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پذیر منطبق با شرایط زیستی و سبک زندگی برخاسته از  ، انعطاف مسکنیکوچ  عشایر بر پایه    ندگیز  وه یش

از    باشد، مسکنی کهشیوه زندگی است که عامل سازگاری عشایر با شرایط اقلیمی محیط پیرامون آنان می 

های ی پایدار به جلوهو اجتماع  ی اقتصاد  ،ی کالبد  ،یعوامل محیطو با    خود ادامه داده  اتیکنون به حگذشته تا

پایدار عشایر   مسکن  گیری شکل   های مؤلفه  پایداری در مسکن دست یافته است. مسئله این پژوهش، شناخت

که با حداقل هزینه و با ظاهری ساده   خانه را داراست  باشد. در واقع سیاه چادر، تمامی تعاریف و معانیمی 

توان فاکتورهای پذیری در ابعاد زندگی و مسکن عشایر، می که با وجود انعطاف  ولی کارایی بسیار باال است

انجام   روش باشد.مسکن پایدار را در آن یافت، مسکنی که منطبق با شرایط محیط طبیعی و ساکنان آن می 

مصاحبه با چندین طایفه از ایل قشقایی و مطالعه اسنادی و    قیتحق  نیاطالعات ا  ری آواین پژوهش جمع

  یبه معرف  ی کالبد  ی داری پا  بُعد  در  این پژوهش  .گیردمیانجام    ییمحتوا  لیو تحل   بندی طبقه با    قیروش تحق

 یبه معرف  یطیمح  ی داریپا  بعدو در    پذیری انعطاف   های گونهدر انواع  عشایر  مسکن    ی کرد و عمل  ییعناصر فضا

 یاجتماع  ی داریدر بعد پاپردازد.  می  پذیری تطبیقو    پذیری تنوع با    هاآنانطباق  و    ی ساختارو    ی عناصر عملکرد

های پژوهش پردازد. یافتهی، میریپذانعطاف از سه گونه    کدام  هردر    ریعشا  ی ساختار زندگ  می مفاه  ی بررس  به

در جهت    یگام  تواندمی روز    های فناوری اصول با تکنولوژی و    نیا  قیاستفاده و تلفحاکی از این است که  

 . باشد  حملقابلو اجرای مسکن متحرك و  یطراح غنای 

 اهداف پژوهش: 

 . طی سازگار با مح یدر روش زندگ ی ریپذانعطاف ی هابه شاخص  افتنیدست . 1

برای مساکن متحرك و مورد استفاده در    ی هدف طرح الگوی مناسب  با  ریمسکن عشا  یشناخت و بازخوان.  2
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 مقدمه 

ها نیز به این موضوع بستگی دارد. این شیوه زندگی که  معیشت عشایر مبتنی بر دامداری است و لذا شیوه سکونت آن

ترین انواع زندگی بشری است، مبتنی بر کوچ و جابجایی ساالنه است؛ به این ترتیب که عشایر به منظور از قدیمی

ها هستند. در این شیوه زندگی، های مناسب برای آنمکان و یافتن چراگاههای خویش، مجبور به تغییر  تعلیف دام 

رود.  شمار میترین اصل در این شیوه بهآن، مهمشود و سازگاری با  ها شناخته میطبیعت به عنوان بستر اصلی حیات آن

کن عشایر که خود از عناصر  دهنده مسها نیز نمود دارد؛ به این ترتیب که اجزای شکلاین موضوع در الگوی سکونت آن

های فصلی را برای ساکنین  امکان جابجایی و اند، با این شیوه زندگی در انطباق کامل قرار داشتهطبیعی ساخته شده

چنین سازگاری میان انسان، طبیعت و معماری در این شیوه خاص از زندگی، اگر چه خود    آوردند.ها فراهم می آن

ت مکانی است، اما به لحاظ کارکردی، دارای نوعی تعادل و پایداری است که متأثر از   مبتنی بر جابجایی و عدم ثبا 

های عناصر طبیعی و مصنوع سازنده محیط اطراف وی از سویی دیگر است. به  انسان و نیازهایش از یک سو و ویژگی

هایش است.  ه منظور تعلیف دام اش به دام، ملزم به جابجایی باین معنی که انسان عشایری، به واسطه وابستگی معیشتی

بایست از این الگوی زندگی تبعیت  اش، میبر همین اساس تمام اجزای زندگی وی از جمله مسکن و اجزای زندگی

ترین  ای، یکی از مهمپذیری مسکن عشایر و سازگاری آن با شرایط مختلف محیطی و زمینهنمایند، بنابراین انعطاف

ها از جمله ابعاد اجتماعی، فرهنگی و  رود. این اصل در سایر ابعاد زندگی آنشمار میاصول در این شیوه سکونتی به  

ها  . با این توضیح هدف پژوهش حاضر، بررسی ابعاد پایداری مسکن عشایر با توجه به ویژگیاست  اقتصادی نیز تأثیرگذار

همین اساس با مراجعه به محل سکونت   ها است. برپذیری آن در مواجهه با بستر طبیعی و نیز شیوه زندگی آنانعطاف

آن ابعاد سکونت  بررسی  و  قشقایی  ایل  از  طایفه  ویژگی چندین  از جمله  مختلف  ها  ابعاد  آن،  اجزای  و  های مسکن 

پذیری در آن و نیز وجوه پایداری موجود در این شیوه سکونتی، این مهم را مورد بررسی قرار داده است. در این انعطاف

ها در  ایشان و نیز آداب و رسوم آن   گاهبررسی شیوه زندگی عشایر، الگوهای فعالیتی و رفتاری جاری در سکونترابطه  

 روند.توجه در این تحقیق به شمار میمواجهه با مسائل مختلف، نکاتی قابل

)  کیبرت  چارلزجی.به    توانمی پژوهش زدند که از آن جمله    افراد متعددی دست به  پایداری   معماری   میه ا در رابطه با مف

Charles J. Kibert: 1994)   و ادوارد و تورت(Edwards & Turret: 2000)    مفهوم را در  اشاره کرد. که این

نظر  به چگونگی برقراری تعامل و نوع تدابیر در قصد دارد تا  پژوهش نیا  ،حال نی. با ااندداده مورد مطالعه قرار  نمسک

کنون با الگویی منظم به حیات خود ادامه  و با مسکن عشایر که از گذشته تا  شده برای معماری پایدار بپردازدگرفته 

  های یافتهدستبه    توانمیکه    شده  انجام  هاییپژوهش   زین  ریارتباط با کوچ و عشا  در  اند را مورد بررسی قرار دهد.داده 

 است که  یدر حال   نیاشاره کرد. ا(  1384ارسالن برخوردار )برخوردار ،    زیو ن (  1375  نژاد،ی  )صف  نژاد  یجواد صفچون  

