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اي بناهاي عام المنفعه روستايي در شناسي كالبدي و سازهگونه

)هابناي كبوترخانه: نمونه مورد بررسي(اصفهان و آناتولي مركزي 

***حميدرضا عظمتي/ **هانيه اخوت*/ اسماعيل ضرغامي

20/08/1390:تاريخ دريافت مقاله

23/11/1390:تاريخ پذيرش مقاله

چكيده

در ميان بناهاي عام المنفعه .  سزايي داردتوجه به ميراث تاريخي و بناهاي عام المنفعه روستاها در جذب توريسم و اقتصاد كشورها تأثير به

ري كبوترخانـه از دوران صـفويه   تعداد بسيا. باشدها از اهميت خاصي برخوردار ميمانده در روستاها، بناي كبوترخانهيو ارزشمند به جا

هاي سرسبز در ناحيه آناتولي نيـز زمينـه   از سوي ديگر دره. انداند كه اكثر آن ها در روستاهاي شهر اصفهان واقع شدهدر ايران به جا مانده

جسي ميزبان ميراث غنـي  ناحيه كاپادوسيا و دو روستاي مجاور آن در نزديكي شهر. اندپيدايش تمدني شگرف را در آن ناحيه فراهم كرده

. باشنداز برج هاي كبوتر مي

اي مورد مقايسه در روستاهاي اصفهان و آناتولي مركزي را از لحاظ كالبدي و سازههاي مختلف كبوترخانهاين پژوهش بر آن است تا گونه

ساختارها بـه نـوعي در هـم تنيـده اسـت بـه       اي در اين نتايج اين پژوهش نشانگر آن است كه كاركرد معماري و سازه. و تطبيق قرار دهد

شـود عـالوه بـر نقـش عملكـردي جـاي دادن       هاي كبوتر در روستاهاي اصفهان ديده ميهايي كه در قسمت داخلي برجصورتي كه حفره

ي آناتولي مركزي هاي روستاهااين در حالي است كه كبوترخانه. كرده استاي نيز داشته و به پايداري سازه كمك ميكاركرد سازه،كبوترها

هاي متعدد اين ناحيه همچنان در زير زمين و يا در داخل صخره احداث مي شده و ساختاري بسيار مستحكم داشته كه در مقابل زمين لرزه

دهد و امروزه يكي از نقاط جذاب و ديدني كشور تركيه محسوب شده و تأثير زيادي در جذب توريسم و صـنعت  به حيات خود ادامه مي

هاي منحصـربه فـرد از بـرج هـاي كبـوتر در روسـتاهاي اصـفهان،        لذا با توجه به وجود گونه. گري روستايي اين كشور داشته استگردش

هـا گـام كـوچكي در پيشـبرد صـنعت گردشـگري       ي عام المنفعه توجه بيشتري مبذول داشت و با احيـاي آن هاشايسته است كه به اين بنا

. روستايي كشورمان برداشت

.شناسيكبوترخانه، گردشگري روستايي، اصفهان، آناتولي مركزي، گونه:ليديواژگان ك

Ezarghami@srttu.edu.دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائياستاديار*

.پژوهشگر پژوهشكده فرهنگ و هنر معماري**

.تربيت دبير شهيد رجائياستاديار دانشگاه***
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مقدمه

طور كل كبوترها از ابتداي سـكونت بشـر و همزمـان    به

با ظهـور صـنعت كشـاورزي در جـوار بشـريت حضـور       

هـا در كنـار   علت اصلي همجـواري زيسـت آن  . اندداشته

هـا و  دانـه توان به نوعي بـه دليـل وجـود    انسان ها را مي

هاي كشاورزي ها در زمينغالت كاشته شده توسط انسان

اي امـن  در ابتدا در خاورميانه كبوترها آشيانه. عنوان نمود

هـا پيـدا   هـاي اوليـه بشـري در بـام    هاي خانهرا در حفره

در جـا زنـدگي و توليـد مثـل داشـتند     نمودند و در آنمي

حـاوي  انسان دريافت كه فضوالت كبـوتران همين دوران

مقادير زيادي مواد غذايي و معدني براي حاصل خيـزي و  

بـر پايـه ايـن    . پربارتر كردن محصـول كشـاورزي اسـت   

هاي كبوتر و يـا بـه عبـارتي كبوترخانـه هـا      برجرهيافت

توسط بشريت براي زندگي و رشد و نمـو و توليـد مثـل    

هـا  ها بتواننـد از فضـوالت آن  كبوتران ساخته شد تا انسان

.هـاي خـويش بهـره ببرنـد    كـود بـراي زمـين   عنـوان  بـه 
(Olgyay, 2003, 93)

