
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

1 
 

بررسی شاخصه های موثر بر بوم شهر در شهرسازی سنتی و جدید) شهر 

 یزد(

 دانش پژوهان پیشرو اصفهان، ایران موسسه آموزش عالیدانشجوی کارشناسی ارشد معماری اسالمی،، فاطمه اعرابی

maryam.rabi85@gmail.com 

 دانش پژوهان پیشرو اصفهان، ایران موسسه آموزش عالیدانشجوی کارشناسی ارشد معماری اسالمی، ساناز ریسمانچیان، 

s.rismanchian@gmail.com 

 دانش پژوهان پیشرو اصفهان، ایران عالیموسسه آموزش دانشجوی کارشناسی ارشد معماری اسالمی، نصیبه رستمی، 

Nasibeh.rostami@gmail.com 

 دانش پژوهان پیشرو اصفهان، ایران موسسه آموزش عالیدانشجوی کارشناسی ارشد معماری اسالمی،فاطمه حسن پور، 

Zahra122973@yahoo.com 

 

 

  چکیده:

با رشد سریع جمعیت شهری در جهان و افزایش نگرانی در مورد محیط زیست، چالش ایجاد شهر پایدار برای زندگی در اولویت 

شهری  توان ادامه رویکردهای توسعهشهر، را میها بود. ایده بومشهر واکنشی بر این نگرانیریزان شهری قرار گرفت و ایده بومبرنامه

در چارچوب نظری الگوی توسعه پایدار دانست. معماران سنتی ایرانی، در گذشته راهکارهایی برای پایداری شهرها داشتند، که 

ولی برای امر ،نبود اصشود، که یکی از دالیل این متأسفانه استفاده از این الگوهای سنتی در معماری معاصر ایران به ندرت دیده می

ترش روز باشد که با گسپایداری شهر و همچنین اجرای قدیمی اصول سنتی با جامعه مدرن معاصر و سلیقه کنونی مردم در تناقض می

شهر و ای بومهای، در ابتدا به  بررسی شاخصهکتابخانه -شود. این پژوهش که با روش توصیفیافزون شهرها این دالیل بیشتر می

ابی آن در شهر یزد سنتی در مقایسه با شهر فعلی یزد انجام شده است. این شهر در سالیان گذشته دارای پایداری محیطی بوده ارزی

ردازان بررسی پشهر پرداخته شده و نظریه، نظریههای پایداری شهری و بوماست. برای این ارزیابی ابتدا به بررسی تاریخچه و شاخصه

های اخیر و قبل از اینکه رشد شهرها تا حدود زیادی این ها در شهر یزد تا دههو بررسی این شاخصهشده است. سپس به معرفی 

پایداری را از بین ببرد و باعث به وجود آمدن  مشکالت زیست محیطی شود پرداخته است. در نهایت راهکارهایی برای حفظ این 

 است.پایداری و یا به وجود آوردن ثبات زیست محیطی ارائه شده 

 

 

 شهر، توسعه پایدار، شهر یزدشهرسازی، شهر پایدار، بوم واژگان کلیدی:
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 :مقدمه

 ایه گذشته از و نیست ای سابقه بی و جدید ایده پایداری

 ومب نگاه دیرباز از. است داشته وجود بشر زندگی در دور

 گونه به محیط با تعامل در انسان خاص بینی جهان و شناسانه

 و برگزیده را محیط با همسازی راه بشر، که است بوده ای

 .ستا داشته زیست محیط با آمیز مسالمت و عمیق ارتباطی

 بشر، کهن های فرهنگ و قدیمی های عرف» در مفهوم این

 ریمتک قالب در سنتی، زندگی در و داشته ریشه همسازی راه

 شده گر جلوه طبیعی منابع و طبیعت به گذاری حرمت و

 (1393،8)احمدی،.«است

. رددگ می باز اولیه های انسان زمان به پایداری تفکر قدمت

 رنو که را جنوب به رو غارهای غارنشین، انسان که زمان همان

 یننخست دید، تر مناسب یافت، می راه آنها داخل به خورشید

. برداشت طبیعت با مسالمت جهت در را خود های گام

 وجهت دور، های گذشته در پایداری تفکر وجود دیگر مصداق

 باد و آفتاب همچون ناپذیری زوال های انرژی به پیشین انسان

 یدتول فعال غیر های سیستم» ایران در مثال عنوان به. است

 راندو معماری از شده تدوین تاریخ قدمت به ای سابقه سرما،

 (1386نژاد و دیگران،)بهادری.دارد قبل سال 6000

 شوادان، یخچال، باد، آس قنات، نظیر تاسیساتی عناصر

 ورد های زمان در...  و مرکزی حیاط بادگیر، آبی، آسیابهای

 فکراتت و پیشین های انسان توانایی و درایت برای گواهی نیز

 دیگر طرف از .است محیط در پایداری ایجاد جهت آنان

 این و داردن چندانی سابقه طبیعت بر انسان نامناسب تاثیرات

 همم عامل دو به که است تازه نسبتا ای پدیده گری، اخالل

 سلطت دیگری و انسان جمعیت افزایش یکی. شود می مربوط

 خوردن مه به و آمدند پدید مدرنیته واسطه به که طبیعت بر او

 را عتطبی و انسان میان ناهماهنگ روابط بروز و طبیعت تعادل

 (1393،9)احمدی،.شدند ناشی

 زیست طمحی و طبیعی های سیستم پایداری و بقا حیات، حفظ

 حق امروز ساکنان و است ضروری آینده های نسل برای

 ختیاراتا و شده طبیعی های سیستم رفتن بین از موجب ندارند

 گیرندب تصمیم ها آن جای به و کنند سلب آنها از را آینده نسل

 محیط یندهآ تضمین لذا .باشند نداشته اختیار در منبعی هیچ که

 های اهر باید و است زمین کره معاصر ساکنان عهده بر زیست

 دیدتج پایداری، و حفظ ضمن در را منابع از بهینه استفاده

 (1393،11)احمدی،.کنند پیدا آن وری بهره و پذیری

با توجه به این روندها، اهداف اتحادیه اروپا با هدف توسعه 

های شهری، های پایدار و بهبود محیطمحل سکونتگاه

حمایت و پشتیبانی یک سیستم "فراخوانی را تحت عنوان 

اهی گشهری چند مرکزی، متوازن و ارتقای الگوهای سکونت

ه مین خواری را ببا منابع کارآمدی که پراکندگی شهری و ز

شهر اتحادیه اروپا تحت ارائه داد. پروژه بوم "حداقل برساند

توسعه شهری به سوی ساختارهای مناسب برای حمل "عنوان:

به وجود آمد و به اجرای اهداف پایدار با  "و نقل پایدار

های خاص گاهی برای مکانطراحی مدل سکونت

 (2005،23پرداخت.)گافرون و دیگران،

 روند افزایشی سریع جمعیت انسانی به ظر گرفتنبا در ن

ویژه جمعیت شهری در جهان و استفاده از انرژی 

توان به عمق استفاده بیش از اندازه از منابع غیرفسیلی می

وارده بر محیط زیست به ویژه محیط  طبیعی و ضررهای

زیست شهری توسط نسل فعلی پی برد که در واقع 

باشد.)ذاکریان و برخالف اهداف توسعه پایدار می

( سیر صعودی رشد جمعیت در شهرستان 1392دیگران،

یزد  بعد از اصالحات ارضی با فروپاشی بخش کشاورزی 

 هدر اقتصاد کشور و تقویت بخش صنعت و خدمات همرا

بود که سبب مهاجرت روستاییان به سوی شهرها گردید. 

کاری،  به هم خوردن ها باعث افزایش بیاین مهاجرت

قواره و نامتعادل شهرها شده های مدیریتی، رشد بیتعادل

است و محیط زیست شهری را به مخاطره انداخته است. 

