
 

  
 

 

 

 

ه ب یژهبا نگاه و یکشاورز یراثم یکبوتر خانه ها به عنوان  نظام ها یها یژگیو یبررس

 کبوتر اصفهان یبرج ها
 

 
 یلهراسب یونکتا

 تهران  یقاتواحد علوم تحق یارشد، دانشگاه آزاد اسلام یکارشناس یدانشجو
lohrasbi.katayoon@gmail.con  

 محمد آقاامینی ها

 کارشناسی ارشد برنامه ریز آمایش سرزمین
Mo.aminiha@yahoo.com 

 
 

 
 یدهچک

ا عنوان ماندگار بمعماران ایرانی به دلیل نگاه عالمانه به اقلیم و علم زیست شناسی، عجایبی حیرت انگیز و 

کبوترخانه های ایرانی خلق کرده اند که حقیقتا سزاوار است ، به عنوان آثاری برتر از عجایب هفتگانه عالم 

نگاه کرد. کبوترخانه های ایرانی مانند بسیاری از مظاهر هنری ایران ناشناخته مانده اند این در حالی است 

اخت تاسیسات کشاورزی در تمام ایران از کناره های شرقی که این برجهای زیبای کبوتران به عنوان زیرس

دریاچه ارومیه گرفته تا کویر یزد و میبد و برخی روستاهای نطنز و کاشان و از جنوب خراسان و طبس 

گرفته تا گوشه و کنار شهرها و آبادی های این سرزمین حضوری پیوسته داشته است . تنها در حوالی 

ج زیبای کبوتر وجود داشته است پیش از رواج کودهای شیمیایی کشاورزان اصفهان بیش از سه هزار بر

مناطق کویری یزد و اصفهان از فضله پرندگان برای افزایش بهره وری خاك استفاده می کردند و برای این 

منظور بناهایی که کبوترخانه نامیده می شد، در اطراف آبادیها می ساختند. طراحی و عملكرد کبوترخانه 

بسیار جالب و عالمانه بوده به گونه ای که در جذب کبوتران و خلق زیستگاهی امن برای کبوتر حیرت ها 

برانگیز بوده است، زیرا نحوه ساخت این کبوترخانه به گونه ای بوده که امنیت همراه با آرامش و آسایش 

 .کبوتران را تأمین می کرده است
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 . مقدمه1

 به مرور در ینینش یكجا یکه لزوم زندگ یاست. و کشاورز یابزرگ دن یهزار ساله از تمدن ها ینبا قدمت سكونت چند یرانا

 یها ینبه وجود آمدند. زم یو آب کاف یزبا خاك حاصلخ یدر مناطق یکشاورز یها ینشكل گرفته. زم ینسرزم ینا یجا یجا

غاز از آ یرانا ینبوده اند. کشاورز یلشده اند، همچون دره ن یم یکودورز یعیکه بصورت طب ییها ینسرزم یزیبه حاصلخ یرانا

ما ساخت کبوتر خانه ها به  یسنت یکشاورز یدر حال فراموش یاتاز هزاران تجرب یكیمستمر محتاج بوده است.  یبه کودورز

 یکشاورز یها ینزم یانمختلف از جمله در م یبناها در مكان ها یناستفاده از کود کبوتران بوده است، ا یبرا یارتعداد بس

شد. کبوترخانه ها با  یم یهته یعیطب یوهو در عوض کود مزارع آنها به ش یهشدند کبوتران توسط کشاورزان تغذ یساخته م

اها بن ینبوده است. در ا یمحصولات کشاورز یشافزا یزشمند براار یکبوتران و منبع یبرا یمأمن یقدق یخاص و طراح یمعمار

هره ب یزیکو ف یاضیاتهمچون ر یو در ساخت آن از علوم یندآ یبه نظر م یرناپذ ییکه جدا یختهچنان بهم آم یو کارآمد یباییز

هنر  ی،دانشگاهمنوچهرآباد یگورت،عاطفه منصور یمحوطه گردشگر یاحمد و طراح یرزا)طرح مرمت کبوترخانه مبرده شده است

با استفاده از روشهای مناسب و با  یطیمح یستتوجه به حل معضلات ز یاامروزه در تمام دن ینكه، و باتوجه با ا(2931اصفهان،

