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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 
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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
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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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 مقدمه

ترین موضوعات در مداخالت شهري است و هرگونه مداخله در بافـت شـهري           یکی از مهم   "کیفیت محیطی "

بروز مسئله در بافت شهر نیز ناشـی  . پذیردبه نوعی با هدف ارتقاء کیفیت در شهر و فضاي شهري صورت می       

در تهیـه  . گـردد یفی محیط میباشد و یا خود عامل ایجاد و یا تسریع روند نزول ک      از نزول کیفیت محیط می    

طرح حفاظت جامع بافت تاریخی شهر یزد  براي حفاظت و مداخله در بافت باارزش تاریخی ابتدا شـناخت و           

 .بررسی همه جانبه کیفیات محیطی ضروري است

هـاي کیفیـت طراحـی    رفی مولفـه  به منظور شناخت و ارزیابی کیفیات محیطی در بافت شهرهاي سنتی، مع           

این معیارها بایستی یک محیط شهري با کیفیت و مطلـوب را بـه روشـنی معرفـی      . می باشد ضروري  شهري  

این مؤلفه ها در سلسله مراتـب نظـام چنـد سـطحی طراحـی شـهري در شـهر یـزد در حـوزه فراگیـر             .نماید

به تفصیل مـورد بررسـی   ) محالت بافت تاریخی(همچنین درحوزه بالفصل   ) محدوده بافت تاریخی شهر یزد    (

  .استگرفته قرار 

 



فصل اول : بررسي مؤلفه هاي كيفيت محيط شهري  



 
 

 
 ٢

 نظام چند سطحی طراحی شهري در شهر یزد -1-1

هاي نوسازي شـهرهاي بـزرگ  بـه فرسـودگی بیشـتر      هاي قدیمی و تمرکز بر فعالیت جریان رها شدن بخش   

در میان شهرهاي تاریخی، شهرهاي کـویري و سـاختارهاي خشـتی بـا رشـد و             . انجامدمیهاي درونی   بخش

هـا بـه جهـت     چراکه این سـاخت   . هاي اخیر پذیرفتند   آسیب بیشتري را مخصوصاً در دهه      نشینیتوسعه شهر 

فشردگی و پیوستگی که خصوصیت ویژه شهرسازي خشتی است نتوانستد با تحوالت عصر حاضـر بخصـوص           

تغییـرات حیـات   . هاي جدید اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مقاومت نمایندزندگی ماشینی، بسط زیر ساخت  

اختارهاي قدیم را کمرنگ ساخته، مراکز جدیدي را به موازات این ساختارها ایجاد نموده کـه رفتـه                عموماً س 

 .رفته از اقبال بیشتري برخوردار گردیده است

اما در طول چند . در این میان یزد به عنوان دومین شهر خشت و گل جهان از اهمیت خاصی برخوردار است               

اکم بخش و محالت جدید یخی در تقابل آشکار با رشد دفعی و کم تردهه اخیر رشد بطئی و فشرده بافت تار       

 .قرار گرفته است 

 )بافت شهر یزد( سطح یک -حوزه راهبردي  -1-1-1

 )محدوده بافت تاریخی شهر یزد( سطح دو -حوزه فراگیر  -1-1-2

 )محالت بافت تاریخی( سطح سه-حوزه بالفصل -1-1-3

 )صر اصلی ساختار محالتعنا( سطح چهار -حوزه مستقیم -1-1-4

بنـابراین بخـش   . دهی به فضاهاي شهري امروزي مقوله کیفیت به دست فراموشی سپرده شده است        در شکل 

 .سنتی و کهن شهرها براي استخراج این کیفیات بهترین بستر می باشد

حـی  به منظور شناخت و ارزیابی کیفیات محیطی در بافت شهرهاي سنتی، معرفی مولفه هـاي کیفیـت طرا                 

این معیارها بایستی یک محیط شهري با کیفیت و مطلـوب را بـه روشـنی معرفـی      . روري می باشد  ضشهري  

  .ها به شرح زیر می باشدبه این منظور معرفی مولفه. نماید

 

 

 



 
 

 
 ٣

  عملکردي جهت پاسخگویی بر نیازهاي فعلی و آتیبررسی مولفه کیفیت -1-2

 ...که پیاده، سواره و ها، شبـ کیفیت سازگاري فرم شهر با کاربري

 )، زمان، فضاسازگاري فعالیت(هاي رفتاري ـ کیفیت قرارگاه

 ـ کیفیت ایمنی محیط براي فعالیت ها

 ـ کیفیت امنیت محیط براي فعالیت ها

  کالبدي جهت حفظ و تقویت منظر شهريبررسی مولفه کیفیت -1-3

 ):محیط عینی(» ـ فضاییکالبدي« ـ کیفیت محیط 

  پر و خالی ،مورفولوژيفضا، –فضایی شامل استخوانبندي فضایی سازمان کالبدي، توده ـ سازمان 

بررسـی سـکانس هـا    ...)محصوریت ،خوانایی بصري ،تناسبات ،تباین و( کیفیت هاي بصري    : سازمان بصري   -

 نقش ورودي در سازمان بصري) توالی دید (

 قاء ادراك محیطی ذهنی و ادراکی جهت حفظ و ارت بررسی مولفه کیفیت-1-4

منظـر ذهنـی   ) فضایی و زمانی(شامل کیفیت منظر ذهنی ) محیط شناختی ( کیفیت محیط ذهنی  

،  معانی انضمامی، سرزندگی و ایجاد ارتباط میان ضمیرانسان   )عناصر لینچی (ارزیابانه، تصور ذهنی از محیط      

 .و فضاي شهري

نجش اجزاي هر یک از ایـن مولفـه هـاي مـی     هماهنگ کردن مولفه هاي سه گانه فوق مستلزم شناخت و س   

 .پرداخته می شودلذا در ادامه به بررسی ویژگی هاي هر یک از مؤلفه ها . باشد 

 جهت پاسخگویی بر نیازهاي فعلی و آتی  عملکرديبررسی مولفه کیفیت-1-2

-مولفه عملکردي طراحی شهري نحوه کارکرد فضاهاي عمومی و شهري را مورد بررسـی قـرار مـی                

به منظور طراحی یک فضاي شهري موفق، طراحی فضا باید با آگاهی از نحوه اسـتفاده کـاربران آینـده              . دهد

در این میان استفاده از تجربیات دست اول مانند تجربه حضور در آن فضا و یا حـداقل             . آن فضا صورت گیرد   

ن، امکان ایجاد ارتباطـات گسـترده بـا    جا که این اماکاز آن. مشاهده رفتار افراد در آن بسیار مفید خواهد بود  

آورد، در زنـدگی امـروز از اهمیـت    واقع جهان بزرگتر پیرامون شـخص را بـراي او فـراهم مـی      افراد دیگر و در   

کنـد و در  باالیی برخوردارند یک فضاي موفق از لحاظ عملکرد حس آرامش و آسـایش را در فـرد القـاء مـی                  

 .باشدراد با محیط پیرامون مؤثر میایجاد ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم اف



 
 

 
 ۴

مناسب در طراحی فضاهاي شـهري شـامل مـوارد زیـر      ابزار سنجش به منظور دستیابی به کیفیت عملکردي  

 :است

 

  سازگاري-

 هاي مختلط کاربري-

  کارایی-

  دسترسی-

  ایمنی و امنیت-

 سازگاري-1-2-1

هري توانایی در ایجاد سـازگاري بـین محـیط    هاي مهم در توفیق عملکرد فضایی یک فضاي شیکی از ویژگی  

سـازگاري تعـدادي   . سازگاري یعنی همـاهنگی و همسـازي    . باشدها و کاربران آن می    کالبدي با نظام فعالیت   

نظیـر  اگر فعالیتی خاص و بی. وابسته نیست) فرمال(روابط است و بنابراین به هیچ یک از خصوصیات ظاهري     

 و استثنائی براي آن طرح کند که معرف فعالیت مربوطـه بـوده و بـا    است، طراح باید سعی کند شکلی خاص    

سازگاري را نبایـد   . محیط باید همیشه داراي امکانات جذابیت، کاوش و تازگی باشد         . آن تجانس داشته باشد   

مکانی که بر این اساس طراحـی شـود همیشـه      . با سادگی و یکنواختی خسته کننده ناشی از آن اشتباه کرد          

 ).305: 1377بحرینی،(دار خواهد بود معنییی بوده و کامالًقابل شناسا

دارترخواهـد  توجه به برقراري سازگاري بین محیط و اجزاي آن توسط طراح شهري به ایجاد محیطـی معنـی          

 .انجامید

 هاي مختلط کاربري-1-2-2

-مـروزه منطقـه  ا. هاي مخـتلط اسـت  هاي تأثیرگذار در طراحی شهري مدرن استفاده از کاربريیکی از بخش 

حیات یک محله شـهري در ارتبـاط مسـتقیم    . ها به هیچ عنوان قابل قبول نیستبندي شهر براساس کاربري 

در شهرسازي سنتی شهرهاي قدیمی ایران و از آن جملـه  . ها و حضور افراد در فضا قرار دارد      با میزان فعالیت  

به عنوان نمونه در محـالت قـدیمی شـهر          . شودیمهاي مختلط دیده  هایی از استفاده از کاربري    یزد نیز نمونه  

واحدهاي خرده فروشـی  ( ، تجاري) و مسجدحسینیه( هاي گوناگون از جمله فرهنگی و مذهبی     وجود کاربري 



 
 

 
 ۵

نیاز از در حد رفع نیاز محلی ساکنان را به نوعی بی      ... و  ) حمام عمومی و آب انبار    (، خدماتی   )در سطح محله  

 .نمود میسایرین و محالت را خودکفا

هاي کوچکتر بـه  در شهرسازي امروز استفاده از بیش از یک نوع فعالیت در حوزه مورد نظر، استفاده از بلوك              

توانـد در ایجـاد و یـا افـزایش      ها و طول عمر مختلف می     منظور ایجاد تنوع بیشتر، استفاده از بناها با کیفیت        

 .ها در محیط موثر باشداختالط کاربري

  کارآیی-1-2-3

هـر شـخص بـه محـض     . فضاي شهري قبل از هر چیز یک ظرف است براي رفع نیاز و رفتارهاي خاص افراد               

. دیدن فضایی خاص به بررسی و ارزیابی محیط پرداخته تا بهتـرین اسـتفاده و نفـع خـود را از محـیط ببـرد        

کـارآیی  . دتري را فراهم می آورد که شخص با زحمت کمتري به هدف خود برس    زمانی محیط شرایط مناسب   

. یک فضاي شهري به آن معناست که آن فضا بتواند بهترین بسـتر را بـراي ارضـاء نیـاز انسـان فـراهم کنـد                     

دستیابی و استفاده از محیطی مطلوب و با کیفیت توقعی است که هر شهروند از فضاي شـهري دارد و آنچـه      

اشد که تا چه حـد توقعـات او را   که در برداشت از محیط توسط بیننده صورت می گیرد، مطلوبیت فضا می ب      

لذا براي رسیدن به نتیجه مطلوب در طراحی شهري، نباید حضور مـردم، نحـوه اسـتفاده                . استبرآورده کرده 

-عمـومی  و کـردن باید تالش اصلی در جهت مردمـی  . مردم و عرف و فرهنگ استفاده کننده را فراموش کرد         

 .کردن فضا و محیط شهري باشد

  دسترسی-1-2-4

هاي یک فضاي شهري و عمومی مناسب سـهولت در  ترین خصوصیات یک شهر خوب و از ویژگی    از مهم  یکی

هـا  هاي گوناگونی مانند دسترسی به افراد، فضاها، فعالیت       توان از جنبه  دسترسی را می  . دسترسی به آن است   

ست هاه توزیع فضایی کاربري زیرا نحو . ها دارد دسترسی ارتباط تنگاتنگی با کاربري    . مورد بررسی قرار داد   ... و

 .سازدها مطرح میکه مسئله دسترسی را بین آن

 :توان به موارد زیر اشاره کردهاي ایجاد دسترسی مناسب در فضاهاي شهري میروش

 روي و استفاده از دوچرخه به عنوان جانشین مناسب اتومبیلترغیب افراد به پیاده §

  تجاري و تفریحی در مراکز شهريطراحی محورهاي پیاده با رویکرد فرهنگی، §

 اولویت دادن به وسایل نقلیه عمومی در مقابل وسائل نقلیه خصوصی §



 
 

 
 ۶

 طراحی بر اساس نیازهاي انسان نه ماشین §

هاي مختلط و نزدیک کردن محل کار و زندگی به منظور کـاهش تعـداد و طـول    استفاده از کاربري  §

 سفرهاي شهري در نتیجه کاهش مشکالت دسترسی

 هاه الگوهاي رفتاري افراد در طراحی دسترسیتوجه ب §

تـر شـدن   هـا و خوانـا  یابی به منظور تشخیص دسترسـی ها و سهولت جهتبینی بودن راهقابل پیش  §

 محیط

  ایمنی و امنیت-1-2-5

پذیر بودن یا نبودن افراد در آن محیط، میزان وقوع جـرم و جنایـت و            امنیت در یک محیط شهري به آسیب      

فقدان چنین مواردي در یک محیط شهري آن را بـه         .  گردد از بروز این گونه حوادث باز می        ترس یا احساس 

 .کنندگان تبدیل خواهد نمودمحیطی امن براي استفاده

شـود  ایمنی محیط شهري به خطرات موجود در یک محیط شهري که از سوي عوامل غیر انسانی ایجاد مـی                

 یک محیط شهري و یا امکان وقوع حـوادث طبیعـی از حـس             سرعت باالي حرکت خودروها در    . گرددباز می 

پـذیري و حضـور انسـان در آن     ایمنی و امنیت در یک محیط شهري به جمعیت        . کاهدایمنی یک محیط می   