-این مقاله با هدف بررسی و شناسایی عوامل و شاخص

و ارزیابی آن در شهر یزد و و شناخت شهر های بوم

عناصر ناپایدار و کاهش آنها در جهت رسیدن به توسعه 

و ارائه راهبردهایی بر  هایت یک بوم شهرپایدار و در ن
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-مبنای مسائل زیست محیطی جهت رسیدن به یک بوم

شهر در شهرستان یزد شکل گرفته است. در این تحقیق با 

ه به ر آن شده است کای سعی بکتابخانه -روش توصیفی

-گیری یک بومبررسی و شناخت عوامل موثر در شکل

ه ای کشهر پرداخته و با مقایسه آن در شهر یزد در دوره

این شهر کویری ایران دارای پایداری بوده و شهر یزد 

فعلی که با روند رو به رشد صنعت به سوی ناپایداری 

ر هها در این شکند به ارزیابی این شاخصهحرکت می

-دنرسیپرداخته شود و در نهایت به ارائه راهکاری برای

 است.شدهتالشپایداریاینبه

 

 توسعه پایدار: -

. است آورده ماندنی و بادوام معنای به را پایداری دهخدا

 یم نظر مد نیز بحث این در که پایداری واژه کنونی معنای)

 اشتهد تداوم آینده در تواند می که آنچه» از است عبارت باشد

 یفتوص منظور به ای گسترده طور به امروز» واژه این.« باشد

 در بتوانند تواما انسانی، و طبیعی های نظام آن در که جهانی

 می گرفته کار به دهند، حیات ادامه دور ای آینده

 (4 ،1393احمدی،).«شود

 تیمد برای است چیزی داشتن نگه معنای به  Sustain کلمه

و  دنکر حفظ و داشتن نگه مفهوم به و شود کم آنکه بدون

 معنای به Sustainable باشد و در صفت پایدار بودن،می

 به هک نحوی به است انرژی و طبیعی محصوالت از استفاده

 که کند می توصیف را چیزی صفت این. نزند صدمه محیط

 تداوم هب نتیجه در و است زندگی تامین و تغذیه آرامش، باعث

شود و در نهایت به  می منجر آن کردن طوالنی و زندگی

 (4)همان، .باشدمعنای توسعه پایدار می

 برنامه ی درباره ای گسترده نقدهای و ها پرسش 60 دهه در

 رحمط زیست محیط بر آن ناسازگار پیامدهای و توسعه های

 توسعه در پایداری موضوع طرح به منجر نهایت در که شد

 پایداری» «نه پایداری، بدون توسعه» شعار آن، از پس. شد

 اهشک هدف زمان این در .یافت رسمیت نیز «نه توسعه، بدون

 که بود آن بر سعی و بود ها سوخت و طبیعی منابع مصرف

 ذیرتجدیدپ های انرژی کارگیری به طریق از سوختی منابع

 (14)همان،.شوند حفاظت خورشیدی انرژی مانند

 متحد ملل سازمان عمومی مجمع میالدی 1986 سال در

 گرفت ستزی محیط المللی بین کنفرانس برگزاری به تصمیم

 ای بیانیه ،1972 ژوئن در جهانی کنفرانس اولین نتیجه در و

 حیطم از حفاطت تنگاتنگ ارتباط بر آن طی که شد مطرح

 وسهت» مفهوم پیوند این از و شد تاکید توسعه حق و زیست

 از فراتر ها نگرانی میالدی 80 دهه در. شد زاییده «پایدار

 های نگرانی و رفت تجدیدپذیر فسیلی منابع موضوع

 و تزیس محیط به مردم توجه محیطی، زیست و اکولوژیکی

 هتوج مورد محیطی زیست های بحران از یافتن آگاهی نیز

 و توسعه جهانی کمیسیون 1983 سال در .گرفت قرار خاص

 که شد تشکیل «لند برانت» خانم ریاست با زیست محیط

 در «مان مشترک آینده» عنوان تحت را خود نهایی گزارش

 رد منشوری مذکور، کنفرانس در. کردند منتشر 1987 سال

 لهمسئ مهمترین به را جهانی توجه که گردید تهیه اصل 27

 در آن از پس. نمود جلب زیست محیط یعنی 21 قرن بشری

 اهداف از یکی 2000 سال سپتامبر در متحد ملل هزاره اجالس

 دیگری و زیست محیط پایداری تضمین هزاره، توسعه

 (14،)همان.بود توسعه برای جهانی مشارکت

 زیر کلش به را پایدار توسعه محیط، و توسعه جهانی کمیسیون

 :است کرده تعریف

 ونیکن نیازهای که ای توسعه از است عبارت پایدار توسعه»

 برآوردن در را آینده های نسل توانایی آنکه بدون را جهان

 (15،)همان.«کند می تامین بیفکند، مخاطره به خود نیازهای

 عمناب رساندن حداقل به پایدار، توسعه» چوگول دیدگاه از

 این در و دهد می قرار خود اهداف راس در را نشونده تجدید

 فیتظر جذب شونده، تجدید منابع از پایدار استفاده راستا،

 قرار منظور را بشر نیازهای به پاسخگویی و محلی های

 توسعه را پایدار توسعه جهانی ( بانک1380)عزیزی،.«میدهد

 (1393،16)احمدی،.«باشد داشته دوام که، داند می ای
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 یازهاین تامین با مواجه است تحولی پایدار، توسعه» بنابراین

 نتامی در آینده نسل های قابلیت بردن بین از بدون امروز

 اکولوژی، انمی ناگسستنی پیوند نیازمند تحول این. نیازهایشان

 و اقتصادی های پیشرفت و است اجتماعی امنیت و اقتصاد

 دتم دراز جریان با تطابق در باید اجتماعی زندگی شرایط

 تعاریف (1380)عزیزی،.«باشد زندگی طبیعی های پایه حفظ

 تصادی،اق محور سه بر بیشتری وضوح با پایدار توسعه اخیر

 این تاکید. اند شده متمرکز اجتماعی و محیطی زیست

 و محیطی زیست مسائل تنها نه که است این بر محورها

 قرار مدنظر باید را پایداری اجتماعی جوانب بلکه اقتصادی،

 (18همان،).داد

 :دارد اصلی بعد سه پایدار توسعه اساس این بر

 پایداری زیست محیطی                              -1

 پایداری اقتصادی -2

 پایداری اجتماعی  -3

         

 

 شهر:بوم - 

 شهری را شناسیسازمان بوم« ریچارد رجیستر»1975در سال 

به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی در شهر برکلی کالیفرنیا با 

هدف بازسازی شهرها در تعادل با طبیعت بنیان نهاد. در همین 

شهر توسط او به پروژه طراحی شهر سال نخستین بار واژه بوم

-برکلی اطالق شد و از آن پس در مجامع علمی و کنفرانس

ی اجرایی مورد استفاده هاهای تخصصی و همچنین در زمینه

هر شپردازان مختلفی در زمینه بومگسترده قرار گرفت. نظریه

پدید آمدند که هر یک از منظری این ایده را گسترش داد. به 

شهر مدیون ، پیدایش ایده اولیه بوم«مارک رزلند»عقیده 

گرایان و فعاالن محیط زیستی گرایان، تجربهطراحان، عمل

ای از جوانب مختلف این نظریه گوشهاست که هر کدام به 

اند و انسان را متوجه مسایلی کردند که تا پیش از آن پرداخته

هر در شاندیشید. علیرغم این مسئله که بومکمتر به آن می

شود، بیشترین تحلیل صورت حیطه علوم شهری مطرح می

شهرها مرتبط با مسایل مخاطرات اقلیم و گرفته در زمینه بوم

هر شریزی و اجرای بومت بوده است. فرآیند برنامهمحیط زیس

جایگاه دوم را در منابع مرتبط داراست. طراحی شهری و 

ف و در پردازان تعریشهر با وجود اینکه توسط نظریهشکل بوم

ای هبرخی موارد ترسیم شده است، در مطالعات علمی و نمونه

 10اجرایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تا کنون 

شهر برگزار شده که اولین آنها در سال کنفرانس با عنوان بوم

ای بعدی هدر شهر برکلی کالیفرنیا بوده است. کنفرانس 1990

در کشورهای استرالیا، سنگال، برزیل، چین،هند، ایاالت 

متحده)سانفرانسیسکو(، ترکیه، کانادا)مونترال( و نانت فرانسه 

رها به صورت موردی برگزار شده است. در مقاالت این سمینا

یکن شهر اشاره شده، لو پراکنده به برخی معیارهای شکلی بوم

ای مدون از آن در متون موجود در زمینه ابعاد شکلی مجموعه

 (1393شود.)شریفیان و مفیدی شمیرانی،شهر دیده نمیبوم

شهر یک شهر یا قسمت وابسته به آن است که بین عوامل بوم

محیطی برای رسیدن به توسعه اجتماعی،اقتصادی و زیست

کند و با درنظر گرفتن مالحظات پایدار توازن ایجاد می

محیطی طراحی شده است. یکی از الزامات رشد زیست

ای، هماهنگی متوازن و همه جانبه در مقیاس شهری و منظقه

 محیطی و نظامهای مختلف از جمله شرایط زیستمیان بخش

 (1396یگران،فر و دفعالیتی منطقه است.)نظم

شهرهایی با محیط »شهرها، به عقیده ریچارد ریجستر، بوم

شوند. تر ساخته میای سالمهستند که برای آینده« زیست سالم

از  ایشهر به عنوان چتری شامل طیف گستردهدر واقع بوم

محیطی شهری با هدف رسیدن به های پیشنهادی زیستطرح

سعه، شناختی توبوم پایداری شهری تعریف شده است. در بعد

رشد و تحول شهر، ضرورتاً به حیات طبیعی آن وابسته است. 

