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 : چكیده
 اهستگاهیز یبافت شهر دهیرا در شکل مینفوذ اقل یبه وضوح گستردگ توانیدر مناطق گرم و خشک م یبه طور کل

انسان  یزندگ وهیو ش داریپا یشهر ندهیبافت آ ،یو شهرساز یشاکله معمار نییدر تع اینقش گسترده میمشاهده نمود. اقل

آن  یمیقد یشهر یبافت و فضاها تیگرم و خشک است که کل میاقل یاز شهرها یکی زدی شهر .داشته و خواهد داشت

 یت تا بنااز باف یمیاقل یدر طراح یمنحصر به فرد هایتیکه خالق ایشکل گرفته است، به گونه یمیاقل طیمتناسب با شرا

است. در واقع  شده میقد زدیبخش  تیو هو زیمتما یشهر یمایسسبب ایجاد در آن مشاهده کرد که  توانیرا م یمعمار

از  یراثیارزش است که به عنوان م با یخیتار هایو منحصر به فردبودن شده است، وجود بافت زیتما نیآن چه که سبب ا

آن تا  یردایپا لیخود دل نیدر بستر زمان شکل گرفته است و او  میکه همساز با اقل یمانده است، بافت یگذشتگان به جا

 یبتوان آنچه که سبب همخوان این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی سعی بر آن دارد تا .باشدیبه امروز م

به عنوان راهنمای طراحی از آنها  سد وشنابآنها شده است را  یداریپا تیاارزشمند با بستر شهر و در نه یمیقد هایبافت

 یداریادر پ یمیبا توجه به عملکرد عناصر اقلنتایج این پژوهش حاکی از آن است که د. اینماستفاده  یبعد هایتوسعه جهت

 کردیمطرح شدن رو نیو همچن یمیاقل شیباالخص آسا یطیمح تیفینقش آنها در ارتقاء ک نیو همچن یشهر یفضاها

توجه  نزایم یابیارزبه  رسد که یبه نظر م یلذا ضرور م،یهمساز با اقل یشهرساز ژهیبه و کال،یاکولوژ یزیرو برنامه یطراح

 پرداخته شود. یشهر دیو جد میقد یعوامل در توسعه ها نیبه ا
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اشد که می ب "نمونه موردی : شهر یزد ،فضایی همساز با اقلیم ساختار"با عنوان  شهرسازی در مقطع دکتری نویسنده اول این مقاله برگرفته از رساله -1 

دست تهیه دانشگاه علوم و تحقیقات تهران در دانشکده هنر و معماری قای دکتر ماجدی در آبه راهنمایی سرکار خانم دکتر جهانشاهلو و مشاوره جناب 

 می باشد.
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  مقدمه -1
ها و ابزار دیجویکنندگان سود ممصرف شیآسا یبرا یطیمح یاست که از حداکثر استعدادها یاز معمار ینوع داریپا یطراح

نامطلوب حاصل از ساخت و ساز را به حداقل سوق  طیشرا کهیحال در ردیگیراه به کار م نیدر ا یهوشمندانه ا یو راهکارها

ا از نظر پاسخ مساعد دهند، لذ یبه خوب تیو موقع طیبه شرا ستیبایاستقرار م وهو نح یها از مرحلة طراح. ساختماندهدیم

. اشدبیکاوش م یبرا یارزشمند نهیو چه از بابت راهکارها، زم طیگذشته چه به واسطه نوع نگرش به انسان و مح یمعمار یداریپا

 طیمح نفکیمدار و جزء ال نیمتن گرا، زم اًی( و قوکآن اخذ شده )نور، آب، باد و خا یروهایو ن عتیاز طب رانیا یمعمار یمبان

 (.22: 1331و کاظم نژاد،  یاست)رمضان

 شیساآ طیشرا جادیا یمطبوع برا هیگرما، سرما و تهو لیاز قب ییازهاین نیدر جهت تأم یعیطب یهالیاز پتانس یریگبهره

اصل استوار  نیبر هم زین داریپا یاصول معمار نیترها است که مورد توجه معماران بود و مهمسال یمسکون یانسان در فضاها

 یکه معمار میابییدر آن لحاظ شده است درم یو معمار عتیطب انیم یکه هماهنگ یمیقد یبه بناها یاجمال یاست. با نگاه

مده فائق آ ییهمچون مسائل آب و هوا یروزآمد و عوامل یبه تکنولوژ یابیمانده از دوران گذشته به سبب عدم دست یباارزش باق

امروز تمام  یاست. ول دهیآفر تیخالق ت،یحدودو در مقابل با م دهیخاص منطقه را آفر یو فرهنگ میهمخوان با اقل ییو بناها

به کار  ساختمان شیو گرما هیجهت سرما یکیو الکتر یکیمکان زاتیبه انواع تجه یابیو دست یباسازیکه به واسطه ز ییهاخال

 یمیداصول ق هیسالم بر پا یطیمح جادیا دار،یپا یمعمار نیسپرده شده است. بنابرا یمهم به دست فراموش نیگرفته شده ا

 (.22: 1331و کاظم نژاد،  ی)رمضان است رامونیپ طیوساز بر محساخت ریو هدف آن کاهش آثار سو تأث باشدیم

 غییرت این روند طوریکه به باشد؛می شهر این در ناپایداری نوعی نشانگر یزد، شهرِ گسترش بر حاکم هایدر این بین جریان

 دو یریگ¬ارگانیک تفاوت فاحشی داشته و موجب شکل سکونتگاه این تدریجی و تاریخی تحوالت آهنگ با کالبدی تحوالت و

 یردمنحصر به ف های¬یژگیاز و برخورداری و محیط با همسو و بومی شاکله با قدیمی بخش - است؛ گردیده متفاوت کامالً بخش

بخش جدید با شاکله گسسته و ناهمگون با  -  ،یذات یاز خود سامان دهندگ ،یانسان محور ط،یچون سازگاربودن با فطرت مح

و تکرار  دیو تقل گانهیب یبا ورود الگوها واقع در. باشندمی مختلف هایمحیط، که نتیجه وجود پارادایم و رفتار ناپایدار در بخش

