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کاپادوکیه در ترکیه ، داکوتا در  به طور کیل سه روستای صخره ای در جهان وجود دارد به نام های 

  آذربایجان ستانادر ایران که در روستای کندوان آمریکا و 
 
ق  قرار گرفته است.  شر

 م
ی

 . ن استآردم در قالب بافت قدییم علت جذابیت و متمایز بودن روستای کندوان ، جاری بودن زندگ

ل مسکونی درون  ۱۱۷در حقیقت انچه به کندوان هویت باستانی و تاریخی داده است وجود  ی خانوار و منی

  . های مخرویط و هریم شکل است.این روستا از پیشینه ی تاریخی هفت هزار ساله برخوردار استتوده

 
 

 های جغرافیای  موقعیت و ویژگ

کندوان در اثر   یم باشد. Osku  و از توابع شهر اسکو  واقع شده کندوان در بخش شمال غرنی کوه سهند 

و رودخانه کندوان در امتدادش  به وجود آمده  سهند یط هزاران سال آتشفشانی کوهفعل و انفعاالت 

 به شمار یم رود. این روستا منطقه.جریان دارد
 
روز  ۱۸۰آب و هوای شدی دارد و مردمان آن ای ییالق

ایط یخبندان یم  گذرانند. از سال را در شر

 عماری روستای کندوانم

. ارتفاع این توده های صخره به سبک بویم و صخره ای استروستای کندوان خانه های صخره ای  

 . تمام خانه ها  طبقه یم رسند  4الیه ها ی کله قندی یا هریم شکل به  بیشن  من  است و  40ای حدودا 

هیچ نوع مصالح ساختمانی تنها سازه ی این دهکده سنگ است و  با حکایک درون سنگ ایجاد شده و 

 است.  از جدال انسان با طبیعت  جالبی  ی نمونهدر واقع، و  . دیده نیم شود ساخت خانه ها  در 
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 ساختار داخل خانه ها  

و سیستم لوله کشر آب و برق داخل خانه ها ی صخره ای همانند منازل عادی دارای اتاق ها 

و، فضای داخل خانه به ۲حدودا ها قطر دیوارهای این خانههستند.  طور طبییع در من  بوده و از اینی

های .ها خنک استها گرم و در تابستانزمستان ی نورگنر  این خانه ها در طبقات باال قرار دارند.  همچنیر

یس  ندارند و  ارتبایط با یکدیگر هستند و از داخل  از یکدیگر مستقل خانه های صخره ای  تنها راه دسن 

 صخره ها تشکیل شده است. از است که  های زیبانی پلکاننی هرم ،به طبقه های باال

 سوغات کندوان

کندوان دارای بازارچه و نمایشگاه های متعدد گیاهان دارونی ، خشکبار ، صنایع دسب  و آثار تاریخی 

ی ییک از جاذبهچشمهاست.   کندوان ننر
روستای باستانی محسوب  ها و سوغات اینهای آب معدنی

 .های کلیوی بسیار مفید استبرای درمان بیماری شود و یم

 

  : یگردآورنده  طناز اکنی
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