 .محیط منجر خواهد گردید

  جهت حفظ و تقویت منظر شهري کالبدي بررسی مولفه کیفیت-1-3

 ):محیط عینی(» ـ فضاییکالبدي« ـ کیفیت محیط 

  پر و خالی ،مورفولوژيفضا، –شامل استخوانبندي فضایی سازمان کالبدي، توده : ـ سازمان فضایی

هـا  بررسـی سـکانس  ...)محصوریت ،خوانایی بصري ،تناسبات ،تباین و( کیفیت هاي بصري   :  سازمان بصري    -

 نقش ورودي در سازمان بصري) توالی دید(

  ساخت شهر و سازمان فضایی آن-1-3-1 

و رابطـه مانـدگار بـین     ترین اجزا و عناصر شهرترین و اصلیت اصلی به مفهوم ترکیبی در برگیرنده مهم       ساخ

ـ طراحی ساختار و یا انتخـاب الگـویی بـراي     ترین هدف در طراحی شهري  مهم. آنها به کار گرفته شده است     

یط متحول بتواند انطبـاق الزم  شهر است که داراي بیشترین امکان انعطاف و یا قابلیت توسعه باشد و در شرا           

تواند بـا ارائـه اصـول و قواعـدي روشـن و      پذیري در طراحی شهري نیز می  این خصلت انعطاف  . را فراهم آورد  
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ـ فضایی شهر بـا زمـان   در این صورت ساخت کالبدي. قابل بررسی مجدد در طول زمان، مورد نظر قرار گیرد         

 .شودگیرد، نه آن که به صورت قطعی طراحی شکل می

هاي شهري، موقعیت و سازمان فضایی سـاخت و سـازها،   توان در تمام مقیاسـ با انجام مطالعات ساختی می    

 .ارتباطات و دیگر اجزاي شکل شهري را مورد کنترل قرارداد

توان شیوه ارتباط بین اجزا و عناصر شهر را با یکدیگر و چگـونگی سـازگار نمـودن        ـ در مطالعات ساختی می    

 .ا شکل کلی مجموعه شهر مشخص نمودآنها را ب

بناها و عناصر اصـلی شـهر را بـه        . انجامدـ شناخت ساخت اصلی شهر به سازماندهی بهتر شبکه ارتباطی می          

در واقع یک نیروي سازمان دهنـده بـراي   . (نمایدپیوندد و در سراسر شهر وحدت  و انسجام ایجاد می     هم می 

 ).هرشهر

تواند خود را  با سـاخت اصـلی منطبـق و در یـک نظـام      زاي مختلف شهر می   ـ هرگونه تغییر و تحویل در اج      

 .کلی هماهنگ گردد

سازمان فضایی شهر همان سیستم یا سازمانی است که ذهن طبق آن، شهر را ادراك مـی کنـد، در         

واقع سازمان فضایی سیستمی است که تصور ذهنی شهروندان از شهر طبق ایـن سیسـتم در طـول تـاریخ و             

 .استشکل گرفته .... ر شرایط جغرافیایی ، اقلیمی ، تاریخی ، اجتماعی ، اقتصادي ، فرهنگی و تحت اث

سازمان فضایی ، همان محتوا ، موضوع ، معنی و مفهومی که در شهرنهفته است و داراي خصلتی دوگانه مـی     

کنند ، بلکه در هـم  جنبه هاي عینی و ذهنی یک پدیده در کنار یکدیگر زندگی نمی . عینی و ذهنی   : باشد  

جهـت  . عنصر زیبا شناختی یک اثر نه فقط در فرم آن کـه در محتـواي آن نیـز وجـود دارد               . عجین هستند   

بایسـت ظـاهرآن پدیـده را فـرم و     تطبیق تقسیم دوگانه فرم و محتوا با تقسیمات معمارانه یک پدیـده ، مـی      

گردد، در حـالی کـه معنـا ابعـاد     اي عینی بازمیهفرم و عملکرد به جنبه. عملکرد و معناي آن را محتوا نامید   

بنابراین با توجه به ماهیت دوگانه سازمان فضایی، بررسی و تحلیـل مسـائل آن در دو               . گیردذهنی را دربرمی  

 .گیردبعد عین و ذهن به طور جداگانه مورد توجه قرار می

ناسـه هـاي آن پرداخـت کـه     براي شناخت سازمان فضایی یک شهر به عنوان یک سیستم باید به شناخت ش 

 :عبارتند از 
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در داخـل  (  کـل هـاي کـوچکتر    -3  استخوان بندي و ساختار  -2 قلمرو و محدوده آن    -1

 ) قلمرو 

  هسته و مرکزیت– 4
دیگر می توان گفت براي شناخت سازمان فضایی یک شهر باید ابتدا به شناسایی محـدوده شـهر،               به عبارتی 

شهر و اتصاالت اصلی و عمدة آن پرداخت وسپس نحوة تعامل شبکه ارتبـاطی          اسکلت و استخوان بندي کلی      

 .شهر با اجرام ساختمانی آن را بررسی کرد 

  اصلی شهرگونه شناسی عناصر ساخت -1-3-1-1

در شـهرها محـیط زنـدگی    . در ساخت شهر روابط میان اجـزا و عناصـر، معنـی بخـش کـل مجموعـه اسـت            

اند و داراي نظم و ر و مردم است که البته به صورت اتفاقی با هم ترکیب شده      اي از روابط میان عناص    مجموعه

محیط روابـط میـان مـردم را سـاخت     . این گونه روابط عمدتاً فضایی هستند. الگوي ساختی مشخص هستند 

نـد  کناي که استفاده کنندگان در فضا برقرار مـی رابطه. شودکند و یا مانع آن میبخشد یا آنرا تسهیل می   می

 ).Rapoport 1975( دهد اهمیت عناصر و فضاها را تحت تاثیر قرار می

شود که تـداومی تـاریخی بـا گذشـته شـهر      از طریق تکرار گونه در چارچوب ریخت شناسی شهري سعی می      

بنـابراین از طریـق   . ها منطبق بر همان مجموعه قوانین هستند که بـر کـل پدیـده حاکمنـد           گونه.برقرار شود 

-توان قوانین حاکم بر نحوه شکل گیري را باز شناخت و از طریق آن به قوانین کلی           شناسانه می بررسی گونه   

  .تري رسید که مبنایی براي بازسازي معناي کلی خواهند بود

 هاي پر و خالیگونه شناسی بافت و فضا -1-3-3-2

تـراکم یـا پراکنـدگی آنهـا     نوع بافت هر بخش از شهر را در حقیقت نحوه ترکیب فضاهاي پر و خالی ، میزان   

 .نمایدوالگوي شبکه ارتباطی آن بخش از شهر مشخص می

 سازمان بصري-2 -1-3 

- مـی بخشی از کیفیات یک محیط شهري که با حس بینایی دریافت و با حس زیبایی شناسی انسان ادراك            

به قدري است کـه  اهمیت این بعد از طراحی شهري   . گردندبندي می شود در این بعد از محیط شهري دسته       

-دهنـد و  سـایر ویژگـی    هاي طراحی شهري و معماري را تنها با این خصلت مورد توجه قرار می             برخی حرفه 
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زیبایی یک محیط شهري یکی از مهمترین توقعـات شـهروندان       . انگارندهاي یک محیط شهري را نادیده می      

 .از یک محیط است

ي مناسب در طراحی فضاهاي شهري شامل موارد زیر      هاي کلیدي به منظور دستیابی به کیفیت بصر       شاخص

 :است

 ـ مقیاس انسانی

 ـ تناسبات بصري

 ـ تنوع و گوناگونی

 ـ دید و منظرها

 ـ نظم

 ـ دیدهاي پی در پی

 ـ محصوریت

 ـ سبک معماري

 ـ تعادل بصري و تقارن

 ـ پویایی و ایستایی فضاها

 ـ ارتباط متناسب عناصر محیط

 ـ ریتم و الگو

 یاس انسانیمق-1-3-2-1

مقیاس انسانی به معناي رعایت تناسب میان اندام هاي ساختمانی و شهري با اندام هاي انسـان و توجـه بـه             

شهرسازي همیشه و همه جا هنري وابسته بـه زنـدگی انسـان بـوده و در       . نیازهاي او در کار شهرسازي است     

در هـر زمـان، روش زنـدگی بـوده کـه      چنانکه . ایران قدیم بیش از هر جاي دیگر این اصل رعایت شده است    

هایی را پدیدآورده که از نظر ابعاد و اندازه بـا بـدن انسـان داراي رابطـه      ریزي کرده و محیط   شکل شهر را پی   

 . باشد و حس آرامش را در استفاده کنندگان از محیط القاء می نمایندمتناسب می
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 تناسبات بصري -1-3-2-2

-هاي گوناگون یک محیط در مطلوبیت بصري آن نقش مهمی ایفـا مـی   بخشهايتناسب میان ابعاد و اندازه    

همچنـین  . هـا و یـا اجـزاي جـداره شـهري       از جمله تناسب میان ابعاد فضاهاي گوناگون، ابعاد جـداره         . نماید

 .باشدتناسب در ترکیب این موارد و ترکیب متناسب اجزاي گوناگون هم در بعد بصري محیط بسیار مهم می

 تنوع و گوناگونی -1-3-2-3

گیري کیفیتـی گـردد کـه فضـا را      تواند منجر به شکل   تنوع در اجزاء مختلف یک محیط شهري می        

هاي مورد استفاده، مصالح ساختمانی، رنگ، کاربري      تنوع در فرم  . کنندگان غیریکنواخت گرداند  براي استفاده 

 .گرددمتضمن ایجاد این کیفیت بصري می... و 

 رهادید و منظ -1-3-2-4

دید ومنظر شهري آن بخش از محیط یا فرم شهر است که بر روي کـنش و واکـنش شـخص نـاظر و نتـایج                     

در منظر شهري است که بخشی از اطالعات فراوانی که در هر محیط شهري بـه صـورت         . اعمال او موثر است   

ن ترتیـب منظـر   بـدی . تبـدیل مـی شـود   ) اطالعات بالفعل ( بالقوه وجود دارد به کیفیتی مستقیماً محسوس   

 .استشهري جنبه عینی یا قابل ادراك محیط می باشد که به نوبه خود داراي فرم ،عملکرد و معن

 نظم -1-3-2-5 

وجود رابطه منطقی و درست بین اجزاي یک محیط شهري باعث وضوح بصري، شفافیت، سـنخیت       

نظـم  . گرداندنندگان آسان میکگردد و درك این محیط را براي استفاده      و خوانایی در یک محیط شهري می      

گردد که از کیفیت محیط شـهري بـه شـدت خواهـد     در یک محیط شهري نباید منجر به یکنواختی محیط         

 .کاست

 درپیدیدهاي پی -1-3-2-6

 بینــد خواهدشــد و  اي کــه مــی شــهري باعــث تغییــر دیدانســان و منظــره    حرکــت در یــک محــیط  

درپی در یک محیط شهري بایستی واجد تفاوت و        دیدهاي پی . نمایدهاي متنوع و متفاوتی ایجاد می     سکانس

درپی باالتر باشد کیفیت بصري این محیط شهري        هاي پی هرچه تنوع وکیفیت این سکانس    . تنوع کافی باشد  

 .هم باالتر خواهد رفت
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  محصوریت-1-3-2-7 

-و متناسـب مـی  ویژگی محصور بودن یک محیط شهري باعث ادراك این محیط به صورت یک فضاي مجزا         

-محصوریت بیش از حد یک محیط شهري و یا محصوریت پایین آن از تناسـبات مناسـب محـیط مـی      . شود

 .کاهد

 سبک معماري -1-3-2-8

هاي محصور کنندة محیط تابع سـبک  ینی بازشوها به روي جدارهپیش بنحوه به کارگیري مصالح گوناگون و     

هاي شـهري و بـه تبـع آن    هاي گوناگون در محیطختمانهمنشینی سا. ها است و نوع معماري این ساختمان    

به منظور ساماندهی این تنـوع و جلـوگیري   . شودهاي گوناگون باعث به وجود آمدن ترکیبی متنوع می       سبک

 .یابداز اغتشاش محیط سبک معماري بناها اهمیت می

 تعادل بصري و تقارن  -1-3-2-9

یکـی از مهمتـرین دالیـل      . باشد محیط شهري وابسته می    تعادل شکلی از نظم است که به هماهنگی در یک         

 .زیبایی شهرهاي قدیمی و تاریخی وجود تعادل بصري در این شهرهاست

تعادل بصري عمدتاً بـه کالبـد محـیط    . باشدترین ابزار ایجاد تعادل در محیط شهري میتقارن یکی از بدیهی 

 .دهدجه قرار میگردد و از لحاظ شکل محیط شهري را مورد توشهري باز می

 پویایی و ایستایی فضاها  -1-3-2-10

بـه عنـوان نمونـه تکـرار     . داردهاي محیطی خاص افراد را بـه حرکـت در فضـا وامـی    استفاده از برخی ویژگی 

هاي یک خیابان عابرین را به حرکت به موازات نسبی عناصـر متـوالی در   درختان در یک ردیف و یا نور چراغ  

 .شودنماید محیط پویا نامیده میگونه فضاها که حس حرکت را در فرد القاء میینا. کندفضا تشویق می

تناسـبات کالبـدي و   . شـوند  مـی فضاهایی که خاصیت سکون و عدم حرکـت دارنـد فضـاهاي ایسـتا نامیـده          

 .گشودگی فضایی از عوامل تأثیرگذار بر ایجاد این ویژگی فضایی است

 ي محیطرابطۀ هماهنگ میان اجزا  -1-3-2-11

اي باشد که یک کل منسـجم و متناسـب ایجـاد    رابطه بین اجزاء گوناگون یک محیط شهري بایستی به گونه    

پرسپکتیوهاي مختلف از زوایاي گوناگون یک محیط در صورت وجود رابطۀ منطقـی و هماهنـگ بـین                 . شود

