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خبرخبر

پیش بینی کاهش قیمت مسکن از نیمه بهمن

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

 | نائب رئیس اتحادیه مشاوران 
درصدی   ۶۷ کاهش  به  اشاره  با  امالک 
مقایسه  در  امسال  آذرماه  طی  معامالت 
نیمه  در  گفت:   گذشته  سال  مشابه  ماه  با 
لوکس،  بزرگ،   واحدهای  امسال  زمستان 
شکست  با  مرتمربع   ۱۶۰ باالی  و  الکچری 

شد. خواهند  مواجه  درصدی   ۲۵ قیمت 
ساختامن«،  خربی»عرص  پایگاه  گزارش  به 

در  این که  بر  تاکید  با  عقبایی  حسام 
و  مسکن  تولید  برای  کنونی  رشایط 
هستیم،  کارآمد  طرح های  نیازمند  اشتغال 
حوزه  در  می کنیم  بینی  پیش  کرد:   اظهار 
رکود   9۷ سال  پایان  تا  فروش  و  خرید 

شود. حکم فرما  تورمی  عمیق 
امسال  آذرماه  در  این که  یادآوری  با  وی 
مشابه  مدت  به  نسبت  معامالت  حجم 
کاهش  درصد   ۶۷ حدود  گذشته  سال 
مشکالت  از  یکی  افزود:   است،  یافته 
است  این  کنونی  رشایط  در  مسکن  بخش 

اعالم  برای  مالکان  سنجش  و  معیار  که 
نیز  دلیل  همین  و  است  دالر  قیمت ها، 
باعث افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت در این 

است. شده  بخش 
 ۲۵ قیمت  شکست  به  اشاره  با  وی 
الکچری  لوکس،  بزرگ،   واحدهای  درصدی 
نیمه  از  مرتمربع   ۱۶۰ باالی  مساحت  و 
ترصیح  بهمن(،  )اواسط  امسال  زمستان 
و  بین عرضه  توازن  نبود  به  توجه  با  کرد: 
احتامل  تقاضا در واحدهای کوچک مرتاژ، 

است. پایین  قیمت ها  شکست 

امالک  مشاوران  اتحادیه  اول  رئیس  نائب 
مسکن   98 تابستان  پایان  کرد: تا  تاکید 
این  که  داشت  خواهد  عمیق  رکود  یک 
عمیق تر  رکود  دالر  نرخ  تغییر  با  وضعیت 

شد. خواهد  هم 

عمران  کمیسیون  رئیس  نایب   |  
مجلس گفت: بودجه عمرانی کشور در سال 98 
حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

به گزارش پایگاه خربی »عرص ساختامن« به نقل 
نایب  علوی  سیداحسن  ملت،  خانه  خربگزاری  از 
رئیس کمیسیون عمران مجلس در ترشیح نشست 
نشست  گفت:  مجلس،  عمران  کمیسیون  امروز 
امروز با حضور محمدباقر نوبخت رئیس سازمان 
برنامه و بودجه و با هدف بررسی عملکرد 9 ماهه 
کلیات الیحه  بررسی  و  بودجه سال جاری  قانون 

بودجه سال 98 برگزار شد.
اعتبارات  تخصیص  میزان  درباره  نوبخت  گزارش 

:9۷ سال  در  عمرانی 
مناینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای 

همچنین  نشست  این  در  داد:  ادامه  اسالمی 
در  دولت  عملکرد  درباره  گزارشی  نوبخت 
برنامه  و   9۷ سال  در  عمرانی  اعتبارات  تخصیص 
در  عمرانی  بودجه  تعیین  برای  روی  پیش  های 
سال آینده ارائه کرد و پس از آن اعضای کمیسیون 
اقدامات بودجه دولت  را درباره  عمران سواالتی 
 و سازمان برنامه در بحث بودجه ریزی مطرح ...

