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 و جذب گردشگري شهر يزد ابنيه سنتی نقش اقليم در معماري

 احسان بشارت: نام و نام خانوادگی

 ريزي گردشگري، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز کارشناسی ارشد برنامه

Email:ehsanbesharat@yahoo.com 

 

 چکيده:

هاي منحصرر بره دررد، ک ررت و نراکنردگی آ رار ا و بيابانييالقی( ، داشتن کويره –داشتن تنوع آب و هوائی ) کويري  ايران با

 هاي متنروع ببيعری برهوجود جاذبه و هاي زيستی بومی کهن و درهنگ غنی، اماکن مذهبی زيارتیتاريخی و بيادماندنی، شيوه

غنری ببيعری، هاي استان يزد با توجه به جاذبره است. شدههاي توريستی و منابق گردشگري جالب توجه تبديل کانون يکی از

توانرد باثرج جرذب و جلرب توجره جهرانگردان و تاريخی و بيادماندنی، مذهبی درهنگی و نيرز موقعيرت خروب جفراديرائی می

هاي تراريخی، سرنتی، شهر يزد بخابر دارا بودن و برخوردار بودن از ارزششد. با ايرانگردان بسياري چه از خارج و چه از داخل 

از معمراري  هر بعنوان يک شهر نمونه هاي مستحکم از قرن ننجم هجري به بعد و بادت قديمی شمعماري کويري همراه با ابنيه

مقاله حاضر با هرد  گسرترش توريسرم  .اي جهت جذب و جلب توريسم داخلی و خارجی داردسنتی و خشت خام جايگاه ويژه

اري از بادرت اکولروکيکی و سراخت و سراز بعلت برخروردسنتی يزد که  ابنيه خصوصيات و دضا هاي معردی بهدرهنگی شهر يزد 

در ايرن نرژوهش، بره را در جذب گردشگري شهر يزد بررسی می نمايرد.  آن می نردازد و نقشمعماري خشت خام مطرح است 

نتايج نشان می دهد که می توان برا احردا   .، از روش توصيفی و کتابخانه اي استفاده شده استمنظور تشريح و تبيين موضوع

هاي معماري سنتی منابق مختلف آن جا را به صورت يک مرکز توريستی درآورد. از آنجرا نمونه از هرکدام از نمونه يک يا چند

توان در راسرتاي که شهر يزد از نظر معماري )همگون با اقليم( و درهنگی مورد توجه گردشگران خارجی قرار دارد، از اين رو می

 تی استفاده کرد.توسعه توريسم اين شهر از اقامتگاههاي سن

 تی، ابنيه سنواکگان کليدي: معماري، اقليم، توريسم درهنگی ايران، گردشگري
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 مقدمه:  

بويژه در کشور ما که تنروع شرراي   انجام مطالعات و نژوهش هاي جامعی را در اين زمينه ايجاب می کند. اهميت تا ير اقليم بر معماري، 

ميزان متفاوت وترکيب گونراگون ثوامرل  م تحقيقات گسترده در اين زمينه امري اجتناب نانذير است.اقليمی در آن کامال مشهود است.انجا

اقليمی که خود ناشی از تفاوت موقعيت جفرادياي منابق مختلف است، حوزه هاي اقليمی متفاوتی در جان نديد آورده که هريرک ويژگری 

به اين حوزه هاي اقليمی، ويژگيهاي خاصی متناسب با شراي  اقليمی خرود هاي خاصی دارد. محي  زيست ، شهرها وحتی بناهاي مربوط 

دضاهاي شهري بويژه محدوده بادت هاي تاريخی و قديمی، به ثلت وجرود جاذبره هراي نوسرتالژيک،  (9831،سلطان زاده)به دست آوردند.

ی آن دوران می باشد از مقاصد مهم گردشگري به معماري، درهنگی و بناهاي ارزشمندي که نمادي از شراي  اقتصادي، اثتقادي و اجتماث

(. احياء بادت هاي تاريخی جهت بازگرداندن اين محورها به چرخه زندگی با رويکرد توريسم محوري در شهر 9811شمار می روند )زاهدي،

 می تواند از جمله جالب ترين جاذبه هاي شهري قرار گيرد و گردشگران را به سوي خود جلب کند.

