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چکیده

ایــن مقالــه شــامل بررســی مفهــوم توســعۀ پایــدار در حــوزۀ معــاری و شــواهدی از ســازگاری انســان بــا محیط زیســت 
و مؤلفه هــای فرهنگــی و جغرافیایــی ســبک های بومــی شــده زندگــی اقــوام کوچ نشــین اســت. مترکــز و کانــون توجــه بــه 
معــاری جوامــع کوچ نشــین بــه عنــوان منونــه ای کامــل از شــیوۀ ســازگار زندگــی بــا جغرافیــای طبیعــی محیــط پیرامــون 
اســت. توســعۀ جهــان و ارتباطــات از یکســو موجــب یکســانی زندگــی، بــدون توجــه بــه فرهنــگ، جغرافیــا، حــوزه متــدن و 
ســایر مؤلفه هــای موثــر بــر شــکل گیری ســبک های زندگــی بومی شــده و از ســوی دیگــر یــک خطــر جــدی بــرای محیــط 
ــی  ــبک های زندگ ــداری و س ــای پای ــه مؤلفه ه ــن ب ــن رو پرداخ ــی رود. از ای ــار م ــر به ش ــع تجدیدناپذی ــت و مناب زیس
بومــی در جهــت دســتیابی بــه معــاری پایــدار و متعاقبــاً توســعۀ پایــدار امــری رضوری اســت. لــذا ســؤال اصلــی کــه در 
ایــن تحقیــق مطــرح شــده ایــن اســت کــه ابعــاد پایــداری در زندگــی و مســکن کوچ نشــینان کدامنــد؟ در ایــن تحقیــق 
ــی  ــاری و ســبک زندگ ــی، مســکن عشــایر بختی ــات میدان ــه ای و مطالع ــتفاده از روش کتابخان ــا اس ســعی شــده اســت ب
کوچ نشــینان را مــورد بررســی قــرار داده و در نهایــت بــه معرفــی شــاخص های پایــداری موجــود در زندگــی آنهــا پرداختــه 
ــداری در زندگــی کوچ نشــینان شــامل مؤلفه هــای  ــج به دســت آمــده حاکــی از آن اســت کــه شــاخص های پای شــود. نتای
زیســت محیطی، اجتاعــی و اقتصــادی اســت و انطبــاق بــا طبیعــت و نحــوه ســاخت و برپــا منــودن ســیاه چــادر حاکــی 

از آن اســت کــه عشــایر در نهایــت همزیســتی بــا طبیعــت در مواجهــه بــا اصــول پایــداری قــدم برداشــته اند.
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محیط زیســت، انــرژی تجدیدپذیــر

 

                              E-mail: Torkamani.saeme@gmail.com                           1.دانشجوی کارشناسی ارشد گروه معاری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران

                                                E-mail: Minoo.Laffafchi@iau.ac.ir                             .)2.استادیار، گروه معاری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران)*نویسنده مسئول

کاره��ای  و  س��از  تبیی��ن 
در  پای��داری  ش��اخص های 
م��وردی:  )مطالع��ه  ک��وچ  مع��اری 

ای��ران( بختی��اری  کوچ نش��ینان 

  تاریخ دریافت مقاله: 

1401/03/24

 تاریخ پذیرش نهایی: 

1401/05/10

مقاله پژوهشی

صفحات

41-62

41-62



معــاری 42      سال اول، شمارۀ سوم، زمستان 1400 تخصصــی  فصلنامــۀ 

رَف شهرســازی  و  مرمــت 

1- مقدمه

در دهه هــای پایانــی قــرن بیســتم بــا آگاهــی بــر نســبت بــه خطــر امتــام منابــع تجدیدناپذیــر و مشــکالت 

زیســت محیطی ماننــد گــرم شــدن زمیــن و آلودگی هــا جنبش هایــی در راســتای پایــداری زیســت محیطی شــکل 

ــن لغــت بســیار مــورد اســتفاده  ــده بســیاری اســت. امــروزه ای ــداری شــامل جنبه هــای پیچی گرفــت. لغــت پای

قرارگرفتــه امــا معنــی و مفــوم آن بــرای معــاران کامــال مشــخص نیســت. دیدگاه هــای متفاوتــی در مــورد مفهــوم 

معــاری پایــدار وجــود دارد کــه همیــن امــر موجــب رسدرگمــی دربــاره چیســتی و چگونگــی معــاری پایــدار 

ــارۀ  شــده اســت. ایــن تفــاوت و تنــوع بــه حــدی اســت کــه بــه نظــر می رســد حاصــل ســه دهــه مذاکــره درب

معــاری پایــدار و جهت گیری هــای جهانــی زیســت محیطی معــاری همســاز بــا اقلیــم بی نتیجــه مانــده اســت. 

پايــداری بــا توجــه بــه شــعارهای مبنايــی فراگــر اســت و مســئلۀ حفــظ زمــن را هــدف قــرار می دهــد. مفهــوم 

پايــداری در دهــۀ 1۹۷0 ميــالدی، نتيجــه آگاهــی بــر نســبت بــه مســائل محيط زيســت و مشــکالت فرهنگــی_ 

ــه  ــگاه ب ــدار، حفــظ طبيعــت و اصــالح ن ــن اهــداف توســعۀ پاي اجتاعــی و اقتصــادی اســت. يکــی از مهمرتي

ــده می شــود.)گرجی  ــدار نامي ــط ســاخته شــده، معــاری پاي ــدار در حــوزۀ محي ــی توســعۀ پاي آن اســت و تجل

مهلبانــی،1389( معــاری پایــدار در معنــای نگهــداری بایــد نگهــدار هویــت و تطبیــق عینیــت یــا تصاویــر ذهنــی 

در طــی الیه هــای تاریخــی، امــروز و آینــده باشــد و همچنیــن قابل تحمــل در دل هســتی، اســتوار و هم ردیــف 

و هم خانــواده طبیعــت گــردد )پناهــی، 1386(. ایــن نــوع معــاری بــا رشایــط اقلیمــی ارتبــاط متقابــل برقــرار 

ــدگان  ــد پرن ــاختان ها مانن ــد س ــرز می گوی ــارد راج ــه ریچ ــد چنانک ــق می ده ــا آن تطبی ــود را ب ــد و خ می کن

هســتند و خــود را بــا رشایــط محیــط وفــق می دهنــد و بــر اســاس آن ســوخت و سازشــان را تنظیــم می کننــد.

از جملــه اصــول معــاری پایــدار می تــوان بــه کاهــش مــرف منابــع طبیعــی انــرژی بــا توجــه بــه هاهنگــی 

بنــا بــا اقلیــم، اســتفاده از منابــع انــرژی تجدید پذیــر در بنــا، ایجــاد کمرتیــن تغییــرات در زمیــن، هاهنگــی بــا 

ســایت، اســتفاده از عوامــل محیطــی بــرای ایجــاد آســایش و آرامــش در بنــا و اســتفاده از مصالــح قابــل بازیافــت، 

حفاظــت طبیعــت و کاهــش تولیــد ســموم در طبیعــت اشــاره کــرد )پناهــی، 1392(.

منودار1. اصول معاری پایدار، )ماخذ: نگارندگان(

ــر پــرورش دام مبتنــی اســت. زندگــی کوچ نشــینی از شــیوۀ خاصــی از معــاش انســان ناشــی می شــود کــه ب

ــرای  ــی ب ــع طبیع ــت وجوی مرات ــال، در جس ــی از س ــان در فصول ــی انس ــتلزم جا به جای ــی مس ــوع زندگ ــن ن ای

تامیــن غــذای دام اســت. پــس مهم تریــن خصوصیــت زندگــی کــوچ نشــینان جابه جایــی اســت)لفافچی،1390(. 