 .اجزاء، تنوع و تناسب بهتري خواهند داشت
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 ریتم و الگو  -1-3-2-12

هـاي شـهري و یـا مبلمـان و سـایر      ار در یک محیط شهري باعث افزایش غناي بصري در جـداره          ریتم و تکر  

گردد که در یک گیري الگوهایی میهاي خاص باعث شکل   برخی ریتم . گرددعناصر سازندة محیط شهري می    

ثابـت  هاي یک جداره و یا تکرار یـک عنصـر        ها، ترکیب بازشوها و پنجره    رواق. گرددمحیط شهري ادراك می   

 .گرددباعث ایجاد این خصلت در یک محیط شهري می

 جهت حفظ و ارتقاء ادراك محیطی  ذهنی و ادراکیبررسی مولفه کیفیت -1-4

منظر ذهنـی ارزیابانـه،   ) فضایی و زمانی(شامل کیفیت منظر ذهنی    ) محیط شناختی   ( کیفیت محیط ذهنی  

رزندگی و ایجاد ارتباط میان ضمیرانسان و فضاي       ،  معانی انضمامی، س    )عناصر لینچی (تصور ذهنی از محیط     

 .شهري

آنچه در ادامه . در واقع این مؤلفه کیفی از محیط بر تصورات و برداشت ذهنی مردم از محیط داللت می کند           

شـهري  فضـاهاي  ادراکی مناسب در طراحیهاي کلیدي به منظور دستیابی به کیفیت   می آید بررسی شاخص   

 .می باشد 

  هویت-

 انایی خو-

  قلمرو-

  حس تعلق-

  حس مکان-

  هویت-1-4-1

مکانی . هویت به معناي انطباق محیط با تواناییهاي احساسی، ذهنی و ساختارهاي فرهنگی یک جامعه است              

هـا شـناخته و یـا بازشناسـی     توان با هویت خواند که بتوان آن را به عنوان مکان متمایزي از سایر مکانرا می 

این کیفیتی است . نظیر و یا حداقل مخصوص به خود را دارا باشد           صیتی مشخص، بی  که شخ نمود، به طوري  

 .که طراحان شهري غالبا در جستجوي آن هستند 

 سه راه براي طراحی فضاي با هویت خاص براي مردم
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طراحی محیطـی پاسـخگو، بـر اسـاس درك عمیـق از      . هاي جامعه صورت گیرد  طراحی بر اساس ارزش    §

هایی که با این محیط در ارتباط هستند صورت گیـرد و ایـن تنهـا زمـانی     اي مردم و گروه ها و هنجاره  ارزش

هاي منطقه و ارتباط متقابل او با مردم پذیر است که منطبق بر شناخت و مطالعه دقیق طراح از ویژگی           امکان

 .باشد

ن حالت فضا بـر    در ای . طراحی با همکاري و مشارکت کاربران آینده فضا صورت گیرد         : طراحی مشارکتی  §

 .گیردتر صورت میاساس نیاز مردم با همفکري و شناخت کامل

پذیر که کاربران فضا پس از اجراي طرح توانایی مداخله و سازگار کردن طرح با            طراحی فضاهاي انعطاف   §

 .نیازهاي خود را داشته باشند

  خوانایی-1-4-2

ادراك محیط اسـت کـه از دو دیـدگاه کالبـدي و      خوانایی فضاهاي شهري یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار در          

. هاي مدرن اخیـر اسـت     خوانایی شهرهاي سنتی به مراتب باالتر از نمونه       . گیردعملکردي مورد توجه قرار می    

 .دهنده ساختار شهر تقویت شودتواند به کمک عناصر شکلخوانایی شهر می

 :ه موارد زیر اشاره کردتوان بشود، میاز نکاتی که باعث افزایش خوانایی محیط می

 .هاي قابل شناسایی در شهرهاي هماهنگ و همنوع در ایجاد قطبتمرکز فعالیت §

 .هاي شهريهاي عمومی و شناخته شده شهر به منظور ایجاد نشانهمتمایز کردن ساختمان §

 .هدایت مسیرهاي اصلی و شناخته شده شهر به طوري که به مقصد خاصی منتهی شوند §

هاي شهري به عنوان نقـاط شـاخص و شـناخته شـده شـه بـه منظـور کمـک بـه                    انهاستفاده از نش   §

 .مسیریابی در شهر

  قلمرو-1-4-3

قلمرو به عنوان یک محدودة معین و تعریف شـده  . شودمفهوم قلمرو در قالب تعریف درون و بیرون درك می         

 .باشدهاي فیزیکی و روانشناختی میداراي جنبه

 قلمرو فضاییعوامل تأثیرگذار در تبیین 

 .تبیین مرز قلمرو تدقیق محدوده فضایی آن §

 .هاي خاص در ایجاد شخصیتی منحصر به فرد براي قلمرو مورد نظراستفاده از عناصر و یا فعالیت §



 
 

 
 ١۴

  حس تعلق-1-4-4

چرا که بشر همیشه گـرایش دارد تـا در محیطـی        . ایجاد حس تعلق در فضا به نوعی ضامن پایداري فضاست         

هاي شخصیتی او هماهنگی داشـته باشـد و از بـودن در آن فضـا احسـاس         ه نوعی با ویژگی   زندگی کند که ب   

 .لذت کند و بتواند آن را متناسب با نیازهاي خود تغییر دهد

در طراحی فضاي شهري ایجاد فضایی که افراد بتوانند حس تعلق را در آن ایجـاد کننـد از اهمیـت خاصـی                    

س تعلق به فضایی خاص داشـته باشـند، بـودن در آن فضـا برایشـان       ح دچرا که چنانچه افرا   . برخوردار است 

 .خوشایند است و حضور افراد در فضا که الزمه و ضامن زنده بودن فضاهاي شهري است را به همراه دارد

 عوامل تأثیرگذار در ایجاد حس تعلق در فضا

 )مشارکت مردم در طراحی فضاها(طراحی مشارکتی فضا  §

 .ذیر با نیازها و خواست روز مردم قابل هماهنگی تغییر باشدپطراحی فضاهاي انعطاف §

 .هاي گوناگون در فضابینی فعالیتترغیب افراد به حضور فضا از طریق پیش §

  حس مکان-1-4-5

ایـن  . کننـد ها حس خاصی نسبت به آن مکـان پیـدا مـی          افراد با حضور در اماکن مختلف و تجربه فضاي آن         

منظـور از حـس مکـان    . کنند متفاوت استا و افرادي که از آن استفاده می هاي فض حس بسته به نوع ویژگی    

دهد و در حقیقت درك متعلقات قابل لمـس   هایی است که در آن رخ می      هاي فیزیکی و فعالیت   درك ویژگی 

فضا نیست بلکه به عنوان یک تجربه فردي و حسی از فضا که بیشتر داراي جنبه تجربی و روانشناختی است             

این حس در بسیاري موارد ناشی از تجربه زیست یا حضور افراد در فضاست که بـه             . گیرده قرار می  مورد توج 

 .کندصورت ناخودآگاه آنها را به حضور یا عدم حضور مجدد در آن فضا ترغیب می

حس مکان به معناي ادراك ذهنی مردم از محیط و احساسات کم و بیش آگاهانه آنها از محیط خـود اسـت                  

ا در ارتباطی درونی با محیط قرار می دهد، به طوري که فهم و احساس فـرد بـا زمینـه معنـایی      که شخص ر  

این حس عاملی است که موجـب تبـدیل یـک فضـا بـه مکـانی بـا              . محیط پیوند خورده و یکپارچه می شود      

بنـابراین حـس مکـان    ). 57:1385فالحـت، ( خصوصیات حسی و رفتاري ویژه براي افـراد خـاص مـی گـردد       

 .کندی است که در محیط وجود دارد و آن را از موقعیت فضایی صرف به مکانی با هویت تبدیل میکیفیت
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 : عوامل تأثیرگذار در افزایش حس مکان در فضاهاي شهري-1-4-5-1

کننـد و بـه نـوعی فضـا را     طراحی فضاهایی که افراد از حضور در آنها احساس آرامش و راحتی مـی    •

 .متعلق به خود احساس نمایند

 .فضایی که حس امنیت و ایمنی را به افراد القا نماید •

هـاي  توانـد ناشـی از ویژگـی   فضایی که افراد را به ورود و حضور در خود دعوت نماید کـه ایـن مـی       •

 ).کنندگی در ورودي مجموعهحس دعوت(معماري آن باشد 

 .ندزمی براي افراد رقماي به یاد ماندنی را هاي جذاب و منحصر به فرد که تجربهاستفاده از کاربري •

 ) عناصر لینچی( عناصرتصویر ذهنی-1-4-6

 Node گره -1-4-6-1

عنصري است که در ذهن انسان تالقی، تمرکز یا تراکم یکسري از مظاهر، رویدادها، عملکردها و یا معـانی در      

ا نیز می توانـد  نمود عینی گره تقاطع یا میدان نیست بلکه قسمتی از یک خیابان ر. یک نقطه نقش می بندد   

 )1385:24پاکزاد، . کنندمعموالً گره ها را به گره هاي عملکرد کالبدي و معنایی تقسیم می. شامل شود

بـه  . تواند متأثر از یکی سه جنبه پدیده یعنی ظاهر، عملکرد و معناي محیط و یا ترکیبی از آنها باشد       گره می 

 . کالبدي، عملکردي و معنایی تقسیم کردهايتوان به سه دسته گرهها را میهمین خاطر گره

 .ها را در شهر تشخیص دهیمتوان انواع مختلفی از گرهها، میگره با توجه به تعریف گره

 ـ گره فعالیتی

 ـ گره ترافیکی

 ـ گره اجتماعی

 Land mark نشانه -1-4-6-2

باشند کـه  می) منظر ذهنی شهر( نقاط عطف ذهنی در سیماي شهر   

انـد  لکرد یا معناي یک پدیده در شهر به وجود آمـده توسط ظاهر، عم  

ها نیز در   نشانه. شوندیابی استفاده می  و به عنوان نقاط مبنا در جهت      

سلسله مراتب شهري داراي سلسله مراتب خود بوده، هر شـهر داراي            

 . )35: 1385پاکزاد، (باشد اي میهاي شهري تا محلهنشانه

  به عنوان بادگیر بلند باغ دولت آباد- 1تصویر
 نشانه شهري
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باشـند ، در مقابـل    بزرگ هستند که از فاصله معین و زیادي قابل رویت مـی      ها بسیار وسیع و       بعضی از نشانه  

 توانیم از فاصله بسیار هاي شهري بسیار کوچک بوده و فقط می بعضی از نشانه

هـاي   نشانه .مانند یک ساعت خیابانی یا یک فواره و یا مجسمه در یک پارك   .  نزدیکی آنها را مشاهده نمائیم    

 یک نشانه شهري. زیرا آنها به نظر را بشناسند. شوند م فرم شهري محسوب میشهري از عناصر بسیار مه

هـاي   نشـانه .  و باید بتوان آن هارا با یک نظـر شـناخت   باشد   خوب داراي فرمی مشخص و قابل تشخیص می       

 .شهري بهتر است عناصري هماهنگ در بافت یک مجموعه شهري باشند

بافتهاي قدیمی به دلیل دارا بودن تعداد زیادي از این      . نتی باشند توانند مدرن یا س     هاي شهري می    این نشانه 

هـا   ایـن نشـانه  . هـا جنبـه سـمبلیک و ملـی دارنـد      برخی از این نشانه . باشد  ها واجد ارزش بیشتري می      نشانه

هاي فرهنگی و ریشه دار جامعه شـکل   گیرند که براساس تجربیات واندوخته      ین جنبه را به خود می      ا  هنگامی

مردم براي درك سـاختار و جهـت یـابی     .ها تنوع زیادي را در بافت بوجود می آورند    این نشانه .  باشند گرفته

کنند و با کمک این ادراکات، ساکنین از شهر مفهومی یکپارچه بـه  هاي مختلفی استفاده می  در شهر از نشانه   

هـاي دیگـر متمـایز مـی     کانکنند و از مکنند که برحسب آن شهر را شناسایی می  مثابه یک مکان کسب می    

سازند در واقع بوسیله نشانه مردم راحت تر جهت یابی می کنند و در می یابند که کجا هستند و به عبـارت                

 .دیگر پیدا کردن مسیر را براي مردم ساده می کنند

جها  بر از طرف دیگر نشانه هایی مانند ساختما ن هاي بارز، بخصوص بناهایی که جایگاه شهري خاص دارند،              

کمک می کنند تا نقاط مرجع وجود داشته باشند و همین اصل موجب تاکید بر سلسله مراتـب   یا مجسمه ها،  

.                                                                    مکان می گردد که این نقاط مرجع در مراکز اصلی موجودیت بارزتر دارند

نمود نشانه هم متغیر است ولی عمدتاً نشانه ها بـه  ... محله اي و  یاس شهري ،پرواضح است که متناسب با مق  

 :دو قسمت تقسیم می شوند 

 :نشانه هاي بصري که نمود هاي فیزیکی دارند و به دو دسته اصلی تقسیم می شوند 

 طبیعی 

 مصنوعی

ح و رنـگ و قـدرت بـارز    ابعاد و تناسبات و خبـر مصـال   نشانه هاي مصنوع بصري باید از لحاظ سبک معماري، 

 . باشند و به فاصله دور از هم دیده شوند
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هـاي خـاص از بـین رفتـه     کالبد ها و یا فعالیت نشانه هاي ذهنی که عمدتاً بر فعالیتی یا بنابر وجود خاطره ،          

 .حائز اهمیت هستند

  خصوصیات نشانه ها-1-4-6-2-1

که منحصر به فرد باشد و در ذهن خـاطره اي   عاملی  .استاز خصوصیت مشخصه نشانه ها بی نظیر بودن آنه        