تواند براي گردشگران و مسادرانی کره بره شرهر ، روسرتا يرا کشروري مسرادرت کند ، میکه درهنگ به ثنوان ثامل جذب ثمل میاز آنجا 

گذارد کره از کنند مؤ ر باشد ، بطوريکه اين دعاليتها، رويدادها يا محصوالت درهنگی همچون نيرويی الهام بخش و جذاب بر آنان ا ر میمی

در اين مقاله محقق سعی کررده اسرت ترا ويژگری هراي معمراري  (9831باشد . )همايون،هها و بناهاي تاريخی میجمله اين موارد اقامتگا

 نقش آنها را در جذب گردشگري شهر يزد بررسی نمايد. همچنين )سنتی( متناسب با اقليم يزد، خصوصيات و دوايد آن را و

نوع ، الگوهاي سنتی مختلف ساختمان سرازي و معمراري در منرابق شرهري و هاي متبا توجه به سابقه زياد تمدن در کشور و وجود اقليم

تواند آن جرا هاي معماري سنتی منابق مختلف در يک محل میروستايی شکل گردته است ، احدا  يک يا چند نمونه از هرکدام از نمونه

خوبی از لحاظ مزيت نسبی قرار دارد شهر قديمی يزد از جمله مقاصدي که در اين ميان در جايگاه  را به صورت يک مرکز توريستی درآورد.

است که با در اختيار داشتن بادت اکولوکيکی و معماري گلين و خشت خام و جاذبه هاي متنوع تاريخی و درهنگری، بسرتر مناسربی برراي 

ترممين امکانرات ضرروري و توسعه گردشگري درهنگی در آن وجود دارد، که در صورت تبليفات، شناسايی، مرمرت و احيراء، سراماندهی و 

زيربنايی الزم و نيز ارائه خدمات مناسب به گردشگران و جهانگردان، می تواند جايگاه با اهميتی در گردشگري بين المللری بدسرت آورد و 

هاي سرنتی توان در راستاي توسعه توريسم اين شهر از اقامتگاه، از اين رو میدرآمدهاي ارزي چشم گيري براي کشور و استان کسب کند 

 (9833،العات راهبردي گردشگري استان يزداستفاده کرد . )مط

 

 روش تحقيق :

در روش مطالعه و متردولوکي ايرن بررح، بيشرترين تمرکرز برر روي . بوده است و کتابخانه اي صورت اسنادي بهروش گردآوري ابالثات 

هاي محلری موجرود در اسرتان ) هاي دانشرگاهی ، کتابخانرهانرهبراي کسب ابالثات موردنياز، از کتابخمطالعات کتابخانه اي معطو  شد. 

استفاده از کتب تاريخی جهت مستند نمودن مطالب( و همچنين از کتابخانه ميرا  درهنگی ، صنايع دستی و گردشگري اسرتان اسرتفاده 

غررب ، خراسران جنروبی از شرر ، استان يزد با استانهاي اصفهان از غرب، دارس از جنوب و جنوب غررب ، سرمنان از شرما   شده است.
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( . محدوده مورد مطالعره ثرصره  بتری بادرت 9831خراسان رضوي از شما  شر  و کرمان از شر  و جنوب شرقی همجوار است . )قرايی،

ا  هاي با ارزش باقيمانده از محالت ابررمحدوده ممتاز ) بخش مرکزي شهر( ، محدوده ويژه ) قسمت 8باشد که شامل قديم شهر يزد می

 (9833)ادشار، باشد.شهر( و محدوده استحفاظی می

 

 يادته ها:

 شراي  اقليمی :  -

شوند، ثمدتاً در نواحی مرکزي و شرقی مملکت قرار دارند . دو منطقره دشتهاي دالت که بخش ثمده اي از مساحت کشور ما محسوب می

باشند . ايرن دو کروير قريرب يرک يزرع و با بارندگی بسيار اندك میاند که به بورکلی لم دشت کوير و کوير لوت در مرکز ايران واقع شده

 هفتم مساحت ايران را شامل می شوند . 

 هاي دالت به قرار زير است : خصوصيات کلی شراي  اقليمی دشت

 الف( آب و هواي گرم و خشک در تابستان، سرد و خشک در زمستان 

 ب( بارندگی بسيار اندك 

 ج( ربوبت هوا بسيار کم 

 د( نوشش بسيار کم گياهی 

 هر( اختال  زياد درجه حرارت بين شب و روز 

 و( در نواحی کويري و حاشيه کويري، بادهاي توأم با گرد و غبار 

بايد اضاده نمود که کمبود آب جهت کشاورزي و مصر  روزانه اهالی ، به ثالوه بادهاي شديد کويري که با شدت شن و خراك کروير را در 

کند ، همچنين به دليل ربوبت کم و دوري از دريا ، کند، محي  چندان مطلوبی را جهت سکونت ايجاد نمیيستی بخش میسطح منابق ز

تروان بره راحتری اختال  درجه حرارت هوا در بی شبانه روز زياد است ، همچنين در منطقه درخت و درنتيجه چوب کمياب اسرت و نمی

به مشکالت اقليمی دو ، معماري سنتی ما در ا ر تجربه چند هزارساله، راه حلهاي منطقری برراي  سقف و سرنناه ايجاد نمود . ولی با توجه

 (9831)قباديان،يک زندگی دلپذير در اين منابق دراهم نموده است . 

