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دو قطعۀ مورد اش��اره، متعلق به يک ظرف و به ش��کل کاسهای 
گود هستند که سه شیار افقی موازی بر سطح بیرونی آن کنده شده 
است. با توجه به آثار و بقايای معماری مشهود بر سطح محوطه و در 
دره غربی آن، و نیز با تکیه بر قدمت مجموعه سفال جمعآوریشده 
از س��طح محوطه، میتوان محوطه و اين قطع��ات را نیز متعلق به 

دوران تاريخی � اسالمی دانست.    

برآیند
پراکندگی زيس��تگاه شیَش��م/ َج��گ در جنوب آس��یا و قابلیتهای 
چش��مگیر چوب آن، امکان کاربرد آن را به اشکال مختلف در طول 
تاري��خ فراهم آورده اس��ت و ش��واهد اس��تفاده از آن در مصنوعات 
دستس��از در مهمترين محوطههای شناختهشدۀ درۀ سند، و شمال 

و جنوب خلیج فارس وجود دارد. 
     گرش��ويچ با ديدن اين درخت خودرو در ارتفاعات شمال بشکرد 
)1956م(، نظري��ۀ انتقال چوب آن به ش��وش و اس��تفاده از آن در 
کاخه��ای داري��وش در آنجا را مطرح کرده اس��ت؛ با اين فرض که 
چوبه��ا از طريق بن��دری در همان نزديکی )هرم��ز کهنه در کنار 
رودخانۀ میناب يا بندر جاس��ک( در کش��تیها بارگیری میش��ده و 
میشده اند. اين نیز مس��تلزم بررسیهای بیشتر  به ش��وش منتقل
و مطالعات دقیقتر باستانشناس��ی و کشفیات آينده است. مطالعات 
نگارن��ده در خصوص ام��کان جابهجايی چوب جگ از بش��کرد به 

شوش همچنان ادامه دارد. 
اين نوش��تار اش��ارهای ب��ود به وجود اين گون��ۀ گیاهی باارزش 
و پرکارب��رد در منطقۀ بش��کرد و معرفی آن برای نخس��تین بار، تا 
آغ��ازی ب��ر مطالعات بع��دی و جلب نظ��ر پژوهش��گران عالقمند 
حوزۀ گیاه� باستانشناس��ی و زبانهای باس��تانی باشد تا با مطالعات 
بینرش��تهای، اين ابهام روشن ش��ود و امکان ارتباط بین دو حوزۀ 
فرهنگی جنوب غرب و جنوب ش��رق ايران و اهمیت منطقۀ بشکرد 
در دوران هخامنش��ی و پس از آن، مورد بررس��ی بیشتر و دقیقتر 

قرار گیرد.  
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میدانی همراهی و راهنمايی کردند، از جناب آقای حس��ین رحمانی 
که در کاهکن و بخشهای ديگر درخت جگ را به نگارنده نش��ان 
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Abstract:
Golestān Palace is the remnant of the historic citadel of Tehran, 
which dates back to the Safavid period, and the Zandiyeh 
and Fatḥ-Ali Shah Qajar. But because of extensive repairs 
by Nasser al-Din Shah in 1905, most of the buildings in this 
complex are regarded to be from the Nasseri era. Golestān 
Palace was the residence of the Qajar kings and the country’s 
administrative heart whose architectural decorations had 
formed in connection with traditional cultural concepts, as 
well as a mixture of traditional and western and fully western 
concepts. To decorate the palaces and government buildings 
in this era, some religious, national and traditional concepts, 
such as common tales, were used and building pictorial 
backgrounds using natural scenery, structures, depicting 
animals, plants, and inanimate objects became popular. 
Painting fruit was a new concept which appeared in the Haft 
Rang [seven colour] tiles used on the outside walls of the 
Golestān Palace. These tiles were painted with depictions of 
bunches of flowers, and fruit such as pomegranates, grapes, 
cucumbers, Persian melons, apples, pears, and watermelons. 
Given the importance of food among Iranians, the fruit 
paintings can be considered alongside the cultural and social 
changes during the Qajar era which have been reflected in 
travelogues and photographs remaining of that time; foreign 
tourists have mentioned the welcoming of guests by various 
types of food and fruit and have described the Iranian food 
spreads and their culinary traditions. The main question of 
this research is to do with the method of depicting fruit in the 
tiles of the Golestān Palace and the general aim of this article 
is understanding how the cultural evolution and changes in 
artistic depictions have been reflected in the Qajar era.  This 
research considers raw food to be a cultural element, and 
uses a descriptive-analytical approach, gathering information 
from libraries, making use of photographs, and travelogues 
related to the Qajar era. The history of depicting fruit in 
Iranian Architectural ornamentation is considered to go back 
to the Afshar era and the Indian masons which has remained 
as expanded decorative paintings. In the painted tiles of the 
Qajar era, fruit types appeared which have never been used as 
ornamentation before. For example, apart from the common 
fruit, vegetables and fruit such as cherries, sour-cherries, and 
corn were painted on the tiles of the Golestān Palace. The 

corn with large yellow kernels, and some red cherries have 
been depicted alongside other fruit. What is remarkable about 
the depiction of the fruit, is the ornamental arrangement of 
the fruit with leaves and flowers; most of the fruit are seen 
as individual or bunches in arrangements that includes a 
framework of leaves and flowers. The frames are not uniform 
and sometimes are accompanied by architectural elements 
such as pillars or sometimes with green vines and trestles of 
greenery. The fruit are depicted freely using different colour 
shading, colour bordering using lines, and cross hatching 
which has been copied form imported post cards and magazine 
pictures. Plants and fruit have had a legendary, symbolic and 
ritualistic place in the Iranian psyche since the ancient times; 
but, in the Qajar era, they have appeared in a realistic style 
and as one of the main concepts of depictions, rivalling the 
European still life paintings. The findings in this research 
show that, although the fruits depictions in the Golestān 
Palace are a continuation of the previous eras, but the cultural 
evolution of the Qajar era has had an effect on them and has 
changed a lot in relation to the Iranian culinary culture. 

Keywords: Golestān Palace, Architectural Ornaments, 
Pictorial Qashani [tile work] , depicting fruit, culinary culture
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Abstract
Bird dropping in terminology of stone deterioration pattern 
is a sub branch of deposit decay, means accumulation of 
exogenic materials, on stone surface, dropping has a main 
role in deterioration of buildings and stone monuments. 
Birds not only to build the nests and noisy cause to bother, 
but also due to transfer of variety disease into human, 
especially when it drops any place and then this deposit 
dried and them particles distribution in the space. This 
problem is important for the investigation of environmental 
health and conservation aspects. Nevertheless their nests 
are suitable place for ectoparasite that is hazardous for 
humans healthy. Recent researches about the effect of 
biodeterioration of birds dropping showed that the rate of 
acid content and soluble salts of dropping is about 4% and 
with this interaction specialty by porous limestone rock due 
to damage chemicals, dissolved minerals, salts dissolved and 
etc. in this review article, we investigate the damage role 
of birds dropping on stone surfaces and considering Bird 
control method to eliminate or deter pest birds from landing, 
roosting and nesting.

Keywords: Bird’s Dropping, Chemical Damage, Stone 
Masonry, Controlling Method.
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1. مقدمه
یادمان ه��ای می��راث فرهنگ��ی ام��روزه ب��ه مثاب��ه یکی از 
قابلیت های مهم کس��ب درآمد از طریق توسعۀ گردشگری در 
مناطق مختلف دنیا محسوب می شوند. در این میان گونه های 
مختلف میراث خود نش��ان دهندۀ تنوع و ویژگی های تمدنی 
منحصربه ف��رد کشورهاس��ت که باعث تقویت ای��ن قابلیت ها 
می ش��ود )Price, & Doehne, 2011: 8(. حفاظ��ت از میراث 
سنگی به واسطۀ ارزش های تاریخی، فرهنگی، هنری و به ویژه 
اقتصادی چندین دهه اس��ت که ب��ه یکی از دغدغه های مهم 
کش��ورها و مجامع علم��ی مرتبط با می��راث فرهنگی تبدیل 
شده اس��ت. در همین راس��تا مهم ترین حوزه های مطالعاتی 
مطرح ش��ده در قال��ب ادبیات حوزۀ حفاظت و مرمت س��نگ 
را می توان در یک تقس��یم بندی کلی به شناخت ویژگی های 
س��اختاری س��نگ، بررس��ی مکانیس��م ها و گونه های آسیب 
و عوام��ل آن، توس��عۀ درمان های حفاظتی و پیش��گیرانه، و 
ارزیاب��ی اثربخش��ی درمان ها و موضوعات دیگر تقس��یم کرد 
)رازانی، 1396: 25(. مطالعات انجام ش��ده دربارۀ س��ازه های 
تاریخی س��نگی که در معرض فروپاشی قرار دارند، از اهمیت 
زیادی برخوردار اس��ت. چراکه آسیب های وارده بر سنگ های 
تاریخی موجب صرف هزینه های باالی اقتصادی جهت تأمین 
اقدامات درمانی می شود. گرچه تمام ساختارها و مواد به ناچار 
فرآیند آسیب را تجربه می کنند، اما حفاظت از سنگ به دلیل 
استفاده گسترده از آن در میراث فرهنگی و مستعد بودن آن 
به طیف گستردهای از فرآیندهای فروپاشی، از انحالل گرفته 

تا تخریب فیزیکی، ضروری است.
     در ابنیۀ س��اخته شده با مصالح سنگی، دو عنصر تزیین و 
طرح سنگ ها مشخصه هایی هستند که حفاظت از آن ها امری 
مهم به شمار می رود. خصوصیاتی که در بنای تاریخی، جنبۀ 
زیبایی شناسی ش��کلی و سبک معماری را  نشان می دهد، به 
ص��ورت ویژه قابل توجه پرندگان ق��رار می گیرند و پرندگان با 
النه سازی و سکنی گزیدن بر روی آن ها موجب تخریب آن ها 
می گردند. س��نگ مس��تعد تغییر رنگ و درنتیجه ناهمگونی 
بصری اس��ت، یک��ی از عوام��ل همی��ن ناهمگون��ی، تجمع 
 Verges-Belmin,( فضوالت پرندگان بر روی س��نگ اس��ت
45 :2008(. مقادی��ر باالی نمک موج��ود در تجمع فضوالت 
پرن��دگان می توان��د یک عامل مهم فروپاش��ی برای س��نگ 
محس��وب شود، به خصوص تبلور گس��تردۀ نمک های محلول 
موجود در فضوالت هنگامی که وارد منافذ س��نگ می شوند، 
موج��ب پدیده های نهان ش��کفتگی و ش��کفتگی ش��ده و به  
عنوان فرایندهای مهمی که موجب زوال س��نگ های تاریخی 
می ش��ود، به رسمیت ش��ناخته  شده اس��ت. حضور نمک در 
س��اختمان ها، امری عادی بوده و نمک ها بسته به منشأشان، 
Gómez-( طیف گس��ترده ای از ترکیبات را ش��امل می شوند

Heras et al, 2004: 506(. ساختمان هایی که پایۀ ساختاری 
کربناتی یا کلس��یتی دارند و با مصالحی چون س��نگ  آهک و 
ماسه سنگ ساخته می شوند، در برابر اثرات ناشی از اسیدهای 
آزادشده در فضوالت پرندگان آسیب پذیرتر اند. درجۀ سختی 
سنگ های آهکی می تواند از سختی پایین همانند سنگ آهک 
اولیت تا س��ختی های باالتر مانند س��نگ های پرتلند و مرمر 
متنوع باش��د. این س��نگ ها به دو عارضۀ باران های اسیدی و 
محصوالت اس��یدی فضوالت پرندگان که سبب فروپاشی اش 
می شوند، حساس است. در برخی موارد دیده  شده که ترکیب 
دو عام��ل مذکور موجب خس��ارت دی��دن ارزش های بصری 
 Channon, 2004:( سنگ و همچنین فروپاشی آن شده است
24(. پرندگان و به ویژه کبوتران و به میزان کمتری س��ارها و 
زاغچه ها موجب آسیب به ساختمان ها شده و آن ها را بدشکل 
می کنن��د. فضوالت آنها مجراهای خروجی آب باران در بام را 
مسدود کرده و همچنین می توانند موجب رشد چمن و دیگر 
گیاهان در آب روها  ش��وند )فیل��دن، 1394: 171(. ازآنجاکه 
یکی از مهم ترین پرندگان آسیب رسان بر ساختارهای سنگی 
به  واس��طۀ نقش فعال فضوالت و هم زیستی بیش تر با انسان 
کبوت��ران هس��تند، تمرکز ای��ن مقاله بر شناس��ایی خطرات 
احتمالی کبوتران برای س��المتی انس��ان ها و تخریب مصالح 
س��نگی بناها و معرفی راهکارهای پراندن آن ها از محیط های 

مورد نظر است.