اي بـارز و شـاخص از   هـا نمونـه  طور كلي كبوترخانهبه

معماري روستايي ايران و آناتولي است كه بر پايه نيازهاي 

ــت   ــه اس ــكل گرفت ــتا ش ــومي روس ــاري ب ــومي و معم . ب

هاي اين نـواحي نمونـه روشـني از هـم آوايـي      كبوترخانه

ريت و رويكرد طبيعت در معمـاري روسـتايي   نيازهاي بش

در زماني كه كودهاي حاصلخيز شـيميايي و بعضـًا   . است

مضر امـروزي وجـود نداشـت ايـن روش مـي توانسـت       

طور گسـترده و در سـطح وسـيع ايـن نيـاز كشـاورزان       به

گيـري از ايـن مفهـوم    بـا بهـره  . را برطرف كنـد ييروستا

از كبوترخانه هـا  هاي متنوعي كاركردي، معمار سنتي گونه

همچنين . را پديد آورد كه در نوع خود حائز اهميت است

به لحاظ مباني اعتقادي، اجتماعي و مذهبي ايـن كبـوتران   

هـايي از  بسيار مورد توجه اهالي روستاها بودند و در برهه

در برخـي از  . شـدند تاريخ به نوعي مقـدس شـمرده مـي   

بـوتران  روستاهاي اطراف اصفهان،  خوردن گوشت اين ك

در عين لذيذ بودن آن حرام بود و اين امـر خـود موجـب    

. گشترشد و نمو بيشتر كبوترها مي

برج كبوتر در روستاهاي اطراف اصفهان

عدد از انواع كبوترخانـه بـه ثبـت    65در استان اصفهان 

عـدد از  300ملي رسيده درحالي كه هـم اكنـون بـيش از    

ــاقي مانــ     آن ــن اســتان ب ــا در روســتاهاي اي .  ده انــده

(Rafiei, 1974, 118-124)    همانطور كـه اشـاره گرديـد

ها براي توليد كود طبيعـي و بـا كيفيـت بـاالي     كبوترخانه

در بزرگترين و عظيم ترين ايـن  . شدندحيواني ساخته مي

كردند؛ ايـن  پرنده زندگي مي14000ها بيش از كبوترخانه

بـرج  ينات قرمز رنگي در قسـمت فوقـاني   ئبناها داراي تز

.بودند كه براي كبوترها به سهولت قابل تشخيص باشد

طور مسـتقل مسـتقر بـوده امـا     هاي بزرگتر خود بهبرج

هاي كوچكتر بنا بر موقعيت خود و براي مقاومـت و  برج

هـا و  پايداري بيشـتر در گوشـه ديوارهـاي باغـات، قلعـه     

هـاي روسـتايي   عنوان حالتي دفاعي و يا در جوار خانـه به

كود حاصل از فضوالت كبوترها بيشتر در . شدندواقع مي 

زمين هايي كه به زير كشت خربزه بودند، مـورد اسـتفاده   

. گرفتقرار مي

طـور شـفاف و دقيـق    هـا بـه  تاريخ سـاخت كبوترخانـه  

آيـد  مشخص نيست اما از مستندات و شواهد چنين بر مي

تـوان بـه   عدد از اين كبوترخانه ها را مي2كه قدمت تنها 

شاه عباس نسبت داد كه در باغات هزار جريب بنـا  دوران

ها چنين بر مي آيد از كليات كالبدي و ساخت آن. اندشده

ها به لحاظ گستردگي پالن و تنوع فـرم  كه اين كبوترخانه

ــه  ــاير كبوترخان ــاري از س ــاقي  و ارزش معم ــه ب ــايي ك ه

.اند، ارزشمندترندمانده
(Mirdanesh, 2007, 128-130, Darmirchi, 2004, 35)

هـا  يكي از مسائل مهمي كه در ساخت ايـن كبوترخانـه  

كار رفته و خـود نشـان از شـاهكار معمـاري آن دوران     به
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بـراي تعـداد كثيـري از    ) هـا آشيانه(ها است ساخت حفره

. باشـد كبوتران در حداقل فضا و بـا حـداقل مصـالح مـي    

هـا خشـت نپختـه و آجـر     مصالح اصلي كالبد كبوترخانـه 

ر است كه با ظرافت و خالقيت هـر چـه بيشـتر در    لعابدا

ها از بعضًا در سازه كبوترخانه. كار رفته استساختار بنا به

شده كه كـل سـاختار توانـايي    الوارهاي چوبي استفاده مي

گنبدها و . مقاومت در برابر نيروهاي محوري را دارا باشد

منظـور اسـتفاده جهـت كـاربرد     طاق هايي كـه بيشـتر بـه   

ي در كبوترخانه ها موجود هستند خود نيز از لحاظ اسازه

پـالن زيبـا و   . هنر معماري قابل توجه و اهميت مي باشند

ها تركيبي از فضاهاي پر و خالي اسـت  جذاب كبوترخانه

.اي از شاهكار معماري ايران استكه خود نمونه

اي شــكلي هــر كبوترخانــه از قســمت بيرونــي اســتوانه

كه خود فرم استوانه و مقطع دايره آن بهترين تشكيل شده

ــراهم    ــانبي را ف ــاي ج ــر نيروه ــت در براب ــت مقاوم حال

هـا از درون داراي پشـت   همچنـين ايـن بـرج   . آورنـد مي

ــه     ــاي كبوترخان ــروريختن بن ــه از ف ــتند ك ــدهايي هس بن

همچنــين ســازه كبوترخانــه از يــك . كنــدجلـوگيري مــي 

ه اصـلي بـاال رفتـه    استوانه داخلي كه تا نصف ارتفاع ساز

هـاي  استوانه اصـلي از يـك سـري داالن   . برخوردار است

عمودي تشكيل شده كه پشـت بنـدهاي داخلـي را قطـع     

. انــدكننــد و بــه راه پلــه مــدور داخلــي متصــل شــدهمــي

(Mattewes, 1951, 148)ــ ــط داالنناي ــز توس ــا ني ه

ميان پشت بنـدها  . اندشكل نگه داري شدههاي قوسيطاق

اي هسـتند، گنبـدي   پالن به فـرم چـرخ دوچرخـه   كه در 

سـوراخ گشـته تــا كبوترهـا بتواننـد بــه آسـاني بــه درون      

هـاي داخلـي و خـارجي    استوانه. كبوترخانه راه پيدا كنند

خود نيز به نوعي در هر سطح با طاق هاي باز به يكديگر 

كبوترها از طريق سقف و يا سوراخ هـاي  . اندمتصل شده

ــه درون كبو ــا بــ ــيديوارهــ ــه راه مــ ــدترخانــ .يابنــ

(Pratt, 1954, 32)   هـاي حلقـه   تعـداد مجموعـه حفـره

.ن داردداخلي كبوترخانه بستگي به فرم و شكل كلي زمي

انـد تـا بنـاي    ها بر آن بودهاغلب سازندگان كبوترخانه

خــود را در قالــب دو حلقــه داخلــي و خــارجي بســازند 

ب يـك اسـتوانه سـاده    صورتي كه حلقه خارجي در قالبه

ساخته شده و توسـط پشـت بنـدهاي داخلـي مسـتحكم      

هاي مذكور تنهـا دو عـدد از   از كبوتر خانه. گرديده است

مـيالدي سـاخته   17و 16هاي مياني قـرون  ها در سالآن

سـازندگان بنـا   . انـد در هزار جريب اصفهان واقعكهشده 

د آن كـه  اند با استفاده از تكنيك پشت بند، با وجوتوانسته

.گنبد دروني كبوترخانه اصفهان) ب. برج كبوتر در هزارجريب) الف. 1ت 

آرشيو شخصي نگارندگان: مأخذ
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ارتفاع بنا زياد است ضخامت ديوارهاي بـاربر را افـزايش   

انـد در برابـر   به نـوعي كـه پشـت بنـدها توانسـته     . ندهند

همـانطور كـه در   . بارهاي جـانبي مقاومـت داشـته باشـند    

8گردد برج كبوتر هـزار جريـب از   مشاهده مي1تصوير 

اند، تشكيلاستوانه كه در اطراف استوانه داخلي گرد آمده

ايـن طراحـي فـرم باعـث گرديـده تـا بـدون        . شده است

افزايش مساحت پالن، سطوح ديوارها افزايش يافتـه و در  

هـاي بيشـتري بـراي آشـيانه كبوترهـا فـراهم       نتيجه حفره

. گردند
(Honarfar, 2007, 194-6, sarafrazi, 1990, 43)

