
 کبوتر خانه



نیز  کبوترخانها یا کفترخانه ها، که بدان ها کبوترخانه

معموالً به که اطالق می شده، ساختمان هایی کهن هستند 

کبوترخانه ها برای . شکل استوانه ساخته می شده اند

دیگر پرندگان، جهت مصارف کبوترها و گردآوری کود 

کبوتر در گذشته کود  .کشاورزی ساخته می شده است

استفاده های بسیاری در صنعت نیز داشته، از جمله 

از این  .باروتسازی و ساخت  چرمدر  دباغیصنعت 

سنگینی بر کبوتر شاه عباس صفوی مالیات نسبتا رو 

 .خانه ها بست
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA


از دیرباز، برای استفاده از گوشت و کود 

ساخت  .بودکبوتران، ساختن کبوترخان معمول 

معمول  یزدو  اصفهانچنین بناهایی در حوالی 

ایران کوچک و بزرگ کبوترخانه های   .بوده است

هزار کبوتر را  ۴۰حسب اندازه میان هزار تا به 

 .در خود جای می دهند
باور من ایران کشوری است که بهترین کبوترخانه های جهان در به :شاردن می گوید

این کبوترخانه های عظیم، شش بار بزرگ تر از بزرگ ترین ... آنجا ساخته می شود

کبوترخانه  ۳۰۰۰پیرامون اصفهان بیش از . پرورشگاه های پرندگان ماست

 شمرده اند

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF


كبوترخانه ها هنوز روشن نیست و اینكه پیشینه 

نخستین كبوترخانه به عنوان یك كارخانه 

كودسازي در چه تاریخ و در چه مكاني از جهان 

اما شواهدي در دست است كه بر . ابداع شده است

اساس این مدارك و شواهد موجود كبوترخانه ها در 

وجود داشته و ساخته چهارم هجري قرن 

البته شایان ذكر است كه ساخت این . مي شده اند

بناها قبل از قرن چهارم هجري آغاز شده بود لیكن 

 1200بر اساس مدارك موجود پیشینه آنها براي ما 

 . سال پیش مي باشد 1100ـ 



کبوترخانه ها مانند دژ نظامی در برابر همه 

کم هم نیستند، مقاوم و نفوذ دشمنان کبوتر که 

ساختار معماری کبوترخانه . ناپذیر بوده است

به گونه ای بوده که نه تنها در برابر پرندگان 

شکارچی مانند قوش، جغد و کالغ فکر و 

اندیشه شده، بلکه هرگز پرندگان مهاجم را نیز 

 .استدرون برجها راهی نبوده 
 



هزار کبوتر می  ۲۵یک کبوترخانه گاهی محل تجمع حدود 

مصالح کاهگل ساخته و از آشیانه ها آنچنان زیبا و منظم . شد

شده بود که در تابستان بسیار خنک و به گونه ای بوده است که 

باد در فضای آن جاری بوده و برعکس در زمستان گرم و از 

همه این تمهیدات . وزش بادهای سرد محلی در امان بوده است

قطر . شده استایرانی  شاهکار معماریمنجر به خلق این 

سوراخهای ورودی کبوتران به داخل برجها به اندازه ای 

ساخته شده است که تنها کبوتران می توانستند وارد آن شوند و 

 .پرندگان مهاجم قادر به ورود به داخل آن نبودند
 









صورت استوانه ای ساخته شده و دارای کبوتر خانه میبد به 

تزئینات قطاربندی آجری و گچی است که مانع تردد مارها به 

 شودداخل برج می 

ولی در برجهای مکعبی و چند قلو ترفندهای دیگری مانند  

ایجاد قوس به داخل انجام شده و زمانی که کبوتران احساس 

خطر می کنند به طور ناگهانی به پرواز در می آیند که این امر 

 .شودموجب ایجاد ارتعاشی داخل برج می 

رفع این مشکل، عالوه بر ساختن یک طبقه در میانه برای 

برج، طاق هایی بین استوانه خارجی و داخلی ایجاد کرده اند تا 

طول برج کاهش یافته تا ضمن استحکام سازه از ارتعاشات نیز 

 .جلوگیری می کند





 ساختار معماری

ماده اصلي ساختمان برجهاي كبوتر خشت خام بوده كه •
به طرح معماري بنا . روي آنرا با گل اندود مي كرده اند

