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 نقش ساباط در معماری شهر کرمان، اقلیم گرم و خشک
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 ناهید سلیمانی تفتی

 معماری دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمان، ایرانعضو هیئت علمی 
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 چکیده

 منابع در همواره عنصر این. باشد می مطرح ایران سنتی معماری در شده، شناخته سازهای و اقلیمی عنصر یک بعنوان ساباط

، کرمان همانند کویر حاشیه شهرهای خصوصاً ایران جنوبی و مرکزی مناطق معماری کاربردی عنصر یک بعنوان ایران معماری

، که در تابستان است شده بیان انداز سایه بعنوان آن کاربرد ترین عمده که. است گردیده معرفی خوزستان ویزد، اصفهان 

ت بباعث خنک تر شدن هوای درون ساباط نس امرو همین  اختالف زیاد دمای درون و بیرون ساباط ها، سبب ایجاد کوران شده

به بیرون و در زمستان به دلیل محصور بودن فضای درون ساباط نسبت به بیرون، هوای داخل گرم تر از محیط خارج بوده 

ساباط ها عالوه بر  که دهد می نشانکرمان  سنتی معماری بهبا انجام مطالعات و پژوهش های کتابخانه ای و میدانی، . است

  .شامل کارکردهای فرهنگی اجتماعی می باشدد که نکارکردهای فیزیکی، کارکردهای دیگری هم دار

 

 . کسابات، ساباط، کرمان، گرم و خش :واژگان کلیدی
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        عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رفسنجان، ایران  -*1
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 مقدمه -1

شهرها و دور از آبادیها، نزدیک به در بیرون از . رای آسودن کوتاه مسافران بوده استبسابات ساختمانی ساده در میان راهها 

بیست تا سی متر از یک جاده، سر پوشیده می شده و تختگاه و سکوهایی در دو سوی آن برای آسودن و نشستن مسافران 

ن بسیاری از ساباتها ویران شده اند تنها چند نمونه از آنها بر سر راه یزد به نایی. داشته و یک آب انبار هم در کنار آن بوده است

  (. 1931، و معماریان پیرنیا) هنوز بر جای مانده است

 مورد ایرانی معماران جانب از گردیده، احساس آن وجود لزوم که مواردی در همواره ایرانی معماری عنصر یک بعنوان ساباط

 میدانی و ای کتابخانه های پژوهش و مطالعات براساس تا اند نموده سعی حاضردر پژوهش  نگارندگان. است گرفته قرار استفاده

 ابتدای در اینرو از. دهند قرار مطالعه مور ای سازه و اقلیمی مختلف زوایای از را بحث قابل و توجه جالب عنصر این خویش

 . است گردیده ارائه کامل تعریفی، آن فنی و ادبی، شناسی واژه تعاریف ارائه با، ساباط عنصر بهتر معرفی جهت بحث

 

 روش تحقیق  -2
صورت  میدانی روش از با استفاده کار  اصلی بخش. است گرفته صورت و میدانی ای کتابخانه دو روش از با استفاده حاضر تحقیق

نظر بخشهای  شده و از انتخاب کرمان شهر قدیمی بافت شاخص در (دارای سابات)گذر سرپوشیده چند که ترتیب بدین گرفته

مورد بررسی  احساس تعلق به مکان و پایداری اجتماعی در محالتهای بکار رفته جهت تلطیف هوا و  تشکیل دهنده و شیوه

و در روش کتابخانه ای از مجموعه کتب و مقاالت استفاده شده، که پس از بررسی و مطالعه فیش نویسی به . قرار می گیرد

 . جمع آوری یافته ها و تحقیق پرداختم

 

 مبانی نظری -3
 های جغرافیایی منطقه گرم و خشک ویژگی -3-1

این اقلیم که بیشتر مناطق نیم استوایی را شامل می شود به دلیل وزش بادهای مهاجر که از جنوب غربی و شمال غربی به 

خشک است این بادها هنگام عبور از قاره های بزرگ بیشتر رطوبت خود را از دست می دهند، عالوه  طرف استوا در حرکت اند

