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  چكيده
استقرار كبوتران است كه  هايي برايشود، مكاننيز ياد مي» برج كبوتر«و » كبوترخان«ها كه از آنها با نام كبوترخانه

اند. آگاهي دربارة تاريخچه اين نوع بناها اندك به منظور تحصيل كود آنها براي استفاده در كشاورزي احداث شده 
تر مورد توجه مسئوالن امر و حتي پژوهشگران واقع شده و تا حد غربي كماست. اين بناها در استان آذربايجان 

استان شناسايي و اقدامات الزم در زمينة ثبت آنها  در اند. تاكنون پنج كبوترخانهشده زيادي به دست فراموشي سپرده 
در شهر تكاب و ) افشار خانحسينعلي(سردار كبوترخانة  ،در فهرست آثار ملي ايران انجام شده است.  از اين تعداد

واقع است. مصالح  قلعه تپهل، و اوچسقاآباد، قرهچهار كبوترخانة ديگر در شهرستان مياندوآب و در روستاهاي تقي
قاجاريه  شان به دورةها خشت، آجر، و كاهگل است و به صورت چهارگوش و دوقلو ساخته شده اند و قدمت كبوترخانه

محيطي در جنوب استان و زمينة مساعد براي كشاورزي و نياز  رسد. با توجه به وضعيت مطلوب زيستتا پهلوي مي
ولي علل متعددي  ،تر از اين تعداد بوده استها بسيار بيشرسد تعداد كبوترخانهها، به نظر ميكشاورزان به اين بنا

درپي، گسترش شهرها و روستاها و سروصداي زياد كه باعث مهاجرت تغيير الگوي كشت، انتقال مالكيت پي مانند
-بناهاي مسكوني، و تيراندازي و دام كبوترها شده، باال رفتن ارزش زمين و در نتيجه تخريب و تبديل اين بناها به

گذاري به تخريب و نابودي اكثر آنها منجر شده است. از اين بناهاي ارزشمند و در عين حال عجيب فقط چهار نمونه 
  سازد.تر آنها را الزامي ميبر جاي مانده كه همين امر، توجه، حفاظت، مرمت، و جلوگيري از تخريب بيش

  
  هاي كليدي واژه

  .تپه قلعه، مياندوآبزاده، اوچآباد، نظامسقال، تقية قرهكبوترخان
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  مطالعات ةپيشين
ها بسيار شناخت و آگاهي از گذشته و پيشينه كبوترخانه

ها از رسد اولين اشارهنظر مي . بهمحدود و ناقص است
طرف جهانگردان و سياحان خارجي بوده است. اين 

- ها در سفرنامهانهسياحان اطالعات ارزشمندي از كبوترخ

اي كه در آن از ترين سفرنامههاي خود آورده اند. كهن
بطوطه هاي كبوتر اصفهان ياد شده است، سفرنامة ابن برج

است. ابن بطوطة مراكشي در قرن هشتم هجري در سفر 
ها را بين راه قرية فيالن و طوالني خود اين كبوترخانه

از جملة ديگر ). 40: 1372اصفهان ديده است (فرهادي، 
توان به سفرنامة فالندن، سفرنامة تاورنيه و ها ميسفرنامه

سفرنامة شاردن اشاره كرد. شاردن در سفرنامة خود ضمن 
  نويسد: ها مياشاره به كبوترخانه

هاي اهلي و در كلية نواحي امپراتوري ايران كبوترخانه«
وحشي وجود دارد. ولي كبوتر وحشي به تعداد كثيري 

شود... در سرتاسر كشور با مواظبت و دقت مي مشاهده
» شودشايان توجهي، تعداد عظيمي كبوتر پرورش داده مي

  ). 122: 1350(شاردن، 
تاورنيه جواهرفروش فرانسوي نيز كه سي و چهار سال قبل 

نويسد: از شاردن به ايران سفر كرده در اين خصوص مي
ها هم انهكبوتر وحشي در ايران زياد است. در شهرها و خ«

روند و كبوتران وحشي را كنند كه ميكبوتر اهلي تربيت مي
ترين ). در خصوص قديمي371: 1336(تاورنيه، » آورندمي

توان گفت كه از حدود هفتصد سال پيش ها ميكبوترخانه
شد و حتي هاي كبوتر در اصفهان خريد و فروش ميبرج

هر سال به  هاصاحبان آنها به علت درآمد شايان توجه برج
پرداختند. از اين رو قدمت هاي وقت ماليات ميدولت
رسد اما براي هاي كبوتر به حدود هفتصد سال پيش مي برج