بوده كه حداكثر تعداد النه هاي كبوتر با حداقل مواد و نحوي 
مصالح ساخته مي شده است و عمارتي بلند و ميان تهي اما 

  .محكم و فشرده پديد مي آورده است

عمدتاً بر پايه طرحي مدور با ارتفاع و تزئينات مشكب •
شاهد و گلپايگان درخوانسار اما . متغيير ساخته مي شده اند

در ابعاد متفاوت هستيم كه برجهاي عظيم مكعب شكل 
  .بصورت مجتمع يا پراكنده در كشتزارها سر برافراشته اند

 





مشخصات فیزیكي ارتفاع برجها معموال 

متر و قطرشان  20تا  10متفاوت است و به 

ساختمان داخلي آنها . متر مي رسد 10تا  5از 

بنحوي طراحي شده كه داراي حداكثر النه 

 5000كبوتر باشد در یك برج بزرگ تعداد 
سانتي متر 20× 25×30ابعاد با النه شمارش 

  .وجود دارد
 





 انواع کبوتر خانه  
برجها را مي توان بر حسب موقعيت قرارگيري و ابعاد و • 

 :  دسته تقسيم كرد 3اندازه به 

كه در اطراف اصفهان واقع  مدورياستاندارد و نوع  -1•
 هستندشده اند و هنوز پابرجا 

نوع دوم كه با فاصله اي از خانه هاي مسكوني  -2 •
نسبت به نوع اول كمتر  ابعادشانساخته  شده اند ظرفيت و 

 . است

شكل است و در اطراف گلپايگان  مستطيلنوع سوم كه  -3•
 .كيلومتري شمال غربي اصفهان يافت مي شود 180در 

برجهاي شخصي بخاطر نگهداري بهتر، بيشتر از ارزش  •
  .برجهاي مشترك يا عمومي مي باشد

 



لحاظ شكل و نوع از كبوترخانه ها   

 استوانه ايكبوترخانه هاي  -1•

 مكعبيكبوترخانه هاي  -2 •

 .چند قل يا صندوقه ايكبوترخانه هاي  -3 •



این برجها به تعداد زیادي در : كبوترخانه هاي استوانه اي  -1

از جمله در . مناطق مختلف استان اصفهان وجود دارند

 قهدریجانشهرضا، نجف آباد، ، اصفهان

از یك استوانه خارجي تشكیل شده اند كه براي پایداري برجها  

سطح مقطع باالي برج كمتر از )بیشتر متمایل ساخته شده اند 

و از داخل بوسیله تكیه گاههایي ( سطح مقطع پایین برج مي باشد

استوانه داخلي تقریبا به اندازه  .به استوانه داخلي متصل گشته اند

ارتفاع . برابر استوانه خارجي ارتفاع پیدا مي كند 1/2تا  1/5

متر وضخامت  15تا  8متر، قطر آنها  16تا  11كل این برجها 

 مي باشدمتر 1/5تا 0/8آنها 



در جهت عمودي توسط راهروهایي به چند ( خارجي)استوانه اصلي 

یك راه پله دوار راهروها را به هم . تقسیم مي شود( طبقه 3تا  )طبقه 

 .  ادامه این راه پله به بام كبوترخانه ها، منتهي مي شود. متصل مي كند

 

