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روستای آغشت
روستایآغشتازتوابعدهستانبرغاناستودربخش«چندار»شهرستان
ساوجبالغدر استان البرز واقع شده. این روستا به رودخانه گلین رود ،از جنوب
به روستاهای تکیه آغشت و باغبان کاله و از غرب و شمال غرب به روستاهای
آجین دوجین و ولیان و از شرق به دره سیبان دره و دره ورده محدود میشود .از
آنجا که روستای آغشت در منطقه ای کوهستانی قرار دارد زمستانهایی سرد و
تابستانهایی معتدل دارد .آب و هوای روستا نیمه خشک و بهترین فصل بازدید

روستاي خسرو ّيـه

از آن در فصل گرم سال است .ویژگیهای آب و هوایی خاص آن به همراه مناظر
و جاذبه های طبیعی زیبا سبب مهاجرتهای فصلی افراد از شهرهای اطراف مانند
تهران و کرج شده است .بر اساس آخرین آمار رسمی جمعیت روستا حدود
 190نفر است.قدمت این روستا به بیش از اسالم برمیگرد د .از جمله جاذبه
های طبیعی و زیبای آغشت میتوان آبشار آغشت را نام برد که در شمال روستا
قرار دارد.وجه تسمیه روستا از این جهت است که آغشت از دو بخش ׳׳او׳׳ و
׳׳غش׳׳ تشکیل شده است .او به معنی آب؛ و غش نیز به معنی غلتیدن و انباشته
شدن است .به عبارت دیگر آغشت یعنی مکانی که آب زیادی دارد .با توجه به
قرار گیری روستا در ارتفاعات و دامنه های آن ،زمینهای کشاورزیاش عمدتًا
باغهای میوه هستند .منابع طبیعی روستا شامل زمین زراعی ،رودخانه ها ،منابع
آب و باغها حدود  100هکتار است.
این روستا در دو مرحله ساخته شده است .مرحله اول تا سال ( ۱۳۵۰در بافت
مرکزی و قدیمی )و مرحله دوم از سال  ۱۳۵۰تاکنون در بافت جدید.

روستاي خسرويّه در دامنه رشته كوههاي زيباي شاه جهان در فاصله  26كيلومتري
جنوب غربي فاروج (نزدیکی بجنورد درخراسان شمالی)در دل درهاي سرسبز جاي گرفته
است .رودخانه خسرويّه معروف به کال خوني از وسط اين روستا عبور کرده و آن را به دو
قسمت شرقي و غربي تقسيم ميکند .آب و هواي اين روستا در زمستانها بسيار سرد و در
تابستانها خنک و مطبوع است .به دليل کوهستاني بودن ،بارندگي در اين منطقه فراوان بوده
و جاري شدن سيالب در فصل بهار بسيار مشاهده ميشود . .اين روستا داراي جاذبههاي
طبيعي فراوان از جمله چشمهسارها ،استخرهاي پرورش ماهي قزلآال و باغهاي ميوه
همچون سيب ،گالبي ،گيالس ،گردو و ...ميباشد .از مراکز ديدني و منحصر به فرد روستاي
خسرويّه ،وجود يک غار تاريک و نسبتًا عميق در منطقه کرکان است که به صورت يک
يخچالطبيعيعملميکند.درهوايگرمتابستانازبدنهاينغارچکههايآبفروميريزد
و در اثر عبور جريانات هوا در امتداد شرقي و غربي غار ،قطرههاي آب بر روي بدنه و کف
غار منجمد ميشوند .در اين روستا جاذبههاي تاريخي نيز وجود دارند .از جمله آثار تاريخي
اين روستا ميتوان به امامزاده بابا و بيبي (از آثار دوره تيموري) ،قلعه سنگي و سنگ قبرهاي
گورستان قديمي با خط ثلث جلي با قدمت بيش از  700سال و دو صندوق منبتكاري شده
امامزاده اشاره كرد كه حكايت از قدمت روستا به دوران قبل از صفويه دارد.
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روستای ناندل

ناندل روستایی زیبا و مرتفع از توابع بخش الریجان (دهستان
الريجان سفلي) در شهرستان آمل است .ارتفاع این روستای
ییالقی حدود  2300متر از سطح دریا است و در مسیر جاده
کوهستانی هراز قرار گرفته و از طریق جاده ای فرعی که در ۵۳
کیلومتری آمل قرار دارد از آن منشعب می شود.فاصله تقریبی آن
از جاده هزار نیز حدود  ۱۵کیلومتر است.ناندل ،به خاطر نزدیکی
با دماوند از مسیرهای خوب و اصلی صعود به قلّه دماوند است
براي همين کوهنوردان زیادی به این روستا مراجعه می کنند.
آبشار در پایین دست پلی فلری واقع شده و از روی صخره ای بلند
به پایین میریزد.
محمد علي بهوند يوسفي  -رامهرمز