2. کبوتران در زیستگاه های انسانی
ام��روزه کبوتران ج��زء جدی ترین آفات پرن��ده در ارتباط با 
س��کونتگاه های انسانی هستند. کبوتران عموماً در مکان هایی 
نظیر اطراف محوطۀ زمین های زراعی، پارک ها، ساختمان های 
ش��هری و ُکنج عناصر تزیینی معماری ساختمان ها و مناطق 
دیگ��ر که فرصت اس��تراحت و النه کردن را به آن ها می دهد، 
یاف��ت می ش��وند )Murton et al 1972; p.877(. مکان ه��ای 
مورد عالق��ۀ پرنده ها نه  تنه��ا بر بلندی های��ی همانند باالی 
مجسمه ها و بام ها اس��ت، بلکه فضاهایی افقی همانند عناصر 
تزیینی ساختمان ها، پیش آمدگی لبۀ بام ها، نقش برجسته ها، 
پای پنجره و پشت نرده های تزیینی نیز برای کبوتران جذاب 
بوده و از جهاتی چون س��هولت النه سازی بر روی این سطوح 
صاف، فرصت های مناسب تر برای یافتن غذا، ایجاد پناه گوشۀ 
مناس��ب برای در امان ماندن از باد، باران و هوا برای پرندگان 
 .)Channon, 2004: 25( مکانی مناس��ب به  حس��اب می آیند
حضور کبوتران در ش��هرها عمدتاً درنتیجۀ فراهم بودن منابع 
غذایی است که با توسعۀ کشاورزی در دسترس قرار می گیرد 
و یا عمدتاً به حضور س��اختمان هایی که یک زیستگاه قطعی 
همسو با زیس��تگاه طبیعی را تشکیل می دهند، بستگی دارد. 
منابع غذایی و بناهای تاریخی عوامل کلیدی زیس��ت محیطی 

حفاظت پیشگیرانه در کنترل اثرات تخریبی فضوالت پرندگان 
بر بناهای سنگی
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چکیده
فضوالت پرندگان در واژه شناسی تخصصی سنگ در زیرمجموعه های آسیِب رسوب تقسیم بندی شده و 
به معنی تجمع و انباش��تگی مواد خارجی روی آثار س��نگی است که نقش قابل توجهی در تخریب بناها 
و یادمان های س��نگی دارد. پرندگان نه  تنها به  واس��طۀ النه کردن و صداهای شان باعث آزار می شوند، 
بلکه به س��بب انتقال بیماری های متنوع به انس��ان، به خصوص زمانی که فضوالت ش��ان خشک شده و 
ذرات آن ها در هوا پراکنده می شود، در مطالعات بهداشت محیطی و حفاظت و مرمت مورد توجه قرار 
گرفته  اند. در همین راستا آشیانۀ آن ها نیز محلی برای تجمع انگل های برونزی است که برای انسان در 
مواردی خطرناک گزارش  ش��ده  اند. تحقیقات اخیر در بارۀ اثرات تخریبی فضوالت کبوتران نشان داده 
اس��ت که محتوای اسیدی و نمک های محلول در آن ها حدود 4% است که برهم کنش آن با سنگ های 
متخلخل به خصوص س��نگ  آهک به تخریب شیمیایی، انحالل کانی ها، و به جاگذاری نمک های محلول 
در آن ها منجر می شود. در این تحقیق نقش تخریبی فضوالت پرندگان و آثار نمکی باقی مانده از آن ها 
در بناهای دارای مصالح س��نگی مورد بررسی قرار گرفته اس��ت. امروزه روش های دور کردن و پراندن 
پرندگان به دلیل آنکه آن ها جزئی از محیط  زیس��ت طبیعِی یادمان های تاریخی محس��وب می شوند و 
در برخی بناها به بخش��ی الینفک از جذبه های آن ها تبدیل  ش��ده  اند از اهمیت زیادی برخوردار است. 
ازاین رو کنترل و جلوگیری از صدمات آن ها � در عین  آنکه حیات طبیعی ش��ان در محیط ادامه دارد � 
می تواند باعث جلوگیری از تخریب آثار سنگی و همچنین انتقال بیماری ها به انسان از طریق حفاظت 
پیش��گیرانه شود. ازاین رو در این مقاله با اش��اره به راهکارهای داخلی و بین المللی در پراندن پرندگان 
از محیط های موردنظر، ش��رح چند روش اصلی آن همچون س��یم های ضد نشس��تن، خارک های ضد 

نشستن، استفاده از امواج التراسونیک مورد بررسی قرار گرفته است.

واژه  های کلیدی 
فضوالت پرنده، تخریب شیمیایی، مصالح سنگی، روش های کنترل.
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1. مقدمه
یادمان ه��ای می��راث فرهنگ��ی ام��روزه ب��ه مثاب��ه یکی از 
قابلیت های مهم کس��ب درآمد از طریق توسعۀ گردشگری در 
مناطق مختلف دنیا محسوب می شوند. در این میان گونه های 
مختلف میراث خود نش��ان دهندۀ تنوع و ویژگی های تمدنی 
منحصربه ف��رد کشورهاس��ت که باعث تقویت ای��ن قابلیت ها 
می ش��ود )Price, & Doehne, 2011: 8(. حفاظ��ت از میراث 
سنگی به واسطۀ ارزش های تاریخی، فرهنگی، هنری و به ویژه 
اقتصادی چندین دهه اس��ت که ب��ه یکی از دغدغه های مهم 
کش��ورها و مجامع علم��ی مرتبط با می��راث فرهنگی تبدیل 
شده اس��ت. در همین راس��تا مهم ترین حوزه های مطالعاتی 
مطرح ش��ده در قال��ب ادبیات حوزۀ حفاظت و مرمت س��نگ 
را می توان در یک تقس��یم بندی کلی به شناخت ویژگی های 
س��اختاری س��نگ، بررس��ی مکانیس��م ها و گونه های آسیب 
و عوام��ل آن، توس��عۀ درمان های حفاظتی و پیش��گیرانه، و 
ارزیاب��ی اثربخش��ی درمان ها و موضوعات دیگر تقس��یم کرد 
)رازانی، 1396: 25(. مطالعات انجام ش��ده دربارۀ س��ازه های 
تاریخی س��نگی که در معرض فروپاشی قرار دارند، از اهمیت 
زیادی برخوردار اس��ت. چراکه آسیب های وارده بر سنگ های 
تاریخی موجب صرف هزینه های باالی اقتصادی جهت تأمین 
اقدامات درمانی می شود. گرچه تمام ساختارها و مواد به ناچار 
فرآیند آسیب را تجربه می کنند، اما حفاظت از سنگ به دلیل 
استفاده گسترده از آن در میراث فرهنگی و مستعد بودن آن 
به طیف گستردهای از فرآیندهای فروپاشی، از انحالل گرفته 

تا تخریب فیزیکی، ضروری است.
     در ابنیۀ س��اخته شده با مصالح سنگی، دو عنصر تزیین و 
طرح سنگ ها مشخصه هایی هستند که حفاظت از آن ها امری 
مهم به شمار می رود. خصوصیاتی که در بنای تاریخی، جنبۀ 
زیبایی شناسی ش��کلی و سبک معماری را  نشان می دهد، به 
ص��ورت ویژه قابل توجه پرندگان ق��رار می گیرند و پرندگان با 
النه سازی و سکنی گزیدن بر روی آن ها موجب تخریب آن ها 
می گردند. س��نگ مس��تعد تغییر رنگ و درنتیجه ناهمگونی 
بصری اس��ت، یک��ی از عوام��ل همی��ن ناهمگون��ی، تجمع 
 Verges-Belmin,( فضوالت پرندگان بر روی س��نگ اس��ت
45 :2008(. مقادی��ر باالی نمک موج��ود در تجمع فضوالت 
پرن��دگان می توان��د یک عامل مهم فروپاش��ی برای س��نگ 
محس��وب شود، به خصوص تبلور گس��تردۀ نمک های محلول 
موجود در فضوالت هنگامی که وارد منافذ س��نگ می شوند، 
موج��ب پدیده های نهان ش��کفتگی و ش��کفتگی ش��ده و به  
عنوان فرایندهای مهمی که موجب زوال س��نگ های تاریخی 
می ش��ود، به رسمیت ش��ناخته  شده اس��ت. حضور نمک در 
س��اختمان ها، امری عادی بوده و نمک ها بسته به منشأشان، 
Gómez-( طیف گس��ترده ای از ترکیبات را ش��امل می شوند

Heras et al, 2004: 506(. ساختمان هایی که پایۀ ساختاری 
کربناتی یا کلس��یتی دارند و با مصالحی چون س��نگ  آهک و 
ماسه سنگ ساخته می شوند، در برابر اثرات ناشی از اسیدهای 
آزادشده در فضوالت پرندگان آسیب پذیرتر اند. درجۀ سختی 
سنگ های آهکی می تواند از سختی پایین همانند سنگ آهک 
اولیت تا س��ختی های باالتر مانند س��نگ های پرتلند و مرمر 
متنوع باش��د. این س��نگ ها به دو عارضۀ باران های اسیدی و 
محصوالت اس��یدی فضوالت پرندگان که سبب فروپاشی اش 
می شوند، حساس است. در برخی موارد دیده  شده که ترکیب 
دو عام��ل مذکور موجب خس��ارت دی��دن ارزش های بصری 
 Channon, 2004:( سنگ و همچنین فروپاشی آن شده است
24(. پرندگان و به ویژه کبوتران و به میزان کمتری س��ارها و 
زاغچه ها موجب آسیب به ساختمان ها شده و آن ها را بدشکل 
می کنن��د. فضوالت آنها مجراهای خروجی آب باران در بام را 
مسدود کرده و همچنین می توانند موجب رشد چمن و دیگر 
گیاهان در آب روها  ش��وند )فیل��دن، 1394: 171(. ازآنجاکه 
یکی از مهم ترین پرندگان آسیب رسان بر ساختارهای سنگی 
به  واس��طۀ نقش فعال فضوالت و هم زیستی بیش تر با انسان 
کبوت��ران هس��تند، تمرکز ای��ن مقاله بر شناس��ایی خطرات 
احتمالی کبوتران برای س��المتی انس��ان ها و تخریب مصالح 
س��نگی بناها و معرفی راهکارهای پراندن آن ها از محیط های 

مورد نظر است.

2. کبوتران در زیستگاه های انسانی
ام��روزه کبوتران ج��زء جدی ترین آفات پرن��ده در ارتباط با 
س��کونتگاه های انسانی هستند. کبوتران عموماً در مکان هایی 
نظیر اطراف محوطۀ زمین های زراعی، پارک ها، ساختمان های 
ش��هری و ُکنج عناصر تزیینی معماری ساختمان ها و مناطق 
دیگ��ر که فرصت اس��تراحت و النه کردن را به آن ها می دهد، 
یاف��ت می ش��وند )Murton et al 1972; p.877(. مکان ه��ای 
مورد عالق��ۀ پرنده ها نه  تنه��ا بر بلندی های��ی همانند باالی 
مجسمه ها و بام ها اس��ت، بلکه فضاهایی افقی همانند عناصر 
تزیینی ساختمان ها، پیش آمدگی لبۀ بام ها، نقش برجسته ها، 
پای پنجره و پشت نرده های تزیینی نیز برای کبوتران جذاب 
بوده و از جهاتی چون س��هولت النه سازی بر روی این سطوح 
صاف، فرصت های مناسب تر برای یافتن غذا، ایجاد پناه گوشۀ 
مناس��ب برای در امان ماندن از باد، باران و هوا برای پرندگان 
 .)Channon, 2004: 25( مکانی مناس��ب به  حس��اب می آیند
حضور کبوتران در ش��هرها عمدتاً درنتیجۀ فراهم بودن منابع 
غذایی است که با توسعۀ کشاورزی در دسترس قرار می گیرد 
و یا عمدتاً به حضور س��اختمان هایی که یک زیستگاه قطعی 
همسو با زیس��تگاه طبیعی را تشکیل می دهند، بستگی دارد. 
منابع غذایی و بناهای تاریخی عوامل کلیدی زیس��ت محیطی 
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در ش��رایطی که فضوالت کبوتران تا چندین س��ال روی  هم 
انباش��ته ش��ود، قادر به پرورش قارچ های سیستمایک، عامل 
بیماری هیستوپالس��موز خواهند بود که تأثیرات نامطلوبی بر 
دس��تگاه تنفسی انسان گذاش��ته و در موارد شدید، می تواند 
کشنده باشد. گونه های مختلِف انگل های موجود در فضوالت 
کبوت��ران، به س��هولت موج��ب انتقال بیماری های پوس��تی 
می شوند )Alderson & Greene,1995: 22(. بیماری قارچی 
آس��پرژیلوس و بیماری ویروسی نیوکاسل و آنفوالنزا پرندگان 
قابل  انتقال به انس��ان هستند و نمونه های بسیاری از آن ها در 
سراسر جهان هرساله گزارش می شود. ازاین رو حذف فضوالت 
برای حفظ س��المتی و بهداش��ت عمومی نباید نادیده گرفته 
ش��ود. به افرادی که با فضوالت سروکار دارند، توصیه می شود 
اقدام��ات حفاظت��ی را به  طور جدی پیگی��ری کنند. تنها در 
صورت��ی می توان تجمعات حاصل از فضوالت را بی ضرر فرض 
کرد که شواهد آزمایشگاهی بی خطر بودن آن ها را اثبات کند 