عشــایر بــه منظــور تعلیــف دام هــای خویــش، مجبــور بــه تغییــر مــکان و یافــن چراگاه هــای مناســب بــرای آنهــا 

هســتند. در ایــن شــیوۀ زندگــی، طبیعــت بــه عنــوان بســرت اصلــی حیــات آنهــا شــناخته می شــود و ســازگاری بــا 

ــه شــار مــی رود. ایــن موضــوع در الگــوی ســکونت آنهــا نیــز منــود دارد؛  آن، مهمرتیــن اصــل در ایــن شــیوه ب

بــه ایــن ترتیــب کــه اجــزای شــکل دهندۀ مســکن عشــایر کــه خــود از عنــارص طبیعــی ســاخته شــده اند، بــا ایــن 

ــا فراهــم  ــرای ســاکنین آنه ــی را ب ــکان جابه جایی هــای فصل ــرار داشــته و ام ــل ق ــاق کام ــی در انطب شــیوۀ زندگ

می آوردنــد. چنیــن ســازگاری میــان انســان، طبیعــت و معــاری در ایــن شــیوۀ خــاص از زندگــی، اگــر چــه خــود 
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)مطالعــه مــوردی: کوچ نشــینان بختیــاری ایــران(

ــداری  ــه لحــاظ کارکــردی، دارای نوعــی تعــادل و پای ــات مکانــی اســت، امــا ب ــر جابه جایــی و عــدم ثب مبتنــی ب

اســت کــه متأثــر از انســان و نیازهایــش از یــک ســو و ویژگی هــای عنــارص طبیعــی و مصنــوع ســازندۀ محیــط 

اطــراف وی از ســویی دیگــر اســت)برزگر،1399(. بنابرایــن بررســی زندگــی عشــایر حاکــی از آن اســت کــه سیســتم 

زندگــی عشــایر یــک سیســتم منعطــف و همســاز بــا رشایــط جغرافیایــی و محیــط اطــراف آن اســت. مطالعــه 

معــاری ســیاه چادر نشــان می دهــد کــه ایــن ســازه بــا اســتفاده از انــرژی تجدید پذیــر و ارزان و پــاک بیشــرتین 

ــا  ــاط انســان ها ب بهــره وری را دارد و ضمــن حفــظ محیط زیســت بــه لحــاظ اقتصــادی نیــز منطقــی اســت. ارتب

یکدیگــر و ارتبــاط انســان بــا طبیعــت در نطــام فرهنگــی عشــایر مســاله بســیار مهمــی اســت و موضــوع ارتبــاط 

بــا طبیعــت و نــوع نگــرش انســان بــه محیــط از دغدغه هــای مهــم و اصلــی معــاری پایــدار اســت. حــال ایــن 

ــدار اســتوار  ــد معــاری پای ــر اصــول و قوائ ــک از بخش هــای زندگــی عشــایر ب ــه کدام ی ســوال مطــرح اســت ک

اســت؟

پاســخ بــه ایــن ســوال نیازمنــد بررســی ســکونت گاه عشــایر بــا رویکــرد پایــداری اســت کــه در ادامــه بــه آن 

پرداختــه خواهــد شــد.

2- پیشینه تحقیق

ــد و در آن  ــزار ش ــد برگ ــل متح ــازمان مل ــط س ــت توس ــس محیط زیس ــن کنفران ــالدی اولی ــال 1972 می در س

بیانیــه ای 26 مــاده ای صــادر شــد کــه موضــوع کلــی آن وابســتگی انســان بــه محیط زیســت، بهره بــرداری صحیــح 

از منابع طبیعــی و کاهــش آلودگی هــا و آالینده هــا آمــوزش و پژوهــش در راســتای حفــظ محیط زیســت 

ــا طبیعــت در مســیر  ــر ب ــل ب ــا هــارت چگونگــی تعام ــی روزان ــدار کل ــداری و توســعه پای ــود. در حــوزۀ پای ب

توســعه  پایــدار را بررســی کــرده و مبانــی نظــری رسمایــۀ اجتاعــی را مــورد بازنگــری قــرار داده انــد و همچنیــن 

چالش هــای پیــروی نــگاه بــه طبیعــت را مطــرح منــوده و از ارزش هــای اقتصــادی منابع طبیعــی و نقــش 

ایــن منابــع در حفــظ رونــد توســعه ســخن بــه میــان می آورنــد. گلــروپ و ویتاگــن بــر پایــه نظریــۀ مطلوبیــت 

ــرار  ــی ق ــورد بررس ــی را م ــۀ طبیع ــه از رسمای ــتفاده بهین ــوده و روش اس ــزی من ــی را طرح ری ــا و روش های مدل ه

می دهند.آن هــا رسمایــۀ طبیعــی را بــه ســه بخــش پایان پذیــر، تجدیدپذیــر و زیســت محیطی تقســیم بندی 

ــوان آن هــا را یــک  ــد کــه برخــی از بناهــا دارای ویژگی هــا و خصوصیاتــی هســتند کــه می ت ــد و معتقدن می کنن

بنــای پایــدار دانســت.  

کــوالدوس و داون ارتبــاط میــان رسمایــه طبیعــی و کیفیــت زندگــی را مــورد بررســی قــرار داده انــد. از نظــر 

آن هــا محیط زیســت بــه دو صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم در بهبــود کیفیــت زندگــی فــراد تاثیــر می گــذارد و 

بــا تکیــه بــر ایــن نظریــه، مســیرهای متفاوتــی را بررســی کــرده و بــه مســیرهای پایــداری دســت پیــدا کرده انــد. 

چارلــز جکنــس در ارتبــاط بــا اهــداف ســه گانه در معــاری پایــدار) محیطــی، اجتاعــی، اقتصــادی( 6 اصــل کلــی 

را مطــرح می کنــد و معتقــد اســت کــه بــا رعایــت ایــن اصــول می تــوان بــه یــک معــاری پایــدار رســید)راجرز، 

.)1387

برنــدا و روبــرت وال معتقــد هســتند کــه طراحــی پایــدار، یــک طراحــی یــک پارچــه از معــاری، مهندســی و 

ســازه اســت و در آن تیــم طراحــی بــه منظــور ارتبــاط بــا زیبایــی شناســی ســنتی، تناســبات، بافــت، سایه روشــن ها 

و امکانــات، نیامنــد ارتبــاط بلندمــدت بــا مســائل محیطــی، اقتصــادی و انســانی می گــردد.) طباطبایــی، 1398(

ــه ایــن نتیجــه رســید کــه بخــش قابــل توجهــی از انــرژی مرفــی کــه  نوربــرت لکــر در تحقیقــات خــود ب

تبعــات ناخوشــایندی نیــز بــه همــراه دارنــد رصف ساختان ســازی و یــا صنایــع مرتبــط بــا آن می شــود. بنابرایــن 
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بــا توجــه بــه چگونگــی مــرف مــواد و انــرژی در ایــن بخــش می تــوان در حــد قابــل  توجهــی تاثیــرات نامطلــوب 

را مهــار کــرد و در مســیر معــاری پایــدار گام برداشــت)طباطبایی، 1398(.

ــاری  ــایر بختی ــان عش ــی در می ــات میدان ــه مطالع ــان ب ــردم شناس ــی از م ــایر گروه ــناخت عش ــۀ ش در زمین

ــی  ــی از زندگ ــای جلوه های ــه پژوهش ه ــوان ب ــگار می ت ــت، دی ــرگ و گارثوی ــه فیل ــه از آن جمل ــد ک پرداخته ان

عشــایر بختیــاری اشــاره کــرد. دیــگارد تکنیک هــا و روش هــای بــه کارگرفتــه شــده توســط عشــایر را کــه ناشــی 

ــاب  ــگارد در کت ــد. ژان پیردی ــان می کن ــت بی ــا دق ــا طبیعــت اســت را ب ــا در همســازی ب ــی آنه ــتعداد ذات از اس

ــوان  ــاب را می ت ــن کت ــردازد. ای ــاری می پ ــل بختی ــی ای ــات زندگ ــی جزئی ــه بررس ــاری ب ــینان بختی ــون کوچ نش فن

یــک منبــع بســیار منصف و مفیــد جهــت شــناخت واژگان اصطالحــات و ادبیــات شــفاهی بختیاری هــا 

دانســت)پیردیگارد،136۹(.

در زمینــۀ معــاری کــوچ، فیلــرگ زندگــی و فرهنــگ کوچ نشــینی و مســکن اقــوام مختلــف در رسارس دنیــا را 

مطالعــه کــرده اســت. وی معــاری چادرهــا را مــورد بررســی قــرار داده و در بــه دنبــال مبــدأی بــرای آنهــا بــوده 

است)فیلرگ،1894(.

