
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  هاای للماد  ر یمی اه معمااری اقلایم گارم و خشاک و        انتشاار نتاایپ واشوه     "معماری اقلیم گرم و خشک"هدف نشریه

 .های معماری س تد، مرمت، ه رهای وابسته به معماری، شهرسایی، طراحد شهری و انرژی استموضولات مرتبط با آن  ر حویه
 ای  ر  اخل یا خارج ار گرفتن موضوع مقاله  ر یمی ه تخصصد نشریه، مقاالت یا بخشد ای آن نباید  ر هیچ مجلهلالوه بر قر

ها، ها، سمپوییومیمان  ر جریال  اوری و یا چاپ باشد. مقاالت ارائه شده به صورت خالصه مقاله  رک گرهای کشور به طور هم 
 تواند  ر قالب مقاله کامل ارائه شوند.شده باشد، مدسمی ارهای  اخلد و خارجد که چاپ و م تشر 

 های  ریافتد آیا  است.نشریه  ر ر  یا قبول، ویرای ، تلخیص یا اصالح مقاله 
 شو  و مسؤلیت صحت محتوای مقاالت به لهده نویس دگان است. اصالح و خالصه کر ن مطالب با نظر نویس دگان انجام مد 
 شو   ا ه ارجاع مذکور م بع کامل اطاللات و شماره با گران، م بع مور  نظر  ر صورت استفا ه ای مطالب  ی. 
 .مقاالت م درج لزوماً نقطه نظرات مسئولین نشریه نبو ه و مسئولیت مقاالت به لهده نویس دگان است 
 ر نوشاتارها  رس د. نشریه ای وذیرش ساای وشوهشد وس ای  اوری و تصویب  ر هیات تحریریه به چاپ مد -نوشتارهای للمد

 نظیر ترجمه، گر آوری، مروری و...( معذور است.
  نوشتارهای ارسالد نباید قبال  ر نشریه  یگری به چاپ رسیده و یا بطور همزمان به سایر نشریات و یا سمی ارها برای بررسد

 و چاپ ارائه شده باشد.
 تارهای انگلیسد یباان را نیاز  ر صاورت تاییاد باه      نوشتارها ترجیحا به یبان فارسد باشد. با وجو  این نشریه قا ر است نوش

 چاپ برساند.
  است: های ییر به ترتیب ضروری ر ت ظیم فایل اصل مقاله، رلایت بخ 

 چکیده فارسد )باید به ت هاید بیان ک  ده صفحه اول: بدون نام و مشخصات نویس ده )نویس دگان( و فقط شامل ل وان مقاله ،

 و( باشد کلمه  033 حداکثر و گیرینتیجه و هایافته ترینمهم وشوه ، روش وشوه ، اهداف یا ألهمس بیان شامل تمام مقاله و

 .کلمه نوشته شو  6تا  0وان مقاله بالفاصله بعد ای چکیده و بین ل  و متن به مربوط کلیدی هایواژه. باشد کلیدی هایواژه

  مور ( 0های وشوه  )حداکثر ورس 

 بیان اهداف یا فرضیه، روش تحقیق ) ر معرفد روش تحقیق صرفاً به نام روش بس ده نشو  و لالوه مقدمه: شامل بیان مسئله ،

لات، مراحل انجام و فرآی د وشوه  ذکر گر  (، و ساختار مقاله اطال گر آوری روش انجام، مراحل همچون موار ی ل وان، بر 

 باشد.مد

 ویشی ه تحقیق 

  ها(و بیان یافتهبدنه اصلد وشوه  )چارچوب نظری، بحث 

 گیرینتیجه 

 اند ) ر صورت نیای(تشکر و قدر اند: سپاسگزاری ای همکاری و راه ماید کساند که  ر تدوین مقاله نق   اشته 

 های التین و توضیحات ضروری  رباره اصطالحات و مطالب مقاله، که به ترتیب با شماره  ر متن و ها: شامل معا لنوشتود

 .ر انتهای مقاله و قبل ای فهرست مقاله  رج گر  نوشت  به صورت ود

 الفبا بر حسب نام خانوا گد نویس ده ترتیب به اند،قرارگرفته است ا  مور  متن  ر که م ابعد صرفا م ابع فارسد و التین شامل 
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 (20/05/1397 ، تاریخ پذیرش نهائی:03/01/1397)تاریخ دریافت مقاله: 

 
 چکیده

شهرستان جیرفت استان  در رودهای روستایی حوزه فرهنگی هلیلسکونتگاه انواع شیوه سکونت و و مطالعه جووجست فرایند در
ساز های دستسازه .ای وسیع و با نمودهای کمابیش متفاوت قابل مشاهده استدر گسترهکه  ودشمیهای سبکی یافت کرمان، سازه

خگوی نیازهای زیستی و طی سالیان زیاد پاسنشینی و یا زندگی ساده روستایی دارند و ریشه در فرهنگ عشایری و کوچو بومی که 
طرحواره ذهنی این در طول سالیان متمادی، بخش مهمی از که ( مینیمال) گراییکمینههای سکونتگاه .اندبوده مردم منطقهسکونتی 

ها را فراتر از ساکنین، آن زندگیها در خاطر و این سازهو جایگاه  حضور پیوسته، دیرپایی. را شکل داده است کونتمردمان از س
رود سکونت روستائیان حاشیه هلیل الگویناپذیر از و بخشی تفکیک فرهنگ -فنجلوه بارزی از یک  یک سازه صرف، تبدیل به 

به ویژه در شرایطی که  ،نمایدنموده است. چنین جایگاهی مطالعه، شناخت و معرفی این الگوهای سکونت روستایی را ضروری می
 سبکی یهاسازه ترینشاخص از جمله توجهی شده است.نسبت به آن بیرود های حاشیه هلیلگاهدهی سکونتهای ساماندر طرح

 بهنوشتار قصد آن دارد تا با توسل این  .توان نام بردرا می پرکَو  کُتوکو وارکَ ،شودمشاهده می ناحیه مورد اشارهکه به وفور در 
به ، ها و بازدیدهای میدانیتبرداشاستناد به اطالعات حاصل از  اب و مقایسۀ تطبیقی یتحلیل -یتوصیفو  گراروش تحقیق زمینه دو

ها، نقاط ها و تفاوتها، شباهتویژگی وپرداخته منطقه  در نواحی مختلفها آن سیر تحولو تبیین  این سه سازه مطالعه و بررسی
در طراحی تواند طراحان و متولیان روستایی منطقه را بدیهی است شناخت حاصل شده می هر یک را بیان نماید.قوت و ضعف 
 یاری دهد. ،با الگوهای بومی موجود همساز، مسکن روستایی

 
 جیرفترود هلیلمسکن روستایی، سازه سبک، کُتوک، کَوار، کپر،  ها:کلید واژه
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 پرسش پژوهش
های ال از چیستی سازهی این پژوهش، سؤال اصلسؤ 

وار، سبک روستایی در دشت هلیل رود، یعنی کَ
 پر است.توک و کَکُ
 

 و بیان مسئله مقدمه -1

های روستایی حوزه فرهنگی سکونتگاه در
های سبکی رود و جنوب استان کرمان، سازههلیل

اسامی مختلف، شود که به اشکال و مشاهده می
ناشدنی از کالبد زیست روستائیان بخشی تفکیک
های سبک که بخشی از هویت و است. این سازه

دهند، ریشه روستایی را شکل میفرهنگ سکونت 
در زندگی عشایری دارد که سابقه آن در منطقه 
جیرفت موجود است. همین پیشینه و سابقه سکونتی، 

های سبک را تبدیل در طی سالیان متمادی، این سازه
نطقه از مبه بخش مهمی از طرحواره ذهنی ساکنین 

سکونت و شیوه زیستن نموده است، که شبیه هر 
الگوی بومی دیگر، پیوند و همسازی مناسبی با 
شرایط اقلیمی، فنی و معیشتی منطقه دارد. 