گزارش

رده« تولیدکنندگان مسکن قرار دارد ـُ ۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی کشور در سال ۹۸مالیات بر »گ

 | دبیر کانون انبوه سازان با بیان این که 
سنگینی مالیات بر گرده بخش تولید مسکن به زودی 
باعث فرار فعاالن این عرصه می شود، گفت: در قانون 
به  که  ساختامن  فعاالن صنعت  مستقیم،  مالیات های 
برخی  همرتاز  می کنند  کمک  کشور  اشتغال  و  تولید 
قرار  می زنند  هم  به  را  بازار  تعادل  که  موج سواران 

گرفته اند.
فرشید  ساختامن«،  »عرص  خربی  پایگاه  گزارش  به 
پورحاجت اظهار کرد: قوانین مالیاتی که در حوزه تولید 
مالیات های مستقیم وضع  قانون  مسکن تحت عنوان 
ساختامن  صنعت   ۱394 سال  اصالحات  از  پس  شده 
کشور را به مخاطره انداخته است. بعد از سه سال از 
 اجرای این قانون که ارتباط مستقیم با ۲۰ نوع عوارض 
دارد در برخی نقاط کشور شاهد تورم 3۰۰۰ درصدی

حوزه تولید مسکن، امالک، مستغالت و اراضی هستیم.
قانون مالیات های مستقیم  افزود: مواد ۵9 و ۷9  وی 
را  اعتبار می گیرد هزینه های سنگینی  ماده ۶4  از  که 
برای بخش تولید مسکن ایجاد کرده است. متاسفانه در 
تغییراتی که سال ۱394 در حوزه مالیاتی صورت گرفته 
قائل  تولید و سوداگر مسکن  بین بخش  تفاوتی  هیچ 
نشده است. یعنی جایگاه کسانی که صنعت ساختامن 
 را به عنوان یک صنعت پیرشان و ضدتحریم، تقویت ...

 برای مطالعه بیشتر کلیک کنید برای مطالعه بیشتر کلیک کنید

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تشریح کرد:

معیار و سنجش مالکان برای اعالم قیمت مسکن دالر است

دبیر کانون انبوه سازان:

http://www.asresakhteman.com/News/64648/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
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برای پخش
 ویدیو

روی آن
کلیک نمایید

10 ساختمان بلند مرتبه دنیا در سال 2018 10 تخریب برتر ساختمان

طوالنی ترین تونل زیر دریایی چین دستگاه سیمان پاش

https://www.aparat.com/v/nUtde
https://www.aparat.com/v/jDKG9
https://www.aparat.com/v/Yewj9
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کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

 | رشکت تهویه نیک یکی از با سابقه 
ترین رشکت های تولید کننده های تجهیزات تهویه 
مطبوع و رسدخانه ای در ایران است. علی نیک نام 
رئیس هیئت مدیره رشکت "نیک" در گفت و گوی 
اختصاصی با ساختامن فردا به ترشیح فعالیت های 

این رشکت با سابقه صنعت تهویه ایران پرداخت. 
جناب نیک نام لطفا سابقه تشکیل و گذشته 
شرکت نیک را برای خوانندگان ما مختصرا 

شرح دهید.
تاریخچه رشکت نیک با تولد صنعت تربید در ایران 
به  نیکنام  خانواده  نسل  اولین  است.  خورده  گره 
عنوان عضوی از رشکت پرسپولیس رشوع به فعالیت 
از  استفاده  با   ۱339 سال  در  که  رشکت  این  کرد. 
بود،  شده  تاسیس  آملان  لینده  رشکت  فنی  دانش 
الهام  با  که  زاگرس  چون  هایی  رشکت  با  همزمان 
تولید  به عرصه  پا  از یخچال های وستینگ هاوس 

بود. فعالیت  مشغول  نهادند، 
پرسپولیس  رشکت  در  شده  تولید  محصوالت 
با  اما  بود،  ویرتینی  های  یخچال  به  محدود  ابتدا 
های  یخچال  کم  کم  رشکت  های  فعالیت  گسرتش 
غذایی  صنایع  تجاری  واحدهای  در  استفاده  مورد 
و  شیرینی  گوشت،  نگهداری  های  یخچال  مانند 
بستنی نیز به آنها اضافه شد. تا اینکه رفته رفته در 
حوالی سال ۱34۲ اولین رسدخانه صنعتی ایران به 
توسط  در خیابان شوش  تهران  بزرگ  نام رسدخانه 

