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چكیده
ساباط ها(سابات) از ویژگیهای معماری زیست بومهای گرمسیر و کویری هستند که در استانهایی مانند یزد ،کرمان ،اصفهان و خوزستان ،خراسان جنووبی و....
یافت میشوند و بخشی از معماری سنتی کمتر شناخته شده ایرانی هستند که نیاز به مطالعه آنها ،جهوت آشورار شودن قسومتی از دانو معمواری فراموو شوده
ایرانی ،میتوانند موثر باشند .همچنین یری از کارکردهای سابات پدید آوردن سایه و جایگاهی خنک برای رهگذران است .این سازه به دلیو نیموه پوشویده بوودن در
تابستان به پدید آمدن کوران هوا میانجامد که هوای درون سابات را از بیرون آن خنکتر میکند .همین نیمه پوشیده بودن در زمستان به گرمتور شودن هووای درون
سابات از بیرون آن میانجامد .لذا هدف از پزوه حاضر گونه شناسی فرمی ساباتها میباشد زیرا این گونه شناسوی ابوزاری مووثر در شوناخت جوام تور ایون عنرور
معماری ایرانی میباشد .بدین منظور در این پژوه از رو توصیفی _ تحلیلی و به صوورت نمونوهی مووردی( )case studyاسووتفاده شوده اسوت .در ایون موویان
تحلی های به عم آمده در باب گونهشناسی فرمی ساباطها به عنوان یری از عناصر قدیمی در معماری مناطق گرم و خشک ایران و پژوه های انجوام شوده چنوین
میتوان نتیجه گرفت که ،ساختار شرلی و فرمی گوناگون ساباتها در اقلیمهای مختلف ،دارای تنوع متفاوتی میباشند.
واژههاي کلیدي :گونه شناسی ،فرم ،سابات ،اقلیم گرم و خشک ،ایران
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 -1مقدمه
ایران کهن پایگاه هنر ،معماری و شهرسازی است .معماری همیشه و همه جا هنری وابسته به زندگی مردم بوده و ایران ما بی از هر جای دیگر .معماری ایرانوی
مردم وار بوده ،معمار ایرانی همیشه نیازها و خواستهای انسان را در نظر میگرفته است .در نتیجه طراحی فضاها و عناصر معماری بهتر زندگی کردن انسوان طراحوی
میشده است .یری از جنبههای طراحی معماری فضاهای گذشته ،طراحی بر اساس شرایط محیطی و اقلیمی بوده است .یری از عناصر طراحی شده معمواری گذشوته
سابات است .سابات ساختمانی ساده در میان راهها برای آسودن کوتاه مسافران بوده است .در بیرون از شهرها و دور از آبادیها ،نزدیک به بیست توا سوی متور از یوک
جاده ،سر پوشیده می شده و تختگاه و سروهایی در دو سوی آن برای آسودن و نشستن مسافران داشته و یک آب انبار هم در کنار آن بوده است .بسیاری از ساباتهوا
ویران شدهاند تنها چند نمونه از آنها بر سر راه یزد به نایین هنوز بر جای مانده است(پیرنیا ،معماریان.)1391 ،
همچنین ساباتها در گذرها و معبرها فضاهایی سرپوشیده و پ گونه در داخ شهرها هستند که بر اساس نیازهای زیستی انسان طراحوی شودهانود و در بهبوود
شرایط زندگی انسان و آسای آن نق دارند .عابر اقلیم گرم و خشک و کویری پس از گذر از کوچههای پر پیچ و خم و گرمای طاقوت فرسوای تابسوتان بوه فضوایی
نیمه باز مسقف میرسد ،نفسی تازه میکند ،لحظهای در آن مران توقف میکند ،نفسی تازه میکند ،از سایهای خنک بهره می برد و سپس به راه خود ادامه میدهود.
عالوه بر در نظر گرفتن طراحی سابات بر اساس بهبود شرایط زیستی انسان ،یری دیگر از نق های ساباتها پایدار کردن بلوکهای اطراف خوود هسوتند .ایون عنرور
طراحی شده چند مولفهای اینک در طراحی فضاهای شهری ما به علت کمتر شناخته شدن به فراموشی سپرده شده است و ساباتهایی نیز کوه از گذشوته بوه یادگوار
ماندهاند کام تخریب شدهاند یا به حال خود رها شدهاند .با شناخت و دستهبندی فرمی ساباتها در اقلیم گرم و خشک میتوان به شناخت وسی تری از آنهوا دسوت
یافت و در طراحی فضاهای شهری امروز از آنها بهره برد .در این میان سواالتی که مطرح میشود این است که  -1آیا گونه شناسی فرمی سواباتهوا در اقلویم گورم و
خشک در حفظ و ارتقاء این گونه از معماری سنتی ایران موثر است؟  -2آیا هندسه در گونهشناسی فرمی ساباتهای ایرانی موثر است؟
1-1روش تحقیق
بررسی دیدگاه صاحبنظران و پژوهشگران در ارتباط با
هدف و زمینه

مطالعات کتابخانه ای

ساباط ،معماری سنتی و اقلیم گرم و خشک
چگونگی فرمشناسی ساباط در اقلیم گرم و خشک
شناخت و تحلی نمونههای موردی

