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سـال نهم، شماره 18، پاییز و زمستان  1399
صـاحب امـتیاز: دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدیر مسـئول: دكتر علـي عـمرانـي پـور
ســردبیر: دكـتر غالمحــسین معــماریان
مـدیـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ایران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبیرخانه كمیسیون نشریات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقیقات و فناوري ابالغ گردیده است.

پروانه انتشار این نشریه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
این نشریه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجایي و پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشریه مطالعات معماري ایران در پایگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پایگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پایگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشریات كشور )magiran.com( نمایه مي شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونیكی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانـشكده معمــاري و هنـــر، دانـــشگاه كاشــان

عكــس روی جلـــد: عباس ظــهیری فــرد                                   ویـراستار ادبي فـارسي: معصـومه عـدالـت پور
)گنبدخانة نظام الملك، مسجد جامع اصـفهان(                                 ویــراستار انــگلیسی: غــزل نـفیسه تابـنده                                        
همكار اجرایی: نغمه اسدی چیمه                                                   دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشریه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـایگاه اینترنتي                                        j.ir.arch.s@gmail.com     :رایـانــامـه

شـاپـا:  2252-0635           

)RICeST( ناشر:   مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
انتشارات: 36468452-071             نمابر: 071-36468352

این نشریه در »ایران ژورنال« نظام نمایه سازی مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )RICeST( به نشانی
http://ricest.ac.ir  و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( به نشانیhttp://isc.gov.ir  نمایه می شود.

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــیب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
دكتــر ایرج اعتصام. اســتاد دانشــگاه آزاد اســالمي. واحد علــوم و تحقیقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
ــیار دانشـــگاه تربیـــت مـــدرس ــاري. دانشـ دكتـــر مجتبـــي انصـ
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  جیحانـــی،  حمیدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پیـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كالنتـــري.  حســـین  دكتـــر 
دكتـــر اصغـــر محمـــد مـــرادي. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ایـــران
دكتـــر غالمحســـین معماریـــان. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ایـــران
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نیـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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محمد حسن طالبیان / افسانه سلطانی
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مسعود ناری قمی / سپیده مالیری / سجاد دامیار
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راهنمای تدوین و ارسال مقاله  
بخش انگلیسی
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علمی پژوهشی

صفحات 71-87

تاریخ دریافت: 1399/01/28          تاریخ پذیرش: 1399/12/28

شناسایی گونه های سقف های تیر چوبی تخت 
در خانه های تاریخی شیراز

محمد حسن طالبیان*     
افسانه سلطانی**    

چكیده
این پژوهش به دنبال شناخت جزئیات ساخت سنتی در سقف های تیرپوش چوبی تخت و دسته بندی گونه  شناسانة این 
سقف ها در خانه های تاریخی شیراز و تشخیص فضا هایی است كه هریك از گونه ها در آن كاربرد دارد. دستیابی به 
این شناخت عالوه بر توسعة دانش فنی، مبنای قابل اتكایی نیز برای كمك به مرمت اصولی تر بنا های تاریخی ایجاد 
می كند. همچنین شناخت چوب و جزئیات اجرایی آن به عنوان یك مصالح طبیعی مناسب به لحاظ همخوانی با بقیة 
اجزا و مصالح در بنا های تاریخی، و همچنین پایداری زیست محیطی آن دارای اهمیت است. این پژوهش گونه شناسانه، 
پژوهشی كیفی از نوع مطالعة موردی است كه برای اولین بار از طریق برداشت میدانی مستقیم و ترسیم جزئیات سقف 
بنا های نمونه موردی انجام یافته و اطالعات حاصل از نمونه  ها از دو جنبة جزئیات ساخت و همچنین فضا های كاربرد 
آن ها مقایسه و تحلیل شده است. در نهایت یافته  های این پژوهش، پوشش تیر چوبی تخت در سقف  های شیراز را 
به لحاظ جزئیات ساخت به دو گونة كلی عریان یا با پوشش زیرین تقسیم می كند. گونة اول یعنی سقف های عریان 
شامل دو گونه است: سقف های ساده كه بیشتر در راهرو ها و گاه در اتاق ها استفاده می شوند و سقف هایی كه در آن ها 
تیر باربر، نقش تزیینی را هم ایفا می كند. گونة سقف باربر دارای تزیینات، از فاخرترین انواع سقف است و در تاالر آینه یا 
اتاق اصلی خانه كاربرد دارد. در سقف های گونة دوم، پوشش زیرین می تواند از گچ، مشبك چوبی، یا تخته كوبی چوبی 
باشد. گونه با پوشش گچ غالباً ساده بوده و در راهرو ها استفاده می شود و به ندرت تزیینات دارد. گونة چوبی مشبك یا 
تخته كوبی نیز چنانچه تزیینات داشته باشند، در تاالر ها و اتاق های سه یا پنج دری استفاده شده اند و نوع سادۀ آن ها در 

اتاق های دیگر خانه و گاهی در راهرو ها كاربرد دارد. 

كلیدواژه ها: 
سقف چوبی، شیراز، خانة تاریخی، جزئیات.

* دانشیار، پردیس هنر های زیبا، دانشگاه تهران

soltani.a@iausepidan.ac.ir ،استادیار، دانشكده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس، واحد سپیدان، نویسنده مسئول **
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پرسش های پژوهش
1. جزئیات اصیل ساخت سنتی در سقف های تیرپوش چوبی تخت كدام اند؟

2. سقف های تیرپوش چوبی تخت بر اساس جزئیات ساخت سنتی شان به چند دسته تقسیم می شوند؟
3. هر نوع پوشش سقف در چه فضایی از خانه كاربرد دارد؟

مقدمه 
كاوش  های باستان شناسی از وجود پوشش  های سقف چوبی در معماری هزارۀ سوم قبل از میالد در تپه  های سَیلك 
كاشان و همچنین در بقایای شهر سوخته در كنارۀ رود هیرمند حكایت دارد )زمرشیدی 1373، 301( در منطقة فارس نیز 
استفاده از پوشش سقف   تیر چوبی تخت، سابقه ای بسیار كهن دارد كه به قبل از اسالم برمی گردد. استفاده از سقف  های 
چوبی تخت، در تخت جمشید و پاسارگاد و نوآوری  های پیشرو معماری پارسی در این زمینه )پیرنیا و معماریان 1387، 58( 
بیانگر سابقه و تجربة تاریخی این نوع پوشش در این منطقة ایران است. بنا های تاریخی شیراز نیز برای پوشش سقف از 
چوب به صورت وسیع بهره برده اند. با این حال، انواع و جزئیات ساخت اصیل این سقف  های تخت تا حد زیادی ناشناخته 

