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چکیده

در معمــاری بومــی ایــران یکــی از اصــول طراحــی فضاهــای شــهری مــردمواری بــوده اســت .معمــار ایرانــی
همیشــه نیازهــا و خواسـتهای انســان را درنظــر میگرفتــه اســت .معمــار گذشــته براســاس اقلیــم موردنظــر
فضــای معمــاری را درجهــت فراهــم کــردن آســایش انســان طراحــی میکــرده اســت .باتوجــه بــه اینکــه از
ویژگیهــای معمــاری اقلیــم گرموخشــک ایــران آفتــاب ســوزان و درجــه حرارتــی باالســت ،یکــی از تمهیداتــی
کــه معمــار گذشــته درجهــت ســایهاندازی در گذرهــا طراحــی و ســاخته اســت ،ســاباتها هســتند .ســاباتها
ســاختارهایی در کوچههــا و گذرهــا هســتند کــه بخشــی از معبــر را سرپوشــیده کــرده و همچنیــن ایــن عناصــر
اقلیمــی عالوهبــر مطلــوب ســاختن شــرایط زیســتی ،در مقاومســازی ســاختمانهای دو طــرف گذرهــا نقــش
داشــتهاند .بــا مطالعــه و بررســی پیرامــون ســاختار کالبــدی ایــن عناصــر اقلیمی-ســازهای میتــوان بخشــی
از دانــش نهفتهشــدۀ فراموششــدۀ معمــاران گذشــته ایــران را نمایــان ســاخت و همچنیــن در شهرســازی
امــروزی از ایــن عناصــر بومــی پایــدار الگوبــرداری کــرد و بهــره گرفــت .بیــن هندســه و کالبــد معمــاری
ســاباتهای محلــۀ فهــادان یــزد ،رابطــۀ معنــیدار و مســتقیمی وجــود دارد .براســاس مــرور ادبیــات،
موضــوع ایــن پژوهــش و بررســیهای انجامگرفتــه ،تاکنــون بــرروی مفهــوم ســابات بهعنــوان عنصــری
اقلیمــی ،بررســی میــزان پایــداری آن در گذرهــا و گونهشناســی در شــهرهایی چــون اصفهــان ،یــزد ،دزفــول و
شوشــتر صــورت گرفتــه اســت .ایــن نوشــتار بــرای نخســتینبار ویژگیهــای هندســی ،معمــاری ســاباتهای
محلــۀ فهــادان یــزد را مــورد ارزیابــی قــرار داده اســت .پژوهــش حاضــر براســاس هــدف ،بنیادی-کاربــردی و
بـهروش اســتدالل اســتقرایی دادههــا بــه اثبــات رســیده اســت .گــردآوری اطالعــات بهشــیوۀ کتابخانـهای،
میدانــی و ترســیمی انجــام شــده و ایــن مقالــه بــر آن اســت تــا تأثیــر هندســه بــر کالبــد و شــکل معمارانــه
ســاباتهای محلــۀ موردنظــر را مــورد تحلیــل قــرار دهــد .براســاس یافتههــای ایــن تحقیــق آشــکار شــد
کــه هندســه بهعنــوان عاملــی تأثیرگــذار بــر کالبــد معمــاری ســاباتهای محلــۀ فهــادان یــزد اســت .نقشــۀ
ســاباتهای موردمطالعــه از مســتطیل کامــل ایرانــی و یــا دیگــر نســبتهای آن پیــروی میکننــد .بیشــتر
ســاباتهای انتخابــی در ایــن محلــه ازلحــاظ کشــیدگی نقشــه درجهــت شــمالی-جنوبی قــرار گرفتهانــد.
بیشــترین تعــداد ســاباتها ازلحــاظ مکانــی در وســط گــذر واق ـع شــدهاند ،همچنیــن هندســۀ قــوس آنهــا
بیشــترین تعــداد بهصــورت مــازهدار اســت.
کلیدواژگان :معماری بومی ایران ،هندسه و تناسبات ،ساباتهای پیوسته ،محلۀ فهادان یزد.
 .Iکارشناسارشد مرمت بنا ،مربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان.
 .IIعضو هیئتعلمی گروه مرمت ابنیه و بافتهای تاریخی ،دانشگاه هنر اصفهان (نویسندۀ مسئول).
 .IIIدانشجوی کارشناسی مهندسی معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان.
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پیشینۀ تحقیق