شهر، ایجاد شهری با ورودی کمتری از مصالح و مراد از بوم
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-مواد و خروجی کمتر از مواد زائد و ضایعات و آلودگی

شهر، رهبردی است که به کاهش فشار بر هاست. مفهوم بوم

کند. می بیستم کمکان یکزیست و منابع طبیعی تا میزمحیط

 های توسعه پایدار شهری اینشهر از سایر نظریهوجه تمایز بوم

-شهر، سه رکن هرم پایداری یعنی مسائل زیستاست که بوم

محیطی، اقتصادی و اجتماعی را دارد، با این تفاوت که آنها 

پیوندی با یکدیگر دارند که بازخوردشان بر هم همواره دیده 

های شهر با سایر نظریههای بومگر تفاوتشود. از دیمی

شهر، مسائل بندی ارکان است. در بومپایداری، اولویت

ترین مسئله بوده و سایر مسائل  را احاطه زیستی بزرگمحیط

کند. مسائل اجتماعی و کیفیت سکونت در درجه دوم و می

فر و یابد.)نظمدر انتها مسائل اقتصادی اهمیت می

 (1396دیگران،

 

 شهر(:حلقه بوم1تصویر)

 

 (1396فر و دیگران،مأخذ:به نقل از وانگ)نظم

 

شناسی)اکولوژیک( و در شهر، شهری دارای سالمت بومبوم

های توازن با طبیعت است. این شهر از طریق حفظ حوزه

وری انرژی، تناسب الگوهای زیستی در ترکیب طبیعی، بهره

مصالح بومی و سایر با الگوهای حمل و نقل، استفاده از 

ترین وجه تمایز این شهر گردد. مهماهداف پایداری ایجاد می

-ی حداکثری از دوچرخه، پیادهبا سایر شهرها در استفاده

مداری، توجه به محالت و نواحی با اختالط کاربری، در یک 

ی چند مرکزی حمل و نقل عمومی است که در ترکیب شبکه

های سبز و با رعایت اهداف مناسب با فضاهای عمومی، عرصه

میراث فرهنگی، مکانی جذاب را برای کار و زندگی فراهم 

آورد. اهدافی که از ایجاد یک اکوسیتی به منظور می

اندازهای آینده در سطح مساعدت در راه محقق نمودن چشم

ر رود، قابل انطباق بر عناصیک سکونتگاه پایدار انتظار می

ار شهری، حمل و نقل عمومی، ریزی شهری شامل ساختبرنامه

 (1388انرژی و اقتصاد اجتماعی است.)فرهمندیان،

 

های شهر از سایر نظریهوجه تمایز بوم 2-1

 توسعه پایدار شهری:

شهر سه رکن هرم پایداری یعنی مسایل محیط زیستی، بوم

مسایل اقتصادی و مسایل اجتماعی را دارد، با این تفاوت که 

که بازخوردشان بر هم، همواره دیده  آنها پیوندی با یکدیگر

های شهر با سایر نظریههای بومشود. از دیگر تفاوتمی

ط شهر، مسایل محیبندی ارکان است. در بومپایداری، اولویت

ند. کزیستی بزرگترین مسئله بوده و سایر مسایل را احاطه می

مسایل اجتماعی و کیفیت سکونت در درجه دوم و در انتها 

کند.)شریفیان و مفیدی تصادی اهمیت پیدا میمسایل اق

 (1393شمیرانی،

 

 شهر:مها و خصوصیات بوویژگی 2-2

شهر این است که باید با طبیعت در ایده کلی یک بوم

-هماهنگی و توازن باشد. این مورد از طریق الگوهای سکونت

گاهی با انرژی موثر و ذخیره فضا)استفاده بهینه از فضا( در 

های آب الگوهای حمل و نقل، جریان مواد، چرخهترکیب با 

و ساختار زیستگاه قابل دستیابی است که به اهداف کلی برای 

 (25 ،2005بط است.)گافرن و دیگران،تپایداری مر

 

 شهرهای یک بوم(: نمایش ایده مشخصه1جدول)
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2005،42مأخذ:گافرن و دیگران،

-هر میشچه را که یک بومشهر نه تنها تأثیر کلی آنایده بوم

کند، بلکه هدف آن ارتقا آگاهی از تواند باشد، منتقل می

-ریزی شهری پایدار است. هدف کلی ایده بوممسائل برنامه

تمرکز بر تکوین الگوهای استقرار برای شهرهای پایدار شهر 

های یک سیستم حمل و نقل سازگار با و تأکید بر ویژگی

 (2005،40ست است.)گافرن و دیگران،محیط زی

 شهر:اهداف بوم 2-3

ی ریزی شهری در اکوسیتپنج عامل اصلی در ارتباط با برنامه

 ی شهری که شامل: وجود دارد، زمینه و چهار جزء توسعه

 -ساختار شهر، حمل و نقل، گردش ماده و انرژی و اقتصادی

 های شود. هر یک از این عوامل شامل جنبهاجتماعی می

( در هر زمینه، اهدافی 1388گوناگونی است.)فرهمندیان،

-منطبق با اهداف کالن اکوسیتی و برای محقق کردن چشم

 شود:انداز آن به شرح زیر تدوین می

ز خصوص اه حداقل رساندن تقاضای استفاده از زمین بهب -

 های سبز و بکر طبیعیحوزه

 به حداقل رساندن استفاده از مواد اولیه و مصرف انرژی -

 یابهینه کردن تعامالت میان جریانات درون شهری و منطقه -

 به حداقل رساندن تخریب محیط طبیعی -

 احترام به محیط طبیعی -

 جایی در شهربه جابه کاهش نیاز -

ارضای نیازهای اصلی و محقق کردن ساختارهایی برای  -

 مراقبت از انسان

 کاهش خطرات برای سالمتی انسان -

 ارتقا سالمت روحی و جمعی -

 خلق چارچوبی برای یک حکمرانی مطلوب -

 ی پایدارافزایش آگاهی عمومی نسبت به توسعه -

نه و مقاوم در مقابل بحران و تحقق اقتصاد محلی، مبتکرا -

 متنوع

 وری(های زندگی)افزایش بهرهبه حداقل رساندن هزینه -
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ی اکوسیتی موارد زیر باید مد نظر قرار برای ایجاد و توسعه

 گیرید:

آبی  شناختی، بازیافت ضایعاتایجاد تسهیالت بهداشتی بوم -

 و جامد.

ن و محل کار ایجاد هوای تمیز، منابع آب سالم، غذا، مسک -

 بهداشتی، خدمات شهری و حفاظت در برابر بالیای طبیعی.

شناختی و محافظت از محیط ایجاد صنایع با ساز و کار بوم -

ی مجدد از مواد، حفاظت از منابع، زیست از طریق استفاده

های برآورده کردن نیازهای انسان، حمل و نقل کارآ، انرژی

 ی عمر مفید.تجدیدپذیر و چرخه

ساختارهای مصنوع یکپارچه، توجه به فضاهای باز مثل  -

ها و ها و پلها مثل خیاباندهندهها، ارتباطها و پارکمیدان

ها و خطوط ساحلی برای حداکثر عناصر طبیعی مثل آبراه

ی شهروندان در عین حفظ انرژی دسترسی در شهر برای همه

لودگی دگی، آو منابع و مقابله با مسائلی مانند تصادفات رانن

هوا، از بین رفتن منابع آب، تأثیرات جزایر گرمایی و گرم 

 شدن جهان.