ماند ه اند و تاكنون تحقیقات جامعی به طور خاص برای شناخت و معرفی آن  ها انجام نگرفته است. 
تالش برای شناخت دقیق تر اجزا و مصالح سنتی معماری، از جمله همین سقف های تیرپوش تخت، می تواند 
زمینه ساز شناخت كامل تر معماری سنتی شیراز باشد. همزمان از یك سو با توجه به نیاز و اقبال عمومی در سال  های 
اخیر برای مرمت و باززنده سازی بنا های تاریخی در شهر شیراز، و از سوی دیگر با توجه به ویژگی  های مثبت پایدار 
از  زیست محیطی چوب و همچنین سازگاری و هم خوانی مناسب سازه  های چوبی با سیستم ساختمان  های سنتی 
 Soltani, Abbasimehr and( ساختمان  بر  وارد  خاص  نیرو های  برابر  در  آن ها  مشابه  رفتار  و  مختلف  جهات 
Talebian 2016, 507(، شناخت مصالح چوبی بیش از پیش اهمیت یافته است و جای خالی تحقیقات سازمان یافته 
در  تخت  چوبی  تیر  گونه  های ساخت سقف های  شناخت  پی  در  پژوهش  این  می شود.  بیشتر حس  زمینه  این  در 
خانه های تاریخی و دسته بندی آن ها با توجه به جزئیات ساخت آن ها و همچنین فضا هایی از خانه است كه هریك 

از انواع گونه  های سقف در آن ها كاربرد دارند.
در این زمینه، چند منبع اصلی وجود دارد كه به صورت كلی و نه با تمركز بر شهر شیراز، از راه مطالعات میدانی مستقیم، 
اطالعاتی در زمینة پوشش سقف های   تیر چوبی در بنا های سنتی و همچنین شناخت چوب و مزایا و معایب آن منتشر 
كرده اند. كتاب فن شناسی معماری ایران )جوانی دیزجی و گالبچی 1392( كه با هدف مطالعة ساختار های غنی معماری 
بومی ایران، به معرفی و ارائة مصالح، اجزا، سیستم  های سازه و فنون ساخت معماری سنتی ایران می پردازد، یك فصل 
كوتاه را به پوشش  های غیر منحنی اختصاص داده است. در این فصل در كنار معرفی پوشش های سقف شیب دار در ایران، 
سقف های مسطح تیرپوش را نیز به اختصار بررسی كرده و با ارائة تصاویری از سقف های تخت تیرپوش در شهر های مختلف 
ایران )مانند بوشهر، دزفول، تبریز، اصفهان، شیراز و قزوین(، چگونگی اجرای پوشش سقف تیرپوش را به همراه ترسیم 
كروكی نشان داده و اصطالحات اجزای این نوع سقف، مانند پروازبندی، را توضیح داده است. این كتاب در فصل تزیینات 
وابسته به معماری نیز، نقاشی روی چوب و تزیینات چوبی در ساختمان های سنتی ایران را معرفی كرده و به آسیب هایی كه 

متوجه این تزیینات هستند، اشاره نموده و در ادامه با تصاویری از شیراز، لمبه كوبی را هم تعریف كرده است. 
فنون  معرفی  هدف  با  )زمرشیدی 1373(  سنتی  مصالح  با  ساختمان  اجرای  ایران  معماری  كتاب  در  زمرشیدی 
ساختمان سازی در اقلیم  های مختلف ایران، پس از ارائة بحث  هایی در زمینة تأثیر اقلیم و سنن اجتماعی در معماری، در 
فصول مجزا به ساختمان های خشتی و گلین، آجری، سنگی و چوبی از پی تا سقف می پردازد و در هر فصل، بنا های 
مورد نظر را به لحاظ كاركرد اقلیمی، مزایا و معایب، اصطالحات فنی و نحوۀ ساخت و رفتار سازه  ای آن ها معرفی و تحلیل 
می كند. این كتاب در بخشی از فصل ساختمان های آجری و سنتی، در مورد انجام تیرریزی سقف و پروازبندی و پوشش 
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سقف و ابعاد و اندازه  های اجزای آن توضیحات مكتوب ارائه كرده و سپس به سقف توفال و نحوۀ اجرای آن با ترسیم 
سه بعدی و عكس اشاره نموده است. فصل ساختمان های چوبی این كتاب ابتدا مقدمه  ای دربارۀ معماری چوبی و اجزای 
آن و مزایا و معایب و نحوۀ تهیة چوب می آورد و سپس به ساختمان های تمام چوبی می پردازد. در پایان نیز جزئیات خاص 
سقف های تخت چوبی در بافت های پله  ای مانند ماسوله را بیان می دارد و بدین ترتیب، به رغم نكات مفید ارائه شده، 

اطالعات بیشتری در بخش ساختمان های چوبی در مورد موضوع بحث این پژوهش ارائه نمی كند. 
كتاب دوازده درس مرمت )محمدمرادی، محبعلی، و امیركبیریان 1387( كه توسط مركز مطالعات شهرسازی و 
معماری و با هدف برآوردن بخشی از نیاز های علمی و اجرایی در بافت قدیمی شهر ها تهیه شده است، درس دوم را 
به نمونه  هایی از سازه  های سنتی ایران اختصاص داده و در ابتدا، پوشش تیرپوش را به عنوان یكی از انواع پوشش  های 
معماری سنتی، با رسم پالن و برش توضیح داده است. در ادامه در بخش شناخت انواع مصالح سنتی با اشاره به چندین 
كاربرد چوب در سازۀ ابنیة تاریخی، انواع چوب به لحاظ جنس و كاربرد برشمرده شده و آفات و آسیب های آن نیز بیان 
شده است. در پایان فصل نیز جزئیات سقف چوبی در بناهایی در بوشهر و ارومیه به صورت ترسیم فنی ارائه شده است. 
عالوه بر كتب فوق، در سال های اخیر طرح های پژوهشی، مقاالت و پایان نامه  های مختلفی در زمینة چوب انجام 
یافته و منتشر شده اند كه بیشتر آن ها بر دو زمینة شناخت مشخصات فیزیكی چوب یا عملكرد سازه  ای مربوط به 

سازه  های چوبی سنتی، به خصوص در شهر های شمالی و غربی ایران منعطف اند.
بدین ترتیب، جنبة نوآوری پژوهش حاضر در آن است كه به صورت اختصاصی بر سقف های تیر چوبی تخت شیراز 
تمركز دارد و با روش مستقیم جمع آوری اطالعات، یعنی بازدید میدانی نمونه  های موردی، اطالعات دست اول را برای 
انجام تحلیل های بعدی فراهم می كند. پژوهش حاضر، پژوهشی تجربی از نوع كیفی با رویكرد مطالعة موردی است. 
برای پیشبرد پژوهش، هم زمان با بررسی اسناد كتابخانه ای، نمونه  های موردی نیز با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 
و با به كارگیری راهبرد های پراكندگی مناسب، گوناگونی حداكثری و نمونه  های در دسترس انتخاب و بررسی شده اند. 
چهارده نمونة موردی انتخابی كه به لحاظ پراكندگی، بخش های اصلی بافت مسكونی محدودۀ تاریخی شیراز را پوشش 
می دهند، به وسیلة ترسیم جزئیات و عكس و توصیف انواع سقف ها مستندنگاری و معرفی می شوند. پس از بررسی 
تشابهات سقف ها، یك دسته بندی اولیه برای انواع سقف های   تیر چوبی ارائه می شود و سپس جزئیات ساخت آن ها از راه 
بررسی مستقیم میدانی، تهیه و ترسیم می شود. همچنین مكان مورد استفاده از هر نوع سقف در خانه  های نمونة  موردی 
بررسی می گردد. خانه  هایی كه در زمان انجام این پژوهش در دست مرمت بودند و سقف آن ها باز شده بود، تشخیص 
جزئیات ساخت و خاصی از سقف ها را سهولت بخشیدند. در نهایت، با بررسی تشابهات انواع سقف های شناخته شده، 
انواع گونه  های اصلی برای سقف های تخت   تیر چوبی و زیرمجموعه  های هر گونه، استخراج و ارائه می شوند. همچنین 
فضا هایی كه هریك از گونه  های سقف ها، بیشترین فراوانی استفاده را در آن دارد تعیین می گردد. نتایج حاصل از این 

بررسی ها به صورت خالصه در قالب نمودار هایی، سازمان دهی و جمع بندی می شود. 

