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 چکيده
پذیری شهرهای  های اکولوژیک و عدم تعادل بین محیط طبیعی و مصنوع بحران زیستنادیده انگاشتن زیرساخت

ریزی برای  ی منشعب از پارادایم فکری اکولوژی شهری و ابزار برنامهمعاصر را رقم زده است. عقالنیت اکولوژیک رویکرد

اجتماعی پایداری  به  بین   هدف    های طوالنی مدت است.اکولوژیکی طی دوره  -دستیابی  ارتباط  بررسی  مطالعه حاضر 

عقالنیت اکولوژیک در بازآفرینی  پذیری و عقالنیت اکولوژیک در محالت شهر کهن کویری یزد و تدوین قواعد  رویکرد زیست

  تطبیقی   -تحلیلی  مطالعه  ضمن.  است  استنتاجی  -تطبیقی  نوع  از  مطالعه،  روش  است.  یریکو   شهرهای پذیری محالتزیست

  زیرمعیارهای   و   معیارها  پیشران،   نیروهای  استنتاج  به  دلفی،   روش   با  اکولوژیک  عقالنیت   و  پذیریزیست  رویکرد  دو

در محالت    ی استنتاج  یارهای بر مع  یمبتن  پذیری زیست  قیاسپرداخته شده است.    یک اکولوژ   یت عقالن   منظر   از  پذیری زیست

نتایج مطالعه حاکی از آن است  است.  یرفتهصورت پذ یآمار یلبا استفاده از پرسشنامه و تحل یزدشهر  یدبافت کهن و جد 

بافتکه ایده ها، قواعد و استراتژی نیازها و  هن شهرکویری یزد در طی قرنهای کهای تحقق یافته در  تأمین  ها ضمن 

ها، ارتباط و  آسایش و سالمت ساکنین، با خلق ساختار سلسله مراتبی در کریدورهای جریان آب، هوا و معابر و دسترسی

بهره انسانی در فرایندهای اکولوژیک،  بین محالت را حفظ نموده است. ضمن تنظیم مداخالت  مندی  پیوستگی فضایی 

های کهن در مقابل  پذیری بافتهای شهری را از خدمات اکولوژیک بهبود بخشیده است و منجر به افزایش زیستفتبا

های جدید شهری  های معاصر شده است. از اینرو بازآفرینی و معاصرسازی اصول و قواعد عقالنیت اکولوژیک در بافتبافت

ه شهری و حفظ یکپارچگی اکولوژیک، پیوند بین انسان و طبیعت  تواند ضمن ایجاد تعادل بین دوفرایند رقابتی توسع می

 های شهرهای معاصر برقرار سازد.  پذیری را در بافترا تقویت نماید و شریانی مستمر از زیست

 پذیری، شهر کویری، عقالنیت اکولوژیک. اکولوژی شهری، بازآفرینی، زیست کليدی:های واژه
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 مقدمه  - 1

کهن  بافت نشانه  یشهرهای  میمهمترین  شمار  به  ملت  هر  تمدن  که  بافت  آیند.های  هایی 

، نمادی از اصالت و  بناها  قدمت و صالبت   ای ازنشانه های اولیه شهر در آنها شکل گرفته است و هسته 

های جدید شهری، متاسفانه فتبا .کاربران و سمبل سازگاری با بستر اکولوژیک خود هستنداستواری 

ی هستند، که مسبب تخریب شرایط اکولوژیک سیمای سرزمین و تغییر ساختارها و  بزرگترین نیروی

های شهری و بستر طبیعی فرایندهای اکولوژیک هستند. در عصر حاضر کمترتوازن یا تعادلی بین شبکه 

باشند  پذیر میهای اکولوژیک آسیب های شهری در حال مسلط شدن بر شبکهشود و شبکهمشاهده می

(Cook & Van Lier, 1994).  ی شهر، ازدیاد  افزایش سریع جمعیت، توسعه شهرنشینی، رشد سطح

هایی را برای ظرفیت مصرف منابع طبیعی، افزایش تولید پسماند و آسیب به شرایط اقلیمی، محدودیت

است   آورده  وجود  به  زمین  زیرساخت(Mahbub et al., 2011) برد  انگاشتن  نادیده  اینرو،  از  های  . 

پذیری شهرهای معاصر را رقم زده زیست اکولوژیک و عدم تعادل بین محیط طبیعی و مصنوع بحران 

چالش(VanZerr & Seskin, 2011)  است از  که  زندگی  کیفیت  فاقد  شهری  فضاهای  بحران  های  . 

 برند.  انسان و طبیعت و تغییرات محیط طبیعی رنج می بین عمیق زیستی، شکافمحیط

اجتماعی اکوسیستم  فرایندهای  بین  پویا  روابط  اثر  در  شهری  در    -های  اکولوژیکی  و  اقتصادی 

ریزی و طراحی  تاریخ برنامه. (Alberti et al., 2004)یابند  مکانی تکامل می -های متعدد زمانی مقیاس

این حرفه عمالً با استفاده از دانش اکولوژیک پیشرفت کرده است   دهد، کهها نشان میشهری طی قرن

(Benedict & McMahon, 2006; Eisenman, 2013).    مفاهیم شهر و محله پایدار بر رویکرد تعادلی

اجتماعی  فرایندهای  دارد.  -بین  تأکید  سکونت  اکولوژیک  ایجاد  معتقدند،  محققین  از  گاه  بسیاری 

پذیر، فرایندی است، مبتنی بر آگاهی از بستر اکولوژیک در جهت یکپارچگی ابعاد زندگی انسانی،  زیست 

خود تعادلی را بین محیط طبیعی و مصنوع برقرار نماید و    تواند با دانش محلی که جامعه سنتی می

این  (Setijanti et al., 2015). پذیری و خلق زندگی پایدار را ایجاد کند  هایی با قابلیت زیستسکونتگاه

امر بر اهمیت درک مفاهیمی همچون عقالنیت علمی، هنجارهای اجتماعی، اصول اخالقی احترام به 

های اثبات شده  ها، قواعد و استراتژی ای از ایدهتأکید دارد. از اینرو مجموعه   و دانش اکولوژیک  یعتطب

توان به  شود، را میمدت می  از لحاظ تاریخی و وابسته به زمینه، که منجر به خلق پایداری طوالنی

نمود   اکولوژیک معرفی  عقالنیت  قرن  .Xiang, 2014))عنوان  و  عقالنیتی که در طی  ها در ساختار 

ای را برای سازگاری و تعامل بهینه های کهن انسانی به منصه ظهور رسیده و زمینهعملکرد سکونتگاه

اندیشمندان بر توانایی عقالنیت  سیستم  های اجتماعی و اکولوژیک فراهم نموده است. بدین منظور 

گروهاکولوژیک   و حمایت  داشته  تأکید  توسعه  فرایند  با  اکولوژیک  دانش  ترکیب  و  های ذیدر  نفع 

  .(Young et al., 2016)دانند پذیری میریزی اکولوژیک برای ارتقاء زیست نفوذ را الزمه برنامهذی

آوری بوده است. ها سمبل پایداری و تابشهر یزد به عنوان یکی از شهرهای کهن کویری طی قرن

های گذشته به کرات در اسناد فرادستی، گفتار  هایی که در سالبرگرفته از بحران   یهاآسیبمتاسفانه  
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های جدید و  پذیری در بافتهای مفهومی زیست مطالعات انجام شده، مقایسه شاخصه ،مدیران شهری

ناموزون   ، حکایت از آن دارد، توسعهمشاهدات میدانی تبلور عینی یافته استکهن شهر کویری یزد و 

؛ مودت و همکاران، 1394  شهرکی  زنگنه  ؛1393  ،1391  همکاران  و  )زیاری  یزدشهر    یکالبد  -یی فضا

های سبز شهری، افزایش  ، تغییر کاربری اراضی، کاهش پوشش(1397  همکاران  و  ؛ منتظری1396

افزایش میزان   ،(1394  حسینی  و  مزیدی  ؛1393  همکاران  و  میزان جزایر حرارتی )سرکارگر اردکانی

پذیری شهر کویری یزد در طی  ریزگردها، گواهی بر کاهش زیستهای شن و  آلودگی هوا، بروز طوفان

 یکیو اکولوژ  ی فرهنگ  ی،اجتماع   یها که ارزش   یصرفاً کالبد  به عبارتی اقدامات   .های گذشته استدهه

  یانسال  یشان در ط  یو تاب آور  یداریپا  یهبن ما  که  را  یزد  یریکو  شهر  کهن  هایبافتنهفته در  

های اساسی پژوهش بدین صورت قابل طرح . بنابراین پرسششده است  گرفته  یده ناد ،  بوده   یمتماد

 باشد که می

های شهری پذیری محیطگشایی برای بحران زیست تواند راهچرا بازآفرینی عقالنیت اکولوژیک می  -1

 معاصر باشد؟  

پذیری محالت شهرهای  کویری همچون شهر یزد  قواعد عقالنیت اکولوژیک در بازآفرینی زیست-2

 چیست؟  

هدف مذکور،  سواالت  به  توجه  بین   با  ارتباط  بررسی  حاضر  عقالنیت  زیستمطالعه  و  پذیری 

اکولوژیک در محالت شهر کویری یزد و تأکید بر اهمیت رویکرد عقالنیت اکولوژیک در جهت بازآفرینی  

به منظور بررسی رسالت عقالنیت است.   شهری در قالب پارادایم اکولوژی شهری پذیری محالتزیست 

ری تحقیق به توصیف و تبیین پذیری شهرهای کهن کویری و ارائه چارچوب نظاکولوژیک در زیست 

شود، و ضمن استنتاج پرداخته می  3و اکولوژی برای شهر   2، عقالنیت اکولوژیک 1پذیریمفاهیم زیست

زیست رویکرد  دو  قیاس  و  اکولوژیک  عقالنیت  و  اصول  معیارها  اکولوژیک،  عقالنیت  و  پذیری 

زیست تدوین شدهزیرمعیارهای  اکولوژیک  عقالنیت  رویکرد  با  نمونه  پذیری  قالب  در  موردی و  های 

با توجه به اینکه نظر محققین  گیرد. )بافت های کهن و جدید شهر کویری یزد(، مورد ارزیابی قرار می

باشد،  نمی های شهری جدیدپذیر در بافتبرای ایجاد محالت زیست یک الگوی سنتی از صرف تقلید

پذیری محالت شهر کهن کویری یزد  ینی زیستاز اینرو، به تدوین قواعد عقالنیت اکولوژیک در بازآفر

 پرداخته شده است. 
 