های سبک که در حوزه ترین این سازهشاخص
جغرافیایی یاد شده قابل مشاهده است، عبارتند از 

در واقع کوار، کتوک و  .«پرکَ »و  «توککُ»، «وارکَ»
هایی از معماری بومی، یا توان جلوهکپر، را می

مجموعه دانست، برخاسته از  «فرهنگی-فن»
عوامل فنی، محیطی و فرهنگی که از گذشته تا به 
امروز به عنوان تمام یا بخشی ازکالبد و ظرف 

 روستایی در منطقه بوده است. زندگی
مطالعه این چنین ماهیت و جایگاهی، شناخت و 

نماید های سبک را به یک ضرورت تبدیل میسازه
در شکل نوین  به ویژه در حوزه معماری که اساساً

کید أهای آن مورد تآن نیز توجه به بوم و قابلیت
 .است

سفانه در سالیان أبه رغم چنین ضرورتی مت 
دهی هدف سامان گذشته، در ساخت و سازهایی با

های روستایی و یا در بازسازیهای وضعیت اقامتگاه
پس از سوانح طبیعی چون سیل و زلزله، که در منطقه 

شود، به کرات حادث میرود دشت هلیل
ترین نشانه از توجه به معماری و مالحظات کوچک

محصول چنین  شود.بومی منطقه دیده نمی
رویکردی بروز نوعی ناهمگنی میان ساخت و 

ی منطقه، از ابعاد سازهای جدید و اقتضائات سرزمین
. از استاقلیمی، عملکردی، فرهنگی، بصری و ... 

دیدگاه محققین، بروز این شرایط حتی به بهانه و یا 
طح رفاهی روستائیان توجیه بهسازی و ارتقاء س با

مواجهه با  قابل قبول نیست چرا که در هر شکل از
نباید این مساله را »های روستایی، گاهسکونت

که هویت و پاسداری از فرهنگ و فراموش کرد 
« سنت روستائیان، ارزشی غیر قابل انکار است

های فقدان آن طرح  ، که در(33: 1388)خسرونیا، 
شوند که به های مخربی تبدیل میبهسازی، به پدیده

-اساس جامعه و فرهنگ روستایی لطمه وارد می

های تیپ بدون توجه به ارائه نقشهامروزه  نماید.
فرهنگ و الگوهای بومی ساخت در روستاهای 

رود و جنوب استان کرمان، منجر به حاشیه هلیل
بحرانی که در »ایجاد بحرانی مکانی شده است، 

ایجاد فضاهای فاقد هویت، تاریخ و ارتباط تبلور 
 .پور(، به نقل از سرتیپی1382پرتویی، ) «یافته است

ر در هر چند امروزه بحران مکان بحرانی فراگی
های کالبدی و معماری در مقیاس شهر و حوزه
های ناصواب خود اما این پدیده، نشان ؛است روستا

را در روستاها از جمله در مناطقی مثل حاشیه 
 دهد.  می بروز ترای واضحگونهرود به هلیل

 
 
 



 3رود )کَوار، ک توک، کَپر(                                                          الگوهای معماری سب ک روستایی حوزه فرهنگی هلیل

 

 
 

 پژوهش اهداف -1-1
های معماری و الگوهای گیری از قابلیتبهره

مکانی از جمله در جغرافیای ساخت بومی در هر 
بهره بردن از این  هرود، وابسته به فهم چگونهلیل

فهم چگونه بهره بردن نیز در گرو فهم  ست والگوها
در این بر این اساس بومی است. و شناخت الگوهای 

های سبک کوار، تا سازه شود؛مقاله تالش می
های ساخت بومی کتوک و کپر، به عنوان الگو

ر گیرند، قرا رود، مورد مطالعه و شناساییهلیلمنطقه 
ر سه حوزه، عملکرد، مصالح و ها دآن از شناختیتا 

دست یابی به  و کارکرد اقلیمی حاصل آید. ساخت،
مکانی و زمانی تحول  این اطالعات با تاکید بر سیرِ

در الگوهای یادشده و همچنین شناخت نقاط قوت 
از الگوهای  استفاده تواند بهها، میو ضعف آن

ساخت بومی در ساخت و سازهای جدید یاری 
 رساند.
 

 روش انجام پژوهش -2-1
این پژوهش از حیث ماهیت و رویکرد آن، از 

که  آیدهای کاربردی به حساب میجمله پژوهش
مطالعات آن به لحاظ نوع موضوع و شرایط خاص 

و گرا( مبنا )زمینه، بر مبنای راهبرد دادهبستر آن
صورت  و مقایسۀ تطبیقی تحلیلف، توصیهمچنین 

شود با مطالعه، در این روش تالش میگرفته است. 
مشاهده و بررسی شواهد و منابع اسنادی و شفاهی، 
اطالعات استخراج و دانش مورد نظر از طریق رجوع 

 به خود زمینه و حضور در آن حاصل گردد.
 

 ابقه پژوهشس -3-1

های هادی مشاورین طرحشاید بتوان مطالعات 
روستایی در منطقه را، از حیث جغرافیایی و پرداختن 

ترین های روستایی، نزدیکبه موضوع اقامتگاه
مطالعات به پژوهش حاضر به حساب آورد که به 

سفارش و نظارت بنیاد مسکن جیرفت صورت گرفته 
دهد است. مروری بر این دست مطالعات نشان می

ها به شکل عمده، آن که حوزه توجه و پژوهش
آوری اطالعات عمومی روستاها بدون تمرکز جمع

های سبک های بومی و سازهبر موضوع ساخت
 باشد. روستایی می

ترین پژوهشی که به ترین و گستردهاما اصلی
اوخر دهه درخواست بنیاد مسکن استان کرمان، در 

انجام شده، گرکانی و همکاران  توسطهشتاد 
شناسی مسکن گونه»پژوهشی است با موضوع 

تابی که نتیجه آن در قالب ک« روستایی استان کرمان
با همین عنوان در دسترس است. در این پژوهش 

رود نیز ارزنده، به جیرفت و روستاهای حاشیه هلیل
های سبک با در آن از تمامی سازه پرداخته شده، امّا

ون آن که به شکل ویژه نام عمومی کپر یاد شده بد
 (.1393)گرکانی و دیگران،  مورد مطالعه قرارگیرند

تر به موضوع مطالعاتی نیز به شکل خاص
رود توجه و یا به های سبک روستایی هلیلسازه

اند. از جمله سالمی در تعریفی کلی از آن پرداخته
خرما در "ای تحت عنوان در مقاله 1383سال 

شناسی به با رویکرد واژه، "فرهنگ مردم کرمان
وار کرده و از کَالگوهای سکونتی مردم منطقه اشاره 