1. انتخاب نمونه های موردی 
بافت تاریخی شهر شیراز در پهنه  ای با مساحت بیش از سیصد هكتار داخل محدودۀ حصار دورۀ زندیه گسترده شده 
است. به رغم تنوع قدمت الیه های تاریخی، پیشینة بخش قابل توجهی از بافت مسكونی به جای مانده در این پهنه، به 
دورۀ قاجار و اوایل پهلوی برمی گردد. سازۀ غالب در این بنا های مسكونی، دیوار های باربر آجری و در معدود مواردی، 
تركیب آجر و خشت بوده و دیوار های زیرزمین نیز عمدتاً از سنگ است. همان طور كه در منابع مكتوب اشاره شده 
است، برای پوشش سقف، در كنار پوشش های طاق و گنبدی، در قدیم پوشش های سقف مسطح و شیب دار نیز در 
بخش هایی از ایران كه دسترسی به چوب آسان تر بوده، مورد استفاده قرار می گرفته است )جوانی دیزجی و گالبچی 
1392(. بررسی  های میدانی نشان می دهد كه در خانه های تاریخی شیراز نیز با آنكه سقف طبقات زیرین )زیرزمین یا 
همكف( با گونه  های متنوعی از سیستم سقف های منحنی پوشیده شده، در طبقات باال )همكف یا اول(، عمدتاً از سیستم 
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تیرپوش چوبی تخت استفاده شده است. 
با این توضیحات، برای انجام این پژوهش، چهارده خانه در بافت تاریخی شیراز به عنوان نمونة موردی انتخاب شدند 
كه موقعیت آن ها در عكس هوایی تصویر 1 مشخص شده است. انتخاب این نمونه  ها با روش هدفمند صورت گرفت؛ 
بدین ترتیب كه سعی شد پالك های نمونة موردی، از محالت مختلف بافت تاریخی شیراز انتخاب شوند. این محالت 
پالك های واجد ارزش فراوانی را در بافت تاریخی شیراز در خود جای می دهند و پراكندگی مناسبی در بافت مسكونی 
تاریخی شیراز دارند. همچنین خود بنا های انتخابی نیز انواع متنوعی از خانه  های تاریخی شیراز را در بر دارند. در بعضی 
از خانه  ها )مانند خانه  های شمارۀ 6 و 7 و 10( بر اثر فرسایش های موضعی، جزئیات داخلی سقف ها نمایان شده است. 
همچنین خانه  های دیگر )شمارۀ 1، 2، 3، 4، 5، 9 و 12( در حین انجام پژوهش در دست مرمت بودند و بررسی های 
میدانی و تهیة عكس و مستندنگاری نیازی به گمانه زنی چندانی نداشتند و مستندنگاری جزئیات سقف ها را تسهیل 

كردند. جدول 1، مكان قرارگیری خانه  های نمونة موردی را در بافت تاریخی شیراز ارائه می دهد.

تصویر 1: جانمایی موقعیت خانه های مورد مطالعه در بافت تاریخی شیراز بر روی عكس هوایی گوگل

ورودی چهارسوی بازار نو از گذر سید ذوالفقار1
محلة درب شازده، روبه روی امامزاده سید ذوالفقار2
محلة درب شازده به سمت گود شاهزاده منصور3
خیابان زند باریك، كوچة حمام بهارستان4
محلة بازار مرغ، پشت سرای مشیر، كوچه حاجی آقاجان، خانة ثبتی صدرایی5
انتهای گذر نصیر نظام، روبه روی قبرستان سابق حاج علی6
گود عرب ها، پشت مسجد گنج7

گود عرب ها، گذر نصیر نظام، خانة ثبتی كازرونیان8
گود عرب ها، كوچة محمد هاشم9
كوچه امامزاده زنجیری، طاق میرزا كریم10
محلة لب آب، كوچة منصوریه، خانة ثبتی تسلیمی11
محلة سر باغ، كوچة پشت مسجد جامع نو، طاق ادب بنا، خانة ثبتی پوست فروش12
سر دزك، گذر حاج زینل، كوچه هفت پیچ، خانة ثبتی اوجی13
محلة سنگ سیاه، بازارچة ارامنه، خانة ثبتی پاكیاری14

موقعیت بنا در بافت تاریخی شیراز
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همان گونه كه در تصویر 1 مشاهده می شود، از میان خانه  های انتخاب شده، خانه  های شمارۀ 1، 2، 3، 4، 6، 7، 9 و 
10 در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده  و نام یا شهرت خاصی ندارند و نقشه  های آن ها در چند سال گذشته تحت نظارت 
نگارندگان تهیه شده است. برای بررسی و مقایسه، نقشة بقیة بنا ها نیز از روی پرونده  های ثبتی قدیمی بازترسیم شده كه 
در جدول 1 ارائه می شود. همچنین در هر مورد، یك نمونه عكس به همراه توضیحاتی در مورد انواع سقف های موجود 

در بنا كه به صورت میدانی بازدید و تشخیص داده شده است آورده می شود.

جدول 1: نقشه، عكس نمونه و شرح مختصر انواع پوشش های به كاررفته در سقف های   تیر چوبی تخت در چهارده خانة نمونه

اره
نوع پوشش سقف طبقۀ فوقانینمونه عكسپالن طبقۀ فوقانیشم

1

در  چوب  روی  نقاشی  تزیینات  با  تخته كوبی   
سه دری  اتاق های  در  تزیینات  بدون  و  آینه  اتاق 
در  پوشش گچ  با  یا  عریان  تیر چوبی  پنج دری،  و 

راهروها

2
با طرح های هندسی  پوشش كاذب مشبك چوبی 
در  ساده  تخته كوبی  اتاق ها،  و  تاالر  در  مختلف 

اتاق ها، تیر چوبی با پوشش گچ در راهروها

3
و  اتاق ها  و  اصلی  تاالر  در  ساده  چوبی  مشبك 
پوشش  با  یا  عریان  چوبی  تیر  دسترسی،  راهروی 

گچ در بخشی از راهروی دسترسی

4
تاالر اصلی،  توأمان در  تزیینات  تیر چوبی سازه و 
سقف كاذب تخته كوبی دارای تزیینات در راهرو، تیر 

چوبی عریان یا با پوشش گچ در راهروها و اتاق ها



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 18 ـ پاییز و زمستان 99

76

5
تیر چوبی سازه و تزیینات توأم در تاالر، سقف كاذب 
با  اتاق ها، تیر چوبی  تخته كوبی دارای تزیینات در 

پوشش گچ كاری در راهروها 

6

پوشش كاذب مشبك چوبی، پوشش كاذب مشبك 
در  عریان  چوبی  تیر  همچنین  و  تزیینات  دارای 
و  راهروها  در  چوبی  تیر  روی  گچ كاری  اتاق ها، 

فضاهای تقسیم

7

پوشش  روی چوب،  نقاشی  تزیینات  با  تخته كوبی 
و تزیینات گچ بری و آینه كاری در فضاهای تقسیم 
مجاور تاالر، تیر چوبی عریان یا با پوشش گچ در 