تاکنــون پژوهشهــای اندکــی بــرروی گونهشناســی ســاباتهای ایرانــی و بررســی ایــن عناصــر اقلیمــی-
ســازهای از دیــدگاه دانــش هندســه انجــا م گرفتــه اســت (مفیدشــمیرانی .)1381 ،در درسنامــۀ اقلیــم و
معمــاری بــه ویژگیهــای ســاباتها بهعنــوان عناصــر اقلیمــی اشــاره دارد( .محــوی )1385 ،در مقال ـهای
بــا عنــوان «ســابات در ســرمایش فضــای شــهری در اقلیــم گرموخشــک» بــه مفهومشناســی آن و بررســی
کارکــردی و ویژگیهــای کالبــدی ایــن عناصــر پایــدار پرداختــه اســت .در نوشــتار «گونهشناســی ســابات
در اقلیــم گرموخشــک» بــه بررســی ســاباتهای شــهرهای یــزد ،اصفهــان ،کرمــان ،نائیــن و نطنــز و
گونهشناســی کالبــدی و کارکــردی آنهــا پرداختــه و نمونههایــی از شــهرهای ذکرشــده انتخــاب کــرده اســت
(محــوی و مفیدیشــمیرانی .)1389 ،یزدانــی در پژوهشــی بــا عنــوان بررســی عوامــل ســایهانداز در معابــر
شــهر اصفهــان (نمونــه مــوردی محلــۀ جلفــا و محلــۀ هارونیــه» ،ســاباتهای شــهر اصفهــان را مــورد بررســی و
واکاوی قــرار داده اســت (یزدانــی .)1390 ،دورخیــز و جعفــری در مقالــۀ «نقــش ســابات در معماری دزفول»،
نقــش و تأثیــر ســابات در طراحــی معمــاری همســاز بــا اقلیــم را بررســی کردهانــد (دورخیــز و جعفــری.)1392 ،
مکونــدی و جمعــی از نویســندگان در مقالــۀ «گونهشناســی  33ســابات موجــود در بافــت قدیــم دزفــول و
اثرگــذاری آن در طراحــی شــهری» ،بــه بررســی پایــداری  33نمونــه از ســاباتهای بافــت تاریخــی دزفــول از
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ی شــده اســت .یکــی از
فضاهــا و عناصــر معمــاری درگذشــته بــرای بهتــر زندگیکــردن انســان طراحــ 
جنبههــای طراحــی معمــاری عناصــر فضاهــای گذشــته ،طراحــی براســاس شــرایط محیطــی و اقلیمــی بــوده
اســت .شــرایط اقلیمــی بههمــراه ســایر عوامــل محیطــی ازجملــۀ مهمتریــن عوامــل مؤثــر در شــکلگیری
بافتهــای شــهری بهشــمار میآینــد .بهطورکلــی عوامــل تأثیرگــذار بــر شــرایط اقلیمــی عبارتانــد از :تابــش
خورشــید ،درجــه حــرارت هــوا ،رطوبــت ،بــاد و نــزوالت جــوی (نیلســن .)23 :1389 ،در طراحــی براســاس
شــرایط اقلیمــی عوامــل گوناگونــی مؤثــر بــوده اســت ،شــامل زاویــۀ تابــش خورشــید ،عــرض جغرافیایــی،
ت جریــان و جهــت بــاد ،وجــود آب و رطوبــت و پوشــش گیاهــی (قبادیــان .)54 :1387 ،یکــی از ایــن
شــد 
عناصــر طراحیشــده کــه در اقلیــم گرموخشــک ایــران بیشــتر دیــده میشــود ســابات اســت .ایــن عنصــر
بــا احــداث بــرروی گذرهــای پیــاده و ایجــاد سایهروش ـنهای متوالــی ،شــرایط آســایش نســبی را در معابــر
ازطریــق ایجــاد اختــاف دمــا و کاهــش حــرارت ذخیرهشــده در ســطح بــا افزایــش اصطــکاک فراهــم مـیآورد
(محــوی و مفیــدی .)1388 ،عالوهبــر درنظــر گرفتــن طراحــی ســابات براســاس بهبــود شــرایط زیســتی
انســان ،یکــی دیگــر از نقشهــای آن پایــدار کــردن عناصــر در اطــراف خــود اســت .یکــی از عناصــر کالبــدی
کــه در شــهر یــزد بــا واقعشــدن در اقلیــم گرموخشــک ایــران بهوفــور دیــده میشــود ،ســاخت ســابات درطــول
گذرهــای آن اســت.
متأســفانه امــروزه در معمــاری ایرانــی ،ســاباتها بــه فراموشــی ســپرده شــدهاند و ســاباتهایی در
ً
بافتهــای شــهری یــا کامــا تخریــبشــدهاند و یــا بــه حــال خــود رهــا شــدهاند .بــا شــناخت و بررســی کالبــد
معمارانــه آنهــا از دیــدگاه دانــش هندســه میتــوان دانــش طراحــی ایــن عناصــر اقلیمی-ســازهای را مکتــوب
و بــار دیگــر زنــده کــرد و نیــز میتــوان در طراحیهــای معاصــر و آتــی بافتهــای شــهری اقلیــم گرموخشــک
ایــران از ایــن عناصــر ویــژه الگوبــرداری نمــود.
ایــن مقالــه بــر آن اســت تــا بــه پرسـشهای زیــر پاســخ دهــد -1 :آیــا هندســه نقشــۀ ســاباتهای ایرانــی
از مســتطیل کامــل ایرانــی تبعیــت میکنــد؟  -2ســاباتهای موردمطالعــه بیشــتر در چــه جهــت قــرار
گرفتهانــد؟
ایــن پژوهــش ســعی دارد تــا بــا برداشـتهای میدانــی و بررســی عوامــل مختلــف هندســی ازجملــه ابعــاد
نقشــه ،طــول ،عــرض و ارتفــاع بــه پرسـشهای فــوق پاســخ مناســب دهــد.
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در تحقیــق حاضــر روش تحقیــق ازنظــر هــدف ،بنیادی-کاربــردی و ازلحــاظ روش ،بــهروش
استداللیاســتقرایی اســت .دادههــا بهشــیوۀ میدانــی ،کتابخانــهای و ترســیمی یافتهانــدوزی شــدهاند.
همچنیــن روش تجزیــه و تحلیــل دادههــا ،روش کمی-کیفــی اســت .پــس از مطالعــات کتابخانــهای
پیرامــون ســاباتها و گونههــای آنهــا ،ســاباتهای اقلیــم گرموخشــک ،شــهر یــزد انتخــاب شــد .بــا توجــه
بــه اینکــه محلــۀ فهــادان یکــی از محــات بــاارزش تاریخــی شــهر یــزد اســت و تابهحــال پژوهشــی بــرروی
ســاباتهای ایــن محلــه صــورت نگرفتــه اســت ،ایــن محلــه انتخــاب و  25نمونــه از ســاباتهای پیوســتۀ
بــاارزش ایــن بافــت تاریخــی بهصــورت تصادفــی انتخــاب و تصویربــرداری شــد و دادههــا بــه اســتناد از روش
اســتقرایی از جــز بــهکل مــورد تحلیــل قــرار گرفــت .در ایــن پژوهــش از  25نمونــۀ موردمطالعــه 6 ،مــورد
بهصــورت تصادفــی انتخــاب و بررســیشــده اســت ( نقشــه  .)1دیگــر نمونههــای مــورد بررســی در پیوســت
آورده شــده اســت.

هندسه

علــم هندســه یــا علــم انــدازه را ببایــد از کهنتریــن دانشهــای بشــر دانســت .تأ کیــد معمــاری ایرانــی بــر
زیبایــی اســت .ایرانیــان درطــول قرنهــای متمــادی همــواره ارزش واالیــی بــرای زیبایــی قائــل بودنــد و
علــم هندســه ابــزار قدرتمنــدی در دســت مهنــدس ایرانــی بــوده کــه بــا اســتفاده از آن توانســته تناسـبهای
آســمان را اندازهگیــری کنــد و تعــادل ،هماهنگــی ،زیبایــی و نظــم را روی زمیــن بیافرینــد .از ایـنرو هندســه
نــزد معمــار ایرانــی هــم علــم و هــم هنــر اســت (حجــازی .)1387 ،درگذشــته در طراحــی ســاختمانها از
دانــش هندســه بهــره میجســتند .در کارهــای ســاختمانی و آرایشــی دوران اســامی نیــز کاربــرد علــم هندســه
ً
کامــا مشــهود اســت (فرشــاد .)339 :1376 ،از ای ـنرو میتــوان گفــت هنــر هندســه یــک عنصــر کلیــدی
بــرای ایجــاد ارتبــاط بیــن ســاختمان و افــکاری اســت کــه ســازنده در ذهــن داشــته اســت .یــک هندســۀ
کامــل ،پایــداری بنــا را تضمیــن میکنــد .ازطریــق تناســب اســت کــه همــۀ اجــزا بهصــورت هماهنــگ دارای
پیوســتگی در داخــل و در کل مجموعــه هســتند و درنهایــت یــک طــرح خوشــایند فراهــم میشــود (حجــازی،
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دیــدگاه ســازهای پرداختــه اســت (مکونــدی و همــکاران .)1392 ،صبــوری در جســتاری بــا عنــوان «ســابات
در معمــاری آذربایجــان» ،ســابات را در بافــت تاریخــی شــهر آذربایجــان بــا اقلیــم ســرد و کوهســتانی مــورد
تحلیــل قــرار داده اســت (صبــوری و شــکوهیتبریزی .)1392 ،در پژوهــش «بررســی عناصــر اقلیمــی در
معمــاری ســنتی ایــران و جایــگاه آن در معمــاری معاصــر» ،تحلیــل نقــش ســابات در معمــاری بومــی و ســنتی
ایــران و جایــگاه آن در معمــاری معاصــر انجــام گرفتــه اســت (نشــانیفام و نجفقلیپــور .)1393 ،غالمپــور و
لنــدی در مقالــۀ «بازخوانــی ســابات عنصــری پایــدار در معمــاری شــهر شوشــتر نمونــۀ مــوردی ســابات کاظــم
المــی» بــه بررســی و شــکلگیری ایــن عناصــر ویــژه در اقلیــم گرمومرطــوب پرداختــه و ســابات موردنظــر را
مــورد تحلیــل قــرار دادهانــد (غالمپــور و لنــدی .)1394 ،آنچــه در ایــن نوشــتار مهــم بــوده ،چگونگــی و تأثیــر
معمــاری پایــدار و بومــی بــر شــکلگیری ســابات در شــهر موردنظــر بوده اســت .در نوشــتاری «نقش ســابات در
معمــاری شــهر کرمــان ،اقلیــم گرموخشــک ایــران» عالوهبــر پرداختــن بــه نقــش ســابات بهعنــوان عنصــری
اقلیمــی و ســازهای ،کارکردهــای فرهنگی-اجتماعــی را در آن بررســی میکنــد (کردنــژاد و ســلیمانی.)1394 ،
در پژوهشــی بــا عنــوان «بررســی برخــی از دالیــل نگــرش بــه ســابات بهعنــوان عنصــر مشــترک بیــن بافــت و
بنــا در ســاباتهای دزفــول» ســعی شــده اســت تــا بــا شــناخت پیرامــون کالبــد و ســاختار ســاباتها در بافــت
شــهر دزفــول بــه نحــوۀ صحیــح مرمــت ایــن عناصــر ویــژه دســت یابــد (نــوریزاده .)1395 ،بــا توجــه بــهمــرور
ادبیــات پژوهــش حاضــر کمتــر پژوهشــی بــه بررســی کالبــد و معمــاری ســاباتهای محلــۀ تاریخــی فهــادان
یــزد پرداختــه اســت کــه ایــن نیــز خــود تفــاوت ایــن پژوهــش بــا پژوهشهــای پیشــین اســت.
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مستطیل طالیی ایرانی

