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  چكيده
 ايران در ارتباط بـا اقتـصاد كـشاورزي، بناهـاي           هاي بومي   ترين سازه   يكي از مهم  

استان اصفهان از مناطقي است كه در زمينـه پيـشينه و            . موسوم به كبوترخانه است   
از آنجـايي كـه     .  در تاريخ بومي ايران نقش بسزايي داشته است         ساخت كبوترخانه 

ـ     هاي گلپايگان و خوانسار تاكنون از نظر تاريخي و باسـتان            كبوترخانه ه شناسـي ب
اند، پژوهش حاضر در تالش است؛ اهميت بناهاي مـذكور را در              دقت مطالعه نشده  

ي فرهنگي با توجه به مناسبات سياسي، اقتـصادي و جغرافيـايي روشـن                اين پهنه 
روش بـه كـار رفتـه عـالوه بـر مطالعـه منـابع تـاريخي، فعاليـت ميـداني                     . سازد
ر دستيابي به اهداف يـاد  به منظو. شناسي ـ بررسي پيمايشي فشرده ـ است   باستان
هاي گلپايگان و خوانسار شناسـايي، سـپس از            كبوترخانه در شهرستان   146شده  

نظر تاريخي، الگوي پراكنش، عملكرد، ميزان فعاليـت، قـدمت و معمـاري مطالعـه               
هـا در امتـداد رودخانـه         دهـد بيـشتر كبوترخانـه       نتايج پژوهش نشان مي   . اند  شده

ي خوانسار پراكنده شـده و عمومـاً مربـوط بـه              خانهدرازرودخانه گلپايگان و رود   
هاي خوانـسار و گلپايگـان بـرخالف سـاير            كبوترخانه. اند  اواخر دوره قاجار بوده   

اي شـكل هـستند، بـا نقـشه چهـاركنج             هاي مناطق اصفهان كه اسـتوانه       كبوترخانه
دهـد كــاركرد   هـاي ديگـر پــژوهش نـشان مــي    يافتــه. انـد  بنـا شــده ) مـستطيلي (

هاي مناطق ديگر ايران  هاي خوانسار و گلپايگان همانند ساير كبوترخانه هكبوترخان
  . هاي كشاورزي بوده است توليد كود براي تقويت زمين

 كبوترخانه، گلپايگان، خوانسار، فرهنگ بومي، بررسي تـاريخي         :هاي كليدي   واژه 
  .شناسي و باستان

                                                 
  )Yadolah.Heydari@gmail.com (.سينا همدان شناسي دانشگاه بوعلي اندانشجوي دكتري باست* 

 4/3/1395:     تاريخ تاييد18/1/1394: دريافتتاريخ 
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  مقدمه
ـ يكي از بناهاي بومي كه در اوايل سده سـيزدهم            توجـه اكثـر سـياحان      . نـوزدهم م  /ق. هـ

هـا مـستلزم فهـم        درك اهميت كبوترخانه  . ها بودند   اروپايي را به خود جلب كرد كبوترخانه      
ضرورت تاريخي ابداع و كاركردهاي آنها در نظام كشاورزي و ارتبـاط آنهـا بـا ابـداعات                  

ظـيم  ديگري نظير اختراع خـيش، ابـداع و بـه كـارگيري فنـون آبيـاري و كـودورزي و تن                    
ايـن  . ي حفظ حاصـلخيزي خـاك اسـت         هاي كشاورزي به ويژه در ارتباط با مسئله         تقويم

يافته به منظور تسلط بهتر بر محيط در قالب به كارگيري دانشِ بـومي يـك                  ي نظام   مجموعه
بيشترين تمركز بناهاي ياد . يابد جامعه با هدف برآوردن نيازهاي حياتي آن جامعه تبلور مي    

توان اين نوع بنا را از نمادهاي بومي شهر           كه مي  فهان بوده است به طوري    شده در استان اص   
سازي را يكي از فنون مهم در كـشاورزي سـنتي ايـران در منطقـه                  اصفهان و فن كبوترخانه   

ها در حال تخريب اسـت    كه آخرين بقاياي كبوترخانه    با توجه به اين   . اصفهان به شمار آورد   
اي بـراي     ست، معرفي و ذكـر كـاركرد آنهـا و ايجـاد زمينـه             و آثار اندكي از آنها در دست ا       

هـا را در      ي كبوترخانـه    توانـد اهميـت مطالعـه       شناختي و فرهنگ بومي مـي       مطالعات انسان 
در رابطـه بـا     . هاي فرهنگي اجداد و نياكان ما دو چندان كنـد           خصوص شناسايي توانمندي  

هـشگران داخلـي و خـارجي       هاي ايران به ويژه اصـفهان مطالعـاتي توسـط پژو            كبوترخانه
هـاي    صورت گرفته است؛ اما به دليل پراكنش قابل توجه و نيز معماري متفاوت كبوترخانه             

بر اين اسـاس    . نمايد  گلپايگان و خوانسار انجام پژوهشي مستقل در اين زمينه ضروري مي          
  :دهند سؤاالت زير محور پژوهش حاضر را تشكيل مي

هاي مناطق فوق نقش  قرار و الگوي پراكنش كبوترخانه استهچه عامل يا عواملي در نحوـ 1
 اند؟ داشته

چه تمهيداتي براي مبارزه با دشمنان كبوتر، اعم از عوامل طبيعي و جـانوري انديـشيده                ـ  2
 شده است؟

 ها چه بوده است؟ شدن كبوترخانه علت از رونق افتادن و متروكـ 3

قرار و متـروك شـدن      ترين هدف پـژوهش حاضـر بررسـي عوامـل مـؤثر در اسـت                مهم
. شناسـي اسـت     هاي خوانسار و گلپايگان بر اساس مطالعات تـاريخي و باسـتان             كبوترخانه
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هاي خوانسار و     هاي ساختاري كبوترخانه    هدف ديگر اين پژوهش مطالعه معماري و ويژگي       
گيري از ميراث نوشتاري و استخراج       بهرهبه كار رفته عبارتند از؛      هاي   روش. گلپايگان است 

ي سـ شنا هاي ميـداني باسـتان     همراه فعاليت  ، به  و تاريخي  عات از متون كهن كشاورزي    اطال
هـا و    معمـاري، الگـوي پـراكنش كبوترخانـه         فـرم  تعيين اهميت تاريخي و فرهنگي،    جهت  

جهت رسيدن به اهـداف مـورد    در بخش ميداني تحقيق. ستشناخت از وضعيت كنوني آنها  
هاي گلپايگان و      بررسي فشرده در روستاها و دشت      عالوه بر نظر و شناسايي آثار فرهنگي،      

 مـصاحبه و   كمـك گرفتـه شـده و       سـفيدان هـر روسـتا     ريش و   از آشنايان محلي  خوانسار  
 بررسي فشرده بيشتر در مـسير       .عمل آمد ه   در ارتباط با سازوكار هر كبوترخانه ب       يگفتگوي

ـ   نطقههاي م    مناطق با تحت پوشش قنات      و  و خوانسار   گلپايگان هدو رودخان  ه  صورت گرفت
 بـا اسـتفاده از      ها  ي هر يك از كبوترخانه    مختصات جغرافيايي و ارتفاع از سطح دريا       .است

ها   الگوي پراكنش كبوترخانه  » GIS«هاي    و با استفاده از نقشه    گيري    اندازه »GPS«دستگاه  
  .تحليل شده است

اي توسـط     ههـاي ايـران تـاكنون مقـاالت و گزارشـات پراكنـد              در ارتباط با كبوترخانه   
تـوان بـه مرتـضي       از جملـه مـي    . شناس منتشر شده اسـت      شناس و جامعه    متخصصين مردم 

هـاي    نگاهي بـه اهميـت و پيـشينه كبوترخانـه         «؛ در كتاب خود با عنوان       )1372(فرهادي  
هـا در ايـران و        ي تـاريخي كبوترخانـه      عالوه بر تالش براي مشخص نمودن پيشينه      » ايران

شناختي آن نيز  ي كشاورزي، به ابعاد فرهنگي و زيبايي نها در زمينه توجه به ابعاد اقتصادي آ    
هـاي اصـفهان در      كبوترخانـه «در پژوهشي ديگر با عنوان      ) 1372(فرهادي  . پرداخته است 
هـاي سـياحان غربـي بـه توصـيف زيبـايي و معمـاري                 با مـرور سـفرنامه    » منابع خارجي 

همچنين وي  . پردازد  نويسان مي    سفرنامه ها و نيز كاركردهاي آن از ديد سياحان و          كبوترخانه
ها بـه     هاي ساختاري و اهميت كبوترخانه      به تشريح ويژگي  ) 1369(در جلد دوم نامه كمره      

در ) 1385(زاده كـاخكي      سـعيد هـادي   . پردازد  ي خمين به طور ويژه مي       طور كلي و منطقه   
ر علمي و جايگاه آن در به معرفي مختصرِ كبوتر از نظ» كبوترخانه در ايران«كتابي با عنوان    

هـاي ايـران و همچنـين كالبـد و            فرهنگ ايراني، ديدگاه گردشگران خارجي از كبوترخانـه       
هـاي كبـوتر در    بـرج ساز  در كتاب   محموديان و چيت  . ها پرداخته است    معماري كبوترخانه 
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محمدرضـا  . انـد   هـا پرداختـه      به بررسي نكات فني، معماري و مهندسي ايـن سـازه           اصفهان
به معرفي مختصري از اهميـت      » هاي گلپايگان   كبوترخانه«ازي در پژوهشي با عنوان      سرافر

الـه ميرزايـي    سيد آيت. هاي گلپايگان پرداخته است هاي ايران و بويژه كبوترخانه    كبوترخانه
هـاي    هاي فرهنگي و اقتـصادي كبوترخانـه        ي ويژگي   كاوشي درباره «در پژوهشي با عنوان     

ي   ها بـه منزلـه    به مطالعه كبوترخانه  » موردي شهر اصفهان و حومه    مطالعه  ؛  اي شكل   استوانه
اي چند منظوره پرداخته و ضـمن برشـمردن آن بـه مثابـه يـك فنـاوري فرهنگـي و                       سازه

 در پـژوهش    ميرزايـي .  پرداخته اسـت   ي تاريخي و تخريب آنها      اقتصادي به اهميت پيشينه   
» هاي ايران و انگلـستان كبوترخانهها و كاركردهاي  مقايسه برخي ويژگي«ديگري با عنوان    

هاي ايران و انگلستان پرداخته  ي تطبيقي از نظر كاركرد و معماري ميان كبوترخانه به مقايسه
هـاي ايـران و       سرانجام آرين اميرخاني  در پژوهشي به مقايـسه تطبيقـي كبوترخانـه            . است

با اين حـال    . ي كرده است  شناس  آناتولي مركزي پرداخته و آنها را از نظر فرم و كاركرد گونه           
 توسط محمدرضا 1369هاي گلپايگان در ماهنامه جهاد سال     بجز معرفي مختصر كبوترخانه   
هاي گلپايگان و خوانسار به طور دقيـق شناسـايي و بررسـي               سرافرازي، تاكنون كبوترخانه  

  .اند نشده
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  محيطي مناطق مورد مطالعه مختصري از جغرافياي طبيعي و زيست
  

  
آرشيو سازمان ميراث فرهنگي : مأخذ(هاي آنها  هاي گلپايگان و خوانسار با دهستان  نقشه شهرستان.1نقشه