راهروهای دسترسی

8
تاالر اصلی،  توأمان در  تزیینات  و  تیر چوبی سازه 
تخته كوبی با یا بدون تزیینات در اتاق ها، تیر چوبی 

عریان یا با پوشش گچ در راهروها

با 9 یا  عریان  تیر چوبی  و  اتاق ها  در  مشبك چوبی 
پوشش گچ در راهروهای دسترسی 

10
تاالر اصلی،  توأمان در  تزیینات  و  تیر چوبی سازه 
تخته كوبی با یا بدون تزیینات در اتاق ها، تیر چوبی 

عریان یا با پوشش گچ در راهروها و اتاق ها
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11
سقف كاذب تخته كوبی ساده و دارای تزیینات در 
با پوشش گچ  یا  تیر چوبی عریان  اتاق ها،  تاالر و 

در راهروها

12

تاالر،  در  توأم  تزیینات  و  سازه  عریان  چوبی  تیر 
با  چوبی  مشبك  راهرو،  در  ساده  چوبی  مشبك 
با  یا  عریان  چوبی  تیر  ایوان،  در  معرق  تزیینات 

پوشش گچ در اتاق ها

13

تیر چوبی عریان سازه و تزیینات توأم در اتاق اصلی، 
مشبك چوبی با تزیینات نقاشی روی چوب در تاالر، 
پوشش  راهروها،  و  اتاق ها  در  ساده  مشبك چوب 

گچ در راهروها

14

چوب  روی  نقاشی  تزیینات  دارای  چوبی  مشبك 
در تاالر و ایوان مقابل آن، مشبك چوبی ساده در 
اتاق ها و راهروی دسترسی به تاالر اصلی، تیر چوبی 

عریان یا با پوشش گچ در راهروها

2. جمع آوری و دسته بندی اطالعات حاصل از بررسی میدانی
به لحاظ نوع چوب به كاررفته در سقف خانه  های تاریخی شیراز، بررسی  های آزمایشگاهی كه پیش تر بر نمونه  های 
جمع آوری شده انجام پذیرفته، نشان داده است كه غالب چوب مورد استفاده در سقف خانه های تاریخِی مورد بررسی، 
چوب سپیدار است )شیری بهجانی، محمدی، و احمدی 1395، 62(. چوب سپیدار یكی از انواع مناسب برای نقاشی 
روی چوب است. این چوب دارای بافتی همگن بوده و ثبات خوبی نیز در برابر تغییر رطوبت دارد. سپیدار ها دارای 
كوچك ترین حفرات بوده و چوب آن ها عمدتًا به رنگ متمایل به سفید و درونشان به رنگ قهوه ای مایل به خاكستری 
است ) هادلی 1388، 153(. چوب سپیدار چوبی مستحكم و دارای رنگ روشن است و فرایند خشك شدن آسانی 
دارد. اما از اشكاالت عمدۀ چوب سپیدار، عدم مقاومت آن در برابر قارچ ها و حشرات چوب خوار است )شیری بهجانی، 

محمدی، و احمدی 1395(. 
پس از این توضیح مختصر دربارۀ نوع چوب های به كاررفته در سقف های بنا های تاریخی شیراز، و پس از بررسی 
میدانی سقف های چوبی در خانه  های منتخب و توجه به وجود انواع مشترك در این نوع پوشش سقف ها، به منظور پیشبرد 
پژوهش در مرحلة بعد، باید جزئیات دقیق انواع سقف های مذكور ارائه شود. بررسی میدانی و گمانه زنی سقف خانه  های 
نمونة موردی، انواعی از پوشش سقف چوبی تخت را مشخص كرد كه در زیر، در قالب پنج نوع جزئیات مختلف ارائه 

می شوند و پس از آن، بر اساس جزئیات ساخت، گونه شناسی و دسته بندی می گردند.
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2. 1. سقف تیرپوش چوبی با پوشش كاذب تخته كوبی چوبی 
یكی از انواع پوشش سقف چوبی كه در نمونه  های موردی به وفور و در فضا های مختلف به چشم می خورد، پوشش 
تیر های چوبی سقف با یك الیة كاذب تخته كوبی است. این روش كه با افزودن تزیینات نقاشی می تواند تنوع و 
جذابیت زیادی ایجاد كند، در خانه  های مورد بررسی، در انواع فضا ها از تاالر های آینه گرفته تا اتاق های معمولی و 
حتی در راهرو های ارتباطی، به كار رفته است. این الیه عالوه بر زیبایی بصری، به عنوان عایق نیز عمل كرده و از 
ریزش الیه های فوقانی خاك و گل از البه الی حصیر پوشانندۀ سقف به داخل اتاق نیز جلوگیری می كند و انواع 
مختلفی از جمله تخته كوبی ساده یا دارای تزیینات مختلف را در بر می گیرد. در كتاب زمرشیدی، از الیة كاذب زیر 
سقف به عنوان سقف توفال نام برده شده است و اشاره شده كه كاربرد بسیاری به ویژه در اتاق های سكونتی دارد 

)زمرشیدی 1373، 222(.

تصویر 2: تخته كوبی )توفال كوبی( ساده با تزیینات زیبای نقاشی چوبی در خانه های 1، 2، 4 و 7

برای اجرای این سقف كاذب، روش های مختلفی وجود دارد. در خانه  های مورد بررسی، برای قاب پشتیبانی از 
چوب های چهار تراش عرضی یا نیم تیر هایی استفاده شده است كه در فاصلة مطلوب )حدود 1 متر( به وسیلة دستك  های 
چوبی عمودی به تیر های اصلی سقف متصل شده و تخته های چوبی را به آن میخ می كنند. تصویر 3 جزئیات سقف 

تخته پوش را در خانه  های تاریخی شیراز نشان می دهد. 

تصویر 3: جزئیات پوشش سقف و نحوۀ اتصال سقف كاذب تخته كوبی چوبی تزیینی )توفال كوبی( به تیر های چوبی 

1. جرز آجری با آجر سنتی؛ 
2. تیر چوبی زیرسری )در بعضی نمونه ها استفاده نشده(؛

3. تیر چوبی سقف؛
 3x8 4. كالف بندی پشتیبان توفال با چوب چهارتراش به سطح مقطع

سانتی متر و به طول تیر های چوبی سقف؛ 

5. چوب چهارتراش عمودی به سطح مقطع 3x8 سانتی متر 
جهت اتصال كالف نگهدارندۀ به تیر چوبی سقف؛

6. تختة چوبی ساده یا مزین به نقاشی روی چوب، اتصال به 
كالف چوب چهارتراش با میخ فوالدی؛

7. آجر عمودی برای حفظ فاصله بین تیر های چوبی سقف؛

8. دو الیه حصیر؛
9. غوره گل )شفته بدون آهك(؛ 

10. خاك شیب بندی )آوار(؛            
11. پوشش كاهگل بام؛ 
12. آبچك آجری لبه بام.
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2. 2. سقف تیرپوش چوبی با پوشش كاذب مشبک چوبی 
برای پوشش كاذب سقف های چوبی در خانه  ها عالوه بر تخته كوبی، از گونه های مختلفی از مشبك چوبی نیز استفاده 
شده است. این مشبك ها نیز همانند تخته كوبی، به قاب نگهدارنده )كالف پشتیبان( وصل می شوند. خانه  های 2 و 13 و 
14 انواع مختلف و زیبایی از این گونه پوشش كاذب در سقف اتاق ها و ایوان دارند. در خانة شمارۀ 13 از تزیینات معّرق 
چوب بر روی این نوع سقف در ایوان روبه روی تاالر استفاده شده است. این نوع پوشش نیز از نظر شكلی، دامنة وسیع 
و متنوعی از فرم های ساده مربع تا فرم های هندسی متنوعی را در بر می گیرند و بسته به جزئیات شكلی و تزییناتی كه 
دارند، در فضا های متنوعی از تاالر های آینه گرفته تا ایوان های روبه روی تاالر و حتی راهرو های دسترسی به تاالر ها و 

انواع اتاق ها در خانه  های بررسی شده استفاده شده اند.

