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هاي معماري انبار غالت در زندگی نیمه بررسی و شناسایی گونه  
  رس در استان ایالمهاي زاگنشینی کوهپایهکوچ

 
 ** وحید ناصري **، نژادحسن عباس،  * ابراهیم مرادي     



  24/12/1392                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                          
  02/02/1396                                       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                           

  چکیده  
نشینی یکی از  از طبیعت براي تأمین  نیازهاي خود داشته است. کوچبرداري انسان از آغاز حضور خود بر روي زمین سعی در بهره

برداري از منابع طبیعی و سازگاري با شرایط هاي دور تا کنون براي بهره هاي زیست و تأمین معیشت است که از گذشتهترین شیوه قدیمی
  و قابل حمل بوده است. صورتی سیار  اقلیمی، ادامه پیدا کرده است. در این شیوه زیست، معماري مسکن به

هاي ایرانی و غیر ایرانی صورت گرفته است که از نشینی، در مناطق مختلف ایران توسط هیئت تا کنون مطالعات زیادي در ارتباط با کوچ
عنوان ، مقاله دکتر مشیري با 1371، توسط پاپلی یزدي در سال »نشینی شمال خراسان کوچ«توان به کتابی تحت عنوان  ها می جمله آن

) و 1372اشاره نمود. همچنین مطالعاتی توسط فیلبرگ ( 1377در سال » نشینی و تدریس آن در ایران نگاهی به مفاهیم و تاریخچه کوچ«
هاي زاگرس صورت پذیرفته است. اما تا کنون در نشینی در ایالت واقع در دامنهنشینی و نیمه کوچ) در مورد زندگی کوچ1377مورتنسن (

  نشینان تحقیق مستقلی صورت نگرفته است.نحوه انبار و ذخیره مواد غذایی در بین کوچ ارتباط با
هاي نه چندان دور مرسوم هاي زاگرس در استان ایالم در گذشتهنشین شهرستان بدره واقع در دامنهنشینی در ایالت کرد اي از کوچگونه

د و فاصله زمانی کوچ کردن از ییالق به قشالق و برعکس گاهی در نشینی فواصل کوچ محدو بوده است که در این نوع خاص از کوچ
توانستند عالوه بر پرورش دام به نشینان میاین فاصله کم بین ییالق و قشالق، کوچ شده است. در نتیجهمدت کمتر از یک روز انجام می

را ملزم به ساختن انبارهایی براي نگهداري از غالت نشینان  کشاورزي نیز بپردازند. استفاده از کشاورزي در این نوع از زندگی، کوچ
تحلیلی استفاده شده و براي جمع آوري اطالعات از روش مطالعه  -بدست آمده، نموده است. در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی

  هاي، بررسی میدانی، مشاهده آثار و مصاحبه با معمرین منطقه استفاده شده است. کتابخآن
آو هاي اماره، تاپو، کنیوه و چالچهار نوع انبار مورد بررسی، شناسایی و تحلیل قرار گرفته است. انبارهاي مذکور به نام در این مطالعه

شوند. در این تحقیق همچنین وضعیت این انبارها از لحاظ موقعیت قرارگیري، شیوه ساخت، مصالح، نحوه دسترسی، نوع تقسیم می
  یت و زمان ساخت مورد مطالعه قرار گرفته است. غالت، شیوه نگهداري، نحوه مالک

  .نشینی، انبار غالت، عشایر، ایالم کوچنشینی، نیمه کوچ کلمات کلیدي:
  

   moradi@ilam-iau.ac.ir .ایالم واحد شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی استادیار گروه باستان *

 . ارشد معماري، دانشگاه ایالمکارشناسی** 
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 مقدمه   
عنوان محیط زندگی بشر همـواره تأثیرگـذار    طبیعت به

را بر انسان و زنـدگی   توان اثر آنحال میبوده و در عین 
  او در همه جا مشاهده نمود.

هـاي  بشـر بعـد از    ترین نوع معیشـت یکی از ابتدایی 
گـري و شـروع اهلـی کـردن دام و     گذر از مرحله شکار

  -15، 1352بـوده اسـت (هـول،     نشـینی  کوچ کشاورزي، 
). این نوع از زنـدگی بشـدت   30، 1344و ورجاوند،  16

به دام و مراتع وابسته است. این  شیوه  زندگی مسـتلزم  
باشـد. در طـول   هاي فصلی در پی مرتع تازه مـی حرکت

  هــاي انســان  همتــرین دغدغــهتــاریخ همــواره یکــی از م
عالوه بر ایجاد سرپناه براي خـود، ایجـاد فضـایی بـراي     
انبار و ذخیره مایحتاج خـود بـوده اسـت. ایـن احتیـاج      

در زنـدگی متکـی بـر کشـاورزي و دامـداري،       خصوصاً
اي از این نوع انبار و دهد. نمونهخود را  بیشتر نشان می

 نشـینی  کـوچ  تـوان در زنـدگی  را مـی  ذخیره مواد غذایی
هـاي  نشـین کوهپایـه  مشاهده نمـود. عشـایر نیمـه کـوچ    

هاي خاصـی بـراي ایـن    زاگرس در استان ایالم از روش
علـت یکجـا نشـین     کردند. امروزه به موضوع استفاده می

هـاي  شدن اکثر عشایر و پیشرفت بشر، اسـتفاده از روش 
سنتی براي نگهداري غالت بـه فراموشـی سـپرده شـده     

این آثـار کـه در حـال حاضـر در اکثـر       است، اما  وجود
هـاي زاگـرس در اسـتان ایـالم نمایـان      ها و درهکوهپایه

هستند از یک طرف وظیفه ما را در حفاظـت، نگهـداري   
و مرمت این نوع معماري که قسمتی از فرهنگ و تمدن 

کنـد و از طـرف   گذشته این منطقه است دو چنـدان مـی  
اقلـیم توسـط   را با یک نوع معماري همسـاز بـا    گرمادی

  .سازد میساکنان این مناطق رهنمون 
  هاي تحقیقپرسش

ي مختلف انبار کردن غالت در زندگی نیمـه  ها گونه -
  به چه صورت بوده است؟ نشینی کوچ 

نشـین  روش نگهداري غالت در عشایر نیمـه کـوچ   -
  چگونه بوده است؟

نشین از چه مصالحی براي ساخت عشایر نیمه کوچ -
  کردند؟ استفاده میانبار غالت خود 

نشین در چه  انبار غله مورد استفاده عشایر نیمه کوچ -
  شد؟ هایی ساخته می مکان

  ضرورت تحقیق
، در منـاطق مختلـف   نشـینی  کـوچ  مطالعات مربوط به 

هـاي ایرانـی و غیـر ایرانـی صـورت      تئایران توسط هی
هـاي نظـام   گرفته است. این تحقیقـات بیشـتر در زمینـه   

هـاي کـوچ و    مکانردمی، مسیرها و اجتماعی، فرهنگ م
بـوده   نشـینی  کـوچ  حتی نوع معماري مسکن و زنـدگی  

 ;Zagarell, 1975; Bates & Lees, 1977اسـت ( 
Pollar, 1990; Adams, 1974; Hole, 1978; 

ــد،  ــارل، 1344ورجاونـ ــزاده، 1387؛ زاگـ ؛ 1387؛ علیـ
). اما تا 1390و نورالهی، 1385؛بهاروند، 1385نژاد،  صفی
در ارتباط با نحوه انبار و ذخیـره مـواد غـذایی در    کنون 

تحقیق مستقلی صـورت نگرفتـه اسـت.     نشینان کوچبین 
در ایـن مقالـه، سـعی در  بررسـی انبارهـاي      اسـاس  ین ابر

هاي زاگـرس در اسـتان   ها و درهکوهپایه نشینان کوچغالت 
ایالم شده است. آنچه اهمیـت ایـن پـژوهش را دوچنـدان     