 مبانی نظری و پيشينه تحقيق  - 2

 پيشينۀ تحقيق    - 2-1

 
1 Livability   
2 Ecological Wisdom  
3 Ecology for City  
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 راهبردهای  ( بیانگر آن است که اتخاذ1392مرور بر مطالعات پیشین نظیر مطالعه فالح منشادی )

 و... هامهارت  رسوم، و آداب تاریخ،فرهنگ،   شهری، شهرها، فضاهای منابع درونی از  استفاده بر مبتنی

راهبردی به زیست تواندمی مؤثر،  و پایدار عنوان  )فالح  محیط کیفیت ارتقاء و پذیریباعث  شود 

ساختی منطقه و مسائلی  ( بر تأثیر بستر جغرافیایی، زمین1395(. پریزادی و بیگدلی )1392منشادی،

پذیری تمرکز دارند )پریزادی و  زیرساختی در ایجاد زیستبا ماهیت اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی،  

« پذیرزیست   شهرهای و تاریخی مراکز  ( در مطالعه »حفاظت2011)1(. آلیسون و پیترز 1395بیگدلی،  

زیست  بر  موثر  فاکتورهای  را  مهمترین  تاریخی  شهرهای  محالت  خیابانی،پذیری   مناظر موسیقی 

 و تاریخی هایمکان، جذابیت  تجاری و میراثی گردشگری  ،یشهر مراکز در طبیعی، فضاهای تفریحی

محلی در رویپیاده تورهای،  شهر قدیمی می  مراکز  آکالنگلو ذکر  )  2نمایند.  همکاران  و  2012و   )

های بازی،  ها، زمینها، پارکها و تاکستان( فضاهای باز و سبز محلی نظیر باغ2013)  3الدینشمس

و همکاران   4نمایند. نوروزیانپذیری محلی عنوان میها را از فاکتور مهم زیستها و سبز راهپیاده راه

شکل    -1ن  ( معتقدند که فاکتورهایی همچو2016)  6(، ژنگ و لو 2015و همکاران )  5(، رحمانا 2015)

مصالح   و  رنگ  هارمونی  محصور،  فضاهای  مقیاس  و  نسبت  ساختمان،  خارجی  )نماهای  ساختمان 

  - 2های مختلف( ها از دورههای مختلط، شمار طبقات ساختمانی، وجود ساختمانساختمانی، کاربری

  کیفیت فضایی )فضاهای سبز خصوصی و عمومی، درختان و عناصر طبیعی، حضورآب، مدیریت فضاها،

دسترسی، سلسله مراتب فضایی، کیفیت دسترسی به فضاهای عمومی، دسترسی آسان به فضاهای  

ها،  راهفاکتورهای اجتماعی )کیفیت پیاده  - 3              ای، فضاهای عمومی قابل رویت( درون محله

ل های پیاده از مسیرهای سواره، روشنایی فضا، عملکردهای محلی، فضاهای عمومی، اتصاجدایی راه

،  2015و همکاران )  7پذیری محالت است. همچنین فورالنکننده زیست های فعالیتی( تأمینفرصت

از دالیل زیست2017)  8( و شارما 2016 های  توان ویژگیپذیری شهرهای تاریخی را می( معتقدند، 

ها و فضاهای باز، هماهنگی مورفولوژی ساختارهای ها و تسلسل خیابانکاربری اراضی، اختالط کاربری 

ای، استفاده از منابع پایدار محلی، استفاده از مواد و مصالح در دسترس محلی،  مصنوع از بستر منطقه 

روی ذکر نمود. مرور بر های روزانه بدون استفاده از ماشین و تشویق به پیادهتکنولوژی بومی، فعالیت

فضایی، منظر و شرایط اکولوژیک  -ورزد که فاکتورهای کالبدیمطالعات پیشین بر این مهم تأکید می

پذیری در  ست محلی از نیروهای پیشران در تأمین کیفیت محیط زیست شهری است و ضمن ارتقاء زی

بخشد. اگرچه این مطالعات  پذیری اجتماعی را نیز بهبود میکالبدی و اکولوژیکی، زیست  -ابعاد فیزیکی 

ای به ارائه مدل  شود، اما کمتر مطالعهپذیری را متذکر میای از معیارهای موثر بر ارتقاء زیستمجموعه 

 
1 Allison & Peters 
2 Aklanoğlu 
3 Shamsuddin   
4 Norouzian 
5 Rahmana 
6 Zhang & Lu 
7 Furlan 
8 Sharma 
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پردازد. این  در تمامی ابعاد آن میپذیری شهری مفهومی و چارچوب نظری در جهت بازآفرینی زیست

مهم، به وجه تمایز مطالعه حاضر از سایر مطالعات پیشین اشاره دارد و بر اهمیت عقالنیت اکولوژیک 

پذیری شهری در ابعاد مختلف فرم و کالبد، فضا، عملکرد، منظر، و خدمات و فرایند  در بازآفرینی زیست

 نماید.  اکولوژیک تأکید می

 

 ظری مبانی ن  - 2-2

پذیری شهرهای کهن کویری و ارائه چارچوب  به منظور بررسی رسالت عقالنیت اکولوژیک در زیست 

پذیری، عقالنیت اکولوژیک و اکولوژی در شهر پرداخته نظری تحقیق به توصیف و تبیین مفاهیم زیست

زیستمی رویکرد  دو  قیاس  و  اکولوژیک  عقالنیت  اصول  استنتاج  ضمن  و  عقالشود،  و  نیت  پذیری 

پذیری از منظر عقالنیت اکولوژیک تدوین شده و در قالب  اکولوژیک، معیارها و زیرمعیارهای زیست 

 گیرد.  های موردی )بافت های کهن و جدید شهر کویری یزد(، مورد ارزیابی قرار مینمونه 

 پذیری زیست  - 2-2-1

ای که در آن  به زمینه تواند با توجه  پذیری مفهومی پیچیده، چندبعدی و کلی است که میزیست 

 ,Saitluanga)  ای را شامل شودهای زمانی و مکانی مفاهیم متنوع و گستردهشود، در مقیاستعریف می

 Hankins)یابد  زیستی معنا میکالبدی، اجتماعی، اقتصادی و محیط  -، که در ابعاد فیزیکی(35 :2013

et al., 2009)زیست است، بر ارتباط متقابل  و ثبات محیطپذیری ضمن اینکه نمایانگر پایداری  . زیست

محیط  و  افراد  بین  انطباق  کیفیت  دارد  و  تأکید  بیان   .(Vandorst, 2012: 223)زیست  دیگر  به 

ای برای کاهش ردپای اکولوژیکی، پیشگیری از آلودگی و  پذیری مناطق شهری به عنوان شیوه زیست 

 :Saitluanga, 2013شود  حفاظت از منابع طبیعی در شهرها و محدوده اطراف شهر در نظر گرفته می

از دیدگاهزیست   (.(25 با سنتزی  رشته پذیری  بین  روابط  های  و  ارتباطات  بین  ای،  بهینه  دیالکتیک 

تواند به عنوان جزئی دهد، از اینرو، میهای محیطی، اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی را ارائه میحوزه 

پایداری تجلی   از  بر زیست  1یابد. در جدولالینفک  تأثیرگذار  از دیدگاه  مجموعه معیارهای  پذیری 

 نظران مختلف به اختصار بیان شده است. صاحب
 پذیری در اکوسيستم شهری موعه معيارهای زیست(: مج1جدول )

مجموعه 
معیارهای  

پذیری  زیست
مصنوع محیط

در اکوسیستم 
 شهری
 

ساختار  
محیط 
 مصنوع

روی و سطوح پیاده 
 دوچرخه سواری

Hankins et al., 2009; Brittne, 2009; Badland et al., 2014; 
Shamsuddin et al., 2013; Furlan et al., 2016; Kashef, 2016. 

کیفیت محیط  
 .Mitchell, 2000; Heylen, 2005; Kashef, 2016 فیزیکی

 طراحی شهری و
 چشم انداز

Holt-Jensen , 2001; Wheeler , 2001; Balsas , 2004; Han kins et 
al., 2009;Brittne, 2009; Badland et al., 2014; Kashef, 2016. 

 .Holt-Jensen, 2001; Balsas, 2004; Rahmana et al., 2015 زیبایی 

 .Elliott, 2008; Kashef, 2016; Sharma ,2017 ها اختالط کاربری 

 Mitchell, 2000, Wheeler, 2001; Timmer & Seymore, 2005; Visser مسکن مناسب 
et al.,2005; Elliott, 2008; Kashef, 2016. 

 ;Lennard , 1997; Holt-Jensen, 2001; Balsas, 2004; AARP, 2005 حمل و نقل عمومی 
Timmer & Seymore, 2005; Kashef, 2016. 

 Thorsby, 2005; Brittne, 2009; Vandorst, 2012; Norouzian-Maleki دسترسی به خدمات
et al., 2015; Kashef, 2016. 
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مجموعه 
معیارهای  

پذیری  زیست
محیط طبیعی 
در اکوسیستم 

 شهری

منابع 
 زیستی 

فضای باز، سبز  و   
 .Van Kamp et al., 2003; Rahmana et al., 2015; Kashef, 2016 هاباغ 

دسترسی به هوای  
 .Van Kamp et al., 2003; Kashef, 2016 پاک

 .Thorsby, 2005 دسترسی به آب سالم

 .Thorsby, 2005; Timmer & Seymore, 2005 دسترسی به غذا

 .Van Kamp et al.,  2003; Kashef, 2016 حفظ انرژی

 .Holt-Jensen, 2001; Balsas, 2004; Kashef, 2016 زیبایی 

 .Thorsby, 2005; Kashef, 2016 سیستم دفع فاضالب

 .Victoria Transportation Policy Institute, 2009 کاهش آلودگی 

حفظ سیمای  
 Van Kamp et al., 2003 سرزمین 

مجموعه 
معیارهای  

پذیری  زیست
محیط 
 -اقتصادی 

اجتماعی در  
اکوسیستم  

 شهری

منابع 
 -اقتصادی 
 اجتماعی 

 Mitchell, 2000; Cities PLUS, 2003; Heylen, 2005; Van Kamp et سالمت اجتماعی
al., 2003; Veenhoven et al., 2004 

 Wheeler, 2003; Balsas, 2004; Heylen, 2005; Victoria امنیت 
Transportation Policy Institute, 2009 

حمایت از اجتماع 
 .Mitchell, 2000; Van Kamp et al., 2003; Veenhoven et al., 2004 محلی

 ;Vancouver Municipality, 2004; Timmer & Seymore, 2005 احساس برابری 
Brittne, 2009. 

