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 چکیده
هری به مهاجرت به رو هستند. انسان هایی که به دنبال زندگی شتوسعه با مشکل افزایش جمعیت روبهامروزه بیشتر کشورهای در حال 

انداران را به خطر که زندگی همه ج زیست محیطیمنابع تجدید ناپذیری که رو به اتمام هستند و آلودگی های  شوند،شهرها متوصل می

کند. در تصاد و... یک جامعه نیز سرایت میاین نابودی به اجتماع و اق ی هدشود و نتایج گسترداخته است. مساله به همین جا ختم نمیان

از را  شود تا انسان امروزع روز از طرف سازمان ملل مطرح میوم توسعه پایدار به عنوان موضومفه 21جاست که در دهه ی آخر قرن این 

 ، آگاه کند.در قبال نسل آینده مرتکب می شود جنایتی که

سان پدیده های زیست محیطی و ان ،توجه به شرایط و ویژگی های اقلیمی ایران سرزمینی با چهار اقلیم متفاوت است که در هر اقلیم با

 شود. ساخت مطابق با آن شرایط اقلیمی مشاهده می

پایدار  دیرویکرکه بافت قدیمی  باشهری همچون یزد ، ه خود اختصاص داده استرزمین ایران را باقلیم گرم و خشک که اکثریت خاک س

 .است جای دادهدر خود دارد را همچون جواهری 

که از  باشداز دیدگاه اکولوژیک می با نگاه پایدارهای اقلیم گرم و خشک یزد به عنوان نمونه موردی از شهرهدف از این تحقیق بررسی شهر 

 .استبدست آمده آن ت و شرایط اقلیمی با سیستم ساخت و ساز در زمینه معماری و شهرسازی سطباق محیط زیان

به راهکار و شاخصه های پایداری شهر  عناصر، اما از انطباق این ندی را دارا نیستهم ارزش ویژگی هایکجا عناصر اقلیمی در هرهرچند که 

 می توان به توسعه پایدار این شهر پی برد.اصر شهری آن مشهود است که درساخت منازل و عن بافت یزدهای سنتی 

،شهرپایدارتوسعه پایدار، شاخصه های پایداری، عناصراقلیمی واژه های کلیدی :



 مقدمه 

که در مقیاس  افزایش جمعیتی ،انسانی استافزایش جمعیت  دهد ،را دست خوش تغییر قرار می این روزها شهرهاآنچه که 

را در خود  یبه عنوان محلی برای حضور و زندگی، جمعیتها شهر.بودی نیاز های نسل آینده نخواهد پاسخ گو یروزشهرهای ام

که باعث ی رویه این جمعیت انسانی در کشورهای در حال توسعه است افزایش ب ،باعث نگرانی شدهدهند ولی آنچه که جای می

 .خواهد شد آتیمشکالت زیست محیطی جدی برای نسل 

شده است و تعادل زندگی  همه جانداران کیفیت زندگی سالمت محیط و ایط نابسامانی که بوجود آمده باعث به خطر افتادنشر

. انسان در اندیشه استفاده از پیشرفت های تکنولوژی و گسترش صنایع برای برقراری این را از بین برده استطبیعت  انسان و

سعه پایدار از این رشد بی رویه و کاهش کیفیت زندگی جلوگیری کند اما گاهی این تعادل است تا با یاری مفهومی به نام تو

که زندگی بشر را بیشتر به خطر جلوگیری با تمام شدن منابع تجدید ناپذیر و افزایش آلودگی های زیست محیطی همراه است 

توان با رای ابعاد گسترده ای است اما میاها به لحاظ محیطی و اکولوژیکی دو پایداری شهرحفظ و احیای سالمت  .اندازدمی

، که انسان از زمان های دور با مفهومی و معماری گذشته شهر  به این نکتهساخت شهری به اقلیم هر منطقه در ارتباط با نگاه 

د سل آتی نیازمندهد که آینده پایدار برای ناین نشان می برد . و مستقیم در ارتباط بوده پیبه نام توسعه پایدار  به شکل غیر 

 .گذشته استمطالعه و بازنگری در

، استبا توجه به تغییرات اقلیمی در کشور ایران مطالعات گسترده ای در رابطه با شهر و تغییرات اقلیمی آن صورت گرفته 

ین عات است که موضوع اصلی النگری در مطاافت این بازتعامل بین دو پدیده شاخصه های پایداری و عناصر اقلیمی رهی

 .است باتوجه به جنبه های پایداری در بافت سنتی و قدیم شهر یزد در اقلیم گرم و خشک تحقق پذیرفته و بودپژوهش خواهد 

دغدغه انسان کویر نشین از گذشته تا به امروز افزایش کیفیت زندگی در راستای رسیدن به توسعه پایدار شهری بر اساس 

شهرسازی و معماری  رفته در بررسی های انجام شده سیستم سنتی به کار طی .کندقلیمی است که در آن زندگی میا

ام اکوسیتی هایی در دل شهرهای اقلیم گرم و خشک تا به االن نمونه های بارز و مناسب توسعه پایدار شهری است که گاه با ن

 .شوندکویر شناخته می

وم توسعه پایدار در ارتباط با عناصر اقلیمی ستیابی به مفهاین تحقیق پاسخ به این سوال است: در گذشته  برای دشاکله اصلی 

هنوز از آن  21انسان قرن ؟ و شاید بتوان گفت راه حل هایی که از چه راهکارهایی استفاده شده استگرم وخشک در شهر یزد 

 گیرد.بهره می

تاثیر گذار در اقلیم گرم و خشک به  اقلیمی ناصرابتدا به بیان تعاریف پایه و اساسی در مبحث پایداری و سپس به بررسی ع

، عناصر و شاخصه های یک شهر پایدارانطباق این  مرحله بعد از نتایج بدست آمده و . درشودپرداخته می خصوص شهر یزد

 شود.ه شده در بافت قدیم یزد بررسی میراهکارهای ارای

 مفهوم پایداری

مانند جنگل و منابع غذایی  پذیرتجدید ه کار گرفتن و مدیریت منابعب کلمه پایدار از زمانی مورد استفاده قرار گرفت که بحث

 مورد توجه قرار گرفت. زندنده این زمینه ها صدمه نیآبه منابع این ، به شرطی که دریایی

 اگر در هر محیطی به اندازه توان طبیعی فرآوریبر این اساس . م ریشه در یک اصل اکولوژیکی داردبه طور خالصه، این مفهو

ماند و استفاده ما از دار باقی میی( بطور پا)منابع اکولوژیک رمایهمحیط زیست، بهره برداری یا بهره وری صورت گیرد، اصل س

 محیط به اندازه آن توان تولیدی همیشه پایدار است.