خانه تابستانی ساخته شده از چوب و »با عنوان 
: 1383)سالمی،  یاد نموده است «های نخلشاخه

های بومی منطقه هر چند در زمینه سازه(. 49
رود به صورت خاص منابع قابل توجهی یافت هلیل
پطروسیان، تحت عنوان  ای ازدر مقالها شود، امّنمی
 "های ابتدایی در منطقه جیرفت نگاهی به معماری"

در مجله هنر و معماری ارائه  1347-48که در سال 
های تصاویری هر چند محدود از سازهشده است، 

سبک منطقه و اطالعات مربوط به آن به چشم 
خورد که در این مقاله نیز از آن استفاده شده می

  (.1348)پطروسیان،  است
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 پژوهشجغرافیای  -4-1
ای رود، حوزهحوزه فرهنگی و جغرافیایی هلیل

گسترده به وسعت جیرفت تا جازموریان را شامل 
شود. به سبب این گستردگی و در جهت تحدید می

جغرافیای پژوهش، مطالعه بر روی روستاهای حاشیه 
رود درمحدوده شهرستان جیرفت متمرکز هلیل

های در این محدوده با توجه به وجود اقلیمگردید. 
وع، تعدادی از روستاهای بخش کمابیش متن

وئیه به عنوان اقلیم معتدل و سرد بارز و ساردجبال

کوهستانی و روستاهایی نیز در محدوده گرم و نیمه 
مرطوب در ناحیه جیرفت مرکزی مورد مطالعه قرار 

رفت. در فرایند تعیین محدوده جغرافیایی پژوهش گ
تر نمودن پوشش مطالعاتی بر روی و با هدف کامل

های سبک روستایی، تعدادی از روستاهای سازه
در جنوب شهرستان  گنجمنوجان و قلعهشهرستان 

جیرفت نیز به محدوده مورد مطالعه افزوده شد تا 
 تری صورت پذیرد.مطالعه کامل

 

                       
 بندی سه حوزه شهرستان جیرفتنقشه تقسیم -2تصویر  نقشه استان کرمان                        -1تصویر

 

های سبک سابقه سکونت و سازه -2
  روستایی در منطقه جیرفت 

رود، از با منطقه جیرفت در حوزه دشت هلیل
های فالت مرکزی ایران به گاهترین سکونتسابقه

در دوره  رود که شواهدی از سکونت انسانشمار می
ست. تاریخی و تاریخی در آن یافت شده اپیشا

رتا به منطقه منسوب نمودن تمدن شبه سومری آ
جیرفت، به استناد آثار یافت شده در مناطقی چون 

روستای کنارصندل، گواهی است بر های باستانی تپه

دیرینگی سکونت در این حوزه جغرافیایی. به رغم 
تاریخ طوالنی سکونت در این منطقه، داستان حضور 

گاه در آن در طول انسان و کیفیت ایجاد سکونت
دانی، رونق و ای از آبازمان دچار تحوالت گسترده

شکوه و رونقی  .بوده استشکوه تا ویرانی و رکود 
هشتم پایان یافته به واسطه حمله لشکر مغول در قرن 

هایی از گیری نسبی در دورهو رونق هجری قمری
 (.1393)امیرحاجلو، جمله در دوره قاجار
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 .(hamgardi.com: مأخذ)زیگورات تمدن ارت )روستای کنارصندل جیرفت(،  -3تصویر

 
با تمامی این تحوالت، آنچه در دوره معاصر در 

های پیرامون آن در گاهشهر جیرفت و سکونت
گردد، نشانی از شکوه رود مشاهده میدشت هلیل

گذشته، به ویژه از حیث کالبدی و معماری بر چهره 
به گواهی اسناد و منابع موجود، در دوره ندارد. 

بناهایی ساخته شده از شاخ و ها، قاجاریه، اکثر خانه
 بوده است «هرلَ» و «پرکَ »برگ گیاهان، موسوم به 

دوره اوایل  در (.212: 1385)وزیری کرمانی، 

و شهرستان جیرفت، پهلوی، در جنوب کرمان 
های خشت و گلی محدودی در کنار ساختمان

کم سرعت گیرد و کمهای کپری شکل میخانه
شود. ها با مصالح خشت و گلی بیشتر میساخت خانه

ها در اثر سیلی ویرانگر بیشتر این خانه 1371در سال 
دیده، با تخریب و ساکنین برخی روستاهای آسیب

هایی گیری از تسهیالت دولتی، به ساخت خانههبهر
پردازند که این روند با مصالح آجری و سیمانی می

 .(4)تصویر تا به امروز نیز ادامه دارد
 

      
 .(1395نگارندگان، ، )مأخذ: هلیل روددر حوزه فرهنگی روستایی امروزه  چهره مسکن -4تصویر

 
ای پیوندی دیرینهقطع نظر از این روند کلی، هم

ساکنین منطقه به ویژه در مناطق بین زندگی 
های سبک ساخته شده از شاخ و روستایی، با سازه

برگ گیاهان بومی وجود دارد که حکایت از 
در زندگی و کالبد ها جایگاه قابل توجه این سازه

با نگاهی به شمال تا  زیست مردم این منطقه دارد.
توان به شناسایی سه گونه رود میجنوب دشت هلیل
توان های گیاهی پرداخت که میاصلی از این سازه

نیز  "های گیاهیساختبافت"از آن با عنوان 

پر توک و کَوار، کُکَشامل  این سه گونهد. نام بر
 شود.می

 
های ساختبافت و معرفی شناسایی -3

 پر(کَکُتوک و )کَوار، گیاهی

به نوعی از  های بومی منطقهدر ساخت سازه 
 است استفاده شده و محیط پیرامونگیاهان اطراف 

ز طبیعت ها او به علت اینکه بافت و ساخت این سازه
 بافت توانها را میآن یردگالگو میو محیط 
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در ادامه سه گونه  برشمرد.ی نیز های گیاهساخت
توصیف و  )کَوار، ُکتوک، کَپر( ساخت گیاهیبافت

 :شودتشریح می
 

 وارکَ -1-3
مورد استفاده در سکونتی کَوار، نوعی سازه 

های های شهر جیرفت است. در روستاروستا
سردسیری جیرفت در فصل بهار و تابستان و در 

مرطوب جیرفت مرکزی با آب و هوای گرم و نیمه
عالوه بر تابستان در ساعاتی از فصل پاییز و زمستان 

گیرد.  این سازه اتاقکی با مورد استفاده قرار می
که در وسط یا گوشه  استسطح مربع یا مستطیل 

یک ضلع آن بازشویی وجود دارد. با توجه به اینکه 
، انسان و اثر معماری ارتباطی میان مثلث طبیعت

ر آن به کار همیشگی بوده است؛ مصالحی که د
 روند همه از طبیعت و محیط اطراف هستنند. می

این مصالح عموماً الیاف درختانی مثل بادام تلخ 
و چوب  خرما شاخه درخت، 1)بادام کوهی(

و ... هستند. از چوب  3و صنوبر 2درختانی مانند گَز
و از الیاف ها و تیرهای سازه خت برای ستوندر

ه عنوان پوشاننده ... بدرخت خرما و بادام کوهی و 
این سازه در هر روستایی  (.5)تصویر شوداستفاده می
 شود.پا میاری بستگان و مردان برتوسط همک