پيش از اين تاريخ مدارك پذيرفتني در اختيار نيست 
). كود كبوتر در اقتصاد 28: 1385زاده كاخكي، (هادي

 خان مغولكشاورزي ايران چنان اهميتي داشته كه غازان

ق) در ضمن ساير اقداماتي كه براي 703ـ 694(حك 
احياي كشاورزي در نظر گرفته بود از حفظ و حمايت 
كبوتران در روستاها نيز سخن گفته است. وي بازداران و 
ديگر عمله دولت را منع كرده است كه كبوتران را از 
روستاييان بگيرند و قدغن كرده است كه هر جا برج 

: 1385زاده كاخكي، نگذارند (هادي كبوتري وجود دارد دام
نويسان كه در شناسان و سفرنامه). از جمله ديگر ايران33

- هاي ايران اشاره كرده اند ميهاي خود به كبوترخانهنوشته

توان به آرتور پوپ، مريت هاكس، ارنست هولستر، 
رغم اينكه ديوالفوا، ماكسيم سيرو، و غيره اشاره كرد. علي

ها اشاره شده است، با اين به كبوترخانه در منابع كمابيش
هاي آذربايجان غربي تاكنون وجود در خصوص كبوترخانه

پژوهش مستقل و درخوري صورت نگرفته است. قدمت 
-تر، دورافتاده بودن از مركز حكومت، و نداشتن ويژگيكم

هاي هاي شاخص و برجستة معماريانه به نسبت كبوترخانه
توجهي به اين آثار از علل كممهم نواحي مركزي ايران، 

تاريخي است. مطالعات دربارة اين بناها كه تاكنون فقط 
چهار نمونة از آنها در شهرستان مياندوآب شناسايي شده 
است، محدود به بررسي دو نفر از پژوهشگران آقايان 

و با هدف  1385زاده است كه در سال  پوراسد و الهوردي
در فهرست آثار ملي كشور بت براي ثتهية پرونده ثبتي آنها 

ها بازديد كرده اند و به نوشتن گزارش از اين كبوترخانه
هاي مختلف، و بازديد، تهية نقشة معماري و برش

زاده، تصاويري از آن اقدام كرده اند (پوراسد و الهوردي
). لذا در اين نوشتار به بررسي اين بناها به عنوان 1385

-شدة استان ميتر شناختهكم يكي از آثار مهم اما گمنام و

  پردازيم. 
  

  شهرستان مياندوآب محيطيجغرافيايي و زيست موقعيت
 18/4حدود  ،هكتار300/223 شهرستان مياندوآب با وسعت

ارتفاع دهد.  درصد از سطح استان را به خود اختصاص مي
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تا بيش از  1000 ةاين شهرستان از سطح دريا در محدود
ها و  شهرستان را تپه از سطح درصد33/11. استمتر  2000

و... تشكيل  ،درصد بقيه را اراضي دشتي، سيالبي 67/88
دقيقه طول  6درجه و  46در  اين شهرستان .دهد مي

دقيقه عرض جغرافيايي قرار  46درجه و  36جغرافيايي و 
شرقي   كيلومتري جنوب 164اين شهرستان در  .گرفته است

هاي  ه) و بين شهرستانغربي (ارومي  مركز استان آذربايجان
 كرانة است.دژ و ملكان واقع  بوكان و مهاباد و شاهين

در بر گرفته را  شهرستانغربي   شمالبخش اروميه  ةدرياچ
 آذربايجانبا استان شمالي آن مرز مشترك  و حد است

هاي داراي سه بخش به ناممياندوآب  است.شرقي  
بخش  است. دهستان يازده باو باروق  ،آباد، مركزي مرحمت
آباد شمالي و  هاي مرحمتدهستان شاملآباد  مرحمت
هاي دهستان شاملبخش مركزي  ؛آباد مياني مرحمت

آباد،  رود شمالي، مرحمت رود جنوبي، زرينه رود، زرينه زرينه
 شاملبخش باروق  و؛ جنوبي، مكريان شمالي آباد مرحمت
 و آجرلوي غربي ،هاي باروق، آجرلوي شرقيدهستان

پوشش گياهي غالب اين شهرستان عمدتاً مرتع بوده  است.
د. ولي آثار شو و جنگل در اين شهرستان مشاهده نمي

باالمو و آيديشه  ةدر در انيدرختصورت تكه جنگل ب
 هاي هنوز هم در منطقه وجود دارد. از آن جمله گونه

