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 چکيده
مهمترین نکته درمعماری جدید استفاده ازراه کارهای اقلیمی و بومی دربناهاست که باعث شده 

است معماری امروز به دورازمعماری بومی و طراحی اقلیمی دست به طراحی هایی درجهت سبک 

 شهر القا کرده است های مختلف بزند که همین امردوگانگی بیش ازحدی به سیمای شهر و هویت

بانگاهی به بافت تاریخی شهرهای ایران این نکته مشهود است که شکل گیری بافت و سیمای 

شهری با اقلیم و معماری بومی به صورتی هماهنگ و منسجم پیوند خورده ست شناخت پدیده 

 و های طبیعی نیز بدون درک و فهم دوعامل اقلیم و تاثیر آن بربناها که مشخص کننده ظرف

مظروف آن پدیده هستند بی شک شناختی کامل و دقیق نخواهد بود بنابراین می توان این دو را 

بخشی مهم ازهویت هرمحله و منطقه شهری به شمار آورد دراین مقاله به شرح ویژگیهای اقلیمی 

و کارکرد عناصربومی پرداخته شده است و کوشش شده با بررسی هویت شهری و با بهره گیری 

صرطراحی اقلیمی حاکم میان فضا و مکان های شهری و ارتباط میان آنها نحوه شکل گیری ازعنا

فضا درآنها ارایه گردد وجود ارتباط مستحکم دوسویه میان طراحی های شهری و نظم و تعیین 

فضاها سبب کارکرد و بهبود خوانش بهتر عناصرومولفه های شهری فهمی روشن ازهویت مکان 

 .و تقویت هویت فردی واجتماعی خواهد شدها و فضاهای شهری 

  .هویت شهری؛ طراحی پایداری ؛طراحی اقلیمی ؛معماری بومی شهر یزد :يديکل واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در
ی 

هش
ژو

ی پ
دها

کر
روی

ی 
علم

له 
مج

م(
سو

ل 
سا

ی )
مار

 مع
ن و

مرا
ی ع

دس
مهن

 

ره 
ما

ش
9 

ن  
ستا

 تاب
/

79
91

 
ص 

 /
94- 

44
 

  

  2 علی دربان ، 1  مينا جوادنيا

 .کارشناسی ارشد معماری 1
 .دانشجو کارشناسی معماری دانشگاه 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 علی دربان

تاثير طراحی اقليمی ومعماري بومی در هویت بخشی به شهر 

 ()نمونه موردي بافت قدیم شهر یزد
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 مقدمه
پایداری است .باتوجه به  هاز مباحث اصلی مهم اساسی وتعیین کننوه در معماری وشهرسازی موضوع طراحی اقلیمی در جهت توسع

 اهمیت این موضوع وبا استفاده از ویژگی و عملکرد بومی و طراحی اقلیمی پتانسیل های ان ؛میتوانیم اینده معماری کنونی را در جهت توسعه

ان ازه بناها ؛جهت خیابپایداری وهویت شهری کار امد شاهد باشیم .هر بنا با توجه به ویژگی هایی نظیر هندسه و مقطع شهر؛شکل ؛ارتفاع ؛اند

خرد اطراف خود تغییر دهد.حال این بنا در کنار هم مجموعه اییاز  ها وساختمان ها وسطح فضاهای باز میتواند وضعیت آب وهوایی و اقلیم

اطق یک منطقه را تشکیل می دهند که تاثیر ان در کالبدی وجدارهای شهری وهویت شهری نمود پیدا میکند . وقتی که به معماری من

زیادی در فرم وعملکرد بناها گذاشته است .به طوری که اقلیم یکی از مهم ترین کختلف ایران مینگیریم در میابیممعماری بومی تاثیر بسیاری 

عوامل و خصوصیات تاثیر گذاریبر این مقوله است بنابرین هرکدوم از خصوصیات شهری ومعماری منطقه نقش اساسی در پدید آوردن اقلیم 

 دارد .گاهی اوقات حتی اجزا تشکیل دهنده بنا هم میتواند بر کیفیت شهر و فضاهای آناثر بگذارد . مصنوعی

 