  موضوع  نیمعمارانه به ا  دیبوده و کمتر از دو فرهنگ    شناسیمردم   و  یعلوم اجتماع   نهیانجام شده در زم   های پژوهش 

 همچون   به افرادی   توانمیصورت گرفته که از آن جمله    ریعشا  درباره معماری کوچ و  زی ن  هاییپژوهش شده است.    نگاه

در حوزه    ی بررس  به  از یحال ن  نی( اشاره کرد. با ا1394  ،یمی هیپورد  )افشاری و  یمیهی محسن افشاری و شهرام پورد

 محسوس است. معماری پایدار و مسکن عشایر 

در سه مرحله قابل بررسی است؛ در گام نخست، به تحلیل ابعاد ساختاری، عملکردی و فضایی   این پژوهش،فرایند  

در گام دوم، به وجوه    شود؛چادر عشایری و فضاهای مالزم آن در ایل قشقایی به عنوان نمونه موردی پرداخته می  سیاه

-شود. به عبارتی در این گام، انعطافمیپذیری این الگوی سکونتی بر اساس نتایج حاصل از گام اول پرداخته  انعطاف

ها،  ها و شیوه زندگی جاری در آنچادر عشایری بر اساس الگوی سکونتی آن  پذیری ساختاری، عملکردی و فضایی سیاه
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در نهایت و در گام سوم، ابعاد پایداری مسکن عشایر بر اساس نتایج حاصل از دو گام پیشین،    گیرد؛مورد بررسی قرار می

بر  قرار میمورد  پایداری محیطی،  رسی  عشایر شامل  در مسکن  پایداری  بعد  مرحله، چهار  این  در  عبارتی  به  گیرد. 

پذیری این الگوی سکونتی، مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.  های انعطافکالبدی، اجتماعی و اقتصادی، بر اساس ویژگی 

ای( است. گردآوری اطالعات در این تحقیق به  مینهاین تحقیق از نوع کیفی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و میدانی )ز

ایل کشکولی قشقایی در جنوب    ریعشا  یبوم  مستندسازی الگوی مسکنای و نیز مشاهدات میدانی شامل  روش کتابخانه

این ایل، به مصاحبه با ساکنین  ها بوده است. در جریان بازدید از چندین طایفه از  استان فارس و نیز شیوه سکونت آن 

چیدمان عناصر درونی آن در شرایط مختلف پرداخته   ویژه زنان عشایر و نیز ترسیم کروکی از الگوهای مسکن و نوع به

 شد.

 شیوه زندگی مسکن عشایر و .1

کنند. بسیاری از  های انسانی به یک منظور به وجود نیامده و به همین جهت به یک نسبت دوام پیدا نمیتمام خانه 

رود. اما سیاه چادرهای  و به تدریج از بین میکت و تکامل خود را از دست داده  ، حربا تغییر نوع احتیاجات انسان  هاخانه

شناخت معماری کوچ، به عنوان ظرف    هاست که تا به امروز وجود داشته و دارند. ترین خانهنوعی از قدیمی  ،عشایر

ر منظور شناخت معماری کوچ دبه  نی. بنابراستینپذیر  امکان  یزندگ  نیا  قتیحق  یبدون بررس  ،نشینانی کوچزندگ

معاش    ازی  خاص  وهیاز ش  نشینیکوچ  یود. زندگ پرداخته ش  های آنزندگ  وهیبه شناخت ش  دیدر مرحله اول با  ر،یعشا

از سال در    ی فصول  انسان در   جاییجابه مستلزم    ینوع زندگ  نیا  .استی  که بر پرورش دام مبتن   شودمی  یانسان ناش

 جایی جابهحرکت و    ،نشینانی کوچزندگ  ی ژگیو  ترینمهمپس    دام است.  غذای   نیبرای تأم  یعیجستجوی مراتع طب

تأم )لفافچ  یزندگ  های نیازمندی   نیبرای  به تکامل و قوام ها در طی دوراناین سیاه خانه  (.1:  1388  ،یاست  هایی 

گیرند. سیاه چادرها تعامل  نشینی مورد استفاده قرار میآل برای زندگی کوچد و از آن پس به عنوان خانه ایدهانرسیده 

انه بین دو محدوده سردسیر و گرمسیر در حرکتند، در  دهند. ایالت ایران سالی بشر با محیط پیرامونش را نشان می

ها را بر آورده کند از جمله امنیت، آسایش در  کنند که موقت بوده و تمامی احتیاجات آن ای را انتخاب می نتیجه خانه 

ر حمل و جابجایی آن و همچنین مشکلی از نظ  ...  برابر عوامل محیطی و جوی، رفع نیازهای اجتماعی و بهداشتی،

دهد با  ( سیاه خانه تمامی این فضاها را دارد و همانند یک خانه در خود جای می1رجوع شود به تصویر ) داشته باشندن

 .(5:  1392حساس، )ردهای خانه در آن تعریف شده استوجود فضای کم، تمامی کارک 

 .مسکن پایدار 2

دهخدا پایداری به معنای بادوام و ماندنی است. در فرهنگ معین این واژه به معنای پایدار بودن و مقاومت    نامهلغت در  

و از      Sustinereاز ریشه التین    Sustainفعل  .  مصدر پایش به معنای پایداری کردن و استقامت نشان دادن است  از

  1290و از سال    تشکیل شده است  ، حفظ کردنداشتنگهنمعنای  ه  ب  Tinere  به معنای از پایین به باال و  Susدو جزء  

تعریف معماری پایدار از نظر چارز کی    .(130:  1386شاهین، تکاپو منش،  )انگلیسی به کار گرفته شده استدر زبان  

  این   است که  منابع  متعهدانه آن بر مبنای اصول بوم سازگاری و بازدهی   خلق محیط انسان ساخت و مدیریتبرت ،  

:عبارت اصول   از  رساندن صرف" اند  حداقل  محیط   به  شرایط  بهبود  و  ارتقا  ناپذیر،  تجدید  حداقل    منابع  و  طبیعی 

معماری    و همزیستانه اثر  تر متعادل تبیین رابطه  "و  (Charles J. Kibert,1994)"بر محیط    بوم شناختی  های آسیب 

.  (Hagan  ،2001)  "است  ریزی شدهمحیطی پی  معماری نسبت به شرایط  مندی خودآگاه اثربا محیط که بر کنش

 و فنی نظر  از قابل قبول، اجتماعی از لحاظ مناسب، اقتصادی  لحاظ  از  کهتوان مسکنی دانست  می   را   پایدار  مسکن
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. تصویر  (Charles ،    2007  :3)  باشد زیستمحیط  با سازگار و که مستحکم مسکنی نوع  آن یا و  پذیرامکان  کالبدی 