 شود مردم به موقعیت خودشناختی که سبب میآگاهی بوم -

در طبیعت و هویت فرهنگی پی ببرند و احترام به محیط کمک 

کند تا رفتار مصرفی مردم تغییر کند و ظرفیت آنها در می

ی شهری افزایش هابومحفظ کیفیت زیست

 (1388یابد.)فرهمندیان،

 

 شهرریزی بومشهر منطبق بر عناصر برنامه(: اهداف کلی بوم2تصویر)

 Mersal,2016 :مأخذ

 

 پردازاناز منظر نظریه شهربوم -3
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ه رجیستر معتقد است: اگر بشر ب ریچارد ریجیستر: 3-1

ن اندیشد باید ایبقای گونه انسانی بر روی زیست کره می

حقیقت را بپذیرد که تمامی موجودات زنده در شهر به یک 

ا شهر رهای یک بوماندازه حق حیات دارند. رجیستر شاخصه

کند که شامل دسترسی بر مبنای در پانزده مورد بیان می

مجاورت، هوای تمیز، خاک سالم، آب سالم و تمیز، منابع و 

مواد پاسخگو، انرژی پاک و تجدیدپذیر، غذاهای سالم و در 

های اجتماعی سالم و دسترس، فرهنگ سالم، ساخت ظرفبت

العمر، مشارکت، اقتصاد سالم و عادالنه، تحصیالت مادام

تی سالم، ظرفبت برد زمین و کیفیت زندگی، تنوع زیس

ا هشود.او برای هریک از این شاخصهشناسانه مییکپارچه بوم

کند.رجیستر جلب مشارکت شهروندان را معیارهایی تعیین می

داند و عناصر بصری فضای شهر میعامل اصلی موفقیت بوم

ترین عامل قابل ادراک رای ساکنین شهری را به عنوان مهم

 (1393)شریفیان و مفیدی شمیرانی،کند.شهر معرفی می

 

تأکید داونتون بر فجایع انسانی حاصل  پل داونتون: 3-2

آل را تعریف شهرهای ایدهاز شیوه زندگی مدرن است. او بوم

ان شناسانه عنوشهربومکرده و نظریه خود را تحت عنوان آرمان

کند. داونتون شهرساز عصر حاضر را درمانگری معرفی می

ی های سرطاناید به شهرهای مدرن به عنوان سلولکندکه بمی

کره مبتال به سرطان ریه بنگرد و تا پیش از فراگیر شدن زیست

نتون کره، تدبیری اندیشید. داوبیماری در تمامی پیکره زیست

یست داند،  و بنظریه خود را تکمیل کننده نظریه رجیستر می

 د. اینکنشهر آرمانی خود تعریف میشاخصه را برای بوم

ها عبارتند از رابطه هوشمندانه و در پیوستگی کامل با شاخصه

کره و سامانه زیستی، ارتباط متقابل با منطقه زیستی و زیست

به عنوان بخشی از کلیت آن، پاسخگویی کامل به مکان، 

شناسانه، شکل فشرده شهری، الگوهای بندی زیستمنطقه

عمومی، معماری توسعه پیاده محور و بر مبنای حمل و نقل 

عه شناسانه، جامارگانیک و همساز با اقلیم، حداقل ردپای بوم

و  های اخالقییکپارچه و نهادینه شده، اقتصاد قوی با دغدغه

شناسانه، حداقل و حداکثر مقیاس محیط زیستی، خدمات بوم

تعریف شده، دسترسی بر مبنای مجاورت، استفاده مجدد و 

ف انرژی، مدیریت تمامی سازی مصرمسئوالنه آب، بهینه

منابع، پاسخگویی به اقلیم، نهادینه شدن عدالت و برابری 

 اجتماعی. )همان(

 

 شناسانه را ایجادیانگ هدف از طراحی بوم کن یانگ: 3-3

وا داند که محتهایی همانند سامانه زیستی میو نگهداری سازه

کره، در هماهنگی کامل های زیستو خروجی آنها با پروسه

-هها و بقای بشر کمک کند. او برنامده و به حفظ تنوع گونهبو

ریزی شناسانه را مطرح و آن را روش برنامهریزی جامع بوم

ه نگر بر علم و تکنولوژی کداند.بر لزوم نگرش کلآینده یم

رزد ودر یکتایی کامل با محیط زیست طبیعی باشد تأکید می

های مقیاسو راهکارهای خود را برای محیط مصنوع، از 

ای و شهری آغاز کرده و در نهایت در مقیاس بزرگ منطقه

های مهندسی، معماری و طراحی صنعتی تدقیق زیرساخت

دهد که در پایان عمر هایی را پیشنهاد میکند. او سازهمی

بل طبیعی بازگردند و پسماند غیرقا مفیدشان به محیط زیست

سانه، شناریزی بومبازیافتی از خود به جای نگذارند. برنامه

لی در حبخشد و راهشناسانه کنونی را بهبود میعدم تعادل بوم

 (هماندهد.)مقابل تغییر اقلیم جهانی ارایه می

 

فیلین گافرون، گی هویسمانس و فرانتس  3-4

هر شریزی در یک بوماز این دیدگاه پنج عامل برنامهاسکاال: 

رند که شامل کالبد و چهار بخش توسعه شهری وجود دا

ساختار شهر، حمل و نقل، جریان مواد و انرژی و عوامل 

های طبیعی و اقتصادی اجتماعی است. کالبد به محیط

ه اند و بمصنوعی اشاره دارد که تحت تأثیر شهر واقع شده

کمک شهر به یکدیگر متصل شده و باعث ایجاد چارچوبی 

شوند. ساختار رد درونی شهر میعمومی جهت درک عملک

 گردد که به عنوان یکشهری به واقعیت کالبدی شهر بازمی

سامانه درونی در نظر گرفته و شامل تقاضای زمین، کاربری 

زمین، فضای سبز، افق دید، آسایش شهری، فضای عمومی و 

های متعدد حرکت با سرعت کم، حمل هاست. شیوهساختمان
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-وسایل موتوری شخصی و جابه و نقل عمومی، حمل و نقل

های مرتبط به بخش حمل و نقل است. جایی کاال از جنبه

جایی یا جریان انرژی و مواد در جریان مواد و انرژی، به جابه

های مختلف شهری و کالبدی اطالق فضا و از طریق سامانه

شود. انرژی، آب، مواد زاید و مصالح شاختمانی در این می

گیرند. بخش اقتصادی، اجتماعی ر میبخش مورد بررسی قرا

های انسانی اشاره دارد که فرآیندهای اجتماعی و به فعالیت

سازند و شامل مسایل زندگی اقتصادی شهر را مشخص می

-مفیدیوشریفیان) شود.ها میاجتماعی، اقتصادی و هزینه

(1393،شمیرانی

 شهر از دیدگاه نظریه پردازان(: بررسی تطبیقی معیارهای شاکله بوم2جدول)

 گافرون و دیگران یانگ داونتون رجیستر عوامل

ی
هر

 ش
ظر

من
 

های گیاهی بومی، های کاشت و گونهاستفاده از شیوه -

 سازی ارگانیک و کشاورزی شهریباغ

 کاشت متراکم -

 استفاده بهینه از آب در منظر -

های شهری، مزارع شهری، مسیرهای کاشت وجود باغ -

 شهری و دیوارهای سبز

 مشهود بودن تنوع گیاهی و جانوری در سطح شهر -

 مشهود بودن تنوع زیستی -

 افزایش سطح سبز در کف، جداره و سقف -

پیوستگی فضای سبز در منظر  -

 شهری

 سبز عمودی منظرسازی -

استفاده از بام سبز و خط آسمان  -

 سبز

های گیاهی و استفاده از گونه -

 کاشت بومی

انداز و حفاظت از چشم -

ای همیراث طبیعی و تنوع گونه

 زیستی در شهر

های ادغام عناصر و سیکل -

 طبیعی در بافت شهری

احیا و تقویت فضای سبز  -

 شهری در سطوح مختلف

د 
الب

ک

ی
یک

یز
ف

ش 
 هر

ذاری گشاکله شهر در هماهنگی با بستر طبیعی با ارزش -

 تک عوارض طبیعیبه حضور تک

 رهکشاکله شهر در هماهنگی با منطقه زیستی و زیست -

-شاکله شهر در هماهنگی با توپوگرافی و ویژگی -

 های مختص شهر

 شاکله شهر در هماهنگی با منطقه زیستی -

 ی شهراهمیت دادن به بستر بوم -

 