 )و صنايع گردشگري استان اصفهان

  
آرشيو سازمان ميراث : مأخذ(هاي گلپايگان و خوانسار  نقشة پراكندگي روستاهاي شهرستان. 2نقشه

 )فرهنگي و صنايع گردشگري استان اصفهان
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از سمت شـمال بـه شهرسـتان        و    شده  واقع  اصفهان در شمالغربي استان   ايگانشهرستان گلپ 
خمين، از جنوب به خوانسار، از شرق به برخـوار، ميمـه، تيـران و كرونـو و از غـرب بـه                       

از لحاظ تقسيمات سياسي اين شهرستان از يك بخـش     . شود شهرستان اليگودرز محدود مي   
 دهستان نيـوان تـشكيل شـده اسـت     وخانه دهستان كنار رود  ،  جلگهمركزي و سه دهستان ِ    

 ي ارتفاعات كه بسته و محدود است   گلپايگان دشتي    از نظر طبيعي و جغرافيايي       1).2و1نقشه(
هاي سطحي منطقه    منابع آب  2.اند  را احاطه كرده     آن  جنوب، جنوبغرب و جنوبشرق    سمتاز  
ـ رود .انـد  آب فصلي كوير   هاي گلپايگان، خوانسار و زه      رودخانه وماًعم  خوانـسار از    ي  هخان

ـ  و   )پيچ خم(پيچ از ارتفاعات حوالي خوانسار        خم ي  هرودخان،   خوانسار ي  هگردن  ي  هرودخان
سرچـشمه گرفتـه و پـس از عبـور از     ) در، تكينـه و شـورچه    (خشك از دهات عربـستان      

ايـن جريانـات عمومـاً      . شـوند    گلپايگـان مـي    دار هاي سنگريزه  هاي شور، وارد آبرفت    اليه
دهند و در مواقع سيالبي خـساراتي بـه منـاطق            هاي منطقه را انجام مي      آب ي  هر سف ي  هتغذي

 بـا مـساحتي در       خوانسار نيـز   شهرستان 3.درسان ابوالقاسم، و مزرعه مي   نيوان، گوگد، رباط  
 واقع   اصفهان اي كوهستاني و مرتفع در شمالغرب استان        منطقه  در مربع  كيلومتر  892حدود  

سمت شمال و شرق به شهرستان گلپايگان و از سمت جنوب و            اين شهرستان از    . شده است 
ـ . گردد منتهي مي ) داران(غرب به شهرستان فريدن       خوانـسار كـه از ذوب بـرف     ي  هرودخان

گـردد،   هاي متعدد جنوب شهر تغذيه مي      كوه، ارتفاعات اطراف آن و چشمه      هاي گلستان  كوه
هـا منـابع آبـي      اين رودخانه .تاس فرعي تشكيل شده     ي  هپيوستن دو شعب   همه  در اصل از ب   

داري منطقه فراهم آورده كه به طبع آن سازوكارهاي           مناسبي را براي رونق كشاورزي و باغ      
از جمله اين امكانـات بـومي بـراي توسـعه كـشاورزي             . اند  ها نيز توسعه يافته     مرتبط با آن  
را جهت توليـد    ي مطلوبي     ها هستند كه در كنار آب و هواي مناسب منطقه زمينه           كبوترخانه

                                                 
هـاي كـشور، شهرسـتان       آبـادي  ه، شناسـ  سرشماري عمومي نفـوس و مـسكن      ،  )1375(مركز آمار ايران   .1

  .136، صگلپايگان
 رشـد و آمـوزش جغرافيـا،        ه، فـصلنام  بـي گلپايگـان   آ ي  هژئومورفولوژي حوضـ   ،)1377( محمد مسيبي  .2
  .51ص،46ش
ـ    ي  هبررسي اوضاع طبيعي حوض   «،   محمد مسيبي  .3 ، » گلپايگـان بـا تأكيـد بـر هيـدروكليما          ه آبـي رودخان

  . 32، ص)1371 (ه اصفهان،دانشگاگروه جغرافياي طبيعي، جغرافيا،    دانشكده كارشناسي ارشد، هنام پايان



 67  نگرشي بر اهميت تاريخي و فرهنگي آنها در دوره قاجار: هاي گلپايگان و خوانسار كبوترخانه

هـا ايجـاد      با توجـه بـه ايـن توانمنـدي        . اند  هاي كشاورزي فراهم آورده     كود و تقويت زمين   
   .برداري از محيط كشاورزي در گلپايگان و خوانسار بوده است ها بهترين بهره كبوترخانه

  

 ها در ايران  كبوترخانهه تاريخيپيشين
الي متون ادبي و تـاريخي        توان در البه    ها مي   ي تاريخي نخستين كبوترخانه     در مورد پيشينه  

ايـن  . هايي از اهميت كبوتر و كبوترخانه در زندگي كـشاورزي در ايـران پـي بـرد                  به نشانه 
همپتـون   ها در خارج از ايران نيز پراكندگي قابل تـوجهي دارنـد؛ از جملـه در نـورث                  سازه

)Northampton(   باكينگهام ،)Buckingham(    هانتينگـدان ،)Huntingdon(   هرفوردشـاير ،
)Herefordshire( استروپــشاير ،)Stropshire (،در شــيوتا 1انگلــستان )Shivta ( فلــسطين

ــغالي، ــارانيس 2اش ــصر،) Karanis( در ك ــسي  3م ــه جِ ــنلرورفا ) Gesi( و در منطق و س
)Sanlrurfa (گـران داخلـي و خـارجي بـا      اكثر پـژوهش . توان به آنها اشاره كرد مي 4تركيه

 وجـود ايـن  بـا   5.انـد  ها ابراز عقيده كـرده      رد منشأ نخستين كبوترخانه   حدس و گمان در مو    
 مربـوط بـه     منثور فارسي  مانده از ادبيات منظوم و     باقي با مراجعه به متون      فرهاديمرتضي  

 ي از ربـردا  ، تاريخ احتمالي سـاخت و بهـره       ي ضمن ارائه شواهد   اوايل ورود اسالم به ايران    
اي نيـز دانـش و تكنيـك سـاخت      عده 6.برد  عقب مي  يهجر قرن چهارم    ها را تا   كبوترخانه
هاي كبـوتر را بـه ابـداع فنـون            النهرين و ساخت برج     ها در ايران را به تمدن بين        كبوترخانه

هاي كبوتر در ايران قـدمت        رود برج   دهند؛ لذا احتمال مي     كشاورزي در اين منطقه نسبت مي     
نسبت به آنچه فرهـادي بيـان       ) النهرين   سال و مرتبط با تمدن بين      4800احتماالً  (تر    طوالني

                                                 
1. Cook, O.A., (1920), A Book of  Dovecote, By: T.N. Foulis in London, Edinburgh and 
Boston. P.12 
2. Ramsay, J. and Tepper, Y., (2010) “Signs from a Green Desert: A Preliminary Examination 
of the Archaeobotanical Remains from a Byzantine Dovecote Near Shivta, Palestine”, 
Vegetation History and Archaeobotany, No.19. pp. 235–242. 
3. Elinor Husselman, M., (1953), "The Dovecotes of Karanis", Transactions and Proceedings 
of the American Philological Association, Vol. 84. pp. 8. 
4. Imamoglu, vacit and etal, (2005), “A Fantasy in Central Anatolian Architectural Heritage: 
Dove Cotes and Towers in Kayseri”, Metu Journal of the Faculty of Architecture, pp. 79-89 

، شناسـي و تـاريخ     مجلـه باسـتان   ،  »هاي اصفهان در منابع خارجي     كبوترخانه «،)1372(مرتضي فرهادي  .5
  .38، ص15، ش8س
 ،)چند برش در فرهنگ كشاورزي و دامداري شهرسـتان كمـره           (2، ج  كمره هنام،  )1369(مرتضي فرهادي  .6

 .18ـ22، صتهران، اميركبير
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  1.كرده است، داشته باشند
در توان پي برد كـه برخـي از نويـسندگان و شـعراي ايرانـي               ي متون ادبي مي     با مطالعه 

بـرج  «،  »ورده«هاي كبوترخانه و يا واژگـان متـرادف آن همچـون             هاي خود از واژه    نوشته
 ه وجـود ايـن بناهـا در حـوز         ي  ه نشان باراتاين ع . دان استفاده كرده » كبوترخانه«و   »كبوتر

البته برخـي    .مستقيم آنها با اين مسئله است      مشاهدات مستقيم آنها و يا حداقل آشنايي غيرِ       
و بيان تشبيهاتي كه بـه سـاختمان        » مار در كبوترخانه افتادن   «نيز با طرح مسائلي همچون      

هاي استفاده از  فرهنگ و روشدهند كه با معماري، گردد، نشان مي دروني كبوترخانه باز مي
 از نرشـخي  .انـد  ها آشنا بـوده  ها براي كبوتران و كبوترخانه كار برده شده در آنه  تمهيدات ب 

به سخن  بمناسبتي  اي    ساخت كبوترخانه  از در كتاب تاريخ بخارا      ق. هـ مورخان قرن چهارم  
 6 غزليـات شـمس     و 5موالنا در مثنوي معنـوي     و   4نظامي 3،خاقاني شرواني  2.آورد ميان مي 

 7 اسدي طوسـي   لغت فرس در  عالوه بر آن    . اند  كار برده ه   ب  در اشعار خود    كبوترخانه را  هواژ
 ، در هجـري هـشتم   سـده   مربـوط بـه      8الفـرس  صـحاح  در   ،هجـري مربوط به سده پـنجم      

بـه معنـاي    » ورده «،هـاي بعـدي    فرهنـگ در   و   هجـري  11سـده   مربوط به    9الفرس مجمع
                                                 

اي  هاي استوانه  ي و اقتصادي كبوترخانه   هاي فرهنگ   ويژگي ي  هكاوشي دربار «،  )1382(ميرزايي اله سيدآيت. 1
  .115ـ139، ص 4 اول، شه، دورشناسي  انسانهنشريه نام ، »)مطالعه موردي شهر اصفهان و حومه(شكل 

علي مـدرس زنـوزي،      تصحيح محمد    ابونصر احمدبن نصر قبادي، به      ترجمه تاريخ بخارا، ،  )1351(نرشخي .2
  .283، ص ايرانبنياد فرهنگ: عمر، تهران بن محمدبن زفَر

  .117، صزوار: ، به تصحيح ضياءالدين سجادي، تهرانديوان خاقاني شرواني، )1338(خاقاني شرواني. 3
  .289پديده، ص: ، تهرانخمسه نظامي، )1362(نظامي گنجوي .4
: ، تهران حسين بلخي  الدين محمدبن  فرهنگ لغات و تعبيرات مثنوي معنوي جالل      ،  )1337(گوهربين صادق .5

 .649، صه تهراندانشگا
الزمـان   مطابق نسخه تـصحيح شـده بـديع        (كليات شمس تبريزي  ،  )1381(الدين محمد بلخي   موالنا جالل  .6

  .330مهتاب، ص: ، تهران)فروزانفر
 .34، صطهوري: سياقي، تهران كوشش محمد دبير ، بهلغت فرس، )1356 (طوسي، اسدي .7
ـ  (الفرس   صحاح،  )1355(هندوشاه نخجواني  .8 كوشـش    ، بـه  )ات فارسـي از قـرن هـشتم هجـري         فرهنگ لغ