 

 
 .(نگارندگان خذ:مأ)، وارمراحل ساخت مدول کَ -5تصویر

 
در  آن جایگاهوار و انواع کَ -1-1-3

های مختلف شهرستان های بخشروستا
 جیرفت

با مشاهده و مطالعات انجام شده در این پژوهش 
ها انواع مختلفی که کوار ه این مهم دست یافته شدب

تقسیم  مختلفهای در دستهها را توان آندارند و می
شرح داده ادامه پنج نوع کوار بندی کرد که در 

 :شودمی

خرما و  شاخه درختواری که از کَ  نوع اول:
شکل مربع یا به ب درختانی مانند گز و ... چو

های چوبی که اطراف و سقف آن را با پایهمستطیل 
و از فضای داخل ساخته  ؛پوشانندبا پیش خرما می

بسته به محیط ه شود. البتآن برای زیستن استفاده می
نوع پوشش َکوار  و مصالح موجود در طبیعت

.(6)تصویر شودمتفاوت می
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 (1396نگارندگان، تابستان مأخذ:)روستایی، کنار خانه  -درون کَوار -6تصویر

 

ساخته نوع اول از  تر سادهاین نوع کَوار  :دومنوع 
شاخ و برگ به اقتضای اقلیم از مصالح آن  شده و

درختان محیط پیرامون منطقه هستند و به  گیاهان و
مکن است مواردی هم مشکل مربع و مستطیل و در 

دهد. تشکیل درخت یک که ستونی از این سازه را 
نخلستان و به عنوان سایبانی در باغ،  این نوع سازه

نیازمند تعمیر کاربرد دارد و بعد از مدتی جالیزها 
 شودالبته بیشتر رها  شده و دوباره ساخته می .است

 .(7)تصویر
 

    
 .(1395نگارندگان، تابستان مأخذ:)کَوار مجزا در باغ، -7تصویر

 

 نوعی از کَوار در مناطق گرم و :نوع سوم
گویند. به این مرطوب که به آن آدوربند مینیمه

کوار ر تابستان اطراف دو تا سه ضلع صورت که د
ها پوشانند و روی آنرا از گیاه خارشتر )آدور( می

کولر آبی ریزند. این سازه در حکم یک آب می
شود و خنک می کند و هوای داخل کامالًعمل می

کاربرد آن به عنوان فضایی برای زیستن در تابستان 
 ی آن برای این پژوهش یافت نشدنمونه است.

.(8)تصویر
 

 
دهد و رطوبت باعث خنک شدن فضای داخلی را جوی آب تشکیل میمدل شماتیک آدوربند، اطراف آن -8تصویر

 )مأخذ: نگارندگان(.شود می
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اسکلت آن  نوعی دیگر از َکوار که نوع چهارم:
های خرما و چوب درخت گز ساخته شده از شاخه

برخی  پوشانند،را با اندود کاهگل می آن اطرافو 

 گویند.)کَنتوک( نیز می مردم بومی به آن ُکتوک
مناطق گرم در ، به فرم مربع یا مستطیل کواراین 

معموالً برای انبار وسایل و یا آغل شود و استفاده می
 .(9)تصویرکاربرد دارد گوسفندان 

 

 
 (4مأخذ: آرشیو نگارندگان)، )امروزه برای نگهداری حیوانات( کَوار در مناطق گرمسیری -9تصویر

 

موسوم به کوار نوع دیگری از کوار،  :نوع پنجم
گذشته استفاده زیادی داشته و بیشتر در  از نیز، تختی

. در ساخت رودبه کار میمرطوب اقلیم گرم و نیمه
های عنوان ستونکاین سازه از چهار عدد چوب به 

های افقی تیرشود و روی آن تفاده میاصلی سازه اس
و سپس روی این تیرها را با شاخه درخت  قرار داده

در پناه سایه آن  پوشانند.خرما و الیاف گیاهی می

ها روی گیرد و شب... قرار میو آب و  مواد غذایی
)بهار خواب( بسته شده و برای  بندآن پشه

)مردم  شودزیستی ساکنین استفاده میهای فعالیت
یز ن 5بومی بعضی روستاها به آن بنبولوک

در تابستان به علت رطوبت زمین و  .گویند.(می
حیوانات و حشرات حرارت بیش از حد و فراوانی 

... حضور این نوع َکوار در حیاط نقش گزنده و 
.(10)تصویر 6اساسی دارد

 

       
 .(مأخذ: نگارندگان)(، )تختی برای استراحت وارای از کَمونهن -10تصویر

 

های جنوبی شهرستان وار درکَ -2-1-3
گنج، منوجان، رودبار، قلعه) جیرفت
 کهنوج(

 شهرستان جیرفتکوار در شهرهای جنوبی 
به علت گرمای شدید  مانند بخش مرکزی جیرفته

کتوک از  معموالًو  نیستپاسخ مناسب اقلیمی هوا 
)در  کوارسیستم و از  کنندکپر استفاده میو 
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به عنوان انبار آب و وسایل  ابتدایی( کوچک وحد
ای کوار نوع چهارم به عنوان سازهیا ، و مواد غذایی

 .شوداستفاده می حیواناتبرای 
 

 کُتوک -2-3

رود های حاشیه هلیلنوعی از خانهکُتوک 
با پالن بیضی و دایره و با استفاده از شاخ و  جیرفت،

ای شود و بافت شبکهت خرما ساخته میبرگ درخ
و  در این پژوهش به شکل نامنظمی دارد. کُتوک

 (. امروزه12و  11)تصویر گذشته یافت نشد کاربرد

شود. بیشتر برای نگهداری دام و طیور استفاده می
آید، میتاریخی بره که از اسناد و منابع آنگون

رود در دشت سکونت اصلی مردم حاشیه هلیل
 های ابتداییسالجیرفت در زمان قاجار تا حدود 

 یهااند. بعد از آن اتاقها بودهعصر حاضر این خانه
یابند و بیشتر افراد در کنار خشت و گلی رواج می

های خشت و گلی ها به ساختن خانهاین کُتوک
حاشیه از گذشته جایگاه زندگی پردازند. این می

ها هم نظم نشین نیز بوده و محل آبادیمردم کوچ
 مشخصی نداشته است. 