 برای بیشتر انرژی  از  برداری بهره   و  امنیت مالین نظر   از پایدار مسکن، به چشم اندازی از مسکن عشایر است.  1شماره  

 منابع) اکولوژیکی  ساختمانی مصالح-؛(گرمایشی و سرمایشی سیستم)اکولوژیکی   انرژی  از استفاده ها؛خانه بیشتر تعداد

 پایدار را مسکن فرآیند همچنین و(  67:  1390 قنبری،)راحتی و آسایش زیبا، طراحیفاضالب،   پایدار تیمدیر  ،(بومی

 بگیرد:  نظر در را زیر مشخص حوزه پنج باید در 

 های پتانسیل و اکوسیستم حفظ-3بشر، ساخت منابع از منطقی استفاده  -2،)آب انرژی، زمین،( طبیع منابع حفظ  -1

 & Edwards)  ایمنی و امنیت  سالمتی، بینیپیش  -4 ها،بندی دسته   و انسان تولیدات، بین عدالت -4آن، احیای 

Turret  ،2000 :20) .شود بندی طبقه  پایدار بناهای  زمره در ساختمان  یک تا شود رعایت باید که اصولی طورکلیبه 

از منابع جد.3  اقلیم با هماهنگ.2 انرژی  حفظ.1:  است زیر شرح به استفاده  نیازها .  4  دیکاهش    ساکنان  ی برآوردن 

را میییگراکل.6  سیاست  باهماهنگ  .5 در مسکن  پایداری  لذا  و  ،  و محیطی  کالبدی  پایداری  در چهار حوزه  توان 

 اجتماعی و اقتصادی بررسی نمود.

کارآمد    به عناصر ارزشمند ساخته شده به صورت  است از فرآیندهای مورد نظر در رسیدن   ای مجموعه   پایداری محیطی

از منابع    یمحیط  ی داری پا  بعد در  نیبنابرا  .(Douglas  ،2006  :20)است در دوره زمانی طوالنی با استفاده  مسکن، 

، chen &chambers)  مانند آب، خاك  ی محافظت از عوامل تولید  ،پذیر   تجدید و استفاده صحیح از منابع    یطبیع

کنترل  ،استفاده  مورد مصالح  ییآب، کارا  وری بهره   ،ی بازه انرژ  ،یشدن  دیتجد  ی استفاده از انرژ  همچنینو    (56:  1999

ارتقا  ،هاآلودگی  و  طبیع  ی حفظ  ا  یمنابع  مد جادیو  قابل  م  توجه  مورد تیریمساکن    Abiding) گیردیقرار 

&pasqoire  ،2007  :45).   قابلیت انطباق  به عنوان یکی از فاکتورهای منطبق بر پایداری محیطی به معنای    سازگاری

برای کاربرد یا موقعیت   جدید  کنندگاناستفادهیا    (Oxford dictionary)،سازی مناسبقابلیت  ،  یا اصالح برای شرایط

شرایط،   (Merriam-Webster dictionary)،مناسب بودن برای نیازها یا  خاص یا جدید، اغلب به وسیله تغییر

یا حالت برای کاربرد  یا تغییر متناسب / مناسب بودن  قابلیت تغییر به منظور  اصالح   American heritage) و 

dictionary) است و در  خاص (Longman dictionary) اصطالح، توانایی    موفقیت در شرایط جدید و متفاوت

شامل    سازگاری   به عبارت دیگر،.(Hashemian  ،  2005  :66)باشد  میمحصول برای تطابق با نیازهای متغیر کاربرد  

تا ظرفیت، عملکرد یا کارآیی  شود  میکه بر روی ساختمان به صورت تعمیر و نگهداری انجام    شودمیهرگونه فعالیتی  

ود  موج  های ساختمان عملکردی و کالبدی    های ویژگی تغییر در زمینه    کنترلآن را تغییر دهد و مربوط به مدیریت و  

در دوره زندگی خود ایستا نیستند و  ،  هاویژگی از لحاظ استفاده یا  هاساختمانبوده و بر این فرض استوار است که  

 ( Douglas ،2006: 21 )ماندنمیاشغال فضا در طول موجودیت کلی ساختمان، ثابت باقی ت میزان فعالیت یا شد

 برای  الزم عمومی خدمات  و امکانات برگرفتن در بر عالوه که است مسکنی پایدار مسکن ،اجتماعی پایداری  نظر  از

 باال  و اجتماعی رشد خانواده، ثبات باعث و باشد آن ساکنان  های سنت و شیوه بافرهنگ، متناسب انسان، بهتر زندگی

:  1392وهمکاران، افتخاری )باشد خانواده اعضای  روحی آرامش و فرهنگی ارتقای  ویژهبه و  افراد  ایمنی ضریب سطح بردن

  افتیو قابل باز  میبادوام، متناسب با اقل  یاست که با استفاده از مصالح بوم   یمسکن  ،کالبدی   داری یپامسکن از نظر  .  (99

 داشته باشد. یمناسب تی امن  شود و با استفاده از تکنولوژی مناسب؛ استحکام و ساخته

د به  توجه  وتارت  دگاهیبا  ادوارد  و  برت  پایدار  ،  چارز کی  پایداری محیطی،  حوزه    چهاردر  مسکن  پایداری کالبدی، 

بندی مسکن پایدار در نظر  سته ن یک مسکن را در داباشد، تا بتوپایداری اجتماعی، پایداری اقتصادی قابل بررسی می

، پایداری  پایداری اجتماعی  ست که برای کاربر خودپذیر مسکنیگرفت. با تاکید بر دیدگاه اشنایدر و تیل مسکن انعطاف



 انعطاف پذیری مسکن عشایر عامل پایداری کوچ  76 

 
 مریم برزگری، سید جمال الدین مهدی نژاد، علی اکبر حیدری

 

باشد که قابلیت پذیری می، مسکن انعطاف لذا با توجه به اینکه مسکن عشایر محیطی، پایداری اقتصادی را فراهم کند.