ــات زندگــی کوچ نشــینان  ــه جزئی ــران، معــاری کــوچ ب ــاب حلقــه گمشــده ای از معــاری ای لفافچــی در کت

قشــقایی از نــگاه معــاری می پــردازد. او معتقــد اســت کــه شــناخت معــاری کــوچ، بــه عنــوان ظــرف زندگــی 

کوچ نشــینان، بــدون بررســی حقیقــت ایــن زندگــی امکان پذیــر نیســت. بنابرایــن بــه منظــور شــناخت معــاری 

کــوچ در عشــایر، در مرحلــۀ اول بایــد بــه شــناخت شــیوۀ زندگــی آن هــا پرداختــه شــود)لفافچی،13۹0(.

جدول 1. تحقیقات و نظریه ها در حوزه پایداری و معاری کوچ .  )ماخذ: نگارندگان(

پیشینه تحقیق

پایداری

سازمان ملل متحد
بیانیه 26 ماده ای با موضوع وابستگی انسان به محیط زیست، شکل دهندگی آن و بهره وری صحیح 

از منابع، کاهش آلودگی

روزانا هارت و کلی
طبیعت رسمایه است

بررسی ارزش اقتصادی منابع طبیعی و نقش آن ها در حفظ روند توسعه

بررسی روش های بهینه سازی را بر پایه مطلوبیت گلدروپ و ویتاگن

بررسی رابطه میان رسمایه طبیعت و کیفیت زندگیکوالدوس و داون

بیان 6 اصل در ارتباط با اهداف سه گانه معاری پایدار )محیطی، اجتاعی، اقتصادی(چارلز جکنس

طراحی پایدار یک طراحی یکپارچه از معاری، مهندسی و سازه استبرندا و روبرت وال

توجه به چگونگی مرف انرژی در صنعت ساختان و مهار تاثیرات نامطلوبنوربرت لکر

کوچ

فیلرگ
مطالعه در خصوص زندگی و فرهنگ کوچ نشینان

بررسی معاری چادرهای کوچ نشینان

بررسی جزئیات زندگی کوچ نشینان بختیاریژان پیردیگارد

بررسی جزئیات زندگی کوچ نشینان قشقاییلفافچی

3- روش تحقیق

ــکونتگاه   ــای س ــی ویژگی ه ــه بررس ــه ای ب ــات کتابخان ــی و مطالع ــاهدۀ میدان ــق مش ــق از طری ــن تحقی ای

ــر هریــک از  ــا معیارهــای پایــداری، تاثی ــا تطبیــق ایــن ویژگی هــا ب عشــایر و شــیوۀ زندگــی آنهــا می پــردازد و ب

ــاری  ــدا عشــایر بختی ــق ابت ــن تحقی ــرار می دهــد. در ای ــه ق ــورد مطالع ــدار م ــا را در معــاری پای ــن ویژگی ه ای
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)مطالعــه مــوردی: کوچ نشــینان بختیــاری ایــران(

اســتان خوزســتان بــه عنــوان منونــه ای از جامعــه کوچ نشــین مــورد مطالعــه قــرار می گیــرد، ســپس بــه تعاریــف و 

بررســی شــاخص های توســعه پایــدار پرداختــه می شــود. در ادامــه، تعاریــف معــاری پایــدار و اصــول آن مــورد 

بررســی قــرار می گیــرد و درنهایــت ایــن اصــول در زندگــی عشــایر مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه و بررســی می گــردد. 

ــاخص های  ــی ش ــه معرف ــر ب ــایر منج ــی عش ــود در زندگ ــای موج ــدار و مولفه ه ــاری پای ــول مع ــاق اص انطب

ــوچ می شــود. ــداری معــاری ک پای

4- مبانی نظری

الف( مسکن عشایر و شیوه زندگی

زندگــی کوچ نشــینی نوعــی از زندگــی اســت کــه بــر پایــه حرکــت و جابه جایــی اســتوار اســت. امرار معــاش 

ــرای تامیــن خــوراک دام در بعضــی از فصل هــای  ــرد. آن هــا ب ــرورش دام صــورت می گی ــق پ کوچ نشــینان از طری

ســال بــه دنبــال مراتــع رسســبز هســتند و همیــن امــر بیانگــر رضورت جابه جایــی و حرکــت در زندگــی کوچ نشــینی 

ــر همیــن حرکــت و  ــد معــاری و فرهنــگ آن هــا تحــت تاثی اســت و متــام جنبه هــای زندگــی کوچ نشــینان مانن

جابه جایــی اســت. کوچ نشــینی ســبکی از زندگــی اســت کــه هاهنــگ بــا طبیعــت اســت.

طــول عمــر خانه هــا بــه دلیــل تنــوع گونه هــای انســانی متفــاوت اســت. خانه هــا در گــذر زمــان بــه دلیــل 

تغییــر نیازهــای افــراد دچــار تغییــرات شــده اند. عمــر بعضــی از خانه هــا نیــز بــه پایــان رســیده و بیــن رفته انــد 

امــا ســیاه چادر بــه عنــوان یکــی از قدیمی تریــن خانه هــای بــر بــه هــان صــورت باقــی مانــده و قابــل اســتفاده 

اســت. روابــط بیــن فــردی و روابــط انســان بــا محیــط پیرامــون در ســبک زندگــی عشــایر بســیار حائــز اهمیــت 

اســت. شــکل گیری نظــم فضایــی محیــط زندگــی عشــایر بــا بــه کارگیــری کمرتیــن عنــارص کالبــدی حاصــل تعامــل 

انســان بــا طبیعــت اســت. عشــایر کــوچ نشــین ســیاه چــادر را مطلوب تریــن بنــای مســکونی مطابــق بــا ایرانیــان 

می داننــد. مزایــای ایــن نــوع مســکن، تطابــق آن بــا پایــداری اســت. عشــایر بنابــه نــوع زندگــی و معیشــت خــود 

همیشــه در حرکــت هســتند. آن هــا در فصــل رسد ســال بــه ســمت مناطــق گرمســیر و در فصــل گــرم بــه مناطــق 

رسدســیر کــوچ می کننــد. بنابرایــن مســکن آن هــا بایــد بتوانــد ایــن ســبک زندگــی را پوشــش دهــد. ســیاه چادر 

مســکنی اســت کــه در گذشــته تابه حــال مــورد اســتفاده انســان بــوده اســت. ایــن ســازه ضمــن قابلیــت حمــل و 

وزن کــم، بــه متــام نیازهــای ســاکنین خــود از قبیــل امنیــت، آســایش در برابــر عوامل جــوی و محیطــی و نیــاز بــه 

بهداشــت پاســخ می دهــد و ویژگی هــای یــک خانــه را دارد.

شکل 1: چیدمان وسایل بر روی سنگ چین. )ماخذ: ملک نیا،2013(
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ب(مشخصات کوچ نشینان از منظر سبک زندگی

-  همســازی بــا طبیعــت بــه صــورت کامــالً واضــح و آشــکار: طبیعــت بخشــی از زندگــی کوچ نشــینان اســت 

و دامئــا زندگــی آن هــا براســاس تغییــرات رشایــط اقلیمــی تغییــر می کنــد.

-  عمــده فعالیــت کوچ نشــینان دامــداری اســت و امرارمعــاش آن هــا از ایــن طریــق صــورت می گیــرد. 

ــت  ــی و حرک ــال جابه جای ــه و به طــور منظــم در ح ــا همیش ــه آنه ــث شــده ک ــداری از دام باع ــداری و نگه دام

ــت. ــایر اس ــی عش ــای فرع ــداری از فعالیت ه ــت و باغ ــد زراع ــر مانن ــای دیگ ــند. فعالیت ه باش

ــی دام  ــن اصل ــامل دو رک ــا ش ــادی آن ه ــام اقتص ــت و نظ ــته اس ــداری وابس ــه دام ــینان ب ــی کوچ نش -  زندگ

و مرتــع اســت. کوچ نشــینان بــه منظــور تعلیــف دام هــای خــود بایــد بــه ســمت مراتــع رسســبز حرکــت کننــد. 

بنابرایــن زندگــی آن هــا بنابــه رشایــط آب وهــوا در ییــالق، قشــالق و میــان بنــد می گــذرد. بــرای رســیدن از ییــالق 

بــه قشــالق و برعکــس گاهــی ممکــن اســت مســافتی پانصــد کیلومــرتی را طــی کننــد. زمــان ییــالق و قشــالق و 

طــول مــدت آن در مناطــق مختلــف ایــران متفــاوت اســت.