ز ا یناشـ یطـیمح یسـتمعضـلات ز یا یهااز آلودگ ی. چه بسا برخ یباشدزحمت م پرحداقل  یاحداقـل خسـارت، امری مشكل 

ـود ش یباعث بوجود آمدن آنهـا مـ یعیاز منابع و مواهب طب یریبوده و انسان به منظور بهره گ یچیدهپ یندهایفرآ یـاپروسـه 

واری .همج یشودم یطیمح یستمعضلات بزرگ ز حلگاه باعث  یزموثر و ساده ن یارمورد اشاره، روشهای بس یچیدگیهایدرکنار پ

است که حـل آن با توجه به  یاز آن دسته مسائل یستز یطجانداران در مح یرسا یو اثرات آن بر زندگ یستز یطانسان با مح

 عثباکـه بـا روشـهای مقرون به صرفه  یطـیمح یستموثر باشد و از آن دست موارد ز یارتواند بس یحفظ قلمرو موجود زنده م

 در کنار ینو همچن یشوند،م ینماینـدم یسـتکـه در آن ز یو جـانوران یسـتز یطخسارت به محـ یدنبه حداقل رس یاکاهش 

د، باشن یرا دارا م یقرار گرفتن در فهرست آثار جهان یبرجسته برا ییها یژگیموجود در کبوتر خانه ها و یاتارزش ها و خصوص

ار ثآن و وجود آ یراثم یرینگید یلبه دل یرانبخصوص در ا یفرهنگ یراثاز م ینهبه یو بهره بردار یامروزه حفاظت، طراح یراز

حوطه و م یاز آثار منحصر به فرد معمار یونسكوکه  یبرداشت یگرد یهست. از سو یروش و دانش خاص یازمندن یخیارزشمند تار

نسبت به لزوم حفاظت و  یقعم یدهد موجب خلق اگاه یارائه م "متعلق به تمام بشر یها ینهگنج"تحت عنوان  یخیتار یها

 نیاز ا ییقرار گرفته اند. بخش ها یجهان یراثکه به واسطه آن در فهرست م ییشود . ارزش ها یم یمرمت آثار ارزشمند فرهنگ

مجموعه  یتواندآثار منحصر به فرد م ینمحسوب شود که از ا یتوان به عنوان ارزش جهان یخاص م یها یژگیو یلآثار به دل

 کبوترخانه ها باشند
 

 روش تحقیق 
 یم یو کتابخانه ا یدانیداده ها به دو روش م یپژوهش گردآور ینبوده است و در ا یلیتحل -یفیروش پژوهش به صورت توص

 یاطلاعات یرو سا ییهوا یعكس ها یمی،قد یشامل کتاب ها، سفر نامه ها، گزارش ها، اسناد، عكس ها یباشد. منابع کتابخانه ا

 هستند. یقابل دسترس پژوهشی – یعلم ینهاد ها یراست که با مراجعه به کتابخانه ها و سا
 

 پیشینه پژوهش
 یدر ط و جهانگردان ینبر نوشته مستشرق ی. با مروریستمعلوم ن یآنها به درست یدایشپ یکبوتر و چگونگ یبرج ها یخچهتار



 

  
 

 یحت شده و یو فروش م یدکبوتر در اصفهان خر یبرج ها یشگرفت که از حدود هفتصد سال پ یجهتوان نت یسه قرن گذشته م

( 233231،2991 یان،پرداخته اند.)محمود یم یاتوقت مال یهر سال به دولت ها اتوجه برج ه یانآنها به علت درآمد شاصاحبان 

نموده  یاطلاع یکبوتر خانه اظهار ب ینساخت اول یخاز تار یو خارج یرانیالبته اغلب پژوهشگران ا

 یقاتیو تحق یکارهای مطالعات (.Hanssel،1998؛Husselman،1984؛ Spandl،1998؛ cook،1920؛2991ی،اند)فرهاد

 یشینه(در کتاب خود به پ2991انـدك است. )فرهادی  یارآنها بسـ یجامع در رابطه با کبوترخانه ها نسبت به تنوع و گوناگون

 یبرخـ یضمن معرف یز(ن2993یتسازو چ یانپرداختـه است. )محمود یو ادب یخیکبوترخانه ها در متون و منابع مختلف تار

