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  چکیده

آوري در برابـر تغییـر شـرایط محیطـی      هاي بنیادین اکولوژیک شهري منجر کـاهش تـاب   غفلت از شاخص

یج چنـدین هـزاره مـداخالت در سـیماي سـرزمین و      اکولوژیـک کهـن نتـا    -هاي اجتماعی سیستم. شود می

عنوان محرك یا بازدارنده تصمیمات  تواند به گاهی ارزشمند از تجربیات موفق و ناموفق است که می ذخیره

هدف مطالعه حاضر استنتاج اصول و قواعد عقالنیت اکولوژیک . ریزي آتی عمل نماید در فرایندهاي برنامه

هـاي اکولوژیـک شـهرهاي     عملکردي در شبکه-و ارائه راهبردهاي ساختاري هاي جریان باد حاکم برداالن

روش تحقیـق بــر مبنــاي   . آوري است منظور ارتقاء تاب به) عنوان مورد مطالعاتی شهر یزد به(کهن کویري 

آوري شـهري،   هاي اکولوژیـک در ارتقـاء تـاب    تحلیـل محتـواي ادبیـات موضوع، به بازبینی اهمیت داالن

پردازد و ســپس بـا تحلیــلی اکتشــافی، اصـول و قواعـد عقالنیـت         اصول عقالنیت اکولوژیک می استنتاج

، )فراشـهري -شـهري (هاي داالنی جریان باد در شهر یزد، در سـه مقیـاس کـالن     اکولوژیک حاکم بر شبکه

ه الگوهـاي  نتایج مطالعه حاکی از آن است ک. شود بازشناسی می) بناهاي ساختمانی(و خرد ) اي محله(میانی 

گیري، تناسبات و نظـم هندسـی، اتصـاالت و ارتباطـات،      عملکردي، موقعیت قرارگیري و جهت-ساختاري

هاي جریان باد و  عملکردي در داالن-عملکردي و ترکیب ساختاري-جنس و رنگ مصالح، تنوع ساختاري

دسترسـی و   هـاي  عملکـردي مبتنـی بـر عقالنیـت اکولوژیـک در شـبکه      -راهبردهاي بـازآفرینی سـاختاري  

  .آوري برخوردار است هاي اکولوژیک و ارتقاء تاب توجهی در ایجاد شبکه هاي شهري از اهمیت قابل داالن

  آوري، شهر کویري، عقالنیت اکولوژیک هاي اکولوژیک، اکولوژي شهري، تاب داالن :هاواژهکلید
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  مقدمه -1

کننـد  ا زنـدگی مـی  براي اولـین بـار در تـاریخ، بـیش از نیمـی از جمعیـت جهـان در شـهره        

)Young & Lieberknecht, 2019( . هـاي بـاارزش تـاریخی در     در بسیاري از شهرها بافـت

هاي باارزش خود را که برخاسته از بطن فرهنگ و جامعه  تنها ویژگی پی شهرسازي مدرن نه

اند، بلکه هـیچ کیفیـت باارزشـی کـه قابلیـت تـداوم و        داده و شرایط اکولوژیک بود ازدست

 ,.Soflaei et al)هـا بـه وجـود نیامـده اسـت       هـاي جدیـد را دارا باشـد در آن    ژگـی بروز وی

زیستی همچـون   هاي محیط بحران فضاهاي شهري فاقد کیفیت زندگی که از چالش. )2017

آلودگی هوا، کمبود آب، آلودگی آب، تغییرات شرایط اقلیمی، شکاف عمیق بین انسان و 

، )Martens & Raza, 2010(برنـد  طبیعت و متمایز شدن شـرایط بـومی و طبیعـی رنـج مـی     

  . امعه بشري استگیر ج ها گریبان معضلی است که در طی دهه

هاي انسانی مسبب تخریب، به هم خوردن اکوسیستم طبیعی و تغییر در الگوها و  فعالیت 

فرایندهاي اکولوژیک هسـتند و شـهرها را در برابـر مخـاطرات طبیعـی و انسـانی و کـاهش        

یکـی از ایـن مخـاطرات مهـم در کـاهش آسـایش       . انـد  پذیر سـاخته  آسایش محیطی آسیب

هاي گردوخاك است که معموالً در شهرهاي منـاطق   اسب و بروز پدیدهمحیطی، تهویه نامن

خشک، به دلیل تغییر شرایط اقلیمی، فقر پوشش گیـاهی و نیـز وزش بادهـاي     خشک و نیمه

بـر ایـن   . )Kurosaki & Mikami, 2003; Wang et al., 2005(سطحی قوي، رایـج اسـت  

هـاي   توازن یا تعـادل بـین شـبکه    اساس بسیاري از محققین معتقدند که در عصر حاضر عدم

پـذیر   هاي اکولوژیـک آسـیب   هاي شهري بر شبکه شهري و الگوهاي طبیعی، و تسلط شبکه

)Cook & van Lier, 1994(       کـاهش خـدمات اکوسیسـتمی، آسـایش محیطـی و کیفیـت

. زند زندگی را براي انسان رقم می

هاي بنیادین اکولوژیک شهري از  مطالعات حاکی از آن است که نادیده گرفتن شاخص

هاي شبکه معابر و میزان  قبیل نسبت توده به فضا، تراکم ساختمان، ارتفاع ساختمان، ویژگی

هـاي اقتضـایی بـه منـاطق      ریـزي  شود تا شهر پس از برنامـه  می ، باعث...فضاي سبز شهري و 

مقاوم در برابر جریان باد تبدیل شوند، مسـیرهاي جریـان اصـلی بـاد مسـدود شـده، شـرایط        
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تهویه شهر کاهش یابد و در نهایت مانعی بزرگ بـراي کیفیـت بهینـه هـوا، توسـعه سـالم و       