 

 
 .بازترسیم: نگارندگان( -مقطع و نمای کُتوک، )مأخذ: پطروسیان -11تصویر

 

 
 .بازترسیم: نگارندگان( -پالن کُتوک، )مأخذ: پطروسیان -12تصویر



 1397، بهار و تابستان هفتم، شماره ششمنشریه معماری اقلیم گرم و خشک. سال                                              10

 

در مورد  1348های پطروسیان در حدود سال
معماری ابتدایی جیرفت اینگونه اشاره کرده است: 

ای نامرتب از ها معموالً عبارتند از مجموعهآبادی»
های ها یا کشتزارها که در کنار یکی از درختزارخانه

غنی و یا مزارع کوچک دیم اهالی وجود دارد. محل 
ها به هیچ وجه ثابت نیست و بعلل مختلفی این آبادی

ممکن است به فواصل و حتی چند کیلومتری تغییر 
ارای هیچ نوع بافتی مشخص ها دیابد. این آبادی

های اند و به صورت کلبهها فاقد حیاطنیستند. خانه
منفردی در بیابان کنار یکدیگر قرار دارند. هیچ نوع 

ها علت خاصی برای محل یا جهت قرار داشتن آن
« ها(وجود ندارد )محل هر کدام از ساختمان

 (.1348)پطروسیان، 
روستاهای جنوبی استان ها را در نمود این ُکتوک

توان مشاهده کرمان از جمله روستاهای منوجان می
 (.14و13ویر کرد )تص

 

     
 .(1396بهار  ،نگارندگانمأخذ: روستای کَهنِک، ) -نخانه و سکونتگاه برخی روستاییان منوجا کُتوک، -13ویرصت

 

 
 .پالن کُتوک وتعریف ورودی برای آن، )مأخذ: نگارندگان( -14تصویر

 

 کپر -3-3

های بومی مردم جنوب کرمان کپر نوعی از سازه
نامند. اصل آن است که یک نمونه از آن را توپی می

گردد و به آن میگنج بربه روستای رمشک قلعه
 ای با پالن دایره و گویند. سازهتوپ رمشکی نیز می

تر تر از کتوک و نوع پیشرفتهای با بافت منظمشبکه
تر از کتوک، کپر توپی امروزه و هندسی شده

کاربرد زیادی دارد. در این مقاله نیز به بررسی این 
 (.15نوع کپر پرداخته شده است )تصویر
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 (.1396)مأخذ: نگارندگان، بهار  -کپر توپی در منوجان -15تصویر

 

 اجزای سازنده کپر توپی -1-3-3
در ساختن کپر یا توپی )توپ رمشکی( همه اجزایی 

شوند از برگ و شاخه درخت خرما که استفاده می
 های داز هستند.و درختچه

درخت شاخه همراه با برگ : پیش -1-1-3-3
که از برگ و شاخه آن برای  گویندنخل را می

  شود.ها و ... استفاده می 7ساختن چیلک

شاخه بدون برگ :  9یا بَِنشک 8شاک -2-1-3-3
ها اسکلت اصلی سازه توپی را نخل را گویند. شاک

ها را کنار دهند. معموالً دو یا چند تا از آنتشکیل می
ها شود. شاکتر کنند تا سازه مقاومهم استفاده می
 (.16پذیری باالیی دارند )تصویرقابلیت انعطاف

 

 
 شهرستان منوجان، )مأخذ: نگارندگان(. -برای ساخت کپر و ... شهرک مهرآباد و نی شاک -16تصویر

 

های پیش خرما یا برگبرگ:  -3-1-3-3
درختچه داز )نخل وحشی( که از آن برای ساختن 

شوند. از خود برگ هم حصیر و  چیلک استفاده می
ها به هم نیز برای استحکام بخشی و اتصال شاک

ها به نوعی وظیفه اصلی شود. برگاستفاده می
ها معموالً هنگامی که دوخت را بر عهده دارد. برگ

تازه باشند انعطاف خوبی دارند و قبل از خشک 
 (.17شدن باید استفاده شوند )تصویر

 

 
استفاده از برگ درختان خرما در محکم سازی اسکلت سازه )به جای طناب و...(، )مأخذ: علیدادی سلیمانی،  -17تصویر

1395). 
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فرش بافته شده از برگ حصیر:  -4-1-3-3
کاربرد آن برای درخت خرما یا درختچه داز که 

های کپر و پوشاندن سقف کپر توپی، پوشش دیواره

های ها باید از برگفرش نیز کاربرد دارد. این حصیر
شوند باز هم تازه بافته شوند اما وقتی که بافته می

 (.18اند )تصویرپذیرانعطاف

 

   
 (.1395بافتن حصیر از برگ درخت خرما، )مأخذ: علیدادی سلیمانی، -18تصویر

 

طنابی که به وسیله برگ چیلَک:   -5-1-3-3
شود و برای درخت خرما و یا درختچه داز ساخته می

بخشی به آن استفاده بستن سقف و استحکام
گردد. روی پوشش نهایی توپ را با طناب می

که در مقابل باد نیز مقاوم شوند.  بندند)چیلک( می
ها را باید از برگ تازه درخت خرما درست چیلَک

توان از کرد. با خشک شدن نیز انعطاف دارند و می
 (.20و  19ها استفاده کرد )تصویرآن

 

 
 (.1395)مأخذ: علیدادی سلیمانی،  -سازی چیلَک )طناب(در حال آماده -19تصویر

 

 
 )مأخذ: نگارندگان(.  -96فروردین  -شهرستان منوجان-شهرک مهرآباد -و چیلک انبار حصیر -20تصویر
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برای پوشش  برگ درختچه داز: -6-1-3-3
رود و باعث ایجاد خرد دادن روی توپی به کار می

هایی در سقف توپی و در نتیجه تعدیل هوا سایه
 (.21گردد )تصویرمی

 

 
 (.1395های درختچه داز، )مأخذ: علیدادی سلیمانی،آماده کردن برگ -21تصویر

 
جا که از آن میله و طناب و سوزن: -7-1-3-3

 سازه از نخل و درختچه داز هستند، همه اجزای این
بر روی زمین  یله و طنابی که با آن نقشه کپربرای م

 کرد.استفاده  توانمی نیز از این عناصر شودپیاده می

قرار داده و ک تکه چوب در مرکز قطر دایره کپر ی
کنند. ای از چیلک )طناب( را وصل میبه آن تکه

همچنین برای اینکه حصیرها را به هم بدوزند نیز از 
 (.22)تصویرسازند. های نخل، سوزن میشاک

 

 
 (.1395 میله و طناب برای پیاده کردن نقشه کپر بر روی زمین، )مأخذ: علیدادی سلیمانی، -22تصویر

 

 مراحل ساخت کپر توپی -2-3-3
کپر نه تنها نماد فقر نیست بلکه نماد فرهنگ    

ها کوشی است که در طول سالمردمان سخت
زندگی کردن بهترین جواب را به اقلیم منطقه 

اقلیم در مقابل ای که به شکل یک خرداند. سازهداده
کند فرسای جغرافیای منطقه عمل میگرمای طاقت

هایی با مصالح و هنوز هم با وجود ساخت خانه

بنایی، به عنوان بهترین الگو برای مقابله با شرایط 
گیرد. کپر با پالن دایره جوی مورد استفاده قرار می

تر از کُتوک که روی آن را با حصیر و بافتی منظم
پوشانند تا )بافته شده از برگ داز )نخل وحشی(( می

در فصول سرد سال، گرما را در خود نگه دارد و 
باران به آن نفوذ نکند و در تابستان با کنار  رطوبت و

شود. زدن حصیرهای سقف، گرما به راحتی خارج 
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( مراحل ساخت این نوع 24و23با توجه به )تصاویر 
 کپر به شرح زیر است: 

ای کپر را روی زمین . در مرحله اول نقشه دایره1
سانتیمتر در  20ریزند و بعد کانالی به عمق حدود می

 کنند.حفر میاطراف آن 
 دهند.. تیرهای عمودی را در زمین قرار می2

 کنند.های سازه را اضافه می. تیرهای افقی دیواره3

 شوند.. تیرهای برشی و مورب اضافه می4
. با بستن داربست بر روی آن رفته و سقف سازه را 5