این منطقه در غلبـه بـر    نشینان کوچاي کند نوع راهکارهمی
ــتفاده از    ــونگی اس ــی و چگ ــل اقلیم ــیعوام ــا ویژگ ي ه

تـوان  است که مـی  توپوگرافی و شناخت معماري این بناها
  شمار آورد. اي از معماري همساز با اقلیم به را گونه آن

  
  روش تحقیق

ــیفی   ــق توص ــژوهش از روش تحقی ــن پ ــی  -در ای تحلیل
آوري اطالعـات از روش   جمـع  استفاده شده اسـت و بـراي  

ــه  ــهمطالع ــاهده آثــار و    ا کتابخان ــدانی، مش ــی می ي، بررس
مصاحبه با معمرین منطقه استفاده شـده اسـت. در پـژوهش    
صورت گرفته ابتـدا بـراي بدسـت آوردن درکـی صـحیح از      
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و جهـت آشـنایی بـا ایـن نـوع       نشـینی  کوچ  زندگی نیمه
ي ا تابخانهکخاص از زندگی عشایري، با استفاده از منابع 

به تعریف ایـن شـیوه زیسـت و نیازهـاي منـتج از آن و      
اشـاره   نشـینان  کـوچ  شیوه برخورد با طبیعت توسط نیمه

شده اسـت. در ادامـه بـا اسـتفاده از مطالعـات میـدانی،       
ــبرداري،     ــتقیم، عکس ــاهده مس ــی، مش ــی پیمایش بررس

و مصاحبه با مطلعین و معمـرین منطقـه بـه     گیري اندازه
این آثار اقدام شده است. با توجه به تنوع شناسایی کامل 

در شکل و فرم ساخت انبارهاي شناسـایی شـده، از هـر    
گونه یک نمونه که قابلیت دسترسی بیشتري داشته است 

شده و جهت تکمیل کـار اقـدام بـه     گیري اندازهبا دقت 
طراحی پالن و مقطع آن شده است. سـپس در انتهـا بـا    

ي ا کتابخانهاز مطالعات  استفاده از اطالعات بدست آمده
اي بـه  و میدانی در قالب یک تحلیل توصیفی و مقایسـه 

ي هر یک از ها ویژگیشناسی این انبارها پرداخته و گونه
صـورت جداگانـه و یـا در مقایسـه بـا دیگـر        ها را به آن

  مورد بررسی قرار گرفته است. ها گونه
   نشینی کوچ 

ــی از   ــدگی یک ــایري و کوچن ــیوه عش ــه ش ــتن ب  زیس
هاي زندگی و تأمین معیشت است کـه  ترین شیوه قدیمی

در طول تاریخ همواره ادامه پیدا کرده است. پدیده کـوچ  
اولین هماهنگی و سازش انسان با محیط طبیعـی اسـت   

، 1372که البته جبر محیطی در آن مسلط است (مشیري، 
آن نوع زندگی است که  نشینی کوچ ). منظور از زندگی 6

ــان از ــا    در آن انس ــوالً ب ــات و معم ــرورش حیوان راه پ
کنـد و  هاي کشاورزي زیست مـی برخورداري از فراورده

سـالیانه از محلـی بـه محـل     ، هاي طبیعـی  در پی چراگاه
). هـدف  1، 1367اللهی بهاروند، (امان کند میدیگر کوچ 

از این نوع زندگی، استفاده از موقعیت سرسبزي مراتع و 
ی معین و هدف غـایی  انزمهاي طبیعی در فاصله چراگاه

هاي دامی است آن پرورش دام و برخورداري از فراورده
   ).141، 1371(طبیبی، 
، از سایر انواع معیشت به شـکل زیـر   نشینی کوچ تمایز 

 شود: خالصه می
  ،وابستگی انسان به حیوان  .1
  ،هاي طبیعیاستفاده از چراگاه  .2
گیـري از   رهبه منظور بهکوچ و جابجایی انسان و دام،   .3

هاي طبیعی و احتـراز از گرمـا و سـرماي شـدید     چراگاه
  ).1، 1367اللهی بهاروند، (امان

و نحـوه   ها داممعموالً متناسب با محیط زندگی و نوع 
  ها، دو نوع کـوچ تشـخیص داده شـده اسـت:     تعلیف آن

). 14، 1372(مشـیري،   . کـوچ عمـودي  2. کوچ افقـی  1
ي اســت کــه در کــوچ افقــی بیشــتر مربــوط بــه عشــایر

کننـد و  هاي وسیع، مسطح و خشک زندگی میسرزمین
، 1371باشـد (طبیبـی،   عمده چارپایانشان نیـز شـتر مـی   

). اما کوچ عمـودي جابجـایی گروهـی خانوارهـاي     143
کوچنده از دشت به ارتفاعات است کـه در ایـن حالـت    
ایالت کوچنـده غالبـاً در مـدت اقامـت در گرمسـیر بـه       

، 1371پردازنـد (طبیبـی،   یز مـی کشت و زرع محدودي ن
) بــا طــرح ایــن نظــر  کــه 1973). برایــان اســپونر (142

آشکار تولید فراوان غله بـر     توان نتیجهرا می نشینی کوچ 
داري یکی از نتـایج  گله نشینی کوچ زند شمرد، حدس می

 ).99، 1390ضمنی کشاورزي باشد (نورالهی، 
وچ افقـی  را از کـ  ویژگی این نوع کوچ نشـینی کـه آن  

، آشـنایی ایـالت و عشـایر کوچنـده بـه      سازد میمتمایز 
، 1377ي زراعی است (نیـک خلـق و نـوري،    ها فعالیت

 نشـینی  کـوچ  ). اغلب دانشمندان معتقدند که زنـدگی  28
پس از گسترش کشاورزي و در نتیجه افزایش جمعیـت  

عبارت دیگرچون با گذشت  انسانی بوجود آمده است. به
ــان ــت انســانزم ــین، جمعی ــی یافــت و زم  هــايی فزون
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هـایی از  حاصلخیز به زیر کشت درآمد، نـاگزیر گـروه  
هـاي در خـور   گیـري از زمـین   ها بهره مردم  که براي آن

پذیر نبود، بـه پـرورش حیوانـات پرداختنـد      مکانکشت ا
  ).16-15، 1352(هول، 

  نشینی کوچ زندگی نیمه 
ي زنـدگی عشـایري، زنـدگی بـه     ها گونهیکی از انواع 

اسـت. درایـن شـیوه از زنـدگی،      نشـینی  کـوچ  یوه نیمهش
ــز    ــار کشــاورزي نی ــه ک ــداري ب ــر دام ــالوه ب عشــایر ع

پردازند. بنـابراین در ایـن شـیوه از زنـدگی، اهمیـت       می
یا حتی بیشـتر از آن اسـت    کشاورزي در حد دامداري و

نشین،  ه نگهداري  غالت براي عشایر نیمه کوچئللذا مس
حیـاتی بـوده اسـت. انسـان     به هنگام کوچ یک موضوع 

آمده برایش کـاري  نشین که حمل غالت بدستکوچنیمه
دشوار و همـراه بـا خطـر بـوده اسـت، سـعی در ایجـاد        

  ها نموده است.  انبارهایی براي حفاظت از آن
در واقع در مناطقی کـه ایـن نـوع زنـدگی رواج دارد،     

هم کردن غالت براي انسـان و  اکشاورزي در خدمت فر
است و شرایط جغرافیـایی و   ها داماي براي هعلوفه تغذی

در طول تمـام   ها دامو هوایی آنچنان متنوع است که  آب
اي خـود را در یـک فضـاي محـدود     سال علوفه تغذیـه 

هـاي بلنـد   نیـازي بـه کـوچ    ، بنـابراین آورنـد بدست می
هایی وجـود ندارنـد. در   شود و چنین کوچاحساس نمی