شد. ساخته  پرسپولیس  رشکت 

رشکت  فعالیت  تغییر  دلیل  به   ۱34۶ سال  در   
فعالیت  نیکنام  خانواده  اول  نسل  این  پرسپولیس، 
خود را به صورت مستقل با نام پارس تکنیک ادامه 
داد که با تولید انبوه رسدخانه های کوچک تجاری 
دوم  )نسل  نیکنام  علی   ۱348 سال  بود.  همراه 
دلیل  به  پدرش  درگذشت  دنبال  به  نیک(  خانواده 
را  خود  فعالیت  پرسپولیس،  محصوالت  با  آشنایی 
تحت عنوان خدمات پس از فروش آن رشکت ادامه 
به  رسانی،  خدمات  این  کنار  در  همچنین  او  داد. 

روباز  های  یخچال  و  تجاری  های  رسدخانه  تولید 
نیز  ماهی  و  مرغ  گوشت،  های  فروشگاه  برای 

پرداخت.
در سال ۱3۵۲ کارگاهی با نام "دفرتفنی علی نیک 
نام" شکل گرفت و با گسرتش کار آن، برادران نیک 

نام به عنوان رشکای کاری به هم پیوستند.
 سال ۱3۵۵ با ساخت یخسازهای بزرگ صنعتی، کار 
این رشکاء طوری گسرتش یافت که خدمات مهمی 
به دو رشکت کشت و صنعت کارون و رشکت راه 

تهران- اتوبان  کمپینگ  پروژه  )برای  مالوی  سازی 
رشکت  با  همکاری  همچنین  شد.  می  داده  قم( 
غذایی  صنایع  و  شیالت  صنعت  به  وابسته  های 
برای ساخت رسدخانه های ثابت و متحرک با ابعاد 

بود. نیز در حال جریان  مختلف 
در شهرک صنعتی  کارخانه  احداث  در سال ۱3۵۷ 
بهشتی رشوع شد که در سال ۱3۵8 به افتتاح رسید. 
سال ۱3۵9 با اخذ پروانه کار برای تولیدات رسدخانه 
ای، تحقیقات گسرتده ای برای تولید ماشین بستنی 
ساز صورت گرفت که تولید انبوه آن در سال ۱3۶3 
رشوع شد. نکته ی جالب توجه در این سالها تولید 
یخسازهای بزرگ برای خطوط مقدم جنگی با رشوع 
جنگ ایران و عراق بود که تا سال ۱3۶۲ به جایی 
رسید که رستارس خطوط جنگی از شامل تا جنوب از 

یخسازهای رشکت نیک استفاده می شد.
در  نیک  حرارتی  و  برودتی  رشکت  رسمی  ثبت 
مصادف  تاریخ  این  که  گرفت  صورت   ۱3۶4 سال 
سال  این  در  بود.  نیک  کارخانه  دومین  افتتاح  با 
رشوع  ایران  در  بار  اولین  برای  نیک  رشکت  ها 
کرد  آمونیاکی  بزرگ  های  رسدخانه  ساخت  به 
آن  روزی  شبانه  تالشهای  با   ۱3۶۷ سال  در  که 
مورد  تجهیزات  متام  واردات  از  کشور  رشکت، 
در  همچنین  شد.  خودکفا  صنعت  این  در  نیاز 
از انحصاری  منایندگی  اخذ  به  موفق  آن   راستای 

 رشکت مایکوم ژاپن برای کمپرسورهای برودتی شد. 
در همین سال ها با گسرتش روزافزون فعالیت ها، 
به منظور افزایش فضای صنعتی، کارخانه به محل 
انتقال پیدا کرد. رشوع به تولید تجهیزات  بزرگرتی 
 مربوط به رسدخانه های فریونی نیز با آمدن سال ...