تطابق شهر با وضعیت آب و  -

 هوا، توپوگرافی، اقلیم

ی
هر

 ش
ار

خت
سا

 

 کاربری مختلط -

های ساختمانی و محورهای یابی صحیح تودهمکان -

 حمل و نقل با توجه به سامانه زیستی

 اختالط مساکن جمعی خصوصی -

 بافت فشرده و مرکز محور -

های حمل و نقل پیاده، دوچرخه، شاخص بودن شبکه -

 ریلی و حمل و نقل عمومی در تمامی نقاط شهر

 پرهیز از گستردگی اندازه شهر-

روی و حداقل نیاز برای استفاده از شهر قابل پیاده -

 وسایل موتوری

 مراکز متعدد شهری -

 دسترسی بر مبنای مجاورت -

های حمل و نقل پیاده، شاخص بودن شبکه -

 ریلی و حمل و نقل عمومی دوچرخه،

 پرهیز از گستردگی شهری -

استفاده حداقلی از وسایل نقلیه  -

 موتوری

تقویت مسیرهای دوچرخه و  -

 پیاده در سطح شهر

 چندمرکزی، متراکم -

 اختالط کاربری -

 اولویت بخشیدن به شبکه -

دوچرخه و عابر و حمل و نقل 

 عمومی

ی
رژ

 ان
 و

ده
ما

 

های نمود واضح استفاده از به کارگیری انرژی -

 تجدیدپذیر در سطح شهر

های بازیافت و تعمیر و استفاده مجدد دیده شدن نشانه -

 از مواد

 طراحی شهر براساس حداقل استفاده از انرژی -

های تجدیدپذیر در مشهود بودن استفاده از انرژی -

 سطح شهر

ی محداکثر استفاده از تدابیر اقلی -

 برای کاهش مصرف انرژی

های به کارگیری و نمود انرژی -

 تجدیدپذیر

-به کارگیری و نمود انرژی -

 های تجدیدپذیر در شهر
و 

ک 
خا

ب،
آ

وا
ه

 

 سازی نفوذپذیرکف -

 های آبیها و بدنهسالمت منابع آبی، آبراه -

 ها شفاف در روزی آفتابیافق دید واضح و رنگ -

 های آبیاحیا و تقویت جریان -

 کشاورزی شهری و احیای خاک آسیب دیده -

های سطحی و آب باران و استفاده ساماندهی آب -

 مجدد از ان 

های آبی و سالمت منابع و جریان -

فضاهای شهری اطراف از منظر 

 شناسانهبوم

ها حفاظت و تقویت رودخانه -

 و مسیرهای آبی

و 
ع 

ما
جت

، ا
گ

هن
فر

اد
ص

اقت
 

حس تعلق به مکان و وجود نماد و شاخصه شهری در  -

 ذهن شهروندان

 های احیای آداب و سنن بومیوجود نمادها و نشانه -

 های خوداشتغالی محلی در سطح شهروجود بازارچه -

وجود بازارهای محلی فروش محصوالت کشاورزی  -

 در شهر

شهر در هماهنگی با روح جمعی شهروندان و  -

 ورهای آنانبا

 معماران در هماهنگی با اقلیم، فرهنگ و تاریخ شهر -

طراحی شهر با توجه به الگوهای  -

 بومی، اقلیمی و فرهنگی موجود

وجود عناصری کالبدی برای باال  -

بردن حس تعلق به مکان در 

 شهروندان 

فضای عمومی جذاب و  -

 مناسب برای زندگی روزمره

نمود استفاده مجدد و احیاء  -

 میراث فرهنگی در شهر

 نمود تبلیغات محیط زیستی -

 1393مأخذ: شریفیان و مفیدی شمیرانی،

 

 محدوده مورد مطالعه:  -4
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 7/9کیلومتر مربع، قریب  130458معادل  استان یزد با وسعتی

درصد از وسعت کل کشور را فرا گرفته است. استان یزد از 

درجه 35دقیقه تا35درجه و29نظر موقعیت جغرافیایی در 

درجه 58دقیقه تا 50درجه و 52دقیقه عرض شمالی و 7و

دقیقه طول شرقی واقع شده است )مرکز آمار 16و

ل و شمال شرق به استانهای (. این استان از شما1385ایران،

سمنان و خراسان رضوی، از شرق به استان خراسان جنوبی، از 

جنوب شرق به استان کرمان، از جنوب و جنوب غرب به 

استان پهناور فارس و از شمال و شمال غربی به استان اصفهان 

محدود است. بر اساس تقسیمات اداری سیاسی، استان یزد 

(که 1387مه آماری استان یزد،شهرستان است)سالنا11دارای

وسیعترین شهرستانهای استان یزد، شهرستان طبس واقع در 

هزار کیلومتر مربع است که 55قلمرو شرقی استان با قریب 

درصد از کل وسعت استان را به خود اختصاص داده 43حدود

کیلومتر مربع وسعت، 2500است. شهرستان یزد نیز با حدود

مار می ین شهرستان استان به شپس از شهرستان میبد کوچکتر

درصد از کل وسعت استان را به خود 2آید که قریب

اختصاص داده است. رشد سریع جمعیت استان در دو دهه ی 

اخیر زمینه ی تغییر در ترکیب جمعیت شهری و روستایی را 

فراهم آورده و منجر به شهرنشینی سریع شده است، این پدیده 

ون کیفیت آب و هوا، محل آثار را در ابعاد مختلفی همچ

سکونت، آلودگی صوتی، مصرف انرژی، ارتباطات و 

وضعیت منابع طبیعی می توان مشاهده کرد. شهرنشینی سریع 

عالوه برآن که خود مستقیما زمینه های تهدید محیط زیست 

را به وجود آورده، از طریق تسریع روند توسعه ی صنایع با 

اد اشتغال برای مهاجران به توجه به نیازهای روز افزون به ایج

شهرها، نیز به آلودگی های زیست محیطی کمک کرده است. 

به گونه ای که شهرنشینی سریع و توسعه ی صنعتی بدون توجه 

کافی به اثرات زیست محیطی را می توان دو منبع عمده تهدید 

کننده محیط زیست استان یزد به شمار آورد.)مهندسین 

 (1387مشاورهامون،

 

 موقعیت جغرافیایی استان یزد در ایران  و شهر یزد در استان(: 3تصویر)

                     

 

 های تحقیقمعرفی شاخص -5

ای ههای جغرافیایی در زمینهشناخت بهتر و دقیق تر از مکان

منوط به در دسترس داشتن مختلف در سطوح متفاوت 

های مورد نظر اطالعات کامل و پردازش شده از مکان

انند توهای ترکیبی میاست.برای نیل به این مهم از شاخص

ی های جغرافیایمکان هسطحی از آسایش و رفاه و رشد و توسع

شان دهند. تعیین این براساس معیارهای انتخاب شده را ن

-ریزی میعات برنامهترین قدم در مطالشاخص ها مهم

 (1383،301باشد.)زیاری، 
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های توسعه پایدار(:شاخص3جدول)

 

 1383زیاری،مأخذ:

 

 معماری پایدار در شهرهای کویری ایران -6

بخش مرکزی ایران را کویر پهناوری به مساحت هزاران 

دهد که ارتفاع آن از سطح دریا کیلومتر مربع تشکیل می

-متر در نوسان است.کویر مزبور یکی از خشک1500الی500

طح ترین نقاط سترین مناطق جهان ودر فصل تابستان از گرم

گردد با این وجود در طول تاریخ سیاره زمین محسوب می

قابل توجهی از شهرهای بزرگ و پر اهمیت ایران ،  تعداد

 ی ایندر حاشیه« سیلک ، کرمان ، یزد ، کاشان و...»نظیر؛

 اند.کویر شکل گرفته و شکوفا شده

-سکنی گزینی انسان در نواحی کویری، جز در پرتو بهره

برداری هوشمندانه از مواهب طبیعی و تعدیل و تلطیف نمودن 

این مناطق میسر نبوده است. برخی شرایط سخت آب و هوایی 

از مشکالت متعددی که مردم نواحی گرم و خشک را به 

های بدیع سوق داده است از این جویی و خلق راه حلچهاره

قرارند: تابش آفتاب سوزان و گرمای شدید در روز)حداکثر 

درجه(، اختالف درجه 40درجه حرارت تابستان در حدود 

)نوسان حرارتی روزانه در شهر حرارت زیاد بین شب و روز 

های بسیار رسد( تابستاندرجه می 20یزد در فصل تابستان به 

گرم و زمستان های سرد)نوسان حرارتی ساالنه در شهر یزد 

درجه است.( هوای خنک، بارندگی اندک 59در حدود

میلیمتر است.(کم آبی و  60)میزان بارش ساالنه در شهر یزد 

و خاک و احیانأ  وجود بادهای گرم پر گرد

 (1379)گلکار،.شنی

 