مخالف با گذشته و در تضاد با  یو کالبد شهر در جهت عتیرابطه انسان و طب جهیو در نت زدی شهر توسعه ها،آن یابیبدون ارز

 عامل دهیپد نیافتاد که ا انیبه جرجامعه  یمنبعث از باورها ینظر یبدون اتکا به مبان یطیو مح یفرهنگ هایاصول و ارزش

 است. دهیگرد داریروز افزون از توسعه پا یو دور طیمح یدگرگون

 های¬هآنها بر مولف ری)باد، تابش، بارش و ...( و در نظر گرفتن تاث یمیبر عوامل اقل دیبا تاک شودیم یپژوهش سع نیلذا در ا

و  تیاهم یو تراکم و ... ضمن بررس یاز بافت تا بنا، مانند ساخت، بافت، شبکه ارتباط یشهر در سلسله مراتب کی ییساختار فضا

با توجه به بافت قدیمی شهر یزد  ستیز طیو سازگار با مح میهمساز با اقل شهرهای آموزهبه  داریشهر پا جادیدر ا مینقش اقل

 پرداخته شود.

 

 پایه های نظری تحقیق -2
 میاقل فیتعر 2-1

 میل. اقشودیم یریمتشکل از چند دهه اندازه گ یادوره یکه معموالً برا نیمع هیاست از عناصر هوا در هر ناح یبیترک م،یاقل

 یگبارند زانیچون، تابش افتاب، دما، رطوبت هوا، وزش باد و م یعوامل جهینت کند،یانسان رابطه برقرار م شیتا انجا که با آسا

 (.3، 1331 ،ییاست )کسما

 می. اقلدیآیها به چشم مگرفته شده است که در اکثر زبان مایکل یونانیآب و هوا(، از کلمه  ی)به معنا میاقل یکلمه عرب شهیر

 نسبت به افتاب معنا نیاز زم یاهیو انحراف ناح لیتما یانحنا و انحراف و اصطالحاً به معن ،یدگیخم ینامه دهخدا به معندر لغت

ز عالم است ا یاو قطعه هیمملکت، کشور، ناح یبه معن یونانیاست  یاکلمه مینوشته است که اقل زین دیشده است. فرهنگ عم

عالم را به هفت  یهایخشک هیکل انینیشیباشد. پ زیمتما گریاز مناطق د یعیاوضاع و احوال طب ریکه از لحاظ آب و هوا و سا
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 ییاست تا جا میدر اصل معادل همان اقل یشهر در زبان فارس سه. کلمه دندینامیم مینموده و هر قسمت را اقل میقسمت تقس

. باشدیم انیونانی یمیاقل یبندمتاثر از طبقه رانیگ و ادب ادر فرهن میمانند هفت شهر و هفت اقل یگفت اصطالحات توانیکه م

تابع  میاقل گر،یدعبارت. بهستها انظر از لحظة وقوع آنمشخص کننده وضع هوا، صرف یهاتیحالت متوسط کم میاقل قتیدر حق

ظور سخن گفته شود، من هیناح کی میهرگاه از اقل یالمللنیب یندارد. بر طبق فرهنگ هواشناس یمکان است اما به زمان بستگ

را  هیآن ناح میاقل ،یزمان راتییهمراه با تغ هیخاص مربوط به هر ناح طیو شرا رییدر منطقه است که با تغ یجو طیمجموعه شرا

 (11:  1331. )اخترکاوان، دهدیم لیشکت

 

 :یمیاقل یطراح 2-2

 گران،یو د زادهی)عل کندیم رییتغ زیآن ن میشهر، اقل رییو همراه با تغ گذاردیم ریمحل تأث میشهر بر اقل کیوجود  صرف

 یرا در نواح یمصرف انرژ تواندیو فرم شهر م ی: تراکم ساختمانرینظ ،یشهر یطراح یهایژگیاز عناصر و و ی(. برخ311، 1311

 (.Bulkeley and Betsill, 2003, 177ر بگذارد )یمحل تأث میکاهش دهد و بر اقل یشهر

درک ارزش  یفراتر رفته و مورد توجه عام قرار گرفته است. مطلب مهم برا یاز حرفة ساختمان ساز یمیاقل یعنوان طراح

خاص آن منطقه است. چگونه ساختمان از آفتاب،  میمطابقت ساختمان با اقل یدانستن چگونگ ،یاهر عصر و منطقه یمعمار

ز مهارت ا یاو نشانه لیدل نهایهمة ا ند،یآفریکوچک م ییآب و هوا میاقل کی ،و چگونه معمار بردیسبز استفاده م یو فضا مینس

انسان در  یو کالبد یکیزیف شی. آساستیچندان دشوار ن یمیاقل یدرک موضوع طراح ،یو اشراف طراح است. به طور کل

حل را شناخت، اصول م ییآب و هوا طیکه طراح، شرا یاطراف است. زمان یما و فضا نیب یحرارت یساختمان، حاصل توازن انرژ

 (.1-3، 1311کند )واتسون،  سهیمقا گریکدیانتخاب و با  تواندیرا که مناسب آن آب و هواست، م یمیاقل یطراح

شود که چارچوب دانش خود را  یگفته م یتیریمد یکاربرد یو روش ها یاز اصول نظر یبه مجموعه ا یمیاقل یطراح علم

 نیارتباط ب یوستگیدر پ تیاز جامع داریتوسعة پا تیسالم بر محور یزندگ یمناسب در راستا یستیز یفضا جادیدر جهت ا

 (.3:  1331 ان،یآورد )سلمان یبه دست م یهرسازو ش یشهر یطراح ،یمعمار ،یشناس میدانش اقل میمفاه

 ییبایشود، افزون بر فراهم کردن عناصر ز یم جادیدانش ا نیقواعد ا ةیکه بر پا یشهر یفضاها ف،یتعر نیبر اساس ا 

 شیه آساب یابیو سپس، دست یانرژ یها نهیبر کاهش هز یقیعم راتیو تأث دیآ یتوسعة شهر به حساب م یاصل اریمع ،یشناخت

توان متذکر  یدو مورد را م یمیاقل یدر مورد ضرورت طراح یطور کل به .دارد ریدپذیتجد یها یاز انرژ یریدر بهره گ ییگرما

 شد:

 دارند. یبهتر تیفیانسان، ک یحرارت شیاز نظر آسا ،یمیاقل یبا طراح یهاساختمان 

 ا هساختمان نیا یجهت کنترل حرارت ازیدر مصرف سوخت مورد ن ییموجب صرفه  جو یمیاقل طیبا شرا یهماهنگ

 (.3: 1311)مهرام،  شود یم

 

 كالبد شهرهادر  یمینقش عوامل اقل 2-3

آنجا که با  ات م،یاقل دارند. گرید کیبر  یتنگاتنگ یگذار ریهستند که تاث یعیانسان ساخت و طب ستمیدو س میاقلشهر و 

 میاقل .است یبارندگ زانیوزش باد و م دما و رطوبت هوا، تابش آفتاب، چون: یعوامل جهینت کند، یانسان رابطه برقرار م شیآسا

 به همراه دارد. یشهر یه طراحنیدر زم زیرا ن ییها تیمحدود حال، نعی که در دارد یا ژهیمناسب و طیشرا ،ییایهر مکان جغراف

 یبصر ،یعملکرد یها تیفیبر توجه به ک وهالع ره،غی معابر و سبز، یفضاها ساختمان ها، :رینظ مختلف شهر یفضاها یطراح در

 یت خاصالمشک مساله، نیبه ا یتوجهیاست؛ و ب یضرور یمیاقل یضوابط طراح تیشهر و رعا میبه نوع اقل تیعنا ،یشناختبایو ز

 .(1332)هاشمی و روشنی،  آورد یرا به وجود م

پود آن در تمام تارو ریچنان که تأثباشد. آنیم میشهرها، اقل یعوامل مؤثر در طراح نیتراز مهم یکیگفت  بنابراین می توان

گرم و  میبناها و شهرها در اقل یمعمار رانی. در اشودیم دهیفضاها د یداخل یتک بناها و عناصر معمارتک یو حت یبافت شهر
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و  نیباتریز توانیشهر و بناهاست و م یریگو شکل یریبر فرم گ میاقل ریتاث یودهانم نیترو مشخص نیاز بارزتر یکیخشک 

 (.13: 1331 گران،یو د ی)گرج مشاهده نمود میاقل نیا عیرا در پهنه وس یرانیا یهایطراح نیهنرمندانه تر

 نقش فضاو  دهتو هـجملآن از  عناصر نچیدما هنحوو  شهر موقعیت تعییندر  مختلفی ملاعو ان،یرا رکشودور، در  گذشته از

 نور است. قلیمیا عنصر مهمترین کـش یـب باـفتآ ابشـت. تـسا دهوـب یمـقلا باـب یندر ا ملاعو مهمترین جملهاز  ،نداشتهدا

 ینزم نقطه یک در آن از حاصل حرارت و خورشید تابش شدت. الزمست ساختمان طبیعی روشنایی ایجاد برای همیشه خورشید،

 ارتفاع با لمح یک در تابش شدت. دارد بستگی هوا آلودگی وضعیت و ابر ضخامت به کند، طی باید خورشید پرتو که ایفاصله به

 به تشد این اینکه ماحصل. است بیشتر ساعات بقیه از نیز ظهرها در و زیادتر مرتفع مناطق در متناسب، دریا سطح از محل آن

 ها،اعتس در زمین دورانی وضعی حرکت دلیله ب خورشید موقعیت که آنجا از. دارد بستگی منطقه آن به نسبت خورشید موقعیت

 موقعیت باید آن از حاصل حرارت و مختلف سطوح بر آفتاب تابش شدت بررسی برای است متفاوت مختلف هایفصل و روزها

 .(14 ،1331 کسمایی،) باشد مشخص مختلف هایزمان در نظر مورد محل به نسبت خورشید

 دهرـیکـم اـیفا صاـخ یاـیمهـقلدر ا تهـگذش یشهرها یکالبد–فضایی یشدر آرا ریوـمح شـنق داـب دبا تابش،از  پس

و  بوـمطل داـب هـب لاـقبا تـجهدر  هاـگ ان،ندوهرـش یـمحیط ایشـسآ به نیلدر  فضایی ـشیدر آرا اریذـتاثیرگ نـی. اتـسا

و  مرـف ،اـهدهوـت کمارـتو  عاـتف)ار تـباف نوـچ یـیاجزا تاـسرا نـی. در اتـسا دهبو بنامطلو دبااز ورود  تـممانع ایرـب هاـگ

 گران،یو د اده)عباس ز دـنا دهوـب داـب هـجملاز  یـقلیما لـماعو اثیرـت تـتحو ...  ینداـمی لیـصا یهارذـگ (،زاـب یاهاـفض داـبعا

 مناطق( و 1، 1331 ن،یادقبا) شتهدا مهمی نقش شهرها یگیرکلـشدر  داـبوزش  تـجهو  تدـشهمچنین ( . 33: 1333

 فعد ایبر گاهیو  شهردرون  بهآن  یتاهد ایبر گاهی د،باوزش  جهت به توجه اـب مینزرـس نـیا بوـجن تا لشمااز  مختلفی

 ستا دهنبو ممکن ارههمو رپرغبا یهادبا دجوو علت به انیرا یمرکز خشکو  مگر مناطقدر  دبااز  دهتفاـس. اندایافته شکلآن، 

 .(33: 1333 گران،ی)عباس زاده و د ستا هشد دهستفاا غایت بهاز آن  شتهدا دجوو مطلوبی داـب رـگا اـما

 اترـثا یـقلیما رـعناص یبقیه به نسبت قلیمیا عنصر ینا که حیانودر  دبا سرعتو  جهت هـب هـتوجتوان گفت لذا می   

 هـمینز نـیدر ا بیشتر سیربر ایبر(. 11: 1312 ،سلیقه) میباشد همیتترا بادارد  یعمیقتر منفیو  تـمثب یـسایشآ

عبارت  هبو  داـب انعـم دهوـتو  دبا دیها فضا(. 33: 1313 ر،کا هنقر) دکر تقسیم فضاو  دهتو قسمدو  به انمیتورا  شهر راختاـس

 (.42: 1313 ،نجبر)ر میباشد فضا ههندد شکل یگرد

رفته،  نیجو وجود دارد، از ب یتا اختالفات مربوط به دما، رطوبت و فشار که در جهات افق شودیهوا موجب م یافق حرکات

