
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
  هـاي علمـی در زمینـه معمـاري اقلـیم گـرم و خشـک و        انتشـار نتـایج پـژوهش    "معماري اقلیم گرم و خشک"هدف نشریه

 .هاي معماري سنتی، مرمت، هنرهاي وابسته به معماري، شهرسازي، طراحی شهري و انرژي استموضوعات مرتبط با آن در حوزه

 اي در داخل یا خارج  ار گرفتن موضوع مقاله در زمینه تخصصی نشریه، مقاالت یا بخشی از آن نباید در هیچ مجلهعالوه بر قر

ها، ها، سمپوزیوممقاالت ارائه شده به صورت خالصه مقاله درکنگره. زمان در جریال داوري و یا چاپ باشد از کشور به طور هم 

  .تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند شده باشد، میسمینارهاي داخلی و خارجی که چاپ و منتشر 

 هاي دریافتی آزاد استنشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصالح مقاله.  

 شود و مسؤلیت صحت محتواي مقاالت به عهده نویسندگان استاصالح و خالصه کردن مطالب با نظر نویسندگان انجام می . 

 گران، منبع مورد نظر در صورت استفاده از مطالب دی	شود داده ارجاع مذکور منبع کامل اطالعات و شماره با.  

 مقاالت مندرج لزوماً نقطه نظرات مسئولین نشریه نبوده و مسئولیت مقاالت به عهده نویسندگان است.  

 ر نوشـتارها  نشریه از پذیرش سـای . رسند پژوهشی پس از داوري و تصویب در هیات تحریریه به چاپ می -نوشتارهاي علمی

  .معذور است...) نظیر ترجمه، گردآوري، مروري و

  نوشتارهاي ارسالی نباید قبال در نشریه دیگري به چاپ رسیده و یا بطور همزمان به سایر نشریات و یا سمینارها براي بررسی

  .و چاپ ارائه شده باشد

 تارهاي انگلیسی زبـان را نیـز در صـورت تاییـد بـه      با وجود این نشریه قادر است نوش. نوشتارها ترجیحا به زبان فارسی باشد

 .چاپ برساند

 هاي زیر به ترتیب ضروري در تنظیم فایل اصل مقاله، رعایت بخش	است: 

 باید به تنهایی بیان کننده (، چکیده فارسی و فقط شامل عنوان مقاله) نویسندگان(بدون نام و مشخصات نویسنده : صفحه اول

 و) باشد کلمه  300 حداکثر و گیري نتیجه و ها یافته ترین مهم پژوهش، روش پژوهش، اهداف یا ألهمس بیان شامل	تمام مقاله و

 .کلمه نوشته شود 6تا  3وان مقاله بالفاصله بعد از چکیده و بین عن و متن به مربوط کلیدي هاي واژه. باشد کلیدي هاي واژه

 مورد 3حداکثر (هاي پژوهش پرسش( 

 در معرفی روش تحقیق صرفاً به نام روش بسنده نشود و عالوه (، بیان اهداف یا فرضیه، روش تحقیق شامل بیان مسئله: مقدمه

، و ساختار مقاله )عات، مراحل انجام و فرآیند پژوهش ذکر گردداطال گردآوري روش انجام، مراحل همچون مواردي عنوان،	بر 

  .باشدمی

 پیشینه تحقیق  

  هاو بیان یافتهچارچوب نظري، بحث (بدنه اصلی پژوهش(  

 گیرينتیجه  

 در صورت نیاز(اند  سپاسگزاري از همکاري و راهنمایی کسانی که در تدوین مقاله نقش داشته: تشکر و قدردانی(  

 هاي التین و توضیحات ضروري درباره اصطالحات و مطالب مقاله، که به ترتیب با شماره در متن و  شامل معادل: ها نوشت پی

  .ر انتهاي مقاله و قبل از فهرست مقاله درج گرددنوشت د به صورت پی

 منابع فارسی و التین شامل	الفبا بر حسب نام خانوادگی نویسنده ترتیب به اند، قرارگرفته استناد مورد متن در که منابعی صرفا  

  کلمه 500و حداکثر  350حداقل (چکیده انگلیسی(  

 اقلیم گرم و خشک معماري  شریه راهنماي تهیه و شرایط ارسال نوشتارهاي علمی در ن
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 نشریه معماری اقلیم گرم و خشک
 6931 زمستانو  پاییز، ششمسال پنجم، شماره 

 
 بلوچستان ایراننیمه جنوبی شناسی معماری کپری گونه

 
 *2کوششگران اکبر، سیدعلی1حسنا ملکزاده

 کارشناس ارشد معماری، دانشکده هنرو معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران -1
 ری، دانشگاه یزد، یزد، ایراناستادیار دانشکده هنرومعما -2

 
 (12/30/1116، تاریخ پذیرش نهائی: 11/31/1116)تاریخ دریافت مقاله: 

 

 چکیده
اش، قابلیت های دائمی یا موقّتی است که به علت سبکی وزن و طرح قطعات سازهمعماری چوبی سکونتگاهای خاص از کپر، گونه

ی در ایران است که معماری کپری در آن رواج داشته و اکنون با مناطق ازجملهی بلوچستان دارد. منطقه ونقلحمل
تواند در حفاظت از آن و نیز در معماری کپری این منطقه می مستندسازی جدید، در حال فراموشی است. وسازهایساخت

ارزشمند عشایر  در پژوهش حاضر، قصد بر این است که آثار جهتازاینهای جدید طراحی مفید واقع گردد. دستیابی به شیوه
های مسکن به قدمت تاریخ بلوچستان، مورد تفحص و جستجو قرار گیرد. نکته دیگری که امروزه بررسی ایباسابقهبلوچستان 

نماید این است که امروزه نیاز به مسکن متحرک و غیردائمی برای اسکان موقت و عشایر ایران را حائز اهمیت و شایان توجه می
مسکن عشایری  بامطالعهرسد های طبیعی، اجتماعی و مشابه روبه توسعه است. به نظر میبحران ازجملهگوناگون به دالیل  دائم غیر
تحلیلی و تطبیقی -توصیفی صورتبهروش پژوهش  کرد. ضبط وتوان تجربیات تاریخی مربوط به مسکن متحرک را ثبت می

 صورتبهای از اطالعات الزم نخست که پاره ترتیباینبه. اسنادی و میدانی صورت گرفت صورتبهاست. گردآوری اطالعات، 
-های معماری کپری در پهنهاسناد گردآوری و سپس طی سفر به نقاط مختلف، به رصد زندگی عشایری و مشاهده و ثبت نمونه

جغرافیای زندگی های شکلی و کالبدی با توجه به فرهنگ سکونت و تفاوت اساس بر هاآنی های مختلف جغرافیایی و مقایسه
پرداخته شد. دستاورد پژوهش، شناسایی چهار الگوی شکلی ساخت کپر در چهار حوزه جغرافیایی سراوان، سرباز، نیکشهر  هاآن

ها در کپرهای سه حوزه سراوان، سرباز و نیکشهر از منظر سیستم ایستایی یکسان هستند و فرم هاللی دارند. تفاوتو چابهار است. 
. کپرهای حوزه چابهار از منظر سازه و نوع ایستایی و به طبع آن فرم کلی با سه حوزه دیگر استنوع پوشش سازه  پالن و حجم و 

 متفاوت است.
 