تدوین معیارهای اصلی و زیرمعیارها جهت بیان و شناخت
اصول فرمی ساباط در اقلیم گرم و خشک معماری ایرانی
مولفههای فرمی ساباط در اقلیم گرم و خشک با

سنج

استفاده از سیاههی وارسی و تحلی های توصیفی
نتیجه گیری با استفاده از نتایج تحلی جداول و نمودارها

نمودار شماره  -1نحوه انجام تحقیق در راستای رسیدن به اهداف پژوه  -مأخذ :نگارنده

 1-2پیشینه ي پژوهش

نگارنده در پژوه حاضر جهت پاسخ پرس های مطرح شده ،از رو توصیفی _ تحلیلی و به صورت نمونهی موردی استفاده نموده است .بودین منظوور ابتودا
مناب کتابخانهای موجود جم آوری و مطالعه گردید و امران سنجی بررسیهای میدانی منطقه از طریوق تهیوهی سویاههی وارسوی مشوخ و دسوته بنودی و آ واز
گردید.
جدول شماره  -1پیشینهی پژوه های صورت گرفته در باب سابات
عنوان مقاله

محقق ،سال

اهداف

ساباط در معماری شهر کرمان،
اقلیم گرم و خشک

با انجام مطالعات و پژوه های کتابخانهای و میدانی ،به معماری سنتی کرموان نشوان مویدهود کوه
ساباط ها عالوه بر کارکردهای فیزیری ،کارکردهای دیگری هم دارند که شام کارکردهوای اجتمواعی
میباشد(سلیمانی تفتی.)1393 ،

حسین دارینی1391 ،

تاثیر کالبد محلههای سنتی بر روابط
اجتماعی(با نگاهی به نق سابات در
شهر شوشتر)

این مقاله با بررسی تاثیر اقلیم بر بوجود آمدن یری ازعناصر شاخ معماری منطقه سابات و همچنین
اثر گذاری آن در روابط و تعامالت اجتماعی مردم آن ناحیه به شناسایی کیفیت این گونه فضواها موی
پردازد (دارینی و همراران.)1391 ،

مهناز بابایی مراد،
1390

سابات سایه باد معماری دزفول

درواق هدف این پژوه شناخت بخشی از ارز هوای فرهنگوی و معمواری معبور سوابات اسوت کوه
بسیاری از خاطرههای جمعی را درخود جم دارد(بابایی مراد ،گیتی فروز.)1390 ،

ساباط در معماری دزفول

ساباطها که برورت کوچهها یا معابر مسقف رو مناسبی برای تعدی و کنترل نور آفتواب مویباشود
همچنین به دلی ایجاد اختالف دمای محیط بیورون بوا دموای محویط داخو باعود ایجواد کووران و
جابجایی هوا گردیده که درمناطق گرم و گرم و مرطوب بسویار ازلحواا اقلیموی مناسوب بووده اسوت
(دورخیز ،جعفری.)1392 ،

ناهید سلیمانی تفتی،
1394

محسن دورخیز،
آرمین جعفری1392 ،

محمد عربی ،نادره
حسن آبادی1394 ،

نق

نق

ساباط در معماری ایران

ساباط ها یک فضای مرد شهری هستند که مردم را در برابور گرموا و سورما محافظوت موی کننود و
امنیت محالت و شهرها را تامین مینمایند .سیمای شهر را یرپارچه کرده و مقاومت بناها را افزای موی
دهند .اما امروزه امران ساخت ساباط در شهرسازی معاصر ایرا فراهم نیستد الزم است با تدوین ضوابط
شهرسازی امران ساخت و حضور ساباط در فضاهای شهری تداوم یابد (عربی ،حسن آبادی.) 1392 ،