ی فعالیت های مختلف داشته باشد که از یک هدف اکولوژیک تا اصولی برابسیاری در برتواند معانی علی االصول، پایداری می

 [1] .دماعی را شامل می شوتاقتصادی و اج

 مفهوم توسعه پایدار

اس جهانی بروز کرد. این یدر قالب کیفیت زیست محیطی در مق در پی افزایش بی رویه جمعیت1980این مفهوم از اوایل دهه 

 یریمس تنها عنوان به داریپا توسعه لند انتبر ونیسیکم هیانیب در ت از منابع طبیعی ارائه شده است.ریه در راستای حمایظن

بر توسعه بحث های اصلی  60 دهه در نکهیا به توجه اسازد. بمی مشخص را یعیطب طیمح و توسعه نیب بحث که است

بحث های اصلی توسعه بر  80و دهه 70شد، در اواخر دهه فرسودگی منابع طبیعی منجر می به خوداقتصادی متمرکز بود که 

ییرات جهانی محیط زیست تمرکز فی توسعه اقتصادی بر محیط زیست از طریق توجه به مشکالت آلودگی و تغاثرات من

  [2]کرد.

ریشه های توسعه پایدار به نارضایتی از نتایج توسعه و رشد اقتصادی در جوامع شهری و روستایی از منظر بوم شناسی ) 

ای توزیع و مصرف ناسازگار با طبیعت به مقابله بپردازد، از اتمام منابع و گردد. این الگو در صدد است با الگوهاکولوژی (برمی

کند که به بهبود کیفیت زندگی انسان ها در همه جنبه ها تایید می تخریب محیط زیست جلوگیری کند و تنها فرایندی را

نبه های یشبرد کیفیت همه ی جمنجر شود. این مفهوم در پی ایجاد محیطی منطقی است که در آن ادعای توسعه به منظور پ

 گیرد. زندگی مورد چالش قرار می

تواند کاهش منابع طبیعی را جبران سازد، چرا که وری نمیبه طور کلی نگرش توسعه پایدار بر این اصل استوار است که فنا

               یعی مکمل سرمایه انسان ساخت است.سرمایه طب

 مفهوم توسعه پایدار شهری

،... هستند. توسعه پایدار هم اس و اندازه ای شهر ها دارای ابعاد پیچیده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگیدر هر مقی

گیرد. هم چنین توسعه پایدار باید برام جنبه های زندگی شهری را درتواند تنها شامل یکی از از ابعاد شهر شود بلکه باید تمنمی

ی رویه از منابع و جهان در نظر بگیرد. به طور مثال، در سطح جهانی استفاده ب سطوح مختلف شهر را از سطح محله تا منطقه

تواند مشکالت زیادی را بوجود آورد و اگر سعی شود استفاده از منابع تجدید پذیر افزایش پیدا کند، توسعه تجدید ناپذیر می

 پایدار دست یافتنی است.

 [3]:عبارتند از عناصر راهبردی توسعه پایدار شهری

.بازیافت مواد زاید و 5 .کنترل و طرز عمل دفع مواد زاید4 .تجدید منابع3 .جانشین سازی منابع2 .حفظ منابع غیرقابل تجدید1

 .توزیع منابع شامل؛امکانات، خدمات، تسهیالت اداری، اقتصادی و غیره6 برنامه استفاده از مواد قابل بازیافت

 ] 3 [اصول توسعه پایدار شهری

هت حرکت به سوی توسعه پایدار شهری نیازمند درک موضوعات مختلف است. این اصول راهنما به عنوان سیاست موفق ج

 اصول جهانی در سه بخش آورده می شوند:

 .اصول راهنمای اقتصادی و اجتماعی برای توسعه پایدار شهری2 .اصول راهنمای اکولوژیکی برای توسعه پایدار شهری1

 ه پایدار شهری.اصول راهنمای مدیریتی توسع3

 



 شاخص های توسعه پایدار

 گروه زیر مطرح نمود: 4به طور کلی شاخص های توسعه پایدار شهری را می توان در 

ت از توسعه و رفاه اجتماعی دارند و در درون منجر به رشد و یشاخص هایی که برایند آن ها حکا: .شاخص های اجتماعی1

 شوند.می گهای کوچک و بزربالندگی در نهاد  شکوفایی افراد و همچنین

توان د اقتصادی است که بر این مبنی میشاخص هایی که بیانگر چگونگی و میزان رشد و توسعه ابعا: .شاخص های اقتصادی2

 گیرد را توضیح داد.ادی شکل میسطح رفاه اقتصادی، زیر بنا و استحکامات که بر اساس آن ها چارچوب اقتص

وامل زیر بنایی هستند را شامل ی که مربوط به امکانات، تجهیزات، و در بردارنده ی عشاخص های: .شاخص های بنیادی3

شود که تحقق برنامه های بلند مدت و راهبردی را در زمینه بهره برداری بهینه از انواع منابع، آزمایش و هدایت آن ها در می

 دهد.اهداف توسعه پایدار نشان میراستای 

 ] 4 [ی.شاخص های زیست محیط4

 مفهوم اکولوژی 

زیست  رابطه طبیعی میان گیاهان، حیوانات و انسان ها از یک طرف و محیط به معنی بوم شناسی به معنای اکولوژی در لغت

 دارد.زمینه ها بیان می. عنوان اکولوژی مفاهم گسترده ای را در همه استآن ها از طرف دیگری 

 وژیکی و علمی حرکتی جدید است. برخی تعاریع در این زمینه عبارتند از:طرح این مفهوم در مباحث شهرسازی و طراحی اکول

اکولوژی شهری راهنمای شهرسازان است که سمت و سوی حرکت شهر با برنامه های محیط زیست همسو و منطبق بر آن 

 باشد.