طراحي فضاي داخلي كبوترخانه نيز خود برگرفتـه از  

هـاي عمـودي   نا و تكرار سـطوح و جـداره  فرم خارجي ب

كـه در  يديگـر عامل.است كه در داخل بنا موجود است

ت اســت، ابعــاد ـســاختار بنــا و پايــداري آن حــائز اهميــ

طـور  ها بـه كبوترخانههاي آشيانهابعاد حفره. استـهحفره

در بخـش بيرونـي   . باشدميسانتيمتر27*20*20متوسط 

رمـي شـكل غيـر متقـارن     هر آشيانه يك بيرون آمـدگي ه 

ساخته شده كه اين بخش هرمي شكل داراي چهار وجـه  

بوده و قاعده مربع شكل آن هنگامي كه هنوز خشـت نـم   

قسـمت . دار است به آجر پيشاني چسـبانده شـده اسـت   

ه صورتي ساخته شده كه ضلع بااليي آن بـه  ـبااليي هرم ب

اضالع . انه باشدـم سطح با كف آشيـي و هـصورت افق

هـاي  كبـوتران بـه حفـره   ديگر نيز شيبدار هستند تا ورود 

در روسـتاهاي  . همجوار بـه سـهولت امكـان پـذير باشـد     

اي شـكل  هـا داراي پـالن دايـره   اصفهان اغلب كبوترخانه

باشند ولـيكن در بخـش شـمال شـرقي اصـفهان و در      مي

هاي با سـطح مقطـع   كبوترخانهناحيه گلپايگان و خوانسار

هاي نظامي ل وجود دارند كه بيشتر شبيه به قلعهمربع شك

طـور رايـج   بـه  (Bourgeois, 1983, 91-5). مـي باشـند  

طول و عرضـي معـادل بـا    ااي بها داراي قاعدهكبوترخانه

ديوارهـا  . باشـند متر مي8تا 7متر و ارتفاع 45/4*25/12

گيرنـد و در  در جوار زمين حـالتي خميـده بـه خـود مـي     

متر باالتر از سـطح زمـين توسـط    2-3ود ارتفاعي در حد

.نوارهاي گچي تزيين مي شوند

(Sarafrazi, 1990, 43-45)     سـطح صـاف ديوارهـا نيـز

ــه    ــه درون كبوترخان ــده ب ــات خزن ــود از ورود حيوان خ

طراحي بخش بـااليي ديوارهـا نيـز بـه     . كندجلوگيري مي

هـا  پالن اين نمونه از كبوترخانـه . صورت كنگره دار است

بسيار شبيه به بـرج هـاي كبـوتر    ) وارهاي كنگره داربادي(

تخريب شده روستاي جوزان در بخـش شـرقي اصـفهان    

ها به صورت دو بخشي به نـوعي سـاخته   اين برج. هستند

اند كه بخش بيروني دو طبقـه و بخـش داخلـي سـه     شده

در اين ناحيه نيز تعداد زيـادي كبوترخانـه   . طبقه مي باشد

.ك روستاي كوچك قرار دارندكوچك با پالن مدور در ي

. ي تعبيه شده براي اقامت كبوترها در كبوترخانه هاي اصفهانهاحفره. 2ت 

آرشيو شخصي نگارندگان: مأخذ
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سال پـيش در اصـفهان هنـوز هـم ايـن      70-40حدود 

هاي كبوتر براي جمع آوري كود مورد اسـتفاده قـرار   برج

يان بسيار ارزشمند و غني ئاين كود براي روستا. گرفتندمي

بود و اغلب براي استفاده بهينـه بـا خـاك و يـا خاكسـتر      

ود كاشت و افزايش توليد در گرديد و براي بهبمخلوط مي

هاي خيار و خربـزه  خصوص زمينبههاي كشاورزي زمين

يان تنها يك بار در سال براي جمع ئروستا. كار مي رفتبه

هـاي  آوري كود حاصل از فضوالت كبوتران به داخل برج

لذا يك يا دو درب در سـطح زمـين   . شوندكبوتر وارد مي

شت كه هم اكنون مهر ها وجود دابراي ورود به كبوترخانه

طور كامل ترميم خوبي و بههايي كه بهبرج. اندو موم شده

اين . راه ورودي به جز سقف ندارندچاند هيو تعمير شده

ها بيشتر به دليل جلوگيري از ورود محدوديت در ورودي

.خصوص مارها استخزندگان و به
(Ferrier, 1989, 54-8)

شوند، ها ديده ميترخانههايي كه در كبوبعضي از شكاف

اين بناهاي خشـتي و  . معموالً حاصل از پديده زلزله است

يا گلي كـه در آن هـا نيروهـاي كششـي توسـط عناصـر       

شوند، بعضـًا در  كششي مانند چوب و يا الوار تحمل نمي

آورنـد  مقابل نيروهاي جانبي كه كشش را در بنا پديد مـي 

. زنــدريمقــاومتي از خــود نشــان نــداده و فــرو مــي     
(Mc Cann, 1998, 168)

اين بناها در عين توجه به تمامي مسائل زيبايي شناسـي  

ــت  ( ــرج هاس ــاد ب ــت و ابع ــأثر از عظم ــود مت ــه خ و ) ك

اند كه ورود كبوتران و اي طراحي گشتهگونهبه،ساختاري

جهت مرتفع نمـودن  . شوندعدم ورود مارها را موجب مي

گــچ شســته ينــات خــارجي از مصــالح ئايــن نيــاز، در تز

. رنگ و گاه به رنگ قرمز استفاده شده اسـت بيصورتبه

اما اگر به جاي اين اليه نازك كـاري از كاهگـل اسـتفاده    

گيري از سطح زبر كاهگل و توانست با بهرهشد مار ميمي

ها دسترسي پيـدا  اصطكاك پديد آمده از آن، به باالي برج

ان عالوه بر پوشـش گـچ صـيقلي و شسـته، معمـار     .  كند

جهت جلوگيري از نقوذ مارها از تدابيري چون استفاده از 

. برنـد رديف هاي آجر، قرنيزهاي آجري و كتيبه بهره مـي 

اين موارد همواره قبل از اليـه نهـايي گـچ شسـته در بنـا      

شــد و پوشــش گــچ بــر روي آن هــا اجــرا اســتفاده مــي

.  گرديدمي

م ها اغلب بر اساس حجـ گوناگوني تنوع فرم كبوترخانه

اي پديـد  و تعداد آشـيان كبـوتران و تكنيـك هـاي سـازه     

هـاي  بر همـين اسـاس در ايـن مقالـه كبوترخانـه     . آيدمي

. اندگونه مختلف تقسيم شده8اصفهان به 

هـاي اصـفهان و روسـتاهاي    شناسـي كبوترخانـه  گونه

اطراف

پس از معرفي ساختار كلـي كبوترخانـه در روسـتاهاي    

هاي مختلف آن و سـپس  گونهاصفهان، به تحليل كالبدي 

ايـن  . اي آن پرداختـه مـي شـود   تحليل ايسـتايي و سـازه  

: گروه مختلف قابل دسته بندي است8ها در كبوترخانه

اي اين برج كـه از نـوع اسـتوانه   : 1برجهاي گروه •

هـاي  ترين پالن است كه شـايد از پـالن  است داراي ساده

يشـتر قـدري   بدنه خارجي برج براي پايداري ب.اوليه باشد

طور عمودي متمايل ساخته شده است وبدنه داخلي آن به

سـقف برخـي برجهـا بـه    .تا زير سقف ادامه يافته اسـت 

بوده وبرخي ديگـر  )نيم دور كامل(صورت گنبدي شكل 

آن بـر بـاالي  باشـد و صـورت عـرقچين خيـز دار مـي    به

مـل تهويـه ، روشـنايي وورود    برجكي قرار دارد كه سه ع

فضاهاي داخل برج به. نمايدمين ميأن را توخروج كبوترا

نحوي است كه كبوتران در داخل بـرج در انتخـاب النـه    

خود آزادي عمل دارند وبا توجـه بـه اينكـه كبـوتران در     

موقع نشستن يا اوج گيـري داراي يـك پـرواز چرخشـي     

ها بـه  هستند، به همين علت فضاي باز پرواز چرخشي آن

هـاي كبـوتران   رفيت النهظ. مين شده استأبهترين وجه ت

هــاي انتخــاب شــده در حجــم بــرج نســبت بــه مقيــاس

نـاچيز اسـت،  كار رفته است بسيارومصالحي كه در آن به
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طـوري كـه اقتصـادي بـودن چنـين برجـي، اگـر فقـط         به