- بزرگرتیــن جامعــه عشــایر ایــل نــام دارد. ایــل تشــکیل شــده از طایفه هــای مختلــف و هــر طایفــه متشــکل 

از چنــد خانــواده اســت کــه عمومــا خویشــاوند هســتند.

-  روســتاییان فعالیــت کشــاورزی خــود را هرســاله در یــک مــکان مشــخص انجــام می دهنــد امــا کشــاورزی 

ــام  ــالقی انج ــی و قش ــق ییالق ــت در مناط ــینی اس ــه کوچ نش ــا ک ــی آن ه ــبک زندگ ــر س ــت تاثی ــینان تح کوچ نش

می شــود.

-  عمــده تولیــدات کشــاورزی و صنایــع دســتی کوچ نشــینان توســط خودشــان بــه مــرف می رســد. آن هــا 

معمــوال در زراعــت از تکنیک  هــای خــاص و پیچیــده ای اســتفاده منی کننــد و روش آبیــاری آن هــا نیــز نظام منــد 

نیســت.

- برخــورداری از امکانــات و تســهیالت بســیارکم در مقایســه بــا شهرنشــینی نیــز یکــی از ویژگی  هــای زندگــی 

کوچ نشــینی اســت.

-  مســکن عشــایر ســبک و قابــل حمــل اســت و بــه راحتــی برپــا و برچیــده می شــود. بــه دلیــل تحــرک زیــاد 

و جابه جایــی مــداوم وســایل زندگــی آن هــا نیــز بســیار ســاده و بــا دوام اســت.

شکل 2: محل برپایی چادر و چیدمان وسایل عشایر. )ماخذ: نگارندگان(
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معاری سیاه چادر

ســیاه چادرهــا بــه عنــوان مســکن ســیار بــرای اکــر عشــایر کاربــرد دارد. وجــود ســیاه چــادر در غربی تریــن 

پراکندگــی فــالت بختیــاری به نــدرت مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت. آب و هــوای مرتفــع کوهســتانی در فــالت 

بختیــاری غالــب اســت. در بخــش غربــی فــالت بیــش از 500 میلــی مــرت بارندگــی دارد. ســاخت و ســاز، فضــای 

ــا و  ــر رسم ــود حفاظــت در براب ــرای بهب ــرای چــادر زدن و اســرتاتژی چــادر نشــینان ب ــی، انتخــاب مــکان ب داخل

بــاران در چنیــن رشایــط آب و هوایــی ســخت مــواردی اســت کــه بایــد بــه آن پرداختــه شــود)ملک نیــا،2013(.

ــون پارچــه  ســیاه رنگــی  ــت. به ــل و چی ــل، کوچی ــون، رسکوچی ــی ســیاه چادر تشــکیل شــده از به ســازه اصل

اســت کــه از مــوی بــز بافتــه شــده. کوچیــل و رسکوچیــل ســتون های عمــودی و افقــی هســتند کــه بــه صــورت 

چفــت و بســت بــه هــم قفــل می شــوند و معمــوال از جنــس چــوب درخــت بلــوط ســاخته می شــود. ســتون های 

ــا 4 عــدد می باشــد و ارتفــاع آن معمــوال 3 مــرت اســت.  ــن 3 ت ــادر بی ــه طــول پ ــا توجــه ب عمــودی ســیاه چادر ب

ســازه چــادر بــه کمــک میــخ و ریســان هایی را بــه چــادر متصــل می کننــد. ایــن ریســان بــه وســیله میخ هــای 

چوبــی بــه زمیــن متصــل می شــوند کــه باعــث اســتحکام ســازه چــادر می شــود.

کوچ نشــینان بختیــاری بــه منظــور در امــان مانــدن از رسمــا در فصــل زمســتان دورتــادور چــادر را تــا محــدوده 

ــانتی مرتی  ــر 50 س ــه قط ــرت ب ــا 1 م ــانتی مرت ت ــاع 70 س ــه ارتف ــی ب ــنگی کوتاه ــوار س ــا دی ــرتی ورودی ب دو م

می پوشــانند.

شکل3: چادر بختیاری با حصار سنگی)ماخذ: ملک نیا،2013(

شکل4: حصار سنگی ایجاد شده برای نصب چادر)ماخذ: نگارندگان(
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ــون،  ــی ســازه ســیاه چــادر شــامل به ــاری اجــزای اصل ــی از چــادر عشــایر بختی ــد میدان ــه بازدی ــا توجــه ب ب

رسکوچیــل، کوچیــل و چیــت اســت. هرکــدام از ایــن اجــزا نقــش مهمــی را در معــاری ســیاه چــادر ایفــا می کنــد، 

امــا مهمرتیــن آنهــا پارچــه بافتــه شــده از مــوی بــز اســت کــه بــه عنــوان ســازه اصلــی چــادر اســتفاده می شــود. 

ــد. ــرای اســتفاده در همــۀ فصــول مناســب می کن ایــن پارچــه دارای ویژگی هایــی اســت کــه آن را ب

جدول 2.  اجزای تشکیل دهندۀ سیاه چادر از نظر ساختاری و سازه ای. )ماخذ: نگارندگان(

توضیحات کارکرد منونه موردی اجزا

توسط زنان عشایر از 

موی بز بافته می شود

سازه اصلی سیاه چادر که هان چادر سیاه 

رنگ است

سیاه چادر

)بهون یا لَت(

چهارتراش و در هر دومرت 

در آن یک سوراخ تعبیه 

می کنند

سازۀ افقی سیاه چادر که وظیفۀ به هم 

متصل کردن ستون های عمودی را دارد

تیر افقی

)رسکوچیل(  

از جنس چوب درخت 

بلوط به دلیل مقاومت 

زیاد

سازۀ عمودی نگهدارندۀ سیاه چادرکه با 

فاصله حدودا دو مرتی از هم قرار میگیرند

ستون عمودی

)کوچیل(

دیوار متحرک اطراف 

سیاه چادر که بیشرت در 

فصول گرم سال کاربرد 

زیادی دارد

دیوار متحرکی که به وسیله نی و ریسان 

بافته شده از موی بز یا گوسفند به هم 

متصل می شود

چیت

ــا تفــاوت آن هــا در قســمت  ــه هــم هســتند و تنه ــالن بســیار شــبیه ب ــه ســیاه چادرها در زمســتان در پ کلی

ــه از بقیــه قســمت ها جــدا نشــده اســت. بررســی های  مردانــه اســت. در برخــی از ســیاه چادرها قســمت مردان

ــادر انجــام می شــوند و  ــی پ ــده آن اســت کــه فعالیت هــا در زمســتان در بخــش انتهای انجــام شــده نشــان دهن

ــادل هــوا ســطح ورودی حــدودا  ــل تب ــه دلی ــد. در تابســتان ب ــدا می کن ــه یک ششــم کاهــش پی ســطح ورودی ب

ــت. ــارم اس یک چه



49 تبییــن ســاز و کارهــای شــاخص های پایــداری در معــاری کــوچ 

)مطالعــه مــوردی: کوچ نشــینان بختیــاری ایــران(

عوامل تاثیرگذار بر معاری سیاه چادر

ــل  ــت محیطی، عوام ــی و زیس ــل اقلیم ــد عوام ــددی مانن ــل متع ــده عوام ــام ش ــات انج ــاس مطالع ــر اس ب

فرهنگــی، باورهــا و اعتقــادات، امنیــت، جایــگاه زن و ســبک زندگــی کــوچ نشــینی بــر معــاری ســیاه چادر تاثیــر 

ــن ســبک زندگــی کوچ نشــینی موجــب به وجــود  گــذار اســت. عوامــل اقلیمــی، فرهنگــی و اجتاعــی و همچنی

آمــدن نوعــی از معــاری، مطابــق بــا معیارهــای پایــداری شــده اســت.

جدول 3.عوامل موثر بر معاری سیاه چادر بختیاری،  )ماخذ: نگارندگان(

عوامل موثر بر معاری سیاه چادر

• ورودی در زمستان کوچکرت است.	