 .معماری کپری، بلوچستان، مَکُّران ر،پَکَ: هاواژه کلید

 
 
 
 
 

                                                           
*Email: a. koosheshgaran@yazd.ac.ir 

DOI: http://dx.doi.org/10.29252/smb.5.6.81 

 با راهنمایی دکتر علی اکبر کوششگران. " نبلوچستا جنوبی مهنی روستایی اصیل مسکن شناسی گونه "نامه با عنوانمقاله مستخرج از پایان
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 مقدمه -1 
از طرفی  و شده شناختهکمتر  ایبلوچستان منطقه

واجد مسکن اصیلی است که به دالیل مختلف در 
اکنون اگر معماری اصیل حال نابودی است. 

مستند نشود ممکن است آخرین  درستیبهبلوچستان 
دیگر این امکان و  رفتهازدستهای مغتنم فرصت

بنابر آنچه بیان شد هدف از انجام  وجود نداشته باشد.
معماری کپری و مستندسازی این تحقیق، شناسایی 

نه به این منظور که فقط  .است بلوچستان منطقه
 قرارهم  کنار درهای مختلف را ها و گونهساختمان

های مختلف بلکه هدف، ارائه کردن نمونه دهیم
در یک چارچوب  هاآنمصور برای گذاشتن 

مقایسه تطبیقی انواع و  است. تطبیقیای و مقایسه
های مشابه، سبب شناخت ها در پدیدهگونه

آثار  گردد.ها، تمایزات و علل آن میتفاوت
های تاریخی و اجتماعی و تجسمی در مجموعه

 الگودارای ارزش بررسی و  ،مانند عشایر فرهنگی
است. سازگاری مسکن آنان با طرز زندگی و  گیری

ترین نوع مسکن کامل شانزیستیجغرافیای 
. لذا با توجه نمایدمیرا معرفی  حملقابلمتحرک و 

های در عرصهو ارزان، ساده، سبک به نیاز به مسکن 
شایسته پژوهش و  از این حیث نیز گسترده، این مهم

 بررسی است.
 ناظر بر شناخت معماری کپری حاضر، پژوهش

با طرح این سؤاالت بلوچستان است. لذا قدم اول، 
 شود:آغاز می

معماری کپری بلوچستان ایران را به  -1
 توان تقسیم کرد؟چندگونه می

های کپری گیری گونههای شکلپهنه -2
 اند؟ کدم در بلوچستان همسان

 

 پیشینه پژوهش -2
 شناسی اولیه،در کتاب گونه جان کارلوکاتالدی

در جهان  شدهساختهو چادرهای  به انواع کپرها
ی سابقه(. 1368)جان کارلو کاتالدی، پردازدمی

شناسی مسکن روستایی در انجام مطالعات گونه
مرکز گردد. میشمسی بر 60کشور ما به اوایل دهه 

تحقیقات ساختمان و مسکن به این موضوع پرداخته 
تحت هایی ، ارائه و چاپ کتابکار آنو حاصل 

 جملهمنشناسی مسکن روستایی، عنوان گونه
 ناسی مسکن روستایی استان خوزستانشگونه

با  شدهساختهکه به بررسی کپرهای  باشدمی (1363)
ی معرفی و مقاله شده است.نی و حصیر پرداخته

های مسکن روستایی سیستان و بررسی ویژگی
به توضیح اجمالی  آقای محسن طبسیبلوچستان از 

های ثابت و متحرک در استان پرداخته انواع خانه
الهی طی محمد سعید جانب .(1384 )طبسی،است

در منطقه  70و  60هایی که در دهه پژوهش
های ارزشمندی بلوچستان داشته است، نوشته

معماری عشایری و ساختار جامعه عشایر  درزمینه
 هاآنکه در این نوشتار از  است بلوچ منتشر نموده

آنچه در  .(1375) جانب الهی،  بهره برده شده است
های از داده اقتباسی استاست،  شدهارائهاین نوشتار 

های در زمینه معماری سکونتگاه شدهآوریجمع
در قالب ثابت و متحرک در منطقه بلوچستان 

شناسی گونه»کارشناسی ارشد با عنوان  نامهپایان
 «یل روستایی نیمه جنوبی بلوچستانمسکن اص
 (.1396)ملکزاده، 

 
 معرفی محدوده پژوهش -3

بخش مجزای  بلوچستان دارای دوواستان سیستان
نی و بلوچ بلوچستان با دو قوم مجزای سیستاوسیستان

یایی سیستان و ی مجزای جغرافکه در دو پهنه است
 جغرافیای لحاظ بهکنند. بلوچستان زندگی می
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 است: یکی بخش دو شامل بلوچستان تاریخی،

ناحیه جنوبی  دیگری و شمالی )سرحد(، ناحیه
های خاش و زاهدان را )مَکُران(. سرحد، شهرستان

. در سرحد به علت وجود ارتفاعات گیردبرمی در
های از شهرستانکوه تفتان، هوا معتدل است.  ازجمله

 ایرانشهر و سراوان تا حاشیه دریای عمان، مکران
(makorân) مجموع درشود. مکران نامیده می 

 هایکرانه خشک می باشد. درودارای اقلیم گرم

رطوبت  وجود و دارد زیاد شدت گرما عمان دریای
بندی یک دستهافزاید. در می هوا ناسازگاری بر

چادر و ی سرحد، سیاههای عشایر ناحیهخانه کلی،
« کپر»های چوبی یا همان کلبه، در ناحیه مکران

و  هااقلیم خوردهرای دا تنهاییبهبلوچستان . است
، 1. طبق نقشه استهای متفاوتی فرهنگخرده

پنج خرده اقلیم در استان وجود دارد که  درمجموع
محدوده جغرافیایی پژوهش حاضر، سه خرده اقلیم 

بیابانی و خشک و خیلی گرم بیابانی، خشک و گرم 
شامل که  برگرفته درخشک و گرم ساحلی را 

های سراوان، سیب و سوران، مهرستان، شهرستان
. استسرباز، نیکشهر، قصرقند، چابهار و کنارک 

شامل ، موردمطالعهی ای تاریخی منطقهجغرافی ازنظر
آن صورت  که مطالعات میدانی در شودمکران می

های معماری کپری و تمام گونهگرفته است 
 .دهدبلوچستان را پوشش می

 

 
 

 
 