 کنند.تکمیل می
 کنند..تیرهای افقی سقف را اضافه می6
کنند و آن را برش ص می.جای ورودی را مشخ7

ها را در اطراف سازه قرار زنند و حصیر و پرکنندهمی
 دهند.می

 
 )مأخذ: نگارندگان(. -دهنده کپراجزای تشکیل -1جدول

 توضیحات  شناسه تصویری نام جزء

 پیش

 

از برگ و شاخه آن برای ساختن چیلک ها گویند که شاخه همراه با برگ درخت نخل را می
 شود.و ... استفاده می

شاک یا 
 بَنشک

 

ها اسکلت اصلی سازه توپی را تشکیل میدهند. معموال شاخه بدون برگ نخل را گویند. شاک
ها انعطاف باالیی دارند ها را کنار هم استفاده میکنند تا سازه مقاوم تر شود. شاکچند تا از آن
 پذیرند.شدن باز هم انعطافو با خشک 

 برگ

 

های پیش خرما یا درختچه داز )نخل وحشی( که از آن برای ساختن حصیر و  چیلک برگ
ها به هم نیز استفاده بخشی و اتصال شاکشوند و از خود برگ هم برای استحکاماستفاده می

معموال هنگامی که تر باشند ها شود. و به نوعی وظیفه اصلی دوخت  را بر عهده دارد. برگمی
 انعطاف خوبی دارند و قبل از خشک شدن باید استفاده شوند.

 حصیر

 

ها بافته فرش بافته شده از برگ درخت خرما یا درختچه داز و این فرش بیشتر به کمک زن
شود.  کاربرد آن برای پوشاندن سقف کپر توپی و همچنین برای پوشش دیواره های کپر می

های تر بافته شوند اما وقتی که ها باید از برگنوان فرش نیز کاربرد دارد. این حصیراست. به ع
 کنند.یشوند باز هم انعطاف خود را حفظ میشوند و خشک مبافته می

چیلَک 
 )طناب(

 

شود و برای بستن سقف و طنابی که به وسیله برگ درخت خرما و یا درختچه داز ساخته می
بندد؛ شود و همچنین روی پوشش نهایی توپ را با طناب میآن استفاده میاستحکام بخشی به 

ها را باید از برگ تازه درخت خرما درست کرد؛ اما که در مقابل باد نیز مقاوم شوند. چیلَک
 ها استفاده کرد.توان از آنوقتی که خشک شوند انعطاف بهتری دارند و می

 سوزن
 

 .سازندهای نخل سوزن میبدوزند نیز از شاکها را به هم برای اینکه حصیر

 
 
 

 

 

 

 



 15رود )کَوار، ک توک، کَپر(                                                          الگوهای معماری سب ک روستایی حوزه فرهنگی هلیل

 

 
 

 

 

 

 

 
)مأخذ: علیدادی سلیمانی،  مراحل ساخت کپر، -24تصویر

1395)  

 

 مراحل ساخت کپر، )مأخذ: نگارندگان( -23تصویر
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مقایسه مصالح و ساخت کَوار و کُتوک و  -4
 کَپر

های سازه و کتوک و کپر هر دو جزو کوار
ها از مصالح بومی و سبک هستند و در ساخت آن

در دسترس با پایه گیاهی و متکی به کشاورزی 
شود. با توجه به مطالعاتی که در این استفاده می

پژوهش صورت گرفت کتوک و کپر توپی با هم 
خانوادگی دارند، در نتیجه هر دو را مشابهت و هم

دسته قرار داده و به مقایسه کوار و کپر در یک 
های انجام شده، با توجه به بررسی شود.پرداخته می

مصالح مورد استفاده در ساخت کوار، عالوه بر شاخ 
و برگ خرما، شامل شاخ و برگ گیاهان دیگری از 

شود. اما کوهی نیز می جمله گز و خار شتر و بادام
درخت نخل  در ساخت کپر، مصالح اصلی وابسته به

باشد که این نکته بیشتر وابسته و شاخ و برگ آن می
به نوع سازه کپر و مقاومت مصالح مورد نیاز آن 
است. بر این اساس کوار از گستردگی جغرافیایی 

 رود برخوردار است.بیشتری در دشت هلیل

های از نظر ساختاری نیز بین این دو تفاوت
سازه کوار  شود. از جمله آن کهجالبی مشاهده می

های چوبی ساختاری قابی و متکی به تیر و ستون
(، در حالی که در کتوک و به ویژه 5دارد )تصویر

تر کتوک، سازه از در کپر به عنوان شکل پیشرفته
(. این سازه وابستگی 16)تصویر  استای نوع شبکه

رو بیشتری به الگوی هندسه پالن دارد و از این
پالن هندسی منظم )دایره( و ساخت کپر بر پایه یک 

پذیرد. در مقابل، ساخت به شکل منفرد صورت می
کوار چندان متکی به هندسه و نظم پالنی نیست و 
این سازه قابلیت الحاق و اتصال به بناهای دیگر را 

شود که بخشی هایی مشاهده میدارد. برای مثال خانه
 دهد.از آن را کوار تشکیل می

ای است که ساخت کپر به گونهنوع مصالح و 
-برپایی آن نیازمند صرف زمان و مهارت بیشتری می

تری های کپری ماهیت دائمیرو سازهباشد. از این
دارند و در صورت نیاز برچیده و مجدد با همان 

شوند. این نکته در مورد کوار مصالح و الگو برپا می
ی کند. در واقع کوار الگویی ساده و ابتدایصدق نمی

، زمان و مهارت برپا و در دارد که با حداقل مصالح
اغلب موارد بعد از یک دوره استفاده، رها و کوار 

شود. بر مبنای آن چه بیان شد، جدیدی جایگزین می
تر کوار در مقایسه با کپر، سازه ای فراگیر و منعطف

است اما به لحاظ الگوی معماری ابتدایی آن، بیشتر 
های غیر مکمل در کنار سازه به عنوان یک معماری

شود و نه در قالب سبک دیگر به کار گرفته می
 فضایی جهت سکونت دائم. 

 
 ساز و کار اقلیمی کوار و کپر -5

کَوار در مناطق سردسیر جیرفت در بهار و 
تابستان کاربرد بسیاری دارد و هنوز هم مورد استفاده 

عالوه افراد بومی منطقه است و در مناطق گرمسیری 
بر تابستان در پاییز و زمستان مناسب است. یکی از 
مواردی که باعث شده که کَوار در مناطق سردسیری 

های و کپر در مناطق گرمسیری جیرفت و شهرستان
جنوبی کرمان جایگاه خود را تا به امروز حفظ کند 

ها کمترین نیاز به مسائل اقلیمی است که این سازه
   ی را دارند.وسایل گرمایشی و سرمایش

کوارها معموال در مناطق ییالقی و خوش آب و 
ای ها به گونه، پس سازوکار آنشوندهوا استفاده می

دهند و نور و است که جریان هوا را افزایش می
کنند. در حقیقت کوار گرمای خورشید را تعدیل می

گرمای تابستان را  از میان سبزینگی اطراف کَوار و  
کند و متخلخل َکوار به داخل پخش میبافت 

یابد و باد گرمای آن در میان مسیر کاهش می
مطلوب و گاهی با وزش نسبتاً زیاد نیز با عبور از میان 



 17رود )کَوار، ک توک، کَپر(                                                          الگوهای معماری سب ک روستایی حوزه فرهنگی هلیل