 مقالات متعـددی یر،طبقه بندی از کبوترخانه ها ارائه داده اند. در سالهای اخ ینوع هان،بوترخانـه هـا در منـاطق مختلـف اصفازک

و  یخیتـار یشـینهکبوترخانـه هـا، پ یـت(که در رابطه با اهم2911: 221-93) یرزاییهمچون م یدهبـه چاپ رس ینـهزم یـندر ا

 یسهمقا یكدیگر(را بـا2911: 203-293و انگلسـتان)  یـرانکبوترخانه های ا یگرآنها اشاره کرده و در مقاله ای د یبتخر یلدلا

 و یرانکبوترخانه های ا یسهسـازه ی کبوترخانـه هـا بـه مقا یـل( علاوه بر تحل2932:  99-11و همكاران )  یکرده است. ضرغام

 یفو توص ی(که ضمن معرف2932باباکمال ) یـدرینامه هـای انجـام شـده اثـر ح یانمرکزی پرداخته است. از جمله پا یآناتول

اوشها کرده است.ک یدو شهرستان بررس ینا یهـای اقتصادی و اجتماع ینـهنقش آنها را در زم یگان،کبوترخانه های خوانسار و گلپا

م( 2310ز) کوک یفبـا کبوترخانـه هـای انگلستان تأل آنهـا در رابطـه ینصورت گرفتـه کـه مهمتـر یگردرکشورهای د یو مطالعات

 یدر رابطه با کبوترخانه های مناطق مختلفـ یم( بـوده اسـت. مقـالات گوناگون2331م( و )2331هانسـل ) ینو ج یترکتابهای پ و

(و کاوشهای 1001:  93-13امام اوغلو  ) یفتأل یه( ،کبوترخانه های ترک2319:  12-32.م.هوسـلمن )ینـورهـمچـون مصـر از ال

 ( منتشر شده است. 1020: 191-141رمزی و تپر ) یفرتوسط جن فلسـطین«یوتاشـ»انجام شده در منطقه 

  یقتحق سوالات

 اشند؟فرهنگ ب یک یندهنما یا یستز یطانسان و مح یناز تعامل ب یاتوانند نمونه برجسته یکبوتر خانه ها م چگونه -2

 از  یمنطقه فرهنگ یکدر  یبازه زمان یکدر  یبشر یاز کبوتر خانه ها نشان دهنده تبادل ارزش ها ییها یژگیو چه -1

 باشد؟  یچشم انداز م یطراح یا یشهر  یزیلحاظ      برنامه ر

 توتند به توسعه پاپدار کمک کند؟ یو عملكرد کبوتر خانه ها چگونه م ساختار -9

  فرضیات

در بهبود سلامت عموم و  یریتوان از آنها به عنوان منابع انكارناپذ یخانه ها مکبوتر یقدق یو بررس یقاتانجام تحق -

 بهره برد. یکارگان یمحصولات    کشاورز یدتول
در جهت  یجهت ثبت آنها در فهرست آثار جهان یافتهمجموعه نظام  یککبوترخانه به عنوان  یها یژگیو بررسی -

 یرانا یمعمار یراثگسترش م

 کبوترخانه ها یتحول و معمار یرس 

 یا یژهو یگاهجا یند،آ یکشور به شمار م یانهو عام یبوم یهستند  و از معمار یکارکرد یخانه ها چون معمولاً عناصر کبوتر

 مولفه در فرهنگ یکمردم سبب شده تا به  یاجتماع یروزمره و زندگ یو نقش آنها در زندگ ییمستند ندارند؛ اما کارا یخدرتار

 د،یگرفتنقرار م یشده و مورد بهره بردار یساخته م یحداقل از قرن چهارم هجر یرانشوند.کبوترخانه ها در ا یلتبد ینسرزم ینا

بل قرن بناها ق یناحتمالًا ساخت ا یرندگ یشكل م یطولان یزمان یندفرآ یک یتمدن در ط یک یبوم یبناها ینكهاما با توجه به ا

های اصفهان از نظر فرم و مطالعه تأثیر آن بر پایداری  هانخگنج کار، گونه شناسی کبوترامیر حوری زاد  )آغاز شده بود است یچهارم هجر

 ییرسد شكوفا یمانده در اصفهان و شواهد به نظر م یتوجه به آثار باق با .)2939سازه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان،

