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مورد  در  ــرداد  م دهــم  ��شنبه  روز  �ه  قبل  ــزارش  گ در   
به  شد  منتشر  جهان  صخره ا"  روستا"  سومين  «�ندوان» 
چگونگ, تش�يل منازل صخره ا" و �ران ها" �له قند" ا�ن 
 ٣ دنيا  در  �ه  گرد�د  بيان  و  شد  اشاره  شگفت انگيز  روستا" 
روستا" صخره ا" وجود دارد �ه اولين آن روستا" «گورمه» 
ا�ران  «�ندوان»  نيز  سوم,  و  آمر��ا  دا�وتا"  دوم,  تر�يه 
تر�يه  در  صخره ا"  روستا"  دو  �ه  تفاوت  ا�ن  با  م, باشد 
زندگ,  «�ندوان»  در  ول,  هستند  س�نه  از  خال,  آمر��ا  و 
صخره ا"  روستا"  اولين  �ندوان  بابت  ا�ن  از  و  دارد  جر�ان 
چشمه ها"  و  ز�با  طبيعت  �ه  م, شود  محسوب  جهان  زنده 
آب معدن, و رودخانه جار" در پا�ين دست روستا، آن را از دو 
روستا" صخره ا" د�گر در تر�يه و آمر��ا متما�ز �رده است. 
گرفته  قرار  فراوان  ب, مهر" ها"  مورد  �ندوان  وجود  ا�ن  با 
ناشناخته  ا�ران  مردم  چه بسا  و  خارج,  گردشگران  برا"  و 
م, �نند،  سفر  روستا  ا�ن  به  �ه  گردشگران,  بيشتر  است. 
اهال, استان آذربا�جان شرق,، شهر تبر�ز و اس�و در مجاورت 
با  و  فله ا"  صورت  به  �ه  گردشگران,  م, باشند.  «�ندوان» 
توسعه  م, �نند،  سفر  روستا  ا�ن  به  خودروها  اقسام  و  انواع 
روستا در پ, افزا�ش جمعيت خانوارها و ب, توجه, ها به بافت 
طبيع, روستا و نبود ام�انات مناسب برا" جذب گردشگران 
و... سبب شده است �ه «�ران ها"» �ندوان در پشت منازل, 
مخف,  �رده اند  رشد  قارچ گونه  طور  به  و  جد�د   Jسب به  �ه 
�ندوان،  گردد.  فراهم  آن ها  تخر�ب  موجبات  بسا  چه  و  شده 
توجه  آن  به  �ه  صورت,  در  م, تواند  طبيع,  �م نظير  اثر  ا�ن 
داخل,  گردشگران  گردد،  اطالع رسان,  آن  مورد  در  و  شود 
سر  بر  دنيا  در  را  خود  نام  و  �ند  جذب  را  فراوان,  خارج,  و 
ا�ن  از  نگهدار"  و  پاسدار"  در  �ه   Pحي اما  بيندازد،  زبان ها 
شده  �وتاه,  مسئوالن  و  مردم  جانب  از  طبيع,  د�دن,  اثر 
روستا"  س�نه  �ــردن  خال,  با  است  توانسته  تر�يه  اســت. 
بازد�د  برا"  الزم  ام�انات  آوردن  فراهم  و  «گورمه»  صخره ا" 
خود  صخره ا"  روستا"  تنها  متوجه  را  چشم ها  جهانگردان 
�ند. تر�يه بد�ن منظور برا" حفظ بافت طبيع, گورمه اجازه 
نم, دهد  «گورمه»  در  را  سنگين  و   Jسب نقليه  وسا�ل  تردد 
برخوردار  خاص,  نظم  و  قاعده  از  روستا  ا�ن  در  گردشگر"  تا 
و  حساب  و  برنامه ر�ز"  از  خبر"  «�ــنــدوان»  در  امــا  باشد، 
�تاب نيست. نرجس قياس آل رسول دانشجو" رشته آما�ش 
پا�ان نامه  موضوع  �ه  چابهار  بين الملل,  دانشگاه  سرزمين 
داده  اختصاص  «�ندوان»  به  را  خود  ارشد  �ارشناس,  دوره 
ــا"  زوا� به  قبل  ــزارش  گ همچون  نيز  شماره  ا�ــن  در  اســت، 
از  تصاو�ر"  با  همراه  �ندوان  در  زندگ,  و  معمار"  از  د�گر" 