وسعه شهري نیاز بـه رویکردهـاي   لذا ت. )Gao & Zhao, 2018(گیرد منظم شهرها شکل می

اي دارد ریزي شـهري و منطقـه   جدید جسورانه همراه با مفاهیم بنیادین اکولوژیک در برنامه

)Young & Lieberknecht, 2018.(  

وهوایی، جغرافیایی، مورفولـوژي و سـاختار    پتانسیل کلی تهویه یک شهر به شرایط آب

ا دینامیک سـیاالت محاسـباتی ثابـت کـرده     سازي ب شبیه. فضایی شهر بستگی دارد -کالبدي

ها، ارتفاع ساختمان، تراکم نواحی مصـنوع   است که عوامل مختلفی ازجمله تراکم ساختمان

هـا، توزیـع فضـایی و جزئیـات طراحـی در       هـا و دسترسـی   گیري خیابان در جهت باد، جهت

در ) طبیعـی  مـه طبیعی یـا نی (هاي اکولوژیک  فضاهاي باز شهري، میادین، فضاي سبز و داالن

  .)Yin & Zhan, 2016(اي دارند مالحظه دریافت جریان باد و تهویه هواي شهري تأثیر قابل

زمـان   عنـوان مفـاهیم بنیـادین بـراي پایـداري هـم       نظر به اینکه عقالنیـت اکولوژیـک بـه    

، منجـر بـه   )Patten, 2014(شـده   ریـزي  اجتماعی و اکولوژیـک از طریـق مـداخالت برنامـه    

اي را بـراي حـداقل میـزان     هاي مصنوع با بسـتر اکولوژیـک شـده، و زمینـه     یطسازگاري مح

و حداقل هزینه کنترل، حفظ، نگهداري، ترمیم و بازسازي ...) ها منابع، انرژي، داده(ورودي 

هـا   آورد، در نهایت به خلق ساختار و عملکرد پایدار براي نسـل  اکوسیستم شهري فراهم می

بنـدي، آرایـش فضـایی،     قالنیت اکولوژیک با ایجـاد ترکیـب  ع. )Xaing, 2014(پردازد می

هاي آبی کهن، توانسته  هاي اختالطی در شبکه سازه ها و داالن ارتباط و تنوع عملکردي لکه

هـاي اکولوژیـک و پایـداري سـیماهاي سـرزمین شـهري        اي را براي ایجاد شبکه است زمینه

ریزي و طراحـی   آور با برنامه رهاي تابرو شه ازاین). 1399ردایی و همکاران، (ایجاد نماید 

  .)Xiang, 2014(یابد یافته اکولوژي شهري تحقق می مبتنی بر مفاهیم تکامل

تقریباً نیمی از استان یزد را اراضی بیابانی پوشانده کـه همـواره بـا شـرایط سـخت دمـا و       

. هـاي گردوغبـار اسـت    عدم رطوبت کافی روبرو است و معـرض فرسـایش بـادي و طوفـان    

 50هـزار تـن یـا بـیش از      60گرم در مترمربع، یعنی معادل  150تا  100طور متوسط  االنه بهس

هـاي   مسـاحت کـانون  . ریـزد  هزار هکتاري یزد فرومی 15هزار مترمکعب گردوغبار بر شهر 
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 100سـال گذشـته در ایـن اسـتان از      40فوق بحرانی تولید گردوغبار و ریزگردهـا در طـول   

اداره کل مدیریت بحـران اسـتان   (یافته است  هزار هکتار افزایش 307هزار هکتار به بیش از 

اضمحالل فرایندهاي اکولوژیک، تخریب سیماي سـرزمین، و تغییـر الگوهـاي    ). 1396یزد، 

ــل محــیط طبیعــی  ــواع     -تعام ــر ان ــددي نظی ــکالت متع ــزد، مش ــنوع در شــهر کــویري ی مص

طـور   زده است و شـهر بـه  زیستی و کاهش کیفیت زندگی شهري را رقم هاي محیط آلودگی

رو شدن با کاهش مناطق باارزش اکولوژیـک و خـدمات اکوسیسـتمی     فزاینده در حال روبه

  ).1399ردایی و همکاران، (است 

شوند، بلکه بـر اسـاس چگـونگی     صورت اتفاقی در شهر توزیع نمی نظر به اینکه بادها به

 ,Givoni(شـوند   اري مـی هـاي خیابـانی در شـهر جـ     هاي ساختمانی و داالن دهی بلوك نظم

، همچنین فاکتورهایی نظیر ارتفاع بناها و ترکیب فضاهاي مصـنوع بـا فضـاهاي سـبز     )1998

تواند میزان حجم گردوغبـار بـین    هاي شدید می بخصوص در مناطق کویري همراه با طوفان

، لــذا )Lakcevic & Darbinian, 1978(کـاهش دهــد % 80و گـاهی مواقــع تــا  % 20-30

هـاي تـاریخی    پـذیري بافـت   زآفرینی اصول و معیارهاي مؤثر بر کیفیت و زیستادراك و با

کـه در ایـن مطالعـه تحـت عنـوان عقالنیـت       (شهرهاي کهن کویري در طی قـرون متمـادي   

عنـوان رویکـردي نـوین در برخـورد بـا مسـائل و مشـکالت         ، به)شود اکولوژیک مطرح می

و یـک موضـوع مهـم در پـژوهش و      اي برخـوردار باشـد   توانـد از اهمیـت ویـژه    شهري، می

تـوان   رو سـؤاالت پـژوهش را مـی    ازایـن . ریزي استراتژیک ایـن شـهر محسـوب شـود     برنامه

  :صورت زیر مطرح نمود به

 -قواعد عقالنیت اکولوژیک حاکم بر مورفولـوژي شـبکه معـابر و سـاختار کالبـدي      -1

