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Abstract 
Iranian architectures have always tried to hide unbeautiful structural elements behind ceiling 
(covering) elements. Such a complexity and ambiguity makes understanding of karbandies more 
difficult. The karbandies of Tabriz Bazaar timches’ roofs are different from karbandies of other 
places, structurally. Hence, they are called specific. In other words, main ribs used in the timches do 
not follow the simple geometry of Karbandi, which can be seen under the roof. Moreover, there are 
various karbandies, which have the same theoretical geometry, but they find different forms in 
implementation. Identifying and analyzing Tabriz bazaar specific karbandies, enables us to find out 
their form structure and implementation manner. Considering lack of professional writings in the 
field of specific karbandies, contradiction of most of such writings about structural function of ribs 
in this structure and lack of identified definition, make it necessary to do research about them. In this 
research, relying on the library resources, field studies and interpretation and analysis of the findings, 
a study was conducted on the geometry and construction technology of specific karbandis of Tabriz 
Historical Bazaar covers and their latent concept were scrutinized. Hence, investigating the limited 
documents obtained from the conducted restorations and implementation stages of specific 
karbandies, the geometry of these hidden ribs at roof top were compared to its internal space.  
Nowadays many Tabriz bazaar vaults collapse and are in an irregular situation that has brought the 
marketers at serious risk. This erosion situation has been growing and the unconscious disregard for 
the restoration of karbandis, regardless of their initial structure. By recognizing and analyzing the 
special karbandis of the Tabriz bazaar, we can understand the form and geometry of the form and its 
implementation. In this paper, based on library resources, field studies, and the analysis and 
interpretation of the findings, a study on the geometry and technology of constructing special 
karbandis for the cover of the historical bazaar of Tabriz has been completed and the implied 
concepts have been refereed. For this purpose, by examining the small documentation of the repairs 
and the implementation steps of the special applications, the geometry of the hidden ribs of this type 
of karbandis was compared from the roof and its image from inside the space. Findings of the study 
indicated that to analyze Tabriz bazaar specific karbandies, it is necessary to consider their form and 
structural features, application and building role, ribs materials and their structural role. 
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Introduction 
Covering the roofs of the bazaars due to the diversity of spatial and small and large openings with 
simple and complex structures. These coatings are available in various bazaar spaces, each with special 
geometry, both in the final design and in space structures. To cover large openings such as timche, 

they used domes and karbandis.
Bazaars’ ceiling has simple and complex structures due to spatial diversity and small and large spans. 
These ceilings in different spaces of the bazaars (Raste1, Chahar-su2, Timche3), which have their 
own specific geometrical form can be seen both in final motifs and spatial structures. Dome and 
karbandies were used to cover large spans such as Chahar-su and timches .Considering world 
registration of Tabriz traditional bazaar and also various attempts of Tabriz bazaar architects in 
creating the most beautiful and complex types of karbandi in its timches, it seems necessary to study 
Tabriz bazaar karbandies as the study case. Considering wideness of the ceilings spans in the bazaar’s 
timches such as Amire Jonubi timche (14-15 m) it needed to use more ribs with more width and 
height for ceiling skeleton. Hence, in addition to base limiting ribs (side ribs) other ribs (middle ribs) 
are also formed, which are observed at the dome. This, consequently, results in isolation of features 

of such karbandies from simple karbandies .

Materials and Methods 
Geometrical system and the sample structures were implemented by 3D software to achieve an 
appropriate concept of specific Karbandi in the Tabriz Bazaar ceiling. Master builders and those, who 
have worked in the field of karbandi practically, dominant to traditional planning methods were 
interviewed. The needed data were collected in the library method, studying written documents and 
deeds along with photography and more accurate observations in the site. Moreover, for analyzing 
sample karbandies, the authors’ plans were improved by the local master builders and represented 
again. When selecting the samples, we were careful to use the most valid available resources. The 
statistical population involved timches with specific karbandies in Tabriz historic bazaar. Some of 
them were excluded from the statistical population because of repetition (in terms of geometry and 
structure), lack of sufficient documents and their unauthentic architectural structure and then the 

sampling continued with remaining karbandies .

Results 
Bazaars’ ceiling has simple and complex structures due to spatial diversity and small and large spans. 
These ceilings in different spaces of the bazaars (Raste1, Chahar-su2, Timche3), which have their 

own specific geometrical form can be seen both in final motifs and spatial structures.
Considering world registration of Tabriz traditional bazaar and various attempts of Tabriz bazaar 
architects in creating the most beautiful and complex types of karbandi in its timches, it seems 
necessary to study Tabriz bazaar karbandies as the study case. Considering wideness of the ceilings 
spans in the bazaar’s timches such as Amire Jonubi timche (14-15 m) it needed to use more ribs with 
more width and height for ceiling skeleton. Hence, in addition to base limiting ribs (side ribs) other 
ribs (middle ribs) are also formed, which are observed at the dome. This, consequently, results in 

isolation of features of such karbandies from simple karbandies.
Considering the global registration of the traditional bazaar of Tabriz, as well as the great efforts of 
the architects of the Tabriz bazaar in creating the most beautiful, diversified and most sophisticated 
types of karbandis in bazaar timches, reveals the importance of studying the Tabriz bazaar karbandis 
as a sample of this study. Considering the wide openings of the covers in Tabriz bazaar, such as 
Timche Amir Jonubi (South) (14-15 m), the need to use more tiles with high width and height for 
roof skeletons is created. Therefore, in addition to the boundaries of the field (sideways), other 
tensions (middle tensions) are formed that appear on the roof. As a result, it separates the features of 

this karbandi from the usual karbandis.
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Karbandi is implemented in the geometrical regular and irregular bases. Some of the implemented 
karbandies have axial symmetry in geometrical irregular bases and some others do not have such axial 

symmetry.  
One of the most important differences between simple and specific karbandi is compliance and non-
compliance of the internal visible lines with the middle masonry ribs. In the simple karbandi, internal 
visible lines are always representation of upper ribs, this is while in the specific karbandi , middle 
masonry ribs are separate from lower visible lines, being implemented as hidden masonry rib .Hidden 
masonry ribs are implemented when the underlying surface for cover is so wide that vault between 
the masonry ribs cannot stand alone. Due to the lack of specialized writing in the field of special 
karbandis, the contradiction of many of these writings about the performance of ribs in this structure 

requires research. 
In the study of the karbandis that have been used, the structure of the plan shape affects the form of 
the design. This means that in a specific context with a certain length-to-width ratio, it is possible to 
apply certain implementations that affect a variety of factors. These variables are available to the host 

architect to make decisions about the details of these features. 
The result of the study indicates that for the analysis of the special karbandis of the Tabriz bazaar, 
the characteristics of the structure, structural characteristics, the role of construction and use, the 
material of the ribs and the structural role should be considered. The geometric form of the karbandis 

directly affects its size, dimensions, plan, and shape. 
 