گیرند کـه حالـت    ي میبندي هم اجتماعاتی جااین طبقه
و گـاهی   "گـوربی  "هایی به نام  دهقانی دارند و در خانه
کنند و گاهی چادرهاي خـود را  در زیر چادر زندگی می

قبلـی   مکـان به دالیل بهداشتی به چند صد متر دورتر از 
گیرند که  دهند، و هم اجتماعاتی جاي میچادر انتقال می

هاي خود، تغییر  گلهدستیابی به مراتع بهتر براي  منظور به
 دهند، ولی باید توجـه داشـت کـه ایـن جابجـا     می مکان
کیلـومتري   50تا  20ها حداکثر تا وسعت ها و کوچشدن

مواجـه   نشـینی  کوچ گیرد و با یک نظام پیچیده  انجام می
  ).52، 1372نیستیم (فیلبرگ، 

 نشـینان  کـوچ مورتنسن، ایـن نـوع زنـدگی را در بـین     
عنـوان   مطالعه قـرار داده و از آن بـه   لرستان و ایالم مورد

کنـد. وي ایـن نـوع زنـدگی را     بسته یاد مـی  نشینی کوچ 
دانـد کـه در    با کشاورزان مـی  نشینان کوچحاصل تماس 

عالوه بر کار دامـداري تـا    نشینان کوچنتیجه این تماس، 
اي به زندگی کشـاورزي متمایـل شـده و در حـال     اندازه

ــتاها   ــدگی در روس ــه زن ــز ب ــر نی ــد روي آورده حاض ان
  ).53: 1377(مورتنسن، 

  
  نشینی کوچ غالت در زندگی نیمه نقش انبار

 زندگی عشایري با کوچ از ییالق به قشالق و بالعکس
عنوان نوعی الگو براي سازگاري با تغییرات اقلیمـی و   به

  از عوامـل اصـلی پیـدایش    ، برداري از منابع طبیعـی  بهره
ــه ا    ــت ک ــدگی اس ــدگی کوچن ــوین زن ــدمتی و تک   ز ق

  چندین هزارساله در ایـن مـرز و بـوم برخـوردار اسـت      
  ).2، 1383( اکبري، 

 با توجه به نقش و اهمیت کشاورزي در زنـدگی نیمـه  
و با توجه به فاصله کم موجود بین یـیالق و   نشینی کوچ 

قشـــالق، حفاظـــت و نگهـــداري غـــالت حاصـــل از 
ي کشـاورزي موضـوعی مهـم در ایـن شـیوه      هـا  فعالیت

 اي نقـاط، نیمـه  باشد که این موضوع در پـاره زندگی می
را بـه ایجـاد انبارهـایی بـراي نگهـداري از       نشـینان  کوچ

تـوان  غالت موجود، ملزم نموده است. از آن جملـه مـی  
نشین شمال به شیوه نگهداري غالت در بین عشایر کوچ

ــدگی      ــالت در زن ــاي غ ــرد. انباره ــاره ک ــان اش خراس
اي شـکل   یی اسـتوانه شمال خراسـان انبارهـا   نشینان کوچ
هـا معمـوالً گلـی و سـقف آن صـاف و       . دیوار آناست

  انـد. از سـال   تیرپوش است که روي آن کاهگـل کشـیده  
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نشـین شـمال   هـاي کـوچ  .ش بیشتر خـانواده ـه 1349
اند، انبارهـا  اتی براي ساختن انبار داشتهمکانخراسان که ا

یره اند، لذا هر دامداري ذخرا در کنار چادر خود بنا کرده
نظرخـود   زیـر  ي خود را در نزدیک چادر وها دامغذایی 

). براسـاس  199، 1371(پـاپلی یـزدي،    کند میداري نگه
مطالعات صورت گرفتـه توسـط نگارنـدگان، ایـن تنهـا      
گزارشی است که از نحوه ذخیـره انبـار غـالت در بـین     

نشین در ایران ارایه شده است. با این وجـود  عشایر کوچ
هاي زاگـرس در  نشین کُرد دامنهه کوچدر بین عشایر نیم

ي متفـاوت  هـا  گونـه شهرستان بدره واقع در استان ایالم 
دیگري از انبار ذخیره غالت وجود داشـته کـه در ادامـه    

  گیرد. مورد بررسی قرار می
نشـین  کـوچ  شناسی انبار غالت در عشـایر نیمـه  گونه

  شهرستان بدره
اسـت.   شهرستان بدره در شرق استان ایالم واقع شـده 

غرب بـه   ازشمال به شهرستان سیروان،  ازاین شهرستان 
ــتان ــاهی،    شهرس  هجنــوب بــ از هــاي ایــالم و ملکش

شـرق بـه    ازهاي آبدانان، دهلران و دره شهر و  شهرستان
ــی   ــدود م ــتان مح ــتان لرس ــزرگ  اس ــه ب ــود. رودخان   ش

کنـد.  سیمره این شهرستان را از استان لرسـتان جـدا مـی   
 -ترین کـوه کشـور  عنوان طوالنی همچنین کبیرکوه که به

شـود، هماننـد   شناخته مـی  -کیلومتر 170به طول حدود 
قســمت از دیــواري ســترگ و ممتــد ایــن شهرســتان را 

غـرب احاطـه نمـوده اسـت. در واقـع      جنوب و جنـوب 
شهرستان بدره در بین دو پدیده طبیعی یعنی کبیرکوه در 

غـرب و رودخانـه سـیمره در شـمال و      جنوب و جنوب
هـاي شـمالی کبیرکـوه    شرق واقع شده است. دامنهشمال

هاي جنوبی رودخانـه سـیمره   محل ییالق عشایر و کرانه
محل قشالق عشایر این منطقه از دیرباز تـا کنـون بـوده    

  ).1است (تصویر شماره 

هاي باستانشناسـی حـاکی از اسـتقرار انسـان و     بررسی
 5000زندگی یکجانشینی در این منطقه از حدود حداقل 

هـاي   هـاي دوره آثار شـهرها و آبـادي  ق.م دارد.  سالزاره
اشـکانی، ساسـانی و اوایـل اسـالم تـا حـدود قـرن هفـتم         

ي مختلف این شهرسـتان از جملـه در   ها قسمتهجري در 
رود و روسـتاي کلـم قابـل    دره دربند، الرت، منطقـه روبـه  

مشاهده است. از حـدود قـرن چهـارم هجـري بـه دالیـل       
هـاي  زلـه، درگیـري بـین حکومـت    متعدد از جمله وقوع زل

و خوارزمشـاهیان   مرکزي ایران مانند غزنویان، سـلجوقیان 
با حکومت خلیفـه عباسـی در بغـداد و در نهایـت هجـوم      

از آن در قـرن هفـتم    هـاي ناشـی  وحشیانه مغوالن و ناامنی
و روسـتاهاي آبـاد ایـن     هجري به تـدریج  مـردم، شـهرها   

 نشـینی  کـوچ  مـه منطقه را ترك و به زنـدگی عشـایري و نی  
روي آوردند. این زنـدگی عشـایري از حـدود قـرن هفـتم      
هجري تا اوایـل دوره پهلـوي اول ادامـه داشـته اسـت. در      

اي از دوره پهلوي اول بـا تختـه قـاپو کـردن عشـایر، عـده      
مردم این منطقه به زندگی در شـهرها و روسـتاهاي جدیـد    

ت روي آوردند  و با  انقالب سفید شـاه و انجـام اصـالحا   
ارضی در دوره پهلوي دوم تقریباً بیشتر عشایر ایـن منطقـه   
یکجانشین شدند. در طـول ایـن مـدت کـه تقریبـاً حـدود       
هفت قرن طول کشیده است، مردم ایـن منطقـه عـالوه بـر     

یشـان تـا   ها دام، براي امرار معاش خود و علوفـه    دامداري
  اند. حدودي به کشاورزي نیز پرداخته