راهروها بر روي طاقهاي هاللي و گنبدهاي نعلبكي شكل قرار گرفته اند 

گنبدها سوراخ شده اند تا . پوشش سقف كبوترخانه گنبدي شکل مي باشد

 .  پرندگان بتوانند به پایین، باال و خارج كبوترخانه پرواز كنند

با سوراخهایي )كبوترها از مقطع استوانه هاي كوچك گنبددار، فلفل دانه ها 

كه در سطح بام با آجر چیني خانه  در بدنه استوانه كوچك نه در سقف آن

بر روي ( برجهاي كوچك)یكي از اینها . زنبوري بنا شده وارد مي شوند

استوانه داخلي سوار است و بقیه حلقه وار روي بام استوانه اي خارج 

 .تعداد آنها بستگي به پالن برج دارد. قرار گرفته اند







كه مربوط به ( اصفهان، خ آزادگان و كوي دانشگاه)دو برج هزار جریب 

داراي یك دیوار موجدار خارجي هستند كه . زمان صفویه مي باشند

پایداري این برجهاي بزرگ را بدون اضافه نمودن ضخامت دیوار 

استوانه كوچك در اطراف  8این دو برج مجموعه اي از . افزایش مي دهد

در نتیجه سطح خارجي و تعداد . یك استوانه بزرگ مركزي مي باشند

  .ورودیها زیاد شده اند
 



هر یك از نشیمنگاههاي گلي بصورت هرمي غیر متقارن با چهار وجه 

غیر مساوي ساخته شده است كه قاعده مربع شكل آن به سطح عمودي 

 زیر سوراخ چسبانده شده است



تزئینات خارجي بستگي به اندازه برج دارد ولي حتي در 

چشمگیرترین انواع آن، احتماال دو عمل راه دادن كبوترها به داخل و 

نوارهاي اندود گچ كه . ممانعت از ورود مارها مد نظر بوده است

گاهي با آهك با گل اخري رنگ شده اند براي این منظور مي باشند 

زیرا ممكن است مارها روي دیوار استوانه خارج با استفاده از سطح 

زیر كاهگل به باال بخزند قطاربندي هاي آجري و گچ بریهاي زیر آن 

عالوه بر ایجاد پوشش تزئین روي دیوار پیش آمدگي هایي بوجود 

  .آورده اند كه مارها غالباً نمي توانند از آنها عبور كنند
بطور كلي آجركاري  خانه خانه ای كه كبوترها اجازه ورود از طریق 

را مي دهد خود یك عامل تزئیني است و معموالً برجکهاي گنبددار 

دور تا دور استوانه خارجي و داخلي بصورت نرده اي ساخته شده و 

محلي براي نشستن پرندگان مي باشد كنگره هایي مشبك دور برج نیز 

یكي از اجزاء تزئیني مي باشد النه هاي كبوتران بصورت شطرنجي 

. مي باشد  



كبوترخانه هاي مكعبي داراي پالن : كبوترخانه هاي مكعبي

مستطیل شكل هستند كه در مواردي بصورت دوقلو ساخته 

این كبوترخانه ها كالً ساده تر از كبوترخانه هاي . شده اند

متر عرض  8تا  4متر طول  17تا  12استوانه اي بوده و داراي 

  .متر ارتفاع مي باشند 10تا 8و 
كبوترخانه هاي مكعبي عمدتا در گلپایگان، خوانسار و خمین 

كه در بدنة داخلي آن . شبیه یك اتاق بزرگ هستند .قرار دارند

كبوترخانه هاي مذكور برخالف  .النة كبوترها ساخته شده است

  .كبوتران هستند فاقد نشیمنگاه جلوي النهسایر كبوترخانه ها 



براي ایجاد محلي جهت نشستن كبوتران از چوبهاي كالف كه 

دو دیوار طولي را به هم متصل كرده اند استفاده مي شود یعني 

.  كبوتران روي چوبهاي كالف بین دو دیوار طولي مي نشینند

 .سانتیمتر تا یك متر مي باشد 80ضخامت دیوارها 
كبوترخانه هاي مكعبي داراي دو دریچه مي باشند، یكي در باال 