معمــار گذشــته در طــرح نقش ـه یــا تاقهــا ،حیــاط و دیگــر عناصــر از مســتطیل ایرانــی کمــک میگرفتنــد.
مســتطیل طالیــی ایرانــی از محــاط شــدن یــک مســتطیلی در درون ش ـشضلعی بهدســت میآیــد .نســبت
طــول بــه عــرض ایــن مســتطیل  1.73اســت و نســبت نیمــی از آن  1.15اســت ( ذا کــری و همــکاران:1395 ،
.)19

اقلیم گرموخشک ایران و طراحی اقلیمی

در بررســی ترکیــب معمــاری بافــت شــهری و روســتایی نواحــی گرموخشــک ایــران بــه ایــن مهــم پــی میبریــم
کــه عامــل آبوهــوا در شــکل دادن منطقــی بــه بافــت و معمــاری ایــن نواحــی نقــش عمــدهای را دارا بــوده
اســت .از مشــکالت عمــدۀ مــردم ایــن نواحــی ،آفتــاب ســوزان ،گرمــای زیــاد ،درجــه حــرارت بــاال در روز و
پاییــن بــودن درجــه هــوا در شــب اســت (توســلی .)24 :1354 ،درنتیجــه بهدلیــل نوســان بســیار زیــاد و
درجــه حــرارت بــاال و تابــش نــور خورشــید نیــاز بــوده اســت فضــای زیســتی مناســب و شــرایط آســایش بــرای
ســاکنان فراهــم گــردد (اختــرکاوان .)95 :1390 ،در اقلیــم گرموخشــک ،انســان گذشــته بــرای در امــان
مانــدن از مشــکالت زیســتی و آبوهوایــی تمهیداتــی را اندیشــیده و بــا دانــش و منطــق فضاهــای معمــاری
را طراحــی کــرده اســت (توســلی ،)34 :1381 ،ازجملــه ســاخت و خلــق بافــت مســکونی فشــرده و مترا کــم
درجهــت ایجــاد ســایه بیشــتر ،ایجــاد ســایهاندازها و جانپناههــای بلنــد ،بامهــا ،کوچههــای باریــک
و ســاخت ســاباتها ،ســاخت ابنیــه براســاس زاویــۀ تابــش و جهــت بــاد ،گودتــر کــردن حیــاط خانههــا،
اســتفاده از کاهگل باتوجــه بــه رنــگ روشــن آن ،گنبــدی ســاختن پوش ـشها ،دیوارهــا و جرزهــای قطــور،
ُ
ســاخت بادگیــر ،اســتفاده از پنجرههــای ارســی جهــت کنتــرل میــزان ورود نــور (Ahmadkhani Maleki,
ً
 .)2011: 87همچنیــن مصالــح مــورد اســتفاده در ایــن اقلیــم ،ظرفیــت حرارتــی باالیــی دارنــد و عمدتــا از گل،
خشــت و یــا آجــر اســتفاده میگــردد (اختــرکاوان .)101 :1390 ،درواقــع ایــن نظــم فضایــی درجهــت بهبــود
شــرایط آســایش زیســتی انســان ایجــاد کــرده اســت.

سابات

در مناطــق گرموخشــک ایــران یکــی از تمهیداتــی کــه بــرای آســایش و شــرایط بهتــر زیســتی انســان گذشــته
اندیشــیدهاند ،طراحــی ســابات اســت .ســابات عنصــری اســت کــه بــا ایجــاد ســایه و روش ـنهای متوالــی
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تصویر  .1مستطیل کامل ایرانی و نسبتهای آن (نگارندگان).
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 .)1387در ایــران درگذشــته بــرای برقــراری تناســبات الزم ،از ضابطـهای مشــابه بــا مــدل معمــول و معماری
کالســیک یونــان و روم بهرهگیــری میشــد کــه آن را پیمــون مینامیدنــد .رعایــت ایــن ضوابــط باعــث ایجــاد
نظــم و هماهنگــی در معمــاری میگردیــد (بمانیــان و همــکاران.)180 :1390،

|| تحلیل اثر هندسه بر ویژگیهای کالبد|| 81 || ...

یــزد از شــهرهای قدیمــی ایــران و از بهتریــن نمونههــای شــهرهای کویــری بهشــمار مـیرود .نــام ایــن شــهر
ً
معمــوال یــادآور آثــار هنــری و اصیــل اســت .یکــی از قدیمیتریــن محــات شــهر یــزد فهــادان اســت کــه در
مجــاورت محلههــای بــازار نــو ،شــاه ابوالقاســم و کوش ـکنو قــرار دارد .ایــن محلــه از شــمال بــه خیابــان
فهــادان ،از جنــوب بــه محلههــای بازارنــو و وقتالســاعه ،از غــرب بــه محلههــای شاهابوالقاســم و
کوش ـکنو و از شــرق بــه خیابــان امامخمینــی محــدود میشــود .ایــن محلــه بــه یــوزداران نیــز لقــب یافتــه
اســت ،چــون ســلطان قطبالدیــن ابنعزالدیــن لنگــر از اتابــکان یــزد (قــرن  ۸ه.ق ).بــه نگهــداری یــوز
عالقــه زیــادی داشــته و در منــزل خــود یوزپلنــگ نگهــداری میکــرده اســت .محلــۀ فهــادان در اوایــل قــرن
پنجــم ه.ق .ایجــاد شــده اســت .از عناصــر شــاخص تاریخــی ایــن محــل میتــوان بــه بقعــۀ شــیخ فهــادان،
مســجد قدمــگاه ،و مدرســه ضیائیــه (زنــدان اســکندر) اشــاره کــرد ( ســرایی و همــکاران.)1392 ،