.)Channon, 2004: 24(
     در اکث��ر ش��هرهای اروپای ش��مالی و آمریکای ش��مالی، 
دولت ه��ا به دلیل خطر س��المتی انس��ان و ایج��اد صدمه به 
بناهای تاریخی ناش��ی از فضوالت پرن��دگان، اقدامات خود را 
علی��ه کبوتره��ای مزرعه انجام داده  اند. ب��ه این منظور برای 
ه��ر برنامۀ کنترل انبوه پرن��دگان، درک کاملی از فرآیندهای 
 Sol( مؤثر بر توزیع و تراکم جمعیت کبوتران ضروری اس��ت
and Senar, 1995: 1155(. گرچ��ه تعداد کبوتران و پرندگان 
عمدتاً به دلیل دسترسی به مواد غذایی انسان ها است، تعداد 
کبوتران در یک زیستگاه شهری ممکن است به تعداد افرادی 
که در شهر زندگی می کنند و همچنین تراکم جمعیت انسانی 
 .)Jokimaki and Suhonen, 1998: 255( بستگی داشته باشد
س��اختار ش��هر و ویژگی های زیس��ت محیطی نیز می تواند بر 
تعداد پرندگان اث��ر بگذارد؛ بیش ترین تراکم پرندگان معموالً 
 Johnston and( در مرکز ش��هرهای تاریخی یافت می ش��ود

.)Janiga, 1985: 15
     به  جز حضور بناهای تاریخی و قدیمی هیچ گونه ارتباطی 
میان مناطق مختلف ش��هری و تراک��م پرندگان وجود ندارد. 
بنابراین تراکم جمعیت پرندگان و کبوتران در س��طح شهر را 
می توان با بخش ه��ای فعاِل بناهای تاریخی و قدیمی توضیح 
داد. آجر و کاش��ی های سقِف خانه ها به تدریج با شیشه و بتن 
مسلح جایگزین ش��دند. این نوع از ساختمان ها به دلیل عدم 
داشتن سوراخ و حفره و فضای باز برای النه سازی برای کبوتران 
مناسب نیست و درنتیجه تراکم کبوتران در این ساختمان ها 
کم تر است )Sacchi and et al, 2002: 50(. پیوند میان توزیع 
کبوتران و تراکم جمعیت انس��انی به دسترسی به مواد غذایی 

.)Jokimaki and Suhonen, 1998: 256( ارتباط دارد
     در همی��ن راس��تا در مکان های��ی همانند بیمارس��تان ها، 

م��دارس و مراکز عموم��ی، فضوالت پرن��دگان باید بی درنگ 
حذف شود. بهتر است قبل از شروع هرگونه اقدامات کنترلی، 
برنامه ریزی دقیقی انجام شود و در آن با به کارگیری تجهیزات 
مناسب جهت حفاظت فردی و عمومی، عواملی را که به  نوعی 
در رون��د تخریب و خطر احتمالی بیماری نقش دارند برطرف 

شود.

3. بررسی ساختاری فضلۀ کبوتر
نتایج حاصل از تجزیه  و تحلیل طبیعت پیچیدۀ تودۀ فضوالت 
تائی��د می کند که این فضوالت نه  تنها مواد آلی بلکه جامدات 
نامحل��ول معدن��ی و نمک های محلول را ه��م در برمی گیرد. 
جامدات نامحلول معدنی، غ��الت معدنی همچون قطعاتی از 
آجر، س��نگ و بتن و ذرات مغناطیس��ی تا اندازۀ 5 میلی متر 
را در ب��ردارد. این مواد جامد وجوه حاصل از س��نگدان کبوتر 
است. کبوتران با نوک زدن به قطعات کوچکی از مواد سخت 
Gómez-(  مذک��ور، به هضم حبوبات و غالت کمک می کنند

Heras et al, 2004: 508(. ترکیب ساختار فضوالت پرندگان 
متشکل از نسبت برابری از مواد غذایی هضم شده و هضم نشده 
اس��ت و این فضله ها در مکان هایی که پرنده ها هستند به وفور 
یافت می ش��ود. میزان کراتین ف��راوان در مدفوع پرندگان به 
 عنوان منبع ازت در خدمت بس��یاری از اُرگانیسم های گیاهی 
و جان��وری اس��ت. گونه های متف��اوت اُرگانیس��م های مولد 
پوس��یدگی در س��نگ، از این منبع اس��تفاده می کنند. روند 
رش��د قارچ ه��ا در فضوالت می تواند کمت��ر از 2۰ روز صورت 
بگیرد )Channon, 2004: 26(. اسید های مترشحه از سنگدان 
کبوتر، فضوالت را اس��یدی می کند. همچنین ارگانیس��م های 
موجود در فضله به بیش تر اسیدی شدن طبیعت آن ها کمک 
می کند. بررس��ی ها نش��ان می دهد قارچ های موجود در فضلۀ 
کبوتران عامل اصلی پوسیدگی سنگ های آهکی بوده و خود 
فضوالت به  غیر از تحت الشعاع قرار دادن جنبۀ زیبایی سنگ، 
آسیبی چندان به سنگ وارد نمی کند بلکه میسلیوم های قارچ 
وارد س��نگ شده و در راس��تای فعالیتش محصوالت اسیدی 
)ترش��ح متابولیسم های اس��یدی( تولید کرده و موجب پایین 
آوردن اس��تحکام سنگ می شود. اسیدهای تولیدشده قادر به 
حل و س��رانجام فروپاشی س��نگ های آهکی هستند. این امر 
به خصوص در کلس��یای دومو ش��هر می��الن ایتالیا به صورت 
 Bassi & Chiatante,( علمی مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت

.)1976: 74
     اسیدها پس از تشکیل نمک های محلول و کانی ها، باعث 
تخلخل در س��اختار سنگ می شوند که با مرور زمان با انتقال 
آب و رطوب��ت از طری��ق تخلخل به درون بافت س��نگ و در 
ادامه فرآیند یخبر ش��دن، ازدیاد حجم پیدا می کند. فش��اری 
که یخ به دیواره های س��نگ در طوالنی مدت می آورد، موجب 

هستند که باعث جذب پرندگان و کبوتران در بیش تر شهرها 
 Haag-Wackernagel, 1995:( در سراس��ر جهان می ش��وند

.)257
     کبوتران پرندگانی دانه خوار هس��تند که در زیستگاه های 
خش��ک زندگی می کنند. انبوه کبوتران وحش��ی به  واس��طۀ 
خصوصیات بیولوژیکیای که دارند به زیس��تگاه های انس��انی 
 Ali( متص��ل باقی مان��ده و عادت به زندگ��ی در آن می کنند
et al, 2014: 517(. کبوت��ران بدن��ی خاکس��تری و کفل��ی 
سفید داش��ته و دارای دو بال با پرهای سیاه وسفید، نوارهای 
سیاه وس��فید بر روی دم و پاهای قرمزی هس��تند )تصویر 1(. 
ب��ا این  ح��ال رنگ بدن کبوت��ران می تواند از خاکس��تری به 
س��فید و از قهوه ای مایل به زرد و س��یاه متفاوت باشد. وزن 
هر کبوتر به  طور متوس��ط   4۰۰ گرم اس��ت و میانگین طول 
آن به   2٨ س��انتی متر می رس��د. فضوالت کبوتران که بر روی 

نیمکت پارک ها، مجس��مه ها، اتومبیل ها، ساختمان ها و غیره 
می افتد، نه  تنها باعث منظره بصری نامناسب و بوی نامطبوع 
ش��ده، بلکه عاملی تسریع بخش در زوال موارد مذکور به ویژه 
در س��اختمان های سنگی محس��وب می شود. در صورت عدم 
پاک س��ازی فضوالت از محل، میزان زیاد آن ها می تواند باعث 
از بین رفتن پوشش گیاهی شود. اطراف محوطه های زراعی و 
ساختمان ها، فضاهایی وجود دارد که کبوتران در آنجا مستقر 
ش��ده و ضمن مصرف مق��دار زیادی از غ��الت، موجب آلوده 
 )Alderson & Greene,1995: 19( ش��دن محل نیز می شوند

)تصویر2 (.
      کبوت��ران چاهی با انتقال ویروس ها خطرات قابل توجهی 
را برای عموم مردم فراهم می آورند. تحقیقات نش��ان می دهد 
که درصد باالیی از این بیماری ها با انتقال هوا، موجب تبادل 
 .)Abouzeid, 2007( ویروس میان انس��ان و کبوتر می ش��ود

تصویر1 . کبوتر چاهی عمده ترین نوع کبوتران در سراسر جهان )راست: تبریز، چهارراه طالقانی، چپ: لندن میدان ترافالگار(
)عکس از: نصیرزاده، 1395(.

تصویر2 . الف: آسیب های بصری و تخریب سنگ های ازارۀ دانشگاه هنر اسالمی تبریز )عکس از: نویسنده(.
ب(: فضوالت ریخته شده بر کف زمین و ادامۀ آسیب های بصری و تخریب سنگ های کف )عکس از: نویسنده(.
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در ش��رایطی که فضوالت کبوتران تا چندین س��ال روی  هم 
انباش��ته ش��ود، قادر به پرورش قارچ های سیستمایک، عامل 
بیماری هیستوپالس��موز خواهند بود که تأثیرات نامطلوبی بر 
دس��تگاه تنفسی انسان گذاش��ته و در موارد شدید، می تواند 
کشنده باشد. گونه های مختلِف انگل های موجود در فضوالت 
کبوت��ران، به س��هولت موج��ب انتقال بیماری های پوس��تی 
می شوند )Alderson & Greene,1995: 22(. بیماری قارچی 
آس��پرژیلوس و بیماری ویروسی نیوکاسل و آنفوالنزا پرندگان 
قابل  انتقال به انس��ان هستند و نمونه های بسیاری از آن ها در 
سراسر جهان هرساله گزارش می شود. ازاین رو حذف فضوالت 
برای حفظ س��المتی و بهداش��ت عمومی نباید نادیده گرفته 
ش��ود. به افرادی که با فضوالت سروکار دارند، توصیه می شود 
اقدام��ات حفاظت��ی را به  طور جدی پیگی��ری کنند. تنها در 
صورت��ی می توان تجمعات حاصل از فضوالت را بی ضرر فرض 
کرد که شواهد آزمایشگاهی بی خطر بودن آن ها را اثبات کند 

.)Channon, 2004: 24(
     در اکث��ر ش��هرهای اروپای ش��مالی و آمریکای ش��مالی، 
دولت ه��ا به دلیل خطر س��المتی انس��ان و ایج��اد صدمه به 
بناهای تاریخی ناش��ی از فضوالت پرن��دگان، اقدامات خود را 
علی��ه کبوتره��ای مزرعه انجام داده  اند. ب��ه این منظور برای 
ه��ر برنامۀ کنترل انبوه پرن��دگان، درک کاملی از فرآیندهای 
 Sol( مؤثر بر توزیع و تراکم جمعیت کبوتران ضروری اس��ت
and Senar, 1995: 1155(. گرچ��ه تعداد کبوتران و پرندگان 
عمدتاً به دلیل دسترسی به مواد غذایی انسان ها است، تعداد 
کبوتران در یک زیستگاه شهری ممکن است به تعداد افرادی 
که در شهر زندگی می کنند و همچنین تراکم جمعیت انسانی 
 .)Jokimaki and Suhonen, 1998: 255( بستگی داشته باشد
س��اختار ش��هر و ویژگی های زیس��ت محیطی نیز می تواند بر 
تعداد پرندگان اث��ر بگذارد؛ بیش ترین تراکم پرندگان معموالً 
 Johnston and( در مرکز ش��هرهای تاریخی یافت می ش��ود

.)Janiga, 1985: 15
     به  جز حضور بناهای تاریخی و قدیمی هیچ گونه ارتباطی 
میان مناطق مختلف ش��هری و تراک��م پرندگان وجود ندارد. 
بنابراین تراکم جمعیت پرندگان و کبوتران در س��طح شهر را 
می توان با بخش ه��ای فعاِل بناهای تاریخی و قدیمی توضیح 
داد. آجر و کاش��ی های سقِف خانه ها به تدریج با شیشه و بتن 
مسلح جایگزین ش��دند. این نوع از ساختمان ها به دلیل عدم 
داشتن سوراخ و حفره و فضای باز برای النه سازی برای کبوتران 
مناسب نیست و درنتیجه تراکم کبوتران در این ساختمان ها 
کم تر است )Sacchi and et al, 2002: 50(. پیوند میان توزیع 
کبوتران و تراکم جمعیت انس��انی به دسترسی به مواد غذایی 

.)Jokimaki and Suhonen, 1998: 256( ارتباط دارد
     در همی��ن راس��تا در مکان های��ی همانند بیمارس��تان ها، 

م��دارس و مراکز عموم��ی، فضوالت پرن��دگان باید بی درنگ 
حذف شود. بهتر است قبل از شروع هرگونه اقدامات کنترلی، 
برنامه ریزی دقیقی انجام شود و در آن با به کارگیری تجهیزات 
مناسب جهت حفاظت فردی و عمومی، عواملی را که به  نوعی 
در رون��د تخریب و خطر احتمالی بیماری نقش دارند برطرف 

شود.