عوامل اقلیمی

• ســطح ورودی در تابســتان بزرگــرت اســت. گاهــی بــه انــدازه یــک 	

ضلــع چــادر مــی رســد

• ــدن از 	 ــان مان ــرای در ام ــیاه چادر ب ــنگی دور س ــوار س ــاخن دی س

رسمــا

• ــیبدار 	 ــتان ش ــطح و در زمس ــتان مس ــادر در تابس ــیاه چ ــقف س س
اســت.

• ســقف شــیب دار مانــع جمــع شــدن بــاران و بــرف در فضــای 	
ــد  ــی چــادر می شــود. در تابســتان از کــوال اســتفاده مــی کنن بیرون

ــت. ــادر اس ــیاه چ ــس س ــمتی از آن از جن ــه قس ک

شکل 5. راست: سیاه چادر تابستانی)ماخذ:آرشیو نگارندگان(، چپ: سیاه چادر تابستانی، )ماخذ: روحی،1395(

شکل 6. راست: سیاه چادر زمستانی )ماخذ: روحی،1395(، چپ: سیاه چادر زمستانی) ماخذ: انجم شعاع،1390(
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• اعتقــادات عشــایر بــر زندگــی آنهــا تاثیــر گــذار اســت. ایــن 	

موضــوع در نــوع معــاری آنهــا کامــال مشــهود اســت.

• جهت گیری چادر به سمت قبله و یا حرم امام رضا	

• آغاز کوچ براساس خوش یمن بودن روزها	

باور ها و اعتقادات

• زنــان در ســاخت ســیاه چــادر و اجــزای آن نقــش اساســی 	

ایفــا مــی کنند

• زنان عشایر هم دوش مردان به فعالیت می پردازند	

جایگاه 

زن

• چادرهــا بــه صورتــی در کنــار هــم قــرار مــی گیرنــد کــه 	

دیــد یکدیگــر را تکمیــل کننــد.
امنیت

• وســایل مــورد اســتفاده کــوچ نشــینان بــه دلیــل حرکــت 	

ــاز و بســته  ــع ب مــداوم، معمــوال ســبک هســتند و رسی

می شــوند

کوچ

ارتباط چادرها با یکدیگر معاری چادر در قشالق معاری چادر در ییالق

دیاگرام حرکتی و 

ارتباط

پالن سیاه چادر

ــه ابعــاد 8×5 و 6×10 مــی باشــد و ســقف آن  ــاری معمــوالً دارای پــالن مســتطیل شــکل ب ســیاهچادر بختی

شــیبدار اســت )ملــک نیــا، 2013(.

ــردان  ــمت الم ــا در قس ــاوت آنه ــا تف ــت، تنه ــم اس ــبیه ه ــیار ش ــتان بس ــا در زمس ــیاه چادره ــه س ــالن کلی پ

ــده  ــا دی ــن آنه ــی بی ــن قســمت از هــم جــدا نشــده و حائل ــه در بعضــی مــوارد ای »قســمت مــردان« اســت، ک

منی شــود. بررســی انجــام گرفتــه بــر روی پــالن ســیاه چــادر نشــان می دهــد کــه بیشــرتین فعالیــت در قشــالق 

بــه علــت رسمــای هــوا در انتهــای ســیاه چــادر انجــام می گیــرد و ســطح ورودی آن نیــز بــه یــک ششــم و کمــرت 

ــه یــک چهــارم افزایــش  ــز ب میرســد، و در ییــالق بیشــرت در نزدیکــی ورودی ســیاه چــادر و ســطح ورودی آن نی

ــت)رنجر،1397(. ــوا اس ــادل ه ــز تب ــی آن نی ــت اصل ــد و عل می یاب

ادامۀ جدول 3.عوامل موثر بر معاری سیاه چادر بختیاری،  )ماخذ: نگارندگان(
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شکل7: پالن سیاه چادر بختیاری، )ماخذ: نگارندگان(

مفهوم پایداری

ــادی  ــی و اقتص ــی و اجتاع ــالت فرهنگ ــت و معض ــکالت محیط زیس ــه مش ــبت ب ــر نس ــی ب ــی آگاه در پ

ــام پایــداری مطــرح شــد کــه یکــی از اهــداف مهــم آن حفــظ طبیعــت  ــه ن در دهــه 1970 میــالدی مفهومــی ب

ــد. در قــرن بیســت و  ــدار  می نامن ــداری در فضــای ســاخته شــده را معــاری پای اســت. منــود عینــی اصــول پای

یــک وضعیــت جهــان نشــان دهنده آن اســت کــه معــاری و ســبک زندگــی مــدرن بــا وجــود یــک قــرن تجربــه 

ــالح  ــت و اص ــه محیط زیس ــادی را در عرص ــیار زی ــکالت بس ــرده، مش ــاد ک ــه ایج ــمندی ک ــتاوردهای ارزش و دس

ــق و مشــخصی  ــف دقی ــوز تعری ــرده اســت. متخصصــان هن ــدا ک ــگ مــرف در عــر حــارض رضورت پی فرهن

ــی  ــدار انجــام شــده معان ــرای تعریــف معــاری پای ــی کــه ب ــد. در تالش های ــه نداده ان ــدار ارائ را از معــاری پای

ــود دارد.  ــاهده وج ــرای مش ــی ب ــی کم ــای عین ــی منونه ه ــن معان ــود ای ــم وج ــده و علی رغ ــاد ش ــی ایج متفاوت

بنابرایــن الزم اســت کــه به طــور مختــر تعریفــی از توســعه پایــدار و اصــول آن داشــته باشــیم. توســعه پایــدار 

بــه معنــی تامیــن نیازهــای فعلــی ســاکنان زمیــن بــدون صدمــه زدن بــه نیازهــای نســل بعــدی می باشــد. عنــارص 

اصلــی توســعه پایــدار جامعــه اقتصــاد و محیــط اســت. توســعه پایــدار بــه ســه بخــش قابــل تقســیم اســت.

- پایداری اقتصادی 	

- پایداری زیست محیطی 	

- پایداری اجتاعی 	
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منودار2.  اهداف پایداری زیست محیطی، )ماخذ: گرجی مهلبانی، 1389(

منودار 3. اهداف پایداری اقتصادی، )ماخذ: نگارندگان(

منودار4.اهداف پایداری اجتاعی، )ماخذ: نگارندگان(

معاری پایدار

ــت  ــن لغ ــروزه ای ــت. ام ــی اس ــای مختلف ــامل جنبه ه ــت و ش ــرتده اس ــیار گس ــداری بس ــت پای ــوم لغ مفه

کاربــرد وســیعی دارد امــا هنــوز تعریــف مشــخصی از آن بــرای اســتفاده معــاران ارئــه نشــده. هــدف اصلــی 

معــاری پایــدار حفــظ زمیــن اســت و رویکردهایــی را در جهــت رســیدن بــه راه کارهــای قابــل اجــرا و حایــت از 

گونه هــای موجــود در طبیعــت توصیــه می کنــد. به طــور کلــی زندگــی انســان کــه شــامل کار تفریــح و اســرتاحت  

ــوت و ضعــف ســاختان در  ــن هــر ق ــرد. بنابرای ــاران انجــام می پذی اســت در فضــای ساخته شــده توســط مع

اکوسیســتم تاثیــر دارد. بنابرایــن معــاران نیــز هاننــد دانشــمندان در پــی یافــن راهــکاری بــرای بهبــود زندگــی 
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ــئول ۷5  ــاران مس ــد مع ــرز می گوی ــارد راج ــه ریچ ــه ک ــد، هانگون ــئول می دانن ــود را مس ــتند و خ ــان هس انس

درصــد تغییــرات آب وهــوا هســتند.