ا�ن روستا پرداخته است �ه از نظرتان م, گذرد.
«کران »هاى کندوان

ــا صــرفــا جــوابــگــو"  ــران ه ــاد شـــده در � ــج فــضــاهــا" ا�
فضاها"  ــداث  اح از  و  ــوده  ب نظر  ــورد  م �ه  اســت  عمل�رد" 
ا�ن  پيمودن  است.  شده  اجتناب  استفاده  غيرقابل  و  اضاف, 
امنيت،  مسئله  البته  اندازه شناس,،  با  رابطه  در  �امال  فضاها 
ش�ل  گرفته اند.بنابر  نظر  در  نيز  را  ــران  � فــرم   و   Jت�ني
ارتباط  اغلب �ران ها دارا" طبقات مختلP است،  مخروط, 
��د�گر  با  داخل  از  طبقات  و  است  خارج  با  مستقيما  فضا  هر 
داخل,  فضاها"  طبقات  فرم  و  طبقات  تعداد  ندارند.  ارتباط 
بستگ, به ش�ل و حجم �ران دارد و از نظر ا�ستا�, باالجبار 
عموما  �ران ها  است.  �وچJ تر"  نسبتا  ابعاد  دارا"  فضاها 
دارا" دو طبقه است در بعض, از موارد سه و حت, چهار طبقه 
نيز در آن ها ا�جاد �رده اند. طبقه هم�P ا�ثرا اصطبل بوده، 
طبقات دوم و سوم و چهارم مس�ون, است و در بعض, موارد از 

طبقه چهارم به عنوان انبار نيز استفاده �رده اند.
آبر�زها ا�ثرا در �نار معابر و در خارج از �ران ها و محيط 
دارا"   fمشتر طور  به  خانواده  هرچند  دارد  قرار  مس�ون, 
�J آبر�ز است. آبر�زها ا�ثرا دارا" چند محل نشيمن و انباره 

م, باشد �ه بستگ, به شيب زمين دارد.
از  و  داشته  ارتفاع   ١/٦٠ ال,   ١/٥٠ عموما  ورود"  در 
انسان  �ه  م, گيرند  �وتاه  را  ورود"  ــا"  دره اســت.  چوب 
برا" احترام خانواده مختصر" خم شود. فضا"  هنگام ورود 
شده  تقسيم بند"  چيز  هر  عمل�رد  به  نسبت  اغلب  داخل, 
فضا"  در  نيست  استفاده  مــورد  روز  هر  �ه  آشيان,  اســت. 
انتها"  در  خواب  وسا�ل  است.  آمده  گرد  مانند  خانه  صندوق 
اتاق پذ�را�, است و هم  فضا" اصل, قرار دارد �ه اغلب هم 
سمت  در  ورود  هنگام  اتاق ها  ا�ثر  در  خواب،  و  نشيمن  اتاق 
راست محل, مخصوص قرار گرفتن ظروف آب، شير و لبنيات 
شده  �نده  �ران  خارج  به  سوراخ,  محل  ا�ن  از  دارد.  قرار 
م, �ند.در  هدا�ت  خارج  به  را  آب   Jوچ� �انال,  مانند  �ه 

طاقچه ها�,  د�وارها  جانب,  سطوح 
ظر�P تر  وسا�ل  �ه  است  شده  �نده 
از قبيل چراغ در آن جا گذارده  منزل 
ـــوارد  م از  بــعــضــ,  در  اســــت.  ـــده  ش
�رده اند  تعبيه  وسط  در  گيره ها�, 
�ه برا" آو�ختن چراغ به �ار م, آ�د. 
به  خود  سفيد  روپوش  با  د�وارها  ا�ن 
فضا" داخل, روشنا�, بخشيده و نور 
را به ش�ل مناسب, منع�س م, �ند.

