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 مقدمه

روستای کندوان از دیدگاههای مختلف به ویژه از دیددگاههای باستانشناسدی 

شناسی، صنایع دستی و گردشگری بسیار مهدم و قابدل شناسی، آبو زمین

توجده اسددت وچددی طددون مواچعددات و اقدددامات صددورت گرفتدده در هددر یدد  از ایددن 

و  شناسددیها تدداکنون بسددیار انددد  بددوده متاسددفانه، ارزشددهای زمینزمیندده

نظیدددر آن بدددرای صدددنعت باستانشناسدددی و همنندددین موقعیدددت ممتددداز و بی

 گردشگری به طور کامل و همه جانبه شناخته نشده است.

توجه برخی گردشگران داخلدی و تعدداد بسدیار انددکی گردشدگران خدارجی بده 

روستای تاریخی کندوان در ساچهای اخیر عمدتاً بده دچیدل ایجداد شددن امکاندات 

تدایی گردشگری در آن روستا و وجود طبیعدت بسدیار زیبدا و آب بسیار اند  و اب

های هوای مالیم و خن  در آن روسدتا در طدوف فصدل تابسدتان و بازدیدد از خانده

 باشد.ساخته شده در داخل مخروط های سنگی در آن می

ای و تاریخی جهان به شدمار روستای تاریخی کندوان یکی از سه روستای صخره

ای موجدود درآن هندوز هدم ادامده ه زنددگی عدادی درخانده صدخرهرود و از اینکمی

باشد و به روستاهای مشابه خدود نظیر و منحصر به فرد مىدارد، در نوع خود بی

اچعداده مزیدت در منوقه داکوتای امریکا و کاپادوکیای ترکیه )روستای گورمده  فو 

ی در آنها دارای آب ای و جاری بودن زندگی عادهای صخرهدارد، زیرا عالوه برخانه
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هوای موبوع، محیط و طبیعت بسیار زیبدا، باغدات وسدیع میدوه، چبنیدات و عسدل 

ای از آب زالف سرطشمه گرفته ازکوههای آتشفشدان سدهند و مرغوب و رودخانه

های آب معدنی طبیعدی اسدت کده آب آنهدا بهتدرین درمدان بدرای تعدادی طشمه

 باشد.معاچجه بیماریهای سنگ کلیه می

 خچه روستا :تاری

باشد کده از دو کلمده، کندد، بده معندی نام اصلی و اوچیه این روستا کندوجان می

)ده  و جان، به معنی )وجود و خود  تشکیل شده است. بدا اینکده ایدن کلمده بده 

تدریج به کندوان تبدیل شدده اسدت وچدی هندوز هدم بیشدتر اهداچی محدل بده آن 

هدای سدنگی آن در داخل مخروط قندی ساخته شدههای کلهکندوجان و به خانه

  گویند.به دچیل شباهت به کندوی عسل )کران  می

متر متغییر است. برخی از آنها به هم طسبیده  51تا  11ارتفاع و قور کرانها بین 

های و برخی دیگر با فاصله اند  از همدیگر قرار دارند و فاصله بدین آنهدا را کوطده

ها و شددیارهای فرسایشددی بددین کرانهددا هددهدار کدده همددان آبراباریدد  و پددیخ و خددم

دهند. اغلب کرانها دو طبقه و برخی از آنها نیز سه یا طهدار هستند، تشکیل می

های سدنگی کندده شدده در طبقه هستند و طبقات مختلف آنهدا بده وسدیله پلده

های دیگدر بده هدم دیگدر ارتبداط دارندد. طبقده بدنه کران یا ساخته شده بدا سدنگ

والً برای نگهداری گوسفندان یا مدر  و خدروو و طبقدات دوم و کف کرانها معمهم

 گیرد. سوم برای سکونت و طبقه طهارم به عنوان انباری مورد استفاده قرار می
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شکل هندسی و مساحت داخل طبقات مختلف کرانها بسدیار متفداوت بدوده و از 

اه هدای مسدجد و مدرسده و فروشدگمتر مربع متغییر اسدت. کران 11تا  5حداقل 

صددنایع دسددتی کندددوان از جملدده بزرگتددرین کرانهددای موجددود در روسددتای کندددوان 

 شوند.محسوب می

 سابقه سکونت :

هددای هددای موجددود در کندددوان روایتدر رابودده بددا سددابقه سددکونت در داخددل کران

 مختلفی وجود دارد.

هدا نخسدتین کسدانی کده بده محدل فعلدی روسدتای براساو یکی از ایدن روایت

اند، سداکنین روسدتاهای اطدراه بده خصدو  و در آنجا ساکن شدده کندوان آمده

اندد کده در قدرن هفدتم هجدری ور در دو کیلومتری غرب کندوان بودهروستای حیله

برای در امان ماندن از حمله مغوچها به دشتی در مقابدل کنددوان فعلدی مهداجرت 

اند، امن ساختهها را حفر کرده و برای خود پناهگاهی کرده و به تدریج درون کران

هدا تدا بده امدروز ادامده های بعدی آنها در داخل کرانچیکن سکونت و زندگی نسل

پیدا کرده است. در حاف حاضر و براساو سرشماری عمدومی نفدوو و مسدکن 

واحددد مسددکونی زندددگی  012نفددر در  251خددانوار و  012، تعددداد 0125سدداف 

 گلیم بافی اشتغاف دارند.کنند و عموماً به کشاورزی و دامداری و فرش و می

 ین شناسی روستا :زم
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هدای آتشفشدان شناسی منوقه کندوان به طور کلی بخشی از کوهاز نظر زمین

متدر  0151شود. ارتفاع متوسط منوقه از سوح دریا حدداقل سهند محسوب می

 باشد. متر می 1615های آتشفشان سهند و ارتفاع بلندترین کوه از مجموعه کوه

بندددى رسددوبات و وجددود آوددار انددواع مدداهى در ها، دانهاى سددنگسددیمان ال دده

شناسان بر اى از زمینخاکسترهاى خلعت پوشان تبر ز سبب شده است تا عده

اى کوهسدتانى ا ن باور باشند که آتشفشان سهند بصورت جز ره  ا شبه جز دره

ه شده اسدت و مدواد آتشفشدانى ورودى بدبوده که با در ا ى کم ژرفا احاطه مى

ا ددن محددیط، بدده کمدد  جر ددان آب بصددورت  کنواخددت در سددوح وسددیعى پراکنددده 

 شدند. مى

به همدین دچیدل در داخدل مدواد آتشفشدانی سدهند عدالوه بدر تنداوبی از گددازه و 

عمددن نیددز مشدداهده هایی از رسددوبات دریددایی کمخاکسددتر آتشفشددانی الیدده

 01ف تدا میلیدون سدا 01/1های سدهند بدین شود. تعیدین سدن مولدن گددازهمی

 میلیون ساف را نشان داده است. 