  طلوب و نامطلوب چیست؟هاي جریان باد در شهر کویري یزد در برابر بادهاي م فضایی داالن

آوري شــهري را در برابــر  هـاي جریــان بــاد در شـهرکویري یــزد چگونــه تـاب    داالن-2

  نمودند؟ هاي شن تأمین می مخاطرات طبیعی همچون طوفان

آوري شـهرهاي کـویري    منظور ارتقـاء تـاب   راهبردهاي مبتنی بر عقالنیت اکولوژیک به- 3

  هاي شن و کاهش آسایش محیطی چیست؟ طلوب طوفانمنظور رویارویی با اثرات نام معاصر به
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در پی پاسخ به سؤاالت پژوهش، هدف مطالعه حاضر استنتاج اصول و قواعد عقالنیـت  

هاي جریـان بـاد در شـهر یـزد، تطبیـق       عملکردي داالن -اکولوژیک در الگوهاي ساختاري

ئه راهبردهـاي  آوري و ارا هاي تاب اصول و قواعد عقالنیت اکولوژیک استنتاجی با شاخص

منظـور رویـارویی بـا اثـرات      آوري شهرهاي کـویري معاصـر بـه    منظور ارتقاء تاب مناسب به

  .بادهاي نامطلوب و کاهش آسایش محیطی است

  

  پیشینه پژوهش -2

هـاي بلندمرتبـه مسـیر جریـان بـاد تأکیـد        مرور بر مطالعات پیشین، بر تأثیر چیدمان ساختمان

مرتبـه در مقابـل یـک سـاختمان کوتـاه مرتبـه قـرار گیـرد،         دارد، که اگر یک ساختمان بلند

دهـد و موجـب کـاهش سـرعت بـاد در نقطـه        سرعت و فرکانس باد را تحت تأثیر قرار مـی 

بحرانی، شتاب جریان باد در گوشه ساختمان پایین سـاختمان بلندمرتبـه، افـزایش سـرعت و     

اي بـین دو سـاختمان و   رو در فضـ  شتاب باد و ایجاد گرداب گسترده در اطراف سطح پیـاده 

رو چیـنش و آرایـش فضـایی بناهـا      ازایـن . شـود  قرار گرفتن ساختمان کوتاه در سایه باد مـی 

تواند اثرات ثانویه دیگري ازجمله تغییر سرعت و جریان باد در منطقه عابر پیاده، کاهش  می

ثر منفی ها و حتی ا ها، گسترش و رقت آالینده روهاي بین ساختمان آسایش محیطی در پیاده

 ,Givoni, 1998; Coirier & Kim, 2006; Aldeberky(بـر تـابش خورشـید داشـته باشـد     

2005; Tse et al., 2013( .  

گائو
1

هـا و   شکل کوچه(بر این مهم تأکیددارند که الگوي معماري ) 2012(و همکاران 

بـاد و   سرعت(هاي هواشناسی  و ویژگی(ها، عرض معابر، فضاهاي باز، فضاهاي بسته  خیابان

  . در تأمین آسایش محیطی در مناطق شهري اهمیت شایانی دارند) جهت باد

راجاگوپاالن
2

با هدف بررسی تأثیر پیکربندي فضایی نواحی شهري ) 2014(و همکاران  

بر جریان باد، بامطالعه شهر مائور در مالزي به این نتیجه رسیدند، که پیکربندي فضایی شـهر  

                                               
1. Gao
2. Rajagopalan
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رین عامل در توزیع بـاد و سـرعت بـاد نـواحی مختلـف شـهري       و شبکه هندسی معابر مؤثرت

  . باشد می

چائو
1

هـاي جریـان هـوا، اسـتفاده از      نماید که داالن در مطالعات خود مطرح می) 2014(

منظور ایجاد تهویه شهري، انتقال هواي  خصوصیات باد همچون فشار، جهت و سرعت باد به

سـیژن شـهري، کـاهش میـزان گردوخـاك و      تازه حومه شهر به داخل شهر، تعادل میزان اک

  . ریزگردها و بهبود میکرو اقلیم شهري، نقش اساسی دارد

چــو
2

نماینــد کــه رعایــت اصــولی نظیــر  در مطالعــه خــود بیــان مــی) 2017(و همکــاران  

هـا، وجـود فضـاهاي بـاز،      گیـري مناسـب خیابـان    هـا، جهـت   گـاه  یابی صحیح سکونت مکان

اي و  ها با توجه به شـرایط توپـوگرافی، تقاضـاي منطقـه    گیري، تراکم و نظم ساختمان جهت

گیـري درهـاي اصـلی و بازشـوها در      هاي باد غالب، استفاده از مصالح بـومی، جـاي   ویژگی

آوري در برابـر   بخش عرضی سایت طراحـی توسـط مـردم باسـتان اهمیـت زیـادي در تـاب       

شـهري و عمـق    محققین مطالعـاتی را در مـورد فشـردگی بافـت    . شرایط سخت اقلیمی دارد

هـاي   هاي شهري انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که طراحی شهري فشرده بـا داالن  داالن

هاي ساختمان را با محـیط اطـراف    عمیق براي مناطق گرم مناسب است چراکه تماس جداره

دهـد و از سـویی دیگـر     کاهش داده و میزان دریافـت تشعشـات خورشـیدي را کـاهش مـی     

کـه بـا دیوارهـاي بلنـد ترکیـب شـود،        عرض است که درصـورتی  هاي کم ایجادکننده داالن

، )Johansson, 2006(کند اندازي را افزایش داده و آسایش محیطی را تأمین می میزان سایه

از سویی دیگر، عامل دید به آسمان عامل دیگري اسـت کـه کـاهش آن در منـاطق گـرم و      

رونـی فـراهم نمـوده و دریافـت تشعشـعات      اي را براي ارتباط کمتر با محـیط بی  خشک زمینه