Discussion 
One of the most important differences between simple and specific karbandi is compliance and non-
compliance of the internal visible lines with the middle masonry ribs. In the simple karbandi, internal 
visible lines are always a representation of upper ribs, this is while in the specific karbandi, middle 
masonry ribs are separate from lower visible lines, being implemented as hidden masonry ribs. 
Hidden masonry ribs are implemented when the underlying surface for cover is so wide that the vault 
between the masonry ribs cannot stand alone. Hence, the hidden masonry ribs as 4, 6, 8 cross 
masonry ribs (depending on the span area) divide the extensive area of the vault into smaller parts, 

transferring the load into the legs, as what happens in the chahar-su of bazaars. 
Such masonry ribs are, usually, too thick. They usually are not seen from the interior view of the 
monument. Hidden masonry ribs are usually visible in the top roof. In some cases, the main span of 
the bazaar, if it is too wide, is implemented with hidden masonry ribs. If the masonry ribs and 
karbandi ribs have the same load bearing power and value, they have different degrees of load bearing 
in specific karbandi. So, in specific karbandi different ribs are used with different load bearing 
capabilities. The ribs are graded due to different load transferring amounts. Lower degrees are for 
transferring stronger and more authentic loads. Moreover, specific karbandies, like simple karbandies, 
might have other elements such as supporting ribs. The supporting ribs neutralize additional load of 
the monument structure through receiving and transferring their current load, finally providing the 

structure’s sustainability. 
 
 
Conclusion 
In specific karbandi, in addition to side masonry ribs, some masonry ribs are implemented in hidden 
form at the back of the vault (middle masonry ribs). Specific karbandi is one type of karbandi, which 
is different because of the difference in the karbandi ribs dimensions in terms of thickness, height, 
location, symmetry and their load transfer power. Specific karbandi has higher load bearing power 
compared to simple karbandi and hence, they are widely used in covering wide spans. Width and 
thickness of the ribs are variable, longer karbandi ribs are wider and thicker. In this case, the reverse 
plan of karbandi in internal space is not necessarily complied with the middle masonry ribs 
implementation. External diagonal ribs support masonry ribs apex in the form of support ribs. Middle 
masonry ribs apexes are usually above the side masonry ribs apex. This is while in the simple karbandi 
the thickness and height of the karbandi ribs is fixed and also the line of the masonry load bearing 
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ribs can be seen from beneath the roof. Unlike simple karbandi, specific karbandi is implementable 
in specific bases. Filler and non-load bearing surfaces are made by middle hidden masonry ribs and 
this provides the conditions for making whole, establishing a complete relationship among the plan, 

body and karbandi. 
For making specific karbandi, firstly the vault skeleton is established by making side masonry ribs, 
having a complete arc. Then two or four completed masonry ribs are implemented as the middle 
masonry rib with construction materials in hidden form and the remaining ribs are connected to 
them. These karbandi ribs have less thickness than the masonry ribs and they mostly play the role of 
load distributor. Since these ribs are placed among hidden masonry ribs, their weak point of collapse 
is decreased. The brick materials alignment in the karbandi masonry ribs are principally in filling 
method using gypsum mortar. Then the gaps among the ribs are filled and in some cases these gaps 
are divided into smaller parts with the aid of brick dividers with less thickness. Finally, the decorations 
are implemented with plaster cover on the lower section of the ribs. Moreover, a few auxiliary 

masonry ribs, which have supporting nature, are implemented at the rooftop . 
 
Acknowledgments 
Therefore, in the typical karbandis of the Tabriz bazaar, due to the factors mentioned, their structure 
and shape are not necessarily consistent. The restoration of some of the Tabriz bazaar karbandis has 
been done without considering this issue and has changed its form. Therefore, in view of the loss of 
traditional and empirical doctrines on these types of karbandis, disclosure of the desired relationships 
is necessary. In addition, it can be effective in providing their repair solutions and building new ones 
afterwards. 
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 چکیده

فرد قرار دارند. معماران منحصربه یهایژگیدر کنار و هایعام کاربند یهایژگیاست که و یرانیا یمعمار یهااز پوشش یاگونه ،یکاربند
ساختار  درک یو ابهام یدگیچیپ نیپنهان سازند. چن ،یرا در پشت عناصر پوشش یاسازه یبایکه عناصر ناز اندکردهیم یمعموالً سع یرانیا

جاها متفاوت  هیبق یهایبا کاربند یاز نظر ساختار زین زیبازار تبر یهامچهیموجود در سقف ت یهای. کاربندسازدیرا دشوار م هایکاربند
شهرها  ریمشابه در سا یهابازار همانند نمونه نیا یهامچهیت یهایباربر کاربند یهازهیآجر تو نشیچ ۀهندسه و نحو ،یهستند. به عبارت

. کنندیم دایمتفاوت پ ی( شکلیدر اجرا )هندسه عمل یدارند ول کسانی ینظر ۀوجود دارند که هندس یگوناگون هاییکاربند نیچن. همستندین
 یهایژگیو ی. بررسدیآ دیپد یو معمار یها اشتباهات ساختارنمونه یسبب شده است که در مرمتِ برخ هایکاربند نیا نیادیبن ۀعدم مطالع

به کمبود  آشکار سازد. باتوجه یبوم هاییمعماران گذشته را از فناور یرگیبهره یچگونگ تواندیم هایکاربند یختارو سا یمعمار ،یهندس
پژوهش، با استناد به منابع  نی. در ارسدیها الزم به نظر مآن ۀمشخص، پژوهش دربار فیود تعرو نب ژهیو یکاربند ۀنیدر زم ینوشتار تخصص

بازار  یهاپوشش ژه،یو یهایساخت کاربند یدر باب هندسه و فناور یپژوهش یهاافتهی ریو تفس لیو تحل یدانیمطالعات م ،یاکتابخانه
احل انجام شده و مر یهااسناد اندک حاصل از مرمت یمنظور با بررس نیشده است. بد ینهفته در آن بازخوان میانجام و مفاه زیتبر یخیتار

 سازیمدل ندیشد. در فرا سهیآن از داخل فضا مقا ریبام و تصواز پشت هاینوع کاربند نیدز ا یهازهیتو ۀهندس ژه،یو یهایکاربند ییاجرا
 یشکل اتیخصوص دیبا زیبازار تبر ۀژیو یهایشناخت کاربند یاستفاده شده است. برا 2016همچون اتوکد  یمیترس افزارهاینرم از هانمونه

 یآشکار یهاتفاوت زیبازار تبر یهامچهیت یهایآشکار کرد در کاربند هالیلحاظ شود. تحل هاهو جنس مصالح لنگ یانقش سازه ،یو ساختار
افزون  ،یانیم یهازهیها استفاده از توتفاوت نیا نیتراز شاخص یکیشهرها وجود دارد که  ریبه سا نسبت هاساخت آن یو تکنولوژ یدر معمار

 .است هایعناصر کاربند ریبر سا
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 . مقدمه1

های پوشش سقف بازارها به سبب تنوع فضایی و دهانه
های ساده و پیچیده است. کوچک و بزرگ دارای سازه

ها در فضاهای مختلف بازارها )مانند راسته، این پوشش
 دارندای خاص چهارسوق، تیمچه( که هر یک هندسه

های فضایی چه در نقوش نهایی و چه در سازه
ای فرمی هبب قابلیت. کاربندی به سهستندرؤیت قابل

ای در و عملکردی باالی خود، کاربردهای گسترده
ها، . در طراحی کاربندی[1]معماری ایران داشته است 

توان هر به دلیل ساختار هندسی قانونمند آن نمی
ای طراحی و اجرا کرد. کاربندی را در هر زمینه

ترین انواع آن در ترین تا متکاملهایی از سادهنمونه
. برای [2] هستندیت ؤمختلف ایران قابل ر نقاط

 ها وهای بزرگ مانند پوشش چهارسوقپوشاندن دهانه
. [3]کردند ها از گنبد و کاربندی استفاده میتیمچه

توجه به ثبت جهانی بازار سنتی تبریز و همچنین 
کوشش فراوان معماران بازار تبریز در خلق زیباترین، 