 صرفه جویی در منابع 6-1

،یکی از اهداف معماری پایدار در مناطق گرم و خشک
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ارتقاء توانمندی ساختمان ها در فراهم آوردن فضاهای داخلی 

داقل ، نیازمند حاقلیمیبه نحوی است که ضمن تأمین آسایش 

ها چه به مصرف انرژی باشد. در این شهرها فرم ساختمان

ی ترکیب و توزیع فضاهای لحاظ ظاهر و چه به لحاظ نحوه

آورد. در ی کاهش مصرف انرژی را فراهم می، زمینهمختلف

این مناطق با ایجاد یک حیاط مرکزی در وسط ساختمان و 

اعث افزایش رطوبت در آب و احداث باغچه ب تعبیه حوض

های خشتی و آجری که فضای زیستن ساختمان شده و دیوار

های قوسی و گنبدی با به لحاظ تحمل بار سنگین طاق

شوند؛ مانند: یک خازن ضخامت نسبتأ زیاد ساخته می

کاهش  ، نوسان درجه حرارت در طی شبانه روز راحرارتی

 (1382،129،)قبادیان.دهندمی

ر بوده تدر این مناطق معموال سطح حیاط نسبت به کوچه پایین 

های همسطح   های سطحی که در جویشود آبکه موجب می

کوچه جاری بوده به طور طبیعی وارد باغچه داخل حیاط 

 ها را از حد معمول بیشترشود. گاهی نیز عمق   بعضی از حیاط

ه از زیر ات کگرفتند تا جهت آبیاری باغ و باغچه به آب قنمی

شده دسترسی پیدا کنند. عالوه بر این در مجموع حیاط رد می

با قرار گرفتن بخشی از ساختمان در زیر زمین تبادل حرارت 

یابد و نوسان درجه حرارت بین داخل و خارج بنا کاهش می

شود. روش دیگر صرفه جویی در مصرف انرژی کمتر می

-صها است. شاختقلیل سطوح در معرض تابش خورشیدی بناه

توان نسبت یا حاصل تقسیم سطح در ی واضح فشردگی را می

معرض شرایط طبیعی ساختمان به سطح پوشانده شده)سطح 

زیر بنای ساختمان( تعریف نمود. به عبارت دیگر یک 

مین ای زساختمان کوشک مانند یک طبقه که در وسط قطعه

 واقع باشد واجد حداقل فشردگی است ولی چنانچه همین

-ساختمان دو طبقه گردد از فشردگی بیشتری برخوردار می

شود، این اصل در ساز متن کالبدی شهرهای کویری ایران از 

ه ای ک، به گونهطریق در هم فشرده بودن واحدهای مسکونی

برخی از واحدهای مسکونی حتی از چهار جانب به واحدهای 

 (1379، رعایت گردیده است.)گلکار،دیگر متصل باشند

همچنین  نوع مصالح مصرفی در بنا عمدتا خشت و آجر است 

که عموما از خاک ناشی از گودبرداری و پی کنی محل 

آمده و در ترکیب با مصالح دیگری که ساختمان بدست می

ای ه، خود محصول جانبی فعالیتآن مصالح نیز بعضا نظیر کاه

. این اندسازی به کار رفتهاند در امر ساختمانکشاورزی بوده

م شده اند را مرحومصالح را که همگی از منابع محلی تامین می

استاد پیرنیا بوم آورد نامیده و آن را به عنوان یکی از اصول 

 (پیشنهاد نموده است)همان معماری سنتی کویری

 طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی 6-2

، زمینه معماری پایدار به عمل آمده است هایی که درپژوهش

ان می دهد که معماری بومی شهرهای سنتی خاورمیانه در نش

های زیست ای با ویژگیهماهنگی و انطباق قابل مالحظه

د از برداری مجداند. بازیافت و بهرهمحیطی سرزمین خود بوده

های معماری و توان از جمله سنتها را نیز میساختمان

ایران تلقی نمود و این امر در طول تاریخ حتی در  شهرسازی

فرهنگی نیز مشاهده گردیده  -مقاطع تحوالت عظیم اجتماعی

ای هبه طور مثال: پس از ورود اسالم به ایران ساختمان است.

، به جای تخریب با اندکی اصالحات هامذهبی نظیر آتشکده

د. در تنبرداری  قرار گرف به شکل مساجد حفظ و مورد بهره

ایم که چگونه های تاریخی جدید نیز همچنان شاهد بودهدوره

، از نسلی واحدهای مسکونی از طریق مرمت و نگداری مداوم

ندگی در ی زبه نسل دیگر به ارث رسیده و بعضا امکان تجربه

یک خانه واحد را برای چند نسل از یک خانواده فراهم آورده 

، ای مطلوب معماری سنتیهاست. به بیان دیگر یکی از سنت

سنت حفظ مرمت و نگهداری بناها و استفاده مجدد از 

 توان درهای موجود بوده است. فرهنگ مزبور را میساختمان

تقابل با فرهنگ شبه مدرن آموزی که با وقوع اندک تغییراتی 

های قابل استفاده را تحت در شیوه زندگی حتی ساختمان

نگی به سرعت تخریب تا های کلعناوینی نظیر ساختمان

 (.)همان، دانستساختمانی جدیدتر را جایگزین آن نمایند

 طراحی برای انسان 6-3

ترین فاکتورهای طراحی برای انسان تأمین یکی از مهم

 عمومی، آسایش اقلیمی در فضاهای مختلف )خصوصی/

( 1988برای اوست. پژوهش گرانی از جمله گیونی ) باز/بسته(

ترین هدف معماری و طراحی شهری در یمعتقدند که اصل
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خفیف ت "بایستمناطق گرم و خشک از نقطه نظر  اقلیمی می