رخانه در دوره قاجار کبوت یتختالبته با انتقال پا ی،شهر و رونق کشاورز ییتختباشد، همزمان با پا یهکبوتر خانه ها در دوره صفو

 اند. یدهد یریرفته و صدمات جبران ناپذ یباصفهان رو به تخر یها



 

  
 

 یو مقدار کم یزراعت ینهایزم یزیفضولات در حاصلخ ینفضولات کبوتران تنها هدف برج ها هستند، قسمت عمده ا یآور جمع

دارند. ارتفاع برج  ها معمولا متفاوت  ینقش موثر یزارعان محل یاقتصاد یفضولات در زندگ ینرسد.ا یبه مصرف م یهم در دباغ

حداکثر لانه کبوتر  یشده که دارا یطراح یآنه به نحو ی. ساختمان داخلیرسدمتر م 20تا  1متر و قطرشان از  10تا  20وبه 

توان در سه نوع  یمتر بود. برج ها را م یسانت 10×11×90و هر لانه  یدش گردلانه شمار 1000برج بزرگ تعداد  یکباشد  و در 

 نمود: یطبقه بند

 که در اطراف اصفهان واقع شده و هنوز پابرجاست ینوع استاندارد -2

 نسبت به نوع اول دارند یکمتر یتساخته شده و ظرف یمسكون یبا فاصله از خانه ها -1

 یننوع از ا یکشود که  یم یافتاصفهان  یشمال غرب یلومتریک 210 در یگانشكل است و در اطراف گلپا یلمستط -9

 توان مشاهده نمود. یبرج ها را در اطرف شهر کابل در افغانستان م

فضولات آنهاست.و مقدار فضولات هر برج به  یجمع آور یکبوتران برا یامن برا یطمح یجادبرج ها ا یندر تمام ا یهدف اصل اما

دو  یلبرج ها سا یدر بعض یشود ول یم یبار جمع آور یک یانهدارد و بصورت سال ین اقامت دارند بستگکه در آ یتعداد کبوتران

همچون پلان،  یکبوتر خانه ها ار نظر موضوعات یت تنوع و گوناگونیدر نها(2911)هادی زاده کاخكی، سعید.  شود یمرتبه انجام م

. گیـردیاز نظـر پـلان و معمـاری صـورت مـ یگونه شناسـ ینمتفاوت و گسترده است. مهمتر یاربس یتمالك یطی،مح یطفرم، شرا

نوع طبقه بنـدی بـا  ینشوند که ا یم یندیگونه دسته  1کبوترخانه ها، به یکبوتر اصفهان با توجه به تنوع و گوناگون برجهای

مد، )محمودیان، سید مح قرار گرفته است یاریوهشگران بسگذشته مورد استفاده پژ یانسال یاما ط یستچنـدان کامل ن یـنكـها

کبوترخانـه جهـت  یشـده اسـت، بدنـه خـارج كیلاستوانه تشـ یککبوترخانه ها فقط از  یننوع اول: ا (2993علی چیتساز.

است.  افتهیسـقف ادامه  یـرآن لانه های کبـوتران قـرار دارنـد و تـا ز یساخته شده و بر بدنه داخل یلقدری متما یشترب یستاییا

و  ییاه، روشنیقـرار داردکه سه عامل تهو یسقف کبوترخانه به صورت گنبدی شكل است و در نوك گنبد کبوترخانـه مشـبك

و به تعداد مختلف در کنار هـم  یفدو رد یا یک. نوع دوم: از چند استوانه ساده که در یكندم ینورود و خروج کبوتران را تأم

وارد  یلکبوترخانـه خل یـداریبه پا ینكهکبوترخانه افزوده و بدون ا یترو تا حدودی بر ظرف ینشده اند. از ا یلشكقـرارگرفته، ت

های تری نسبت به برج یشرفتهبرجها که از نوع استوانهای است دارای پلان پ ینها کاسته است. نوع سوم: ا یوارهد تاز ضخام یدآ

لی محمودیان، سید محمد، ع )یافزایند برج ب یتتوانسته اند تاحدودی بر ظرف ییرز و دهانه هاج یجادبا ا ینكهبا ا یباشـدوم 2گروه  

تفـاوت کـه نسـبت بـه  یـناسـتوانه ای انـد، بـا ا دکبوترخانه ها همانند کبوترخانه هـای چنـ یننوع چهارم: ا (2993.چیتساز

