   جهت   و   .    و   بوده   طبیعت   با   ها 

 . است   داشته   را   خورشید   نور   از   بهینه   استفاده 
به وجود سرماي دراز مدت در منطقه، وجود  .  5 با توجه 

دیوارهاي ضخیم و سنگی به عنوان عایقی براي ورود سرما و  
را بدون نیاز به    ها قیه داخل   ، گرما عمل نموده و در تمام فصول 

 سازد. مناسب و مطبوع می   برودتی، سیستم حرارتی و  
 
 
 
 
 

  معماري   گیري شکل   بر   گذار اثر   عوامل   شناخت 
 ور حیله   دستکند 

 ور هاي معماري دستکند حیله ویژگی 
در   معماري  شیوه  اشاره شد  آن  به  نیز  قبالً  که  همانطور 

هاي آن  باشد به این صورت که خانه ور منحصر به فرد می حیله 
هاي  یار عالی در دل صخره هاي کارا و با سبک بس به صورت زاغه 

کنده شده است و به همین    دل تپه آتشفشانی کوه سهند و در 
استتار کافی برخوردار می  از  در واقع نسبت دادن    . باشد دلیل 

به دلیل پنهان بودن واحدهاي    سکونتگاه ور به این  عنوان حیله 
چرا که شاهد هیچ نوع    . باشد ن از دید رهگذران می ند آ دستک 

نمی  منطقه  این  در  روزمینی  و    . باشیم معماري  آثار  مطالعه 
مانده تا حدود زیادي ما را در شناخت رویدادها و   برجاي  شواهد 

. در حال حاضر این آثار شامل قطعات  کند حوادث آن کمک می 
 شرایط  به  هاي ساده و لعابدار دوران اسالمی است. بسته سفال 

 داراي  ور حیله  دستکند  معماري  که  گفت  ن توا می  گیري شکل 

 است  نقاط  دیگر  از  متمایز  حدي  تا  و  مشترك  هاي برخی ویژگی 

 نمود:   اشاره  زیر  به موارد  توان می  جمله  آن  از  که 
عمده معماري دستکند رایج در منطقه بر بستر سنگی و  .  1

آتشفشانی پراکنده در دامنه سهند حفاري شده    توف در صفحه  
به سبب جنس سنگ   . است  آسان  در  حفاري  ایجاد فضا  و  ها 

نسبتًا ضعیف ساختار   خواص به واسطه   ، هاي توفی داخل سنگ 
مهم شکل  عوامل  از  در سکونتگاه  آن  معماري  فضاهاي  گیري 

-و دیواره   ها جداره همچنین به دلیل استفاده از    . باشد ور می حیله 
این فضاها    ، دهی فضاهاي معماري اي سنگی متخلخل در شکل ه 

عمدتاً از آسایش حرارتی مناسبی به لحاظ حفاظت ساکنین از  
تعامل ویژه  اي میان  سرما برخوردارند که در واقع همسازي و 

 .طبیعت سنگی بافت سکونتگاه و زندگی انسان وجود دارد 
ان  همجواري و آمیختگی فضاهاي زیستی و سکونتی انس .  2

باشد  ور مشهود می با فضاهاي مربوط به نگهداري دام در حیله 
و البته بسیاري از  ور  حیله   هاي بارز سکونتگاه که یکی از ویژگی 

که  گونه  چنان  است  سهند  دستکند  معماري  مسکونی  هاي 
در گرم کردن  هاي سرد از گرماي حیوانات  بتوانند در زمستان 
 .مند شوند بهره فضاهاي سکونتی  
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ور از دیگر  هاي سکونتگاه حیله به در فرم هندسی پالن تشا .  3
باشد به طوري که فضاهاي  هاي معماري دستکند آن می ویژگی 

مسکونی عمدتًا به شکل مربع و مستطیل و نزدیک به دایره و  
طرفین   در  دام  نگهداري  به  مربوط  فضاهاي  و  هستند  بیضی 

همچنین    . گردیده است   حفر فضاي سکونتی انسان طراحی و  
آن  ارتفاع  نیز  و  فضاهاي حفر شده  با شرایط  حجم  مطابق  ها 

فضاهاي مرتفع و فاقد تناسبات انسانی    حفر انسانی است و از  
 .پرهیز شده است 

 ور بررسی سبک و نوع معماري واحدهاي دستکند حیله   
مجموعه،  بافت  استقرار  موقعیت  نقشه  به  توجه  با 

به اصطالح  واحد دستکند که    48ور، داراي  سکونتگاه حیله
آن به  می گفته می   "قیه"ها  محلی  بخش  شود  در  که  باشد 

-حاضر تنها چند پالن به جهت معرفی و مطالعه بررسی می
نوع  گردند.   معرف  بخش  این  در  شده  بررسی  مدارك 

-که معموًال در پالن  باشد؛می همجواري زندگی انسان و دام 
ها به صورت اتاق چوپان یا این همجواري   ،هاي بررسی شده 

-میانسان در قسمت میانی و یا یک سوم انتهایی هر پالن  
انسان در هر پالن به سکونتی  فضاهاي اطراف اتاق  که    باشد

کند الزم به ذکر است آغل حیوان و دام اختصاص پیدا می
معماري    انسان   به  که   دستکند  فضاهاي   از  قسمتی   که 

طراحی  نهگو  به  یافته  اختصاص که    حفرو  اي  است  شده 
را فراهم   کندزندگی یک انسان در یک فضاي دست  ملزومات