تصویر 4: تصاویری از سقف های   تیر چوبی در خانه  های شمار ۀ 2، 12، 13 و 14 كه به وسیلة پوشش كاذب 
مشبك چوبی پوشیده و تزیین شده اند.

در كتاب فن شناسی معماری ایران، از چوب هایی كه به عنوان سقف كاذب و نمای سقف به  كار می روند، با اصطالح 
لَمبه كوبی نام برده شده است )جوانی دیزجی و گالبچی 1392، 184(.

تصویر 5: جزئیات پوشش سقف و نحوۀ اتصال سقف مشبك چوبی تزیینی به تیرهای چوبی سقف

* در بعضی موارد به خصوص در زمان استفاده از این نوع پوشش سقف در تاالر ها، به جای قاب چوبی دورتادور، از صندوقة چوبی كاذب كه به صورت یك طبقه با سطح مقطع حدود 
30 در 40 سانتی متر دورتادور سقف می چرخد، استفاده می شود.

1. جرز آجری با آجر سنتی؛ 
2. تیر چوبی زیرسری )در بعضی نمونه ها استفاده نشده(؛ 

3. تیر چوبی سقف؛
4. كالف پشتیبان توفال از چوب چهارتراش یا نیم   تیر چوبی 

به طول تیر های چوبی سقف كه در دیوار فرو می رود؛
5. چوب چهارتراش عمودی به سطح مقطع 3x8 سانتی متر 

برای اتصال كالف نگهدارنده به تیر چوبی سقف؛
6. چوب چهارتراش عمود بر ورم كوبی با اتصال میخ فوالدی؛ 

7 و 8. حاشیه  های چوبی ابزار خورده كه به صورت كام و 
زبانه در یكدیگر و در قاب چوبی عمود بر ورم كوبی چفت 

می شوند؛
9. تخته  های نازك )فیبر 5 میلی متری( چوبی ساده یا مزین 
به نقاشی روی چوب كه در حاشیه  های چوبی فرومی روند؛ 

10. قاب چوبی دور سقف*؛ 
11. چوب ابزارخورده حاشیة سقف*؛

12. آجر عمودی برای حفظ فاصله بین تیر های چوبی سقف؛

13. دو الیه حصیر؛ 
14. غوره گل )شفته بدون آهك(؛ 

15. خاك شیب بندی )آوار(؛ 
16. پوشش كاهگل بام؛ 

17. آبچك آجری لبة بام. 
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2. 3. سقف تیرپوش چوبی دارای تزیینات )سازه و تزیینات توأمان(
عالوه بر انواع ذكرشده، گونة سومی از پوشش سقف تیرپوش در خانه  های شمارۀ 4، 5، 8، 10، 12، 13 وجود دارد كه از 
زیبایی چشمگیری برخوردار است و تنها در تاالر های آینه یا اتاق اصلی از آن استفاده می شود. نكتة جالب توجه در این 
نوع پوشش این است كه برخالف دو نوع قبلی كه سقف باربر از سقف كاذب تزیینی زیرین مجزاست، در این نوع سوم 
سقف، همان تیر های چوبی كه نقش انتقال بار را به عهده دارند، تراش خورده و روكش شده و با جزئیات خاصی تزیین 
می شوند. بررسی نمونه  های موردی نشان می دهد كه برای پوشش فضای مابین تیر های چوبی در این نوع سقف، غالبًا 
از تخته  های چوبی استفاده می شود. در یكی از نمونه  های موردی )خانة شمارۀ 4( حد فاصل تیر های چوبی به وسیلة آجر 
پوشانیده شده است كه نوعی استثناست. در نهایت، كل سقف اعم از تیر های چوبی باربر و مصالح ُپركننده، به وسیلة 
تزیینات نقاشی روی چوب مانند نقاشی گل و مرغ، چهرۀ بانوان و یا اشعار فارسی تزیین می شوند؛ به گونه ای كه نمای 

یكپارچه ای به سقف می دهند و تشخیص تفاوت مصالح چوب و آجر در نگاه اول دشوار است.

تصویر 6: سقف تاالر خانه  های 4، 8، 12 و 13 و تصویر سقف خانة شمارۀ 4 در حین مرمت

تصویر 7: جزئیات وضع موجود پوشش چوبی سقف تاالر آینه )سازه و تزیینات توأمان(

1. جرز آجری موجود؛
2. تیر چوبی تكیه گاه تیر  های سقف؛

3. قاب چوبی حاشیه با تزیینات نقاشی روی چوب؛
4. گلویی چوبی سقف با تزیینات نقاشی روی چوب؛

5. پشت بند چوبی؛
6. قطاربندی چوبی با تزیینات نقاشی روی چوب؛

7. دستك چوب چهارتراش؛
8. تخته كوبی زیر تیر چوبی مزین به نقاشی؛

9. تیر چوبی سازه و تزیینات توأم؛

چوبی  تیرچه  های  بین  تخته كوبی   .10
مزین به نقاشی؛

فاصلة  حفظ  برای  عمودی  آجر   .11
تیر های چوبی؛

12. دو الیه حصیر؛    
13. غوره گل )شفته بدون آهك(؛              
14. خاك شیب بندی )آوار(؛                    
15. پوشش كاهگل بام؛                 

16. آبچك آجری لبة بام.   
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2. 4. سقف تیر چوبی عریان 
این سقف در اتاق های ساده یا داالن ها و فضا های حركتی یا خدماتی خانه  ها اجرا شده است. در زیر سقف از هیچ گونه 
توفال كوبی یا سقف كاذب یا تزییناتی استفاده نشده و همان تیرچه های چوبی انتقال دهندۀ بار، نمای سقف را از زیر 

شكل می دهند. 

1. تیرچة چوبی سقف با قطر حدود 8 سانتی متر و فاصلة 10 سانتی متر؛  
2. دو الیه حصیر؛ 3. غوره گل )شفتة بدون آهك(؛   

4. خاك شیب بندی )آوار(؛ 5. پوشش كاهگل بام.                   

