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  پيشگفتار

 ، در گستره بافت كهنهكتار 3,000 هكتار وسعت عملي و كاركردي شهر يزد نزديك به 14,000از حدود 

اي  ويژهيهزسازي و طرح اندا به گسترده مذكور نيازمند برنامهپرداختن. گيرد تاريخي قرار مي وفرسوده

- ها و طرحاي در برنامهآن راهبرد ويژهسازي متداول كشور جاي نگرفته و براي  برنامهيهااست كه در شيوه

هاي  بافتهايموقعيت، وسعت و نوع پروژهبه طور منطقي . هاي شهرسازي متداول كشور تعريف نشده است

 از نتايج مطالعات و 1اي ويژه ، سياست و يا برنامه حوزهدـ فرسوده و تاريخي به مثابه يك راهبر كهن

هاي بخشي رح جامع و سياستططبق . آوردمي تفصيلي سر برهاي شهرسازي جامع ومحصوالت برنامه

اي كه نيازمند اي ويژه هكتار، به مثابه يك حوزه برنامه2700 حدود ت اين گستره با وسع،مصوب شهر يزد

- مذكور به حداقل پنج مرحله كار برنامههپس از تعريف پروژ.  گرديداست تعريفمطالعات راهبرد سنجي 

-قبل از هر كاري بايد با نگاه راهبردي جهت گيري فعاليت. ا به عمليات اجرايي برسدسازي احتياج است ت

اين كار مستلزم تهيه . گرديد هكتار روشن مي2700سازي، طراحي و اقدام در گستره حدودي هاي برنامه

ه و هاي فرسودسازي در بافتهاي برنامهيك طرح راهبردي در اين حوزه بود تا به موجب آن جهت گيري

 با سازمان مسكن و 19/3/1386 و تاريخ 5335/4طي قراردادي كه تحت شماره . تاريخي روشن شود

. شهرسازي استان يزد منعقد گرديد به انجام مطالعات راهبردي براي تعيين سمت و سوي حركت اقدام شد

احل بعدي ساز انجام مطالعات مرهاي فراگير زمينهمطالعات سطح راهبردي ضمن مشخص كردن سياست

و طي صورتجلسه مورخ   به انجام رسيد1386ـ 87هاي مطالعات مذكور در سال. در مقياس تفصيلي است

 حضور مديران مسئول محلي و نماينده عامل چهارم و شركت مادر تخصصي سازمان عمران ، كه با23/4/87

همان جلسه مقرر گرديد كه در .  گرفتقراراندركاران ذيربط دستمورد تأييد  ،و بهسازي شهري تشكيل شد

سازي و اجرا در بافت كهن، فرسوده و تاريخي است هاي اين مرحله از كار كه به مثابه سطح اول برنامهيافته

در سطح دوم بدليل ماهيت موضوع و . قرار گيرد) به ويژه سطح دوم(س مطالعات سطوح بعدي  و اسامبنا

. هاي رويكردي و تخصصي، كار در دو بخش انجام شديدرجه تاثير نهادهاي مربوطه و همينطور دلمشغول

شود، كه بطور عمده با دغدغه خاطر نهادهائي همانند بخش اول طرح تفصيلي ويژه بافت فرسوده ناميده مي

                                                 

١- Area Specific Plan 



 

ج  

بخش دوم . باشدسازمان مسكن و شهرسازي استان يزد، شهرداري يزد و مسكن سازان استان عجين مي

 تاريخي است كه عالوه بر نهادهاي مذكور، شهرداري ناحيه تاريخي يزد طرح تفصيلي حفاظت جامع از بافت

  . كندرا نيز درگير مي

هر چند قراردادهاي طرح تفصيلي ويژه بافت فرسوده و طرح حفاظت جامع بافت تاريخي در تاريخ 

شروع آن  با سازمان عمران و بهسازي شهري منعقد گرديد ولي بدليل وابسته و مشروط بودن 10/9/1386

زيرا، مشاور .  شروع شده است1/6/1387بافت فرسوده، از ) سطح اول(به پايان سطح مطالعات راهبردي 

 مطالعات 1387از اول شهريور ماه .  بوده است23/4/1387منتظر دستور كارفرماي محترم پس از جلسه 

بافت تاريخ شروع شده و  هكتار در حوزة 682 هكتار در حوزه بافت فرسوده و 1934سطح دوم براي وسعت 

 مطالعات هر دو قسمت به تناسب 1387تا پايان بهمن ماه . تحت نظر مديريت طرح به انجام رسيده است

در بحث طرح حفاظت جامع بافت تاريخي . شرايط آماده شده و آماده برگزاري جلسات استاني است

هاي رسمي بتوان به مرحله پيشنهادات يرود پس از رايزنمطالعات شناخت به پايان رسيده است و انتظار مي

در بحث طرح تفصيلي ويژه بافت فرسوده نه تنها مطالعات شناخت به پايان رسيده است، بلكه جريان . رسيد

در اين قسمت ضوابط و . هاي مداخله نيز مشخص شده استارزيابي طرح تفصيلي را طي نموده و حوزه

هاي هاي انتخاب حوزه است كه به محض تأييد سياستمقررات و برنامه پايلوت طراحي شهري مانده

 جلد 9 جلد و مطالعات بخش فرسوده در 10مطالعات بخش تاريخي در . مداخله به انجام خواهد رسيد

  . هاي بعدي به انجام برسدسازي شده بخشرود پس از تأييد موارد آمادهانتظار مي. آماده شده است

رمايان پروژه و نقدهاي بسيار سازنده و راهگشاي مديريت توانمند پروژه، در مطالعات عالوه بر مساعدت كارف

امكان يادآوري اسامي همة بزرگواران ياوري . اندبسياري از افراد حقيقي و حقوقي اين شركت را ياري نموده

. وددر اينجا مشكل است و ممكن است بدليل از قلم افتادن نام برخي از بزرگواران مايه شرمندگي فراهم ش

نمايد مساعدت مديريت و بدنة اجرائي برخي از نهادها، نظير سازمان عمران و بهسازي معهذا، يادآوري مي

شهري؛ سازمان مسكن و شهرسازي؛ سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي؛ دفتر فني 

زنده بوده و جاي  بسيار سا استان يزدمسكن سازان  واستانداري؛ شهرداري يزد؛ شهرداري ناحيه تاريخي

  .سپاس فراوان دارد



 

د  

تر نمودن همكاران مهندسين مشاور آرمانشهر در تمام سطوح تالش خود را براي هر چه پرثمرتر و قوي

ضمن سپاس فراوان از كليه عزيزان و بزرگواراني . اندهاي بافت فرسوده و تاريخي يزد مصروف نمودهپروژه

اند، اميدواريم كار ما بتواند ضمن جلب رضايت همگان، مبنا و مايه كه در اين مسير اين مشاور ياري نموده

  . پاسخدهي براي عمران و آبادي شهر يزد باشد

  مصطفي بهزادفر                                

  مديرعامل مهندسين مشاور آرمانشهر                         
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  هاي جغرافيايي و طبيعي ـ بررسي ويژگي2ـ2

  ـ شناسايي بستر جغرافيايي طرح2ـ2ـ1

  )حدود و پهنه(ـ موقعيت جغرافيايي 2ـ2ـ1ـ1

هاي كويري و در معرض وزش بادهاي گرم و           به واسطه قرارگيري در آب و هواي گرم و خشك، پهنه           يزد   شهر

شهر يـزد مركـز اسـتان در        . استفالت مركزي ايران نيز     ترين عوامل طبيعي غالب بر       در برگيرنده نامناسب  سوزان  

 كيلومتري جنوب شرقي اصفهان و در مركز كشور قرار گرفته و مختصات جغرافيايي آن به شـرح زيـر                    310فاصله  

 54 درجـه و     31  جغرافيـاي   دقيقه شرقي از نصف النهار گرينـويچ و عـرض          25 درجه و    45  جغرافياي طول. است

.  كيلـومتر اسـت    508 متر است و فاصله هوايي آن تا تهران          1222از سطح دريا    آن  متوسط  دقيقه شمالي و ارتفاع     

شهر يزد در جلگه مسطحي واقع شده و سبب مجاورت با كوير در جهات شمالي و شرقي، داراي هواي گرم همـراه              

ات شـيركوه   ارتفاعـ . يـان دارنـد   ردر فـصول معينـي از سـال ج        اسـت كـه     با بادهاي گرمسيري توام با گرد و غبـار          

شرقي اين شهر ارتفاعات خرانـق قـرار         شرق ادامه يافته و در شمال      غرب و جنوب   غربي يزد به طرف شمال     درجنوب

  .گرفته است

  ـ جايگاه طبيعي شهر يزد 2ـ2ـ1ـ2

ي هـا  دريا بهبستگي فالت مركزي ايران را      وا جنوب    غرب و  زاگرس از ارتفاعات  هاي البرز از شمال و        رشته كوه 

 جهـان در درون آن  هاي بيابان بزرگترين و شديدترين كه يكي از  آورده  دراي كاسه بستهرا به گونه  ه و آنآزاد بريد 

ترين عوامل طبيعي چيره      تاثير نامناسب  يزد به دليل قرارگيري در بخش مركزي اين فالت تحت         . جاي گرفته است  

هـاي    بخش وسيعي از مـساحت آنـرا قـسمت         هاي مركزي ايران بوده و      جزء رشته كوه   منطقههاي   كوه. استبر آن   

هـاي شـيركوه      رشـته كـوه    نـام  بـا ،  شهر يـزد   غربي در بخش جنوب     منطقه بخشبلندترين  . كويري پوشانده است  

وجـود  . هاي نمك است  كه همراه با باتالقي شهر قرار دارد شمال در بخش  ترين آن   قرار گرفته و پست   )  متر 4075(

هاي نسبتاً وسـيعي     شرقي سبب محصور شدن دشت     غربي به جنوب    جهت شمال  سررشته ارتفاعات نسبتاً موازي در    

  .گردد ها منتهي مي هاي كويري و باتالق ها بر حوزه بين ارتفاعات گرديده كه عمده اين دشت



 

 ٢

هاي بازرگاني    يزد به دليل موقعيت طبيعي و اقليمي خود از ادوار باستاني اهميتي اقتصادي داشت و بر سر راه                 

 دو كـوير    تالقـي اهميت يزد به لحاظ بازرگاني، به ويژه با توجه به قرار داشـتن آن در                . گرفت  ختر قرار مي  خاور و با  

   .پهناي ايران بسيار حائز اهميت است

ايـن شـهر در     .  لوت و كوير مركزي در محاصره  قرار گرفته است          بيابانيزد، شهري است كه از سوي       بنابر اين   

وضعيت كويري و آب و هـواي خـشك و          . هاي خرانق و شيركوه قرار گرفته است       اي وسيع و خشك، مابين كوه       دره

 هاي دور    از گذشته  ابن بلخي  كه بر طبق     .كم آب اين منطقه موجب اتكاي يزد به منابع آب زيرزميني و قنوات بود             

  . شده است تامين مي همه از كاريزها يزدآب 

  ـ خصوصيات آب و هوايي2ـ2ـ1ـ3

هاي سرد و خشك است و        هاي گرم و خشك و زمستان       ياباني و نيمه بياباني با تابستان     يزد داراي آب و هواي ب     

العاده خشك بيابان لوت و دشت بزرگ         دليل است كه منطقه يزد از چهارسو در محاصره دو محدوده فوق            داناين ب 

ايران را با منابع رطوبتي هاي البرز از شمال و زاگرس از غرب، رابطه فالت مركزي   كوه  رشته. كوير مركزي قرار دارد   

بـا  . دهد شهر يزد قسمت مركزي اين كاسه را تشكيل مي. اي درآورده است قطع نموده، آن را به صورت كاسه بسته    

هاي آبياري شهر،     ترين تمدن   اين همه مردم ساكن در اين قسمت براي مقابله با خشكي و كم آبي، يكي از پيچيده                

مـشاهده  (هرچند برخي شـواهد  . بالغ بر سه هزار سال است، به وجود آوردنديعني تمدن كاريزي را، كه قدمت آن   

) گياهان سرخسي در دهانه غاري در نزديكي كوه عقاب خوراشه و يا وجود بقاياي تنورهاي زغال پـزي در خرانـق                    

  . گوياي اين است كه منطقه يزد در دوران گذشته به اين خشكي نبوده است

حي مركزي ايران از جمله دشت يزد در گذشته بستر دريا بوده و درياچه ساوه               شناسان نوا  مطابق نظرات زمين  

 احتماالً ظهور آب و هواي خشك به خاطر عدم تغذيه .نيز داراي وسعتي تا محدوده دشت يزد ـ اردكان بوده است 

  .، خشكي تدريجي اين دريا را سبب شده است)ها و غيره كم شدن آب رودخانه( كافي درياي ميوسن

آب و هـواي     .طور كلي وضعيت جوي يزد، تحت تاثير شرايط آب و هوايي فـالت مركـزي ايـران قـرار دارد                   به  

به علـت    شهر يزد و حومه آن       .شود  مشخص مي  شبانه روزي و فصلي زياد و قابل توجه          دماياختالف  با  كه   اي  قاره

ي    متـر در قلـه     4075 كـويري تـا       متـر در نـواحي     950تفاوت در ارتفاع و توپوگرافي خاص آن كه ارتفاع زمين از            

 متري  4075از يك سو ارتفاعات شيركوه با قله        بطوريكه  . استتغيير مي يابد از تنوع اقليمي برخوردار        » شيركوه«



 

 ٣

 از سوي ديگر در قرار داده وهاي ييالقي  داراي ويژگي تا شعاع وسيعي از منطقه را تحت تاثير عوامل نسبتاً ماليم و

كي و شـدت    هاي وسيع لخـت و عريـان در ميـزان درجـه خـش              هاي نمك و دشت     ود كوير  وج منطقهمركز و شرق    

   .شرايط كويري افزوده است

هاي  مجاورت با دشت  سينوپتيكي،   يهاي هوا   توده،  موقعيت جغرافيايي  شامل؛   عوامل موثر در آب و هواي يزد      

بارندگي كم و نامنظم، نوسانات . استس هاي البرز و زاگر جهت و امتداد كوه و دوري از منابع رطوبتي، لوت كوير و 

هاي گرمايي طوالني موجب شده اسـت كـه بخـش اعظـم آب و                  و تبخير زياد، رطوبت نسبي كم و دوره        دماشديد  

   .هواي يزد، گرم و خشك باشد

و عناصـر اقليمـي مـوثر       دهي محدوده بافت تاريخي و با ارزش يزد،           با عنايت به هدف مطالعه حاضر در سامان       

هاي آب و هوايي در توسعه شهر يزد پرداختـه و    و يا محدوديتگيري بافت تاريخي    در شكل آنها  و انطباق   سنخيت  

  .گيرند مورد بحث قرار مي

  رژيم حرارتي و دماي هواـ  2ـ2ـ1ـ3ـ1

بدون شك يكي از مهمترين عناصر موثر در وضعيت آسايش انساني و موثر در الگوي معماري بويژه در منطقه                   

هـا و مـساكن       نقش خصوصيات دمايي در الگوي معماري سـاختمان       . هاي دماي هوا است      يزد ويژگي  خشكي مانند 

  .كامال مشخص استشهر يزد 

 3 ماه از سال گرم، قريـب  6آن قريب  كه درمنطبق است  مناطق كويري و بياباني شهر يزد با نوع آب و هواي      

اي است كه     ژيم حرارتي حاكم بر شهر از نوع مديترانه       بنابر اين ر  . شود   ماه از سال سرد محسوب مي      3ماه معتدل و    

گرمـاي  . دوره سرد كوتاه و دوره گرم و تابستانه آن طوالني و شديد اسـت            . شود  مشخص مي  دو دوره سرد و گرم       با