  یدر فضاتوان پایداری کالبدی را در زندگی عشایر  گونه مسکن در حوزه مسکن پایدار وجود دارد می این  نظرگرفتن در  

و    یزندگ  وه یدر ش  یاجتماع  و پایداری   رامونی پ  طیبا مح  یسبک زندگ  نیدر تقابل ا  یط یمح   ی داریداخل چادرها و پا

  ی داریپا  بعد   پژوهش در  ن یالذا    باشد.می  یقابل بررس  یدگ زن  گونهاین  ییدر خودکفا  ی اقتصاد   ی داریو پا  ریفرهنگ عشا

  ی طیمح ی دار یپا  بعدو در  پذیری انعطاف  های گونهدر انواع عشایر  مسکن   ی کردو عمل ییعناصر فضا یبه معرف  ی کالبد

  ی داریو در بعد پا  پرداخته است  پذیری تطبیقو    پذیری تنوع با    هاآنانطباق  و    ی ساختارو    ی عناصر عملکرد  یبه معرف

  ی اقتصاد  ی داریپا  بعدو در    ی ریپذانعطاف از سه گونه    کدام  هرکه در    ریعشا  یساختار زندگ  میمفاه  یبه بررس  یاجتماع

 یها در گونه که    یزندگ  حتاجیما  ه یو نحوه ته  هاآناطراف    یعیطب  طیدر برخورد با مح  ری عشا  یعملکرد زندگ  یبررس  به

  بیینت  قابل  1به صورت نمودار شماره  قی تحق  ی چارچوب نظر  اساس  نی ا  پردازد. بر ، میدینمای برخورد م  پذیری تطبیق 

 : است

 
 منبع: نگارندگان() قیتحق ی چارچوب نظر  -1نمودار 

 

سااااکناانش  ی  اقتصااااد  طیباا شااارا  متنااساااب  اسااات کاه  یمساااکن  داریا مساااکن پاا  ،ی اقتصااااد  ی داریا پاانظر    از

 (1( )رجوع شود به جدول Huchzermeyer, 2001 :19)باشد

 
 . در مسکن ی داری. عوامل پا1جدول 
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 مناسبی سکونتی فضای  از عبارت است مناسب مسکن :نمود تعریف چنین را بهینه و مناسب مسکن توانمی در نهایت
 از مناسب اولیه های ساخت  زیر و تهویه کافی، روشنایی ای،دوام سازه  و پایداری  امنیت، مناسب، دسترسی آسایش، که

 اولیه و تسهیالت و کار نظر  از قابل دسترسی و مناسب مکان  سالم، زیستمحیط  آموزش، بهداشت و رسانی،قبیل: آب 
 ساکنانش برای  را)عمودی  همسایگی)ارتباط روابط و   )افقی ارتباط( خانواده   اعضای  بین روابط تقویت و  رشد همچنین

به عنوان کاالیی اقتصادی و پر   یا فیزیکی واحد تسهیالت به مثابه مسکن  (.20:  1392همکاران،   و اکبری (آورد فراهم

روابط    ،ی فرد تیهو  گیری شکلدر    حالعین  درو  ( Boume  ،1981  :14دوام است که نقش اجتماعی یا جمعی دارد ) 

 . (Short، 2006   :199 دارد )  ای کنندهتعیین  نقش افراد یو اهداف جمع  یاجتماع

 

 در معماری پذیریمفهوم انعطاف .3

ی برای جلوگیری از  حلراه به عنوان  به تغییرات ابعاد کاربری و معیشت  با توجه    توانیم یری در معماری را  پذانعطاف 

حال  گسیختگی تعامالت بین طبیعت و معماری و انسان در نظر گرفت که در واقع مکان را باید متناسب با نیازهای در  

یری در  پذانعطاف   شود.یم طور عام به قابلیت تغییر در اشیاء و اجسام گفته  یری بهپذانعطافنمود.    تغییر انسان طراحی

منظور سازگاری و مناسب بودن برای ییرپذیری بهتغلغت به معنای شایستگی هماهنگی با هر وضع و هر محیط است و  

  با   یرپذانعطاف   تعریف مسکن  .(3:  1396،  باشد)غالمی و همکارانیمهای متفاوت  یت موقع محیط و تغییرات آن در  

کند مطرح  ی م  فراهم  ساختمان  عمر  طول  از طریق افزایش  را  اقتصادی   -اجتماعی   پایداری   که  کاربر  برای   مسکنی  عنوان

 زندگی  های یوهش  دارای   کاربران  برای   یر،پذ انعطاف  مسکن  بنابراین،  (.Schneider & Till  ،2005  :157 شده است)

ی  هاخواسته  و  آرزوها  به  دادن  پاسخ  توانایی  و  تغییر  حال  در  نیازهای   به  توجه  زمان  طول  در  است؛ و  مناسب   مختلف

:  1390زندیه و همکاران،  باشد)ی م  بلندمدتیری تفکری  پذانعطاف   بنابراین.  دارد  وجود  سکونت  آغاز   همان  از  کاربران،

از انعطافهای مختلف زندگی در فضای مسکن گونهدر مقیاسکه    (99  پذیری قابل تعریف و تحلیل است که هایی 

 (  2)رجوع شود به جدول دانستپذیری و تغییرپذیری ، تطبیق پذیری شامل تنوع 

 
 یریپذانعطاف یها. گونه2جدول 

موفق که    ی مکان  جاد یا  ی سازگار که برا  های کاربری توسعه    واختالط    قیاز طر   ارتقا تنوع و انتخاببه معنای    پذیری تنوع 

تواند ذیر می پفضای تنوع    . (Hanson  ،2003  :15)دارند    را   گر ی کدیبا    و قابلیت تعامل  باشند  ی محل  ی ازهاین   ی پاسخگو

در فرهنگ    پذیری تطبیق .  ( 69:  1382فر،  )عینیاستفاده شود  های مختلفزمان طور همزمان و یا در  برای چند عملکرد به

  تیقابل  پذیری تطبیق   :( که در معماری 1377باشد )دهخدا،می   هنگ کردن اهم  دادن،  مطابقتلغت دهخدا به معنای  

 دیجد  ی ازهایست که ن  یت یقابل  پذیری تطبیق  ،دیمسکن جد  در  .است  ازیمورد ن  دیجد  طی شرا  با  فضا  کیهماهنگ شدن  

  رات یی تمام تغ  پذیری تطبیق در عمل  ،  دینما  تأمین  یمسکون  ی و نصب قطعات در واحدها  یداخل  های دیواره در    ریی را با تغ

  ای از عنوان گونهبه  تغییرپذیری   .(70:  1382فر،  ینی)عشودمی را شامل    فضاها  ب یو ساختار و ترک  تیاز شخص   یداخل

پس از    یواحد مسکون  هیطرح اول  فضاها و امکان بازگشت به  عیو تجم   کیتفک  ای  یو کاهش کم  شیبه افزا  ریپذانعطاف 
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پاسخ به رشد خانوار در مراحل    تیقابل  ی به معنا  پذیری انعطافمورد    نیدر ا  شودیمساحت آن گفته م  لی تقل  ایگسترش  

تر شدن و چه در  کرا چه در جهت کوچ  یمسکوناندازه واحد    رییتغ  تی قابل  نیا  گرید  ارت است. به عب  یمختلف زندگ