اگر با زمینه خود متضاد باشد و اگرمحل آنها بر اطـراف خـود     اگر نشانه ها فرمی واضح داشته باشند ،       . بگذارد

 .استغالب و مسلط باشد شناخت آنها به آسانی میسر 

 هایی که از دور مرئی هسـتند و  نشانه  اي در محل تقاطع چند را ه واقع شود بر قدرتش می افزاید ،             اگر نشانه 

نشانه هاي دور تنهـا بـراي جهـت یـابی کلـی      .استبا نقاطی بر جسته که از جهات مختلف رویت آنان میسر        

 .شهر یا بعنوان نمادي که این جهت را مشخص می کند مورد استفاده قرار می گیرد 

 و دیدار اجزاء هر یـک از آنهـا انتظـار    استفاده از نشانه هایی که بدنبال یکدیگر ردیف شده  و تسلسلی دارند           

  دیگري را در ناظر بوجود می آورد و اجزاء مهم در آنها موجب می شوند ناظر به سمتی خاص قـدم بـر دارد،                   

 .شیوه اي معمولی براي مردم در رفت و آمد ایشان در شهر می باشد 

 .فاده می کند که بیشتر مشخص اندهر گاه عابر بخواهد مسیر خود را تغییر دهد،از تسلسل نشانه هایی است

 Edge لبه -1-4-6-3

-تصویري خطی در ذهن شهروند است که به صورت مرز بین دو حوزه یا خط متصل کننده آنهـا جلـوه مـی       

 . به همین دلیل لبه با مسیر متفاوت است. کند

 Path مسیر -1-4-6-4

عنصـر فـوق بازتـابی از نظـام     . دعنصري ذهنی است که شهروند از شبکه حرکتـی و تـرددي شـهر خـود دار        

»     مسـیرها «بـه همـین خـاطر    . ارتباطی شهر به حساب مـی آیـد کـه توسـط شـهروندان تجربـه مـی گـردد             

کانـال هـا   ،خط هـاي حمـل ونقل  ،خیابان هـا (شاخص ترین و مهمترین عناصر در تصویر ذهنی مردم هستند        

 ).1385:24پاکزاد، ...).و

از قبیـل اسـتفاده   ،ته مهمی در سیماي شهر باشـند بـه چنـدین دلیـل    راه ها می توانستند بخش هاي برجس     

نزدیکی بـه بخـش   ،ویژگـی هـاي نمـا   ،کیفیت هاي فضایی ویژه،تمرکز استفاده هاي مخصوص   ،منظم و دائمی  

  . یا بواسطه موقعیتشان در ساختار کلی راه ها یا توپوگرافی،اهمیت بصري،هاي خاص و مهم در شهر
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 District حوزه -1-4-6-5

صویري است که شهروند از ظاهر، عملکرد و یا معناي یک مجموعـه فضـایی در ذهـن خـود ایجـاد کـرده و         ت

بدین ترتیب پهنه نه فقط محله به معنـاي متـداول آن، بلکـه مجموعـه       . داراي ویژگی مختص خود می باشد     

 بخـش  پهنه ها) 1385:24پاکزاد،  .را شامل می شود   ... هایی چون بازار، منطقه صنعتی، پادگان، فرودگاه و         

 ویـا داراي خصوصـیات   هاي متوسط تا بزرگ یک شهر هستند که ناظران به طور ذهنی وارد آنها مـی شـوند     

سکنه و توپـوگرافی    ، کاربر ،نشانه،جزئیات،شکل،فضا،فیزیکی مشخص پیوستگی هاي موضوعی بر حسب بافت       

اي خلـق یـک واحـد موضـوعی     اما نه کافی بـر ،یک محله به شرط برخی عناصر مشخص و مختص      .می باشند 

یک محله قابل شناسایی خواهد بود همین طورتقویت آثار ممکن است براي ایجاد یک تصویر قـوي تـر      ،کامل

سست که به تدریج   محله ها ممکن است مرزهاي دقیق و صلب داشته باشند یا مرزهاي نامعین و             . الزم باشد 

 .در پیرامون محدوده ها محو می شوند

همگی براي فراهم کردن تصویر کلی با هم ترکیـب مـی         . لینچ به طور مجزا وجود ندارند       یک از عناصر     هیچ

مجموعـه هـاي تصـاویر اغلـب بـا      . کننـد و در هـم نفـوذ مـی کننـد         می عناصر به تدریج همپوشانی   . شوند  

 مشـاهده  ،بنـابراین . همپوشانی می کنند و تداخل یک سري سطوحی مقیاس محدوده را منعکس می کننـد       

شـهر و فراتـر از آن   ، از تصاویر خیابان ها شروع می کنند تا به همسایگی      ،گان تا جایی که الزم است       کننده  

 .  می رسند

عناصر مورد بحث همانگونه که در خوانایی کل واحد شهر نقش بازي می کننـد در تعمـیم مفهـوم خوانـایی                 

وزه براي خودش از رده پایین تـري  در مقیاس کوچکتر، هر ح  . براي عرصه داخلی حوزه ها نیز الزامی هستند       

هـاي طراحـی   این مفهوم بطـور سلسـله مراتبـی، در عرصـه    . از راه ها، لبه ها، نشانه ها و گره ها بهره می برد       

بنتلـی  (کوچک که سهم چندان روشنی در تصویر ذهنی مردم از کل شهر ایفاء نمی کنند نیز صدق می کند                 

 ).23: 1382و همکاران، 

 

 

 

 



فصل دوم : شناسائى وبررسى پيوند فضايى-كالبدى  
و عملكردى محدوده طرح با حوزه  



 
 

 
 ٢٠

کالبدي و عملکردي محدوده طـرح بـا حـوزه          - شناسائی وبررسی پیوند فضایی    -2

 بالفصل پیرامون

 )محدوده بافت تاریخی شهر یزد(هاي کیفی حوزه فراگیر سطح دو  شناخت مولفه-2-1

ه ریزي چند هزارسـال   گیري مداوم و پیوسته بخش قدیمی در یک دوران طوالنی و بر اساس اصول طرح              شکل

هاي انسانی و فرهنگ بشري است که بر سازمان کالبـدي  این اصول محصول تأثیر فعالیت . استصورت گرفته 

 .استبخش قدیمی با چنین اصولی شکل گرفته و به تدریج پدیدار شده. محیط زیست تأثیر نهاده است

حـال  . ظ کـرده ها ارزش بصري خود را حفـ بخش قدیمی علی رغم فرسودگی شدید هنوز در برخی از قسمت 

هاي عریض و گشاد و تسهیالت و تأسیسات شـهري بیشـتر   رغم دارا بودن خیابانآنکه بخش جدید شهر علی    

در واقـع مسـئله   . ترین مسئله بخش قدیمی فرسودگی رو بـه افـزایش آن اسـت    مهم. فاقد ارزش بصري است   

 .قدیمی به طور عمده کیفی استبخش

 هاي عملکردي کیفیت -2-1-1

هاي مختلف توزیع فعالیت ها در محـالت      گونه شامللیتی در داخل محالت بافت فرسوده شهر یزد،         نظام فعا 

اند، نظام فعالیتی به نحوي است که فعالیت در محالتی که داخل بافت قدیمی شهر یزد قرار گرفته        . می باشد 

عی از این فعالیـت  اند، هرچند امروزه قسمت وسی   هاي مختلف تمام سطح محله پخش شده      ها در طول راسته   

 ...).مانند فهادان، گودال مصلی، شش بادگیري و (اند ها سرزندگی خود را از دست داده

 کاربري اراضی •

 سازگاري •

 گوناگونی فعالیت ها •

 دسترسی •

 

 

 

 



 
 

 
 ٢١

 کاربري اراضی -2-1-1-1

در شهرسـازي  . ها و حضور افراد در فضا قرار داردحیات یک محله شهري در ارتباط مستقیم با میزان فعالیت       

-مـی هاي مخـتلط دیـده  هایی از استفاده از کاربري   سنتی شهرهاي قدیمی ایران و از آن جمله یزد نیز نمونه          

( هاي گونـاگون از جملـه فرهنگـی و مـذهبی    به عنوان نمونه در محالت قدیمی شهر یزد وجود کاربري      . شود

و ) حمام عمـومی و آب انبـار    (ماتی  ، خد )واحدهاي خرده فروشی در سطح محله     ( ، تجاري ) و مسجد  حسینیه

 .نمودنیاز از سایرین و محالت را خودکفا میدر حد رفع نیاز محلی ساکنان را به نوعی بی... 

 سطح کاربري •

اضـافه بـر آن     % 16در بافت تاریخی    . به فضاي مسکونی تعلق دارد    % 50هاي جدید که حداکثر     برخالف بافت 

را بـه خـود     % 2/2 فضـاي بـاز شـهري تنهـا          ) .1380عرصـه، (تصاص داده شـده اسـت       به فضاي مسکونی اخ   

هاي جدید اشـغال  فضا، درصد کمتري را از آن چه در بافت% 5/14اختصاص داده؛ حمل و نقل و ارتباطات با    

 ).همان(کند در برگفته است می

 شیوه توزیع کاربري •

هاي اصلی عموماً تجـاري  اور خیابانهاي مج بارز همراه است که پالك  ها در بافت با این ویژگی     توزیع کاربري 

در ساخت اصلی شهر نوعی در هم تنیـدگی کـاربري   . یا اداري است و عمدتاً در داخل بافت نفوذ نکرده است      

 .اي و واحدهاي خودیار محلیشود که ماحصلی است از ساختار محلهها دیده میدر مقابل زون بندي کاربري

 : قدیم شهر باید به نکات زیر توجه نمودها در بافتدر خصوص توزیع سطح کاربري

 .باشد توزیع کاربري ها در سطح محالت یکسان نمی-

 .اي از بافت قدیم به اراضی بایر و مخروبه اختصاص یافته است درصد قابل مالحظه-

بـه سـاخت وسـازهاي جدیـد،     )  درصد6/1معادل ( علیرغم سطح وسیع اراضی بایر و مخروبه سطح کمتري  -

 ).مکانیسم رشد درونی کند است(و یا مرمت اختصاص یافته است بازسازي 

 )1382عرصه .(باشند شبکه معابر بافت قدیم نسبت به سایر محالت از سطح کمتري برخوردار می-

 

 

 



 
 

 
 ٢٢

  گوناگونی فعالیت ها-2-1-1-2

ي گیـري کیفیتـی گـردد کـه فضـا را بـرا        تواند منجر بـه شـکل     تنوع در اجزاء مختلف یک محیط شهري می       

هاي باز عمومی، رفتارهاي گونـاگونی را       ها در عرصه  گوناگونی فعالیت . کنندگان غیریکنواخت گرداند    استفاده

 .گردد موجب می

 حوزه فعالیت مکان و فضاي معادل

 مذهبی مساجد ، تکایا ، حسینیه ها و مانند آنها

 فرهنگی نمایشگاهها و مراکز هنري

 تجاري استه هاي  محلیر/  وابسته به آن بناهايبازار و

 اجتماعی میدان ها ،معابر خاص و لردها

 توریسم کل بافت تاریخی

 

   گونه شناسی عناصر ساخت اصلی بافت تاریخی یزد-2-1-1-2-1

 ها  تکایا و حسینیه

در ترکیب ساختار فضایی شهر در مسیر گذرهاي اصلی، فضاهاي شهري به صورت میدان، تکیـه و حسـینیه،      

در گذشته در بیشتر این فضـاها بـه همـت اهـالی محـل مراسـم مـذهبی        . اندد جامع قرار داشته  حیاط مسج 

خوانی و نیز مراسم شترکشون عید قربان       پرده» خوانیتعزیه«گیري  همچنین کار معرکه  . شده است برگزار می 

ــت    ــوده اس ــج ب ــا رای ــن فض ــا       . در ای ــلی برپ ــم مفص ــود مراس ــزرگ خ ــار ب ــا تج ــت و ی ــواردي دول  در م

 ). 18:1381توسلی، . (اندنمودهمی

صـورت خـاص و بـارز قابـل     در شهر یزد، به ویژه در محدوده بافت قدیمی این گونـه از فضـاهاي شـهري بـه         

بـه  . باشـد بنـدي مـی  این نوع از فضا در مقیاس کل شهر تا محالت قابـل دسـته        . توجه است شناسایی و مورد  

ند تکیه امیر چخماق در مقیاس کل شهر یزد عملکرد دارد امـا  ها ماناي که برخی از این تکایا و حسینیه  گونه

 . باشدبرخی دیگر مانند حسینیه فهادان در سطح یک محله مورد استفاده می

 

 تنوع فعالیت ها در ناحیه تاریخی -1جدول شماره 



 
 

 
 ٢٣

 هاي محالتتکیه

معموالً در کنار مجموعه مرکز محله واقع شده است و دسترسی به آن از طریـق گـذر اصـلی محلـه صـورت                

 برگزاري مراسم عزاداري در ایام عاشورا است که از این نظر بـدین محـالت     هاي محالت محل  تکیه. پذیردمی

اش را بـه بهتـرین وجـه سـاخته و     گوناگون شهر رقابت وجود دارد و هر محله سعی داشته تا تکیـه عـزاداري         

 . آماده کند

 

 

 

 

 

 

 هاي شهريتکیه

. باشـند  شهر و مجموعه بازار واقع میاند در نزدیکی مرکز  ها که در سطح کل شهر یزد کاربرد داشته        این تکیه 

. باشـد ها در این گونه تکایـا مـی  ها و آئیناز نظر برگزاري مراسم اغلب حکومت اصلی مسئول برگزاري مراسم       

ها بسـیار بـزرگ     مقیاس این تکیه  . تري نزدیک است  هاي منتظم هاي کشیده و فرم   فرم این تکایا به مستطیل    

اي فرم غالب این تکایـا فـرم پلـه   . گیرداي نیز بخود میمقاطع عملکرد نشانهاي که در برخی  باشد به گونه  می