 هاتی(. گستره فعال133: 1311 گران،یو د زادهیاست )عل عتیدر طب یکنندة مهم لیباد تعد ن،یبنابرا. دیهوا به حالت تعادل درآ

ت آن و سرع دیتابش خورش تیوضع ژهیوه آن، ب میخرد اقل طیبه شرا یتا حدود یرونیب مکان کیباد در  یریو دامنة انعطاف پذ

 لومتریک 31که با سرعت  یباد یمهم است. اثر برودت گذارد،یهوا م یکه بر دما یریتأث لیسرعت باد به دل زانیدارد. م یبستگ

 یصفر همتراز است )بنتل ریدرجه ز 12 یبا دما ییهوا یصفر بوزد، با شش برابر سرما ریز گرادیدرجه سانت کی یدر ساعت در دما

 (.221: 1312 گران،یو د

 

 گرم و خشک  میاقل یآب و هوا یهایژگیو -3
 گرم و خشک در تابستان و سرد و خشک در زمستان  یوهواآب 

 اندک هوا  اریو رطوبت بس یبارندگ 

 درخت، چوب و انواع پوشش  ،یاز منابع آب یدر اثر کمبود آب و دور یاندک است. در نقاط اریبس یاهیپوشش گ

 .باشدیم ابیدر منطقه کم یاهیگ

 از  یو رطوبت کم و دور یاست. نبود ابر در آسمان، بارندگ ادیز اریروز و شب بس یدما نیاختالف درجه حرارت ب

 دیشد و میتابش مستق میاقل نی. در اابدی شیمناطق افزا نیدر ا ییسبب شده دامنة نوسانات دما میاقل نیدر ا ایدر

 ایدرجه  13آن به سرعت به  یو شب هنگام دما کندیم گرم گرادیدرجه سانت 31را تا  نیسطح زم یآفتاب تابستان
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تا  13به  یتابستان یهاو در شب گرادیدرجه سانت 31تا  13به  یتابستان یهوا در روزها نی. اابدییکمتر کاهش م

 .رسدیم گرادیدرجه سانت 23

 در هر ساعت در مترمربع  یکالر لویک 111 یال 311است و معادل  دیشد یمیحوزه اقل نیآفتاب در ا میتابش مستق

 ریها و سطوح باانعکاس پرتو شیاز تابش با افزا یناش یشدت گرما نی. در ادینمایم دیتول یانرژ یدر سطوح افق

 .ابدییم شیافزا

 یهاهیاز سال بدون ابر است. معموالً بعدازظهر با گرم شدن و حرکت ال یادر بخش عمده یمیحوزه اقل نیآسمان در ا 

 یریکو هیحاش ای یریکو یدر نواح نی. بنابراافتدیمه و طوفان و گرد و غبار به راه م ن،یبه سطح زم کینزد ییهوا

 ،دینمایپخش م یستیز ینواح یرا در سطح منطقه و حت ریکو کهمراه با گرد و غبار که به شدت شن و خا یبادها

 .افتدیبه راه م

 1331 کسمایی،)گرددیها معکوس مو جهت وزش آن در شب وزدیدر منطقه به هنگام روز باد از شمال به جنوب م، 

111). 

 

 مطالعه موردی: شهر یزد -4
جهت  در مرکز ایران و بر روی کمربند خشک جهانی قرار دارد و جزء اقلیم گرم و خشک ایران محسوب می شود. استان یزد

بوده است که با جهت توسعه استخوان بندی  غالب توسعه شهر یزد در طول دوران شکل گیری آن به سمت جنوب و جنوب غربی

اصلی آن هم جهت است. در دوران اخیر، توسعه در جهت غرب، محل تجمع واحدهای صنعتی است که زمین هایی نامرغوب 

گرفته مریم آباد( هستند صورت نصر آباد( و شرق )دارند. در جهت شمال، توسعه توسط افراد کم درآمد که در دو سمت غرب )

دالیل تمایل توسعه شهر به طرف جنوب  افراد با درآمد باال هستند. ،ترین جهت توسعه می باشدجهت جنوب که مطلوب است. در

 توان چنین بیان نمود:، را می2از نظر پارامترهای اقلیمی و جنوب غرب

 تأثیر بادها بر شكل كالبدی شهر یزد 

 رد :بادهای عمدة شهر یزد را می توان به دو گروه زیر تقسیم ک

  به نام باد اصفهانی که از این باد جهت خنک کردن ابنیه در فصل گرما استفاده  ،وزدبادی که از طرف شمال غرب می

 شود.می

  گیرد. یم ناطق استان را در ابتدای سال فرامطبوع شرقی موسوم به باد سیاه با گرد و خاک فراوان، که بیشتر مبادهای نا

 شود.ها میاز مزارع کشاورزی و قنات این بادها موجب تخریب بسیاری

کت شرقی و حر با توجه به گسترش شهر به سمت غرب و جنوب غربی، شاید بتوان گفت که شهر برای کاستن از تخریب باد 

 شنهای روان گسترش خود را به آن سمت متمرکز کرده است.

 تأثیر مسیر آب و قنوات بر شكل گیری كالبدی 

شهرها  یکیدروگرافیشبکه ه انیشبکه معابر از جر ریاز نظر دور داشت تأث دینبا یخشک و مرکز که در مورد مناطق یانکته

ها روان همچون قنوات و نهرها و رودخانه یهامناطق خشک جهت معابر از جهت آب یاز شهرها و روستاها یاریکه در بس باشدیم

                                                 

تأثیر مرکزیت شهر یزد بر ، عالوه بر عوامل فوق می توان به عوامل دیگری تأثیر محالت بر شکل گیری کالبد بافت -2 

نیز  ری شهرایط اقتصادی بر شکل گی، تاثیر شرایط امنیتی و شرشهر یزد تأثیر راهها بر شکل گیری کالبدی ،گسترش کیفی شهر

با توجه به موضوع این مقاله و به دلیل محدودیت  شکل کالبدی آن تاثیر گذار بوده اند که اشاره کرد که بر جهت توسعه شهر و