 هویت شهري  -1
رویدادهاومکان را میتوان در زمره هویت محله وضوح در درک از محله وسهولت در شناخت وبرقراری پیوند بین عناصرواجزاان باسایر 

یفیت آن در ارتباط مستقیم است ؛در حالی که وابستگی شدید به فرهنگ نیز دارد.محله با هویت دانست .معنی در محله باشکل فضایی وک

 (116:1761؛محله ای است که از سایر مکان ها ومحله قابل تمایز است.)لینچ 

ولوژی ورفویژگی های نشات گرفته ازساخت کالبدی که در هویت بخشی شهرها نقش آفرینی می کنند وشامل حدود شهر، بافت شهر،م

شهر، هم جواری فعالیت ها،نحوه استقراربناها، نوع فعالیتها، تمرکز جمعیت، سازگاری فعالیت ها، حریم فعالیت ها،خوانایی، جهت یابی،حس 

مکان، عناصرشناخت تصویر ذهنی شهر) نشانه،لبه،محله، گره، راه( وعوامل طراحی شهری )تنوع،تضاد، تقارن،وحدت، هماهنگی، نظم، 

وحس حرکت(است که هر یک  ازاین ویژگی ها  اثرات متفاوت در ایجاد تجربه ای از عناصر وپدیده های طبیعی در محیط شهری  پیچیدگی

 دارد. ابعاد هویتی شهر در سه سطح کالن ، میانی وخرد قابل بررسی است که با دو دسته ابعاد هویتی انسان )نیازهای مادی وغیرمادی( قابل

 (.99:1799)رحیمیون د هرکدام باهمدیگر ویژگی های  هویت بخشی به شهر حاصل میگرددترکیب بوده واز برخور

تاثیری که شرایط اقلیمی برشهرسازی وبافت شهری می گذارد باعث ایجاد شرایط مطلوب در شهر میشود. کار طراح وشهرساز استفاده 

واستفاده ازآن از طریق جهت گیری درست شریان ها، انتخاب ارتفاع مناسب از عناصر اقلیمی ازطریق ساماندهی عناصر شهری،مهارکردن اقلیم 

 (.191:1706جداره ساختمان ها،تعیین عرض درست خیابان ها واستفاده ازگونه های مناسب گیاهی وغیره است)شقاقی،

حوزه اصلی قابل شناسایی میتوان چنین گفت که هویت شهرنشات گرفته ازابعاد هویتی انسان مادی و غیرمادی  است که در چهار 

 است:

 .ویژگی های حسی انسان که توسط حواس پنج گانه انسان از محیط  طبیعی پذیر است.1

 .ویژگی های نشات گرفته از ساخت دینی که در هویت بخشی  شهرها نقش آفرینی می کنند2

 .ویژگی های نشات گرفته از ساخت فرهنگی وایرانی واسالمی 7

 (.199:1799گرفته از ساخت  کالبدی که در هویت بخشی  شهرها نقش آفرینی می کنند)رحیمیون،ویژگی های نشات .4

هویت شهری ومحل های فرایندی از تعامالت ،پیوندها،تعلق های محیطی وانسجام جمعی است که در شرایط مکانی وزمانی خاص 

عامل اقلیم وتاثیر آن بر بناها که مشخص کننده ظرف ومظروف  مجال تکوین پیدا می کند.شناخت پدیده های طبیعی نیز بدون درک وفهم دو

اقلیم وبنا از اجزاء تشکیل دهنده و ویژگی بسیار  آن پدیده هستند، بی شک شناختی کامل ودقیق نخواهد بود. موضوع  مهم آن است که 

 و منطقه شهری دانست.مهم معماری بومی منطقه هستند. بنابراین می توان  این دو را بخشی مهم از هویت هرمحل 

والتر بور، عقیده دارد هویت همان  تفاوت های کوچک وبزرگی است که باعث باز شناختن یک مکان )خوانایی محیط( میشود وحس 

دلبستگی وحساسیت به محیط را به وجود می آورد. خاص بودن هر محیط به معنی اجتناب از یکنواختی ، وجود تنوع و جذابیت است. 