 پژوهشروش  -4

و  تحلیلی-توصیفی صورتبهروش پژوهش 
 صورتبهاطالعات،  گردآوری است. تطبیقی

 ترتیباینبه. ه استاسنادی و میدانی صورت گرفت
اسناد  صورتبهای از اطالعات الزم نخست که پاره

سپس طی سفر به نقاط مختلف و  شدهگردآوری
 3 نقشههای مختلف برداشت گردید. -منطقه، نمونه

مطالعه شده را نشان  هایپراکندگی سکونتگاه
 معماریاست که در بلوچستان  ذکرقابلدهد. می

های عشایری در کنار ابنیه سکونتگاه کپری عالوه بر

 محدوده جغرافیایی پژوهش -2تصویر

 

 (114: 1387سلیقه محمد،  مأخذ:استان)بندی اقلیمی پهنه -1 تصویر
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 ضمایمیک از  عنوانبهسنگین روستاهای یکجانشین 
در  سپس .مشخص گردید .شودمیمسکن، دیده 

های به بررسی ویژگیای چارچوب مقایسهیک 
وه ساخت و فرم، سازه، پوشش، نح جملهمنکالبدی 

 للع گریزی به درنهایت. شد اندازه هرکدام پرداخته
های معماری تنوع گونهه در کنندأثیرگذار و تعیینت

عوامل فرهنگی، اجتماعی،  جملهمنکپری منطقه، 
 .شدزده و...  رافیاییغمعیشتی، ج

 

 
 (1395گاه های بررسی شده )پراکندگی سکونت -3تصویر

 
 تعریف واژگان -5

 رپَکَ -1-5
های چوبی سکونتگاهمعماری ، کپر نظور ازم 

ی سبکی متحرک است که از سازهدائمی یا 
برخوردارند. به علت سبکی وزن و ویژگی قطعات، 

 زبان بلوچیدر  وجود دارد. هاآن ونقلحملامکان 
 به معنی خانه است.« لوگ»و  به معنی چوب« دار»

های به خانه« داریلوگِ»یا « دارین لوگ» لذا .است
ی بزمان و در منطقه اگرچه شود.کپری اطالق می

شهرستان ایرانشهر، این نوع مسکن  دلگان در
شود ولی در نیز خوانده می« کپر»صراحتاً با عنوان 

های به سایبان« کاپار»یا « َکپَر»سرتاسر بلوچستان، 
استوار است نیز، اطالق  چهارستونچوبی که بر پایه 

 .آیدمی حساببهمسکن  ضمایمشود و یکی از می

رایج  ی معماری کپریدر برخی از مناطق برای گونه
در آن منطقه، اسم اختصاصی نیز وجود دارد مانند 

 شود.که در ادامه معرفی می« کَمب »و « کَرگین»
 

 بلوچ عشایر -2-5
اند ولی نه به مفهوم کوچ از عشایر بلوچ کوچنده

ییالق به قشالق. در سرزمین خشک و پهناور 
ها صدها کیلومتر از هم بلوچستان که آبادی

 هربه سبب کمی بارندگی و فقر طبیعت،  دارندفاصله
ای ای بوده یا حتی چالهای یا مختصر سبزهچشمه جا

طبیعی که مقداری آب باران در دل خود ذخیره 
 هاآنداشته است، یک یا دو خانوار که همه دارایی 

شود کپر الغر و نحیف خالصه میدام به چند 
ت جابجایی فقر پوشش گیاهی چراگاه اند. علزده
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 استفادهقابلکوتاهی  زمانمدتاست که فقط برای 
 .است

  
 شناسیگونهگونه و  -3-5

شناسی در فرهنگ غربی یا گونه 1واژه تیپولوژی
است. واژه تایپ نیز  شدهگرفته 2از ریشه کلمه تایپ

در زبان  4و تیپس 3خود برگرفته از ریشه یونانی تپس
، 5های مدلالتین است. در زبان انگلیسی معادل واژه

قرار دارد.  10و ویژگی 9، نماد8، دسته7، فرم6نمونه
توان یک تعریف واحد یافت اگرچه برای گونه می

اما در عمل نسبت به نگاه محققین آن تعاریف 
است. از نگاه معماریان، گونه یک  یداکردهپمختلفی 

ی هاتوان ویژگیاست که در آن می وارهطرحشِما یا 
و  )معماریانمشترک یک گروه از بناها را دید

در زبان فارسی واژه گونه یا (. 106: 1392، طبرسا
توان به گروه خاصی با یک ویژگی یا تیپ را می

ترجمان عالمت مشخص نسبت داد. در حقیقت 
نوع  دلیل بهالذکر به فارسی های انگلیسی فوقواژه

ها مانند الگو یا مدل خاص برداشتی که از این واژه
شود و می تبعیتکه حکم طرحی است که از آن 

قابل تکرار است، کارایی چندانی در ارائه یک 
به ما نخواهد داشت. از شناسی از گونهتعریف دقیق 

شناسی از ری و باستاناواسط قرن هیجدهم در معما
ابزاری برای شناخت و  عنوانبهشناسی گونه
 .(همان) بهره گرفته شدبندی دسته

 

 مبانی نظری پژوهش -6
های سوال اصلی در اینجا نوع نگاه به ویژگی

های مشترک نوع مصالح مشترک است. آیا ویژگی
است؟ شکل پالن است؟ شکل پوشش است؟ عناصر 

از محققین  هرکدامآب و هوایی مشترک است؟ 
شناسانه خود ها را برای کار گونهیکی از این ویژگی

اند و هرکدام دالیل خاص خود برای انتخاب نموده
 و طبرسا معماریان ازنظر. رادارنداین انتخاب 

ا به نگاه شکلی و نگاه معنایی هاین نوع نگاه( 1392)
قابل  گیردبرمیکه فرهنگی و اجتماعی را نیز در 

هدفشان کشف  معناگرایانبندی شدن است. دسته
 الگوی یا زیستی الگوی زیستی پنهان بناست. گونه

 درونی اطالعات در معماری، همان پنهان زیستی

گونه  نهفته است. معماری فضای در که است
است  تغییرقابلهای گوناگون کالبدی در شکل

های گوناگون یک توان در این شکلمی کهدرحالی
)معماریان و طبرسا، الگوی زیستی وجود داشته باشد

که  کندخاطرنشان می( 1953) ردفیلد .(106: 1392
گرا هستند، شکل یا شدیداً سنتجوامع ابتدایی، 

شکل یا فرم  عنوانبه -در جامعه–هایی که فرم
در برابر  شدتبهگردند، تلقی می شدهپذیرفته
کنند. این مسئله رابطه تغییری مقاومت می هرگونه

 قرارگرفتهنزدیک شکل و فرهنگی که شکل در آن 
کند و نیز مبین بقاء و استمرار است را روشن می

. استهای فوق در ادوار بسیار طوالنی ای از فرمپاره
شکل  ایگونهبهر شکلی، الگو به دلیل این استمرا