در شرراي  شکل نذيري بادت شهري و روستايی و تطبيق شراي  زندگی با ثوامل ببيعی و همچنين استقاده از اين ثوامل بادت شهري :  

توان بيان نمود که يکی از دستاوردهاي بسيار مهم معماري سنتی بسيار نامساثد آب و هوايی در اين منابق قابل توجه است . به جرأت می

 ما، در همين تطبيق و دراهم نمودن محي  مناسب زندگی در اين منابق خشک و بی آب و ثلف است . 

 به قرار ذيل است :  ن منابقدر اي خصوصيات کلی بادت شهري و روستايی

 الف( بادت شهري و روستايی بسيار متراکم 

 ب( دضاهاي شهري کامالً محصور 
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 ج( کوچه ها باريک و نامنظم و بعضاً نوشيده با با  

 د( ساختمانها متصل به هم 

 هاي زيستی براساس جهت آدتاب و باد هر( نحوه استقرار مجموثه

هاي کاکتوس و يا گياهان صحرايی تشبيه نمود . اين گياهان نوسته توان به بوتهرم و خشک ايران را میروستاها و شهرهاي سنتی منابق گ

توانند محيطی مناسب براي انتقا  شيره گياهی و رشد و نمو اي ضخيم و بسيار مقاوم به دور خود دارند و در تحت اين شراي  است که می

 در درون گياه بوجود آورند . 

ها و ساختمانها در مقابل ثوامرل جروي، خصوصراً براد امی دضاهاي زيستی اين منابق، اثم از دضاهاي شهري ، معابر، حياطبه بورکلی تم

 گيرد . اند و استفاده از باد مطلوب و تابش آدتاب با تمهيدات خاص صورت مینامطلوب کامالً محادظت شده

ها باريک و برا ديوارهراي نسربتاً بلنرد و در مسرير يرک خر  م هستند . کوچهبادت شهري در اين نواحی به هم دشرده و ابنيه متصل به ه

شکسته امتداد دارند . اصوالً هيچ دضاي شهري غيرمحصور در اين منابق وجود ندارد زيرا محادظت از دضاي غيرمحصور در مقابل شرراي  

ثبور دو نفر از کنار هم کادی اسرت ، برراي درراهم نمرودم ها که گاه دق  براي يکی از داليل باريکی کوچهنامساثد اقليمی ممکن نيست . 

شراي  اقليمی بهتر در دضاي معابر است . وجود ديوارهاي بلند در کنار معابر در ايجاد سايه درمقابل تابش آدتاب و همچنين حفاظت معابر 

  (9831ادهاي کويري تا ير بسزايی دارند.)همان ماخذ،در مقابل ب

شود . زيرا در ها، از نظر زيست اقليمی يک مزيت در منابق گرم و خشک و کويري محسوب میدر نيچ بودن کوچهبايد متذکر شد که نيچ 

)تصروير توانند به سرثت جريان داشته باشند و باثرج اخرتال  در زنردگی روزمرره شروند . مسيرهاي مستقيم و ثريض بادهاي کويري می

 (9شماره
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 ديم يزدثکس هوايی از بادت ق -9تصوير شماره

متمسفانه در رابطه با مسائل اقليمی ، بسياري از درسهاي معماري و شهرسازي گذشرته مرا جهرت براحری شرهرها وسراختمانهاي جديرد 

 باشد . هاي بسته و زير کولرهاي برقی، شراي  آسايش براي انسان دراهم نمیدراموش شده و در دصو  گرم به جز در ابا 

 درم بنا : 

 باشد : قرار ذيل می کليات درم بنا به

 الف( کليه بناها به صورت کامالً درون گرا و محصور 

 ب( کليه بناها داراي حياط مرکزي و اغلب آنها داراي زيرزمين ، ايوان و بادگير 

 ج( کف ابنيه و خصوصاً حياط نايين تر از سطح معابر 

 د( ارتفاع اتاقها نسبتاً زياد و ديوارها نسبتاً قطور 

 غالباً قوسی و گنبدي هر( اباقها

اند ، ساختمانها و حيراط آنهرا نيرز داراي يرک محادظت شدههمانگونه که دضاهاي شهري محصور و درمقابل شراي  نامساثد ببيعی کامالً 

هبی، باشند . اين مطلب در مورد کليه ساختمانها در اين منابق ، اثم از تجاري، مذحصار بسته و يک محي  زيست اقليمی کنتر  شده می