3. بررسی ساختاری فضلۀ کبوتر
نتایج حاصل از تجزیه  و تحلیل طبیعت پیچیدۀ تودۀ فضوالت 
تائی��د می کند که این فضوالت نه  تنها مواد آلی بلکه جامدات 
نامحل��ول معدن��ی و نمک های محلول را ه��م در برمی گیرد. 
جامدات نامحلول معدنی، غ��الت معدنی همچون قطعاتی از 
آجر، س��نگ و بتن و ذرات مغناطیس��ی تا اندازۀ 5 میلی متر 
را در ب��ردارد. این مواد جامد وجوه حاصل از س��نگدان کبوتر 
است. کبوتران با نوک زدن به قطعات کوچکی از مواد سخت 
Gómez-(  مذک��ور، به هضم حبوبات و غالت کمک می کنند

Heras et al, 2004: 508(. ترکیب ساختار فضوالت پرندگان 
متشکل از نسبت برابری از مواد غذایی هضم شده و هضم نشده 
اس��ت و این فضله ها در مکان هایی که پرنده ها هستند به وفور 
یافت می ش��ود. میزان کراتین ف��راوان در مدفوع پرندگان به 
 عنوان منبع ازت در خدمت بس��یاری از اُرگانیسم های گیاهی 
و جان��وری اس��ت. گونه های متف��اوت اُرگانیس��م های مولد 
پوس��یدگی در س��نگ، از این منبع اس��تفاده می کنند. روند 
رش��د قارچ ه��ا در فضوالت می تواند کمت��ر از 2۰ روز صورت 
بگیرد )Channon, 2004: 26(. اسید های مترشحه از سنگدان 
کبوتر، فضوالت را اس��یدی می کند. همچنین ارگانیس��م های 
موجود در فضله به بیش تر اسیدی شدن طبیعت آن ها کمک 
می کند. بررس��ی ها نش��ان می دهد قارچ های موجود در فضلۀ 
کبوتران عامل اصلی پوسیدگی سنگ های آهکی بوده و خود 
فضوالت به  غیر از تحت الشعاع قرار دادن جنبۀ زیبایی سنگ، 
آسیبی چندان به سنگ وارد نمی کند بلکه میسلیوم های قارچ 
وارد س��نگ شده و در راس��تای فعالیتش محصوالت اسیدی 
)ترش��ح متابولیسم های اس��یدی( تولید کرده و موجب پایین 
آوردن اس��تحکام سنگ می شود. اسیدهای تولیدشده قادر به 
حل و س��رانجام فروپاشی س��نگ های آهکی هستند. این امر 
به خصوص در کلس��یای دومو ش��هر می��الن ایتالیا به صورت 
 Bassi & Chiatante,( علمی مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت

.)1976: 74
     اسیدها پس از تشکیل نمک های محلول و کانی ها، باعث 
تخلخل در س��اختار سنگ می شوند که با مرور زمان با انتقال 
آب و رطوب��ت از طری��ق تخلخل به درون بافت س��نگ و در 
ادامه فرآیند یخبر ش��دن، ازدیاد حجم پیدا می کند. فش��اری 
که یخ به دیواره های س��نگ در طوالنی مدت می آورد، موجب 

هستند که باعث جذب پرندگان و کبوتران در بیش تر شهرها 
 Haag-Wackernagel, 1995:( در سراس��ر جهان می ش��وند

.)257
     کبوتران پرندگانی دانه خوار هس��تند که در زیستگاه های 
خش��ک زندگی می کنند. انبوه کبوتران وحش��ی به  واس��طۀ 
خصوصیات بیولوژیکیای که دارند به زیس��تگاه های انس��انی 
 Ali( متص��ل باقی مان��ده و عادت به زندگ��ی در آن می کنند
et al, 2014: 517(. کبوت��ران بدن��ی خاکس��تری و کفل��ی 
سفید داش��ته و دارای دو بال با پرهای سیاه وسفید، نوارهای 
سیاه وس��فید بر روی دم و پاهای قرمزی هس��تند )تصویر 1(. 
ب��ا این  ح��ال رنگ بدن کبوت��ران می تواند از خاکس��تری به 
س��فید و از قهوه ای مایل به زرد و س��یاه متفاوت باشد. وزن 
هر کبوتر به  طور متوس��ط   4۰۰ گرم اس��ت و میانگین طول 
آن به   2٨ س��انتی متر می رس��د. فضوالت کبوتران که بر روی 

نیمکت پارک ها، مجس��مه ها، اتومبیل ها، ساختمان ها و غیره 
می افتد، نه  تنها باعث منظره بصری نامناسب و بوی نامطبوع 
ش��ده، بلکه عاملی تسریع بخش در زوال موارد مذکور به ویژه 
در س��اختمان های سنگی محس��وب می شود. در صورت عدم 
پاک س��ازی فضوالت از محل، میزان زیاد آن ها می تواند باعث 
از بین رفتن پوشش گیاهی شود. اطراف محوطه های زراعی و 
ساختمان ها، فضاهایی وجود دارد که کبوتران در آنجا مستقر 
ش��ده و ضمن مصرف مق��دار زیادی از غ��الت، موجب آلوده 
 )Alderson & Greene,1995: 19( ش��دن محل نیز می شوند

)تصویر2 (.
      کبوت��ران چاهی با انتقال ویروس ها خطرات قابل توجهی 
را برای عموم مردم فراهم می آورند. تحقیقات نش��ان می دهد 
که درصد باالیی از این بیماری ها با انتقال هوا، موجب تبادل 
 .)Abouzeid, 2007( ویروس میان انس��ان و کبوتر می ش��ود

تصویر1 . کبوتر چاهی عمده ترین نوع کبوتران در سراسر جهان )راست: تبریز، چهارراه طالقانی، چپ: لندن میدان ترافالگار(
)عکس از: نصیرزاده، 1395(.

تصویر2 . الف: آسیب های بصری و تخریب سنگ های ازارۀ دانشگاه هنر اسالمی تبریز )عکس از: نویسنده(.
ب(: فضوالت ریخته شده بر کف زمین و ادامۀ آسیب های بصری و تخریب سنگ های کف )عکس از: نویسنده(.
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بازدارنده هایی در همان مکان ها نصب و از ورود دوبارۀ پرندگان 
)النه سازی، ریختن فضوالتشان( جلوگیری کند. همین عمل 
از صرف هزینه که س��االنه برای پاک س��ازی، درمان سنگ ها 
و ساختمان ها می ش��ود جلوگیری به عمل می آورد. پرندگان 
ب��رای یافتن مکان مطلوب النه س��ازی در همه جای ش��هر ها 
پخش ش��ده و بحث کنترل جمعیت پرندگان بحثی س��ت که 
هن��وز ادامه دار بوده و نمی ت��وان آن را در همۀ مکان ها پیاده 
نمود؛ چراک��ه حتی اگر پرندگان و آث��ار زیان بار آن ها حذف 
شود و یا به جای دیگری منتقل شوند؛ کنج دیوارها مدتی بعد 
با پرندۀ دیگری پر خواهد ش��د )تصویر 3(. روش های کنترل 
نظی��ر حذف ی��ا انتقال پرندگان به مکان ه��ای دیگر به نتایج 
مطلوبی نمی رسد )Abouzeid, 2007(. قبل از نصب سیستم 
داف��ع کبوتر بر س��اختمان ها، از بین بردن مواد آش��یانه ای و 
تمیزکاری تمام س��طوح بایس��ت انجام ش��ود؛ اولین اقدام با 
تعمی��ر پنجره های شکس��ته و کمبوده��ای پیش آمدگی لب 
بام ها ساختمان ها انجام می ش��ود؛ در این رابطه از روش های 
پراندن و دور کردن پرندگان همانند اس��تفاده از ژل، س��یم، 

امواج الکترومغناطیس و خارک و روش به دام انداختن با تور 
اس��تفاده می شود که مبنای آن ها بر اساس عدم تعادل پرنده 

و ترک کردن آن مکان برای همیشه است.

5. 1. 1. استفاده از ژل
ساختار پلیمری این ژل ها موجب چسبیدن محکم محلول ژل 
به پوست می شود. الیۀ ژل به کاربرده شده بر سطوح ساختمان 
هی��چ گاه به فیلم جامد س��ختی تبدیل نمی ش��ود. زمانی که 
کبوتری بر روی س��طح درمان ش��ده با ژل فرود آید، پاهایش 
فیلم س��خت ش��ده روی جلد را شکسته و به الیۀ محلول ژل 
زیر برخ��ورد می کند و به هنگام برخاس��تن، ژل همچنان به 
 پای پرنده متصل خواهد بود. نظر به این که پرندگان وسیله ای 
برای کندن ژل از پاهایش��ان ندارند، تا مدت ها ژل همان طور 
س��خت به پایش��ان متصل بوده و احس��اس ناخوشایندی را 
ب��رای پرندگان به همراه دارد و درنهای��ت کبوتران مجبور به 
ترک محیط و یافتن اس��تراحتگاه و النۀ دیگر در مکانی دیگر 
می ش��وند. این تجربۀ ناخوش��ایند موجب می شود پرندگان از 

تصویر 3. مکان های مطلوب استراحت و النه کردن کبوتران )مأخذ: 
احمد خان بیگی، 1392: 7٨(.

تصویر 4. استفاده از ژل برای جلوگیری از نشستن کبوتران
)http://buyalltraps.com/product/bird-b-gone-amztbg-transparent-bird-gelrepellant/ :ماخذ( 

نمودار 1. روش های دفع پرندگان از روی ابنیه و محل های نشستن 
آن ها )تهیه از: نگارندگان(.
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تضعیف هر چه بیش تر س��اختار سنگ و باعث تخریب مداوم 
س��نگ در چرخه ای تکرارپذیر می شود. این نمک ها همچنین 
بر اثر رطوبت شکفته ش��ده و شکفتگی نمک بر سطح سنگ، 
نه  تنها ظاهر س��نگ را تحت الش��عاع قرار می دهند بلکه رشد 
بلورهای نمک و فشاری که به حفره های سنگ می آورد، باعث 
 Abouzeid,( ُخرد شدن و از هم  پاشیده  شدن سنگ می شود
2007(. فضوالت از چهار نوع مختلف نمک تشکیل  شده است 
که به ترتیب عبارت اند از: 1. فسفات های حجیم که اولین فاز 
بلوری را تش��کیل می دهند و با پوش��ش نمک های کلریدی و 
سولفاتی، فسفات ها تشکیل هسته می دهند؛ 2. کلریدها: این 
نمک ها مورفولوژی قیفی شکلی دارند. 3. سولفات ها: رشد این 
نمک ها به  صورت جهت دار با دانه های لیفی ش��کل اس��ت؛ 4. 
اگزاالت ها: این بلوره ه��ا معموالً نتیجۀ واکنش های مربوط به 
دی اکسید گوگرد در اتمسفر و مصالح ساختمانی نظیر کلسیم 
هس��تند. تجزیه و تحلیل فض��والت کبوتران همچنین حضور 
گسترده ای از اوریک اسید و مواد آمورف آلی را نشان می دهد. 
فضوالت کبوتر منبع مستعد ِطیف گسترده ای از نمک ها بوده 
و این نمک ها نه  تنها به لحاظ بصری اثر قابل توجهی بر ظاهر 
س��نگ ها می گذارند، بلکه با تبلورشان در سنگ های تاریخی، 
یکی از عوامل مهم پوس��یدگی س��نگ در درازمدت محسوب 
می ش��وند. هر ضخامتی از فضله می تواند همانند اسفنج عمل 
کند؛ با طوالنی ش��دن دورۀ ماندگاری فضله بر س��طح سنگ 
و جذب رطوبت در زم��ان بارش باران در خود، بیش از دیگر 
زمان ها موجب خوردگی سنگ می گردد. رطوبت باران عاملی 
تس��ریع کننده برای رشد گروهی از باکتری ها و اُرگانیسم های 
قارچی موجود در فضوالت اس��ت. آب باران نقش کلیدی در 
ش��روع این فرآیند داش��ته و باعث رشد س��ریع اُرگانیسم ها 
می شود. ازاین رو فرآیند رشد قارچ در سنگ خیس شده توسط 
باران اس��یدی می تواند با سرعت نسبتاً باالتری بر روی سنگ 
 Channon,( مرمری که تنها آلوده به فضله اس��ت، اتفاق افتد
24 :2004(. به عالوه اسپنمن و دیگران )2017( با بررسی اثر 
فضوالت پرندگان بر تخریب ساختمان ها به این نتیجه رسیدند 
که کبوت��ران از عوامل اصلی فرایند تخریب س��طوح بیرونی 
س��اختمان های سنگی هس��تند. آنان از طریق مطالعۀ میزان 
اس��یدیته فضوالت کبوتران با تغذیه ه��ای مختلف، تغییرات 
اس��یدیته مدفوع پرندگان را بررس��ی کردند. عمده نتایج این 
تحقیق نش��ان داد که کبوترهای وحشی با توجه به اینکه در 
مناطق ش��هری با طیف وسیعی از مواد تغذیه می کنند و  این 
رژیم های غذایی ناش��ی از ضایعات مواد غذایی شهری نسبت 
به جیره های طبیعی مانند دانه ها، میزان ترش��حات اس��یدی 
بیش تری ایجاد می کنند، موجبات اثر تخریب بیش تر )بالقوه( 
بر روی س��نگ های بیرونی س��اختمان ها را فراهم می س��ازد 
)Spennemann et al, 2017: 8(. آب ب��اران فضلۀ کبوتر را به 

ترکیبی با نس��بت های مختلفی از عوامل آسیب پذیر بر سنگ 
تبدیل می کند. به  صورتی که باران اس��یدی فضله را به عامل 
مخرب ت��ری تبدیل ک��رده و در ادامۀ این امر، عمق بیش تری 
از س��نگ در معرض فرآیند انحالل س��طحی قرار می گیرد. با 
توجه به آفاتی که پرندگان و به خصوص کبوتران در تس��ریع 
فرآیند تخریب مصالح ساختمانی و به خصوص سنگ ها دارند، 

در ادامه به روش های کنترل آن ها پرداخته  شده است.