  .292، صبنگاه ترجمه و نشر كتاب: عبدالعلي طاعتي، تهران
كوشـش محمـد       بـه  ،)الفرس مجمع(فرهنگ سروري   ،  )1338(محمد سروري كاشاني   محمدقاسم بن حاجي   .9

  .1500، صاكبر عملي علي: سياقي، تهران دبير
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ـ «ن ورده در فرهنگ نفيسي      همچني. كبوترخانه آمده است   و »  كبـوتر در سنگـستان     ي  هخان
   1.معنا شده است» كبوترخانه«خصوصاً 

  كه ها آمده  در ارتباط با كبوترخانه    هجريمربوط به قرن هشتم      غازاني   در تاريخ مبارك  
 حفظ و نگهداري كبـوتران       به منظور  خان مغول جهت احياي كشاورزي ايران قوانيني       غازان

در بلوكات هرات سه محل بـا نـام كبوترخـان و چهـار               2. صادر كرده است   ها و كبوترخانه 
اي از   احتمـاالً در سـاير نقـاط افغانـسان و پـاره            3.استبوده  ه موجود   دروكبوترخان با نام    

  .اي وجود داشته باشد كشورهاي همجوار نيز چنين اسماء امكنه
 بناها به عنـوان نخـستين       عالوه بر متون تاريخي و ادبيِ مورخان و شاعران ايراني، اين          

عمـوم سـياحان بـه توصـيف        . ه است ي بومي توجه اكثر سياحان را به خود جلب كرد         هابنا
ها را بهتر از      اند و آن    ي آن در دوره صفوي و قاجار پرداخته         هاي اصفهان و حومه     كبوترخانه

 ي هنويــسي كـه دربــار  ظـاهراً اولــين سـفرنامه  . انـد  هـاي موجــود در اروپـا دانــسته   نمونـه 
وي در حـدود پـنج      . مراكشي است » بطوطه ابن«ميان آورده،    هاي ايران سخن به    كبوترخانه

 4. فتيالن و اصفهان ديـده اسـت       هها را بين راه قري     قرن قبل در سفرنامه خود اين كبوترخانه      

اي بـه آنهـا    هـا اسـت، چنـدان اشـاره         پس از آن تا دوره صفوي كه اوج ساخت كبوترخانه         
 بيش از سه هزار كبوترخانه      هجري يازدهم   ه مضبوط در اواخر سد    اتطبق گزارش . شود  نمي

 بـاقي صد كبوترخانـه ويـران    ها امروزه فقط چند  كه از آنه اصفهان وجود داشت   ي  هدر منطق 
آوري فضوالت كبوتران بوده كه بهتـرين كـود           آنها، جمع  ههدف از برپاكردن هم   . مانده است 

در كبـوتر    ي  از فضله كه   اين  ضمن .استاخته شده   هاي نامدار اصفهان شن    براي جاليز خربزه  
 از جمله جهـانگردان و سـياحاني   5.شده است  نيز استفاده مي و دباغي تفنگساخت باروت 

                                                 
  .159، صخيام: ، تهران4، جفرهنگ نفيسي، )1343(، )االطباء ناظم(اكبر نفيسي  علي .1
 به سعي و اهتمام كارل يـان،        ،)تاريخ مبارك غازاني  (التواريخ   جامع،  )1368(،  اله همداني  الدين فضل  رشيد .2

  .348، صپرسش: اصفهان
كوشش نجيـب مايـل هـروي،          به ،)قسمت ربع خراسان و هرات    (ابرو   جغرافياي حافظ ،  )1349(ابرو حافظ .3

  .86، صد فرهنگ ايرانبنيا: تهران
 اپچ،  بنگاه ترجمه و نشر كتاب    :  محمدعلي موحد، تهران   ترجمه بطوطه، سفرنامه ابن ،  )1359(بطوطه  ابن . 4

  .112، صاول
5. Dewan, M.l, (1955), Towers and Pigeon in Iran, World Crops, March 1955. P.14; 
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تـوان بـه ژان بابتيـست         اند، مي   هاي دوره صفوي و قاجار پرداخته       كه به توصيف كبوترخانه   
 5 انگلبـرت كمپفـر    ،)1ويرتـص  (4شـاردن  ژان   3،آدام الئـاريوس   2،توماس هربـرت   1،تاورنيه

 10،)3تـصوير ( ديوالفوا   9،ارنست هولستر  8،دكتر ويلز  7،ليدي شل  6،اوژن فالندن ،  )2تصوير(
فردريـك   14،آبراهام ويليـام جكـسن     13،كرزند  لر 12،گوبينوآرتور دو    11،رنه دالماني هنري

                                                                                                                   
  پرويـز مرزبـان،    ترجمـه  زير نظر رونالد دبليو فريـه،      ، هنرهاي ايران  مجموعه مقاالت  ،)1374(اليزابت بيزلي 

 .111، صنشر و پژوهش فرزان:  تهران،109ـ118صص 
: ، ترجمه ابوتراب نوري، تصحيح حميـد شـيرواني، اصـفهان   سفرنامه تاورنيه، )1336(تاورنيه باتيست ژان .1

  .371، صسنايي و تأييد
آرشـيو دفتـر حفاظـت      :  مهندس كسائيان، اصفهان   هترجم،  هاي اصفهان  كبوترخانه ،)1345(بيزلي اليزابت .2

  .115، صآثار باستاني
 ترجمـه از مـتن   ،) مسكو و ايران؛ بخـش ايـران  هسفرنام( آدام الئاريوس هسفرنام، )1363(الئاريوس آدام .3

  .216، صابتكار :آلماني و حواشي احمد بهپور، تهران
، 4 محمدمـسعود عباسـي، ج  ترجمـه ،  احي شـرق  سفرنامه شاردن به ايران و ديگر نو      ،  )1350(ژان شاردن  .4

  .  122ـ123، صاميركبير: تهران
  .217، صخوارزمي:  كيكاووس جهانداري، تهرانترجمه، كمپفره سفرنام، )1360(انگلبرت كمپفر .5
  .628، صاشراق:  حسين نورصادقي، تهرانترجمه،  اوژن فالندن به ايرانهسفرنام، )1356(اوژن فالندن .6
  .197ـ198، صنشر نو:  حسن ابوترابيان، تهرانترجمه، خاطرات ليدي شل، )1368(لش ليدي مري .7
 غالمحـسين قراگوزلـو،      ترجمـه  ،)ايران در يك قرن پيش    (دكتر ويلز   ه  سفرنام،  )1368(ويلز چارلز جيمز  .8

  .131، صاقبال: تهران
وير بخـش نخـست     با شرح و تص   (ايران در يكصدوسيزده سال پيش       شاهنشاهي،   )2535(ارنست هولستر  .9

  .82، صشناسي ايران انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، مركز مردم:  ترجمه محمد عاصمي، تهران،)اصفهان
: وشي، تهران  محمد فره   علي ترجمه ،)ايران، كلده، شوش  ( مادام ديوالفوا    هسفرنام،  )1376(مادام ديوالفوا  .10

  .303، صدانشگاه تهران
متـرجم  (وشـي  ، ترجمـه و نگـارش فـره    از خراسـان تـا بختيـاري   هسفرنام، )1335(دالماني هنري رنه .11

  .998، ص اميركبير: ، تهران)همايون
، سـرا  كتـاب : مهدوي، تهـران    عبدالرضا هوشنگ  ترجمه سه سال در آسيا،   ،  )1367( گوبينو ،ژوزف آرتور  .12
  .190ص
، علمي و فرهنگي  : ران وحيد مازندراني، ته   ترجمه،  2ج،  ايران و قضيه ايران   ،  )1367(لرد جرج كرزن  . ن .13
 .22ص
 منوچهر اميري و     ترجمه ،)ايران در گذشته و حال    ( جكسن   هسفرنام،  )1357(ويليامز جكسن . و. آبرهام .14

  .306، ص خوارزمي: اي، تهران فريدون بدره
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  4.اشاره كرد) 4تصوير (آلن باياش و 3 اليزابت بيزلي2،مريت هاكس 1،ريچاردز
  

  
مراسم عيد قربان با . 2تصوير). 252: 1350شاردن، (نمايي از چند كبوترخانه در اصفهان. 1ويرتص

  ).241: 1360كمپفر، (تصويري از يك كبوترخانه در اصفهان
 

   
  ). 295: 1376ديوالفوا، (نمايي از يك كبوترخانه در حوالي اصفهان به روايت ديوالفوا. 3تصوير

 ). 10: 1374باياش، (در اصفهان در قرن بيستمنقاشي يك كبوترخانه . 4تصوير
 

                                                 
بنگاه ترجمـه و    : دخت صبا، تهران    مهين ترجمه،   فرد ريچاردز  هسفرنام،  )1343(فردريك چارلز ريچاردز   .1

  .73، صبنشر كتا
نـژاد و    حـسين نظـري     محمـد   ترجمـه  ،)خاطرات سفر به ايـران    (افسانه و واقعيت     ،)1368(مريت هاكس  .2

  .169، صمعاونت فرهنگي آستان قدس رضوي: ديگران، مشهد
  پرويز مرزبـان،   ترجمه  زير نظر رونالد دبليو فريه،     ، هنرهاي ايران  مجموعه مقاالت  ،)1374(اليزابت بيزلي . 3

 ؛فرزان: تهران ،109ـ118صص 
Beazley, E., (1966), “The Pigeon Towers of Isfahan”, Iran, Journal of the British Institue of 
Persian Studies, the British Academy, Burlington Gardens, London, Vol.IV. pp. 105-109. 

چـاپ و انتـشارات     : ي، تهـران   آثـار آبرنـگ نقـاش فرانـسو        اصفهان نهـاد دل مـن،     ،  )1374(باياش آلن .4
  .10ص ،فرهنگسرا
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را در ايـران    هـا    داليل ديرينگي كبوترخانـه   كنار اهميت توصيفات سياحان، يكي از       در  
بنا . دانستهاي مترادف آن     وجود اماكن، روستاها و مزارعي با نام كبوترخان و نام         توان    مي

 همچنـين   1. سـرخس اسـت    دهي ميـان نيـشابور و     » كبوترخانه« مستوفي   ه حمداله به نوشت 
 روسـتاهايي بنـام     و 2،در مزرعه گزدا امامزاده يوجان خمـين      » كفترخان«هايي به نام     زمين

در تهـران و    » وردان«و  » ورديـج «در كازرون،   » وردي«در ساوه، تهران و مهاباد،      » ورده«
در بروجرد، دزفول   » كبوترالن«حيدريه،   در دامغان، رفسنجان و تربت    » كبوترخان«خوي،  
به   هجري 13مربوط به قرن     اللغات غياثدر   3.در بابل اشاره كرد   » كبوتردان«آباد و    و خرم 

در ايران رسم است كـه      ... « :نقل از مصطلحات و بهار عجم در معاني كبوترخانه آمده است          
چشمه در صحرا سازند و آن خاصه براي كبـوتران اسـت موسـوم بـه                   عمارت بلند چشمه  

بـا ايـن     4.»آيـد  ، كبوتر به كار رنگـرزان     ) مرغ هطيور، فضل  سرگين(كبوترخانه چون پيخال    
هـا را بايـد در        حال و با توجه به اهميت كشاورزي در ايران احتمـاالً سـاخت كبوترخانـه              

ميرزايي بر اسـاس    . ها نام كبوتر ياد شده، جستجو كرد        تر از متوني كه در آن       تاريخي قديمي 
ها را بـه   دانش و تكنيك ساخت كبوترخانه سكه،   شناسي اعم از نقوش مهر و       شواهد باستان 