های اع کاربندی در تیمچهترین انوترین و پیچیدهمتنوع
عنوان های بازار تبریز را بهبازار، اهمیت مطالعه کاربندی

به کند. باتوجهمی نمونه مطالعاتی این پژوهش آشکار
های بازار ها در تیمچههای پوششوسیع بودن دهانه
متر(، نیاز به  15-14امیر جنوبی ) ۀتبریز مانند تیمچ
ت پهنا و ارتفاع زیاد جههای بیشتر با استفاده از تویزه

ر آید؛ بنابراین عالوه ببندی سقف به وجود میاستخوان
های زمینه )کناری(، تویزه ۀهای محدودکنندتویزه

د که در نگیرهای میانی( شکل میدیگری )تویزه
 سعی بر آن ،بام نمایان هستند. در این پژوهشپشت

 هایهای شکلی و ساختاری کاربندیاست تا تفاوت
د. در این راستا شکل هندسی شوه و ویژه آشکار ساد

های موجود در سقف ۀهای ویژتعدادی از کاربندی
 د. شسازی افزار اتوکد مدلهای بازار تبریز با نرمتیمچه
جانبه است. کاربندی نیازمند نگاهی همه ۀمطالع

نگرشی که مالحظات ساختاری و شکلی را به طور 
در این پژوهش دو  ،اساسزمان در نظر گیرد. براینهم

 شود:پرسش اصلی زیر مطرح می

( تفاوت کاربندی ویژه با کاربندی ساده در زمینه 1
 وری ساخت چیست؟نّامعماری و ف

زار های باهای ویژه در تیمچهکاربندیفرایند ساخت  (2
 تبریز به چه صورت است؟

 

 پژوهش ۀنیشیپ. 2
 ای وکاربندی از ابعاد مختلفی همچون هندسی، سازه

موردتوجه استادکاران و پژوهشگران قرار  ،حتی اقلیمی
 مطالعات ،کاربندی ویژه ۀگرفته است. اما در گستر

 ۀبسیار محدود است. تعدادی از مقاالت در زمین
های ها در زمینهکاربست آن ۀشناسی و نحوگونه

. در برخی از [6]و  [5]، [4]اند مختلف نگارش یافته
ها از دید های ترسیمی انواع کاربندیشیوه ،منابع

استادکاران و پژوهشگران مختلف مورد مقایسه قرار 
 ۀبرای ترسیم هندس ،ی از پژوهشگرانبرخ .[7]اند گرفته

اند و ارائه داده را های ریاضیکاربندی انواع فرمول
ن ها را بر اساس ایهایی از ترسیم کاربندیسپس نمونه

. [11]و [10]، [9]،  [8]اند ها به نمایش گذاشتهفرمول
بررسی عناصر کاربندی  ۀهای دیگری در زمینپژوهش

خص مش ۀها در یک زمیننآ ۀدید محاسباتی و مقایس با
. [13]و  [12] اندهآمدعملتعریفی خاص به ۀجهت ارائ

اند دهرکپژوهشگرانی هستند که تالش  ،دیگر ایدسته
ها را در نظری کاربندی ۀترسیم هندس ۀتا نحو

 [14]  های غیرمتداول مورد بررسی قرار دهندزمینه
 . [15]و

ر که به طو ی استترین افرادیکی از شاخص ،تهرانی
های بازار های تیمچهمرمت کاربندی ۀخاص درزمین

تبریز کارکرده و اصطالح کاربندی ویژه برای اولین بار 
تهرانی  ،. در دوران اخیره استتوسط ایشان مطرح شد

 ،به همراه تعدادی از پژوهشگران در مورد کاربندی ویژه
ایی هاند که این مطالعات در مقالهمطالعاتی را انجام داده

متأسفانه مستندسازی در حین اجرای  .[1]اند ارائه شده
ندرت صورت های سنتی بهپوشش سقف این سازه

استادکاران قابل رجوع و  ،گرفته است. همچنین امروزه
های مختلف فنون معماری سنتی تقریبًا مشرف بر جنبه

ر بسیا ،اندک منابع موجود ،حالنایاب هستند. درعین
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هایی برای شروع و تالش رسندمیبه نظر ارزشمند 
روند. در مقاالتی به های نظری به شمار میکنکاش

ر ها( دها و تویزههای اجرای اجزای کاربندی )لنگهشیوه
  داندهشمناطق مختلف پرداخته شده و باهم مقایسه 

سعی شده است تا به روش  ،. در پژوهش دیگر[3] و[2]
های ، آرایههای آزمایشگاهیتجربی و با کمک روش

های به کار رفته در آن، و رنگ مسجد کبودانی خواف
وتحلیل تجزیه .]4[د مورد بررسی و شناسایی قرار گیر
وع ای و ارتباط آن با نمعمارانه بر سیستم باربری و سازه

توسط  ،حاج محمدقلی ۀپوشش خاص آسمانه تیمچ
مورد تدقیق  ،تعدادی پژوهشگر نیز در این گستره

 [8-5]. تقرارگرفته اس
 

 روش پژوهش. 3
 ،جهت دستیابی به مفهوم درستی از کاربندی ویژه

های بازار تبریز نظام هندسی و ساختار درپوشش
( 2016عدی )اتوکد بُافزارهای سهها از طریق نرمنمونه

 با استادکاران )محمد ایمصاحبههمچنین اند. پیاده شده
در  2نژادو محمد پاک6/10/1399در تاریخ  1مولی زاده

صورت عملی در ( و افرادی که به26/12/1396تاریخ 
 های ترسیمیو بر شیوه اندزمینۀ کاربندی کارکرده

های گرفته است. دادهصورت ،تی تسلط دارندسنّ
ای، اسناد و مدارک های کتابخانهموردنیاز با بررسی

 ،قیق در محلمکتوب، به همراه عکاسی و برداشت د
. همچنین برای تحلیل کاربندی اندآمدهدستبه

های نگارندگان از سوی استادکاران ها، ترسیمنمونه
 ،آماری مورد بررسی ۀمحلی اصالح شد. جامع

 3های دارای کاربندی ویژه در بازار تاریخی تبریزتیمچه
ها به علت تکراری بودنشان است که بعضی از آن
 نبود اسناد کافی و اصیل و تاری()ازلحاظ هندسی و ساخ

ها از جمعیت آماری کنار نبودن ساختار معماری آن

مانده های باقیگیری از کاربندیو نمونه اندگذاشته شده
 گرفته است.صورت

 

 پژوهش ینظر ی. مبان4

 زی. بازار تبر1 -4
 ۀترین بازارهای سرپوشیدبازار تبریز یکی از بزرگ

جهان و از شاهکارهای معماری ایرانی است. این بازار 
هجری قمری بر اثر زلزله با خاک  1193در سال 

یکسان شد، اما طولی نکشید که دوباره بازسازی شد. 
بازار تاریخی تبریز با مساحتی بالغ بر بیست و هفت 
هکتار و بیش از صد و شصت عنصر معماری، 

ن تریوسیع شدۀ کشور وترین اثر ثبت ملیبزرگ
 پیوسته آجری جهانهمتاریخی مسقف به ۀمجموع

با عنوان مجموعه  و میالدی 2010در سال  است که
 Tabriz Historic Bazaar -بازار تاریخی تبریز 

Complex  در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت
 ۀ(. بافت اصلی بازار تبریز از دو راست9رسیده است )

غربی  -و شرقی جنوبی  -شمالی  ۀسرپوشید
های توسط راسته ،های اصلیشده است. راستهتشکیل

تر به هم متصل هستند و در فضاهای فرعی و کوتاه
ها بناشده است. سراها و تیمچهها سراها، کاروانبین آن

های ها با طاقها و چهارراهیراهیتقاطع راسته را سه
 گنبدی پوشانده است. 