4. روش های کنترل پرندگان
روش های مختلفی برای کنترل پرندگان اس��تفاده می ش��ود 
ام��ا در انتخاب هر یک از روش ها بای��د به جنبه های مختلف 
زیبایی شناس��ی، اخالقی، و آیینی، به عنوان مهم ترین عوامل 
اثرگ��ذار توجه ک��رد. به عالوه مواردی ش��امل 1. گونۀ پرنده 
)ب��ا در نظر گرفتن عادت ها، رفت��ار و ابعاد فیزیکی(؛ 2. محل 
قرارگیری در س��اختمان؛ 3. وضعیت آب و هوایی؛ و 4. زمان 
نی��ز باید توجه کرد )حناچی و دیگران،1393 : 75(. پرندگان 
و به خص��وص کبوتران وحش��ی از طرف دولت ها ی��ا قوانین 
کشورها حمایت خاصی نمی شوند. با این  وجود قبل از اجرای 
هر گونه اقدامی جهت کنترل پرنده ها، قوانین و احکام محلی 
باید بررس��ی شود. کبوتران پرندگانی فرصت طلب هستند که 
از هرگونه دسترس��ی آسان به غذا، آب و پناهگاه هایی که در 
نواحی ش��هر پیدا می ش��ود، بهره می برند. از این  رو تالش ها 
باید در جهت حذف و از میان برداش��تن عوامل جذب )جلب 
 توجه به غذا( همانند سطل زباله بدون درپوش که دربردارندۀ 
م��واد غذایی اس��ت، باش��د. مهربانی و غذا دادن ب��ه پرنده ها 
امری اش��تباه اس��ت چراکه آن ها به زودی به اعانۀ انس��ان ها 
وابسته ش��ده و موجب بروز مشکالتی نظیر آزار و خطر برای 
سالمتی انس��ان ها می ش��وند. از میان برداشتن عوامل جذب 
غذای��ی، همچنین موجب بهبود تأثی��رات روش های کنترلی 
دیگ��ر می ش��ود. بهترین نتایج زمانی مش��اهده می ش��ود که 
اهال��ی محل و م��ردم جامعه در جهت نگهداش��تن جمعیت 
 Alderson &( کبوترها در شماری قابل کنترل همکاری کنند
Greene,1995: 21(. راه کاره��ای اصلی دفع پرندگان بر چند 

اصل استوار اند که در نمودار زیر آمده است )نمودار 1(.

5. راه کارهای دفع پرندگان
5. 1. پراندن و دور کردن پرندگان

جهت کاس��تن فرس��ایش و دیگر م��وارد پیش آمده توس��ط 
کبوتران برای س��اختمان های تاریخی ابتدا بایست پرنده ها و 
س��پس مش��کل اصلی مناطقی که باعث جذب پرندگان شده 
را شناس��ایی کرده و در جهت رفع این عوامل برآمد. درمان و 
پ��اک کردن هرگونه آلودگی و جرم گرفتگی که ممکن اس��ت 
اثرات آن در س��نگ باق��ی بماند، بعد از مراح��ل درمان باید 
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بازدارنده هایی در همان مکان ها نصب و از ورود دوبارۀ پرندگان 
)النه سازی، ریختن فضوالتشان( جلوگیری کند. همین عمل 
از صرف هزینه که س��االنه برای پاک س��ازی، درمان سنگ ها 
و ساختمان ها می ش��ود جلوگیری به عمل می آورد. پرندگان 
ب��رای یافتن مکان مطلوب النه س��ازی در همه جای ش��هر ها 
پخش ش��ده و بحث کنترل جمعیت پرندگان بحثی س��ت که 
هن��وز ادامه دار بوده و نمی ت��وان آن را در همۀ مکان ها پیاده 
نمود؛ چراک��ه حتی اگر پرندگان و آث��ار زیان بار آن ها حذف 
شود و یا به جای دیگری منتقل شوند؛ کنج دیوارها مدتی بعد 
با پرندۀ دیگری پر خواهد ش��د )تصویر 3(. روش های کنترل 
نظی��ر حذف ی��ا انتقال پرندگان به مکان ه��ای دیگر به نتایج 
مطلوبی نمی رسد )Abouzeid, 2007(. قبل از نصب سیستم 
داف��ع کبوتر بر س��اختمان ها، از بین بردن مواد آش��یانه ای و 
تمیزکاری تمام س��طوح بایس��ت انجام ش��ود؛ اولین اقدام با 
تعمی��ر پنجره های شکس��ته و کمبوده��ای پیش آمدگی لب 
بام ها ساختمان ها انجام می ش��ود؛ در این رابطه از روش های 
پراندن و دور کردن پرندگان همانند اس��تفاده از ژل، س��یم، 

امواج الکترومغناطیس و خارک و روش به دام انداختن با تور 
اس��تفاده می شود که مبنای آن ها بر اساس عدم تعادل پرنده 

و ترک کردن آن مکان برای همیشه است.

5. 1. 1. استفاده از ژل
ساختار پلیمری این ژل ها موجب چسبیدن محکم محلول ژل 
به پوست می شود. الیۀ ژل به کاربرده شده بر سطوح ساختمان 
هی��چ گاه به فیلم جامد س��ختی تبدیل نمی ش��ود. زمانی که 
کبوتری بر روی س��طح درمان ش��ده با ژل فرود آید، پاهایش 
فیلم س��خت ش��ده روی جلد را شکسته و به الیۀ محلول ژل 
زیر برخ��ورد می کند و به هنگام برخاس��تن، ژل همچنان به 
 پای پرنده متصل خواهد بود. نظر به این که پرندگان وسیله ای 
برای کندن ژل از پاهایش��ان ندارند، تا مدت ها ژل همان طور 
س��خت به پایش��ان متصل بوده و احس��اس ناخوشایندی را 
ب��رای پرندگان به همراه دارد و درنهای��ت کبوتران مجبور به 
ترک محیط و یافتن اس��تراحتگاه و النۀ دیگر در مکانی دیگر 
می ش��وند. این تجربۀ ناخوش��ایند موجب می شود پرندگان از 

تصویر 3. مکان های مطلوب استراحت و النه کردن کبوتران )مأخذ: 
احمد خان بیگی، 1392: 7٨(.

تصویر 4. استفاده از ژل برای جلوگیری از نشستن کبوتران
)http://buyalltraps.com/product/bird-b-gone-amztbg-transparent-bird-gelrepellant/ :ماخذ( 

نمودار 1. روش های دفع پرندگان از روی ابنیه و محل های نشستن 
آن ها )تهیه از: نگارندگان(.
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تضعیف هر چه بیش تر س��اختار سنگ و باعث تخریب مداوم 
س��نگ در چرخه ای تکرارپذیر می شود. این نمک ها همچنین 
بر اثر رطوبت شکفته ش��ده و شکفتگی نمک بر سطح سنگ، 
نه  تنها ظاهر س��نگ را تحت الش��عاع قرار می دهند بلکه رشد 
بلورهای نمک و فشاری که به حفره های سنگ می آورد، باعث 
 Abouzeid,( ُخرد شدن و از هم  پاشیده  شدن سنگ می شود
2007(. فضوالت از چهار نوع مختلف نمک تشکیل  شده است 
که به ترتیب عبارت اند از: 1. فسفات های حجیم که اولین فاز 
بلوری را تش��کیل می دهند و با پوش��ش نمک های کلریدی و 
سولفاتی، فسفات ها تشکیل هسته می دهند؛ 2. کلریدها: این 
نمک ها مورفولوژی قیفی شکلی دارند. 3. سولفات ها: رشد این 
نمک ها به  صورت جهت دار با دانه های لیفی ش��کل اس��ت؛ 4. 
اگزاالت ها: این بلوره ه��ا معموالً نتیجۀ واکنش های مربوط به 
دی اکسید گوگرد در اتمسفر و مصالح ساختمانی نظیر کلسیم 
هس��تند. تجزیه و تحلیل فض��والت کبوتران همچنین حضور 
گسترده ای از اوریک اسید و مواد آمورف آلی را نشان می دهد. 
فضوالت کبوتر منبع مستعد ِطیف گسترده ای از نمک ها بوده 
و این نمک ها نه  تنها به لحاظ بصری اثر قابل توجهی بر ظاهر 
س��نگ ها می گذارند، بلکه با تبلورشان در سنگ های تاریخی، 
یکی از عوامل مهم پوس��یدگی س��نگ در درازمدت محسوب 
می ش��وند. هر ضخامتی از فضله می تواند همانند اسفنج عمل 
کند؛ با طوالنی ش��دن دورۀ ماندگاری فضله بر س��طح سنگ 
و جذب رطوبت در زم��ان بارش باران در خود، بیش از دیگر 
زمان ها موجب خوردگی سنگ می گردد. رطوبت باران عاملی 
تس��ریع کننده برای رشد گروهی از باکتری ها و اُرگانیسم های 
قارچی موجود در فضوالت اس��ت. آب باران نقش کلیدی در 
ش��روع این فرآیند داش��ته و باعث رشد س��ریع اُرگانیسم ها 
می شود. ازاین رو فرآیند رشد قارچ در سنگ خیس شده توسط 
باران اس��یدی می تواند با سرعت نسبتاً باالتری بر روی سنگ 
 Channon,( مرمری که تنها آلوده به فضله اس��ت، اتفاق افتد
24 :2004(. به عالوه اسپنمن و دیگران )2017( با بررسی اثر 
فضوالت پرندگان بر تخریب ساختمان ها به این نتیجه رسیدند 
که کبوت��ران از عوامل اصلی فرایند تخریب س��طوح بیرونی 
س��اختمان های سنگی هس��تند. آنان از طریق مطالعۀ میزان 
اس��یدیته فضوالت کبوتران با تغذیه ه��ای مختلف، تغییرات 
اس��یدیته مدفوع پرندگان را بررس��ی کردند. عمده نتایج این 
تحقیق نش��ان داد که کبوترهای وحشی با توجه به اینکه در 
مناطق ش��هری با طیف وسیعی از مواد تغذیه می کنند و  این 
رژیم های غذایی ناش��ی از ضایعات مواد غذایی شهری نسبت 
به جیره های طبیعی مانند دانه ها، میزان ترش��حات اس��یدی 
بیش تری ایجاد می کنند، موجبات اثر تخریب بیش تر )بالقوه( 
بر روی س��نگ های بیرونی س��اختمان ها را فراهم می س��ازد 
)Spennemann et al, 2017: 8(. آب ب��اران فضلۀ کبوتر را به 

ترکیبی با نس��بت های مختلفی از عوامل آسیب پذیر بر سنگ 
تبدیل می کند. به  صورتی که باران اس��یدی فضله را به عامل 
مخرب ت��ری تبدیل ک��رده و در ادامۀ این امر، عمق بیش تری 
از س��نگ در معرض فرآیند انحالل س��طحی قرار می گیرد. با 
توجه به آفاتی که پرندگان و به خصوص کبوتران در تس��ریع 
فرآیند تخریب مصالح ساختمانی و به خصوص سنگ ها دارند، 

در ادامه به روش های کنترل آن ها پرداخته  شده است.

4. روش های کنترل پرندگان
روش های مختلفی برای کنترل پرندگان اس��تفاده می ش��ود 
ام��ا در انتخاب هر یک از روش ها بای��د به جنبه های مختلف 
زیبایی شناس��ی، اخالقی، و آیینی، به عنوان مهم ترین عوامل 
اثرگ��ذار توجه ک��رد. به عالوه مواردی ش��امل 1. گونۀ پرنده 
)ب��ا در نظر گرفتن عادت ها، رفت��ار و ابعاد فیزیکی(؛ 2. محل 
قرارگیری در س��اختمان؛ 3. وضعیت آب و هوایی؛ و 4. زمان 
نی��ز باید توجه کرد )حناچی و دیگران،1393 : 75(. پرندگان 
و به خص��وص کبوتران وحش��ی از طرف دولت ها ی��ا قوانین 
کشورها حمایت خاصی نمی شوند. با این  وجود قبل از اجرای 
هر گونه اقدامی جهت کنترل پرنده ها، قوانین و احکام محلی 
باید بررس��ی شود. کبوتران پرندگانی فرصت طلب هستند که 
از هرگونه دسترس��ی آسان به غذا، آب و پناهگاه هایی که در 
نواحی ش��هر پیدا می ش��ود، بهره می برند. از این  رو تالش ها 
باید در جهت حذف و از میان برداش��تن عوامل جذب )جلب 
 توجه به غذا( همانند سطل زباله بدون درپوش که دربردارندۀ 
م��واد غذایی اس��ت، باش��د. مهربانی و غذا دادن ب��ه پرنده ها 
امری اش��تباه اس��ت چراکه آن ها به زودی به اعانۀ انس��ان ها 
وابسته ش��ده و موجب بروز مشکالتی نظیر آزار و خطر برای 
سالمتی انس��ان ها می ش��وند. از میان برداشتن عوامل جذب 
غذای��ی، همچنین موجب بهبود تأثی��رات روش های کنترلی 
دیگ��ر می ش��ود. بهترین نتایج زمانی مش��اهده می ش��ود که 
اهال��ی محل و م��ردم جامعه در جهت نگهداش��تن جمعیت 
 Alderson &( کبوترها در شماری قابل کنترل همکاری کنند
Greene,1995: 21(. راه کاره��ای اصلی دفع پرندگان بر چند 

اصل استوار اند که در نمودار زیر آمده است )نمودار 1(.