قرارگیری فضاها، در طرز دسترسی به فضاها ودر کاربری ها نیز می باید وجود  داشته باشد .ولف نیز معتقد است که هویت در  درشکل ونحوه

 محیط نتیجه ارتباطات مقابل سه جزءاست که در داخل  یک مجموعه عمل  میکند:

 ترکیب ظاهری و کالبدی نماها)سمبل ها(در محیط-

 اهده در محیطعملکرد هاوفعالیت های قابل مش-

 (87:1700مفاهیم نمادها )سمبل ها(درمحیط )سلسله،-
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 معيارهاي گونه شناسی اقليمی-2
یکی از مهمترین موضوعات گونه شناسی ؛معیارها وضرورت ان است .کلیه ارزش ها گونه ها ومعیارها و طبقه بندی ان ها طبفق اصول  

 در کتاب گونه شناسی خانه"براونک"و "پی فایر "این گونه هاست.محققان المانی وداده ها ابتدایی و اصولی  ترین روش برای طبقه بندی 

ه های حیاط دار؛خانه ها را به گروه های خانه هایی با حیاط مرکزی ؛خانه های شکل ؛خانه هایی پاسیو دارو خانه های آتریوم دار تفکیک کرد

 L اند . به صورت کلی گونه شناسی داخل خانه ها

ه از نحوه دسترسی و یا گردش فضاهای داخلی که بدون  توجه به اقلیم وجهت گیری مناسب بنا صورت گرفته است معموال برگرفت

 (76؛1709()عینی فر ؛1)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1831برحسب هم نشينی فضاي باز وبسته )ماخذ:عينی فر ؛"لس انجلس ":گونه شناسی خانه هاي حياط دار 1شکل 

اگر بخواهیم این گونه شناسی را با شرایط اقلیمی ودر مقیاس شهر در نظر بگیریم میبینیم که موقعیت وجهت گیری تراکم بناها ؛     

شریان اصلی وفرعی فضاهای باز وبسته وچیدمان ساختمان ها ؛از عوامل مهم وراهکار های طراحی شهری و براساس عوامل اقلیمی است . با 

(و با توجه به پالن شهری فشرده و اب وهوایی سرد و کوهستانی 2کیلومتری شهر پکن )چین ()شکل 989در "چانگ ان "نی بررسی شهر باستا

 وموقعیت قرار گیری شهر در میابیم که انتخاب  این جهت گیری  وطراحی اقلیمی برای زیستگاه به دالیل زیر است : و شیب

 محافظت در مقابل باددر ارتفاع پایین -

 اده از جریان هوای گرم در بخش پایینی دهکدهاستف-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا با پالن فشرده در منطقه سردسير–:شهر باستانی چانگ 2شکل 

وکوهستانی عامل بازدارنده برای شکل گیری هویت شهری با توجه سبک وسنت معماری این فشردگی پالن شهری و اب وهوای سرد 

اقلیمی نظیر کوچه ها ومعابر اصلی به موازات خط تراز زمین اغلب با عرض کم ؛فرم بنا ؛ساختمان نشده است و استفاده از عوامل مهم طراحی 
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ها دارای حیاط مرکزیو درون گرا و ایوان های و حیاط های کوچک ارتفاع اتاق ها کم و باز شو ها کوچک ودیوارها نسیتا قطور استفاده از 

اسب با فرهنگ را برای زندگی اجتماعی باخود به همراه داشته باشد .استفاده از راهبردباالنقشه مصالح بومی و....توانسته است معماری بومی ومتن

های عوارض  زمین در بسیاری از زیستگاه های تاریخی به وضوح به چشم میخورد شیب های جنوبی بخاطر حداکثر جذب نور خورشید و 

اهده مراکز شهری ناحیه اب وهوایی سرد وخشک میتوان دریافت که هرچه شیب قابلیت استفاده از مزیت زمین گرمایی ارجحیت دارد . از مش

 انتخابی تند تر باشد هوای ان ناحیه سرد تر است . کوچه ها ومعابر تا انجا که ممکن است پوشیده و محافظت شده در برابر بادهای سرد است

است و حتی عملکردهای شاخصی را به این گونه فضاها به ارمغان  همچنین استفاده از فضاهای باز مرکزی محیط های جمعی را بوجود اورده

 از گوناگونی فضاها بر خسب عامل فرهنگ که در ایجاد تمایزو تشخیص فضایی نقش بسزایی دارد. میتوان به موارد زیر اشاره کرد اورده است .