 اکولوژی شهری

 دان خود عرضه کنند و پیشرفتوناکولوژی شهری پیش شرطی است که شهرها بتوانند محیطی متناسب برای زندگی شهر

تواند در خدمت شهر قرار گیرد و این هم امروزه در شهرهای بزرگ و ثروتمند دنیا که قادر کنولوژی فقط همراه با اکولوژی میت

 [5].آمده استدر آزمایش های متعدد به مرحله عمل به تامین هزینه های آن هستند پس از 

 [5]توسعه اکولوژیک

اجتماعی که بر اساس اصول -ا با درک کاملی از تعادل میان محیط، اقتصاد سیاست فاکتور های فرهنگیسعی بر آن دارد ت

اکولوژیکی هستند انسان ها را قادر سازد که در هارمونی و هماهنگی با طبیعت به شکوفایی رسیده و به توسعه پایدار دست 

رتقای سالمتی و کیفیت زندگی ساکنانش طراحی شوند و در این شکل از توسعه شهرها و روستاها باید با هدف ا یابند.

 اکوسیستم هایی را که به آن ها وابسته است حفظ کنند.

 ابعاد توسعه اکولوژیک شهری

 با بررسی اصول طراحی اکولوژیکی مناطق مختلف شهری می توان این اصول را در سه بعد کلی خالصه نمود:

 یجاد شهر قابل سکونت.ا3بع برداری کارآمدتر از منااد بهره ایج.2ی ایجاد محیط شهری اکولوژ.1

 الزم به ذکر است این ابعاد باید به شکل یکپارچه مورد استفاده قرار گیرند تا بتوانند منتج به توسعه اکولوژیک شوند.



 معرفی یزد در اقلیم گرم وخشک ایران

ه جبال البرز از لشود. وجود سلسشور تشکیل مییعی درنواحی مرکزی کاز لحاظ جغرافیایی از فالت وس اقلیم گرم و خشک 

یک طرف و کوه های زاگرس از طرف دیگر و مرتفع بودن کوه های جنوبی و شرقی مرکز این مناطق را دارای اقلیم گرم و 

رد با مشکالتی همراه است. آب و هم در مواقع گرم و هم در مواقع س در این اقلیم تامین آسایش انسان خشک ساخته است.

وای این اقلیم به خصوص در مناطق دشتی و کویری بی شباهت به آب و هوای کوهپایه های کم ارتفاع نیست با این تفاوت ه

 که طول دوره ی سرما در آن کوتاه تر و گرمای تابستان شدید تر و خشک تر است. 

 ند مورد پرداخته شده است.تفسیر ویژگی های اقلیم گرم و خشک نیازمند توضیح بسیاری است که در اینجا به ذکر چ

 .زیاد بودن شدت سرما و گرما در زمستان و تابستان1

 .زیاد بودن نوسان دمای روزانه و ساالنه2

 .کم بودن بارندگی و ریزش های جوی3

 .درخشان بودن آفتاب در اکثر مواقع سال )با تابش زیاد و بسیار زیاد(4

 .باد های زمستانی توام با سوز سرد5

 [6]ی تابستانی توام با گرما و گاه گرد و غبار.وزش بادها6

ها کتند هوا بسیار خشک است. این بادبه دلیل وزش باد های مهاجر از جنوب غربی و شمال غربی که به طرف استوا در حر

شتر دهند به گونه ای که در این اقلیم آسمان مناطق در بیرگ بیشتر رطوبت خود را از دست میهنگام عبور از قاره های بز

فان و مواقع سال بدون ابر است ولی معموال بعد از ظهر ها در اثر گرم شدن و حرکت الیه های هوای نزدیک به زمین، مه و طو

 [7].آیدهمچنین گرد و غبار پدید می

یار ی بسبارندگی بسیار نادر، هوا دم کرده و مه آلود است. به گونه ای که زندگی در این نواح ،در بعضی از مناطق این اقلیم

همگی این ویژگی ها دست  و [8]. از این رو، این نواحی به اقلیم بیابانی خشک معروف شده است.دشوار و گاه غیر ممکن است

دهند تا انسان در این اقلیم به دنبال سازه هایی برای زندگی باشد که با ویژگی های آن سازگاری داشته باشد. در دست هم می

لیم در ذهن و خاطر هر بیننده ای وجود دارد بافت نسبتا فشرده، سقف های گنبدی، حیاط های آنچه که از شهرهای این اق

 کوچک و ... است که هر کدام راه حلی برای برطرف شدن نیاز های اقلیمی است.

تان یزد اس .خرانق( و در دشت گسترده شده استشیرکوه و استان و شهری در مرکز ایران است، و بین دو رشته کوه ) یزد مرکز

و بیابانی دیگر شامل کویر لوت  یکی از خشک ترین مناطق ایران در حاشیه کویر نمک و در همسایگی چند منطقه خشک

وای استان با توجه به  همسایگی با مناطق ذکر شده، نیمه و هکویری غربی ابرقو قرارگرفته است  ، کرمان و بخش()خراسان

در ربرگیرنده نامناسب ترین عوامل طبیعی چیره د ر بخش مرکزی فالت ایران. قرار گرفتن دصحرایی و خشک صحرایی است

 .یکی از خشک ترین ناطق ایران باشدفالت مرکزی است که باعث شده یزد 

مهمترین عاملی که باعث رقم خوردن این آب و هوا در منطقه شده بارش اندک به همراه تبخیر بسیار شدید و همچنین رطوبت 

 .نوسانات شدید درجه حرارتی استبا گرمای فراوان و نسبی ناچیز توام 



از شهرهای کهن و تاریخی ایران و  شناسندجهان بعد از ونیز در ایتالیا می یزد را با نام اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی

ری و شهرسازی اقلیم ا، ویژه شهر یزد بوده و از بارز ترین نمونه های معمفت و ساخت معماری قالب این منطقهبا زمین است.