5. راه کارهای دفع پرندگان
5. 1. پراندن و دور کردن پرندگان

جهت کاس��تن فرس��ایش و دیگر م��وارد پیش آمده توس��ط 
کبوتران برای س��اختمان های تاریخی ابتدا بایست پرنده ها و 
س��پس مش��کل اصلی مناطقی که باعث جذب پرندگان شده 
را شناس��ایی کرده و در جهت رفع این عوامل برآمد. درمان و 
پ��اک کردن هرگونه آلودگی و جرم گرفتگی که ممکن اس��ت 
اثرات آن در س��نگ باق��ی بماند، بعد از مراح��ل درمان باید 



36

ف��رود آمدن بر هر س��طح ژل مانند دوری کنند. چس��ب های 
دافع ش��یمیایی نباید بر س��طوحی که کثیف و گردوخاک دار 
اس��ت به  کار برده ش��ود. پی��ش از به کارگیری چس��ب های 
دافع، اس��تعمال الیۀ س��یلیکون ضد آب بر سطوح متخلخل 
س��اختمانی توصیه می شود تا از لکه دار ش��دن احتمالی این 
سطوح جلوگیری به عمل آورد. همچنین سطوح را می توان با 
 Alderson &( به کارگیری نوار پوشش ضد آب محافظت کرد
Greene,1995: 27(. این ژل ها محلول ش��فافی تشکیل داده 
و حتی پس از استعمال بر س��طوح ساختمان به سختی قابل 
 تش��خیص اند و بر جنبۀ زیباشناس��ی ابنیه تاریخی اثر بسیار 
کم��ی دارند. هرچند این روش دفع پرندگان، برای اس��تفاده 
در ابنیه تاریخی مناس��ب نیس��ت، چراکه طول زمان محلول 
ژل گرایش به نفوذ در بافت س��نگ را داشته و با نفوذ ژل در 
س��نگ و حبس کردن رطوبت در بافت سنگ موجب تضعیف 
س��اختار سنگ می شود. ژل ها با جذب گردوغبار هوا و جذب 
آن ها در س��طح سنگ دوام کمی دارند و هرساله باید با فیلم 
جدی��دی از ژل تعوی��ض ش��وند )Abouzeid, 2007(. از این 
روش در بیش تر س��اختمان های م��درن اروپایی و آمریکایی 
که با مش��کل نشس��تن پرندگان مواجه هس��تند و عمدتاً در 
پش��ت پنجره ها و لبۀ پشت بام هایی که در باالی پیاده رو قرار 
دارند اس��تفاده می شود )تصویر 4(.  نکتۀ قابل توجه آن است 
که مواد چس��بناک دفع کنندۀ پرندگان خط��ر لکه دار کردن 
س��نگ را همیش��ه به هم��راه دارند )فیل��دن،1394 : 171(. 
برخ��ی از مهم ترین این ژل ها حاوی مادۀ ژالتینی پلی بوتیلن 
)Polybutylene( هستند که با یک پوسته پوشیده شده است 
و به مادۀ ژالتینی چسبناک زیر آن آغشته می شود. و از آنجا 
که پرندگان قادر به زودن آن نیس��تند احساس ناخوشایندی 
از نشستن  بر روی سطوح ژل مانند به آن ها دست می دهد که 
موجب دفع پرندگان می ش��ود. این روش برای ساختمان های 
تاریخی پیشنهاد نمی شود ولی در مورد ساختمان های جدید 
چندان حساس��یتی در مورد آن وجود ندارد. نکتۀ دیگر اینکه 
از آنجا که عمر این مواد کوتاه است باید به طور مرتب  حذف 

و تجدید شوند )حناچی و دیگران، 1393: 7٨(.
   

5. 1. 2. استفاده از سیم ارتجاعی
استفاده از سیم ارتجاعی از مؤثرترین روش ها برای جلوگیری 
از ورود پرندگان به بسیاری از مکان هاست. سیم های فنری از 
فوالد ضد زنگ ساخته  شده و با روکش نایلونی پوشیده شده 
اند. کوچکی قطر سیم ها به  قدری است که در هنگام نشستن 
پرن��ده بر روی آن ها نرده های فلزی مرتعش ش��ده و باعث از 
دس��ت دادن تعادل پرنده می شود. همین امر موجب می شود 
که دیگر پرنده در آن نقطۀ خاص فرود نیاید. سیم های فنری 
ب��ه  صورت افق��ی و عمودی به هم متصل ش��ده و قطر نازک 

س��یم ها باعث ایجاد حس ناخوشایند و در نتیجه اذیت شدن 
پرن��دگان به هنگام فرود و نشس��تن بر روی آن ها می ش��ود. 
سیستم ضد نشست با س��یم های فلزی چندان در دید نبوده 
و همین ویژگی آن را مناس��ب استفاده در اماکن تاریخی در 
خطر از فض��والت پرندگان می کند. چراک��ه فنرهای نازک با 
خط��وط بنای تاریخی مطابقت دارند. ب��رای احتیاط بیش تر، 
همۀ اجزای تشکیل دهندۀ سیم های فنری ضد قرارگیری، ضد 
زنگ بوده و درنتیجه آثار زنگ زدگی را بر س��طوح ساختمانی 
ایج��اد نمی کند. در بخش هایی از کلیس��ای »دومو« میالن و 
ایس��تگاه راه آهن تاریخی این شهر از این روش استفاده  شده 

است )تصویر 5(.

تصویر 5. روش اتصال سیم های ارتجاعی برای دفع پرندگان 
.)/http://www.antipigeon.org/anti-pigeon-wire:مأخذ(

5. 1. 3. استفاده از خاَرک
این سیستم بازدارندۀ مکانیکی در جهت مختل کردن آسایش 
پرنده ه��ا و راحت��ی آن ها به کار م��ی رود و در مکان هایی که 
دارای لبه های پیش آمده  اند اس��تفاده می شود. پرندگان برای 
یافتن غذا تمایل به نشس��تن ب��ر روی این لبه های پیش آمده 
دارند و در همین زمان فضوالت خود را بر س��طوح ساختمان 
می اندازند. حال پس از نصب خوش��ه ها، هنگامی که روی این 
س��یم های خاردار قرار می گیرند ب��ه علت بلندی بیش  از حد 
آن ها، امکان داش��تن دید گس��ترده برای جست وجوی غذا از 
آن ها س��لب می ش��ود و به  این  ترتیب از آن نقطه بلند ش��ده 
و ب��ه دور ها پرواز می کنند )Abouzeid, 2007(. این س��یم ها 
متش��کل از هزاران شاخک با آلیاژی از نیکل و فوالد ضدزنگ 
ان��د و نقاط تیِز رو به بیرون که در تمام زوایای آن گس��ترده 
شده اس��ت، دارند. شاخک ها به یک  پایۀ جامد متصل  اند که 
می تواند در آس��تانۀ پنجره ها، لبه ه��ا، پیش آمدگی لبۀ بام ها، 
ب��ر فراز عناصر تزئینی معماری و یا هر محلی که کبوتر برای 
سکنی گزیدن می طلبد، نصب شود )تصویر 2(. این خوشه ها 
با چس��ب های مبتنی بر پایۀ س��یلیکونی به سطح ساختمان 



37

می چس��بد و این چسب ها به سطح س��اختمان ضربه ای وارد 
نمی کنن��د و بع��د از مدتی که آث��ار پرن��دگان از بین رفت، 
می توانند به  صورت کامل از س��اختمان زدوده شوند. از نتایج 
نصب س��یم های تیز می توان به تحمیل ناراحتی موقت برای 
کبوتران اش��اره کرد که در نهایت از ف��رود آن ها بر روی این 
س��طوح جلوگیری می کند )تصویر 6 الف و ب(. اگرچه هزینۀ 
خود س��یم خاردار و نصب و راه اندازی شان می تواند گران تمام 
ش��ود، با این  حال نتایج حاصله، هزینه ه��ای گزاف را توجیه 

.)Alderson & Greene, 1995: 19( می کند

     

تصویر 6. الف: از دست دادن تعادل کبوتر به هنگام نشستن بر روی 
خوشه های ضد قرارگیری

ب: استفاده از سیستم خارک و تور به صورت هم زمان 
.):Pesky possum Bird & pest control 2019:مأخذ(

     مح��دود کردن مکان های النه س��ازی با س��اخت حریم و 
حصار و یا روش های دورسازی میسر خواهد بود. انواع مختلف 
بازدارنده های مکانیکی و یا حس��ی برای بازداش��تن کبوتران 
ب��ه  کار رفته اس��ت. در این می��ان بازدارنده های ش��یمیایی، 
صوت��ی و بصری مدت زم��ان کوتاهی اثرگذار ان��د و پرندگان 
ظ��رف مدت زمان کوتاهی به آن ها ع��ادت می کنند. از طرفی 

دیگر، وسیله های مکانیکی همانند سیم خاردار می تواند بر دور 
کردن پرنده فائق آید، زیرا اثر همیشگی داشته و بر اصل عدم 
تعادل استوار اند. همچنین ساختمان ها و سازه ها می توانند به 
نحوی طراحی شوند که خصوصیاتی که پرندگان مجذوب آن 

.)Ali et al, 2014: 517( می شوند را کاهش دهند

5. 1. 4. اس�تفاده از امواج اولتراس�ونیک و برق فش�ار 
قوی  و تولید صدا

روش ه��ای دافع مکانیک��ی معمولی که ب��رای پرندگان دیگر 
مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد، برای کنت��رل کبوتران آن قدر 
مؤثر نیست. دستگاه های پارازیت دار )ترقه، هشداردهنده های 
الکترونیکی، و...( معموالً برای انسان ها اختالل ایجاد می کنند 
اما اثر دائمی کمی در مختل کردن استراحت کبوتران دارند. 
اص��وات با فرکانس باال )اولتراس��ونیک( همان ط��ور که برای 
انس��ان نامفهوم است برای کبوتران هم به همین ترتیب است 
)Abouzeid, 2007(. این دستگاه وسیله ای است برای ساطع 
کردن ام��واج صوتی باالی 2۰ کیلو هرت��ز که می توان امثال 
آن را ب��ه منظور دفع پرن��دگان در بناهای تاریخی نصب کرد 
)تصویر 7(. فیلدن اشاره می کند به غیر از روش های ذکرشده 
از سیم های فشار قوی برق نیز برای پراندن پرندگان استفاده 
شده است اما مش��کل آن ها این است که در عمل مراقبت از 
آن دش��وار است و همچنین  هنگامی که پرنده ای بر روی آن 
می نش��یند و شوکی را دریافت می کند، برخواسته و بی اختیار 
مدفوع می کند که بیش تر بر روی س��یم ها می ریزد و بنابراین 

امکان دارد اتصالی کوتاه برقرار شود )فیلدن، 1394: 171(.

تصویر 7. دستگاه التراسونیک برای جلوگیری از نزدیک شدن کبوتران 
.)Antipigeon, 2019  :مأخذ(

ف��رود آمدن بر هر س��طح ژل مانند دوری کنند. چس��ب های 
دافع ش��یمیایی نباید بر س��طوحی که کثیف و گردوخاک دار 
اس��ت به  کار برده ش��ود. پی��ش از به کارگیری چس��ب های 
دافع، اس��تعمال الیۀ س��یلیکون ضد آب بر سطوح متخلخل 
س��اختمانی توصیه می شود تا از لکه دار ش��دن احتمالی این 
سطوح جلوگیری به عمل آورد. همچنین سطوح را می توان با 
 Alderson &( به کارگیری نوار پوشش ضد آب محافظت کرد
Greene,1995: 27(. این ژل ها محلول ش��فافی تشکیل داده 
و حتی پس از استعمال بر س��طوح ساختمان به سختی قابل 
 تش��خیص اند و بر جنبۀ زیباشناس��ی ابنیه تاریخی اثر بسیار 
کم��ی دارند. هرچند این روش دفع پرندگان، برای اس��تفاده 
در ابنیه تاریخی مناس��ب نیس��ت، چراکه طول زمان محلول 
ژل گرایش به نفوذ در بافت س��نگ را داشته و با نفوذ ژل در 
س��نگ و حبس کردن رطوبت در بافت سنگ موجب تضعیف 
س��اختار سنگ می شود. ژل ها با جذب گردوغبار هوا و جذب 
آن ها در س��طح سنگ دوام کمی دارند و هرساله باید با فیلم 
جدی��دی از ژل تعوی��ض ش��وند )Abouzeid, 2007(. از این 
روش در بیش تر س��اختمان های م��درن اروپایی و آمریکایی 
که با مش��کل نشس��تن پرندگان مواجه هس��تند و عمدتاً در 
پش��ت پنجره ها و لبۀ پشت بام هایی که در باالی پیاده رو قرار 
دارند اس��تفاده می شود )تصویر 4(.  نکتۀ قابل توجه آن است 
که مواد چس��بناک دفع کنندۀ پرندگان خط��ر لکه دار کردن 
س��نگ را همیش��ه به هم��راه دارند )فیل��دن،1394 : 171(. 
برخ��ی از مهم ترین این ژل ها حاوی مادۀ ژالتینی پلی بوتیلن 
)Polybutylene( هستند که با یک پوسته پوشیده شده است 
و به مادۀ ژالتینی چسبناک زیر آن آغشته می شود. و از آنجا 
که پرندگان قادر به زودن آن نیس��تند احساس ناخوشایندی 
از نشستن  بر روی سطوح ژل مانند به آن ها دست می دهد که 
موجب دفع پرندگان می ش��ود. این روش برای ساختمان های 
تاریخی پیشنهاد نمی شود ولی در مورد ساختمان های جدید 
چندان حساس��یتی در مورد آن وجود ندارد. نکتۀ دیگر اینکه 
از آنجا که عمر این مواد کوتاه است باید به طور مرتب  حذف 

و تجدید شوند )حناچی و دیگران، 1393: 7٨(.
   