مأخذ :نگارنده
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 -2بدنهي تحقیق
 1-2مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظري
 2-1-1تعریف سابات
پوش رهگذر ،باالیی که زیر آن راه بود ،راهگذاری میان در خانه که از آن جا از خانهای به خانهی دیگر عبوور کنند(دهخودا .)1373 ،داالن ،راهورو سرپوشویده،
سایهگاه ،سقفی که در زیر آن معبر ورود به خانه و سرا میباشد(معین .)1388 ،راهرو سرپوشیده ،داالن(انوری .)1381 ،کوچه و داالن عمومی سرپوشویده ،بنوایی کوه
روی گذر یر اختراصی باشد ،سایهبان گذر ،اتاق روی ورودی خانه(فرشته نژاد .)1389 ،پوش باالی رهگذر(ولی بیگ ،توکلی .)1392 ،این واژه که تقریبوا بوه هموه
زبانهای خاوری ،باختری ،آرمی ،ایرانی ،فرنگی و تازی رفته ،در زبانهای ایرانی و فارسی ریشه کهن دارد .جزء اول آن سا به معنای آسای و جز دوم پسووند بوات
نمودار ساختمان بنا ،آبادی و عمارت است .سابات به کلیه بناهائی که به منظور آسودن به پا میشده چه در شهر و چوه در بیورون از شوهر(پیرنیا .)1352 ،آن چوه در
این پژوه از سابات آورده شده است پوش ها و عناصر پ گونهای که بر روی گذرهای باریک و معبرهای شهری است که برای بهتور شودن شورایط زیسوتی انسوان
بیشتر در اقلیم گرم و خشک کاربرد دارد .از ویژگیهای موثر سابات ،اقلیم و نق آن در زندگی انسان بوده است .هدف اصلی طراحی این عنرور ،توجوه بوه نیازهوای
انسانی و به سامان کردن شرایط زیستی انسان آن روزگار بوده است .از مهمترین کارکردهای فضایی ساباتها ایجاد سوایه توسوط فضوایی مسوقف و نیموه بواز ،ایجواد
کوران و اختالف دما است(بابایی مراد .)1390 ،یری دیگر از کارکردهای فضایی سابات سلسله مراتب فضایی است(دارینی.)1391 ،
 2-1-2نحوه پیدایش ساباط و محل قرارگیري آنها
دکتر محمدکریم پیرنیا ،پژوهشگر و استاد فقید معماری ،در مورد این که ساباط از کجا آمده و دارای چه معنا و مفهومی اسوت ،در کتواب «آشونایی بوا معمواری
اسالمی ایران» چنین میگوید :به طور کلی ساباط در زبان فارسی دارای ریشهای کهن است .جوزء اول آن «سوا» بوه معنوای آسوای و جوزء دوم آن «بواط» نموودار
ساختمان ،آبادی و عمارت است .در ساباطهایی که سقف مسطح دارند ،از تیرهای چوبی و حریر برای نگهداری وزن سقف استفاده میشد و دو دیواری که در امتوداد
کوچه بود ،نق دیوارهای حمال یا باربر را ایفا میکرد .اما ساباطهایی که طاق داشت ،با توجه به مسائ استاتیری به خوبی میتوانست وزن سقف را هرچقدر هم کوه
سنگین بود ،به ستونها ،دیوارها و سپس به زمین منتق کند .رو آجرچینی این سقفها هم ا لب به صورت رومی انجام میشد.بسیاری از ساباطها فقط بوار سوقف
خود را تحم میکردند و احتماالً مسیری بودهاند که خانههای دوطرف کوچه را به هم پیوند میدادند ،اما بعضی ساباطها روی سقفشان کواربری مسورونی داشوتهاند
که معموالً اتاقی با یک یا دو در بازشو و دارای چشماندازی مناسب به کوچه بوده است(اسدی مهدی آبادی ،کامران کسایی.)2017 ،
 2-1-3ساباط در مناطق کویري ،مرکز و جنوب ایران
با توجه به شرایط اقلیمی فالت مرکزی ایران و شهرهایی همانند کرمان ،یزد ،دزفول و ...که بیشترین تعداد ساباط را در معماری شهری خود جای دادهاند .پوی
آمدگی سایهبانها در ساختمانها را ،که از ورود تاب مستقیم خورشید به داخ جلوگیری میکند ،میتوان بر روی ک دیووار اداموه داد؛ بودین وسویله و بوا افتوادن
سایه بر روی دیوار و پنهان شدن بخ باالی دیوار از تاب خورشید ،تاب و خیرگی داخ خیابان به میزان چشومگیری کواه موییابود(پور دیهیموی .)1390 ،در
تمامی تعاریف موجود در مناب معماری ایرانی همواره ساباطها بعنوان عنرر اقلیمی و سازهای از ویژگیهای منحرر بفرد زیست بومهوای گرمسویر و کوویری معرفوی
شدهاند که در استانهایی مانند کرمان ،یزد ،اصفهان و خوزستان یافت میشوند" :میتوان گفت ساباطها در اص منحرر به شهرهای کویری و جنوبی ایوران هسوتند،
و در یر اینگونه شهرها تنها از گونهای ساباط کوچه طاقدار به چشم میخورد که در آنجاها بیشتر به زیر داالن معروف است" (شمس.)1389 ،
 2-1-4عمدهترین دلیل ساخت ساباطها در اقلیم گرم و خشک
در این تعریف عمدهترین دلی ساخت ساباطها ،زاویه تاب عمود و مستقیم نور آفتاب خروصا در فرول گرم سال در این مناطق ذکور شوده و همچنوین وجوود
معض بادهای موسمی دارای گرد و بار شنهای ریز کویر می باشند که توسط ساباط خنثی میشوند .پایه و اساس مطالب و تعاریف فوق بر مبنوای شورایط اقلیموی
منطقه مورد بحد و کارآیی ساباط بعنوان یک سایبان دائمی موثر است .چرا که ساباطها گونهای از سایبانهای ثابت محسوب میشوند که در تمام فرول سوال ثابوت
هستند .از این رو کارایی آنها از نظر ایجاد سایه و نقطه آسای به تغییرات روزانه و ساالنه موقعیت خورشید بسوتگی دارد .معوابر ارگانیوک و سرپوشویده معوابر یور
مستقیم ،پر پیچ وخم و سر پوشیده(دارای ساباط) به منظور حفاظت عابرین شر میگیرند .این معابر ارگانیک از یک سو مان نفوذ بادهوای موزاحم بووده و از سووی
دیگر به دلی دارا بودن عمق زیاد بیشترین میزان سایه را فراهم میکنند .کوچه های باریک و محروور باعود سوهولت حرکوت بوین بلووکهوای سواختمانی شوده و
دیوارهای بلند خانههایی که کوچهها را محرور کردهاند؛ سایه اندازی کرده و افراد را در تابستانهای گرم از گزند آفتاب محفوا داشوته اسوت .ایجواد گوذرها و معوابر
ارگانیک ،پیچ در پیچ و سرپوشیده ،در جهت تأمین آسای حرارتی انسان(ترویر  ،)3استفاده بهینه از مناب انرژی طبیعی بوده و عالوه بر آن وجود ساباطها در معوابر
باعد تجم ساکنان محله و تاکید بر حس جم گرایی در محالت شهری میشده است ،به عالوه حضور ساکنان در محله سوبب احسواس تعلوق بوه مروان و پایوداری
اجتماعی در محالت شهری میگردد و از این رو با معیارهای شهر پایدار سازگار میباشد(لشرری و خلج.)1390 ،
 2-1-5ساختار اقلیمی ساباطها
وجود محدود کنندههایی نظیر ساباط و سرپوشیده کردن بخ هایی از گذر ،از دیگر ویژگیهای معابر در اقلیم گرم و خشک ایران بوه شومار مویرود .مسویرهای
سرپوشیده و ساباط ها باعد ایجاد سایه و آفتاب در مسیر شده و فضاهای تاریک و روشن(ترویر )1ایجواد شوده در مسویر باعود تبواین فضوایی و در نتیجوه ارتقوای
کیفیت زیست پذیری محیط میگردد(کردنژاد ،سلیمانی تفتی.)1394 ،
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ترویر شماره  -1سایهاندازی در مسیر توسط ساباطها -مأخذ( : :کردنژاد ،سلیمانی تفتی)1394 ،
ساباط وسیلهای در تقاب با وز بادهای نیمه استوایی مناطق گرم و خشک نیز هست .معموال پشت بام ساباطها مورد استفاده واحدهای همجوار قرار مویگیورد
که بعضی از آنها به صورت اتاقی مشرف به کوچه جلوهگر میشده است .در برخی از کوچههای بن بست نیوز سواباط اجورا مویشوود کوه در قسومت ورودی آن دری
محرم تعبیه میشده است .این گونه از فضاها «دربند» نامیده میشود که در مجموع در افزای امنیت ساکنان کوچه مناسب بوده است .همین مساله باعود گردیوده
تا در معماری سنتی مناطق کویری کوچهها ا لب تنگ و دارای پیچهای متعددی باشند که سرعت بادهای سرد را کواه مویدهنود ،و در ایون میوان وجوود عنرور
ساباط نیز به کمک این معماری اقلیمی آمده است .تا بادهای سردی که وارد مسیر گذرها میشوند در الیههای فوقانی خود با مانعی کوه دیووار سواباط اسوت برخوورد
نموده و سرعت باد کاه یابد(عبدالحسینی ،صیدیوسفی.)1393 ،
 2-1-6ویژگیهاي ساباطها
.1
.2