ساباتهای مورد بررسی

ســابات شــمارۀ  :1طــول ایــن ســابات برابــر بــا  16.78متــر و عــرض آن  2.15متــر اســت .ارتفــاع تیــزه تــا
ســطح زمیــن  2.85متــر ،پــاکار قــوس تــا کــف زمیــن  2.40متــر ،ارتفــاع دیوارهــای جانبــی گــذر  2.90متــر
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بــرروی جدارههــای گــذر ،شــرایط آســایش نســبی را در معابــر ازطریــق ایجــاد اختــاف دمــا و کاهــش حــرارت
فراهــم میکنــد .ســاباتها در گذرهــای باریــک و بلنــد شــهرهای کویــری ،فضایــی خنــک و دلنشــین را
بــرای بهتــر شــدن شــرایط زیســتی انســان فراهــم میکننــد (توکلــی و ولیبیــگ .)1392 ،از ویژگیهــای
مؤثــر ســابات ،اقلیــم و نقــش آن در زندگــی انســان بــوده اســت .هــدف اصلــی طراحــی ایــن عنصــر ،توجــه
بــه نیازهــای انســانی و بــه ســامان کــردن شــرایط زیســتی انســان آن روزگار بــوده اســت .از مهمتریــن
کارکردهــای فضایــی ســاباتها ایجــاد ســایه توســط فضایــی مســقف و نیمهبــاز ،ایجــاد کــوران و اختــاف
دمــا اســت (باباییمــراد .)1390 ،یکــی دیگــر از کارکردهــای فضایــی ســابات ،سلســلهمراتب فضایــی اســت
(دارینــی.)1391 ،
ویژگــی و کارکردهــای فضایــی ســاباتها -1 :تنظیــم شــرایط محیطــی و فراهــم کــردن شــرایط آســایش.
 -2نقــش ســازهای داشــتن ،ســاباتها پایــداری در ســاختمانهای محیطــی و اجــزای فضایــی بلوکهــای
طرفیــن ایجــاد میکننــد -3 .همجــواری محلـهای ،گاهــی بــرای کنــار هــم قرارگیــری ملکهــا و محــات از
ســابات اســتفادهشــده اســت -4 .ایجــاد حــس همســایگی (محــوی.)1385 ،
در فرهنگهای عام معنای سابات بهشکل زیر آمده است:
ســابات :پوشــش رهگــذر ،باالیــی کــه زیــر آن راه بــود ،راهگــذاری میــان در خانــه کــه از آنجــا از خانـهای
بــه خانــۀ دیگــر عبــور کننــد (دهخــدا .)1373 ،داالن ،راهــرو سرپوشــیده ،ســایهگاه ،ســقفی کــه در زیــر آن
معبــر ورود بــه خانــه و ســرا اســت (معیــن.)1388 ،
معنــای ســابات در فرهنگهــای تخصصــی مرمــت -معمــاری :راهــرو سرپوشــیده ،داالن (فرشــتهنژاد،
 .)1389کوچــه و داالن عمومــی سرپوشــیده ،بنایــی کــه روی گــذر غیراختصاصــی باشــد ،ســایهبان گــذر،
ً
اتــاق روی ورودی خانــه .پوشــش بــاالی رهگــذر (ولیبیــگ .)1392 ،ایــن واژه کــه تقریبــا بــه همــۀ
زبانهــای خــاوری ،باختــری ،آرامــی ،ایرانــی ،فرنگــی و تــازی رفتــه ،در زبانهــای ایرانــی و فارســی ریشــۀ
کهــن دارد .جــزء اول آن «ســا» بهمعنــای «آســایش» و جــزء دومــش پســوند «بــات» نمــودار ســاختمان بنــا،
آبــادی و عمــارت اســت .ســابات بــه کلیــۀ بناهایــی کــه بهمنظــور آســودن بهپــا میشــده ،چــه در شــهر و چــه
در بیــرون از شــهر (پیرنیــا )1352 ،اطــاق میشــده اســت .آنچــه در ایــن پژوهــش از ســابات آورده شــده،
پوشـشهایی اســت کــه بــرروی گذرهــای باریــک و معبرهــای شــهری درجهــت بهتــر شــدن شــرایط زیســتی
در اقلیــم گرموخشــک ســاختهشــدهاند.
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اســت .نســبت طــول بــه عــرض برابــر بــا  7.79متــر و نســبت ارتفــاع دیوارهــای دو طــوف بــه ارتفــاع تیــزۀ
قــوس تــا ســطح زمیــن  1.01متــر اســت .نســبت طــول بــه عــرض نقشــۀ ایــن ســابات برابــر بــا  4مســتطیل
کامــل ایرانــی و همچنیــن شــکل هندســی قــوس ایــن ســابات بهصــورت تیــزهدار اســت .ایــن ســابات ابتــدای
گــذر قرارگرفتــه ،کشــیدگی و جهــت نقشــۀ آن شــمالی-جنوبی اســت (تصویــر .)2

تصویر  .2سابات مورد مطالعه و جهت قرارگیری آن (نگارندگان .)1396 ،

ســابات شــمارۀ  :3طــول ایــن ســابات برابــر بــا 12.40متــر و عــرض آن  2.30متــر اســت .ارتفــاع تیــزه
تــا ســطح زمیــن  2.12متــر ،پــاکار قــوس تــا کــف زمیــن  1.22متــر ،ارتفــاع دیوارهــای جانبــی گــذر  4.24متــر
اســت .نســبت طــول بــه عــرض برابــر بــا  5.39متــر و نســبت ارتفــاع دیوارهــای دو طــوف بــه ارتفــاع تیــزۀ
قــوس تــا ســطح زمیــن  2متــر اســت .نســبت طــول بــه عــرض نقشــۀ ایــن ســابات برابــر بــا  3مســتطیل کامــل
ایرانــی و همچنیــن شــکل هندســی قــوس ایــن ســابات بهصــورت تیــزهدار اســت .ایــن ســابات وســط گــذر
قرارگرفتــه ،کشــیدگی و جهــت نقشــۀ آن شــمالی-جنوبی اســت (تصویــر .)3

تصویر  .3سابات مورد مطالعه و جهت قرارگیری آن (نگارندگان .)1396 ،
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نقشه  .1محدودۀ محلۀ فهادان و ساباتهای مورد بررسی (نگارندگان .)1396 ،
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ســابات شــمارۀ :13طــول ایــن ســابات برابــر بــا  5.03متــر و عــرض آن 1.32متــر اســت .ارتفــاع تیــزه تــا
ســطح زمیــن  2.85متــر ،پــاکار قــوس تــا کــف زمیــن  2.06متــر ،ارتفــاع دیوارهــای جانبــی گــذر  3.25متــر
اســت .نســبت طــول بــه عــرض برابــر بــا  3.81متــر و نســبت ارتفــاع دیوارهــای دو طــوف بــه ارتفــاع تیــزۀ
قــوس تــا ســطح زمیــن  1.14متــر اســت .نســبت طــول بــه عــرض نقشــۀ ایــن ســابات برابــر بــا  2مســتطیل
کامــل ایرانــی و همچنیــن شــکل هندســی قــوس ایــن ســابات بهصــورت تیــزهدار اســت .ایــن ســابات وســط
گــذر قرارگرفتــه ،کشــیدگی و جهــت نقشــۀ آن شــرقی-غربی اســت (تصویــر .)5

