روﺳﺘﺎی اﺳﭙﯿﺪان
روﺳﺘﺎ ی ﺗﻮرﯾﺴﺘ و ﺗﺎرﯾﺨ اﺳﭙﯿﺪان  /ﻫﺸﺖ ﻗﺮن ﻗﺪﻣﺖ دارد ،زﯾﺎرﺗﺎه اﻣﺎﻣﺰاده »ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ« و ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻬﻦ روﺳﺘﺎ ﻧﺸﺎﻧﺮ اﯾﻦ
ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺨ اﺳﺖ .روﺳﺘﺎﯾ ﻛﻪ ﻧﻤﺎدش درﺧﺘﺎن ﺻﻨﺪل ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺗﻨﻪ ﺣﺪود  2/ 65ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .اﺳﻔﯿﺪان روﺳﺘﺎﯾ ﺑﺎ درهﻫﺎ ،آﺑﺸﺎرﻫﺎ
و ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﻧﺎدری اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻤﺘﺮ ﺟﺎﯾ ﻣﺗﻮان ﻣﺸﺎﺑﻬﺶ را ﯾﺎﻓﺖ .اﺳﭙﯿﺪان ،در ﻣﯿﺎن درهای زﯾﺒﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن
را ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻌ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ روﺳﺘﺎ از ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑ ﺑﻪ ﮐﻮه آقﻗﯿﻪ و از ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ ﺑﻪ ﮐﻮه اﺳﺐ و از ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑ ﺑﻪ
ﺗﻨﺔ دﻫﯿﺮ ﻣﺰه ﻣﺤﺪود ﻣﺷﻮد .اﺳﭙﯿﺪان ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤ و ﭘﻠﺎﻧ زﯾﺒﺎ ،در ﻣﯿﺎن درهای ﺳﺮﺳﺒﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه و زﯾﺒﺎﯾ ﻣﺴﺤﻮرﻛﻨﻨﺪهاش
را ﺑﻪ رخ ﺣﺎﺿﺮان ﻣﻛﺸﺎﻧﺪ .ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﻌﺪﻧ و آﺑﺸﺎر ﻫﻨﺮور در ﻓﺎﺻﻠﻪ 3ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮی اﺳﭙﯿﺪان ،ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺳﺮزﻧﺪﮔ ﻓﺮاواﻧ را
ﺑﺮای اﯾﻦ روﺳﺘﺎ و ﻣﺎﻧ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﺗﺎش ﻗﻠﻌﻪ ،در ﻏﺮب اﺳﻔﯿﺪان دﯾﻮاری ﺻﺨﺮهای را
ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﮔﺬﺷﺘﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤ دارد .ﺑﺮج ﻗﺎری ﻣﺎﻻق و ﻗﺎرﻗﻪ ﺑﺮجﻫﺎی ﺳﻨ ﻗﺪﯾﻤ در اﻃﺮاف روﺳﺘﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ
ﻫﻨﻮز ﻗﺴﻤﺘ از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آن ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﺳﻔﯿﺪان ﻧﺎم روﺳﺘﺎﯾ ﺗﻮرﯾﺴﺘ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ اﺳﺖ .اﯾﻦ روﺳﺘﺎ از ﺗﻮاﺑﻊ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد و ﯾ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و ﺧﻮش آب و ﻫﻮاﺗﺮﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ﻣﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻠﺎﻧ
ﺧﻮد ﺷﺒﺎﻫﺘ ﻫﻢ ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﻻﻫﯿﺠﺎن دارد  :درﺧﺖ ﺳﻨﺪل ﺳﻤﺒﻞ روﺳﺘﺎی اﺳﻔﯿﺪان اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﻤﺮﯾﻦ روﺳﺘﺎ از
ﻧﻮع اﯾﻦ درﺧﺖ ﺣﺪود  ۱۷اﺻﻠﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ واﻗﻊ ﺷﺪن در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻮﭼﻪ و ﻋﺪم آﮔﺎﻫ از اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
و ﻓﻘﻂ  ۲اﺻﻠﻪ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻗﻄﺮ ﺗﻨﻪ ﻫﺮﮐﺪام در ﺣﺪود  ۲.۶۵ﻣﺘﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ .دره و ﭼﺸﻤﻪ ﻫﯿﻨﻮرد :در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب روﺳﺘﺎی
اﺳﻔﯿﺪان ،درهای ﻋﻤﯿﻖ و ﻃﻮﻻﻧ ﺑﻨﺎم “ﻫﯿﻨﻮرد )ﻫﯿﻦ ﻧﺒﺮد(” وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ از روﺳﺘﺎ در ﮐﻤﺮﮐﺶ
ﮐﻮﻫ ﺻﺨﺮهای ﭼﺸﻤﻪای زﻻل ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد و آب آن ﺑﺎﻏﺎت اﻃﺮاف را آﺑﯿﺎری ﻣﮐﻨﺪ .دره و آﺑﺸﺎر ﺑﻬﺎرﮔﺎه:
ﺳﺮاﺳﺮﻧﻤﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺑﺎﻻی روﺳﺘﺎدر ﺟﻨﻮب ﻏﺮب روﺳﺘﺎی اﺳﻔﯿﺪان درهای دﯾﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم “ﺑﻬﺎرﮔﺎه” ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و