با این ترتیب آتشفشانهای سهند در طند مرحله فعاچیت داشته و در حد بین ایدن 

مراحل، آرامش نسبی برقرار بوده است. وجود رسوبات حاصل از فرسدایش مدواد 

کنددد. معلددوم ها، مسددهله فددو  را ت ئیددد مددیآتشفشددانی و سددن متفدداوت نموندده

ای بوده و در فواصل زمانی بین آتشفشان سهند طند مرحله شود که فعاچیتمی

های فعاچیت با برقراری آرامش نسبی رسوبات دریدایی کدم عمدن همدراه بدا دوره
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اند. ضدخامت رسوبات فرسایشی مواد آتشفشانی و سن متفاوت تشدکیل شدده

متر برآورد شده است کده بده طدور کلدی از  811مواد آتشفشانی سهند بیش از 

های آنددزیتی، دار، گددازههای پامیسه باال از کنگلومرای آتشفشانی، افنپائین ب

های داسدیتی های برشدی و الهدار و گددازههای آگلدومرایی، رواندهتناوبی از الیه

شدود، بدر تشکیل شده است  دره کندوان در پدائین بدرش آتشفشدانى د دده مى

و سدسس گددازه قدرار  هاى ا گنمبر ت و بدر روى ا گنمبر دت کنگلدومراروى آن افن

شدرقى دره کنددوان دو روانده الهدار قابدل مشداهده گرفته است. در انتهاى جنوب

 است. 

هددای موجددود در روسددتای کندددوان بنددابراین در رابودده بددا طگددونگی تشددکیل کران 

توان گفت که پس از انباشته شدن خاکستر و سایر مواد آتشفشانی سدهند می

هایی از گدددازه ز جملدده منوقدده کندددوان الیددههای آن، ادر مندداطن اطددراه دهاندده

ای بسیار سنگین بر روی آنهدا قدرار داسیتی یا قوعات بزرگی از آن به صورت توده

گرفته و با ایجاد تراکم بیشدتر و جلدوگیری از فرسدایش سدوحی در رسدوبات زیدر 

ها به وجود آمده و بدا انجدام فرسدایش خود شرایط الزم برای تشکیل هر ی  کران

هددای دارای تددراکم کمتددر و فاقددد محددافن سددوحی و انجددام فقددط در بخش بیشددتر

فرسایش جانبی بسیار کم در بخشهای دارای محافن سدوحی در طدوف هدزاران 

های مختلف در کنار هم تشکیل شده است  و پدس از افتدادن قوعدات ساف کران
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های بداالی آنهدا باعد  گدازه از بداالی کرانهدا نیدز فرسدایش سدوحی در قسدمت

 اشیده شدن و تیز شدن انتهای مخروطی آنها شده است.تر

 فلسفه سکونت :

در کندوان شکل خار  اچعاده و طشمگیر و خا  طبیعت است کده انسدان را بده 

 سوي خود مي کشد بخصو  انساني را   که سرگردان شده و براي دفاع 

 از زندگی خود در جستجو پناهگاه امنی است.

والن سبب شد مردم روستاهاي اطدراه و بخصدو  در ا ن مورد احتماال حمله مغ

حیله ور از موقعیت طبیعي کران ها استفاده کرده بتدر ج درون کران ها را خداچي 

کنند و در آنها جا گز ن شوند. به ا ن ترتیب ، هم خود را از نظر مقابله با بیگانگان 

ابلده بدا در امان بینندد، هدم سدکونت در کدران هدا را در تابسدتان و زمسدتان از مق

 سرما و گرما کامال موبوع بیابند. 

شیارهاي متعدد در روستا کران ها را از  کد گر جدا و شکل طبیعدي کوطده هداي 

روستا را ا جاد کرده است. روي بعضي شیارها پلهدا ي از طدوب سداخته اندد کده 

 کراني را به کران د گر مربوط مي کند. 

ارد و کدران مسدجد  کدي از روستاي کنددوان مسدجد، حمدام ، مدرسده و آسدیا د

بزرگتر ن کران هاي روستا را تشدکیل داده اسدت. بندابر شدکل مخروطدي بیشدتر 

کران هاي طند طبقه از طبقات داخل با  کد گر ارتباط ندارندد، کدران هدا عمومدا دو 

 طبقه هستند. در بعضي موارد سه و حتي طهار طبقه نیز در آنها ا جاد کرده اند.
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کران ها با خارج از طر ن پلکدان بسدیار ز بدا ي از بدنده خدود ارتباط طبقات باال ي 

 کران تامین شده است. 

طبقه همکف ، بیشتر اصوبل و طبقات دوم و سدوم و طهدارم مسدکوني اسدت و 

در بعضي موارد از طبقه طهارم به عنوان انبدار نیدز اسدتفاده کدرده اندد. آبر زهدا در 

ي قرار دارد، هر طند خانواده به طدور کنار معابر و خارج از کران ها و محیط مسکون

 مشتر     آبر ز دارند. 

آبر زها داراي طند محل نشیمن انباره هستند که به شدیب زمدین بسدتگي دارد. 

به علت قور و ضخامت ز اد کدران هدا، ا جداد ندورگیر در طبقدات پدا ین کدار بسدیار 

ت. جدنس مشکلي است. به ا ن دچیل نورگیرها بیشدتر در طبقدات بداال واقدع اسد

پنجره ها از طدوب و بده شدکل شدورنجي قوعدات کوطد  شیشده در آنهدا تعبیده 

 شده است. 

هنوز آوار معماري صدخره اي در بیشدتر نقداط جهدان بده طشدم مدي خدورد، وچدي 

معماري صخره اي از نوع کندوان فقط در    منوقه د گر روي زمین ا جاد شده و 

 آن در دره زیبای گورمه ترکیه است.