ــرژی  ــه از ان ــتفاده بهین ــی و اس ــأله رصفه جوی ــی مس ــت بحران ــرژی در وضعی ــن ان ــرار گرف ــه ق ــه ب ــا توج ب

ــا تخریــب محیط زیســت و  ــا یــا شــهر می توانــد در بهبــود ی اهمیــت ویــژه ا ی بــرای معــاران دارد زیــرا یــک بن

زمیــن موثــر باشــد. بنابرایــن معــاران بــا اســتفاده از ابــداع روش هــای جدیــد و کاهــش وابســتگی بــه روش هــای 

ــرتین  ــاختان ها بیش ــروزه س ــد. ام ــته باش ــری داش ــش موث ــتی نق ــط زیس ــود رشای ــد در بهب ــی می توانن مکانیک

آلودگی هــا را بــه لحــاظ زیســت محیطی تولیــد می کننــد. درحالی کــه می شــود بــا طراحــی و برنامه ریــزی 

ســاختان ها را بــه ســمتی بــرد کــه کمرتیــن اثــر مخــرب را از خــود بــه جــا بگــذارد. معــاری اگــر بــا طبیعــت 

ــخ  ــان پاس ــانه انس ــادی و زیباشناس ــای م ــه نیازه ــه ب ــالوه براینک ــد، ع ــه کن ــا توج ــه ارزش ه ــود و ب ــراه ش هم

ــود  ــه وج ــدار را ب ــاری پای ــداری مع ــول پای ــام از اص ــد. اله ــه می ده ــن هدی ــه زمی ــز ب ــش را نی ــد، آرام می ده

ــه  ــود ک ــه می ش ــز گفت ــت محیطی نی ــاری زیس ــی و مع ــاری اکولوژیک ــبز، مع ــه آن معاری س ــه ب ــی آورد ک م

هــدف همــه آن هــا حفــظ محیط زیســت اســت. معــاری پایــدار اصولــی را دنبــال می کنــد کــه ایــن اصــول در 

جهــت حفــظ زمیــن و ایجــاد مخیــط مناســب بــرای زندگــی انســان هســتند.

جدول 4.اصول معاری پایدار،  )ماخذ: نگارندگان(

اصول معماری پایدار

1
استفاده از مصالح قابل 

بازیافت

استفاده از مواد، مصالح و عنارص همساز با اقلیم در جهت کاهش مرف انرژی و کاهش آلودگی و 

قابل بازیافت بودن مصالح

حفاظت طبیعت2

جلوگیری از آلودگی هوا و محیط زیست و عدم مرف آالینده ها

تامین نیاز های انسان، بدون ترف در منابع و امکانات طبیعی آیندگان

انعطاف و انطباق با رشایط محیطی و تغییرات محیط در فصول مختلف و زمان های گوناگون

3
هاهنگی با سایت و کمرتین 

تغییرات در زمین

استفاده خردمندانه از زمین و همسازی کالبد معاری با شکل زمین و محیط زیست اطراف آن

استفاده از روش های طراحی همساز با محیط و توجه به الگوهای بومی در طراحی و ساخت بنا

4
استفاده از منابع تجدیدپذیر و 

کاهش مرف انرژی
کاهش مرف منابع و انرژی های تجدیدناپذیر و افزایش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

استفاده از عوامل محیطی5

استفاده از حداکر نور، گرما، رطوبت، باد، تهویه طبیعی و کنرتل آنها در فضای داخلی

استفاده از عنارص طبیعت و تلفیق فضاهای سبز با فضاهای مسکونی

بهبود کیفیت زندگی و آسایش جسمی و روحی و عدالت اجتاعی و اقتصادی

ایجاد امنیت و آسایش در فضای معاری

5- بحث

بــا مطالعــۀ زندگــی عشــایر و بررســی شــاخص های معــاری پایــدار بــه نظــر می رســد کــه نقــاط مشــرتکی 

بیــن پارامرتهــای زندگــی عشــایر و مؤلفه هــای پایــداری وجــود دارد. ایــن اشــرتاکات در پنــج حــوزه قابــل بررســی 

اســت. بنابرایــن می تــوان شــاخص هایی را در زندگــی کوچ نشــینان تحــت عنــوان شــاخص های پایــداری معــاری 

کــوچ معرفــی و تبییــن منــود:

شاخص های پایداری معاری کوچ  	

استفاده از مصالح قابل بازیافت 	

قابلیت تعویض و تکثیر قطعات چادر 	
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ــا دارای  ــدام از آنه ــه هــر ک ــت ســاخته می شــود ک ــام ل ــه ن ــا هــم ب ــی ب هــر چــادر از قســمت های مختلف

عــرض 40 تــا 60 ســانتی مرت و طــول 6 تــا 15 مــرت بــوده و بــر اســاس چــادر پوشــی و ثــروت خانــوار جایگزیــن 

شــدند. هــر 1 یــا 2 ســال یــک قطعــه جدیــد )اســکندری،201۷(

مواد طبیعی

ــرای  ــح ب ــه می شــود و از نظــر اقتصــادی مصال ــان تهی ــرگ درخت ــز و از شــاخ و ب ــوی ب ــا از م ــیاه چادر ه س

ــه ای نــدارد. اســتفاده از مصالــح طبیعــی موجــب می شــود کــه هزینــه ســاخت و  خانواده هــای عشــایری هزین

بهــره بــرداری در ســاختان های پایــدار کاهــش پیــدا کنــد و همچنیــن آســیب کمــرتی بــه طبیعــت وارد شــود.

حفاظت طبیعت

برپای��ی س��یاه چ��ادر ب��ا فرم ه��ای مختل��ف ب��ا توج��ه ب��ه رشای��ط محیط��ی و فص��ول مختل��ف )چ��ادر تابس��تانی 

و زمس��تانی(

ــه  ــال اشــاره شــد ســیاه چادرهــا در زمســتان و تابســتان دارای تفــاوت هســتند. در زمســتان ب هانطــور کــه قب

منظــور جلوگیــری از نفــوذ آب بــاران و بــرف بــه داخــل چــادر ســقف ســیاه چادر هــا بــه صــورت شــیبدار ســاخته 

میشــود، همچنیــن دور ســیاه چــادر را بــا ســکوی ســنگی میپوشــانند تــا عایقــی در برابــر رسمــا داشــته باشــند.

شکل 8. چادر با سقف شیبدار)ماخذ: اسکندری، 2017(

در فصــل تابســتان بــه دلیــل مســاعد بــودن آب و هــوا و کمبــود بارندگــی ســقف چادرهــا معمــوالً مســطح بــوده 

و مجموعهــای از اقدامــات و مراقبت هــا بــرای عــدم اســتفاده از چادرهــای زمســتانی انجــام می شــود.

شکل9. سیاه چادر تابستان با سقف مسطح )ماخذ: اسکندری، 2017(
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اســتفاده از مصالــح بــوم آورد و تکنولــوژی بومــی نکتــه بســیار مهمــی اســت کــه در ســاختان های پایــدار نیــز 

ــن  ــه ای ــته اند ب ــا توانس ــاده ترین تکنولوژی ه ــات و س ــن امکان ــا کمرتی ــینان ب ــود. کوچ نش ــه می ش ــه آن توج ب

مهــم دســت یابنــد.

هاهنگی با سایت و کمرتین تغییرات در زمین

اصول جهت گیری سیاه چادر

هنــگام برپایــی ســیاه چــادر، ورودی اصلــی بایــد تــا حــد امــکان رو بــه آفتــاب در برابــر بــاد مزاحــم باشــد. بــه 

ایــن ترتیــب خورشــید بــه عمــق آن نفــوذ خواهــد کــرد. ایــن عمــل هــم از نظــر ســالمت و هــم از نظــر تنظیــم 

دمــای داخلــی موثــر اســت. 