نورگير"  حداقل  دارا"  فضا�,  هر 
قطر  خاطر  به  اســت.  روشنا�,  بــرا" 
طبقات  در  �ران ها  ز�ــاد  ضخامت  و 
باال  طبقات  در  نورگير  ا�جاد  پا�ين، 
چوب  از  پنجره ها  جنس  است.  واقع 
بوده اغلب ش�ل شطرنج, و در آن ها 
د�وارها"  شده.  تعبيه  شيشه  قطعات 
�ران ها تقر�با عا�ق م, باشند ز�را در 
اثر بارش قسمت ها" �ران ها ر�خته 
بــاقــ, مــانــده  و قــســمــت هــا" ســخــت 
و  مح�م  ـــدار  ج وســيــلــه  ــه  ب خــانــه هــا 
و   Jخن تابستان  در  �ران ها  ضخيم 

در زمستان گرم است.
خصوصيات معمارى بومی کندوان

بافت ها"  و  اش�ال  با  �ــنــدوان 
نمونه ها"  جمله  از  باستان,  معمار" 
صــخــره ا"  بناها"  ــرد  ف بــه  منحصر 
صخره ا"  است.معمار"  جهان  در 
جدال  و  مبارزه  صحنه ها"  از  حا�, 
گرفتن  خدمت  در  و  طبيعت  با  انسان 
صخره ها" طبيع, است. در معمار" 
ساختمان,  مصالح  وسيله  به  معمول, 
گچ، آهJ و خشت هيئت اصل, بنا را به 
وجود آورده در صورت, �ه در معمار" 
درون  در  نظر  مورد  فضا"  صخره ا" 
سنگ  و  م, گردد  هو�دا  سنگ  توده 
قشر"  �البد"،  مانند  نيز  طبيع, 
ا�جاد  فضا  ا�ن  اطــراف  در  مستح�م 
م, �ند.در معمار" صخره ا" از نظر 

م, دهيم.  تشخيص  مهم  نمونه  دو  صخره ها  طبيعت  و  ش�ل 
فضاها"  ��د�گر  از  مجزا  و  آزاد  عظيم،  صخره ها�,  درون  در 
و  مس�ون,  واحد   J� به  �ه  شده  خلق  ��پارچه ا"  و  مستقل 
را  بناها  ا�ن گونه  خارج,  نما"  دارند،  تعلق  عموم,  واحد  �ا 
م, توان  راحت,  به  ا�ن جا  در  �رد.  تزئين  و  حجار"  م, توان 
پنجره و نورگير تعبيه نمود. معابد هند" و قسمت معتنابه, از 
معمار" صخره ا" منطقه گورمه، حاج, رو و �اپادو�يه تر�يه 
 Pرد� در  آذربا�جان  �ندوان  صخره ا"  معمار"  هم چنين  و 
م, گردد.در  محسوب  معمار"  نوع  ا�ن  مشخص  نمونه ها" 
م, گردد  ا�جاد  فضاها�,  تپه ها  و  �وه ها  صخره ها"  درون 
�ه در آن صرفا فضا" داخل, به عنوان تقر�با �J حفره وسيع 
تقر�با  خارج,  نما"  ا�ن جا  در  اســت.  شده  مطرح  بــزرگ  و 
مفهوم, نداشته و پنجره و نورگير" نيز در آن نم, توان تعبيه 
است. �رمان  ميمند  روستا"  ا�ران  در  آن  مهم  نمونه  نمود. 

�ران ها"  با  رابطه  در  �ندوان  روستا"  صخره ا"  معمار" 

و  باد  است.  آفر�ده  ز�با�,  از  جهان,  اطراف  مناظر  و  طبيع, 
روستا  ورود"  ناحيه  �ران ها"  در  خصوص  به  مفرط  باران 
آورده است در  وارد  آن ها  به  ز�اد"  بوده و صدمه  بيشتر موثر 
تپه ها"  وجود  خاطر  به  روستا  انتها"  و  شرق  در  صورت, �ه 

مرتفع �ران ها بلندتر و سالم تر باق, مانده است.
پا�ين,،  قسمت ها"  در  و  است  دره  روبــه  قــوس،  دهانه 
از  بعض,  ــت.  اس ــده  ش ساخته  ــر"  آج و  خشت,  خانه ها" 

بزرگ  ساختمان  چند  و  مدرسه  جمله  از  پا�ين،  در  خانه ها 
شده  زده  شيروان,  سقP شان  هستند،  ده  مسافرخانه  �ه 
عده ا"  دارد.  جر�ان  خانه ها  از  نوع  دو  هر  در  زندگ,  است، 
�ا  خانواده  وسعت  با  دارند،  خانه  �وه ها  در  �ه  خانواده ها  از 
ازدواج ��, از فرزندان خانه ا" در حاشيه  آباد" م, سازند و 
خانواده جد�د مقيم آن جا م, شوند. چون تعداد «واحدها"» 
د�گر"  نشده  �نده  سنگ,  �وه  و  است  محدود  تقر�با  �وه ها 
آجر"  خانه ها"  طر�ق  به  و  طرف  دو  از  روستا  ندارد،  وجود 