 خودداری شده است.در مورد آنها  یتفصیلاز توضیح  حجم مطالب
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هر ش یها مظهر قنات اصلمتمرکز هستند و مرکز ثقل آن یالگو یدارا یمرکز رانیا درکه  ییهاشهر اریکرده و چه بس تیتبع

 (.  343: 1311 ان،ی)شاطر بوده است

بادانی تا حدی که آ .، بی تردید آب یکی از با اهمیت ترین عوامل گسترش شهر بوده استبه علت اقلیم خاص نیز شهر یزددر 

سال پیشینه دارند. قنات در شهری مانند یزد،  311قنات یعقوبی اند که برخی از آنها همچون شهر یزد را مدیون قنواتی دانسته

گیری و تحول بعدی شهر تأثیر داشته است. اصوالً در شهرهای  بیش از عناصر اصلی شهری مانند بازار، مساجد جامع و... در شکل

های اطراف های زراعی و باغستانکویری هر محله تحت ضوابط و معیارهای حاکم بر شبکه های آبیاری، قنوات، آب انبارها و زمین

باد مجومرد، قبل از احداث یزد کامالً روشن است ، به این علت تأثیر شدید واتی چون فیروزآگرفته است. وجود قنربض شکل می

  (.13: 1313، شمسه)شود گیری بافت تاریخی یزد پذیرفته میقنوات بر شکل

جهت کشیدگی شهر در جهت . لذا شهر یزد دانسته اند ل دهنده کالبدقنات زارچ و قنات مال باشی را دو قنات اصلی شک

 ت کشیدگی شهر در جهت جنوب و جنوبجنوب غربی را می توان در مسیر این قنوات دنبال کرد. همچنین جه -شمال شرقی 

 .ل کردتوان در جهت مسیر قنات های وقف آباد ، قنات مهدی آباد ، قنات شازده ای و ... دنبامی غربی را نیز

ها در ساختار شهر تاریخی یزد نیز مشهود و قابل بررسی است. از عوامل مهم ساختار شهری که تأثیر قنوات و مسیر حفر آن

در امتداد این قنوات شکل گرفته می توان به ساخت ارگ، هسته های اصلی شهر شامل میادین مجموعه های تاریخی مانند 

 تاریخی میدان خان .... اشاره نمود.میرچخماق و مجموعه امجموعه تاریخی 

به جز مسیر قنوات می توان به تأثیر آب انبارها نیز در شکل کالبدی شهر قدیم یزد اشاره کرد. در حال حاضر در شهر یزد 

ن می دادند و ای آب انبار وجود دارد که به طور عمده در محله های مختلف شهر، هسته مرکزی و قلب محله را شکل 33حدود 

ن می دهد بناکردن آن بر شکل و پراکندگی محالت تأثیر داشته است. اصوالً در یزد محالت تحت تأثیر ضوابط و معیارهای نشا

 های آبیاری شکل گرفته است. حاکم بر شبکه

در جنوب و جنوب  زمین های مناسب برای ساختن ساختمان ها، عالوه بر موارد فوق باید به این نکته نیز اذعان داشت که

ب واقع شده اند. اراضی شمال شهر از خصوصیات کویری و شن های روان برخوردار هستند. اراضی شمال شرقی حالت نیمه غر

 مطلوب و قابل استفاده جهت فضای سبز و فضای باز دارند.

 

  یزد شهرقدیم در بافت  یمیاقل یطراح یآموزه ها 4-1

کویری از قبیل شهر یزد که منجر به صرفه جویی در مصرف انرژی ی بافتهای قدیمی شهرهای کالبدی هایژگیمجموع و در

 قرار است: ها می شود بهو پایداری این گونه بافت

در شهرهای کویری فرم شهر چه به لحاظ ریخت شناسی استخوان بندی و چه از نطر  :متراكم و فشرده اریبافت بس -1

ترکیب و توزیع کاربری های گوناگون زمینه کاهش مصرف انرژی را فراهم می اورد. به طور مثال در محله فهادان یزد 

...  آموزشی وبهداشتی، از کاربری های مسکونی، تجاری،  ترکیبیبا توجه به ترکیب عناصر موجود در مرکز محله که 

نی های طوالالزم نیست ساکنین آن جهت دستیابی به خدمات شهری مسافت خالف شهرهای جدیدمی باشد، طبیعتا بر

 ای همساز با اقلیمها نیز در شهرهای کویری به گونهرا با استفاده از اتومبیل و صرف انرژی طی نمایند. فرم ساختمان

 ه مفهوم کاستن از مصرف انرژی برای تامین سرمایش و گرمایش فضای معماری استاند که این خود بخلق گردیده

 معرض تابش یک راه برای تامین آسایش اقلیمی و صرفه جویی در مصرف انرژی تقلیل سطوح در (11: 1333)گلکار،  

 نیا یستیز یفضاهاصورت می پذیرد.  "فشردگی"های شهری است. این امر از طریق ایجاد خورشیدی ابنیه و بافت

 یشده است. بناها به هم متصل و دارا جادیممکن ا یهیسا نیشتریب جهیمناطق به هم فشرده و متراکم هستند، در نت

 و اشدبیآن کمتر م یبنا نسبت به حجم داخل یسطح خارج شود. یریجلوگ یبلند هستند تا از تبادل حرارت یوارهاید

 .دیآیم به شمار میاقل نیا یبناها یشکل برا نیترمناسب ی. فرم مکعبکنندیم جادیا یرا بر سطوح خارج هیحداکثر سا

 اشاره نمود: لیبه موارد ذ توانیمتراکم م یهابافت یایاز مزا
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 یسهولت حرکت و دسترس 

 یمیاقل شیآسا طیشرا جادیامکان ا 

 گرم و مزاحم و نفوذ گرد و غبار  یبادها دیشد ریکاهش تأث 

 (.342: 1311 ان،یدر درون بافت )شاطر یمختلف خروج یهادر سطح شهر با وجود راه تیامن جادیسهولت ا 

 

 : بافت متراكم و فشرده در بافت شهر یزد2و  1اشكال 

 طیشرا لیچرا که به دل ،باز برخوردارند یمحصور و از حداقل فضا یشهر یفضاها :كامالً محصور یشهر یفضاها -2