داد خانه ها شا د به علت پیوستگي نتوان تعداد دقین آنها را حدو زد، درباره تع

واحدد باشدند کده در هدر  011اما به نظر مي رسد خانه هاي ا ن روستا در حدود 

کدام دو  دا سده طبقده خانده سداخته شدده و در هدر طبقده معمدوال  د  خدانواده 

 زندگي مي کنند. 
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حوصله باچکن وسیع و کشیده اي نیز  در بعضي خانه ها عالوه بر اتاقها، با دقت و

جلوي پنجره ها کنده و درست کرده اند. درها و پنجره هاي بار د  بده ا دن بداچکن 

ها باز مي شوند و زنان با ذو  روستا در قسمتها ي از ا ن باچکن ها گلدان هاي 

شمعداني قرار داده اند و در مواقعي بندي بر ا ن باچکن هدا کشدیده اندد و چبداو 

 گارنگشدددددان را روي آن پهدددددن مدددددي کنندددددد تدددددا خشددددد  شدددددود.هددددداي رن

تقر با تمام خانه ها را با تیشه دستي کنده اند، وچي طنان با ظرافت و دقتي ا ن 

کار را کرده اند که باور کردني نیست. د وارها، تاقنه ها، جاي درهدا و پنجدره هدا 

وشبختانه طنان استادانه کنده شده اند که بیشتر به وهم مي ماند تا واقعیت. خ

جنس سنگها طنان محکم است که با تراشیدن آنها باز هم مي توانند طند طبقه 

روي هم را دوام بیاورند.بعضي خانه ها هم در کوههاي بزرگ و به هدم طسدبیده 

و به صورت پشت به پشت  ا پهلو به پهلوي هم ساخته شده اند که در مدواردي 

متصدلند و سداکنان از طدر  همدین ، ا ن خانه ها با    در نه کوط  بده  کدد گر 

 گدددددددددددددکرگاه هدددددددددددددا بدددددددددددددا  کدددددددددددددد گر ارتبددددددددددددداط دارندددددددددددددد.

 سمفونی رنگ ها:

همه پوشش ها و ز راندازهاي خانه ها اعم از فرشدها، گلدیم هدا، پاالزهدا، طهدل 

تکه ها و پرده ها محصوف دستان هنرمندد زندان روستاسدت. هدر صدبحي کده فدرا 

ي مي کنند. گلدیم هدا و طهدل مي رسد، خانمها شروع به آب و جارو و خانه تکان

تکه هاي رنگارنگ ، در بلنداي ستیغ کوههاي سدهندبر دسدت زندان روسدتا تکدان 
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مي خورد و سمفوني تکرار ناپک ر رنگها را به تصدو ر مدي کشدند. در همدان زمدان 

اگر در کوطه هاي تنگ و بار   کندوان گکر کني ، بوي نان محلي در فضا متدراکم 

 است.

یشتر آشسزخانه ها در کنددوان ، بده علدت نبدودن دودکدش و جاچب ا نجاست که ب

فضاي کافي در محوطه داخل خانه ها و براي پرهیز از دود تندور، بیدرون کنددوها و 

 در دامنه هاي کوه ساخته شده اند. بیشتر زنان روستاي کندوان با 

 سواد هستند.

گتر ن کران روستا مسجد، حمام ، مدرسه و آسیاب دارد و کران مسجد تقر با بزر

روستاست. در ا نجا آرامشي باورنکردني به انسان دسدت مدي دهدد. وقتدي بده 

که طگونه ا ن انسدانها، طبیعدت سدخت را بده تسدخیر  یما ن موضوع فکر مي کن

خود درآورده اند، به عنوان    انسدان در خدود قددرتي مهدار نشددني حدس مدي 

 یعت از آن بهره برده اند.که تمام همنوعان من در طوف تار خ براي مهار طب نیمک

در تار خ ا ن منوقه ، ا ن گونده نقدل شدده اسدت کده نخسدتین کسداني کده بده 

کده در دو کیلدومتري  -کندوان پا گکاشته اند، سداکنان روسدتا ي بده ندام حیلده ور

بوده اند کده در قدرن هفدتم هجدري بدراي در امدان  -غرب کندوان واقع بوده است 

ي در مقابل کندوان فعلي مهداجرت کدرده اندد و در ماندن از حمله مغوچها به دشت

طوف مدت زماني به تددر ج درون کرانهدا را حفداري کدرده و پناهگداهي امدن بدراي 

 خود ساخته اند. 
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گو ا ا ن روستا عالوه بر ز با ي خیره کننده اکنونش ، زماني نیدز پناهگداه و خانده 

 دوان ، آب امیددد انسددان هددا بددوده اسددت. از شددگفتي هدداي د گددر روسددتاي کندد

 این طشمه ها است.

 محصوالت  روستا :

به ا ن روستا آمده اند معتقدند آب کندوان در از میان بردن سدنگ  مسافراني که 

 کلیدددددددددددددددددددددددددددددده تدددددددددددددددددددددددددددددداویر بسددددددددددددددددددددددددددددددزا ي دارد.

ا ن طشمه ها ساالنه گردشگران فراواني را روانه ا ن روستا مدي کندد. کنددوان  

بیعدي اش نیدز شدهرت دارد   عالوه بر ا نها بده خداطر چبنیدات مرغدوب و عسدل ط

همننین محیط آرامش بخش و سکوت شبانگاهي روستا توام با نسیم دچسدک ري 

 کددده از سدددهند ز بدددا مدددي وزد، انسدددان را مجدددکوب ا دددن روسدددتا مدددي کندددد. 

طشمه های کندوان با اشکاف و بافتهاي معماري باستاني از جملده نمونده هداي 

ه در نزد کدي شدهر تبر دز در منحصر به فرد بناهداي صدخره اي در جهدان اسدت کد

 دامنه کوههاي ز باي سهند واقع است. 

سهند به خاطر بدره و بداران فدراوان سرطشدمه رودهداي متعدددي اسدت کده  دا 

جلگه هاي داخلي را مشروب مي کند  ا به در اطه ارومیه مي ر زد. آب و هدواي 

خوش ا ن منوقه سدبب حاصدلخیزي خدا  اطدراه روسدتاي کنددوان مدي گدردد. 

وب تر ن کشتزارهاي اهاچي کندوان در مقابل روستا، بر روي دشتي مرتفع و مرغ

ز ر بنا قرار دارد. دره شدماچي جندوبي سرسدبز کنددوان  کدي از خدوش آب و هدوا 
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تر ن و ز باتر ن نقاط کوهستاني ا ران به شمار مي رود که عدالوه بدر نهدر نسدبتا 

ا  پزشدکي فدو  بزرگ داراي طشمه هاي آب معدني نیز هست کده داراي خدو

اچعاده بوده و احتماال در دفع سنگ کلیه بي تاویر نیست مراتع سرسدبز کوههداي 

سهند از مهمتر ن مراکز دامدداري و دامنده هداي اطدراه کنددوان  کدي از بهتدر ن 

 نقدددددددددداط پددددددددددرورش دام در ا ددددددددددران بدددددددددده شددددددددددمار مددددددددددي رود.