 Mitchell, 2000; Holt-Jensen, 2001; Van Kamp et al.,  2003; Cities مشارکت
PLUS, 2003; Timmer & Seymore, 2005. 

 .Balsas, 2004; Van Kamp et al., 2003 های مشترک ارزش 

 .Balsas, 2004; Van Kamp et al., 2003 های فرهنگی فعالیت
 .Mitchell et al., 2001; Brittne, 2009 هنرهای عمومی 

 Van Kamp et al., 2003; Brittne, 2009 حس تعلق به اجتماع
 .Brittne, 2009; Kashef, 2016 مکانی -هویت محلی 

 .Thorsby, 2005; Victoria Transportation Policy Institute, 2009 حس تعلق به مکان 

تفریح، سرگرمی ،  
 .Mitchell, 2000; Cities PLUS, 2003; Brittne, 2009 تفرج

 .Mitchell, 2000; Brittne, 2009 سرزندگی

 ,Vancouver Municipality, 2004; Veenhoven et al., 2004; Thorsby کیفیت آموزش 
2005; Brittne, 2009. 

اشتغال و درآمد 
 پایدار 

Mitchell, 2000; Van Kamp et al., 2003; Veenhoven et al., 2004; 
Timmer & Seymore, 2005; Leby et al., 2010, 

 منبع: )نگارندگان(. 

 

محیط  میان است  پلی  پذیریزیست که ایده  است  آن  از  حاکی  پذیریزیست  معیارهای  بر  مرور

اجتماعی، محیط  و  مصنوع  محیط  اشاره  طبیعی،  عناصر  که  دارد  ایویژه هایمکان به همچنین 

 نیازهای به دستیابی با شهروندان مندیرضایت در تعامل بهینه بوده و هم عملکردی آن با -ساختاری

 منابع از حفاظت و یتحما  هاآن سالمتی  و خوشبختی تقویت، هاآن اجتماعی  و اقتصادی  فرهنگی،

اکولوژیک فرایند  و  اکوسیستم  زیست  .شودمی  تضمین طبیعی، خدمات  به  اینرو دستیابی  پذیری  از 

برنامه نیازمند  بنشهری  بر  مبتنی  سیستم مایهریزی  ایجاد  ضمن  تا  است  قوی  اجتماعی ای  -های 

اکولوژیک، تعادلی بهینه بین فرایندهای توسعه شهری و فرایندهای اکولوژیک برقرار نماید و در نهایت  

   پذیری باشد. هایی پایدار و زیست کننده محیطتضمین 

 عقالنيت اکولوژیک  - 2-2-2



 199....... های شهرهای کویریپذیری محلهریزی بازآفرینی زیستتدوین قواعد عقالنيت اکولوژیک در برنامه 

 

 

 

ریزی فکری برای تلفیق فرایندهای رقابتی، برنامه  با توجه به معضل شهرهای معاصر ارائه چارچوب 

ای که یک استراتژی  ریزی سیمای سرزمین از اهمیت بسزایی برخودار است، به گونهشهری و برنامه

فعالیت  -برد بین  مبرد  به  اکولوژیک  مالحظات  و  توسعه  برنامههای  ارتقاء  فراهم  نظور  آید.  ریزی 

( فورمن  نظیر  برنامه  1(2014محققینی  با  را  نمودهاکولوژی  تلفیق  شهری  لیسترریزی  و  ریف    2اند. 

هایی در جهت یکپارچگی طراحی و اکولوژی، ( تفکر و تئوری اکولوژی را برای دستیابی به روش2014)

جامعه علم  کردهبا  ترکیب  به  شناسی  و  شهرگرایی  اند  عمل  و  تئوری  توسعه  برای  مناسب  الگویی 

های اخیر اند. به منظور ارتباط بین علم اکولوژی و فرایندهای شهری، در سالاکولوژیک دست یافته

پارادایم اکولوژی برای شهر نمود یافته است که شکل تکامل یافته دو پارادایم قبلی یعنی اکولوژی در  

و مفاهیم رفاه انسانی،    Krasny & Tidball, 2012; Pickett et al., 2013)(است    4و اکولوژی شهر   3شهر 

اکولوژی برای شهر پارادایمی    .(Grove et al., 2015)  شودپذیری شهری و پایداری را مشمول مییست ز

بدین معنی که   .Childers et al., 2014))شناسد  است، که فلسفه تئوری برای عمل را به رسمیت می

علمی  گیرد و در آن دانش  اکولوژیکی در نظر می  -اکوسیستم شهری را به عنوان یک سیستم اجتماعی

محققین  .  (Chapin et al., 2011)شود  ریزی و مدیریت ترکیب میگیری، برنامهبا فرایندهای تصمیم

های اثبات شده از لحاظ تاریخی  ها، قواعد و استراتژی عقالنیت اکولوژیک را رویکردی منشعب از ایده

شود. عملکرد چندگانه یمدت م اند که منجر به خلق پایداری طوالنیو وابسته به زمینه، معرفی کرده

آورد  اکولوژیکی فراهم می  - های اجتماعیای را برای حمایت از توسعه و تکامل سیستماین دانش زمینه

(Xiang, 2014)وژیک نقش پل ارتباطی توان به جرات بیان نمود که عقالنیت اکول. در این صورت، می

بین مفاهیم اکولوژی شهر و اکولوژی در شهر را ایفا نموده، و پارادایم فکری اکولوژی برای شهر را به  

اصول بنیادین   دهد. ریزی شهری و سیمای سرزمین پایدار شکل میمنظور خلق چارچوب برای برنامه 

 بارت است از:استنتاجی در تفکر عقالنیت اکولوژیک بنا بر ادبیات موضوع ع 

 (Zheng et al., 2018)تأمین نیازهای انسانی  -

 McPhearson et al., 2016) )نگر، ارتباطات و بازخوردها تفکر سیستمی، دیدگاه کل  -

های مختلف  ساختار سلسله مراتبی و حفظ مقیاس  -(McPhearson et al., 2016)  رویکرد مشارکتی   -

 ( McPhearson et al., 2016) زمانی و مکانی 

 Zheng et al., 2018; McPhearson et). سیستم  یکپارچگی اکولوژیک، مدیریت فرایند و پویایی    -

al., 2016)   
 ( (Zheng et al., 2018ارتقاء خدمات اکوسیستمی  -

 ( Zheng et al., 2018)تنظیم مداخالت انسانی در فرایندهای اکوسیستمی  -

 ( Xiang, 2014)ریزی برای ایجاد ساختار و عملکرد پایدار برنامه -

 
1 Formann 
2 Reed & Lister 
3 Ecology in City  
4 Ecology of city 
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پذیری، عقالنیت اکولوژیک و پارادایم فکری اکولوژی برای یل مفاهیم زیست نظر به تبیین و تحل

ریزی شهرهای تواند به عنوان ابزاری برای برنامهتوان استنباط نمود، که عقالنیت اکولوژیک میشهر می

 طبیعی، زیستمحیط با کامل یکتایی دانش علمی و بومی در ریزی که براکولوژیک عمل نماید. برنامه

و فروشهری   شهری و فراشهری  هایدرمقیاس مصنوع، محیط برای را خود راهکارهای و ورزدمی تأکید

کند. چارچوب نظری تحقیق به منظور تحلیل تطبیقی دو رویکرد مذکور و استنتاج نیروهای تدقیق می

در بافت جدید    پذیری با رویکرد عقالنیت اکولوژیک، جهت مقایسه محالتپیشران و معیارهای زیست

 به تصویر کشیده شده است.   1و کهن شهر کویری یزد، در قالب شکل

 

 روش تحقيق   - 3

استنتاجی و مبتنی بر روش کیفی و استداالل منطقی   -روش تحقیق در این مطالعه از نوع تطبیقی

عقالنیت  پذیری و  تحلیلی دو رویکرد زیست   -است. پس از انجام مطالعات اسنادی و مطالعه تطبیقی

پذیری بافت کهن و جدید شهری )نمونه موردی شهر یزد( پرداخته شد.  اکولوژیک، به مقایسه زیست 

 های زیر انجام شده است: بر این اساس به منظور پاسخ به سواالت پژوهش گام
 مرور و توصیف مفاهیم عقالنیت، عقالنیت اکولوژیک و استنتاج اصول عقالنیت اکولوژیک  -1

 پذیری در اکوسیستم شهری پذیری و استنتاج معیارهای زیستتوصیف مفهوم زیست  -2

 پذیریبررسی تطبیقی رویکرد مبتنی بر عقالنیت اکولوژیک و رویکرد زیست  -3

زیست  -4 معیارهای  زیر  و  معیارها  پیشران،  نیروهای  عقالنیت  استنتاج  رویکرد  به  توجه  با  پذیری 

 اکولوژیک   

 پذیری محالت در بافت کهن و جدید شهر کویری یزدای زیست بررسی مقایسه -5

دهنده محالت در بافت کهن  بررسی الگوهای اجرایی اصول عقالنیت اکولوژیک در عناصر تشکیل  -6

 شهر یزد در ابعاد فرم و کالبد، فضا، عملکرد، منظر، خدمات اکولوژیک در بافت کهن شهر یزد   

 پذیری محالت شهرهای کویری  یت اکولوژیک در بازآفرینی زیست استنتاج و تدوین قواعد عقالن -7 

مقایسه جستار  منظور  زیست به  و  اکولوژیک  عقالنیت  رویکردهای  مطالعه  ای  راهکار  از  پذیری 

استفاده شد، که شامل چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه    1تطبیقی جرج اف بردی

های مورد نظر در این و تفسیر مفاهیم دو رویکرد، شاخص  ضمن توصیف  .Beredy, 1966: 27))  است

پذیری و پرسش از متخصصین، مقایسه از طریق تحلیل و تبیین مفاهیم عقالنیت اکولوژیک و زیست

زیست، شهرسازی( تعیین ریزی شهری، محیطهای جغرافیا، برنامهمتخصص از رشته   30به روش دلفی )

و   استنتاج شد  اشتراک و تمایز دو رویکرد در حوزه مبانی و مصادیق  گردید. در روش دلفی وجوه 

پذیری با رویکرد عقالنیت اکولوژیک، مورد سنجش قرار گرفت. جهت معیارهای موثر در ارزیابی زیست

به دست آمد. به منظور    734/0آلفای کرونباخ استفاده شد، که عدد معادل    بررسی پایایی پرسشنامه از

 
1 George.F. Beredy 
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استتنتاج و تدوین قواعد عقالنیت اکولوژیک در شهرهای کویری از قیاس معیارهای مورد بررسی، در  

 دو بافت کهن و جدید شهر یزد و مشاهدات میدانی استفاده شد. 