هـاي   انجـام شـده در کوهپایـه   هـاي   با توجه به بررسی
 نشـینان  کوچ زاگرس در استان ایالم که بستر زندگی نیمه

هاي  دهد، چهار گونه انبار با نام این نواحی را تشکیل می
محلی امـاره، تـاپو، کنیـوه و چـاالو توسـط نگارنـدگان       

است. از این انبارها براي نگهداري غالت   شناسایی شده
است. این نوع انبارهـا تـا    شدهمورد نیاز عشایر استفاده 

  نشین شهرستان بـدره کنون فقط در بین عشایر نیمه کوچ
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در استان ایالم مشاهده شده است. در حال حاضر نیـز  
با تغییر شیوه زندگی عشایر، اسـتفاده از ایـن انبارهـا بـه     
فراموشی سپرده شده است. بقایاي این نـوع انبارهـا کـه    

هـاي  هـا و دره نه کوهبه شکل و فرم بسیار زیبایی در دام
اند در اکثر نقاط شهرسـتان بـدره    اي ساخته شدهکوهپایه

ماننـد روســتاي زرانگــوش، روســتاي زیــد، دره دربنــد،  
  شهرك ولیعصر و روستاي گنجه قابل مشاهده است. 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

و چگونگی سـاخت هـر    ها ویژگیدر ادامه به بررسی 
  شود: یک از این انبارها اشاره می

  )æmaræ(رهاَما
» امـاره «هـا   این گونه از انبارها که در زبان محلی به آن

دلیـل   هـا و بـه   اي کـوه  هاي صخره شود در دامنه گفته می
آفتــابگیر بــودن معمــوالً رو بــه ســمت جنــوب ســاخته 

ها نیـز وجـود دارد کـه     هایی از آن شدند. گرچه نمونه می
انـد. در همـه انبارهـا و     رو به جهات دیگر ساخته شـده 

اند دوري کامل از خصوص انبارهایی که آفتابگیر نبوده به
بارندگی و رطوبت مالك اصلی بوده است. بنابراین ایـن  

ــق صــخره  ــا را در شــکاف عمی ــوع از انباره ــا ن هــا و ی
ها که بارنـدگی و رطوبـت   یی از دیواره صخرهها قسمت

شـدند. بـه    کرد، ساخته می به هیچ عنوان به آن نفوذ نمی
ي مشـابهی  هـا  گونهحلی این انبارها از روي گفته افراد م

از  .اند که از قبل در منطقه وجود داشته، الگوبرداري شده
تر هیچ نوع اطالعی در دسـت نیسـت.   هاي قدیمی نمونه

هاي محلی، این انبارها تا چند سال گذشـته   طبق بررسی
  اند. گرفته نیز مورد استفاده اهالی منطقه قرار می

  

 اي و هـاي اسـتوانه   اً بـه شـکل فـرم   این انبارهـا، تقریبـ  
شـدند.   برروي هم ساخته مـی عمودي صورت طبقات  به

رسـید.   طبقـه نیـز مـی    5تا  4ها، گاه به  تعداد طبقات آن
طبقات باالتر معمـوالً داراي حجـم و ابعـاد کـوچکتري     

تـر بودنـد. از طبقـات پـایین کـه      نسبت به طبقات پایین
گندم و جو و  داراي حجم بیشتري بودند براي نگهداري

از طبقات باالتر کـه داراي حجـم کمتـري بودنـد بـراي      
نگهداري غـالت و یـا مـوادي کـه داراي ارزش غـذایی      
بیشتري بودند و یا در محل کمیاب بودند ماننـد نخـود،   

ارتفـاع و عـرض     کردند. عدس، برنج و نمک استفاده می
متـر و در   2این انبارها در طبقات پایین معموالً حـداکثر  

ات باال حداکثر یـک متـر بـوده اسـت. هـر خـانوار       طبق
هـایی کـه    حداقل داراي یک انبار بوده است البته خانواده

انـد  بیشتري بوده -غالت و حبوبات- داراي مواد غذایی
انـد. راه دسترسـی بـه    داراي انبارهاي بیشتري نیـز بـوده  

طبقات باال از طریق دهانه کوچک قرارگرفتـه در بـاال و   
تر بـوده کـه نقـش پلـه بـراي طبقـه       ر پایینیا جداره انبا

است. ایـن دهانـه تنهـا راه پـر و خـالی      را داشته باالیی 
کودکـان   از دلیل ابعاد کوچـک آن،  هکه ب نمودن انبار بود

 شـده اسـت   کمـک گرفتـه مـی    براي رفتن به داخل انبار
  ).2(تصویر شماره 

مصالح بکار رفته در این گونه از انبارها گـچ، خـاك و   
هـا تیرپـوش (چـوب، نـی و      سقف آن .است ده سنگ بو

اند.  پوشانده را می گل روي آن حصیر) بوده است که با کاه
 18نمونه ایـن نـوع انبارهـا در روسـتاي زیـد واقـع در       

  .موقعیت شهرستان بدره در نقشه استان ایالم. 1 ت
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 شـوند  کیلومتري جنوب شـرقی شـهر بـدره یافـت مـی     
  ).3(تصویر شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  یا کندو )kænüæ(کنیوه 
ــ ــی    وهکنی ــدو در شــکاف طبیع ــاي شــبیه کن ــا انباره هــا ی
ها و معمـوالً در ارتفـاعی غیرقابـل دسـترس سـاخته       صخره

هـا نیـز وجـود دارد کـه در      هـایی از آن  گرچه نمونه .اند شده
انـد. ایـن گونـه از انبـار غـالت،       تر ساخته شـده ارتفاع پایین

و مصـالح    به آفتـاب سـاخته شـده    هاي رو معموالً در جداره
ها، از مصالح بومی یعنی سـنگ، گـچ و    برده شده در آن بکار

اسـت. بعضـی از ایـن انبارهـا تنهـا داراي یـک        خاك بـوده  
سـاخت    باشند، بدین معنی که تنها جـداره انسـان   جداره می

هـاي انبـار را    در این انبارها جداره نما بوده و دیگـر جـداره  
شکاف طبیعی کوه شکل داده است. دسترسـی بـه بعضـی از    

 30گـاهی تـا حـدود     -انبارها که در ارتفاع خیلی زیادي این
از سطح زمین قرار داشتند تنهـا از طریـق طنـاب و یـا      -متر

هـا   افراد بسیار خبره میسر بوده است. انبارها در پنـاه صـخره  
هـا، انبارهـا را    گیر بـودن جـداره آن   شدند و آفتاب ساخته می

دازه داشــته اســت. ابعــاد و انــاز نفـوذ رطوبــت مصــون مــی 
انبارهــا کــامالً تــابع وضــعیت توپــوگرافی، ارتفــاع و عمــق  

البته ارتفاع این انبارهـا معمـوالً   . ها بوده است شکاف صخره
هـا بـا توجـه بـه وضـعیت       ولـی طـول آن  بود  متر 2کمتر از 

  ).4رسید (تصویر شماره متر نیز می 4ها تا حدود صخره
این گونه انبارها در حـال حاضـر در روسـتاي گنجـه     

کیلـومتري غـرب شـهر بـدره، در روسـتاي       29اقع در و
کلومتري جنوب شرقی شهر بدره  20زرانگوش واقع در 

 10) و همچنین در دره دربنـد واقـع در  5(تصویر شماره 
) 6ه (تصـویر شـمار   بـدره  شهر شرقی کیلومتري جنوب

اخیـر قابـل اسـتفاده      شوند که تـا چنـد دهـه    مشاهده می
هـاي یافـت   در مـورد کنیـوه  اند. از نکات قابل ذکـر   بوده

گیري غیـر متعـارف    توان به جهت شده در دره دربند می
  صورتی که این انبارهـا رو بـه آفتـاب    ها اشاره کرد به آن
  