منظور جذب كبوتر و بهره برداري از كودآن بوده باشـد  به

.رسدنظر ميبعيد به

اي ا از چند برج استوانههاين برج: 2برجهاي گروه •

به تعداد مختلـف در كنـار   ساده كه در يك يا دو رديف و

بـه همـين علـت    ،اند تشـكيل شـده اسـت   هم قرار گرفته

هـاي كبـوتران   اند تا حدود زيادي بـر تعـداد النـه   توانسته

ها بدون اينكه بر پايداري برج افزوده و از ضخامت ديواره

غير از قرار دادن چنـد  اگر چه به. خللي وارد شود بكاهند

هـا مشـاهده   اي در آنتغييـر عمـده  ،برج ساده در كنار هم

عنــوان اولــين شــود شــايد بتــوان از ايــن برجهــا بــهنمــي

غيير پالن به عمل آمده است ياد كوششهايي كه در زمينه 

هـا  مصالح ساختماني كه در بنـاي ايـن گونـه بـرج    .نمود

گـل بـوده   مـالت كار رفتـه در كـل از خشـت خـام و    به

طـوري كـه ورود   بـه ،ها اغلـب بـاز هسـتند   وسقفهاي آن

.وخروج كبـوتران بـه راحتـي امكـان پـذير خواهـد بـود       

شـود كـه در   گچي در اغلب اين برجها ديده مييكمربند

)ع(ها اسامي ائمه اطهار وحضرت عليروي بعضي از آن

.خوردبه چشم مي

اي هاين برجها كه از نوع اسـتوان : 3برجهاي گروه •

1تري نسبت به برجهاي گـروه  داراي پالن پيشرفتهاست

انـد  مي باشد و با اينكه با ايجاد جرز ودهانه هايي توانسته

فزايند، بـا ايـن حـال حجـم     اتا حدودي بر ظرفيت برج بي

هـا جهـت پايـداري بيشـتر     بدنه خارجي آن. ي داردزياد

كمي متمايل سـاخته شـده ودر قسـمت داخلـي، جرزهـا      

. وجود دارندها نگهدارنده سقف ودهانه

اي اين برجها كه از نوع اسـتوانه :4برجهاي گروه •

تـري نسـبت بـه گروههـاي     باشند داراي پالن پيشرفتهمي

قبلي هستند بدين معنـي كـه قسـمت داخلـي در طبقـات      

همكف و اول به شكل منشور با مقطع چند ضلعي اسـت  

انه كه در طبقـه همكـف بـه وسـيله جرزهـايي بـه اسـتو       

انـد، ولـي در قسـمت فوقـاني تغييـر      خارجي متصل شده

هـا بـه  علت هماهنگي بـا بقيـه بـرج   شكل يافته و شايد به

در طبقـه اول بـا   .اي سـاخته شـده اسـت   صورت استوانه

هـاي كبـوتر   انـد بـر تعـداد النـه    ايجاد راهروهايي توانسته

برجـك  .افزوده وتا حدي از حجم مواد ساختماني بكاهند

باشد بر باالي اسـتوانه داخلـي   اقد سقف ميكوچكي كه ف

قرار دارد و دو عدد پنجـره جهـت تهويـه و روشـنايي و     

طـوري كـه   بـه ،ورود وخروج كبوتران در نظر گرفته شده

هاي شود، به غير از استوانه داخلي بقيه قسمتمالحظه مي

خصـوص در  و تهويه بـه هستندبرج از نور كافي بي بهره

شـود  ر سقفها به خوبي انجـام نمـي  قسمتهاي فوقاني از زي

. وحتي ورود وخروج كبوتران بـه دشـواري ميسـر اسـت    
(Damirchi, 2004, 34)

برجهـا از نـوع   ،درايـن گـروه  : 5برجهاي گـروه  •

باشند وتقريبًا داراي پالن مشابهي هسـتند و اي مياستوانه

فضـاهاي  . هـا متفـاوت اسـت   فقط تقسـيمات داخلـي آن  

ي قبلـي داراي تناسـب بيشـتري    ارتباطي نسبت به برجها

طوري كه دسترسي به همه قسـمتهاي بـرج را بـه    بوده به

سهولت امكان پـذير سـاخته اسـت در بعضـي برجهـا بـا       

اضافه نمودن تقسيمات داخلي و طبقات وتعداد برجكهـا  

فزايند اهاي كبوتر بياند به نحو مؤثري بر تعداد النهتوانسته

وضــع تهويــه  و از مصــالح ســاختماني بكاهنــد و در  

.وروشنايي برج پيشرفتي حاصل نمايند

اياين برجها كه از نـوع اسـتوانه  : 6برجهاي گروه •

ـ  مي جـز قسـمت   هباشند، با اينكه از نظر نماي خـارجي ب

فوقاني آن چندان تفاوتي با ساير برجهـا ندارنـد، بـا ايـن     

جرزهـا  . شـود حال در داخل آن تغييرات زيادي ديده مـي 

صـورت  ته واز بدنه خارجي جدا شده و بهتغيير شكل ياف

ــا    ــا جرزه ــه ب ــه در مقايس ــت ك ــده اس ــتونهايي در آم س

هـا بكاهنـد، ولـي    اي از حجم آنطور عمدهاند، بهتوانسته

همين نقصان حجم و عدم اتصال به بدنه خارجي با توجه 

تـا حـدود زيـادي از    )خشـت خـام  (به مصالح مصـرفي  
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وبي از ارتفـاع كـم   مقاومت آن كاسته و اين موضوع به خ

طبقه اول كه اجازه بار گذاري بر ستونها در ارتفاع مناسب 

در پالن طبقـه دوم در قسـمت   . گرددرا ندارد، استنباط مي

فوقاني اسـتوانه داخلـي تغييـر حالـت منطقـي بـه چشـم        

ــي ــوردم ــايي   . خ ــاد انحناه ــا ايج ــارجي آن ب ــه خ دربدن

كه  اين طورياند به راه حل معقولي دست يابند بهتوانسته

تغيير كه باعث كاهش حجم مصالح سـاختماني شـده نـه    

فقط از مقاومت برج نكاسته، بلكه تا حدودي بر پايـداري  

مـل  در اين بـرج هـر سـه ع   . وزيبايي آن نيز افزوده است

ــه ــاد  ،تهوي ــا ايج ــوتران ب ــروج كب ــنايي و ورود وخ روش

هـاي  هـواكش اي شكل وبرجكهاي با مقطع مربع و دايره

. به نحو مطلوبي تأمين گرديده استمناسب 
(Sarfarazi, 1990, 44)