  . شديد و طوالني مدت حاكم بر شهر در انتخاب نوع مصالح با ظرفيت حرارتي باال و معماري فشرده موثر بوده است
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  )1972ـ1995( درجه سلسيوس در ايستگاه يزد 30متوسط روزهاي همراه با يخبندان و دماي بيش از ): 1(ماره شمودار ن

  
  

 نوسان دما در تابستان و زمستان و حتي منطقهدر اين    ،هاي هواشناسي ايستگاه سينوپتيك يزد      مطابق با داده  

 46فر تـا    صـ  زيـر    سلسيوس درجه   20سال بين حداقل    اي كه ميزان دما در طول         در شب و روز زياد است به گونه       

) تا مهـر   از اسفند (فصل بلند گرم    : يزد داراي دو فصل است    بطور كلي   .  باالي صفر در نوسان است     سلسيوسدرجه  

 روز و تعـداد     121 برابـر  يـزد    شـهر بطوريكه تعداد روزهاي بسيار گـرم       ) از آبان تا اواخر بهمن    (و فصل كوتاه سرما     

  .  روز است60به طور متوسط ) دماي زير صفر(سرد و يخبندان روزهاي بسيار 

در فصل تابستان، يزد با آن كه روزهـاي         . ترين آنها تير است    گرم هاي سال دي و بهمن و      معموالً سردترين ماه  

هاي كويري و بيابـاني       در تابستان با اين كه هوا در كفه       . ها اغلب خنك و دلنشين است      بسيار گرمي دارد، ولي شب    

هاي يزدي    هاي خنك و خوش آب و هوا است و اغلب خانواده            آزار دهنده است ولي در اتفاعات شيركوه، دره        گرم و 

 .روند ري كردن اوقات تابستان به آن نواحي ميپدر اين فصل براي س
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 )1972ـ 1995( باكس پالت دماي ماهانه ايستگاه سينوپتيك يزد ):2(شماره نمودار 

  
 دمايرسد و اين رقم تقريباً برابر با اختالف متوسط             درجه مي  59ان حرارتي ساالنه به حدود      در شهر يزد نوس   

شـود كـه     باشد در بررسي احتياجات مربوط به جريان هوا مـشاهده مـي             بين نقاط سرد وگرم ايران در تابستان مي       

اين امر، خشكي پيش از حـد       علت  . هاي گرم سال نيازي به جريان هوا وجود ندارد          هنگام شب در يزد حتي در ماه      

در شهر يزد موثرترين عامـل در   هوا ييهاي دما ويژگي .دماي شب و روز در يزد استهوا و در نتيجه نوسان شديد       

  .آيند بناها و مساكن تاريخي شهر يزد به شمار ميگيري  شكل

  ـ خصوصيات جريان هوا و مساله تهويه يا آلودگي بافت تاريخي2ـ2ـ1ـ3ـ2

اي   هاي شـني حـائز اهميـت ويـژه          ي روان و تپه   ها   و ريگ  ها  يزد بدليل وجود شن     پيراموني شهر  منطقهباد در   

ن تـا  بـا غربي و در چهارماه آ باد در يزد در شش ماه اول سال يعني بهار و تابستان شمال) چيده( جهت غالب  .است

ا با شدت در جريان بوده و       ه  ها و كوهستان     وزش باد به علت لخت بودن دشت       .وزد  ميشرقي    جنوب سمت ازبهمن  

هاي شديد موجـب تـشكيل و         به طوريكه طوفان   .رسد   روز مي  60 تا   40تعداد روزهاي توفاني دشت يزد اردكان به        

  . شوند اي در اطراف يزد مي هاي ماسه جابجايي تپه

ـ غرب  شمالگيري جهت  توپوگرافي محل و، جدا از عوامل سينوپتيكي اثـر   و منطقـه هـاي    كـوه يشرق  جنوب 

ترين فـصل     و پرتالطم  محاالت آرا % 56با  ) آبان ماه ( آرامترين فصل سال، پاييز      .هدايتي آنان در فراواني باد موثرند     

  .)1382 ؛طرح جامع استان يزد. (تحاالت آرام گزارش شده اس% 20با ) فروردين(بهار 

  



 

 ۶

  )1972-1995) (تر بر ثانيهم. ( جهت و سرعت بادهاي غالب و شديدترين باد در شهر يزد:)1( شماره جدول

  ماههاي سال

  پارامتر
  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  اسفند  بهمن  دي  آذر آبان مهر

  NW SE SE SE W W W NW  NW  NW  NW  NW  جهت باد غالب

 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4  سرعت باد غالب

 NW SW NW SE SW  SW  SW NW  NW NW NW NW  جهت شديدترين باد 

 10 10 10 15 19 16 16 16 10 10 10 10  ت شديدترين بادسرع

)  كيلـومتر در سـاعت     120معـادل   ( نات   56 ثبت شده آن     بيشينه و   سمت غرب ثبت شده    از   هاشديدترين باد 

 15(درصد فراوانـي از سـمت جنـوب و سـپس بادهـاي شـمال                20( ساعت   8/4ترين مدت وزش باد      طوالني. است

به علت عاري بـودن     . گزارش شده است  )  درصد فراواني  13( شرقي و جنوب شرقي      و بادهاي شمال  ) درصد فراواني 

اي  هاي ماسه به طوريكه گاه سرعت طوفان. است  زيادمنطقهها از پوشش گياهي، شدت باد در  ها و كوهستان   دشت

در سـاعت    كيلومتر   8/85بيشترين سرعت باد طي سي سال گذشته برابر با          . رسد   كيلومتر در ساعت نيز مي     90به  

  .  به ثبت ر سيده است1349در سال 

  )1972ـ1995( ميانگين ماهانه تعداد روزهاي همراه با گرد و خاك در ايستگاه سينوپتيك يزد ):3(شماره نمودار 

  
  

زارهاي عمده شهر يزد در ضلع شمالي آن قرار دارد، بادهـاي فـصل بهـار و                   زارها و ريگ    با توجه به اينكه ماسه    

بطوريكـه بادهـاي   . آينـد  وزنـد جـزء بادهـاي مـزاحم بـه شـمار مـي        غربي مـي   سمت شمال و شمال تابستان كه از  

هاي توفـان     هاي گرد و غبار شهر را تحت تاثير قرار داده و در مواقعي از سال به نام                  غربي غالبا به شكل توفان      شمال



 

 ٧

زمـان وزش بـاد از اواخـر         .سـازند   خاكستري و يا سياه مقادير انبوهي از ماسه و ريگ را در سطح شهر پراكنده مي               

هـاي بـزرگ شـن جنبنـده       اسفند تا اوايل خرداد ماه است كه در اين مدت فرسايش باد سبب بوجود آمـدن تـوده                 

  . شود مي

هاي معماري همـسان بـا الگـوي           در پيچ و باريك و شكل فشرده مساكن از مهمترين جلوه           هاي پيچ   لذا كوچه 

 بخش تاريخي شـهر در بخـش شـمالي آن در            .خاك در محدوده شهر هستند    هاي گرد و      هاي جوي و توفان     جريان

  .شود هاي روان تهديد مي ها از جانب شن هاي روان قرار دارد كه در غالب سال بياباني و ماسههاي  مجاورت با زمين

 خنـك   غرب به نام باد اصفهاني، از اين باد جهـت          ـ بادي با وزش از طرف شمال      1: وزد دو باد عمده در يزد مي     

 خـاك فـراوان،     وـ بادهاي نامطبوع شرقي موسوم به باد سياه با گـرد            2. شود  كردن ابنيه در فصل گرما استفاده مي      

اين بادها موجب تخريب بـسياري از مـزارع كـشاورزي و            . گيرد  را در ابتداي سال فرا مي      شهر هاي  بخشكه بيشتر   

لـرد كـرز   . شـد  هدي دال بر صـحت ايـن ادعـا يافـت مـي     هاي جهانگردان اروپايي شوا در سفرنامه. شود ها مي  قنات

. » شرقي باد و طوفان همواره شن و خاك مزاحم را به ديوارهاي شهر يزد فرو مي ريـزد                  از طرف شمال  «:  نويسد مي

در چند نقطه پيرامون شهر شن از سر ديوارها گذشته و  «:  گويد مك گروگر بي آنكه به سمت خاصي اشاره كند مي         

فـن  . اما دو جهانگرد ديگر ، سون هدين و اسكار فن نيدرماير، نظر ديگري دارند             . »آورد   داخل شهر مي   باد آن را به   

شود ، به نحوي كه يـزد        هاي مهاجم بلعيده مي    قسمت غربي اين شهر علي الدوام توسط ريگ       «: نويسد  نيدرماير مي 

گرد آلماني بـا توجـه بـه جهـت كلـي            رسد كه نظر اين جهان     به نظر مي  . » كند همواره به طرف مشرق پيشروي مي     

شهر در حاشـيه جنـوبي      «: سون هدين هم نوشته است    . گسترش شهر، يعني غرب و جنوب غربي، همخوان نباشد        

هاي روان را بدون اينكه مانعي بر سر         يك فرو رفتگي طويل قرار دارد و باد شمال غربي از ميان دو كوهستان ، شن               

گويد مناطق بزرگـي در اطـراف يـزد پـر            كرزن مي «: نويسد  او همچنين مي  . »راه داشته باشد، به طرف شهر ميراند      

آيـد ايـن نـوار امـواج          در عين حال به نظر مي     . ها و به نظر او پيشروي شن از طرف شرقي شهر است            است از ويرانه  

ه در  اگرچه باد محلي مي تواند شن را وارد كند كـ          . رود  شني در جهت اصلي، دره، به طرف جنوب شرقي پيش مي          

بـا  . »دهنـد  سمت شرقي شهر جمع بشود، آن هم شايد به اين دليل است كه در اين سمت ديوارها به شن پناه مي                    

اين حال، با توجه به گسترش شهر به سمت غرب و جنوب غربي، شـايد بتـوان گفـت كـه شـهر بـراي كاسـتن از                            

  . )1381هويت يزد؛  (رده استهاي روان گسترش خود را به آن سمت متمركز ك تخريب باد شرقي و حركت شن



 

 ٨

در . انرژي برودتـي بـاد قلمـداد گـردد        گيري از     بادگيرهاي متعدد شهر يزد شايد مهمترين نماد در زمينه بهره         

بـا  سـازند كـه بادگيرهـا          مـي  آبـاد مـشخص     حاليكه بادگيرهاي مساكن بخصوص بادگير قـديمي و معـروف دولـت           

ها و انرژي گرمايي ناشي از تابش طوالني مدت آفتـاب بـه               تمانگيري از اختالف دماي بين فضاي دروني ساخ         بهره

هاي بادگير عمل اصـلي ايجـاد اخـتالف     بطوريكه بخش آتشدان پايين پره   . كند  فضاهاي بيروني ساختمان عمل مي    

  . آورد ميدما را بواسطه جذب انرژي تابشي آفتاب بوجود 

هـاي گـرد و خـاك و          براي مقابله با تهـاجم توفـان      اي    وسيلهگذشته   هاي  حصار و ديوارهاي بلند شهر در دوره      

هـاي تنـگ و پـيچ در پـيچ نماينـده              اند كه امروزه در بافت تاريخي شهر كوچـه          هاي روان به داخل شهر بوده       ريگ

  .باشند شرايط عمومي شهر در گذشته مي

  :ساعات آفتابي ـ2ـ2ـ1ـ3ـ3 

 در دوره شاخص آماري شهر يزد در طول سـال           ميانگين ساعات آفتابي  آمار ايستگاه هواشناسي يزد،     بر اساس   

هـاي دي و آذر   كمتـرين آن در مـاه    شهريور وتا كه بيشترين ساعات آفتابي در ماههاي تير       است ساعت   3172به  

بطوريكـه  . در شهر يزد روزهاي آفتابي فراوانترين پديده جوي است كه مردم با آن مواجه هـستند               . ثبت شده است  

تابش طوالني نور خورشيد باعث شده تا در اعصار گذشته معماري           . شهر بسيار اندك است   روزهاي ابرناكي و بارش     

همسان با شرايط آب و هوا و محيط شهر يزد در برابر تابش مزاحم آفتاب به فضاهاي داخلـي تـدابيري انديـشيده                       

 . ستتابش آفتاب بوده ادر مقابل تدبيري هاي داخل حياط منازل  هاي گياهي و باغچه پوشش. شود

  رطوبت نسبيـ 2ـ2ـ1ـ3ـ4

رطوبت نسبي هواي شهر يزد تحت تاثير وضعيت حرارتي خشك و گرم در طول سال مقادير پاييني را نـشان                    

رژيـم رطـوبتي شـهر از رژيـم       .  درصد نيز ثبت شده اسـت      10مقادير حدود   بطوريكه در طول ساعات روز      . دهد  مي

ولي بطـور كلـي ميـزان رطوبـت     . مستانه و كمينه تابستانه است اي تبعيت كرده و داراي بيشينه ز        عمومي مديترانه 

شرايط رطوبتي خشك و بحراني يزد در نوع معماري و طراحي حياط مركزي             . نسبي هوا در طول سال پايين است      

هـاي    در خانـه  ) مجـراي قنـات   (شود بطوريكه تعبيه حوض آب و دسترسي بـه سـردآب              هاي يزد مشاهده مي     خانه

  .تعديل و تزريق رطوبت به هوا بوده استقديمي يزد با هدف 
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  )1972-1995). (به درصد( ميانگين روزانه، كمينه و بيشينه رطوبت نسبي ماهانه در شهر يزد :)2(شماره جدول 

  ماههاي سال

  پارامتر
  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  اسفند  بهمن  دي  آذر آبان مهر

  24  20  17  21  32 47 49 59 66 61 53 34  ميانگين بيشنه

 5/10 10 5/10 5/11 5/16 23 22 30 38 32 25 16  ميانگين كمينه

 2/17 15 8/13 2/16  2/24 35  5/35  5/44 52 46 39 25  ميانگين روزانه

  

 )1972 ـ 1995( ميانگين ماهانه ساعات تابش آفتاب در ايستگاه هواشناسي يزد ):4(شماره نمودار 
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ژانويه فوريه مارس آوريل مي ژوئن ژوالي اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر

عت   
سا

  
ها عموما عالوه بـر تـاثير بادهـا، بـراي حفاظـت           اي كوچك در ضلع بيروني ساختمان     ه  ديوارهاي بلند و پنجره   

  . فضاهاي داخلي در برابر تابش شديد و مزاحم آفتاب بوده است

   حرارتي آسايشمحدوده تعيين  ـ2ـ2ـ1ـ3ـ5

ب و  براي تعيين آسايش حرارتي و طراحي اقليمي شهر يزد چهار معيار دماي هوا، رطوبت نسبي، تـابش آفتـا                  

  . وزش باد مورد توجه قرار گرفت كه در مباحث باال مورد بررسي قرار گرفتند



 

 ١٠

   وضعيت آسايش ساالنه و فصلي در ساعات شبانه و روزانه شهر يزد از شاخص برودت باد):3(شماره جدول 

 Keوضعيت   ضريب  زمان  دوره

  ساالنه  مطبوع  4/156  روزانه

  بسيار خنك  7/512  شبانه  

  پاييز  مطبوع  1/159  روزانه

  خنك  6/351  شبانه

  زمستان  خنك  9/258  روزانه

  بسيار خنك  9/461  شبانه

  بهار  داغ  2/12  روزانه

  خنك  1/213  شبانه

  تابستان  خيلي داغ  -9/65  روزانه

  مطبوع  1/183  شبانه

در شـرايط  در محدوده شهر يزد با محاسبه آسايش حرارتي بر پايه شاخص برودت باد فصول تابـستان و بهـار          

در فصل زمستان و در شرايط سـاعات شـبانه وضـعيت حرارتـي              . روز وضعيت حرارتي داغ و خيلي داغ حاكم است        

بنابر چنين وضعيت جوي حاكم بر شهر، نوع معماري و شهرسازي بومي و بـا هويـت آن شـكل                    . بسيار خنك است  