 تنوع مقیاس فضاها شامل فضاهای بسیار کوچک-

 نده فضاهای باز .ها به عنوان تعریف کنتنوع بدنه -

 تعریف کننده فضاهای بسته از فضاهای بسته دیگر.-

 تعریف کننده فضاهای بسته ازفضاهای پوشیده وتعریف کننده فضاهای پوشیده .-

 تنوع نور شامل فضاهای کامال تاریک،فضاهایی که به تدریج روشن می شوند ،فضاهای روشن وفضاهای کامال نورانی -

نور مستقیم از حیاط و انواع نورها ی غیر نه تامین نور از یکسو روزن ؛در؛ارسی ؛چراغگاه و سقف وازسوی دیگر تنوع جلوه های معمارا-

 مستقیم از انواع سر پوشیده ها و بام ها .

یان م معین یا تطبیقی تنها به دلیل امکان پذیری نمی اید چرا که محیط فیزیکی امکاناتی را عرضه می دارد که انتخاب ازراه حل های 

آن امکانات در رابطه بااداب و رسوم وروش های سنتی ان فرهنگ صورت می گیرد. حتی هنگامی که در برابرامکانات فیزیکی متعدد قرار 

داریم .انتخاب های واقعی می تواند شدیدا به وسیله چارچوب فرهنگی محدود شود.این محدودیت میتواند بارزترین وجه یا شکل مسکن ها و 

 در یک فرهنگ معین باشد.مجتمع ها 

 

از ویژگی های نیاز انسان به مسکن میتوان به نیاز او در طول زندگی خود همیشه نیاز به سرپناه ویا مسکن داشته است . انسان-8

جهت ایجاد اقلیمی بسیار کوچک علیرغم شرایط اقلیمی ناسازگار محیط شامل :باد ؛باران؛برف ؛تابش شدیدخورشید ودماهای بسیار باال ویا 

ن مناسب از دو نظر راحتی و اسایش وهمچنین دماهای بسبتر پایین وهوای محیط برای تامین اسایش گرمایی اشاره کرد .از دیر بازوجود مکا

 توجه انسان بوده است زیبایی مورد 

 (1704:740صرف وجود کالبد یک شهر ؛بر اقلیم محل تاثیر میگذاردو همراه با تغییر شهر ؛اقلیم آن نیز میکند )علیزاده و دیگران ؛

هر میتواند مصرف انرزی را در نواحی شهری کاهش برخی از عملکردها و خصوصیات طراحی شهری نظیر :تراکم ساختمان وفرم ش

دهد و اقلیم محل تاثیر بگذارندطراحی اقلیمی از حرف ساختمان سازی فراتر رفته ومورد توجه عموم قرار گرفته است. مطلب مهم برای درک 

گی ساختمان از آفتاب غنسیم و ارزش معماری هر عنصر ومنطقه ؛دانستن چگونگی مطابقت ساختمان با اقلیم خاص آن منطقه است . چگون

فضای سبز استفاده  میبرد و چگونگی معمار ؛یک اقلیم اب وهوایی کوچک می افریند .همه این ها دلیل و نشانه ای از مهارت و اشرف طراح 

 زن انرژیاست . به طور کلی ؛درک موضوع طراحی اقلیمی چندان دشوار نیست .آسایش فیزیکی وکالبد انسان در ساختمتن ؛حاصل توا

حرارتی بین ما و فضای اطراف است . زمانی که طراح ؛شرایط اب و هواییمحل را شناخت ؛اصول طراحی اقلیمی را که مناسب ان اب وهواست 

(در مرکز خانه واقع می 1702:70میتواندفضای باز در خانه های اولیه به منظور تامین امنیت و ایجاد حریم خصوصی و خلوت )پوردیهمی؛

اط ؛اصلی ترین فضای باز خانه به حساب  میاید . محالت امروزی ترکیبی از محالت عمومی و افقی هستندد که به صورت بلوک های شد. حی

چند طبقه احداث می شوند . با کم رنگ تر شدن حیاط های خصوصی ؛نقش فضای باز عمومی گسترش یافته و به تدریج جایگزین  ان می 

امروزی نقش حیاط در خانه ها ی قدیمی را بازی می کند.اگر حیاط عنصر اصلی شکل گیری خانه ها را بازی گردد.همین فضاهای باز عمومی 

می کرد واقلیم جهت گیری و فرم بنا را مشخص می کرد امروزه محیط های  جمعی و فضاهای شهری عنصر اصلی کالبد و شاخص شهری را 

 تشکیل می دهد.