تصویر  .5سابات مورد مطالعه و جهت قرارگیری آن (نگارندگان .)1396 ،

ســابات شــمارۀ  :18طــول ایــن ســابات برابــر بــا  12.20متــر و عــرض آن  2.85متــر اســت .ارتفــاع تیــزه
تــا ســطح زمیــن  3.12متــر ،پــاکار قــوس تــا کــف زمیــن  1.98متــر و ارتفــاع دیوارهــای جانبــی گــذر  6.34متــر
اســت .نســبت طــول بــه عــرض برابــر بــا  4.28متــر و نســبت ارتفــاع دیوارهــای دو طــوف بــه ارتفــاع تیــزۀ
قــوس تــا ســطح زمیــن  2.03متــر اســت .نســبت طــول بــه عــرض نقشــۀ ایــن ســابات برابــر بــا  2مســتطیل
کامــل ایرانــی و همچنیــن شــکل هندســی قــوس ایــن ســابات بهصــورت تیــزهدار اســت .ایــن ســابات انتهــای
گــذر قــرار گرفتــه ،کشــیدگی و جهــت نقشــۀ آن شــرقی-غربی اســت (تصویــر .)6
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تصویر  .4سابات مورد مطالعه و جهت قرارگیری آن (نگارندگان .)1396 ،
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ســابات شــمارۀ  :8طــول ایــن ســابات برابــر بــا  27.32متــر و عــرض آن  3.54متــر اســت .ارتفــاع تیــزه
تــا ســطح زمیــن  3.25متــر ،پــاکار قــوس تــا کــف زمیــن  1.93متــر ،ارتفــاع دیوارهــای جانبــی گــذر  3.77متــر
اســت .نســبت طــول بــه عــرض برابــر بــا  7.71متــر و نســبت ارتفــاع دیوارهــای دو طــوف بــه ارتفــاع تیــزۀ
قــوس تــا ســطح زمیــن  1.16متــر اســت .نســبت طــول بــه عــرض نقشــۀ ایــن ســابات برابــر بــا  4مســتطیل
کامــل ایرانــی و همچنیــن شــکل هندســی قــوس ایــن ســابات بهصــورت تیــزهدار اســت .ایــن ســابات وســط
گــذر قــرار گرفتــه ،کشــیدگی و جهــت نقشــۀ آن شــرقی-غربی اســت (تصویــر .)4
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ســابات شــمارۀ  :19طــول ایــن ســابات برابــر بــا  3.75متــر و عــرض آن  2.76متــر اســت .ارتفــاع تیــزه تــا
ســطح زمیــن  3.16متــر ،پــاکار قــوس تــا کــف زمیــن  ،1.96ارتفــاع دیوارهــای جانبــی گــذر  5.26متــر اســت.
نســبت طــول بــه عــرض برابــر بــا  1.34متــر و نســبت ارتفــاع دیوارهــای دو طــوف بــه ارتفــاع تیــزۀ قــوس تــا
ســطح زمیــن  1.66متــر اســت .نســبت طــول بــه عــرض نقشــۀ ایــن ســابات برابــر بــا یـکدوم مســتطیل کامــل
ایرانــی (مســتطیل نیــم پیمــون) و همچنیــن شــکل هندســی قــوس ایــن ســابات بهصــورت تیــزهدار اســت.
ایــن ســابات ابتــدای گــذر قــرار گرفتــه ،کشــیدگی و جهــت نقشــۀ آن شــرقی-غربی اســت (تصویــر .)7
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نتیجهگیری

براســاس بررسـیهای انجامگرفتــه آشــکار شــد کــه هندســه بهعنــوان عاملــی تأثیرگــذار بــر کالبــد معمــاری
ســاباتهای محلــۀ فهــادان یــزد اســت .ســاباتهای موردمطالعــه هــم ازلحــاظ نمــا و هــم نقشــه ،از
هندســه و تناســبات ایرانــی تبعیــت کردهانــد .نقشــۀ ســاباتهای محلــه فهــادان یــزد از مســتطیل کامــل
ایرانــی بــه نســبت  1.73و نســبتهایی از آن پیــروی میکننــد (پاســخ پرســش اول) .در ایــن تحلیــل
آشــکار گردیــد کــه بیشــترین تعــداد ســاباتهای موردبررســی ازلحــاظ مــکان قرارگیــری در وســط گــذر
قــرار گرفتهانــد .قــوس پوشــش آنهــا بیشــترین تعــداد بــا قــوس مــازه دارنــد و بیشــترین ایــن ســاباتها
درجهــت جغرافیایــی شــمالی-جنوبی کشــیده شــدهاند (جــدول  .)2همانطورکــه گفتــه شــد ،ســاباتها
از عناصــر مهــم معمــاری بومــی و اقلیمــی ایــران محســوب میشــوند کــه امــروزه دانــش ســاخت آنهــا بــه
فراموشــی ســپرده شــده اســت .بــا بررســی ایــن عناصــر ویــژۀ اقلیمــی میتــوان الگوهــای بومــی کهــن را احیــا
کــرد و نیــز در ســاخت و شــکلگیری بافتهــای شــهری جدیــد از مفاهیــم آنهــا بهــره جســت .در ایــن
پژوهــش نقشــۀ ســاباتهای محلــۀ تاریخــی و بــاارزش فهــادان یــزد از دیــدگاه دانــش هندســه و تناســبات
مســتطیل ایرانــی مــورد آزمــون قــرار گرفــت .در پژوهشهــای آتــی میتــوان دیگــر نســبتهای بهکاررفتــه
در معمــاری ایــران و دیگــر پیمونهــای ایرانــی را در ســاختار و معمــاری ایــن عناصــر اقلیمی-ســازهای
(ســابات) مــورد وا کاوی قــرار داد .همچنیــن میتــوان ایــن آزمــون را بــرای دیگــر شــهرها و محــات بافــت
تاریخــی یــزد انجــام داد.
جــدول  .2میــزان فراوانــی مــکان قرارگیــری ،جهــت و نــوع هندســه قــوس ســاباتهای موردمطالعــه (نگارنــدگان،
.)1396
جهت قرارگیری