ي خارجي در فضاي داخلي را به دنبال        هايي كه با هدف كاهش ميزان اثر وضعيت حرارتي فضا           ويژگي. گرفته است 

هاي گرد و خاك عناصري       هاي هوا، و گريز از آثار مخرب توفان          همچنين براي استفاده بهينه از جريان      .داشته باشد 

  .آيند بخش محيطي و فرهنگي يزد به شمار مي در معماري شهر گنجانده شده است كه از عناصر هويت

دهد كه ماه فروردين در طول روز در          شهر يزد نشان مي   ) اقليم انساني زيست  (همچنين بر مبناي روش اولگي      

هاي ارديبهشت تا شهريور در منطقه گرم و خـشك هـستند              ماه. گيرد  قرار مي ) تحمل  خشك قابل (منطقه آسايش   

طبق دماي شـبانه    . بطوريكه در آنها احساس آسايش بدون استفاده از وسايل مكانيكي سرمايشي آبي ميسر نيست             

  .گيرند هاي سال در اين محدوده قرار نمي  يك از ماههيچ

در تير ماه با ايجاد جريان هوا و        . هاي خرداد و مرداد در محدوده آسايش حرارتي قرار دارند           وضعيت شبانه ماه  

هاي آبان تـا اسـفند در محـدوده           ماه. توان در طول شب احساس آسايش و استراحت نمود          يا تشديد تبخير هوا مي    

 كيلوكالري در ساعت انـرژي حرارتـي الزم   62 الي 10دارند و براي ايجاد احساس آسايش در محيط به     خنك قرار   

هاي بهمن، اسفند و آبان به منطقه آسايش نزديك هستند و بـا طراحـي مناسـب سـاختمان و اسـتفاده                        ماه. است



 

 ١١

هاي آذر و دي استفاده از         ماه براي. توان شرايط زيستي مناسبي را فراهم نمود        مستقيم از انرژي تابش خورشيد مي     

ها جهت ايجـاد   هاي خرداد تا مرداد بقيه ماه     رو در طول شب به جز ماه        از اين . وسايل مكانيكي گرمازا ضروري است    

هـاي ارديبهـشت، شـهريور و مهـر بـا طراحـي               شرايط زيستي مطلوب نياز به تامين انرژي گرمايي است كه در ماه           

هاي سال   توان شرايط زيستي را مطلوب نگه داشت و در ساير ماه            الف انرژي مي  مناسب ساختمان و جلوگيري از ات     

  ). 1385نژاد؛  كالنتري و حاتمي(ناپذير است  استفاده از وسايل گرمايشي اجتناب
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  ـ زمين شناسي عمومي2ـ2ـ1ـ4

 شهربركوه   بزرگ لوت و دشت كوير تا درياچه نمك قم و كوير نمك هرات و مروست تا كوير نمك ا                   هاي بيابان

تـرين شـرايط كـويري بـر آن           سـخت  قـرار دارد كـه    كشور  هاي    بخشترين     خشك شهر يزد در  . اند  يزد را فرا گرفته   

  . فرماست حكم

اي از تـأثير كويرهـاي درون و    اند تا انـدازه   برف و باران، توانسته    دريافتهاي شيركوه با     كوه  بايستي گفت رشته  

 بـسيار   هـاي   چالـه هاي سخت و در هم ريخته بـا            يزد از مجموعه كوه    منطقه بنابراين،.  جلوگيري كنند   آن پيرامون

 از نبـود ، كه بيـشتر  هستندزارها   هزارها و شور   زارها، ريگ    پوشيده از شن   ها چاله .يل شده است  بزرگ و كوچك تشك   

  .ترين شرايط كويري نيز هستند پوشش گياهي بوده و داراي سخت

  شناسي يزد  موقعيت زمين ـ2ـ2ـ1ـ4ـ1

عمـر تـشكيالت زمـين شـناختي        . اسـت ايران  مركزي   يزد جزئي از تشكيالت بزرگ فالت        محدوده مطالعاتي 

شناسـي يـك     نظـر زمـين  از.  ميليـون سـال تـا دوران حاضـر قـدمت دارد            570يزد، بـه بـيش از       منطقه پيراموني   

اسي است كه در كف شن هاي گذشته زمين ه عميق رسوبگذاري در كف درياهاي دورانضكه شامل حو(ژئوسكلينال 

هـاي سراسـري     هايي متراكم شده و امروزه به خاطر حركات چين خوردگي زمين به صورت رشـته كـوه                 آن رسوب 

هاي جوان پر شده در اثر فـشارهاي         اين گودال وسيع كه بوسيله رسوب     . چون آلپ، البرز و هيماليا درآمده است      هم

هاي به هم ريختـه و قـديمي و بـاالخره            كوه هاي آن رشته    ههاي فراوان است كه از نشان      خوردگي جانبي داراي چين  

  . ها و كويرهاي پهناوري چون دشت لوت و كوير نمك است تشكيل چاله

، )شـيركوه (هاي ژوراسيك و كرتاسه پوشانده كه اغلب از گرانيـت             اعظم تشكيالت منطقه يزد را سازند     قسمت  

هـاي آبرفتـي، مخروطـه         رسوبات كواترنر شـامل پادگانـه      .اند  تشكيل شده  كنگلومرا   ، شيل، مارل و   ، نمك ، گچ آهك

 پيراموني شهر يـزد   هاي   هاي كم ارتفاع و دشت     اي و كويرهاست كه قسمت      هاي ماسه   ها، رسوبات سيالبي تپه     افكنه

هـاي زيرزمينـي و    توان ذكر كرد كـه وجـود گنبـدهاي نمـك سـبب آلـودگي آب        همچنين مي .دهد را تشكيل مي  

به خاكي تحت نفوذ خرد شده و سبب شوري آنها مـي گردنـد كـه مـسلماً بـر شـدت و                       رسوبات سطحي و قشر ش    

  .افزايند ترش دامنه كويري نيز ميگس



 

 ١٣

در سمت شـرق    . هاي دوران چهارم قرار گرفته است       شناسي بر روي آبرفت     بافت تاريخي شهر يزد از نظر زمين      

شرق گنبـدهاي نمكـي قـرار      در سمت شمالهاي شني، مارني و شني تواَم با  گچ و نمك و     شرق آن سنگ    و شمال 

هـاي آذريـن، مـارن قرمـز و سـبز،             هاي آهكي، شيل شني، كوارتز شني، سـنگ         غرب، سنگ   در جهت جنوب  . دارند

  .شود كنگلومراي مربوط به دوره ژوراسيك در ارتفاعات مشاهده مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





 

 ١۵

   زمين ساخت يزدلرزه ويژگي هاي ـ 2ـ2ـ1ـ4ـ2

تـوان   در مقياس كلي از روند تكتونيكي منطقه مسير دو گسل بزرگ ايران مركزي را در شرق و غرب شهر مي                  

در تطبيـق بـا   . ردگسل دهشير ـ بافت در امتداد شيركوه، و گسل چابدوني در شـرق شـهر قـرار دا    . مشاهده نمود

 و بـه ويـژه شـهر يـزد     شهرسـتان اكثر نواحي ها با مراجعه به مطالعات مختلف سايزموتكتونيك ايران           بررسي گسل 

 شهر يزد بندي خطر زلزله،     از نظر پهنه  . هستنداز امنيت نسبي در مقابل خطر زلزله برخوردار         ) محل اجراي پروژه  (

و شرق  ) حوالي شيركوه  (غرب  جنوبهايي در قسمت      و تنها بخش   در محدوده خطر متوسط تا كم قرار گرفته است        

  . ١در محدوده خطر متوسط به باال قرار دارند) محدوده رباط پشت بادام(

شرقي يزد كه به قبل از  در محدوده شهر يزد تنها يك گسل شناخته شده وجود دارد، در سه كيلومتري شمال        

دهد كه در شهر يزد تـا كنـون زلزلـه مخربـي روي               طالعه نشان مي  نتايج حاصل از م   . شود  دوران چهارم مربوط مي   

هاي ثبت شده ناشي از زلزله در يزد و نواحي اطـراف             شناسي و يا گسل    هاي زمين  از جهت وجود گسل   . نداده است 

هاي موجود به   تنها گسل  .شناسي متعلق به دوران معاصر مشاهده نشده است        اي و يا زمين     لرزه آن هيچ گسل زمين   

لرزه در شهر يـزد،      عليرغم پايين بودن خطر نسبي رويداد زمين      . شوند  شناسي مربوط مي   ل از دوران چهارم زمين    قب

لرزه در امتداد آن، رعايت ضوابط و مقرارت          هاي متعدد در پيرامون آن احتمال رويداد زمين         با توجه به وجود گسل    

  ).1385نژاد؛  تري و حاتميكالن(رسد   ضروري به نظر مي2800نامه  مربوط از جمله آيين

  :ها  ـ موفولوژي زمين و ناهمواري2ـ2ـ1ـ5

هاي مجـاور، اخـتالف شـديد دمـا،           ها و چاله    ها، اختالف ارتفاع بين كوه      كوه عواملي چون جهت و امتداد رشته     

و هـاي مجـاور در تنـوع آب و هـوايي              هاي محلـي و چالـه       نامنظم بودن بارندگي، وجود اختالف فشار هوا بين كوه        

، هـا   را كـوه   يـزد    اطـراف شـهر   هاي    ناهمواري. اند   مؤثر بوده  منطقه) عوامل بيروني (هاي    پذيري پستي و بلندي    شكل

  .2دهند ي روان، و كويرهاي نمك تشكيل ميها  و ريگها هاي شني و نواحي زير رخنه شن ها، تپه دشت

  ها  ـ كوه2ـ2ـ1ـ5ـ1

                                                 
 .11همان ص– طرح جامع - 1
   همان-  جغرافياي استان يزد- 2



 

 ١۶

غـرب  كيلـومتري    55 در اين كوهستان    .قرار دارد يزد   جنوب شهر  اين كوهستان در     :هاي شيركوه   كوه) الف

 و در غرب يزد به پهناي حدود كشيده شده كيلومتري شهر يزد 73يزد شروع شده و به سوي جنوب شرقي يزد تا     

 كيلـومتر اسـت كـه    75 باختردر ازاي آن از خاور به    . رسد   كيلومتر مي  40 كيلومتر در جنوب آن پهناي حدود        10

هاي هـواي خنـك و مطلـوب بـراي شـهر              هاي شيركوه منشاء جريان     كوه. طبيعي و دائمي دارد   هاي   داراي يخچال 

  .دنشو منطقه خوش آب و هوا و تفرجگاهي شهر محسوب ميتوان گفت  به نوعي مي. هستند

بلنـدترين  ) 1382 ؛طرح جامع يزد(ها در شمال شهر يزد قرار دارند     اين كوه  : مركزي ـهاي خرانق     كوه) ب

 كه در اين بخـش    ) 1374،  شناخت استان يزد، ايرج افشار    ( متر است    3158 هنزا، به بلندي      و كوه خونزا نقطه آن،   

   .ها اشاره كرد توان به چك چك در قسمت شمالي اين كوه  قلل ديگر آن مياز

  

  هاي شيركوه در جنوب شهر يزد  منظر كوه):1(شماره تصوير 

  

   ها  ـ دشت2ـ2ـ1ـ5ـ2

معروف است  دشت يزد ـ اردكان به قرار دارد كه  و خرانق كوه هاي شير در بين كوه يزد  پيراموني شهردشت

اين دشت از غرب . شهرهاي مهريز ـ اشكذر ـ ميبد و اردكان در آن قرار دارند   عالوه بر يزد دشتي پهناور است وو 

ين دشت، بـاتالق نمـك      يابد در شمال ا     هاي خرانق پايان مي     و جنوب غربي به كوهستان شيركوه و از شرق به كوه          

  .شود از جنوب به كفه بهادران متصل ميقرار دارد و ) چاله عقدا(اردكان ـ نائين 



 

 ١٧

  هاي شني  ـ تپه2ـ2ـ1ـ5ـ3

دهنـد كـه     را شـنزار تـشكيل مـي      )  درصـد  9/2حـدود   ( كيلومتر مربع از اراضي اسـتان يـزد          1944در حدود   

منطقه است تحت جود در متن و حاشيه كويرهاي هايي متحرك هستند كه علل بوجود آمدن شنزارهاي مو      قسمت

هاي شني   و تپه شنيهاي زميناما قسمت عمده .  تغيير و تحوالت اقليمي و وضعيت ژئومورفولوژيكي آن استتاثير

شمال شهر يزد بطور متوالي تحـت تـاثير         در  منطقه در ضلع شمالي شهر يزد هستند كه بخش بافت تاريخي شهر             

رويـه    هـاي بـي    ناشي از فعاليـت   اي بطور عمده      هاي ماسه   شهر گسترش ريگزارها و تپه    اشيه  حدر  . گيرد  آن قرار مي  

  .انسان و تخريب گياهان بومي است كه باعث فرسايش بادي اراضي گرديده است

كـه در سـاليان گذشـته بـر آن     وجود تمدن كاريزي و معماري ويژه يزد مختص نواحي خشك و كويري است    

 خـشك و    آنسـت ريـگ بـوم و هـواي          ا اين زميني    نويسد؛  درباره يزد مي  ارسطاطاليس   بطوريكه. حاكم بوده است  

مصلحت در آنست كه اين جـا حـصاري بـسازند كـه در ايـن                . معتدل باشد و در اين زمين رفاقت و موافقت نباشد         

  .خاك اقتضاي موافقت نيست و ريگ بوم است

  شمالي شهر يزداي و روان ضلع  هاي ماسه  نمايي از تپه):2(شماره تصوير 

     
   

  



 

 ١٨

  هاي نمك ـ كفه2ـ2ـ1ـ5ـ4

هاي سطحي بـه سـوي آنهـا جريـان           هاي يزد كه نسبت به نواحي پيرامون گود هستند آب          در نقاطي از دشت   

هـاي   مانـد و تبـديل بـه كفـه       ها تبخير شده و نمك بر جاي مي        يافته و در اثر تابش شديد خورشيد آب اين گودال         

هـاي نمـك    انجير ـ عقدا ـ ساغند ـ طاقستان و كفه نمك ابرقو از جمله مهمترين كفه   كفه نمك در . شود نمك مي

  . منطقه يزد هستند

  ـ كويرها2ـ2ـ1ـ5ـ5

 بـه صـورت    پيرامـون شـهر   هـاي وسـيعي از       به علت شرايط خاص آب و هوا و كمبود نزوالت آسماني قـسمت            

باال بودن نرخ تبخير و تعـرق پتانـسيل نـسبت بـه             با توجه به    . زيست در آمده است   قابل  هاي لم يزرع و غير       بيابان

ميزان بارش ساالنه آن در مناطقي كه سطح ايستابي سفره آب زيرزميني باالست تحـت تـاثير اثـر اسـمزي و وزن        

عمل باال آمدن آب زيرزميني به همراه امـالح نمـك و آهـك              . شود  مخصوص آب به سطح زمين آمده و تبخير مي        

 كـه عمـدتاً   .شـود  اك توسط امالح مـي  باعث شور شدن بيش از حد خ به جاي مانده واست كه با تبخير آب امالح 

اي كه در چنين تركيبي از خـاك و نمـك هيچگونـه فعاليـت          باشد، به گونه     مي (Nacl)نمك طعام يا كلرور سديم      

نـد انجـام   توا گياه و زندگي جانوري اعم از تك سلولي و پرسلولي ـ جز در حواشـي آن ـ نمـي     زيستي نظير رويش

  .گيرد

 

  





 

 ٢٠

  :هاي حومه شهر يزدهاي اصلي كوير ويژگي

  .ه بيش از دوسوم خاك را بپوشاند ـ شوري بيش از اندازه خاك توسط نمك ك1

  هك در آنجود ذرات رس و مارون و آ ـ ريز بودن بافت خاك و و2

   خاطر جذب شديد آب به وسيله نمك ـ باتالقي شدن سريع اراضي كويري به3

  ركيبات نمك به صورت قشر سفيد ـ وجود ت4

نمـك  (كلر در سـديم     : ها در كوير عبارتند از      ترين نمك  مهمترين و فراوان  . شور و قليايي  : اند  ـ كويرها دو گونه   