ابـداع فنـون كـشاورزي در ايـن منطقـه            مرتبط بـا      و ) سال پيش  4800 (النهرين تمدن بين 
ـ     ، معتقد است كه ضـرورت كـودورزي   فرهادي 5.داند مي ويـژه در  ه  نيـاز بـه كـود كبـوتر ب

ن را مورد محبت  ديگر و وجود فرهنگي كه كبوترا    يههاي بهار  جاليزكاري و برخي از كشت    
هزار سال گذشـته    هاي ايران حداقل در يك     داده سبب پيدايش كبوترخانه    و حمايت قرار مي   

ساختن   ها، الگوي آشيانه  ترين الگو در ساخت كبوترخانه     شايد مهم عالوه بر آن،     6.شده است 
                                                 

  .175نياي كتاب، ص : كوشش گاي لسترنج، تهران ، بهالقلوب نزهه، )1362(حمداله مستوفي قزويني .1
  .28 ص، كمرههنام .2
هـا و     هـا و موقعيـت جغرافيـايي شـهر          هاي ايران؛ شامل نـام      فرهنگ آبادي ،  )1339(اله مفخم پايان    لطف .3

  .485اميركبير، ص: ران، تههاي كشور ديه
وابـسته بـه   (اميركبيـر  : كوشش منصور ثروت، تهران ، بهاللغات غياث، )1363(الدين محمد رامپوري     غياث .4

  .397، ص)تبليغات اسالمي
اي   هـاي اسـتوانه     هاي فرهنگي و اقتصادي كبوترخانـه       ، كاوشي درباره ويژگي   )1382(اله ميرزايي   سيدآيت .5

  .115ـ139، ص4دوره اول، ششناسي،  ، نشريه نامه انسان)صفهان و حومهمطالعه موردي شهر ا(شكل 
  .28 ص، كمرههنام .6



 73  نگرشي بر اهميت تاريخي و فرهنگي آنها در دوره قاجار: هاي گلپايگان و خوانسار كبوترخانه

  شد كـه بـشر     ساخته و يا شايد اولين كبوترخانه توسط بشر زماني          1اي بوده  كبوتران صخره 
قنـات  هايي كه براي دسترسـي بـه آب          اين حيوان اهلي را در حال آمد و شد از داالن چاه           

هاي عمودي زير زمين را روي زمين و بـا   حفر كرده بود، ديد و به فكر آن افتاد كه اين چاه          
زنـي در ايـن خـصوص معتقـد اسـت كـه در                با گمانـه   اميرخاني 2.سطحي فراتر ايجاد كند   

هاي متروكه و قديمي     هاي امني را در خانه     پناهگاه) صحرايي(اي   هخاورميانه كبوتران صخر  
تـدريج پـي بـه        ه اما ب  ؛كرد انسان يافتند كه در ابتدا انسان از گوشت و تخم آنها استفاده مي            

 ها به  تدريج اولين كبوترخانه   از اين زمان بود كه به     .  كبوتر برد  هكنندگي فضل   خاصيت تقويت 
 در 3. كبوتران در كف كبوترخانه سـاخته شـدند  هآوري فضل جمعمنظور پرورش كبوتر براي     

وري از گوشت آن نيز بوده        خارج از ايران پرورش كبوتر عالوه بر توليد كود به منظور بهره           
ـ   است؛ به طوريكه      وارو و   )Plini (پلينـي نگـاران رومـي از قبيـل          تـاريخ  ي  هبر اساس گفت

)Varro (  امپراتوري روم    هكبوتران در دور )منظـور توليـد     به) ن اول قبل و بعد از ميالد      قرو
عنوان بهتـرين     كبوتر به  هاز اهميت فضل  همچنين آنان   . شدند  پرورش داده مي    و گوشت  كود

 همانند دانه بر روي     دباير   كبوت هشود كه فضل    وارو متذكر مي   4.برند  زمين نام مي   هكنند تقويت
مصريان عالوه بر آن     5. انباشته شود  زمين پاشيده شود و نبايد همانند كود گاوي بر روي هم          

هـاي صـليبي و      تركـان در جنـگ     رسـان،   نامه  كبوتر عنوان و روميان باستان از كبوتران به     
وسـيت   هعقيـد  بـه  .كردنـد  عثمانيان و اروپائيان از آنها در جنگ با دشمنانشان استفاده مي          

                                                 
مطالعـه مـوردي شـهر      (اي شـكل      هاي استوانه   هاي فرهنگي و اقتصادي كبوترخانه      كاوشي درباره ويژگي    .1

  .115ـ139ص، )اصفهان و حومه
، )كبوترخانه در پـارك جمـشيديه تهـران       طراحي باغ   (تعامل با طبيعت    ،  )1381(زاده كاخكي   سعيد هادي  .2

 كارشناسي ارشد معماري، تهران، دانشگاه تهران، گـروه معمـاري دانـشكده هنرهـاي زيبـا،                 قطعمنامه    پايان
  .113ص

3. Amirkhani, Aryan, (2010), "Ancient Pigeon Houses: Remarkable Example of the Asian 
Culture Crystallized in the Architecture of Iran and Central Anatolia", Asian Culture and 
History, Vol. 2, No. 2, pp. 45-57. 
4. Hooper, W., (1934), Varro. On Agriculture. Harvard University Press, Cambridge, p. 14; 
Rackham, H., (1963), Pliny the elder, Natural history, Harvard University Press, Cambridge, 
p.117; Tepper, Y., (2007), Soil Improvement and Agricultural Pesticides in Antiquity: 
Examples from Archaeological Research in Palestine. Proceeding Middle East Gardens 
Traditions: Unity and Diversity, Dumbarton Oaks Colloquium on the History of Landscape 
Architecture 31, Dumbarton Oaks, Washington DC. pp. 41–52. 
5. Varro, p. 17. 
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باستان بوده و از آنها ها مربوط به روم  قديمترين كبوترخانه )Vacit Imamoglu( اوغلو امام
   1.شود هاي اروپا ياد مي به عنوان نياهاي كبوترخانه

 
   و خوانسارهاي گلپايگان  كبوترخانه و معرفيشناسايي

 طيهاي گلپايگان و خوانسار است كه         ر شهرستان ارتباط با فعاليت ميداني د    اين مبحث در    
از ايـن ميـان     . ي كـرده اسـت     را شناساي   كبوترخانه 146 ،1391 نگارنده در تيرماه سال      آن

  . كبوترخانه سهم خوانسار بوده است17 كبوترخانه سهم گلپايگان و 129
 

  ي گلپايگان و خوانسارها بستر استقراري كبوترخانه
  بـا  هـا  حاكي از ارتباط تنگاتنگ و مؤثري است كه كبوترخانه        ها    بستر استقراري كبوترخانه  

گيـري كبوترخانـه در ايـن مـورد           شكل يلالبه عبارت ديگر شرايط و د     . محيط خود دارند  
ها  كبوترخانه. بستگي مستقيم با عملكرد مورد نظر و شرايط محيطي حاكم بر آن داشته است

متناسب با نياز كشاورزان، در الگوهاي متنوع محيطي، همچون بافـت روسـتاها و شـهرها،                
 بـاير و    هـاي  ا، زمين ه ، باغ )هاي يونجه، گندم، و ذرت     در داخل زمين  ( كشتزارها   ي  همحدود

اي   بر بسترهاي صخره    يا وهاي قنات     نزديك به چاه   ،ها ، در امتداد رودخانه   غير قابل كشت  
  .اند شكل گرفته

هاي ملكـي و     ها، سواي الزامات محيطي، به محدوديت      در ايران محل استقرار كبوترخانه    
 كليه كـساني كـه   ...« : گويد شاردن در اين خصوص مي. ه استحقوق مالكيت نيز مقيد بود   

اي كه متـدين بـه مـذهب رسـمي كـشور              باشند به استثناي سكنه    همايل به داشتن كبوترخان   
گونه شرط، انحـصار و امتيـازي وجـود          توانند آن را بسازند و در اين مورد هيچ         نيستند، مي 

تـوان    مقـدس و بقـاع متبـرك نيـز مـي            امـاكن   در 2.»پردازنـد   فقط ماليات كود مـي     ؛ندارد
 مكاني امن براي استقرار كبوتران بـوده        گذشتهها را مشاهده كرد كه از روزگاران         كبوترخانه

رو در برخـي از آنهـا        بردنـد، از ايـن     معموالً در اين اماكن كبوتران بسياري به سر مي        . است
                                                 

1. Vacit Imamoglu and etal, (2005), “A Fantasy in Central Anatolian Architectural Heritage: 
Dove Cotes and Towers in Kayseri”, Metu Journal of the Faculty of Architecture, pp 79-89. 

  .123، صسفرنامه شاردن به ايران و ديگر نواحي شرق .2
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ـ     هاي معروف اين نوع مي     از نمونه . هايي وجود داشته است    كبوترخانه  ي  هتوان بـه كبوترخان
نج محوطه و مشرف به كـشتزارهاي اطـراف         كُين كاشان اشاره كرد كه در        ابراهيم ف  هشاهزاد

 اهميـت   خوانـسار و گلپايگـان    هـاي    آنچه در ارتباط با استقرار كبوترخانـه       1.بنا شده است  
كشاورزي و آب است كـه در نظـام كـشاورزي             كبوتر، زمين   ه سه جانب  ي  هفراوان دارد رابط  

 در مسير جريان آب رودخانه، قنـات و         ها  رخانهچنانچه كبوت .  است شده به آن توجه     منطقه
 تا كبوتر براي مصرف آب و دانه مجبـور بـه طـي مـسافت             ندشد در كنار مزرعه ساخته مي    

  . طوالني نباشد
  

  ها مالكيت كبوترخانه
هـاي بـا     از كبوترخانـه  تـوان     هاي گلپايگان و خوانسار مي       كبوترخانه در ارتباط با مالكيت   

. هاي واقع در امالك خصوصي و اربابي نام برد         وقفي و كبوترخانه  مالكيت دولتي، سلطنتي،    
بـرداري از سـاخت       در سـاخت و بهـره      دهقانـان رسد ممنـوعيتي بـراي       نظر مي  اگر چه به  
 به علـت مخـارج      ي خوانسار و گلپايگان   ها  اما كبوترخانه   است؛ ها وجود نداشته   كبوترخانه

 قرار داشته مالكين    ايي كه در مالكيت خرده    ه سازي و نيز كمبود زمين     نسبتاً سنگين ساختمان  
 در روستاهايي كه قدرت محـل در        ها  اين كبوترخانه . اند  بيشتر در اختيار مالكين عمده بوده     
همين علت در روستاهايي كـه داراي خـرده           به شدند؛  ميدست مالك و ارباب بوده ساخته       

  ت شـراكت چنـد خـرده    اي ساخته شده و بيشتر بـه صـور         ندرت كبوترخانه  به مالك بودند 
هـايي كـه در گذشـته در          كبوترخانـه  ي  هادار. شـدند   ميمالك يا زارع از مالكين خريداري       

روبي و تعميـرات و سـاير كارهـاي مربـوط بـه              ريزي، برف  اراضي مالكين بوده از نظر دانه     
صورت جنسي  ه   از مالك ب   ،او در قبال وظايف محوله    .  رعيت بوده است   هكبوترخانه بر عهد  