 موقعیت جغرافیایی روستا :

 شددرقی جنددوب کیلددومتری 11بریددز و ت جنددوب کیلددومتری 61 در فاصددله کندددوان

 شدماچی و در دامند « سدهند کوه» غربی هایاز دامنه اسکو در یکی شهرستان

 است سرسبزی درة انتهای به روستا مشره . ایناست شده واقع «ارشد دا »

 روسددتای آن غربددی و در شددماف« عنصددرود» روسددتای آن شددر  در شددماف کدده

 .قرار دارد« گنبره» روستای آن و در جنوب« کهنو»

خدانوار و  012، 0125ا ن روستا طبن سرشماري عمومي نفوو و مسكن ساف 

نفر جمعیت دارد كه به كدار كشداورزي و دامدداري و صدنا ع دسدتي اشدتغاف  251

خانوار و منزف مسكوني در  002هو ت باستاني داده وجود  كندواندارند. آننه به 

 كنددواندرون توده هاي مخروطي و هرمدي شدكل صدخره اي اسدت. روسدتا یان 

 براي خود خانه مسكوني، آغل، انبار و كارگاه ا جاد كرده اند. داخل ا ن توده ها

 
 

http://www.anobanini.ir/travel/fa/azarbaeijan-sh/1385/08/post_2.php#more
http://www.anobanini.ir/travel/fa/azarbaeijan-sh/1385/08/post_2.php#more
http://www.anobanini.ir/travel/fa/azarbaeijan-sh/1385/08/post_2.php#more
http://www.anobanini.ir/travel/fa/azarbaeijan-sh/1385/08/post_2.php#more
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 قدمت روستا :

برخي از باسدتان شناسدان قددمت ا دن روسدتا را بده دوره هداي پدیش از اسدالم 

 نسددددددددددددبت مددددددددددددي دهنددددددددددددد. در دف ا ددددددددددددن تسدددددددددددده هدددددددددددداي

متر مي رسد آغل، انبار و اتاقد  حفدر شدده  ٠1بلند كه ارتفاع بعضي از آن ها به 

ني است و ضدخامت جدنس و طبقدات تسده هدا و مخدروط هدا از ندوع كه بسیار د د

ا نمبر ت و الهار است كه بر اور مخلوط شدن مواد آتشفشداني سدهند بدا گدل و 

الي حاصل از باران سدیل آسدا بده وجدود آمدده اسدت. تشدكیالت طبقدات بدر روي 

 متدر از آن را حفدر كدرده و 01آبرفت قد مي واقع شده و رودخانه كندوان بدیش از 

 پایین برده است. 

كرانه هاي مخروطي شكل دامنده كدوه هداي سدهند بدراي گردشدگران داخلدي و 

خارجي  ادآور بهتر ن منداظر طبیعدي و تدار خي ا دران اسدت طدرا كده ا دن دامنده 

 روستاي تار خي و تور ستي كندوان را در دف خود جاي داده است. 

وران سدازمان بدین جاذبه هاي ا ن روستاي تار خي بده گونده اي اسدت كده مشدا

 اچمللي گردشگري از د دن آن به وجد آمدند و كندوان را    اور جهداني دانسدتند.

دره شماچي جنوبي سرسبز كندوان  كي از خوش آب و هواتر ن و ز بداتر ن نقداط 

كوهستاني ا ران به شمار مي رود كه عالوه بر نهدر نسدبتا بدزرگ داراي طشدمه 

زشكي ز ادي از جملده دفدع سدنگ كلیده هاي آب معدني نیز هست كه خوا  پ
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دارد. معماري صخره اي حاكي از صحنه هاي مبارزه وجدان انسان با طبیعت و در 

 خدمت گرفتن صخره های طبیعت است.

بده  ادماندددني تددر ن و ژگددي كندددوان سدیماي كاچبدددي آن اسددت، طبیعددت در ا ددن 

دوك بخش از كوهستان سهند، هنرنمدا ي خدود را بده شدكل صدخره اي سدنگي 

مانند در برابر طشم آدمیان نهاده است و آدمي از زماني كه به روزگار ساسانیان 

مي رسد با كندن و حفاري كردن ا ن دوك هاي سدنگي،  كدي از د ددني تدر ن و 

 كددددددم مانندددددددتر ن نموندددددده هدددددداي معمدددددداري را بدددددداز آفر ددددددده اسددددددت.

زندگي نخستین كساني كه كندوان را شكل داده اند با كندن مكان هاي با سته 

خود در دف سنگ ها بي آن كه سیماي طبیعت را براي رسیدن به خواسته خدود 

دگرگون  ا و ران كنند، دست بده آفر نشدي زده اندد كده نشدان از فرهندگ بسدیار 

 واالي ز ست گروهي دارد.

 جزئیات روستا :

وضعیت كنوني بیشتر بده معجدزه طبیعدي شدباهت دارد. طندین حددو زده مدي 

 هدا مدردم را بده ا دن روسدتاي صدخره اي كشدانده اسدت.شود كده حملده مغدوف 

خدانوار و  012،،012ا ن روستا طبن سرشماري عمومي نفوو و مسكن سداف 

نفر جمعیت دارد كه به كدار كشداورزي و دامدداري و صدنا ع دسدتي اشدتغاف  2،1

خانوار و مندزف مسدكوني  002دارند. آن طه به كندوان هو ت باستاني داده وجود 
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ه هدداي مخروطددي و هرمددي شددكل صددخره اي اسددت. در واقددع تددداوم در درون تددود

 زنددددددگي فعددددداف و پو دددددا در ا دددددن روسدددددتا مشخصددددده بدددددارز آن اسدددددت.

روستاي كندوان داراي مسجد، حمام، مدرسه و آسیا مي باشد و كدران مسدجد 

شددكل   كددي از بددزرگ تددر ن كددران هدداي روسددتا را تشددكیل داده اسددت. بدده دچیددل

مخروطي خا ، اغلب كران هاي داراي طبقات مختلف، از داخل با  كد گر ارتبداط 

ندارند، كران ها عموما داراي دو طبقه بوده و در بعضي مدوارد سده و حتدي طهدار 

 طبقددددددددددددده نیدددددددددددددز در آ نهدددددددددددددا ا جددددددددددددداد كدددددددددددددرده اندددددددددددددد.