   .3يم ـ كلرور منيزيم، سولفات كلسيم و گچنيترات پتاسيم يا شوره ـ سولفات پتاس) طعام

  ـ خاك شناسي 2ـ2ـ1ـ6

و بيابـاني احاطـه شـده       كويري  هاي    بوسيله پهنه ، جزيي از فالت مركزي ايران است كه         مورد مطالعه   محدوده

هاي   هاي كويري و بياباني با شرايط اقليمي خشك مهمترين عوامل موثر در خصوصيات خاك               بنابر اين زمين   .است

  .دهند وده مطالعاتي را شكل ميمحد

 داراي قابليـت كـشاورزي، محـدوديت دارد و          هـاي   زمـين به علت وضـعيت خـاص اقليمـي، از نظـر            شهر يزد   

هاي قابل استفاده زارعي آن، اعم از آنچه كه مورد استفاده است و يا بـا انـدك كـار اصـالحي قابـل اسـتفاده                زمين

بـا  وجـود دارد كـه      هـاي فوقـاني       ها و تراس   فالتشهر واحدهاي ارضي    در پيرامون   . بسيار ناچيز است  خواهند بود،   

  . گيرند شوند كه اكثراً به عنوان چراگاه مورد استفاده قرار مي مشخص ميها و استعدادهاي مختلف  قابليت

كـه در پيرامـون     اي هـستند،      هاي دامنه   در تيپ اراضي دشت     بطور عمده  تمركز اراضي كشاورزي و باغات يزد     

هـاي    زارهـا و تپـه       به ترتيب شوره   محدوده مطالعاتي  بقيه سطح    .دهند  را تشكيل مي  هاي زراعي     ها و زمين    باغ شهر

در دار    هاي بـادبزني شـكل سـنگريزه        آبرفت و ها   واريزه هاي سيالبي و   ، دشت بيشتر در شمال شهر   زارها    شني و شن  

هـاي مناسـب و      يـزد از نظـر خـاك       شـهر  هاي حوضه  زمينباشد و در بعضي       مي .هاي جنوبي شهر قرار دارند      بخش

  .د آب در مضيقه استخيز نيز همانن حاصل

 شـرايط آب و هـواي خـشك و گـرم بـا خـصوصيت                هاي بستر شهر يزد بطور عموم تحت تاثير          خاك :خـاك

همچنين شرايط بيابـاني و خـشك باعـث         . شوند  خص مي هاي قليايي و معدني با كمترين ميزان مواد آلي مش           خاك

                                                 
  . همان- يزد نگين كوير- 3



 

 ٢١

اي گسـسته و سـست شـناخته     هاي بـا بافـت ريگـي و ماسـه     اي تكامل نيافته شده كه عموما با خاك   ه  ايجاد خاك 

   .هاي سست از ظرفيت بارگذاري و باربري پاييني برخوردارند در اين نواحي خاك. شوند مي

  : يزد عبارتند از هاي پيراموني زمين) شبه خاك(هاي خاك  مهمترين گونه

اين گونه هاي اصلي پوشـش  : هاي بياباني نگ و صخره، ليتوسل با خاك ليتوسل همراه س  ـ ليتوسل، 1

بندي اين تشكيالت درشت و       بيشتر دانه . شوند  را شامل مي   جنوب شهر خاكي نواحي كوهستاني و نيمه كوهستاني       

  . هاي بزرگ است همراه با سنگ ريزه تا پاره سنگ

هاي ريز و درشت و سرانجام تشكيالت هماننـد   بهايي از رسو ها از مجموعه اين خاك: هاي بياباني  ـ خاك 2

اي  اي، قهـوه   ها، خاكستري مايل به قرمز، خاكستري قهـوه        رنگ اين خاك  . اند   به وجود آمده   نيافتهكامل  ت هاي  خاك

هـا نـاچيز و درصـد پـاييني را در بـر              پوشش گياهي در اين خـاك     . اي است   روشن، خاكستري مايل به زرد و قهوه      

  .  بدون پوشش گياهي هستند كه در اين صورت سطح زمين را ريگ و شن پوشانده استگيرند يا بيشتر مي

هـاي    ـ خاك 5ها،  هاي بياباني بافت ريز دشت خاك ـ  4 ،هاي بلند هاي بياباني بافت درشت در دشت  ـ خاك 3

 ـ كويرهـاي   9  ـ كويرهـاي نمـك،   8هاي بـاتالقي شـور،     ـ خاك 7هاي بياباني شور،   ـ خاك 6، بياباني آنته و پوژن

در پيرامـون شـهر وجـود       اي    موجود در منطقه است كه بصورت پراكنـده       هاي    از ديگر انواع خاك   شني و شن روان     

  .دارند



 

 ٢٢

  ـ پوشش گياهي 2ـ2ـ1ـ7

ها اساساً امكان رشد طبيعي بـه         در شرايط آب و هوائي خشك و نامناسبي چون مناطق مركزي ايران، رستني            

 ،جموع ، علل عمده و اساسي فقر پوشش گياهي چوبي يزد را بايـد ناشـي از كمـي آب                   در م . صورت انبوه را ندارند   

  . و همجواري با كوير مركزي ايران دانست هاي طبيعي  نارسائي،رطوبت 

 هاي دشت كاشت اقدام شده است      هاي روان در بعضي از نقاط به احداث جنگل          ، با هدف تثبيت شن    منطقهدر  

غ، گز، آتريپلكس و اسكنبيل استفاده شده كه به طور طبيعي نيز به صـورت محـدود    تا: هاي   از گونه  ه عمد كه بطور 

  . رويش دارندمنطقه در

حـسين،    را درمنه، گـون، بـادام، جـارو، سـگ ميـر، كـاله ميـر                محدوده طرح گياهان مرتعي عمده موجود در      

  . دهد عليجون، لكجي، شور، رمش و اثنان تشكيل مي

  هاي جانوري  ـ گونه2ـ2ـ1ـ8

  ـ پستانداران  1

گرگ، شغال، روباه معمولي، روباه شني، كفتار، گربه وحشي، كاراكال،          : اند از   مهمترين اين پستانداران ، عبارت    

   4گورخرو يوزپلنگ، گراز، آهو، جبير، پازن،

  : ـ پرندگان 2

اصـيل  وچـك، اگـرت بـزرگ، حو      ، بوتيمـار ك   كشيم كوچك و بزرگ   : اند از  مهمترين گونه پرندگان يزد، عبارت    

، عقـاب   ، خوتكاه، قرقي، كوركور، سارگپه پابلند، عقـاب دو بـرادر، كـركس، دال سـياه               ، آنقوت ، كله سبز  خاكستري

، هـوبره، بلـدرچين، چنگـر، آبچليـك، پاسـرخ، كاكـايي سرسـياه، كبـوتر                 ، دليجه، سنقر سفيد، كبك، تيهو     مارخور

   5. گنجشك معموليسسك و، ، ساربوتر چاهي، هد هد، پرستور، چكاوك، كجنگلي، قمري خانگي

  : ـ مارها 3

                                                 
 .  هوشنگ فيايي ، راهنماي صحرايي پستانداران ايران- 4
  .385  ـ362 ص 1362 سازمان حفاظت محيط زيست ، پرندگان ايران تير - 5



 

 ٢٣

 و مـار  Spalerosophis Cliffordi مارشـتري  تـوان بـه    را مـي  يزدموجود در اطراف شهرمارهاي غير سمي 

   6.اشاره نمود Pseudocerastes persicusسمي شاخدار 

                                                 
   . 126 ، ص 1364 محمود لطيفي ، مارهاي ايران ، تهران ، سازمان حفاظت محيط زيست، پاييز - 6
  



 

 ٢۴

  ـ منابع آب 2ـ2ـ1ـ9

ش شهر بوده است چنان كـه قنـات و          بي ترديد آب يكي از با اهميت ترين عوامل گستر           در شهري مانند يزد ،    

به يك معنا قنات در شهري مانند يزد ، بيش از عناصـر اصـلي شـهري                 . توانست ايجاد مركزيت بنمايد    آب انبار مي  

در شهرهاي كويري هر محلـه      . گيري و تحول بعدي شهر تأثير داشته است        در شكل ... بازار، مساجد جامع و     : مانند

هـاي اطـراف     هاي زراعي و باغستان    انبارها و زمين   هاي آبياري، قنوات، آب    ر شبكه تحت ضوابط و معيارهاي حاكم ب     

  . گرفت ربض شكل مي

 متر مكعب آب در ثانيه و با هدف تأمين آب شرب صنعتي و              5/2زد با حجم    يـ طرح انتقال آب زاينده رود به        

   .سيدبرداري ر  به بهره1378بهداشتي شهرهاي يزد، اردكان و ميبد تا پايان سال 

   ها هاي سطحي و موقعيت مسيل بررسي آب ـ2ـ2ـ1ـ9ـ1

يزد به عنوان بخشي از حوزه بزرگ فالت مركزي ايران و در زمره نواحي خـشك و كـويري كـشور بـه شـمار                         

هـاي موجـود      دهد و تنهـا رودخانـه       اي مشخصي تشكيل نمي      اساساً، سيستم رودخانه   را آنهاي سطحي    آب. رود  مي

  . دارندمورد مطالعه آبريزي خارج از محدوده  حوزه» اعظم هرات«و » بوانات«هاي  يعني رودخانه

تنهـا منـابع    .  و تبخير رودخانه دائمي در سطح شهرستان وجـود نـدارد           دمابه علت كمبود بارندگي، باال بودن       

باشد كه بر      يزد مربوط به بخش خضرآباد و ندوشن و مسيل چك چك مي            جنوبي شهر هاي   هاي سطحي مسيل   آب

د و از ارتفاعـات شـرقي و غربـي شهرسـتان يـزد              نباشـ   حسب ميزان بارندگي از چند ساعت تا چند روز آبـدار مـي            

  . گيرند سرچشمه مي

در شهرسـتان يـزد     ) شـيركوه  (غربـي   جنـوب هاي سطحي متأثر از وضـعيت توپـوگرافي ارتفاعـات            حركت آب 

ر جهت جنوب شـرقي ـ شـمال غربـي حركـت      رواناب حاصله از باران پس از سرازيرشدن به دشت يزد د. باشد مي

هاي سطحي در بخش غربـي شهرسـتان، در جهـت            جريان. يابد كرده و در صورت تداوم تا كوير سياكوه جريان مي         

  . شود شرق به غرب حركت كرده كه در صورت تداوم به خارج از حدود شهرستان هدايت مي

 خسارات مالي و     و ست تلفات  ا  وقوع آن ممكن   شود كه   سيالب همانند زلزله، يك مخاطره طبيعي شناخته مي       

هـاي   بررسي سيالب .  مشكالت اقتصادي و اجتماعي فراواني را در پي داشته باشد           و جاني زياد و به تبع آن پيامدها      

 فراوانـي  هـاي  گر، متحمل آسـيب  هاي مهيب و ويران دهد كه شهر يزد در گذشته به علت سيالب       تاريخي نشان مي  
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كند و    تخريب مي  را هجري بعد از باران شديد، سيالب منطقه شرق و جنوب شهر يزد              673 در سال . گرديده است 

. گريزنـد  برد و مردم به ارتفاعات مـي       سيالب با شكستن باروري شهر وارد آن شده و بخش عمده شهر را از بين مي               

 جنـوب شـهر جـاري       يبي از كوهپايه  ، سيالب مه   در پي يك هفته باران شديد     )  فروردين 25( هجري   860در سال   

هاي يـزد وارد     رد و خسارت سنگيني بر ساختمان     بشكند، قناتهاي منطقه را از بين مي          گردد، ديواره شهر را مي     مي

براي جلوگيري از خسارات بعدي تصميم به احداث ديواره . برد  خانه را به كل از بين مي200شود و همراه خود   مي

  . شود سيلبندي در شمال شهر گرفته مي

  هاي زيرزميني  آبپتانسيل  ـ2ـ2ـ1ـ9ـ2

گيـري و توسـعه و        بطوريكـه شـكل   . دهند هاي زيرزميني تشكيل مي    منبع اصلي آب قابل دسترسي يزد را آب       

، از اسـتخراج منـابع آب زيرزمينـي تـامين      سـطحي و نـزوالت جـوي   هاي آب منابع تداوم حيات شهر يزد در نبود     

  .گردد مي

  هاي آب زيرزميني  ساختي در ايجاد سفره زمينهاي   ـ بررسي و مطالعه ويژگي1

با توجه به متفاوت بودن تشكيالت زمين شناسـي رفتارهـاي متنـوعي از نظـر كمـي و كيفـي بـر منـابع آب                          

  . خورد زيرزميني به چشم مي

ها سبب   انحالل آهك . باشد  ها و درزهاي تكتونيكي زياد مي      تشكيالت آهكي ارتفاعات شيركوه داراي شكستگي     

 تخلخل ثانويه در آنها گرديده و موجب توسعه معابر كارستيك و حفرات غني از آب در اين رسـوبات شـده و       ايجاد

  . به اين ترتيب مي توانند منبع ذخيره و تغذيه مناسبي براي دشت يزد گردند

   ـ بررسي سفره آب زيرزميني شهرستان يزد 2

 از 1325ورزي ، شرب و صنعت است كه تا سال سفره آب زيرزميني تنها منبع تأمين كننده در بخشهاي كشا        

جهـت اصـلي   . طريق قنات و سپس از طريق حفره چاههاي عميق و نيمه عميق امكان برداشت از آن ميسر گرديد      

 در هزار در 7/2گراديان متوسط هيدروليكي . آبهاي زيرزميني در شهرستان يزد جنوب شرقي ـ شمال غربي است 

تر از    سطح آب زيرزميني در منطقه يزد پائين      .  در هزار ميباشد   05/2 تا   9/2 رستاق   سر يزد و در حوالي شهر يزد و       

 متـر  150حداكثر عمق آب زيرزميني در غرب يزد واقع در نواحي باغ خان و شركت سيمرغ حدود  .  متر است    45

  . باشد مي
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ر حـوالي محمـد     سفره آب زيرزميني شهرستان يزد از حوالي فهرج به صورت يك باند شروع شده و سـپس د                 

اين سـفره بـا توجـه بـه ضـخامت و نـوع آبرفـت و        . آباد چاهوك گسترش يافته و تا كوير سياه كوه ادامه مي يابد            

  . وضعيت آبدهي به دو منطقه زير قابل تقسيم ميباشد

  منطقه يزد و حومه 

. ربـع دارد  كيلـومتر م   550اين منطقه از محمد آباد چاهوك تا حدود زارچ گـسترش داشـته وسـعتي معـادل                  

برداري در اين منطقه بوده و به         هاي بهره   بيشترين تراكم چاه  . باشد ضخامت آبرفت زياد و دانه بندي آن درشت مي        

هـا    آبـدهي چـاه   . شـود    متر در سال مي    1همين جهت افت عمومي سطح آب زيرزميني در اين محدوده نزديك به             

اسم آباد نو و يزدگر و چرخاب در جنـوب شـرق يـزد و         منطقه ق .  ليتر در ثانيه است    148مناسب و حداكثر آبدهي     

 مناسبتري هستند كه جهت تأمين آب مـشروب شـهر يـزد در نظـر                تنسبه  هاي ب  چرخاب در شمال غرب ، محل     

  . اند گرفته شده

هـاي     و ظرفيـت   ها  ـ بررسي و شناسايي عناصر شاخص ميراث فرهنگي وابسته به ويژگي          2ـ2ـ2