شکل 10. جهت گیری سیاه چادر نسبت به آفتاب در زمستان  )ماخذ: نگارندگان(

انتخاب محل مورد نظر برای استقرار ساختان

 مهمرتیــن نکتــه در انتخــاب مــکان مــورد نظــر در نظــر گرفــن طغیــان آب و مســیر رودخانــه و همچنیــن 

توجــه بــه جهــت بــاد غالــب و آزاردهنــده بــرای جلوگیــری از واژگونــی چــادر اســت . )اســکندری، 2017(

ــه بادهــای مســاعد قــرار  ــاب و رو ب برخــالف چادرهــای زمســتانی، چادرهــا معمــوالً در تابســتان در پشــت آفت

ــد. )اســکندری، 2017( ــی برن ــایه و خنک ــره را از س ــا بیشــرتین به ــد ت می گیرن

ایــن اصــول در طراحــی ســاختان های پایــدار نیــز می توانــد نقــش اساســی و ویــژه ای داشــته باشــد. جهتگیــری 

ســاختان بــا توجــه بــه اقلیمــی کــه در آن قــرار گرفتــه اســت بســیار حائــز اهمیــت اســت و رعایــت اصــول آن 

میــزان مــرف انــرژی را تــا حــد بســیار زیــادی کنــرتل و کاهــش می دهــد.
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شکل11. مکانیابی چادر نسبت به رودخانه و صخره،  )ماخذ: نگارندگان(

استفاده از منابع تجدیدپذیر و کاهش مرصف انرژی

چادر وخصوصيات حرارتی آن

 تامین انرژی حرارتی در زمستان

رنگ هــای تیــره در زمســتان انــرژی بیشــرتی جــذب می کننــد و در تامیــن انــرژی حرارتــی فضــای داخلــی موثــر 

هســتند. اجــاق بــه شــکل حفــره ای بــر روی زمیــن و فضــای داخلــی بــه گونــه ای حفــر می شــوند کــه در زمســتان 

جریــان زندگــی روزمــره وجــود داشــته باشــد و گرمــای الزم را بــه دســت آورد.)اســکندری، 2017(

قرارگیــری اجــاق داخــل ســیاه چــادر در زمســتان حــرارت مــورد نیــاز را تــا حــدودی تامیــن می کنــد. همچنیــن 

ــب  ــادر در ش ــدن چ ــرت ش ــب گرم ــد و موج ــذب می کن ــول روز ج ــاب را در ط ــرارت آفت ــادر ح ــره چ ــگ تی رن

می شــود.

شکل 12. قرارگیری اجاق و سنگ چین دور چادر در زمستان  )ماخذ: نگارندگان(
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تامین انرژی در تابستان

ســياه چــادر از مــوی بــز بافتــه می شــود. رنــگ آن ســياه و خــواص حرارتــی مطلــوب دارد. ايــن خــواص ناشــی 

ــن  ــل تبي ــا قاب ــياه چادره ــی س ــم حرارت ــي مه ــت. ويژگ ــب آن اس ــری و نص ــوه بهکارگ ــادر و نح ــس چ از جن

اســت. رنــگ ســياه چــادر، ســياه و زمانــی كــه تحــت تابــش خورشــيد قــرار می گــرد گرمــا را جــذب مــی کنــد. 

ــه  ــه فاصل ــه شــده ای ك ــای بافت ــت )نيه ــی چي ــا دور ســياه چادر را پوشــانده، يعن ــه دورت ــی ك ــی بدنه هاي از طرف

بــن آنهــا خالــی اســت( ســبب می شــوند کــه سركوالســيون هــوای بــرون بــه داخــل از البــالی آنهــا بــه ســمت 

مرکــز حــرارت و در نهايــت بــرون کشــيده شــوند. ايــن مســئله خنکــی ناشــی از جريــان هــوا را در داخــل ايجــاد 

.)1390 می کند)حیــدری، 

در تابســتان چــادر مشــکی معمــوالً ماننــد آفتاب گیــر یــا فضــای بیرونــی اســت و از ســه طــرف بــاز می شــود و 

فقــط از ســمت مبلــان بســته می شــود. ایــن نقــش یــک آفتابگیــر ســقفی دارد کــه از ســاختان در برابــر نــور 

ــده می شــود.  ــود فضــای خنــک کنن ــا و بهب ــد و باعــث کاهــش جــذب گرم مســتقیم خورشــید محافظــت می کن

همچنیــن در فصــول گــرم ســال، اجــاق  بیــرون ســیاه  چــادر و در مجــاورت آن قــرار می گیــرد تــا گرمــای آن بــه 

راحتــی دفــع شــود.

منودار5. مقایسه دمای بیرون و داخل چادر )ماخذ: نگارندگان(

شکل 13. تعبیه اجاق در بیرون چادر در تابستان )ماخذ: نگارندگان(
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استفاده از عوامل محیطی

      تهویه طبیعی و نور توسط منافذ پوسته

ــز و انبســاط و انقبــاض آن در فصــول گــرم و رسد، ایــن عمــل  ــات فیزیولوژیکــی مــوی ب ــا توجــه بــه خصوصی ب

باعــث می شــود کــه پوســته ســیاه چــادر در تابســتان منقبــض شــود و ســوراخ های بافــت پارچــه نازک تــر شــود. 

ــی  ــور مالیمــی وارد فضــای داخل ــن شــده و ن ــذ موجــود جایگزی ــق مناف ــی از طری ــه راحت ــب هــوا ب ــه اینرتتی ب

می شــود.

در طراحــی ســاختان بــا شــاخص های پایــداری می توانیــم از تهویــه و نــور طبیعــی بــرای ایجــاد فضایــی ســازگار 

ــز در ســاخت  ــوی ب ــد م ــح ســاده ای مانن ــا اســتفاده هوشــمندانه از مصال ــم. عشــایر ب ــط اســتفاده کنی ــا محی ب

چادرهــای خــود عــالوه بــر اســتفاده از عوامــل طبیعــی بــرای برطــرف کــردن نیازهــای خــود مثل نیــاز به روشــنایی 

و تهویــه، زیبایــی طبیعــت بیــرون چــادر را نیــز همیشــه و همــواره در محیــط زندگــی خــود بــه همــراه دارنــد.

شکل 14. گذر نور طبیعی در سیاه چادر )ماخذ :نامداری، 1397(

شکل15.  گذر نور طبیعی در سیاه چادر، )ماخذ :لفافچی، 1390(

6- نتیجه گیری

آنچــه بیــان شــد ســعی داشــت بــه معــاری پایــدار بــا توجــه بــه بــه مولفه هــای حفــظ کیفیــت زندگــی، حفــظ 
کارآمــدی، توجــه و ســازگاری بــا محیــط زیســت بپــردازد. بنابرایــن معــاری پایــدار یــک تفنــن و مفهــوم گــذرا 
نیســت کــه تنهــا شــامل هیجانــات لحظــه ای باشــد بلکــه در عمــق خــود دیدگاهــی عاملانــه اســت کــه می کوشــد 
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طبیعــت، فرهنــگ و معــاری را پیونــد دهــد کــه البتــه الزمــه مانــدگاری و ارزش آفرینــی اســت. معــاری و طراحی 
ــی از  ــده منونه های ــن عشــایر کوچن ــر ســیاه چادر مــورد اســتفاده بی ــا نظی ــدار در اشــکال بومــی و ســنتی آنه پای
طراحــی پایــدار ســکونتگاه اســت کــه بــه جهــت ســازگاری بــا طبیعــت و کارایــی درمواجهــه بــا ســبک زندگــی 
ــا هــان ســیاه چــادر را  ــه اســت. مســکن عشــایر ی ــش توســعه یافت ــده و در اشــکال گوناگون ــد آم عشــایر پدی
ــکن های  ــتی مس ــای زیس ــی و رضورت ه ــوع زندگ ــع ن ــه طب ــینان ب ــد. کوچ نش ــدار نامی ــای پای ــک بن ــود ی می ش
ویــژه ای دارنــد کــه منطبــق بــا اقلیــم و رشایــط کوچنشــینی طراحــی شــده اســت. ایــن ســازه ســبک و قابــل حمــل 
قرن هاســت کــه به دلیــل ســهولت در برافراشــن بــا حداقــل هزینــه، کارایــی بســیار بــاال و ســازگاری زیــاد آن بــا 
رشایــط اقلیمــی به عنــوان بهرتیــن رسپنــاه مــورد اســتفاده عشــایر قــرار گرفتــه اســت. ابعــاد و تناســبات، انطبــاق 
بــا طبیعــت و نحــوه ســاخت و برپــا منــودن ســیاه چــادر حاکــی از آن اســت کــه عشــایر در نهایــت هم زیســتی 
بــا طبیعــت قــدم برداشــته اند و میــراث دار آینــدگان هســتند. مطالعــات بــاال حاکــی از آن اســت کــه مؤلفه هــای 

معــاری پایــدار بــه رشح زیــر در ســکونتگاه عشــایر وجــود دارد.