های فرهنگی، فیزیکی و گیرد که بیشتر خواستهمی
مالحظات نگهداری بنا را برآورده نماید. این الگو، 

، به همین دلیل در استالگویی کاماًل یکنواخت 
معماری  سانبه هاجوامع ابتدایی اساساً کلیه خانه

 راهب .(56: 1353)ردفیلد،  باشندمشابه می کپری،
شناسی معماری را به سه های گونه( رویکرد1394)

کند: بررسی فرآیند تغییرات بندی میروش دسته
ل تدریجی هسته اولیه در طول کالبدی و سیر تکام

و  علت سازوکارزمان، روش مبتنی بر شناخت 
 ، رویکردِ درنهایتمعلولی با نگرش یکپارچه و 

 بنا بر ایه.اساس یک یا چند عامل پکالبدی بر  تحلیلِ 

اولیه نسبت به معماری عشایر نگاه طی در  آنچه
تفاوت در الگوی کالبدی بلوچستان مشهود است، 

 گونهاینهای اصلی یکی از ویژگی معماری است.
، عدم استبناها که برحسب طبیعت بناهای سنتی 
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 در ادوار طوالنی هاآندگرگونی یا تغییرپذیری 
شناسی، های گونهراهبرداز میان بنابراین  .است

  رویکردِ

های محیط فیزیکی کالبدی بر اساس خواسته تحلیلِ

 همخوانی بیشتری با فرآیند این ،فرهنگیو محیط 

 .(14: 1394)راهب،  پژوهش دارد

بررسی علل تنوع در اشکال معماری  -1-6
 کپری بلوچستان

ی تنوع در دهندهنشان شدهانجامهای بررسی
اشکال معماری کپری در بلوچستان است. ولی سؤال 

تنوع در یک پهنه  همهنیاکه دلیل  است نیا
سرزمینی چیست؟ آیا در شکل کلی مسکن، عوامل 

نماید، یا اقلیمی و محیطی، نقش اساسی را ایفا می
اینکه عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی موجب 

، شکل هراست. به تنوع فضاها گردیده  همهنیابروز 
ها و برای درک این مهم، الزم است که با نظریه

ی شکل کلی رویکردهای مختلفی که درباره

 شدهارائهآمده آن  وجود بهمعماری سکونتی و علل 
-تر گردد و بدیناست، آشنا شد تا موضوع روشن

پرداختن به این زمینه و  .وسیله بتوان به نتایجی رسید
ای علل مذکور در سرزمین جستجوی ریشه

بلوچستان، قابلیت یک تحقیق گستره را دارد و در 
اینجا صرفاً در حد فرضیه و احتماالت به این موضوع 

مسکن فضایی چند ساحتی و شود. پرداخته می
در ادامه، عوامل است.  حاصل کنش عوامل مختلف
کال معماری برشمرده گوناگون مؤثر بر تنوع اش

ی شده است. برخی از این عوامل برای تمام پهنه
موردمطالعه، مشترک بوده و طبیعتاً شرایط یکسانی 

گیری معماری کپری در تمام منطقه در را در شکل
داشته است. بدیهی است که باید علل تنوع در  پی

اشکال معماری کپری بلوچستان را باید در عواملی 
ی جغرافیایی کسان را در چهار پهنهی که شرایط غیر

 دارای معماری کپری غیر یکسان، جستجو نمود. 
 

 

های با گونه معماری کپری متفاوتبندی عوامل موثر بر شکل مسکن بر اساس عوامل مشترک و غیرمشترک در حوزهدسته -1جدول   

گیری معماری عوامل غیرمشترک )در بستر شکل (گیری معماری کپری بلوچستانعوامل مشترک )در بستر شکل
 کپری بلوچستان(

عمان(، تابش،  دریایوزیاد )بجزحاشیه شرایط اقلیمی )باد، بارش، رطوبت کم
 وزیاد: در مجموع اقلیم گرم و خشکدمای کم

خاک، شرایط بستر طبیعی )جنس و مقاومت 
 های زیرزمینی(ها، سطح آبناهمواری

های محیط )منابع طبیعی در دسترس، مصالح در دسترس حاصل از پوشش پتانسیل
جز گز، تاغ، کنار و چش، مصالح عمده، نخل و داز است که در گیاهی( )به

تواند عامل تفاوت در شکل معماری کپری چهار حوزه مشترک است. و نمی
شوند، ان، سرباز و نیکشهر که دقیقاً با این دو ساخته میکپرهای سه حوزه سراو

 باشد.(

خانوار، نوع خانوار، باورهای  های اجتماعی )بعدویژگی
اعتقادی و تعریف جامعه از محرمیت، مناسک خاص، 

های منشعب از باورها و اعتقادات، تجمل و نشانه
 های تفاخر(بخشی، نشانهزینت

بیعت و محیط پیرامون، میزان تأثر از عوامل اقلیمی سنت سکونت )نوع ارتباط با ط
 و محیطی( )معماری عشایر کامالً همسو با طبیعت است(

سنت سکونت )قلمروهای شخصی، فضاهای موردنیاز 
ابعادی و کیفی، آمیزش -سکونت و ویژگی کمی

 های عمومی و خصوصی(حوزه
 های نوین و...(اجرا )نظام اجرایی، آشنایی با شیوه و حشرات(تهدیدهای طبیعی )سیل، زلزله، طوفان، رانش خاک، جانوران 

های اقتصادی خانوار و فضاهای موردنیاز هر یک، رابطه میان نوع معیشت ) فعالیت
 های معیشتی و سکونتی( )بین عشایر یکسان است(حوزه فعالیت

های ذهنی زمینهشناختی )پیشسابقه تاریخی/زیبایی
محیط کالبدی، فضایی، هندسه ذهنی، ساکنین در زمینه 

های موردعالقه، موتیف های تزیینی، جزییات و رنگ
 عناصر ویژه(

 تهدیدهای انسانی )وقوع جنگ، هجوم، دزدی(
 طور نسبی بین عشایر یکسان است(میزان درآمد و وضعیت اقتصادی )به

 (15: 1394)منبع متغیرها: راهب، 
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از نگاه آموس راپاپورت، توزیع جغرافیایی 
ها است های همسان، همان توزیع فرهنگی آنگونه

(. بر طبق این دیدگاه، 38: 1392)راپوپورت، 
های فرهنگی را در تاریخ ی این تفاوتشود ریشهمی

و سرگذشت و سابقه سکونت اقوام و طوایف ساکن 
اطالعاتی که سازمان ها جستجو کرد.  بر طبق در کپر

امور عشایر سیستان و بلوچستان در ارتباط با طوایف 
و عشایر این استان منتشر کرده است، برخی از 

کنند و طوایف بزرگی که در منطقه زندگی می
اند ای بزرگ از سرزمین را اختیار کردههرکدام پهنه

دانند. برای مثال، ی خود را سرزمین دیگری میریشه
ترین طوایفی است که در از بزرگ« بزرگزاده»