  رحطبيعي، جغرافيايي در محدوده ط

  ـ قنات2ـ2ـ2ـ1

قرارگيري شهر يزد در كوير ايران و عدم امكان وجود آب كافي در سطح زمين اين منطقـه در عـصري كـه هنـوز                         

ود و اين امر اهميت     بتكنولوژي جديد به كمك انسان نيامده بود، نيازمند وجود منبعي مطمئن براي تأمين آب مي              

مهمتـرين روش   . سـازد اين شهر رايج بوده اسـت را آشـكار مـي          هاي مصنوعي استفاده از آب، كه از قديم در          روش

  ).13 : 1385شمسه،  (است احداث قنات زيرزمينيهاي مصنوعي استفاده آب

 سـال پيـشينه     900اند كه برخي از آنها همچون قنات يعقوبي           اصوالً آباداني شهر يزد را مديون قنواتي دانسته       

و عمق مادرچاه برخي از آنها به بـيش از صـد متـر        )  كيلومتر 84(نگ   فرس 13ها به     طول بعضي از اين قنات    . دارند

گويند هفتـاد تـا از ايـن مجـاري            آورد، و مي    آب با مجاري زيرزميني به شهر مي      « : لرد كرزن نوشته است   . رسد  مي

بخـش  گيـري    از لحاظ محورهـاي شـكل      .»هست كه از شيركوه در طرف جنوبي و جنوب غربي كشيده شده است            

ها و مدارس، بازار، مساجد   مانند خانهور استقرار فضاهاي زيستيهاي شهري به عنوان مح  محور قناتر،تاريخي شه

  .كند  ايفا مينهايتا اراضي كشاورزي نقش مهمي را در كالبد شهر... و 
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 سطح جايگاه هر بنا نسبت به . اي نداشته باشد  در شهر يزد شايد نتوان چيزي مربوط به آب يافت كه با قنات رابطه             

گيري معماري خاصي منجـر شـده       سازد به شكل  هايي كه امكان دسترسي بنا را به آب مسير مي         آب قنات يا قنات   

هايي عمـومي بـراي اسـتفاده از آب را          وجود مكان  همچنين اقليم خاص يزد،   .  باشد تواند از جمله آنها    پاياب مي  كه

 ،هر تبديل شده و تأثير زيادي بـر مراكـز محـالت              به عناصري شاخص در ش     به تدريج نياز داشته كه همين عناصر      

 و آسياب را نام برد كـه        انبار  ، آب توان حمام ند مي ا از ساير مواردي كه با قنات در ارتباط       . اند داشته ...بازارها و غيره    

شـكار  هاي زيادي از مسير قنات را آ      رفته است و محل قرارگيري آنها ويژگي      مهمترين ركن برپايي آنها به شمار مي      

توان به ايفاي نقش مسيل در شهر اشاره كرد كه براي شهرهاي كويري با              از عملكردهاي جانبي قنات مي    . سازدمي

  .باشدها در برابر سيل بسيار سودمند ميابنيه خشتي اين ويژگي قنات

و قنـات   آبـاد    دو رشتة اصلي اين قنوات كه تامين كنندة آب شرب مردم شهر يزد قديم بـوده اسـت قنـات دولـت                     

  .آباد است وقف

شـرقي   گيرد و با حركت در امتداد جنـوب        آباد از بخش جنوب شرقي يزد و از طرف بافق سرچشمه مي            قنات دولت 

كند كه معموال در امتداد مسير اين قنات تجمع آب انبارهـا مـشاهده    آباد حركت مي غربي به طرف باغ دولت   شمال

يـرد  گ ز بخش  جنـوب غربـي شـهر و از طـرف تفـت سرچـشمه مـي                  آباد است كه ا    قنات ديگر قنات وقف   . شود  مي

  ).88: 1385شمسه، (

هاي جاري سطحي و نـزوالت جـوي،         هاي گذشته، با توجه به خشكي طبيعي و كمبود منابع آب           در زمان بنابر اين   

هـا   ترين منبع تأمين آب شرب و كشاورزي در شهر يزد قنات           هاي زيرزميني و مطمئن    مهمترين منبع برداشت آب   

  .اند ذكر گرديدهپيوست ها كه در متون تاريخي آمده است، در جدول  اند؛ نام و مشخصات برخي از اين قنات بوده

 عمـده ايـن   ،هـاي زيرزمينـي   از آببرداشت بي رويـه  هاي زيادي در شهر يزد وجود دارند كه امروزه به دليل             قنات

 رشـته قنـات در      6در مجمـوع    . انـد   داده شـده   يصـفحه بعـد   در نقـشه    اند، مسير برخي از آنها      قنوات خشك شده  

آباد، قنات دهـوك، قنـات       ، قنات قاسم  قنات زارچ : اند كه عبارتند از    شده شهر واقع    تاريخي و قديمي  محدوده بافت   

 2هاي شـهر دايـر بـوده و سـاليانه            هرستان، در حال حاضر تنها دو رشته از قنات        اآباد، قنات مالباشي و قنات       يممر

با توجه به اينكه به استثناء محـدوده  . اند مكعب آبدهي دارند، اما ساير قنوات به صورت متروكه درآمده     متر   ميليون

اه ريزند، مـابقي در چـ   فاضالب شهري ميهاي سمي ناشي از صنايع به   كوچكي از شهر كه فاضالب خانگي و پساب       
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هاي قديمي و يـا       به پوكه قنات   ها ب چاه منطقه مورد مطالعه، فاضال   شود و با توجه به نفوذپذيري زمين در          دفع مي 

  .دهد فعال نفوذ كرده كه عالوه بر آلودگي آنها، احتمال خطر فروكش كردن آنها را نيز افزايش مي

  حرايم و ضوابط مربوط به قنات) الف

الحه پـس از كـسب نظـر از         يرو اسـت و در مـوارد نـزاع، محـاكم صـ            تشخيص حرايم قنوات با كارشناسان وزارت ن      

  .ناسان مذكور به موضوع رسيدگي خواهند كردكارش

   هاي دايرقناتاستحفاظي  حريم ):4(جدول شماره 

  حريم  قنات

  متري15  مظهر قنوات

  متري7  قنوات باير

  متري15  مادر چاه قنوات

  متري7  مسير قنوات

  1383اي تهران،  منبع؛ سازمان آب منطقه

 بـر   همچنـين . آب و فاضـالب غيـر مجـاز اسـت         طبق ضوابط پركردن قنوات بايد بدون دريافت مجوز سازمان          

، قنواتي كه چهار سال متوالي      1/3/1345 قانون حفظ و حراست منابع آب زيرزميني كشور مصوب           11اساس ماده   

 مالك يـا مـالكين نـسبت بـه دايـر            باير و بدون آب جاري مانده يا بماند در صورتيكه با اخطار قبلي وزارت نيرو به               

 متروكه تشخيص داده شده و احداث چاه يا قنات در حريم آنها با اجازه وزارت نيـرو مجـاز           نشودكردن قنات اقدام    

  ).81 : 1383آرمانشهر، (خواهد بود 
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  هاعلل و عوامل مؤثر در خشك و باير شدن قنات) ب

خي از آنهـا در ذيـل آورده        باشند كه بر  ها به دو صورت طبيعي و انساني مي       عوامل مؤثر در خشك شدن قنات     

  .اندشده

   عوامل طبيعيـ1

  خشكسالي ـ

  ـ زلزله

  يا افت سطح ايستابي سفرهـ خالي شدن 

  هاي روانـ هجوم شن

   عوامل انسانيـ2

  هاعميق در حريم قنات  نيمهوهاي عميق  چاهـ حفر

  ـ حفر قنات در حريم آبي قنات ديگر

  ـ عبور دادن آب از روي پشته قنات

  ـ عبور جاده از روي پشته قنات

  ـ اليروبي نكردن قنات

  )285: 1386كردواني، (شدن ارث ـ اصالحات ارضي و تغيير نظام مالكيت و تقسيم

  يزدهاي شهر  وضعيت فعلي قنات)ج

از ايـن رو    . هاي باير و داير موجود در شرايط كنوني، خيلي دشوار است          اظهار نظر و اتخاذ تصميم درباره قنات      

ها را با توجه به شرايط طبيعي و انـساني          گيري بايد به محل رفت و يكايك قنات       قبل از هر نوع اظهارنظر و تصميم      

مطالعه انجام شده در مورد هر قنات، تـصميم الزم را اتخـاذ             آنگاه بر اساس    . مورد مطالعه و شناخت دقيق قرار داد      

 :هاي زير تقسيم و دربـاره آنهـا اظهـارنظر نمـود           توان به دسته  هاي داير و باير موجود را مي      به طور كلي قنات   . كرد

: 1386كردوانـي،   (هاي دايـر پـرآب      آب، قنات هاي داير كم  بند شده باير، قنات   هاي آب هاي خشك باير، قنات   قنات

هـاي فيروزآبـاد محجـومرد و زارچ بـا واقـع شـدن        دو رشته قنات بـه نـام  در محدود داخلي بافت شهر تنها    . )333

طويلترين آنها قنات محجومرد بـا طـول تقريبـي    . اند مادرچاه در منطقه فهرج و با حفر پيشكار ساالنه مصون مانده   
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ترين مربوط به قنات شيخ ابوالقاسم بفروئيه        چ و پرآب   متر مربوط به قنات زار     72ترين مادر چاه      كيلومتر عميق  40

  . است ليتر در ثانيه 80اي  با دبي لحظه
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   بافت تاريخي يزد)ب(و گودال مصلي ) الف(آباد  هاي دولت ها در محله مسير قنات): 4(نقشه شماره 
  )الف(

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  )ب(
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شود و خرابي خيلي زياد و قسمت خشك قنات يها آب ديده ماهچدر مواردي كه فقط در تعداد معدودي از 

ها برآمد، زيرا به هيچ وجه در شرايط و گونه قناتمخروبه و طوالني است، به هيچ وجه نبايد در صدد احياء اين

  .امكانات امروزي اقتصادي نخواهد بود

  :آب كه ارزش حفظ كردن دارند عبارتند ازهاي داير كماز جمله قنات

در انتهاي دشت كوير و حاشيه كوير كه هم سطح آب زيرزميني در اين مناطق باالست و هم هاي واقع ـ قنات

  .كنندها در حكم زهكش عمل مياين قنات

  . متر بيشتر است150اه آنها از ه قدمت تاريخي دارند و عمق مادر چهايي كـ قنات

  .داري آنها از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه باشدهايي كه نگهـ قنات

  .هايي كه آبدهي قابل توجهي دارندـ قنات

  انواع قنات هاي موجود در محدوده بافت تاريخي ) د      

  

  

  

  

  

          

 داير كم آب فيروزآباد محجومردقنات  و هستند زارچ در وضع موجود داراي آب جاري  وشيخ ابوالقاسم بفروئيههاي  قنات

در محدوده شهر و بافت فرسوده قرار دارند كه در حال حاضر هرستان ا آباد، مالباشي و يممر دهوك، هاي قناتو . است

  .اند صورت متروكه درآمده بهباير و 

  

  

  

  

  

  

 باير خشك بند شدهباير آب داير پر آب داير كم آب

 ريب و پركردنتخ احياء مرمت و حفاظت



 

 ٣۴

  متون تاريخي هاي شهر يزد با استناد به  مشخصات قنات ):5(جدول شماره 

  )138: 1385شمسه،: (مأخذ

  

متون 
مكان   نام قنات  تاريخي

  توضيحات  احداث كننده  دوره احداث  )مبداء(

    كيانرسو  ال كاكويه  ه نرسوآبادد  نرسوآباد
    ابو يعقوب  ال كاكويه  ده يعقوبي  يعقوبي

    خواجه صواب  ال كاكويه    )سوا(صواب 

ابر و مباركه دو كنيز   ال كاكويه    ابر و مباركه
    ارسالن خاتون

ساخت و نهرقنات زارچ » رده«گردشاسب مسجد جمعه ر   گردشاسب  ال كاكويه    زارچ
  در آن جاري كرد

  سيد ركن الدين  ال مظفر  فراشاه  قنات
گذرد و بعد مدرسه وردانروز آب آن از باغچه دارالشفاء مي

و مسجد جمعه و مدرسه ركنيه و صاعديه و به در مدرسه 
  .عطاخان و بعد كوشكنو و بر در خانه استادش بگذرانيد

زد
خ ي

اري
ت

  

   الدين چخماقامير جالل  محله دهوك  قنات
    اهللا خان مشيرميرزا فتح   سال قبل70    راحمدآباد مشي

    حاجي ابوالقاسم رشتي      آبادرحمت
    حاج غالمرضا آبشاهي   سال پيش100    شحنه

-حاج محمد صادق ناظم      آبادصادق
  التجار يزدي

اباد اي با قنات قاسماين قنات به نام رشته شاهزاده
-تر از مباركه تقسيم ميمشترك است و در محلي پايين

آباد به جز اين قنات دو رشته قنات به نام رحمت. شود
سوراخ و زماني دارد كه خشكيده است و رشته ديگري در 

كه » آباددو ثلثي ابراهيم«آباد به نام قسمت غربي رحمت
  .مبداء آن قريه دره ميانكوه است

  . كيلومتر طول دارد24 رشته است طول 2داراي         آبادصالح

  حاج ابوالقاسم رشتي      آبادقاسم

گذرد پس از نه كيلومتر در محل به موزات كوه پشك مي
رود رشته آباد ميآباد و قاسمتغار دو بخش شده به رحمت

مباركه ـ ( كيلومتر سه بخش شده 6بخشي هم پس از 
آباد با رشته ديگر قنات قاسم) آبادطهز و خاني ـ قاسم

-ده و در قاسمآباد نزديكي كوه دخمه كهنه متصل شقاسم
  .شودآباد ظاهر مي

محمدآباد 
  محمد علي بيك حاكم يزد   سال پيش400    چاهوك

آباد از مبداء داراي چهار رشته است يك رشته به نام علي
از بغدادآباد شروع و در پوزه كوه دمه مهريز به هم متصل 

شوند و سه رشته ديگر به نام الي بيده، محمد علي مي
  ). طول داردkm 30. ( استبيگي و دستك مهريزي

  . كيلومتر طول دارد42  اقمان   سال پيش300    محمودي

ـ جزو آباد كه از زير ) خشك(علي آقايي : دو رشته دارد  علي آقا شيرازي   سال پيش100    آبادنجف
  .مزرعه كمال آغاز شده است

  . طول دارد  كيلومتر30از دو رشته تركيب شده و   ميرزا محمد وزير يزد      آبادنصرت

زد
ي  ي

رها
دگا

يا
  

  . كيلومتر طول دارد40   سال پيش900    يعقوبي
    يزدگرد پسر بهرام گور  ساسانيان    قنات دهاباد
   يزدگرد پسر بهرام گور  ساسانيان    قنات يزدآباد

دي
مفي

مع 
جا

   يزدگرد پسر بهرام گور ساسانيان    قنات پاريز



 

 ٣۵

  الخيرات جامعيزد در كتاب تاريخي   شهر هاي نام قنات):6(جدول شماره 

  نام و مشخصات قنات  رديف  نام و مشخصات قنات  رديف

  تفت كه جزء قنوات تفت و : منبع: (قنات عضدآباد  1
  قنات اميري  19  )نصيري جريان دارد

  قنات سعدآباد  20  )در ناحيه رستاق(قنات ابرندآباد   2
  ردقنات مجوم  21  )قنات كهنه(قنات مجمومرد   3

  معروف به قنات احداث شده (قنات قريه اسفنجرد   4
  بغدادآباد، باراندازان، : چهارشعبه(قنات قصبه مهجرد   22  )قديمي

  سريزد، خورميز)مهرپادين، مزويرآباد
  آبادقنات فهرج، سورنجان، مكرتان، بهنام، خشك  23  آبادقنات ملك  5
  قنات قريه خويدك  24  قنات چهرده  6