و ارجنگ در مناطق مذكور  ،زالزالك، بادام كوهي درختي
رود  هاي سواحل زرينه گزستان بر آن قابل ذكر است. عالوه

در اروميه  ةسد انحرافي نوروزلو و سواحل درياچ و پشت
صورت ه رود كه ب رود و زرينه فاصل مصب سيمينه حد

هاي پست و هاي زراعي و زمينكمربندي حايل ميان زمين
شود. مي ديده ،اروميه است ةزار سواحل درياچ شوره

هاي دائمي و  از رودخانه هاي شهرستان مياندوآب رودخانه
هاي و از كوه استاروميه  ةآبريز درياچ ضةپرآب حو

هايي از آن از حد مرزي استان  كردستان و زمزيران و شاخه
شرقي   غربي با استان زنجان و استان آذربايجان  آذربايجان

گيرند و در جهات شمال به جنوب و  (سهند) سرچشمه مي
از  باالدستو در  شرق به غرب شهرستان جاري هستند

هاي گذرند كه طرفين آنها را كوه مي يهاي عميق قعر دره
با بستر عريض  دستپايينمرتفعي احاطه كرده است و در 

هاي  رودخانه) 1 ة(نقش شوند متوجه درياچه اروميه مي
  : از ندا جاري اين شهرستان عبارت

 
  .)گيتاشناسي(مأخذ:  )3سقال() و قره2آباد () تقي1په قلعه (تشهرستان مياندوآب و موقعيت روستاهاي اوچ. نقشه 1نقشة 
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   )رود (جغاتوچاي زرينه ةرودخان. 1
ترين  كيلومتر يكي از پرآب 240اين رودخانه با طول حدود 

- كه از كوه استاروميه  ةآبريز درياچ ضةهاي حو رودخانه

الياس بين سقز و بانه با نام چشمه كردستان و قرههاي چهل
اي  گيرد. اين رودخانه از مجموعه سرچشمه مي» چم سقز«

 .شود و سيالبي تشكيل مي ،هاي دائمي، فصلي از سرشاخه
و چاي، چاي، خرخرههاي ساروقاصلي به نام ةشاخ سه

كاظمي بوكان به هم  در سد شهيد رود سقزچاي و زرينه
هاي  شاخه پيوستنمسير پس از  ةادامدر و  پيوندندمي

هاي فصلي متعدد به طرف  ههوالسو و آجرلو و شاخ
  .دشون درياچه اروميه سرازير مي

  
   )رود ( تاتائو سيمينه .2

-هاي شمالي كوه هاي اصلي اين رودخانه از دامنه سرشاخه

سور سرچشمه هاي زمزيران و خسرو و ابراهيم جالل و مام
جنوب به شمال جريان عموماً در جهت در  و گيرند مي

هاي  ي زير كشت كنارهدن اراضكريافته پس از مشروب 
رود را تشكيل  سيمينه ةپيوندد و رودخان خود به يكديگر مي

هاي مسير رود پس از مشروب كردن دشت سيمينه .دهند مي
غربي شهر   خود در امتداد جنوب به شمال، در جنوب

غربي تغيير مسير داده و پس از   مياندوآب به سمت شمال
 ةهاي حاشي ه باتالقغربي، ب  دشت مياندوآب عبور از ميانِ

  ريزد.ميجنوبي درياچه اروميه 
  
  چاي  رودخانه ليالن .3

رود است كه  هاي فرعي زرينه شاخه ليالن چاي از ةرودخان
از ارتفاعات جنوبي سهند سرچشمه گرفته و در مسير خود 

غربي تغيير مسير   نوبجكيلومتر از جنوب به سوي  40
زند و  يخ ميلب اغدهد. آب اين رودخانه در زمستان  مي

اين رودخانه تماماً ارتفاع  ضةو حو نيستگيري  قابل اندازه
و در پايين  داردرود  هاي فرعي زرينه از ساير شاخه يتركم

رسد ميرود  زرينه ةقند مياندوآب به رودخانة كارخان
  ).1387مهندسين مشاور پيشاهنگان آمايش، (
 

  كبوترخانه هاي مياندوآب
برداري از آنها را در ها و سنت بهرهمركز عمدة كبوترخانه

ايران، اصفهان و نقاط پيرامون آن همچون گلپايگان، 
زاده خوانسار، لنجان، خوارسگان، و غيره دانسته اند (هادي

). با اين وجود در متون و منابع كهن به 47: 1385كاخكي، 
ها در ديگر نقاط كشور اشاره وجود و احداث كبوترخانه