 باشد.گرم و خشک می

طلبد که با یزد را می اط با همین ویژگ های استان و شهربررسی موضوعی با نام توسعه پایدار در مورد یزد مقدمه ای در ارتب

کند و استفاده وژیک خود برای رسیدن به پایداری تمام مشکالت و شرایط زیست محیطی و اقلیمی توانسته از فرصت های اکول

ال همچنان نتی این شهر است که از گذشته تا به حو نکته قابل تامل ساخت سویر کند. آن را تبدیل به یک اکوسیتی در دل ک

 .پابرجا مانده است پایدار

 باشد : به صورت خالصه تابع جدول ذیل می ارتباط بین بخش نظری و معرفی نمونه موردی

 

 عناصراقلیمی قشن اساس بر پایداری راهکارهای :1جدول 

 شاخصه پایداری راهکار پایداری در شهر یزد عناصر اقلیمی

 زیست محیطی/اقتصادی/اجتماعی بافت متراکم/جهت گیری/ساباط/مصالح تابش آفتاب

 بنیادی/زیست محیطی بادگیر رطوبت هوا

 بنیادی/ زیست محیطی حیاط مرکزی/مصلح/جهت گیری دمای هوا

 ت محیطیزیس بادگیر/پوشش گیاهی باد

 زیست محیطی/اجتماعی قنات/آب انبار بارندگی

 

 بافت متراکم

ی منحصر به همان شهر را بوجود ، یعنی طرز قرار گرفتن خانه ها کنار همدیگر که الگویشودصحبت از بافت شهری که می

ی به داخل مجموعه ی تابشاز نفوذ گرما آورد. در بررسی های انجام شده شهر یزد دارای بافت فشرده و متراکم بوده کهمی

ت و باعث سایه مطلوب اسهای نامانع مناسبی در مقابل باد، از طرفی بام های بلند منازل و ساختمان ها کندجلوگیری می

. به طور کلی یزد شهری با کندوعه شهری را با گرمای خارج کم میتماس مجم ،سایه بودن شود. این پراندازی کوچه ها می

 متری در تماس با نور خورشید داشته باشد.ست تا سطح کفرم پالن فشرده ا

این تراکم و فشردگی خانه ها میزان  ساختمان نسبت به حجم آن کم باشد. سطح خارجی در یزد تا حد ممکن تالش شده است

تیجه تا حد رساند و در نستان و چه در زمستان به حداقل میتبادل حرارت از طریق جداره های خارجی ساختمان را چه در تاب

 [7].کندو اتالف آن در زمستان جلوگیری میزیادی از نفوذ حرارت به داخل ساختمان در تابستان 
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جدیدپذیر را به باید توجه داشت که شهرهای اقلیم گرم و خشک با توجه به محدودیت های اکولوژیک، مصرف منابع طبیعی ت

، گواه بر این است که هدف ر های اقلیم گرم و خشک داشته استتاثیر اقلیمی که تابش آفتاب بر شه[ 9] .حداقل رسانده است

، کمک به عدم نفوذ گرما در تابستان و سرمای شدید در زمستان به شهرهایی مانند یزد در این اقلیم از ساخت بافت فشرده در

د کویری به مطلوب و بعضا گرد و غبار و طوفان های شدیی نااز طرف دیگر مانع ورود بادهاداخل خانه های مسکونی است و 

استفاده از شیوه مذکور در شهرسازی بافت قدیمی  ،. با نگرش علمی تر به محتوای موضوع ذکر شدهداخل بافت مسکونی است

 .توسعه پایدار شهری استاخصه های یزد که همچنان پابرجاست نشان دهنده یکی ش

 جهت گیری 

، از مقیاس شهر تا کندر مقیاس های مختلفی معنا پیدا میهای سنتی ایران مانند یزد جهت و جهت گیری ددر ساختار شهر 

ها نمحله و بلوک و خانه و اجزاء آن، در مقیاس شهر و محله دو جنبه در بررسی جهت اهمیت دارد که یکی جهت دادن خیابا

آن های بخش درونی بافت سنتی ظهر تابستان در یزد جهت گذرر پرهیز از آفتاب گرم بعد از های مطلوب و دیگبه سوی باد

 [10].کزی جهت داده شده استبا حیاط مر هایینسبت به تابش با توجه به خانه

ها برای به حداقل رساندن نفوذ این جهت .، جنوب تا جنوب شرقی استساختمان ها در اقلیم گرم و خشک جهت قرار گیری

های جهت در خانه[ 7.]بعدظهر به داخل ساختمان، مناسب ترین جهت محسوب می شود رحرارتی ناشی از تابش خورشید د

حیاط دار قدیمی با پشت به افتاب قرار دادن بخش تابستان نشین و رو به آفتاب قرار گرفتن بخش زمستان نشین سهم وسیعی 

هرچند که این شیوه سکونت مربوط  .دباشایشی و گرمایشی میدر تعدیل استفاده از انرژی های صرف شده برای وسایل سرم

 بافت شهری سنتی شهر یزد است. 

، جنوب شرقی و راستای عمود بر آن است از طرف دیگر کشیدگی غالب دگی بلوک ها در راستای شمال غربیدر یزد کشی

درجه  45 اویهقطعات تشکیل دهنده بلوک ها در امتداد راستای شمال شرقی جنوب غربی است و همچنین خیابان ها دارای ز

 .شودتا بادهای مطلوب از طریق بادگیرها به قلب شهر گرم کشیده می [7].نسبت به باد غالب است

در اطراف یک حیاط  هاارتی در بیشتر مواقع سال ساختمانها با توجه به ضرورت ذخیره حراز طرفی شکل قرار گیری ساختمان

شهر یزد را پر اهمیت تر نشان  . آنچه جهت گیری درریان هوا استآن امکان بر قراری جشوند و نتیجه کوچک مستقر می

در جهت  است که آن را به عنوان یک مسأله مهم در طراحی اقلیمی ساختمان ها دهد جهت و شدت تابش خورشیدمی

جلوگیری شود  نماید. به گونه ای که در مواقع گرما از تابش شدید خورشید به داخل اتاق های خانهگیری آن ها مطرح میقرار

 ] 12 [.ع سرما نیز از آن بهره گرفته شودو در مواق



راحی و جهت گیری یزد با کوتاه بودن دوره آسایش اقلیمی و حاکمیت دو فصل تابستان و زمستان بر آن در طدر نتیجه، 

گرما از فضایی به فضای  ، توجه به کاهش تاثیر تابش خورشید و افزایش تبخیر نیاز به حداقل رساندن انتقالهای مسکونیواحد

ان و ایجاد سایه و خنک سازی تقیم نور خورشید به داخل ساختمدیگر در داخل ساختمان ها و به حداقل رساندن تابش مس

و خشک دانست زیرا نقش و شاید بتوان جهت گیری را جزء اصلی ترین فاکتورهای ساخت شهرها در اقلیم گرم  [12]دارد.