 کند . خدماتی و مسکونی صد  می

چنانچه ذکر شد ، نوسان درجه حرارت در منطقه بسيار زياد و ميزان ربوبت هوا کمتر از حد آسايش انسان است ، همچنين تابش آدتاب و 

ي سا  درجريان اسرت ، کند و بادهاي نر گرد و غبار کويري که در بسياري از روزهاحرارت آن در تابستان محيطی گرم و سوزان ايجاد می
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باشد . لذا با ايجاد يک حياط مرکزي در وس  ساختمان و تعبيه حوض آب و احدا  باغچره ، باثرج ادرزايش ربوبرت در محل آسايش می

دضاي زيستی ساختمان شده و ديوارهاي خشتی و آجري که به لحاظ تحمل بار سنگين باقهاي قوسی و گنبدي، با ضرخامت نسربتاً زيراد 

دهند و باالخره با قرار دادن کليه بازشوها رو شوند، مانند يک خازن حرارتی، نوسان درجه حرارت در بی شبانه روز را کاهش میساخته می

به دضاي نسبتاً مطلوب معتد  حياط و مسدود نمودن جداره خارجی ساختمان ) به جز در ورودي( ، ارتباط دضاي زيست داخل با دضراي 

خشرک منطقره احردا  شرده اسرت گررم و ه و يک اقليم کوچک و مناسرب برراي آسرايش انسران در اقلريم دخارج تا حد امکان قطع ش

 (9839،.)مهدوي

آورد . آب يا صورتی آشکار دارد و يا ننهان . در نمونه آشکار ، ظهور آب روان، آب به دو صورت انگيزه شکل نذيري شهر سنتی را دراهم می

 گيرد . سازد و جريان زندگی نيز در کنار يا نزديک به آن شکل میها را میودخانهنزديک به سطح زمين ، چشمه سارها و ر

 (9836،شود .)قزلباشلهاي خاصی يادته میح، راهکند و براي دسترسی به آن در نمونه ننهان، آب از ببقات زيرزمينی ثبور می

مسيرهاي قنات از ببقات زيرين سطح  زمين، و نياز دسترسری اي از شکل گيري شهر براساس آب ننهان است که در آن، ثبور يزد، نمونه

اي را به وجود آورده است . ثالوه بر آب، ثوامل ديگر مانند نور خورشيد، باد و گيراه نيرز در سراخت معمراري سرنتی به آب، بادت نيچيده

سل  بوده اسرت و براسراس ارکران زيرر ثمرل و رواب  موجود در محي  ببيعی م "بوم"نقشی حياتی دارند ، چراکه اصوالً معمار سنتی به 

 کرده است . 

 مردم واري ، يا کاربرد مقياس انسانی و نرهيز از هرگونه بيهودگی و شکوه بيجا و آذين بی سود .  -9

بسرتگی و نيراز اند ، و نرهيز از هرگونه واگفتهمی "بوم آورد "گيري از امکانات و مصالح محلی و آنچه که معماران خودبسندگی، يا بهره -2

 به بيگانه . 

کررده ها و معيارهايی که تناسی اندامهاي ساختمان از لحاظ درستی برح و تناسب و اسرتواري و زيبرايی تضرمين مینيمون ، يا اندازه -8

 است . 

 "اختيراري "،  "اريچهرارديو "اند کره درون گرايی ، به ويژه در خانه که هميشه مورد توجه مردم اين سرزمين بوده ، و خوش داشرته -1

 باشد . 

واري بنرا ان بره اسرتهاي بيش از نياز، که باثج هدر ردتن مصالح و باال بردن هزينه و ثردم ابمينرگنج و بنار ، يا نرهيز از کاربرد اندازه -1

 (9836،شده است .)همان ماخذمی

ماثی است، و از اين ديدگاه، موجب انسجام انسرانها گررد اجت -شهر سنتی در مرحله او  بيانگر اسالم به ثنوان قانونی براي زندگی مذهبی

يا حرم و منسروبين مقردس او  "منز  "شود . از بر  ديگر ، تمکيد بر شخصيت درد در اسالم ، اثضاي خانواده درد مسلمان را يکديگر می

اسرت ، خصوصری تررين ثرصره زنردگی محسوب کرده، و تمکيد اين مفهوم نهادين و حرم خصوصی ، که مکان نزديکترين ادراد يک داميل 

ماند . است و حياط يا قلب خانه سنتی، به ثنوان خصوصی ترين دضاي باز و باغ درون شهري، دور از چشم غير و مختص منسوبين باقی می

 دهد . اي باالتر از مفهوم دضايی باز قرار میاين ويژگی خانه سنتی است که حياط را در مرتبه
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 کنند . ده ، نشت تا نشت ، تنها نگاه به حياط دارند . از بيرون نيز، ديوارهاي بلند حد خارجی خانه را معين میها به صورتی دشرخانه