آﺑﺸﺎر دﯾﺪﻧ و ﺳﺮﺳﺒﺰی ﺧﺎص ﺧﻮد ،ﻫﺮ ﺗﺎزه واردی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﮐﻨﺪ .در اﺑﺘﺪای دره ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ،زﻣﯿﻨ ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮری ﺑﻪ
ﻧﺎم “ﻣﻮﺳﻮ” ﺣﺪود  ۴۰ﻫﺘﺎر ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻌﻠﺖ راﻧﺶ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻏﺎت و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و درﺧﺘﺎن ﮐﻬﻨﺴﺎل آن در دل ﺧﺎک ﻓﺮو
رﻓﺖ .ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی اﺳﻔﯿﺪان :در ﻏﺮب روﺳﺘﺎی اﺳﻔﯿﺪان دﯾﻮاری ﺻﺨﺮهای ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن “ﺗﺎش ﻗﻠﻌﻪ )ﻗﻠﻌﻪ ﺳﻨ ”(ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ دﯾﻮارﻫﺎی ﺳﻨ و ﺳﻔﺎل ﺳﺎده ﻧﺨﻮدی و ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﺎلﻫﺎی ﻣﻨﻘﺶ ﺑﻪ رﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺪه ﻣﺷﻮد .ﺑﺮجﻫﺎی
اﺳﻔﯿﺪان :ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮﻫﻬﺎی اﻃﺮاف روﺳﺘﺎی اﺳﻔﯿﺪان ،آﺛﺎر ﺑﺮجﻫﺎی ﺳﻨ ﻗﺪﯾﻤ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎر رﻓﺘﻪ در آﻧﻬﺎ
ﺳﻨ و ﺳﺎروج اﺳﺖ .ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﯾ ﺑﺮج “ﻗﺎری ﻣﺎﻻق” و دﯾﺮی ﺑﺮج “ﻗﺎرﻗﻪ )ﮐﻼغ(” در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب روﺳﺘﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آن ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻏﺎرﻫﺎی اﺳﻔﯿﺪان :در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ روﺳﺘﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺻﺨﺮه ﭼﺸﻤﻪ “ﻫﯿﻨﻮرد” ﮐﻮﻫ ﺑﻨﺎم
“ﺧﺰاﻧﻪ” وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی آن ﻏﺎر “ﺧﺰاﻧﻪ راﻫﻪ” واﻗﻊ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﻔﺘﻪ ﻣﺮدم ،ﻏﺎرﯾﺴﺖ دﺳﺖ ﺳﺎز در اﻧﺘﻬﺎی آن ﭼﺎﻫ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻏﺎر دﯾﺮی ﺑﻨﺎم “ﯾﯿﺠﺖ” ﯾﺎ “ﻣﻌﺼﻮم” وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دارای
اﺳﺘﻼﮔﺘﯿﺖ و اﺳﺘﻼﮔﻤﯿﺖ ﻣﺑﺎﺷﺪ .ﺻﺨﺮه ﻋﺠﯿﺐ در ﻣﺴﯿﺮ اول )ده رﯾﺰ( ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺮ آدﻣﯿﺰاد ﻣﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه و ﺟﺎﻟﺐ
ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻫﺎﻟ اﺳﻔﯿﺪان :ﺷﻐﻞ اﺻﻠ ﻣﺮدم اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎغ داری و زراﻋﺖ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮورش دام ﻧﯿﺰ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن دام ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻫﺎﻟ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺑﺰ ،ﻣﺎﮐﯿﺎن و ﮔﺎو ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن ﻣ
دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺒﻮرداری و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ روﺳﺘﺎ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮش ﻫﺎی ﮔﻞ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻃﺮح ﻧﺎﺋﯿﻦ و ﭼﺎدر ﺷﺐ
دوزی ﻧﯿﺰ از ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ راﯾﺞ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﻔﯿﺪان ﮔﺮدو و ﺳﯿﺐ و ﺳﯿﺐ
زﻣﯿﻨ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮدوی آن ﺻﺎدراﺗ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮدوی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﺳﺘﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﻫ ﻗﺰل آﻻی اﺳﻔﯿﺪان
از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺧﻮﺷﻤﺰهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻫﻫﺎی ﺳﺮد آﺑ ﭘﺮورﺷ اﺳﺖ.