 

 (: چارچوب نظری تحقيق 1شکل )

 (. منبع:) نگارندگان

 

 قلمرو تحقيق  - 4
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 ,UNESCO)  و یکی از بزرگترین مراکز تاریخی جهان است ایران تاریخی مرکز بزرگترین یزد شهر

با شرایط محیطی است،(2017 ارگانیک و سازگار  بافتی  یزد،  تاریخی شهر  بافت  پایه نوعی   .  بر  که 

به قرن   ،قدمت بسیاری از آثار تاریخی کشف شده در شهر یزد  گرفته است. عقالنیت اکولوژیک شکل

های دوم و سوم هجری، تردیدها  گردد. در عین حال کشف بناهای متعلق به قرنپنجم هجری باز می

تاریخ سکونت انسان در این خطه از هزاره   ،در هر صورت.  کندرا در تخمین قدمت شهر یزد بیشتر می

رفت فراتر  میالد  از  پیش  استسوم  دارای  ب  .ه  آن،  شهرسازی  وضعیت  نیز  و  تاریخی  کتب  استناد  ه 

فشرده و  ،  شهر یزد، ساختاری متحدالمرکزاولیه  سازمان فضایی    است.ای چندین هزار ساله  پیشینه 

کند و از فرم ارگانیک  شهر، این ساختار انبساط بیشتری پیدا مییه  سمت حاش  از مرکز به .ارگانیک دارد

  شده به عدم تعریف سلسله  مراتب تعریف تاری منسجم به غیرمنسجم، از سلسلهبه شطرنجی، از ساخ

میانی، سازمان  تغییر شکل می  ،مراتب بافت  تا حدودی  بافت مرکزی شهر و  دهد. درنتیجه، جز در 

ه سازمان فضایی شهر را از هم گسیختو  وجود آمده    های بیرونی شهر بهفضایی متخلخلی در بافت

پذیری در مقیاس محلی،  . به منظور بررسی زیست (67:  1388شهر،  مشاور آرمان )مهندسـین  است  

دومحله از بافت کهن و جدید شهر یزد انتخاب و مورد مقایسه قرارگرفته است. محالت مورد بررسی  

در این مطالعه، شامل محله فهادان از بافت تاریخی و محله آزادشهر از بافت جدید شهر یزد است، که  

 محدوده شهر یزد و محالت مورد مطالعه به نمایش گذاشته شده است. 2در شکل 

 

 
(: محدوده شهر یزد، محدوده بافت تاریخی و محله فهادان )در بافت تاریخی یزد(، محله 2شکل )

 آزادشهر)در بافت جدید یزد( 

 منبع: )طرح تفصیلی شهر یزد(.
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 ها و بحثیافته - 5

پذیری و استنتاج  ، مقایسه دو رویکرد عقالنیت اکولوژیک و زیستدر سه بخش  قیتحق  ی هاافتهی

به عنوان بن مایه اکولوژیک  برنامهعقالنیت  نیروهای ریزی زیستای قوی در  پذیری شهری، بررسی 

زیست  زیرمعیارهای  و  معیارها  اکولوژیک، پیشران،  عقالنیت  منظر  از  کویری  کهن  شهرهای  پذیری 

   شود.یارائه مپذیری بافت کهن و جدید شهر یزد، یستمقایسه وضعیت ز

 پذیری مقایسه دو رویکرد عقالنيت اکولوژیک و زیست  -5-1

پذیری با استفاده از روش دلفی معیارهای،  به منظور قیاس دو رویکرد عقالنیت اکولوژیک و زیست 

ای و ارتباطات دیالکتیک،  ابعاد مطالعاتی دو رویکرد، ارتباط با بستر و شرایط محیطی، مفاهیم بین رشته 

مبانی دو رویکرد   مکانی، ارتباط انسان و طبیعت و کانون ارزشی در حوزه -های متفاوت زمانی مقیاس

شهری، عملکرد   - های فضایی محیط محلیشهری،  ویژگی  - و معیارهای، فرم و کالبد محیط  محلی

محلی محلی  - محیط  منظر  اجتماعی   - شهری،  پویایی  و  اکولوژیک  فرایندهای  و  خدمات    -شهری، 

گرفت. نتایج  اقتصادی در حوزه مصادیق دو رویکرد استنتاج و ضریب همبستگی آنها مورد بررسی قرار  

  اشاره  86/0  یباال  یهمبستگ  یزانم  و ضریب همبستگی پیرسون به  SPSSحاصل از تحلیل آماری  

که   است  ذکر  به  الزم   کمترین   اجتماعی  -اقتصادی  فاکتورهای  مصادیق،  حوزه  هایمولفه   ازدارد. 

از   ار،یمع  ینا  نمود،  کسب  ها مولفه   سایر  به  نسبت  را  باال  معیار  انحراف  با   همراه  میانگین، اگرچه 

اهم  یفاکتورها دو    یتبا  هر    اما  شوند،می  محسوب  اکولوژیک  عقالنیت  و  پذیریزیست  رویکرددر 

از جدول بررس  شوند،می  محسوب  دیگر  پیشران  نیروهای  و  عوامل  از  متأثر  فاکتوری   یروهاین  یلذا 

 .پردازدیم  یکرددو رو یاسقابل ق یهابه مولفه  2جدول. شدند حذف یشرانپ 
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 پذیری های مورد بررسی جهت مقایسه دو رویکرد عقالنيت اکولوژیک و زیست(: مولفه2جدول ) 

 مقایسه دو رویکرد  مولفه مورد قياس 

فه 
ول

م
رد 

یک
رو

دو 
ی 

بان
ه م

وز
 ح

در
ها 

 

ابعاد مطالعاتی دو  
 رویکرد 

زیستی و اقتصادی محیط پذیری معموالً با توجه به ابعاد فیزیکی )کالبدی(، اجتماعی،  زیست
تواند، در ابعاد گیرد. از دیگر سو  مفاهیم و قواعد عقالنیت اکولوژیک میمورد بررسی قرار می

 های طبیعی نمود یابد.مختلف کالبدی، اجتماعی ، اقتصادی و محیط

ارتباط با بستر و 
 شرایط محيطی 

رد. این ارتباط یک ارتباط پویا هر دو رویکرد اشاره به انسان، محیط و ارتباط بین این دو دا
 کالبدی  ازای مابه و  فرهنگی -طبیعی تاریخی، محیط شامل گذشته و زمینه   به توجه است. عدم

 مرج و هرج  و نا همگونی  ایجاد باعث قدیمی، هایبافت با جدید  هایتوسعه  عدم هماهنگی و آن

 شود.پذیری می زیست بستر اکولوژیک و کاهش  تخریب شهری، سیمای  در
مفاهيم بين رشته ای  

و ارتباطات 
 دیالکتيک

ای و ارتباط دیالکتیک و سینرژیک بین توسعه هر دو رویکرد بر ایجاد یک درک بین رشته
زیستی( در سطوح مختلف، به منظور تقویت  اجتماعی و محیط  -)فیزیکی کالبدی، اقتصادی

 ریزی محیط شهری تأکید دارند. طراحی  و برنامه

های متفاوت  مقياس
 مکانی -زمانی 

شود. پذیری، مقیاس متفاوت، از مقیاس فردی تا مقیاس جهانی، استفاده میزیستدر ادبیات  
های خیابان، محله ،شهر، ایالت، کشور و غیره  تواند براساس جغرافیایی به بخشاین سطوح می

اکولوژیک میتقسیم های مختلف فراشهری، تواند در مقیاسبندی شود. همچنین عقالنیت 
 های طبیعی و مصنوع تجلی یابد. تار و عملکرد محیطشهری و فروشهری در ساخ

ارتباط انسان و  
 طبيعت 

زیستی، از نقطه نظر تأمین کیفیت زندگی در نظر گرفته پذیری ابعاد محیط در رویکرد زیست
شود و در رویکرد عقالنیت اکولوژیک مفاهیم، ارتباطات و فرایندهای اکولوژیک و تأثیر آنها می

گیرد، بلکه در الگوهای نه تنها در ساختار و عملکرد محیط طبیعی و مصنوع مدنظر قرار می
 اجتماعی نیز قابل بررسی است.     -های فرهنگی ی انسانی و ویژگیرفتار

 کانون ارزشی

پذیری، محور بررسی تأمین کیفیت زندگی انسانی است در حالی که در در رویکرد زیست 
پدیده  تمامی  انسان،  به  توجه  اکولوژیک ضمن  عقالنیت  دارای رویکرد  زنده  و موجودات  ها 

الف دیدگاه این جهانی به صرف منافع انسانی یا منافع مادی ارزش ذاتی می باشند و بر خ
 باشند. دارای ارزش نمی 

فه 
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م
رد 
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دو 
ق 

دی
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ه م
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 ح
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فرم و کالبد محيط   
 شهری -محلی 

یابی و ... از فاکتورهای گیری، مکانخصوصیات فرم و کالبد همچون تراکم، فشردگی، جهت
پذیری محیط مصنوع هستند و در عین حال با رعایت اصول و زیستتأثیرگذار در کیفیت و  

توانند بهترین سازگاری را با شرایط طبیعی و حداقل تاثیرگذاری قواعد عقالنیت اکولوژیک می
 منفی ایجاد نماید.

های فضایی  ویژگی
  -محيط محلی 

 شهری

گرایی، رعایت تناسبات، تعادل فضاهای پر و خالی و... فاکتورهای الهام یافته از پارادایم درون 
پذیری نقش فکری اکولوژی برای شهر هستند که در جهت تأمین آسایش محیطی و زیست

 ایفا می نمایند.  

عملکرد محيط محلی 
 شهری -

توانند ارتقاء  ها، طراحی فضاهای باز ، عمومی و سبز و... میها، اختالط کاربریتنوع کاربری 
ای برای یکپارچگی اکولوژیک و پویایی تواند زمینهکه میپذیری باشند. در حالی دهنده زیست

 اکوسیستم شهری و رشد خدمات اکوسیستمی فراهم آورد. 