جنوب آذربايجان غربي يكي از اين  شده است. مناطق
هاي گذشته در آن از وجود اين نواحي است كه در دوران

ها به لحاظ بناها استفاده شده است. اصوالً كبوترخانه
بناهايي شاخص اما عجيب هستند. طراحي آنها  ،معماري

ست كه گنجايش ايگزيني كبوترها به شيوهبا هدف النه
آوري كود د. عالوه بر اين جمعهزاران كبوتر را داشته باش

شود، حاصل از فضوالت آنها كه اصطالحاً چلغوز ناميده مي
امري است كه بر معماري و شيوة ساخت آنها تأثيرگذار 

تر ها بيشبوده است. هدف از ساختن اين كبوترخانه
جات و استفاده از فضلة كبوتر براي كود دادن صيفي

ي پرورش خود كبوتر و تر براها بوده است و كمتاكستان
رسد در مياندوآب و شهرهاي اطراف تغذية آنها. به نظر مي

هاي محيطي و وجود دشتبه لحاظ وضعيت مساعد زيست
هموار و قابل كشت و به تبع آن كشاورزي نسبتاً گسترده، 

شده است و تعداد نياز به كود همواره احساس مي
ر اثر مرور زمان تر از اين بوده است اما دها بيشكبوترخانه

-تخريب شده و از بين رفته اند. بناهاي موجود نيز كه بيش

هاي خانگي هستند در حال حاضر رو تر از نوع كبوترخانه
به ويراني گذاشته اند و با توجه به از رونق افتادن كود آنها، 
ساخت و نگهداري آنها براي روستاييان مقرون به صرفه 

  ارد. نيست و مورد استفاده چندان ند
شدة هاي شناساييشناسي كبوترخانهبه لحاظ گونه     
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خان افشار در تكاب، مياندوآب همانند كبوترخانة حسينعلي
هاي چهاركنج اند و هر چهار كبوترخانة جزو كبوترخانه

شده داراي پالن مستطيلي هستند. فقط يكي از آنها مطالعه
است. به صورت دوقلوي مشابه و يكي دوطبقه ساخته شده 

تر خشتي و كاهگلي است و اين امر شايد يكي مصالح بيش
از علل اصليِ در تسريع روند تخريب و نابودي آنهاست. 

هاي ديگر هاي مياندوآب نسبت به كبوترخانهكبوترخانه
هاي اصفهان و نواحي مركزي ايران ويژه كبوترخانهمناطق به

تر و محقرتر و حتي كبوترخانة سردار تكاب، كوچك
تر و شالِ گچي كه هاي مياني مرتفعاخته شده اند و برجس

هاي هاست در نمونهاز خصايص غالب كبوترخانه
هاي توان وجود شالخورد. البته ميمياندوآب به چشم نمي

هاي مياندوآب را متصور شد كه در اثر گچي در كبوترخانه
هاي خارجي به بافت نامستحكم پوشش كاهگلي ديواره

  و از بين رفته است.مرور ريخته 
  

       آبادتقي ةكبوترخان
رود آباد از توابع دهستان زرينهاين بنا در روستاي تقي

بخش مركزي در سه كيلومتري جنوب مياندوآب  در شمالي
طول جغرافيايي و  º36 56′ 52″واقع است، موقعيت آن 

″22 ′07 º46  متر از  1247عرض جغرافيايي و ارتفاع آن
ر، و مت3/7متر، عرض آن 1/9طول بنا   سطح دريا است.

 متر مربع است. 66و مساحت كلي آن  متر6/7ارتفاع آن 
هاي زيبايي است كه در اواخر اين كبوترخانه از كبوترخانه

: 1385زاده، دورة قاجاريه بنا شده است (پوراسد و الهوردي
شكل و ). مصالح بنا تماماً خشت است و پالن آن مستطيل7

طول و عرض قرينه است و توسط ديواري در در دو محور 
فضاي داخلي به دو نيم، تقسيم شده است. در هر دو طرف 
اين ديوار كه يك متر ضخامت دارد، يك درگاه براي عبور 

وآمد افراد و چهار بازشو در ارتفاع مختلف براي رفت
هاي ديوار، كبوترها ايجاد شده است و در ساير قسمت

بنا ايجاد  غربي. ورودي اصلي در ضلع ها تعبيه شده اندالنه
ارتفاعي است كه در چهارچوب در چوبي كمداراي شده و 