تعلق داشت که عمومی ترین ومردمی ترین فضای محله بود. این فضا بستر مناسبی  برای در گذشته قلب  هرمحله به فضایی باز

تعامالت و روابط اجتماعی  ساکنان محل با یکدیگر بود . استمرار حضور ساکنان در این فضا به حدی گشت که آن را حیاط دومی فرض می 

 تعلق به محله را نیز در آن ها قوت می بخشد.  کردند که با هم محل های خود در آن سهیم اند. این اشتراک احساس

فارغ از محل قرارگیری بنا عملکردفضای باز عالوه بر مسایل محیطی همچون دسترسی به نور خورشید وتهویه طبیعی  واحد کیفیات 

لحاظ کالبدی موجب  فرهنگی و اجتمای نیز هست .فضای باز باعث تقویت و برقراری روابط اجتماعی در مقیاس همسایگی ومحل های واز

 تامین پیوستگی بافت های مسکونی محله است.
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مسیرها فضاهای عمومی ارتباطی معابر  و پیاده رو ها پارک ها وفضای سبز پل ها و فضاهای رابط بین پیاده و سواره و ساختمان هایی 

ه یکسانی برای فهم آن دارند و باحواس پنج گانکه بدنه فضای باز را محصور می کنند تصوی کالبدی وعینی است که مخاطبان قدرت نسبتا 

 "درک می شود.عنصر مهم دیگر موجود در فضاهای باز  انسان و حضور ان در فضاست؛که نقش اساسیدر کیفیت مکان ایجاد میکند .به گفته

 (1701؛ساکنان شهر آفرینندگان کیفیت زندگی شهری و شکل دهنده ظاهر وشخصیت آن هستند )پاکزاد ؛"هالپرین

نقطه آغازین رعایت ضوابط طراحی اقلیمی ؛دستورالعمل های طرح های جامع وتفصیلی شهری است. متاسفانه ؛مطالعات اقلیمی در 

این طرح ها جایگاه چندان مناسبی نداشته ودراکثر موارد ؛به صورت تعیین موقعیت شهر در تقسیمات اقلیمی کشور ومعرفی گونه شناسی 

های بسیار در زمینه مطالعات  اقلیمی و امکان پذیربودن اندازه ته به صورت کلی انجام شده است. با وجود پیشرفت معماری متناسب با آن الب

گیری دقیق  بسیاری از شاخص های اقلیمی ؛ارتباط اقلیم و شهر از امکانات اقلیمی موجود استفاده شود و خصوصیات نامناسب و شرایط 

  (12؛1709شیخبیگلو؛.)اقلیمی ناراحت کننده آن تخفیف یابد

 

 معماري بومی بافت قدیم یزد وهویت شهري-4
بافت شهر یزد به طور کلی ترکیبی است از: بافت مسکونی، بافت ویژه )فرهنگی، تجاری( یا بازار، بناهای اطراف، ارگ شهر و مسیرهای 

حدوداً شمالی و جنوبی در سطح منطقه از اهمیت ارتباط دهنده که تمامی این عناصر به وسیله باروی شهر محصور می شده است. محور 

زیادی برخوردار بوده، این محور در داخل شهر نیز مسیری را ساخته که از شمال به جنوب امتداد داشته و قدیمی ترین بخش شهر در کنار 

ازه های چهارگانه شهر یزد در این محور شکل گرفته است. شهر در طول تاریخ، گسترش تدریجی تدریجی داشته است. اولین اخبار از درو

کتاب تاریخ یزد آمده است. در این کتاب از وجود چهار دروازه درب کیا، قطریان، مهریجرد و کوشکنو خبر می دهد. از این چهار دروازه دو 