بر این در مناطق نیمه استوایی که جزء مناطق پر فشار هستند هوا به دلیل حرکت از قسمتهای باالی اتمسفر به پایین گرم و 

دیگری همراه است از نظر تأمین آسایش انسان و در خشک می شود توجه به خشکی هوا در این منطقه که با ویژگی های 

از مشخصه های این منطقه زمستان های سخت و سرد و تابستانهای گرم و خشک  و نتیجه معماری آن، اهمیت فراوانی دارد

می باشد معدل تعداد روزهای  16(می)و حداکثر بارندگی روزانه  mm9/111معدل میزان بارندگی در کرمان . می باشد

 (.1931کسمائی، )روز می باشد  3/36ندان در کرمان یخب

 

 کرمان -3-2

کرمان در . است شده واقع ایران مرکزی و زاگرس مرتفع کوههای رشته تالقی محل دراستان کرمان در جنوب شرقی ایران و 

درجه عرض  93دقیقه تا  96درجه و18و  جغرافیاییدقیقه طول  81درجه و 85و بین  متر از سطح دریا قرار دارد1473ارتفاع 

کیلومتر در  746این استان به شکل مثلث نامنظمی است که قاعده آن به پهنای حدود . (1931کسمائی، ) دارد قرار جغرافیایی

این استان از شمال به  .کیلومتر می باشد 196شمال استان قرار گرفته و فاصله شمالی ترین و جنوبی ترین نقاط آن حدود 

از جنوب به استان هرمزگان، از شرق به استان سیستان و بلوچستان و ازغرب به استان   و خراسان جنوبی،های یزد  استان

 . فارس محدود می شود

 

 بافت تاریخی کرمان -3-3

 شرایط از و استفاده محیط با و هماهنگی شرایط اقلیمی با متناسب منطقه هر در شهرها گیری شکل در عوامل اصلی کلی طور به
شهری به هم فشرده و ابنیه و خشک باعث شده که بافت قدیم  گرم اقلیم در کرمان داشتن قرار. است محیطی بوده زیست
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، کوچه ها باریک و پیچ در پیچ و قرار گرفتن معابر بر روی خط شکسته، خانه هایی با دیوارهای نسبتاً (1تصویر)متصل به هم 

محور طویلتر ) جنوبی -شمالیبه صورت  شکل گیری ساختمانفضای شهری کامالً محصور و  بلند جهت سایه اندازی،

 . (1931کسمائی، )و فرم ساختمان ها مکعبی شکل می باشد ( غرب -ساختمان در جهت شرق

 

 
 بافت تاریخی کرمان:  (1)شکل 

 

  ساباط چیست؟ -4

ساباط ها کوچه هایی هستند بصورت داالنی که معموال تنگ و . ساباط در واقع بخشی از کوچه است که سرپوشیده شده است

هدف از ایجاد ساباط ها موارد متعددی می تواند باشد که مهمترین آن  .در بسیاری موارد تاریک و سرپوشیده می باشند

مد حفظ می شده استفاده بهینه از فضا برای ساختن ابنیه بوده است به این ترتیب که با پوشش کوچه از طرفی مسیر رفت و آ

اغلب خانه هایی که بر روی . است و از طرفی نیز با بنایی که بر روی آن ساخته می شده، از فضا استفاده بهینه می شده است

 . از دو طرف پنجره دارند و این یکی از ویژگی های این بنا ها است ،(3تصویر)ساباط ساخته می شده اند 

 

 
 اتاقی در باالی کوچه بر روی طاق که میان دو خانه راه دارد :  (2)شکل 

 

12ساباط واژه شناسی -4-1
 

 تاکنون که گونه آن. آنست نخستین امالی مُعَرب دوم امالی که "ساباط" و "سابات" امالی دو با ساباط شناسی واژه زمینه در

 معنای به "سا" آن نخست بخش. است کهن ای ریشه دارای پارسی زبان در، است گردیده ذکر ایران معماری ادبیات منابع در
                                                           