، حداکثر استفاده از بادهای مطلوب و یهای گرم و طوفان، باددن از آفتاب گرم بعد ظهر تابستانر بوتوجه به برکناجهت گیری با

 کند.دار به شهر یزد را حایز اهمیت میهایی است که نگاه پایر تابش خورشید شده باشد از ویژگیامان ماندن از شهمچنین در

در اصل جهت گیری که تاثیر آن بر فاکتور دمای هوا در اقلیم گرم و خشک بوده و سبب شده که از این شیوه برای تعدیل دما 

استفاده از صنایع و تاسیسات  سرمازا و گرمازا در شهر  ،استفاده شود با بوجود آوردن فضاهای زمستان نشین و تابستان نشین

آسایش اقلیمی که در پس باد و تابش خورشید شدید در کویر است و  .به حداقل رساندهبه این استان را یزد و شهرهای مشا

در توان مهمترین اثر بافت شهری یزد در پایداری آن و شناخت آن به عنوان یک اکوسیتی استفاده هوشمندانه از آن را می

 .شرایط اقلیمی گرم و خشک دانست

 ساباط 

، گذر های سر هده نمونه های موجود در زمان حالت قدیم یزد و همچنین مشایکی از ویژگی های بارز شهرسازی محال

: انسان ین عنصر شهری در یک جمله این است، هدف از طراحی و ساخت اشوندمی پوشیده آن است که با نام ساباط شناخته

شیده که با نام پر پیچ و خم و سرپو امان نگه دارد. معابر غیر مستقیم ور زیر سایه خود از تابش خورشید درگرمازده کویر دمی د

ارگانیک  ، این معابرگیرندت از عابرین شکل میشود از نماد های شهر کویری است که با هدف حفاظور میساباط در ذهن یادآ

 .ز سوی دیگردر ایجاد سایه اندازی با بیشترین میزان نقش دارندهای مزاحم بوده و ااز یک سو مانع نفوذ باد

ی هایاده هستند یکی از شاخصه های شهررگانیک و دارای انحنا و ایجاد لبه های طبیعی که صرفا جهت عبور پوجود معابر ا

، ایستگاه های سایه بوجود آمده هر از اقلیم گرم و خشک است. در کوچه ها به علت وجود ساباط، دیوار های بلند و کم عرض

ی متواتر ساباط ها ایجاد ین ختالف دما سایه و آفتاب که به دلیل سایه ها، ادهدبور در سایه را به عابر پیاده میگاهی امکان ع

شود که عابر پیاده . ایستگاه های سایه سبب میخنکی از سایه به آفتاب حرکت کند شود که همیشه نسیم، سبب میشده است

ی گرمای اضافی بدن برسد. با تخلیه اشباع کند به ایستگاه سایه در حین حرکت در آفتاب قبل از اینکه بودجه گرمایی بدنش را

 ] 6 [.بور دوباره در آفتاب را پیدا کندآمادگی ع
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تر شدن هوای درون نک سبب ایجاد کوران شده و همین امر باعث خ، دمای زیاد درون و بیرون ساباط تابستان اختالفدر

ای داخل گرم تر از خارج هوفضای درون ساباط نسبت به بیرون، بودن ساباط نسبت به بیرون و در زمستان به دلیل محصور 

لیم گرم و خشک باالخص های اقپایداری شهر در اقلیم گرم و خشک بر دیگر عنصراثر بعدی که تابش خورشید ] 9 [ .شودمی

از دیگر  .برندپناه می ی سوزان کویر به آنگذارد استفاده از ساباط در محالت و معابر شهری است که از گرماشهر یزد می

اط جمع شدن افراد محالت برای فرهنگی آن اشاره کرد که با تبدیل شدن به نق-توان به نقش اجتماعیای ساباط میهنقش

 .اهی از اوضاع و احوال یکدیگر استو آگوگو گفت

ه مین آسایش حرارتی و استفاده بهینا، در تکندآنچه که ساباط و معابر ارگانیک را باعث ایفای نقش در توسعه پایدار شهری می

کند که گرایی در محالت شهر را فراهم می توان خالصه کرد. و از طرفی ایجاد حس تعلق به مکان و جمعاز انرژی طبیعی می

 خود از شاخصه های اجتماعی پایداری است.

 مصالح 

از نزدیک ترین و در دسترس ترین مکان ها بدست  معماران ایرانی همواره در تالش بوده اند که ساخت مایه مورد نیاز خود را

به ساخت مایه از مکان های دیگر نباشد تا ساختمان با طبیعت  ساختند که نیازمندد به گونه ای که ساختمان هایی میآورن

اده مورد استفمصالح این ] 13 [.ر نیاز به نوسازی و به سازی باشد، مصالح آن در دسترس باشد، و اگدپیرامون خودسازگارتر باش

شوند ارند زیرا در طول روز دیر گرم میاز نظر اقلیمی عملکرد خوبی د که ، خشت و آجر استدر اقلیم گرم و خشک عمدتا گل

 [14].شودی در طی شبانه روز در ساختمان میدهندکه باعث تعدیل نوسان حرارتنگام دیر حرارت خود را از دست میو شب ه

. در گرما و سرما مقاوت باالیی دارند ، مصالح با ظرفیت حرارتی باالست که در مقابلح معرفی شدهنام علمی که برای این مصال

در روند. نطباق با محیط سخت آن به شمار می، خشت وگل از جمله مصالحی هستند که در ایزد و شهرهایی با اقلیم مشابه آن

، کندز شدت جذب گرمای تابشی کم می، الگ وشن کاه( استفاده از رنگ ررم و خشک )یزدساختار سنتی شهرهای اقلیم گ

 . پایین بوده است گلی و آجری درجه جذب گرمایی دیوارهای کلفت کاه هرچند که

و  که مقدار زیادی از نور خورشید را منعکس نمایندشود حرارتی باال و رنگ روشن  باعث میظرفیت هر دو ویژگی مذکور یعنی 