  دروازه به طرف نائین )حدود شمال( یک دروازه در مغرب و یک دروازه در مشرق )دروازه کیا( بوده است

م هجری برخی از نقاط شرقی به شهر ملحق شده و دو دروازه مال امیر به آن اضافه و کل تعداد دروازه ها به هفت عدد در قرن هشت

افزایش یافته است. وجود مسجد جامع در نزدیکی دروازه شاهی و نزدیکی آن به مسیری که به بازار منتهی می شود حاکی از وجود یکی از 

 ی بوده که از این دروازه شروع شده و به دروازه درب کیا می رسیده است. گذرهای اصلی شهر در مقطع تاریخ

در امتداد مسیر مسجد جامع کبیر و از محلی به نام لب خندق بازار قدیمی شروع می شده و تا به دروازه مهریز می رسیده است. 

شده و در ادوار و در قسمت های مختلف شهر بازارهایی آنگونه که در کتاب تاریخ جدید یزد آمده است. بازارهای یزد در یک زمان ساخته ن

ه دساخته شده است. متأسفانه بازار یزد نیز مانند دیگر بازارهای ایران سرنوشت خوبی نداشته و با گذر چند خیابان از راسته های آن پاره ش

 است. 

ده و مناسب، جهت داد و ستد و عبور بوده است. بازار یزد با توجه به گرمای زیاد تابستان و سرمای سوزان زمستان مکانی سرپوشی

 یراسته اصلی این بازار که بخشی از آن هنوز سالم مانده است با بافت متراکم شهر کامالً هماهنگ است و دارای یک مسیر تقریباً مستقیم نم

در بخشی از بازار در ) جنوب خیابان قیام ( مجموعه باشد. اندازه حجره ها، ارتفاع و نوع مصالح به کار رفته در آن نیز جای تأمل و تعمیق دارد. 

بزرگ میدان، قیصریه و مدرسه خان ساخته شده است. میدان خان نمونه جالبی از مکان های تجاری قدیمی ایران است که در شهرهای دیگر 

 مانند بافق و کرمان نیز نمونه های آن مشاهده می شود .
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امتداد یکی از راسته های بازار به حسینیه میر چخماق می رسیده است که این بخش نیز با عبور خیابان بزرگ و ساخت یک میدان 

در مکان حسینیه به کلی تخریب شده است. در کنار این مسیر سر پوشیده تجاری، مساجد، مدارس، مدارس و کاروانسراهای متعددی جای 

 ز عملکرد اویله خود را حفظ کرده اند . داشته که بعضی از آنها هنو

بافت مسکونی شهر دارای قطعاتی است که نمونه های مشابه آن در دیگر نقاط ایران نیز مشاهده می شود . این قطعات مجموعه ای 

ه های بن بست و یا در از خانه های حیاط دار را در خود جای داده و معموالً به شکل چهارگوش است. برای ورود به مرکز این قطعات از کوچ

 بند استفاده می شده است . 

محله، مجموعه ای از این قطعات با مسیرهای ارتباط دهنده و دیگر عناصر شهری الزم برای زندگی محلی است. هر محله دارای مرکز 

کرد خاص خود به عنوان یک میدان محله با عناصری مانند بازارچه، مسجد، حسینیه، حمام، آب انبار و غیره است. حسینیه ها افزون بر عمل

  نیز مورد استفاده قرار می گرفتند .

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

عظيمی مرکب ازعناصرمختلف ازقبيل ميادین,مساجد,بازارهاومدارس مرکزشهرقدیمی یزدراتشکيل می داده  مجموعه-(  4شکل )

هاي ماشين روتبدیل شده است.این دوفضاعبارت  است.این مجموعه شامل دوفضاي عمده شهري بوده که امروزازميان رفته وبه تقاطع

 بوده انداز:ميدان اميرچخماق,مربوط به قرن نهم هجري وميدان معروف به ميدان شاه طهماسب,ازقرن سيزدهم هجري

گذر و کوچه های تنگ شهر یزد با توجه به نیاز زمان و تراکم هر چه بیشتر، درمکانی کویری شکل گرفته است. یکی از ویژگی هایی 

که دراین مسیرها مشاهده می شود وجود ساباط های مختلف است. همچنین قوسهایی به نام ) پیلیا ( در فواصل مختلف برای دادن ایستایی 