معمارى بازار کنونى که د ندهاسناد تاریخى نشان می
قاجار  ۀزندیه و اوایل سلسل ۀدور تبریز مربوط به اواخر

 ب درمخرّ ۀبه دنبال وقوع آخرین زلزل ،است. درواقع

ه.ق. این بازار براى چندمین بار در  1193تبریز به سال 
هاى آن ها و تیمچهراسته شده و برطول تاریخ بازسازی

های بازار ی از تیمچه. لیست تعداد [7]ت شده اسافزوده
ارائه شده  1تبریز )تحلیل شده در این مقاله( در جدول

 (.1 شکلاست )

 
 های بازار تبریز )تحلیل شده در این مقاله(لیست تعدادی از تیمچه: 1جدول 

Table 1: List of a number of Timchehs in Tabriz Bazaar (Analyzed in this article) 
 تیمچه ملک

Malek Timche 
 میرزاجلیل قرار گرفته که در این تیمچه نیز فروش فرش رایج است. ۀدر قسمت جنوبی تیمچ

It is located in the southern part of Mirzajalil Timcheh, where carpet sales are also 

common. 

 ده است.شبه دست میرزامحمدخان امیر نظام احداث  ،این تیمچه به همراه سرای وابسته به آن شمالیتیمچه امیر 
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Amir North Timche This Timcheh and its affiliated palace were built by Mirza Mohammad Khan Amir 

Nezam. 

 تیمچه امیر جنوبی

Amir South Timche 
شده است و از سمت جنوب به خیابان راه دارد و از شمال به سرای  در مجاورت خیابان جمهوری واقع

 بازار امیر در ارتباط است. اامیر متصل است و از سمت غرب ب

It is located next to Jomhouri Street and leads to the street from the south and is 

connected to Sarai Amir from the north and is connected to Amir Bazaar from the west. 

 تیمچه محمد قلی

Mohammad Gholi 
Timche 

معاصر با  ،این تیمچه به همراه سرای آن در سمت جنوب شرق بازار واقع شده است. حاج محمد قلی
 لطنه عباس میرزا بود.سالنائب

This Timcheh with its house is located in the southeast side of the bazaar. Haj 

Mohammad Qoli was a contemporary of Abbas Mirza, the viceroy. 

 تیمچه حاج صفر علی

Haj Safar Ali Timche 
حاج محمد قلی واقع شده است. حاج صفر علی از بازرگانان بنام و معاصر  ۀاین تیمچه در شمال تیمچ

 .استای بانام خود السلطنه عباس میرزا بوده است که بانی مسجد و تیمچهنائب

This Timcheh is located in the north of Timcheh Haj Mohammad Gholi. Haj Safar Ali 
was one of the famous and contemporary merchants of the viceroy Abbas Mirza, who is 

the founder of the mosque and Timcheh by his name. 

 

 

 
 )منبع: نگارندگان( های مدل سازی شده ) دارای کاربندی ساده و ویژه( در بازار تبریز: موقعیت تیمچه 1 شکل

Fig. 1: Location of modeled timches (with simple and special karbandi) in Tabriz Bazaar (Source: Authors) 
 

 ساختار در معماری .2 -4
فرم معماری را ساختار آن گویند.  ۀاسکلت برپادارند

ط های مرتبساختار معماری به شکل مشخص از ویژگی
 .[4]د ذیرپبا مصالح و انتقال نیرو در ساختمان تأثیر می

 
 

 تعریف کاربندی ساده .3- 4

ی هاای است که ساختار آن از ضرورتکاربندی، پدیده
های معماری سنتی مایه گرفته است. یکی از روش

بندی ها، تکنیک کاراقطتبدیل مربع به دایره در گنبد و 
در پوشش اصلی به دو صورت  ،کاربندی .[9] است 

 ست. انواعا کاربندی ساده و کاربندی ویژه قابل اجرا
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ندی بهای زیر دستهان به گونهتوکاربندی ساده را می
( 3( کاربندی گسترش یافته 2( کاربندی درهم 1د: کر

( کاربندی پرور 5( کاربندی لنگ 4کاربندی کشیده 
( کاربندی لمیده 8( کاربندی سوار 7(کاربندی یزدی 6
( کاربندی دو 11( شبه کاربندی 10( کاربندی اختری 9

 .[10]  ( کاربندی خاص12چفدی 
 

 های کاربندیزمینه .4- 4
و غیرمنتظم هندسی 3های منتظمکاربندی در زمینه

های اجرا شده در اجرا شده است. بعضی از کاربندی
دسته تقسیم  های غیرمنتظم هندسی به دوزمینه

شوند: دارای تقارن محوری و بدون تقارن محوری می
هایی که برای اجرای کاربندی زمینه.  [11](2)جدول 

اول نام های متدگیرند زمینهاستفاده قرار میبیشتر مورد 
های مربع، مستطیل، هشت، هشت از جمله زمینه ؛دارند

تظم های منو نیم هشت، چلیپا. کاربندی ویژه در زمینه
هندسی زوج )شماره چهار به باال( و فرد )شماره سه به 

های غیر منتظم دارای تقارن محوری باال( و در زمینه
هشت، کشکولی و نگینی( قابلیت )هشت، هشت و نیم 

های با مضرب چهار برای اجرای اجرا دارد. زمینه
ک ها فقط یتر هستند. زیرا در این زمینهکاربندی ساده

ی هاشود و تویزهمیانی از هر پایه استخراج می ۀتویز
های با مضرب میانی بر هم عمود هستند. اما در زمینه
مرکزی از هر  دو و غیر مضرب چهار برای حذف تقارن

 ببسشود و این عمل میانی استخراج می ۀپایه دو تویز
 .[12]شود افزایش ضخامت جرز می

 
 های موجود در بازار تبریز در زمینه منتظم و غیر منتظم هندسی: هندسه نظری برخی از انواع کاربندی2جدول 

Table 2: Theoretical geometry of some of karbandies in Tabriz bazaar in geometric regular and irregular base  

 

 

 عکس

Photo 

 پالن نهایی

Final plan 
 پالن اولیه

Initial plan 

نوع زمینه 
 کاربندی

Karbandi base 
type 

 مکان قرارگیری

Location 

تعداد 
اضالع 
 کاربندی

Number 
of the 

karband
i’s 

angles 

 ردیف

Row 

 
  

 ذوزنقه
زمینه غیر منتظم 
هندسی بدون 
 تقارن محوری

Trapezoids 
Irregular base 

geometrical  
without axial 

asymmetry 

مفصل ارتباطی 
مسجد جامع و 
بازار نجاران 

 تبریز

Connection 
joint of the 

central 
mosque and 
carpenters’ 

bazaar 

کاربندی 
11 

Karban
di 11 

 
 
1 

 
  

هشت ضلعی 
زمینه منتظم 

 هندسی

Octagonal, 
geometrical 
regular base 

خانه بازار حرم
 تبریز

Haramkhane
h Bazaar of 

Tabriz 

 کاربندی 

16 

Karban
di  16 

 
 
4 
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 کاربندی ۀهای سازندها و لنگهانواع تویزه .5

 (Rتعریف تویزه ) .1 -5
انتقال کل بارهای پوشش را  ۀتیرهای خمیده که وظیف

ها شوند. تویزهتویزه نامیده می ها دارند،به ستون

صورت یک قوس کامل و متقارن هستند همیشه به
تقسیم  3 به صورت جدول ،ها به دو دسته(. آن2)شکل 