 دهیسرپوش یها و فضاهاخانه اطیح یگرفته تا حت نیادیاز معابر و م ها دشوار است.حفاظت از آن یمینامناسب اقل

محصور ساخته  یفضا در برابر عوامل جو یسازمنیها که به سبب ا وانیها، بازارها و اهمچون ساباط یشهر یعموم

ر محصو یفتبا یدارا یشهر یهامساکن( گرفته تا باغ یها)باغچه یخصوص یهامیاز حر یسبز شهر یشده اند و فضاها

 (.343: 1311 ان،ی)شاطر باشدیبسته و م

 ةیدرجه به سمت شرق و با توجه به زاو 33جنوب و  نیب میاقل نیا یهاساختمان :وستهیپ یهاساختمانبافت و  -3

 گریکدی هیبناها در سا یریقرارگ. شوندیمستقر م یغرب - یمحور شرق یتابش آفتاب، جهت وزش باد و در آن تعداد

وسط ت وستهیپ یهابافت نیا .شوندیدر بام ساخته م ییهایاندازو با دست وستهیها بلند، پمطلوب است و ساختمان

 تیوجود مالک صیتشخ یشدند که حت ریچنان با هم درگ یکالبد یکرده و فضاها ییها خودنماآن اتیابعاد و خصوص

 (.343: 1311 ان،ی)شاطر ستین ریپذامکان یها به سادگدر آن زین

داد، بلکه کل  زییرا از هم تم یشهر هایدانه یبه راحت توانینم یخیتار هایدر ساختار بافتهمان طور که گفته شد 

 جدایی و شده دوخته هم به هابافت بوده و دانه کیشهر چون 

مار به ش یعیاز منظر طب یاز شهر و شهر جزئ ی: بنا جزئرندیناپذ

اغلب  یخیتار یمسکون هایدر بافت هایژگیو نی. ادآییم

 یکه در گذشته معمار دهدیو نشان م شودیم دهیما د یهاشهر

 شده است یبنا م یداریپا یو اصول معمار ارهایکامالً مطابق مع

 (.1313 ا،نی)فاضل

 

                                                                                                                   

 

 بافت پیوسته شهر یزد: 3شكل                                                                                               
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 -گاه در حد عبور تنها دو نفر  -کم عرض  ک،یها بارکوچه یطراح :با طاق دهیپوش یظم و گاهو نامن کیمعابر بار -1

ش در مقابل تاب هیجان پناه سا کی جادیدر ا وارهاید ادیو ارتفاع ز کیمعابر بار نیا قیچرا که تلف باشند،یو نامنظم م

م مؤثر است. نامنظ اریبس یریکو دیشد یآفتاب و حفاظت معابر از بادها دیشد

 یریکو یبادها انیاز شدت ورزش و جر زیمعابر ن نیا دنبو چیدر پ چیو پ

 گذر چند یزد در .شودیاستفاده م زیمعابر از طاق ن نی. عمدتاً در اکاهدیم

 در بازار مجموعه به کند، می قرار بر محله چند میان فضایی ارتباط که اصلی

 اصلی گذرهای قدیمی ایقلعه شهر در دیگر طرف از .شودمی منتهی شهر

 از خود مسیر در اصلی گذرهای.شوند می ختم شهر هایدروازه به معمول

 مجموعه دیگر عبارت به یا و گذرند می تمحال مراکز های مجموعه درون

 نموده می عمل محله مقیاس در که مختلفی عناصر از تمحال مراکز های

 (.1332هاشمی و روشنی، ) یوزداران اصلی گذر:مانند .بودند شده تشکیل

 

 

 : معابر پرپیچ و خم و محصور در بافت قدیم شهر یزد4شكل                                                                                  

تنوع و کثرت  یاز لحاظ بافت، رنگ، شکل، نوع مصالح دارا یداریمعابر در مناطق خشک عالوه بر انسجام و وحدت د

نبال به د یخستگ نیجستجوگر عابر یهاچشم یکه هرگز برا یبیاز نظر ابعاد و فرم و نحوه اجرا بودند. به ترت یکاف

 یبر رو هاچند اتاق آن ای کیو  افتندی یامتداد م زیک کوچه نی یبر رو یها حتاز موارد خانه ی. در بعضآوردندینم

 یبرهامع بیترت نیو بد نمودندیم جادیخاص به نام ساباط را ا یاکه معابر مسقف جلوه یاو به گونه شدیگذر ساخته م

 میافت اشعه مستقیها مانع درطاق نیا ریمرور در ز . و عبوروشدندیآن م نیساکن یبرا یدرون یها میاز حر یجزئ یفرئ

: 1311 ان،ی)شاطر نمودندیم لیمعابر و درجه حرارت آن را تعد نیموجود در ا یدر طول روز شده و کوران هوا دیخورش

341.) 

ش از تاب یبه حداقل رساندن نفوذ حرارت ناش یبرا: با توجه به جهات افتاب و باد یستیز یهامجتمع یریقرارگ -3

 است یجنوب شرقبناها در امتداد جنوب و  یریجهت قرارگ نیترگرم مناسب یآفتاب به داخل بنا در بعدازظهرها

 راستای امتداد دردر بافت قدیم یزد  هابلوک دهنده تشکیل قطعات غالب کشیدگی (.31-112: 1231)اخترکاوان، 

 بادهای به نسبت درجه 31 زاویه دارای هاخیابان راستا این بر عمود دیگر غالب بخش باشد، غربی جنوب - شرقی شمال

    می باشد. (غربی شمال و غرب)غالب

 دلیل بهآجر  ایو  آن مشتقات و کاهگل گل، از استفاده :میاقل نیمصالح مورد استفاده در ا یباال یحرارت تیظرف  -4

با  .گرددی( استفاده مدیرطوبت شبانه در آن گرد ینمودن سطح آن سبب نگهدار سیبا خ توانی)که م آن روشن رنگ

 شوندیآفتاب گرم م دیو شد میقروز با تابش مست یچرا که در ط ،دارند یخوب ییمصالح کارا نیا یمیاقل طیتوجه به شرا

خواهد  لی. لذا نوسان دما در طول شبانه روز تعددهندیاز دست م یو به آرام جاًیو حرارت خود را در طول شب تدر

آمده و در ترکیب با مصالح دست میبرداری و پی کنی محل ساختمان به داین مصالح عموماٌ از خاک ناشی از گو شد.