.3
.4
.5

.6
.7

تنظیم شرایط محیطی و فراهم نمودن شرایط آسای  :ساباتها بر روی فضاها و گذرهای شهری با ایجاد سایهها و تحم پذیری ،انسان را در برابر شورایط
محیطی و اقلیم گرم و خشک منطقه ارتقا میدهد و کوران هوا ایجاد میکنند(اسدی مهدی آبادی ،کامران کسایی.)2017 ،
نق سازهای :ساباتها پایداری در ساختمانهای محیطی و اجزای فضایی بلوکهای طرفین ایجاد میکنند .بین دو خانه در معبور بوه عنووان پشوت بنود
عم میکنند و مقاومت بنا را در برابر هر گونه نیروی افقی حاص از زلزله و باد و  ...افزای داده است .نرته دیگر به علت بحد محرمیوت و درون گرایوی
خانههای ایرانی ،دیوارهای محیطی مرتف ساخته میشوند اما به دلی صرفهجویی در مرالح عموما جدارههای بناهای تاریخی کم عرض و باریک طراحوی
شدهاند ،در نتیجه نیروهای جانبی مضاعف گردیده .سابات کمک میکند که ضخامت کم دیوارهای آجری تا میزان قاب توجهی جبوران کنود و از ریوز ،
لگد زدن آنها جلوگیری میکند و نیروهای رانشی حاص از تاقها و تویزههای عناصر فضایی پشت دیوار محیطی خانه را خنثی میکند(رضایت.)1392 ،
همجواری محلهای :گاهی برای کنار هم قرارگیری ملکها و محالت از سابات استفاده شده است(پیرنیا.)1352 ،
ایجاد حس همسایگی :آن بخ از فضاهای شهری که از احداث سابات ایجاد میشده به دلی محروریت ،مسقف بودن و اختالف ارتفواع بوا فضوای کلوی
گذرگاهی به مرکزی برای تجم ساکنان محله و یا فضای ورودی به یک یا چند خانه تبدی میشده است(محوی.)1385 ،
حضوری سمبلیک :گاهی برای تعریف فضای ورودی از سابات استفاده میشده و برای معرفی بنا به فضای شوهری کوه نشوان دهنوده سومبلیک بوودن آن
است .همچنین استادکاران تاکید بر نق و حضور سمبلیک و نمادین بودن این عنرر در معماری مسرونی ایران خروصا اقلیم گورم و خشوک داشوتهانود
(رضایت .)1392 ،دیگر استادکاران نیز بر این باورندکه ساباتها تویزهها و لنگههایی هستند که برای تنوع در گذرها زده میشدهاند) اشاره بوه سومبلیک و
نمادین بودن آن دارند(پاکنژاد.)1391 ،
سبب شوک فضایی و ایجاد مرد در فضا(پیرنیا.)1352 ،
خروصیتر کردن حریم در بعضی از بناها :برای یافتن تناسبات ابعادی ساباتها ،عرض و ارتفاع(اوج قوس ،پای آن) نوع آنها ،جهوتگوذر ،جهوتگیوری و
رون ساختمانهای آن اقلیم را باید درنظر بگیریم که از مبحد ما خارج است .ارتفاع سابات و پاکار تویزه سابات بستگی به اتفاقواتی دارد کوه پشوت دیووار
محیطی خانههای طرفین افتاده است ،یعنی بستگی به مح قرارگیری تویزهها و تاقهای فضاهای ساختمان دو طورف گوذر دارد(اسودی مهودی آبوادی،
کامران کسایی.)2017 ،