 شوند: می

 
 هابندی تویزه: تقسیم3جدول

Table3: Classification of karbandi masonry ribs 

 

 (Lتعریف لنگه ) .2 -5

ها ها بر روی پاکار، تویزهقطعاتی که یک یا دو پای آن
 گیرند.های کاربندی قرار مییا بر روی سایر لنگه

 ۀنندککننده و پخشنقش هدایتدارای ها بیشتر لنگه

 دها و سایر عناصر هستنها به ستونبار اصلی از تویزه
م کلی تقسی ۀهای کاربندی به چهار دست. لنگه[12]
 (.4)جدول شوند:می
 

 

 
 هابر اساس موقعیت آن  کاربندیهای بندی لنگه: تقسیم4جدول 

Table4: Classification of karbandi ribs based on their location 

 

 
های لنگه

کاربندی 
(12) 

karbandi 
ribs 

 
 یک پا روی پاکار

One leg starts from one 
rib skewback   

 

 (L1یک پا روی تویزه )
It ends on another masonry rib(L1) 

 3شکل 
Fig 3 

 (L2یک پا روی لنگه )
It ends on another  karbandi rib(L2) 

 

 3شکل 

Fig 3 

 
 دو پا روی پاکار نباشد

Two legs are not on the 
rib skewback 

 

 (3Lیک پا روی تویزه یک پا روی لنگه )
one leg on the masonry rib and the 
other one on the karbandi rib (L3) 

 5و شکل  4 و شکل  3و شکل  2شکل 

Fig 2 and Fig 3 and Fig 4 and Fig 
5 

 (L4دو پا روی تویزه )
two legs on the masonry rib (L4) 

 4شکل  و 3شکل 

Fig 3 and Fig 4 

 (L5هر دو پا روی لنگه )
both legs on the  the karbandi rib)L5( 

 4و شکل  3، شکل  2شکل 

Fig 2, Fig 3 and Fig 4  

 
های تویزه

 کاربندی
Karbandi 
masonry 

ribs 

های دیگر هایشان ستونها در دو ستون مجاور )بین ستونآن هایی که پاهای(: تویزهR1های کناری )تویزه
 (.12)د گیرگیرد( قرار میقرار نمی

Side masonry ribs(R1): the masonry ribs, legs of which are placed on the two adjacent 
columns (there is no other column in between their columns) 

 2شکل 
Fig 2 

های گیرد )بین ستونها در دو ستون مجاور هم قرار نمیهایی که دو پای آن(: تویزهR2های میانی )تویزه
 (.12گیرد( )های دیگر قرار میستون ها آن

Middle masonry ribs (R2): the masonry ribs, legs of which are not placed on the two 
adjacent columns (there are other columns in between their columns) 

 2شکل 
Fig 2 

    
: برای تویزه و لنگه 2شکل 

 )قوس کامل و متقارن(
Fig. 2: For masonry and 
karbandi rib (Incomplete 

and symmetrical arc) 

: برای لنگه )قوس 3شکل 
 ناقص و نامتقارن(

Fig. 3:  for karbandi rib 
(Incomplete and 
asymmetric arc) 

: برای لنگه )قوس 4شکل 
 ناقص و متقارن(

Fig. 4: For karbandi rib 
(Incomplete and 
symmetrical arc) 

ای از : برای لنگه )تکه5شکل 
 نیمه قوس(

Fig. 5: For karbandi rib (A 
piece of half an arch) 
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 پا روی پاکار دو

Two legs are on the rib 
skewback 

(6L)  2شکل 
Fig 2 

 (Pبند )های پشتلنگه
supporting ribs (P) 

 (P1کننده پاکار به تویزه )وصل
Connector of  one rib skewback to 

another masonry rib apex(P1) 

 3شکل 

Fig 3 

 (P2کننده دو تویزه )وصل
Connector of one rib apex to another 

masonry rib apex (P2) 

 3شکل 

Fig 3 

 

 تعریف کاربندی ویژه .6
هایی قاطکاربندی نوعی پوشش است متشکل از لنگه 

نند ککه با قواعد هندسی مشخصی همدیگر را قطع می
. [14]شود . کاربندی از تقاطع چند لنگه حاصل می[13]

سازی هگوش ۀدیگر، کاربندی را تکامل یافت یاستادکار

 را هاییداند که در آن با استفاده از قالب واحد، لنگهمی
 ،دهند که درنتیجهاصلی قرار می ۀدر فواصل چهار تویز

 هایشود. وی بخشضلعی تبدیل میمربع به هشت
و  گوشکاربندی را شامل پرک، ترنج، پاباریک، فیل

 )[15] .5)جدول داند سوسن می
 

 های دارای کاربندی ساده در بازار تاریخی تبریز: معرفی تیمچه 5جدول 
Table 5: Introducing timches with simple karbandi in Tabriz historic bazaar 

 

 

 نام

Name 

 نوع و زمینه کاربندی

Karbandi base and type 
 عکس

Photo 
 پالن اولیه

Initial plan 
 پالن نهایی

Final plan 
 پرسپکتیو

Prespective 

ک
تیمچه مل

 M
alek

 T
im

ch
e

 
 

 20کاربندی اختری گسیخته 
در زمینه   4به  4ضلعی بافاصله 

 هشت و نیم هشت

20-side Discrete stellar8 
(Akhtari- ye gosasteh) 

karbandi 
With a distance of 4 to 4 
in semi-octagonal base 

    

گ
تیمچه شعربافان بزر

 S
h

eerb
afan

 e B
o

zo
rg 

T
im

ch
e

 
 

 پرور، ترکیب یککاربندی از نوع
ار کضلعی با دو نیم 12کاربندی 

 14ضلعی و دونیم کار  16
 ضلعی

Karbandi of duplication 
type9, combination of 12-
side karbandi and two 16-
side semi-work and two 

14-side semi-work 

 
  

 

دهانه میانی تیمچه امیر شمالی
 

M
id

d
le sp

an
 o

f A
m

ir e 

S
h

o
m

ali T
im

ch
e

 

 10کاربندی  گسترش کشیده
 ضلعی در زمینه مستطیل

Stretch extension10 
(gostaresh)of 10 side 

karbandi in rectangular 
base  
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کاربندی ویژه نوعی کاربندی است که در آن عالوه بر 
در پشت  4صورت دزهایی بههای کناری، تویزهتویزه

های میانی(. دز به معنای شوند )تویزهاق اجرا میط
 های میانی از زیر سقف دیدهپوشیده است، یعنی تویزه

 ۀایمشاهده هستند. پ شوند و فقط در پشت بام قابلنمی
ی ها یا بر روها( بر روی آنسایر عناصر کاربندی )لنگه

 ،زهای دگیرند. تویزههای کناری و پاکار قرار میتویزه
 شود )جدولاق بنا میطبندی یا بخش باربر اسکلت

تناسب بار وارده، ضخامت و ابعاد ها به(. این تویزه7و6
 ۀیک کاربندی درج ند. دردارقرارگیری متفاوتی  ۀو نحو

 هاییو... به ترتیب به تویزه 3و  2و  1ای ارزش سازه
شود که بیشترین طول غیر منقطع را دارند. داده می

ا ههایی که طول تصویر افقی آندیگر تویزهعبارتبه
ند. تهس ای بیشتر برخوردارسازه ۀبیشتر است، از درج