طبقه ی هم کـف و اول آنهـا، بـه شـكل منشور با مقطع  یکه قسمت داخل یبترت ینتراند. بد یشرفتهکبوترخانه های نوع دوم پ

كل ش غییرت یدر قسمت فوقان یمتصل شـده ولـ یبه استوانه خارج ییجرزها یلهاست که در طبقه همكف به وس یچند ضلع

و تا حدی از حجم مواد  فزایندیتوانسته انـد بـر تعـداد لانـه هـای کبوتر ب ییراهروها یجاداست و در طبقه ی اول با ا یافته

 بكاهند. یساختمان

آنها  یداخل یماتهسـتند و فقـط قس یدارای پـلان مشـابه یبـاًو تقر یباشـندگروه، برجها از نوع استوانهای م ینپنجم: در ا نوع

سمتهای همه ق به یبـوده بـه طوری که دسترس یشتریدارای تناسب ب ینسبت به برجهای قبل یمتفاوت است. فضاهای ارتباط

 ساخته است. یربرج را به سهولت امكانپذ

با  یچندان تفاوت یآن،به جز قسـمتهـای فوقـان ی،از نوع استوانهای است و از نظر نمای خارج یزکبوترخانه ها ن ینششم: ا نوع

ز ا یافته،شكل  ییرجرزها تغ یشود؛قابـل ملاحظـهای مشـاهده م ییـرحـال، در داخـل آن تغ یـنکبوترخانه ها ندارند. بـا ا یرسا

بل توانسته به طور قا یشینبا کبوترخانه های پ یسهدرآمـده اسـت کـه در مقا ییصـورت سـتونهـا هجدا شـده و بـ یبدنه خارج

)خشت خام( تا  یبا توجه به مصالح مصرف ینقصان حجمو عدم اتصال به بدنهی خارج ینهم یملاحظه ای از حجم آنها بكاهد، ول

کم طبقه ی اول که اجازه ی بارگذاری بر ستونها در ارتفاع  اعاز ارتف یموضوع به خوب یناز مقاومت آن کاسـته وا یادیحدود ز



 

  
 

بـه  یحالـت مقطعـ ییـرتغ ی،اسـتوانه ی داخلـ ی. در پلان طبقه دوم، در قسمت فوقـانیشودمناسـب را نـداده انـد؛استنباط م

 نیبـه طـوریكه ا یابنـد دسـت یتوانسته اند به راه حل قابل قبـول ییانحناها یجادا آن با ی. در بدنه ی خارجیخوردچشـم م

 یزآن ن یییباو ز یدارینه تنها از مقاومت کبوترخانه نكاسته، بلكه تـا حـدودی بـرپا ی،ضمن کاهش حجم مصالح ساختمان ییر،تغ

برای ساختن کبوترخانهه ای هزار  یشیـه هـا شـروع وآزماکبوترخان یـنا یکـه بنـای قسـمت فوقـان یرسدافزوده است. به نظر م

نه کبوترخا یجادو ورود و خروج کبوتران با ا ییروشنا یه،نـوع کبوترخانـه هـر سـه عامـل تهو یـناصفهان بوده است. در ا یبجر

انه نوآوری در کبوترخ ین: اشده است. نوع هفتم ینتأم یشـكل و هـواکش مناسب به نحو مطلوب یـرهایبا مقطـع مربـع و دا ییها

از  یدهند،نسبت م یلادیم 29یلو اوا21نوع کبوترخانه ها که قدمتشان را به اواخرقرن   ینرد. ایخوبه چشم م یبهای هزار جر

و  ایییبکه بر ز یباشدبه صورت موجدار م ینوع بدنه و استوانه ی خارج ی. در کبوترخانه جنـوب غربـیباشندنوع استوانه ای م

  یوارهد یدر داخل، جرزها و دهانه های گوشه دار است. اما در کبوترخانه جنوب شرق یکبوترخانـه افـزوده،ول یـداریظرافت و پا

قرار گرفته اند به نظر  یهر دو موجدار بوده و از داخل به شكل هشت استوانه که بر گرد استوانه ی داخل یو داخلـ یهـای خـارج