ن اند. ایرفتهاند در امر ساختمان سازی به کار میهای کشاورزی بودهر کاه که خود محصول جانبی فعالیتدیگری نظی

نامیده و آن را به عنوان یکی از  "بوم آورد" اند را مرحوم استاد پیرنیاشدهمصالح را که همگی از منابع محلی تامین می

 (.13: 1333)گلکار،  پیشنهاد نموده است عماری سنتی شهرهای کویریاصول م

حوزه  نیدرجه حرارت در ا ادیز ارینوسان بس لیبه دل: یمركز اطیح دارایكامال درون گرا، محصور و  یبناها 

و حرارت آفتاب در فصل گرم تابستان  دیانسان، تابش نور خورش شیرطوبت هوا از حد آسا زانیبودن م نیی، پایمیاقل

حوض آب و باغچه  هیدر وسط ساختمان و تعب یمرکز یاطیح جادیبا ا یریباد همراه گردو غبار کو انیجر نیو همچن
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 یکاردرخت یفضاها جادیا .گرددیساکنان فراهم م یبرا شیآسا طیشرا یستیز یرطوبت در فضا شیآن اثر افزا رد

منازل از  اطیباز و ح یها، فضاهاگذر ها،ابانیشده در خ

 یهاعامل نیو از مؤثرتر یمعمار نیا یهایژگیو نیترعمده

 مناطق یشهر وستهیپ یهادر بافت .رطوبت هستند نیتأم

 اطیح قیخود را از طر ازیخشک هر فضا نور و منظر مورد ن

کرده و باغچه و حوض درون  نیتأم یمرکز یفضاها ای یداخل

 کنندهنیهوا تأم فیبر تلط عالوه یمرکز یو فضاها اطیح

گرا به صورت درون یعیبه مناظر طب نیساکن یروان یازهاین

  (.343: 1311 ان،ی)شاطر باشدیم زین

                                                                     

 بافت قدیم شهر یزد حیاط مركزی در خانه های سنتی: 5شكل                                                                               

 گردندیاحداث م نیرزمیز ایها در دل تپه حاد است خانه ییوهواآب تیکه وضع یدر مناطق :وانیو ا نیرزمیز جادیا -3

را  افتهینفوذ  ینسبت به سطح در معرض تابش، گرما یو باال بردن حجم داخل نیزم شتریب یحرارت تیتا به کمک ظرف

 یهانیزمریز میاقل نیا یهاساختمان شتریدر ب .ندینما استفاده نیمعتدل زم ییگرما طیبه حداقل برسانند و از شرا

 .ابدییم انیها جرخنک و مرطوب در آن یوجود دارد که هوا یعیوس

 یهاتحمل با طاق یچرا که برا ،دارد یقطور یوارهاید یمیحوزه اقل نیا یبناها :قطور نسبتاً هایدیوار ازاستفاده   -1

ند مان شودیباعث م یجرآو  یخشت یوارهاید نیا ادیاست. ضخامت نسبتاً ز ازین میضخ یوارهایبه د یو گنبد یقوس

 درجه حرارت شب و روز را کاهش دهد. ادیو نوسانات ز ندیعمل نما یخازن حرارت کی

 یها به شکلپوشش بام، سقف ساختمان یبرا :ادیبا ارتفاع نسبتاً ز ییهاشكل و اتاق یگنبد یهاطاقوجود   -3

 ردیگیها را بلندتر در نظر م. ارتفاع اتاقگردندیاز خشت خام و گل بنا م یاسکلت چیگنبد و بدون ه ایخرپشته، طاق و 

بام بنا گرما را به خارج از ساختمان  ایسقف و  ریدر ز ییهاروزنه نیگرم شود و با قرار دادن ا رترید یداخل یتا هوا

 .کنندیم تیهدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خیابان سلمان شهر یزد -های گنبدی شكل و مصالح بومیطراحی متناسب با اقلیم، استفاده از طاق: 6شكل 

ابر نسبت سطح مع اطیبودن سطح ح ترنییپا :( از سطح معابریمركز اطیح ژهیكف بناها )به و بودن ترنییپا  -11

سوار باغ و  یعیاست به طور طب یهم سطح معابر جار یهاینهر که در جو ایآب قنات و  -1 است: تیچهار مز یدارا

 هااطیاز ح ی. عمق بعضشودیسوار مخزن آب انبار م-وجود داشته باشد  نیرزمیآب انبار در ز -و اگر اطیباغچه داخل ح

 یداشته دسترس انیجر اطیح ریاز ز کهباغ و باغچه به آب قنات  یاریتا جهت آب گرفتندیم شتریب زیاز حد معمول ن

شده، چنانچه در حد نسبتاً  یاز خاک گودبردار -2. شدیگودال باغ گفته م ایگودال باغچه و  اطیح نیکنند. به ا دایپ
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از ساختمان  یقرار گرفتن بخشبا  -3. کردندیاحداث ساختمان استفاده م یو از آن برا ساختندیباشد، خشت م یخوب

در مقابل  -1. شودیو نوسان درجه حرارت کمتر م افتهیداخل و خارج بنا کاهش  نیتبادل حرارت ب نیدر داخل زم

 .دهدینشان م یشتریکل بنا مقاومت بهتر و ب جهیساختمان و در نت یهاهیزلزله پا یروین

ها، آب انبارها، یخچالها، ریبادگ( نظیر passive systemsتجهیزات و سیستم های غیرفعال)استفاده از  -11

و  یداخل یفضا نیهوا ب انیکوران و جر جادیشده است از ا یدر مناطق گرم و خشک سع :آسیاب های بادی و آبی

 یهوا یخنک ساز یگرم، اجتناب شود. لذا برا یباال و هوا یدر دما ژهیبازشوها ، به و قیساختمان از طر یخارج

 ساختمان احداث یجنوب شرق ایدر قسمت جنوب  رهایاند. بادگشده جادیا رهایبادگ یعیبسته به صورت طب یفضاها

 نپال و فرم تنوع بنا برسانند. یانیم یهاخنک را به قسمت یمشرق هوا ایتا با قرار گرفتن در سمت شمال  شودیم