كاررفته در آن از آجر استفاده شده است. نظم و ترتيب به
ها و ساخت بنا و ابعاد و اندازة دقيق و يكسان النه

-هاي قابل توجه بنا محسوب ميديوارهاي آن از ويژگي

ه (با مقطع دايره) براي شود. چند رديف چوب گرد
هاي فوقاني در داخل ديوارها بر روي هم دسترسي به النه

- دندانه«تعبيه شده است و در هر چهار جبهة كبوترخانه، 

شده  تعبيهها و تيرهاي چوبي براي نشستن كبوترها »موشي
سقف آن با متر است و 6/7است. ارتفاع كبوترخانه حدود 

هاي چوبي و به صورت مسطح اجرا شده استفاده از تيرك
از آنجا كه بنا در داخل باغي مشجر قرار دارد، با  است.

هدف جلوگيري از نفوذ آب به آن هنگام آبياري باغ، بنا 
متر باالتر از سطح طبيعي زمين احداث سانتي 70حدود 

شده است. سه رديف كالف چوبي افقي دورتادور بنا اجرا 
هاست كه متروكه است آباد ساليشده است. كبوترخانة تق
گيرد. با اين حال بنا در سالم مانده و مورد استفاده قرار نمي

گونه تعمير و دخل و تصرفي در آن مشاهده است و هيچ
هاي يكسان شود. انتظام اجزاي اين كبوترخانه و اندازهنمي
هاي اين بناي ها از ويژگيموشيها و ديوارها و دندانهالنه

  .)2 ة)(نقش3و  2، 1(تصاوير آيد شمار مي هفرد بهبمنحصر
 

  
   آبادنمايي از كبوترخانة تقي. 1تصوير 

  .)آرشيو ميراث فرهنگي آذربايجان غربي(مأخذ: 
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  آباد. نماي ورودي كبوترخانة تقي. 2تصوير 

  )مأخذ: آرشيو ميراث فرهنگي آذربايجان غربي(
  

  
  آباد. ة تقيبخشي از فضاي داخلي كبوترخان. 3تصوير 

  )آرشيو ميراث فرهنگي آذربايجان غربي(مأخذ: 
  
  

   زادهنظام ةكبوترخان
-زاده در ميان باغ مشجري در روستاي تقـي كبوترخانه نظام

آباد از توابع دهستان زرينه رود شـماليِ بخـش مركـزي در    
 º36 56′ 53″سه كيلومتري جنوب مياندوآب در موقعيـت  

عـرض جغرافيـايي قـرار      º46 07′ 22″طول جغرافيايي و 
متر از سطح دريا اسـت. طـول بنـا      1247دارد و ارتفاع آن  

متر و مسـاحت  70/7و ارتفاع آن حدود  50/6، عرض آن 9
متر مربـع اسـت و قـدمت آن بـه اوايـل       51كلي آن حدود 
). 7: 1385زاده، رسد (پوراسـد و الهـوردي  دورة پهلوي مي

زاده ث مرحوم نظامدر حال حاضر كبوترخانة در اختيار ورا
است. بنا تركيبي از خشت خام و آجر است به اين صورت 

متر با آجر  5كه بخش تحتاني و بيروني كبوترخانه تا ارتفاع 
دار  قـوس اندكي احداث شده است و نماي بيروني ديوارها 

است و بخش فوقاني نماي بيروني و نماي داخلـي فضـاي   
سـقف آن بـا    شـده و  سـاخته كبوترخانه با خشت و چينـه  

هاي چوبي به صورت مسـطح اجـرا شـده    استفاده از تيرك
ورودي بنا در كوچكي است كه در ضلع غربي ايجاد  است.

بخشي از چارچوب آن ريخته  ،توجهيشده ولي به دليل كم
و از بين رفته است. در كنار بنا اتاق كوچكي قرار دارد كـه  

 ده است. دره شـــاحتماالً براي ذخيرة آذوقة كبوترها ساخت
هـاي شـرقي،   هاي اطراف در جبهـه داخل بنا ديوارها و النه

 100و  70،  40،  30شمالي، غربـي و جنـوبي بـه ترتيـب     
متـر عقـب نشـيني دارد. ايـن كبوترخانـه نيـز بـراي        سانتي

جلوگيري از نفوذ آب داخل بنا آن در هنگـام آبيـاري بـاغ،    
اخته شده متر باالتر از سطح طبيعي زمين سسانتي 70حدود 

متري بـا سـنگ بـاال    سانتي 50است و پي ديوارها تا ارتفاع 
-آمده است. چند رديف چوب گرده براي دسترسي به النـه 