گسترش پيدا م, �ند.
آن ها  دقيق  تعداد  نشود  �وه ها  پيوستگ,  خاطر  به  شا�د 
باشند  واحد   ١٠٠ حدود  م, رسد  نظر  به  ول,  زد  حدس  را 
هر  در  و  ساخته اند  خانه  طبقه  سه  �ا  دو   ،J� �دام  هر  در  �ه 
از  بعض,  در  م, �نند.  زندگ,  خــانــواده   J� معموال  طبقه 
و  وسيع  بال�ن  حوصله،  و  دقت  با  اتاق ها،  بر  عالوه  خانه ها، 
�رده اند،  درســت  و  �نده  پنجره ها  جلو"  نيز،  �شيده ا" 
درها و پنجره ها" بار�J به ا�ن بال�ن ها باز م, شوند. زنان 
گل  گلدان ها"  بال�ن ها،  ا�ن  از  قسمت ها�,  در  ذوق  با 
متفاوت  هم  با  بال�ن ها  و  خانه ها  خيل,  ش�ل  گذاشته اند. 
در  �ه  هستند  �وه,  فرم  و  ش�ل  تابع  بيشتر  و  بوده  متنوع  و 
تا  نيز  آن  در  سا�ن  انسان ها"  شده اند.رفتارها"  �نده  آن 
تناقض  منطقه  د�گر  محيط ها"  انسان ها"  رفتار  با  حدود" 
از  و  م, پرند  پا�ين  متر"  چند  از  بچه ها  مثال  عنوان  دارد.به 
پا�ين  �ا  و  م, روند  باال  راحت,  به  تند  بسيار  سراشيب, ها" 
م, آ�ند. پله ها" سنگ, در فضاها" بيرون اغلب با ارتفاعات 
ناراحت,  احساس  بدون  روستا�يان  و  شده  ساخته  بلند  بسيار 
از آن باال و پا�ين م, روند. نور حفره ها اغلب بسيار �م است، 

م, �نند.  زندگ,  آن  داخل  در  راحت,  به  آن ها  همه،  ا�ن  با 
ول,  است   Jبار� بسيار  مخروط ها  بين  ارتباط,  ــا"  راه ه
ناراحت,  احساس  آن ها  از  مرور  و  عبور  در  آنان  همه  ا�ن  با 
نما�انگر  �ه  ــوارد  م ا�ن گونه  از  روستا  ا�ــن  در  نم, �نند. 
بسيار  اســت  مجموعه  ا�ــن  در  سا�ن  افـــراد  خــاص  زنــدگــ, 
چند  به  را  �ندوان  بافت  مجموع  �ه  �افت.گسل ها  م, توان 
رشته تقسيم م, �نند و در عين حال �ه از نظر سيما" ده لبه 
و حد تلق, م, شوند، نقش هدا�ت فاضالب و آب باران و برف 
را نيز به طرف رودخانه به عهده دارند و اغلب برف ها�, �ه به 
صورت  به  �ا  م, نشيند  مخروط ها  مجموعه  باال"  �وه،  پهنه 
بهمن و �ا به صورت آب جار" از ا�ن گسل ها جار" م, شوند 
واقع  ده  شمال,  بر  در  چون مجموعه  م, ر�زند.  رودخانه  به  و 
شده است سطوح مخروط ها به طور �امل از نور آفتاب جنوب 
شرق  جهت  از  �عن,  دره  جهت  از  معموال  باد  است.  برخوردار 
جهت  و  طبيع,  نور  جهت  �ل  عوامل در  ا�ن  م, وزد.  غرب  و 

برا"  م, دهد.  نشان  را  روستا  ا�ن  مس�ون,  واحدها"  تهو�ه 
با  گسل,  �نار  در  �ه  راه,  �وره  از  محله ها  از   ,�� به  ورود 
راه  ا�ن  در  برو�م.  باال  با�د  م, رود،  باال  طرف  به  تند"  شيب 
به  پله ها  ا�ن  و  م, شود  منشعب  بلند  ارتفاع ها"  با  پله  چند 
گاه,  نيز  محوطه  ا�ن  از  و  م, شود  تمام  باز"  محوطه  سطح 
 Pچند پله �وتاه به سطوح د�گر" با اختالف سطح ها" مختل
در  م, رسيم.  بن بست  به  باالخره  و  م, �ند  برقرار  ارتباط 