 هاي چهاردصل : خانه

هاي درون گراي اين منابق که هاي زندگی با شراي  اقليمی از خصوصيات بسيار مهم اين نواحی است . نمونه بارز آن در خانهتطبيق شيوه

توان مشاهده نمود اباقهاي ابرا  حياط اين ساختمانها بنابر دصل معين سا  مورد استفاده قررار هاي چهاردصل موسوم است، میبه خانه 

تابد و از گرماي بيشتري برخوردار گيرند، نحوه انجام کار بدين بريق است که در سمت شمالی حياط که آدتاب مايل زمستان به آن میمی

شود . دضراي اصرلی زمسرتان باشد و اغلب دعاليتهاي روزمره اهل خانه در اين قسمت ساختمان انجام مین میاست ، قسمت زمستان نشي

اند . داخرل دضراهاي ساختههاي بزرگ میهاي آنرا از ارسینشين روي محور اصلی قرار گردته و براي ورود بيشتر نور خورشيد اغلب ننجره

 شود . اي چون مقرنس کاري و آينه کاري ديده میت نيچيدهمرکزي با توجه به بسته بودن دضا، تزئينا

باشد . اين قسمت را نسار در تابستان اباقهاي سمت جنوب حياط که در سايه قرار دارند و خنک تر هستند محل سکونت ادراد خانواده می

باشد . در مواقعی که دماي هوا بسيار زياد بوده ، اهل خانره گويند و غالباً سرداب ) زيرزمين( در زير اين قسمت میر و خنک( می) سايه گي

 (9831،کردند .)قباديانر آن استفاده میاي خنک تبه سرداب ردته و از هو

ه باال صرعود کررده و هرواي خنرک ترر در سرطح نرايين اترا  ها زياد است تا هواي گرم بمعموالً ارتفاع قسمت تابستان نشين در اين خانه

ها مجراي ورودي بادگيرهرا يرا در ها از سمت روبه حياط کامالً باز است و در اين خانهجايگزين شود . تاالر قسمت تابستان نشين اين خانه

 ثقب تاالر و يا در سمت دوضلع مجاور آن قرار دارد . 

ارتباط مستقيم با حياط ندارد و درنتيجه نور و تهويه در آنجرا کرم اسرت ، آشرپزخانه و انبرار قررار دارد، در کنجها و قسمتهايی از خانه که 

و يرک مورد استفاده جهت نخت و نز ، هيزم و تاباله بوده است و جهت تهويه هوا در آشپزخانه ، سقف اين دضا بسريار بلنرد بروده ت سوخ

باالي گنبد و يا با  آشپزخانه قرار داشته است ، نور موردنياز آشپزخانه نيز از همين منفذ و  اي شکل به قطر حدوداً نيم متر درمنفذ دايره

 يا منفذهاي سقفی تممين شده است . 

دهرد . کند و ثالوه بر ايجاد سايه، لطادت هوا را نيز ادزايش میوجود حوض آب و گياهان در داخل حياط، کمبود ربوبت هوا را جبران می

شوند و حياط به ثنوان دضاي ارتبابی بين کليه قسمتهاي خانره و ورودي اباقها به حياط و يا به دضاي منتهی به آن باز می کليه بازشوها

شود و تنها بازشويی که با بيرون ارتباط دارد، در ورودي است که از بريرق هشرتی و باشد . تقريباً هيچ ننجره اي به بيرون خانه باز نمیمی

 شود . د به حياط مرتب  میداالن نسبتاً بلن

دادنرد و ها را اب میها يک تخت چوبی بزرگ در حياط وجود داشته . در تابستان اهل خانه در هنگرام ثصرر ، غرروب باغچرهدر اغلب خانه

ت انجرام کردند و دعاليتهاي مختلف مانند دور هم نشستن ، غذا خوردن يا خيابی و کارهاي ديگر برر روي ايرن تخرحياط را آب ناشی می

 شده است . می

 بطورکلی نايين تر بودن سطح حياط نسبت به کوچه داراي چهار مزيت است : 
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آب قنات و يا نهر که در جويهاي همسطح کوچه جاري است به بور ببيعی سوار باغ و باغچه داخل حياط و اگر آب انبار در زيررزمين  -9

 شود. باشد، سوار مخزن آب انبار می

 شود . شود و براي احدا  ساختمان استفاده میرداري شده، اگر خاك آن در حد نسبتاً خوبی باشد، خشت ساخته میاز خاك گودب -2

يابد و نوسران درجره حررارت کراهش با قرار گردتن بخشی از ساختمان در داخل زمين، تباد  حرارت بين داخل و خارج بنا کاهش می -8