ــاره. 2 ت ــتاي ام ــود در روس ــاي موج ــد ه   .زی
  .مأخذ: نگارندگان

   .هـا نمونه پالن و مقطع بعضی از اماره. 3 ت
  .مأخذ: نگارندگان
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گـر  اانـد. البتـه    نبوده و رو به سمت شمال ساخته شده
  اند ولی چه انبارهاي دره دربند رو به آفتاب ساخته نشده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )tapoo(تاپو

» تـاپو «هـا   این گونه از انبارهـا کـه در زبـان محلـی بـه آن     
شـوند. یـک گـروه از    شود به دو گـروه تقسـیم مـی    گفته می

هـا مکانیـابی و سـاخته     ها در قسـمت رو بـه جنـوب دره    آن
اند. این گروه از انبارها شامل تعداد زیادي مخـزن بـوده    شده

ــق داالن ــه از طری ــده   ک ــل ش ــدیگر متص ــه یک ــایی ب ــد. ه  ان
 80تـا  70هاي متصل کننـده داراي ارتفـاعی در حـدود     داالن

  هـا بـه سـختی     اي کـه عبـور از آن   سانتیمتر بـوده، بـه گونـه   

اي بوده است که به هیچ عنـوان در  گونه ها به موقعیت آن
  اند.معرض بارش باران و رطوبت قرار نداشته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بـا حجمـی در   هاي ذکـر شـده   باشد. مخزن پذیر می امکان
اي  صـورت الیـه   متر مکعب، کامالً نامنظم و به 2تا  1حدود 

هـاي پشـتی از    کنند و دسترسی به الیـه  به عمق کوه نفوذ می
گرفته است. الیـه الیـه    هاي ذکر شده صورت می طریق داالن

هـا، ضـمن    کردن این انبارهـا و همچنـین ابعـاد کوچـک آن    
یبـه و جـانوران،   مقابل دسترسی افراد غر نگهداري غالت در

مخازن را در مقابل نفوذ رطوبت عایق نمـوده اسـت. عمـده    
  انبارها گـچ، خـاك و سـنگ بـوده     کار رفته در این مصالح به

  

تصویر، طرح نما، پـالن و   اي ازنمونه. 4 ت
 .مقطع یک انبار کنیوه واقع در روستاي گنجه

  .مأخذ: نگارندگان

ــه. 5 ت تصــویر و طــرح نمــاي  اي ازنمون
 .رانگـوش انبارهاي کنیوه واقع در روستاي ز

  .مأخذ: نگارندگان
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باشـند. بـا وجـود دیوارهـاي      مصالح بومی منطقه می که از
ــازك حــدود  ــا  10بســیار ن ــی  20ت ســانتیمتري انبارهــا، ول

چـک بـر   هـاي کو  هـا بـا سـاخت طـاق     اي آنپیوستگی سازه
روي هـم، ارتفـاع گـرفتن ایـن انبارهـا را در چنـدین طبقــه       

این شـیوه از انبـار    ساخته است. براي سازندگان آن میسر می
توان ترکیبی از انبارهاي کنیوه و امـاره دانسـت.    سازي را می

صـورت طبقـاتی    اماره، انبارها بـه   همچون گونه هاین شیو در
وه فاقـد شـکل هندسـی    کنی  اند و همانند گونه شده می ساخته 

خاصـی بــوده انـد و شکلشــان بیشــتر وابسـته بــه وضــعیت    
  ).7 شماره (تصویر توپوگرافی محیط بوده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  

گروه دیگري از این انبارهـا (تاپوهـا) وجـود دارد کـه     
گرچه در مجاورت نمونه قبلی قرار دارند ولی در فضاي 

اي  خرهاند و هیچ اتکایی به دیوارهاي صـ  باز ساخته شده
  ندارند. این نوع انبارها معمـوالً از گـچ و سـنگ سـاخته    

اند. این انبارها شامل یک اتاق تقریباً چهارگوش بـه   شده
متـر و ارتفـاع    4متـر، طـول حـداکثر     2عرض حـداقل  

باشد که سـقف آن بـا تـاق پوشـیده     متر می 5/2حداکثر 
متـر   سـانتی  40ها از شده است. ضخامت دیوار این اتاق

هـا داراي در   متر متفـاوت اسـت. ایـن اتـاق     1د تا حدو
ها شـامل یـک   باشند. فضاي داخلی این اتاق ورودي می

حـداقل   –راهرو (فضاي تقسیم) و چندین انبار کوچک 
  باشـد. در اطراف ایـن راهـرو مـی    -انبار 16و حداکثر  8
  

صورت پیوسـته و در کنـار هـم سـاخته      این انبارها به
فـوذ رطوبـت احتمـالی هـر     اند. براي جلوگیري از ن شده

  باشــند.  یـک از ایـن انبارهــا داراي سـقف جداگانــه مـی    
ــداکثر    ــازك ح ــیار ن ــاي بس ــا داراي دیواره ــن انباره   ای

سانتیمتر هسـتند. هـر یـک از ایـن انبارهـا داراي دو       20
  دریچـه یکـی در بـاال بـراي ریخـتن غلـه و دیگــري در       

یـز  پایین براي برداشت غله هستند. این نـوع از انبارهـا ن  
زنـدگی    علـت تغییـر در شـیوه    هاي قبلی به همانند نمونه

 گیرنـد  عشایري، در حال حاضر مورد استفاده قـرار نمـی  
  ). 8 (تصویر شماره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اي ازتصویر انبارهاي کنیوه واقع در دره نمونه. 6 ت
  .مأخذ: نگارندگان .دربند

تصویر، طرح نما، پـالن و مقطـع انبـار     اي ازنمونه. 7 ت
  .مأخذ: نگارندگان .تاپو واقع در روستاي شهرك ولیعصر
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 10واقع در » رود روبه«ها در منطقه  نمونه این نوع انبار
کیلومتري شـمال   20کیلومتري شمال شهرك ولیعصر و 

  شود.شرقی شهر بدره مشاهده می
 )Chalavآو( چال

هـاي مسـطح    این نوع از انبار غالت معموالً در زمـین 
ــت در    ــتفاده موق ــراي اس ــر ســاخته  و ب رســی غیرآبگی

رو  از ایـن  شده اسـت.  گرفته می نظر هاي کوتاه در زمان
ین آنچـه  اوضعیت اقلیمی اهمیت چندانی نداشـته، بنـابر  

هـا اهمیـت    در انتخاب محل حفر چاله شینانن کوچبراي 
داشت، وجود خاك رس بوده، تا عملیات حفـر و عـایق   
  نمودن انبارهـا میسـر شـود. همچنـین انبارهـا نبایـد در       

  گرفتند. هاي فصلی قرار می مسیر حرکت سیالب
متر و شعاعی  2تا  1.5شده عمقی در حدود  چاه حفر

ر کـردن در ایـن   متر داشته است. انبـا  1در حدود تقریباً 
شده است که ابتـدا کـف    صورت انجام می انبارها به این

چاله را با کاه پوشانده و همزمان با ریختن و بـاال آمـدن   
پوشاندند. کاه با گـرفتن   ها را نیز با کاه می غالت، جداره

  بـراي غـالت   رطوبت زمین، متورم شده و نقش عایق را
  

یی این انبارها کرده است. پوشش نها شده، ایفا می انبار
هـاي سـطحی بـه     و براي هـدایت آب بوده کاه و گل  از

صورت پشته یا گنبدي شـکل   چاله به،  خارج از محدوده
). نمونه این نوع انبارهـا  9 شماره شد (تصویر ساخته می

  در حال حاضر تقریباً وجود ندارد.
نوع دیگري از انبـار موقـت وجـود داشـته اسـت کـه       
عشایر در کنار چـادر خـود و بـراي اسـتفاده روزانـه از      