 2-1-7ساختار معماري ساباطها
ساباطها سایهبانهایی هستند که از جنس ساختمان بر روی گذر کوچه ساخته میشدند ،و در بیشتر مواق فضایی باالی آن در نظر گرفته شوده و بوه سواختمان
اختراص داده میشد .پایههای ساباطها دیوارهای خانههای دو طرف کوچه بودند .از اینرو ساباطها مایه یرپارچگی و استواری خانه های کنارشان هستند و بوه آنهوا
در پایداری در برابر نیروهای پدید آمده از فشار سازه کمک میکنند(ترویر .)2ساباطها از لحاا نوع سقف به دو گونه تقسویم مویشووند؛ یوک گونوه آن دارای سوقف
مسطح بوده و از تیرهای چوبی و حریر برای نگهداری وزن و سقف آن استفاده میشود و نوع دیگر ساباطهایی است که دارای طاق هستند .این ساباطها با توجوه بوه
مسائ استاتیری بخوبی میتوانستند وزن سقف را هر قدر هم سنگین بود به ستونها ،دیوارها و سپس به زمین منتق کنند .رو آجر چینی این سقفهوا ا لوب بوه
صورت رومی انجام میشده است(لشرری ،خلج.)1390 ،
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بدین ترتیب ساباط بعنوان یک عنرر معماری اقلیمی بوده و یری از کارکردهای آن پدید آوردن سایه و جایگاهی خنک برای رهگذران بود .ایون سوازه بوه دلیو
ساختار نیمه پوشیده بودن در تابستان به پدید آمدن کوران هوا میانجامید که هوای درون ساباط را از بیرون آن خنکتر میکورد .و هموین نیموه پوشویده بوودن در
زمستان به گرمتر شدن هوای درون ساباط از بیرون آن میانجامید .همچنین ساباط وسیلهای در تقاب با وز بادهای موسمی نیز هست .بوا توجوه بوه تعواریف فووق
میتوان بخوبی نتیجهگیری نموده که کارکرد اصلی ساباطها به عنوان یک عنرر اقلیمی برورت مانعی در مقاب تاب مستقیم نور آفتاب و محافظی در برابور بادهوای
موسمی بوده و در کنار آن عنرر سازهای نیز جهت استحرام بناها و جلوگیری از ران دیوارها مدنظر قرار داشته است .با عنایت به این مسئله ،ساباطهوای کرموان را
براساس ساختار و تفاوتهای کارکردی و عملرردهای اقلیمی میتوان در چهار مورد دسته بندی نمود(عبدالحسینی ،صیدیوسفی.)1393 ،

ترویر شماره -2کنترل فشاره سازه ای -مأخذ( :عبدالحسینی ،صیدیوسفی)1393 ،
 8-1-2ساختار سازهاي ساباطها

ساباطها با پیشگیری از ران ستونها و کالبد بناهای دوطرف کوچه ،باعد پایداری ساختمانها و همچنین حفظ دیوار بدنه آنها بودند و عموال بوه صوورت یوک
لغاز(پی آمدگی قسمتی از دیوار در مح در یا پنجره) افقی و پ سازهای کاربرد داشت .عالوه بر این ،با به کوارگیری سواباط ،بسویاری از لرزههوای ناشوی از حرکوت
پوستههای زمین در مناطق زلزله خیز ایران ،با انتقال نیرو به میان بدنوهها ،خنثوی میشود .همچنوین بوه لحواا احساسوی و زیبوایی شناسوی ،حرکوت یرنواخوت و
کس کننده بعضی از بدنههای صلب کوووچهها با حضور ساباطها ریتم و تنوع دلپذیری پیدا میکرد و ارتفاع دیوووارهای کوچه کوه برخوی از آنهوا فووراتر از مقیواس
انسانی و به صورت چند طبقه بود ،با ارتفاع در نهایت یک طبقه ساباطها متعادل و به مقیاس انسانی نزدیکتر میشد .وجود آشویانه پرنودگان در زیور دیووار سواباط و
همچنین کاشت گ و گیاه در پناه سایه ساباطها نیز سبب نای احساسی فضای کوچه میشد و زندگی و پویایی را به محلهها هدیه میکرد(آیوازیان.)1387 ،