 .هاي شهر یزد را از سایر شهرها متمایز ساخته استباشد که از نظر هویتی تکیهدر یک جهت می

 

 

 

 

 

  تکیه محله کوشکنو-2تصویر  تکیه محله شیخداد-3تصویر 

 تکیه امیرچخماق بزرگترین تکیه شهر -4تصویر  مراحل تغییرات تکیه امیرچخماق-5تصویر 
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 مجموعه بازار 

ی ایران مطـرح  کند در شهرهاي سنتبازار به عنوان یک فضاي شهري که عملکردهاي خاصی را نیز دنبال می   

 . باشد یکی از ارکان سازنده اغلب شهرهاي سنتی ایران می واست

-ها را بـه آسـانی میسـر مـی    شفافیت فضا در هنگام فعال بودن بازار از اصولی است که شناخت بصري حریم     

بسیاري از مشاغل نظیر دباغی، عطاري، قنادي، حس بویایی عابر را تحریـک کـرده و بـدین ترتیـب                . ساخت

فعالیت هاي پر سر و صدا چون مسگري و آهنگري       . د به قلمرو صنفی خاص به راحتی قابل تشخیص بود         ورو

بسیاري از صنوف مساجد خـاص  . نمودندداشتند، راسته خود را مشخص میو نعلبندي با غوغایی که برپا می      

سـتانه را مطـرح مـی    بینی فضاهاي سرپوشیده در تقاطع بازار به معابر محلـی نـوعی آ  خود را داشتند و پیش 

-این گونه اماکن که غالباً به صنفی خاص و مردم ناحیه      . در جانمایی کاروان سراها دقت بسیار می شد       . نمود

اي از کشور منتسب بودند، عالوه بر قرار گرفتن در کنار گذر اصلی باید حـداقل تـداخل را از نظـر تـردد بـا                       

شد تا دسترسـی سـریع بـه فضـاي داخلـی تـأمین       احی میاي طرورودي آنها به گونه  . داشتندفضاي بازار می  

 .گردد

وجود عناصر ریتم دهنده به فضـا حـس   . فضاي بازار به عنوان یک فضاي شهري مفهوم حرکت را همراه دارد      

بازار به عنوان یک کریدور حرکتی در مقاطعی به فضـاهاي ایسـتایی   . نمایدحرکت را نیز تشدید و تقویت می      

 .نمایدایستایی را القا می... رسد که با گشایش فضایی و افزایش نور این فضا و میها سوقمانند چهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فضاي شهري . باشندهاي باالي فضایی میرزشبا امانند میدان خان فضایی روباز بعضی از این نقاط مکث 

هاي فضایی خاص آن طی فضایی منحصر به فرد و خاص شهرهاي سنتی ایران است که ارزش» مجموعه بازار«

 . ادوار مختلف تعریف شده و شکل گرفته است

 
 

  بازارهاي غیر فعال در بافت-7تصویر  بازارهاي غیر فعال در بافت-6تصویر



 
 

 
 ٢۵

 

 

 

 

 

 

گـردد در  صورت ارگانیک در دل شهر شکل گرفته و باعث تنوع بافت شهري میمتأسفانه مجموعه بازار که به    

ط و تـداوم فضـایی آن از بـین    هاي این دوره به دو نیم تقسیم شده است و ارتبـا      کشی و طی خیابان   20دهه  

امروزه با توجه به انواع فرسودگی حادث شـده در بافـت شـهري یـزد مجموعـه بـازار هـم از ایـن          . رفته است 

 .خوردبه تناوب به چشم می... ها در امان نبوده و واحدهاي تجاري متروکه، سراهاي متروکه و فرسودگی

 مساجد

 مسجد جامع

ذر هاي اصلی ارتباط دارد و محل جمع شدن مردم نیز در سـاعاتی از روز           مسجد جامع یزد از سه طرف به گ       

حیـاط  . حیاط مساجد نیز همانند تکایا در زمره فضاهاي شهري شهرهاي سنتی ایـران قـرار دارنـد    .می باشد 

مسـجد امیـر چخمـاق و    .مساجد به ویژه مساجد جامع از چندین طرف با معابر و گذرها ارتباط داشته اسـت              

 . بزرگ محالت دیگر نیز داراي این ویژگی می باشندبرخی مساجد

 

 

 

 

 

 

  

 

  راسته بازارهاي فعال در بافت-9تصویر استه بازارهاي فعال در بافت ر-8تصویر

  مسجد جامع-10تصویر 



 
 

 
 ٢۶

 

 )ها و گذرهاي محلیخیابان(معابر

 خیابان شهري

جـا  رونـد و از آن شمار میبندي کلی شهر بهدهی استخوانها در شهرسازي امروز عنصر اصلی در شکل  خیابان

-نظـام شـکل   . کننـد  خاصی پیروي می   هستند، از نظم هندسی   شدهکه غالبا داراي طرحی از پیش اندیشیده      

گونـه معـابر   تناسبات فضایی ایـن . باشدها مستقیم میشطرنجی و فرم معابر آن ها دراکثر موارد گیري خیابان 

 از ایــن رو بــه عنــوان یــک فضــاي شــهري صــرف. اســت براســاس اســتاندارد اتومبیــل طراحــی شــدهغالبــاً

هـا را بـه   هـا آن هـاي مختلـف بـه بدنـه خیابـان     تدریجی فعالیـت جا که انتقال اما از آن  . باشدتوجه نمی  قابل

اند نوع خاصـی از فضـاي شـهري را کـه بـه      روز تبدیل کردهفضاهایی پویا و سرزنده در ساعات مختلف شبانه     

تـرین فضـاي   کـه شـاید بتـوان آن را مهـم    طوريبه. است، ایجاد نمودهنوعی با زندگی امروز بشر منطبق شده     

 . هرهاي امروز ایران و از آن جمله یزد دانستشهري نوین در ش

 

 

 

 

 

 چخماق  مسجد امیر -11تصویر
 

  مسجد ریگ-12تصویر 
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اي که در داخل بافت تاریخی صورت گرفت بـه نـوعی هـم واجـد     هاي اولیهکشیهاي موجود خیاباندر نمونه 

بـه عنـوان نمونـه    . هاي زندگی قـدیم را در خـود داشـت    ها و سنت  هاي زندگی جدید بود و هم ارزش      ویژگی

 .باشدام خمینی که در حال حاضر مرمت شده بیانگر این موضوع میهاي خیابان امسازيجداره

 

 

 

 

 

 

 گذر اصلی

اي را در پیونـد     در بخش قدیمی شهر، گذرهاي اصلی نقش ویـژه        

ــده      ــر عهـ ــدیگر بـ ــا یکـ ــهري بـ ــر شـ ــاها و عناصـ  دادن فضـ

یک سر گذر اصلی در محل دروازه شهر قـرار داشـته و             . اندداشته

اي به گـذرهاي اصـلی    عناصر محلهسر دیگر آن از طریق فضاها و     

بیـرون مجموعـه شـهر      . رسـیده اسـت   دیگر و به مرکز شـهر مـی       

قدیمی در پشت دیوار قلعه، امتداد گذر اصلی به صورت یـک راه              

 متنوع خیابان امام مرکز فعالیت هاي -16تصویر )مرمت شده( خیابان امام -15تصویر 

 گذر یوزداران-17تصویر

  خیابان قیام در مرکز فعالیتی شهر-14تصویر   واحدهاي تجاري حاشیه خیابان امام-13تصویر
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گذرهاي اصلی فضاهاي اصـلی رفـت و آمـد و ارتبـاط شـهري بـه            . شده است به محالت روستایی منتهی می    

داده و در مسـیر خـود   گذرها محالت و مناطق شهري را به هم پیوند میاین . اندصورت پیاده و بارکشی بوده    

هاي مراکز محـالت در مسـیر یـا    گذشته و یا به عبارت دیگر مجموعههاي مراکز محالت میاز درون مجموعه  

انـد،  برخی از شهرهاي ایران هنوز این خصوصیت فضایی را حفـظ کـرده  . اندتقاطع گذرهاي اصلی قرار داشته    

کنند، بـه مجموعـه بـازار در مرکـز شـهر      چند گذر اصلی که ارتباط فضایی میان محالت را برقرار می    در یزد   

 دروازه -ترین بخش شهر یزد، از دو طرف به دو دروازه اصـلی      گذر اصلی یوزداران در قدیمی    . شوندمنتهی می 

وعـه مرکـز محلـه    در مسـیر ایـن گـذر، مجم   . منتهی شده بـود ) دوره آل کاکویه قرن پنجم هجري   (کوشکنو  

هاي فامیلی متعلق بـه  کوشکنو، چند خانه بزرگ و مجموعه  

هاي مختلف قرارداشـته   تجارو اعیان و حکام شهر در دروازه      

 .است باقی که امروز آثار آنها

گذر اصلی به عنوان یک عنصر و فضاي ارتبـاط دهنـده بـا              

ها و گذرهاي معمولی فرق داشته و چـون از محـالت          کوچه

هاي متفـاوتی بـه     کرده در برخی موارد نام    ر می مختلف عبو 

گرفته و در مواردي در سرتاسر مسیر نام آن ثابـت           خود می 

گذر اصلی و قابل درك و شناسایی بـوده، حـال           . بوده است 

تـر از گـذرهاي   پهـن  گـذر اصـلی  . هاي شناساننده کمتري داشـته اسـت     هاي فرعی عالئم و نشانه    آنکه کوچه 

 . بصري خوانا و مشخص بوده استمعمولی و حاوي اطالعات

توان گفت که هنوز هم تا حدودي گذرهاي اصلی بعـد           می

ها عناصر عمده جهت دهنده در مجموعـه     از برخی خیابان  

شهرهاي قدیمی ایـران بـه ویـژه شـهرهاي حاشـیه کـویر           

همچنین به علل امنیت شهر و مسـایل      . شوندمحسوب می 

ی و به طور کلی     اقلیمی از جمله ایجاد سایه، گذرهاي اصل      

-تمام فضاهاي شهري در شهرهاي کویري ایران ابعاد ویژه        

 . داي دارن

 مرکز محله ترکیب فضاهاي ایستا و پویا در ایجاد -1نقشه

  گذر هاي محلی به مثابه فضاي شهري-19تصویر
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 گذرهاي محلی

 ج بـا  نیز بـه تـدری     با رشد و گسترش تدریجی محالت در گذشته، معابر         

بـر اثـر   . هاي ساختمانی شکل گرفتنـد   ارگانیک در بین توده    فرمی کامالً 

 شده گذر اصلی محله     هاي ساخته توده   توسعه محالت و افزایش حجم      

بنـابراین اطـالق   . گرفـت تقریبا در نزدیکی مرکز هندسی محله شکل می   

نام مرکز محله صرفا به معناي مرکزیـت از نظـر موقعیـت قرارگیـري در           

بلکـه منظـور    . محله و همچنین فرم مرکزگرا و میدان ماننـد آن نیسـت           

ـ        اصلی ه ترین گذر محله است که واحـدهاي عمـومی و خـدماتی محلـه ب

ند که ایـن مسـئله معمـوال منجـر بـه      شمنظور رفع نیازهاي روزانه و هفتگی ساکنین در اطراف آن ایجاد می  

 .شدهاي آن می از گذر نسبت به سایر بخش تر شدن این قسمتپهن

 مراکز محالت

 مـورد  دریج و بر اثر گذشت زمان مراکز محالت به عنوان یک نقطه تأثیرگذار و مهم در ساختارکلی محله       به ت 

توجه قرار گرفتند و کارکردهاي اجتماعی این فضا به عنوان یک فضاي شهري در مقیاس محـالت گسـترش            

هاي تجمع براي بزرگان و سالمندان محله به منظور انجام دیدارهاي روزانـه و یـا             گیري مکان شکل. پیدا کرد 

ي بـازي کودکـان ایـن فضـا را بـه      رفع مشکالت محلی، ایجاد پاتوق براي جوانان محله و گاهی نیز محلی برا     

 . منظوره و فعال شهري مطرح کرد عنوان یک فضاي چند

استقرار فضایی مراکز محالت در مسیر یا تقاطع گذرهاي اصلی ایـن مراکـز را بـه صـورت یـک نشـان ویـژه                       

در طراحی شهري مراکز محالت الزم است از یک طرف بـه خصوصـیت   . دهنده در آورده استفضایی و جهت  

ند و ارتباط فضایی عناصر مرکز محله با هم و مجموعه مراکز محالت بـا یکـدیگر و بـا مرکـز شـهر توجـه           پیو

کننـد  اي که از آن استفاده مـی شود، از طرف دیگر مجموعه مرکز محله با توجه به نیازهاي ساکنین محدوده          

 .مجهز و تکمیل گردد

 

 

 

  گذر هاي محلی به مثابه فضاي شهري-20تصویر
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 میدان ها 

 میدان هاي شهري

هاي مختلفـی از ایـن   در ایران نیز نمونه   . رفتندجز فضاهاي شهري به شمار می     هاي شهري در گذشته     میدان

این میادین در سـطح شـهر و محـالت در اوقـات و شـرایط مختلـف داراي کارکردهـاي                   . دست موجود است  

و براي مردم به صورت فضایی مختص همه کـه          . دادندمتفاوتی بودند و خاطره جمعی شهروندان را شکل می        

 . شدهاي متنوع است، شناخته میحاوي رویداد

با ورود مدرنیته و پس از آن ورود اتومبیل به شهرهاي ایران و رواج آن در شهرها، سیستم حمل و نقـل و بـه      

هاي شهري، غالباً از نظـر موقعیـت در   جا که میدان  از آن . تبع آن ساختار شهرها نیز دستخوش تغییراتی شد       

گرفتند از این زمان نیز میزان تردد اتومبیل از این نقـاط و دسترسـی          ر می آمد شهر قرا   و مهم و پر رفت   نقاط