هاي بااليي در داخل ديوارها بر روي هم مستقر شده است. 
هاست كه متروكه است و مـورد اسـتفاده قـرار    اين اثر سال

گونه دخل و چگيرد. با اين حال بنا كالً سالم است و هينمي
  .)3 ة)(نقش7تا  4(تصاوير شود تصرفي در آن ديده نمي

  
   .زادهنمايي از كبوترخانة نظام. 4تصوير 

  ) آرشيو ميراث فرهنگي آذربايجان غربي(مأخذ: 
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  .بايجان غربي)(مأخذ: آرشيو ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري آذر آبادپالن، نماها، و مقاطع مختلف كبوترخانة تقي. 2 ةنقش
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  زاده نماي ورودي كبوترخانة نظام. 5تصوير 

  .)مأخذ: آرشيو ميراث فرهنگي آذربايجان غربي(
 

  
   زادهبخشي از فضاي داخلي كبوترخانة نظام. 6تصوير 

  .)مأخذ: آرشيو ميراث فرهنگي آذربايجان غربي(
 

  
 زادهنماي ديگري از فضاي داخلي كبوترخانة نظام. 7تصوير 

  .)أخذ: آرشيو ميراث فرهنگي آذربايجان غربيم(
  
  

 تپه قلعهاوچ ةكبوترخان
تپه قلعه در روستايي به همـين نـام از توابـع    كبوترخانه اوچ

كيلـومتري   20آبـاد بخـش مركـزي و در    دهستان مرحمـت 
شمال غرب مياندوآب درون باغي در كنار رودخانه سيمينه 

ــت   ــا در موقعيـ ــرار دارد. بنـ ــول  º37 01′ 54″رود قـ طـ
و  واقـع شـده  عرض جغرافيايي  º46 00′ 22″جغرافيايي و 

ر، ــمت 15متر است. طول بنا  1243ارتفاع آن از سطح دريا 
متر است و مسـاحت آن   5متر و ارتفاع آن 20/8عرض آن 

متر مربع است. قدمت كبوترخانه به اوايل دورة پهلوي  123
ع شده بـه  تپه قلعه واقرسد و از آنجا كه در روستاي اوچمي

: 1385زاده همين نام اشتهار يافته است (پوراسد و الهوردي
تپــه قلعــه مالــك خصوصــي دارد و در ). كبوترخانــه اوچ7

اختيار وراث مرحوم بـاقرپور اسـت. بنـا از دو كبوترخانـه     
مجزا تشكيل شده است كه در كنار هم ساخته شـده انـد و   

بـي  در محور عرضي قرينه اند. ورودي اصـلي در ضـلع غر  
هـا ورودي  واقع شـده اسـت ولـي هـر يـك از كبوترخانـه      

مجزاي ديگري دارند كـه حـد فاصـل آنهـا فضـاي روبـاز       
شكلي قرار گرفته است. پالن هر دو بنا نزديك بـه  مستطيلي

هـاي چـوبي بـه    سقف آن با استفاده از تيـرك مربع است و 
در داخل  صورت مسطح با پوشش كاهگل اجرا شده است.

اي (برج ميـاني) بـا قطـر    ون خشتي استوانهها ستكبوترخانه
متر احداث شـده كـه در تمـام    30/1تا يك متر تقريبي بين 

-بدنة آن فضاهاي متعدد چهـارگوش كـوچكي بـراي النـه    

گزيني كبوترها ايجاد شده است. بنا تماماً با خشت احـداث  
هاي كبوترخانه كمي پس از احداث و در حـالي  شده و النه

وز خشك نشده بوده، در دل ديوار ايجاد كه ديوارهاي بنا هن
هاي شده اند. چند رديف چوب گرده براي دسترسي به النه

فوقاني كبوترخانه بر روي هم در داخل ديوارها تعبيه شـده  
است و سطح بيروني اثر نيز با اندود كاهگل پوشـيده شـده   
است. با هدف جلوگيري از نفوذ آب آبياري به ايـن بنـا آن   

تر باالتر از سطح طبيعـي زمـين بـاغ احـداث     را حدود دو م
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كرده اند. بناي فوق آشيانه صدها كبـوتر اسـت و در حـال    
بـرداري قـرار   حاضر به منظور تهية كود حيواني مورد بهـره 

   ).4)(نقشة 10تا  8(تصاوير  گيردمي

  