  بنابراین فضاهاي مختص انسان و دام داراي  .کرده استمی
 . باشندجزئیات معماري خاص خود می عناصر و

 

 
 

 .استتار محیطی آنور به همراه دستکند حیله هايقیههایی از نمونه .5شکل 

 

 
 

 ) 1397ور، (ماخذ: سازمان میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی، موقعیت واحدهاي دستکند حیله. 6شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و   بررسی لزوم ورهمجواري زندگی انسان و دام در حیله
 تاریخی  سکونتگاه  این  دستکند  واحدهاي   از  پالن   چند  معرفی

 مجزایی   بخش  در  و  دام  کنار  در  زندگی  . کندمی  چندان  دو  را
اکولوژیکی   عامل   به  مربوط  تواندمی  داشته،  تعلق  انسان  به  که

اثرات محیط بر موجودات زنده، اثرات موجود زنده بر محیط  (
ر د  حیات  ادامه  ) جهتو روابط متقابل بین موجودات زنده

ندوان یکی از عوامل سکونت در روستاي ک . این منطقه باشد
به   میتوجه  انرژي  بهینه  با    ؛باشد مصرف  که  صورت  بدین 

جهت   مسکونی  واحد  هر  همکف  طبقه  در  آغل  اختصاص 
باالیی بهره طبقات  شدن  گرم  و  حیوان  گرماي  از  گیري 

ور نیز  حیله  مجموعه سکونتگاهیدر    شده است.استفاده می
تواند یکی از مصادیق زندگی انسان و حیوان می   همجواري 

ه مصرف بهینه انرژي و گرم شدن فضاهاي دستکند  توجه ب
که در مرکز و یا یک سوم انتهایی هر    ،شده براي انسان باشد

 .پالن طراحی و کنده شده است

باب معماري   در بررسی ها و مطالعات صورت گرفته در 
از    ورسکونتگاه حیله یافتیم که یکی  نکات مهمی دست  به 

بوده    واحد دستکندچند  ها وجود آب انبار و حوض آب در  آن
که تامین آب این آب انبارها کامال به صورت طبیعی    ،است

است از قسمت جنوبی    یجایه جاب  .بوده  از   سکونتگاهآب  و 
بنابراین   ؛شدرودخانه کندوان چاي کاري دشوار محسوب می

دام  ساکنان براي  نیاز  مورد  آب  تامین  در    ،هاي خودجهت 
بدین    .آغل حیوانات حفره ایجاد کرده بودند  سقفقسمتی از  

پشت   ی، برف را درصورت که در زمستان با قرار دادن درپوش
می ذخیره  حفره  برداشتن  آن  با  نیاز  مواقع  در  و  کردند 

گرم    ،درپوش آغلهواي  برف    داخل  شدن  ذوب  آن باعث 
که    دستکند  اي در داخل حوضچه  ،و آب حاصل  قسمت شده

  آب و بدین صورت  شدبود جمع میدر زیر آن تعبیه شده  
 شد. میتامین   دام مصرف براي   نیاز مورد

 

 
ماخذ تحلیل و معرفی  (ماخذ تصاویر: سازمان میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی،  22و  2و  1تحلیل و معرفی فضاهاي دستکند شماره  . 7شکل 

 فضاها: نگارندگان) 
 ندگی انسانمحل ز -1
 آغل گوسفندان  -2
 محل نگهداري بره -3
 ورودي  -4

شده است. که در هر پالن با پیکان  هاي هر واحد توسط روزنه و پنجره فراهم می* امکان دید از فضاي داخلی اتاق مخصوص دامدار به تمامی آغل
 قرمز رنگ نشان داده شده است.

 باشد. واحد کامال مجزا ولی با ورودي مشترك در این سکونتگاه میتنها واحد دستکند به صورت دو   22* قیه شماره 
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دهد (ماخذ تصاویر: سازمان  که مکان قرارگیري آب انبار و حوضچه آن را نشان می  46و 5و  4تحلیل و معرفی فضاهاي دستکند شماره  . 8شکل 

 : نگارندگان)میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی، ماخذ تحلیل و معرفی فضاها و اسکیس
 محل زندگی انسان -1
 آغل گوسفندان  -2
 محل نگهداري بره -3
 ورودي  -4

 محل زندگی که به انسان تعلق داشته است فقط به صورت سکویی جهت اقامت موقت و یا رفع خستگی بوده است.    5و   4* در پالن شماره 
 جهت قرار دادن ظرف شیر و یا وسایل و ابزارآالت مربوط به هر آغل و حیوان، تعبیه شده است.  "طاقچه"هاي موجود هایی از دیوار آغل * در بخش

 
در   دام  و  انسان  زندگی  همجواري  از  که  دیگري  عامل 

توجه به امنیت و پناه دادن به    ، توان دریافت ور می حیله سکونتگاه  
چرا که معیشت و زندگی در بخشی از سال    . خود و دام بوده است 

  بنابراین اطالع   . در این منطقه بر پایه دام و دامپروري بوده است 
به موقع دامدار از حمله حیوان و یا قوم مهاجم جهت غارت دام و  

تواند  گرفت نیز می صورت می   ر مقابله با این عامل که توسط دامدا 
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قطعه سنگ    ی به وسعت و بزرگ   مطالعه شده،   دستکند واحدهاي 
-به   . داشته است   بستگی   ی خاک بستر  موجود در زیر  آتشفشانی  