5. 1. 2. استفاده از سیم ارتجاعی
استفاده از سیم ارتجاعی از مؤثرترین روش ها برای جلوگیری 
از ورود پرندگان به بسیاری از مکان هاست. سیم های فنری از 
فوالد ضد زنگ ساخته  شده و با روکش نایلونی پوشیده شده 
اند. کوچکی قطر سیم ها به  قدری است که در هنگام نشستن 
پرن��ده بر روی آن ها نرده های فلزی مرتعش ش��ده و باعث از 
دس��ت دادن تعادل پرنده می شود. همین امر موجب می شود 
که دیگر پرنده در آن نقطۀ خاص فرود نیاید. سیم های فنری 
ب��ه  صورت افق��ی و عمودی به هم متصل ش��ده و قطر نازک 

س��یم ها باعث ایجاد حس ناخوشایند و در نتیجه اذیت شدن 
پرن��دگان به هنگام فرود و نشس��تن بر روی آن ها می ش��ود. 
سیستم ضد نشست با س��یم های فلزی چندان در دید نبوده 
و همین ویژگی آن را مناس��ب استفاده در اماکن تاریخی در 
خطر از فض��والت پرندگان می کند. چراک��ه فنرهای نازک با 
خط��وط بنای تاریخی مطابقت دارند. ب��رای احتیاط بیش تر، 
همۀ اجزای تشکیل دهندۀ سیم های فنری ضد قرارگیری، ضد 
زنگ بوده و درنتیجه آثار زنگ زدگی را بر س��طوح ساختمانی 
ایج��اد نمی کند. در بخش هایی از کلیس��ای »دومو« میالن و 
ایس��تگاه راه آهن تاریخی این شهر از این روش استفاده  شده 

است )تصویر 5(.

تصویر 5. روش اتصال سیم های ارتجاعی برای دفع پرندگان 
.)/http://www.antipigeon.org/anti-pigeon-wire:مأخذ(

5. 1. 3. استفاده از خاَرک
این سیستم بازدارندۀ مکانیکی در جهت مختل کردن آسایش 
پرنده ه��ا و راحت��ی آن ها به کار م��ی رود و در مکان هایی که 
دارای لبه های پیش آمده  اند اس��تفاده می شود. پرندگان برای 
یافتن غذا تمایل به نشس��تن ب��ر روی این لبه های پیش آمده 
دارند و در همین زمان فضوالت خود را بر س��طوح ساختمان 
می اندازند. حال پس از نصب خوش��ه ها، هنگامی که روی این 
س��یم های خاردار قرار می گیرند ب��ه علت بلندی بیش  از حد 
آن ها، امکان داش��تن دید گس��ترده برای جست وجوی غذا از 
آن ها س��لب می ش��ود و به  این  ترتیب از آن نقطه بلند ش��ده 
و ب��ه دور ها پرواز می کنند )Abouzeid, 2007(. این س��یم ها 
متش��کل از هزاران شاخک با آلیاژی از نیکل و فوالد ضدزنگ 
ان��د و نقاط تیِز رو به بیرون که در تمام زوایای آن گس��ترده 
شده اس��ت، دارند. شاخک ها به یک  پایۀ جامد متصل  اند که 
می تواند در آس��تانۀ پنجره ها، لبه ه��ا، پیش آمدگی لبۀ بام ها، 
ب��ر فراز عناصر تزئینی معماری و یا هر محلی که کبوتر برای 
سکنی گزیدن می طلبد، نصب شود )تصویر 2(. این خوشه ها 
با چس��ب های مبتنی بر پایۀ س��یلیکونی به سطح ساختمان 
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برداش��تن تخم پرندگان، س��وراخ کردن آن ها و یا گذاش��تن 
تخم مصنوعی و س��اختگی در النۀ کبوتران در بعضی شهرها 
استفاده  ش��ده اس��ت. این امر خصوصاً در کبوترخانۀ شهرها 
باعث محدود ش��دن چرخه زادوولد خواهد شد. این روش در 
بس��یاری از مکان ه��ای طبیعی از نظر هزین��ه  و نیز به لحاظ 
موفقیت در اجرا روش قابل  وصولی نیست. ضمن اینکه نتایج 
حاصل از آن به تمیزکاری و پایش مداوم بستگی دارد. افزون 
بر آن این روش ممکن اس��ت بر دورۀ نشس��تن روی تخم ها 
اثر گذاش��ته و برداشتن تخم ها موجب تالش بیش تر کبوتران 
 .)Ali et al, 2014: 517( بر تخم گ��ذاری بیش تر آن ها  ش��ود
همچنین اس��تفاده از غذای س��می در قالب مواد ش��یمیایی 
مختلف در مواردی پیشنهاد ش��ده است )حناچی و دیگران، 

.)79 :1393

6. مقایسۀ روش های دفع پرنده
ب��ا توجه به آنچ��ه در محت��وای مقاله بیان ش��د، پرندگان و 
به خص��وص کبوتران از هزاران س��ال قبل خود را با انس��ان و 
حواشی زندگی انسانی وفق داده و در مجاورت انسان زندگی 
می کنند. چند س��ده قبل ایرانیان از فضوالت این پرندگان به 

عنوان تولیدکنندگان کودهای در کش��اورزی استفاده زیادی 
می برده  اند و خاک محل هایی که نامرغوب بوده را با استفاده 
از فضوالت این پرندگان بارور می کرده  اند و در همین راس��تا 
سازه های معماری جالب توجهی در اقصی نقاط ایران با عنوان 
کبوترخانه ساخته  شده است. امروزه به علل مختلف کبوتران 
کمتر در مزارع کش��اورزی دیده می ش��وند و به  سوی شهرها 
ک��وچ کرده ان��د و غذای خ��ود را از ش��هرها تأمین می کنند 
ام��ا ای��ن کوچ باع��ث مش��کالتی در زندگی ش��هری و ابنیۀ 
تاریخی به خصوص س��نگی  شده اس��ت، به  نحوی که فضوالت 
ای��ن پرندگان با پراکندن اس��ید موجب تخریب و فرس��ایش 
سطوح معماری شده اس��ت و  عالوه بر آن از لحاظ بهداشتی 
نیز مش��کالتی را به بار م��ی آورد. ازاین رو از چند دهه قبل بر 
روی روش ه��ای دفع این پرندگان و دورنگه داش��تن آن ها از 
نماها، نرده ها، لبه های برجسته و سطوح معماری و همچنین 
بناهای تاریخی اقداماتی صورت گرفته است که هرکدام مزایا 
و معایبی دارن��د و به  طور کلی نمی توان هیچ کدام از آن ها را   
قطعاً رد یا تائید کرد و باید از آن ها در محل مناسب و باهدف 
مشخص اس��تفاده کرد )جدول 1(. در زیر برخی از مهم ترین 

مزایا و معایب روش های دفع پرندگان آمده است.

معایب مزیت ها  چگونه، چطور و چه وقت بهترین استفاده
را دارند؟

روش و محصول

جنبۀ زیبایی شناختی
نصب دشوار، زمان بر و پر هزینه، 

عدم کارایی در صورت نصب 
نادرست

در دسترس، ماندگار، چندکاره
  طول عمر حدوداً 15 سال،
سازگار با محیط زیست

 برای حفاظت از پنجره های اتاق زیرشیروانی،
دریچۀ تهویه، میل پرده ها، پنجره های چوبی.

استفاده از تور

جنبه زیبایی شناختی، نیازمند 
تمیزکاری منظم است،

عدم اثرگذاری بر گنجشک و سار

  جلوگیری از فضوالت و نشستن
بر روی ساختمان

 سهولت نصب، طول عمر باال،
سازگار با محیط زیست

 در لبه های برجستۀ خانه ها و سطوح
معماری، نماها و نرده ها

خارک

یکپارچگی سیم باید مرتب بررسی 
شود.

محدودیت در طاقچه ها

 طول عمر حدوداً 1۰ سال،
مناسب تر و زیباتر از خارک است.

 در لبه های برجستۀ خانه ها، نرده ها، سقف ها
و نماها

سیم های فنری

  احتمال خو گرفتن پرندگان 
به صدا، گران و مناسب برای 
مکان های غیر قابل دسترسی، 
مانند سقف و محل های صنعتی.

 پرندگان را دفع می کنند و
 نمی کشند. عدم آسیب به منظر

ساختمان

 برای مراقبت از هرگونه سطوحی که به وسیله
پرندگان مورد هجوم قرار می گیرد.

سیستم های التراسونیک
تولید صدا و شوک الکتریکی

بعضی ترکیبات سمی هستند 
و به نیاز دستورالعمل و برنامه 
اجرایی مناسب دارند. اثر کوتاه 

مدت دارند.

 به دلیل یک بازتاب ماندگار از
 استفادۀ همیشگی آن در زدودن

پرندگان اجتناب شده است.

 در سطوح مختلف مانند گوشه ها، سقف،
 نرده های آثار تاریخی می توانند مورد استفاده

قرار گیرند.

 مواد شیمیایی: ژل

 روش موقت مگر محل ایمن سازی اقدامی غیرانسانی و غیراخالقی
شود.

 در محل های حساس و با احتمال  تخریب
لبه ها درزها و ناودان ها

 زدودن و پاک سازی النۀ
پرندگان

جدول 1. مقایسۀ روش ها و مزایا و معایب روش های دفع پرنده )تصحیح و اقتباس از حناچی و دیگران، 1393: ٨۰� ٨1(.

5. 2. به دام انداختن
5. 2. 1. استفاده از تور

اس��تفاده از توری، مناس��ب ترین راه برای جلوگیری از ورود 
پرن��دگان به فضاه��ای داخلی اس��ت و اغل��ب در  بالکن ها، 
پنجره ها، تجهیزات سیستم های تهویه هوا مورد استفاده قرار 
می گیرد. توری ها بس��ته به ش��رایط قرارگیری در معرض نور 
بودن و مواد به کاررفته ممکن است تا 1۰ سال یا بیش تر دوام 
داشته باشند. ابعاد  چشمۀ توری ها متفاوت است )برای مثال: 
برای گنجش��ک ها، 19 میلی متر، برای س��ارها 2٨ میلی متر، 
ب��رای کبوت��ران5۰ میلی متر و برای مرغ ه��ای دریایی تا 75 
میلی مت��ر متغییر اس��ت( )حناچی و دیگ��ران، 1393: 7٨(. 
دهانۀ منافذ و بالکن را می توان با سیم های مش ضد زنگ که 
پارچۀ فلزی نیز نامیده می شود، مسدود کرد. تورهای سیمی 
با قطر1/27 س��انتی متر مانع از ورود پرندگان و س��ایر آفات 
می ش��ود. تورهای فلزی پس از نصب، می تواند از دسترس��ی 
پرندگان به  جاهای مطلوب نظیر گوشه کنار سقف، پنجره های 
زیر س��قف س��اختمان، برآمدگ��ی، و لبه های س��اختمان ها 
جلوگی��ری به عم��ل آورد. تورهای نایلونی یا پالس��تیکی را 
نیز می ت��وان جایگزین تورهای فلزی ک��رد. با نصب تورهای 
نایلونی بر روی عناصر تزیینی معماری، می توان از استراحت، 
النه س��ازی و بیتوته کردن کبوتران ب��ر روی آن ها جلوگیری 
کرد. اگرچه این روش بس��یار مؤثر اس��ت اما ممکن است به 

 Alderson( لحاظ زیبایی شناس��ی مورد پذیرش واقع نش��ود
Greene, 1995: 25 &( )تصوی��ر ٨(. از این روش در بیش تر 
بناهایی که دارای تزئینات و مجس��مه های باارزش در تراز باال 
هستند استفاده می ش��ود. از جملۀ مهم ترین آن ها در عرصۀ 
بین المللی می توان به کلیس��ای سنت اشتفان در شهر وین و 
طاق نصرت انتهای خیابان ش��انزه لیزۀ پاریس اشاره کرد. در 
تجربه ای داخلی پایگاه پژوهش��ی ش��هر تاریخی یزد از روش 
تورگذاری در بنای شمسیۀ یزد استفاده کرده است که نتایج 

قابل قبولی از این روش حاصل شده است.