 شهری -منظر محلی 
فاکتورهای اساسی در حفظ سیما و عناصر   از  اکولوژیک یکی  طبیعی، عوامل و فرایندهای 

پذیری و عقالنیت اکولوژیک مورد تأکید منظر شهری می باشند. که در هر دو رویکرد زیست
 است.

خدمات و فرایندهای 
 اکولوژیک

گیاهی و پاکیزگی پذیری بر دسترسی به آب، هوا، خاک سالم، پوشش  تاکید در رویکرد زیست 
از  طبیعی،  محیط  پایداری  و  بازخوردها  اکولوژیک،  فرایندهای  و  خدمات  است.  محیط 
مطالعات  در  است  الزم  که  است،  اکولوژیک  عقالنیت  رویکرد  در  بنیادین  فاکتورهای 

 پذیری به آن پرداخته شود.زیست

  -پویایی اجتماعی 
 اقتصادی

اقتصادی   -پذیری و عقالنیت اکولوژیک فاکتورهای اجتماعیزیستاگرچه در هر دو رویکرد  
واقع می بررسی  تأثیر  مورد  تحت  اکوسیستم شهری  در  فاکتورها  این  اینکه،  دلیل  به  شود، 

میمحیط قرار  طبیعی  و  مصنوع  نمیهای  تأمین گیرد،  در  پیشران  نیروی  عنوان  به  تواند 
 پذیری عمل نماید. زیست
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 )نگارندگان(. منبع: 

 

پذیری،  به منظور پاسخ به سوال اول پژوهش، مبنی بر رسالت عقالنیت اکولوژیک در ارتقاء زیست 

پذیری در  به قیاس این دو رویکرد و تطبیق اصول عقالنیت اکولوژیک با معیارها و زیرمعیارهای زیست

دو رویکرد و رسالت  (، بر تطبیق این3مقیاس محلی پرداخته شده است. مدل مفهومی حاصل )شکل 

 پذیری تأکید دارد.   عقالنیت اکولوژیک در ارتقاء زیست

 

 
 پذیری در مقياس محلی(: تطبيق اصول عقالنيت اکولوژیک با معيارها و زیرمعيارهای زیست3شکل)

 منبع: )نگارندگان(. 

 

زیست  - 5-2 زیرمعيارهای  و  معيارها  پيشران،  نيروهای  منظر  بررسی  از  عقالنيت پذیری 

 اکولوژیک در شهرهای کویری 

زیرمعیارها مطالعه این در پیشران، معیارها و  دو محله،   پذیریزیست ارزیابی منظور  به نیروهای 

 بررسی مورد و فهادان )در بافت کهن( و آزادشهر )در بافت جدید( از منظرعقالنیت اکولوژیک انتخاب

  (.3گیرند )جدول می قرار
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پذیری شهرهای کویری از منظرعقالنيت  يشران، معيارها و زیرمعيارها در زیستنيروهای پ -3جدول 

 اکولوژیک 
نيروی  
 پيشران 

 زیر معیارها  معيارها 

فرم و کالبد  
 محلی

 -عوامل محيطی 
 طبيعی 

گیری  ها با توجه به جهت و میزان تابش خورشید، جهتگیری ساختمانجهت
یابی محالت با بادهای مطلوب، مکانها و معابر با توجه به جهت وزش ساختمان 

یابی محالت با توجه به دسترسی به آب  توجه به شرایط توپوگرافی منطقه، مکان
 قنات

 نسبت فضای باز به توده ساختمانی   -مساحت توده وفضا  فشردگی 

 تراکم جمعیت -تراکم ساختمانی  -تعداد طبقات در بلوک تراکم

 ها گیری معابر و خیابانجهت -ها ساختمانگیری جهت گيریجهت

 (محصوریت معابر )تناسبات عرض و ارتفاع -عرض مسیرهای پیاده  تناسبات و نظم

 ها تنوع شکل و فرم ساختمان تنوع کالبدی
 سازگاری خط آسمان با اقلیم و جهت باد خط آسمان

مصالح )جنس و  
 رنگ( 

 مصالح )جنس، رنگ( بدنه و کف 

فضای  
 محلی

 ارتباط فضاهای محلی از طریق معابر پیاده پيوستگی فضایی 

 خوانایی 
  -تنوع رنگ جهت خوانایی بیشتر فضا -های محلی در فضاسلسله مراتب نشانه

ایجاد بافت  - شکل و فرم متفاوت و متجانس فضاها جهت درک موقعیت مکانی 
 سازی و بصری در جداره و کفمحسوس فیزیکی در کف

 گرایی فضایی درون  درونگرایی 
 وجود تنوع فضایی و امکان استفاده از آن در شرایط مختلف انعطاف پذیری 

 های مقاوم و مناسب برای شرایط بحران )طبیعی و مصنوع(وجود سازه  ایمنی

 
 آسایش محيطی

گیری فضایی عاری از  شکل -نور طبیعی و مصنوعی مناسب جهت روشنایی
وجود  -بخش در فضا جهت آسایش بصریهای آرامش وجود رنگ  -صوتیآلودگی 

های آشنایی و ملموس برای وجود فضایی متشکل از سمبل -شکل و فرم نرم فضا
 امکان تهویه مطبوع فضا  -وجود گیاهان طبیعی و آبنماهای طراوت بخش -مردم

ها و  توجه به نیازها ، قابلیت -رعایت تناسب میان اندام محلی و اندام انسان مقياس انسانی
 حواس بصری

 تعادل و کارایی
چیدمان  -تعادل بین مسیرهای سواره و پیاده  -تعادل بین فضاهای پر و خالی

 بهینه مجموعه انواع فضاها به منظور درک بهتر سازمان فضایی 

 عملکرد 
 محلی

 هاتنوع کاربری
 

  -زندگی )راسته، بازار،..(های تجاری جهت پویایی فضا و جریان کاربری 
های کاربری -های فرهنگی جهت غنای فرهنگی )کتابخانه، مکتب، و...( کاربری 

های تفریحی و فراغتی  کاربری - مذهبی به منظور غنای مذهبی )تکیه، مسجد،...(
به منظور تزریق روحیه شادی و نشاط) پارک، باغ، میدان، میدانچه، راسته، سرا و  

 )... 

 ها در مراکز محلی ترکیب کابری -ها و مراکز خدماتیتوزیع متعادل کانون هااختالط کاربری

 مقیاس عملکرد  - پایداری عملکرد در عناصر محلی )بازار، میدان، میدانچه... (  پایداری عملکرد 

 امنيت
وجود ارتباط بصری فضاهای پی در پی و کاهش زوایای   -وجود روشنایی معقول

 وجود تناسب میان تراکم جمعیت و ابعاد فضا  -پنهان 

دسترسی و نفوذ  
 پذیری 

 رعایت سلسله مراتب دسترسی  -وجود گذرها و معابر متعدد به فضاهای شهری 
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پذیری شهرهای کویری از منظرعقالنيت نيروهای پيشران، معيارها و زیرمعيارها در زیست -3جدول ادامه 

 اکولوژیک 

 ی پژوهش(.هاافته)ی: منبع

 

 پذیری بافت کهن و جدید شهر یزدمقایسه وضعيت زیست - 5-3

پذیری از منظر عقالنیت اکولوژیک، در در دو بافت کهن  زیست نتایج حاصل از مقایسه معیارهای  

پذیری محله فهادان از بافت کهن،  (، حاکی از آن است که وضعیت زیست 4و جدید شهر یزد )جدول  

شود. خدمات  پذیری محله آزادشهر از بافت جدید، تقریباً نامناسب ارزیابی میمتوسط و وضعیت زیست 

دهد. در  پذیری را نشان میترین معیار زیستافت جدید شهری ضعیفو فرایندهای اکولوژیک در ب 

کهن شهر یزد معماری سازگار با شرایط اقلیمی منجر به استفاده از مواد و مصالح بومی و سازگار    بافت

زیست شده است که قابلیت پایداری طوالنی مدت و بازیافت را داشته و با ضریب حرراتی باال  با محیط

ها و فرورفتگی دیوارها، افزایش  آمدگینموده است. ارتفاع دیوارها، پیشحرارتی عمل می همانند عایق

حرارتی، شکلسطح سایه میداناندازی، کاهش جزایر  اقلیمی همانند  عناصر  میدانچهگیری  و  ها،  ها 

ا هعبور جریانات آب قنات در محالت، ترکیب مسیر عبورجریان آب و هوا همراه با درختان در کوچه

ای را  گیری مناسب معابر در جهت باد مطلوب و تهویه مناسب محالت همگی زمینهو معابر، جهت

های  نموده است. فاکتورهایی که به ندرت در بافتبرای حضور عناصر طبیعی در داخل محالت ایجاد  

یط  های کهن شهری را در شراپذیری بافتجدید شهر یزد تجلی یافته است. همین امر وضعیت زیست 

 زده است.  های جدید رقم بهتری در مقایسه با بافت

فضاهای عمومی و  
 باز

 فضا برای تعامالت اجتماعی  -گیری فضاهای پیاده مدار شکل

 باغات و فضاهای سبز خصوصی  -عمومی ها و فضاهای سبز پارک فضای های سبز

 مسیرهای حرکت پیاده و دوچرخه  -های حمل و نقل عمومیسیستم حمل و نقل پایدار 

نيروی  
 پيشران 

 زیر معیارها  معيارها 

 محلیمنظر 

 -مولفه فيزیکی 
کالبدی ) طبيعی و  

 مصنوع (

تجهیزات و مبلمان شهری   -استفاده از سنگفرش و کاشت گونه های بومی
معابر،  کاشت مسیرهای ها،محله باغ -سبز عمودی  منظرسازی  -هنرهای خیابانی

 -بافت محله در های طبیعیسیکل عناصر و ادغام  -سبز  دیوارهای ها وسبز راه 
 نمای ساختمان  -حضور آب و آبنما -سطوح مختلف  و عمومی در باز فضای

مولفه زیبایی 
 شناختی 

 ) آسایش بصری( 
 رنگ و نورپردازی  -مقیاس و تناسبات فضا  -ریتم و تقارن

 -مولفه هویتی 
 مکانی

 هانمادها و نشانه -های فرهنگی، تاریخی بناها و یادمان 

خدمات و  
فرایند 

اکولوژیک 
 محلی

خدمات 
 اکوسيستمی 

پرهیز از اتالف  -تجدیدپذیر  های انرژی  از استفاده  -حفظ انرژی و منابع طبیعی
آبی،  منابع سالمت -مواد از  مجدد استفاده  و بازیافت های نشانه  شدن منابع و دیده 