 ] 9 [.دارندستان سرد و در زمستان گرم نگه میتاب را در از همین رو ساختمان ها

زندگی ساکنین آن را یزد و شهر های مشابه این استان  تابش آفتاب مهم ترین و تاثیر گذار ترین فاکتور اقلیمی است که در

 ،های مذکور. طی بررسی صالح بومی با ظرفیت حرارتی باال استفاده کرده اندتحت تاثیر قرار داده است به طوری که از م

و به علت و گرمایش ساختمان ها موثر بوده  استفاده از این نوع مصالح در کاهش استفاده از منابع تجدید پذیر جهت سرمایش

ته سهم سانندارد و با ایجاد اشتغال بومی درمنطقه تو، هزینه حمل و نقل و همچنین آلودگی زیست محیطی بومی بودن مصالح

 .ندپایدار نیز بازی ک ی اقتصادت محیطی در شاخصهخود را عالوه بر شاخصه زیس

 بادگیر 

، هوای گرم کویری که در بخش های فالت مرکزی ایران بادگیر پیشینه ای بس طوالنی داردآشنایی انسان کویرنشین با 

ی مختلف را به . گرمای زیاد یزد سازندگان بناهالیم گرم و خشک برای ساکنانش داردشود نشان از دشواری های اقمشاهده می

. اکنون که وسایل و تجهیزات کامل شده و تهویه مطبوع به گی و ایجاد آسایش واداشته استتعبیه تدابیری برای خنک کنند

بینیم که در خانه هایی که بافت سنتی خود را حفظ کرده اند سترس همگان قرار گرفته باز هم میکمک ماشین و برق در د

 .ار بادگیر استمان آنها بر پایه کاصول ساخت



، ولی روندوی بام ها از ویژگی های شاخص شهرهای فالت مرکزی ایران به شمار میهای کوچک و بزرگ رهرچند که بادگیر

نمونه های آن  سر ایرانیرند که در سرتاگشکال ظاهری گونانی را به خود میشوند اس اقلیم مکانی که در آن ساخته میاسابر

 .شودبه وضوح مشاهده می

آید که با انتقال جریان هوای مطبوع به داخل اتاق ها و راندن خانه های کویر به حساب می یادگیر، وسیله تهویه مناسبی براب

 ] 9 [دهند.ن فرایند تهویه را انجام میبیرو هوای گرم و آلوده به

، که با ا زمینه مستطیلی استشه و بیشتر ب: چهار گوشه و هشت گوشامل اخت بادگیرها با توجه به وزش بادبررسی شیوه س

های کنار و درون کویر برای پرهیز از آنچه که مدنظر این مطالعه است بادگیر. شوندوع اقلیم هر منطقه ساخته میتوجه به ن

سازند و ها رو به یک سو یعنی شمال شرق میرا تن ها. که در آن بادگیرشودتوفان های سنگین را شامل می گزند گردبادها و

دارند و به شکل  ها بیشتر همانند دهانه ای هستند که رو به سوی وزش نسیماین گونه بادگیر .بندندمی دیگر آن را یسمت ها

 ] 15 [.شوندخرپشته ساخته می

 

 ] 21 [: یزد، بادگیر3شکل

 

ر فراز بام های شهر بندد المان های عمودی است که بنده و شنونده ای در ابتدا نقش میو اما در یزد آنچه که در ذهن هر بین

 180گویند و طبق آمار و اطالعات سال های اخیر هم اکنون حدود آن ها ریه های تنفسی شهر می خورد که بهبه چشم می

 .کندگیر در منظر شهر یزد خودنمایی میباد

با اساسی که عملکرد . عالوه بر آن چهارنوع کندعمل می ،کرد خنک کنندگی داردکار بادگیر به عنوان یک عنصر معماری که 

 ] 16 [. خانه4. مسجد 3. کاروانسرا 2ار . آب انب1: دهند، عبارت اند ازد را تحت تاثیر خود قرار میآن سیمای شهر یز

ا توجه به تاثیر پذیری از بادگیرها باتوجه به موضوع این تحقیق در اینجا تنها به توضیح مختصری در باره نقش آب انبار ها ب

ن هایی شکل گرفته اند که ا، آبادی ها در مکسرزمین خشک و کم آب ایران در یزد نیز مانند دیگر نقاط :دشوپرداخته می

آب  .بوده است ستفاده از چاه های آب سرددر یزد یکی از قدیمی ترین راه حل ها همان گونه که ذکر شد ا .نشانی از آب باشد

 .یافته اندبود استقرار میر هر کجا که الزم ها د ها باتوجه به کاربرد آنانبار

کزی و قلب محله را ، هسته مرطور عمده در محله های مختلف شهر آب انبار وجود دارد که به 75در حال حاضر در شهر یزد  

 ] 17 [.تشکیل می دهند

که شامل انواع  بادگیر دارند 7تا  1آیند ودر شهر یزد آب انبار ها بین صلی برای آب انبار ها به حساب میها عناصر ابادگیر

. ایجاد 2. خنک کردن آب 1: ادگیر در آب انبار عبارت اند از. عملکرد های اصلی بدهندمختلف از نوع بادگیر را در خود جای می



، بار ها که تاریکی محض حکم فرماستزیرا در آب ان ،. اکسیژنه کردن3تهویه بدون اینکه تشعشع خورشیدی وارد شود 

 ] 16 [.رونداین آب انبار ها از بین می تیاج به نور برای رشد و نمو دارند بنابرین درمیکروب های غیرهوازی اح

. استفاده از بادگیر جهت اد و رطوبت هوا تاثیر گذاشته استکه بر دو عنصر اقلیمی بشود اهمیت بادگیر زمانی پررنگ می

، صرفه جویی در مصرف انرژی با ی تجدید پذیربه استفاده از انرژ (  باتوجهمحیط داخلی خانه های کویری )یزد سرمایش

ها که به ه داشتن آب آشامیدنی در آب انبارنداشتن هیچ نوع آلودگی زیست محیطی و همچنین استفاده از آن در خنک نگ

های یرد از دیگر ویژگی های مثبت بادگجای استفاده از وسایل خنک کننده که انبوهی از آلودگی ها  و هزینه ها را به دنبال دار

 .کندسوی توسعه پایدار شهری هدایت می یزد است که آن را به

 حیاط مرکزی

، ایجاد حیاط در خانه ها به منظور استفاده از انرژی طبیعی باد و خورشید جایگاه تنفسی آن را بر عهده داردحیاط یک خانه 