  و شکل واحد   یی فضا  ی ازهاین  ربناهای ز  راتییبا مطالعه تغ  ری رپذیی . مفهوم تغسازدمی   پذیرامکانتر شدن  جهت بزرگ

کوتاه مدت    ایو    بلندمدت  ی ازهاین  لیممکن است به دل  پذیری انعطاف   گونهاین به    ازین  .کندمی  دایارتباط پ  یمسکون

مدت  مدت و نوع کوتاه  دینمای بروز م  یزندگ  ی برا  شتریب  ی به فضاها  ازی اندازه خانوار و ن  رییباشد. نوع بلندمدت  با تغ

 )همان( است  گرید لیفضا به دال رییتغ

 در ایل قشقایی  پذیری مسکن عشایر، عامل پایداری معماری کوچانعطاف .4

ا   ری. عشاباشدفارس می واقع در استان    قشقایی کوچنده    ریعشا  ازکشکولی بزرگ    لیپژوهش، ا  نینمونه موردی در 

زمان در  منطقه سردس  فهیطا نیا  القیی  قشقایی  ارژن  ری یدر  و دشت  زمان  و  چهل چشمه  منطقه    قشالق  در  در 

  قابل   1شماره    رینقشه استان در تصاو  روی   لیانقشه راه    چنار شاهیجان و پیرامون کازرون استقرار دارند.  ری ی گرمس

 است.  مشاهده

 
 بزرگ یکشکول ریراه عشا لی. ا1ریتصو

 باشد:پذیرد که شامل موارد ذیل میها در سه گام انجام میبر اساس آنچه در بخش روش تحقیق عنوان شد، تحلیل داده

   گاه عشایریتحلیل ابعاد ساختاری، عملکردی و کالبدی سکونت. 4.1

ایی مجدد را دارد و از دست  ست که سازه آن قابلیت جمع کردن و برپامتشکل از چادرهایی    ساختار مسکن عشایر

ابعاد ساختاری  باشد.  باشد. مسکنی که برگرفته از نحوه زندگی آنان و محیط پیرامون خود میهای عشایر میساخته

پا  برو    ی اخود را به گونه  ی چادرها  هاخانوادهتوان مشاهده نمود این  ساختن چادرها می  مسکن عشایر در نحوه برپا

مطلع   گری کدی تیامر آن است که در مواقع خطر از وضع نیخود مسلط باشند علت ا رامونیکه از هر سو به پ کنندیم

شتابند و این ساختار در راستای حفظ محرمیت در کنار تحکیم روابط  هم ب  ی اری  باشد تا هنگام بروز حوادث بتوانند به

بر اساس  باشد. ساختار مسکن عشایر قابلیت تغییر در ابعاد چادرها را  گونه زندگی میخویشاوندی و حفظ فرهنگ این

های انجام  دارد که در تحلیل در ییالق و قشالق را  فرم چادر  و همچنین قابلیت تغییر در ساختار    تعداد افراد خانواده

اقلیمی می  بر شرایط  تغییر ساختار منطبق  این  از فضای  این  باشد.شده  و خارج  را در داخل  گونه مسکن محرمیت 

گیرد. بدین صورت که چادر مطبخ به عنوان فضایی زنانه  می   مراتب حضور انسان در نظری سلسلهسکونت با در نظرگیر

 جهتطور که اشاره شد  همان  عملکرد مسکن عشایرباشد. در بعد  برای حفظ محرمیت عقب تر از چادر اصلی خانوار می

و  این تغییر در برپایی چادر عامل ایجاد فضاهای چند عملکردی  متفاوت است  در ییالق و قشالق    چادر  اهیس  ییبرپا

رو که در جدول    شده از روند زندگی عشایر کوچهای انجام تحلیل در  سازد.  ها با شرایط اقلیمی را میسر میسازگاری آن

 شود.مشاهده می  3
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 ،) منبع: نگارندگان(ری. چادر مطبخ عشا3ریتصو  (  121: 1389کیانی ،: منبعچادر عشایر در قشالق )  .2صویرت

   ط یکه محچرا   ،چادرها به طرف شرق باشد  ی ورود،  طیمح   ییای جغراف  طیبه علت شرا  شودمی  یاغلب سع  الق در یی 

  ی براو ایجاد گرما    از جانب شرق  و مدت زمان تابش آن    کندنفوذ می  یکوهستان  ونبه در  دیر  و آفتاب  ی است کوهستان

سمت    اگر هوا گرم باشد پشت چادر به  کندمیجهت چادر فرق  یی  ایجغراف  طیبه شرا  بستهدر قشالق  .  چادر کمتر است

  ازیگفت بسته به ن  توانمی  قتیو در حق 5شود، مشابه تصویر شماره میسمت شمال قرار داده  ورودی آن به    وجنوب  

  در   .(22:  1395)روحی،  جهت اسکان چادر متفاوت است  ییایو جغراف  یطی مح  طیشرا  نی به گرما و همچن  ازیعدم ن  ای

که    ی چادر را تا حد  های لبه  کند.می آتش حکم اجاق را دارد و فضا را گرم    نیکه ا  کنندمی روشن    آتشد  سرهوای  

زم  های گوشه پا  لمسرا    نیآن  برا  کشندمی  نیی کند  آن    ی و  ماندن  )افشار  گذارندمی   هالبه  ی رو   های سنگ ثابت 

در  چا  یاز محور عرض  ی ورودچادر قشالق  پاسخ به شرایط هوای سرد در  بدین صورت در    ،(34:    1366  ،یستانیس

لوازم آشپزخانه    ی قسمت راست مخصوص لوازم مردان خانواده و رختخواب و سمت چپ محل نگهدار  گیرد و  صورت می 

تری  تا هوای سرد کم. در واقع در جهت تطابق با شرایط اقلیمی بازشو چادر در عرض آن قرار می گیرد  و انبار است

  کنند یها و رختخواب درست مل با سنگ و جوا  دیواری   زمستانه  ی از چادرها  یبعض  در   .(3)مشابه نمودار  وارد چادر شود

تر  حالت چون فضا کوچک  نیدر ا  .کنندیم  میو چادر را به دو قسمت تقس  دهندیچادر قرار م  لیوطسوم    کیدر  که  

 .(5و  4شود)مشابه تصاویر شماره  و انبار استفاده میآشپزخانه  ی برااز قسمت پشت آن شود و  فضا زودتر گرم میاست 

 
 (نگارندگان :منبع)  قیتحق ندیفرآ  -2نمودار 

  ورود باشد. در چادر ییالق  ط محیطی پیرامون خود در قشالق میاین تمهیدات در جهت تطابق مسکن عشایر با شرای

لوازم مرد خانواده    مخصوصراست محل نگهداری لوازم آشپزخانه و اموال و سمت چپ    سمت  و در  ردچا  یاز محور طول