سا�ر  با  را   Jوچ� بافت  ا�ن  ارتباط  بزرگ,  مخروط  خط،  آخر 
د�وار  بگذر�م  �ه  مخروط  ا�ن  از  م, �ند.  قطع  قسمت ها 
سنگ, بزرگ, در مقابل ما ظاهر م, شود �ه د�گر عبور از آن 
ام�ان ندارد، به ا�ن ترتيب واحدها" تش�يل دهنده محله ها 
�ه  جز�ره ا"  مثل  و  بسته اند  اطــراف  از  �امال  خود  به  خود 
تامين  خود  سا�نان  برا"  را  �امل,  امنيت  دارد  راه   J� فقط 
م, �نند.در داخل بافت �ندوان چنان وحدت, ح�مفرماست 
�ه انسان به راحت, راه خود را گم م, �ند، رنگ ماده ا" �ه 
وحدت  ا�ن  به  توف)  (سنگ  دارد  ادامه  مجموعه  ا�ن  تمام  در 

�گانگ, و پيوستگ, خاص, بخشيده است.
ناهمگون معمارى 

هيچ  �ه  جد�د  سازها"  و  ساخت  به  است  الزم  ا�ن جا  در 
سنخيت, با معمار" ز�با" صخره ا" در �ندوان ندارد اشاره 
شود در روستا" �ندوان ساخت و سازها�, با شيوه معمار" 
�ه  گرفته  انجام  آهن  و  اس�لت  و  آجر  از  استفاده  با  و  شهر" 
در قسمت ز�ر�ن صخره ها منظره ا" ناهمگون به وجود آورده 
م, گردد.تعداد  افزوده  تعدادشان  بر  نيز  روز  به  روز  �ه  است 
شده اند  ساخته  شيوه  همين  به  �ه  مسافرخانه ها  توجه  قابل 
م, �نند. خودنما�,  ــدوان  ــن � در  غـــده ا"  هــم چــون  نيز 

دارد  سن  سال   ٥٧ �ه  روستا  اهال,  از  صــدر"  عباس  حاج 
زندگ,  �ندوان  �نون,  نسل  ا�ن �ه  جهت  به  است  معتقد 
در  نم, دهند  تشخيص  مناسب  خود  برا"  را  �ران ها  داخل 
جد�د  معمار"  با  منازل  ساخت  به  اقدام  روستا  دست  پا�ين 
همين  به  ــژه ا"  و� توجه  امر  مسئولين  است  م, �نند.الزم 
منظور به روستا" �ندوان نما�ند تا ساخت و سازها" جد�د به 
بافت قد�م, روستا بيش از ا�ن لطمه نزند.فضاها" مس�ون, 
تازه احداث شده دارا" طراح, ساده 
حداقل  پيش بين,  بــا  غيراصول,  و 
م, باشند.  ز�ست,  موردنياز  فضاها" 
حت,  و  حمام  فاقد  ا�ثرا  فضاها  ا�ن 

آشپزخانه جداگانه هستند.
تغييرات فيزیکی کندوان

افزا�ش  شد،  اشاره  �ه  همان طور 
و رشد جمعيت در �ندوان نيز تاثيرات 
فرزند  اگر  م, گذارد.  جا"  بر  را  خود 
زندگ,  ــدرش  پ �نار  بخواهد  پسر" 
ــدان مــوفــق نــخــواهــد شــد.  ــن �ــنــد، چ
فضاها"  از  سنگ,  مخروط ها"  ز�را 
ا�ن �ه  مگر  بــرخــوردارنــد.  محدود" 
فرد جوان به �ران ها" انتها�, روستا 
و  بــرود  هستند  س�ونت  از  خال,  �ه 
ا�ن  از   ,�� در  �ه  بخواهد  معمار  از 
بسازد.اما  را  خانه ا"  برا�ش  �ران ها 
گاه برا" �J پسر جدا شدن از خانواده 
پدر" به دال�ل, آسان نيست، بنابرا�ن 
به  برم, گز�ند.  را  ميان,  راه حل,  او 
ميان  خال,  فضاها"  در  او  ترتيب  ا�ن 
�ران ها �ه به صورت طبيع, به وجود 
 J� ساختن  در  سع,  اســـت،  آمـــده 
جداگانه  اتــاق  دو  �ا   J� حت,  و  خانه 
شدت  به  اگرچه  راه حل  ا�ن  م, �ند. 
لطمه  �ندوان  اصيل  و  سنت,  بافت  به 
�ندوان, ها  خود  برا"  ول,  م, زند، 