2  1-Awning, Colister, Lean-to, Arch Way 
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 راهرو": است آمده چنین ساباط تعریف معین فرهنگ در. است سازه و آبادی ساختمان، نشانگر "بات" آن دوم بخش و آسایش

. ؛ جگاه سایه و سایبان باشد، سرایو  خانه به ورود معبر آن زیر در که سقفی راهگذار، باالی پوشش سایبان، داالن، سرپوشیده،

 بیان گونه این را ساباط مشابه تعریفی با نیز( 1911) دهخدا جمله از موجود منابع سایر(. 1954، معین) "ساباطات، سوابیط

. بود راه آن زیر که دیوار دو میان سقف بازار پوشش: سقف و پوشش بود، راه آن زیر که باالیی راهگذار پوشش": اند نموده

 ها کوچه بین و معابر در که اقیت الرستانی لهجه در کنند، عبور دیگر ای خانه به ای خانه از آنجا از که خانه دو میان راهگذاری

 دیوار باالی که سایبانی پناهگاه گاه، سایه سایبان، سرا، اندرون و دروازه مابین دهلیز داالن شود، می ساخته نیکوکاران طرف از

 به وی سرای در بر بود ساباطی آمدی باران و برف که روز هر سامانی اسماعیل امیر": است آمده بیهقی تاریخ در. سازند می

 بخش تعاریف این از تبعیت با نیز پیرنیا(. 1955، و قیومی بید هندی بهشتی) "روز طرف دو از بنشستی دکان بر آنجا بخارا

 (. 1931، و معماریان پیرنیا) است نامیده ساباط را کوچه سرپوشیده

 

 ایران جنوب و مرکز کویری، مناطق در ساباط -4-2

 معماری در را ساباط تعداد بیشترین که... ، دزفول ویزد، کرمان همانند شهرهایی و ایران مرکزی فالت اقلیمی شرایط به توجه با

خورشید به داخل پیش آمدگی سایه بان ها در ساختمان ها را، که از ورود تابش مستقیم (. 9تصویر)اند  داده جای خود شهری

جلوگیری می کند، می توان بر روی کل دیوار ادامه داد؛ بدین وسیله و با افتادن سایه بر روی دیوار و پنهان شدن بخش باالی 

 (. 1936پور دیهیمی، ) دیوار از تابش خورشید، تابش و خیرگی داخل خیابان به میزان چشمگیری کاهش می یابد

 بفرد منحصر ویژگیهای از سازهای و اقلیمی عنصر بعنوان ها ساباط همواره ایرانی معماری منابع در موجود تعاریف تمامی در 

: شوند می یافت خوزستان و اصفهان ،یزد ،کرمان مانند هایی استان در که اند شده معرفی کویری و گرمسیر های بوم زیست

 ای گونه از تنها شهرها اینگونه غیر در و هستند، ایران جنوبی و کویری شهرهای به منحصر اصل در ها ساباط گفت توان می"

 عمده تعریف این در(. 1953شمس، ) "است معروف داالن زیر به بیشتر ها آنجا در که خورد می چشم به طاقدار کوچه ساباط

 و شده ذکر مناطق این در سال گرم فصول در خصوصاً آفتاب نور مستقیم و عمود تابش زاویه ها، ساباط ساخت دلیل ترین

 و پایه. شوند می خنثی ساباط توسط که باشند می کویر ریز های شن غبار و گرد دارای موسمی بادهای معضل وجود همچنین

. است موثر دائمی سایبان یک بعنوان ساباط کارآیی و بحث مورد منطقه اقلیمی شرایط مبنای بر فوق تعاریف و مطالب اساس

 از آنها کارایی رو این از. هستند ثابت سال فصول تمام در که شوند می محسوب ثابت های سایبان از ای گونه ها ساباط که چرا

 . دارد بستگی خورشید موقعیت ساالنه و روزانه تغییرات به آسایش نقطه و سایه ایجاد نظر

 

 
 سابات دولنگه در بافت قدیمی کرمان                            نمونه ساباط در دزفول          :  (3)شکل                                               
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 معابر ارگانیک و سرپوشیده -4-3