 تصویر 8: راست: جزئیات پوشش سقف های   تیر چوبی عریان، چپ: اتاق خانة 4 و طاق دسترسی به خانة 12

همان گونه كه در تصاویر باال مشاهده می شود، برای یكپارچه سازی پوشش سقف و همچنین جلوگیری از ریزش 
الیه  های خاكی از البه الی تیر های چوبی، دو الیه حصیر بر روی تیر های چوبی گسترانیده شده است. در منابع مكتوب اشاره 
شده كه این حصیر ها كه از برگ درخت خرما بافته می شوند، در پخش و تقسیم نیرو های فشاری نیز مؤثر بوده و بین گل 
و چوب نیز فاصله ایجاد می كنند )محمدمرادی، محبعلی، و امیركبیریان 1389، 36ـ37(. در برخی موارد، ابتدا روی تیر های 
چوبی را تخته كوبی می كنند كه به اصطالح، این عمل را پروازبندی می گویند )زمرشیدی 1373، 222( و سپس روی آن را با 

الیة حصیر می پوشانند. در خانة شمارۀ 7 روی الیة حصیر یا بوریا، الیه  ای از نی هم كشیده شده است. 
2. 5. سقف تیرپوش سقف تیرپوش چوبی با پوشش گچ 

عالوه بر انواع جزئیات پوشش سقف اشاره شده در باال، نوع دیگری از پوشش سقف تیر چوبی در خانه  های منتخب به  چشم  
می خورد كه در آن، تیر های چوبی از زیر به وسیلة اندود گچ پوشیده می شوند. این اندود گچ در خانه  های شمارۀ 4 و 12 مستقیمًا 
به  روی تیر های چوبی كشیده شده و فضای خالی بین آن ها را ُپر كرده است. در خانة شمارۀ 7، سقف فضای تقسیم دسترسی 

به تاالر برخالف پوشش گچ سادۀ راهرو های خانه  های دیگر، به تزیینات زیبای گچ بری و آینه كاری مزین شده است.

تصویر 9: انواع پوشش گچ برای سقف  های   تیر چوبی در خانه  های 4، 7 و 12
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در بعضی خانه  های دیگر مانند خانة شمارۀ 10، در راهرو ها سقف كاذبی به شیوۀ طاق آجری چپیله زیر تیر های چوبی 
سقف زده شده و اندود گچ بر روی آن طاق آجری كشیده شده است. در خانة شمارۀ 1، از نوعی سقف كاذب چوبی 
)كالف چوبی و پروازبندی در زیر آن( برای پوشش گچ استفاده شده است. در كتاب فن شناسی معماری ایران توضیح 
داده شده كه مابین تخته  های پروازبندی، 2 تا 3 سانتی متر فاصله گذاشته می شود تا گچ وارد این شیار ها شده و گیردار 
شود و چنانچه ضخامت اندود زیاد باشد و سنگین شود، با كوچك ترین حركت یا رطوبت، اندود بالفاصله طبله می كند و 

فرومی ریزد )جوانی دیزجی و گالبچی 1392، 184(.
دسته  های فوق، انواع جزئیات سقف های تیر چوبی تخت در خانه  های نمونة موردی را تعیین كردند. در ادامه، این 

انواع سقف در گونه  های مختلف دسته بندی می شوند و فضای غالب مورد استفاده از آن ها نیز بررسی می گردد.

تصویر 10: جزئیات سقف های   تیر چوبی با پوشش گچ در خانه  های نمونة موردی
باال: اندود گچ برای پر كردن مستقیم فضای مابین تیر های چوبی 

پایین: اندود گچ بر روی طاق كاذب آجری

1. جرز آجری موجود؛ 
2. تیر چوبی سقف؛

3. طاق آجری چپیله )الپوش(؛
4. گچ و خاك 1/5 سانتی متر؛

5. اندود گچ 1 سانتی متر؛
6. دو الیه حصیر؛

7. غوره گل )شفتة بدون آهك(؛    
8. خاك شیب بندی )آوار(؛                    

9. پوشش كاهگل بام.

تصویر 11: سقف كاذب چوبی یا آجری برای پوشش سقف تیرپوش چوبی با گچ در راهروهای خانه  های شمارۀ 1 و 10
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3. تحلیل نمونه  های موردی
بدین ترتیب با انجام بررسی های قبل می توان در یك دسته بندی اولیه، انواع گونه  های زیر را برای این سقف ها قائل شد:

سقف تیرپوش چوبی با پوشش كاذب تخته كوبی با یا بدون تزیینات نقاشی )توفال كوبی(: این 
نوع سقف نیز از فراوانی چشمگیری در نمونه  های موردی برخوردار است و هر دو نوع با تزیینات یا سادۀ آن در فضا های 

متنوعی شامل تاالر آینه، اتاق و راهرو ها به كار رفته اند.
سقف تیرپوش چوبی با پوشش كاذب مشبک چوبی: در این گونه، نوعی پوشش چوبی كه از شبكه  های 
هندسی ساده یا طرح دار ساخته شده، به صورت كاذب در زیر تیر های چوبی سقف قرار می گیرد. این گونه پوشش سقف 
كاربرد فراوانی در سقف های خانه ها داشت. نوع سادۀ آن كه تزیینات نقاشی ندارد، در اتاق ها و فضا های تقسیم استفاده 
می گردد و نوعی از آن كه تزیینات دارد، در تاالر ها و اتاق های اصلی استفاده می شود. در دو خانه از نمونه  های موردی، 

نوع تزیینات دار این سقف در ایوان استفاده شده است.
سقف تیرپوش چوبی سازه و تزیینات توأمان: نوعی از پوشش ُپر تزیین و مجلل كه در آن تیر های چوبی 
سقف عالوه  بر ایفای نقش باربری در فضا، حامل تزیینات نیز بوده و زیبایی فضا را نیز تأمین می كنند. این نوع سقف 

فقط در تاالر ها و اتاق های آینه و فضای اصلی خانه استفاده می شوند.
سقف تیر چوبی عریان: در این نوع سقف، تیر های چوبی و باربر سقف، كاماًل عریان بوده و هیچ گونه پوشش 

زیرینی ندارند. این نوع سقف گاهی در اتاق ها، داالن های ورودی، راهرو ها، و فضا های خدماتی استفاده می شود.
   سقف تیرپوش چوبی با پوشش گچ: در این گونه، فضای مابین تیر های چوبی یا كل نمای زیرین آن با 
مالت گچ پوشانیده می شود. در بعضی نمونه  های موردی نیز در راهرو های كم عرض از نوعی سقف كاذب آجری یا 
چوبی )توفال كوبی و پروازبندی( در زیر تیر های چوبی استفاده شده كه این سقف كاذب با مالت گچ پوشانیده شده است 
است. با توجه به اینكه این نوع از پوشش سقف، بیشتر در فضا های فرعی و كم عرض مانند داالن ها و راهرو ها استفاده 
شده، معمواًل ساده و بدون تزیینات خاص است و فقط در یكی از نمونه  های موردی، از تزیینات گچ بری و آینه كاری بر 

روی گچ استفاده شده است. 
جدول 2 محل استفاده از پوشش های مختلف سقف در بنا های مورد مطالعه را نشان می دهد:

در تاالر های آینه یا اتاق های ارسی، پوشش سقف در اكثر موارد از نوع تیر چوبی باربر تراش خورده و تزیین شده 
)4، 5، 8، 10 و 12( و یا سقف كاذب مشبك چوبی با تزیینات نقاشی )2، 6 ، 13 و 14( است. در سه مورد از 
خانه ها )2، 12 و 14( كه تاالر دارای ایوان رو به  حیاط است، ایوان نیز مانند اتاق با سقف كاذب مشبك چوبی 
دارای تزیینات پوشیده شده است. در سه خانه )1، 7 و 11( پوشش سقف تاالر اصلی، سقف كاذب تخته كوبی با 