همچنـین عامـل پوشـش    . )Boucheriba & Bourbia, 2010(یابـد  خورشیدي، کاهش مـی 

توجه آن در تـأمین کیفیـت هـواي محـیط      هاي جریان باد و تأثیر قابل گیاهی در محور داالن

توسط ارل
3

  . مورد تأکید قرارگرفته است) 2012(

                                               
1. Chao
2. Chu
3. Erell
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بنتلی
1

هاي پاسخده با عنـوان خـرد اقلـیم،     شی از کتاب محیطدر بخ) 1382(و همکاران  

منظور دست یافتن به باالترین حد ممکـن ارتقـاء محیطـی، اسـتفاده از تجربـه       تأکید دارند به

عنـوان موهبـت طبیعـی در قالـب      تونل باد پیشنهادشده اسـت در فرهنـگ مـا ایرانیـان بـاد بـه      

هـا و   ادبیـات و موسـیقی، افسـانه    ها، مراسم و هنرهاي غنی ایـران مثـل   مذهب، سنت و آیین

بسیاري از محققین در مطالعه خـود بـر تـأثیر بـاد در     . شده است ها به نمایش گذاشته اسطوره

شرایط اقلیمی منطقه، زنـدگی اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی، هنـري، ادبیـات، موسـیقی و        

  ). 1392؛ دولت یاري، 1378فرهادي، (معماري ایران تأکید دارد 

و در مطالعـات  ) 1396(و زینـالی و همکـاران   ) 1389(ه رنجبر و همکـاران  گونه ک همان

گیـري   اي بـا جهـت   خود به این نتیجه رسیدند که سرعت وزش باد در سطح شهري و محلـه 

هـاي مرتفـع تغییـرات     هـا، ارتفـاع و تـراکم سـاختمان، پـراکنش سـاختمان       ها، خیابـان  کوچه

هاي مرتفـع در مقابـل بـاد غالـب منجـر بـه        گیري ساختمان کند و جهت توجهی پیدا می قابل

اسـتفاده از  . شود ممانعت از جریان باد، تشدید آلودگی و ایجاد جزایر حرارتی در منطقه می

اما اگر باد . باد در شهرهاي کویري ایران به علت وجود بادهاي پرغبار همواره ممکن نیست

اي باشد کـه از بادهـاي    گونه بهریزي شهري  مطلوبی وجود داشته باشد، باید طراحی و برنامه

، )1377(قبادیـان  . غایت استفاده شود و اثرات منفـی بادهـاي نـامطلوب را بکاهـد     مطلوب به

هاي اقلیمـی منـاطق گـرم و خشـک و      به بررسی ویژگی) 1384(و کسمایی ) 1381(توسلی 

  .اند منظور سازگاري با شرایط اقلیمی منطقه پرداخته ارائه اصول شهرسازي و معماري به

هـاي فرهنگـی،    گیري ویژگـی  شده بر اهمیت جریان باد در شکل مرور بر مطالعات انجام

نقـش  . اقتصادي، اجتماعی، هنـري، موسـیقی و ادبیـات و معمـاري مـردم ایـران تأکیـد دارد       

هـاي   گیـري داالن  هندسه شهر، چینش و آرایش فضایی بناها، الگوي معماري بناهـا، جهـت  

ه هواي شهر، کاهش جزایر حرارتـی و افـزایش آسـایش محیطـی     جریان هوا در تأمین تهوی

که کمتر مطالعه بر نقش مورفولوژي شـبکه معـابر و سـاختار     درحالی. شهروندان بسیار است

هـاي شـن در شـهرهاي     فضایی شهرهاي کویري بر کاهش اثرات نامطلوب طوفان -کالبدي

                                               
1. Bentley
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وبت، پوشش گیاهی در شرایط سخت اقلیمی، عدم وجود بارش، رط. کویري پرداخته است

رو شـناخت   ازاین. شود هاي شن و کاهش کیفیت هوا می مناطق کویري منجر به بروز طوفان

فضـایی شـهرهاي    -اصول و قواعد حـاکم بـر مورفولـوژي شـبکه معـابر و سـاختار کالبـدي       

آوري شـهري از اهمیـت    هاي اکولوژیـک جریـان هـوا و تـاب     کویري در جهت خلق شبکه

  .ستشایانی برخوردار ا

  

  مبانی نظري -3

  آوري تاب -3-1

هـاي   شهر ماهیتی است با مرزهاي جغرافیایی مشـخص و سرنوشـت مشـترك کـه از محـیط     

هـا تأثیرگـذار    شده است و هر بخش بر سـایر بخـش   طبیعی، مصنوع و اجتماع انسانی تشکیل

رفیـت  آوري عبـارت اسـت از ظ   تـاب . )Norris et al., 2008(پذیرد بوده و از آنها تأثیر می

اکولوژیـک در تـأمین خـدمات مطلـوب اکوسیسـتمی در مواجهـه بـا        -هاي اجتماعی سیستم

برداري انسان، جذب اختالالت، حفـظ بازخوردهـا، فراینـدها و     زیست، بهره نوسانات محیط

 Folke et.al., 2005; Adger et al., 2005; Russo et(سـاختارهاي الزم و ذاتـی سیسـتم    

al., 2012; Rutter, 2012; Southwick & Charney, 2012( .  