این معابر ارگانیک از . به منظور حفاظت عابرین شکل می گیرند( دارای ساباط)معابر غیر مستقیم، پر پیچ وخم و سرپوشیده 

. مزاحم بوده و از سوی دیگر به دلیل دارا بودن عمق زیاد بیشترین میزان سایه را فراهم می کنندیک سو مانع نفوذ بادهای 

کوچه های باریک و محصور باعث سهولت حرکت بین بلوک های ساختمانی شده و دیوارهای بلند خانه هایی که کوچه ها را 

 . از گزند آفتاب محفوظ داشته است محصور کرده اند؛ سایه اندازی کرده و افراد را در تابستان های گرم

، استفاده بهینه از (7تصویر)ایجاد گذرها و معابر ارگانیک، پیچ در پیچ و سرپوشیده، در جهت تأمین آسایش حرارتی انسان 

منابع انرژی طبیعی بوده و عالوه بر آن وجود ساباط ها در معابر باعث تجمع ساکنان محله و تاکید بر حس جمع گرایی در 

محالت شهری می شده است، به عالوه حضور ساکنان در محله سبب احساس تعلق به مکان و پایداری اجتماعی در محالت 

 (. 1936، و خلج لشکری)ا معیارهای شهر پایدار سازگار می باشد شهری می گردد و از این رو ب

 

 
 (دارای ساباط)معابر ارگانیک و سرپوشیده :  (4)شکل 

 

 ساباط ساختار معماری -5
 آن باالی فضایی مواقع بیشتر در و شدند، می ساخته کوچه گذر روی بر ساختمان جنس از که هستند هایی بان سایه ها ساباط

 از. بودند کوچه طرف دو های خانه دیوارهای، ها ساباط های پایه. شد می داده اختصاص ساختمان به و شده گرفته نظر در

 فشار از آمده پدید نیروهای برابر در پایداری در آنها به و هستند کنارشان های خانه استواری و یکپارچگی مایه هاط سابا اینرو

 مسطح سقف دارای آن گونه یک شوند؛ می تقسیم گونه دو به سقف نوع لحاظ از ها ساباط. (8تصویر) کنند می کمک سازه

 طاق دارای که است هایی ساباط دیگر نوع و شود می استفاده آن سقف و وزن نگهداری برای حصیر و چوبی تیرهای از و بوده

 ها، ستون به بود سنگین هم قدر هر را سقف وزن توانستند می بخوبی استاتیکی مسائل به توجه با ها ساباط این. هستند

 منابع براساس. است شده می انجام رومی صورت به اغلب ها سقف این چینی آجر روش. کنند منتقل زمین به سپس و دیوارها

 برای ساباط: است گردیده بیان چنین این ها ساباط ساخت اصلی اهداف امروز به تا گرفته انجام های پژوهش از حاصل موجود،

 کردن گرم و زمین برسطح آفتاب تابش از گرما فصل در تا گردید، می ایجاد اند بوده کوچه از گذر درحال که عابران آسایش

 بر آفتاب تابش بتوان اگر که بدینگونه. کنند ایجاد عابران برای مفید ولی کم استراحتی برای محلی و کنند جلوگیری کوچه

 ترتیب بدین. نمود ایجاد تر مناسب محیطی و آورد تر پایین را محیط آن دمای توان می  کرد کمتر االمکان حد را زمین سطح

. بود رهگذران برای خنک جایگاهی و سایه آوردن پدید آن کارکردهای از یکی و بوده اقلیمی معماری عنصر یک بعنوان ساباط

 از راط سابا درون هوای که انجامید می هوا کوران آمدن پدید به تابستان در بودن پوشیده نیمه ساختار دلیل به سازه این

. انجامید می آن بیرون ازط سابا درون هوای شدن گرمتر به زمستان در بودن پوشیده نیمه همین و. کرد می تر خنک آن بیرون

 گیری نتیجه بخوبی توان می فوق تعاریف به توجه با. هست نیز موسمی بادهای وزش با تقابل در ای وسیله ساباط همچنین
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 برابر در محافظی و آفتاب نور مستقیم تابش مقابل در مانعی بصورت اقلیمی عنصر یک بعنوان ها ساباط اصلی کارکرد که نمود