تزیینات نقاشی است. 
اتاق های دیگر خانه  های نمونة موردی نیز سقف هایی با مشبك كاذب غالباً بدون تزیینات )2، 9، 12، 13 و 14( و 
در موارد معدودی با تزیینات ) 3 و 12( دارند. اما بیشترین فراوانی در نوع پوشش سقف اتاق ها متعلق به سقف كاذب 
تخته كوبی با تزیینات )5، 7، 8 و 10( یا ساده )1، 2، 7، 10 و 11( است. جالب توجه است كه در چندین خانه نیز سقف 
اتاق ها از تیر چوبی عریان پوشیده شده اند )2، 3، 4 و 10(. در خانه  های شمارۀ 4 و 9 از پوشش گچ برای سقف اتاق 

استفاده شده بود كه چون از تعمیرات اخیر بوده، در این جدول نیامده است. 
پوشش عمدۀ سقف راهرو ها، از تیر عریان یا با اندود گچ است و در موارد معدودی به خصوص در خانه  های ثبتی، از 

مشبك چوبی ساده در سقف راهرو ها نیز استفاده شده است )2، 3، 12، 13 و 14(. 
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جدول 2: مقایسة مكان اجرای هریك از انواع سقف ها در خانه  ها

شماره
خانه

سقف   تیر چوبی تخت

تیر چوبی باربر دارای 
تزیینات

با پوشش كاذب تخته كوبیبا پوشش كاذب مشبک
با پوشش گچتیر عریان

سادهدارای تزییناتسادهدارای تزیینات

راهروراهرواتاقتاالر---1

راهرو -اتاق-اتاق، راهروتاالر-2

راهروراهرو--تاالر، اتاق، راهرو-3

راهرواتاق-راهرو--تاالر4

راهرو--اتاق--تاالر5

راهرواتاق--اتاقاتاق-6

راهروراهرواتاقتاالر، اتاق---7

راهروراهرو-اتاق--تاالر8

راهروراهرو--اتاق--9

راهرواتاق، راهرواتاقاتاق--تاالر10

راهروراهرواتاقتاالر---11

اتاقاتاق و راهرو--راهرواتاقتاالر12

راهرو---اتاق، راهروتاالراتاق13

راهرو---اتاق، راهروتاالر-14
در جدول 2 به اختصار، تاالر آینه یا اتاق ارسی یا اتاق اصلی خانه به عنوان تاالر، اتاق های دیگر سكونتی خانه به عنوان اتاق، و فضا های حركتی، داالن های 
ورودی و دسترسی، و فضا های تقسیم و ارتباطی به عنوان راهرو نام برده شده است. تمام این فضا ها در پالن طبقة فوقانی خانه  های نمونة موردی واقع شده اند.

نمودار زیر، فراوانی )تعداد( دسته  های مختلف سقف های اشاره شده در فضا های مختلف را نشان می دهد. همان  طور 
كه مشخص است، بیشترین فراوانی به لحاظ نوع سقف در هر خانه، مربوط به پوشش گچ است و دسته  های تیر عریان 
و مشبك چوبی ساده در ردیف بعدی قرار دارند. كمترین تعداد سقف در خانه  های نمونة موردی متعلق به مشبك چوبی 
دارای تزیینات است. البته نباید از نظر دور داشت كه مساحت اتاق هایی كه در سقف آن ها پوشش مشبك چوبی به  كار 

رفته، به مراتب بیش از مساحت راهروها و فضاهای ارتباطی است كه سقفشان عمدتاً با گچ پوشیده شده است.

تصویر 12: جدول فراوانی گونه  های سقف ها در خانه ها



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 18 ـ پاییز و زمستان 99

85

4. بحث و جمع بندی
بدین ترتیب انواع ذكرشدۀ پوشش سقف در جدول 3، تمام پوشش های سقف تیرپوش تخت در خانه  های نمونة موردی 
را در بر  می گیرد. اما برای دسته بندی نهایی و جمع بندی گونه  های مختلف سقف، باید به نقاط اشتراك و تمایز انواع 
سقف های شناسایی شده پی  برد. با دقت در انواع نمونه  های سقف، می توان سقف های تیر چوبی تراش خورده و تزیین شده 
را با سقف های تیر چوبی عریان، در یك دستة كلی قرار داد؛ زیرا در هر دو نمونه، سقف فاقد هر گونه پوشش كاذب 
زیرین است. نكتة جالب توجه در این گونه آن است كه دستة تزیین شدۀ آن به لحاظ جزئیات اجرا و زیبایی، فاخرترین 
نوع سقف در میان سقف های تیرپوش چوبی تخت است و در شاخص ترین فضای خانه استفاده شده است، درحالی كه 
نوع بدون تزیینات آن، ساده ترین و ابتدایی ترین نوع سقف از لحاظ اجرا و شكل ظاهری است و در فضا های غیر اصلی 
خانه ها مانند راهرو ها و داالن ها استفاده شده است. در مقابل این دسته، می توان سقف های دیگر را قرار داد كه در همة 
آن ها تیر های چوبی باربر به وسیلة پوششی پوشانده می شوند و عریان نیستند. این پوشش می تواند اندودی از گچ باشد، 
یا تخته كوبی یا مشبك های چوبی، كه هركدام از این ها به نوبة خود می توانند ساده یا با تزیینات متنوع باشند. نمونه  های 
واقع در این گونه، بسته به تزیینات و پوشش نهایی شان قابلیت استفاده در انواع فضا های خانه، از تاالر گرفته تا راهرو های 
ارتباطی را دارند كه البته مطابق جدول 2 و تصویر 12، عمدتاً در اتاق های خانه كاربرد دارند. تصویر 13 دسته بندی 
گونه  های سقف های تیرپوش چوبی تخت در خانه  های نمونة موردی و جدول 3 نیز میزان استفاده از انواع پوشش سقف 

در فضا های مختلف خانه را نشان می دهند.

راهرو/ فضا های حركتیاتاق تاالر آینه/ اتاق اصلیفضانوع سقف
****سقف تیرپوش چوبی باربر دارای تزیینات )سازه و تزیینات توأمان(

***دارای تزییناتسقف تیرپوش چوبی با پوشش كاذب مشبك چوبی
******ساده

******دارای تزییناتسقف تیرپوش چوبی با پوشش كاذب تخته كوبی 
***ساده

****سقف تیر چوبی عریان 
****سقف تیرپوش چوبی با پوشش گچ

تصویر 13: انواع گونه های پوشش سقف تیرپوش چوبی در خانه های تاریخی مورد بررسی در شیراز بر اساس جزئیات ساخت

جدول 3: میزان استفاده از انواع پوشش سقف در فضا های مختلف خانه

*** بیشترین كاربرد                 * كمترین كاربرد
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نتیجه 
این پژوهش با هدف بررسی گونه شناسانة سقف های تیرپوش چوبی از طریق شناخت مستقیم جزئیات اصیل ساخت 
سنتی و تعیین فضاهای مورد استفاده در هر گونه از سقف ها صورت گرفت. برای این كار، چهارده خانه به صورت 
هدفمند و با پراكندگی مناسب موقعیت در بافت تاریخی شیراز انتخاب شده و به صورت میدانی مورد بررسی مستقیم 
قرار گرفتند و پس از مستندنگاری انواع سقف های تیرپوش تخت چوبی در آن ها، پنج نوع مختلف جزئیات ساخت 
سقف در طبقات فوقانی خانه  های نمونة موردی قابل تمایز بود. پس از بررسی جزئیات ساخت در این پنج دستة 
مختلف، مشاهده شد كه با توجه به شباهت ها و تفاوت های این دسته  ها، می توان گونه  های مختلف پوشش سقف 
با تیر های چوبی در نمونه های موردی انتخابی را از نظر نوع و تركیب جزئیات ساخت در دو گونة كلی سقف های 
تیرپوش عریان یا دارای پوشش زیرین در نظر گرفت. برای هریك از این دو گونة كلی نیز زیرگروه  هایی قابل 

تعریف هستند: 
الف. سقف های تیرپوش عریان: سقف های فاقد پوشش كاذب زیرین كه در آن ها تیر های باربر از زیر نمایان بوده و 

به دو دستة زیر تقسیم می شوند: 
ـ ساده و بدون تزیینات كه غالباً در راهرو ها، پستو ها و گاهی در اتاق های معمولی خانه به  كار می روند. 