 
  زاده پالن، نماها و مقاطع مختلف كبوترخانة نظام. 3 ةنقش

  .ي صنايع دستي و گردشگري آذربايجان غربي)(مأخذ: آرشيو ميراث فرهنگ
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  تپه قلعهدورنماي كبوترخانة دوقلوي اوچ.  8تصوير 

  .)مأخذ: آرشيو ميراث فرهنگي آذربايجان غربي(

  
   ستون خشتي (برج مياني) كبوترخانة سمت چپ. 9تصوير 
  .)مأخذ: آرشيو ميراث فرهنگي آذربايجان غربي(

  
   رج مياني) كبوترخانة سمت راستستون خشتي(ب. 10تصوير 
  .)مأخذ: آرشيو ميراث فرهنگي آذربايجان غربي(

 سقالقره ةكبوترخان

سقال در روستايي به همين نام از توابع بخش كبوترخانة قره
كيلومتري شرق مياندوآب و در چهار  31باروق در 

طول  º36 57′ 794″كيلومتري شهر باروق در موقعيت 
عرض جغرافيايي و ارتفاع  º46 20′ 434″جغرافيايي و 

. طول بنا متر از سطح دريا قرار گرفته است 1375
متر است 50/7متر و ارتفاع آن 30/14متر، عرض آن 80/16

قدمت آن به متر مربع است.  238و مساحت آن حدود 
گردد و توسط امير امجد بنا شده اواخر دورة قاجاريه باز مي

ه داراي مالكيت كبوترخان ).7: 1385است (پوراسد، 
خصوصي است و بنا به اظهار اهالي در اختيار پنج نفر از 

زاده، هاي رضاقلي عظيمسقال به ناماهالي روستاي قره
سادات ميرزاپور، الهوردي آقايي، حاج حسن ميرزاپور، و 

مصالح مورد استفاده در  حاج عزيز مكاريان قرار دارد.
يوارهاي كبوترخانه تماماً خشت و گل است و سطح د

خارجي نيز با اندود كاهگل پوشيده شده است. ضخامت 
-ها يك متر است. بنا به صورت هشتديوار درتمام بخش

منتظم و ناقص احداث شده است. در تمام سطح ضلعي نا
متر سانتي 40×23×20هايي به ابعاد داخلي ديوارها النه

ساخته شده كه زماني محل سكونت بيست هزار كبوتر بوده 
. در حال حاضر به علت وجود برخي حيوانات است

شكارگر و نيز شكار كبوترها توسط صاحبان بنا فقط حدود 
كنند. ورودي بنا در كوچك پانصد كبوتر در آن زندگي مي

ارتفاعي است كه در ضلع جنوبي واقع شده است. در و كم
فضاي مابين ديوارها سه رديف تير چوبي براي دسترسي 

بااليي بر روي هم تعبيه شده است. در هاي راحت به النه
ضلعي كبوترخانه، يك فضاي هشت داخل بناي هشت

پله تر نيز ساخته شده است كه داراي يك راهضلعي كوچك
پله ديگر هم در كنار در ورودي در داخل بنا است. يك راه

گونه دخل و تصرفي در بناي آن مشاهده قرار دارد. هيچ
هاي با استفاده از تيرككه  شود ولي بام كبوترخانهنمي
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نقشة لواسان كوچك، . 2 ةنقش  
.)مرتضي نژادبخش(مأخذ:  دهد.اي كه با رنگ سياه مشخص شده است، محلة شوركاب را نشان ميمحدوده  
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  .)بخشمرتضي نژادمأخذ: شوركاب ( ة. محل4 ةنقش
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نقشة لواسان كوچك، . 2 ةنقش  
.)مرتضي نژادبخش(مأخذ:  دهد.اي كه با رنگ سياه مشخص شده است، محلة شوركاب را نشان ميمحدوده  
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چندين بار با اندود كاهگل  چوبي مسطح اجرا شده است،
هاي بااليي تمامي اضالع ـ كه پوشيده شده و قسمت

تخريب شده بوده است ـ توسط صاحبان بنا به صورت غير 
علمي و نامنظم با آجر فشاري مرمت شده است. با توجه به 

چنين لحاظ كاربري و همفرد بودن بنا در استان از منحصربه
قدمت و مصالح مورد استفاده در آن و نيز عدم وجود 
تفاهم بين مالكان، حفاظت از بناي كبوترخانه ضروري 

است. با توجه به قرار گرفتن كبوترخانه در كنار رودخانه و 
نيز كيفيت سست مصالح مورد استفاده در آن (خشت و 