کند نژاد خود را کُرد حوزه سراوان زندگی می
داند که از بخارا به بلوچستان کوچ کرده است. می

در حوزه ایرانشهر طوایف مختلفی ازجمله 
کند و از افغانستان به این نقطه زندگی می« بارکزهی»

طوایف  آمده است. بنابراین عالوه بر ساکنین اصلی،
ای از شماری به این سرزمین کوچ نموده و گوشهبی

اند. و به طبع این خطه را برای سکونت اختیار نموده
 اند.گذاشته یا تأثیر پذیرفته بر معماری این خطه تأثیر

 
 اساس برشده  بندی منطقه پیمایشحوزه -7

 های همسانگونه
معماری های صورت گرفته در منطقه، طبق پیمایش

ی جغرافیایی دارای کپری این محدوده در چهار پهنه
ی پیمایش شده های کالبدی است. لذا منطقهتفاوت

ها دارای به چهار حوزه مجزا، که هرکدام از حوزه
 تفکیک استمعماری کپری همسان هستند، قابل

(. چهار حوزه مذکور با مدد از تقسیمات 5)نقشه
 د:شوسیاسی به شرح زیر معرفی می

های مرکزی، بم شامل بخشی سراوان: حوزه
 پشت، جالق، سوران، مهرستان

شامل بخش مرکزی، راسک، ی سرباز: حوزه
پیشین، پارود، قصرقند )به لحاظ تقسیمات سیاسی 

شود ولی به تابع شهرستان نیکشهر محسوب می
لحاظ گونه معماری در این حوزه جای دارد(، 

لحاظ همجواری با های شمالی دشتیاری )به قسمت
 این حوزه(

بخش مرکزی، فنوج، بنت، ی نیکشهر: حوزه
های ایرانشهر و آهوران. معماری کپری بخش

دلگان، واقع در شمال حوزه نیکشهر در این دسته 
جای دارد. در مواردی محدود وجه تمایز در نحوه 

هایی از که در قسمتطوریپوشش سازه است. به
شده با موی پارچه بافته دلگان برای پوشش سازه، از

 شود.بز، استفاده می
بخش مرکزی، دشتیاری، پالن، ی چابهار: حوزه

 کنارک، زرآباد
این چهار حوزه مرز کاماًل مشخصی ندارند 

جوار دارای های همای که مرز حوزهگونهبه
ها از دو جانب تأثیر همپوشانی است و معماری آن

های خصهپذیرفته است. در ادامه به بررسی مش
های معماری کپری در هر حوزه کالبدی گونه

 شود.پرداخته می
 
 های پژوهشیافته -8

 چهار گرفته صورت میدانی هایپیمایش طبق
بلوچستان  منطقه در کپر از منظر فرم، یگونه

 و پالن فرم در کپرها اصلی تفاوت شناسایی شد.
 از غالباً ساخت، است. مصالح سازه پوشش نحوه

 بلوچستان جنوب شود. البته درمی تأمین داز و نخل

 چش )سیاه درخت چوب از نخل، کمبود علت به

 هایاز شاخه و سازه برای کنار چوب یا دار( و

 لوگ»شود. پوشش سازه استفاده می برای نخل

اسامی معماری  «کرگین»و« کمبی لوگ»، «تگردی
 کپری در بلوچستان است.
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 )منبع: نگارندگان(همسان  محدوده جغرافیایی چهار حوزه با معماری کپری - 4تصویر

 
ی نیکشهر: معماری کپری در حوزه -1-8

 لوگِ کَمبی

شود، پالن کپری که در حوزه نیکشهر ساخته می
مصالح مورد نیاز برای  کره دارد.مدور و حجم نیم

، (sād)ساد  ،(karz)اند از: کَرز ساخت آن عبارت
، (tagerd)، تَگِرد  (lekam)، لِکَم (kamb)کَمب 

 .(dām)دام 
 «درخت نخل است که در  یشاخه« کرز

اثر قرار گرفتن در هوای آزاد، نور و 
های بزرگ شده و برگحرارت خشک

 5/2آن جداشده است. طول کرز حدود 
های آن متر است. از ویژگی

پذیری و مقاومت آن در برابر انعطاف
 موریانه است.

 «ریز»، «ساد(riz) » چیلِک »و یا(čillek) »
های نخل نوعی طناب است که از برگ

 شود.وحشی بافته می

 «ی نخل شدههای خشک، برگ«کَمب
وحشی یا داز است. پس از بریدن، 

ها سنگ شده و روی آنبندیدسته
گذارند و در معرض نور آفتاب قرار می
 دهند.می

 «دو، های درخت خرما که  دوبهبرگ« لِکَم
 اند.زده شدهبه روش خاصی به هم گره

 «همان بوریا یا حصیر است که در « تَگِرد
 شود.زمان بلوچی چنین نامیده می

 «شود.، توری است که از ساد بافته می«دام 

لوِگ »یا « کمب»به معماری کپری حوزه نیکشهر، 
گذاری، پوشش شود. دلیل این نامگفته می« کَمبی

برای برپا کردن آن، ابتدا سازه توسط کمب است. 
 10دو تا عمق ای، کرزها را دوبهدر یک محیط دایره

متری زمین چال کرده و با لِکَم در سانتی 15الی
کنند. کرزهای باالترین قسمت به هم وصل می

 "َتگَر"و کرزهای افقی،  "مَنَک"عمودی به نام 
ها شوند. پس از اتمام اسکلت لوگ، کمبنامیده می

بندند. روش نصب را توسط لَِکم به اسکلت می
ای است که هر کَمب، نیمی از گونهها بهکَمب

پوشاند. بدین ترتیب به هنگام کَمب زیر خود را می
راحتی روی کمب ها لغزیده بارندگی، آب باران به
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کند. پس از پوشاندن ه داخل لوگ نفوذ نمیو ب
ای از تگرد را بریده و به اسکلت توسط کمب، تکه
اندازند و توسط ساد از باالترین قسمت سازه می

دوزند. و درنهایت دام را بر روی اطراف به سازه می

حفاظت از پوشش « دام»اندازند. کارکرد لوگ می
  هاست.در برابر باد و کنده شدن کمب

 

 

 
 پرسپکتیو و پالن لوِگ کَمبی )منبع: نگارندگان( -5تصویر

                        
 

 

ی سراوان: معماری کپری در حوزه -2-8 
 لوگِ تَگِردی

کپرها در منطقه سراوان، پالن مستطیلی با پوشش 
ای استوانهسان نیم ها بهتگرد دارند. فرم کلی آن

است که باقاعده مستطیل شکل، بر زمین نشسته 
سه تا است. شیوه ساخت آن به این شکل است که، 

که از برگ نخل پاکوتاه  هاییطنابرا با  «کرز»چهار
بـه هـم  اندبافته «(dāz)داز» اصطالحبه وحشی یا