میزان استرس ناشی از آب و هوا بر افراد باشد. بررسی 

دهد که هر سه روش مورد شهرهای کویری ایران نشان می

اند. ایجاد سایه در واحدهای ای مد نظر بودهاشاره به گونه

 هایتدابیری همچون استفاده از حیاط مسکونی با اتخاذ

مرکزی با دیوارهای جانبی مرتفع و محصوریت زیاد تأمین 

گردید است. آب نیز به عنوان عنصری حیاط بخش هوا مطرح 

بوده است. عناصری نظیر حوض آب در واحدهای مسکونی 

-به سیستم طبیعی سرمایش و کاستن از خشکی هوا کمک می

ین آسایش اقلیمی تقلیل سطوح رساند. روش دیگر جهت تأم

معرض تابش خورشیدی بنا است که در قسمت صرفه جویی 

در منابع توضیح داده شده است. یکی دیگر از ویژگی های 

 هایمعماری سنتی مناطق کویری در نظر گرفتن مالحظه

فرهنگی در طراحی واحدهای مسکونی است. به نحوی که 

-ه خوبی بر طرف نمودهها کلیه نیازهای ساکنین را باین بافت

 (1386،71.)پاکزاد،اند

واحد مسکونی در بافت قدیم شهرهای ایران به عنوان یک 

سلول تشکیل دهنده شهر دارای خصوصیاتی است؛ که عینا 

توان بازجست. خانه واحدی است اداری، در محله و شهر می

اجتماعی و اقتصادی که در رابطه مستقیم با محله و شهر عمل 

های درونی یک های بیرونی و هم بخشد. هم بخشنمایمی

اش با بخش خدمات دارای چنین واحد مسکونی در رابطه

خصوصیاتی است. بیرونی محل فعالیت مرد خانه و محل 

پذیرایی میهمان و اندرونی محل زندگی. خلوت و خوابگاه و 

آشپزخانه است. ارتباط این دو فضا با فضای خارج از طریق 

 (71همان،گردد)میهشتی برقرار 

ها فضاهای کوچک و سقف دار بودند که درب کوچه هشتی

د. کردنرا با یک یا دو انحنا به فضای داخل خانه متصل می

دادند و در پشت آن ورودی را معموال در منتهی الیه خانه می

ساختند که به خارج ارتباط داشت ضلع مقابل هشتی را می

و امکان دید از درب کوچه ماند درب ورودی معموال بسته می

به داخل حیاط وجود نداشت و محرمیت خانه بدین ترتیب 

 شدماند. در دو طرف درب کوچه دو سکو بنا میمحفوظ می

که عالوه بر استفاده اهالی منزل، محلی بود برای پناه گرفتن 

رهگذران در مقابله با تابش آفتاب و بارش باران بود، هشتی 

طات شهری کوچکترین سلول بافت در سلسله مراتب ارتبا

سنتی است که به عنوان یک فضای مشترک کوچکترین 

سلول بافت سنتی است که به عنوان یک فضای مشترک 

پاسخگوی نیازهای ارتباطی اعضای خانواده، خویشاوند یا 

 (72)همان،همسایه با یکدیگر بوده است

یکی از مهمترین عوامل هویت دهنده به بافت مسکونی 

 بندی فضاهایسنتی وجود سلسله مراتب در صورتمحالت 

ف های مختلدسترسی بود میان معماری مسکونی در فرهنگ

تفاوت اساسی وجود دارد. در حالی که ویژگی برون گرایی 

معماری غربی به تجربه غنی شکل گیری فضاهای شهری 

منجر شده، در ایران این غنای معماری به درون، یعنی پشت 

های کم عرض و ساده، به فضای وچهدیوار کوچه پس ک

ها منتقل شده است. این خصوصیت درون گرایی معمول خانه

اجتماعی و نیز اقلیمی است و نباید تنها آن  -عوامل فرهنگی

را ناشی از عامل آب و هوایی و اقلیمی مناطق گرم و خشک 

بدانیم چون در برخی شهرها نیز که از اعتدال حرارتی 

-گرا دیده میبرخوردار دارند نیز این ترکیب درون

 (1381،7)توسلی،.شود

شناخت عناصر ناپایدار زیست محیطی  -7

 استان یزد هایشهرستان

محیط زیست سالم به ویژه از طریق حفاظت و بهبود سالمتی 

آورد. در ، زمینه های توسعه انسانی را فراهم میانسان ها

، حفاظت از محیط زیست در فرآیند رویکرد توسعه انسانی

ع شود. مناب، اساس توسعه پایداری تلقی میرشد اقتصادی

تا شامل اصلی آالینده های محیط زیست شهری عمد

، آالینده های ، مواد زاید جامدصنعتی های خانگیفاضالب

 (1385،38،میکروبی و شیمیایی است.)فرجام

 ، با در نظر گرفتن میزان آب تولیدیافزایش فاضالب خانگی

جهت مصارف خانگی در سال حاکی از افزایش احتمال 

ها و تلف شدن حجم قابل آلودگی منابع آب توسط فاضالب

هی از این منابع است. دو عمل عمده افزایش احتمال توج

ها و تلف شدن حجم قابل آلودگی منابع آب توسط فاضالب
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توجهی از این منابع است. دوعامل عمده افزایش سریع 

جمعیت و شهر نشینی از یک سو و توسعه صنعتی و کشاورزی 

 هایاز سوی دیگر نه تنها نیاز به مصرف آب به ویژه آب

، بلکه زمینه های کاهش منابع آبی افزایش داده اندشیرین را 

ای هاند. برداشت بیش از اندازه از منابع آبرا نیز فراهم آورده

در  ،های آب شیرینزیرزمینی و استفاده بیش از حد از سفره

نهایت ، باعث ناپایداری منابع آب در سطح استان را سبب 

ینی نیز از های شیمیایی آب های زیرزمشده است. آلودگی

 هااهمیت زیادی برخوردار است. منابع اصلی این آلودگی

-، شوینده ها و فلزات سنگین در آبهاناشی از افزایش نیترات

ها است. با توجه به تعدد معادن آهن در استان یزد احتمال 

های مجاور این معادن های زیرزمینی شهرستانآلودگی آب

 (1387 ،هامون)مهندسین مشاوروجود دارد.

به  توانهمچنین از مهمترین عوامل تهدید کننده خاک نیز می

، افزایش شوری و ، کاهش مواد آلی خاککمبود بارندگی

تی های صنع، تبدیل کاربری اراضی و آالیندهقلیایی خاک

-ها از یک سو ناشی از تغییر در بهرهاشاره نمود. آلودگی

های کشاورزی در روستاها با توجه به برداری از زمین

اصطالحات در مالکیت زمین های کشاورزی است و از سوی 

ها برای مبارزه با کشدیگر ناشی از کاربرد سموم و آفت

ها است. رشد سریع های محصوالت کشاورزی و دامبیماری

ها که ناشی از ضرورت تأمین نیازهای صنایع در شهرستان

تغال جمعیت رو به رشد به ویژه در مناطق اقتصادی و نیاز به اش

 ای قارچ گونه در حاشیه ، به گونهشهری بوده

-ژه شهر یزد تأسیس شدهشهرهای بزرگ و متوسط به وی

 ( اند.)همان

های زیست محیطی صنعتی در دهه اخیر مقابله با آلودگی

برخوردار شده است. در این  ای، از رویکرد نظام یافتهشدن

رویکرد نظام مدیریت امور زیست محیطی مورد توجه قرار 

انرژی  ،گرفته که هدف آن بهره برداری کارا از منابع طبیعی

ها است. برای گسترش این سیاست و حداقل کردن آلودگی

که در پی سازماندهی مناطق صنعتی در حاشیه شهرها و 

 زیست محیطی آنها به مناطقهای جلوگیری از تسری آلودگی

، احداث یک ، برای اکثر شهرهامسکونی در شهر ها است

 های زیستمنطقه صنعتی توصیه گردید. اگر چه آگاهی

محیطی از اثرات منفی صنعتی شدن به مرور افزایش یافته 

ن های صاحبا، اما هنوز تغییر قابل مالحظه ای در نگرشاست

های زیست محیطی به نداردواحدهای تولیدی در رعایت استا

ر آور به منظووجود نیامده است. تدوین مقرارت و قوانین الزام

های صنعتی و جلوگیری ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح

از آلودگی های آنها از اقدامات الزم در این خصوص به شمار 

آید. در سالهای اخیر سیاست های دولت بر انتقال صنایع می

اشیه شهر ها تأکید داشته است.)ذاکریان و به مناطق صنعتی ح

 (1392،دیگران
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عناصر ناپایدار در شهر یزد در حال  عناصر پایداری در شهر یزد در گذشته
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برای بازگشت به  طراحی - صرفه جویی درمنابع -

 چرخه زندگی

 افزایش فاضالب خانگی - طراحی برای انسان -

 افزایش سریع جمعیت شهرنشینی -

 توسعه صنعتی و کشاورزی -

 

 *ایجادحیاط مرکزی

)افزایش  باغچه *احداث حوض و

 رطوبت زیستن(

 *دیوارهای خشتی وآجری با

 ضخامت)خازن حرارتی(

)استفاده ازخاک  *مصالح مصرفی

 بومی( گودبرداری شده و

 

*مرمت واستفاده مجدد خانه 

 های مسکونی

 *تامین آسایش اقلیمی

*ایجاد فضاهای خصوصی 

 وعمومی وبازوبسته

 *توجه به بافت

*توجه به فرهنگ 

 ونیازمردم

 

 ب های زیرزمینیآ*آلودگی 

 *آلودگی خاک

 لودگی هواآ*

 *نیازبه اشتغال

 بهای زیرزمینیآ*برداشت بیش از اندازه 

 مأخذ: نگارندگان

 