روي بدنه كبوترخانه  و یكي در پایین در باالیي به منظور 

بازرسي، برف روبي، ورود جهت جمع آوري كود و در 

مواردی همچون زمستانهاي سخت جهت رساندن دانه به 

دریچه هاي پائین به منظور جمع آوري . كبوترها مي باشد

كودهاي تولید شده تعبیه شده كه مانند همه كبوترخانه هاي دیگر 

  .با گل یا گچ و آجر و سنگ بسته و مهر مي شود
 



 تفاوت برجهای استوانه ای با مکعبی 
 

برجهاي استوانه اي براي مناطق گرم و برجهاي مكعبي مخصوص •
در كبوترخانه هاي مكعبي برخالف برجهاي . مناطق سردسير است

كبوتر استوانه اي، روي بام برجكهاي ورود و خروج كبوتر وجود 
براي . ندارد و ورود و خروج كبوترها از بدنه برج صورت مي گيرد

نيل به اين منظور در قسمتهاي بااليي بدنة برج استوانه هاي كوچك 
سفالي قرار داده شده است و كبوتران از طريق سوراخ اين تنپوشه ها 

  .به كبوترخان رفت و آمد مي كنند

براي تسهيل در ورود و خروج كبوتران در بدنه خارجي برج چوبهايي •
كبوترها ابتدا روي آنها نشسته و سپس . نزديك تنپوشه ها تعبيه شده است

  .از طريق سوراخهاي تنپوشه وارد كبوترخانه مي شود

 

 





در اینگونه كبوترخانه ها براي افزایش 

استحكام كبوترخانه  دو دیوار طولي را كه 

بیشتر در معرض خرابي حاصل از نیروي 

توسط نیروهاي چوبي بصورت . وارده هستند

عرضی كالف كشي كرده و دو دیوار را در 

  .نقاط متعددي به هم متصل نموده اند
 





در كبوترخانه هاي مذكور بر خالف برجهاي كبوتر استوانه اي ورودي 

برجهاي )است نه از برجكهاي سقفي جدارهاي اطراف كبوتران از 

در كمر برج یك نوار به ضخامت حدوداً (. مكعبي ورودي از باال ندارد

كشده شده است كه هم از باال یك متر از جنس گچ با آهك و گل اخري 

گوشه هاي بیروني . رفتن مارها جلوگیر مي كند و هم جنبه تزئیني دارد

برجها انحنا دارد كه گچ اندود است، در این مورد نیز مسئله تزئین و 

نماكاریهاي مشبك در بدنه خارجي و . حفاظت مد نظر بوده است

نصب شاخ قوچ به بدنه برج . كنگره هاي باالي برجها جنبه تزئیني دارد

هم جنبه تزئیني داشته و هم بر اساس اعتقادات محلي براي جلوگیري از 

النه هاي كبوتران در كبوترخانه هاي مكعبي همانند . چشم زخم مي باشد

  .كبوترخانه هاي استوانه اي بصورت یك در میان و شطرنجي مي باشد



قسمتهاي بیروني برج كبوتر مكعبي عبارتند 

نوار بیروني  -2دریچه برف روبي  -1: از

 -3براي جلوگیري از عبور مارها 

 -4سوراخهاي تنپوشه ها براي ورود كبوترها 

دربي براي  -5كنگره هاي باالي كبوترخان 

تیرك چوبي  -6خارج كردن كود كبوتران 

 نوار گچي  -7برای نشستن كبوترها 



 كبوترخانه هاي چند قلو

برجهاي چند قلو در روستاي اخگر و فيروزان در منطقه •

كبوترخانه هاي چند قلو از چند استوانه . دليجان وجود دارند
تشكيل شده اند كه روي فضاي بين هر چند استوانه  (كندو)