 

 
 

های کوار باعث تهویه هوای داخل درختان و روزنه
 (.25شود )تصویرکَوار می

 

 
 

 
 ساز و کار اقلیمی کَوار، )مأخذ: نگارندگان(.  -25تصویر

 
معموالً تمام فصل در مناطق با اقلیم گرم و  کپر

به این  نیمه مرطوب کاربرد دارد و ساز و کار آن
جا صورت است که هوای گرم به باالی کپر جابه

شده و با کنار زدن حصیر باالی کپر آن هوا به بیرون 
شود. همچنین به علت سقف گنبدی کپر، منتقل می

نیمی از آن همیشه در سایه و نیم دیگر هم که در 
هایی معرض تابش است و به علت ایجاد سایه

رای خنک کوچک در زیر پوشش سقف کپر خود ب
کننده است. در شدن هوای داخل کپر کمک

ها نیز حصیر اطراف کپر را در روز کنار زمستان
زنند تا در برابر آفتاب روز رطوبت خود را از می

(. این ساز و کار کپر باعث 27دست بدهد )تصویر
شود که کمترین نیاز را به وسایل سرمایش و می

اکم پوشش گرمایش داشته باشد و از طرفی بافت متر
دهد. در کپر امکان تعرق حداقلی را به فضا می

ها به علت هوای بسیار گرم و همراه با وزش تابستان
ای است که از وزش پوشش سازه به گونه 10باد گرم

(. 26مستقیم این باد در فضا جلوگیری کند )تصویر
البته امروزه برای پوشش روی کپرها از پالستیک 

هم برای محیط زیست شود که خود استفاده می
آور است و هم امکان تعرق و تهویه هوا را زیان

 دهد. کاهش می
 

 

 
 .ساز و کار اقلیمی کپر توپی، در تابستان، )مأخذ: نگارندگان( -26تصویر
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 .ساز و کار اقلیمی کپر توپی، در زمستان، )مأخذ: نگارندگان( -27تصویر

 

 هانتایج و یافته -6

های سبک موجود در منطقه رفته رفته جای سازه
های مستطیل شکل بنیاد مسکنی و خویش را به خانه

 توان ردپای وجود کوار و اند، امّا همچنان می... داده
 

 
های مستطیلی یافت. در زیر کپر را در کنار این خانه

با توجه به مشاهدات و تفسیر از مطالعات تاریخی، 
از روند تحول سازه های بومی در   11ماتریسی ساده

جنوب کرمان رسم شده که نشانگر میزان تحول 
ت.های بومی در طول زمان اسسازه

 

 
 زمانی سازه های سبک )کوار و کتوک و کپر(، )مأخذ: نگارندگان(. -ماتریس سیر تحولی مکانی  -28تصویر

 
توان نتیجه گرفت که با توجه به این ماتریس می
هایی مانند کتوک و هر چند در سیر تحول سازه

چادر انقطاع صورت گرفته است امّا سازه های بومی 
به ویژه کوار و کپر توپی همچنان جایگاه خود را در 

اند. بنابراین بازشناسی و طول گذر زمان حفظ کرده
های گیاهی در منطقه ساختباز معرفی از این بافت

ها کند. این سازهجیرفت به دو لحاظ اهمیّت پیدا می
الً از جهت مناسبات اقتصادی، تکنولوژی، فناوری او



 19رود )کَوار، ک توک، کَپر(                                                          الگوهای معماری سب ک روستایی حوزه فرهنگی هلیل

 

 
 

اند. بومی و اقلیم؛ همسازتر با شرایط محیطی منطقه
دوماً سهم بسیار زیادی در طرحواره ذهنی ساکنین 
در حوزه سکونت دارد و با وجود اینکه الگوی 

ها در ادوار مختلف دچار تحوالتی شده زیستی آن
آثاری از این  است امّا همچنان در کنار این تحول،

ها حتی به شکل نامطلوب وجود دارد و این سازه
بخشی از فرهنگ سکونتی اهالی شده است. بنابراین 
هم به لحاظ مناسبات ذهنی و هم مناسبات عینی و 

ها کالبدی که در منطقه موجود است، این سازه

های اهمیت بسیار باالیی دارند که باید در طرح
ها توجه شود. نخستین ندهی و بازسازی به آسامان

های گیری مجدد از سازهگام در توجه و بهره
ها است که موضوع این مذکور، بازشناسی آن

ای از نتایج مطالعات پژوهش قرار گرفت. خالصه
های کوار، صورت گرفته در مورد شناسایی سازه

گردآوری  3و  2کتوک و کپر در جدول شماره 
 شده است. 

 
 های سبک روستایی دشت هلیل رود جیرفت، )مأخذ: نگارندگان(.های سازهشناسایی و مطالعه ویژگی -2جدول

نوع 
 سازه

 شناسه تصویری
 ویژگی ها

 حوزه مصالح وساخت حوزه عملکرد و کارکرد اقلیمی

ار
کو

 

 

 . برون گرا. 2موقت  . کاربرد موقت و نیمه1
.  الحاقی و مکمل کالبد 4باز  . معموالً نیمه3

. رهاسازی و 6   . بافت متخلخل5زیستی  
. گستردگی فراوان و 7ساخت مجدد   

استفاده در مناطق مختلف اقلیمی منطقه )در 
فصول گرم سال در مناطق سردسیری و در 

.  8فصول سرد سال در مناطق گرمسیری(  
گیری از هوای آزاد طبیعت و بهرهارتباط با 

. 9و نور طبیعی خورشید در فصول معتدل   
 افزایش جریان باد و هوا

. مصالح از چوب و برگ درختانی مانند 1
. 2صنوبر و بادام کوهی  و پیش خرما و ... 

 مصالح خام
. عدم داشتن 4ساده ساختاری  . جزئیات3

. فرم ساده و 5بافت مشخص و تعریف شده 
 سیال

. سازه چهارچوب 7. پالن مربع و مستطیل  6
ای . سیستم سازه8دار و اسکلت تیر و ستونی  

 قابل گسترش با اضافه کردن تیر و ستون
 انعطافها تقریباً غیر قابل. جداره9

ک
تو

ک
 

 

. دارای 3.نیمه برون گرا   2.کاربرد دائمی  1
. استفاده 4قابلیت نیمه باز شدن و بسته شدن   

 به صورت مجزا و منفرد
. قابلیت کم در  برچیده 6    . بافت متراکم5

شدن و باز برپایی و بیشتر رهاسازی و ساخت 
تر از کوار و .گستردگی محدود7مجدد    

 کاربرد بیشتر در مناطق گرمسیری 
. مقابله با هوای گرم منطقه در فصول گرم 8

سال و استفاده از خنکای روزهای پاییزی و 
 زمستانی

 . جریان کم هوا در آن9

 درخت نخل  و درختچه داز  مصالح از. 1
. جزئیات 3.مصالح کمی فرآوری شده 2

 ساختاری نسبتا پیچیده    

-. فرم شبکه5گیری بافت نامشخص  . شکل4

. پالن نامنظم نزدیک به دایره یا 6ای نامنظم  
  . در هم تنیده شدن دیوار و سقف7بیضی  