 يابد . می

 (9831،همان ماخذ)دهد . هاي ساختمان و درنتيجه کل بنا مقاومت بهتري نشان میيهدرمقابل نيروي زلزله ، نا -1

نشت بام ، مکان زندگی و استراحت ثصر و شب تابستان است . اهميت ويژه نشت بام در دصو  گرم ، آن را مبد  بره دضرايی  نشت بام : 

سانتيمتر( حصار شده اسرت ترا  933گره ) 99رتفاع تقريبی يک گز و کند که به وسيله ديواره آراسته به باقنماهاي يکنواخت با اخاص می

دهد، آن را از چشم غير نوشيده دارد .ديوار درونی بام، نورگيرهاي سقفی و برجستگيهاي ناشی از سقفهاي گنبدي را در نشت خود قرار می

 تا سطحی تخت و امن و امان را براي ردت و آمد به وجود آورد . 

به بام ثبارتند از : انباري، رختخوابدان ، آبدارخانه و آبريزگاه که در داصله بين دو جدار ديوار درونی که نشت بام را حصار تاسيسات وابسته 

 گيرد .کرده است و ديوار بيرونی که حصار خارجی را آراسته است، قرار می

 

 :ثکس نشت بام يکی از خانه هاي سنتی يزد2تصوير شماره 

 تی : سازمانبندي خانه سن

گيرد ، در سطح ادقی، براساس سلسله مراترب دسترسری از بيررون ) حروزه خيلری دضاهاي خانه سنتی در سطوح ادقی و ثمودي نظم می

 شود . و اليه بندي نور و تاريکی نسبت به هسته مرکزي حياط است ، و در سطح ثمودي ، براساس مسير و خيز آب تعيين می (ثمومی

ن و حياط ، رديف سلسله مراتب دضاهايی است که با حفظ محرميت باغ درونی، دسترسری بره انردرون خانره را سردر ورودي، هشتی، داال

 سازد . ممکن می

هاي ابرا  حياط به ترتيب مکان اباقهاست که مستقيماً با نور، آب، گياه، هوا و به بورکلی با باغ درونی در تماس هسرتند . اباقهراي اليه

 (8گيرند .)تصوير شماره جا می اه در ابرا  حياطر و بادگير ، ارسی ، باالخانه ، گوشوار و تختگسه دري، ننج دري، تاال
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 خانه شامل دو حياط اندرونی و بيرونی -8تصوير شماره 

رانری، و بره هايی کره در حيابهراي ايگيرد . درختها و درختچهابعاد حياط متناسب با تعداد و نوع اباقهايی است که در ابرا  آن قرار می

باغچره خانره درراهم آورده  درشود، معين بوده و در مواقعی اولويت اقليمی و گاهی درهنگی موجبات کاشت آنها را خصوص يزد کاشته می

ترين درختها درگذشته درخت سرو بوده است ، که بعدها درخت انار جانشين آن شده است . به راستی، هيچ حيرابی در يرزد است . ثمده

دهد . از ميان ها را تشکيل میترين نوع درختهاي حياط خانهرخت انار در آن کاشته نشده باشد . نس از انار درخت انجير ثمدهنيست که د

 (9831،ل رايجترين است .)قزلباشفگلها نيز گلهاي زرد، سرخ، و مشکيجه ، شاه اشرقی ، شاه نسند و قرن

ه اين باغچه نيز به يک باغچه ميانی مربرع، و دو لنگره باغچره مسرتطيل تقسريم هاي حياط، مربع مستطيل است کترين شکل باغچهثمده

هايی هاي بردين اين مربع ميانی، بوتهکارند و در لنگه باغچهانجير ، مورد يا خرزهره می ،شود . در مرکز باغچه مربع ، ثموماً درخت انارمی

ل ، ميخک و فتر گلهاي يکساله نظير شاه اشردی و ابلسی و کمتر قرنم ل گل زرد، گل سرخ و به خصوص مشکيجه و در داخل باغچه بيش

 شود . هاي باغچه ثموماً زنبق کاشته میشاه نسند و در گوشه

 رديف حياط اندرونی : 

  قعی با ابعادي نزديک به باغ است.حيابی است بزرگ و وسيع که تناسب آن تابع آهنگ قرار گردتن اباقهاي ابرا  حياط و درموا

هاي ها و بوتهاين حياط مربع مستطيل، با حوض کشيده و دو باغچه مستطيل در بردين آن، آراسته به درختان انار، انجير و درختچه شکل

کره ( است  91تا  1سانتيمتر ) معاد   61الی  11گل زرد و گل سرخ و مشکيجه است ، حدداصل بين باغچه و حوض راه باريکی به ثرض 

  (9836)قزلباش،است .مشهور  "تريشه"که به 
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هاي خصوصی و ثمومی خصوصيترين حيابهاست و ادراد غيرر را حياط اندرونی، خاص زندگی ادراد خانواده است و در سلسله مراتب ثرصه

 به آن راهی نيست . 