احتمال  توجهي و بارش مداوم برف و بارانگل)، بي
هاي بنا وجود دارد. با اين وجود در حال حاضر تخريب پي

 گيرداين بنا براي نگهداري كبوترها مورد استفاده قرار مي
  ).5)(نقشة 13تا  11(تصاوير 

 
  .ان غربي)(مأخذ: آرشيو ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري آذربايج تپه قلعهپالن، نماها و مقاطع مختلف كبوترخانة اوچ. 4 ةنقش
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   ..سقالنماي شمالي كبوترخانة قره. 11تصوير 

  .)مأخذ: آرشيو ميراث فرهنگي آذربايجان غربي(

  
  سقال نماي شرقي كبوترخانة قره. 12تصوير 

  .)مأخذ: آرشيو ميراث فرهنگي آذربايجان غربي(

  
   سقالبخشي از فضاي داخلي كبوترخانة قره. 13تصوير 

  .)رهنگي آذربايجان غربيمأخذ: آرشيو ميراث ف(

  
  گيري نتيجه

بر خالف  اندشده  شناسايي كه در مياندوآب ييهاكبوترخانه
هاي فالت مركزي ايران داراي پالني چهارگوش كبوترخانه

  هستند.
مصالحي كه در آنها بكار رفته خشت و گل و اندود و كاه 
گل است، و همين امر موجب تسريع روند تخريب آنها 

  گرديده است. 
هاي مركزي هاي مياندوآب نسبت به كبوترخانهكبوترخانه

نه تنها از وسعت كمتري برخوردار بوده بلكه بسيار 
هاي مياني كوچكتر و محقرتر ساخته شده اند؛ و برج

-گچي كه از خصايص غالب كبوترخانهتر و شالمرتفع

  خورد.هاي مياندوآب به چشم نميهاست در نمونه
سپرده شدن  از جمله عللي كه موجب به فراموشي

توان به گسترش شهر و هاي مياندوآب شده ميكبوترخانه
روستا، آلودگي صوتي شهرها و سر و صداي زياد كه باعث 

باال رفتن ارزش مهاجرت كبوترها شده است اشاره كرد. 
زمين و در نتيجه تخريب و تبديل اين بناها به واحدهاي 

كشت گذاري، و تغيير الگوي مسكوني، تيراندازي و دام
هاي عظيم اشاره كرد. افزون بر اين به حركت درآمدن چرخ
هاي سنتي به ماشين و صنعت سبب شد تا بسياري از پديده

تدريج حاشيه رانده شود. با پيشرفت دانشِ كشاورزي به
منابع جديدي از كودهاي شيميايي شناسايي شد و در اين 

ي ها و كود حاصل از آنها رقباي نوظهورميان كبوترخانه
تدريج رو به افول نهاد. با اين يافتند و استفاده از آنها به

وجود اين بناها به مثابه يكي از آثار تاريخي مرتبط با 
ميراث كشاورزي داراي اهميت فراوان هستند. در مقياس 

هايي از فرهنگ غني مردم را ها، گوشهملي اين كبوترخانه
وشمندي و هايي ارزشمند از هگذارند و برگبه نمايش مي

درك باالي كشاورزان و معماران ايراني در استفاده بهينه از 
منابع موجود گياهي و حيواني و ايجاد و ارائة مكاني در 
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آميز از طبيعت هستند و از اين برداري زيركانه و احترامبهره
رو شايسته توجه و حفاظت و مرمت هستند. عالوه بر اين 

هم و شايان توجهي گردي) كه بخش ماكوتوريسم (طبيعت
- از صنعت بزرگ و رو به گسترش گردشگري به شمار مي

هاي بكر آيد و منافع مادي آن نيز قابل توجه است به نمونه
و اصيل ـ كه كبوترخانه ها نيز ازآن جمله اند ـ وابسته 

ريزي به است. احيا و مرمت آنها در درجة اول، و برنامه

يدار از اين بناها از اندازي تورهاي تفريحي و دمنظور راه
تواند زمينه را براي پيشرفت جمله مواردي است كه مي

صنعت گردشگري در منطقه فراهم آورد و عالوه بر توجه 
به نبوغ گذشتگان اين مرز و بوم به طور مستقيم و غير 
مستقيم زمينه براي ايجاد اشتغال بخشي از جمعيت جوان و 

  جوياي كار فراهم كند.       

  

 
  .(مأخذ: آرشيو ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري آذربايجان غربي) سقالپالن، نماها و مقاطع مختلف كبوترخانة قره. 5 ةنقش
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