 و باران آب سطحی و های آب  ساماندهی -آبی  هایو بدنه هاآبراه  های آب، جریان 
جریان هوای پاک و کاهش   -پیوستگی شبکه اکولوژیک -آن ازمجدد  استفاده 

کنترل انواع آلودگی )هوا،   -کریدورهای جریان آب و جریان هوا -جزایر حرارتی
 آب، خاک، صوت(
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 های فهادان و آزادشهر با توجه به معيارها و زیرمعيارهاپذیری محله(: مقایسه وضعيت زیست4جدول ) 

 ی پژوهش(. هاافته)ی: منبع 

 

پذیری از منظر عقالنیت اکولوژیک، و استنتاج به منظور بررسی و تعیین اهمیت معیارهای زیست

میزان تأثیرگذاری و همبستگی های کهن شهری، به بررسی  قواعد عقالنیت اکولوژیک حاکم در بافت

پذیری در دو بافت کهن و جدید شهر یزد  پذیری، همچنین قیاس زیستمعیارها و زیرمعیارهای زیست

 (. 6و  5پرداخته شد )جدول 

 
پذیری از منظر عقالنيت اکولوژیک در بافت (: ضریب تاثيرگذاری و همبستگی معيارهای زیست5جدول)

 ( کهن شهر یزد )محله فهادان یزد

نيروهای پيشران در تامين 

زیست پذیری اکوسيستم 

 شهری

زیست پذیری 

 محله فهادان 

نيروهای پيشران در تامين زیست  

اکوسيستم شهری پذیری   

زیست پذیری 

 محله آزاد شهر

9256/2 فرم و کالبد محله آزادشهر 9333/3 فرم و کالبد محله فهادان    

8533/2 فضای محله آزادشهر 5733/3 فضای محله فهادان   

9474/2 عملکرد محله آزادشهر 7211/3 عملکرد محله فهادان    

3556/2 منظر محله آزادشهر 6167/3 منظر محله فهادان    

خدمات اکولوژیک محله  

 آزادشهر
1211/2 8037/3 خدمات اکولوژیک محله فهادان    

 زیست
 پذیری 

فضای  
 محلی

فرم و  
کالبد  
 محلی

عملکرد 
 محلی

منظر 
 محلی

خدمات 
 اکولوژیک

  

ن 
که

ت 
باف

ر  
 د

ی
تگ

س
مب

 ه
ب

ری
ض

 

00 /1  931 /0  904 /0  730 /0  673 /0  796 /0  Correlation 
Coefficient  زیست

/000 0 پذیری   000 /0  000 /0  001 /0  001 /0  Sig. (2-
tailed) 

931 /0  00 /1  785 /0  653 /0  473 /0  612 /0  Correlation 
Coefficient   فضای

0/ 000 محلی  0 000 /0  000 /0  005 /0  001 /0  Sig. (2-
tailed) 

904 /0  785 /0  00 /1  572 /0  467 /0  581 /0  Correlation 
Coefficient   فرم و کالبد

0/ 000 محلی  000 /0  0 001 /0  005 /0  001 /0  Sig. (2-
tailed) 

730 /0  653 /0  572 /0  00 /1  512 /0  476 /0  Correlation 
Coefficient  عملکرد

0/ 000 محلی  000 /0  001 /0  0 001 /0  005 /0  Sig. (2-
tailed) 

763 /0  473 /0  467 /0  512 /0  00 /1  479 /0  Correlation 
Coefficient  منظر محلی 

001 /0  005 /0  005 /0  001 /0  0 005 /0  Sig. (2-
tailed) 
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 (.ی پژوهش هاافته)ی: منبع
پذیری از منظر عقالنیت اکولوژیک در بافت کهن شهر یزد  نتایج حاصل از تحلیل آماری زیست

فاکتورهای فضای محلی، فرم و کالبد محلی و خدمات اکولوژیک بیشترین میزان  بیانگر آن است که  

 طریق  از   محلی  فضاهای   ارتباطهمچون    یارهایی . معنمایند می  ایفا   پذیریتأثیرگذاری را در ارتقاء زیست

 مصنوعی   و  طبیعی  نور  وجود  مختلف،  شرایط  در  آن  از  استفاده  امکان  و فضایی  تنوع  وجود  پیاده،  معابر

  در  بخش آرامش هایرنگ  وجود -صوتی آلودگی از عاری فضایی گیریشکل -روشنایی جهت اسبمن

 و  آشنایی   هایسمبل   از  متشکل  فضایی  وجود  -فضا   نرم  فرم  و  شکل  وجود  -بصری  آسایش  جهت  فضا

  تعادل  فضا،  مطبوع  تهویه  امکان  -بخش  طراوت  آبنماهای  و  طبیعی  گیاهان   وجود  -مردم  برای  ملموس

 به  فضاها  انواع  مجموعه  بهینه  چیدمان  -پیاده  و  سواره  مسیرهای  بین  تعادل  -خالی   و  پر  فضاهای  بین

  یکهن تجل  یهادر بافت  ژیکاکولو  یتاصول عقالن  یرکه تحت تاث  فضایی  سازمان  بهتر  درک  منظور

گیری   همچنین فشردگی بافت، جهتداشته است.  یریپذیست ز یجاددر ا یرچشمگ یاست نقش یافته

و جهتمناسب ساختمان رنگ(  و  نظم هندسی، مصالح ساخت )جنس  و  تناسبات  معابر،  گیری ها، 

یابی  ها و معابر با توجه به جهت و میزان تابش خورشید و جهت وزش بادهای مطلوب، مکانساختمان 

منطقه، مکان توپوگرافی  به شرایط  توجه  با  قنات  محالت  آب  به  به دسترسی  توجه  با  یابی محالت 

 ای را برای افزایش فرایندهای اکولوژیک و خدمات اکوسیستمی ایجاد نموده است.نه زمی

 
پذیری از منظر عقالنيت (: ضریب تأثيرگذاری و همبستگی معيارها و زیر معيارهای زیست6جدول)

 اکولوژیک در بافت جدید شهر یزد ) محله آزاد شهر یزد(

 زیست
 پذیری

فضای 
 محلی

فرم و 
کالبد 
 محلی

عملکرد 
 محلی

منظر 
 محلی

خدمات 
 اکولوژیک 

  

ید 
جد

ت 
باف

در 
ی 

تگ
س

مب
 ه

ب
ری

ض
 

000/1  585/0  780/0  591/0  652/0  701/0  Correlation 
Coefficient  زیست پذیری 

0 001/0  000/0  001/0  001/0  000/0  Sig. (2-
tailed) 

585/0  00/1  496/0  555/0  586/0  463/0  Correlation 
Coefficient  فضای محلی 

001/0  0 005/0  001/0  002/0  001/0  Sig. (2-
tailed) 

780/0  496/0  00/1  429/0  632/0  431/0  Correlation 
Coefficient   فرم و کالبد

000/0 محلی   005/0  0 018/0  001/0  005/0  Sig. (2-
tailed) 

591/0  555/0  429/0  00/1  348/0  483/0  Correlation 
Coefficient   عملکرد

001/0 محلی   001/0  018/0  0 01/0  001/0  Sig. (2-
tailed) 

652/0  586/0  632/0  348/0  00/1  319/0  Correlation 
Coefficient  منظر محلی 

001/0  002/0  001/0  01/0  0 085/0  Sig. (2-
tailed) 

701/0  463/0  431/0  483/0  319/0  00/1  Correlation 
Coefficient 

796 /0  612 /0  581 /0  476 /0  497 /0  00 /1  Correlation 
Coefficient  خدمات

اکولوژیک 
 محلی

001 /0  001 /0  001 /0  005 /0  005 /0  0 Sig. (2-
tailed) 

30 30 30 30 30 30 N 
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000/0  001/0  005/0  001/0  085/0  0 Sig. (2-
tailed) 

خدمات  
اکولوژیک  

 N 30 30 30 30 30 30 محلی 

 ی پژوهش(.هاافته)ی: منبع

توان چنین استنباط نمود، که به رغم گذشت  های مورد بررسی، میپذیری محلهاز مقایسه زیست

کوتاه زمان  از  مدت  زیست تر  معیارهای  آزادشهر  محله  ساخت  و  سوی اجرا  از  شده  ارزیابی  پذیری 

نامناسب وضعیت  در  زیست محققین،  نامناسب  وضعیت  دارد.  قرار  به  تری  مربوط  تنها  نه  پذیری، 

های محیط های محیط طبیعی )منظر محلی و خدمات و فرایندهای اکولوژیک( است، بلکه مولفهمولفه 

شود. به عبارتی عدم کاربست کالبد محلی، فضای محلی و عملکرد محلی( را مشمول میمصنوع )فرم و  

های جدید شهر یزد، همبستگی اندکی را بین خدمات و  صحیح اصول عقالنیت اکولوژیک در بافت

نماید. به عبارتی  کالبد و فضای محلی ایجاد می  -فرایندهای اکولوژیک با معیارهای منظر، عملکرد، فرم

های کهن شهری به عنوان چارچوبی فکری  ریزی بافتاصول عقالنیت اکولوژیک در فرایند برنامهتجلی  

پذیری و ارتقاء کیفیت زندگی ایجاد نموده است. نتایج  نقشی قابل توجه در انسجام معیارهای زیست

یر فرم و کالبد  حاصله، کامالً با مطالعات نوروزیان و همکاران، رحمانا و همکاران، ژنگ و لو مبنی بر تأث

پذیری تأکید داشته و  محله، فضای محله و عملکرد محله در تأمین کیفیت محیطی و ارتقاء زیست

های مصنوع با شرایط فضایی محیط  -نتایج فورالن و شارما را مبنی بر هماهنگی فاکتورهای کالبدی

تأیید می  -محیطی عناصر طبیعی در شهرهای کویری  و   مهم  این   بر  تایج ن  نماید. همچنیناقلیمی 

  و   فضا  ،فرم و کالبد   با  محلی،  اکولوژیک  فرایندهای  و  خدمات   بین  باالتری  همبستگی  که  تأکید دارد،

  یتجل  عبارتی  به.  است  برخوردار  شهری  جدید  بافت  با  مقایسه  در  کهن بافت  در  محلی  منظر  و  عملکرد

 در  پذیریزیست  کنندهتأمین  کهن،بافت  عملکرد و منظر    ،در ساختار  یکاکولوژ  یممفاه  ینب  یوندپ 