مومی درون و بيرون هاي خصوصی و ثسنتی، که براساس نيازهاي مادي و معنوي و رثايت سلسله مراتل ثرصه انواع حياط معمو  در خانه

 خانه شکل گردته است ، با نامهاي نارنجستان ، بيرونی و اندرونی شهرت دارد . 

هاي حياط دار، به تنهايی واحدهاي مستقل و کاملی است . مجهز به انواع اباقهاي معمو  نظير تاالر ، سره دري، نرنج هريک از انواع خانه

 .  گاه و در مواقعی بسيار نادر حمامآشپزخانه، انبار، نستو، آبريزدري ، ارسی ، گوشوار و دضاهاي خدماتی نظير 

 رديف حياط نارنجستان : 

براي جلروگيري از سررمازدگی درختران مرکبرات در دصرل  "نوش بستن"عتی قابل سرنوشيده شدن، اصطالحاً سحياتی بسيار کوچک ، و

و يا هشت ضلعی يا دو يا چهار باغچه در گرداگررد يرا برردين  وض کوچک به شکلهاي مربع، مربع مستطيل،حسرماست . در مرکز حياط، 

 حوض و آراسته به درختان ليموترش، ليموشيرين ، نارنج و نارنگی است . 

 رديف حياط بيرونی : 

ار اي است . باغچه در چهحياتی است کوچک، به شکلهاي مربع يا مربع مستطيل . در مرکز اين حياط حوض دايره ، هشت ضلعی يا ستاره

 و آراسته به درختان مرکبات است.گوشه حوض يا بردين آن 

 حياط بيرونی ، خاص نذيرايی ميهمانان و ادراد غيرداميل و نامحرم به منز  است . 

دهد، و دضاهاي ديگر نظير آشپزخانه ، انبار، هشتی و بويله در اليه نشرت گرداگرد حياط را اباقهاي مسکونی براي روز و شب تشکيل می

 هاي رو به حياط جاي دارند . اباق

کارکرد دضاهاي ابرا  حياط براساسی خاص نيست ، بلکه برحسب روز، ماه و سا  به دراخور زمران، جوابگروي نيرازي متفراوت اسرت . از 

هراي زيرر توانند کارکردي متفاوت داشته باشند، هرچنرد کارکردگيرند و میسوي ديگر ، هريک از اباقها وظيفه اقليمی خاصی برثهده می

  :براي اباقهاي مختلف شناخته شده است

 تابستان نشين .  -تاالر و بادگير : ابا  جماثت و مراسم مذهبی

 بهار، ناييز و به خصوص زمستان نشين .  -سه دري : ابا  کار ، خواب، ناشتا

 نشين .  ننج دري : اجتماع اهل خانه ، ميهمانی ، سفره خانه براي اهل منز ، بهار، ناييز و زمستان

 خانه بزرگان ، بهار، ناييز و زمستان نشين .  ارسی : ميهمانی ، سفره خانه ، جماثت

 بنبی : خواب، ستراحت ) ابا  واقع بين دو ابا  تاالر و بادگير( تابستان نشين . 

اي برگزاري ميهمانی و سفره حياط : ميعادگاه جشن و سرورهاي ساالنه، مراسم ثروسی و مذهبی است، هرچند که از ابا  ننج دري هم بر

  (9836)همان منبع،شود .انداختن استفاده می

 تا ير ابنيه سنتی در جذب گردشگر
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ايران با گستره درهنگی و تاريخی، داراي شهرهاي تاريخی بسياري است که نذيراي گردشگران درهنگی است . بطوريکه گردشگرانی که به 

مندند که در بستر تاريخی و درهنگری ايرران ه تاريخی اين کشور هستند، برهمين اساس ثالقهکنند، جوياي درهنگ و نيشينايران سفر می

 (9831هاي سنتی امکانی براي رسيدن به اين هد  می باشد .)آشوري،زندگی کنند و مکان

ه و درسوده و محل سکونت هاي تنگ و باريک، ساختمانهاي کهنامروزه قسمتهاي قديمی بسياري از شهرهاي تاريخی ما در برگيرنده کوچه

گروههاي اجتماثی کم درآمد است ، درحالی که اين محالت ، روزي مراکز ثظمت و شرکوه زنردگی شرهري برود . در برخری از شرهرهاي 

تروان ضرمن حفرظ شود . در اين محالت قرديمی میتوريستی دنيا، از مراکز قديمی شهرهاي تاريخی به منظور جلب توريست استفاده می