داراي    ف)، تو ( سنگ موجود در زیر بستر طبیعی    اگر قطعه   طوریکه 
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سنگ موجود داراي ابعاد و اندازه    قطعه تر و چنانچه  صخره بزرگ 
ر ابعاد و اندازه  شده و ساخت سرپناه د   حفر پالن    ؛ کوچکی بود 

 .گرفته است کوچکتري صورت می 
 

 ور عناصر و تجهیزات سکونتگاه تاریخی حیله   
فضاهاي    انسان  ساماندهی  و  خلق  با  دیرباز  زندگی،  از 

در    . و آسایش محیطی خود بوده است   ي زیستی پاسخگوي نیازها 
راستا  و    ، این  این    تجهیزات عناصر  کیفیت  افزایش  در  محیطی 

ه است و با توجه به نیازها و الگوهاي رفتاري  پاسخگویی موثربود 
و    ، در فضاهاي زیستی  اجرا    تجهیزات عناصر  و  سازگار طراحی 

ور که در دل  دستکند حیله   هاي قیه سکونت در  .  شده است می 
مستلزم    حفر گردیده است؛ هاي سهند  بستر طبیعی سنگی دامنه 

و عناصري جهت رفع نیازهاي ساکنین و    تجهیزات به کارگیري  
این عناصر و نحوه تامین و رفع نیازهاي اهالی به    . دام بوده است 

-، از همان شیوه دستکند پیروي می عناصر و تجهیزات برخی از  
   د. ن باش کرده است و به همین علت از تنوع خاصی برخوردار می 

موجب آشنایی بیشتر با آداب   ، مطالعه و شناخت این عناصر 
  سکونتگاه معاش ساکنین این  و شیوه زیست و نحوه امرار   ، و رسوم 

عالوه    . خواهد شد   هر فضا هاي  در دوران حیات خود و نیز کاربري 
  تجهیزات امروزه طراحی عناصر و    ، بر این با توجه به نیازهاي جدید 

 

  ؛ مورد نیازي که بتواند پاسخگوي نیازهاي جدید گردشگري باشد 
  بایست از الگوهاي اجرا شده در این منطقه پیروي کند و نیز می 

   . به حفظ اصالت و حس مکان منجر شود 
ردید تا با معرفی عناصر و  گبنابراین در این بخش تالش  

شناخت جامعی    ،ورگوناگون داخلی دستکند حیله  تجهیزات
همچنین   و  استفاده  نوع  و  کاربرد  لحاظ  از  عناصر  این  از 

فضاهاي سکونتی انسان و  د.ها ارائه شوقرار آنموقعیت است

ها از جمله فضاهاي عمده و اصلی واحدهاي دستکند  یا اتاق
  ، خواب  ،به منظور آشپزي   ها باشند که از این فضاور میحیله

و  ،سکونت  یاد   .شده است استفاده می   ... کار  در کنار فضاي 
در  به منظور حیات دام    تجهیزاتیفضاها و    ،شده براي انسان

می سعی  که  است  شده  گرفته  نوع  نظر  و  معرفی  به  شود 
مهم  رایجعملکرد  و  آنترین  جدول  ترین  قالب  در    5ها 
 .پرداخته شود

 
 ور. هاي سکونتگاه حیلهعناصر و تجهیزات بکار رفته در قیه. 5جدول 

 جزئیات عناصر و تجهیزات  تصویر  نام عنصر

 
 در 

  

 پنجره 

  

 توضیحات 

  . باشدموجود نمی  ها،  قیه  به عنوان عنصر کنترل ورودي  "در و پنجره"گونه آثاري از وجود  ور هیچحیله مجموعه سکونتگاهی  در  
و یا اینکه توسط اهالی کندوان در ساخت    اند شدهمذکور در طول مدت زمان حیات ذخیره فرهنگی یا دچار تخریب ونابودي    عناصر
اي در  گردد و اهالی در دورهور بر می سازي در کندوان به دوران بعد از حیله چرا که خانه  .ها مورد استفاده قرار گرفته استکران
هایی که جلوه قدیمی داشته و مدت زمان  در و پنجره جزئیاتپژوهشگر با مراجعه به روستاي کندوان،    ن بنابرایند.  ور ساکن بودحیله

ها باقی مانده است و نیز با معماري سنگی و  دودي از آنحشده است و تنها تعداد ممربوط می 30  - 20 هايها به دههساخت آن
 سبک معماري بومی محل هماهنگی کامل داشته است را مطالعه، بررسی و برداشت نمود.  

 سال ǀ 41 شمارة ǀ 1 بهار 1399

42



 

  ؛ مورد نیازي که بتواند پاسخگوي نیازهاي جدید گردشگري باشد 
  بایست از الگوهاي اجرا شده در این منطقه پیروي کند و نیز می 

   . به حفظ اصالت و حس مکان منجر شود 
ردید تا با معرفی عناصر و  گبنابراین در این بخش تالش  

شناخت جامعی    ،ورگوناگون داخلی دستکند حیله  تجهیزات
همچنین   و  استفاده  نوع  و  کاربرد  لحاظ  از  عناصر  این  از 

فضاهاي سکونتی انسان و  د.ها ارائه شوقرار آنموقعیت است

ها از جمله فضاهاي عمده و اصلی واحدهاي دستکند  یا اتاق
  ، خواب  ،به منظور آشپزي   ها باشند که از این فضاور میحیله