ترویر شماره -3قرارگیری ساباطها بر روی پایههای قطور -مأخذ( :آیوازیان.)1387 ،
 2-1-9ساختار اجتماعی ساباطها
عالوه بر کارکردهای فیزیری« ،ساباط» کارکردهای دیگری هم دارد که به مراتب از نوع اول با اهمیتتر محسوب میشود و آن کارکردهای فرهنگی و اجتماعی آن است .به گفتوه
دکتر پیرنیا ،پیوستگی و یرپارچگی که ساباط در خانههای یک محله ایجاد میکرد ،موجب همدلی ساکنان آنجا میشد .در گذشته ساباط محلی برای تجم سواکنان محلوه بوه شومار
میآمد و همین تجمعات ،سبب آگاهی افراد محله از احوال هم و پی بردن به مشرالت یردیگر و در نتیجه ح گرفتاریها به کمک همدیگر میشد .همچنین هنگامی که از زیور یوک
ساباط عبور میکنیم ،ایجاد سایهای که ناگهان به وجود میآید ،سبب میشود ناخودآگاه سر خود را خم کنیم و این یعنی گذشتن از منیّت و از میوان رفوتن ورور! ایون نظریوه پورداز
معماری مینویسد :ممرن است در شهرسازی جدید ،ساباط دیگر آن چنان جایگاهی نداشته باشد و حجمی بی کار به نظر برسد ،اما ساباط نه فقط حجمی بی کار نیست ،بلره مزیت و
فضیلتی است فرامو شده! (پیرنیا.)1352 ،
 2-2مطالعات و بررسیهاي انجام شده در قلمرو پژوهش
 2-2-1ویژگی هاي جغرافیایی منطقه گرم و خشک
این اقلیم که بیشتر مناطق نیم استوایی را شام میشود به دلی وز بادهای مهاجر که از جنوب ربی و شمال ربی به طرف استوا در حرکتاند خشک است این بادها هنگوام
عبور از قارههای بزرگ بیشتر رطوبت خود را از دست میدهند ،عالوه بر این در مناطق نیمه استوایی که جز مناطق پرفشار هستند هوا به دلی حرکت از قسمتهای باالی اتمسفر بوه
پایین گرم و خشک میشود توجه به خشری هوا در این منطقه که با ویژگی های دیگری همراه است از نظر تامین آسوای انسوان و در نتیجوه معمواری آن ،اهمیوت فراوانوی دارد و از
مشخرههای این منطقه زمستانهای سرد و تابستانهای سخت و سرد و تابستانهای گرم و خشک میباشد .حداکثر و حداق متوسط دما بی از  39درجه سانتیگراد میرسد و ایون
نوسان شدید درجه حرارت ،یری از مشرالت عمده اقلیمی برای این منطقه است(کسمائی.)1391 ،
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نور خورشید

تنها جبههای که در زمستان بطور مطلوب در معرض تاب خورشید است جبهه جنوبی میباشد .در تابستان تاب از سمت شرق و رب بسویار نوامطلوب اسوت.
در فر زمستان میزان قاب توجهی از تاب توسط جبهه شرق و رب جذب نمیشود چون در زمستان خورشید از جنووب شورق طلووع و در جوونوب ورب وروب
میکند .بهترین راه ح برای استفاده از خورشید در زمستان قراردادن دیوارها و پنجرههای اصلی ساختمان در جبهه جنوبی است(پوردیهیمی.)1390،


باد

تغییرات سری و شدید حرارتی موجب وز بادهای مختلفی از مناطق معین میشود .این بادها که در جهات مختلف و در فرول متفاوت مویوزنود هرکودام بوه
نوبه خود تأثیر بسیار در وض آب و هوا و معیشت مردم دارند.
 -1بادی که از جانب شمال رب میوزد و به باد اصفهان معروف است 6 .ماه از سال از نیمه فروردین تا نیمه شهریور یعنی در بهار و تابسوتان جریوان دارد و
مطلوب است.
 -2بادی که از جانب جنوب شرق میوزد وبه باد کرمان معروف است 4 .ماه از سال از نیمه مهر تا نیمه بهمون یعنوی در پواییز و زمسوتان جریوان دارد و بواد
نامطلوبی است  .این باد ا لب گرم و آلوده و خاک به همراه دارد و موجب طوفانهای زیادی می شود.
 -3بادی که از جانب رب میوزد و به باد شیرکوه معروف است 2 .ماه از سال از نیمه اسفند تا نیمه فروردین و از نیمه مهر تا نیمه آبان و باد نیموه مطلووبی
است.
 -4بادی شنی که به باد سیاه کوه مشهور بوده و جهت وز آن از شمال و مدت آن نیز حدوداً  50روز در سال میباشد بنابراین:
• محور اصلی بنا بهتر است عمود بر جهت باد مطلوب باشد.
• مسیرهای عبوری پیاده را در جهت باد مناسب قرار دهیم.
• فضاهای سبز می تواند وز

بادهای نامطلوب را تا حد زیادی کنترل کند و نیز سرعت باد را کاه

دهد.