ضاهای باز ر یزد و شهر های کویری مانند آن فد .کنندلیمی است که در آن زندگی میبرای برطرف کردن نیاز های مرتبط با اق

 .کنندبا اقلیم طاقت فرسای کویر عمل میانگیزی در جهت سازگاری مرکزی به نحو تحسین بر

وجود  ] 18 [.فضاهایی با نام حیاط مرکزی هستنددر اصل می توان گفت شرایط اقلیمی امری تعیین کننده در شکل گیری 

 کند که باعث استفاده بهتر از کوران هوا شود و امکان یک الیه بودن فضاهای بنامل میه ای عحیاط مرکزی در قلب بنا به گون

در هرفضا با باز کردن پنجره ها رو به حیاط از یک طرف و پنجره های رو به کوچه از طرف دیگر تهویه  .کندرا تحقق پذیر 

اهای پر و خالی با تناسبات پی فضدرقرار گیری پیشود. از طرفی ا و رطوبت کاسته میعرضی صورت گرفته و از شدت گرم

شود ماید و محصوریت زیاد حیاط مرکزی باعث میناز خاصیت سایه و آفتاب مهیا می ، امکان ایجاد نسیم را با استفادهمختلف

 ] 15 [.وج هوای گرم شودکند و باعث خرهواکش برای فضاهای داخلی عمل  باز مانندی که این فضا

عا در جهت قبله قرار دارند و این خانه ها از نظر وضعیت استقرار نولی ترین فضای خانه های کویری است. اص ،حیاط مرکزی

ماندهی شده است و فضای ه ها با توجه به حرکت خورشید ساز. حیاط خانول حیاط مرکزی سازماندهی شده اندها حفضا

. سازندگان خانه با توجه به جهت گردش رکزی قرار داده اندیرامون حیاط متابستان نشین و زمستان نشین را به طور منطقی پ

ها مانند گودالی هوای خنک شب را در ه را به فصل و ساعتی اختصاص داده اند. حیاط ه های مختلف هر جبههخورشید در جب

 ] 19 [.هندددر روز گرم مورد استفاده قرار میخود ته نشین کرده و 

. وجود اقلیم مناسبی بوجود آید هد که خردشوفضای سبز، برودت تبخیری باعث می به دلیل وجود حوض آب و در حیاط ها

لیم های متنوعی در خانه فراهم اق هفضاهای مختلف در اطراف حیاط در خانه های چهار کله نیز عامل دیگری است که خرد

 ] 7 [ .شودبخشی از خانه آسایش میسر می کند که در هر شرایط اقلیمی درمی

 

 ] 21 [یزد، حیات مرکزی :4شکل



آن در تغیرات دما است که گذار در تغیرات اقلیمی منطقه شود نقش مهم شود حیاط مرکزی عنصری تاثیرآنچه که باعث می

، در تابستان های گرم و زمستان های سرد جان پناهی امن و ساخته دست خود داشته شود ساکنین در این اقلیمباعث می

د و شهر های این اقلیم انرژی های تجدید پذیر و بدون هیچ نوع آلودگی در جهت پایداری شهر یز د که با استفاده ازنباش

 کند.فعالیت 

 پوشش گیاهی 

شود شاید در نگاه اول چیزی جز بیابان های خشک و جنگل های گز در وشش گیاهی مناطق گرم و خشک که میصحبت از پ

شود. مربوط به همین اقلیم است یافت میر نیز پوشش های گیاهی انبوهی که ابتدا به ذهن انسان نیاید ولی در دل همین کوی

تا  درخت های پاکوتاه و بدون سایه و بی عملکرد در شهرهای این اقلیم مانند یزد استفاده گردداما این گونه نیست که تنها 

 . و گرما جانشین آن شودبندد اندازی از شهر های ایران رخت بر خنکی و رطوبت و سایه

خاصیت تبخیر( و پایین آوردن درجه حرارت در اثر ط ها با وارد کرد رطوبت به هوا )باغچه و حوض در حیا در گذشته درخت،

 ] 10 [، نقش مهمی داشته است.کاستن از انعکاس گرما توسط زمین جذب گرمای تابشی و نیز

ک طبقه در داخل زمین گاهی فرو شود و یمی در وسط حیاط مرکزی ساخته را که نمونه های گودال باغچه یا باغچال ها

یاز توان دید. گودال باغچه عالوه بر تامین خاک مورد نهای اقلیم گرم و خشک به خصوص در شهر یزد میرود را در شهرمی

و  هاکند و با توجه به کوچکتر بودن این حیاط ترسی به آب قنات را نیز فراهم می، امکان دسخشت های مورد استفاده در بنا

. اقلیمی تر از حیاط شکل گرفته است، فضایی به مراتب عالوه بر رطوبت گیاهان و خنکی آباستفاده از رطوبت و خنکی زمین 
] 15 [ 

نشست هوای خنک در شب های د اطراف آن ضمن برخورداری از نور و تهویه کافی باعث گودال باغچه و زیرزمین های متعد

شود که بام یا ، سبب میشب در شب هایی که آسمان صاف است زمین و بام به آسمان سرد. تابش معکوس از شودبستان میتا

 ] 10 [.ه منظور خوابیدن در شب آماده شودحیاط خنک و ب

چه در خانه های باعث شده که به کاشت درخت و ساخت گودال باغ ،تاثیر اقلیمی که عناصر باد و دمای هوا بر شهر یزد گذاشته

در منابع ستفاده از گیاهان در شهر و فضای داخلی ساختمان ها باعث تعدیل شرایط محیطی و صرفه جویی . اخود روی آورند

 ] 9 [.انرژی تجدید ناپذیر برای ایجاد آسایش حرارتی انسان شده که این خود از ویژگی های شهر پایدار است

 قنات 

ها وابسته دانسته است. این روزاین عنصر حیات بخش  به  زندگی خود راحیات و ، که در طول تاریخآب نیاز مهم بشر است 

اره اندیشی اساسی را بحران آب یک بحران تک بعدی منحصر به یک کشور یا ملت نیست بلکه یک نگرانی جهانی است که چ