تعداد

سابات درگذر

سابات

درصد

نوع سابات

تعداد

براساس قوس

سابات

درصد

جهت قرارگیری از

تعداد

درصد

نظر جغرافیایی

ابتدای گذر

4

16%

مازهدار

14

56%

شمالی-جنوبی

13

52%

وسط گذر

18

72%

تیزهدار

11

44%

شرقی-غربی

12

48%

انتهای گذر

3

12%

Downloaded from journal.richt.ir at 3:39 IRST on Friday January 21st 2022

براســاس آنچــه در مــرور ادبیــات بیــان شــد ،برخــی از پژوهشــگران بــرروی مفهــوم ،کالبــد و ســازۀ ســابات
شــهرهایی چــون دزفــول ،شوشــتر ،اصفهــان ،کرمــان ،نائیــن ،نطنــز کار کردهانــد .محــوی به مفهومشناســی
ســابات و بررســی کارکــردی و ویژگیهــای کالبــدی ایــن عناصــر پایــدار پرداختــه و نیــز به بررســی ســاباتهای
شــهرهای یــزد ،اصفهــان ،کرمــان ،نائیــن و نطنــز و گونهشناســی کالبــدی و کارکــردی آنهــا پرداختــه و
نمونههایــی از شــهرهای ذکرشــده ،انتخــاب کــرده اســت .یزدانــی ســاباتهای شــهر اصفهــان را از دیــدگاه
دانــش هندســه مــورد بررســی و وا کاوی قــرار داده اســت.
ایــن پژوهــش درراســتای تکمیــل پژوهشهــای قبلــی و بررســی تناســبات ســاباتهای محلــۀ تاریخــی
فهــادان یــزد انجــامگرفتــه اســت .براســاس بررس ـیهای صورتگرفتــه ،آشــکار گردیــد کــه هندســه تأثیــر
مســتقیم و معنــیدار در چگونگــی ســاخت ســاباتهای نمونههــای موردمطالعــه دارد .نقشــۀ اکثــر
ســاباتهای موردمطالعــه از مســتطیل ایرانــی و یــا نســبتهای آن تبعیــت میکنــد .نقشــۀ ســاباتهای
موردمطالعــه از یــک یــا چنــد مســتطیل ایرانــی تشــکیلشــده اســت .همچنیــن در جــدول  1میــزان اختــاف
نقشــهها بــا مســتطیل ایرانــی و دیگــر نســبتهای آن مشــخص گردیــده اســت.
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ســابات شــمارۀ :2طــول ایــن ســابات برابــر بــا  18.26متــر و عــرض آن  3.54متــر اســت .ارتفــاع تیــزه تــا
ســطح زمیــن  3.25متــر ،پــاکار قــوس تــا کــف زمیــن  2.08متــر ،ارتفــاع دیوارهــای جانبــی گــذر  3.77متــر
اســت .نســبت طــول بــه عــرض برابــر بــا  5.15متــر و نســبت ارتفــاع دیوارهــای دو طــوف بــه ارتفــاع تیــزۀ قــوس
تــا ســطح زمیــن  1.16متــر اســت .نســبت طــول بــه عــرض نقشــۀ ایــن ســابات برابــر بــا  3مســتطیل کامــل
ایرانــی و همچنیــن شــکل هندســی قــوس ایــن ســابات بهصــورت تیــزهدار اســت .ایــن ســابات وســط گــذر
قــرار گرفتــه ،کشــیدگی و جهــت نقشــۀ آن شــرقی-غربی اســت (تصویــر .)8

ســابات شــمارۀ  :4طــول ایــن ســابات برابــر بــا  6.72متــر و عــرض آن  2.98متــر اســت .ارتفــاع تیــزه
تــا ســطح زمیــن  2.86متــر ،پــاکار قــوس تــا کــف زمیــن  1.74متــر ،ارتفــاع دیوارهــای جانبــی گــذر  4.43متــر
اســت .نســبت طــول بــه عــرض برابــر بــا  2.25متــر و نســبت ارتفــاع دیوارهــای دو طــوف بــه ارتفــاع تیــزۀ
قــوس تــا ســطح زمیــن  1.54متــر اســت .نســبت طــول بــه عــرض نقشــۀ ایــن ســابات برابــر بــا  1مســتطیل
کامــل ایرانــی و همچنیــن شــکل هندســی قــوس ایــن ســابات بهصــورت مــازهدار اســت .ایــن ســابات وســط
گــذر قــرار گرفتــه ،کشــیدگی و جهــت نقشــۀ آن شــمالی-جنوبی اســت (تصویــر .)9

تصویر  .9سابات مورد مطالعه و جهت قرارگیری آن (نگارندگان .)1396 ،

ســابات شــمارۀ  :5طــول ایــن ســابات برابــر بــا  2.18متــر و عــرض آن  1.91متــر اســت .ارتفــاع تیــزه تــا
ســطح زمیــن  2.14متــر ،پــاکار قــوس تــا کــف زمیــن  1.84متــر ،ارتفــاع دیوارهــای جانبــی گــذر  2.54متــر
اســت .نســبت طــول بــه عــرض برابــر بــا  1.14متــر و نســبت ارتفــاع دیوارهــای دو طــوف بــه ارتفــاع تیــزۀ قــوس
تــا ســطح زمیــن  1.18متــر اســت .نســبت طــول بــه عــرض نقشــۀ ایــن ســابات برابــر بــا یــک دوم مســتطیل
کامــل ایرانــی (مســتطیل نیــم پیمــون) و همچنیــن شــکل هندســی قــوس ایــن ســابات ب هصــورت مــازهدار
اســت .ایــن ســابات وســط گــذر قــرار گرفتــه ،کشــیدگی و جهــت نقشــۀ آن شــمالی-جنوبی اســت (تصویــر
.)10
ســابات شــمارۀ  :6طــول ایــن ســابات برابــر بــا  3.61متــر و عــرض آن 1.76متــر اســت .ارتفــاع تیــزه
تــا ســطح زمیــن  2.03متــر ،پــاکار قــوس تــا کــف زمیــن  1.35متــر ،ارتفــاع دیوارهــای جانبــی گــذر  2.76متــر
اســت .نســبت طــول بــه عــرض برابــر بــا  2.05متــر و نســبت ارتفــاع دیوارهــای دو طــوف بــه ارتفــاع تیــزۀ قــوس
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تصویر  .8سابات مورد مطالعه و جهت قرارگیری آن (نگارندگان .)1396 ،
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تصویر  .11سابات مورد مطالعه و جهت قرارگیری آن (نگارندگان .)1396 ،

ســابات شــمارۀ  :7طــول ایــن ســابات برابــر بــا  2.91متــر و عــرض آن 2.20متــر اســت .ارتفــاع تیــزه
تــا ســطح زمیــن  3.10متــر ،پــاکار قــوس تــا کــف زمیــن  1.63متــر ،ارتفــاع دیوارهــای جانبــی گــذر  4.10متــر
اســت .نســبت طــول بــه عــرض برابــر بــا  1.32متــر و نســبت ارتفــاع دیوارهــای دو طــوف بــه ارتفــاع تیــزۀ قوس
تــا ســطح زمیــن  1.32متــر اســت .نســبت طــول بــه عــرض نقشــۀ ایــن ســابات برابــر بــا یــک دوم مســتطیل
کامــل ایرانــی (مســتطیل نیــم پیمــون) و همچنیــن شــکل هندســی قــوس ایــن ســابات بهصــورت مــازهدار
اســت .ایــن ســابات وســط گــذر قــرار گرفتــه ،کشــیدگی و جهــت نقشــۀ آن شــمالی-جنوبی اســت (تصویــر
.)12

تصویر  .12سابات مورد مطالعه و جهت قرارگیری آن (نگارندگان .)1396 ،

ســابات شــمارۀ  :9طــول ایــن ســابات برابــر بــا  2.39متــر و عــرض آن  2.71متــر اســت .ارتفــاع تیــزه تــا
ســطح زمیــن  3.07متــر ،پــاکار قــوس تــا کــف زمیــن  2.38متــر ،ارتفــاع دیوارهــای جانبــی گــذر  3.52متــر
اســت .نســبت طــول بــه عــرض برابــر بــا  0.88متــر و نســبت ارتفــاع دیوارهــای دو طــوف بــه ارتفــاع تیــزۀ
قــوس تــا ســطح زمیــن  1.14متــر اســت .نســبت طــول بــه عــرض نقشــۀ ایــن ســابات از مســتطیل کامــل ایرانی
تبعیــت نمیکنــد و همچنیــن شــکل هندســی قــوس ایــن ســابات بهصــورت مــازهدار اســت .ایــن ســابات
انتهــای گــذر قــرار گرفتــه ،کشــیدگی و جهــت نقشــۀ آن شــمالی-جنوبی اســت (تصویــر .)13
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تــا ســطح زمیــن  1.35متــر اســت .نســبت طــول بــه عــرض نقشــۀ ایــن ســابات برابــر بــا  1مســتطیل کامــل
ایرانــی و همچنیــن شــکل هندســی قــوس ایــن ســابات بهصــورت مــازهدار اســت .ایــن ســابات وســط گــذر
قــرار گرفتــه ،کشــیدگی و جهــت نقشــۀ آن شــمالی-جنوبی اســت (تصویــر .)11
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تصویر  .14سابات مورد مطالعه و جهت قرارگیری آن (نگارندگان .)1396 ،