 داشته قرار نظر مد دیوارها رانش از جلوگیری و بناها استحکام جهت نیز سازهای عنصر آن کنار در و بوده موسمی بادهای

 در توان می اقلیمی عملکردهای و کارکردی های تفاوت و ساختار براساس راکرمان  های ساباط مسئله، این به عنایت با. است

  .نمود بندی دسته مورد چهار
 

 
 کنترل فشار سازه ای :  (5)شکل 

 

 عنصر اقلیمی بعنوان سایبان -5-1

اقلیم گرم و  کرمان در معابروجود محدود کننده هایی نظیر ساباط و سرپوشیده کردن بخش هایی از گذر، از دیگر ویژگی های 

مسیر های سرپوشیده و ساباط ها باعث ایجاد سایه و آفتاب در مسیر شده و فضاهای تاریک و . خشک ایران به شمار می رود

 . ایجاد شده در مسیر باعث تباین فضایی و در نتیجه ارتقای کیفیت زیست پذیری محیط می گردد (1تصویر) روشن

 

 
 سایه اندازی در مسیر توسط ساباط ها :  (6)شکل 

 عنصر اقلیمی بعنوان بادشکن -5-2

ساباط ها مورد  پشت بام معموالً. نیز هست نیمه استوایی مناطق گرم و خشکساباط وسیله ای در تقابل با وزش بادهای 

در برخی از . می شده است گرگیرد که بعضی از آنها به صورت اتاقی مشرف به کوچه جلوه  همجوار قرار می استفاده واحدهای
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این گونه از فضاها . کوچه های بن بست نیز ساباط اجرا می شود که در قسمت ورودی آن دری محکم تعبیه می شده است

نگاهی به ساباط ها نشان می دهد . می شود که در مجموع در افزایش امنیت ساکنان کوچه مناسب بوده است نامیده« دربند»

 تا گردیده باعث مساله همین تا چه حد بر اساس توجه به نیاز و آسایش مردم صورت می گرفته است،که معماری در گذشته 

 و دهند، می کاهش را سرد بادهای سرعت که باشند متعددی های پیچ دارای و تنگ اغلب ها کوچهکرمان  سنتی معماری در

 در شوند می گذرها مسیر وارد که سردی بادهای تا. است آمده اقلیمی معماری این بکمک نیز ساباط عنصر وجود میان این در

 . یابد کاهش باد سرعت و نموده برخورد است ساباط دیوار که مانعی با خود فوقانی های الیه
 

 عنصر سازه ای جهت استحکام بناها -5-3

 عامل بعنوان خود مستقل و اصلی کارکرد کنار در که دارند وجود بسیاری عناصر و ها سازه همواره ایران تاریخی معماری در

 کاربرد خود اصلی کارکرد کنار در که نمود اشاره منارهها به میتوان مثال بعنوان. دارند کاربرد نیز همجوار بنای استحکام

   محسوب ها سازه دست این از ای گونه نیز ها ساباط(. 1945هیلن براند، ) دارند نیز را مساجد دیوارهای رانش از جلوگیری

 چه ها ساباط. هستند دارا را هجوار بناهای استحکام عمکرد بادشکن و سایبان بعنوان خود اصلی کاربری کنار در که شوند می

 دو های خانه باربر دیوارهای واقع در که قطوری های پایه روی بر گرفتن قرار با مسطح، سقف  نوع از چه و قوسدار سقف نوع از

 کنند می ایفا بناها استحکام در مهمی نقش دیوارها این روی بر ساباط سقف افقی تیرهای گرفتن قرار با و هستند گذر طرف

 مذکور تیرهای سازند، می مستحکمتر و قطورتر را نقاط این دیوارهای ساباط ایجاد بخاطر معماران اینکه ضمن زیرا. (4تصویر)

 ساختمان از نقطه این در را دیوارها رانش هرگونه مساله همین. گردند می یکدیگر به بنا دو اتصال و یکچارچگی عامل نیز