 یرمكانپذکبوترخانه را به سهولت ا ایبـه تمـام قسـمتهـ یاسـت کـه دسترسـ یبـیاخل کبوترخانه به ترتد ی. فضای ارتباطیرسدم

ه و ورود و خروج کبوتران ب یهمسـاوی هستند. مسائل نور، تهو یطساخته، به طوریكه کبـوتران از نظـر انتخـاب لانـه دارای شـرا

  یال20  امتر، ارتفاع آنه21  یال1طـرکبوترخانه های فوق، به طور معمول  کبوترخانـه حـل شـده اسـت.ق یـندر ا ینحو مطلوب

کبوترخانه ها نسبت به کبوترخانه  ینعمده ی ا ییرمتر بوده است. نوع هشتم: تغ2/1  یمترتاسانت10متر و صخامت جرزها  21

ا وجه ب یچست. هر چند ابعاد بزرگ آنها به هداده شده ا ییرشكل به مربع تغ یرهایاسـت کـه پـلان آنهـا از دا یـنا یگـر،هـای د

 ژهیعدم تناسب در اندازه ، به و یندارد و حت ینسبت به کبوترخانه های هم حجم استوا نهای مناسبت ـوترانتعداد لانه هـای کب

 ینـه اسـت.اقابـل توج یتحـول یانگربه مربع خود نما یرهپلان از دا ییردر داخل کبوترخانه محسوس است، اما به هر حال تغ

اند، اما از گرمای  ینو آب و دانه تـأم یتقرار گرفته و از لحاظ امن ونیمحلهای مسك یكیدر نزد یتکبوترخانه ها از نظر موقع

 (2993)محمودیان، سید محمد، علی چیتساز. .یستندمطبوع در فصل زمستان بهره مند ن

 
(32ضرغامی،ا.همكاران.)پلانهشت گونه کبوتر خانه های ایران براساس تقسیمات داخلی   

 گروه نوع پلان و مقطع نمونه تصویری مكان

بافت قدیم اصفهان و روستای مزد 

 آباد در استان اصفهان

 تخریب شده

 

 2گروه  

روستای گل انجیره و اجگرد در 

 استان اصفهان

 1گروه   تخریب شده

 9گروه  تخریب شده کبوتر خانه شاه در استان اصفهان



 

  
 

 

 موقعیت قرار گیری

 و معتدل طـورطبیعی بـه منـاطق ایـن هـوای و آب. شده انـد ساخته مرکزی های دشت در کبوترخانه ها اصفهان، استان در

 اصفهان، یمرکز بخش نظیر درمناطقی کبوترخانـه هـا نسـبی پراکنـدگی بـا چنانكـه است؛ بوده مناسب کبوتران نگهداری جهت

 فاصله زایندهرود از هرچه و شده رو روبه دارند زاینـدهرودقرار حاشـیه در کـه لنجان و برآن قهاب، بخش فلاورجان، مبارکه،

 بـاغهـا کشـاورزی، مـزارع میـان در عمدتاً  سازه ها این) میشود؛ کبوترخانـه هـاکمتر تعـداد و بیشـتر پراکنـدگی، این شود گرفته

 (.2911میرزایی،سید آیت الله ، ) ا ند شده واقع منـازل مسكونی مجـاورت در مـوارد برخـی در و

 مصالح 

 .است بوده گل خشـت و عمدتاً رس خاك فراوان وجود و کویری منطقه در قرارگیری دلیل به اصفهان کبوترخانه های مصالح

 ات بوده نیز صوتی عایق حال درعین و بـوده گرمـا و سـرما برابـر در حرارتـی عایق همچون کبوترخانه در رس خاك از استفاده

 و ساس همچون موذی حشرات ولد و زاد از کبوترخانـه مانع کـاهگلـی بدنه. کند فراهم کبوترخانه درون در را کبوتران آرامش

 میگردد. کنه

 کاربرد کبوتر خانه ها  

                                        

 کبوتر خانه امام در اطراف اصفهان

 

 4گروه 

 

روستای جاوارت در استان 

 اصفهان

 1گروه  

روستای                             

 ردان استان اصفهان

 1گروه   

کبوتر                                

خانه هزار جریب در باغ هزار 

 جریب اصفهان

 9گروه   

کبوترخانه صفا در نجف آباد که 

مشابه آن در اجگرد.گلپایگان و 

 خوانسار
 

 1گروه  



 