ارتباط طبقات باال ي كرانها با خارج، از طر دن پلكدان هداي بسدیار ز بدا ي از بدنده 

 ود كران تامین شده است. خ

طبقه هم كف، اكثرا اسوبل بوده است و طبقات دوم و سوم و طهارم بده عندوان 

سكونت گاه استفاده مي شود. در بعضي موارد از طبقده طهدارم بده عندوان انبدار 

نیز استفاده مي شود. آبر زها اكثرا در كنار معابر و در خدارج از كدران هدا و محدیط 

 هر طند خانواده به طور مشترك داراي    آبر ز هستند.  مسكوني قرار دارند و

آبر زها اكثرا داراي طند محل نشیمن و انباره مدي باشدد كده بسدتگي بده شدیب 

زمین دارد. به خاطر قور و ضخامت ز اد كران ها، ا جاد نورگیر در طبقات پا ین كار 

ع شدده بسیار مشكلي است، بد ن مناسبت نورگیرها اغلدب در طبقدات بداال واقد

اند. جنس پنجره ها از طوب بوده اغلب بده شدكل شدورنجي و در آن هدا قوعدات 
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كوط  شیشه تعبیه شده است. شیارهاي متعدد در روستا كران ها را از  كد گر 

جدا و شكل طبیعي كوطه هاي روستا را ا جاد كرده است. روي بعضدي شدیارها 

 کند.مربوط مي  پل ها ي از طوب ساخته اند كه كراني را به كران د گر

كران هدا )خانده  هدا عمومداً داراي دو طبقده هسدتند كده اچبتده تعدداد طبقدات آن 

طبقه نیز مي رسد. ارتباط طبقات باال ي خانده هدا بدا 1و حتي 1دربرخي مواردبه 

فضاي بیروني از طر ن پلكان بسیارز با ي از بدنه خود كران برقرار مي شدود. امدا 

اي كندوان، اكثراً اصوبل بدوده و طبقدات دوم، طبقه همكف. طبقه همكف خانه ه

سوم و طهارم مسكوني است . گرطه در بعضي موارد از طبقه طهدارم ا دن خانده 

 هدددددددددا بددددددددده عندددددددددوان انبدددددددددار نیدددددددددز اسدددددددددتفاده كدددددددددرده اندددددددددد. 

آبر ز هاي كندوان نیز درنوع خود قابل ت مل است . ا دن آبر دز هدا اكثدراً در كندار     

و محیط مسكوني قدرار داشدته، هدر طندد خدانواده بده معابر و در خارج از كران ها 

طور مشترك داراي    آبر زهستند. آبر ز ها اكثراً داراي طند محل نشدیمن انبداره 

هستند كه بستگي به شیب زمدین دارد. درون هدر مخدروط، اتدا  هدا ي را مدي 

توان د د كه از آنها به عنوان فضاهاي نشدیمن، آشدسزخانه و حتدي انبدار و طو لده 

تفاده مي شود. همننین به خاطر قور و ضخامت ز اد خانه هدا، ا جداد ندورگیر اس

در طبقات پائین كار بسیار مشدكلي اسدت بده همدین دچیدل ندورگیر هدا اغلدب در 

طبقات باال قرار دارند. جنس پنجره هاي كدران هداي كنددوان از طدوب و اغلدب بده 

 ه استشكل شورنجي بوده و در آنها قوعات كوط  شیشه استفاده شد
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 معماری صخره ای:

ایجداد  در جهدت ها طبیعیاز صخره گیریبهره»از  است عبارت ایصخره معماری 

 تقابدل و مبدارزه حاصدل معمداری ندوع ایدن« انسدان با نیازهدای متناسب فضاهای

 .اسددت و مسددکن منظددور ایجدداد سددرپناه بدده و خشددن سددخت بددا طبیعددت انسددان

و  اسدت ایجداد شدده فضداهای کاچبدد اصدلی طبیعی سنگ ایخرهص معماری در 

عملکدرد  طبیعدی اچعمدلفضداها عکس دارندد و شدکل کمتدری نقدش سایر مصاچح

باشدد. می نیازهدایش بدرآوردن بدرای انسان توسط شده ایجاد و تغییرات آنهاست

 آغداز و بده کوطد  فضدای از تددریجی صدورت فضداها بده ایجاد معماری نوع در این

شدود. می ها کنددهصدخره توده موردنظر در درون رسد و فضاهایمی بزرگ فضای

 ها، حیوانداتانسان در برابر هجوم مسکن دفاعی هایجنبه ایصخره در معماری

 معمدداری و بددرخاله مددوردنظر اسددت عوامددل از سددایر بددیش طبیعددی و حددواد 

ها خدود انسدان و یدا توسدط زمدان گکشدت ،طبیعدی بر اور عوامل که ایغیرصخره

 و فرهندگ تداریخ و در بازسدازی داشته بیشتری شود، پایداریمی و تخریب ویران

 .اسدددددددددت حدددددددددائز اهمیدددددددددت مختلدددددددددف و ملدددددددددل اقدددددددددوام

 کداری انسدان هایخانده همانندد اوچدین ایصدخره معمداری پیددایش تداریخ تعیین 

 ابتددا در ایصدخره معمداری اسدت مسدلم آننده ، وچدیاسدت و نداممکن کلمش
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 و برخدوردار بدوده کمتدری از اسدتحکام آن هایصدخره کده بوجدود آمدده منداطقی

 .سازند و پناهگاه خود م من ها را حفر و برایصخره اند درونها توانستهانسان

 انواع معماری صخره ای :

 :است بر دو نوع بوورکلی ایصخره معماری

 و فضداهای حفدره از هدم مجزا و مستقل هایصخره درون گونه : در ایناوف گونه

شددود. می احددا  و عمددومی مسدکونی متعددد از جملدده هددایبدا کاربری مختلدف

 وانتد، میزمدین از دف در بیدرون قدرار گدرفتن دچیدل ها را بدهصدخره گونهاین نمای

 ایصدخره  کدرد. معمداری تعبیده آنهدا پنجدره نورگیری نمود و برای و تزئین حجاری

 باشدمی نوع از این در ترکیه« گورومه»و  کندوان

 بده معمدوالً  را کده بزرگ هایصخره درون ایصخره از معماری نوع : در ایندوم نوع

 متعددد در آن و عمومی مسکونی و فضاهای ، حفراست نمایان و تسه کوه صورت

 ،زمدین ها در دفصدخره ندوع ایدن عمددة بخدش قرارگیدری دچیلشود، بهایجاد می

و  حجداری صدخره  قابدل در آنهدا وجدود نددارد و نمدای ندورگیر و پنجدره تعبی  امکان