  آباد از فراشاهقنات وقف  25  آبادشمسقنات قنات   7

  )منبع(الديني از فراشاه قنات رئيس  26  آباد فراشاهقنات تاج  8
  قنات دهاباد  27  قنات نوتفت  9
  قنات يزدآباد  28 قنات محودآباد شاهي 10

  منبع قريه ابرندآباد و آب آن به (قنات كوچه عباسي   11
  ات دهوكقن  29  )طرف بلوك تفت و نصيري جريان دارد

  قنات خورميز  30  قنات سمن  12
  قنات فرافتر  31  قنات پادين جديد  13
  قنات عزآباد  32  )شهر يزد حومه(قنات خليلي   14
  قنات مرياباد  33  )كوچه عباسيان(قنات كاريز   15
  قنات سعدآباد  34  قنات تفت و قنات نصيري  16
  قنات محمدآباد از قنوات مهرجرد  35  قنات مرو  17
  قنات برياباد  36  ات كثنويهقن  18

  )139: 1385شمسه،: (مأخذ

  آب انبارـ 2ـ2ـ2ـ2

شود و به همـراه مـسجد، حمـام و        در اين منطقه از عناصر اصلي تشكيل دهنده شهر محسوب مي           ها آب انبار 

ه و  توانست موجـب ايجـاد محلـ        در واقع وجود آب و آب انبار در يك محل مي          . توانند ايجاد مركزيت كنند     بازار مي 

هاي پرشيب  آب انبارهاي گنبددار كه پله«: گسترش آن شود، لرد كرزن در خصوص آب انبارهاي شهر نوشته است         

ترين آثار معماري يزد      ترين و باشكوه     توجه  جالب«: نويسد  رود، فردريچارد نيز مي     دارد، از افتخارات يزد به شمار مي      

بارها معموالً در مجاورت مسجد واقع گرديده و طرح آن نيز آب ان. انبارهاي آن است مسجدهاي آن نيست، بلكه آب

 قنـات فـراهم     70 تـا    60بـه وسـيله     د حدود چهل آب انبار وجود دارد كه آب آنها           در يز . شبيه طرح مساجد است   

هاي مختلف شهر،      انبار آب وجود دارد كه به طور  عمده در محله           75در حال حاضر در شهر يزد حدود        . »گردد  مي

رونـد، و گـاه       هاي آب انبارهاي يزد تا عمق زيادي پايين مـي           پله  راه. دهند  زي و قلب محله را تشكيل مي      هسته مرك 

  .رسد هاي آن به صد مي ها يا چينه تعداد پله



 

 ٣۶

غالب آب انبارهاي درون شهري داراي بادگير هستند كه تعداد آنها بين يك تا شـش متغيـر مـي باشـد و بـه           

به جز مـوارد يـاد شـده در بـاال يـك نـوع               . تبريد آب از آنها استفاده مي شده است       عنوان وسيله اي براي تهويه و       

  .دگير منحصر به فرد در مهريز شناخته شد كه به فضاي عمومي بازارچه ارتباط دارداب

  

  

  هايي از آب انبارهاي شهر يزد  شماي بيروني نمونه):3(شماره تصوير 

      

  ـ بادگيرها2ـ2ـ2ـ3

سـازد، وجـود     هايي كه منظر عمومي شهر يزد را از ديگر شهرهاي كشور متمايز مي             نشانهترين   يكي از شاخص  

اي فني تهيه و طـرح       اهميت آنها به قدري است كه الزم است براي هر كدام شناسنامه           . بادگيرهاي متنوع آن است   

  . تدارك ديده شودويژهجامع مرمت و حفاظت 

از طرفي بر فراز محراب برخي مساجد ماننـد مـسجد     . ق دارند  قديمي تعل  مسكونيبيشتر بادگيرها به فضاهاي     

در مسجد  . ريگ، مسجد مالاسماعيل، مسجد حاج محمد حسين اردكان نيز بادگير به نحو زيبايي تعبيه شده است               

 بادگير  .هايي در كف مسجد هدايت مي شود كه در نوع خود بي نظير است              حاج محمد حسين جريان هوا به كانال      

  . استبزرگترين بادگير شهر يزددر عين حال زيباترين و شايد اد آب باغ دولت

آنها برجهايي هستند كه با توجه به نحـوه سـاختمان ويـژه             . بادگيرها سيستم تنفسي شهر محسوب مي شوند      

خود جريان طبيعي هوا را به داخل بناهاي مختلف هدايت مي كنند و از مصاديق بارز اسـتفاده از انرژيهـاي پـاك                       



 

 ٣٧

 معموالً در ضلع جنوبي حياط يعني در قسمت نسر و تابستان نـشين خانـه                بادگيردر خانه ها،    . ي شوند محسوب م 

  .ساخته مي شوند

، كاله فرنگي، و زيرزمين مربوط مي شوند و شرايطي را به وجود مي آورند تـا                 حوضخانهبادگيرها نوعاً به تاالر،     

ا عنصر رطوبت زا، مثل حوض، باغچه، درختـان، جـداره    جريان هوا در داخل ساختمان برقرار شود و ضمن تماس ب          

زيرزمين، جوب و پاياب، كمبود رطوبت زمين را جبران و محيطي مطبوع براي زندگي در ايام گرم و طاقت فرساي        

مصالح ساختماني بادگير معموالً خشت خام، آجر، گل، گچ و چوب شورونه مي             . تابستان براي ساكنان فراهم آورند    

  .ورونه از انواع چوبهايي است كه داراي استحكامي عالي است و در برابر حمله موريانه نيز مقاوم است شچوب. باشد

   نمايي از بادگيرهاي شهر يزد):4(شماره تصوير 

  
  : ساخته شده اندعمدهبادگيرها از چهار بخش 

   سقف-4   تيغه ها-3   قفسه-2   )يا ساقه( بدنه -1

قاعده آنهـا اغلـب بـه شـكل مربـع،           . ب مستطيل يا منشور ساخته مي شود      بدنه بادگير معموالً به صورت مكع     

  .ت وجهي مي باشدشمستطيل، مسدس با ه

بلندترين ( متر ارتفاع از زمين      33 اردكان و ميبد يك طرفه و بادگير باغ دولت آباد با             منطقهغالب بادگيرهاي   

  .ني ايران مرمت و بازسازي شده است، كه توسط سازمان ملي حفاظت آثار باستااست طرفه 8) بادگير جهان

  

  

  



 

 ٣٨

   نمايي از بادگير بلند و زيباي باغ دولت آباد يزد):5(شماره تصوير 

  
بادگير گذشته از   . گرچه بادگير يك عنصر تأسيساتي است اما همواره تزييناتي را با چك يا آجر به همراه دارد                

هـاي آن     كـه از طريـق ارتفـاع و نـوع تـزيين            ستاعملكرد آن، نمايانگر تشخص و منزلت اجتماعي صاحب آن نيز           

  .شود شناخته مي

  ـ ساباط ها2ـ2ـ2ـ4

ها و گذرهاي سرپوشيده آن هـستند كـه بـه            هاي بارز شهرسازي محله هاي قديمي يزد، كوچه        يكي از ويژگي  

 زير سايه هدف از طراحي و اجراي ساباط اين است كه انسان گرمازده كوير را دمي در      . شود گفته مي » ساباط«آنها  

اي است كه انسان پياده در مسير حركت خود          ها به گونه   نحوه استقرار ساباط  . خود، از تابش خورشيد در امان دارد      

ها، ورودي چند خانه مجتمع شده است كـه          در خيلي از ساباط   . گيرد والي مناسب در فضاي سايه قرار مي      در يك ت  

  .ئز اهميت استاي حا از نظر افزايش حس همسايگي و همبستگي محله

معمـوالً پـست بـام سـاباطها مـورد اسـتفاده       .  در تقابل با وزش بادهاي موسـمي نيـز هـست      ايساباط وسيله   

اي  نمونه. واحدهاي هم جوار قرار مي گيرد كه در برخي از آنها به صورت اطاقي مشرف به كوچه جلوه گر مي شود                    

  . از اين دست در شرق مسجد جامع يزد قرار دارد

  

  

  



 

 ٣٩

  هاي شهر يزد  از ساباطييها  نمونه):6(شماره  تصوير

    
در برخي از كوچه هاي بن بست، ساباط اجرا مي شود كه در قسم ورودي آن دري محكـم تعبيـه مـي شـده                         

. ناميده مي شوند كه در مجموع در افزايش امنيت ساكنان كوچه مناسب بوده است    ) در بند  (ااين گونه فضاه  . است

  .كوچه دكتر اعاليي ـ لرد باجورد) ادربند آقايي ه: (مثل

  هاي قديمي شهر يزد ـ خانه2ـ2ـ2ـ5

ايـن جهـت گيـري از لحـاظ اقليمـي           . خانه هاي قديمي از نظر وضعيت استقرار نوعاً در جهت قبله قرار دارند            

شرايطي را به وجود آورده است تا فضاهاي تابستاني و اطاق هـاي زمـستاني بـه طـرزي منطقـي پيرامـون حيـاط                     

  .زي قرار گيرندمرك

حوض آب در وسط حياط، كه ابعـاد آن بـه حـداكثر             . هاي يزدي است   ترين فضاي خانه   اصلي) حياط مركزي (

با درختان كم آب خواه، همچـون انـار،         » ها تريشه«باغچه ها و    . دهد  را در خود جاي مي     خورشيدرسد و انرژي     مي

يه و ايفاي نقش در توليد و زيبايي، فقر رطوبت را جبـران             انگور، انجير، مورد و عناب و بعضاً پسته، ضمن تأمين سا          

به عبارتي همه عناصر متشكله خانه يزدي دست به دست مي دهند تا اقليمـي كوچـك و قابـل زيـست                      . مي كنند 

حياط خانه هاي يزدي مكاني براي انواع بازيهاي محلـي، سـرگرمي و تفـريح كودكـان و                  . براي انسان فراهم سازند   

  .نوجوانان است

  

  

  



 

 ۴٠

  

  اي از خانه با الگوي فشرده و حيات مركزي شهر يزد  نمونه):7(شماره تصوير 

  
  

مانع ورود تـابش    ) چتر( انگور به گونه اي طراحي مي شوند تا در تابستان به صورت              درختان) داربست(داربند  

 بـه درون اطـاق      خورشيد به فضاهاي مسكوني شوند و در زمستان در حالت عريان و بدون برگ، نعمت خورشيد را                

  .ها هدايت كنند و نور و گرما ببخشند

   خشت و گل خام مهمترين مصالح ساختماني بناهاي قديمي شهر يزد):8(شماره تصوير 

  



 

 ۴١

وجود دارد كه به صورت صفه و ايوان بزرگ، محلي براي گذراندن ساعات عصر              ) تاالر(در اغلب خانه هاي يزد      

 هاي سه دري، پنج دري، هفت دري، ارسي، شكم دريده، اهم تفكيـك مـي                اطاق ها با نام   . استو شبهاي تابستان    

  .شوند كه هر كدام در پاسخگويي به نيازهاي ساكنان خانه مسئوليتي مشخص دارند

حريم خانواده از احترام ويژه اي برخوردار . يك اصل تلقي مي شود) حجاب(و ) حرمت(در مكتب معماري يزد 

هيچ خانه اصيل يـزدي را  . و خصوصي خانه ها از تجاوز سمعي و بصري به دور است       خانه ها باحجابند و قلمر    . است

هشتي، كرياس، داالن و ديوارهاي بلنـد، نحـوه آرايـش و            .  كه ديد نامحرم به درون آن ممكن باشد        يافتنمي توان   

ه نـشان مـي     را به كاملترين وجـ    ) حجاب(سازماندهي فضاهاي گوناگون دورادور حياط به گونه اي است كه مفهوم            

  .دهد، به نحوي كه ساكنان خانه دور از چشم اغيار در آرامش، آسايش، امنيت و ايمني زندگي مي كنند

اتخاذ روشـهاي   . اين شيوه طراحي، در اين حال، در تابستان هاي گرم حداكثر سايه را در خانه فراهم مي كند                 

و دم گيـري گچـي،   ) سـيم گـل  ( نما سـازي بـا   ، انتخاب مواد و مصالح سازگار با اقليم، همچون    مناسبساختماني  

  .به ارمغان مي آورد... زيبايي، آسايش، دوام و 

در خانواده هـايي كـه   . اتاق مهمانخانه در معماري مسكوني يزد سمبل احترام و بزرگداشت ميهمان بوده است      

اي ميهمـان در نظـر مـي     اند يا به اقتضاي شغل صاحبخانه، حياط ويژه و مستقلي بـر بودهاز تمكن مالي برخوردار  

بـه معنـاي فـضاي كـامالً        ) انـدروني (معروفند كـه در مقايـسه بـا         ) بيروني(گرفتند، اين حياط هاي اختصاصي به       

خانه هاي تجار و روحانيون رده باال به لحاظ ضرورت هاي شغلي داراي             . خصوصي اهل خانه قابل تفكيك و تميزند      

صـدوقي،  ... ، خانه الريها، خانه آيـت ا      )ميرزا شفيع (ر، خانه شفيع پور     خانه ملك التجا  . بيروني و اندروني بوده است    

  .، خانه علي آقا شيرازي از اين نمونه است)نجفي يزدي(خانه آسيد هاشم آقا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ۴٢

  اي قديمي در يزد تصويري از نماي داخلي خانه): 9(تصوير شماره 

  
  

وان فضاي زيست در تابستان، محـل نگهـداري مـواد    بيني شده كه عن  زمين پيش  هاي يزدي، زير   در غالب خانه  

طراحي باغچه در تابستان گرم منطقـه، محيطـي آرام و مطبـوع را              . شده است  خوراكي و يا انبار از آنها استفاده مي       

نام . ها نيز نمايانگر تشخص و منزلت اجتماعي صاحب خانه است          سردر ورودي خانه  . كند براي استراحت، ايجاد مي   

كوبه هاي در خانه ها معموالً      . د به صورتهاي مختلف بر سر در خانه براي تبرك و تيمن نقش مي بندد              و ياد خداون  

شوند كه هر كدام با توجـه بـه نـوع صـداي آن بـه خانمهـا و آقايـان         به دو صورت متفاوت بر دو لنگه در نصب مي  

بستان براي استراحت اسـتفاده مـي       الزم به يادآوري است كه از فضاي پشت بام خانه در شبهاي تا            . اختصاص دارد 

  .شود

هاي ارزشـمندي را بـه       اند و مجموعه   هاي قديمي يزد به داليل فاميلي در كنار هم تركيب شده           اي از خانه   پاره

ها در محله فهادان، مجموعه فاميلي اوليـاء در جنـب مـسجد اميـر چقمـاق،                   فاميلي عرب  مجموعه. اند وجود آورده 

كوي گلچينان و مجموعه فاميلي الريها در كوچه كتابخانه از اين دست محسوب مـي               مجموعه فاميلي شيرازي در     

  .شوند

  

  

  



 

 ۴٣

   با حيات مركزي قديمياي از خانه نمونه): 10(شماره تصوير 

  

   ـ باغات و مزارع بعنوان مناطق قصب شده2ـ2ـ2ـ6

  .اند  باغات و مزارع در خارج از ديوارهاي شهر قرار داشتهگذشته در -1

هاي شهر  روستاهايي وابسته به يزد وجـود داشـته كـه اكثـراً بـه فعاليـت كـشاورزي و                     از دروازه  ارجخ در   -2

  .اند باغداري مشغول بوده

هـاي خـود در داخـل شـهر           اند و در محلـه       زرتشتيان به طور عمده به كشاورزي اشتغال داشته        گذشته در   -3

  .اند داراي زمينهاي مزروعي بوده

  .باشند وستاها مريم آباد ، قاسم آباد، نصر آباد، حسن آباد و غيره مي از اين رهايي نمونه -4

  .اند بهره بوده  ساختار فضايي شهر از وجود فضاهاي باز بي-5

  .7 شهر بخشي از اين روستاها را در دل خود جاي داده يا به آنها نزديك شده است50 در دهه -6