 یران بنا. عنصر بنیادینی که دسترسی به آن در ابل کنترل تبدیل می شود، در غیر این صورت به یک فاجعه غیر قانیازمند است

ین و از طرفی مبحث مورد مطالعه ا در نواحی گرم و خشک ملموس تر استبه خصوص  ،کمبه شرایط جغرافیایی آن و بارنگی 

دامان آب های زیر  ( در اقلیم گرم و خشک است که برای بدست آوردن آب عمدتا دست بهتحقیق، نمونه موردی شهری )یزد

 .باشندزمینی کویر می

های زیرزمینی و  گردد که برای جمع آوری آبمیپیشینه آن به هزاران سال پیش بر ابتکاری ایرانیان که یکی از شیوه های

های اقلیم گرم و خشک بسیار تحت تاثیر آبی است بداع کرده اند قنات یا کاریز است. ساختار شهرن به سطح زمین ارساندن آ

 ]10 [.رسندطی فرسنگ ها به آبادی ها میکه پس از نی زمیآید، آب های زیرن منابع زیر زمینی بدست میکه از ای



گرفته اما هدف اصلی خشک و نیمه خشک، گرچه با هدف شرب، کشاورزی و دامپروری انجام میحفر قنات در دل زمین های 

ای هدهد پدیده قنات کارکردای صنعتی و دستی بوده که نشان می، فرهنگی و شکوفایی فعالیت هرونق اقتصادی، اجتماعی

. به گونه ای که میتوان آن را عاملی نیرومند در تحول اقتصادی و ایجاد د مختلف از جمله زیست محیطی داردمتفاوتی در ابعا

 ] 20 [حی خشک و نیمه خشک دانست.تعادل بیولوژیک و همچنین جلوگیری از تخریب سفره های آب زیرزمینی در نوا

، آسیاب کوشنکو در محله اختن آسیاب )آسیاب آبی( در زیرزمین اشاره کردت می توان به کارانداز دیگر نقش های آب قنا

 ] 10 [.سیاب وزیز از این نمونه ها هستندکوشنکری یزد و آ

شود و وجود آن مانند یک نعمت بارندگی نامی است که کمتر از آن در شرایط اقلیمی گرم و خشک و شهر یزد شنیده می

که نیازمند بارندگی  ،ست انسان ساختا ، ساخت قنات در این اقلیم معجزه ایآیداب میی و ارزشمند در منطقه به حسخداداد

امکان بهره برداری بهینه از ز انسان این اقلیم را بر طرف کند. سیستم آبرسانی قنات است تا تشنگی آن بر طرف شود و نیا

 .تواند مورد استفاده قرار گیردمی آورد و برای بلند مدتی با صرفه اقتصادی را بوجود میمنابع آب زیرزمین

قویت روحیه مشارکت و از طرف دیگر حفر و حفاظت از قنات نیازمند تعاون و همکاری مالکان و بهره برداران بوده و موجب ت

، که با شودز اسراف آن تا حد امکان کاسته میقنات برای همه مالکان ا گردد و ثابت بودن حق برداشت از آبکار جمعی می

 ] 9 [.ه جویی در مصرف را به دنبال دارداستفاده بهینه از منابع و صرف ،ید به حس جمع گراییتاک

 نتیجه گیری

 یا اینکه شهری مانند یزد را یک شهر پایدار معرفی نمود. ور کردصتوان شهر پایدار را به راحتی تحقیقت این است که نمی

و شرایط خاصی که در معماری و  . یزد با توجه به بافت قدیمیاستبا توجه به شرایط آن متفاوت  مقیاس پایداری هر شهر

توانسته تا حدودی پایداری خود را در اقلیم گرم و خشک نشان دهد. اما شاید اگر همین مقیاس  ،شهرسازی آن تعبیه شده

 .متفاوت دیگری را رقم بزند ه، نتیجتر شودکمی کالن 

طالعاتی به تجارب گذشته شهری م مدت است که یکی از راه حل های آن، نگرش زمند برنامه ریزی های طوالنیشهر پایدار نیا

، بافت قدیمی و سنتی است که برای این تحقیق با توجه به موضوعانجام شده علت انتخاب شهر یزد  های که در بررسی است

 .کندایفا می را در زندگی ساکنین خود همچنان پابرجا و سرزنده نقش خود

ها خود را بر اساس شیوه کار بادگیر ساخته های صنعتی توانمیولی ساخت  برای تمام خانه ها بادگیر وان نت شاید امروزه

ه و از همین قبیل را د ناپذیر را به دنبال داشته باشدکه هم آلودگی کمتر و هم حداقل استفاده از منابع تجدی کردطراحی 

ها برای حفظ سرمایه های خود برای نسل رتوان در جهت پایداری شهدیدی علمی تر نسبت به این راهکارها میکه با ها، حل

 .آتی تالش شود

 قدردانی

 این راه بسیار ما را یاری کردند. شکری که دربا تشکر از استاد گرامی، خانم دکتر ل
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 .1387،م. اقلیم و معماری، انتشارات خاک، ادبیات معماری و شهرسازی ،کسمایی] 7 [

 .1380مصالح سنتی، ح. معماری ایران، اجرای ساختمان با  زمرشیدی،] 8 [

 .1390، هرهای کهن، انتشارات گنج هنرشک ایران با تاکید بر ش، م. اصول پایداری شهری در اقلیم گرم و خلشکری، ا،.خلج] 9 [

 .1391 ، م. ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران، انتشارات تندیس نقره ای،توسلی] 10 [
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 .1386، انتشارات سروش دانش، پیرنیا، م. سبک شناسی معماری ایرانی] 13 [

 .1385، انتشارات دانشگاه تهران، . بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایرانوقبادیان، ] 14 [

 .1390، 70شماره  ،فصل نامه آبادی ،ی با طبیعت در معماری سنتی ایرانهماهنگی و سازگار س. ،عبداله زاده] 15 [

 .1388، رات یزدا، م. بادگیر نماد معماری ایرانی، انتشامحمودی] 16 [

 . 1383، وم انسانی دانشگاه ها)سمت(تب علانتشارات سازمان مطالعات و تدوین ک،  کیانی، م. معماری ایران )دوره اسالمی(] 17 [
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 .1392شهرسازی و توسعه پایدار، تهران ، 
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