راه حل, مطلوب به نظر م, رسد. 
الله  صــخــره اى  بين المللی  هتل   

کندوان
ا�ن هتل متعلق به شر�ت توسعه   
در  �ه  م, باشد  ــران  ا� گردشگر"  و 
رسيده  بــهــره بــردار"  به   ٨٦ مهرماه 
الله  صخره ا"  بين الملل,  است.هتل 
صخره ا"  هتل  سومين  �ه  �ندوان 
حضور  ــط  ــرا� ش ــاشــد  مــ, ب ــا  ــي دن در 
در  را  داخل,  و  خارج,  گردشگران 
ا�ن  است.  نموده  فراهم  ش�ل  بهتر�ن 
هتل دارا" ٤٠ �رانه (اتاق سنگ, طبيع,) به همراه ج�وز" 
 ١٠ جمعا  اول  فاز  در  �ه  است  بصر"  سمع,  سرو�س  روم  و 
بهره بردار"  آماده  ام�انات  تمام  با  رستوران  با  همراه  �ران 
سوئيت   ٣ و  ــزرگ  ب سوئيت   ٣ شامل  اســت.�ــرانــه هــا  شــده 
م, باشد.  دوش  با  د�گر  �رانه   ٤ و  ج�وز"  با  همراه   Jوچ�
در  و   P� از  گرما�ش,  سيستم  دارا"  زمستان  در  �رانه ها 
سرما�ش,  سيستم  به  نياز  هوا  بودن  مطبوع  دليل  به  تابستان 
ا�ران,  غذاها"  همراه  به  مجلل  رستوران  و  بار  ندارد.مين,  
و�ژه  ام�انات  د�گر  از  مهمان  نفر   ١٢٠ ظرفيت  با  فرنگ,  و 
داخل  در  نفره   ١٢٠ رستوران  م, باشد.  رو�ا�,  هتل  ا�ن 
مناسب  ام�انات  م, باشد.هم چنين  صخره  بزرگ تر�ن 
جمله  از  شده،  د�ده   fتــدار گردشگران  رفاه  جهت  د�گر" 
پار�ينگ،  ا�جاد  روستا،  تفر�ح,  قسمت  در  آالچيق  ساخت 
فور�ت ها"  مر�ز  ساخت  و  بهداشت,  سرو�س ها"  ا�جاد 

پزش�, ( در حال احداث) در روستا" �ندوان.

انگيزه هاى گردشگرى در کندوان 
�له  ش�ل  تماشا"  بازد�د�نندگان،  ا�ثر�ت  اصل,  هدف 
منطقه  ز�با"  مناطق  و  م, باشد  معدن,  آب  و  خانه ها  قند" 
ارشد چمن, و هوا" پاf روستا در رده ها" بعد" قرار دارند 
و  پرسشنامه ها  و  مربوطه  ميدان,  مطالعات  به  توجه  با  نيز  و 
مصاحبه ها با جامعه ميهمان، ورود روزافزون گردشگر فله ا" 
گردشگر"  هم چنين  و  م, دهد  خبر  �ندوان  روستا"  به  را 

انبوه خطر تخر�ب محيط ز�ست روستا را به ارمغان م, آورد.
الزم است برنامه ر�زان دولت, در جهت حفظ آن منطقه �ه 
ب�نند. را  �وشش  نها�ت  م, باشد  مل,  باستان,  مناطق  جزو 
در روستا" �ندوان ا�ثر�ت بازد�د�نندگان از وضعيت جاده، 
سرو�س ها" بهداشت,، بهداشت محيط روستا، سرو�س حمل 
مربوط  مسائل  هم چنين  و  پار�ينگ  فضا"  و  عموم,  نقل  و 
واضح  پر  نيستند.  راض,  روستا  نظافت  و  زباله  جمع آور"  به 
گردشگران  تعداد  افزا�ش  سبب  مش�الت  ا�ن  رفع  �ه  است 
روستا�يان  درآمد  افزا�ش  نتيجه  در  و  روستا�يان  اشتغال  و 
از  تبليغات  و  اطالع رسان,   Pضع و  راهنما  م, شود.نبود 
م, باشد. نيز  �ندوان  روستا"  بررس,  قابل  مسائل  عمده 