ســابات شــمارۀ  :11طــول ایــن ســابات برابــر بــا  4.11متــر و عــرض آن  1.98متــر اســت .ارتفــاع تیــزه تــا
ســطح زمیــن  2.95متــر ،پــاکار قــوس تــا کــف زمیــن  1.85متــر ،ارتفــاع دیوارهــای جانبــی گــذر  3.75متــر
اســت .نســبت طــول بــه عــرض برابــر بــا  2.37متــر و نســبت ارتفــاع دیوارهــای دو طــوف بــه ارتفــاع تیــزۀ
قــوس تــا ســطح زمیــن  1.27متــر اســت .نســبت طــول بــه عــرض نقشــۀ ایــن ســابات برابــر بــا  1.5مســتطیل
کامــل ایرانــی و همچنیــن شــکل هندســی قــوس ایــن ســابات بهصــورت تیــزهدار اســت .ایــن ســابات ابتــدا
گــذر قــرار گرفتــه ،کشــیدگی و جهــت نقشــۀ آن شــرقی-غربی اســت (تصویــر .)15

تصویر  .15سابات مورد مطالعه و جهت قرارگیری آن (نگارندگان .)1396 ،

ســابات شــمارۀ  :12طــول ایــن ســابات برابــر بــا  6.28متــر و عــرض آن  2.10متــر اســت .ارتفــاع تیــزه
تــا ســطح زمیــن  2.06متــر ،پــاکار قــوس تــا کــف زمیــن  1.03متــر ،ارتفــاع دیوارهــای جانبــی گــذر  2.76متــر
اســت .نســبت طــول بــه عــرض برابــر بــا  2.99متــر و نســبت ارتفــاع دیوارهــای دو طــوف بــه ارتفــاع تیــزۀ
قــوس تــا ســطح زمیــن  1.33متــر اســت .نســبت طــول بــه عــرض نقشــه ایــن ســابات برابــر بــا  1مســتطیل
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ســابات شــمارۀ  :10طــول ایــن ســابات برابــر بــا  3.36متــر و عــرض آن  2.79متــر اســت .ارتفــاع تیــزه
تــا ســطح زمیــن  3.71متــر ،پــاکار قــوس تــا کــف زمیــن  2.83متــر ،ارتفــاع دیوارهــای جانبــی گــذر  4.53متــر
اســت .نســبت طــول بــه عــرض برابــر بــا  1.20متــر و نســبت ارتفــاع دیوارهــای دو طــوف بــه ارتفــاع تیــزۀ قــوس
تــا ســطح زمیــن  1.22متــر اســت .نســبت طــول بــه عــرض نقشــۀ ایــن ســابات برابــر بــا یــک دوم مســتطیل
کامــل ایرانــی (مســتطیل نیــم پیمــون) و همچنیــن شــکل هندســی قــوس ایــن ســابات ب هصــورت مــازهدار
اســت .ایــن ســابات وســط گــذر قــرار گرفتــه ،کشــیدگی و جهــت نقشــۀ آن شــمالی-جنوبی اســت (تصویــر
.)14
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تصویر  .13سابات مورد مطالعه و جهت قرارگیری آن (نگارندگان .)1396 ،
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تصویر  .16سابات موردمطالعه و جهت قرارگیری آن (نگارندگان .)1396 ،

تصویر  .17سابات مورد مطالعه و جهت قرارگیری آن (نگارندگان .)1396 ،

ســابات شــمارۀ  :15طــول ایــن ســابات برابــر بــا  8.19متــر و عــرض آن  3.43متــر اســت .ارتفــاع تیــزه
تــا ســطح زمیــن  2.44متــر ،پــاکار قــوس تــا کــف زمیــن  1.68متــر ،ارتفــاع دیوارهــای جانبــی گــذر  4.39متــر
اســت .نســبت طــول بــه عــرض برابــر بــا  2.38متــر و نســبت ارتفــاع دیوارهــای دو طــوف بــه ارتفــاع تیــزۀ
قــوس تــا ســطح زمیــن  1.79متــر اســت .نســبت طــول بــه عــرض نقشــۀ ایــن ســابات برابــر بــا  1مســتطیل
کامــل ایرانــی و همچنیــن شــکل هندســی قــوس ایــن ســابات بهصــورت تیــزهدار اســت .ایــن ســابات وســط
گــذر قــرار گرفتــه ،کشــیدگی و جهــت نقشــۀ آن شــرقی-غربی اســت (تصویــر .)18

تصویر  .18سابات مورد مطالعه و جهت قرارگیری آن (نگارندگان .)1396 ،

ســابات شــمارۀ  :16طــول ایــن ســابات برابــر بــا  16.51متــر و عــرض آن  2.90متــر اســت .ارتفــاع تیــزه تــا
ســطح زمیــن  2.48متــر ،پــاکار قــوس تــا کــف زمیــن  ،1.44ارتفــاع دیوارهــای جانبــی گــذر  3.27متــر اســت.
نســبت طــول بــه عــرض برابــر بــا  0.56متــر و نســبت ارتفــاع دیوارهــای دو طــوف بــه ارتفــاع تیــزۀ قــوس تــا
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ســابات شــمارۀ  :14طــول ایــن ســابات برابــر بــا  14.02متــر و عــرض آن  1.94متــر اســت .ارتفــاع تیــزه
تــا ســطح زمیــن  2.85متــر ،پــاکار قــوس تــا کــف زمیــن  1.93متــر ،ارتفــاع دیوارهــای جانبــی گــذر  3.20متــر
اســت .نســبت طــول بــه عــرض برابــر بــا  7.22متــر و نســبت ارتفــاع دیوارهــای دو طــوف بــه ارتفــاع تیــزۀ
قــوس تــا ســطح زمیــن  1.12متــر اســت .نســبت طــول بــه عــرض نقشــۀ ایــن ســابات برابــر بــا  4مســتطیل
کامــل ایرانــی و همچنیــن شــکل هندســی قــوس ایــن ســابات بهصــورت مــازهدار اســت .ایــن ســابات وســط
گــذر قــرار گرفتــه ،کشــیدگی و جهــت نقشــۀ آن شــمالی-جنوبی اســت (تصویــر .)17
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کامــل ایرانــی و همچنیــن شــکل هندســی قــوس ایــن ســابات بهصــورت تیــزهدار اســت .ایــن ســابات وســط
گــذر قــرار گرفتــه ،کشــیدگی و جهــت نقشــۀ آن شــرقی-غربی اســت (تصویــر .)16
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ســطح زمیــن  1.31متــر اســت .نســبت طــول بــه عــرض نقشــۀ ایــن ســابات از مســتطیل کامــل ایرانــی تبعیــت
نمیکنــد و همچنیــن شــکل هندســی قــوس ایــن ســابات بهصــورت مــازهدار اســت .ایــن ســابات وســط گــذر
قــرار گرفتــه ،کشــیدگی و جهــت نقشــۀ آن شــرقی-غربی اســت (تصویــر .)19