اين برجهـا كـه قدمتشـان را بـه     :7برجهاي گروه •

دهنـد، از نـوع   نسبت مـي 17و اوايل قرن 16اواخر قرن 

غربي بدنـه اسـتوانه خـارجي    بخش در اي است واستوانه

پايـداري آن  كـه بـر ظرافـت و   اسـت  صورت موجدار به

هـا هماننـد   در داخل، جرزهـا و دهانـه  افزوده است، ولي 

شــرقي بخــشامــا در . برجهــاي قبــل گوشــه دار هســتند

از هاي خارجي و داخلي هر دو موجـدار هسـتند و  ديواره

داخل به شكل هشت استوانه كه بر گـرد اسـتوانه داخلـي    

چنانكه از پالن اين بـرج بـر  .رسدنظر مياند بهقرار گرفته

ج موفق گرديده كه با حركت آيد ، طراح و سازنده برمي

موجي شكل كـه بـه ديـواره هـا داده ، تـا حـد امكـان از        

ها كاسـته و بـر پايـداري بـرج بيفزايـد و در      ضخامت آن

. هـا را بـه نحـو مـؤثري افـزايش دهـد      ضمن تعـداد النـه  

كه دسترسـي  فضاهاي ارتباطي داخل برج به ترتيبي است

سـاخته  به تمام قسمتهاي برج را بـه سـهولت امكانپـذير    

كه كبـوتران از نظـر انتخـاب النـه داراي شـرايط      طوريبه

تهويــه و ورود و خــروج ،مســائل نــور. مســاوي هســتند

.كبوتران به نحو مطلوبي در ايـن بـرج حـل شـده اسـت     

طور كلي درمقايسه با ديگر برجها اين برج داراي طـرح  به

تري است، كه نه فقط بـه نحـو مـؤثر وجـالبي از     پيشرفته

مشكالت موجود در برجهاي ديگر عاري بـوده، معايب و 

بلكه با انتخاب صحيح ودقيـق مقياسـها وبرخـورداري از    

بـا الهـام از   پالن كاملي كه به كمك زمان آزموده شـده و 

وجود آورنـد كـه از   اند بنايي بهتجربيات پيشينيان توانسته

نظر اقتصادي معقول و از جهت معماري شاهكاري اسـت  

. سليقه هنرمندان ايراني استكه نمايانگر ذوق و

اين گونه از بـرج هـا بيشـتر در    : 8برجهاي گروه •

خوانسـار و روسـتاهاي اطـراف آن    ، نجف آباد، گلپايگان

اي كه در اين برجها نسبت بـه  تغيير عمدهاند؛ ساخته شده

هـا از  برجهاي ديگر داده شـده، ايـن اسـت كـه پـالن آن     

ده وبـا اينكـه نمـاي    شكل به مربع تغييـر داده شـ  ايدايره

ها خاطره كعبه زرتشت را به ياد مي آورد ولـي  ظاهري آن

هـاي كبـوتران   ها به هيچ وجه با تعداد النهابعاد بزرگ آن

اي تناسـبي نـدارد   نسبت به برجهاي هـم حجـم اسـتوانه   

ـ  وحتي عدم تناسب در اندازه ويـژه در داخـل بـرج    ههـا ب

از دايـره بـه   اما به هر حال تغيير پالن. باشدمحسوس مي

با اينكه بـر بـاالي   . استمهميمربع خود نمايانگر تحول

ورود و خروج كبـوتران  ،روشنايي،اين برجها براي تهويه

ابعاد داخلـي ايـن برجكهـا    وليكن دو برجك ساخته شده 

طوري است كه ورود وخروج كبوتران بـه سـختي انجـام    

ـ همچنين . رسدگرفته و روشنايي برج كافي به نظر نمي ا ب

اينكــه از نظــر موقعيــت در نزديكــي محلهــاي مســكوني 

اند و از لحاظ امنيـت و آب و دانـه تـأمين مـي     قرارگرفته

باشند با اين حال به علت نداشتن گرماي مطبوع در فصل 

هـا كاسـته   زمستان تا حدود زيادي از جذب كبوتر بـه آن 

.شده است

گونه با نمايش پالن، مقطع و حجم 8، اين 3تصويردر 

.وترخانه ها مشخص شده استكب
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گونهنوع پالن و مقطعنمونه تصويريمكان

بافت قديمي اصفهان و

روستاي مزدآباد باال در 

استان اصفهان

1گروه تخريب شده

روستاي گل انجيره و 

اجگرد در استان اصفهان
2گروه تخريب شده

كبوترخانه شاه در شهر

اصفهان
3گروه تخريب شده

كبوترخانه امام در اطراف 

شهر اصفهان
4گروه 

روستاي جاوارت در 

استان اصفهان
5گروه 

روستاي ردان در استان 

اصفهان
6گروه 

كبوترخانه هزارجريب در 

باغ هزارجريب اصفهان
7گروه 

كبوترخانه صفا در نجف 

.آباد

اي هايي در روستنمونه

اجگرد، گلپايگان و 

.اندخوانسار نيز ديده شده

8گروه 

نگارندگان: مأخذ.هاگونه بندي كبوترخانه. 3ت
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اصـفهان و  دركبوترخانـه هـاي  گونهتحليل ايستايي 

روستاهاي اطراف

وجـود  يكي از عوامل تخريب برجها در طول زمـان بـه  

پرواز و بـال زدن گـاه   اثر آمدن اصل تشديد در برجها در 

هـا بـا   كبوتر است كه معمـاران ايـن بـرج   14000بيش از 

1.اند اين مشكل را برطرف كنندگذشت زمان سعي كرده

در ساخت بناهـا  : 1برجهاي گروه تحليل ايستايي •

يك اصل كلي وجود داردكه هرچه قاعده بزرگتر و ارتفاع 

باشـد بنـا   ل بنـا بـه زمـين نزديكتـر    ثقركز كوتاهتر ونيز م

بـه همــين علــت برجهـاي كبــوتر غالبــاً  . پايـدارتر اســت 

اي نيستند تـا  اند و استوانهصورت مخروطي ساخته شدهبه

.مركز ثقلشان به زمين نزديكتر باشد
(Mirzaie, 2002,115)

علت گرد بودن پالن اين گروه و نيز اكثر برجها اين است 

از خارج به بدنه برجها وارد شـود نيـرو از   كه اگر نيرويي

.كندشود و كمتر به بدنه گير ميروي بدنه رد مي

در برجهاي ايـن  :2برجهاي گروه تحليل ايستايي •

تبديل به چهـار دايـره   ،گروه يك دايره در پالن گروه قبل

و يك دايره در وسط شده كه اين پنج دايره بـه  در اطراف 

توان به مناره بنا تشـبيه  دايره در وسط را مي. اندهم متصل

بهتـر  ،كرد كه هرچه داراي پايداري و جـرم بيشـتر باشـد   

تواند وزن سقف را تحمل كند و نيز چـون ايـن چنـد    مي

فضا از هم جدا هستند اگر عاملي باعث ترسيدن كبـوتران  

بنا شود كبوتران ديگر قسمتها بـه پـرواز در   در قسمتي از

آيند و موج حاصل از بال زدن كبوتران شديد نخواهد نمي

(Hadizadeh Khaki, 2006, 40). بود

در اين برجها بـا  :3برجهاي گروهتحليل ايستايي •

اي قبـل هـم بـر    هـ نسـبت بـه گـروه   اضافه شدن جرزها

پايداري برج اضافه شده وهم سطح تماس در داخل بـرج  

بيشتر شده و امواج حاصل از پر زدن همزمان كبوتران بـه  

كنند و چون همه اين سـطوح  سطوح بيشتري برخورد مي

از لحاظ قرارگيري همگون نيستند و امواج در برخورد بـه  

ي كه به جرزهـا  شوند و نيزامواجاين سطوح مستهلك مي

خورنـد چـون   هـا مـي  خورند و امواجي كه بـه ديـواره  مي

كننـد و امكـان   اختالف راه دارند اختالف فاز نيز پيدا مـي 

اينكه بسامد اين موجها بـا بسـامد سـاختمان يكـي شـود      

كمتر است ،نسبت به برجهاي گروه اول كه همه هم فازند

ــت   ــر اس ــز كمت ــديد ني ــوع تش ــال وق ــه احتم . و در نتيج
(Mattewes, 1951, 61)