هاي سیستمی در مقابل وقـایع   منظور شناسایی پاسخ فرد، به آوري دیدگاه منحصربه تاب  

. )Downes et al., 2013; Folke, 2016(آورد طبیعـی و یـا اخـتالالت انسـانی فـراهم مـی      

رتقـاء و در  توان عملکردهاي اکولوژیک را در شهرها ا رو با اصالح ساختار شهري می ازاین

 ,Alberti & Marzluff(هـاي شـهري بهبـود بخشـید     زیسـت  آوري را در محیط نهایت تاب

مک پیرسون). 2004
1

به اهمیت ارتقاء خدمات اکوسیسـتمی در فراینـد   ) 2014(و همکاران  

آوري سـیماي سـرزمین شـهري اشـاره      منظـور بهبـود تـاب    ریزي و مدیریت شـهري بـه   برنامه

  .نمایند می

                                               
1. McPhearson
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متنوعی در جهت دسـتیابی  ) اصول(آوري نشان داد که خصوصیات  بیات تابمرور بر اد

استحکام: اند از آوري شهري حاکم است این خصوصیات عبارت به تاب
1

، ثبات
2

 -، انعطاف

پذیري
3

، کارآمدي
4

، ظرفیت هماهنگی
5

، افزونگی
6

، تنوع
7

بینـی  ، ظرفیت پـیش 
8

، اسـتقالل 
9

 ،

وابســتگی متقابــل
10

، همکــاري
11

، چــابکی
12

اري، ســازگ
13

، خودســازماندهی
14

، خالقیــت
15

 ،

کـارآیی 
16

و عـدالت  
17

(Sharifi & Yamagata, 2016; Tyler & Moench, 2012( .

آهرن
18

آوري شـهري   ریزي شـهري بـراي ایجـاد تـاب     پنج شاخص طراحی و برنامه) 2012(

افزونگـی، تنـوع، چنـد عملکـردي بـودن سیسـتم شـهري،       : انـد از  کند که عبـارت  مطرح می

ژیکی شهري و ارتباط یا اتصاالت، طراحی تطبیقی یا سازگار بـا تغییـرات،   هاي اکولو شبکه

آوري شـهري   وي همچنین بر ترکیب اصول اکولوژیکی و شهرسازي براي دستیابی به تـاب 

  .کند تأکید می

) 1396(، قرایـی و همکـاران   )1392(در ایران محققـانی همچـون زیـاري و همکـاران        

فضایی شهري مستقیماً مربوط به ابعـاد   -آوري مکانیهاي سنجش تاب معتقدند که شاخص

هاي اصـلی سـازمان فضـایی     زیستی سیستم شهري بوده و در ارتباط با مؤلفه فیزیکی و محیط

شـود کـه    سازمان فضـایی شـهر شـامل عناصـر اصـلی سـاخت شـهر مـی        . گیرد شهر قرار می

                                               
1. Robustness
2. Stability
3. Flexibility
4. Resourcefulness
5. Coordination capacity
6. Redundancy
7. Diversity
8. Foresight capacity
9. Independence
10. Interdependence
11. Collaboration
12. Agility
13. Adaptability
14. Self-organization
15. Creativity
16. Efficiency
17. Equity
18. Ahren
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ي متنـوع در مقیـاس   هـا  هـاي اصـلی شـهر بـا کـاربري      هاي اصلی، سـاختمان  اند از راه عبارت

ــاز شــهري  رو  ازایــن. )Godschalk, 2003(عملکــردي شــهر، فضــاهاي عمــومی، ســبز و ب

آوري که در مطالعـه حاضـر مـورد بررسـی قرارگرفتـه و       فضایی تاب -هاي کالبدي شاخص

مراتبـی،   سـاختار سلسـله  : انـد از  دهد عبارت نوعی تحت پوشش قرار می ها را به سایر شاخص

 ,Sharifi & Yamagata(رتباطـات و اتصـاالت، افزونگـی و پودمـانگی    سازگاري، تنوع، ا

2016; Meerow et al., 2016; Grafakos et al., 2016; Feliciotti et al., 2016(   کـه

  .شود تفصیل توضیح داده می هاي مذکور به هریک از شاخص

ویی گـ  منظـور انطبـاق و پاسـخ    سازگاري به معنـاي ظرفیـت الزم بـه   : سازگاري -3-1-1

هـاي محیطـی و فرآینـدهاي درونـی اسـت      آمـده از محـرك   مناسب در برابر تغییـرات پـیش  

)Folk et al., 2010: 1 (طور کامل نسـبت بـه حالـت     در حقیقت، سازگاري فرآیندي که به

تـوان از مزایـا و    قبلی تغییري ایجاد نشده باشد، نیست بلکه فرایندي است که توسـط آن مـی  

بر ایـن اسـاس کـارهولم   . یافت هاي بیشتري دست نمود تا به توسعهامکانات تغییر استفاده 
1

و  

پـذیري   تـوان معـادل مفهـوم انعطـاف     اند که سازگاري را مـی  بر این عقیده) 2013(همکاران 

شـده در طـول زمـان اسـت و      دانست که شـامل امکـان تغییـر سـاختارهاي فضـایی و سـاخته      

  .)Wikström, 2013(آوري شود تواند منجر به ارتقاء تاب می

آوري در دو منظر تنـوع فضـایی مـرتبط بـا توزیـع       تنوع در موضوع تاب: تنوع-3-1-2

یابـد  هـاي مخـتلط معنـا مـی     فضایی عناصر ساختاري و تنـوع عملکـردي همـراه بـا کـاربري     

)Suáreze et al., 2016( .     هـاي چنـد عملکـردي بـا      بـر ایـن اسـاس ایجـاد فضـاها و داالن

 ,Sharifi & Yamagata(آوري را ارتقـاء بخشـد   انـد تـاب  تو هـاي مختلـف، مـی    کـاربري 

ــی  . )2016 ــی از ویژگ ــین ترکیب ــاختار      همچن ــاد س ــه ایج ــر ب ــات منج ــوع و ارتباط ــاي تن ه

توانـد در کـاهش تأثیرپـذیري نسـبت بـه       هـاي ارتبـاطی شـده کـه مـی      مراتبی و شـبکه  سلسله