در  .گرفته و مالك تنها نظارت بر دخل و خرج كبوترخانه را داشته است              نقدي مزد مي   و يا 
هاي شخـصي و يـا سـلطنتي سـاخته      هايي كه با هدف توليد كود در زمين      كبوترخانه مقابل،
ـ  اشـخاص خ   ي  هوسـيل   بـه  اند كه عموماً     ساخته شده  هاي وقفي  كبوترخانهشدند،    مي ر و بـا    ي
اوت شخصي، تمامي يك كبوترخانه و يا چند دانگ آن وقف شـده             هاي متف  ها و انگيزه   نيت
ها معموالً به مجتهد و روحاني ده يـا شـخص مـورد اعتمـاد ديگـري                  اين كبوترخانه . است

                                                 
  .118هاي فرهنگي، ص دفتر پژوهش: ، تهرانكبوترخانه در ايران، )1385(زاده كاخكي  سعيد هادي.1



 26مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره    76

 

ي رخـ در ب . كارهاي عام المنفعه برسـاند    شده تا درآمد حاصل از آن را به مصرف           سپرده مي 
ـ        موارد هم مردم ده جهت شركت در اين امر خير امور م             عهـده   رربـوط بـه كبوترخانـه را ب

  1.گرفتند مي
  

  ها   مصرف كود كبوترخانههميزان و نحو
 مـدت كوتـاهي رشـد       گيـرد و در     كشت اكثر سبزيجات، صيفي و جاليز در بهار انجـام مـي           

تـر از گياهـان زراعـي و         اين گياهان از نظر كودي پرتوقع     . دهند سريعي از خود نمايش مي    
بايـد   ر مدت كوتاهي حداكثر توليد نموده و براي اين منظور مي           زيرا الزم است د    ؛اند باغات

  .مقدار بيشتري كود و مواد غذايي در اختيار آنها نهاد
كود خربزه، هندوانه، خيار و كدو از نظر كلي شبيه بـه سـبزيجات اسـت ايـن دسـته از                     

ه بـراي   مقدار مـصرف فـضل     حال   با اين  2.گياهان نيز به ازت و پتاس احتياج فراواني دارند        
مـثالً  ؛  شـود   مصرف و نوع محصول مربوط مي      همحصوالت مختلف، متفاوت بوده و به سابق      

 تن در هكتار و براي درختان ميوه ماننـد هلـو، انـار، سـيب و                 2/1براي كتان و خشخاش     
 هبيشترين مصرف فـضل   . است كيلوگرم در سال     800 تا   600گيالس براي هر اصله درخت      

شـود   ها را شامل مي    هاي بدست آمده از كبوترخانه      كل فضله   درصد 50كبوتران كه بيش از     
مار دقيقي در خصوص مـصرف كـود        آچون  . رسد در كشت خربزه و هندوانه به مصرف مي       

ها بـر طبـق عـرف و تجربـه بـه دسـت               ظهار نظر كشاورزان كه سال    اوجود ندارد، بايد به     
اغلب كشاورزان معتقدنـد كـه       كبوتر   هدر مورد كيفيت و مصرف فضل     .  اعتماد نمود  ،اند آورده

 كود تزچون مقدار اَ   3؛خواهد بود % 50مصرف اين نوع كود باعث ازدياد محصول بيش از          
كننـد و     باالست در مواردي هم آن را با مقداري خاك و فضوالت ديگر مخلوط مـي               كبوتر

 ه بـه انـداز    و ميزان توليـد كـود هـر كبوترخانـه         تعداد كبوتران   . رسانندسپس به مصرف مي   
                                                 

  ).1391( شخصي نگارندهي همصاحب .1
  .219ـ220ن، ص، تهران، دانشگاه تهراحاصلخيزي خاك و توليد، )1368(كفش منوچهر زرين .2
، 19ــ 20 وقـف ميـراث جاويـدان، شـماره           ، نـشريه  ها در اصـفهان     كبوترخانه،  )1376(محمد محموديان  .3

  .Towers and Pigeon in Iran, p. 18 ؛198ـ207ص
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داشتن كبوتران   دسترسي به منابع آب و دانه و محفوظ نگه،كبوترخانه، كوچكي و بزرگي آن   
كننـد،   از حيواناتي از قبيل مار، بوف و غيره كه داخل كبوترخانه شده و آنها را شـكار مـي                  

از  ها مقدار كود حاصله از كبوترخانه     سال پيش در اصفهان      60 تا   50در حدود    .متغير است 
تا حـدود   ) هبزرگترين كبوترخان ) ( تن 8/10 كيلو حدود    300هر خروار   (ار   خرو 36حدود  

 ريال 13 كبوتر هگفته شده كه هر كيلو فضلهمچنين . متغير بوده است) كوچكترين( خروار 4
هـزار   كود كبـوتر بـراي حـدود يـك        )  كيلوگرم 120(شاه    من سنگ  200ارزش دارد و هر     

در اوايل قرن نوزدهم در جايي ديگر ذكر شده كه يا  1.استبوده مترمربع زمين خربزه كافي 
ـ       2. تومان در سال بوده است     100 حدوددرآمد يك كبوترخانه     طـور  ه   در اين مواقع اگـر ب

 بلكه ممكن اسـت     ؛يابد ستي به كبوتران دانه داده نشود نه فقط مقدار فضوالت كاهش مي           رد
طور ميانگين    كبوترخانه به  هرمصاحبه نگارنده    طبق   .ميزان تلفات كبوتران خيلي زياد شود     

گرفته است كـه     را در بر مي   )  كبوتر 4500 تا   4000حدود  ( النه   2500 تا   2000در حدود   
كـود در سـال توليـد       ) تننه   تا   شش( خروار   30 تا   20اين تعداد در شرايط مساعد حدود       

 .)كـرده اسـت    كيلوگرم كود در سال توليـد مـي        دوعبارتي هر كبوتر در حدود       به(كردند   مي
 300مربـع زمـين صـيفي يـا جـاليز در حـدود                متر 1000طور متوسط به هر      همچنين به 

 و يك كبوترخانه    ه تن كود نيازمند بود    سه هر هكتار به      بيان ديگر  به. دادند كيلوگرم كود مي  
همچنـين  . كـرده اسـت     هكتار زمين را تقويت مي     سه تا   دو كبوتر حدود    2500 تا   2000با  

 سـال پـيش بـوده       40 تا   30ها كود استخراج شده در حدود        خانهآخرين باري كه از كبوتر    
پوشـاند بـراي     بسياري اوقات مخصوصاً در فصل زمستان كه برف روي زمين را مـي            . است

 75 تا   60در حدود     ارزن يا گندم   يريز مقدار دانه . كنند ريزي مي  طور دستي دانه  ه  كبوتران ب 
  .استپاشي  كيلوگرم در هر بار دانه

  

                                                 
  .348انتشارات دانشگاه تهران، ص: ، تهرانمباني جغرافياي انساني، )1382(نژاد جواد صفي .1
، »خانة استفستانج؛ شاهكار تركيب خشت و چوب در معماري روستايي ايران          كبوتر« ،  )1389(ميترا آزاد  .2

  .6ـ15، ص4نشريه ميراث ملي، ش
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  ي گلپايگان و خوانسارها دفاعي كبوترخانهمهيدات ت
بنا شده باشد كـه در مقابـل        ) رزنانس (ساختمان كبوترخانه بايد چنان محكم و ضد تشديد       

برخـي از    در اين راسـتا      1.هزار كبوتر مقاوم باشد    10 ارتعاشات پرواز همزمان گاه بيش از     
 برخي  2.اتفاق افتاده باشد  ران   يا پرواز ناگهاني كبوت    اثر زلزله  هاي ديوار ممكن است بر     ترك

  عبارتند از؛ هاي گلپايگان و خوانسار  در كبوترخانهكار رفتههتمهيدات باز 
  

  ذاريگ تنبوشه يا گنگ
از . انـد  هـاي آنـان بـوده      صدد شكار كبوترها و جوجـه      هميشه در  پرندگان دشمن با كبوتر   

و ورود كبوتران خراب    ثير عوامل جوي منفذهاي خروج      أكه به مرور زمان و تحت ت       آنجائي
» تنبوشه«يا  » گنگ«هاي گلي كه به آن       هاي كبوتررو لوله   شوند، در درون منفذ    يا گشاد مي  

  .برند با اين عمل خطر عبور پرندگان شكاري را از بين تااندازند  شود كار مي گفته مي
  

  »مارگير«ليس يا ماست
هـاي   ها مخـصوصاً مـوش     وشند كه از منفذ م    اهاي كبوتر  مارها از دشمنان سرسخت جوجه    

 ها ظرف سفالي با گلوي     رو در كف كبوترخانه    شوند از همين   ها مي  صحرايي وارد كبوترخانه  
فرهنگ مـردم منطقـه و      . كنند  متر ارتفاع دارد خاك مي     5/1تنگ و شكمي نسبتاً بزرگ كه       
 را مار شديداً به ماست عالقمنـد اسـت و بـوي آن او        گويد روانشناسي عاميانه جانوري مي   

كننـد و چـون ديوارهـاي        ليس را از ماست پر مي      ماستچهارم     يك نتيجه در. كند جلب مي 
شـود   ليس مي  ليس لعاب داده شده با آمدن مار به درون كبوترخانه وارد ماست            درون ماست 

به اين ظرف ماسـت در اصـطالح    .شدن از آن قادر نخواهد شد    و پس از آن ديگر به خارج      
 عالوه بر آن بنا بـه گفتـه فرهـادي در برخـي از               .گفتند مينيز   )Boulkeh (»بولكه«محلي  

ي رباط ابوالقاسم سـر گـرگ و كفتـار در كبوترخانـه               روستاهاي گلپايگان مانند كبوترخانه   
  3.گذاشتند مي

                                                 
  .37 ص، هاي اصفهان در منابع خارجي كبوترخانه  .1

2. McCann, John (2004), "Two more Dovecotes in Suffolk", In: Proceedings of the Suffolk 
Institute of Archaeology and History XL.4, pp. 460–465. 