استفاده از مصالح قابل بازیافت: سیاه چادر از چهار جزء اصلی لت، کوچیل، رسکوچیل و چیت ساخته شده که 
متاما از مواد طبیعی ساخته شده. لت بافته شده از موی بز است، رنگ موی بز ثابت است و با گذشت زمان از 
بین منی رود، خواص آن به شکلی است که طی چندسال به هان شکل در متام فصول قابل استفاده است و در 
صورت خرابی قابلیت ترمیم مجدد دارد. کوچیل و رسکوچیل از جنس چوب هستند و چیت از نی بافته شده و 

دوام بسیار باالیی دارد و بعد از تعویض دوباره بازسازی می شود و قابل استفاده است.

حفاظت از طبیعت: سیاه چادر با اعال تغییرات اندک با رشایط متام فصول هاهنگ شده و قابل استفاده برای 
متام سال است. این سازه در کنار کارایی، دوام و استحکام باالیی نیز دارد. 

هاهنگــی بــا ســایت و کمرتیــن تغییــرات در زمیــن: جهت گیــری چادرهــا بــر اســاس باورهــا و اعتقــادات آنهــا 
صــورت می گیــرد امــا در همیــن موضــوع هــم تــا حــدودی طبیعــت و رشایــط اقلیمــی درنظــر گرفتــه می شــود. 
ــر  ــم ب ــن حاک ــاس قوانی ــر اس ــا ب ــی چادر ه ــد. مکان یاب ــر نباش ــه بادگی ــود ک ــا می ش ــی برپ ــه صورت ــا ب چادر ه
ــه از  ــود را ک ــای خ ــت خانه ه ــرات در طبیع ــل تغیی ــا حداق ــینان ب ــود. کوچ نش ــام می ش ــم انج ــت و اقلی طبیع
ــندگی،  ــد خودبس ــی مانن ــوح ویژگی های ــوان بهوض ــاری میت ــن مع ــد.در ای ــا می کنن ــت برپ ــت اس ــس طبیع جن

ــز از بیهودگــی و ایســتایی را مشــاهده منــود. ــا محیــط، پرهی ســازگاری ب

اســتفاده از منابــع تجدیدپذیــر و کاهــش مــرف انــرژی: مــوی بــز بــه کار رفتــه در بافــت ســیاه چــادر تحــت 
تاثیــر دمــا منقبــض و منبســط شــده و تعــادل دمایــی را در فصــول مختلــف ســال در داخــل فضــای چــادر ایجــاد 
میکنــد. شــیب طولــی ایجــاد شــده در ســقف ســیاه چــادر و همچنیــن چربــی مــوی بــز مانــع نفــوذ آب بــاران بــه 
داخــل می شــود. در فصــل رسد بــا ذخیــره گرمــای خورشــید در روز و قــراردادن اجــاق در جــای مناســبی از چــادر 
فضــای داخــل چــادر را گــرم نگــه میدارنــد. در فصــل تابســتان هــم بــا اســتفاده از چیــت سیرکوالســیون مناســبی 

را بــرای تهویــه هــوای داخــل چــادر ایجــاد می کننــد.

ــاز عشــایر در متــام فصــول  ــورد نی ــی م ــرژی حرارت ــه اشــاره شــد ان ــه ک ــل محیطــی: هان گون اســتفاده از عوام
کامــال از عوامــل طبیعــی ماننــد بــاد و آفتــاب تامیــن می شــود. بافــت پارچــه ســیاه چادر بــه گونــه ای اســت کــه 

ــد. ــن می کن ــد و روشــنایی الزم را در طــی روز تامی ــور می کن ــی از آن عب ــه راحت ــور ب ن

ــد.  ــه ای وارد منی کن ــه آن صدم ــه و باد هــای شــدید ب ــه زلزل ــه ای اســت ک ــه گون ــیاه چــادر ب ــی س نحــوه برپای
تفکیــک فضاهــا و جداکــردن عرصــه خصوصــی از عمومــی بیانگــر کارایــی بــاالی ســیاه چــادر اســت. هرچنــد کــه. 
بــه لحــاظ اقتصــادی عشــایر بــا اســتفاده از مصالــح بومــی و قابــل دســرتس بــا هزینــه انــدک می تواننــد رسپناهــی 

را بــا کارایــی بــاال بــرای زندگــی خــود فراهــم کننــد.



معــاری 60      سال اول، شمارۀ سوم، زمستان 1400 تخصصــی  فصلنامــۀ 

رَف شهرســازی  و  مرمــت 

منودار6. مدل مفهومی مولفه های پایداری عشایر )ماخذ: نگارندگان(

ــی،  ــداری اجتاع ــاخصه های پای ــته اند ش ــود توانس ــی خ ــش بوم ــه و دان ــتفاده از تجرب ــا اس ــینان ب کوچ نش
زیســت محیطی و اقتصــادی را در زندگــی و مســکن خــود تحقــق ببخشــند. به نظــر می رســد کــه ایــن ویژگی هــا 
را می تــوان بــه نحــوی موثــر در معــاری عــر حــارض نیــز بــه کار بــرد. از ایــرو بررســی و مطالعــه ســکونتگاه های 

عشــایر از جنبــه علمــی و عملــی می توانــد راه گشــا باشــد.

تشکر و قدردانی

ــاری افــرادی متخصــص  ــا ی ایــن پژوهــش بــه واســطۀ مطالعــات میدانــی در منطقــه زیســت بــوم عشــایر ب
ــت.  ــب اس ــده واج ــروه نگارن ــر گ ــواران ب ــن بزرگ ــی از ای ــه قدردان ــه ک ــورت گرفت ــایر ص ــازمان عش ــوزۀ س از ح
نگارنــدگان از جنــاب آقــای مهنــدس حســنی از ســازمان عشــایر ایــران کــه در ســفرهای میدانــی نگارنــدۀ دوم ایــن 

ــد. ــی می کنن ــد قدردان ــی اســکان عشــایر بودن ــا در طــی مســیر و مکان یاب ــه راهن مقال
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Abstract

This article includes a study of the sustainable concept in the field of architecture and evidence of human adaptation to 

the environment and the cultural and geographical components of indigenous lifestyles of nomadic tribes. The focus is on 

the architecture of nomadic communities as a perfect example of a way of life that is compatible with the natural geography 

of the environment. The development of the world and communications, on the one hand, lead to a uniform life, regardless 

of culture, geography, civilization, and other factors influencing the formation of indigenous lifestyles, and on the other 

hand, a serious threat to the environment and non-renewable resources. It counts. Therefore, addressing the components of 

sustainability and indigenous lifestyles in order to achieve sustainable architecture and subsequent sustainable development 

is essential. Therefore, the main question raised in this research is what are the dimensions of sustainability in the life 

and housing of nomads? This research examines the characteristics of nomadic settlements and their way of life through 

field observations and library studies, and by adapting these characteristics to sustainability criteria, studies the impact of 

each of these characteristics on sustainable development. In this research, first Bakhtiari nomads of Khuzestan province 

are studied as an example of nomadic society, then the definitions and indicators of sustainable development are studied 

and finally the sustainable components of nomadic life are introduced. The obtained results indicate that the indicators of 

sustainability in the life of nomads include environmental, social and economic components. Sustainable architecture is not 

a transient hobby and concept that includes only momentary emotions, but in its depth is a wise view that tries to connect 

nature, culture and architecture, which of course requires sustainability and value creation. Architecture and sustainable 

design in their native and traditional forms, such as the black tent used between nomadic tribes, etc. are examples of 

sustainable settlement design that has emerged to adapt to nature and efficiency in the face of nomadic lifestyles and in 

forms. Its variety has been developed. Nomadic housing or the black tent can be called a sustainable building. The nomads 

have special dwellings by nature and biological necessities that are designed in accordance with the climate and conditions 

of nomadism. This lightweight and portable structure has been used for centuries as the best shelter for nomads due to 

its ease of erection with minimal cost, very high efficiency and its high adaptation to climatic conditions. Therefore, the 

study of nomadic life indicates that the nomadic settlement system as a dynamic and flexible system is in harmony with 

the geographical conditions and the surrounding environment. An overview of the architecture of temporary nomadic 

settlements )black tents( in the past shows greater productivity. This system is made from cheap and clean energy sources. 

Adaptation to nature and the way black tents are built and set up indicate that the nomads have finally coexisted with 

nature in the face of the principles of sustainability.

Keywords: Nomadolgy Architecture, Sustainable Development, Sustainable Architecture, Bakhtiari Nomads, 

Local Architecture, Indigenous Housing.
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