مصاحبه

توان رقابت با بهترین های دنیا را داریم
علی نیک نام رئیس هیئت مدیره شرکت نیک

https://www.eavar.com/
http://www.asresakhteman.com/News/64654
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ساختمان صنعت  در  چوبی  های  خانه  جایگاه 

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

نوین  های  روش  در   |
تنها به مسئله مسکن  صنعتی سازی نه 
مصالح،  از  بهینه  برداری  بهره  به  بلکه 
رسعت و کیفیت ساخت نیز توجه شده 
ایجاد  بهبود  های  راه  از  یکی  است. 
از سیستم های ساخت  استفاده  مسکن 
و ساز صنعتی یا نیمه صنعتی می باشد 
بکارگیری  آن  به  فنی  اصطالح  در  که 
مصالح پیش ساخته و نیمه پیش ساخته 
گفته می شود. در زمینه تولید ساختامن 
های  تکنولوژی  ساخته  پیش  نیمه  های 
جهان  پیرشفته  کشورهای  در  بسیاری 

است.  شده  ایجاد 
یکی از بهرتین روش های تولید ساختامن 

بهره  و  آوری  فن  ساخته،  پیش  نیمه 
ترین و  رایج  به عنوان  از چوب  برداری 
طبیعت  در  موجود  مصالح  فراوانرتین 
است، بطوریکه در آمریکا، کانادا، اروپا، 
ژاپن، چین و کشور های پیرشفته دیگر 
و مطلوب  پایدار  عنوان یک سیستم  به 
ایجاد  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد 
 ۲ حدود  برای  صورت  بدین  مسکن 
این  بر  گواه  مردم جهان  از  نفر  میلیارد 

باشد. می  ادعا 
های  خانه  ساخت  در  انسان  امروزه 
به  تکنولوژی  و  برعلم  تکیه  با  چوبی 
کیفیت و اهداف ویژه ای رسیده است. 
در ساخت سازه از چوب کیفیت درختان 
اصلی  شاخص  عنوان  به  استفاده  مورد 
می باشد. با توجه به کیفیت انواع چوب 
چوب  که  گرفت  نتیجه  توان  می  های 

واقع  کمربندی  منطقه  در  که  درختانی 
شاملی  درجه   33 و  درجه   ۶۶ مدار  در 
رشد منوده اند، مناسب ترین نوع چوب 
علت  باشد.  می  خانه  ساخت  برای 
کند  رشد  ها  چوب  این  بودن  مرغوب 
درختان در مناطق رسدسیر و باال بودن 
چگالی و سخت شدن بافت های چوب 

باشد. می 
مزایایی خانه های چوبی: 

مقابل  در  باال  مقاومت  و  سازی  سبک 
بازگشت  و  ساخت  در  رسعت  زلزله  
کاهش  و  بندی  عایق  رسمایه     رسیع 
انرژی    عمر طوالنی  چشمگیر مرصف 

سازه
کاهش پرت مصالح ساختامنی

صنعتی سازی و افزایش کنرتل کیفیت در 
کارخانه

استفاده از نیروی کار حرفه ای
کاهش آلودگی محیط زیست

افزایش ایمنی کار
 ژیبایی و سازگاری با رشایط مختلف آب 

و هوا
 کاهش اثرات منفی الکرتومغناطیس بر 

انسان
سازه  اسکلت  ساخت  مراحل  از  منایی 

بی چو
استحکام در برابر زلزله:

کاربرد و شناخت  ساختامن های چوبی 
وسیعی در کشورهای امریکا، ژاپن، کانادا 
به  این سیستم  بطورکلی  دارند.  اروپا  و 
علت سبک بودن برای مناطق زلزله خیز 

بهرتین سیستم به حساب می آید.
سیستم سازه ای ساختامن های چوبی در 
اکرث کشورهای دنیا در مناطق زلزله خیز 

برای ساخت ساختامن های مسکونی با 
در  شود.  می  استفاده  معمولی  ارتفاع 
کشور امریکا بیش از 8۰% ساختامن ها 

بوسیله چوب ساخته شده اند.
یک  چوبی،  های  خانه  دراستانداردهای 
ساختامن مستحکم به سازه ای گفته می 
شود که پس از وقوع زلزله مطمنئ و سامل 
مباند و قابل بهره برداری و زندگی باشد 
و  فوالدی  های  سازه  در  صورتیکه  در 
بتنی منظور از ساختامن مســـتحکم خانه 
ـــه  ـــوع زلزل ـــگام وق ـــه در هن ـــت ک ای اس
ـــد  ـــل برس ـــه حداق ـــی آن ب ـــات جان صدم
ـــرداری  ـــره ب ـــی و به ـــات مال ـــی صدم ول