  
 

 فصلی در نیست، مشخص آن مؤلف نام متأسفانه و شده هجـری نوشته900  سـال از پـس کـه زراعـت و فلاحت علم کتاب در

 عظیم قوت نیز کبوتر سرگین و...  » :مینویسد کبوتر کود با رابطه در و یـک میپردازد هـر مصـرف نحـوه و کـود نوع21 ذکر  به

 اشتر و استر و گوش دراز و اسب زبل و خاکستر و باشـد بسوزاند زیـادت دگـر الا و بایـد کار به زبلها دیگر با اندکی آن از و دارد

 بود کنی تره زارها برای خصوصاً و دارد نرم را زمین بیامیزنند زبلها با آنكـه قدری جهـت خاکسـتر و باشـد نداشـته قـوتی زیاد

 و دارد ودس عظیم میآمیزنند زبل با ریگها آن از بود بوم ریگ که بود مواضع بعضی و نداشـته باشد زیاده قوتی انفراد به لیكن

 خـاك) هـر( زمـین، روی از چـه مـیآورنـد زبل صحرا از دست نمیدهند، و محتاج اند بسیار زبل بر چون سـود دارد نیـز تنهـایی

 اوایل در که ارشادالزراعه کتاب در (2919: 91) ، بینام« ...میكنند جمع آنجا و میبرد باد) را( آمیخته با چهارپایان سرگین و سوخته

ر. هروی، قاسم بن یوسف ابونص )میداند پرندگان سایر کود برتـراز را آن و دارد اشاره کبوتر کود به است شده تألیف هجری دهم قرن

2941.) 

 بحث اصلی

 شدر. داشته اند قابل ملاحظها ی جهان کاهش سراسر در کشاورزی تولید نظامهای مختلف، دلایل به اخیـر، بنا قرن یک طول در

 تهیه برای جهانی بازار تقاضای و ارائـه میكند شـهری منـاطق در جدیـد نسـلهـای برای را مشـاغل سودآوری سـریع شـهری،

 & .Oosterveer, P) کشاورزی هسـتند فعالیتهای کاهش محرکهای اصلیترین از برخی عوامل این است که افزایش یافته غذا

Sonnenfeld, D. A. 2011).و باستانی بومی، اماکن مدیریت و حفـظ، نگهداری اخیـر دهـه هـای در مسـأله، ایـن بـه توجـه با 

 بـه کمک برای قابل ملاحظه ای میـراثهـا پتانسیل ایـن زیـرا اسـت، کرده جلب خود به را جهانی اکولـوژیكی وجه مناطق

 هک گرفت نظر در باید را نكته این البته .دارنـد را علمـی پژوهشهای انجام و گردشگران جذب افـراد محلی، پایـدار معیشـت

 اخیر سالهای .(Mensah, P et.al, 2014 )باشـد محلـی فرهنـگ بـه توجـه بـا همـواره منـاطق و ایـن مراکز نگهـداری و حفـظ

 قرن اواخر در. دارد نام کشاورزی کـه میراث اسـت کـرده اضـافه فرهنگـی میراث ادبیات به را مفهـوم جدیدی کشـاورزی بخش

 «دش آغاز رشد محدودیتهای» مانند عنـوان مفاهیمی بـا کشـاورزی میـراث نظـام هـای مجدد ارزیابی تـلاشهـایی برای بیسـتم،

 کشاورزی ارزیابی مجدد(Gliesmann, S. R. 2000). گرفت قرار محـوری موردتوجه مسـأله یـک عنـوان بـه غـذا پایدار تولید و

 دهمانن و حفـظ میكند نـابودی از را حشـرات و جانوران گیاهان، از زیادی کـه تعداد طوری به بوده، اکولوژیكی نظام یک مانند

 کشت» بـه عنوان جـامع تـری مفهوم در کشاورزی تا است شده باعث امر و این مـیباشـد مستمر فرایند یک انسانی جمعیت

 شیوه از عمده به طور که میشود از میـراث تعریف خصوصی به نوع عنوان به کشاورزی میراث.(Gliesmann, S. R. 2000) « بـوم

 صـورت میراث به را کشاورزی میراث نیز محققان برخی . است تشكیل شده کشاورزی فعالیتهای تولیدو کشاورزان، زندگی