 .است بوده  ها قرن طی  در ی، محل یاسمق

الگوهای اجرایی اصول عقالنيت اکولوژیک در عناصر تشکيل دهنده محالت در بافت   -5-4

 کهن شهر یزد 

تأثیرگذاری در نتایج حاکی از آن است، که فضای محلی، فرم و کالبد محیط مصنوع از بیشترین  

بافت کهن یزد، فرم و کالبد کامالً با بستر طبیعی  پذیری محله فهادان برخوردار است. درتأمین زیست

از باد مطلوب مکانگیری ساختمانهماهنگی دارد. جهت یابی  ها و معابر به منظور حداکثر استفاده 

 شود.می        دیده متوازن دراین محله ساختاری و پیوسته بافتی با شده است. شهرسازی منسجم

ساکنان، همراه با بافت فشرده و متراکم با حداقل میزان فضاهای   زندگی نیاز با زمین متناسب مصرف

جهتگمشده   ساختماناست.  نورگیری گیری  مطلوب،  باد  از  استفاده  حداکثر  جهت  در  معابر  و  ها 

ت خورشید در تابستان و زمستان است. تناسبات  مناسب و طبیعی ساختمان و استفاده بهینه از حرار

شده  اندازی انجام  و نظم هندسی معابر به منظور بهینه نمودن جریان هوا، تهویه مناسب، حداکثر سایه

پیاده طریق  از  محلی  فضاهای  ارتباط  میراهاست.  است.  ها صورت  حاکم  فضایی  پیوستگی  و  پذیرد 
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مذهبی )مسجد، )معبر،    فضاهای محلی شامل فضاهای  تکیه، سقاخانه(، فضاهای حرکتی  حسینیه، 

...(، فضای گذران  کوچه، میدان، میدانچه و...(، فضای تجاری )بازار، سرا، راسته، میدان، میدانچه و 

های محلی، پارک، میدان، میدانچه، پاتوق و...( و فضاهای فرهنگی )مکتب، اوقان فراغت و تفریحی )باغ

اس  )... محلی،  سرای  کاربری مدرسه،  از  تنوعی  محالت  در  میت.  دیده  در    هایبازار  شود.ها  سنتی 

است. این  ارتباطی و حفاظتی  ،  خدماتی و فرهنگی  اجتماعی،   مذهبی،  ،اقتصادیعملکردهای    بردارنده

حمام جزئی از بافت    مسجد،  تیمچه،  سرا،  چهارسوق،  راسته،  ای از دکان و حجره،با مجموعه  بازارها

شاهرگ حیاتی  و  کننده روح حاکم بر جامعه زمان خود  بازارها منعکس رود.می  شماره  ب  محالتقدیمی  

که  شهر   گرفته  معموالًهستتند،  وضعیت محیط شکل  تناسب  به   اند.به  توجه  با  ساختمانی  مصالح 

هایی سرپوشیده  اهه رازارها، پیاد آورد بوده است. بو مصالح بوم  سنگ،  امکانات محیطی از خشت، آجر،گل

هستند، که ضمن ایجاد فضایی برای حرکت، کسب و کار، مبادله کاال و داد و ستد، محلی برای گذر و  

فراهم می خاطرات جمعی  ایجاد  و  و دسته جمعی  آئینی  مراسم  برگزاری  برای  مکانی  و  آورد.  گذار 

و  ها معابر، حیاط  وع هستند.کننده جریانات نور، هوا و تهویه مطبها تقویتبازارها هنوز با گذشت سال

باریک و نسبتاً    هاکوچه  شوند. نامطلوب محافظت می  در برابر عوامل جوی و به خصوص بادها  ساختمان 

باشند. معماری و طراحی مناسب محالت، عناصر محلی و نوع  میمسقف و یا دارای ساباط    ،طوالنی

نماید.  های طبیعی ایجاد میفاده از انرژی ای را برای کاهش مصرف انرژی و استمصالح ساختمانی زمینه 

کاربری  و حضور اختالط  آلودگی شده  ایجاد  پیاده موجب کاهش  و مسیرهای  پیوستگی فضایی  ها، 

نمادها و بناهای تاریخی، فرهنگی، فضاهای باز محلی، تناسبات فضایی محیط را در جهت مطلوبیت  

می مفاهیبیشتر سوق  بین  عمیق  پیوند  عبارتی  به  عملکرد  دهد.  و  ساختار  با  اکولوژیک  عقالنیت  م 

پذیری محلی ایجاد نموده است. با توجه ای را برای ارتقاء زیست محالت در بافت کهن شهر یزد، زمینه 

به   7پذیری با رویکرد عقالنیت اکولوژیک، در جدول  به میزان تأثیرگذاری معیارهای موثر در زیست 

 شود.پذیری محالت شهرهای کویری پرداخته میرینی زیستتدوین قواعد عقالنیت اکولوژیک در بازآف
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 پذیری محالت شهرهای کویری(: قواعد عقالنيت اکولوژیک در بازآفرینی زیست7جدول )

 

اصول عقالنيت 
 اکولوژیک 

 قواعد عقالنيت اکولوژیک در مقياس محلی

 تأمين نيازهای انسانی 

)تأمین مسکن و سرپناه، تأمین و توزیع  آب سالم، استفاده    تأمين عناصر حياتی بقاء
بهرهاز منابع آب زیرزمینی، ایجاد مخازن ذخیره سازی  برداری از آب، ذخیرهسازی و 
 ها و ...(آب به صورت یخ در فصل زمستان )یخچال

ها  )تأمین فضاهای باز و سبز و باغ  تأمين کيفيت زندگی، سالمت، آسایش و راحتی 
 عابر و دوچرخه شبکه به بخشیدن دمات تفریحی، تفرجی و فرهنگی، اولویتبرای خ

های  تجدیدپذیر ، توزیع مناسب زیرساخت هایانرژی کاربری، استفاده از پیاده، اختالط
 شهر(  تاریخ و فرهنگ اقلیم، با هماهنگی در محلی، معماری

تفکر سيستمی، دیدگاه 
کل نگر و لحاظ نمودن  

 بازخوردهاارتباطات و 

)پیوستگی فضایی محلی، ارتباط محله ها با یکدیگر، ارتباط بافت   ایجاد کل ارتباطی
 محلی، تطابق بافت در طبیعی هایسیکل  و تاریخی با نواحی اطراف، پیوستگی عناصر 

محلی هوا، وضعیت با ساختار  و  فضایی توپوگرافی، آب  تنوع  در -اقلیم،  عملکردی 
 مندی از مزایای اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی(  محالت، توسعه هماهنگ و بهر

ساختار سلسله مراتبی 
های  و حفظ مقياس

 مختلف 

)ساختارهای سلسله مراتبی توزیع امکانات و خدمات،    حفظ ساختار سلسه مراتبی
مراتب   سلسله  رعایت  هوا،  جریان  و  آب  جریان  کریدورهای  مراتبی  سلسله  ساختار 

 دسترسی( 

  یکپارچگی اکولوژیک، 
مدیریت فرایندها و  

 هاسيستم پویایی

زیست  محيط  طبيعی  الگوهای  با  محلی  شکل  کریدورهای   هماهنگی  )تبعیت 
ویژگی از  آب، ارتباطی  جریان  طبیعی  مسیرهای  ساماندهی  محیط،  طبیعی  های 

دهی کوچه های اصلی در مسیر اصلی جریان آب، تبعیت بافت شهر به صورت  شکل
متراکم و فشرده  با توجه فرایندهای اکولوژیک، حفظ و استفاده از عناصر سبز طبیعی  

های اصلی  ریان آب قنات، محافظت از اکوسیستمدر فضاهای عمومی و مسیرهای ج
 )گونه های طبیعی، باغات و...( 

ها با عناصر طبیعی باد، آب، گیاه، نور  )ترکیب عمارت  ترکيب بافت محلی با طبيعت
باز و سبز   در های طبیعیسیکل عناصر و و...، ادغام بافت محلی، پیوستگی فضاهای 

 و مسیرهای دوچرخه، کریدورهای هوا(   ها ها، سبزراهمحلی، وجود پیاده راه

تنظيم مداخالت انسانی  
در فرایندهای  
 اکوسيستمی 

پایدار   ساز  و  ساخت  ضریب  ایجاد  بارنگ،  مصالح  آورد،  بوم  مصالح  از  )استفاده 
 حرارتی، قابلیت بازیافت مناسب( 

ها، طراحی محیط متناسب با  )اختالط کاربری  ترکيب مناسب ساختار و عملکرد
های متراکم و فشرده برای کاهش تأثیر شدت نور  آهنگ موزون طبیعت،  وجود بافت

 خورشید، شدت طوفان و... ، توسعه متراکم واحدهای همسایگی( 
آلودگی توليد  و  طبيعی  منابع  مصرف  کاربری  کاهش  کاهش  )اختالط  برای  ها 

بافت شهری   انرژیمتراکم و کاربریفواصل، ایجاد  استفاده از  های پاک های فشرده، 
ها و معابر، استفاده از رنگ  همچون باد، آب، انرژی خورشید، طراحی  مناسب ساختمان

 ها و... ( ها، معابر، کوچهها برای ساختمانو جنس مصالح ساختمان
صحيحمکان  سکونت  یابی  مکانگاه)استقرار  در  اها  و  ایمنی  دارای  منیت،  های 

ویژگی مکانشناسایی  کالبدی،  توسعه  برای  طبیعی  محیط  جهتهای  و  گیری  یابی 
خیابان کوچهصحیح  ساختمانها،  معابر،  اقلیمی،  ها،  محیطی،  شرایط  به  توجه  با  ها 

مکانمکان مطلوب،  باد  به  دسترسی  برای  باد  جریان  کریدورهای  صحیح  یابی  یابی 
هایی برای تجربه تنفس  ریزی مکانحی و برنامهطرا  -های آبی،  صحیح کریدورها و سازه

 فضاهای باز وسبز(   و ساختمانی هایتوده صحیح یابیمحلی، مکان
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 پذیری محالت شهرهای کویری(: قواعد عقالنيت اکولوژیک در بازآفرینی زیست7جدول )

 ی پژوهش(.هاافته)ی: منبع

 

 نتيجه گيری   - 6

اکوسیستم شهری و متشکل از عناصر کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و  هایی از محالت، زیر سیستم