ـــد. ـــی باش ـــن من ـــل تعیی آن قاب
نقاط  در  که  فراوانی  های  لرزه  زمین 
نشان  داده،  روی  جهان  مختلف 
... های  خانه  که  است  این   دهنده 
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شومینه؛ ناایمن ترین روش گرمایش منزل

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

 | استفاده از شومینه های 
ساخته  ایران  در  که  کیفیتی  با  ساختامنی 
می شوند کامال مردود است و اخیرا قانونی 
در  ها  استان  از  برخی  در  که  شده  وضع 
ساختامن های جدید شومینه نصب نشود. 
ایمنی های  این است که شومینه  علت آن 
باز  گرمایشی  وسیله  چون  و  ندارد  را  الزم 
وارد  را  احرتاق  محصوالت  عمده  است، 
به  نسبت  دیگر  طرف  از  کند.  می  محیط 
زیادی  گرمای  کند،  می  مرصف  که  گازی 
وسایل  همه  از  آن  راندمان  و  دهد  منی 
گرمایشی کمرت است. بررسی ها نشان داده 
که شومینه فقط 3۰ درصد راندمان دارد و 
۷۰ درصد انرژی را هدر می دهد، پس هم 
از نظر انرژی و هم از نظر ایمنی استفاده از 

مردوداست. گرمایشی  وسیله  این 
و  آجر  با  عمدتا  چون  شومینه  دودکش 
شود،  می  ساخته  کانال  و  درست  مصالح 
مانند دودکش بخاری و آبگرمکن نیست و 
احتامل نشت آن بسیار زیاد است، بخصوص 
دیگر،  طرف  از  باالتر.  طبقات  به  نشت 
محصوالت احرتاق رسشار از گاز مونواکسید 
داخل  هوای  شومینه  بنابراین  است؛  کربن 
باید  اینها  بر  خانه را آلوده می کند. عالوه 
را  خانه  اکسیژن  بخاری  و  شومینه  بدانیم 
مرصف می کنند. براساس نتایج یک بررسی 
به  نفر   ۱۰ اندازه  به  بخاری  شد  مشخص 
نیز همین حالت را  نیاز دارد، شومینه  هوا 
دارد و هوای داخل خانه را مرصف می کند 
به خوبی  که حتام  نیستیم  و چون مطمنئ 
می سوزد، گازهای ناشی از احرتاق آن وارد 
بسیار  مسئله  این  و  شود  می  خانه  محیط 

خطرناک است. استفاده از شومینه بخصوص 
در آپارمتان های کوچک مانند این است که 
را در  بخاری  یا  کنیم  در خانه هیزم روشن 
حالی که درش باز است، استفاده کنیم ودر 
این حالت گاز مونواکسیدکربن زیادی وارد 
خانه می شود که بسیار خطرناک است. در 
بسیاری از خانه های ۶۵ مرتی یا حتی کمرت 
شومینه استفاده می شود که بسیار خطرناک 
است و زمانی که از صاحبان منزل پرسیده 
می شود چرا از شومینه استفاده می کنید، 
پاسخ می دهند برای اینکه خانه هوا بگیرد 
سیستم  اگر  که  حالی  در  شود،  تر  گرم  و 
گرمایشی خانه مناسب باشد، دیگر نیازی به 
منازل  در  خطرناک  و  بازده  کم  وسیله  این 

نخواهدبود. 
با توجه به سوختی که در آنها  شومینه ها 
سالمت  برای  خطرهایی  شود،  می  استفاده 
هستند  سنتی  که  هایی  شومینه  در  دارند. 
عمدتا از منابع یا حامل های جامد سوختی 
مانند چوب یا زغال سنگ استفاده می شود. 
تولید می  که  آالینده هایی  این صورت  در 
کنند، ترکیب دوده، بنزو آلفاتیلن، دی اکسید 
نیرتوژن و ذرات معلق است. بنزو آلفاتیلن 
یک ماده رسطان زاست و در طوالنی مدت 
در  شود.  می  ریه  رسطان  به  ابتال  باعث 
منازلی که از گاز شهری استفاده می کنند، 
کند  تولیدمی  کمرتی  های  آالینده  شومینه 
وسیله  این  با  که  ای  آالینده  مهمرتین  ولی 
این  است.  ازت  اکسید  شود،  می  ایجاد 
ترکیب گازی شکل روی سیستم تنفسی اثر 
می گذارد. تحقیقات نشان داده شانس ابتال 
به آسم در کودکان در منازلی که از شومینه 
استفاده می کنند،  و شعله های گاز بیشرت 
... اگر شعله   بود. همچنین   بیشرت خواهد 
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کبوترخانه؛ 700 سال معماری ایرانی 
کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