در اين نوع برجهـا  :4برجهاي گروهتحليل ايستايي •

نسبت به گروه قبلي جرزها از بدنه جدا شده و اين باعث 

شود سطوح پشت جرزها نيز به سطوح تمـاس اضـافه   مي

بيشـتر، تفـرق بيشـتر و    هاي امواج شتشده و تعداد بازگ

. انرژي پراكنده شود

در ايـن  :6و گروه 5برجهاي گروهتحليل ايستايي •

برجها نسبت به گروه قبلي با اضافه شدن ديوارهاي مياني 

سطوح تماس بيشتر شده و نيز بر پايداري افزوده گرديده 

. است

پالن داخلـي ايـن   : 7رجهاي گروه بتحليل ايستايي •

تفاوت و ششمبرجها نسبت به پالن برجهاي گروه پنجم

چنداني نكرده و فقط ديواره خارجي آن موجدار شده كـه  

مثل باد ي نيروهاي جانبنيز اگر .بر پايداري برج مي افزايد

و زلزله به ديـواره بـرج برخـورد كنـد ايـن ديـواره بهتـر        

. تواند مقاومت كند و امواج را در هم بشكندمي

علت اين برجها به:8برجهاي گروه تحليل ايستايي •

ره از پايداري هاي دايداشتن پالن مستطيلي نسبت به پالن

هـا  كمتري برخوردارند و اگر مـوجي بـه يكـي از ديـواره    

شود و انرژي بيشـتري  ها منتقل نميبخورد به ديگر ديواره

به ديواره مذكور وارد مي شود كه در برجهـاي مخروطـي   

ــي     ــش م ــرج پخ ــداره ب ــل ج ــرژي در ك ــن ان ــوداي .ش
(Hadizadeh Khaki, 2006, 42)
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اصـفهان و  دررخانـه كبوتهـاي  گونـه ايسـازه تحليل 

روستاهاي اطراف

گونـه از  8اي ايـن  براي شناخت دقيق تر ايستايي سازه

در هر گروه . هاي زير انجام گرفته استكبوترخانه، تحليل

مصالح ساختماني. يك شكل و ابعاد مشخص شده است

. براي تمام ساختارها يكسان در نظر گرفته شـده اسـت  

انـد، بنـابراين   ها در اطراف اصفهان واقـع شـده  همه گونه

اي براي همه ساختارها همانند بارهاي زنده و ضريب لرزه

هـاي زيـر تصـاوير كنـار جـدول،      در تمامي تحليل. است

. دهندمقدار حداكثر تنش را در سازه كبوترخانه نشان مي

FMin FVM
Mean -167.2 157.0

Deviation 19.5 18.0
Min/Max -216.6 190.9

FMin FVM
Mean -37.2 34.9

Deviation 1.4 1.3
Min/Max -42.7 39.9

.3ميانگين و انحراف معيار تنش برشي و تنش محوري سازه  دركبوترخانه گروه . 4ت

نگارندگان: مأخذ

: مأخذ.6ميانگين و انحراف معيار تنش برشي و تنش محوري سازه دركبوترخانه گروه . 5ت

نگارندگان
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هـاي  گونه مختلف كبوترخانه و تـنش 8پس از بررسي 

هــا، طبــق نمودارهــاي زيــر ميــانگين اتفــاق افتــاده در آن

ــه و   ــاي كمين ــزس Fنيروه ــون مي (VON MISES)ف

دهد كـه ميـزان   تحليل نمودارها نشان مي. گرددميمطرح

هـا بيشـتر اسـت و    تنش در گونه سوم از انواع كبوترخانه

بنابراين در موارد وارد آمدن نيروهاي جـانبي و همچنـين   

ها عمل تر از ساير گونهبارهاي وارد بر خود سازه، بحراني

ه و بـه  لذا تاكنون اثري از اين گونـه بـاقي نمانـد   . كندمي

اي و جـانبي  مرور زمان در اثـر وارد آمـدن بارهـاي لـرزه    

ماننـد  (اين درحاليست كه گونه ششم . تخريب شده است

تحـت تـأثير مقـدار    ) كبوترخانه روستاي ردان در اصفهان

هاي محـوري در برابـر   هاي برشي و تنشكمتري از تنش

همچنين پايداري اين برج تا . گيرداي قرار ميبارهاي لرزه

اي آن در برابـر  ه امروز نشان از مقاومـت مناسـب سـازه   ب

)6و7تصوير.  (است) باد و زلزله(بارهاي جانبي

هــا اي كبوترخانــهتــوان از تحليــل ســازهدر ادامــه مــي

:موارد زير را استنباط كرد

هـاي  افزايش ضخامت ديوارهاي كبوترخانه در بخش•

سـازه  هاي حاصل از بارهاي وارد بر پاييني تا حدي تنش

اي كـافي نيسـت تـا    نمايد ولـيكن بـه انـدازه   را تحمل مي

هـاي  در بخـش ها را خنثي كنـد لـذا معمـوالً   تمامي تنش

وسط كبوترخانه ترك هاي حاصل از نيروي فشاري ديده 

.شودمي

هـاي محـوري و   ها، تـنش اي كبوترخانهصلبيت سازه•

همچنــين در. دهــدبرشــي وارد بــر ســازه را كــاهش مــي

باشـد،  مواردي كـه نسـبت ارتفـاع بـه عـرض كمتـر مـي       

. هاي وارد بر سازه كمتر استتنش

ارتفاع بلند و ديوارهاي نـازك برخـي از گونـه هـاي     •

كبوترخانه باعث افزايش حساسيت اين سازه ها نسبت به 

. گرددبارهاي جانبي مي

، )4ماننـد گونـه   (هـاي كبوترخانـه   در برخي از گونه•

هـاي پـاييني سـازه افـزايش     ر بخـش ضخامت ديوارهـا د 

. ها كاهش يافته استيابد؛ لذا ميزان تنش در اين بخشمي

هـاي  وليكن ديوارهاي نازك و وجود بازشـوها در بخـش  

شـده  تبـديل  بااليي سازه به نقطه ضعفي در ايـن نـواحي   

.  است

اي، هـا دو اليـه بـودن ديوارهـاي سـازه     در تمام گونه•

ارهـاي جـانبي را كـاهش    هاي حاصل از گـرانش و ب تنش

. دهدمي

ديوارهــاي بــا ضــخامت زيــاد و عــريض در تمــامي •

اي را كاهش و ايستايي را افـزايش  هاي سازهها، تنشگونه

.    دهندمي

هاي كبوترخانه، ايستايي شكل نامتقارن برخي از گونه•

كند وليكن عرض ديوارها را در جهت عرض تضعيف مي

هـاي داخلـي،   ر بخـش خصـوص د زياد ايـن ديوارهـا بـه   

.  كندمقاومت الزم در برابر بارهاي جانبي را جبران مي

(F Min)ميانگين نيروي كمينه و انحراف معيـار از تـنش   . 7ت

نگارندگان: مأخذ
تركيب تنش هاي برشي و متغيرها با شكست تك محوري. 6ت

نگارندگان: مأخذ
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هـا  هاي تعبيه شده در داخل كبوترخانهها و النهحفره•