نشريه ايـران   ،  »هاي ايران؛ اعجاز معماري و خالقيت در كشاورزي         كبوترخانه«،  )1372(مرتضي فرهادي  .3
  .23 و 22 صنامه كمره؛ 12، ص5و4ش، 2سزمين، 
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   يا مارگيرگير گربه
كننـد   بينند سعي مي ها را براي وارد شدن مسدود مي        كبوترخانه اطراف چون    و مارها  ها گربه
محل برخـورد   (كه تنها از نبش و كنج ديوارها         از آنجائي   را به منفذ كبوتررو برسانند و      خود

نـبش ديوارهـا را از        متـر چهـار    5/2 معماران تا ارتفاع     ،رفتن هستند  قادر به باال  ) به ديوار 
مـشهور  ) مارگير(گير   اين قسمت به گربه.ددهن  مي)پخ (پايين به باال و به طرف داخل قوس     

تمهيد ياد شده براي جلـوگيري از نفـوذ مـار نيـز             . كنند  آن را با گچ سفيد مي      است و سطح  
ايـن كمربنـد گچـي در تمـام         . اسـت معـروف   » شال گچي «مطرح و در اصطالح محلي به       

علت صافي سطح گـچ  ه و چنانچه مار بخواهد از آن عبور كند، ب       شود ها ديده مي   كبوترخانه
مار به داخل  اي در پائين كمربند وجود داشته باشد خته ولي اگر منفذ و يا ر؛افتد به پائين مي

كند و در مدت كوتاهي باعث اتالف و از بين رفتن تعداد زيـادي كبـوتر                 كبوترخانه نفوذ مي  
  . خواهد شد

  
 هاي گلپايگان و خوانسار كبوترخانه تخريبعلل 

ا توجه بـه اينكـه      تواند متفاوت باشد؛ اما ب      ها در هر منطقه مي      اگرچه علت انهدام كبوترخانه   
اند و شرايط تقريباً برابـري بـر آنهـا            هاي ايران در منطقه اصفهان واقع شده        بيشتر كبوترخانه 

برخـي از   . باشـد   ها نيز تقريبـاً يكـسان مـي         حاكم است، عوامل تخريب و انهدام كبوترخانه      
  :هاي گلپايگان و خوانسار عبارتند از ترين عوامل مؤثر در تخريب كبوترخانه مهم

 هنسل از پدر به فرزندان رسيده و بيشتر آنها متعلق به ورث             به  ها نسل  مالكيت كبوترخانه ـ  1
در چنين شرايطي اگر در بين مالكين اختالفي بـروز كنـد، هـر يـك از                 . مالكين قبلي است  

ها بـه    كنند و بدين ترتيب تعميرات كبوترخانه      شركا بنا به مصالح خود كبوترخانه را رها مي        
ريـزي در فـصل      ويژه دانه ه  ب شود و از همه مهمتر عدم رسيدگي به كبوتران         م نمي موقع انجا 

ـ ؛شـود  مـي هـا   كبوترخانـه افتادن تدريجي  از فعاليت زمستان، باعث مهاجرت كبوتران و    ه  ب
 .گردد  مخروبه مياي كبوترخانه آباد تبديل به اي كبوترخانهطوريكه با گذشت يك نسل 

بـودن قيمـت     پـائين ،  يـروي انـساني در روسـتاها      كـاهش ن   گسترش شـهرها، دهـات،    ـ  2
نهادهـاي صـنعتي و خـدماتي       تأسـيس    سر و صداي وسايط نقليـه،        ،محصوالت كشاورزي 
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هـايي در اطـراف       ايجاد جاده و ساختن سـاختمان      ،)ويژه صنايع بزرگ و سنگين    ه  ب(جديد  
  .ت شده اسها كبوترخانهشدن تدريجي   باعث مهاجرت كبوتران و متروكها كبوترخانه

  ممنوع است و اگر چنين عملي رخ دهد به         ها  كبوترخانه متري   500 تيراندازي تا حدود     ـ3
 .شوند  ميها كبوترخانهتدريج باعث فرار كبوتران و متروك شدن 

 ها، به رفتن نقش و كاركرد كبوترخانه   تغيير الگوي كشت نيز در برخي نقاط باعث از بينـ4
نبودن محصول كـشاورزي      صول كبوترخانه و يا منطبق    نداشتن الگوي جديد به مح     سبب نياز 

عنوان مثال در شـهر گلپايگـان بـا احـداث يـك             ه  ب. است اي كبوتران شده   با الگوي تغذيه  
 بزرگ محصوالت لبني، بسياري از كشاورزان اقدام به كشت علوفـه بـراي تعليـف                هكارخان

  .ستاند و از تنوع كشت محصوالت كشاورزي خبري ني هايشان كرده دام
 دسترسي آسانتر به آن، مالكان و كشاورزان        ووجود رقيب بزرگي چون كود شيميايي       ـ با   5

 مهمتـرين دليـل     نتـوا  ميرا  نيستند كه اين امر      ها مايل به نگهداري و حتي تعمير كبوترخانه      
  .كرد قلمداد اه شدن كبوترخانه متروك

  

   
. اند آن جهت ساختن استخر آبياري استفاده كردهكبوترخانة روستاي مزرعه گلپايگان كه از خاك . 5تصوير

استخر ساخته شده با آوار : چپ. اين عمل يك روز قبل از بازديد نگارنده صورت گرفته است
 ).عكس از نگارنده(كبوترخانه تخريب شده 

 بـاال گـرفتن اختالفـات بـين         تـوان بـه     هـا مـي     مؤثر در تخريب كبوترخانه   از ديگر عوامل    
 منجـر بـه خرابـي برخـي از          دانـست كـه    در جريان اصالحات ارضي      كشاورزان و مالكين  

در همين زمينه بايد بـه مالكيـت        . شدن كبوتران شده است    ها و يا حداقل متواري     كبوترخانه
هاي آبي و غيره از آنها به صراحت در          ها اشاره كرد كه برخالف آسياب      برخي از كبوترخانه  

  . نشده استهاي اصالحات ارضي نامي برده قوانين و فرم
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 متأسفانه تـاكنون    ،ها و اهميت آنها گفته شد       كه در مورد كبوترخانه    توضيحاتي ي  هبا هم 
زيست بـراي حفـظ و        در خور پيشينه و عظمت آنها نه از سوي سازمان محيط           اقداميهيچ  

تأمين نسل كبوتران و نه از سوي سازمان ميراث فرهنگي براي حفـظ و حراسـت و حتـي                   
همچنين مردم منطقه نيز ميل و رغبتي بـراي حفاظـت و   . نشده استنجام  امعرفي دقيق آنها    
هـاي    آينده نيـز بيـشتر كبوترخانـه       ي  هدهند و تا يكي دو ده      ها نشان نمي   احياي كبوترخانه 

خود تخريب خواهند شد و يا اينكه خـود مـردم منطقـه آنهـا را تخريـب                   هب موجود يا خود  
  ).5ويرتص(خواهند كرد 

 ، به عواملي از قبيـل آب و هـواي مـساعد           گلپايگان و خوانسار  ها در    تمركز كبوترخانه 
لـزوم توليـد انبـوه كـود مـصرفي در           منطقه،   رونق كشاورزي    ،دسترسي آسان به منابع آب    

بستگي داشـته    كشاورزي و عدم دسترسي كشاورزان منطقه به كود دامي در تمام طول سال            
ساير  نسبت به     آن كيفيت باالتر و  د كبوتر   توان به امكان انباشت كو     از داليل ديگر مي   . است

بودن و بازدهي مناسـب آن       سهولت نگهداري خود كبوتر، مقرون به صرفه       ،حيوانيكودهاي  
 بـراي    توليـد كـود    گلپايگان و خوانـسار    يها كبوترخانهساخت    از  اصلي  هدف .اشاره كرد 

هاي   در زمينه  ود آنها ك  گوشت كبوتر و يا    مبني بر استفاده از   اي    كشاورزي بوده و هيچ اشاره    
بر اساس نتايج بررسـي نگارنـده در شهرسـتان گلپايگـان و             . نشده است رنگرزي و دباغي    

و  گلپايگـان  درازرودخانـه  در كنـار رودخانـه   هـا  بيشتر كبوترخانـه ، )4 و3هنقش(خوانسار 
اين مناطق به علت آب و هواي مساعد حاوي تمام شرايط           . اند  شده  واقع رودخانه خوانسار 

ـ  129از تعداد   . م جهت زندگي كبوتر و ساخت كبوترخانه هستند       الز  گلپايگـان،   ه كبوترخان
در دهستان  ). 10 و 8 و تصوير  1نمودار ( خانگي است  ه كبوترخان نه دشتي و    ه كبوترخان 120
و يا چاه آب هايي كه آب آنها از طريق قنات  ها در ميان زمين  گلپايگان، كبوترخانهي هجلگ

 نيـز در مـسير رودخانـه       درازرودخانـه  در دهستان    و) 6تصوير(اند    دهشد، واقع ش    تأمين مي 
  كبوترخانـه  نـه  كبوترخانـه غيـر فعـال و فقـط           120 از نظر ميزان فعاليت،   . اند استقرار يافته 

 كبوترخانه 41 غير فعال شهرستان گلپايگان، ه كبوترخان120 از تعداد ).9و7تصوير(اند  فعال
 69. انـد  اند و عموماً خالي از كبوتر       اخير غيرفعال شده   ي  هده طي يكي دو     كه اند  تقريباً سالم 

 كـه بـا تعميراتـي در سـقف و يـا             )8طرح و تـصوير    (اند مخروبه و غيرفعال   كبوترخانه نيمه 
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ـ      وضعيت امروزي آنها به     توجه به   با اند و   ها قابل استفاده مجدد    ديواره  هزودي بـه كبوترخان
شكلي كه نيمـي و يـا بـيش از           اند به  مخروبهنيز    كبوترخانه 10. مخروبه تبديل خواهند شد   

تـصوير و    (نيمي از آنها تخريب شده و تا چنـد سـال آينـده اثـري از آنهـا نخواهـد مانـد                     
هـاي    درصد عظيمي به كبوترخانه     و خوانسار  هاي گلپايگان   از مجموع كبوترخانه   ).11طرح

 فقـط پـنج     شـكل و     كبوترخانه مـستطيل   141 از اين ميان     ته است؛ مستطيلي اختصاص داش  
  . كبوترخانه مدور بودند

  

   
  .هاي خوانسار الگوي پراكندگي كبوترخانه. 4نقشه. هاي گلپايگان الگوي پراكندگي كبوترخانه. 3نقشه

 

  
چاه حفر شده در داخل كبوترخانه روستاي استهلك دهستان درازرودخانه گلپايگان به منظور . 6تصوير

ي فعال روستاي وارنيان دهستان  نماي شرقي كبوترخانه. 7 تصوير). رندهعكس از نگا(تأمين آب كبوتران 
 ).عكس از نگارنده(جلگه گلپايگان
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عكس و (آباد دهستان درازرودخانه گلپايگان  نماي شرقي كبوترخانه روستاي ضامن . 8 طرح و تصوير

  ).طرح از نگارنده
  

 در آن   واقع شـده   زمين كشاورزي    تواند بيانگر مصرف كود آن براي       كبوترخانه مي  هربستر  
تواننـد جـايگزين يكـديگر        مـي  اند  ساله  هايي همانند گندم و ذرت كه يك       البته كشت . باشد
ها در حال حاضـر      دهد كه بيشتر كبوترخانه    ها نشان مي   نتايج آماري بستر كبوترخانه   . شوند

لـي بـر از رونـق       تواند دلي  ميموضوع  اين  . اند واقع شده و يونجه   هاي غالت    در درون كشت  
. كاري باشـد   جات و بهاره   جاي صيفي  شدن كشت غالت و يونجه به      افتادن آنها و جايگزين   

. نـد ا هها تا حدود زيادي كاركرد خود را از دست داد    عبارتي با اين جايگزيني، كبوترخانه    ه  ب
  ه كبوترخان 15 از نظر مالكيت،  . گردد  سال قبل برمي   40روند جايگزيني ياد شده حداقل به       

اين موضوع  . اند همراه زمين كشاورزي محصور شده     كه به ) 7و6نقشه (اند داراي حصار بوده  
 مـصرف كـود هـر       كـه در آن   رساند   ها را مي   احتماالً مالكيت خصوصي صاحبان كبوترخانه    

بـا اينكـه   . رسيده است هاي ديگر مي و سپس به زمين    كبوترخانه، ابتدا به زمين محصورشده    
 هو اهالي از ميزان و نحـو      است  هاي وقفي مشكل     ر مورد كبوترخانه  كسب اطالعات دقيق د   

رسد سنت وقف چندان در مورد  نظر مي دادند، با اين حال به ها اطالعي نمي   وقف كبوترخانه 
  مورد مطالعه تنها پـنج كبوترخانـه       يها ها مصداق نداشته و از مجموع كبوترخانه       كبوترخانه