کردنـد. ایـن انبارهـا معمـوالً بـه شـکل        غالت ایجاد می
هـا معمـوالً از سـنگ و گـل      اي بودند. دیـوار آن  استوانه

هــا را بــراي  ســاخته شــده و نمــاي داخــل و بیــرون آن
و جانوران دیگـر بـا کاهگـل    جلوگیري از ورود موریانه 

کردند. بعد از ساخت و اندود دیوارهـا، غـالت    اندود می
هـا   گردیـد و سـقف آن   ها انبار می مورد نیاز در داخل آن

در . شـد  گل کامالً پوشیده و مسدود می بوسیله چوب و
اي براي برداشت غالت قسمت پایین این انبارها، دریچه

 5/1 انبارها حـدود وجود داشته است. قطر و ارتفاع این 
باشند بـا   آو میمتر بوده است. این انبارها شبیه انبار چال

تر از سطح زمین ایجـاد  آو پاییناین تفاوت که انبار چال

تصویر، طرح پرسپکتیو، مقطـع   اي از. نمونه8 ت
الن یک انبار تـاپو در فضـاي بـاز واقـع در     و پ

  .مأخذ: نگارندگان .روستاي شهرك ولیعصر
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شـدند.   شد ولی این انبارهـا روي زمـین سـاخته مـی     می
اي در قسـمت پـایین   همچنین این انبارها داراي دریچـه 

آو بارهاي چـال براي برداشت روزانه غالت بودند ولی ان
هـا   اي نداشتند و به محض آنکـه در آن هیچ گونه دریچه

را یا مورد استفاده قـرار   کردند بایستی غالت آن را باز می
  کردند. جا می هدادند یا جابمی

  
  
  
  
  
  
  
  

هاي مسـطح  آو معموالً در زمینهمچنین انبارهاي چال
م شدند و به هنگـا  و غیرآبگیر و در تعداد زیاد ساخته می

گماردند اما این نـوع  ها  نگهبان می کوچ عشایر براي آن
صـورت اختصاصـی و در    انبار موقت، روي زمـین و بـه  
شـد و نیـازي بـه نگهبـان      کنار  چادر عشایر ساخته مـی 

نداشتند زیرا هر خانواده معموالً یک انبار براي خـودش  
نمـود. عشـایر   ساخت و خودش نیز از آن مراقبت میمی

جدید این انبارهاي موقـت را رهـا    مکان بعد از کوچ به
جدید اقدام بـه سـاخت انبـار موقـت      مکاننموده و در 
نمودنـد. نمونـه ایـن نـوع انبارهـاي موقـت       دیگري می

نشین شمال خراسان نیز گزارش  روزمینی در عشایر کوچ
). در واقـع عشـایر   199، 1371(پاپلی یزدي،  شده است

بارهـاي مـوقتی در   غالت مورد نیاز روزانه خود را در ان
کردنـد و غـالت مـازاد بـر      کنار چادرشان نگهداري مـی 
آو و یا انبارهایی که در پنـاه  نیازشان را در انبارهاي چال

  کردند. میانبار ساختند، ها کوهستانی میها و درهصخره
  

  تحلیل و بررسی
مرکـز   3این تحقیق در سـطح شهرسـتان بـدره کـه از     

صورت گرفتـه اسـت.   روستا تشکیل شده،  22شهري و 
ــه طــول حــدود   ــومتر  50محوطــه مــورد بررســی ب   کیل

  کیلـومتر اسـت. ایـن انبارهـا      10تـا   7و عـرض حـدود   
ها  یی هستند که در زیر به آنها ویژگیطور کلی داراي  به

  شود.اشاره می
  

  استفاده زمانانواع انبارها از نظر مدت 
انبارهـاي    از لحاظ ساخت، ایـن انبارهـا بـه دو دسـته    

ثابت و موقت یـا فصـلی قابـل تقسـیم هسـتند. در ایـن       
آو و انبارهـایی کـه در کنـار    بندي، انبارهاي چـال تقسیم

شد در زمـره انبارهـاي موقـت و     چادر عشایر ساخته می
سایر انواع انبارها در زمره انبارهـاي دایـم قابـل تقسـیم     
هستند. ذخیره غالت در انبارهاي موقت یا فصلی بـراي  

ش ماه بوده است ولی ذخیره غالت در حداکثر حدود ش
  انبارهاي ثابت حداقل یک سال بوده است.

  موقعیت قرارگیري انبارها
انـد  آو که انبارهایی موقت و فصلی بودهانبارهاي چال

هاي کشاورزي مسطح غیر آبگیـر  معموالً در داخل زمین
 نشـینان  کوچین آنچه براي اشدند. بنابر و رسی ساخته می

ها اهمیت داشته، وجود خاك  حفر چاله در انتخاب محل
رس و غیرآبگیر بودن سطح زمین بوده، تا عملیات حفـر  
و عایق نمودن انبارها میسر شود. انبارهاي موقتی نیز که 

گرفتنـد در  براي استفاده روزانه مورد اسـتفاده قـرار مـی   
شد. اما سایر گونه انبارها که  کنار چادر عشایر ساخته می

هـاي  اند معمـوالً داخـل دره  و دایمی بودهانبارهایی ثابت 
هـا و  هاي طبیعی دره اي و با استفاده از ناهمواريکوهپایه
شدند. نکته مهم در ارتباط با ساخت  ها ساخته میصخره

  یمکـان اي انتخاب پایهههاي کوانبارهاي ثابت داخل دره
  

  .مأخذ: نگارندگان .. مقطع یک چاالو9 ت
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بوده است که از دید و دسترس افـراد بیگانـه در امـان    
وذ رطوبت و ریزش نزوالت جوي به داخـل  بوده و از نف

  کردنـد کـه    انبارها جلوگیري نماید. همچنـین سـعی مـی   
ها استفاده نمایند گر چـه  ي رو به آفتاب درهها قسمتاز 

هــا علــت موقعیــت خــاص دره در بعضــی از مــوارد بــه
ها استفاده نماینـد  اند از قسمت رو به آفتاب درهنتوانسته

ــت  ــوذ رطوب ــوگیري از نف ــی جل ــت   ول ــل ثاب ــک اص   ی
در انتخاب محل و ساخت این انبارها بوده اسـت. البتـه   

طور که پیشتر ذکر گردید یک نوع انبار ثابت دیگـر  همان
ایـن   .شـد  نیز وجود داشت که در فضاي باز ساخته مـی 

  نوع انبار نیز مانند سایر انبارهاي ثابت بـراي جلـوگیري   
ــل دره   ــه در داخ ــراد بیگان ــترس اف ــد و دس ــاياز دی  ه

انـد. ایـن نـوع انبارهـا طـوري       کوهستانی سـاخته شـده  
ها و یا دیـواري   شدند که دیوار رو به باران آن ساخته می

صــورت  کــرد بــه کــه بیشــترین رطوبــت را جــذب مــی
قابل توجه دیگر در مورد انبارهـاي    دوجداره باشد. نکته

ــا همگــی در جــوار    ــن انباره ــه ای ــن اســت ک ــت ای ثاب
انـد.   یـابی شـده  مکانورزي هـاي کشـا  ها و زمین رودخانه
هـاي انجـام شـده در حـوزه پیرامـونی انبارهـاي        بررسی

دهد که با منحرف  ها را نشان میثابت، بقایایی از آسیاب
کردن آب رودخانه، توسط ایـن مردمـان مـورد اسـتفاده     

هـا کـه بـا اسـتفاده از      ایـن آسـیاب   .است  گرفته قرار می
ند حـداکثر در  ا کرده نیروي پتانسیل آب رودخانه کار می

  انـد. مجموعـه   یابی شدهمکانمتري از انبارها  500فاصله 
یک سیستم   دهنده هاي آبی، بخوبی نشان انبارها و آسیاب