 اشـاره شـده، میتوان مطالـب بـه توجه باSwinton, S et.al 2007)  (کـرده انـد تعریـف روسـتاییان زنـدگی سـبک فرهنگـی

 وحمایت حفـظ منظـور بـه مـیلادی1001سال   در. است شده محیط زیست عجین با فرهنگی میراث مفهوم که گرفت نتیجه

 جهــانی ســطح در کشــاورزی مهــم میــراث جهـان،سیســتمهــای سراسـر در کشـاورزی فرهنـگ سیستمهـای از

(GIAHS کشـاورزی و غذا سازمان توسط ( )FAO معرفـی شد). و ملموس جنبه های نیـز دربرگیرنده کشـاورزی میـراث 

 رد ولی است، دشوار و غیرملموس ملمـوس جنبـه بـین تفكیـک هرچنـد،. مـیباشـد بخـش کشاورزی در میـراث غیرملمـوس

 سكونتگاههای و بناهای و روستایی، کشـاورزی محیطهـای طبیعی چشم اندازهای مناظر، کشاورزی میتوان میراث ملموس جنبه

 کشاورزی میراث نظامهای معرفی» جزوه( گرفـت. نظـر در را بومی انیآبرس سیستمهای و سنتی مورد استفاده کشاورزی ادوات بومی،

در میان بناهای که می توان به عنوان میراث کشاورزی شناسایی و معرفی ) 439-راد کیانی علی دکتر «فائوGHAHS(-)جهانی مهم

کرد کبوتر خانه هستند که در رابطه با ساختار و نوع کارکرد آنها درقبل توضیح داده شد، کبوتر خانه ها می توانند بناهای شاخصی 

همچنین این بناها از مصالح بوم آورد در جهت تولید کود طبیعی برای به دست آوردن محصولات کشاورزی ارگانیک دانست و

ساخته شده اند که کمترین خسارت به محیط زیست را وارد می کنند. در این میان با احیای کبوتر خانه ها  می توان این بناهای 



 

  
 

ز اشاخص را در جهت بهبود و رونق محصولات  کشاورزی بسیار با ارزش دانست و همچنین می توان با اعطای کاربری به برخی 

برج ها که امروزه در مناطق شهری و مسكونی قرار گرفته اند این سنت کشاورزی و همچنین معماری ویژه را حفاظت و معرفی 

 کنیم.  
 
 

 

 

 نتیجه گیری

 محـیط و باسـتانشناســی ســایت هـای طبیعــی، بـر منـاظر عـلاوه کـه میرود شمار به گسترده ای بسیار مفهوم میراث

 ردشـگریگ مدیریت و پایدار توسعه به موارد این تمامی .میباشد نیز علمی و فرهنگی رفتارهای دربرگیرنده شده،ساخته زیســت 

 قشن میتوانند که میباشد برخوردار قابل توجهی و کشـاورزی غنی میراث آن به تبع و فرهنگی میراث های از ایران. ارتبـاط دارد

 هـم ـدمیتوان بالقوه به طور محیط زیستی پایداری بـه مسائل توجـه همـراه عامـل این. کنند ایفا گردشگری توسعه در مهمـی را

 (2939همكاران..)نعیمی،ا نمایـد فـراهم زیادی اقتصادی گردشـگری،مزایای قابلیـت دارای محلـی جوامـع بـرای هـم و بـرای کشور

اخیر رشد جمعیت چه در ایران و چه در  سطح جهانی معضلی برای تهیه محصولات کشاورزی   درسالهای اینكـه بـه توجـه بـا

سالم ایجاد کرده است میتوان با احیا و راه اندازی کبوتر خانه ها قدمی در جهت توسعه صنعت کشاورزی و تولید محصولات سالم 

ویژگی های معماری خاص در نوع ساخت و پایداری برداشته و در کنار آن از این سنت کشاورزی و بناهای شاخص که دارای 

سازه ای هستند به عنوان میراث جهانی ثبت گردند. زیرا اغلب کبوتر خانه های به جامانده اماکنی تاریخی و واجد ارزش هستند 

یت غ و خلاقکه نمونه برجسته ای از تعامل بین انسان و محیط زیست و همچنین نماینده فرهنگ چند هزار ساله و بیانگر نبو

 مردمان این سرزمین  کهن هستند
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