  . شدند وقفي محسوب مي
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  ).طرح از نگارنده(قشه متداول كبوترخانه گلپايگان و خوانسار ن. 5نقشه

 

    
  ) عكس از نگارنده(نماي شرقي كبوترخانه فعال گلزار گوگد گلپايگان . 9تصوير

 ).عكس از نگارنده(نماي جنوبي كبوترخانه خانگي روستاي خاكه درازرودخانه گلپايگان . 10 تصوير

   
  . هاي دشتي و خانگي گلپايگان به تفكيك هر دهستان خانهدرصد فراواني كبوتر. 1 نمودار

  .هاي خوانسار درصد فراواني وضعيت كنوني كبوترخانه. 2 نمودار
  

  متر 14 تا   9 طول   ، متر  شش تاچهار  هاي گلپايگان در يك طبقه به عرض         بيشتر كبوترخانه 
تا حدود سـه متـر بـه      ها را     زيربنا و اطراف كبوترخانه    .اند ساخته شده  متر   10 تا 7و ارتفاع   

ديوارها را با خشت بـاال      . كردند  ريزي مي   منظور جلوگيري از نفوذ آب و استحكام بنا شفته        
تنهـا  . بردنـد   بردند و بين هر چند رديف براي ايجاد مقاومت مقداري چوب به كـار مـي                 مي

هاي  نه كبوترخا  و خوانسار از اين نظر      گلپايگان هاي  كبوترخانههاي قابل قياس با      كبوترخانه
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 مـستطيلي سـاخته     همستطيل ناقص و با قاعـد      صورت مكعب ه   كه اغلب ب   1اند  )خمين(كمره  
 ،2اند هاي رودخانه بنا شده    هاي خمين كه در مسير شاخه       كبوترخانه همانند ).5نقشه (اند شده

همچنـين  . انـد  نيز در مسير رودخانه قرار گرفتـه       و خوانسار    هاي گلپايگان  بيشتر كبوترخانه 
 هاي گلپايگان   كبوترخانه ا ب ،هاي خمين از نظر اندازه، ابعاد و سازوكارهاي مرتبط         نهكبوترخا

   . شباهت دارندو خوانسار
ـ        دو طبقه ساخته شده    شكل به   ي گلپايگان ها برخي از كبوترخانه    هاند كه معمـوالً از طبق

 وم بـه  دهعنوان محل نگهداري دام و يا محلي جهت انبار وسايل كشاورزي و از طبق ه  اول ب 
هـاي   از مجمـوع كبوترخانـه    . اسـتفاده شـده اسـت     ) هكبوترخان(عنوان محل پرورش كبوتر     

ـ  كه   كبوترخانه دو طبقه     12گلپايگان    117و اسـت   اول معمـوالً قوسـي شـكل       هسقف طبق
  . اند  ساخته شدهيك طبقه كبوترخانه

  

  

   
  )نگارندهطرح از (نماي شرقي كبوترخانه روستاي سعيدآباد درازرودخانه . 6نقشه

  )طرح از نگارنده(آباد درازرودخانه گلپايگان  نماي شرقي كبوترخانه حصاردار روستاي ضامن. 7نقشه
 

    
طرح و عكس (ملكي دهستان جلگه گلپايگان  تصوير و نقشه كبوترخانه مخروبه روستاي رباط. 11تصوير

  ).از نگارنده
                                                 

  .22 ص، كمرههنام .1
  .23همان، ص .2
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هـاي   ن گلپايگـان كبوترخانـه    علت مساحت كمتر نسبت به شهرسـتا      ه  شهرستان خوانسار ب  
ـ     هاي    كبوترخانه. كمتري را در داخل خود جاي داده است         هاين شهرستان در امتداد رودخان

ـ   و خوانسار  همچنـين از نظـر تعـداد نيـز          ).4نقـشه (انـد     صـورت خطـي شـكل گرفتـه       ه   ب
 17ز مجمـوع     ا .انـد  هاي گلپايگـان   هشتم كبوترخانه  هاي خوانسار در حدود يك     كبوترخانه

 كبوترخانه دشتي و فقط يك كبوترخانه       16خانه شناسايي شده در شهرستان خوانسار       كبوتر
از ايـن ميـان چهـار       .  موسوم بـه هورسـتانه واقـع شـده اسـت           ي  هخانگي بوده كه در محل    

  كبوترخانه غيرفعال مزبـور 13عالوه بر آن از . اند  كبوترخانه غيرفعال13كبوترخانه فعال و    
 ، پـنج كبوترخانـه سـالم و يـك كبوترخانـه مخروبـه اسـت               مخروبـه  هفت كبوترخانه نيمه  

 كبوترخانه دشتي در روستاي قودجان و       12خوانسار   هاي از مجموع كبوترخانه  . )2نمودار(
  ).12تصوير (اند شير واقع شده چهار كبوترخانة دشتي در محله سنگ

  

  
نها در كنار رودخانه خوانسار   و استقرار آدر محلة قودجان خوانسار نمايي از پنج كبوترخانه. 12تصوير

 ).عكس از نگارنده(

 ه از قدمت چنداني برخوردار نيـستند و طبـق مـصاحب            و خوانسار  هاي گلپايگان  كبوترخانه
 كار رفته در ساخت بنا اكثـراً بـه        ه  ساالن روستاها و مصالح ب     سفيدان و كهن   نگارنده با ريش  

 صفوي و حتـي     ههايي متعلق به دور    هاحتماالً كبوترخان . شدند مربوط مي   قاجار هدوراواخر  
هاي بعدي با تعميراتي مورد استفاده قرار گرفته         كه در دوره   تر در منطقه وجود داشته     قديمي

  . اند كلي تخريب شدههو يا اينكه ب
  

ان1 ك ا ا ان ان ا ق ن(لة نگا ا )ك
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  نتيجه
اگرچـه  . اي طـوالني برخوردارنـد    ها در تاريخ و فرهنگ بومي ايـران از پيـشينه            كبوترخانه

توان ردپاي آنها را در ايران  ي صفوي باقي نمانده است؛ اما مي ل از دوره  آثاري از آنها تا قب    
در دوره صـفوي    .  به عقب برد   هجري چهارم   سدهبر اساس متون ادبي و تاريخي حداقل تا         

هـا از     كننـد و در بيـشتر سـفرنامه         اين بناها توجه عموم سـياحان را بـه خـود جلـب مـي              
هـا در گلپايگـان و    هدف از ساخت كبوترخانه  . تهاي اصفهان نامي برده شده اس       كبوترخانه

خوانسار صرفًا توليد كود بوده و هيچ سندي دال بر نگهداري كبوتر براي استفاده از گوشت                
دهد كه    نتايج پژوهش نشان مي   . هاي خارج از ايران در دست نيست        آن برخالف كبوترخانه  

 سـاخته   دخانـه و يـا در دشـت       ها يا در كنـار رو       منطقه گلپايگان و خوانسار كبوترخانه    در  
طور طبيعي معتدل و جهت نگهـداري كبـوتران مناسـب             به نواحيآب و هواي اين      .اند  شده

  ها به  از كبوترخانهكمتر اثرياي كه در مناطق بعضاً كوهستاني و مناطق بياباني  گونه بهاست؛ 
اطق ديگر به در منشد  باعث ميرسد يكي از عواملي كه  نظر مي همچنين به . خورد  ميچشم  

ي   پردازند، رونق كـشاورزي در منطقـه گلپايگـان و خوانـسار در دوره             ساخت كبوترخانه ن  
قاجار و لزوم توليد انبوه كود مصرفي در كشاورزي، عدم دسترسي كشاورزان منطقه به كود               
دامي، امكان انباشت كود كبوتر نسبت به كودهاي ديگر، كيفيت باالي فضله كبوتر نسبت به               

دهاي حيواني، سهولت نگهداري و مقرون به صرفه بودن و بازدهي مناسب كبوتر را              ساير كو 
 شناسايي منبع دقيـق آبـي كـه كبـوتران          در خصوص تغذيه آب كبوتران بايد گفت،         .نام برد 
كه كبوتران ممكن است از چندين منبع آب          چرا ؛كردند مشكل است    از آن استفاده مي    منطقه

هـا و قنـوات و يـا         ها را يا نزديك چاه      اكثر كبوترخانه   اين حال   با .در كنار هم استفاده كنند    
هاي جاري     در مواردي هم اگر كبوترخانه به آب       .ساختند ها مي  ها و رودخانه   نزديك چشمه 

رسانيدند و جايگاهي بـراي آبـشخور آنهـا           نزديك نبودند در وسط آن چاهي را به آب مي         
هاي خوانسار و گلپايگان،    و تخريب كبوترخانه  ترين عوامل از رونق افتادن        مهم. ساختند  مي

جايگزيني كـود شـيميايي، خشكـسالي، فقـدان امنيـت و شـكار كبـوتران، حـذف شـدن                    
ها و عدم تعمير و محافظت از آنها در برابر عوامـل              سازوكارهاي ناظر بر كاركرد كبوترخانه    

شراكت چند زارع بنا    هايي كه با     كبوترخانهاز نظر مالكيت،    . انساني، جانوري و طبيعي است    
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 در نتيجه   گرديدند؛  فروش بر حسب دانگ محاسبه مي      و  اند هنگام خريد   و يا خريداري شده   
سهم كود و درآمد حاصله از فروش و مخارج آن، براي هر كسي بر حسب دانگـش تعيـين                   

  .شد مي
شهرسـتان گلپايگـان و     هاي    كبوترخانه با توجه به نتايج بررسي انجام شده در خصوص        

%) 52(تخريب و فعاليت، در حدود نيمي از آنهـا          وضعيت   از نظر    توان گفت كه    نسار مي خوا
ـ . اند مخروبه% 8فعال و   % 10فعال،   سالم اما غيرِ  % 31حدود  . اند مخروبه  نيمه عبـارتي از   ه  ب

فعال،   كبوترخانه سالم اما غير46ِ كبوترخانه فعال، 13 ثبت شده، ي ه كبوترخان146مجموع 
دهد كـه امـروزه       اين آمار نشان مي   . اند   كبوترخانه مخروبه  11مخروبه و    ه نيمه  كبوترخان 76

توان با احيـاء و مرمـت ايـن           اند؛ اما مي    ها كاركرد اقتصادي خود را از دست داده         كبوترخانه
همچنـين از مجمـوع     . شـان را برجـسته سـاخت        ها و نيز معرفي آنها ابعـاد فرهنگـي          سازه

ــه ــتان   كبوترخان ــاي دو شهرس ــه 136ه ــتي و %) 93( كبوترخان ــه 10دش %) 7( كبوترخان
  .اند خانگي

عالوه بـر آب هـواي معتـدل و معيـشت كـشاورزي كـه از عوامـل مـؤثر در اسـتقرار                
هاي كـشاورزي بـا اسـتفاده از دانـش          اند، نياز به تقويت زمين      هاي دو شهرستان    كبوترخانه

بـا مطالعـه    . هاستكبوترخانهبومي و صرف كمترين هزينه از ديگر عواملي مهم در استقرار            
توان پي برد     هاي شهر گلپايگان و خوانسار و بررسي آنها مي          هاي پراكندگي كبوترخانه    نقشه