 . سازد می منتفی
 

 
  قرار گیری ساباط ها بر روی پایه های قطور:  (7)شکل 

 

 عنصر کارکردی فرهنگی و اجتماعی -5-4

کارکرد عالوه بر کارکردهای فیزیکی، کارکردهای دیگری هم دارد که به مراتب با اهمیت تر از نوع اول محسوب می شوند و آن 

پیوستگی و یکپارچگی که ساباط در خانه های یک محله ایجاد می کرد موجب ایجاد همدلی در . فرهنگی و اجتماعی آن است

و همین  (5تصویر) در گذشته ساباط محلی برای تجمع ساکنین محله بشمار می آمد. بین ساکنین آن محله می شده است

تجمعات سبب آگاهی افراد محله از احواالت هم و پی بردن به مشکالت یکدیگر و در نتیجه حل گرفتاری ها به کمک همدیگر 

  .می گردید
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 ساباط های همجوار خانه آقای خشرو، محدوده ای خیابان ابوحامد :  (8)شکل 

 

 نتیجه گیری -6

 و تعریف در و گرفته قرار شناسان باستان و معماران تحقیق و توجه مورد همواره ایرانی، معماری عنصر یک بعنوان ساباط

 ای سازه بعنوان ساباط شده، ذکر موارد تمامی در. است گردیده ذکر توجهی قابل مطالب، آن دکرکار و ساختار تحلیل و توصیف

 معماری های ویژگی از یکی و گردیده معرفی ایران جنوبی و مرکزی مناطق به منحصربادشکن  و سایبان اصلی کارکرد با

 انحصاری مقولهکرمان  منطقه در ساباط شماری بی تعداد وجود که است حالی در این. است شده بیان ایران کویری مناطق

 های ساباط در کاربردی و اصلی عملکردجهار  وجود همچنین. دده میرا نشان  مرکزی فالت مناطق معماری در ساباطن بود

کرمان  های ساباط های کاربری ازعنصر کارکرد فرهنگی و اجتماعی  اینکه ضمن. است بوده آنها بودن کارکردی نشانگرکرمان 

 ها ساباط این بفرد منحصر و متفاوت های شاخصه جمله از ،موجب ایجاد همدلی در بین ساکنین آن محله می شده استکه 

 . گردند می محسوب
 

 مراجع
تهرران، انتشرارات موسسره     چرا  بیسرت و یکرم،     ،آشنایی با معماری اسالمی ایرران  ،1931 ،(معماریان، غالمحسین)محمد کریم  ،پیرنیا

 . فرهنگی سروش دانش

 . انتشارات نشر خاک ،اصفهان ،ویراست دوم  ،اقلیم و معماری ،1931 ،مرتضی ،کسمائی

 . انتشارات سرایش ،تهران ،یازدهم چا   ،فرهنگ فارسی ،1954 ،محمد ،معین

 چرا    ،اصرطالحات و مفراهیم   -1فرهنگ نامه معماری ایران در مراجعه فارسی،  ،1955 ،(قیومی بید هندی، مهرداد)سید محمد  ،بهشتی

 . انتشارات دانشنامه تاریخ معماری ایرانشهر ،تهران ،اول

  ،مقیاس اقلیمی در برنامره ریرزی و طراحری محریط جلرد اول     کاربرد -زبان اقلیمی در طراحی محیطی پایدار ،1936 ،شهرام ،پوردیهیمی

 . تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

انتشارات علم و دانرش ر    ،تهران ،دوم چا   ،جلوه های از هنر معماری ایران زمین ر  واژه نامه سنتی معماری ایران  ،1953 ،صادق ،شمس

 .نوآوران دانشگاه پارسه

 ،، تهرران اول چرا   ،اصول پایداری شهری در اقلیم گرم و خشک ایران با تاکید برر شرهرهای کهرن    ،1936 ،(خلج، مهرشاد)الهام  ،لشکری

 . انتشارات گنج هنر

 . انتشارات روزنه ،، تهرانچهارم چا  ،معماری اسالمی ،1954روبرت،  ،هیلن براند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