و  ،سکونت  یاد   .شده است استفاده می   ... کار  در کنار فضاي 
در  به منظور حیات دام    تجهیزاتیفضاها و    ،شده براي انسان

می سعی  که  است  شده  گرفته  نوع  نظر  و  معرفی  به  شود 
مهم  رایجعملکرد  و  آنترین  جدول  ترین  قالب  در    5ها 
 .پرداخته شود

 
 ور. هاي سکونتگاه حیلهعناصر و تجهیزات بکار رفته در قیه. 5جدول 

 جزئیات عناصر و تجهیزات  تصویر  نام عنصر

 
 در 

  

 پنجره 

  

 توضیحات 

  . باشدموجود نمی  ها،  قیه  به عنوان عنصر کنترل ورودي  "در و پنجره"گونه آثاري از وجود  ور هیچحیله مجموعه سکونتگاهی  در  
و یا اینکه توسط اهالی کندوان در ساخت    اند شدهمذکور در طول مدت زمان حیات ذخیره فرهنگی یا دچار تخریب ونابودي    عناصر
اي در  گردد و اهالی در دورهور بر می سازي در کندوان به دوران بعد از حیله چرا که خانه  .ها مورد استفاده قرار گرفته استکران
هایی که جلوه قدیمی داشته و مدت زمان  در و پنجره جزئیاتپژوهشگر با مراجعه به روستاي کندوان،    ن بنابرایند.  ور ساکن بودحیله

ها باقی مانده است و نیز با معماري سنگی و  دودي از آنحشده است و تنها تعداد ممربوط می 30  - 20 هايها به دههساخت آن
 سبک معماري بومی محل هماهنگی کامل داشته است را مطالعه، بررسی و برداشت نمود.  

شکل گیری معماری و نظام استقرار سکونتگاه دستکند حیله ور ǀ  میالد علمدارلو

43



 

 جزئیات عناصر و تجهیزات  تصویر  نام عنصر

 
 طاقچه 

 

 

 توضیحات 

تنوع در شکل و    ،هااز خصوصیات طاقچه  باشد.میطاقچه    ،ورحیله  واحدهاي دستکندپر تعدد در فضاهاي داخلی    عناصریکی از  
از علل تنوع طاقچه در داخل فضاهاي آغل و نیز اتاق   ست.هاها مسطح بودن کف آنهمه طاقچه وجه اشتراك  . باشدها میاندازه آن

ها  ها و نیز هندسه حفر آن. ابعاد و اندازه طاقچهمکان استقرار و نیازهاي آن فضا اشاره کرد  ،توان به نوع استفادهمی  ،سکونت انسان
  10-5متر و عمق  سانتی  90-60ا توجه به نوع استفاده انسان از این عنصر، متفاوت بوده است. این عنصر معموال  داراي ارتفاع  ب

 متر بوده است. سانتی
 

 
 آخوره 

 

 

 توضیحات 

خاص    تجهیزاتدر این خصوص    .فضایی به عنوان آغل براي گوسفندان اختصاص پیدا کرده است  رودر همه واحدهاي مسکونی حیله 
ابعاد و اندازه آخوره طوري بوده که حیوان بتواند به    .که در بدنه عمودي دیوار قرار داشته است  است  بینی شدهچهارپایان پیش

متر و با عمق  سانتی  40-30متر از کف قیه و عرض  سانتی  60-40  ور با ارتفاعد. آخوره در سکونتگاه حیلهراحتی از آن استفاده کن
 باشد؛ اجرا گردیده است. می داممتر که مناسب مقیاس سانتی 20-30

 

 جزئیات عناصر و تجهیزات  تصویر  نام عنصر

 
 اخیه 

  

 توضیحات 
به دلیل قرار گرفتن  ورواحدهاي دستکند حیله  اما در  .که مصارف گوناگونی داردسنگ    اخیه در واقع قالبی است از جنس چوب و یا

 گرفتهمی  قرار   استفاده   مورد حشم جهت بستن دام و و از جنس بستر سنگی،  کف آغل حیوان،    به  و نزدیک   آخورهدر قسمت پایینی  
 خورد. است. این عنصر جزو تجهیزات بخش آغل حیوان بوده است و در بخش سکونتی ویژه انسان وجود این عنصر به چشم نمی

 
آتشدان و  

 دودکش 

 
 

 توضیحات 

و جهت گرم کردن فضا و یا آشپزي مورد استفاده   حفر گردیده است  و   طراحی  آتش  کردن  روشن  براي   که  است  مبلمانی   آتشدان
کرده  در فضاهاي سرپوشیده ایجاد می  آتشدانیکی از مشکالتی که  .  شده است  تعبیهگرفت که در کف فضا به ابعاد الزم  قرار می 

لذا در اکثر واحدهاي دستکند از دودکش استفاده    . شدهاي ریوي و چشمی میدود حاصل از آتش بوده که موجب انواع بیماري  ؛است
ور،  گردیده است. با توجه به مشاهدات صورت گرفته از واحدهاي دستکند حیله  حفر که باالي آتشدان و در سقف واحد دستکند    شده

توان گفت هر واحدي سکونتی که مجهز به آتشدان  ي سکونتی انسان حفر شده و به جرات میآتشدان در قسمت میانی تمامی فضاها
 گردد. بود، عنصر دودکش نیز در آن واحدها مشاهده می
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 جزئیات عناصر و تجهیزات  تصویر  نام عنصر

 
 اخیه 

  