 معمداری ندوع ناز اید اینمونده کرمدان« میمندد» ایصدخره ، معمارینیست تزیین

 . است ایصخره
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 معماری صخره ای در ایران :

 نددوع و ایددن بسددیار دور وجددود داشددته هددایاز دوران در ایددران ایصددخره معمدداری

مادهدا  . در زمداناسدت بدوده و مسدکن دینی معتقدات بیشتر در خدمت معماری

 کندونی از خدا  و در قسمتی انکردست بیشتر در ناحی  در ایران معماری نوع این

مادهدا در  ای. مقابر صخرهاست بوده پراکنده غربی در آذربایجان و همننین عرا 

از  اسدت از مدیالد قبدل و ششم پنجم قرون به متعلن که و عرا  ایران کردستان

 بده در ایدران ایصدخره معمداری. اسدت در ایدران ایصخره بارز معماری هاینمونه

یدا  صدد سداچه طنددین قددمتی دارای و تبلور یافته مقابر، دژها و سکونتگاه صورت

 .است هزار ساچه طندین

 در آذربایجان : معماری صخره ای

 ایصدخره ، معماریاست ایصخره از نظر معماری ایران مهم از مناطن آذربایجان

 روسدتا، دژ، معبدد، و در آن بیشدتر برخدوردار اسدت ایو غن از تنوع منوقه در این

 ایصخره و دژهای کندوان ایصخره روستای. وجود دارد ایو مقابر صخره مسکن

در  مداکو، معبدد و قدددمگاه شددرقی جندوب کیلدومتری 85در « ضدیاااچدین قدره»در 

 ایصددخره وعددهو مجم اردبیددل «نیددر» آذرشددهر و معبددد ابدداذر در نزدیکددی حومدد 
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بدارز  هایمظداهر و نمونده از سدلماو شدرقی جندوب کیلدومتری 05در  اورارتوئی

 .است آذربایجان در ایصخره معماری

 معماری صخره ای کندوان :

   بافت مسکو نی روستا :0

 صدورت بده د شدرقی غربدی در جهدت کندوان در امتداد رودخان  کندوان روستای

محدور  .است تند قرار گرفته با شیب هایدر دامنه متر ارتفاع 61داکثر تا ح ایپله

د  غربدی متر در جهت 01 اچی 5حدود  به از رودخانه ارتفاع روستا با تفاوت اصلی

 5/0حدود  یابد، در طوفمی افزایش شر  به از غرب آن ارتفاع که بووری شرقی

 که است جدید روستا توسع  محور بخش این . پایینتاس شده کیلومتر کشیده

 تدراکم روسدتا از شدر  . سدمتاسدت شدده افدزوده ایو صدخره قدیمی بافت به

 شده از سکنه و خاچی فرسوده غربی سمت هایو صخره برخوردار است زیادی

مدورد  وجدود دارد کده  نیدز محدود صدخره روستا هنوز تعدادی در غرب . اچبتهاست

 همانندد سدایر روسدتاهای کنددوان مسدکونی بافت. نیست و مسکونی استفاده

روسددتا  در حددواچی و باغددات و مددزارع اسددت طسددبیده هممتمرکددز و بدده آذربایجددان

 بدده قددرار دارد. بددا توجدده مسددکونی بخددش و روبددروی جنددوبی در سددمت بخصددو 

 بددرعکس مسددکونی ها، رشددد فضدداهایصددخره دنبددو شددکل و دوکددی مخروطددی

 .است گرفته صورت کوه دامن  و در دیگر، در ارتفاع روستاهای
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 : مسکونی بافت توسع  مراحل  1

 :است یافته زیر توسعه شرح به مرحله در سه کندوان مسکونی بافت

 اهداچی پیشدینیان دةروسدتا مدورد حفدر و اسدتفا مرکدزی بخدش مرحلده در این 0

 بده تدا حددودی همنندان آن ایروستا حاضر نیز بافت و در حاف قرار گرفته کندوان

 .خود است قوت

و حفددر  مددورد اسددتفاده آن هایروسددتا و صددخره شددرقی سددمت مرحلدده در ایددن 1

 ایه، صدخرهبخدش ایدن شماچی حاضر در بخش . در حافاست گرفته قرار اهاچی

 .است مورد استفاده که وجود دارد مسکونی

 و جندوبی ، شدرقیغربدی هایدارد صدخره امروز ادامده تا به که مرحله در این 1

 کنددوان اهداچی شدود و مدورد اسدتفادةحفدر می معبدر اصدلی روستا در حواشدی

، لیمعبدر اصد و حواشدی ایصدخره بافدت و غربدی شدرقی هایسمت . دراست

 . دهدمی را تشکیل کندوان معماری اساو ایغیر صخره بافت

 : هاصخره   تنوع1

 کِدران محلدی در اصوالح ها  کهها )قیهصخره در قاچب کندوان ایصخره معماری

کدرد  بنددیطبقه توانمی مختلف ها را از جهاتصخره اند، ایننیز گویند تبلور یافته

 :نها عبارتند ازآ اهم که
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  و طندتایی ، جفتیتکی هایاستقرار )صخره تنوع

 زیرزمینی» شکلو بی ، دوکیمخروطی های)صخره اشکاف تنوع

  دارند و عمومی مسکونی کاربری که هایی)صخره کاربری تنوع

 : ایصخره هایمسکن داخلی فضای  1

 و نددرتاً دارای سده دو و یا در مدواردی دارای عموماً  کندوان مسکونی هایصخره

 و سوم دوم و طبقات آغل صورتها اکثراً بهصخره اوف هستند. طبقات طهار طبقه

از  گیدرد و در برخدیقرار می   مورد استفاده)خصوصی مسکونی صورتمعموالً به

 .شودمی استفاده انباری صورتبه طهارم از طبق  موارد

افدراد هسدتند و  خصوصدی در ماچکیدت مسکونی هایصخره اوف طبقات هایآغل

 طنددان شدانگیدرد و خریدد و فروشقرار می مورد استفاده مشتر  صورتبه ندرتاً 

 .نیست متداوف

 مدرتبط همبده و نردبدان طدوبی هدای، پلسنگی های، پلهبا معبر، گکرگاه طبقات

 شدکل و یدا بیضدی بیشدتر مسدتویل مسدکونی طبقات داخلی شوند. فضایمی

، شدوند. کدوطکیو... می ، صدندوقخانه، مودبخ، نشیمنآستانه هستند و شامل

 .هاستصخره داخلی فضاهای از ویژگیهای و نورکم ارتفاع کمی
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 و یسدتن توجده قابدل داخلدی نمدا و فضداهای تزیین کندوان ایصخره در معماری