 ند ساخته شده که فشار احتمالی از طاق های داخل خانه به این دیوارها را تحمل می کرده است. الزم به دیوارهای بل

در یزد مانند سایر شهرهای کویری شریان حیات از زیر شهر می گذرد، قناتهایی که از منابع تأمین کننده شهر یزد بوده و برای 

. قنات در مسیر خود آب انبارهای متعددی را تغذیه می کرده است. تعداد این دسترسی به آن از عناصری به نام پایاب استفاده می شده است

 آب انبارها در شهر و حومه آن بیش از صد عدد است.
 

 ویژگی هاي بافت سنتی یزد -
ه البتمعماری سنتی یزد عالوه بر ویژگی هایی که در مبحث خصوصیات معماری ایران ذکر شد دارای ویژگی های ذیل می باشد ، ) 

  این ویژگی ها نیز تنها تعدادی محدود از خصوصیات معماری سنتی شهرهای حاشیه است که به ذهن تدوین کننده راه یافته است (.

 استفاده از خشت و گل  -1

 استفاده از پوشش گیاهی  -2

 شفافیت : معماری سنتی یزد سبک است و در نکاه اول فضایی به بیننده می بخشد .  -7

ی رسیدن به هر فضا بنا به درجه عمومی و خصوصی و یا اهمیت آن توالی فضایی رعایت گردیده است. شما توالی فضایی : برا -4

 ابتدا هشتی را خواهید دید و سپس حیاط دلباز را. 
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شخصیت دادن به هر فضا : با رعایت توالی فضایی، شخصیتهر فضا هم توأم با آن رعایت شده است. در معماری سنتی هر فضا  -8

 نشانی دارد و در عین تنوع شخصیت ها، مجموعه، مجموعه ای واحد است. برای خود 

 یکی بودن معمار و معماری ) بعد فرهنگی (.  -1
 

  ویژگی هاي استفاده از خشت و گل در ساختهاي بناهاي قدیمی در یزد-

داخل مجموعه ها و چه در بیرونه آنچه در یزد بیننده را در اولین نگاه  به خود جلب می کند نقش گل و مصالح گلی در همه جا در 

از حاشیه مسیرها و در ارتفاع بلند بادگیرها است. در یزد همه چیز با گل نقش می بندد . کاربرد مصالح گلی در مناطق کویری و به خصوص 

 یزد دالیل اقلیمی، کاربردی و فنی داشته است که برخی از این دالیل عبارتند از : 

در این منطقه هیچ نوع مصالح دیگری در زیر اشعه سوزان آفتاب و در گرمای تیر و مرداد به خوبی خشت و خام و گل در برابر  -1

 گرما مقاوم نیست. 

 در فصل سرمای خشک آن نیز با اندک حرارتی، اتاق ها گرم می شوند.  -2

 . سهولت در کارپذیری و کاربرد آن نیز در کارگیری مصالح مهم بوده است  -7

از بعد فنی نیز خشت همراه با مالط گل مقاومت بیشتری از آجر و مالط گل داشته است. گل و خشت خام بعد از خشک به  -4

 شکل یک توده یکدست و مقاوم در می آید. 

 خشت خام قابلیت انواع ساخت و سازها را داشته است و بزرگترین دهانه ها با تکنیک گنبد سازی با مصالح خشت و گلی بر پا -8

 گردیده است. 

 

 ویژگی هاي استفاده از پوشش گياهی در معماري درونگرا -
پوشش گیاهی عالوه بر تهیه سایه، بخاطر اینکه رطوبت وارد هوا می کند ) خاصیت تبخیر ( و درجه حرارت را با جذب تابش پایین 

اوان دارد. ساخت شهر متراکم و پر سایه بوده است می آورد و انعکاس گرما را توسط زمین کاهش می دهد، در اقلیم گرم و خشک اهمیت فر

و از نفوذ آفتاب به داخل خود جلوگیری می نموده است. کوچه ها تنگ و در غیر این صورت ) کوچه باغ ها ( با درخت از دو طرف پوشیده 

ا. فضاهای گشاد را حتماً به طریقی می شود . جان پناه خانه ها بلند بوده چنانچه هم کوچه را خوب سایه می گرفته است و هم حیاط هار

 منطقی با درخت می پوشاندند تا کمتر آفتاب بگیرد.