 توضیحات 
به دلیل قرار گرفتن  ورواحدهاي دستکند حیله  اما در  .که مصارف گوناگونی داردسنگ    اخیه در واقع قالبی است از جنس چوب و یا

 گرفتهمی  قرار   استفاده   مورد حشم جهت بستن دام و و از جنس بستر سنگی،  کف آغل حیوان،    به  و نزدیک   آخورهدر قسمت پایینی  
 خورد. است. این عنصر جزو تجهیزات بخش آغل حیوان بوده است و در بخش سکونتی ویژه انسان وجود این عنصر به چشم نمی

 
آتشدان و  

 دودکش 

 
 

 توضیحات 

و جهت گرم کردن فضا و یا آشپزي مورد استفاده   حفر گردیده است  و   طراحی  آتش  کردن  روشن  براي   که  است  مبلمانی   آتشدان
کرده  در فضاهاي سرپوشیده ایجاد می  آتشدانیکی از مشکالتی که  .  شده است  تعبیهگرفت که در کف فضا به ابعاد الزم  قرار می 

لذا در اکثر واحدهاي دستکند از دودکش استفاده    . شدهاي ریوي و چشمی میدود حاصل از آتش بوده که موجب انواع بیماري  ؛است
ور،  گردیده است. با توجه به مشاهدات صورت گرفته از واحدهاي دستکند حیله  حفر که باالي آتشدان و در سقف واحد دستکند    شده

توان گفت هر واحدي سکونتی که مجهز به آتشدان  ي سکونتی انسان حفر شده و به جرات میآتشدان در قسمت میانی تمامی فضاها
 گردد. بود، عنصر دودکش نیز در آن واحدها مشاهده می

شکل گیری معماری و نظام استقرار سکونتگاه دستکند حیله ور ǀ  میالد علمدارلو

45



 

 جزئیات عناصر و تجهیزات  تصویر  نام عنصر

 
-حوض جمع 
 آوري آب 

  

 توضیحات 

که تامین آب این آب انبارها کامال به  ،است واحد دستکندآب انبار و حوض آب در چند ور، هاي حیلهعناصر موجود در قیهیکی از  
اهالی  بنابراین    ؛شدو از رودخانه کندوان چاي دشوار محسوب می ور  حیلهآب از قسمت جنوبی    یجایه جاب  .صورت طبیعی بوده است

که در  بدین صورت    .ایجاد کرده بودند  ايآغل حیوانات حفره   سقف در قسمتی از    ، هاي خودجهت تامین آب مورد نیاز براي دام
  داخل آغل هواي گرم    ، کردند و در مواقع نیاز با برداشتن درپوشپشت آن حفره ذخیره می  ی، برف را در زمستان با قرار دادن درپوش

برف   بود جمع میدر داخل حوضچه  ، و آب حاصل  آن قسمت شدهباعث ذوب شدن  تعبیه شده  آن  زیر  بدین    شد اي که در  و 
 شد.میتامین  دام  مصارف  براي نیاز  مورد آب  صورت

 
 سکو

 
 

 توضیحات 
  طراحی   انسان یا نشیمن  و  خواب  جهت  که  است  سکویی   ور،حیله  هايقیه  داخل  در  دامدار  اقامت   براي  یافته  اختصاص  فضاي  داخل 

ورود خاك و یا فضوالت  از  باشد تا  میمتر از کف آغل باالتر  سانتی  70الی    60  حدود  در  سکو  کف  که  صورت   بدین.  است  شده  اجرا  و
 کند.   جلوگیري انسان سکونت فضاي به آغل  دامی از فضاي

 

 جزئیات عناصر و تجهیزات  تصویر  نام عنصر

 روزنه دید 

 

 

 توضیحات 
اتاق مخصوص دامدار به تمامی آغل از فضاي داخلی  شده است.ابعاد و  هاي هر واحد توسط روزنه و پنجره فراهم میامکان دید 

اي نزدیک به بیضی، دایره و یا داراي اشکال غیر منتظم  متفاوت بوده است و هندسهها،  هاي دید در داخل قیههندسه حفر روزنه
 اند. بوده

هواکش و  
 نورگیر 

 

 

 توضیحات 

ها قیهها انجام شده است و اکثراً در قسمت باالي در ورودي  با همان الگوي حفر دودکشواحدهاي دستکند  ها در  نورگیرها و هواکش
برخی از نورگیرها    .ببرندرا  بهره    بیشترین  شده است تا از نور جنوبها و نزدیک به سقف حفر میو یا در نزدیکی هر کدام از ورودي

شدند و در مواقع نیاز به هواي  نده می توسط درپوش سنگی پوشا  ها  قیهدر زمستان جهت جلوگیري از نفوذ برف و یا سرما به داخل  
 .شددرپوش سنگی برداشته می  ،تازه و روشنایی طبیعی
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 جزئیات عناصر و تجهیزات  تصویر  نام عنصر

 روزنه دید 

 

 

 توضیحات 
اتاق مخصوص دامدار به تمامی آغل از فضاي داخلی  شده است.ابعاد و  هاي هر واحد توسط روزنه و پنجره فراهم میامکان دید 

اي نزدیک به بیضی، دایره و یا داراي اشکال غیر منتظم  متفاوت بوده است و هندسهها،  هاي دید در داخل قیههندسه حفر روزنه
 اند. بوده

هواکش و  
 نورگیر 

 

 