ت آن ای یک تویزه با ارتفاع و ضخامدرجۀ ارزش سازه
هایی که بر روی نیز نسبت مستقیم دارد. تویزه

 1 ۀعناصر باربر درج ،اندتر قرار گرفتههای بزرگدهانه
تر عناصر های کوچکهای واقع بر روی دهانهو تویزه

ها (. کاربندی8آیند )جدول حساب میبه 2 ۀباربر درج

نیک ند که مؤثر از تکهست دارای تنوع شکلی گوناگونی
فرم و توانمندی معمار است.  ۀفته از هندسساخت برگر

های در ترسیم کاربندی و روش ساخت بین کاربندی
 هایبازار تبریز و دیگر جاها نقاط مشترک و تفاوت

ها ازنظر ساختار آشکاری وجود دارد. این کاربندی
ها شکلی و تکنولوژی ساخت بسیار متنوع هستند. لنگه

های بازار تیمچههای بعضی از های کاربندیو تویزه
ای مختلفی ازلحاظ انتقال بار ارزش و درجۀ سازه ،تبریز

ه تفکیک هستند. بهای دیگر قابلاز کاربندی ند ودار
 .شوندهمین جهت کاربندی ویژه نامیده می

م زمانی در اجرا و نیز ها از منظر تقدّها و تویزهلنگه
 ۀشوند. تویزبندی میتحمل نیروهای جانبی درجه

بزرگتری اجرا شده است، بیشترین  ۀی که در دهانمیان
های سبز رنگ که (. لنگه1کند )درجه بار را تحمل می

نند، کها هدایت میهای میانی به سمت پایهبار را از تویز
ای کمتری هستند )درجه به مراتب دارای ارزش سازه

-های میانی را به لنگههای زرد رنگ که تویزه(. لنگه2

 ۀدکنند، بیشتر نقش توزیع کننمتصل می های زرد رنگ
 (.6( )شکل3بار را دارند )درجه 

 

 

 
 هاها و تویزهای لنگه: درجات ارزش سازه6شکل 

Fig. 6: Degrees of structural value of masonry and karbandi ribs 
 

 تفاوت کاربندی ساده با کاربندی ویژه .7

های بنیادین اجرای کاربندی ساده با کاربندی از تفاوت
ویژه، در انطباق یا عدم انطباق خطوط نمایان داخلی با 

های میانی است. در کاربندی ساده، خطوط نمایان تویزه
های باربر فوقانی است داخلی همواره نمایشی از لنگه

های میانی، مجزا از ولی در حالت کاربندی ویژه، تویزه
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دز )پنهان( اجرا  ۀصورت تویزخطوط نمایان زیرین و به
 ،های دز(. تویزه6( )شکل 9)جدول  [13]د شونمی

شوند که سطح مورد نظر برای پوشش میزمانی اجرا 
نهایی به ت هااق بین تویزهطای وسیع باشد که به اندازه

ه صورت های دز بتویزه بنابراین، .قادر به ایستایی نباشد
های متقاطع )بستگی به تویزه ،چهار یا شش یا هشت

های اق را به بخشطوسعت دهانه( سطح وسیع 
ها ایهقال بار را به پو عمل انتکنند میکوچکتر تقسیم 

ها مثل چهار سوق بازارها. این تویزه ،دهندانجام می
ند ولی چون دربخش غیر هست معموالً بسیار قطور

معموالً از نمای داخل بنا  ،گیرنداق بنا قرار میطنمایان 
بام های دز معموالً در پشت. تویزه [14]د شوندیده نمی

ار را هم اصلی باز ۀشوند. گاهی دهانمشخص می
دز  هایکه وسعت زیاد داشته باشد با تویزهدرصورتی
منتهی برای رد کردن آب باران، از  .کننداجرا می

رونی بی ۀگیرند که در آن پوستوری خاصی بهره میافن
گیرد و فضای مجوفی بین درونی فاصله می ۀاز پوست

وری معماران، کنو اآید. به این فنّپدید می ،دو پوسته
های دز از تویزه ،گویند. در این صورتشکستن می

ها در ها و لنگهشوند. تویزهبام هم دیده نمیپشت
کاربندی ساده دارای ارزش و قدرت باربری یکسان 
هستند ولی درکاربندی ویژه از لحاظ باربری درجات 

-نگهل ،های ویژهدر کاربندی بنابراین،مختلفی دارند. 

ه رپذیری متفاوتی بهای باهای گوناگونی با توانمندی
ا ه. به دلیل میزان انتقال بار متفاوت، لنگهاندکاررفته

کوچکتر برای انتقال بارهای  ۀاند. درجگذاری شدهدرجه
ی هاممکن است کاربندی ،اصلی است. افزون بر این

های معمولی اجزای دیگری نیز ویژه مانند کاربندی
ندها با ببند. پشتهای پشتمانند لنگه ؛داشته باشند

 ،بناهای ساخته شده ۀدریافت و انتقال بار موجود در ساز
و در  شوندمیها موجب خنثی شدن بارهای اضافی آن

 [15]کنند نهایت موجبات پایداری سازه را فراهم می
 (.10)جدول

 
 

مراحل اجرای کاربندی ویژه در چهارسوق  .8

 دوزانکاله
ر هرانی ددوزان فروریخته بود و تسقف چهارسوق کاله

توسط رضا معماران تبریزی به ساخت  1360سال 
دوزان، دوبارۀ آن پرداخت. کاربندی چهارسوق کاله

هشت و نیم هشت  ۀگسترش دوازده ضلعی در زمین
طراحی و ساخت آن را رضا  .[16](11)جدول  است

معماران تبریزی انجام داده است. مراحل اجرای آن 
 :شودموارد زیر را شامل می

ابتدا تصویر کاربندی را بر روی زمین با مقیاس  -7-1
های تقاطع و نقاط هم ارتفاع یک ترسیم و محلبهیک

 (.9و 8، 7کنند )شکل را با شاغول به باال منتقل می
های کناری که عمدتاً به روش سپس تویزه -7-2

شوند، بر روی جرزهای بنا قرار رومی چیده می
 گیرند. می

 های دزهای میانی )تویزهجاد تویزهبا ای ،در ادامه -7-3
شود. بندی یا بخش باربر گنبد، بنا می( اسکلت1درجه 
هایی که از دو سو بر روی جرزهای اصلی بنا قرار تویزه

کل شوند )شقالب چوبی برپا می ۀوسیلگیرند، بهمی
ن عنواساخت سازه با چهار تویزه بزرگ به ،(. در واقع10

شود. متر آغاز می 10 ۀبا دهان( 1دز )درجه  ۀشاه تویز
یک مربع باقی  ،جای دایرۀ شمسهدر میانۀ سازه به

ر چسبیده از آجهمصورت چندالیۀ بهها بهماند. تویزهمی
 ها بستگی به دهانۀ قالب دارد. شوند. تعداد الیهاجرا می

بعد با استفاده از بخشی از قالب چوبی  ۀدر مرحل -7-4
طرف بر روی جرزهای بنا و کهایی که ازیاولیه لنگه

اند، های میانی جای گرفتهاز طرف دیگر روی تویزه
 (.11شوند )شکل احداث می

نه گوای که هیچدر مرحله پنجم، بخشی از لنگه -7-5
تناسب، دارای ضخامتی کمتر از باربری ندارد و به

 شود. یک سر قالب ایندودسته قبلی است، ساخته می
 ۀیانی و سر دیگر آن بر روی لنگم ۀلنگه بر روی تویز
گیرد. با طی این مراحل عمالً دیگر قرار می