 هـاي شـهري کـم کـم تغییـر نقـش دادنـد و بـه               بنابراین میدان . هاي شهر آسانتر بود   ها به سایر بخش   از آن 

 . هایی براي توزیع حرکت سواره تبدیل شدندهاي ترافیکی و یا تقاطعگره

کم و متناسـب بـا حرکـت سـواره     ن نقش جدید در سطح شهر فرم آنها نیز کمبه منظور انجام هر چه بهتر ای      

هاي شهري که تا آن زمان با مقیاس انسانی، و به تناسب حضور انسان در فضا          از این پس میدان   . طراحی شد 

. شدند به منظور سهولت حرکت سواره به فرم مدور تغییر شکل دادنـد هاي چهارگوشه طراحی میغالباً با فرم 

عابر پیاده در میادین امروزي در درجه دوم . قیاس و تناسبات با تناسبات اتومبیل هماهنگ و طراحی شدند      م

 . شودتر میرنگاهمیت قرار گرفته و نقش مسائل اجتماعی در آنها به تدریج کم

 

  میدان خان-22تصویر  میدان وقت و ساعت-21تصویر
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  سازگاري-2-1-1-3

ربري هاي  تشـکیل دهنـده   کا. در مراکز محالت بافت قدیمی شهر یزد  این امر به خوبی قابل مشاهده است             

این محالت از قبیل کاربري مسکونی ، مساجد درون محله اي، حسینیه ها، کاربري هاي تجـاري و خـدماتی       

 .داراي سازگاري عملکردي می باشند 

  دسترسی-2-1-1-4

 خــوردن آن توســط شــبکه شــهر بــه دلیــل بــرشبنــدي اصــلیدسترســی بــه بخشــهاي قــدیمی اســتخوان

و یـا مشـابه بـازار و    ) جـامع مشـابه مسـجد   (د، عمدتاً توسط دسترسی سواره ممکن بـوده         هاي سواره جدی  راه

حبیبـی و دیگـران   .(گیـرد عناصر پیرامون آن از طریق معابر پیاده، دسترسی بـه ایـن مجموعـه صـورت مـی                 

،1376( 

 :باشند معابر موجود در بافت قدیم از چند جهت قابل بررسی می

  نظام و سلسله مراتب راه–الف 

  کیفیت راه–ب 

  مقیاس راه-ج

  تناسب طول، عرض و ارتفاع-د

 (Hierarchy and Circulation System) 1 نظام و سلسله مراتب–الف 

هر یک از انواع راهها از موقعیت و خصوصیات کما بیش معینی برخوردار بودند که موجب هـدایت و کنتـرل                

اي متعلق به یک محلـه مسـکونی در شـهر بـه صـورت      ه مثالً بچه . فعالیتها و رفتارهاي جاري در آن می شد       

توانستند تنها در کوي و محله خودشان بـازي کننـد و در بـازار     گرفتند که می می فرا مستقیم یا غیرمستقیم

در یک طبقه بندي . هاي دیگر بدون اجازه ضمنی اهالی آنها نباید به بازي بپرزدازند       شهر یا در کویهاي محله    

 و 7، 6تصـاویر  (توان طبقـه بنـدي کـرد     ري موجود در بافت قدیم را به چهار نوع می        کلی، راههاي درون شه   

8:( 

 راههاي شهري
                                                

 
-٣٣سلطان زاده، حسني، فضاهاي شهري در بافتهاي تارخيي ایران، ص . ١

٣۶. 
 



 
 

 
 ٣٢

 اي راههاي ناحیه

 اي راههاي محله

 راههاي همسایگی

  درجه بندي معابر-2-1-1-4-1

 .تنها نمونه این معابر در محدوده، بلوار بسیج است: ـ بلوارها

هایی هستند که عمدتاً بدون توجـه بـه سـاخت اصـلی شـهر و بافـت       این معابر خیابان: 1معبر اصلی درجه  

 .اي از این معابرندنمونه... هاي امام خمینی، قیام و خیابان. محدوده تحلیل شده است

در درون محـالت   . این معابر نقش و عملکرد کمتري از معابر اصلی درجه یک داشـته            : 2معابر اصلی درجه    

نمونه خیابان مسجد جـامع، خیابـان لـب خنـدق،     . از معابر قبلی هستندکشیده شده و داراي عرض کمتري       

 ...گذر نقیب االشرف و 

ساخت کالبدي ناحیه تاریخی بر این گـذرها و  . کننداین معابر درون محالت عبور می     : 1معابر فرعی درجه    

نع عمـده در ایـن   موا. امکان عبور اتومبیل به سختی و یا غیر ممکن است         . مراکز محالت قدیمی استوار است    

 .سازدها است که عبور و مرور را مشکل میمعابر، عرض  کم تیرهاي چراغ برق و یا اجزایی از بدنه

 داراي کمترین عرض بوده اما بیشترین سطح را بـه خـود    این معابر در سطح ناحیه    : 2معابر فرعی و درجه     

 .تواند در داخل آن تردد نمایدیل نمیاند این معابر فقط مخصوص پیاده ها هستند و اتومباختصاص داده

 هاي معابر ویژگی-2-1-1-4-2

داراي )  متر جز سـواره و تعـریض      6 تا   1ن  یعمدتاً ب (ارگانیک بودن، محدودیت عرض     : گذرها و معابر قدیم   

 سلسله مراتب شهري

ز بـه کثـرت   ها عالوه بر پیاده، الگوي حرکتی دوچرخه و موتور نیـ در الگوي حرکت این بافت : الگوي حرکت 

 .شوددیده می

محل عبور در مقابل فضـاي      (با خصوصیات مستقیم الخطی، طویل بودن، اولویت سواره         : هاي جدید خیابان

 ، فقدان سلسله مراتب دسترسی)شهري
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 )کالبدي( هاي زیبا شناختی عینیکیفیت-2-1-2

 بافت تاریخی یزد بصري -هاي فضاییویژگی

هاي بصري تأثیر بسیاري گذاشته و خصوصیات بصري خاصـی  روي جنبه ترکیب بسته، فشرده و متراکم شهر 

نما، براي مثال گذرهاي شهر به ویژه گذرهاي اصلی در اثر وجود عناصر لنگه طاق، طاق         . به وجود آورده است   

هـاي مسـکونی بـه    هسته. ساباط، داالن، بازارچه، میدانچه و گذر بازار از کیفیت بصري خاصی برخوردار است    

از طرفی واحـدهاي مسـکونی      . کنداین پیوستگی را ناظر در مسیر حرکت خوداحساس می        . یوسته است هم پ 

ها  در ابعاد زمین، وسعت بخش ساخته شده، حیاط و حجم برخی از عناصـر تشـکیل            تفاوت. همانندي دارند 

 کننــد و جهــت دهنــده   در مــواردي ایــن عناصــر نقــش هــدایت پیــدا مــی      . هاســتدهنــده خانــه 

 تـر ازبادگیرهـاي مجـاور    هادر مسیر گذر یوز داران یزد از آنجا که بلندتر و حجـیم            بادگیرخانه الري  .شوندمی

از . کنـد کنـد و بـه جهـت یـابی نـاظر کمـک مـی         است از فواصلی به صورت نشان جهت دهنـده عمـل مـی            

 .باشدخصوصیات عمده بصري شهرهاي کویري ایران وضوح، روشنی و سادگی آن می

 دهندهدهنده، نشان جهتفضاهاي ارتباط 

. رغم کالبد فشرده، به علت مشخص بودن ترکیب شهر جهت یابی در شهرهاي کویري ایران آسان اسـت              علی

. کنندها او را به مرکز محله و به مرکز شهر هدایت می     در واقع اگر ناظري در یک گذر اصلی قرار گیرد، نشانه          

گذرهاي اصلی و فضاهاي باز منظم و نـامنظم کـه در   در شهرهاي کویري فضاهاي عمومی و اصلی به صورت        

فضـاهاي بـاز مـنظم داراي    . دهنـد اند، فضاهاي ارتباط دهنده را تشکیل مـی مسیر گذرهاي اصلی قرار گرفته  

-خصوصیات و معیارهاي زیبایی شناسی هستند، ولی فضاهاي باز غیر منظم هر چند که کـامالً داراي ارزش               

 .باشنداي می نظر ما در شرایط شهرهاي کویري ایران داراي اهمیت ویژههاي زیبایی شناسی نیستند، به

هـا،  هایی از فضاهاي باز فقط از نظر هندسی شکل منظمی دارند، اما فضاهایی ماننـد تکایـا و حسـینیه           نمونه

در ایـن نمونـه   . گذشته از نظم هندسی چون به شکل خاصی محصور می شـوند از نظـم کـاملی برخوردارنـد      

گـردد و در مـواردي در طـرف        تا دور محوطه می   نما دور  کامالً منظم اجزاء همانندي به صورت طاق       فضاهایی

به علت وجود همین بدنـه اصـلی و    . شودنماها افزوده می  بدنه اصلی به صورت پلکانی و متقارن بر تعداد طاق         

در ایـن فضـاها از   شکل و نحوه دسترسی گذرهاي مرتبط با فضاي میدانچه یا حسینیه احسـاس یکنـواختی              

کنـد  دهنده عمل می  چنین فضایی با قرار گرفتن در مسیر گذرهاي اصلی به صورت نشان جهت            . رودبین می 



 
 

 
 ٣۴

کند و از سوي دیگر اجزاء و عناصر مرکز محلـه  و از یک سو مراکز محالت را به هم و به مرکز شهر متصل می       

 .دهدرا به هم پیوند می

فضاهاي مخروبـه و تخریبـی آن      . اراي وحدت شکل اما پر مسئله است      بخش قدیمی شهرهاي کویري ایران د     

. هماهنگ می باشـد فضاهاي مسکونی آن با نیازهاي خانواده امروزي کمتر         . زیاد و دسترسی آن ضعیف است     

هاي فضایی و ارزش بصـري خـود را حفـظ            ویژگی   اما علی رغم فرسودگی شدید، در مواردي بخش قدیمی        

هاي بصري مـوثر باشـد، ماننـد گـذر روبـروي مجموعـه هاشـم خـان در         شناسایی جنبه کرده و می تواند در      

 مرکـز شـهر،   -الـف : سازمان کالبدي بخش قدیمی شهرهاي کویري ایران بر پیوند میان عناصر مجموعـه       .یزد

ایـن  .  میـدان، قـرار دارد  - گـذر و د - مراکز محالت از طریق یک رشته فضاها و عناصر ارتباط دهنده،  ج      -ب

در مرکـز  . بصري شهر کویري بر آن اسـتوار اسـت  -هاي فضاییمان کالبدي ریشه در گذشته دارد و ارزش   ساز

شهر پیوستگی و ارتباط قوي فضایی میان عناصر مجموعه وجود داشته که در حال حاضر پیوند هماهنـگ و                   

بازار شـهر یـزد   میدان امیر چخماق و میدان جنب مسجد شاه طهماسب و . ارتباط گذشته از میان رفته است  

 .استکه با سه خیابان از هم گسسته شده 

 

  سازمان فضایی شهر یزد -2-1-2-1

مفهوم سازمان فضایی شهر یزد با توجه به قدمت این شهر در طول تاریخ ، به مـرور در اذهـان مـردم شـکل                      

 هنـوز تـا    شهر یزد از معدود شهرهاي تاریخی ایران است که سازمان فضایی بخـش تـاریخی آن        .استگرفته  

اي، حدودي با همان ساختار کهن حفظ شده است و انسجام و ارتباط میـان عناصـر ، مفهـوم زنـدگی محلـه             

و این . هاي شهرهاي باستانی ایران را تا حدودي در بخش تاریخی آن می توان مشاهده نمود          فضاها و فعالیت  

  .استگی است محقق شده امر از طریق حفظ و تداوم مهمترین اصل فضائی شهرکه همان اصل پیوست

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 ٣۵

 سیر تحول و شکل گیري ساختار شهر        -2-1-2-1-1

 :و ناحیه تاریخی

 ـ گذریوزدارانالف

که از محل دروازه کوشکنو تـا دروازه مـالمیر          (گذریوزداران  

و مجموعــه  ابنیــه اي کــه بــه ایــن گــذر      ) ادامــه دارد

ایـن مجموعـه سـاختاري حـدوداً        . متصل می شـود   )راسته(

گـذرهاي فرعـی ایـن      . دهنـد   ـ غربی را تشکیل مـی      شرقی

 بافت

 بر روي این مسیر . اند  عمود برگذر یوزداران شکل گرفته

مجموعـه حسـینان،   . (خطی، سه هسته اصـلی قـرار گرفتـه       

، کـه هـر یـک       )مرکز محله فهادان، مرکز محله کوشـک نـو        

دو هسـته در ابتـدا و       . شامل عناصـر متعـددي بـوده اسـت        

هـا در      از هسـته    اند و یکـی     صلی شکل گرفته  انتهاي محور ا  

محل تالقی محور ارتبـاطی بـه جنـوب     در(مرکز این محور 

، با فاصله تقریبا یکسان از دو هسته کناري، واقع شده           )شهر

 ).131: 1376حبیبی و دیگران، ( است

جهت قرار گیري مجموعه هاي تشکیل دهنده ایـن بافـت    

 .دهد تشکیل میـ جنوب زاویه مشخص را با محور شمال

 شکل گیري ساختار مرکز شهر: ـ مرحله دومب

قلعه اي قدیمی که شامل چهار سوق شاهی، بازار، مدرسه         

باشـد بـر روي کوشـک    علمیه، حمام و مسجد جـامع مـی      

ایــن مجموعــه بوســیله یکــی از . ساســانی بناشــده اســت

بـه  ) گـذر ابوالقاسـم   (گذرهاي اصلی شهر از سمت شمال       

   موقعیت مجموعه هاي محدوده گذر یوزداران-4نقشه 

 ران با شهر قلعه اي قدیماتصال گذر یوزدا  -5نقشه 

 جنوبی- گذر یوزداران در ارتباطبا محور شمالی  -3نقشه 



 
 