 بندی و نتیجه گیریجمع -11

-های اخیر عدم توجه با اثرات زیست محیطی فعالیتدر دهه

، خدماتی و تولیدی ازجمله مهمترین های مختلف صنعتی

عوامل تهدید کننده محیط زیستی انسانی و طبیعی در استان 

های ، پسابهای خانگیببوده است. اکنون ورود فاضال

امد ، مواد زاید ج، سموم دفع آفات و کودهای شیمیاییصنعتی

های میکروبی و شیمیایی به منابع خاک و آبهای و آالینده

زیرزمینی از مهمترین عوامل تهدید محیط زیست استان به 

ای جامع و فراگیر برای آیند. عدم وجود برنامهشمار می

خاک و بویژه پوشش گیاهی طبیعی و حفاظت از منابع آب و 

حیات وحش استان به ویژه در زمینه استفاده بی رویه از سموم 

ن برداری ناصحیح معادو کودهای شیمیایی و اکتشاف و بهره

های تهدید کننده محیط زیست در از جمله مهمترین چالش

رود. با توجه به شرایط بحرانی آب در استان استان به شمار می

اده از صنایع پر آب برکه بعضأ تولید فاضالب های یزد استف

، منابع آبهای زیرزمینی را به خطرناکی را نیز به دنبال دارد

شدت آلوده خواهند نمود. آلودگی هوای استان یزد نیز یکی 

یر گاز مشکالت و معضالتی خواهد بود که در آینده گریبان

آن این استان خواهد شد. توسعه بی رویه شهر و جمعیت 

، رشد تعداد خودروها استفاده از های صنعتیتوسعه فعالیت

 ، صنعتی و کشاورزیهای فسیلی در مصارف خانگیسوخت

ین آیند. بدو... از مهمترین تهدیدات در این بخش به شمار می

ترتیب می توان به این نتیجه رسید که محیط زیست شکننده 

ائد ل و شدو آسیب پذیر استان یزد که سابقأ بواسطه عوام

طبیعی مورد تهدید بوده امروز بواسطه عملکرد غلط منابع 

انسانی با تهدید شدیدتری روبروست وگرچه نهادهای ذیربط 

در تالش برای کاهش اثرات این عوامل به اقدامات مهمی 

رسد شدت ابعاد تخریب محیط اند. ولی بنظر میدست زده

ت. لذا به ل اسهای کنترتر از فعالیتزیست در استان گسترده

-منظور برقراری حفاظت از محیط زیست قبولی پیش شرط

های زیر از طرف دستگاههای متولی حفظ محیط زیست 

 رسد.استان ضروری به نظر می

حفاظت از محیط زیست به نحوی که امکان زندگی انسان  -

 پدید آورد.را در محیطی مناسب 

و  ، خانگیجداسازی و تفکیک زایدات جامد صنغتی 

 .درمانی -بهداشتی

ای هبرنامه ریزی بلند مدت در زمینه جلوگیری از مهاجرت -

 .رویه به شهربی

 .های بازیافت و استفاده مجدد از موادترویج سیاست -

ت ، نشها توسط زایدات جامدجلوگیری از انتشار آلودگی -

، از طریق عملیات دفن بهداشتی و زهرابه و زایدات سبک

 اصول مهندسی و زیست محیطی. منطبق با
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جلوگیری از آلودگی خاک و حفاظت از آن در مقابل  -

 ، تخلیه و دفع مواد زاید جامد صنعتی.رهاسازی

تشویق مردم به تفکیک زباله و ایجاد انگیزه در بخش  -

 خصوصی جهت بازیافت مواد.

 .بهسازی و تقویت سیستم حمل و نقل همگانی در شهر -

 .استفاده از سوخت گاز در وسایط نقلیه همگانی -

ممانعت از فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی آالینده هوا  -

 .های مجازدر شهرها و الزام آنها به استقرار در محل

ا هاستفاده از معیارهای زیست محیطی در مکانیابی شهرک -

 .و نواحی صنعتی جدید

هوا نظیر کارخانجات  هملزم نمودن واحدهای بزرگ آالیند -

 .سیمان به استفاده از الکتروفیلترها

اعمال مدیریت کارآمد در زمینه مصرف انرژی و ساماندهی  -

، های مختلف صنعتیمصرف متناسب آن در بخش

، خانگی و عمومی با توجه به نیازهای بخشهای غیر کشاورزی

 خانگی.

در داخل اجباری نمودن استفاده از سیستم زباله سوز  -

 ها.بیمارستان

-تفعالی، گردوغبار و پسماندهای حاصل از تصفیه گازها -

 های معدنی.

ه هایی کبهبود تأسیسات و ماشین آالت و انتخاب روش -

 .میزان آلودگی را به حداقل تقلیل دهد

ه های تصفیتدوین قوانین الزم در مورد عدم تخلیه پساب -

 های اطراف آبی.جاذب و زمین های، چاهنشده به پوکه قنوات

 تسریع در راه اندازی تصفیه خانه فاضالب شهرها. -

 کنترل مصرف سموم و کودهای شیمیایی. -

 ، استفاده از بنزین بدونایجاد شبکه گاز سراسری شهری -

 ، اجرای طرح ترافیکی.، افزایش وسائط نقلیه عمومیسرب
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 منابع:

 ،معماری پایدار)الگوهای پایداری در معماری ایران(، انتشارات اول و آخر1393احمدی،زهرا، -

های سنتی ایران، مرکز نشر طبیعی در ساختمان ،تهویه و سرمایش1386نژاد،مهدی ، محمود یعقوبی و سوسن سعدوندی، بهادری -

 دانشگاهی

،اصول بافت شهرهای سنتی ایران،مقاالتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری،تهران، انتشارات شهیدی،  1386پاکزاد جهانشاه، -

 69-78صفحات 

د، فصلنامه سرزمین علمی پژوهشی سال هفتم، های استان یز، توسعه پایدار شهری شهر1389اکریان، ملیحه،پرهیزکار، اکبر و ذ -

 25شماره 

 ،ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران، تهران: انتشارات پیام و پیوند نو1381توسلی، محمود، -

های استان یزد، ،مسایل زیست محیطی و توسعه پایدار شهرستان1392ذاکریان،ملیحه ،میرنجف موسوی و علی باقری کشکولی، -

 39فصلنامه بین المللی انجمن جغرافیا ایران، شماره 

 ریزی منطقه ای،انتشارات دانشگاه یزد و تهران-،اصول و روش های برنامه1383زیاری،کرامت اهلل، -

پردازان، مجله باغ شهر از دیدکاه نظریه،معیارهای شاکله بوم1393شریفیان بارفروش،سیده شفق و سیدمجید مفیدی شمیرانی،  -

 99-108، سال یازدهم،صفحات 31ر،شمارهنظ

هایی برای توسعه پایدار در نواحی شهری و طرح ریزی شهرهای پایدار، انتشارات سازمان مدیریت و ،شاخص1385فرجام،رسول، -

 برنامه ریزی کشور،ایران

 112-121، صفحات 29و  28های ،اکوسیتی و نقش منظر طبیعی در آن،مجله هنر و معماری،شماره1388فرهمندیان،حمیده، -

 ،بررسی اقیلمی ابنینه سنتی ایران چاپ دوم،تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران1382قبادیان، وحید، -

 ،نشر فضا،چاپ نخست1390شهر، مترجم:نفیسه مرصوصی،،بوم2005گافرن،پ و هویسمان،گی و اسکاال،فرانتس، -

،انتشارات دانشگاه 43-52ی کویری،هنرهای زیبا، ص در شهرهای حاشیه ،طراحی شهری پایدار1379گلکار، کوروش، -
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ABSTRACT 

With the rapid growth of urban population in the world and increasing concern about the environment, the challenge of creating 

a sustainable city for life was the priority of urban planners and the idea of the city was a response to these concerns. The idea 

of the city canvas can be considered as the continuation of urban development approaches in the theoretical framework of the 

sustainable development model. Traditional Iranian architects had in the past strategies for sustaining cities, which 

unfortunately, the use of these traditional patterns in the contemporary Iranian architecture is rarely seen, one of the reasons 

for this, the lack of principles for the sustainability of the city, as well as the old implementation of traditional principles with 

modern society The contemporary and current taste of the people is in contradiction with the growing number of cities, because 

of these reasons. This research, by descriptive-library method, first studied the characteristics of the eco city and its evaluation 

in traditional Yazd city compared to the current city of Yazd. The city has had environmental sustainability over the past years. 

For this evaluation, first, the history and indicators of urban sustainability and the eco city have been reviewed and the theory, 

theorists, has been investigated. Then, the introduction and examination of these indicators in Yazd for the past decades and 

before urban growth has largely eliminated this sustainability and caused environmental problems. Finally, there are some ways 

to maintain this sustainability or to create environmental stability. 

 

Key Words: Urbanism,Sustainable city,Eco city,sustainable Development,Yazd city 
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