كه عامل تعيين كننده ديگر در استقرار آنها، نزديكي به رودخانه درازرودخانه در شهرسـتان               
يــشتر گلپايگــان و رودخانــه خوانــسار بــوده اســت همچنــين در ايــن بررســي معمــاري ب

هـاي    بوده است؛ از اين نظر بـا سـاير كبوترخانـه          ) مستطيلي(ها از نوع چهاركنج       كبوترخانه
. مشابه بـوده اسـت  ) خشت و گل(و مصالح ) توليد كود(اند، اما كاركرد آنها     اصفهان متفاوت 

ي اول    ها افزونِ بر تأمين امنيت و آرامـش كبـوتران كـه در درجـه                در ساختمان كبوترخانه  
ها و در يك كلمه به آسايش آنها توجه بسيار شـده              ر دارد، به عاليق و نيازمندي     اهميت قرا 

هاي گلپايگان و خوانسار با توجه به مـصالح سـاختماني             چهارگوش بودن كبوترخانه  . است
برخـي از آنهـا دشـتي و        . شـود   در دسترس يا سبك معماري در هر دو منطقـه تبيـين مـي             

  . نگي بودندحصاردار يا بدون حصار و برخي نيز خا
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  فهرست منابع و مĤخذ
، نـشريه   » استفستانج؛ شاهكار تركيب خشت و چوب در معماري روسـتايي ايـران            هكبوترخان«آزاد، ميترا، ـ  

 .6ـ15ص، 1389، 4ميراث ملي، ش

بنگاه ترجمه و نشر :  محمدعلي موحد، تهران  ترجمه،  بطوطه سفرنامه ابن ،  )1359(عبداله بطوطه، محمدبن  ابنـ  
 .كتاب

: سـياقي، تهـران    كوشش محمد دبيـر    ، به لغت فرس ،  )1356(بن منصور  بن احمد  نصر علي  طوسي، ابو   اسدي ـ
 .طهوري

 ترجمـه از مـتن      ،) مسكو و ايران؛ بخـش ايـران       هسفرنام( آدام الئاريوس    هسفرنام،  )1363(الئاريوس، آدام ـ  
 .رسازمان انتشاراتي و فرهنگي ابتكا: آلماني و حواشي احمد بهپور، تهران

 .چاپ و انتشارات فرهنگسرا: ، آثار آبرنگ نقاش فرانسوي، تهراناصفهان نهاد دل من، )1374(آلن باياش،ـ 

  پرويز مرزبـان،   ترجمه  زير نظر رونالد دبليو فريه،     ، هنرهاي ايران  مجموعه مقاالت  ،)1374(ـ بيزلي، اليزابت  
 .نشر و پژوهش فرزان: تهران

آرشـيو دفتـر حفاظـت      :  مهندس كسائيان، اصفهان   هترجم ،هاي اصفهان  كبوترخانه ،)1345( ـــــــــــــ  
 .آثار باستاني

نظر كلـي و تـصحيح دكتـر     ، ترجمه ابوتراب نوري، با تجديدسفرنامه تاورنيه، )1336(اتيستب تاورنيه، ژان ـ  
 . سنايي و تأييدي هكتابخان: حميد شيرواني، اصفهان

 منـوچهر اميـري و       ترجمه ،)ايران در گذشته و حال    ( جكسن   هسفرنام،  )1357(ويليامز. و. جكسن، آبرهام ـ  
  .خوارزمي: اي، تهران فريدون بدره

كوشش نجيب    به ،)قسمت ربع خراسان و هرات    (ابرو   جغرافياي حافظ ،  )1349(اله بن لطف  ابرو، عبداله  حافظـ  
  .بنياد فرهنگ ايران: هروي، تهران مايل

، به تصحيح ضياءالدين سـجادي،      ديوان خاقاني شرواني  ،  )1338(بن علي  الدين بديل  خاقاني شرواني، افضل  ـ  
 .زوار: تهران

متـرجم   (وشـي   فـره ، ترجمـه و نگـارش        از خراسان تـا بختيـاري      ي  هسفرنام،  )1335(دالماني، هنري رنه  ـ  
 .اميركبير: ، تهران)همايون

: ، تهـران  وشـي   فره محمد  علي ترجمه ،)ايران، كلده، شوش  ( مادام ديوالفوا    هسفرنام،  )1376(ديوالفوا، مادام ـ  
 . دانشگاه تهران

وابـسته بـه   (اميركبيـر  : كوشش منصور ثروت، تهـران  ، بهاللغات  غياث ،)1363(الدين محمد  رامپوري، غياث ـ  
 ).تبليغات اسالمي

بنگـاه ترجمـه و     : دخت صبا، تهران    مهين ترجمه،   فرد ريچاردز  هسفرنام،  )1343(ريچاردز، فردريك چارلز  ـ  
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 .نشر كتاب

 . دانشگاه تهران:، تهرانحاصلخيزي خاك و توليد، )1368(كفش، منوچهر زرين ـ

كوشـش محمـد       به ،)الفرس مجمع(فرهنگ سروري   ،  )1338(محمد  سروري كاشاني، محمدقاسم بن حاجي    ـ  
 .علمي: سياقي، تهران دبير

عود عباسـي،    محمدمـس  ، ترجمـه  4ج،  سفرنامه شاردن به ايران و ديگر نواحي شـرق        ،  )1350(شاردن، ژان ـ  
 .اميركبير: تهران

 .دانشگاه تهران: ، تهرانمباني جغرافياي انساني، )1382(نژاد، جواد صفيـ 

زمـين، س    ، ايـران  »هاي ايران؛ اعجاز معماري و خالقيت در كار كشاورزي         كبوترخانه «فرهادي، مرتضي، ـ  
 .المي معاونت امور سياحتي و زيارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اس،3ـ4ش ،1372 دوم،

، 15، ش 8، س شناسي و تاريخ   مجله باستان ،  »هاي اصفهان در منابع خارجي     كبوترخانه «فرهادي، مرتضي، ـ  
 .37ـ38ص، 1372

 ،)چند برش در فرهنگ كشاورزي و دامداري شهرسـتان كمـره           (2، ج  كمره هنام،  )1369(فرهادي، مرتضي ـ  
 . اميركبير:تهران

 .اشراق:  حسين نورصادقي، تهرانترجمه، دن به ايران اوژن فالنهسفرنام، )1356(فالندن، اوژنـ 

 .هاي فرهنگي دفتر پژوهش: ، تهرانكبوترخانه در ايران، )1385(زاده كاخكي، سعيد هاديـ 

نامـه منتشرنـشده     پايان،)طراحي باغ كبوترخانه در پارك جمشيديه تهران  (تعامل با طبيعت     ـــــــــــــ  
 .)1381(،  هنرهاي زيباي ه گروه معماري دانشكد: دانشگاه تهرانكارشناسي ارشد معماري،

 .علمي و فرهنگي:  وحيد مازندراني، تهرانترجمه، 2، ج ايران و قضيه ايران،)1367(لرد. كرزن، جرج، نـ 

 .خوارزمي:  كيكاووس جهانداري، تهرانترجمه،  كمپفرهسفرنام، )1360(انگلبرتكمپفر، ـ 

  .كتابسرا: مهدوي، تهران  عبدالرضا هوشنگترجمه، سه سال در آسيا، )1367(زف آرتورگوبينو، ژـ 
: ، تهران حسين بلخي  الدين محمدبن  فرهنگ لغات و تعبيرات مثنوي معنوي جالل      ،  )1337(ادقگوهربين، ص ـ  

 .دانشگاه تهران

  .نو:  حسن ابوترابيان، تهرانترجمه، خاطرات ليدي شل، )1368(ريشل، م ليديـ 
 .گلها: ، تهرانهاي اصفهان كبوترخانه، )1379(ساز علي دمحمد و چيتمحموديان، سيـ 

ــ  ــد، ـ ــان، محم ــه «محمودي ــ كبوترخان ــفهاناه ــشري» در اص ــدان، ش ه، ن ــراث جاوي ــف مي ، 20و19 وق
 .198ـ207،ص1376

 .نياي كتاب: كوشش گاي لسترنج، تهران ، بهالقلوبةنزه، )1362(قزويني، حمداله مستوفيـ 

نامـة   ، پايان  گلپايگان با تأكيد بر هيدروكليما     ه آبي رودخان  ي  ه اوضاع طبيعي حوض    بررسي  مسيبي، محمد، ـ  
 .1371، كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان، گروه جغرافياي طبيعي
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 ،46، ش  رشـد و آمـوزش جغرافيـا       ي  هفـصلنام ،  » آبـي گلپايگـان    هژئومورفولوژي حوض « ـــــــــــــ  
 . 48ـ54 ص،1377

هـاي كـشور، شهرسـتان        آبـادي  ه، شناسـ  سرشماري عمـومي نفـوس و مـسكن        ،)1375(مركز آمار ايران  ـ  
 .گلپايگان

هاي  ها و موقعيت جغرافيايي شهرها و ديه       هاي ايران؛ شامل نام    فرهنگ آبادي ،  )1339(اله پايان، لطف  مفخمـ  
 .اميركبير: ، تهرانكشور

 اسـتاد   ه تـصحيح شـد    همطـابق نـسخ   ( كليـات شـمس تبريـزي        ،)1381(الدين محمد بلخـي    موالنا، جالل ـ  
 .مهتاب:  تهران،)الزمان فروزانفر بديع

اي شـكل    هـاي اسـتوانه    هاي فرهنگي و اقتصادي كبوترخانـه       ويژگي هكاوشي دربار  «اله، ميرزايي، سيدآيت ـ  
 .115ـ139 ص،1382 ،4 اول، شه، دورشناسي  انسانهنشريه نام، »)مطالعه موردي شهر اصفهان و حومه(

فرهنـگ لغـات فارسـي از قـرن هـشتم           (الفرس   صحاح،  )1355(بن هندوشاه   محمد الدين نخجواني، شمس ـ  
 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: كوشش عبدالعلي طاعتي، تهران  به،)ق.ـه

تـصحيح    ابونـصر احمـدبن نـصر قبـادي، بـه           ترجمـه  ،تاريخ بخارا ،  )1351(جعفر نرشخي، ابوبكر محمدبن  ـ  
  .بنياد فرهنگ ايران:  تهرانبن عمر، زفَر علي مدرس زنوزي، محمدبن محمد

 .پديده: ، تهرانخمسه نظامي، )1362(ـ نظامي گنجوي

 .خيام: ، تهران4، جفرهنگ نفيسي، )1343()االطباء ناظم(اكبر  نفيسي، عليـ 

 غالمحـسين قراگوزلـو،     ترجمـه  ،)ايران در يك قرن پيش    ( دكتر ويلز    هسفرنام،  )1368(ويلز، چارلز جيمز  ـ  
 .اقبال: تهران

نـژاد و    حـسين نظـري     محمـد  ترجمـه  ،)خاطرات سفر بـه ايـران     (افسانه و واقعيت     ،)1368(، مريت هاكسـ  
 .معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي: ديگران، مشهد

: كارل يان، اصـفهان   كوشش    ، به )تاريخ مبارك غازاني  (التواريخ   جامع،  )1368(اله الدين فضل  همداني، رشيد ـ  
 .پرسش

با شرح و تصوير بخـش نخـست       (ايران در يكصدوسيزده سال پيش      شاهي،   شاهن ،)2535(هولستر، ارنست ـ  
  .شناسي ايران وزارت فرهنگ و هنر، مركز مردم: ترجمه محمد عاصمي، تهران، )اصفهان
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