ـ سقف  هایی كه تیر های چوبی عالوه بر باربر بودن، به تزییناتی مانند نقاشی و خطاطی روی چوب و آینه كاری و... 
نیز مزین شده و معمواًل با جزئیات زیبا و چشمگیر، برای پوشش سقف تاالر ها به  كار می روند. 

ب. سقف های تیرپوش چوبی دارای پوشش زیرین 
ـ این پوشش زیرین می تواند گچ باشد كه یا به صورت ساده در راهرو ها یا فضا های كم عرض یا غیر اصلی خانه اجرا 
می شود، یا می تواند از تزییناتی همچون گچ بری و آینه كاری بهره مند گردد. نحوۀ اجرای گچ بر روی تیر های چوبی هم 

ممكن است به صورت مستقیم، بر روی پروازبندی یا بر روی سقف كاذب آجری باشد.
ـ این نوع سقف  های تیرپوش چوبی می توانند از زیر به وسیلة سقف كاذب چوبی نیز پوشش داده شوند كه این سقف 
كاذب می تواند به صورت تخته كوبی باشد یا مشبك چوبی. هریك از این سقف ها می توانند به نوبة خود ساده یا دارای 
تزیینات نقاشی روی چوب باشند. این نوع سقف در تمام فضا های خانه از تاالر آینه تا اتاق ها و راهرو ها استفاده می شود 

و معمواًل فضاهای اصلی تر تزیینات فاخرتری هم دارند. 
بدین ترتیب پس از تعیین گونه  های مختلف سقف های تیرپوش چوبی در خانه  های شیراز، با بررسی و دسته بندی 
نوع پوشش سقف در فضا های مختلف خانه از تاالر تا اتاق های سكونتی و راهرو ها، و مشاهدۀ فراوانی هر نوع پوشش 

در فضا های خانه می توان به چند قاعدۀ كلی در ارتباط با فضای مورد استفاده در هر گونه دست یافت:
سقف هایی كه به لحاظ تزیینات، ُپركارتر و فاخرتر هستند عمدتًا برای شاه نشین، تاالر آینه یا اتاق اصلی خانه به 
كار می روند؛ به نحوی كه با تزیینات بدنه ها نیز همخوانی دارند. در بعضی خانه ها غیر از تاالر، اتاق های اصلی دیگر 
نیز از این پوشش بهره می برند. این نوع پوشش می تواند سقف تیر چوبی با تزیینات بر روی تیر ها باشد كه در این 
نوشتار، سقف با سازه و تزیینات توأمان نامیده شد، یا می تواند سقف هایی با پوشش مشبك چوبی و یا تخته كوبی 

همراه با تزیینات باشد.
سقف های ساده تر به لحاظ جزئیات اجرایی و تزیینات، یعنی سقف های تیرپوش بدون پوشش )عریان( یا سقف های 
تیرپوش با پوشش گچ، در فضا های فرعی و معمواًل كم عرض خانه به  كار می روند مانند راهرو ها، داالن ها و گاهی اتاق ها. 
انواع سقف كه پوشش كاذب )اعم از مشبك چوبی و تخته كوبی ساده یا دارای تزیینات( دارند، عمدتاً برای پوشش 
سقف اتاق ها به كار می روند. هرچه اتاق به لحاظ ابعاد و موقعیت قرارگیری در بنا، نقش اصلی تری داشته باشد، این 
سقف ها نیز به تبعیت از نقش فضا، دارای تزیینات بیشتری هستند. در موارد كمی، به خصوص در خانه  های فاخر ثبتی، 

از این گونه پوشش در راهرو های دسترسی به تاالر اصلی خانه نیز استفاده شده است.
در خاتمه، باید اشاره كرد كه پژوهش های تكمیلی كه می  توانند به بسط مقولة مورد بحث كمك كنند عبارت اند 
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از: شناخت انواع پوشش  های چوبی سقف غیرتخت و بررسی نوع و منشأ استخراج چوب های به كاررفته در سقف ها، و 
همچنین بسط دقیق تر مطالعاتی كه در زمینة شناخت تزیینات این سقف ها صورت گرفته و از آن مهم تر پیشبرد رفتار 

سازه  ای این سقف ها در برابر نیرو هایی مانند زلزله. 

تقدیر و تشكر
نگارندگان بدین وسیله از آقای حمیدرضا جهانبكام بابت در اختیار قرار دادن تجربیات مرمتی و همكاری در تهیة عكس و مستندات 
میدانی و استاد حمید چمن برای راهنمایی در تهیة جزئیات اجرایی سپاسگزاری می كنند. همچنین از تالش مهندساِن خانم  ، زهرا 
استوار، صدیقة جعفری، سارا فیروزی، پروا گودرزی، و آقای مهندس محمد سلطانی برای همكاری در برداشت و مستندنگاری 
خانه  های تاریخی كه اسناد آن ها در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته، قدردانی نموده و از آقای دكتر حسین عباسی مهر برای 

هم فكری در هدایت مقاله، كمال تشكر و سپاسگزاری خود را بیان می دارند.
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This research presents the traditional construction details of flat wood beam ceilings and 
a typology of such ceilings in Shiraz historical houses, as well as the spaces that each type 
is used in. In addition to the development of technical knowledge, this study would also 
contribute to the systematic conservation of historical buildings. Moreover, recognition 
of wood as a natural material and its harmony with other construction elements and 
materials in historical buildings, as well as its environmental sustainability is important. 
This typological research uses a qualitative case study methodology through direct field 
survey and drawing the details of the ceilings in case houses. The collected data is then 
compared and analyzed regarding construction details and the spaces where each type is 
used. The findings show two major types for flat wood beam ceilings in Shiraz historical 
houses: “exposed” and “dropped” ceilings. The first type has two sub-types: simple 
ceilings, which are mostly used in corridors and sometimes in rooms; and ceilings in 
which load-bearing beams boast outstanding decorations and are mainly used in the 
major mirror halls or the main room of the house. In the second type of ceilings, the 
underneath coverage can be of gypsum plaster, wooden lattices, or wood lining. The 
gypsum type is rarely decorated, and therefore is used in corridors. The decorative 
lattice or lining types are used in the main hall or the seh-dari and panj-dari rooms, and 
if simple, are used in other rooms of the house and sometimes in corridors.
 
Keywords: wood beam ceilings, Shiraz, historical houses, details
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