ریزی عالوه بر شناخت کامل و دقیق اهداف، معیارها و اکولوژیکی هستند. نظر به اینکه هر نوع برنامه

  و  هاویژگی  به  های مکانی، زمانی و بستر طرح است، توجههای هدف، نیازمند توجه به ویژگیشاخص

های  شیوه   بیشتر  هرچه  کاربرد  و   جامع  هایحل   راه  ارائه  از  پرهیز  اکولوژیک،  -اجتماعی   تعامالت

سازگاری با شرایط محیطی و بازآفرینی عقالنیت نهفته در پایداری محیطی، امری ضروری برای طراحی 

های  ریزی و طراحی محله در دهه شود. به طور کلی الگوهای برنامهریزی شهری محسوب میو برنامه

اصول عقالنيت 
 اکولوژیک 

 قواعد عقالنيت اکولوژیک در مقياس محلی

خدمات ارتقاء 
 اکوسيستمی 

خورشيد  تابش  تأثير  شدت  کاهش  برای  محلی  شکل  )ایجاد    ساماندهی 
سایهبانسایه سطح  افزایش  منظور  به  معابر  مسیر  در  متوالی  ایجاد  های  اندازی، 

ساختمانکوچه و  بلند  دیوارهای  با  باریک   سایه  های  سطح  افزایش  برای  بلند  های 
یچ در پیچ برای کاستن از نفود ممتد آفتاب در  ها و معابر به شکل پاندازی، توسعه راه

جهت ساختمانمعابر،  مناسب  در  گیری  آفتاب  مناسب  دریافت  برای  مسکونی  های 
 تابستان و زمستان،  

بادهای  از  پرهيز  و  مطلوب  بادهای  از  استفاده  برای  محلی  ساماندهی شکل 
ها  ن برای خانهایجاد بادشک-)ایجاد معابر عمود بر جهت بادهای نامطلوب،  نامطلوب  

تهویه و خنک کردن درون ساختمانو کوچه برای  بادهای مطلوب  از  استفاده  ها  ها، 
گیری  ها، جهتها در دیوارها و سقفها و روزن)بادگیر، تاالر وداالن و...( ، ایجاد داالن

روزن داالنبازشوها،  جریان  ها،  مسیر  در  هوا  جریان  کریدورهای  و  بادگیرها  ها، 
ها و معابر به شکل سلسله مراتبی و پیچ در پیچ برای کاستن از  توسعه راهبادمطلوب،  

 میزان گرد و غبار بادهای نامطلوب ( 
)تلفیق   تلطيف و تعدیل گرمای هوا با استفاده از عناصر طبيعی و انسان ساخت

های عبور آب طبیعت با بافت شهری ساخته شده، ترکیب درختان و گیاهان با جوی
روها،  ها و پیادهها و معابر، هدایت مسیرهای آب سطحی از کنار خانهقنات در کوچه

استفاده از سنگفرش در معابر برای کاهش جزایر حرارتی، استفاده از مصالح ساختمانی  
های باد و آب در با رنگ و جنس مناسب برای کاهش جزایر حرارتی، ترکیب جریان

 ها(  خانهها و  معابر ، کوچه
شبکه   اکولوژیک)  ایجاد  پيوسته  مناسب،  های  باد  جریان  پیوسته  کریدورهای 

های سبز اکولوژیک همچون  پیوستگی شبکه  - کریدورهای پیوسته جریان آب )قنات(،  
ها، گودال ها، میدانچهها، فضاهای سبز، مراکز محالت، میدانها و داخل، پارکباغ محله

ها،  ها، معابر، کوچهیدورهای سبز و آبی در حاشیه خیابانها،  ترکیب کر باغچه خانه
 ها(  خانه

 رویکرد مشارکتی 
مشارکتی بهره  رویکرد  و  حفظ  در  مشترک   )مشارکت  منابع  از  مناسب  برداری 

های انسانی، ایجاد نظام ها و  اجتماعی، حفظ سرمایه  -طبیعی، حفظ تنوع فرهنگی  
 های مدیریتی محلی، توزیع عادالنه منابع و امکانات(  تشکل 
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در تجربه   اخیر  و  خردگرایی  فکری  اصلی  جریان  اساس دو  بر  خردگراها  است.  تفکیک  قابل  گرایی 

که،  دهند، در حالیریزی را انجام میهای خود نسبت به زندگی آرمانی آینده طراحی و برنامهدیدگاه

،  گراها بر اطالعات قابل کسب از محیط انسان ساخت، تجربیات حاصل از ارتباط انسان با محیطتجربه 

 توان با فلسفه مدرنیسم و پست مدرنیسم قیاس نمود.   تأکید دارند. از این سبب، این دو الگو را می

گرایی، عقالنیت اکولوژیک را به عنوان رویکردی در این مطالعه، ضمن توسل به جریان فکری تجربه 

تاریخی و وابسته به زمینه که  های اثبات شده از لحاظ  ها، قواعد و استراتژی منشعب ازتجربیات، ایده

پیوند بین مفاهیم اکولوژیک را با محیط مصنوع برقرار ساخته و بر خلق ساختار و عملکرد پایدار تأکید  

پذیری در دو حوزه نماید. لذا ضمن تطبیق دو رویکرد عقالنیت اکولوژیک و زیست ورزد، معرفی میمی

  و  فرم هایبخش در اکولوژیک عقالنیت  از منظر ریپذیمبانی و مصادیق به استخراج معیارهای زیست

 محلی  اکولوژیک  فرایندهای   و  خدمات  و   محلی  منظر  محلی،   عملکرد  محلی،   فضای  محلی،  کالبد 

از    یت حکا  یزد، شهر    ید و جد  یخیحاصله در محالت دو بافت تار  معیارهای  ارزیابی .  است  شده  پرداخته

هستند. به    ید نسبت به بافت جد  یباالتر  پذیریتزیس  دارای  تاریخی  بافت  در   محالتآن دارد که،  

  تاریخی،   بافت  محالت  طراحی  و   ریزی برنامهدر    یکاکولوژ  عقالنیتاصـول و قواعد    حاکمیت  ی عبارت

ا  یعیطب  یطمح  یبترک  به  منجر مصنوع،  پا  یجادو  عملکرد  و   یازهای ن  ینتأم  یدار،ساختار 

امروزه  است  شده  پذیریزیست   ارتقاء  و  فضا  از  کنندگاناستفاده و چرا   یب  سلطه.  بر   یچون  انسان 

مح  طبیعت و  است  باخته  تنها  صرف،  فیزیکی   - کالبدی  هاییطرنگ    کنندهتأمینتواند    ینم  ییبه 

 های سیستم   پایداری  و  مصنوع  و   طبیعی  محیط  بین  تعادل  گرو  در  پذیریزیست.  باشد   کاربران  نیازهای

ا  با.  یابدمی  معنا  اکولوژیک  -اجتماعی به  انتزاع   یانهجهان شمول، مطلق گرا  یاتنظر  ینکهتوجه    یو 

برنامه  تواندینم باشد،    ینقش  یشهر  یکاکولوژ  یزیردر  که   اینرو،  از داشته  فکری،  چارچوب  تجلی 

محیطبرنامه رویهریزی  و  عقالیی  صرفاً  فرایند  از  را  شهری  برنامههای  به  با ای  که  محتوایی  ریزی 

ولوژیک بستر خاص خود عجین شده است، از اهمیت بسزایی برخوردار است. اک  -های اجتماعیارزش 

زیست  معیارهای  با  اکولوژیک  عقالنیت  اصول  تطبیق  مطالعه  این  مقایسه در  و  شهری  پذیری 

ها،  پذیری بافت کهن و جدید شهر یزد از منظر عقالنیت اکولوژیک دال بر این مهم است که ایدهزیست 

ها ضمن تأمین  های کهن شهرهای کویری در طی قرنحقق یافته در بافتهای تقواعد و استراتژی 

نیازها و آسایش و سالمت ساکنین، با خلق ساختار سلسله مراتبی در کریدورهای جریان آب، هوا و 

ها، ارتباط و پیوستگی فضایی بین محالت را حفظ نموده و ضمن تنظیم مداخالت معابر و دسترسی

های شهری را از خدمات اکولوژیک بهبود بخشیده  مندی بافتولوژیک، بهرهانسانی در فرایندهای اک

ها، هنجارهای  ریزی مبتنی بر عقالنیت اکولوژیک بر نیازها، خواسته است. الزم به ذکر است که برنامه

نفوذ برای خلق سکونتگاهای نفع و ذیهای ذیها تأکید داشته و از مشارکت گروهاجتماعی و ارزش 

های کویری استفاده نموده است. از  اری با شرایط محیطی، پایدار و زیست پذیر درخطهشهری سازگ

تواند ضمن های جدید شهری میاینرو بازآفرینی اصول عقالنیت اکولوژیک و معاصرسازی آنها در بافت
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و   انسان  بین  پیوند  اکولوژیک،  یکپارچگی  توسعه شهری و حفظ  رقابتی  بین دوفرایند  تعادل  ایجاد 

 برقرار سازد.    های شهرهای معاصرپذیری را در بافتعت را تقویت نماید و شریانی مستمر از زیست طبی

 

 سپاسگزاری

  بدین  پشتیبانی مالی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور تهیه شده است. این مطالعه با

خود را از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ایران ابراز    وسیله نگارندگان کمال تشکر و قدردانی

 دارند. می
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 نشریه  تهران،  17  منطقه  محالت  پذیریزیست  سنجش  .(1395)  لیال   بیگدلی،  طاهر؛   پریزادی، .1

 .  90-65، 1شماره سوم، سال ،محيطی  مخاطرات فضایی  تحليل

ا...    زیاری، .2   یزدشهر    ییتحوالت فرم فضا  یلتحل  (.1391دستا، فرزانه )  محمود،  ،یریقدکرامت 

 .  36-17، 4، شماره 25دوره  ،يطیمح  یزی و برنامه ر  يا جغراف. 1390تا  1375 یهاسال یط

 یریبا بکارگ  یزدفرم شهر    یزمان -یی فضا  یریسنجش و اندازه گ  . (1394)  عید س  ی، شهرک  زنگنه .3

، شماره  15دوره    ،تحقيقات کاربردی علوم جغرافيایی )علوم جغرافيایی(.  ییفضا   ی ها  یکمتر

38، 7-30 . 

ا...؛   .4 کرامت  )  محمود؛  یری،قد زیاری،  فرزانه  گسترش (.  1393دستا،  الگوی  ارزیابی  و  سنجش 
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