هاي مختلف زمان قديم را با ابزار و ادوات ، نوشش لباس و محي  کراري وليه بناها و بادت قديمی شهر در قسمتهايی از آن، حردهسيماي ا

توانرد ضرمن ايجراد جاذبره هاي قديمی شهرهاي تاريخی ، به دعاليتهراي توريسرتی ، میهمان زمان به نمايش گذاشت . اختصاص قسمت

 (9833،)رنجبريانبادت قديمی شهرها جلوگيري کند . توريستی براي آنها از تخريب 

گذرد و بی يک دهه گذشته ، اين دکر و ايده که به نوبه خود چنرد محرور درهنگری را هاي سنتی در ايران چندان نمیاز ثمر ساخت هتل

هکتار از  311ی آن با مساحتی حدود کند بيشتر از قبل به ثمل تبديل شده است و م الً در شهري م ل يزد که بادت تاريختواماً دنبا  می

هتل سنتی شکل گردته اسرت .)مطالعرات راهبرردي گردشرگري  22رود ، هاي تاريخی ايران به شمار میترين و اصولی ترين بادتگسترده

 (9833استان يزد،

هاي سنتی برود ، رهنگی ساخت هتلهاي قديمی در يزد که به شکلی درسوده در آستانه ويرانی کامل بودند، يکی از محورهاي داحياء خانه

هاي سنتی است ، اين ثالقره منردي ترا آيند روي ديگر سکه ساخت هتلهايی که به ايران میاما جاذبه و ميل زندگی سنتی براي خارجی

 (1و 1شماره  ها تجربه کنند .)تصويرشود امروزه گردشگران خارجی دوست دارند زندگی سنتی را در اين هتلآنجا نيش ردته که گفته می
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 نمونه اي از اقامتگاههاي سنتی يزد -1تصاوير شماره 

 

 نتيجه گيري:بحج و 

امروزه در بسياري از کشورها، موقعيت خاصی براي جذب گردشگر وجود دارد و تبليفات زيادي براي جلب توجه مردم جهان به ثمل 

ليتهايی را انجام داده و بخشی از اقتصاد خود را بر اين صنعت متکی آيد ، همچنين کشورها جهت ارزآوري از بريق اين صنعت دعامی

هاي مناسب با توجه به غنی بودن ايران از نظر جاذبه هاي درهنگی و همچنين شراي  سياسی و اجتماثی خاص آن، يکی از گونه. اندساخته

است، گردشگري درهنگی و تاريخی می باشد. از جمله  گردشگري که با اين شراي   همخوانی بيشتري دارد و توسعه آن به مراتب راحتتر

مقاصدي که در اين ميان در جايگاه خوبی از لحاظ مزيت نسبی قرار دارد، شهر قديمی يزد است که با در اختيار داشتن بادت اکولوکيکی و 

 ي در آن وجود دارد.معماري گلين و خشت خام و جاذبه هاي متنوع تاريخی و درهنگی، بستر مناسبی براي توسعه گردشگر

هاي معماري سنتی منابق مختلف آن جا را بره صرورت يرک مرکرز در اين راستا می توان با احدا  يک يا چند نمونه از هرکدام از نمونه 

رو توريستی درآورد. از آنجا که شهر يزد از نظر معماري )همگون با اقليم( و درهنگی مرورد توجره گردشرگران خرارجی قررار دارد، از ايرن 

 توان در راستاي توسعه توريسم اين شهر از اقامتگاههاي سنتی استفاده کرد .می

 راهکارهاي دستيابی به توسعه گردشگري نايدار از منظر براحی کالبدي

 هاي الگوي هد  گردشگريتعيين خانه

ايد و نظور استقرار گردشگران به شمار میبه مي توسعه گردشگري در بادت تاريخی يزد ها به ثنوان نيشنهادي در راستاانتخاب اين خانه

 در آينده بر تعداد آنها ادزوده خواهد شد.

اي کامل از الگوي معماري بومی بادت تاريخی محسوب می ها نمونهخانه در اين محله انتخاب شد که هر کدام از اين خانه 91در اين راستا 

ي معماري بومی و همچنين ديد و منظر مطلوب بوده است. قدم بعدي تجهيز هاي الگو بر اساس داشتن ويژگيهاشوند. انتخاب اين خانه

 باشد.هاي هد  گردشگري بر اساس نيازهاي گردشگران میخانه
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هاي هد  گردشگري جهت استقرار گردشگران انتخاب شدند، خانه الگوي معماري که به ثنوان خانه 91موقعيت استقرار  6شکل شمارهدر 

 نشان داده شده است.

 

 هاي هد  گردشگريخانه الگوي معماري به ثنوان خانه 91موقعيت استقرار  :6شکل شماره
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