 تواند قرار گیرد. ق آشپزخانه در بیرون از چادر می. به دلیل هوای مساعد در ییالاست
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 مریم برزگری، سید جمال الدین مهدی نژاد، علی اکبر حیدری

 

    
 چادر در قشالق اهیس یداخل دمانیچ:5ریتصو   القییچادر در  اهیس یداخل دمانی. چ4ریتصو

، که در حوزه  اشاره نمود  چادر  اهیس  داخل و بیرون  فضای   محدوده   توان بهمی   ابعاد فضایی مسکن عشایر در تحلیل  

بالشت، فرش،فضای درون     ن یا  دمانیکه نوع چ   شودمی   نگهدارنده رختخواب استفاده جوال  و    اجاق  عناصری چون 

سایل فضا را بدون وجود  و بدین صورت با چیدمان این و  است  متفاوت   گر یکدیبا    ز ین  یشالقق  و  ی القییعناصر در منطقه  

صاحب آن      یاجتماع  تیثروت و موقع  ی بر مبنا   ی ابه طور عمده چادرها    اهیس  یسازمان داخل  کنند.بندی میتیغه حوزه

  ،خانهاهیس  در    .نگه داشته شود  زی تم  دیبا  شهی دارد و هماختصاص  مردان    بهچادرها  نشیمن    شتری ب  ریدر ز  کندی م  ر ییتغ

 (.  6رجوع شود به تصویر) فضا همراه است تیال یو س یسادگ ییبایاست و با ز غیبدون ت ییفضا کیتفک

 
 یمیاقل طیبا شرا ری. انطباق مسکن عشا3نمودار

آشپزخانه    یی،رایپذ  ی،از محل غذاخورکه    است   ساختمان کامل  کیبه عنوان    که  ،درادر چهای انجام شده  یل تحلطبق  

  اهیوجود دارد و هر قسمت س  ینظم  انی م   نیدر ا  کهاند  قرار گرفته چندان زیاد    نه  یبا مساحت   محوطه  ک یدر    و انبار

کند و آن فضا  ی مخود را دارد، عنصری مانند اجاق قابلیت تعریف فضای بیرون چادر را میسر  به خصوص  ی  خانه جا

های زنانه و یاخانوادگی بیرون از چادرها در  ی همدور فضاهای نشیمن و  کند.  ی مرا تبدیل به مطبخ بیرون از چادر  

تعریف   بیرون چادرها در پاسخ به شرایط یممحدوده فضاهای خانوادگی  قابلیت تغییر در فضای درون و  این  شود 

 ( 3رجوع شود به جدول  )باشدی مینان نشکوچ فرهنگی و سبک زندگی 

  گاه عشایریسکونتپذیری در تحلیل ابعاد انعطاف .4.2

  به   .شودیپرداخته م  که در هر حوزه وجود دارد،  ریعشاپذیری در مسکن  انعطاف   الگوهای   شناخت  به  بخش  این  در

  ارائه   5  شماره  در جدول  آن   نتایج  که  شد  استفاده  و مشاهده  مصاحبه  روش  زیستی از  الگوهای   این  استخراج  منظور

های متفاوت در ییالق و قشالق با توجه به توان در چیدمانمسکن عشایر را می پذیری در  است. ویژگی تطبیق  شده
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ها با چند عملکردی  پذیری این سبک از زندگی را در ساختار مسکن آن اقلیم متفاوت مشاهده نمود این جابجایی تطبیق 

 آورد.ها به وجود میآن بودن فضاها وسازگاری این عملکردهای متفاوت با شرایط زندگی

 

            
 

ن(چادر )منبع: نگارندگا  اهیس یداخل دمانی . چ6ریتصو         
 

 
 

 
 ()منبع: نگارندگان ریدر مسکن عشا ی ریپذقیتطب یژگینمود و لیتحل -4نمودار

باشد و نیاز آنان را به  می  دامپروری   که  زندگی آنان در شیوه معیشت خود  در ساختار  پذیری مسکن عشایرنمود تطبیق 

  های بافت  دست  از) کف  پوشش  شامل  که  دهدبیرونی چادرها رخ می   و  درونی  به همراه دارد. در فضای   حاصلخیز  مناطق

در فضای    ساکنان  نیازهای   رفع  و  فضاها  عملکرد  تغییر  جهت  در  فضاها  تفکیک  برای   بالشت   از  استفاده   و نیز(  زنان

 ( 5رجوع شود به نمودار باشد ) بیرون چادر می اق در فضای ها و تغییر محل اجهمی داخل چادر و دور

که در بعد عملکردی بدین صورت     دهدها رخ میدر فضاها و محیط پیرامون آن  پذیری در مسکن عشایرنمود تنوع 

باشد، می خانواده زن های فعالیت  محل در بیشتر که از نوزاد نگهداری  غذا، پز و پخت تهیه مانند هاییاست که فعالیت 

پذیرد.  انجام می   دیگر   چادر  در   ها فعالیت   این  هاخانواده   بعضی  در  که   دهدرخ می  فضاها  عملکرد در  تغییر   این   بخشی از

 جهت   مهمانی  های زمان   در   و  کندمی   تغییر  اجاق  وجود  با  آن  مطبخ می باشد و حوزه   نحوی   به  که  چادری  ساختار 

 (  5رجوع شود به نمودار )شودمی زنان  فضای  اصطالح در یا زنان نشیمن و پذیرایی
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 مریم برزگری، سید جمال الدین مهدی نژاد، علی اکبر حیدری

 

  
 )منبع: نگارندگان( ریدر مسکن عشا ی ریتنوع پذ یژگینمود و لیتحل -5نمودار

  گر یاز لوازم د  یها و بخشاز رختخواب که   ها در نظر دارنددادن جوال   قرار  برای   را  خانوار قسمتی  اصلی  تمام چادرهای 

 سطح  به  توجه  پذیری باتنوع   است. همچنین  به تعداد افراد خانوار متفاوتها با توجه  تنوع ابعاد جوال  باشدیدر آنجا م

میزان  ها خانواده  معیشت چادرها   تزئینات  از   استفاده  در  می ویژگی   کند.می   تغییر   در  را  بسیاری  در های  نمود    توان 

محل اسکان و تغییر مکان  بعد ساختاری آن به تغییر در  توان در  بر شمرد که از جمله می  تغییرپذیری مسکن عشایر

چادرها    قشالق اشاره نمود که این تغییر مکان در اقلیم جدید با در نظر گرفتن تغییر در ورودی   و  ییالق   در   چادر  جهت

 ( 4رجوع شود به جدول  باشد، همراه است)می  منطقه اقلیم  چادر که منطبق بر درونی فضای  بازشوهای  و