                                                 
  .134همان ص- 7



 

 ۴۴

   معابر  شبكه ـ2ـ2ـ2ـ7

ود در بخش تاريخي شهر يزد گوياي اين است كه تحت تاثير شرايط             پيچ و خم موج   هاي پر     ها و خيابان   كوچه

بطوريكـه بـاريكي    . اند  هاي گرد و غبار به سمت شهر شكل گرفته          آب و هوايي حاكم بر شهر و هجوم متناوب توفان         

پيچ در پيچ بودن همچنين  . عالوه بر نياز مكفي زمان، براي تامين آسايش حرارتي در پناه سايه بوده است             ها    كوچه

آنها عالوه بر مساله تامين امنيت، حفاظت محالت از هجوم بادهاي سياه و خاكستري با انبوهي از ذرات معلق بوده       

 .ندارنـد هاي يزد به هيچ وجه با مـوازين علمـي مطابقـت              ريزي و گسترش خيابان     ح   طر گريهر چند امروزه د   . است

شود نيـز از نظـر ايمنـي عـابر پيـاده و               نگ و پرپيچ و خم تأمين مي      هاي ت    قديمي كه بوسيله كوچه    محالتارتباط  

  .8هاي اورژانس در وضع بد و نامطلوبي قرار دارد سرويس

                                                 
 .80-75-72-71-70 همان ص- 8
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 محدوده  درگيري كالبدي ـ شناخت متغيرهاي جغرافيايي و طبيعي موثر بر شكل2ـ2ـ3

   مطالعاتي

توان به گرمـاي     از جمله عوامل طبيعي مي    .  با موانع متعدد طبيعي رو به روست        شهر يزد  ريزي  برنامهتوسعه و   

هاي خشك بياباني، مراتع فقير، كمبود  زايي، زمين هاي روان، پديده بيابان زياد، بارش كم، تبخير زياد، حركت ماسه

   .منابع آب، سرمازدگي و باالخره آفتاب سوختگي به علت تغييرات شديد دما اشاره كرد

هـاي    در طبيعت و به كمك طبيعـت و بـا بهـره گيـري از امكـان                  كه آدمي  تصور شود اگر فضاي شهر فضايي     

گاه از كنش و واكنش انسان و  دهد آن طبيعت براي انجام كارهاي خود و براي تحقق معناي وجود خود سازمان مي

در شـناخت   بطوريكـه   . از تناسب و هويت محيطي برخوردار خواهد بـود        آيد كه     محيطي مصنوع پديد مي    ،طبيعت

  .گيري فضاست هاي طبيعي بر شكل ه شده آن چه مهم است اثر ويژگيفضاهاي ساخت

  زارهاي وسيع پيرامون شهر ها و ماسه ـ بيابان2ـ2ـ3ـ1

هـاي روان و از       حركـت شـن    كـه كرد،    هاي آن را از چند جهت تهديد مي         قرار گرفتن يزد در بيابان، امنيت راه      

  . آن جمله هستند ازوجود راهزنان بسياريا هاي راه، و  ميان بردن نشانه

  هاي گرد و خاك ـ توفان2ـ2ـ3ـ2

روزهاي طوفاني در اين منطقـه        ،هاي شديد دمايي و رطوبتي     بدليل شرايط آب و هواي خشك و گرم با نوسان         

اي است  رسد و شدت آنها به اندازه  روز در سال مي60 تا 40 اردكان به ـزياد بوده و شمار اين روزها در دشت يزد  

  . رود راي زمان كوتاهي در تاريكي فرو ميكه گاه شهر ب

يزد در جايي واقع شده كه كلمـه واحـد دقيقـاً در             «: گويد   در زمان قاجاريان مي     يزد مگ گرگور در مورد شهر    

را گرفته كه شن آن به تدريج فاطراف شهر و دهات مجاور آن را صحراي خشك و سوگواري . مورد آن مصداق دارد

 و بـه  ه كه شهري اين چنين در شن مدفون شدكردتوانست باور  پيشترها مشكل مي. ندك اندازي مي   بر مزارع دست  

  .»يشروي تدريجي آشكارا مشهود استكلي ناپديد گردد، ولي در شهري چون يزد اين پ

آورنـد، ايـن محلـه تخليـه      اي از شهر را به تـصرف درمـي        هاي شن محله    وقتي كه توده  نويسد؛    ميسون هدين   

يزد شهري است در حال حركـت       . سازند  اي مي   هاي تازه   محله در زمين بدون شن نزديكي، خانه      شود و ساكنان      مي
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وقت بيرون آمدن از    «: گويد  هاي منتهي به يزد مي      تاورنيه نيز در خصوص راه    . برد  راند و با خود مي      كه شن او را مي    

آن طـرف رفتـه، تمـام خطـوط راه را           ها از اين طرف بـه         يزد بايد راهنمايي داشت، زيرا كه به اندك وزش باد، شن          

دهـد و خطـر گـم كـردن راه و پـرت شـدن در        كند و تغيير شكل به وضع و شكل زمـين و صـحرا مـي                مستور مي 

در شهر   .»هايي كه از آب انبارهاي خراب يا آثار و ابنيه مخروبه ايجاد شده است، براي مسافر در پيش است                    سوراخ

هاي مهم محـالت ايـن        اي كه يكي از ويژگي      ال حساب شده است به گونه     يزد بافت محالت پيچيده، اما در عين ح       

هـاي    كوچه.اي بود درون هر محله... شهر وجود واحدهاي همگاني مورد نياز مردم، همچون بازار، آب انبار، حمام و    

ان و  هـاي رو    پيچ در پيچ و تنگ تحت تاثير شرايط آب و هوا و طبيعي حاكم بر منطقه براي غلبه بر حركـت شـن                      

  .اند گرماي سوزان آفتاب و ايجاد پناهگاه و سايه طراحي شده

  ـ آب و هواي خشك و گرم2ـ2ـ3ـ3

شرايط طبيعي و اقليمي حاد حاكم بر شهر باعث شده تا شهر يزد به عنوان يك شهر بياباني از منظر و زيبايي                     

توان گفـت يـزد شـهر         نمي«: ويسدن فرد ريچاردز مي  قابل توجهي برخوردار نباشد بطوريكه برخي مورخان همچون         

هـاي پـيچ     ابانمك گروگر ضمن آن كه از خي      يا  . »زيبايي است ، چون بناهاي آن همه از خشت و گل ساخته شده            

هـايي بـه رنـگ        دورنماي يزد از هر سو فوق العاده زيبا است و جز دريايي از بام             «: نويسد ، مي در پيچ شهر ياد كرده    

حتي وجود بادگيرها هم نتوانسته اسـت، بـه ايـن شـهر منظـره               . يي طبيعي ندارد  انگيز، هيچ گونه زيبا    خاكي حزن 

 بـه   امـروزه اهميت يزد چه در قديم و چـه         «:  مستشرق آمريكايي، جكسن نوشته است      و همچنين  .»جالبي ببخشد 

و هـا   هـا از ميـان كوچـه     سـاعت  انـسان . مناظر آن نيست، زيرا بدون ترديد يزد هيچ گونـه زيبـايي طبيعـي نـدارد        

هـاي   اي از آسـمان و منظـره       باريكـه   و چيزي جز ديوارهـاي گلـي، پـشت خانـه،           گذرد  ميهاي پيچ در پيچ      خيابان

بـا توجـه بـه    بنـابراين  . »انـد، نمـي بينـد    هاي اعيـاني قـد برافراشـته     بادگيرهاي مرتفعي كه از روي پشت بام خانه       

به توانست    ميديوار و حصار شهر     ترديد    بي.  كرد توان شهري باز و بدون حصار تصور        يزد را نمي   ،هاي اقليمي   ويژگي

  .را كنترل نمايدهاي روان كوير به داخل شهر  وقفه شن حركت بي، سديمانند 

هاي مدني آن نيز  تأثير ويژگي اقليم و كوير در شكل شهر را نه تنها در معماري ويژه آن، بلكه در نحوه فعاليت      

اي،   ، بازارهاي درون محله     ها، قنوات، آب انبارها     باغستان: شاملرشمار شهر   تعداد زيادي از آثار و ابنيه پ      . بايد جست   

  .دقيقاً با شرايطي اقليمي شهر مرتبط بود و حصار شهر ها ساباط
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با يك نگاه كلي به بازار يزد در طول تاريخ مـشاهده            هاي حاد محيطي در شمال شهر يزد باعث شده تا            ويژگي

، رشد فيزيكي چنـداني نداشـته و عمومـاً در مركـز و يـا                 دليل ناماليمات طبيعي   يخي شهر به   كه بازار تار   گردد  مي

 در محدوده شهر يزد سابقه وقوع سيالب وجود دارد بطوريكـه در فـروردين مـاه                 .اند  جنوب شهر اوليه توسعه يافته    

از راه   و   شـد  جاري مـي  ها    هفتهدر طول    محالت خارج شهر يزد       ويرانگري در  سيل شديد   بارندگيبر اثر    860سال  

  .وارد شهر نگرديدبند كه بسته بودند   با وجود سيلگذاشت كهكوه دولوه پسين سيل رو به شهر 

 بـه نحـوي كـه يـزد         مورد هجوم بوده  هاي نرم مهاجم      توسط ريگ  در طول تاريخ   شهر    و شمالي  قسمت غربي 

 بوسـيله توفـان   ي متروك كـه     ها نهامنظره نهرهاي پر از شن و خ      . كند پيشروي مي و جنوب   همواره به طرف شرق     

هـاي   وفـان ريـگ   ت لحظههر  بطوريكه   .گردد  هاي معمول در محدوده شهر محسوب مي         از پديده  ،اند  دفن شده ريگ  

  . سازد و در معابر و در پناه ديوارها انباشته مي هآوردبه سطح شهر اي با خود  تازه



 

 ۴٨

  لبدي در محدوده مطالعاتيگيري كا ـ عوامل آلوده كننده زيست محيطي و موثر بر شكل2ـ2ـ4

در زندگي روزمره انسان، فعاليت انسان مساوي با آلودگي بوده و هميشه مواد زائد بصورت جامد و يا بـصورت                    

هـاي    آثار باستاني و فرهنگي به واسطه عمر طوالني و فرسودگي در برابر آالينده            . فاضالب و پساب توليد شده است     

شهر يزد جزء شهرهاي باستاني است كه از بافت با هويت تاريخي و . شوند مختلف هوا، آب و صوت دچار آسيب مي    

ابنيه با ارزشي كه هويـت و       . باارزش به يادگار مانده از ميراث فرهنگ و تمدن گذشته اين سرزمين برخوردار است             

ر هـاي شـهر بـه شـما         ميراثي كه امروزه اسباب گـسترش گردشـگري و جـزء ديـدني            . آيند  تاريخ شهر به شمار مي    

  عواملهاي جوي، محيطي و در برابر پديدهشرقي شهر قرار دارد كه        بافت تاريخي شهر يزد در مركز شمال      . روند  يم

 هاي گرد و غبـار از سـمت شـمال، از طريـق              آلودگي هوا ناشي از توفان    . حساس و در معرض خطر هستند     انساني  

ز تردد وسيع وسايل نقليه، آالينـدهاي آب        هاي فسيلي در خودروها و صنايع، آلودگي صوتي ناشي ا            سوخت مصرف

هاي صنعتي، خانگي و بهداشتي از جمله تهديدهاي قابل ذكر در تهديد بافت               و خاك تحت تاثير شيرآبه و فاضالب      

  .شوند تاريخي شهر محسوب مي

و برخـورد ذرات گـرد و       هـا،     ذرات معلق و گازهاي سمي موجود در هوا باعث از بين رفتن كيفيت نماي سـازه               

هـا   پـساب و فاضـالب  . ها موجب ايجاد ساييدگي و تخريب تدريجي نماي بناها خواهـد شـد        خاك موجود در توفان   

هـاي قـوي    حـالل داشـتن  همراه شوند، با نفوذ به زمين به دليل  آب و خاك مي بع  اعالوه بر اينكه باعث آلودگي من     

. آورنـد   كالتي براي آثار تاريخي بوجود مـي      هاي آهكي زمين بستر شهر را در خود حل كرده و بنابراين در مش               سازه

بخـش    هايي در محيط ايجاد كنند كه براي آثار فرهنگي و تاريخي زيان             توانند ارتعاش   ها و امواج صوتي مي     فركانس

. ها فراهم كـرده اسـت     شكل آلودگي آب جزو مشكالت حاد به حساب آمده و هميشه نگراني براي انسان             م. هستند

كننـدة مـشكل آلـودگي      يت مناطق شهرنشين و به تبع آن افزايش چشمگيري صنايع آلوده          چرا كه با افزايش جمع    

هاي آلـوده بـه نـوع و        منابع آلودگي آب و آلوده شدن محيط زيست توسط آب         . تر نموده است  آب را حادتر و بغرنج    

 طبيعي و ارزان    هايصورت يكي از حالل   كيفيت مصرف آب دارد و با توجه به اينكه آب سرچشمه حيات بوده و به              

گزارش بررسي و مديريت زيست     . (شوددر دسترس بوده و لذا انواع مواد زايد را در خود حل نموده و آب آلوده مي                

  )1372محيطي آب و خاك، 

  



 

 ۴٩

  ـ  فاضالب شهري 2ـ2ـ4ـ1

، هاي مـدفوني  پذير و حاوي مقدار زيادي انگل     فاضالب شهري و خانگي به علت آلوده شدن به مواد آلي تجزيه           

  .هاي زيرزميني تأثير منفي شديدي بگذارد تواند بر آبها و ويروس بوده و لذا ميباكتري

ريزد، بقيه در چاه    با توجه به اينكه به استثناي محدوده كمي از فاضالب شهر كه به شبكه فاضالب شهري مي                

ات وهـاي قنـ   هـا سـر از پوكـه      پذيري زيرزمين در منطقه مورد مطالعه، فاضالب چاه       شود و با توجه به نفوذ     دفع مي 

ها حاوي اين فاضالب. كندهاي زيرزميني نفوذ كرده و آنها را آلوده ميقديمي و يا فعال درآورده و يا اينكه به سفره       

  .تواند بالقوه خطرناك تلقي شودكننده آب ميزا بوده و در نتيجه براي كليه جمعيت مصرفانواع عوامل بيماري

. گردنـد  محـسوب مـي  هـا  آلـودگي آب ديگـري در    تجاري موجود در منطقه نيز عامل       مراكز  خدماتي و   صنايع  

شهر عالوه بـر    هاي سطحي     دفع آب هاي    بطوريكه با جاري شدن انواع مواد نفتي و روغني به داخل كانيوها و جوي             

  .رسانند ها هم آسيب مي درختان و فضاهاي سبز لبه خيابانتوليد بوي نامطبوع به 

    توليديهاي ارگاهـ پساب ك2ـ2ـ4ـ2

جاي اينكه در يك منطقـه مـستقر        رها شده و به     توليدي بدون نظارت   هاي متعدد    كارگاهدر محدوده شهر          

هاي خود را همراه بـا فاضـالب شـهري           پراكنده شده و پساب    شهرهاي  ها و حتي كوچه پس كوچه     شوند درخيابان 

ها باعث آلودگي بسيار بيـشتر شـده كـه          فاضالب و دفع پساب   ها بدليل عدم تصفيه     وجود كشتارگاه . كننددفع مي 

هاي موجود در داخـل شـهر،       توان از سنگبري  عالوه بر موارد ذكر شده مي     . هاي شهري است  تر از فاضالب   خطرناك

هـا كـه حجـم فاضـالب توليـدي آنهـا خيلـي زيـاد و آلـودگي                   هـا و لباسـشويي    ها، رسـتوران  ، گرمابه يشوي ماشين

هاي زيرزميني به حساب باشد كه در مجموع عامل بالقوه آلودگي آب       ها بيشتر از فاضالب شهري مي     هاي آن  فاضالب