متر در سانتی 15تا  10 هایبافاصلهرا  هاآن بندند.می
کنند و تعبیه مـی مترسانتی 10 حدود ای به عمقچاله

 هایسپس شاخه بندند.را از باال به هم می هاسرشاخه
در عرض محیط با همان کیفیت و به  را دیگری
 بندند،متر افـقی مـیسـانتی 15تا  10فاصله 

ای مربع بین دو کرز عمودی و افقی خانه کهطوریبه

ق و سلیقه اهـل ذو کـه هاآن شود.شکل تشکیل مـی
 «کرزهای» وار به باشند کرزهای دیگری را اریب

مـوتیفهای  شبیه و اشکالی بندنداوّلیه می
 نقش را این دهند کهدوزی به آن میسـوزن

فقط در  نه« بندیآدینک» .گویندمی «بندیآدینک»
ها نیز اجرا حوزه سراوان بلکه در کپرهای سایر حوزه

 شود.می

بستگی دارد  «کرز» چون به طول «لوگ» عرض
 همیشه ثابت است ولی در انتخاب طـول تقریباً

و  توان برحسب وجـود ندارد و هر کس مـحدودیت
 در حالبااین افزاید.می «لوگ» خود بر طول نیاز

زیاد است، اگر بخواهند  «لوگ» کـه طـول مواردی
د امتدا در را «کرز» عرض آن را هم افزایش دهند سه

)منبع:  حوزه نیکشهرلوگ با پوشش کمب و تگرد در  -6تصویر
www.kojaro.com) 

 لوگ با پوشش کمب در حوزه نیکشهر )منبع: نگارندگان(  -7تصویر
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های اسـتحکام از سـتون دهند و بـرایهم قرار می
 کنند.استفاده می »تیردستک» نام به نگهدارنده

حصیری یا همان « تگرد» از «لوگ» برای پوشش
بافند اسـتفاده می «داز» که با برگ نخل وحشی یـا

« لوگ تَگِردی»به همین دلیل به آن  شودمی
هوا جریان یابد، لبهگویند. در تابستان برای آنکه می

بندد. ی تگرد را از سطح زمین بلند کرده و باالتر می

بنابراین عالوه بر کوران هوا در سطح قامت نشسته 
شود. در زمستان یک انسان، نور نیز وارد فضا می

الی پوشش تگردی قرار الیه پالستیک البهیک
دهند. تا از ورود سرما و باران به داخل لوگ می

نند. در ساخت لوگ گاهی بجای کرز جلوگیری ک
 شود. های درخت گز استفاده میاز شاخه

 

     
 
 

 
 

  
 ی سربازمعماری کپری در حوزه -3-8

فرم کپر در حوزه سرباز شبیه حجم نیم بیضوی 
است که از قاعده به زمین نشسته است. مصالح 

اند از: کرز، تگرد، موردنیاز برای ساخت، عبارت
لوگ، ابتدا یک محیط لِکَم و کَمب. برای برپایی 

شود.کرزها را شکلی روی زمین مشخص میبیضی
کنند. کرزهای در نقاط مشخص، در زمین فرومی

ها های آندو، سرشاخهمقابل هم را خم کرده و دوبه
بندند. سپس کرزهای را توسط ِلکَم به یکدیگر می

ی مشبک افقی را به کرزهای عمودی بسته تا سازه
الی لوگ شروع به بستن لوگ کامل شود. از با

کنند. سقف لوگ را کامل با برگ های داز میبرگ
ها را با تگرد جدارهدهند و داز پوشش می

شود پوشانند. البته تگرد را کامالً با سازه قفل نمیمی

 نمای بیرونی کپر در حوزه سراوان )منبع: نگارندگان( - 9تصویر

 گ

 فضای داخل کپر در حوزه سراوان )منبع: نگارندگان( -8تصویر

 گ

 سازه و جزییات اتصال کپر در حوزه سراوان )منبع: نگارندگان( -11تصویر نماهای مختلف کپر در حوزه سراوان )منبع:نگارندگان( -10تصویر
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راحتی بتوانند آن را جهت که هنگام گرما بهازاین
مند شد. لوگ تگردی کنار زد و از جریان هوا بهره

ازحد، کامالً با نیازهای عشایر د سادگی بیشباوجو
نشینان مطابقت دارد. مقاومت زیاد در برابر و کوچ

نیروهای جانبی و عمودی، همساز با اقلیم، حمل 
های آن راحت و نصب سریع و آسان ازجمله ویژگی

  است.

 

 
 حوزه سرباز )منبع: نگارندگان(نماهای مختلف کپر در  -12تصویر

 
ی چابهار: معماری کپری در حوزه -4-8

 کَرگین
کپرها در حوزه شهرستان چابهار دارای پالن 

دار به های قائم و سقف شیبشکل و جدارهمستطیل
نام دارند. « (kargin) کَرگین»باشند و طرفین می

ها نوع لوگ با سایر حوزهای این سیستم سازه
ها بر ی کرگین مانند سایر لوگمتفاوت است. سازه

های نخل نیست، اساس خاصیت ارتجاعی شاخه
ی اصلی اساس سیستم تیر و ستون است. سازه بلکه بر

شود. درخت ِچش یا کنار برپا می یکرگین از تنه
 بهرویش نخل در اقلیم گرم و مرطوب چابهار 

عوض  م و خشک نیست و درگستردگی اقلیم گر
سایر درختان گرمسیری مثل موز، انبه، گواوا، کنار 

روید. شیوه برپایی کَرگین یا چِش در این ناحیه می
به به این صورت است که در ابتدا چهارستون چوبی 

چهارگوشه  در ارتفاع تقریبی یک و نیم الی دو متر
متر کار سانتی 15الی  10ای به عمق پالن در چاله

باشد برای  زیادشود. اگر طول لوگ ذاشته میگ
استحکام بیشتر ستون دیگری در وسط ضلع طولی 

ها، با چهار تیر افقی به شود. ستونکار گذاشته می
شوند. سپس دو ستون عمودی که دو بسته میهم

های دیگر ارتفاع دارند در وسط ضلع برابر ستون
یگری شده و با تیر افقی دعرضی پالن در زمین نصب

بندند. بدین ترتیب قاب ها را به هم میدو سرِ ستون
شود. پس از ساخت ی لوگ ساخته مینگهدارنده

اسکلت اصلی، برای پوشش سازه، کَرزها را 
ی صورت عمودی، بدون فاصله از هم به سازهبه

های دو تا سه تایی کرز را بندند. و دستهاصلی می
وسیله ساد بهصورت افقی به کرزهای عمودی به

کنند. درنهایت پوششی از َتگِرد بر روی محکم می
کشند. به سبب نزدیکی با دریا و تجارت از لوگ می

های چهارتراش وارداتی راه دریا، چوب
ها عالوه بر صنعت دستیابی است. این چوبقابل
ی مسکن کپری نیز مورداستفاده سازی برای تهیهلنج
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صالح در دسترس، اگر گیرد. بسته به نوع مقرار می
های چوب چوب کَرز موجود نباشد از تخته