  .هاي محیطی مؤثر باشد اختالالت و تنش

                                               
1. Kärrholm
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ویژگـی اسـت کـه نـوعی بیمـه در مقابـل آسـیب را از         این شاخص،: افزونگی -3-1-3

طریق وجود مسیرهاي متعددي که در حال انجـام عملکردهـاي مشـابه و یـا پشـتیبان هسـتند       

تفاوت این شاخص با شاخص تنوع در آن است کـه  ).Ahren, 2011: 342(کند  فراهم می

شاخص افزونگی، آنکه  شود، حال شاخص تنوع، انواع مختلف از عناصر شهري را شامل می

هاي جریان هـوا را   هاي اصلی شهري یا داالن تعدد عناصر شهري از یک نوع مانند تعدد راه

  .شود شامل می

ریزدانگی پهنه شهر، در شهرهاي فشرده منجر به افزایش : اتصاالت و ارتباطات -3-1-4

ات هـاي شـهري، موجبـ    ارتباطات شده که در صورت ایجاد شبکه یکپارچه و متصل خیابان

هاي شهري در ابعـاد بـزرگ بـا تشـکیل      بلوك. آورد آوري شهري را فراهم می افزایش تاب

هاي ارتباطی، مانع نفوذپذیري به پهنه شهري هستند که ایـن امـر در کـاهش     تعداد کمتر راه

ها کـه   داالن -ها مجاورت و ارتباط لکه ).Feliciotti et al, 2016(تأثیر نیست  آوري بی تاب

اي را بـراي ارتقـاء فراینـدهاي اکولوژیـک در سـیماي       دیگر را دارند، زمینهنقش مکمل یک

ها در ماتریس طبیعـی و   ها از طریق داالن نموده است و پیوستگی این لکه شهر یزد ایجاد می

شده اسـت   هاي اکولوژیک می مصنوع شهر، موجب ارتقاء، حفظ یکپارچگی شهر و جریان

  )1399ردایی و همکاران، (

مراتب نقش بسیار مهمـی در تعریـف اجـزا و     اصل سلسله: مراتبی ختار سلسلهسا -3-1-5

دیگـر ایـن اصـل یکـی از      بیـان  بـه . بخشـد  ها هویت مـی  کل یک مجموعه ایفا نموده و به آن

هـا   ها و ارتباط بین اجزاي آن تواند در تعریف نظم حاکم بر مجموعه معیارهایی است که می

با کل مجموعه و همچنـین تعریـف مختصـات هـر جـزء      و همچنین ارتباط هر یک از اجزاء 

ــادین را عهــده  ــی  ســاختار سلســله). Naghizadeh, 1997(دار باشــد  ایفــاي نقشــی بنی مراتب

. )Stead & Marshall, 2001(هاي داخلـی شـهري اسـت    ایجادکننده نفوذپذیري در محیط

ي را بـراي  ا این ساختار بخصوص در شهرهاي ارگانیگ و تاریخی مشهود اسـت کـه زمینـه   

کنـد  هـاي محیطـی ایجـاد مـی     آوري در برابر تغییرات و تـنش  پذیري و تاب افزایش انعطاف

)Salat & Bourdic, 2012( .  
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مراتب ارتباط قلمروهاي مختلف محیط زندگی را از عمـومی تـا خصوصـی     اصل سلسله

تـب  مرا سلسـله . کند تعریف و تعیین می) خصوصی، و خصوصی عمومی، نیمه عمومی، نیمه(

هـاي محلــی،   هـاي شـهري، خیابـان    هـا، بلوارهــا، خیابـان   بزرگـراه (در مسـیرهاي جریـان بـاد    

هاي شـهري، میـدان    میدان(هاي توزیع جریان باد  و یا گره) ها ها، بن بست ها، پیاده راه کوچه

هاي جریان باد است که ارتباط فراشهر را با  مراتب در داالن تجلی اصل سلسله) محلی، فلکه

هــا و  کنــد، از سـویی دیگـر بادگیرهــا، هرنوهـا، ارسـی     شـهري و بناهــا برقـرار مـی   فضـاهاي  

مراتب درونی بنا را شکل داده و در نهایـت منجـر بـه     در فضاي داخلی بنا سلسله... بازشوها،

مراتـب پویـا بـر جهـت،      این سلسـله . شود ارتباطات فضایی فراشهر، شهر، فروشهر و بناها می

ع و نفوذپذیري جریان باد، قدرت حمل گردوغبار و میزان تهویه سرعت، میزان انتقال، توزی

.زند آوري محیط را رقم می طبیعی فضا تأثیرگذار بوده، کیفیت و تاب

هــاي عملکــردي  بــه ایــن معنــی اســت کــه یــک سیســتم از بخــش : پودمــانگی -3-1-6

ار روي ایـن معیـ  . طـور مسـتقل تکامـل یابـد     تواند هر بخش به شده که می اي تشکیل جداگانه

 Schouten et(هاي مختلـف متمرکـز اسـت    ساختار یک سیستم و تقسیم شدن آن به بخش

al., 2012( .عنوان بخش بخش شدن سیستم در فضا، زمان یا ساختار کالبدي پودمانگی به- 

زمـانی منجـر بـه ارتقـاء      -شود که این عدم پیوسـتگی در توزیـع فضـایی    فضایی تعریف می

& Levin(شود آوري می تاب Lubchenco, 2008; Gunderson et al., 2010.(  

هـایی بـه    وسیله گـره  هاي مختلف به آور بخش اکولوژیک تاب-هاي اجتماعی در سیستم

هـا قابلیـت تفکیـک و     اند، درنتیجه به هنگام بـروز اخـتالالت ایـن گـره     یکدیگر مرتبط شده