  . آيند مي

  كنندههاي صنعتي و صنايع آلوده پسابـ2ـ2ـ4ـ3

هاي توليدي از نظر كميت و كيفيـت بـسيار مختلـف و متغيـر بـوده و             هاي صنعتي ناشي از فعاليت         پساب

هاي زيست محيطي نقش خاص و ويـژه         زيرزميني دارد و در ايجاد بحران      يها منابع آب  دگيمهمترين نقش در آلو   

  .كندرا ايفا مي





 

 ۵١

 هاي صنعتي داراي غلظت آلودگي بيشتر نسبت به فاضالب شهري بـوده و شناسـايي آن بعنـوان آلـوده                   پساب

 شده است اما دسترسي به نمونه واقعي آن با توجه به مخالفت صـاحبان صـنايع مـشكل بـوده و                      زكننده مهم محر  

  .رسداي چندان جالب به نظر نميمتوسل شدن به زور و حكم قضايي براي كار تحقيقاتي و مشاوره

هـاي  شـد و پـساب    باشـويي مـي   بيشترين ميزان آلودگي آب و خاك مربوط به صنايع نساجي، رنگرزي و پشم            

هـاي قنـات متروكـه و حتـي فعـال         هـاي جـذبي و پوكـه       توليدي اين صنايع بدون هيچگونه عمل تصفيه وارد چاه        

-هاي كشاورزي دفع مـي    هاي مجاور، باغات و زمين    هاي خود را در زمين    تعدادي از اين صنايع نيز پساب     . گردد مي

شوند كـه در تابـستان باعـث مزاحمـت ظـاهري            ات مي هاي زيرزميني و توليد مثل حشر      لودگي آب آكنند و باعث    

 كه ميزان   استجدول و نمودار هاي زير مربوط به گزارشي از سازمان حفاظت محيط زيست              .گرددبيشتر مردم مي  

  .در آن ذكر شده استموجود در محدوده شهر  كارخانه 12آاليندگي 



 

 ۵٢

  )باال(و محله هاي فهادان و گنبدسبز ) باال (اغ و گودال مصليب هاي پشت هاي صنعتي در محله موقعيت كارگاه): 6(نقشه شماره 
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   نمونه مورد مطالعه در شهر يزد كارخانه 12 مواد اوليه مصرفي ):7(شماره جدول 

  مواد خام
شماره 
  كارخانه

پلي   پنبه
  استر

پلي استر   پنبه  اكرليك  پشم  ويسكوز
  و ويسكوز

پلي   نايلون
استر 
  فيالمنت

تر پلي اس
  پنبه

1  *  *  *                
2        *  *  *    *    *  
3  *  *  *                
4  *  *  *        *        
5    *    *              
6                *  *  *  
7  *  *    *  *            
8  *  *  *                
9                *  *    
10                      
11                      
12        *  *            

  

   مطالعه در شهر يزدردمو  كارخا نه12 ميزان آلودگي توليد شده در ):8(شماره جدول 

ΡH   TSS COD BOD شماره كارخانه  
8,7 434 1353  440  1 
4,6 2036 4000 700 2 
7,6 2810 1200 575 3 

11,5 700 3200 400 4 
6,5 380 2750 2750 5 
6,5 450 5000 4500 6 
5,5 500 3600 3500 7 
9 3000 4000 1800 8 

7,7 800 3600 720 9 
6,5 1480 4000 500 10 
8 2800 4400 850 11 

6,5 1000 3300 750 12 

 كارخانـه   12 بـراي    PH و   BOD  ،COD  ،TSS، نمودارهـاي    8با توجه بـه مقـادير موجـود در جـدول شـماره              

  . پيشنهادي تهيه گرديده است

  

  

  

  



 

 ۵۴

   يزدر مورد مطالعه در شه كارخانه12 پساب  COD): 5(نمودار شماره 
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  مورد مطالعه در يزد كارخانه12 پساب TSS): 6(نمودار شماره 
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 )1372گزارش بررسي و مديريت زيست محيطي آب و خاك، :مأخذ( 

  

  هاي ناشي از آنهاالف ـ صنايع نساجي و آلودگي

سـنتي و از موقعيـت   و   و جـزو صـنايع اصـيل         اسـت  رو بـه رشـد       اي  طور فزاينده صنايع نساجي در شهر يزد ب     

صنايع نساجي بزرگترين مصرف كننده آب در بين صنايع و از مهمترين عوامـل              . برخوردار است چشمگيري در آن    

  .شود شناخته ميشهركننده محيط در آلوده



 

 ۵۵

ريسندگي و بافندگي، رنگرزي     :شود كه عبارتند از   بندي مي صنايع نساجي از نظر محصول به چهار نوع تقسيم        

  .  اي، الياف مصنوعي و الياف مخلوط الياف پشمي، پنبهو تكميل

شـود و حجـم زيـادي پـساب       شويي ناشي مـي   آلودگي صنايع نساجي بيشتر از عمليات رنگرزي و فرآيند پشم         

هـاي هنگفـت جـاري و       كنند و با توجه بـه هزينـه       هاي مجاور تخليه مي   هاي قنات و يا زمين    آلوده به باغات، پوكه   

نمايند به نحوي عمليـات تـصفيه را بـه           تالش مي  هستند،خانه  هايي كه داراي تصفيه   تي كارخانه گذاري، ح سرمايه

هـاي قنـات و     هـاي سـمي بـه پوكـه       با توجه به سرريز نمودن حجم زيـادي از پـساب          . صورت نمايشي ادامه دهند   

 زيرزميني قطعـاً آلـوده و       هاي هاي زيرزميني توسط مازاد آب انتقالي از زاينده رود، كل آب          همچنين باال آمدن آب   

هاي زراعي بـه كارگـاه و       تواند به صورت معضل درآيد، تبديل باغات و زمين        مشكل بعدي كه مي   . سمي خواهد شد  

كارخانه و عدم انتقال برخي صنايع به شهرك صنعتي دسـت در دسـت همـديگر داده تـا بحـران آلـودگي آبهـاي                         

  .زيرزميني براي آينده نه چندان دور فراهم سازد

  هاي كشاورزي آلودگي ناشي از فعاليتـ2ـ2ـ4ـ4

هـاي    زمين نبود آب شيرين به مقدار كافي،       نبود و علت آن را      بوده از نظر اقتصاد كشاورزي ضعيف       منطقه يزد 

تـوان از حـساسيت     عالوه بر موارد ذكـر شـده مـي        . مناسب است نامستعد و حاصلخيز و از همه مهمتر آب و هواي           

  . نامساعد نام برداغلب درختان به شرايط

 آبياري غرقابي است كه با توجه به باال بودن ميزان تبخير بخش          گيري از    بهره هاي معمول آبياري  يكي از روش  

ضمناً با توجه به استفاده بيش از حد در آبياري غرقابي، معموالً مقدار زيـادي از آب                 . گرددزيادي از آب تبخير مي    

- شسته و منابع آبي را با امالحي نظير كربنات و سولفات و غيره آلوده مـي در مسير خود امالح موجود در خاك را     

  .نمايند

  : آلودگي ناشي از فعاليت خانگي و شهري و فاضالبـ2ـ2ـ4ـ5     

هاي خانگي، تجاري، بيمارستاني، و متأسفانه در ايـران  فاضالب شهري در حقيقت مخلوطي از فاضالب فعاليت    

هاي صنعتي نيـست ولـي از نظـر دبـي           اضالب خانگي از نظر كيفيت به شدت پساب       ف. باشدصنعتي و كارگاهي مي   

توانـد ايجـاد آلـودگي و        فاضالب و همچنين عدم دغع مناسـب مـي         و بدليل عدم وجود شبكه    . باشدخيلي زياد مي  

  .انتشار در آبهاي زيرزميني نمايد



 

 ۵۶

اسـشويي اسـت كـه بـدليل داشـتن تركيبـات            ها به وفور استفاده دارد، انواع پودرهـاي لب        آنچه امروزه در خانه   

ايـن تركيبـات    . كندها مي  هاي طويل كربني آنها را غير قابل تجزيه توسط ميكروارگانيسم          فسفاته متصل به زنجيره   

پيونـدد و باعـث آلـوده شـدن      مانند كه به مرور زمان به محيط مـي       ها در طبيعت باقي مي     بسيار پايدار بوده و سال    

هاي علمي اين مشكل را تا حد        استفاده از آخرين تكنيك و فناوري     مر در صورتي است كه با       اين ا . گردد محيط مي 

  . زيادي حل نمود

تـوان  خاص مـي هايي عمق، وسيع، متعدد با تعداد زياد و با استفاده از جلبك          هاي كم   امروزه با احداث حوضچه   

ها  جلبك. ن بوي نامطبوع آب را نيز از بين برد     توا با اين روش حتي مي    . فسفر آب را تا حد بسيار زيادي كاهش داد        

براي اين منظور   . كنندبيولوژيكي عمل مي  از فسفر غني آب براي رشد سريع خود استفاده مي كنند و بعنوان فيلتر             

  :چند مورد نيازمند است

  .هاي خانگي با شيبي ماليم به خارج از شهر هدايت فاضالب) 1

  .   حوض هاي كم عمق با تعداد زيادوجود زمين هاي وسيع جهت احداث ) 2

  .هاوجود نور كافي جهت فتوسنتز جلبك) 3
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  بندي جمعـ 
از مجموع عوامل طبيعي و زيست محيطي مورد مطالعه در ساماندهي محـدوده بافـت فرسـوده شـهر يـزد بـا         

 شـرح زيـر مـورد       عناصر انسانساخت دارند، برخـي عوامـل بـه        گيري    عنايت به اهميت و ميزان تاثيري كه بر شكل        

گيـري و     گـردد كـه در شـكل        با مروري گذرا بر عناصر طبيعي مورد مطالعه، مـشخص مـي           . گيرند  سنجش قرار مي  

زارهاي پيرامون بيشترين ميزان تاثير  ها و ريگ توسعه شهر يزد عناصر و عوامل اقليمي در كنار گستره وسيع بيابان        

  . گردد اها و بافت و كالبد عمومي شهر مشاهده مياثر اين عوامل در فرم و مصالح بن. اند را داشته

 مـساكن بـا     گيـري   عالوه بر شـكل   . گردد  تاثير اقليم نه تنها در فرم بناها كه در بافت عمومي شهر مشاهده مي             

گيري بهينه از شرايط هواي بيروني در فـضاهاي داخلـي        خصوصيت فشرده و حيات مركزي، عناصر خاصي در بهره        

  .گردند جزء هويت شهر يزد تلقي ميمانند بادگير ديد كه به ساختمان اضافه گر

خشكي آب و هواي منطقه و نبود آب سطحي كافي عنـصر ديگـري بـه مجموعـه شـهر اضـافه نمـود كـه در                           

هـاي     يا كاريز كه منبع تامين آب شهر بود نقـش           قنات. ايفا نمود گيري مركز محالت شهري نيز نقش زيادي          شكل

 منازلي كـه در مـسير مجـراي قنـات قـرار داشـتند و امـروزه بـا                    بآز جمله ايجاد سرد   مكملي نيز به خود گرفت ا     

  .  را دارندهاي فاضالب خشكيدن اغلب آنها نقش كانال

هاي شـمال يـزد موجـب وزش          زارها و بيابان    اختالف دما و فشار بين ارتفاعات شيركوه در جنوب شهر و ريگ           

شـرق مـواد معلـق و ذرات          واقع وزش از سمت شمال و شمال      در م گردد كه     بادهاي خشك و به نسبت شديدي مي      

سـياه و خاكـستري ناميـده        بادهـاي     سازد كـه از گذشـته بـه نـام           گردو خاك زيادي را در سطح شهر پراكنده مي        

  .شوند مي

هـاي تنـگ و       كوچـه . ر نقش زيادي بازي كرده است     هاي شه   ها و خيابان    كوچهشبكه  گيري    عامل باد در شكل   

  .استشهر گرد و خاك به سمت متعدد هاي  توفانوزش يجه تمهيدات در برابر پيچ در پيچ نت

هـا جـزء      انبارها، قنوات و مصالح خشت خـام و سـاباط           در وضع موجود در محدوده بافت قديمي بادگيرها، آب        

هر چند برخي شرايط محيطي مانند وضعيت عناصر جوي نسبت به گذشته تغييـر نـشان                . ميراث فرهنگي هستند  

 است ولي بنابر تغيير الگوهاي مصرف سوخت و معماري وارداتي در ساختان بناها هيچ جايگاهي براي تعبيه                  نكرده

بنابر اين نياز بـه حفـظ ايـن عناصـر در            . هاي حيات مركزي و فرم فشرده نيست        بادگير و يا الزامي به ساخت خانه      



 

 ۵٨

 فـضاهاي   ايشمرژي محيطي در گرمـايش و سـر       گيري از ان    بافت تاريخي و قديمي شهر با تاكيد بر سابقه نوع بهره          

  . داخلي است

افـزايش  بنا را بـشدت     بار  اند كه     بافت تاريخي شهر با مصالح عمده خشت خام و ديوارهاي حمال ساخته شده            

لـرزه كـم، بناهـاي سـنگين بافـت تـاريخي در مقابـل                 شهر يزد با وجود قرارگيري در زون با خطر زمين         . دهند  مي

  .باشند پذير مي لرزه بسيار آسيب زمينناشي از ت حركات هر چند كم شد

تـوجهي بـه آنهـا و در          اند و همين علت باعـث كـم         قنوات شهر امروزه كاركرد خود را در مساكن از دست داده          

اند،    رشته قنات جريان داشته    70از آنجاييكه در محدوده تاريخي شهر بيش از         . نتيجه خشكي غالب آنها شده است     

بنابر ايـن  . هاي آنها در بستر و زير پوسته سطحي شهر وجود دارند        جود خشكي آنها مجرا و ميله     در حال حاضر با و    

اند كه نياز  خشك و متروك هستند به عناصر خطر ساز در مساله شهري تبديل شده در وضع موجود يي كهها قنات

موجود تبديل آنهـا بـه مجـراي         در وضع    ها  از ديگر كاركرد قنات   . به شناسايي و رعايت حريم استحفاظي آنها است       

عالوه بر تخريب و نابودي اين ميراث فرهنگـي بـستر زيـرين شـهر را بـراي                  هاي شهري است كه       فاضالب و پساب  

 .فرونشيني و نشست مساعد نموده است

اي در تامين آب شرب، بهداشت        قنات از عناصر تشكيل دهنده كالبد شهر در گذشته بوده و نقش تعريف شده             

در وضع موجود بـا كـاهش سـهم آن در مـصارف شـهري و كـاهش                  . محدوده شهر و پيرامون داشتند    و كشاورزي   

آبدهي و در نهايت خشكي و متروك شدن آنها به موازات گسترش و محدوده شهر مجراهاي قنوات محـل تزريـق                     

ميـر  بـا توجـه بـه افـزايش تـراكم سـاختماني و سـستي پـوكي ناشـي از تعـرق و تخ                       . هاي خانگي گرديد    فاضالب

آنها، مجاري قنوات را بعنوان يك نقطه ضعف و تهديد در فرونشيني و نشست بستر زمـين                 هاي ورودي به      فاضالب

  .كند روي قنوات مشخص مي

هـاي گذشـته در انطبـاق بـا      هـا در آنهـا در دوره       و تعبيه ساباط  هاي پيچ در پيچ و باريك         ها و دسترسي   كوچه

در وضـع موجـود در راسـتاي        . اي بودنـد    اطي داراي كاركرد تعريف شده    نيازهاي محيطي و اجتماعي و وسايل ارتب      

خطـرات انـساني ماننـد       سيالب، يـا     ولرزه    تامين پدافند غيرعامل در زمان رخداد مخاطرات طبيعي همچون زمين         

  .سازد سوزي امداد رساني را با مشكل مواجه مي آتش
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