ــازه  ــعف س ــت ض ــوب  عل ــا محس ــه ه ــام گون اي در تم

ها شروع به شكستن و در اين نقاط سازهمعموًال. گرددمي

.اندترك خوردن كرده

كبوترخانه در آناتولي مركزيگونه شناسي 

دومين ناحيه 151000ناحيه آناتولي مركزي با مساحت 

اي و همواره از منظر طبيعي فوق العـاده استبزرگ تركيه

300حـدود درقلـب آنـاتولي  در. باشـد برخـوردار مـي  

آميـزي افسـانه سـرزمين آنكـارا شرقيجنوبكيلومتري

تاريخيآثارترينمهموبهترينهنرنظر تاريخازاست كه

منطقـه  ايـن در. داردبـر درراصغيرآسيايوسطيقرون

كاپادوسـيا مالحظـه  سـابق شـهر ازفراوانـي آثـار هنـوز 

و شـهرهاي قصباتدلدرهاآنهايويرانهكهگرددمي

بـه ايجادهآداناجهتدرآنكارااز. اندماندهباقيكنوني

از. داردطولكيلومتر290كه شدهكشيدهنوشهيرطرف

20تقريبـاً به طولايصخرهمعماريمنطقهنوشهيرشهر

زلوه، روستاهاي آوچيالر،شاملكهگرددميآغازكيلومتر

.گـردد مـي ختماورگپ،بهوبودهديگرنواحيوگورمه
(Korumaz,2002,23)   در اين روستاها نـوع خاصـي از

اي قابـل شناسـايي اسـت كـه بـا     هـاي صـخره  كبوترخانه

همچنين نوع ديگري از . هاي ايران تفاوت داردكبوترخانه

كبوترخانه در روستاي جسي در آنـاتولي مركـزي وجـود    

در . دارد كه از معماري جالـب تـوجهي برخـوردار اسـت    

. ادامه اين دو گونه از كبوترخانه بررسي مي شود

اي كاپادوسياهاي صخرهكبوترخانه: 1گونه •

كاپادوسيا بيشتر شبيه خانه هايي كـه در  كبوترخانه هاي 

ترين نمونـه ايـن   قديمي. باشنداند، ميصخره حفاري شده

مـيالدي سـاخته   18ها بخشي است كه در قرن كبوترخانه

بيشـتر  . هـا در دسـت اسـت   شده ولي تعداد انـدكي از آن 

ميالدي ساخته 20و 19هاي اين ناحيه در قرن كبوترخانه

مشخص اسـت  اين كامالً(Iscen, 2008, 44). شده اند

ها در كنار رودخانـه و منـابع آبـي احـداث     كه كبوترخانه

هــاي شــرق و جنــوب انــد و بيشــتر در قســمتشــدهمـي 

گيري بهتر از نور خورشـيد  محدوده كاپادوسيا جهت بهره

هـاي  همان طور كه بيان شد كبوترخانـه . انداحداث گشته

شفشـاني ايجـاد   هـاي آت اين ناحيه با حفاري داخل صخره

. مترمربع مي باشد10تا 5ها مساحت داخلي آن. اندگشته

يان ئروسـتا . حفره براي ورودي دارد5تا 4ديوار خارجي 

ها نقاشي هـاي بـا رنـگ    اين ناحيه، در اطراف كبوترخانه

در . كشيدند تا باعث جذب بهتـر كبوترهـا شـود   قرمز مي

ل بـه نـام   اي شـك داخل اين كبوترخانه ها فضايي استوانه

براي تخمگـذاري كبوترهـا در نظـر گرفتـه شـده      "نيس"

هـا بـا  گفتني اسـت فضـاي ميـان ايـن كبوترخانـه     . است

هـاي  هم متصل شده تا كبوترها بتوانند به النههايي بهتونل

100تواند راحتي ميها بهاين كبوترخانه. يكديگر راه يابند

ـ    االتر از كبوتر را در خود جاي دهد و كـامًال در فضـايي ب

انـد تـا از هجـوم حيوانـات و دسـترس      زمين ساخته شده

) 8تصوير. (ها در امان باشندانسان
.هاي كاپادوسيا در آناتولي مركزيكبوترخانه. 8ت

آرشيو شخصي دكتر پرهام بقايي: مأخذ
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ينـات قرمـز رنگـي در    ئهاي اصفهان، تزمانند كبوترخانه

خورد كه هاي كاپادوسيا به چشم مياطراف اين كبوترخانه

ايـن  .  ها تـأثير زيـادي دارد  در جذب كبوترها به اين النه

ــ ــه    تزئين ــالمي تركي ــات اس ــادآور تزئين ــوعي ي ــه ن ات ب

اين تزئينات بيشتر با رنگ قرمز و از گياه حنا كه . باشدمي

. اندگياه بومي آن منطقه است، ترسيم گشته

هاي قديمي روستاي جسي در كبوترخانه: 2گونه •

قيصريه

ــزي   ــاتولي مرك ــنعتي در آن ــزرگ و ص ــهر ب قيصــريه ش

لـومتري قيصـريه بـا    كي20روسـتاي جسـي در   . باشـد مي

در قسـمت  . نفر واقـع شـده اسـت   9000جمعيت حدود 

اي از كبوترخانـه هـايي بـرج    غربي ناحيه جسي مجموعه

ها در حقيقت بخـش بـااليي   اين برج. اندمانند قرار گرفته

كبوترخانه هاي زيرزميني هستند كه صدها النه را در خود 

(Altina,2001,336). اندجاي داده

هـاي خشـتي اصـفهان در ايــران،    كبوترخانـه بـرعكس 

اند هاي ناحيه جسي در داخل زمين ساخته شدهكبوترخانه

ها تعبيه شده است كه اين و برج هايي آجري در باالي آن

. ها پالن مربع، مستطيل، دايره ويا بيضي شـكل دارنـد  برج

). 9تصوير (

ش النه هاي جسي به دو بخطور كلي سازه كبوترخانهبه

بخـش النـه   . گرددميو برج دودكش مانند آجري تقسيم

205و با ارتفاعي در حدود 7×5و يا 5×5معموًال ابعادي 

در داخل اين النه ها . سانتيمتر تعبيه گشته است405و يا 

هاي داخل تير چوبي براي حفظ ايستايي كبوترخانه5يا 4

ايي شـان را  ها روشنتمامي اين كبوترخانه. زمين قرار دارد

) 10تصـوير  . (كنندهاي آجري مرتفع تأمين مياز دودكش

ابعاد هر النه كبوتر در حدودي است كه بتواند دوكبوتر را 

سانتيمتر و عمق 25×25يا 20×20در خود جاي دهد كه 

.سانتيمتر مي باشد25الي 18آن در حدود 

.هاي كبوترخانه در روستاي جسي، ناحيه آناتولي مركزيانواع مختلف پالن. 9ت

Altina,2001,340 :مأخذ
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داخل النه از داخل تونـل و دري  دسترسي انسان ها به 