. یابـد  تم انتشـار نمـی  سرعت در کل سیسـ  رو اختالالت به ازاین. پذیري سیستم را دارند بخش

هـا،   هـا، میـدان   هـاي جریـان بـاد، تقـاطع     عنـوان داالن  هـا بـه   هـا، معـابر، کوچـه    وجود خیابـان 

هـاي بـاارزش اکولـوژیکی هـر یـک بـا        ها و گره عنوان لکه هاي مرکزي به ها، حیاط میدانچه

توانند عملکردهاي متنوعی همچـون تشـدید    گیري می توجه به فرم، آرایش فضایی و جهت

رعت جریان باد، کاهش سـرعت جریـان بـاد، توزیـع جریـان بـاد، افـزایش رطوبـت بـاد،          س

نشســت خــاك را ایفــا نمــوده و در مجمــوع بــا خلــق سیســتم مــدوالر در جهــت ارتقــاء   تــه

  .آوري شهري حائز اهمیت باشند تاب
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  آوري شهري هاي اکولوژیک، منشأ ارتقاء تاب داالن -3-2

. )Peng et al., 2017(دن شهر اکولوژیک هسـتند  هاي اکولوژیک شهري نماد تم داالن

ها نوعی سیماي سرزمین اکولوژیک با آرایش فضایی خطی یا نـواري هسـتند کـه     این داالن

عنــوان  باشـند و بـه   مـی ... داراي عملکردهـاي یکپارچـه اکولـوژیکی، اجتمـاعی، فرهنگـی و     

در چــارچوب ). Jongman et al., 2004(انــد شــدهاســتراتژي حفاظــت جهــانی معرفــی 

هـا و راهروهـاي اکولوژیـک     عنـوان گـره   اي و خطی به هاي اکولوژیک فضاهاي نقطه شبکه

هـاي   شـوند، کـه نقـش بنیـادینی در ارتباطـات اکولوژیـک و ایجـاد زیرسـاخت         تعریف مـی 

  . )Peng et al., 2017(نمایند اکولوژیک ایفا می

هـاي   پوشش گیاهی، پهنهدر محیط شهر نظیر ) طبیعی و مصنوع(هاي اکولوژیکی  شبکه 

هــاي انــرژي، فضــاهاي بــاز، ســبز و  هــاي جریــان آب و بــاد، جریــان آب، جویبارهــا، داالن

هـا و سـایر    ها، سبز راه هاي آب، شبکه دسترسی هاي زهکشی، راه هاي مصنوع، کانال جنگل

 ;Jim & Chen, 2003; Fabos, 2004; Turner, 2006(ســاخت هــاي انســان شــبکه

Woolley, 2004; Cranz & Boland, 2004; Jongman & Pungetti, 2004; Maruani 

& Cohen, 2007; TPL, 2006(   هـاي طبیعـی و مصـنوع،     تنیـدگی شـبکه   ، از منظـر درهـم

  . آوري در محیط شهري اهمیت زیادي دارند حصول تعامالت اکولوژیکی و تاب

لوژیـک معرفـی   اکو-هاي اجتماعی عنوان سیستم رویکرد اکولوژي شهري، شهرها را به 

ــی ــتم   م ــه زیرسیس ــد ک ــکیل  نمای ــاي تش ــتم   ه ــامل زیرسیس ــده آن ش ــوفیزیکی   دهن ــاي بی ه

هــاي بیــوفیزیکی شــامل الگوهــا و  زیرسیســتم. ، اجتمــاعی و اقتصــادي اســت)اکولــوژیکی(

هـا بـه چگـونگی ترکیـب و توزیـع       عملکردهاي بیوفیزیکی است که الگوي این زیرسیسـتم 

که هرگونه تغییر، حذف یا نابودي  طوري به. اشاره داردفضایی عناصر طبیعی و مصنوع شهر 

عناصر ساختار اکولوژیک بستر، به تغییر یا ایجاد اخـتالل در فراینـدهاي طبیعـی و خـدمات     

 Alberti(سـازد  آوري شهر را متأثر می اکوسیستمی انجامیده و از این طریق پایداري و تاب

& Marzluff, 2004( .اکولوژیک، ارتبـاط و پیوسـتگی آنهـا در    هاي  بنابراین تقویت شبکه

  . آوري شهري از اهمیت زیادي برخوردار است جهت ارتقاء تاب
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هـاي اکولوژیـک در مـاتریس طبیعـی و مصـنوع شـهر،        هـا و داالن  ارتباطات میان لکـه   

از سـوي دیگـر   . شـود  هاي اکولوژیـک مـی   موجب ارتقاء و حفظ یکپارچگی شهر و جریان

طبیعـی باعـث خرددانگـی، جداسـازي، و انـزواي عناصـر سـیماي        هاي  پیوستگی کم سیستم

 ,.Forman et al(گـذارد  گیـري بـر فراینـدهاي اکولـوژیکی مـی      سرزمین شده و آثار چشم

تواننـد   در صورت تنوع در سیسـتم، اجـزاي سیسـتم در زمـان وقـوع اخـتالالت مـی       . )2003

پـایین در سیسـتم باعـث    بـر ایـن اسـاس تنـوع     . جایگزین و یا جبرانی بـراي یکـدیگر باشـند   

افزونگـی عناصـر پایـه منظـر سـبب      . شـود  پذیري بیشتر و از بین رفـتن کارکردهـا مـی    آسیب

شود که در صورت بروز اختالل، چنانچـه برخـی از اجـزاء از بـین رفتنـد، دیگـر عوامـل         می

  ).Schouten et al., 2012(بتوانند جایگزینی براي آن باشند 

هـاي زمـین و    ي اکولوژیکی مکمل سبب ارتقاء فعالیـت هاي با کارکردها مجاورت لکه 

ازلحــاظ پودمــانگی چنانچــه . )Colding, 2007(شــود فراینــدهاي حیــاتی اکوسیســتم مــی 