 شود. بندی حجم کل گنبد ایجاد میاستخوان
ندی های کاربها و لنگهسپس فواصل بین تویزه -7-6

را با آجر پر و در بعضی مواقع این فواصل را به 
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ستۀ پو ،کنند. در نهایتهای ریزتری تقسیم میبخش
 د. شوسوی باال اجرا میها بهروی خود تویزهشمسه از

های در کاربندی ویژه به دلیل تفکیک بار توسط تویزه
قابلیت پر و خالی شدن را بر  ،میانی، جرزهای زیرین

واردشدن بار دارند، به همین دلیل فضاهای  ۀمبنای نحو
 شودهای متنوعی ایجاد میکاربری ،ویژهمعماری و به

 (.12)جدول 

 هایل یافته. تحل9
ل تفصیل مورد تحلیهای پژوهش، بهدر این بخش یافته

های مطالعاتی و مصادیق مرتبط با گیرند. نمونهقرار می
 شوند. موضوع پژوهش تشریح می

 

 های کاربندی و تشکیل کاربندی ویژه در تیمچه امیر جنوبی  های میانی( با لنگههای دز )تویزه: ترکیب تویزه6جدول 
Table 6: Combining hidden masonry ribs (middle masonry ribs) with karbandi ribs and forming specific karbandi in 

southern Amir Timche  

 

 
 های کناریزه: ساخت توی2مرحله 

step 2: making side masonry ribs 

 
 : ساخت جرزهای اصلی1مرحله 

Step 1: making the load bearer pillars. 

 
های دو پا روی پاکار و یک پا روی پاکار و یک : ساخت لنگه4مرحله 

 پا روی لنگه
Step 4: making two-leg  karbandi ribs, one leg on the rib 

skewback and one leg on the karbandi ribs 

 
 بامهای میانی و نمایان بودن آنها در پشت: ساخت تویزه3مرحله 

Step 3: making middle masonry ribs and their 
appearnace on the top roof 

 
 بندهای پشت: ساخت لنگه6مرحله 

Step 6: Making Supporting ribs 

 
 های دو پا روی لنگه: ساخت لنگه5مرحله 

step 5: makin g two –leg karbandi ribs on the other 
karbandi ribs 
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 های کاربندی و تشکیل کاربندی ویژه در تیمچه محمدقلی بازار تبریز  های دز با لنگه: ترکیب تویزه7جدول 
Table 7: Combining hidden masonry ribs with karbandi ribs and making specific karbandi in Mohammad Gholi 

Timche of Tabriz bazaar 

 
 های کناری: ساخت تویزه2مرحله 

Step 2: making the side masonry ribs 

 
 : ساخت جرزهای اصلی1مرحله 

Step 1 :making the load bearer pillars. 

 
 (1های دو پا روی تویزه )درجه : ساخت لنگه4مرحله 

Step 4: making two-leg karbandi rib on the masonry rib (first 
grade) 

 
 بامهای میانی و نمایان بودن آنها در پشت: ساخت تویزه3مرحله 

Step 3: making the middle masonry ribs and their 
apearance on the top roof  

 
 بندهای پشت: ساخت لنگه6مرحله 

Step 6: making supporting ribs 

 
های یک پا روی تویزه و یک پا روی لنگه، دو : ساخت لنگه5مرحله 

 (، دو پا روی لنگه2پا روی تویزه )درجه 
Step 5: making one leg karbandi rib on the masonry rib 
and one leg on the masonry rib, two leg on the masonry 

rib (second grade), two-leg on the masonry rib 
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 دوزان بازار تبریزهای سازنده کاربندی ویژه در چهارسوق کالهپهنا و ارتفاع تویزه: 8جدول
Table 8: Width and height of ribs making specific karbandi in Kolahdoozan intersection of Tabriz bazaar 

 

 های دز(: تشکیل کاربندی ویژه )عدم انطباق هندسه کارهای نمایان داخلی با تویزه9جدول 

Table 9: formation of specific Karbandi (non-compliance of geometry of internal visible works with hidden masonr ribs) 

 

 های سازنده کاربندینوع تویزه

Type of the karbandi making masonry ribs 
 تیمچه حاج صفرعلی 

Haj Safar Ali Timche 

 
 
 

 

 

a= 60 cm             b= 70 cm a= 70 cm             b= 60 cm 

 
 

a= 40 cm             b= 52 cm a= 33 cm             b= 42 cm 

 

 عکس از پشت بام

Picture from roof 

 تجسم نمای کاربندی زیر گنبد
Interior view of vault 

 پرسپکتیو

Prespective 

 ایپالن سازه

Structural plan   
 نام
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 : تفاوت کاربندی ساده با کاربندی ویژه10جدول 

Table 10: differences between simple and specific karbandi 

 

 دوزان بازار تاریخی تبریزهندسه نظری )هندسه پالن و نما( و هندسه عملی )طرز اجرا( کاربندی چهارسوق کاله: 11جدول 

Table 11: Theoretical geometry (plan and facade geometry) and practical geometry (implementation method) of Kolahdoozan 
Chahar-su karbandi of bazaar 

 

 کاربندی ویژه

Specific Karbandies 

 کاربندی ساده

Simple Karbandies 

صورت دز در پشت طاق اجرا هایی بهتویزههای کناری، ( در کاربندی ویژه عالوه بر تویزه1
 های میانی(.شوند )تویزهمی

است  های کناری باالترهای دز )میانی( از سر تیزه تویزه( در کاربندی ویژه سر تیزه تویزه2
 د.شونشوند. به شکل دز در پشت طاق اجرا میو در بیشتر موارد از زیر سقف دیده نمی

ای دیگر ههای کناری یا بر روی لنگههای میانی، پاکار، تویزههها بر روی تویز( پایه لنگه3
 گیرند.قرار می

 های کاربندی متفاوت است.ها و لنگه( ارتفاع، پهنا و طول تویزه4

 اجرا است.های خاصی قابل( در زمینه5

1-In specific karbandi, in addition to side masonry ribs some other masonry 
ribs are implemented in hidden form behind vault (i.e. middle masonry ribs). 
2-in the specific karbandi rib apex of the hidden masonry rib (middle ribs) is 
above the rib apex of side masonry ribs and they are not seen, in the most 
cases, from indoor view of the roof. They are implemented in hidden manner 
behind the vault. 
3-The karbandi ribs’ legs are placed on the middle masonry ribs, rib 
skewback, side masonry ribs or on the other karbandi ribs. 
4-Height, width and length of the masonry ribs and karbandi ribs are different  
5-they are implemented at specific bases 

(کاربندی ساده نوعی سیستم پوشاننده فضا است که 1
های متقاطع، بخش اصلی ازجمله تویزه، لنگه 4دارای 
ر هم ها بها و عرقچین است. الزاماً تعدادی از لنگهپرکننده

 عمود نیستند.

 ان قرارگیری و( ثابت بودن تبره )ضخامت(، بلندا، مک2
 هاای( لنگهتوانایی انتقال بار )درجه ارزش سازه

 ت.اجرا اسهای مختلف، با اضالع مختلف قابل( در زمینه3
1-simple karbandi is one type of space filler 
system, which involves four main parts 
including masonry rib, intersecting karbandi 
ribs, fillers and araghchin7. A number of ribs are 
not necessarily vertical to each other 
2-thickness, height, location and load 
transferring capability of karbandi ribs 
(structural value degree of ribs) are fixed. 
3-it can be implemented at different bases with 
different sides. 