ارزیابی اثرات اقتصادى- اجتماعی گردشگرى در کندوان 
شامل  �ه  گرد�ده  توز�ع  خانوار   ٨٠ بين  در  پرسشنامه ها 
٤٠ نفر فعاالن بخش تجار"، ٣٠ نفر سا�نين محل و ١٠ نفر 
مسئولين م, باشد.با شناسا�, قوت ها، فرصت ها، ضعP ها 

م, توان  �ــنــدوان،  روســتــا"  در  گردشگر"  تهد�دها"  و 
بيشتر"  و اهميت  اولو�ت  آ�نده  برا"  را  و مسائل,  موضوعات 
در  پا�دار  توسعه  مناسب  راهبردها"  و  نها�,  اهداف  و  داد، 

روستا" �ندوان را براساس آن ها استنتاج �رد.
موقعيت  م, رسد  نظر  به  شده  مطرح  مــوارد  به  توجه  با 
جغرافيا�,، مورفولوژ"، شرا�ط محيط, و معمار" صخره ا" 
خانه ها  خاص  فرم  با  آن  فرد  به  منحصر  و�ژگ,  با  طبيع,  و 

قابليت  �ندوان  روستا"  فرهنگ,،  و�ژگ, ها"  هم چنين 
م, باشد.وجود  دارا  بين الملل,  سطح  در  را  گردشگر  جذب 
آب  صخره ا"،  معمار"  قالب  در  ش�ل  قند"  �له  خانه ها" 
سنگ  به  موثر  معدن,  آب  وجود  تابستان،  در   Jخن هوا"  و 
�ليه، وجود زندگ, در روستا" تار�خ, �ندوان در مقا�سه با 
٢ نمونه روستا" صخره ا" در جهان (گورمه و دا�وتا) از علل 
مطالب  به  توجه  م, باشد.با  روستا  ا�ن  به  تور�ست ها  توجه 
باال و در نها�ت م, توان از جمله دال�ل پا�دار" زندگ, مردم 
ز�ر  عوامل  وجود  نتيجه  در  را  �ندوان  تور�ست,  روستا"  در 

جست وجو �رد:
سقف,،  پوشش  به  نياز  عدم  و  بودن  طبيع,  به  توجه   -  ١
و  نداشته  منطقه  اهال,  مسا�ن  بر  تاثير"  باران  و  برف  بارش 

برا" روستا�يان مطلوب م, باشد.
پا�دار"  و  استح�ام  دارا"  �ه  سنگ ها  جنس  و  نوع   -  ٢
طلب  نــگــهــدار"  ـــرا"  ب را  نــاچــيــز"  هــز�ــنــه  و  ـــوده  ب خــوبــ, 

م, نما�د.
٣ - موقعيت استراتژ��, روستا �ه بر اطراف مسلط بوده 
و امنيت مال, و جان, را از ا�يپ دشمنان و حيوانات وحش, 

ا�جاد م, نما�د.
٤ - استفاده بهينه از آفتاب به علت قرارگير" �ران ها و 

همساز" با اقليم.
٥ - با توجه به وجود سرما" دراز مدت در منطقه، وجود 
د�وارها" ضخيم و سنگ, به عنوان عا�ق, برا" ورود سرما و 
گرما عمل نموده و در تمام فصول داخل �ران ها را بدون نياز 

به سيستم حرارت, و سرما�ش, مناسب و مطبوع م, سازد.
حضور  اثــر  در  �ــه  معيشت,  مش�الت  شــدن  �ــم   -  ٦

گردشگران به وجود م, آ�د.
از  پس  جد�د  حرفه ها"  و  مشاغل  آمــدن  وجــود  به   -  ٧

تبد�ل �ندوان به �J م�ان �امال گردشگر".
�افته ها" حاصل از تحقيق (پرسشنامه و مصاحبه، بازد�د 
از محل) نشان م, دهند، گردشگر" در روستا" �ندوان در 
اثرات مثبت و  ابعاد اجتماع,، فرهنگ,، اقتصاد" و محيط, 
منف, متفاوت, را برجا" گذاشته است. بر ا�ن اساس در ابعاد 
ا�جاد  گردشگر"،  مثبت  اثرات  مهم تر�ن  جمله  از  اقتصاد" 
مطلوب  پيامدها"  سا�ر  جمله  از  است.  شغل,  فرصت ها" 
روستا"  در  محل,  جامعه  تا�يد  مورد  گردشگر"  اقتصاد" 
ميزان  �اهش  مشاغل،  ســاز"  متنوع  از:  عبارتند  �ندوان 