جای شود. و در مواردی بهتراش استفاده میچهار
های تخت وارداتی برای پوشش لوگ تگرد از ورق

های چوبی شود. به این صورت که ورقاستفاده می
دریک هستند، بر روی را که معموالً با ابعاد یک

 ح سازه را پوشش دهد.کوبند تا تمام سطسازه می

 

 
 نماهای مختلف سازه ی کرگین )منبع: نگارندگان( -13تصویر

 

 
 
 

 
های معماری کپری بررسی تطبیقی گونه -9

 در منطقه
های کپر، سبب شناخت مقایسه تطبیقی گونه

ی مایهشود. دستها، تمایزات و علل آن میتفاوت
غیرمادی های مادی و تواند تمام ویژگیقیاس می

کند، می آنچه امکان مقایسه را فراهم ها و هرکپر
مایه، هایی ازجمله ساختباشد. در اینجا به ویژگی

شده است. سازه، پوشش، کارکرد و اندازه پرداخته

پوشش گیاهی در هر منطقه منبع اصلی تأمین مصالح 
در ساخت کپر است. عشایر بلوچ برای جبران فقر 

یط محیط سازگار کرده و از طبیعت، خود را با شرا
دو پدیده موجود در پیرامون برای تأمین نیازهای 

برند. این دو پدیده یکی خویش نهایت استفاده را می
نخلستان و یکی پوشش گیاهی نخل وحشی )داز( 
در بیابان است. در حوزه سراوان، شاخ و برگ 

نیز برای ساخت کپر کاربرد « تاغ»و « گز»درختان 

 روستای کم شهر )منبع نگارندگان(-نمای بیرونی کرگین -14تصویر روستای لیپار )منبع: نگارندگان(-فضای داخل کرگین -15تصویر
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روید و ر حوزه چابهار نخل وحشی نمیدارد. در بست
ها نیست. نخلستان نیز به گستردگی سایر حوزه

« کنار»و « چش»بنابراین برای ساخت کپر از درختان 
های شود. در این منطقه از چوبکمک گرفته می

سازی آیند و برای کشتیوارداتی که از راه دریا می
برده کاربرد دارند نیز برای ساخت کپر، بهره 

ی سراوان، های هاللی شکل حوزهشود. کپرمی
سرباز و نیکشهر، در حقیقت بر اساس قابلیت خمشی 

پذیر های کمابیش انعطافو مقاومت کششی شاخه
در اینجا تفاوت مهمی در نخل بناشده است. 

ی اول، شود: گونههای این سه حوزه دیده میگونه
که  فحههای موازی ایستاده بر یک صردیفی از قوس

با اجزای افقی در فواصل منظم به همدیگر 
باشند ای میگر طاق گهوارهاند و تداعیشدهدوخته

های ی دوم با قوس)حوزه سراوان(، و گونه
النهاری که در تیزه یا رأس به هم متصل نصف

های موازی هم و به شکل مداری اند و با حلقهشده
یکشهر(. شوند )حوزه نافقی به یکدیگر بافته می

کپرهای سه حوزه سراوان، سرباز و نیکشهر اگرچه 
ها هایی در پالن دارند ولی فرم کلی آنتفاوت

ای هاللی است. این فرم سقف عالوه بر دالیل سازه
توان گفت ذکرشده، دالیل اقلیمی نیز دارد. می

تابش آفتاب، شدت یکنواختی براین نوع سطح 

ندارد، لذا در فضای داخل، جریان هوا ایجادشده و 
شود. در باعث پایین آمدن درجه حرارت می

ی چابهار، با توجه به رطوبت باالی منطقه، حوزه
د جریان هوا، اهمیت بیشتری نسبت به تابش خورشی

دارد. کپرهای حوزه چابهار، پالن مستطیلی با جهت 
شوند تا دریا ساخته میغربی دارند و روبه-شرقی

بیشترین برخورد را با جریان نسیم دریا و خشکی 
طرف جنوب منطقه بلوچستان داشته باشند. هرچه به

رویم زاویه تابش خورشید به خط عمود پیش می
با ساخت سقف شود. در حوزه چابهار، تر مینزدیک

دار، تا حدودی از تابش صورت شیبکپرها به
عمودی و یکنواخت بر تمام سقف کپر، جلوگیری 

کپرهای حوزه چابهار یا همان کرگین  شده است.
است که عالوه بر مسکن متحرک و عشایر دامدار، 
مسکن اصلی روستاهای ثابت و یکجانشین با معیشت 

ارگوش گونه چهرفته است. صیادی به شمار می
های ساختمانی پیشین، از حالت نسبت به انواع گونه

مندی بیشتر موقتی بودن به سمت ثبات و قاعده
قابلیت گسترش را فراهم  کشیده شده است و

طور مثال در کپرهای حوزه چابهار، کند. بهمی
شود ی اصلی ساخته میفضای دیگری در کنار سازه

ز نسبت به باکه حکم نشیمن را دارد و فضایی نیمه
 (. 12آید )تصویر حساب میی کرگین بهفضای بسته

 

 
 قابلیت گسترش سازه کرگین به مثابه گونه چهارگوش )منبع: نگارندگان( -16تصویر
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ویژگی مساکن کپری در چهارحوزه نام برده شده در منطقه بلوچستان )مأخذ: نگارندگان( -2جدول   

 حوزه چابهار حوزه نیکشهر حوزه سرباز حوزه سراوان 

 کَرگین لوگ کَمبی یا کَمب لوگ کَمبی لوگ تَگِردی گذارینام

 مستطیل دایره بیضی مستطیلی فرم پالن

 پالن

   
 

 نمای عرضی

  
  

  

 نمای طولی

    

 

 