  .ها وجود داردپیوستگی فضایی همچنان در چادرها حتی با تغییر مکان و فرم آن های انجام شده محرمیت و  در تحلیل 

کند بدین صورت  ها و فضاها تغییر می شود اما مکانهای درون و بیرون چادرها در بعد عملکردی حفظ میحریم فعالیت 

با تغییر مکان همخوان می ساخته  با قلوه سنگ    یسنگ   ی وارهاید  رو به روی ورودی چادر در قشالق  در    شوند.که 

  ها گونی  یسنگ  وارهید  ی رو  تر است.کم  یچادر و گاه   گاه  من یبرابر است با طول قسمت نش  معموالًطول آن  شود و  می

و لحاف و پتو    هارختخواب   ف یچند ردسپس    چینندمی  ...پشم و    ،آرد  ،جبرن  عم ازا  ییاز مواد غذا  هاییخورجین   ای

ها در پاسخ به تغییر شرایط  پوشانند که این چیدمان می  ر ی زنان عشا  های را با دستباف   هاآن همه    ی در انتها رو  گذارندمی

  هایبافته آن از    کف  شودمیمحسوب    هافعالیت  گریو د  دنی نشستن خواب  ی فضا براباشد. این  محیطی و محل اسکان می

سماور    لیاز قب   یمختلف  معموالً  یاصل  ی سمت چپ فضا  . دارد  قراریا گونی    کیآن پالست  ریدر ز  وموکت    ای  ، گبهگلیم

 ( 24: 1395) روحی، دارد رقراو ...   ریروغن و پن مشک   یو گاه
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 )منبع: نگارندگان( ری، فضا در  مسکن عشا. ابعاد عملکرد، ساختار3جدول 

و سرد در زمستان    ینقاط کوهستان  شتر ی در ب  یبه صورت سنت  شودمی چادر قرار داده    اهی س  رونیدر داخل و ب  اجاق تغییر  

؛  197:  1379  ،ی) توکلچادر قرار دارد  رونی تابستان در ب  و در   ی ضلع ورود  ی و معموالً در ابتدا  دردر درون چا  اجاق  

سنگ  فضا    نیدور تا دور ا  و  شودل در بیرون چادر در زمین کنده میای شکفضایی دایره   .(85:  1378  ان،یاحمد  ریام

 کنند.می جاد یا راو امکان گذاشتن ظروف  شودمی  وارهاید بیمانع تخرکه  شودی مگذاشته 

 ی رعشای  گاه در سکونت  یدار ی وجوه پا ل یتحل.4.3

 منظور . بهشودی، پرداخته مکه در هر حوزه وجود دارد  ر یدر مسکن عشا  ی داریبخش به شناخت الگوهای پا  نیا  در

از ابعاد    ی که به نمود  شودیگام گذشته ارائه م  2در  که    ی شده  با توجه به موارد بررس  یستیالگوهای ز  نیاستخراج ا

 ارائه شده است. 5  رهآن در جدول شما جیو نتا شودیمنجر م  ریمسکن عشا ی داریپا
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 مریم برزگری، سید جمال الدین مهدی نژاد، علی اکبر حیدری

 

 
 )منبع: نگارندگان( ی کالبد  ی داری .نمودار پا6نمودار 

که به    آنان درك نمود  یبر ساختار ، فضا و عملکرد زندگ   ل یتحل  با  توانی را م  ری در مسکن عشا  ی کالبد  ی داری ابعاد پا

از    ریچادر عشا  اهیساختار س  اشاره شد،  ن یشی پ  ی هالیطور که در تحل همانبیان شده و    8صورت خالصه در نمودار  

 است.بز ساخته شده  ی مو

   
 نگارندگان(، )منبع: و قشالق القییچادرها در  یداخل دمانیچ ریی. تغ8 ریتصو

شرایط اقلیمی در زندگی کوچ و همچنین ساختار برپایی و جمع کردن چادرها با زندگی آنان منطبق است  مصالح بر  

شوند از  باشد. عناصری که در تغییر فضای داخلی چادرها استفاده میپذیری در مسکن عشایر میکه نمودی از تطبیق 

ها در هر خانواده متفاوت  غییر عملکرد فضا ثابت هستند اما حجم آن باشند که در هر تعناصر اصلی زندگی عشایر می 

پذیری را در پاسخ به های به عمل آمده بعد کالبدی مسکن عشایر قابلیت تغییرپذیری و تطبیق در تحلیل  .باشدمی

 شرایط اقلیمی، سبک زندگی و نیازهای ساکنین آن وجود دارد.
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 )منبع: نگارندگان(ریدر مسکن عشا ی ریپذانعطاف یها. گونه5جدول 

  ف یاز چادرها در تعر  رونیب  ی در فضا  به آن اشاره شده است،  7که در نمودار    ری عشا  در مسکن  یطیمح  ی داریابعاد پا

در    مسکن عشایر کوچ رو  ساختار   کندیم   داینمود پ   ریخانواده عشا   ی و محدوده   میحر  چادرها،  ییمراتب برپاسلسله

های زنان  ساختهپیرامون خود شکل گرفته است که تمامی مصالح ساخت چادر قابل بازیافت و دستانطباق با محیط  

 باشد.عشایر می 

 
 . )منبع: نگارندگان( یریرپذییتغ ،ی ری پذتنوع ،ی ریپذقی ابعاد تطب.4جدول 
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 )منبع: نگارندگان( یطیمح ی دارینمودار پا   .7نمودار 

زمستان   که در فصل  ،بدین صورت  برپایی چادر عشایر در ییالق و قشالق متفاوت است،قبالً اشاره شد فرم  طور که  همان

تواند گونه مسکن می لذا این  باشد.شو و در فصل تابستان بیشترین میزان بازشو در سطح چادرها می   میزان باز  ن یکمتر

را م  لذا در تمامی شرایط خود  باشد  را در فضای داخل محل سکونت خود داشته  پیرامون  طبیعت  بر محیط  نطبق 

باشد، این قابلیت  پذیری ساختار داخلی چادر عشایر با حضور عنصری مانند جوال که از وسایل داخل میتنوع   کند.می

دهد که بتوانند فضای داخل را تفکیک کرده و عملکردهای متفاوتی را برای فضا ایجاد کنند. قابلیت  را به چادرها می

کننده  ها را به مسکن حداقلی تبدیل کرده که با وجود کمترین وسایل تأمینادرها آن برپایی و جمع کردن مجدد چ

را در شرایط زندگی و سنت زندگی آنان   بعد اجتماعی در ساختار زندگی عشایر   تمامی نیازهای ساکنان خود باشد.