 | کبوترخانه ها که به آن ها 
می شود،  اطالق  نیز  کبوتر  برج  و  کفرتخان 
ساختامن هایی کهن هستند که شاهکاری در 
ایرانی محسوب شده است که در  معامری 
میان مزارع برای جذب و نگهداری کبوتران 
گردآوری  و  استفاده  منظور  به  صحرایی 

می شدند. ساخته  کودشان 
سابقه ی تاریخی کفرتخانه ها، به طور دقیق 
انجام  تحقیقات  با  ولی  نیست،  مشخص 
شده، قدمتی بیش از هفتصد سال برای آنها 

است. زده شده  تخمین 
اهمیت صنعتی و اقتصادی کبوترخانه ها

تولید  از  قبل  و  گذشته  زمان های  در 
مرغوب ترین  شیمیایی،  و  صنعتی  کودهای 
کشاورزان،  میان  در  کود  پرطرفدارترین  و 
حیث  این  از  که  است  بوده  کبوتر  کود 
کارخانه های  تاریخی ترین  کبوترخانه ها 
و  بوده اند  جهان  کود  مرغوب ترین  ساخت 
ساخت آن ها منحرص به رسزمین ایران نبوده 
است و منونه هایی از آن ها البته با ساختاری 
در  دارد،  وجود  ایران  در  آنچه  از  متفاوت 
می شود؛  دیده  نیز  اروپا  مختلف  مناطق 
ساخت  که  اسکاتلند  کبوترخانه های  نظیر 
آن ها متعلق به قرن شانزدهم میالدی است.
از مصارف کشاورزی،  غیر  کبوتر  کود  البته 
کود  از  است.  داشته  نیز  صنعتی  مصارف 
و  )چرم سازی(  دباغی  صنعت  در  کبوتر 
صنایع نظامی برای ساخت باروت استفاده 
داشته  اهمیت  این جهت هم  از  و  می شد 
و  کشاورزی  در  ویژه  جایگاه  این  است. 
برای  را  ویژه ای  اقتصادی  اهمیت  صنعت، 
این محصول به ارمغان آورده بود. از آنجایی 

شخصی  عموما  کبوترخانه ها  مالکیت  که 
ثرومتند  افراد  جزء  آن ها  صاحبان  بوده، 
بوده اند. این گردش مالی تا آنجا قابل توجه 
برای  صفوی  عباس  شاه  زمان  در  که  بوده 
سنگینی وضع  مالیاتی  قوانین  کبوترخانه ها 
افراد  بناها  این  سود چشمگیر  است.  شده 
آن ها  داشنت  به  زمان  آن  در  را  مختلف 
ترغیب کرده است. به نحوی که یکی دیگر 
از منافع اقتصادی این بناها خرید و فروش 
بسیاری  در  پرفایده  بناهای  این  بود.  آن ها 
در  واقع  در  دارند.  وجود  ایران  مناطق  از 
در  صحرایی  کبوترهای  که  منطقه ای  هر 
اقدام  داشته اند،  وجود  توجهی  قابل  تعداد 
بسته  است.  می شده  بناها  این  ساخت  به 
تعداد  حیث  از  منطقه  آن  ظرفیت  به 
متفاوت  نیز  بناها  این  تعداد  کبوترهایش، 
بوده است. از مناطقی که اکنون این بناها را 
استان های  می توان در آن ها مشاهده کرد، 
و  میبد(  شهرستان  ویژه  )به  یزد  اصفهان، 
هستند. مرکزی  استان  در  خمین  شهرستان 
استان  در  بناها  این  چشم گیر  تراکم  البته 
مورخین  که  نحوی  به  است  بوده  اصفهان 
را  کبوترخانه  سه هزار  صفوی،  دوره ی  در 
در استان اصفهان شمرده اند. به عنوان مثال 
روستای والشان که قریه ای کوچک بوده به 