 دارمسطح شیب کروی هاللی هاللی فرم

 مصالح

های نخل وگز و شاخه
 مصنوعات برگ داز

های نخل یا گز و برگ شاخه
 داز و مصنوعات آن

های نخل و شاخه
برگ داز و 

 مصنوعات آن

ی درخت چش و کنار و تنه
های نخل و مصنوعات شاخه

برگ داز و یا الوار و 
 تخت وارداتیهای ورق

 پوشش

کامالً پوشیده شده توسط 
شده یا برگ داز حصیر بافته

های پالستیک به همراه الیه
 در فصل زمستان

برگ داز در سقف و حصیر 
 هادر جداره

کامالً پوشیده با برگ 
داز یا پوشش برگ 
 داز به همراه حصیر

کامالً پوشیده شده توسط 
ای حصیر یا پوشش ورقه

وارداتی به همراه ای تخته
 حصیر

 سازه

سازه هاللی و مشبک  بر 
اساس قابلیت خمشی و 

 کششی اجزا

سازه هاللی و مشبک  بر 
اساس قابلیت خمشی و 

 کششی اجزا

سازه هاللی و مشبک  
بر اساس قابلیت 
خمشی و کششی 

 اجزا

سیستم نگهدارنده قاب تیر و 
 ستون

 کارکرد

محل زندگی عشایر با تجمیع 
عملکردهای زیستی و 

 خدماتی

محل زندگی عشایر با تجمیع 
عملکردهای زیستی و 

 خدماتی

محل زندگی عشایر با 
تجمیع عملکردهای 

 زیستی و خدماتی
 و

فضای جنبی با 
 عملکرد خدماتی در

 ی سنگینکنار ابنیه

محل زندگی عشایر با تجمیع 
عملکردهای زیستی و 

 خدماتی
 و

فضای جنبی با عملکرد 
کنار ابنیه ی  رخدماتی د

 سنگین

 اندازه
متر با طول  3تا  2.5عرض 

 متغیر متناسب با نوع کارکرد
متر با طول  3تا  2.5عرض 

 متغیر متناسب با نوع کارکرد

متر  4تا  2قطر 
متناسب با نوع 

 کارکرد

 3متر و طول  3تا  2.5عرض 
متر متناسب با نوع  5متر تا 

 کارکرد
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 نتایج پژوهش -10
آنچه بیان گردید تالشی در جهت شناساندن 

ای از معماری اصیل بلوچستان است. معماری گوشه
ای از معماری سازگار با کپری در بلوچستان، نمونه

هزینه، استفاده از محیط است. ساخت آسان و کم
مصالح موجود در طبیعت، همسو با شرایط اقلیمی، 

معماری کپری همچنان تداوم باعث شده تا سنت 
یابد. لذا با توجه به نیاز به مسکن ساده، سریع و 

گیری است.  ی الگوارزان، این مورد شایسته
ی بلوچستان، سرزمین وسیعی است و دارای منطقه

تنوع آب و هوایی، پوشش گیاهی و تنوع جغرافیایی 
عنوان قوم بلوچ، است. اگرچه مردمان آن به

 رند ولی دارای خردهخصوصیات مشترک دا
های مختلف جغرافیایی های فرهنگی در پهنهتفاوت

های مختلف بروز ها در حوزههستند. این تفاوت
و موجب  ها معماری استیافته که یکی از این حوزه

های تنوع در معماری منطقه شده است. طبق پیمایش
 شده، چهارمیدانی صورت گرفته در منطقه مشخص

ی در چهار پهنه« = لوگکپر»الگوی ساخت 
های جغرافیایی شناسایی شد. تفاوت عمده لوگ

چهار حوزه، در شکل ظاهری و فرم پالن و نوع 
پوشش سازه است. از منظر سازه، سیستم ایستایی در 

ها با سیستم ایستایی تیر و ستون حوزه چابهار لوگ
ی های هاللی شکل حوزهکپرشوند. ساخته می

شهر، در حقیقت بر اساس سراوان، سرباز و نیک
های قابلیت خمشی و مقاومت کششی شاخه

پذیر نخل بناشده است. که البته از کمابیش انعطاف
ی گونهشوند. میمنظر نوع ساخت به دو گونه تقسیم 

های موازی ایستاده بر یک اول، ردیفی از قوس
که با اجزای افقی در فواصل منظم به  صفحه

ای گر طاق گهوارهتداعیاند و شدههمدیگر دوخته
های ی دوم با قوسباشند )حوزه سراوان(، و گونهمی

النهاری که در تیزه یا رأس به هم متصل نصف
های موازی هم و به شکل مداری اند و با حلقهشده

 شوند )حوزه نیکشهر(.افقی به یکدیگر بافته می

 
 نوشتپی

1-Typology 

2-Type 

3-Topos 

4-Typos 

5-Model 

6-Exemplar 

7-Form 

8-Class 

9-Symbol 

10-Character 

 
 منابع

نامه تحقیقات فصل ؛ نمونه عشایر سراوان،زیستمحیطن بلوچ در سازگاری با نشینافنون کوچ (.1367)سعیدالهی، محمدجانب -
 .148-122صص  ،9 شماره ،جغرافیایی

 .118- 92 صص 43شماره  ،تحقیقات جغرافیایی نامهفصل، (. مساکن سنتی بلوچ1375)سعیدالهی، محمدجانب -
مرکز  ،های ساختمانی: مصالح و سیستمسوم دفترشناسی مسکن روستایی استان خوزستان، گونه .(1363)و همکارانحبیبی، محسن  -

 .59نشریه شماره ، تهران، تحقیقات ساختمان و مسکن
 چاپ دوم. ه کسری، مشهد،کتابکدشناسی مسکن، ترجمه: خسرو افضلیان، انسان .(1392)راپوپورت، آموس -



 1396 زمستانو  پاییز، ششمنشریه معماری اقلیم گرم و خشک. سال پنجم، شماره                                           96

 

مسکن روستایی در  هایگونهبندی در مسکن بومی و تبیین رویکردی برای دسته« گونه»(. واکاوی مفهوم 1394)راهب، غزال -
 .150شماره  محیط روستا، مسکن وایران، 

 nomads.ir-sbو بلوچستان، برگرفته از سایت:  سازمان امور عشایر استان سیستان -
، جغرافیا و توسعه، ان و بلوچستانبندی اقلیمی استان سیستپهنه (.1387)مرتضید، نژااسماعیلسلیقه، محمد؛ بریمانی، فرامرز و  -

 .116 - 101 پژوهشی(،صص-)علمی 12شماره 
 36صص110شماره  ،مسکن و انقالب ،ستانروستایی سیستان و بلوچهای مسکن معرفی و بررسی ویژگی .(1384)طبسی، محسن -

-47. 
 .چاپ اول ،نشر دنیای نو ،ترجمه: غالمحسین معماریان ،شناسی اولیهگونه(. 1368)کاتالدی، جان کارلو -
 تهران. ،موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران ،بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران (.1390)وحید قبادیان، -
جغرافیای استان سیستان و بلوچستان، شرکت چاپ (. 1389)د؛ مرادی، اسداهلل؛ خطیبی، منیژهرئیسی، حسین؛ کربالیی، محموملک -

 رسی ایران، تهران، چاپ یازدهم.های دو نشر کتاب
پژوهشی انجمن علمی معماری و -شناسی معماری، نشریه علمیگونه و گونه .(1392)معماریان، غالمحسین؛ علی طبرسا، محمد -

 .114-103پاییز و زمستان، صص  ،6شهرسازی ایران، شماره 
 دانشگاه یزد. اکبر،کوششگران، سید علی جنوبی بلوچستان،نیمهشناسی مسکن اصیل روستایی گونه(. 1396)حسنا ملکزاده، -

- Memarian Gh (1998), House typology in Iran, (Ph.D. Thesis), Manchester, U.K.  
- Redfield Robert (1953), The primitive world and its transformations. Ithaca, N.Y. Cornell university press. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