 توضیحات 

ها قیهها انجام شده است و اکثراً در قسمت باالي در ورودي  با همان الگوي حفر دودکشواحدهاي دستکند  ها در  نورگیرها و هواکش
برخی از نورگیرها    .ببرندرا  بهره    بیشترین  شده است تا از نور جنوبها و نزدیک به سقف حفر میو یا در نزدیکی هر کدام از ورودي

شدند و در مواقع نیاز به هواي  نده می توسط درپوش سنگی پوشا  ها  قیهدر زمستان جهت جلوگیري از نفوذ برف و یا سرما به داخل  
 .شددرپوش سنگی برداشته می  ،تازه و روشنایی طبیعی
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 جزئیات عناصر و تجهیزات  تصویر  نام عنصر

 سوز پیه

  

 توضیحات 
اي براي روشن کردن  اي پنبهریختند و از فیتیلهکه در داخل آن پیه و یا روغن کرچک می  سانتی متر 20-15به قطر   سنگیحفره 

میانی جداره  کردند. این عنصر معماري در فضاي دستکند از جنس دیواره سنگی و بر روي بدنه دیوار درقسمت  آن استفاده می 
 .کردندمی استفاده و همچنین آغل اتاق فضاي کردن روشن جهت  آن از   و شده تعبیه نزدیک به سقف واحد مسکونییا و  سنگی

 چارچوب در 

  

 توضیحات 

گرفتند. جهت  هاي سنگی، جزئیات بخصوصی در نظر میور به منظور نصب درهاي چوبی در جداره در مجموعه سکونتگاهی حیله
قراردادن نعل درگاه چوبی، آستانه در، بسته شدن و یا قفل کردن در، حفاران جزییات بخصوصی را جهت پاسخگویی به هرکدام از  

متر از طرفین جداره  سانتی  40به منظور قرارگیري نعل درگاه چوبی، عمقی حدود  کردند.  ی، حفر مینیازهاي مذکور در جداره سنگ
هاي حفر  شده است تا بارهاي وارده از جانب سقف مجموعه دستکند، آسیبی بر پیکره در وارد نسازد. همچنین روزنهسنگی حفر می

مشخص گردیده است جهت چفت کردن قفل در و کنترل باز و بسته شده در دو جهت داخلی و خارجی در ورودي که در تصویر  
گرفته است تا از این طریق امنیت دام و انسان در داخل واحدهاي دستکند تامین بودن درب واحد دستکند مورد استفاده قرار می

 گردد. 

 

 

به توجه  با    5جدول   با  که  آشنایی  مختصر  جزئیات  و 
به    ،حاصل شد  ورتاریخی حیلهعناصر و تجهیزات سکونتگاه  

در جهت رفع نیازهاي روزمره  تجهیزاتوجود  رسد، ینظر م
ها از ضروریات  هبه صورت کالبدي و فضایی در داخل قی  اهالی

  . بوده است  در دورات حیات خود  این مجموعه سکونتگاهی
مشابه عناصر و   صددرصدن یک عنصر  توادر این فضاها نمی

سختی بستر سنگی و کمبود    .هاي دیگري یافتیهق  تجهیزات
 رحفاري در این سکونتگاه در دوران ساخت و حف  ابزارآالت

زیادي   سادگی  از  عناصر  این  که  است  شده  موجب  آن 
باشند و    ،بنابراین  . برخوردار  در    تجهیزاتعناصر  داخلی 

ها در ها و کف و سقفدیوارههمچون    ،هاهفضاهاي داخلی قی
 . باشندهم آمیخته و جزئی از فضا می 

توان به می  ورحیلههاي مهم واحدهاي دستکند  از ویژگی
 ویژهمطلوبیت فضایی و بهینه بودن هر فضا و نیز تناسبات  

اي که در به گونه   .اشاره کرددر طراحی فضاها  انسان و دام  
عین سادگی فرم معماري آن فضاهایی که مختص انسان بوده 
اختصاص  به حیوان  که  فضاهایی  و  انسانی  تناسبات  داراي 

بنابراین طبق   .داشته داراي تناسبات خاص خود بوده است
-هاي به عمل آمده در این خصوص میجدول فوق و کروکی

فضاها  که  کرد   اذعانتوان   اندازه  و  و   ، ارتفاع  ،ابعاد  عناصر 
  ،آتشدان ،حوضچه ه،آخور ،تجهیزات هر فضا همچون طاقچه

و ویژگی   ... دودکش  با  ظرفیت  ،هامتناسب  و  هاي  نیازها 
 . فیزیکی انسان و دام حفر گردیده است

  و ورهمجواري زیستی انسان و حیوان در سکونتگاه حیله
 با   انسان  سکونتی   فضاهاي   تنیدگیهم  در  و  آمیختگی  نیز
 بارز  هاي ویژگی  از  یکی  دام   نگهداري   به  مربوط  هاي فضا

  نیاز   بدون  است  توانسته  که  باشدمی ورحیله  دستکند  معماري 
گرم   حیوانات  گرماي   از  فسیلی   هاي سوخت  مصرف   به در 

انسان فضاهاي سکونتی    آن   بر  عالوه.  شوند   مندبهره کردن 
  موجب   سنگی  بافت  تخلخل  نیز  و  آتشفشانی  بستر  طبیعت
  در   دستکند  واحدهاي   بیرون  و  درون  حرارتی  تبادل  کاهش

می   .است  شده می  سرد  هاي زمستان توان  بنابراین 
را در نوع خود از نمونه دستکندهاي خود   ور حیله سکونتگاه