 فرم جز به .شود می دیده مستطیل و مربعی و لعیض 3 و 4 انواع در که است نظیر بی خاورمیانه در یزد در بادگیرها

 است لندترب تر گرم مناطق شهرهای سایر به نسبت یزد در بادگیرها .متفاوتند نیز داخلی هایتیغه در بادگیر نپال کلی

 فرنگی هوکال زمین زیر وجود عدم یا وجود مبنای بر مقطع در و گیرند می ارتفاع بام سطح از متر 3 معمول طور به که

 .(1332 ،یو روشن هاشمی) شوندمی بندی طبقه

مناطق تعداد و مساحت بازشوها در حداقل مقدار ممکن وجود دارد تا از اتالف  نیدر ا :بازشوها به تعداد كم هیتعب  -12

 شود. یریداخل به خارج از بنا جلوگ یخنک فضا یو عبور هوا یحرارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تعداد بازشوهای معدود در خانه های قدیمی8بافت قدیم یزد   شكل وجود آب انبار و بادگیر در  :7شكل 

 

 گیرینتیجه -5
 ومحسوب شده  معماری و شهری طراحی زمینه در اساسی مباحث جزء اکولوژیک پایداری و اقلیم با سازگاری مباحث امروزه

در مصرف  ییصرفه جو ژهیبه و ییضرورت توجه به امر صرفه جوبه طوری که . است داده اختصاص خود به را مهمی بخش

 ویژه وجهتشود.  لیتبد یالمللنیدر سطح ب جیمهم و را اریاز مباحث بس یکیبه  داریپا یباعث شده که طراح یلیفس یهایانرژ

 اخیر ههد در خصوص به فضاها از کنندگاناستفاده اقلیمی آسایش تأمین جمله از اقلیمی مسائل و طبیعت با سازگار طراحی به

 ثیمباحدهد که . نتایج این تحقیقات نشان میاست گرفته قرار شهری طراحان و پردازاننظریه و محققان از بسیاری توجه مورد

 طبیعی و مصنوع هایمحیط و محیط و انسان میان انرژی تبادل کنترل و انرژی مصرف در جویی صرفه حرارتی، آسایش چون

 . باشندمی شهری طراحی مطالعات الینفک جزء

ای در تعیین شاکله معماری و شهرسازی و شیوه زندگی انسان داشته و که اقلیم نقش گسترده دهدنتایج این تحقیق نشان می

های قدیمی دهی بافتتوان به وضوح گستردگی نفوذ اقلیم را در شکلکه در مناطق گرم و خشک میخواهد داشت. به طوری

هر یزد . شکه نمود کالبدی تاثیر اقلیم بر بافت شهری در این مقاله به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفت شهری مشاهده نمود

یکی از شهرهای اقلیم گرم و خشک است که کلیت بافت و فضاهای شهری قدیمی آن متناسب با شرایط اقلیمی شکل گرفته 

توان در آن مشاهده کرد که می از بافت تا بنای معماری را میهای منحصر به فردی در طراحی اقلیای که خالقیتاست، به گونه



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 11 

رار بدون و تک دیو تقل گانهیب یبا ورود الگوها متاسفانهت. اما سبب ایجاد سیمای شهری متمایز و هویت بخش یزد قدیم شده اس

 انیبه جر یطیو مح یفرهنگ ایهمخالف با گذشته و در تضاد با اصول و ارزش یدر جهتامروزه  زدی شهر توسعه ها،آن یابیارز

 روز افزون یو دور طیمح یعامل دگرگون دهیپد نیابه هم خورده و  و کالبد شهر  عتیرابطه انسان و طب جهیدر نت ه وافتاد

 است. دهیگرد داریاز توسعه پا های شهری جدیدبافت

 با و اخیر هایدهه در محیطی علوم بر مسلط و غالب فکری الگوی عنوان به پایدار توسعه به توسل با توانمی رسدنظر می به

 شیباالخص آسا یطیمح تیفینقش آنها در ارتقاء ک نیو همچن یشهر یفضاها یداریدر پا یمیعملکرد عناصر اقل تاکید بر

گرفتن هام و الکه در تطابق با طبیعت و همساز با اقلیم شکل گرفته اند  یمیمحالت قد هاییژگیبا توجه به و نهمچنی و یمیاقل

و در پی ایجاد الگوهای هماهنگ با مورفولوژی  از این بحران کنونی رهایی جست ران،یا یسنت یو شهرساز یمعمار هایاز آموزه

  بافت و همساز با اقلیم گام برداشت.
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 خشک و مگر مناطق یشهرها یکالبد –فضایی رساختا یشآرا در دبا نقش سیربر" م. ،کیا نهاوپژ ق.ری، لفقاذوا ش. زاده، سعبا .3

 ،همدپانز رهشما رم،چها لسا، خشک مناطق فیاییاجغر تمطالعا ،"بوشهر و بلزا یشهرها: ردیمو نمونه بمرطو و مگر –

  1333ربها

 رهشما ،نظر غبا مجله. شهربو قدیم بافت در دبا نجریا با متناسب قلیمیا حیاطر یخالقیتها ک. ،خلیجی م. ،جعفررپو ا. ،نجبرر .11

 1313، هفتم لسا ،13

 1312، 11. توسعه و فیااجغر مجله. بلزا شهر فیزیکی کالبد ساخت در دبا به توجه ،م ،سلیقه .11

 فترد ری،معما و زیشهرسا نتومعا زی،شهرسا و مسکن وزارت زی،شهرسا و ریمعما در سلمیا هویت بر یمددرآ ،ع ر،کا هنقر .12

          1313، انتهر ،سیما مپیا نشر و حطر شرکت ،حیاطر و ریمعما

 1311شاطریان، ر. اقلیم و معماری، انتشارات سیمای دانش، تهران،  .13

هاشمی، ا، روشنی، پ، ارائه راهکارهای طراحی پایدار در اقلیم گرم و خشک نمونه موردی: شهر یزد، همایش معماری و شهرسازی  .11

 1332پایدار، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، و توسعه 

 1313 ، طرح حفاظت از جامع بافت تاریخی،شمسه، مهندسین مشاور معماری و شهرسازی .13