هوشمندانه و کامل از انبار کردن غالت از سوي مردمان 
نحـوي کـه سـاکنین ایـن منـاطق       به، باشد این مناطق می

بـار را  توانستند سنگ نمک و غالت ذخیره شده در ان می
آسـیاب کـرده و مـورد اســتفاده قـرار دهنـد. ازایــن رو،      

هـاي  این مناطق با انبار کردن غالت با روش نشینان کوچ

ذکر شده، دیگر مجبور به حمل کل ذخیره سـاالنه خـود   
  اند. در طول مسیر کوچ نبوده

  
  شیوه ساخت و مصالح 

هاي مسطح آو در داخل زمیناز آنجا که انبارهاي چال
شد نیاز به مصالح خاصی نداشـت. ایـن    ر میو رسی حف

  شـدند و   ها بـا اسـتفاده از بیـل و کلنـگ حفـر مـی       چاله
  را بـا   هـا کـه آن  از باقیمانده خاك حاصـل از حفـر چالـه   

کردند براي جلـوگیري از نفـوذ    گل) مخلوط می کاه (کاه
ــد. امــا  هــا اســتفاده مــیرطوبــت و پوشــش چالــه   کردن

  آورد منطقـه  صـالح بـوم  براي سـاخت سـایر انبارهـا از م   
هـاي پهـن، بلنـد و بـا     سـنگ  سـنگ، تختـه   مانند قلـوه 

متـر) و گـچ اسـتفاده     سـانتی  10ضخامت کـم (حـداکثر   
  خصـوص انبارهـایی    کردند. دیوار بیرونی انبارهـا بـه   می

سـنگ و  که در فضاي باز قرار داشتند با استفاده از قلـوه 
  شـد   سانتیمتر سـاخته مـی   50گچ و حداکثر به ضخامت 

ــاه صــخره  ــواره بیرونــی انبارهــایی کــه در پن   هــا امــا دی
شدند مانند انبارهاي نوع تاپو، کنیـوه و امـاره    ساخته می

هـاي   سـنگ  هاي کوچک و یا تختـه سنگمعموالً با قلوه
  کثراصورت عمـودي و بـه ضـخامت حـد     پهن و بلند به

  شدند. همچنـین دیـواره داخلـی     متر ساخته می سانتی 25
  اکننده همه انبارها معموالً بـا اسـتفاده   هاي جدو دیوارك

  هاي پهـن و بلنـد و بـه ضـخامت حـداکثر      سنگ از تخته
  شــد. نمــاي داخــل و بیــرون  ســانتیمتر ســاخته مــی 10

تمامی انبارها به غیر از انبارهاي موقت و فصلی بـا گـچ   
  گردید.اندود می

ــوه و    ــاپو و کنی ــوع ت پوشــش انبارهــا در انبارهــاي ن
شـدند از   ه در فضـاي بـاز سـاخته مـی    انبارهاي دایمی ک

سنگ و گچ بوده است روش تاق و از همان مصالح قلوه
همچنین انبارهاي موقتی کـه   اما پوشش انبارهاي اماره و
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شـد بـا اسـتفاده از تیرهـاي      در کنار چادرها سـاخته مـی  
  چوبی و کاهگل بوده است.

  
  نحوه دسترسی به انبارها

فاوت در موقعیت با توجه به تنوع در شیوه ساخت و ت
جغرافیایی، توپوگرافی و قرارگیري این انبارها، دسترسی 

ها نیز متفاوت بوده است. در بین انبارهاي مـذکور   به آن
دسترسی به انبارهاي موقتی که در کنار چادرهـا سـاخته   

ــا در   شــد آســان مــی ــن انباره ــرا ای ــوده اســت زی ــر ب ت
دند ش ترین نقطه به محل اسکان عشایر ساخته می نزدیک

ــه ــا اســتفاده   و عشــایر ب ــن انباره ــه از ای صــورت روزان
آو و کردند. همچنین دسترسی به انبارهاي نـوع چـال   می

شـدند و   انبارهاي دایمی که در فضـاي بـاز سـاخته مـی    
دلیـل   همچنین طبقات پایین انبارهاي نوع اماره و تاپو به

سـاده   ،شـد  ها از سطح زمین شروع مـی  اینکه ساخت آن
ی از آنجا که انبارهـاي نـوع امـاره و تـاپو     بوده است. ول

شـدند لـذا دسترسـی بـه      صورت چند طبقه ساخته می به
تـر  هـا، گرچـه از طریـق طبقـات پـایین      طبقات باالتر آن

علـت ارتفـاع زیـاد طبقـات،      گرفت ولـی بـه  صورت می
همواره با مشکالتی همراه بوده است. امـا دسترسـی بـه    

آمیز  سخت و مخاطرهبعضی از انبارهاي نوع کنیوه بسیار 
 –بود زیرا ارتفاع این انبارها از سطح زمین بسـیار زیـاد   

در کمــرکش همچنــین و بـود   -متــر 30گـاه تــا حـدود   
اند. نحوه دسترسی به ایـن   ها ساخته شدههاي درهصخره

ها بوسیله افراد مـاهر  انبارها از طریق باال رفتن از صخره
ک طنـاب  و کوهنوردان محلی و در بعضی مواقع با کمـ 

گرفته است. از طناب هم براي بـاال رفـتن و   صورت می
هـا بـراي دسترسـی بـه     هم آویزان شدن افراد از صـخره 

بعضی از انبارها استفاده شده است. همچنـین بـا کمـک    
شد بـراي پـر    طناب و کیسه یا دلوي که به آن آویزان می

  شد. و یا خالی کردن انبارها از غالت استفاده می

  داريغالت مورد نگه
در این انبارها معموالً غالت مورد استفاده عشایر مانند 
گندم، جو، برنج و حبوباتی مانند نخود، عدس، مـاش و  

شـد. معمـوالً در    همچنین نمک و بلـوط نگهـداري مـی   
ــد و   انبارهــایی کــه داراي ابعــاد و حجــم بیشــتري بودن

شـدند و دسترسـی بـه     نزدیک به سطح زمین ساخته می
ود گندم، جـو، بـرنج و بلـوط کـه بیشـتر      تر ب ها آسان آن

شد و در انبارهایی  مورد استفاده عشایر بود نگهداري می
که داراي ابعـاد کـوچکتر و حجـم کمتـري بودنـد و در      

هــا  طبقــات بــاالتر قــرار داشــتند و یــا دسترســی بــه آن
تـر بـود حبوبـاتی ماننـد نخـود، عـدس، مـاش و         مشکل

  گردید.همچنین نمک نگهداري می
  هداري و حفاظت از انبارهاشیوه نگ

هایی که عشـایر در منطقـه حضـور نداشـتند     در فصل
ــت انبارهــا از دســتبرد   ــراي حفــظ، نگهــداري و مراقب   ب
ــه    ــد رســیدگی ب ــوارد دیگــر مانن ــا م   دزدان، اشــرار و ی

ها از لحاظ جلوگیري از نفـوذ رطوبـت،    غالت داخل آن
  موریانه و حیوانات مـوذي معمـوالً یـک نفـر از عشـایر      

ــهر ــی    ا ب ــاب م ــان انتخ ــوان نگهب ــوالً   عن ــد. معم   کردن
دستمزد نگهبان را از غـالت موجـود در انبارهـا تـأمین     

  کردنــد و البتــه کســانی کــه داراي غــالت بیشــتري   مــی
کردنـد. در   بودند بایستی دستمزد بیشتري پرداخـت مـی  

ــانی از   ــایر در نگهبـ ــز همـــه عشـ ــع نیـ   بعضـــی مواقـ
صورت  ی از انبارها بهکردند و نگهبان انبارها مشارکت می

  گرفـت. بـدیهی اسـت در ایـن صـورت       نوبتی انجام می
  گردیــد. همچنــین بــه کســی دســتمزدي پرداخــت نمــی

ــات    ــا حیوانـ ــوش و یـ ــوگیري از ورود مـ ــراي جلـ   بـ
موذي دیگر از اندود گچ براي پوشـش نمـاي داخلـی و    

کردنـد و معمـوالً بـا پاشـیدن      بیرونی انبارها استفاده مـی 
هـا  بارها و روي غالت از نفوذ موریانـه نمک در داخل ان

  گردید. پیشگیري می
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  نحوه مالکیت 
هر مجموعه از این انبارها کـه در یـک محـل سـاخته     

انـد.  شدند، متعلق به یک طایفه و یـا یـک قـوم بـوده     می
معموالً هر خانواده حداقل داراي یک انبـار بـوده اسـت.    