 
 ٣۶

سـاختار فضـایی ایـن قسـمت از         . شودتصل می گذر یوزاداران م  

 ساختار شهر

 و محالت مسکونی مربوط به ان در ارتباط با گذر یوزداران یک            

 .مجموعه و ساختار فضاي پیوسته را بوجود می آورد

 

 

 

 

 

 انتقال مرکز قدیم و شکل گیري ساختار: ـ مرحله سومج

 ، با تأسیس مجموعه امیرچخمـاق در جنـوب دروازه مهریجـرد      

میدان شاه طهماسب، یک راسته ارتباطی قوي که بخش اعظـم          

بـوده، در حـد فاصـل دو میـدان     ) بـازار سرپوشـیده  (آن تجاري   

بوجود آمدن مسجد ریـگ،     همچنین  . گیرد  اصلی شهر شکل می   

 که توسط دو میدان محدود شـده بودنـد   مجموعه خان و مصلی   

و  اي جدیـدي شـدند   در نهایت منجر بـه شـکل گیـري  هسـته       

به ایـن مکـان منتقـل       از مجموعه مسجد جامع       رکزیت شهر     م

ترین تغییر و تحوالت اساسی ساختار شهر یزد         در واقع مهم  . شد

 زیرا همواره شهرهاي ایران در. در این مرحله به وقوع پیوست

هاي بعد از اسـالم مرکزیتشـان در اطـراف مسـجد جـامع                دوره

یل تغییر مرکزیت که براي نمونـه در یـزد اتفـاق افتـاده، بـه           لیکن این قب  . کرده است   شکل گرفته و رشد می    

اتصال راسته بازار شهر به بازار مجموعه امیرچخماق موجب گسترش         . شود  ندرت در سایر شهرها مشاهده می     

در این مرحله ساختار شهر داراي انتظامی گروهی با الگوي نامشـخص   .شهر در جهت این مجموعه شده است      

  انتقال مرکز قدیم به مجموعه امیر چخماق- 7نقشه 

  جهات گسترش بافت از سمت خیابان شاه– 6نقشه 
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توسـط یـک عنصـر خطـی     ) مجموعه امیرچخماق و مسجد جـامع (ن عناصر شاخص آن     باشد و ارتباط بی     می

 .برقرار است) بازار و راه(

 

 

 

 

 

 

 

ساختار فضایی محدوده مرکـز شـهر      : دـ مرحله چهارم  

 یزد در دوره معاصر

 به بعد با تاثیر پـذیري از        1307در دوره معاصر حدوداً از سال       

هـاي چلیپـایی     با طرح  هاي تاریخی هاي نوگرایانه بافت  دیدگاه

هاي این ساختار جدید که متشکل از خیابان   . تغییر پیدا کردند  

باشد که مبناي آن ایجاد فضاي پرسپکتیو    عریض و میادین می   

محـدوده مرکـزي    . باشـد هاي مستقیم و پهن مـی     توسط خیابا 

افت تاریخی خود را بـر بافـت   ها و میادین با انهدام بشهر یزد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و شبکه خیابان    

 6این ساختارهاي جدید پس از بدنه سازي  دو سوي آن که معموالً بـه عمـق متوسـط        . نمایدآن تحمیل می  

و در حقیقـت یـک نـوع از    . متر انجام گرفته، کلیه ارتباطات تاریخی بافت و گذرهاي مهـم را گسسـته اسـت    

 نظـام  2درحقیقـت یـک شـهر بـا     . ت هماهنـگ نیسـت  آورد که با سازماندهی باف  سازماندهی را به وجود می    

و هر کدام به صورت مستقل و مجـزا  . شهري سازماندهی شده است که انطباقی بین این دو نظام وجود ندارد    

 .هاي جدید در ناحیه مرکزي و بافت قدیمی شهر گسستگی ایجاد نمود  احداث خیابان.کندعمل می

دادند، با احـداث خیابـان شـاه     که ستون فقرات شهر را تشکیل میبه عنوان نمونه، مجموعه بازارهاي قدیمی    

هایی از بازار در طی این فرآیند، نظم فضـایی بـازار نیـز       به دو نیم شده و عالوه بر تخریب بخش        ) قیام فعلی (

 بازار و تکیه شاه  اتصال مجموعه مسجد جامع و یوزداران به مجموعه امیر چخماق،- 9 و 8نقشه 

 طهماسب

 گسستن بافت تاریخی و ایجاد خیابان هاي -10نقشه 
عریض



 
 

 
 ٣٨

هـایی اسـت کـه باعـث نـابودي         همچنین احداث خیابان سید گلسرخ که از  اساسی ترین بـرش           . بهم ریخت 

ن شاه طهماسب، نیمی از کاروانسراي کوشـکنو و تخریـب بافـت محلـه لردکیـوان و دومنـار و        باقیمانده میدا 

همچنین احداث این خیابان به تخریب دیوار قـدیمی شـهر   .هایی از بافت سید گلسرخ گردیده نام برد       قسمت

 .ترین عنصر در این مسیر بوده، انجامیده است که با ارزش
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 هاي پر و خالیشناسی بافت و فضا  گونه-2-1-2-1-3

، میزان تـراکم یـا پراکنـدگی آنهـا      نوع بافت هر بخش از شهر را در حقیقت نحوه ترکیب فضاهاي پر و خالی              

در بررسی مورفولوژي بافت محدوده تاریخی شهر . نمایدوالگوي شبکه ارتباطی آن بخش از شهر مشخص می        

 در وحـدت و   استقرار فضاهاي پر و خالی از نظمی ارگانیک سرچشـمه گرفتـه و فضـاهاي پـر و خـالی                    ،یزد  

کنـد  در مقیاس بناها، ترکیب توده و فضا از الگویی درونگرا تبعیت مـی    . اندپیوستگی با یکدیگر سازمان یافته    

 بـه فضـاي خـالی در    نسـبت فضـاي پـر   (که در آن فضاي خالی با نسبتی خاص درمیان فضاي پر قـرار دارد      

در . این نظم در اغلـب بناهـاي تـاریخی محـدوده تـاریخی جـاري اسـت       ) باشد می 2محدودة تاریخی حدود    

، ترکیب تـوده و فضـا از الگـوي     ) اي شهر هاي میانی و حاشیه   در بخش (هایی که سابقه چندانی ندارند      بخش

هاي گونـاگونی از بافـت در ایـن    بنديکیب کند و ابنیه فاقد حیاط مرکزي است و تر غالب برونگرا تبعیت می   

در بخش میانی الگوي شبکه دسترسی قدیم شهر به شکل ارگانیـک تـا حـدودي        . خوردقسمتها به چشم می   

اي در بافـت بیرونـی و حاشـیه   . حفظ شده و بافت شهري برونگرا در بین گذرهاي ارگانیک خودنمایی میکند        

 .بافت روستایی و بافت جدید: شهر شاهد دو نوع بافت کامال متمایز هستیم

که بازمانـده روسـتاهاي   (در بافت جدید، معماري برونگرا  در بین شبکه معابر شطرنجی و در بافت روستایی              

، معمـاري درونگـرا در   )قدیمی در اطراف شهر تاریخی یزد هستند و به مرور در محدوده شهر قرار گرفته انـد   

 . اهده می شودبافتی گسسته و در میان باغات و مزارع مش
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  گونه شناسی بافت تاریخی یزد در مقایسه با بافت غیر تاریخی-12نقشه 
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 ها جهت کشیدگی بلوك-2-1-2-1-4

 جنوب شرقی و راستاي عمـود بـر آن   -ها در محدوده تاریخی در راستاي شمال غربی کشیدگی بیشتر بلوك 

ها در امتداد راستاي شمال شرقی ـ جنوب غربـی اسـت و    دهندة بلوك کشیدگی غالب قطعات تشکیل.است

 .ش غالب دیگر عمود بر این راستا استبخ

 .گیري بناها دارد و فضا و جهتاین کشیدگی بلوکها و قطعات تأثیر مستقیمی بر انتظام توده

الگـوي  (ـ الگوي حیاط مرکزي 2هاي اقلیمی ـ ویژگی1: ها عبارتند از گیري بلوك  عوامل تأثیرگذار بر جهت  

-جنوب غربی است و با ویژگی مـذهبی قدرتمنـدش بـه جهـت          ـ جهت قبله که به سمت       3) توده فضایی بنا  

 .گیري برخی بناهاي مجموعه، مخصوصاً بر مساجد و بناهاي اطراف آن تأثیر مستقیمی دارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهندة آنهاها و غالب قطعات تشکیل جهت کشیدگی بلوك - 13نقشه
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 هاي شهريشناسی قطعات در بلوك شکل-2-1-2-1-5

، بـا نظمـی   تگی و وحـدت بـا بافـت   دهندة آنها در بخش تاریخی شهر یزد در پیوس    ها و قطعات تشکیل   بلوك

-با احـداث خیابـان و خیابـان   . کندارگانیک شکل گرفته، تکامل یافته و از ویژگی کالبدي خاصی تبعیت می           

هـاي  ها دستخوش تغییرات گردیده وسیماي کالبدي مجموعه تحت تأثیر ویژگی    هاي جدید این ویژگی   کشی

 .خود گرفته استهاي معاصر شکل خاصی به گذشته و تغییرات و حرکت

هـا داراي  ك، لبه بلوهایی است که ضمن تأثیر از دسترسیهاها در محدودة تاریخی چهار ضلعیفرم اکثر بلوك  

هـاي متنـوعی   تر شکلهاي مناسبها گاه به منظور ایجاد دسترسی   این بلوك . باشدفرم هندسی منظمی نمی   

هـا  هـا تحـت تـأثیر حرکـت مسـتقیم و صـاف خیابـان       ، فرم بلـوك   هاي جدید با احداث خیابان  . اندپیدا کرده 

) درونـی (به طوري که در بخش تاریخی . ها تغییر کرده استقرارگرفته و شکل طبیعی و ارگانیک گذشتۀ آن      

هاي مجاور خیابان، بـرش خـورده و   هاي مثلثی شکل به وجود آمده و یا برخی از بلوك        در نقاطی حتی بلوك   

 .ندسی متفاوتی با سایر قطعات محدوده تاریخی دارنداند و فرم و تناسب هتقسیم شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فرم ارگانیک قطعات در بافت تاریخی  و تخریب این فرم در بخشهایی از شهر توسط خیابان کشیهاي معاصر          –14نقشه 



 
 

 
 ۴۴

 هاي زیبایی شناختی ذهنی کیفیت-2-1-3

ادارك، جریانی در طرحـه  . بنددشناخت چگونگی  تصویري که در اذهان مردم از یک فضاي شهري نقش می      

  رفتــار  بــروز مــابین نــاظر و محــیط اســت و نتیجتــاً فرآینــدي تعــاملی اســت کــه انعکــاس آن بــه شــکل  

هـا، همگـی نقـش بسـزایی در نحـوه ادراك خواهـد       ـ فضایی و جریان فعالیت    هاي کالبدي نماید و ویژگی  می

 .لذا برداشت ناظرین از فضا، ضرورتی است انکار ناپذیر. داشت

پرسشـنامه و نظـر   "نقش انگیزي فرم و منظـر ذهنـی از روش    یابی به تصورات ذهنی شهروندانجهت دست

 . استفاده  شده است" محلدر سنجی

  بررسی عناصر تصویر ذهنی در بافت تاریخی یزد-2-1-3-1

 Node گره -2-1-3-1-1

هـاي گونـاگون را در اطـراف خـود جـاي داده اسـت، از نظـر تنـوع         میدان خان در مجموعه بازار که فعالیـت  

هـاي  ل بارز و مناسبی براي گرهباشد مثاهاي جاري در این فضا و نیز تراکم فعالیتی در حد باالیی می    فعالیت

 .باشدفعالیتی در شهر یزد می

گردد که حاصل تقـاطع چنـدین   هایی میهاي ترافیکی که در شهر یزد تعداد آنها زیاد است و شامل فلکه گره

ها به کیفیت محیطی براي عابر چندان توجهی صـورت نگرفتـه و            در این نوع گره   . خیابان و معبر اصلی است    

ها که یک عنصر یادمانی با ارزش نیز وجـود  در برخی از این فلکه.  محور صورت پذیرفته است    طراحی ماشین 

ها قرار گرفته و دید و منظرها به این عنصـر و دسترسـی انسـانی    داشته است آن عنصر در جزیره میانی فلکه       

 .به آن را مغشوش نموده است

-گیري در بافـت  در ایران چندان مجال شکلهاي اجتماعی با توجه به وضعیت فضاهاي عمومی و شهري     گره

در شهر یزد برخی فضاهاي شهري مانند تکیه امیر چخماق در سـطح کـل شـهر      . هاي شهري ایران را ندارند    

هـاي مرکـز   هـا و میدانچـه  باشد و در سطح محالت هم تکیـه گذرانی اهالی شهر میمحلی براي تجمع و وقت  

آنچه که حـائز اهمیـت اسـت کمبـود چنـین         . اندها را فراهم کرده    گره گیري این گونه  محالت پتانسیل شکل  

فضاهایی در سطح شهر بخصوص در بخش میانی و خارج از بافت قدیم شهر است و چنـین فضـاهایی یـا در             

 .مقیاس خیلی بزرگ و غیرقابل استفاده براي عموم ساخته شده است و یا اصالً وجود ندارد

 



 
 

 
 ۴۵

گردد که حاصل تقـاطع چنـدین   هایی می تعداد آنها زیاد است و شامل فلکههاي ترافیکی که در شهر یزد گره

ها به کیفیت محیطی براي عابر چندان توجهی صـورت نگرفتـه و            در این نوع گره   . خیابان و معبر اصلی است    