است.  داشته  کبوترخانه  سی  تنهایی 
ابن بطوطه ی مراکشی اولین سفرنامه نویسی 
است که در مورد کبوترخانه های ایران سخن 
گفته است. وی در بخشی از سفر طوالنیش 
که در حدود پنج قرن پیش انجام شده، به 
هنگام ورود به منطقه ی اصفهان و نواحی 
اطراف آن، این بناهای زیبا را مشاهده کرده 
داده  از وجود آن ها خرب  و در سفرنامه اش 

است.
عظمت و زیبایی این بناها باعث شده بود 

که اغلب جهانگردان اروپایی که در دوره ی 
صفویه به اصفهان آمده بودند، در مورد این 
بیان  را  مطالبی  سفرنامه هایشان  در  بناها 

کنند.
فرانسوی  جهانگرد  شاردن،  مثال،  عنوان  به 
می گوید: به باور من، بهرتین کبوترخانه های 
این  می شود.  ساخته  ایران  در  جهان 
بزرگ تر  بار  شش  عظیم،  کبوترخانه های 
ما  پرندگان  پرورشگاه های  بزرگ ترین  از 

. هستند
البته سهل انگاری و عدم مدیریت صحیح در 
مرمت و نگهداری این بناهای شگفت انگیز 
بروند  میان  از  آن ها  بیشرت  که  شده  باعث 
از آن ها چیزی  نیز جز مخروبه ای  برخی  و 
باقی منانده است. به نحوی که تا سال ۱3۵۶ 
اصفهان  در  آنها  از  مورد   ۷۱۵ تنها  شمسی 
باقی مانده بود که این رقم در حال حارض 
به 3۰۰ عدد کاهش یافته است که تنها ۷۰ 

مورد از آن ها ثبت شده و مورد توجه قرار 
گرفته اند.

کبوترخانه ها در طول تاریخ
اصفهان،  به  حمله  زمان  در  لنگ  تیمور 
به  توجه  با  و  سازه ها  این  مشاهده ی  با 
رسگرمی  برای  را  کبوتر  نگهداری  اینکه 
ولی  می داند،  بی فایده  را  آنها  می دانسته، 
بناها  این  وقتی مشاورانش کارکرد و فواید 
را برایش ترشیح می کنند از آنها الگوبرداری 
کرده و به ساخت منونه هایی از کبوترخانه 
در پایتخت کشور خود )سمرقند( اقدام کرد.
کاربری  تغییر  افغان ها،  حمله ی  زمان  در 
خسارات  شدن  وارد  موجب  کبوترخانه ها 
آن ها  از  چون  شد  بناها  این  به  جدی 
مهاجمین  برابر  در  دفاعی  سنگر  به عنوان 

می کردند. استفاده 
پادشاه  )مشهورترین  خان  غازان  زمان  در 
حکومت  اقدامات  ضمن  در  ایلخانی( 

حفظ  به  دستور  کشاورزی،  احیای  برای 
منظور  این  برای  و  داده  کبوترخانه ها 

شد. تصویب  نیز  قوانینی 

ساختمان کبوترخانه ها
به  ساختامن  شکل  حیث  از  کبوترخانه ها 
بر  بناها  این  می شوند.  تقسیم  دسته  دو 
تا  میان هزار  اندازه ی ساختامن شان  حسب 
می دهند  در خود جای  را  کبوتر  چهل هزار 
که برای این کبوتران به صورت یک در میان 
)شطرنجی( درون ساختامن النه سازی شده 

است.

کبوترخانه های استوانه ای
این کبوترخانه ها برج های استوانه ای شکلی 
هستند که بدنه ی آن ها غیر از درب ورودی 
و  نداشته  سوراخی  گونه  هیچ  ساختامن، 
بام(  )پشت  برج  بزرگ  استوانه ی  فراز  بر 
گنبدهایی موسوم به فلفل دان قرار داشته که 
 در بدنه ی آن ها سوراخ هایی برای ورود  ...
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