و  بیشـتر  تملـک  هـایی کـه فرزنـدان و یـا     البته خانواده
توانستند چندین انبار داشـته باشـند.   متنوعی داشتند، می

این انبارها در بین عشـایر همـان طایفـه قابـل خریـد و      
  شدند. فروش بوده و حتی اجاره داده می

  استتار
ــالوه      ــود ع ــاي خ ــت از انباره ــراي حفاظ ــایر ب   عش

  هــا  انــد آنبــر گمــاردن نگهبــان، معمــوالً ســعی داشــته 
نماینـد کـه زیـاد جلـب توجـه      ابی یـ مکانرا در مناطقی 

ــا در داخــل دره  ــن انباره ــذا ای ــد. ل ــاه ننمای ــا و در پن   ه
انـد. همچنـین از مصـالح بـومی و      ها ساخته شدهصخره

هـا در سـاخت انبارهـا اسـتفاده شـده      رنگ با صخرههم
هاي اطـراف بـه نحـوي    رنگی انبارها و صخرهاست. هم

بسـیار  باشد که بعضی از این انبارها حتـی در فاصـله   می
باشـد.  نزدیک براي افراد غیر بومی قابـل شناسـایی نمـی   

له براي نگارندگان به هنگام بازدیـد از انبارهـاي   ئاین مس
آو نیـز کـه در   مذکور کامالً مشهود بـود. انبارهـاي چـال   

شدند معموالً بعد از پر  هاي مسطح ایجاد میداخل زمین
اك ها با گل و خـ  نحوي سطح آن ها با غالت، به کردن آن

هـا قابـل    شـد کـه فقـط بـراي صـاحبان آن      پوشـیده مـی  
  تشخیص بود.

  ساخت زمانتاریخ و 
ساخت این انبارها هیچ اطالعـی در   زماندر ارتباط با 

توان از طریـق نـوع مصـالح    دست نیست. همچنین نمی
اي هـا بـه نتیجـه    مورد استفاده و شیوه و فرم سـاخت آن 

ورد بـوده و  آزیرا مصالح مورد استفاده بـوم . دست یافت
ها نیز تابع سبک خاصی نبوده است. امـا   فرم ساخت آن

از آنجا که این انبارهـا تنهـا مخـتص بـه عشـایر محلـی       

و از آنجا که مردم این منطقه، با توجه به آثـار   بود منطقه
هاي بر جاي مانده تقریباً تا حدود اوایـل  شهرها و آبادي

یکجانشـین   -حملـه مغـول   زمـان  –قرن هفـتم هجـري   
این انبارها متعلق به بعد از قرن هفتم  اند لذا احتماالًودهب

سـاخت   زمـان اند. با این وجـود، گرچـه از   هجري بوده
انبارهاي مذکور اطالعی در دست نیست ولی استفاده از 

  هاي اخیر مرسوم بوده است.ها تا دهه آن
  

  نتیجه
ــه  ــروز مطالعــات بســیاري در زمین ــه ام ــا ب ــدگی   ت زن

مطالعه  ام شده که شامل مواردي همچونانج نشینی کوچ 
هـاي   مکـان نظام اجتماعی، فرهنـگ مردمـی، مسـیرها و    

شود. در این بین تا  کوچ و حتی نوع معماري مسکن می
نحوه نگهـداري غـالت و     اي در زمینه کنون هیچ مطالعه

که نقـش اساسـی در    نشینان کوچانبارهاي ذخیره غالت 
 ه است. این مردمان دارد، صورت نگرفت يبقا

ــی،      ــه معرف ــا ب ــت ت ــده اس ــعی ش ــه س ــن مقال در ای
شناسی و تحلیـل انبارهـاي غـالت مـورد اسـتفاده       گونه

هاي زاگرس در شهرستان  توسط عشایر کوچنده کوهپایه
ــیوه      ــود. ش ــه ش ــالم پرداخت ــتان ای ــع در اس ــدره واق ب
پاسخگویی عشـایر ایـن منطقـه، بـه نیازهـاي ضـروري       

هاي بافـت   ا و پتانسیلگیري از استعداده معیشت، با بهره
را  طبیعی پیرامـون، نـوعی از زنـدگی، کـه اصـطالحاً آن     

اسـت.    نـامیم، میسـر سـاخته    می نشینی کوچ  زندگی نیمه
آو، در شـکل انبارهـایی بـراي     اماره، تاپو، کنیـوه و چـال  

 نشینان کوچ ذخیره غالت نقشی حیاتی را در زندگی نیمه
ح اسـت کـه بـا    این منطقه ایفا کرده است. الزم به توضی

هاي میدانی کـه توسـط نگارنـدگان در سرتاسـر     بررسی
اي از ایـن نـوع   استان ایالم  صورت گرفته است، نمونـه 

شیوه انبار کردن غالت توسط عشایر سایر مناطق اسـتان  
همچنین در تحقیقـات و مطالعـات   . مشاهده نشده است
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اي از صورت گرفته در سایر مناطق کشور تا کنون نمونه
ع شیوه انبار کردن غالت در بین عشـایر گـزارش   این نو

  نشده است. 
  ویژگی مشترك کلیه این انبارها به شرح زیر است:

محافظـــت از غـــالت در برابـــر عوامـــل جـــوي و . 1
 خصوص رطوبت ناشی از آن به
محافظت از غالت در برابر دستبرد سـارقین و دیگـر   . 2

 موجودات
 با اقلیماستفاده از مصالح بوم آورد و همساز . 3 

اصـلی    تـوان شاخصـه   در واقع این سه ویژگی را مـی 
ــه  ــدگی نیم ــالت در زن ــاي غ ــوچ انباره ــینان ک ــن  نش   ای

 نواحی دانست.
شیوه ساخت ایـن انبارهـا، کـه یـک معمـاري درپنـاه       

  گیــري از مصــالح بــومی و اســتفاده  طبیعــت را بــا بهــره
ــت،    از پتانســیل ــد آورده اس ــود پدی ــی موج ــاي طبیع   ه

  ا بـا  جنبـه خاصـی از فرهنـگ فرامـوش      از یکسو مـا ر 
  و از  ســازد مــیکــوچ نشــینی آشــنا  شــده زنــدگی نیمــه

سوي دیگـر، چگـونگی ایجـاد یـک معمـاري پایـدار و       
همساز با طبیعت از سـوي مـردم بـومی ایـن منـاطق را      

  دهد. نشان می
  تشکر و قدردانی 

در پایان الزم است مراتب تشکر و سپاسگزاري خـود  
و معمـرین منطقـه از جملـه جنـاب      را از تمامی بزرگان

آقاي یاسین کریمی از بزرگان شهر بـدره، جنـاب آقـاي    
امیر خرم از بزرگان شهرك ولیعصر، جناب آقاي نجـف  
سالر و بابامیر خسروي از اهالی روستاي پاکل و دوست 

الـه صـفرخانی کـه در    جناب آقاي دکتر عـزت  زمانعزی
العـات  ندي، اطمانجام این پژوهش با تواضع و سـخاوت 

انـد،  بسیار ارزشمندي را در اختیار نگارنـدگان قـرار داده  
  ابراز نماییم.
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