بخش دوم . شوددر انتهاي برج هاي آجري امكان پذير مي

هـاي آجـري اسـت،     هـاي كبـوتر و يـا دودكـش    كه بـرج 

هـا بـه   ايـن بـرج  . باالترين بخش النه را تشكيل مي دهند

اندازه كافي در برابر نيروهاي جانبي باد مقابله كرده عالوه 

نيز ماننـد سـپر عمـل مـي     بر اين در برابر هجوم دشمنان

هـاي  گاهي اوقات بسته به شـيب زمـين، در قسـمت   . كند

هـاي بـااليي   قسـمت پاييني ممكن است پالن مربـع و در 

150ها بـين  ارتفاع اين دودكش. پالن منحني داشته باشند

ديوارهاي ايـن بـرج هـا    . سانتيمتر متغير مي باشد450تا 

يـا قلـوه سـنگ    صورت انتخـابي از پـاره آجـر و    اكثراً  به

هـاي  اين انتخـاب بـه شـيب زمـين، بـرج     . اندساخته شده

موجود در اطراف، فرم پالن و ميزان قلوه سنگ و يا آجـر  

)(İşçen, 2008, 80. در دسترس بستگي دارد

نتيجه 
هاي هاي فرمي و كالبدي كبوترخانهپس از بررسي گونه

روستاهاي اصفهان و آناتولي مركزي و بررسي نيارش و

هـاي منحصـر بـه فـرد،     اي ايـن گونـه  كاركردهاي سازه

اي در ايـن  توان اظهار نمود كه كاركرد معماري و سازهمي

.ساختارها به نوعي در هم تنيده بود

هـاي روسـتاهاي   كه براي مثـال در كبوترخانـه  طوريهب

هـا ديـده   هايي كه در قسمت داخلـي بـرج  اصفهان، حفره

جـاي دادن كبوترهـا،   شود عالوه بر نقـش عملكـردي  مي

. كـرد اي نيز داشته و به پايداري آن كمك ميكاركرد سازه

ــرج  ــمانه ب ــش در آس ــوع پوش ــر آن ن ــالوه ب ــا داراي ع ه

هاي متفـاوتي از لحـاظ نـوع چيـنش آجرهـا ماننـد       گونه

سازي و نيـز هندسـه   دورچين بودن و يا استفاده از گوشه

اسـتفاده  ها بود؛ همچنـين مصـالح مـورد   كار رفته در آنبه

مانند چوب عالوه بر پايدار نمودن سازه در برابر نيروهاي 

جانبي و زلزله،  نقش كاركردي براي محدود نمودن پرواز 

ــا ــوگيري از    راكبوتره ــه جل ــاز ب ــه ني ــاهايي ك در فض

هاي كبوتران بود، برعهـده  بالهاي ناشي از ارتعاشلرزش

ولي هاي روسـتاهاي آنـات  از طرف ديگر كبوترخانه. داشت

مركزي در مناطق كاپادوسيا و جسي به دوگونه متفاوت از 

گونه اول در داخـل  . هاي اصفهان ساخته شدندكبوترخانه

اند كه مزايـاي زيـادي از جملـه ايجـاد     صخره قرار گرفته

اي بـه دليـل   امنيت بيشتر براي كبـوتران، اسـتحكام سـازه   

ها بـه صـخره، محافظـت در برابـر عوامـل      پيوستگي النه

گونه دوم نيز در . و حيوانات درنده را در پي داشتجوي 

زير زمين همراه با دودكشي آجري در بـاالي آن احـداث   

شـد و بـه علـت قرارگيـري در زيـرزمين، سـاختاري       مي

. كرد كه بسيار مستحكم بـود يكپارچه با زمين را ايجاد مي

هاي متعدد اين ناحيه همچنان چنانكه در مقابل زمين لرزه

ادامه داده اسـت و امـروزه يكـي از نقـاط     به حيات خود

جذاب و ديدني كشور تركيه محسوب شده و تأثير زيادي 

در جذب توريسم و صـنعت گردشـگري روسـتايي ايـن     

دهـد كـه چگونـه سـازمان     اين نكته نشان مي. كشور دارد

حفاظت از ميراث فرهنگي تركيه، از پتانسيل هاي موجود 

هاي روستاي جسي در قيصريه، مقطع كبوترخانه.  10ت

.آناتولي مركزي

Altina,2001,340 :مأخذ
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يـن طريـق درآمـدزايي    گيري كرده و از ادر روستاها بهره

كند؛ با اينكه در اين كشور تنها دو گونه از كبوترخانـه  مي

وجود دارد و اين درحاليسـت كـه در روسـتاهاي اسـتان     

چنانكـه در مـتن مقالـه بررسـي     (گونه مختلف8اصفهان 

ــد ــون   ) گردي ــم اكن ــه ه ــته ك ــايي گش ــه آن 5شناس گون

الزم به ذكر اسـت بررسـي انجـام شـده تنهـا      . پابرجاست

هاي استان اصفهان را مورد بررسـي قـرار داد و   بوترخانهك

در ساير شهرهاي ايران مانند تبريز، شيراز ، يزد، مشـهد و  

ها انواع ديگري از كبوترخانه وجـود  روستاهاي اطراف آن

لـذا شايسـته   . هاي ديگري استدارند كه نيازمند پژوهش

رسد كه به چنين ميراث غني و منحصربه فـردي  نظر ميبه

ه در روستاهاي كشورمان، رها و فرامـوش شـده اسـت،    ك

اهميت بيشتري داد و با اندكي تالش و همت اين بناها را 

به مكان هايي ديدني و جذاب براي گردشگران داخلـي و  

.خصوص خارجي تبديل كردبه

ترين مزاياي احياي ايـن بناهـا   مهمدر زير به برخي از

:شوددر روستاهاي ايران اشاره مي

ذب گردشگران داخلي و خـارجي بـه روسـتاها و    ج•

ارتقاي درآمدزايي 

بهسازي و ساماندهي خدمات روسـتايي، بـه نحـوي    •

. كه براي جذب گردشگر آماده باشد

با توجه به انگيزه قوي مشاركت مردم در امر ايجـاد  •

گـذاري توان از سـرمايه خدمات براي روستاهاي خود، مي

گيري و اين بناهـا را احيـا   هاي مردمي در اين نواحي بهره

. نمود

ــره• ــط   به ــده توس ــاد ش ــي ايج ــود طبيع ــري از ك گي

هـاي كشـاورزي   هـا و اسـتفاده از آن در زمـين   كبوترخانه

. يانئروستا

احياي مباني اعتقادي و مـذهبي كبـوتران كـه بسـيار     •

. مورد توجه و احترام اهالي روستا هستند

مــردم از شناسـاندن روسـتاهاي دورافتـاده بـه عامـه      •

ها كه هم اكنون طريق فعالسازي بناهاي عام المنفعه در آن

.اندبه علت رشد شهرنشيني از كار افتاده و فراموش شده

نوشتپي
بـا بسـامد   ) كبـوتران (اگر بسامد منبع مـوجي  :  اصل تشديد.1

يكي شود دامنه نوسان افزايش مي يابد كه به ) برج(طبيعي جسم 

.گويندآن تشديد يا رزونانس مي
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