. 9. سیستم سازه ای غیر قابل گسترش   8
 طاف و باز و بسته شدنها قابل انعجداره
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ر ت
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تر از . کاربرد دائمی و سیستم پیچیده1
 کتوک 

 . عمدتًا درونگرا )فرار از شرایط بد جوی (2
 . قابلیت نیمه باز و بسته شدن دارند.3
. بافت 5. استفاده به صورت مجزا و منفرد 4

. دارای قابلیت برچیده شدن و باز 6  متراکم
 برپایی

. گستردگی محدود و کاربرد در مناطق 7
. مقابله با هوای 8گرمسیری جنوب کرمان  

گرم منطقه در فصول گرم سال و استفاده از 
. جریان 9خنکای روزهای پاییزی و زمستانی  

 همرفتی هوا و جابجایی گرما به باالی کپر

 درختچه داز  مصالح از درخت نخل  و. 1
شوند . مصالح توسط افراد فرآوری می2

. جزئیات 3  مانند بافتن حصیر و چیلَک
-. شکل4تر از کتوک  ساختاری پیچیده

 گیری بافت مشخص
. پالن منظم به شکل 6ای منظم  . فرم شبکه5

 دایره 
.در هم تنیده شدن دیوار و سقف و تشکیل 7

قابلیت ای غیر . سیستم سازه8ای منسجم سازه
 گسترش

 ها قابل انعطاف و باز و بسته شدن. جداره9
 

 
 های گیاهی، )مأخذ: نگارندگان(.ساختنقاط قوت و ضعف بافت -3جدول

نام 
 سازه

 شناسه تصویری

 نقاط قوت
 )مشترک میان سه سازه(

 نقاط ضعف
 )مشترک میان سه سازه(

حوزه عملکرد و 
 کارکرد اقلیمی

حوزه عملکرد و  حوزه مصالح وساخت
 کارکرد اقلیمی

حوزه مصالح 
 وساخت

ار
کو

 

 

 

. القای حس سادگی 1
. ایجاد 2و آرامش

. 3حریم خصوصی 
 پناهی در گرما

.سازگار با طبیعت     4
 . سایبانی در طبیعت5
. سیالیت عملکردها و 6

عدم صلب بودن 
. کاربردی 7ها  جداره

بودن و هر سازه به 
عنوان یک فضای 

زندگی )به ویژه کامل 
در مورد کتوک و 

. هماهنگی با 8کپر( 
روح انسان و طبیعت 

.وابستگی کمتر به 9
وسایل سرمایش و 

 گرمایش

. انعطاف باالی مصالح در 1
تغییر حالت سازه )تغییر 

شرایط ها  به اقتضای جداره
 اقلیمی(

. بافت متخلخل با ایجاد 2
 روشنسایه

. سادگی و عدم پیچیدگی 3 
 ت   در ساخ

.سبک و مقاوم در برابر 4 
 زلزله 

جویی در مصرف . صرفه5
 منابع تجدید ناپذیر

. عدم نیاز دانش آکادمیک 6
 برای ساخت

    . قابل تعمیر7
. قابلیت تغییر با کمترین 8

 آسیب به محیط
 . قابل حمل و جابجایی9

. مقرون به صرفه بودن و 10
آسانی دسترسی به مصالح 

کشاورز و برای جوامع 
 روستایی

 مصالح و مواد بوم آورد.  11

.عدم 1
پاسخگویی 
 مناسب  در 

زمان بارندگی و 
 طوفان

.عدم  تفکیک 2
 عملکردها

عدم وجود  .3
مرز مالکیت 
مشخص در 

 محیط پیرامون
. ورود  4

حشرات موذی 
)مار و عقرب 

 و... (
 

 . آتش سوزی1

. آفتاب سوختگی 2
 و پوسیدگی

. عدم پیشرفت در 3
ساخت نسبت به 

-مصالح و سیستم 

 های ساخت نوین
عدم روشنایی و  .4

نور کافی فضای 
داخل )به ویژه در 
مورد کتوک و 

 کپر(
. محدودیت در 5

اندازه  و مساحت 
 سازه

ک
تو

ک
  

ی(
وپ

ر ت
کپ

ر)
کپ
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 نتیجه گیری -7

-بافترسد با توجه به جایگاهی که نظر میبه 

در زندگی و مسکن  های گیاهیساخت
رود دارند، بهتر است روستاهای حوزه فرهنگی هلیل
های الگوی مسکن از این الگوها به عنوان نمونه

روستایی منطقه در طراحی الگوی مسکن معاصر 
گیری مجدد از استفاده کرد. الزم به ذکر است بهره

مورد مطالعه را نباید  های گیاهیساختبافت
برابر با استفاده از همان سازه و کالبد قدیم دانست 
چرا که شیوه معیشت و زیست بسیاری از روستاییان 
به علت آشنایی با زندگی شهری تغییر پیدا کرده 
است. در واقع باید بتوان طرحواره سکونتی که در 

وزی به ذهن مردم این ناحیه نقش بسته را به شیوه امر
های انسان امروزی کار گرفت؛ تا هم پاسخگوی نیاز

باشد و هم جایگاه خویش را به عنوان یک عنصر 
هویتی حفظ نماید. امید که این پژوهش بتواند 
سهمی هر چند کوچک در اصالح رویکرد و روند 

های روستایی دشت هلیل رود گاهبهسازی سکونت
 داشته باشد.

 
 سپاسگزاری

این پژوهش مستخرج از رساله کارشناسی ارشد اعظم  -
امیری با راهنمایی دکتر حمید میرجانی تحت عنوان 

طراحی الگوی مسکن روستایی جنوب کرمان »
 است.« )روستاهای حاشیه هلیل رود جیرفت(

از رئیس میراث فرهنگی جیرفت جناب آقای نادر  -
کردند، علیدادی سلیمانی که در این پژوهش ما را یاری 

 کمال تشکر را داریم.

 
 هانوشتپی

ها و پوشش آن برای رو میروید و از برگبادام کوهی نوعی درختچه است که در مناطق کوهستانی جیرفت به صورت خود -1
 شود.پوشاندن کَوار و... استفاده می

نسبتا بلندی دارد و در مناطق مرکزی شهرستان جیرفت که آب و هوای تقریبا گرم و نیمه گز نوعی درخت است که ارتفاع  -2
 یابد.مرطوب دارد به راحتی پرورش می

چوب  شود وهای آب کاشته میصنوبر: این درخت  با سرعت باالی رشد خود در اقلیم معتدل و سرد کوهستانی در کنار نهر - 3
 گیرد.آن در ساخت کوار مورد استفاده قرار می

 هایی که از مردم بومی جمع آوری گردیده با مأخذ آرشیو نگارندگان ذکر شده است.در این مقاله عکس -4
Banbulok -5 

 آسمان است.شان گویند: خیلی باصفا بوده و گویی سقف خانهمردم این منطقه می ،انجام گرفته هایبا توجه به مصاحبه - 6
7- Čilak  
8- Šâk 
9- Banešk 

  
 گویند.به باد گرم در اصطالح محلی لَوار می - 10
در آفریقا نوشته  rondavelای به نام ای که درباره سازهاین ماتریس برگرفته از ماتریس ترسیم شده توسط جراید استین در مقاله -11

 و یک ماتریس از روند تغییر سازه خود ترسیم کرده است.الیل کاهش این سازه پرداخته است است و در آن به د
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