ها متفاوت  وار و سطح معیشت آن ها بر اساس تعداد افراد خانای از زندگی که ابعاد مسکن آن توان جستجو کرد. گونه می

که قبالً اشاره  طورشود همانها تعریف میابعاد و تزئینات آن   مراتب خانوادگی که در چیدمان چادرها،  است و سلسله

باشد بدین منظور فضای مردانه در چادرها جدا می  .ای برخوردار استشد رعایت جایگاه سرپرست خانواده از اهمیت ویژه 

 . شود متفاوت استو فضایی که جهت مهمان تعریف می
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 )منبع: نگارندگان( یاجتماع ی داری. نمودار پا 8نمودار 

ای پایدار در ساختار  گونهمراتب بهع عشایر با تعریف سلسلهاین اجتما  کند.های مختلف از کوچ تغییر می و در فصل  

بعد اقتصادی    وجود آورده است.  هایی منسجم و محکم را بهدهد و ساختار خانواده حیات ادامه می  همچنان به  خود  

آنان می  زندگی عشایر زندگی  به ساختار  وابسته  و  به معیشت خودکفا  بز  بسیار متکی  از موی  باشد. جنس چادرها 

ها جهت  عشایر لت  آید و توسط زناناند به دست مییافتهباشد که از پشم و موی بز که در خود عشایر پرورش  می

که در چادرها    شودیاستفاده م  ز ین  میو جاج  میبز جهت ساخت گل  ی مو ها و  از این پشم   شود.ساخت چادر بافته می 

داخل و    ی در فضا   ی ناتیدر ساخت تزئ  نیو همچن   کنندیها استفاده م جوال  ی انداختن بر رو  ایمحل نشستن و    ی برا

در    دینوع تول  نیکه ا  شودیدرست م   لیدر ا  هاآنتوسط خود    ریعشا  ییمواد غذا  نیشتریب   ،کنندیج چادرها نصب مخار

  ییدر فضاها  ریعشا  ی. ساخت مصارف خانگباشدیم  ی ست که دامپرورهاآن  شتیوابسته به نوع مع  ری محصوالت عشا

 .کندی م رییفضاها با توجه به محل چادرها تغ نیکه ا شودی و داخل چادرها انجام م رونی مشخص در ب

 
 . ساختار پژوهش 10نمودار 
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پذیری مسکن عشایر با توجه به دو گام اولیه مورد بررسی قرار گرفت و از آن این نتایج حاصل شد که ابعاد انعطاف 

ها  امی ابعاد زندگی آن دهد و در تمپذیری رخ می های مختلف انعطاف ساختار، عملکرد و فضا در مسکن عشایر در گونه

را  نشینان  کوچ  یزندگ  تیواقع  کندمی  لیتحم   هاآنبه    یط یو عوامل مح   شتیآنچه نوع مع  قتیدر حقتأثیرگذار است.  

در    .دارد  هاآن   ی زندگ  وهیبر ش  تأثیرگذار از عوامل    ک ر یبا ه   سازگار  ی نحوهبه  ی را  زندگ  ساختار   نیاکه    ساخته است 

پرداخته شد که در واقع معماری   پذیری معماری عشایری های انعطاف پایداری منطبق بر گونهبه بررسی وجوه  گام سوم  

نیز   و  محیطی  نیازهایش، جبر  و  انسان  میان  تعامل  اثر  بر  که  است  مختلف  ابعاد  در  پایدار  الگوی  یک  عشایر خود 

گیری الگوی  خصیصه در شکلترین  ها، مهمپذیری مسکن آن و انعطاف  گیردهای موجود در طبیعت شکل میقابلیت

 اشاره نمود.   10ر عشایر در نمودار  توان به ساختاری از معماری پایدابدین ترتیب می  پایدار در این شیوه سکونتی است.

 

 
 

 .ریدر مسکن عشا ی ر یپذانعطاف  ی ها. گونه 6جدول 

 

 گیرینتیجه 

ی آن از  فضاها  وع و ن  انتظامدهد و هم یک پدیده اجتماعی است که  مسکن عنصری که هم به نیازهای انسان پاسخ می

آن انطباق با روش زندگی انسان و محیط پیرامون آن   هدفپذیرد که  می  تأثیر  ی اقتصادعوامل فرهنگی، اجتماعی،  

پذیری ابزاری جهت تطابق نیازهای کاربران در طول  نعطاف باشد. مسکن به زمینه و بستر و کاربر آن وابسته است و امی

 کند. باشد که نمود آن در کالبد، محیط و اجتماع فضای مسکونی بروز پیدا می زمان و یکی از عوامل پایداری مسکن می

با بررسی وجوه انعطاف  ت دست های پایداری در این سکونپذیری در الگوی سکونت عشایر به جلوهدر این پژوهش 
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این شیوه زندگی نحوه رویارویی    در واقع  ایم.بندی این مفاهیم در مسکن عشایر پرداختهبه جمع  6یافتیم و در جدول  

معماری کوچ با دو عامل اصلی یعنی زندگی حرکتی و شرایط اقلیمی موجب ماندگاری مسکن عشایر کوچ رو شده  

بر این شیوه زندگی بررسی شده است و با توجه به    رگذاریاز عوامل تأث یک  چادرها با هر   اه یس  ی نحوه سازگار  است که

های پایداری در مسکن که  در پایداری محیطی، باشد و مؤلفه پذیری که از عناصر پایداری مسکن میهای انعطافگونه

ر  توان مسکن عشایر را یک مسکن پایداشود که میپایداری کالبدی، پایداری اجتماعی، پایداری اقتصادی ایجاد می

اقتصاد،    تأثیر  ط،یاستفاده از مح   تیفیک  انگریب  آنو نحوه استقرار و ساخت  یی  سازمان فضامحسوب نمود. مسکنی که  

با    اسیابعاد تناسبات مق  ر،یمسکن عشا  است. طرح ساخت  ی ریحاکم بر جامعه عشا  ی و هنجارها  هاسنت انطباق  و 

 ت ی حکا  یو الزامات   یعیطب  طیمح   طیبا امکانات و شرا  یروابط انسان  تیو تقو  تأثیر  زانیاز م  یواحد مسکون  بیرونی  طیشرا

  افته یمسکن بروز    ییدر ساختار فضا  هاییکمیت و    ارهایمع  و در طول زمان به صورت اصول  یدارد که به صورت تجرب

نیاز ساکنان می  .است پاسخگوی  زمان  در طول  که  تجم  نیاباشد.  مسکنی  با  خانه  فضای  آوردن   عیکه  هم  گرد    و 

را پدید    طیحداکثری با مح   سازگاری   و  پذیر، انعطاف باشد  عملکردی   چند  تواندمی فضا،    ک یمختلف آن در    عملکردهای 

 آورد. می
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