بي�ار"، وارد �ردن سرما�ه �ا افزا�ش سرما�ه گذار" ها.
نامطلوب  پيامدها"  �ــنــدوان  روســتــا"  در  گردشگر" 
و  �اال  هز�نه  افزا�ش  اســت.  داشته  پ,  در  نيز  را  اقتصاد" 
ميزبان  جامعه  بر  گردشگر"   Jپي زمين  در  و�ژه  به  خدمات 
و  زمين  قيمت  �ــاذب  افزا�ش  هم چنين  م, شود.  تحميل 
پرمنفعت  و  خوشا�ند  دالالن،  و  مال�ان  برا"  اگرچه  مس�ن 
و  زمين  تامين  در  را  جوانان  و�ژه  به  محل,  سا�نان  اما  است 
مس�ن دچار مش�الت فراوان نموده است.پيامدها" محيط, 
از جمله د�گر اثرات گردشگر" در روستا" �ندوان م, باشد. 
در حوزه مذ�ور رابطه ميان گردشگر" و محيط ماهيت, �امال 
متضاد و خصمانه دارد. به طور" �ه رشد و توسعه گردشگر" 
باعث تخر�ب و برهم خوردن نظم و ��پارچگ, محيط طبيع, 
در  گردشگر"  گسيخته  لجام  رشد  اســت.  شده  مصنوع,  و 
طبيع,  منابع  حر�م  به  دست انداز"  باعث  �ندوان  روستا" 
است.  شده  روستا  طبيع,  چشم اندازها"  و  مناظر  تخر�ب  و 
مصرف  افزا�ش  صوت,،  آلودگ,  ميزان  افزا�ش  ا�ن  بر  عالوه 
از   Jپي زمان ها"  در  آن  رودخانه  آب  آلودگ,  و  معدن,  آب 
راه  م, شود.  محسوب  گردشگر"  منف,  پيامدها"  د�گر 
بندان و ترافيJ سنگين در سطح خيابان اصل, و جاده منته, 
روزمره  زندگ,  تنها  نه  �ه  است  مسائل,  جمله  از  �ندوان  به 
جامعه محل, را مختل م, �ند بل�ه سبب خستگ, و ناراحت, 
با  م, انجامد  هوا  آلودگ,  به  �ه  ز�را  م, شود  نيز  گردشگران 
انتخاب,  جنس  علت  به  روستا  فضا"  در  گوگرد  غبار  انتشار 
وسا�ل  تردد  از  ناش,  لرزش  هم چنين  و  روستا،  اصل,  معبر 
�ل,  طور  به  م, شود.  �ران ها  تدر�ج,  تخر�ب  باعث  نقليه 
�ه  است  معتقد  محل,  جامعه  اثرات،  جميع  گرفتن  نظر  در  با 
گردشگر" در روستا" �ندوان افت �يفيت محيط, و تخر�ب 
و  است.  داشته  پ,  در  را  �ران ها  خصوص  به  و  طبيع,  منابع 
منحصر  بافت  با  �ندوان  صخره ا"  ده�ده  ا�ن �ه  آخر  سخن 
پيدا  را  خود  جا�گاه  گردشگر"  گونه  لحاظ  از  خود  فرد  به 
عنوان  به  محدود"  تعداد  تقر�با  و  (ژئوتور�سم)  است  ن�رده 
در  حاضر  حال  در  و  م, روند  �ندوان  روستا"  به  ژئوتور�ست 
هدف  منظور  به  و  انبوه  نوع  از  گردشگر"  �ندوان  روستا" 
تفر�ح, انجام م, شود �ه ا�ن امر خود به نوع, تهد�د جد" 
برا" روستا م, باشد، چرا �ه عامل, برا" تخر�ب محيط ز�ست 
و منابع طبيع, و تحقق نيافتن اهداف توسعه پا�دار م, باشد.
نابود"  و  تخر�ب  عامل  ناخواسته  و  تدر�ج  به  گردشگران 
�رده اند. سفر  آن جا  به  د�دنش  برا"  �ه  م, شوند  فضا�, 

تنها روستاى صخره اى زنده جهان 
براى گردشگران، ناشناخته است

�ندوان

روستا� صخره ا� گورمه تر�يه

�� از اتاق ها در �ندوان�نما� داخل� 
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