تصویر  .19سابات مورد مطالعه و جهت قرارگیری آن (نگارندگان .)1396 ،

تصویر  .20سابات مورد مطالعه و جهت قرارگیری آن (نگارندگان .)1396 ،

ســابات شــمارۀ  :20طــول ایــن ســابات برابــر بــا  11.28متــر و عــرض آن  3.21متــر اســت .ارتفــاع تیــزه تــا
ســطح زمیــن  2.88متــر ،پــاکار قــوس تــا کــف زمیــن  ،1.89ارتفــاع دیوارهــای جانبــی گــذر  4.10متــر اســت.
نســبت طــول بــه عــرض برابــر بــا  3.51متــر و نســبت ارتفــاع دیوارهــای دو طــوف بــه ارتفــاع تیــزۀ قــوس
تــا ســطح زمیــن  1.42متــر اســت .نســبت طــول بــه عــرض نقشــۀ ایــن ســابات برابــر بــا  2مســتطیل کامــل
ایرانــی و همچنیــن شــکل هندســی قــوس ایــن ســابات بهصــورت مــازهدار اســت .ایــن ســابات وســط گــذر
قــرار گرفتــه ،کشــیدگی و جهــت نقشــۀ آن شــمالی-جنوبی اســت (تصویــر .)21

تصویر  .21سابات مورد مطالعه و جهت قرارگیری آن (نگارندگان .)1396 ،

ســابات شــمارۀ  :21طــول ایــن ســابات برابــر بــا  9.21متــر و عــرض آن  3.45متــر اســت .ارتفــاع تیــزه
تــا ســطح زمیــن  3.01متــر ،پــاکار قــوس تــا کــف زمیــن  ،2.04ارتفــاع دیوارهــای جانبــی گــذر  4.10متــر اســت.
نســبت طــول بــه عــرض برابــر بــا  2.66متــر و نســبت ارتفــاع دیوارهــای دو طــوف بــه ارتفــاع تیــزۀ قــوس
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ســابات شــمارۀ  :17طــول ایــن ســابات برابــر بــا  10.24متــر و عــرض آن  1.78متــر اســت .ارتفــاع تیــزه
تــا ســطح زمیــن  2.63متــر ،پــاکار قــوس تــا کــف زمیــن  ،1.95ارتفــاع دیوارهــای جانبــی گــذر  5.00متــر اســت.
نســبت طــول بــه عــرض برابــر بــا  3.59متــر و نســبت ارتفــاع دیوارهــای دو طــوف بــه ارتفــاع تیــزۀ قــوس
تــا ســطح زمیــن  1.90متــر اســت .نســبت طــول بــه عــرض نقشــۀ ایــن ســابات برابــر بــا  2مســتطیل کامــل
ایرانــی و همچنیــن شــکل هندســی قــوس ایــن ســابات بهصــورت مــازهدار اســت .ایــن ســابات وســط گــذر
قــرار گرفتــه ،کشــیدگی و جهــت نقشــۀ آن شــرقی-غربی اســت (تصویــر .)20
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تــا ســطح زمیــن  1.36متــر اســت .نســبت طــول بــه عــرض نقشــۀ ایــن ســابات برابــر بــا  1مســتطیل کامــل
ایرانــی و همچنیــن شــکل هندســی قــوس ایــن ســابات بهصــورت تیــزهدار اســت .ایــن ســابات ابتــدا گــذر قــرار
گرفتــه ،کشــیدگی و جهــت نقشــۀ آن شــرقی-غربی اســت (تصویــر .)22

تصویر  .22سابات مورد مطالعه و جهت قرارگیری آن (نگارندگان .)1396 ،

تصویر  .23سابات مورد مطالعه و جهت قرارگیری آن (نگارندگان .)1396 ،

ســابات شــمارۀ  :23طــول ایــن ســابات برابــر بــا  8.59متــر و عــرض آن  1.99متــر اســت .ارتفــاع تیــزه تــا
ســطح زمیــن  3.21متــر ،پــاکار قــوس تــا کــف زمیــن  ،2.72ارتفــاع دیوارهــای جانبــی گــذر  4.12متــر اســت.
نســبت طــول بــه عــرض برابــر بــا  4.31متــر و نســبت ارتفــاع دیوارهــای دو طــوف بــه ارتفــاع تیــزۀ قــوس تــا
ســطح زمیــن  1.28متــر اســت .نســبت طــول بــه عــرض نقشــۀ ایــن ســابات برابــر بــا  2مســتطیل کامــل ایرانــی
و همچنیــن شــکل هندســی قــوس ایــن ســابات بهصــورت مــازهدار اســت .ایــن ســابات انتهــای گــذر قــرار
گرفتــه ،کشــیدگی و جهــت نقشــۀ آن شــرقی-غربی اســت (تصویــر .)24

تصویر  .24سابات مورد مطالعه و جهت قرارگیری آن (نگارندگان .)1396 ،

ســابات شــمارۀ  :24طــول ایــن ســابات برابــر بــا  3.47متــر و عــرض آن  1.86متــر اســت .ارتفــاع تیــزه تــا
ســطح زمیــن  2.66متــر ،پــاکار قــوس تــا کــف زمیــن  ،2.16ارتفــاع دیوارهــای جانبــی گــذر  2.89متــر اســت.
نســبت طــول بــه عــرض برابــر بــا  1.86متــر و نســبت ارتفــاع دیوارهــای دو طــوف بــه ارتفــاع تیــزۀ قــوس
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ســابات شــمارۀ  :22طــول ایــن ســابات برابــر بــا  14.48متــر و عــرض آن  3.43متــر اســت .ارتفــاع تیــزه
تــا ســطح زمیــن  2.47متــر ،پــاکار قــوس تــا کــف زمیــن  ،2.04ارتفــاع دیوارهــای جانبــی گــذر  4.10متــر اســت.
نســبت طــول بــه عــرض برابــر بــا  4.19متــر و نســبت ارتفــاع دیوارهــای دو طــوف بــه ارتفــاع تیــزۀ قــوس تــا
ســطح زمیــن  1.65متــر اســت .نســبت طــول بــه عــرض نقشــۀ ایــن ســابات برابــر بــا  2مســتطیل کامــل ایرانــی
و همچنیــن شــکل هندســی قــوس ایــن ســابات بهصــورت مــازهدار اســت .ایــن ســابات وســط گــذر قــرار
گرفتــه ،کشــیدگی و جهــت نقشــۀ آن شــمالی-جنوبی اســت (تصویــر .)23
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ســابات شــمارۀ  :25طــول ایــن ســابات برابــر بــا  9.90متــر و عــرض آن  1.87متــر اســت .ارتفــاع تیــزه تــا
ســطح زمیــن  2.38متــر ،پــاکار قــوس تــا کــف زمیــن  ،1.77ارتفــاع دیوارهــای جانبــی گــذر  4.30متــر اســت.
نســبت طــول بــه عــرض برابــر بــا  5.29متــر و نســبت ارتفــاع دیوارهــای دو طــوف بــه ارتفــاع تیــزۀ قــوس
تــا ســطح زمیــن  1.80متــر اســت .نســبت طــول بــه عــرض نقشــۀ ایــن ســابات برابــر بــا  3مســتطیل کامــل
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