با ایجاد صرفه اقتصادي بسنده اي دانست که توانسته است 

براي ساکنین از لحاظ مصرف انرژي و پاسخگویی به نیازهاي  
 . معیشتی مطرح شود -زیستی

 
 ي ر ی گ جه ی نت 

عنوان   ،اطالعات حاصله به  را  ارائه شده  عوامل طبیعی 
شکل در  دخیل  سکونتگاه  عوامل  معرفی هیلحگیري  ور 

-کند که هر یک به نوبه خود تاثیر کم و یا زیاد در مکانمی 
-املبا توجه به تأثیر متقابل ع  .سکونتگاه داشته است  یگزین
مکا  هاي  بر  حیاشکل  ،گزینینموثر  و  مجموعه    تگیري 

 : توان اذعان کرد کهور میسکونتگاهی حیله
ور  با در نظر گرفتن نوع معیشت رایج در سکونتگاه حیله   - 

یعنی دامداري گوسفند و خاك حاصلخیز ویژه پوشش گیاهی  
  نیاز   رفع   براي   مناسبی   مکان به    را   ور (گون)، حیله  خاص منطقه 

اقتصادي    . بنابراین عوامل ت اس   کرده می   تبدیل   مذکور   معیشتی 
 تاثیر نبوده است. ور بی حیله سکونتگاه    ی گزین در مکان 

اقلیم یکی از مهمترین عوامل محیطی موثر در طراحی   -
می  مطالعه  مورد  این    . باشد سکونتگاه  در  اقلیمی  طراحی 

-سکونتگاه از جمله مواردي است که نقش اساسی در صرفه
کند. با توجه به آب جموعه ایفا می جویی مصرف انرژي این م

، معماري فضاها  مورد مطالعه  و هواي سرد کوهستانی منطقه
جداره بهره با  و  سنگی  ضخیم  حیوان هاي  گرماي  از  گیري 

 مجموعه   این  در  دام  و  انسان  زندگی  همجواري   موجب که
دل حرارتی درون و بیرون تبا   رساندن  حداقل  به  در  گردیده،

 .است بوده فضا موثر
فعالیت   - بر  مانند  عامل شیب  کالبدي  و  هاي معیشتی 

و حیله هاقیه  حفر زراعت  سکونتگاه  زیر  در  عنوان  به  ور 
را  مجموعه محیطی  عوامل  از  داشته    یمهم   ریتاثاي 

  ، کند. بنابراینچراکه شیب زیاد موانع بسیاري ایجاد می است؛
داشتن معیشت بهتر اهالی در دوران حیات مجموعه و از همه 

کالبدي مه آشفتگی  از  اجتناب  سکونتگاه    -متر  در  فضایی 
پاسخگویی   بر  عالوه درصد  10-30با میانگین شیب    ورحیله

معیشتی نیازهاي    مناسب   شیب  به   دستیابی   در   ،اهالی  به 
مجموعه سکونتگاهی    واحدهاي سکونتی  حفر زمین به منظور

 . حائز اهمیت می باشد ورحیله
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به توجه  با    5جدول   با  که  آشنایی  مختصر  جزئیات  و 
به    ،حاصل شد  ورتاریخی حیلهعناصر و تجهیزات سکونتگاه  

در جهت رفع نیازهاي روزمره  تجهیزاتوجود  رسد، ینظر م
ها از ضروریات  هبه صورت کالبدي و فضایی در داخل قی  اهالی

  . بوده است  در دورات حیات خود  این مجموعه سکونتگاهی
مشابه عناصر و   صددرصدن یک عنصر  توادر این فضاها نمی

سختی بستر سنگی و کمبود    .هاي دیگري یافتیهق  تجهیزات
 رحفاري در این سکونتگاه در دوران ساخت و حف  ابزارآالت

زیادي   سادگی  از  عناصر  این  که  است  شده  موجب  آن 
باشند و    ،بنابراین  . برخوردار  در    تجهیزاتعناصر  داخلی 

ها در ها و کف و سقفدیوارههمچون    ،هاهفضاهاي داخلی قی
 . باشندهم آمیخته و جزئی از فضا می 

توان به می  ورحیلههاي مهم واحدهاي دستکند  از ویژگی
 ویژهمطلوبیت فضایی و بهینه بودن هر فضا و نیز تناسبات  

اي که در به گونه   .اشاره کرددر طراحی فضاها  انسان و دام  
عین سادگی فرم معماري آن فضاهایی که مختص انسان بوده 
اختصاص  به حیوان  که  فضاهایی  و  انسانی  تناسبات  داراي 

بنابراین طبق   .داشته داراي تناسبات خاص خود بوده است
-هاي به عمل آمده در این خصوص میجدول فوق و کروکی

فضاها  که  کرد   اذعانتوان   اندازه  و  و   ، ارتفاع  ،ابعاد  عناصر 
  ،آتشدان ،حوضچه ه،آخور ،تجهیزات هر فضا همچون طاقچه

و ویژگی   ... دودکش  با  ظرفیت  ،هامتناسب  و  هاي  نیازها 
 . فیزیکی انسان و دام حفر گردیده است

  و ورهمجواري زیستی انسان و حیوان در سکونتگاه حیله
 با   انسان  سکونتی   فضاهاي   تنیدگیهم  در  و  آمیختگی  نیز
 بارز  هاي ویژگی  از  یکی  دام   نگهداري   به  مربوط  هاي فضا