برجهاي . يك استوانه كوچكتر در باال قرار گرفته است

قلو بوده و قطر هر  12و 10، 8، 4فوق الذكر بصورت 
  .متر مي باشد 10متر و ارتفاع برج حدود  2/5كندو حدود 

 



ضخامت دیواره كبوترخانه هاي چند قلو با احتساب 

سانتي متر مي باشد  26سانتي متر اندود كاهگل  2

در صورتي كه در كبوترخانه هاي مكعبي و 

سانتي متر  150الي  80استوانه اي این ضخامت 

این موضوع بیانگر سبكي چشم گیر . است

كبوترخانه هاي چندقلو و صرفه جویي قابل 

  .مالحظه اي در مصالح مي باشد
 









برخالف كبوترخانه هاي دیگر كه النه ها بصورت یك در 

میان و شطرنجی هستند در این كبوترخانه ها النه ها 

× 24النه ها با ابعاد . پهلوي یكدیگر قرار گرفته اند

سانتي متر هستند در جلوي هر النه یك نشیمنگاه  20×16

هرمي از جنس كاهگل ساخته شده است كه براي 

آن  .كبوترها محل نشستن جلوي النه را فراهم مي كند

سمت از بدنه خارجي هر كندو كه دیواره راهروي 

میاني كبوترخانه را تشكیل مي دهد فاقد النه كبوتر 

لیكن دیواره هاي اتصال بین كندوها در داخل . مي باشد

  .كبوترخانه داراي النه مي باشند
 





برجهاي چند قلو در عین ظرفیت و سبكي از 

سادگي خاص نیز برخوردار هستند و تقریباً 

. هیچگونه حالت تزئیني در آنها بكار نرفته است

در این برجها قطار بندي آجري و گچي كنگره هاي 

مي توان  .مشبك و موارد تزئیني دیگر وجود ندارد

گفت تنها حالت تزئیني منحصراً نوار گچي در 

كمر برج و افزایش پله پله اي سطح مقطع در باالي 

  .كندوها مي باشند



 سازه کبوتر خانه 

طرح اصلي برجهاي مدور، متقارن و منظم است كه عموما •

از يك استوانه خارجي تشكيل مي شده كه از درون بوسيله 

اين امر به . تكيه گاه هائي به استوانه داخلي متصل مي گشته

منظور استقامت بيشتر برج و جلوگيري از سقوط آن 

استوانه داخلي تقريبا يك ونيم برابر . رعايت مي شده است

استوانه هاي داخلي و . ديواره هاي اصلی ارتفاع دارد
 .خارجي بوسيله طاقهايي بهم ارتباط مي يابند



پي  برجها بستگي دارد به نوع و ابعاد دیواره ها و مصالح 

قسمت داخلي غالباً خشت و . ساختاني كه در دسترس بوده است

، دیواره خارجي و برجكهاي فوقاني  قسمتهاي بیروني، پي

مع ذلك . از آجر ساخته شده اند( محل ورود و خروج كبوتران)

 .الیه هاي خارجي به علت نفوذ باران غالبا آسیب دیده اند
مصالح اصلي ساختمان كبوترخانه ها خشت خام، گل و كاهگل 

از آجر براي برجكهاي مشبك، طاق زني و آجرفرش . مي باشد

بام استفاده شده است و از گچ براي ساختمان قطار بندي ها و 

در پي ها از سنگ الشه و آهك . نوار گچي استفاده كرده اند

+  آجر+گل و خشت : مصالح ساخت برج.. استفاده شده است

  .كاهگل+ گچ + آهك 



در مصالح اصلي كبوترخانه ها گاهي از چوب 

نیز استفاده شده است، استفاده از چوب هم 

براي كالف كشي و هم محلي است براي 

نشستن كبوترها در كبوترخانه هایي كه فاقد 

از تنبوشته هاي . نشیمنگاه جلوي النه هستند

سفالي براي سوراخهاي ورودي استفاده 

  .مي شود
 