5. 3. زدودن و پاک سازی النۀ پرندگان
زدودن و پاک س��ازی النۀ پرن��دگان در فواصل دوهفته ای در 
کاس��تن تعداد کبوتران مفید اس��ت. بهتر است این روش در 
کنار روش های مذکور به کار گرفته  ش��ود تا اطمینان حاصل 
ش��ود موارد کنترلی نام برده ش��ده، به همان اندازه که ممکن 
 Alderson & Greene, 1995:( اس��ت گسترده و مؤثر باش��د
26(. النه سازی بر برآمدگی هایی همانند لبۀ بام ها می تواند با 
عوض ش��دن زاویۀ لبه ها به 45 درجه یا بیش تر ناپایدار شود. 
ب��ه  این  ترتیب با تغیی��ر زاویۀ لبه ها ت��ا 45 درجه یا بیش تر 
می توان مانع از النه س��ازی کبوتران در آنجا ش��د. می توان با 
بس��تن اطراف محل زاویه دار از النه سازی پرندگان کوچک تر 
در ُکن��ج دیوارها جلوگیری کرد. در برخی موارد از روش های 

 تصویر ٨. کلیسای جامع سنت اشتفان وین و استفاده از تورهای نایلونی برای جلوگیری از ورود پرندگان و نشستن بر روی تزئینات سردر ورودی 
)عکس از: نویسنده(.
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برداش��تن تخم پرندگان، س��وراخ کردن آن ها و یا گذاش��تن 
تخم مصنوعی و س��اختگی در النۀ کبوتران در بعضی شهرها 
استفاده  ش��ده اس��ت. این امر خصوصاً در کبوترخانۀ شهرها 
باعث محدود ش��دن چرخه زادوولد خواهد شد. این روش در 
بس��یاری از مکان ه��ای طبیعی از نظر هزین��ه  و نیز به لحاظ 
موفقیت در اجرا روش قابل  وصولی نیست. ضمن اینکه نتایج 
حاصل از آن به تمیزکاری و پایش مداوم بستگی دارد. افزون 
بر آن این روش ممکن اس��ت بر دورۀ نشس��تن روی تخم ها 
اثر گذاش��ته و برداشتن تخم ها موجب تالش بیش تر کبوتران 
 .)Ali et al, 2014: 517( بر تخم گ��ذاری بیش تر آن ها  ش��ود
همچنین اس��تفاده از غذای س��می در قالب مواد ش��یمیایی 
مختلف در مواردی پیشنهاد ش��ده است )حناچی و دیگران، 

.)79 :1393

6. مقایسۀ روش های دفع پرنده
ب��ا توجه به آنچ��ه در محت��وای مقاله بیان ش��د، پرندگان و 
به خص��وص کبوتران از هزاران س��ال قبل خود را با انس��ان و 
حواشی زندگی انسانی وفق داده و در مجاورت انسان زندگی 
می کنند. چند س��ده قبل ایرانیان از فضوالت این پرندگان به 

عنوان تولیدکنندگان کودهای در کش��اورزی استفاده زیادی 
می برده  اند و خاک محل هایی که نامرغوب بوده را با استفاده 
از فضوالت این پرندگان بارور می کرده  اند و در همین راس��تا 
سازه های معماری جالب توجهی در اقصی نقاط ایران با عنوان 
کبوترخانه ساخته  شده است. امروزه به علل مختلف کبوتران 
کمتر در مزارع کش��اورزی دیده می ش��وند و به  سوی شهرها 
ک��وچ کرده ان��د و غذای خ��ود را از ش��هرها تأمین می کنند 
ام��ا ای��ن کوچ باع��ث مش��کالتی در زندگی ش��هری و ابنیۀ 
تاریخی به خصوص س��نگی  شده اس��ت، به  نحوی که فضوالت 
ای��ن پرندگان با پراکندن اس��ید موجب تخریب و فرس��ایش 
سطوح معماری شده اس��ت و  عالوه بر آن از لحاظ بهداشتی 
نیز مش��کالتی را به بار م��ی آورد. ازاین رو از چند دهه قبل بر 
روی روش ه��ای دفع این پرندگان و دورنگه داش��تن آن ها از 
نماها، نرده ها، لبه های برجسته و سطوح معماری و همچنین 
بناهای تاریخی اقداماتی صورت گرفته است که هرکدام مزایا 
و معایبی دارن��د و به  طور کلی نمی توان هیچ کدام از آن ها را   
قطعاً رد یا تائید کرد و باید از آن ها در محل مناسب و باهدف 
مشخص اس��تفاده کرد )جدول 1(. در زیر برخی از مهم ترین 

مزایا و معایب روش های دفع پرندگان آمده است.

معایب مزیت ها  چگونه، چطور و چه وقت بهترین استفاده
را دارند؟

روش و محصول

جنبۀ زیبایی شناختی
نصب دشوار، زمان بر و پر هزینه، 

عدم کارایی در صورت نصب 
نادرست

در دسترس، ماندگار، چندکاره
  طول عمر حدوداً 15 سال،
سازگار با محیط زیست

 برای حفاظت از پنجره های اتاق زیرشیروانی،
دریچۀ تهویه، میل پرده ها، پنجره های چوبی.

استفاده از تور

جنبه زیبایی شناختی، نیازمند 
تمیزکاری منظم است،

عدم اثرگذاری بر گنجشک و سار

  جلوگیری از فضوالت و نشستن
بر روی ساختمان

 سهولت نصب، طول عمر باال،
سازگار با محیط زیست

 در لبه های برجستۀ خانه ها و سطوح
معماری، نماها و نرده ها

خارک

یکپارچگی سیم باید مرتب بررسی 
شود.

محدودیت در طاقچه ها

 طول عمر حدوداً 1۰ سال،
مناسب تر و زیباتر از خارک است.

 در لبه های برجستۀ خانه ها، نرده ها، سقف ها
و نماها

سیم های فنری

  احتمال خو گرفتن پرندگان 
به صدا، گران و مناسب برای 
مکان های غیر قابل دسترسی، 
مانند سقف و محل های صنعتی.

 پرندگان را دفع می کنند و
 نمی کشند. عدم آسیب به منظر

ساختمان

 برای مراقبت از هرگونه سطوحی که به وسیله
پرندگان مورد هجوم قرار می گیرد.

سیستم های التراسونیک
تولید صدا و شوک الکتریکی

بعضی ترکیبات سمی هستند 
و به نیاز دستورالعمل و برنامه 
اجرایی مناسب دارند. اثر کوتاه 

مدت دارند.

 به دلیل یک بازتاب ماندگار از
 استفادۀ همیشگی آن در زدودن

پرندگان اجتناب شده است.

 در سطوح مختلف مانند گوشه ها، سقف،
 نرده های آثار تاریخی می توانند مورد استفاده

قرار گیرند.

 مواد شیمیایی: ژل

 روش موقت مگر محل ایمن سازی اقدامی غیرانسانی و غیراخالقی
شود.

 در محل های حساس و با احتمال  تخریب
لبه ها درزها و ناودان ها

 زدودن و پاک سازی النۀ
پرندگان

جدول 1. مقایسۀ روش ها و مزایا و معایب روش های دفع پرنده )تصحیح و اقتباس از حناچی و دیگران، 1393: ٨۰� ٨1(.
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6. پاک سازی سنگ های آلوده به فضوالت پرندگان
تجمع مدفوع و فضوالت پرندگان بر روی س��نگ  های تاریخی  
پیامده��ای ضایع��ه باری دارد در روش پاکس��ازی س��نگ ها  
بایس��تی مخاطرات پیش رو در  رابطه ب��ا تداخل فرایندهای 
بعدی مانند نمک زدایی و استحکام بخشی در نظر گرفته شود. 
اگر چه هر اثر ش��رایط مخص��وص به خود را دارد ولی توصیۀ 
عمومی آن اس��ت که  نمک زدایی با ترکیبات پایۀ آبی و البته 
با فشار کم انجام گیرد. حتی االمکان در تمیزکاری سنگ هایی 
با درجۀ س��ختی کم از به کارگیری ترکیبات شیمیایی قوی و 
مواد و روش های سایش��ی اجتناب ش��ود. اقدامات تمیزکاری 
مرس��وم برای حذف لکه های فض��والت در زمانی که فضوالت 
هنوز بر س��طح س��نگ باقی  مانده اس��ت، کاماًل مؤثر نیست. 
خراش س��طح و یا اس��تفاده از مواد ش��یمیایی ممکن است 
تنها موجب تش��دید آسیب شود. بررس��ی ها نشان داده که با 
وجود پاک سازی فضوالِت بر روی سنگ، مواد مغذی )مناسب 
میکرواُرگانیس��م ها( فضوالت به داخل سطح سنگ نفوذ کرده 
و با تجمع خویش محیطی مناس��ب برای رش��د خزه را شکل 
می دهند. خزه های ش��کل گرفته بر س��نگ، می توانند دوده و 
گردوغبار از اتمس��فر را در خود حبس کرده و از آن )دام( به 
 عنوان یک واس��طۀ کمکی در روند رش��د و درنتیجه افزایش 
عم��ر و افزایش نقش در خوردگی اس��تفاده کند. درحالی که 
خزه اث��رات مفیدی همچ��ون مصرف مواد مغ��ذی فضله، از 
بین بردن آن ها و درنتیجه عدم حضور میکرواُرگانیس��م ها را 
ب��ه دنبال دارد، بااین وجود حضور ای��ن گیاه به  مثابه عملکرد 
یک بس��تر مرطوب اس��ت و می تواند عاملی ب��رای قرارگیری 
ه��ر چه بیش تر س��نگ در مع��رض اثرات مخ��رب باران های 
اس��یدی و همچنین محصوالت کمکی اسیدی از فرآیندهای 
رش��د خود باش��د )احمد خان بیگی، 1392 :11۰(. َچُنن در 
بررس��ی های خود رابطۀ تابع میان آب وه��وای مرطوب، دما، 
حض��ور فضوالت و خوردگی در س��نگ را اثبات کرده اس��ت. 
در این بررس��ی، اثبات اینکه هر چه سنگ بیش تر در معرض 
ش��رایط مرطوب قرار گیرد، میزان آس��یب ایجادش��ده بر آن 
 Channon, 2004:( بیش تر اس��ت نیز جزو نتایج بوده اس��ت
24(. در روال عادِی تعمیرات ساختمانی، نمک زدایی سنگ ها 
و س��پس انجام اقدام��ات تمیزکاری )پاک س��ازی فضله های 
برروی سطح سنگ(، استحکام بخش��ی سنگ ها، تعمیر بنای 
سنگی و به دنبال آن از بین بردن منابع آسیب رسان از جمله 
پرنده ه��ا و درنهایت به کارگیری برخ��ی از اقدامات بازدارنده 

برای جلوگیری از بازگشت دوبارۀ کبوتران صورت می گیرد.

7. نتیجه گیری
آس��یب ها ارتباط نزدیکی با وضعیت شهرهای تاریخی دارند. 
س��اختمان های ش��هری مکان های مناس��ب و ای��ده آل برای 

النه س��ازی و بیتوته کردن پرندگان هس��تند. ساختمان ها با 
فراهم کردن مکان های مناس��ب جهت النه س��ازی پرندگان، 
نقش مس��تقیمی در رشد جمعیت کبوتران دارند. سنگ های 
مرمر و دیگر سنگ های با پایۀ آهکی، توسط اسیدهای موجود 
در س��اختار فضوالت کبوتران که سطح آن ها را چرک و لک 
می کند، آس��یب می بینند. درواقع فض��والت کبوتران زیرالیۀ 
مساعد و مطلوبی را جهت رشد و نمو قارچی فراهم می کند که 
این امر می تواند س��طح سنگ را هم به  صورت مکانیکی و هم 
با ترشحات متابولیس��م های اسیدی تخریب کند. هنگامی که 
برنامه ه��ای کنترل آفات بر روی پرندگان ش��روع می ش��ود، 
بر طرف کردن آس��یب یکی از مهم ترین کارهایی اس��ت که 
بای��د صورت گیرد. ب��ا توجه به ویژگی های ش��هر و جمعیت 
کبوتران، امکان تلفیق کردن روش های مذکور در مقاله است. 
سیاست های مدیریتی مؤثر بهتر است بر روی کاهش جمعیت 
کبوتران در زیس��تگاه های شهری تمرکز کند. تغییر زیستگاه 
مؤثرترین راه برای به دست آوردن اثرات طوالنی مدت بر روی 
کاهش جمعیت کبوتران است. کاهش تعداد کبوتران می تواند 
با اعمال توجه بر تمام منابع زیس��ت محیطی به دست آید. به 
 عبارت  دیگر توجه تنها بر روی مواد غذایی نیست؛ چراکه در 
برخی موارد کنترل تمام محوطه های تغذیۀ پرندگان آس��ان 
نیست. در میان روش هایی که در مقاله ذکر شد، کشتن کمتر 
از س��ایر روش ها قابل  اطمینان اس��ت؛ چراکه در بس��یاری از 
م��وارد، ازجمله در جمعیت های بزرگ پرن��دگان، مؤثر نبوده 
و از ه��ر دو دیدگاه اخالقی و عملی مش��کل دار اس��ت. تمام 
روش های کنترلی مطرح شدۀ فوق، کاستی خود را دارند. و به 
خصوصیات جمعیت کبوتران وحشی و ویژگی مسکن شهری 
و خصوصیت محوطۀ مورد نظر بستگی دارند. به عبارت دیگر  
روش های متفاوت می توانند بیش تر مؤثر واقع  ش��ده و حتی 
س��هولت بیش تری برای اجرا در بافت های گوناگون را داشته 
باشند. در ضمن سودمندی ترکیبی از این روش ها دسترسی 
به نتیجۀ بهتری را در کوتاه ترین زمان ممکن می س��ازد. الزم 
به ذکر اس��ت که در کشورهای مس��لمان با توجه به باورهای 
دینی که در رابطه با پرندگان و به خصوص کبوتر وجود دارد، 
روش های کنترلی باید در قالب رفتارهایی به دور از خش��ونت 

و نامحسوس باشند.
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