  نیاز   بدون  است  توانسته  که  باشدمی ورحیله  دستکند  معماري 
گرم   حیوانات  گرماي   از  فسیلی   هاي سوخت  مصرف   به در 

انسان فضاهاي سکونتی    آن   بر  عالوه.  شوند   مندبهره کردن 
  موجب   سنگی  بافت  تخلخل  نیز  و  آتشفشانی  بستر  طبیعت
  در   دستکند  واحدهاي   بیرون  و  درون  حرارتی  تبادل  کاهش

می   .است  شده می  سرد  هاي زمستان توان  بنابراین 
را در نوع خود از نمونه دستکندهاي خود   ور حیله سکونتگاه

با ایجاد صرفه اقتصادي بسنده اي دانست که توانسته است 

براي ساکنین از لحاظ مصرف انرژي و پاسخگویی به نیازهاي  
 . معیشتی مطرح شود -زیستی

 
 ي ر ی گ جه ی نت 

عنوان   ،اطالعات حاصله به  را  ارائه شده  عوامل طبیعی 
شکل در  دخیل  سکونتگاه  عوامل  معرفی هیلحگیري  ور 

-کند که هر یک به نوبه خود تاثیر کم و یا زیاد در مکانمی 
-املبا توجه به تأثیر متقابل ع  .سکونتگاه داشته است  یگزین
مکا  هاي  بر  حیاشکل  ،گزینینموثر  و  مجموعه    تگیري 

 : توان اذعان کرد کهور میسکونتگاهی حیله
ور  با در نظر گرفتن نوع معیشت رایج در سکونتگاه حیله   - 

یعنی دامداري گوسفند و خاك حاصلخیز ویژه پوشش گیاهی  
  نیاز   رفع   براي   مناسبی   مکان به    را   ور (گون)، حیله  خاص منطقه 

اقتصادي    . بنابراین عوامل ت اس   کرده می   تبدیل   مذکور   معیشتی 
 تاثیر نبوده است. ور بی حیله سکونتگاه    ی گزین در مکان 

اقلیم یکی از مهمترین عوامل محیطی موثر در طراحی   -
می  مطالعه  مورد  این    . باشد سکونتگاه  در  اقلیمی  طراحی 

-سکونتگاه از جمله مواردي است که نقش اساسی در صرفه
کند. با توجه به آب جموعه ایفا می جویی مصرف انرژي این م

، معماري فضاها  مورد مطالعه  و هواي سرد کوهستانی منطقه
جداره بهره با  و  سنگی  ضخیم  حیوان هاي  گرماي  از  گیري 

 مجموعه   این  در  دام  و  انسان  زندگی  همجواري   موجب که
دل حرارتی درون و بیرون تبا   رساندن  حداقل  به  در  گردیده،

 .است بوده فضا موثر
فعالیت   - بر  مانند  عامل شیب  کالبدي  و  هاي معیشتی 

و حیله هاقیه  حفر زراعت  سکونتگاه  زیر  در  عنوان  به  ور 
را  مجموعه محیطی  عوامل  از  داشته    یمهم   ریتاثاي 

  ، کند. بنابراینچراکه شیب زیاد موانع بسیاري ایجاد می است؛
داشتن معیشت بهتر اهالی در دوران حیات مجموعه و از همه 

کالبدي مه آشفتگی  از  اجتناب  سکونتگاه    -متر  در  فضایی 
پاسخگویی   بر  عالوه درصد  10-30با میانگین شیب    ورحیله

معیشتی نیازهاي    مناسب   شیب  به   دستیابی   در   ،اهالی  به 
مجموعه سکونتگاهی    واحدهاي سکونتی  حفر زمین به منظور

 . حائز اهمیت می باشد ورحیله
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ور به دلیل واقع شدن در یک  مجموعه سکونتگاهی حیله
توپوگرافی   وضعیت  و  جغرافیایی  خاص  وجود و  موقعیت 

منطقه سامانه  بر  موثر  جوي  اقلیمی   ،هاي  زیست  وضعیت 
که در فصول سرد سال    اي را به خود اختصاص داده استویژه

اما با توجه به عملکرد   .خارج از محدوده آسایش انسان است
خانه اینحرارتی  دستکند  از  بخش  ،موعهمج  هاي  وسیعی 

هاي آن از طریق کالبد معماري شکل نیازهاي حرارتی خانه
گردد و آسایش حرارتی را براي ساکنان به  تامین می   ،گرفته

می می  .آوردوجود  شکلبنابراین  علل  مهمترین  گیري توان 
دستکند   سختی  ورحیلهمعماري  با  مقابله  از را  ناشی  هاي 
و همچنین اقتصاد دامپروري  در زمستان    ییوضعیت آب و هوا 

بودن  انگیز  شگفت  از  مهمی  جنبه  که  دانست  منطقه 
تاریخی   انسان سکونتگاه  و  دام  زندگی  همجواري  لحاظ  از 

در    .است انرژي  مصرف  کاهش  در  بسزایی  تاثیر  عامل  این 
هاي محیط و  . توجه به انرژي است  ور داشتهحیلهسکونتگاه  

 -ها (انرژي اختمانگیري از آن در معماري سطبیعت و بهره
از طراحان    است  امري   معماري)، امروزه توسط بسیاري  که 

شود و پیامدهایی چون استفاده  ساختمانی نادیده گرفته می 
و نیز    معاصر  در دنیاي را    هاي فسیلیرویه و کمبود انرژي بی

 . زندآیندگان رقم می 
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