 .در جلو ندارند اییا محوطه ها حیاطاز خانه بسیاری

شود. می رسد و کمتر خرید و فروشمی ار  دیگر به نسل به ها از نسلیصخره

، هدر است صادر شده دوچتی ها سند رسمیصخره برخی اخیر برای ساچهای در

 معاملدده اهدداچی بددین کدده اسددت ایسددند جداگاندده معمددوالً دارای طبقددات از یدد 

   .فروشندها میغیربومی به ندرتها را بهصخره .شودمی

 تیدز مخصدو  ندو  از کلنگهدای و با اسدتفاده است باریکار مشقت حفر صخره

 انجددام آن بدده دادن و وسددعت کوطدد  فضدداهای تکدده و از تددراشِ تکدده کنیصددخره

حفددر و  قابددل هایصددخره کدداهش دچیددل خیددر بددها کددار در سدداچهای گیددرد. ایددنمی

 ایجداد بدرای و معمدوالً حفدر صدخره شدده روننکم ایغیرصخره معماری گسترش

 .گیردمی صورت غیرمسکونی فضاهای

 )شدیارها و طبیعدی عوامدل ها برپاید محلده . ایدناسدت محلده ده دارای کنددوان

 اجتمداعی اند  و عوامدلکرده روستا را قوع د غربی شرقی در جهت ها کهگسل

با ابعاد دیگر روسدتا دارد.  ت ویر و ت ور متقابل کندوان ایصخره معماری .اندشده بنا

 ،، اقتصدداد و معیشددت، خدانوادهدر جمعیددت تددوانرا می تدد ویر و تد ور متقابددل ایدن

 .نمود مشاهدهو  و باورها و... مالحظه ، مراسمزیستی سازگاریهای
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 :مساجد 

 :وجود دارد کوط  و دیگری بزرگ دو مسجد یکی در کندوان 

در « آقدا» قددیمی در مرکدز روسدتا در محلد  مسدجد بدزرگ صدخرة  :مسجد بزرگ

روسدتا  هایصدخره از بزرگتدرین قدرار دارد و یکدی بدزرگ از شدیارهای یکدی دهان 

 .رودشمار میبه

 محددل دوم ، طبقدد آغددل اوف : طبقدد اسددت طهددا طبقدده مسددجد دارای صددخرة

مسدجد از  ورودی .اسدت انباری طهارم و طبق  مسکونی سوم طبق  ،نمازگزاران

 در مقابل که بزرگ مسکونی صخرة ی  به با اتصاف که است طوبی پل ی  طرین

 از پدل قسدمتهایی حاضدر افگردد. در حدمی وصل معبر کوطه مسجد قرار دارد به

 تخریدب و در حداف پوشانده و الی را گل و زیر آن رفته مسجد از بین ورودی طوبی

 دارد کده سدانتیمتر ارتفداع 011و  متدر عدر  مسجد ید  طوبی در ورودی .است

   .است رها شده صخره و در مجاورت شکسته اکنون

ندددارد و هماننددد سددایر  خاصددی و عالمددت زیینتدد مسددجد هینگوندده صددخرة نمددای

 نیمدده یددا طددوب پددرطم آن ظدداهری . تنهددا مشخصدد روسددتا اسددت هایصددخره

 .است شده نصب آن کنار پنجرة بر که است ایشکسته
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دو  سدانتیمتر بده 21 ارتفداع بده طدوبی ندردة ید  وسدیل مسجد به داخلی فضای

متدر  1مسدجد  ارتفداع . حدد متوسدطاسدت شدده تقسدیم و زنانه مردانه قسمت

 سدانتیمتر تعبیده 51قودر  بده سدنگی سدتون ید  سدقف استحکام و برای است

مسجد  دیوارها و کف .است و حجاری تزیین فاقد هرگونه ستون . ایناست شده

، ُمهدر، ا طدر بدرای . دور تدا دور مسدجد محلهداییاسدت شدده سدفیدکاری با گخ

 گردیدده تعبیده و وسایل کفش نیز جای در ورودی و در مجاورت طای و تهی  شمع

نددور  تدد مین سددانتیمتر بددرای 011*  051ابعدداد  بدده کددوطکی طددوبی پنجددرة .اسددت

مسجد قرار  جنوبی در سمت محراب .است شده در نظر گرفته مسجد در صخره

 .دارد

 ،کنددوان ارتباطی راه روستا و نزدی  ایصخره حمام جاورتدر م  :مسجد کوط 

 ایدن . در وسدطاسدت حفدر گردیدده نمداز صدبحگاهی ادای بدرای مسجد کدوطکی

مانندد  مسجد هدم . اینهنوز پابرجاست وجود دارد که سنگی ستون مسجد ی 

حاضدر  در حداف حمدام و از کار افتدادن از آن قسمتی تخریب علت به مسجد بزرگ

 ندورگیری بدرای در و پنجره و دارای طبقه ی  مسجد کوط  . صخرةاست متروکه

دارد و  مسداحت متر مربع 15 مسجد کوط  ندارد. صخرة تزیین گونهو هیخ است

 .نیست در دست اطالعی حفر آن از تاریخ
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 :کندوان ایصخره در بافت آغل

 بدر بیشتر مبتنی کندوان و معیشتی شد ساختار اقتصادی اشاره که گونههمان

 و آغدل کندوان ایصخره رو در معماری. از ایناست و دامسروری اقتصاد و دامداری

 در بخدش کنددوان هدایبرخوردارندد. آغل خاصدی ها از اهمیتدام نگهداری محل

 هددایآغل .اندددگرفته شددکل و عمددومی خصوصددی هددایآغل در دو نددوع ایصددخره

 افددراد هسددتند و ندددرتاً  خصوصددی در ماچکیددت مسددکونی هایصددخره اوف طبقددات

 متداوف طندان آن گیرند و خرید و فروشقرار می مورد استفاده مشتر  صورتبه

 .نیست

 بدودن روطدیمخ بده بزرگتر با توجده فضای دچیل ها بهصخره اوف طبقات هایآغل

 هایدام نگهداری برای محل ترینمناسب نور کافی نیاز به ها و عدمصخره شکل

و  اسدت متدر مربدع 81 و حداکثرشدان 11 هدا حدداقلآغل . مسداحتاست اهاچی

 بسدتگی صدخره صداحب و تعداد دام صخره و شکل حجم به آن کوطکی و بزرگی

 سدایر طهارپایدان گوسفند و بز و ندرتاً گداو، بر نگهداری ها عالوهاز آغل دارد. اچبته