 

 

 

 

 

              

 

 

 
 جان پناه بلندوحياط گودمبارزه باشدت نورخورشيد-شکل

 

 یکی بودن معمار و معماري  -
آنچه که در معماری سنتی حائز اهمیت است؛ این است که معمار آن به ساخت خود به عنوان یک نیاز روحی و جسمی نگاه می نموده 

است و نیاز روحی که با وی عجین بوده است خشت ها را در کنار یکدیگر قرار می داده است. وی چون به عنوان انسان، برای خود ارزش قایل 

به وجود می آورده است که روح وی در آن آرامش پذیرد، مسأله ای که هم اکنون با ساخت قوطی کبریت های برج ها  بوده است لذا فضایی

زیر سؤال رفته است. معمار سنتی آنقدر برای خود اهمیت قائل بوده است که حتی از شکاف قابل دید یک مسجد نیز دیدی زیبا ارائه می 

 دهد. 
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ی باشند روح معنویت و فرهنگ مذهبی آن تجلی یافته است تا کوچکترین مجموعه اجتماعی که شاید در بزرگترین بناها که مساجد م

رختشویخانه ای در محله فهادان باشد و یا اتاقکی جهت استراحت کشاورزان. همگی دارای شخصیت و معماری عجین شده با خویش است 

 کف زندگی آن. چرا که معمار آتن برای خود شخصیت قایل بوده و فضا جز الین

همانقدر که معماری آن قابل درک، ساده و شفاف است، سازنده آن نیز قابل درک، ساده و شفاف می باشد . هیچ خشتی بدون وضو 

گذاسته نمی شود قبل از آنکه عرقش خشک شود، دستمزد خود را دریافت می نماید. چون روح معمار به روح بیننده نزدیک است تمامی 

سازنده آن از طریق خشت ها، گلها، کاشیها، روزن ها و ... به بیننده القا می گردد ، انگار اگر خود نیز آن زمان بود چنین  افکار و روحیات

 .فضایی را احساس نیاز می کرد و می ساخت
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 نتيجه گيري 

و مصالح موجود و در دسترس مطالعه معماری سنتی این ذهنیت و قدرت را به آدمی می بخشد که اگر معمار سنتی ما بر اساس نیازها 

 نخود فضایی همخوان با عملکرد، مذهب و سنتها استفاده کنندگان و بر اساس روابط اجتماعی آنان بنا می نماید، در قرن اخیر و با ادعای ای

معماری اجداد خود را که ما دارای معماری مدرن و پیشرفته می باشیم چه پیامی برای نسل آینده بر جا خواهد گذاشت، آنجا که نسل آینده 

مطالعه نماید و تحسین کند و معماری پدران وی او را به اندیشه فرو برد که با کدامیک از نیازهای نسل پیشین هماهنگی داشته است و 

 رثقضاوت آن حتماً برای نسل پدر وی سنگین خواهد آمد. نمی خواهیم به این نتیجه برسیم که مانند گذشته بسازیم اما به عنوان وا

ین ا گذشتگان، کار آنها را دریابیم و بر اساس نیاز امروزی مانند آنها جوابگوی نیازهای روحی و جسمی بشر باشیم. این مطالعه اندک ما را به

 نتایج می رساند که : 

 معماری همساز با اقلیم، محیطی امن و راحت را برای زندگی فراهم می سازد و نیازهای جسمی را پاسخگو است . 

 معماری همساز با فرهنگ، محیطی امن و راحت را برای زندگی و تغذیه روح فراهم می سازد و نیازهای روحی را پاسخگو است. 

و در پایان یزد خود لغت نامه زنده فرهنگ است چرا که معانی فرهنگ اعم از زراعت و کشاورزی و در یزد زمین قابل کشتی را نم 

می نمودند و دهن کاریز که یزد شهر قنات ها است و چه  ، خود شاهد بودیم که با سطل زمین ها را آبیارییابید که د رآن زراعت نشده باشد

 .فرو و دانش که مردمانی با فرهنگ اصیل ایرانی دارد
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