   

: نمای زیر سقف چهارسوق، آنچه از زیر دیده 7شکل
 شود تنها چهار پاباریک است.می

Fig. 7: indoor view of chahar-su, what can be 
seen is only four Kite shapes (pabariks ). 

 : سازه اجرا شده8شکل 

Fig. 8: the implemented 
structure 

ضلعی در  12هندسه نظری )گسترش کاربندی : 9شکل 
 زمینه هشت و نیم هشت(

Fig .9: theoretical geometry (12 side karbandi 
extension in semi-octagon base)   

  

 )مأخذ: نگارنده(1360دوزان در حال بازسازی در سال : چهارسوق کاله10شکل 
Fig. 10: Kolahdoozan Chahar-su while being restored in 1971 (Ref. the 

authors)         

 ها )مأخذ: نگارنده(: ساخت تویزه میانی و لنگه11شکل
Fig. 11: making middle masonry rib and karbandi 

ribs (Ref. the authors) 
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 های دارای کاربندی ویژه در بازار تاریخی تبریز: معرفی تیمچه12جدول 

Table 12: Introducing Timches with specific karbandi in Tabriz historic bazaar 

 

 گیری. نتیجه10

ای از ها به دستههای متفاوت کاربندیدر تحلیل گونه
ها را کاربندی توان اشاره کرد که آنها میکاربندی
های ویژه را با سایر نامند. تفاوت کاربندیویژه می
های توان در وجود تویزهها )کاربندی ساده( میکاربندی

ن ها، بلندا و مکاها و تویزهمیانی، ابعاد و ضخامت لنگه
اجرا و توان باربری های قابلها، زمینهقرارگیری آن

های این دو نوع نست. جهت تفهیم بیشتر تفاوتدا
های بازار تبریز کاربندی )ساده و ویژه( نمونه تیمچه

مدل سازی شدند )تیمچه ملک، تیمچه شعربافان 
بزرگ، تیمچه امیر شمالی، تیمچه امیر جنوبی، تیمچه 

 حاج صفر علی، تیمچه محمد قلی(.
های کناری، در کاربندی ویژه، عالوه بر تویزه

شوند صورت دز در پشت طاق اجرا میهایی بهیزهتو
ها متغیر های میانی(. عرض و ضخامت لنگه)تویزه

ه نظر تر بتر و ضخیمتر، عریضها طوالنیهستند، لنگه

رسند. در این حالت پالن معکوس کاربندی در می
های فضای داخلی، لزوماً منطبق بر فرایند اجرای تویزه

صورت مورّب، خارجی به هایمیانی نیستند. لنگه
های اصلی را حمایت بند جانبی تیزۀ تویزهپشت
های میانی اغلب از سر تیزه اند. سر تیزه تویزهکرده
که در کاربندی های کناری باالتر است. درحالیتویزه

سند رها ثابت به نظر میساده ضخامت و بلندای لنگه
 های باربر اصلی از زیر سقفو همچنین خطوط لنگه

ای هنمایان هستند. کاربندی ویژه برخالف کاربندی
های منتظم هندسی زوج)شماره چهار به ساده، در زمینه

 های غیر منتظمباال( و فرد )شماره سه به باال( و زمینه
دارای تقارن محوری )هشت، هشت و نیم هشت، 
کشکولی و نگینی( قابلیت اجرا دارد. کاربندی ویژه 

تری نسبت به کاربندی ساده دارای توان باربری باال

 پالن نهایی

Final plan 

 پالن اولیه

Initial plan 

 عکس
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 12گسترش کاربندی 
 ضلعی در زمینه مربع

Extension(gostaresh) 
of 12 side karbandi 

in square base 
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های وسیع است و بدین سبب اغلب درپوشش دهنه
 کاربرد دارد.

های برای ساخت کاربندی ویژه، در ابتدا با ایجاد تویزه
هار شود. سپس دو یا چبندی طاق، بنا میکناری اسکلت

عنوان تویزۀ میانی با مصالح بنایی به تویزۀ کامل به
ند. کنا را به آن متصل میهشکل دز اجرا و بقیه لنگه

 ها هستند وها دارای ضخامتی کمتر از تویزهاین لنگه
ها کننده بار را دارند. چون این لنگهبیشتر نقش توزیع

شوند، از ضعف پرپر های دز مستقر میدر میان تویزه
کاهند. چیدمان مصالح آجری در ها میشدن آن

از  استفاده های کاربندی، اصوالً به روش پر و باتویزه
ر ها را پر و دمالت گچ است. سپس فواصل بین لنگه

های آجری با بعضی مواقع این فواصل را با تیغه
د. در کننهای ریزتری تقسیم میضخامت کم به بخش

نهایت، تزئینات با اندود گچی بر روی بخش زیرین 
شوند. همچنین تعدادی تویزۀ کمکی ها اجرا میلنگه

 شوند.بام اجرا میرند در پشتکه جنبه تقویتی دا
شناسی شود گونههای آتی پیشنهاد میدر پژوهش

-های گوناگون انجام شود. ویژگیها در استانکاربندی

ها در شهرهای دیگر های اجرایی و ساختاری کاربندی
های ساخت ها و تفاوتمورد بررسی قرار گیرد. شباهت

 ها آشکار شود.آن

 

 نوشتپی

محمد مولی زاده: از معدود معماران سنتی کار تبریز  .1
سال از عمر خود را به مرمت ابنیه  24است. ایشان 

تاریخی پرداخته است. ارگ تبریز، مسجد کبود تبریز، 
فازهای مختلف بازار تاریخی تبریز، حمام نوبر تبریز، 

سرای مرند، خان، بقعه سید حمزه تبریز، کاروانحمام
هایی است که با ترین پروژهاز مهممسجد نبی سهند، 

 نقش مستقیم این هنرمند به سامان رسیده است.
نژاد: یکی از استادکاران و معماران سنتی محمد پاک .2

شهیر اصفهان است. اولین کار استاد، تعمیر بازارچۀ حاج 
ای بود. از دیگر کارهای استاد محمد در محمدجعفر آباده

ارچه نو و بازارچه توان طاق زنی در بازاصفهان می
رنگرزها، عمارت توحید خانه، خانه سوکیاس، میدان 

قاپو، مسجد جهان، مسجد جامع عباسی، کاخ عالینقش
  .[2] جیالن آیاد و... نام برد 

زمینه منتظم هندسی: بنا به هندسۀ اقلیدسی چندضلعی  .3
شود که دارای اضالع و منتظم به چندضلعی گفته می

 زوایای برابر باشد.
های پنهانی های دز، لنگهویزه دز: منظور از تویزهت .4

هستند که ممکن است در پس یک کاربندی وجود 
لی ها نقش تحمل بار اصداشته باشند. در این مواقع، لنگه

 .[18]گیرند را به خود می
طورکلی تاکنون دو روش عمده برای ترسیم کاربندی به .5

نیا و رذکرشده است که عبارت هستند از: روش استاد پی
روش استاد شعرباف در کتاب گره و کاربندی. شیوۀ 

ت. تر و گویاتر اسشده از پیرنیا متکاملترسیمی نقل
های در روش پیشنهادی پیرنیا تنها برای کاربندی

ها های مربع، مستطیل شکل و گسترش این زمینهزمینه
ها را به شعرباف، کاربندی .[16]استفاده است قابل

غولی و سر سفت تقسیم کرده و نحوۀ دودسته قالب شا
ها را در نیم کار و برای ایوان شرح داده است. ترسیم آن

همچنین در جلو دوم کتاب شعرباف نحوۀ ترسیم 
 [19] .شده است های غیرمعمول بیانکاربندی در زمینه
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