 هدایآغل .شدودمی نیدز اسدتفاده خدانگی و خروو مر  و نگهداری اال  از جمله

 عمددتاً  شدانورودی هسدتند و درهدای فاقد نورگیر و پنجره مسکونی هایصخره

 توسدط علوفده خدوردن بدرای آن و دیوارهدای ها تارید صدخره . دروناست طوبی
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 درهدای و در مجداورت اند و معمدوالً در آسدتانهشدده آخدور کندده صورت ها بهدام

 .است شده نیز تعبیه و طرا  شمع گکاشتن برای محلی ورودی

 هددا معمددوالً فاقددد بددر اخیددر آغل روسددتا در سدداچهای کشددیبر  رغمعلددی اچبتدده

 شدانداخلی فضای وچی شده کنده ها نسبتاً یکنواختآغل قفو س کف .هستند

 11/0 و بدین هدا معمدوالً کوتداهآغل ، ارتفاعاست هندسی شکل ی  معموالً فاقد

 .باشدمی تزیین فاقد هرگونه شانداخلی و فضای است متر 81/0 اچی

 :عمومی هایآغل

 مشددتر  صددورتبه وجددود دارد کدده ایصددخره هددایآغل کندددوان غربددی در سددمت

 از بافدت در خدارج عمدومی هدایگیدرد. آغلقدرار می مورد اسدتفاده اهاچی توسط

 .شودمی استفاده ها از آندام موقت نگهداری و برای شده کنده مسکونی

 لمح اند و شاملبوجود آمده و بزرگ کوط  مختلف از فضاهای عمومی هایآغل

 عمدومی هدایآغل رتفداع .باشدندمی و انبار علوفده دامی ، فضوالتدام نگهداری

 11 اچدی 21حددود  در بدزرگ مسداحتی دارای متدر  وچدی 5/0)کمتر از  نسبتاً کم

 هدایآغل .ندورگیر اسدت و هرگونده باشدد و معمدوالً فاقدد روشدناییمی مترمربدع

 .گیرندقرار می و مورد استفاده استطند دامدار  در ماچکیت عمومی
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 : گردشگران مزاحم

با ا ن كه بسیاري از ساكنان ا دن روسدتا نسدبت بده حضدور گردشدگران كنجكداو، 

راضي به نظر نمي رسند طرا كه آن ها را مزاحم خود مي دانندد امدا برخدي از آن 

و كدار ها نیز از ا ن موضوع خوشحاچند طرا كه ورود گردشگران باع  رونن كسدب 

شده و اشتغاف زا ي كرده است. ناراحتي آن افراد معددود هدم از ا دن اسدت كده 

گردشگران مي خواهند به داخل خانه ها بروند و زنددگي آن هدا را ببینندد. آن هدا 

مي گو ند ا ن جا نما شدگاه نیسدت ا دن جدا خانده و كاشدانه آن هاسدت و در آن 

هدر  د  دوربیندي بده دسدت زندگي مي كنند. از سوي د گدر معمدوال گردشدگران 

دارند و از خانه و افراد خانواده عكس و فیلم مدي گیرندد. مناسدب تدر ن منظدره و 

طشم انداز براي مشاهده كندوان، بلندي هاي ضلع مقابل رودخانه است و رفتن 

به ا ن منوقه مي تواند بدون هیخ مزاحمتي براي اهاچي كنددوان، كدل روسدتا را 

ر دهدد. بدا ا دن وجدود افدرادي در روسدتا بده عندوان در معر  د دد گردشدگران قدرا

راهنما هستند كه عالوه بدر راهنمدا ي تور سدت هدا خانده خدود را نیدز بده آن هدا 

نشان مي دهندد و از ا دن راه درآمددي هدر طندد انددك كسدب مدي كنندد  كدي از 

همین راهنماها اجازه داد خبرنگار خراسان از منزچش بازد د كندد. داخدل خانده دو 

واب داشت، جا ي در دف اتا  اوف براي گکاشتن تلو ز ون كنده شده بدود، اتا  خ

 كددددف حیددددداط ا دددددن خاندددده پشدددددت بدددددام منددددزف پدددددا ین دسدددددتي اسدددددت. 
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همه پوشش ها و ز راندازهاي خانه اعم از فرش ها، گلیم ها، پاالزها، طهل تكده 

ها و پرده ها محصوف دستان هنرمند زندان روستاسدت. بیشدتر آشدسزخانه هدا در 

ن، به علت نبودن دودكش و فضاي كافي در محوطه داخل خانده هدا و بدراي كندوا

 پرهیددز از دود تنددور، بیددرون كندددوها و در دامندده هدداي كددوه سدداخته شددده انددد.

بیشتر زنان روستاي كندوان باسواد هستند و درصد بي سوادان ا ن روستا حتي 

 .از تبر ز هم كمتر است

 : ضرورت توجه بیشتر به كندوان

با وجود همه و ژگي ها ي كه گفته شد  د  روسدتاي بده شددت محدروم كندوان 

 است، شا د به ا ن دچیل كه از ظرفیت هاي آن به درستي استفاده نمدي شدود.

با وجدود ا دن همده گردشدگر داخلدي و خدارجي مدي تدوان ا دن روسدتا را بده  د  

روستاي آباد با ده هدا مركدز اقدامتي و سدیاحتي تبدد ل كدرد، محصدوالت چبندي و 

دامي و باغي ا ن منوقه مي تواندد بدا شدكل بهداشدتي توچیدد، فدرآوري، بسدته 

بندي و به فدروش برسدد. مدي تدوان كارخانده توچیدد آب معددني و دو  در منوقده 

 احددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  كدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرد. 

شا د اگر كندوان در هر كشور د گري بود ساالنه میلیون ها درآمدد ارزي بدراي آن 

ندوز بدا مشدكالتي بده سدختي صدخره كشور به همراه داشت. اما كندوان ا ران ه

ها ش دست و پنجه نرم مي كند. كسي طه مي داند، شا د عدده اي فكدر مدي 
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كنند همین محرومیت و شبیه بودن زندگي ا ن آدم ها به دوران غارنشیني بشدر 

 .است كه جکابیت دارد و باع  جکب گردشگر مي شود

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