ها که یک عنصر یادمانی با ارزش نیز وجـود  در برخی از این فلکه. طراحی ماشین محور صورت پذیرفته است     

ها قرار گرفته و دید و منظرها به این عنصـر و دسترسـی انسـانی    ته است آن عنصر در جزیره میانی فلکه       داش

 .به آن را مغشوش نموده است

-گیري در بافـت هاي اجتماعی با توجه به وضعیت فضاهاي عمومی و شهري در ایران چندان مجال شکل     گره

 شهري مانند تکیه امیر چخماق در سـطح کـل شـهر    در شهر یزد برخی فضاهاي  . هاي شهري ایران را ندارند    

هـاي مرکـز   هـا و میدانچـه  باشد و در سطح محالت هم تکیـه گذرانی اهالی شهر میمحلی براي تجمع و وقت  

آنچه که حـائز اهمیـت اسـت کمبـود چنـین         . اندها را فراهم کرده    گره گیري این گونه  محالت پتانسیل شکل  

ش میانی و خارج از بافت قدیم شهر است و چنـین فضـاهایی یـا در       فضاهایی در سطح شهر بخصوص در بخ      

 .مقیاس خیلی بزرگ و غیرقابل استفاده براي عموم ساخته شده است و یا اصالً وجود ندارد

 Landmarksهاي شهري  نشانه - 2-1-3-1-2

بـه سـطح کـه ادراك    با توجـه  . بندي نمود اي دیگر نیز رده   توان به گونه  اي را می  عناصر داراي خاصیت نشانه   

 . است و گاه در مقیاس یک شهرگاه یک عنصر در مقیاس یک محله نشانه. پذیردآنها صورت می

برخی عناصر مانند بادگیر از نظر ارتفاعی خود را از اطراف جدا و شاخص ساخته است اما با توجه بـه تعـداد                    

ه شـهري محسـوب کـرد، برخـی از ایـن      توان این عنصر ساختمانی را یک نشـان    زیاد بادگیر در شهر یزد نمی     

   میدان امیر چخماق یک گره اجتماعی- 24 و 23تصویر



 
 

 
 ۴۶

آباد با توجه به ارتفاع زیـاد      بادگیر باغ دولت  . یابی کاربرد فراوان دارند   بادگیرها در سطح محالت و براي جهت      

 .آن و ویژگی خاص بناي آن در سطح شهر به عنوان یک نشانه بصري مطرح است

) هـاي معـابر و محصـوریت بـاالي گـذرها     رهبلنـدي جـدا  (هاي بصري در شهر یزد با توجه به نوع بافت       نشانه

ایـن عناصـر ماننـد مسـجد     . باشند و جنبۀ ذهنی آنها همچنان اهمیت بیشـتري دارد چندان قابل رؤیت نمی 

تکیه امیـر چخمـاق نیـز بـا     . اي شاخص عملکرد داردجامع کبیر یزد است که با سر در مرتفع به عنوان نقطه    

 .گر است یک نشانه شهري بصري مهم جلوههاي مرتفع به صورتفرم پلکانی و مناره

گردند و چندان نمود کالبـدي و خـارجی در بافـت    هاي شهري در یزد به صورت ذهنی ادراك می    سایر نشانه 

اند و به عنوان نقاط مبنـا در بافـت مـورد اسـتفاده     ها از نظر ذهنی و یا عملکرد متمایز شده  این نشانه . ندارند

هاي قدیمی با ارزش، آب انبارهاي مهـم،      انواع خانه : ها فراوانند اریخی این نشانه  در محدودة بافت ت   . باشندمی

 ...ها و بقعه

باشـد و الزم  ها در بافت قدیمی شهر یزد براي یک تازه وارد به آن چندان کـار آسـانی نمـی                یافتن این نشانه  

اي ماننـد  ها هم عناصر نشـانه ودهدر سایر محد  .ها خواناتر در بافت شهر حضور داشته باشند       است تا این نشانه   

 .  به صورت بصري و ذهنی وجود دارند... هاي قدیمی و ها، قلعهامامزاده

 

 

 

  

 

 

 

 طرزتلقی شهروندان از نشانه هاي موجود در بافت

 آب انبار شش بادگیري زندان اسکندر باغ دولت آباد حسینیه امیر چخماق مسجد جامع اماکن

 8 9 11 32 40 درصد

امع و بادگیر باغ دولت آباد از شاخص ترین نشانه هاي  منار مسجد ج-27 تا 25تصویر  
 بافت

  طرزتلقی شهروندان از نشانه هاي موجود در بافت- 2جدول 

 



 
 

 
 ۴٧

 Edge لبه -2-1-3-1-3

یابـد  در محدودة بافتهاي فرسودة شهر یزد یکی از مهمترین عناصر خطی که به صورت یک لبه مفهـوم مـی                   

در بین سـایر  . هایی از بافت قدیم هنوز وجود دارد  دیوار شهر قدیمی یزد و برج و باروي آن است که محدوده           

پیوسـتگی بافـت   . شـود نتقل نماید دیـده نمـی  عناصر شهري عنصر دیگري که با این قطعیت مفهوم لبه را م     

 . نمایداي را نفی میشهر نیز حضور عنصر لبه

            

 Path مسیر -2-1-3-1-4

. توان به چندین دستۀ کلی تقسـیم نمـود     هاي مسئله دار شهر یزد را می      مسیرهاي حرکتی در محدودة بافت    

پیاده ارگانیک با محصـوریت باالسـت کـه عمـدتاً       در محدودة بافت قدیم شهر تصویر ذهنی غالب مسیرهاي          

هاي مجاورشـان در ذهـن    خیابانهاي شهري موجود در این حوزه نیز عمدتاً با فعالیت         . باشندداراي ساباط می  

 .شوندباز تولید می

 

 برج و باروي شهرقدیم یزد-  28تصویر 
 

ساباط در مسیر – 29تصویر 
 



 
 

 
 ۴٨

هاي مسـتقیم  در محدودة خارج از بافت تاریخی و قدیمی مسیرهاي حرکتی بصورت بلوارها، خیابانها و کوچه   

گـردد تـا بافـت اطـراف محـدوده       محصوریت کمتر نسبت به بافت قدیم می باشند و این خود باعث مـی          و با 

 .گرددتاریخی بصورت بازتر ادراك می

 District حوزه -2-1-3-1-5

مفهـوم محلـه در     . بندي بوده اسـت   در شهرهاي قدیمی و سنتی ایران نظام تقسیمات شهري بر اساس محله           

اي که محله یک واحد خودکفا     یش از تقسیمات کالبدي شهر بوده است به گونه        ذهن ساکنان شهر مفهومی ب    

علیرغم تحوالتی که بر شـهرهاي ایـران    . باشددر خدمات شهري و حائز برخی خصوصیات منحصر به فرد می          

گذشته و دگرگونی مفاهیم را به دنبال داشته است، مفهوم محله در بسیاري از شـهرهاي ایرانـی کماکـان بـا       

 . هنوز هم رقابتی تنگاتنگ در آبادانی و احیاء بین محالت وجود دارد.  قدرت در ذهن مردم وجود داردهمان

بسـیاري  . این واحد هنگامی بهتر شناخته خواهد شد که مرزهاي کالبدي آن با مفاهیم سمبلیک اقدام شوند           

-ف شده و با توجه به مکان   از رفتارهاي اجتماعی داراي جنبه قلمروي هستند که باید به صورت فضایی تعری            

رفتارها نیز به ایـن صـورت مشـخص         . قلمروها مشخص شده، نظارت شده و دفاع شده هستند        . ها تییر یابند  

اي از خـرده  شهرهاي امروزي ملغمـه   . گرددوجود تنوع عاملی است که سبب غناي هویت شهر می         . گردندمی

مراکـز  .  و شیوه زندگی خویش را دنبـال نمایـد  هاي شهري نیاز دارد که قلمروي خاص خود را داشته  فرهنگ

یک محله خوب باید توازنی میان خواست ساکنین براي خلوت مـورد           . محالت نقاط کانونی اجتماعی هستند    

توجه به با هـم بـودن و جمـع      . ها برقرار نماید  نیاز ایشان براي برقراري درجاتی از برخوردها و یاري خواستن         

ها، نقشی اساسی در حیات شهر دارد، که ت و در این میان زنده بودن خیابان       بودن، اصلی مهم در طراحی اس     

 .جویدهاي سنی ارضاء بخشی از نیازهاي اجتماعی خویش را در آن میهر یک از گروه

اش ها،سـراها و کاروانسـراهاي وابسـته   باشد با راسـته هاي قابل شناسایی دیگر مجموعه بازار می  از دیگر حوزه  

 .انداي در مرکز شهر نمودههایجاد حوزه

-اي است که داراي مرزهاي ذهنی مشخصی مـی       نیز حوزه ) بافت تاریخی ثبت شده   (محدودة شهر قدیم یزد     

 .باشدباشد و به عنوان یک حوزة بسیار مهم در سیماي شهر یزد مطرح می

 

 



 
 

 
 ۴٩

 نتایج نظر سنجی از مردم بافت 

در انتخـاب پرسشـگران سـعی    . طالعه قرار گرفته اسـت  از طریق مصاحبه، نظریات و تجربیات ناظرین مورد م        

ها، درصد تواتراشاره بـه  با جمع بندي پاسخ. گردیده است تا طیف متنوعی از اقشار مردم در نظر گرفته شوند 

 .هر یک از عناصر شاخص محاسبه و عناصر شاخص با نقش انگیزي  ذهنی درجه بندي گردیده است

میرچخمـاق بیشـترین نقـش     اهاي سواره نظیـر میـدان مجاهـدین، بعثـت،    هاي موجود، تقاطعهـ از میان گر   

 .انگیزي را در اذهان مردم دارند 

هاي بارز در مرحله اول مسجد جامع در مرحله بعدي بناي حسینیه امیـر چخمـاق  و در وهلـه سـوم        ـ نشانه 

 .زندان اسکندر است

 ) لبـه خیابـان امـام و خیابـان بعثـت        (بـانی   هاي نقـش یافتـه در اذهـان عمومـاً بـازار و لبـه هـاي خیا                 ـ لبه 

 .باشدمی

 .هاي امام و قیام استها و مسیرها از نظر مردم، خیابانـ مهمترین راه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 ۵٠

 جمع بندي

بدین ترتیب، شهر سنتی ایران، شهري بود که براساس باورها، اعتقادات مذهبی و تـا حـد بسـیاري نیازهـاي       

- شهري داراي هسته مرکزي تعریف شده که سلسله مراتب در تمامی جنبـه         .انسان مسلمان شکل گرفته بود    

هاي شـهر و  اصل مذهبی صله ارحام در تعیین محدوده   . هاي عملکردي، کالبدي و اجتماعی آن وجود داشت       

بود که دیدار از دوستان و آشنایان و آگاهی      تقسیمات شهري باید آن چنان می     . محالت نقشی اساسی داشت   

تـرین قلمـرو اعضـاي خـانواده و مکـان           تـرین و خصوصـی    خانه امـن  . شان به راحتی میسر باشد    از وضعیت ای  

تري بود که ارتباط بـا     ها، قلمرو عمومی  هشتیها و سکوهاي مجاور ورودي    . پذیرایی از بستگان و میهمانان بود     

-عبارتی هـم محلـه  گذرهاي اصلی و مرکز محله، قلمرو ساکنین محله و یا به   . ساختهمسایگان را برقرار می   

در هـر فضـا و   . رفتمی رشد و مرکز شهر و میادین بزرگ، قلمرو تمامی اهالی شهر به شما      ها محسوب می  اي

عملکرد سلسله مراتبی از مقیاس رعایت شده بود و فضاي انسانی، حاصـل توجـه بـه مقیـاس انسـانی بـود و            

مقیاس مطلوب و متناسب محـالت، فضـایی را   . ها در انسانی تر کردن فضا نقش داشت    ها و بافت  تداوم عرصه 

آورد که فرد به راحتی قلمرو آن را در مدت زمانی کوتاه طـی کـرده و محیطـی آشـنا را هـر روز      به وجود می 

-یافت و در حفظ آن و احراز هویت براي محـیط سـکونت خـویش مـی    نمود، به آن تعلق خاطر می تجربه می 

ــیچ     ــه ه ــومی، گرچ ــدگی عم ــه زن ــه ب ــید، توج ــیار    کوش ــی بس ــت، ول ــی آن نداش ــوع غرب ــه ن ــباهتی ب  ش

ارتباطات محدودتر ولی پر محتـوي  . شدتر با رنگ و بوي ارزش گزاري به انسان و نیازهاي او اعمال می     عمیق

-فرد با همسایگان آشنا بود، پیوندهاي خانوادگی، مناسبات همسایگی و ارتباطات را نزدیـک تـر مـی       . تر بود 

محالت نسـبتاً خـود   . و اطرافیانش مسئول و در شادکامی و اندوه ایشان شریک بود      او نسبت به خانواده     . کرد

شـهر در تلفیـق بـا       . نمودنـد ساکنین خـود را رفـع مـی       ... کفا بوده و نیازهاي معیشتی، مذهبی، بهداشتی، و       

برد، خوانـا بـود و تنـوع بصـري داشـت و بـدین ترتیـب              طبیعت به خوبی از امکانات طبیعی منطقه سود می        

چنین وضعیتی نوعی نظم و تعادل را در کلیـه جنبـه هـاي کالبـدي،                . دار شکل گرفته بود   اي معنی موعهمج

ــی، اقتصــادي، و  ــاعی، فرهنگ ــود .... اجتم ــود آورده ب ــه وج ــده   . ب ــهر نامی ــداري ش ــروز پای ــه ام ــه را ک  آنچ

ز نیـز نیسـتند،   شود و در پی برقراري آن در شهرهاي معاصر، تالش هاي بسیاري که غالبـاً موفقیـت آمیـ    می

 .گیردصورت می

 