• در روز که هوا گرم می باشد از کوران هوا و ورود هوای خارج به داخ ساختمان جلوگیری شود .ولی در شب و عرر میتوان با ایجواد کووران  ،بواد مطبووع را بوه
داخ ساختمان کشید(پوردیهیمی.)1390 ،
 2-2-2بافت شهري در این اقلیم
بافت سنتی در این منااطق به صورت متراکم بوده و از اترال ساختمانها در اطراف کوچههای باریک و نامنظم پدید آمدهاند .فضوای شوهری نیوز کوامال محروور
بوده و نحوه استقرار مجموعههای زیستی بر اساس جهت افتاب و بادتعیین شده است .دالی زیر در شر گیری بافت معاصر ابنیه به صورتی که شورح داده شود مووثر
بودهاند:
•

محافظت فضاهای شهری ،معابر ،حیاطها و ساختمانها در مقاب عوام جوی بخروص باد نامطلوب به کمک بافت متراکم.

•

کاه

•

فراهم آوردن امران ایجاد سایه در تمام سطح کوچههای باریک به کمک دیوارهای بلند اطراف معابر

•

کاه

سرعت بادهای کویری به کمک کوچهها پیچ در پیچ و کم کردن اثر مخرب آنها
سطح تماس فضاهای مسرونی با هوای گرم خارج(لشرری ،خلج.)1390 ،

 2-2-3گذرها و معابر در منطقه خشک
برای پرهیز از تاب خورشید حداق مقدور گذرها به صورت شرقی ،ربی احداث میشوند ،همچنین گذرها باریک با دیوارهای مرتفو در دو طورف گوذر کوه در
بعد از ظهرهای تابستان کامال “از سایه پوشیده میشود و جهت ممانعت از جریان یافتن هوا و نفوذ شرایط هوایی حواد پیراموون بافوت معوابر عموموا “پویچ در پویچ و
باریک ساخته میشود و ارتفاع دیوار معابر زیاد است(قاضی زاده.)8: 1393 ،
 4-2-2راهكارهاي طراحی بومی در نواحی گرم و خشک
مطالعه نواحی گرم و خشک ایران نمایانگر مطابقتهای متعددی است که دامنهای وسی از طراحی شهری ،طراحی مسواکن و انتخواب مروالح توا اجوزای اضوافه
شده به ابنیه ،بسته به شرایط گوناگون را شام میشود .آنچه در پی میآید ،اشارهای به برخی از این متدهای اتخاذی برای دستیابی به گرمای و سورمای بهینوه و
آسای حرارتی انسان توسط طراحی خالقانه شهری و معماری برای استفاده از انرژی طبیعی محیطی در دسترس است.

-1

در طراحی شهری ،پیوستگی و یرپارچگی ساختمانهای سنتی ،بافت به هم فشرده شهر همراه با کوچههای باریک و نوامنظم بوا دیوارهوای بلنود طورفین
آنها منجر به ایجاد حداکثر سایه و حداق تاب اشعه آفتاب شده است .این فضاها و عناصر ،خنری و تهویه را در فضاهای شوهری بورای توأمین آسوای
فراهم میکند.

-2

مسقف کردن پیاده راهها ،ماکزیمم سایه را در سطح زمین ایجاد میکند که میتوان آن را در جای جای بافت شهری این مناطق مالحظوه نموود .راههوای
پوشیده شهری در آب و هوای گرم و خشک ایران "ساباط " نامیده میشود که به منظور خنک کردن عابران و سایه اندازی بر دیوارهای خانههای اطوراف
آن استفاده میشود .ساباطها یا صرفا به صورت قوسی هستند که دیوارهای مجاور راهها را به هم متر میکنند یوا اینروه بوه دلیو واقو شوده فضوایی
متعلق به یری از خانههای مجاور در باالی کوچه شر گرفتهاند(پوردیهیمی.)1390 ،

 2-3تحلیل و ارزیابی یافتههاي پژوهش
 2-3-1فرم شناسی ساباتهاي ایرانی
در این بخ
است.

طی جداول مختلف به فرم شناسی ساباطهای ایرانی از منظر(مرالح ،پوش  ،مران ،تزئینات و تراز ارتفاعی) در مناطق گرم و خشک پرداخته شوده

۶
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جدول شماره -2فرم شناسی ساباطهای ایرانی براساس مرالح
فرم شناسی

توضیحات

مصالح

در ساباتهای این مناطق
عموما از خشت یا آجر استفاده
شده است.

انواع نمونه




گذری در شهر یزد

گذر یدر مورچه خورت اصفهان

مأخذ :نگارنده
جدول شماره -3فرم شناسی ساباطهای ایرانی براساس نوع پوش
فرم
شناسی

توضیحات

انواع نمونه

ن



نوع پوش

پوش های
منفرد

لنگههای چند گانه :این نوع
پوش ها به صورت تویزههایی
چندگانه در گذرهای شهری
هستند که به صورت پشتبند
برای اجزای طرفین خود عم
میکنند و نیز سایه و ریتمی از
نور و سایه را در گذر ایجاد
میکنند.



گذری در کرمان

گذری در یزد

پالن ها و نماها




پالن لنگههای چندگانه

پالن لنگههای تری

ها
لنگه های تری :گاهی ساباتها
در گذرها و معبرها به صورت
لنگههای تری ساخته میشوند
که جنبه سازهای داشته و به
صوورت پوشت بوند عوم
میکنند.
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نمای نیم لنگه

نیم لنگه



گذری در یزد



نمای لنگهای که روی
نمیکنند.

را پر

لنگههایی که رویشان را با
ردیف های آجرچینی پر
نمیکنند.



گذری در یزد



لنگه ای که روی

را پر کرده اند.

لنگههایی که پشت کونال
آنها را پر کرده هامون کردن
و با ردیف های آجرچینی
رویشان را برای مقاومت بیشتر
تخت کرده اند.



قوس مازه دار نائین



قوس تیزهدار کرمان

لنگههای با قوس تیزه دار و
مازه دار :برخی از قوسهای
ساباتها به صورت تیزه دارند
و برخی به صورت مازه دار
(بیض) طراحی و اجرا شده اند.

پوش های
پیوسته

ساباتهای پوشیده شده با تاق
آهنگ

ساباط های پیوسته ،تاق آهنگ ،یزد

٨

پالن سابات پیوسته ،تاق آهنگ ،یزد
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سابات پیوسته ،تاق کجاوه ،اصفهان

ساباتهای پوشیده شده با
تاق کجاوه

نمای سابات پیوسته اتاقکدار ،یزد

سابات پیوسته اتاقکدار ،یزد

ساباتهای اتاقکدار

مأخذ :نگارنده
جدول شماره -4فرم شناسی ساباط های ایرانی براساس مران
فرم

توضیحات

پالن ها و نماها

انواع نمونه

شناسی
مكان

سابات در ابتدای گذر

ساباتی در ابتدای گذر در یزد

٩

پالن ساباتی در ابتدای گذر یزد
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پالن ساباط در وسط گذر در کرمان

سابات در وسط گذر

پالن سابات در انتهای گذر ،یزد

سابات در انتهای گذر ،یزد

سابات در انتهای گذر

مأخذ :نگارنده
جدول شماره -5فرم شناسی ساباط های ایرانی براساس تزیینات و سابات های روزندار
فرم شناسی

توضیحات

تزیینات و
سابات های
روزن دار

ساباط ها در این مورد
(یا رومی ) و یا
ترکیبی از آجر چینی
رومی و ضربی اجرا
شده است.

انواع نمونه

انواع نمونه

انواع نمونه

آجرچینی ضربی ،نایین

آجرچینی رومی ،یزد

آجرچینی ترکیبی ،نایین

مأخذ :نگارنده
جدول شماره -6فرم شناسی ساباطهای ایرانی براساس تراز ارتفاعی
فرم شناسی

توضیحات

تراز ارتفاعی

گاهی بر اساس ضرورت به علت متفاوت بودن
ترازهای ارتفاعی دیوارهای جانبی گذر سابات
به شر های متفاوتی اجرا شده و در ترازهای
مختلف ارتفاعی طراحی شده است.

انواع نمونه

انواع نمونه

نایرسان بودن تراز ارتفاعی ،یزد

نایرسان بودن تراز ارتفاعی سابات ،یزد

مأخذ :نگارنده
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 -3نتیجهگیري
ساباط بعنوان یک عنرر معماری ایرانی ،همواره مورد توجه و تحقیق معماران و باستان شناسان قرار گرفته و در تعریف و توصیف و تحلی سواختار و کوارکرد آن
مطالب قاب توجهی ذکر گردیده است .در تمامی موارد ذکر شده ،ساباط بعنوان سازهای با کارکرد اصلی سابیان و بادشرن منحرر به مناطق مرکوزی و جنووبی ایوران
معرفی گردیده و یری از ویژگیهای معماری مناطق کویری ایران بیان شده است .این در حالی است که وجود تعداد بیشماری ساباط در مناطق گرم و خشک مقولوه
انحراری بودن ساباط در معماری مناطق فالت مرکزی را نشان میدهد .همچنین وجود پنج شاخرهی اصلی و کاربردی در ساباطهای این مناطق موجب ایجاد تنووع
فرمی ساباتها در این مناطق شده است.
لذا در مقالهی حاضر با توجه به بررسیهای به عم آمده میتوان فرمشناسی نوینی برای ساباتهای ایرانی ارائه داد .این فرمشناسی میتواند بر اساس آیتمهوای
مختلف(مرالح ،پوش  ،مران ،تزئینات و تراز ارتفاعی) مورد بررسی قرار گیرد ،به گونهای که مطالعات انجام شده آشرار ساخت ،فرمشناسی با توجه بوه شاخروههوای
(مرالح ،مرانها و تزیینات) میتواند با توجه به فورم آجرچینی انجام بپذیرد ،اما فرمشناسی بر اساس شاخروههای(پوشو هندسوی و توراز ارتفواعی) در سوواختار
ساباتهای ایرانی مهمترین عام در دستهبندی جام ساباتها میتواند باشد .عام پوش هندسی در ساختار پالن و نمای ساباتها در مناطق مختلف ایران عاملی
بود که توانست دستهبندی پوشاتری نسبت به نمونههای دیگر ارائه دهد .این تقسیم بندی میتواند ما را در شناخت هر چه بهتر ساختار فرموی ایون سواباتهوا یواری
رساند.
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