شـده انجـام شـود، نسـبت بـه اخـتالل        عملکرد شهري توسط سیستمی غیرمتمرکـز یـا توزیـع   

هـا و   ع مـنظم لکـه  بنابراین طراحی مـدوالر و توزیـ  . دهد آوري باالتري از خود نشان می تاب

. )Schouten et al., 2012(انجامــد آوري سیســتم مــی هــا در کــل سیســتم بــه تــاب داالن

هایی است که از طریـق عملکردهـاي    حل استراتژي تنوع و چند عملکردي بودن یکی از راه

هـاي   ایـن قابلیـت در سیسـتم   . شـود  تنیده، ترکیبی و بهبود قابلیت افزونگی حاصل مـی  درهم

آوري را ارتقـاء   شود و تـاب  ه افزایش خدمات اکوسیستمی در شهرها منجر میاکولوژیک ب

  .دهد می

  

  هاي اکولوژیک در شهرهاي کویري عقالنیت حاکم بر داالن -3-3

هـاي اکولوژیـک بـا عملکـرد      هاي جریان باد در شهرهاي کـویري نـوعی از داالن   داالن

هـاي مصـنوع    دي محـیط فرم و ساختار شـهري همچـون خصوصـیات کالبـ    . چندگانه هستند

هــاي  ، پارامترهـاي مهمــی هســتند کــه از داالن ...ازجملـه آرایــش فضــایی، شــکل، انــدازه و 

هــا و  رو داالن ازایــن. دهنــد اکولوژیــک تــأثیر پذیرفتــه و آنهــا را نیــز تحــت تــأثیر قــرار مــی
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وهواي شـهر، اقلـیم    وتحلیل آب هاي اکولوژیک از فاکتورهاي حائز اهمیت در تجزیه شبکه

 Coutts(ریزي و طراحـی شـهري   محلی، خدمات اکوسیستم، شرایط اکولوژي، برنامه خرد

et al., 2007; Middel et al., 2014; Stewart & Oke, 2012 (شبکه اکولوژیک، . هستند

پیوسته از عناصر طبیعی و شـبه طبیعـی در اکوسیسـتم شـهري و سـیماي       هم شامل سیستمی به

ي، یــا تــرمیم فراینــدهاي اکولوژیــک، ضــامن ســرزمین اســت کــه ضــمن حفــظ و نگهــدار 

  .)Bennett & Wit, 2001(هاي مناسبی براي استفاده پایدار از منابع طبیعی است فرصت

عنوان یکی از اصول بنیادین عقالنیت اکولوژیک  طورکلی مفهوم شبکه اکولوژیک به به

جی آن نمایـان  تکـه شـدن تـدری    هاي طبیعی و تکه در پی فرایندهاي توسعه انسانی در محیط

منظور استفاده  ریزان، این مفهوم را به شود و به همین دلیل الزم است که طراحان و برنامه می

. هـاي شـهري اسـتفاده کننـد     هاي مختلف و نیز محـیط  از یک راهبرد فضایی بهینه در مقیاس

ظ شده ازلحـا  هاي اثبات ها، قواعد، استراتژي عقالنیت اکولوژیک رویکردي منشعب از ایده

هــاي اجتمــاعی و  تــاریخی و وابســته بــه زمینــه اســت، کــه تعامــل و تکامــل متقابــل سیســتم 

عقالنیـت اکولوژیـک در   . )Xiang, 2014; Young, 2016(دهـد  اکولوژیک را شکل مـی 

عنوان توانایی جامع انسانی در دستیابی بـه همـاهنگی و سـازگاري بـا      هاي آبی قنات به سازه

هـا و تصـمیمات مناسـب در یـک شـیوه رفتـاري سـیتماتیک و        طبیعت با استفاده از انتخـاب 

ردایـی و  (هـاي اکولوژیـک شـهري شـده اسـت       گرفته و منجر به خلق شـبکه  آور شکل تاب

  ).1399همکاران، 

 -شـود ایـن اسـت کـه مورفولـوژي و سـاختار کالبـدي        رو آنچه به ذهن متبادر مـی  ازاین

یت باشـد کـه بـا حـداقل میـزان تـأثیر       تواند برگرفته از نوعی عقالن فضایی شهرهاي کهن می

-هـاي اجتمـاعی   سیسـتم . منفی، تعـادل عملکـردي بهینـه را بـا محـیط طبیعـی برقـرار نمایـد        

دهنـد، چـرا کـه نتـایج چنـدین هـزاره        اکولوژیک کهـن تجربیـات ارزشـمندي را ارائـه مـی     

گـاهی ارزشـمند از تجربیـات موفـق و      هاي طبیعی، ذخیـره  مداخالت در شهري و اکوسیستم

عنـوان محـرك یـا بازدارنـده تصـمیمات در فراینـدهاي        توانـد بـه   اموفق است که از آن مین

 ;Bishop & Xaing 2014; Kuei-Hsien & Tuan, 2014(ریزي آتـی عمـل نمایـد    برنامه
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Yan et al., 2014 .(ریزي در کلیـه   عقالنیت اکولوژیک قابلیت ارائه چارچوبی براي برنامه

هـا و   ونقـل، سـازه   مانند فضاي باز، کـاربري اراضـی، حمـل    هاي شهري هاي زیرساخت جنبه

هـاي   به عبارتی عقالنیت اکولوژیک در فرایندهاي حاکم بر محیط. هاي آبی را دارد سیستم

هاي طبیعی  باشد و حیات محیط اجرا می اي قابل مصنوع، خدمات اکولوژیک محلی و منطقه

  . )Lieberknecht, 2019(کند و توسعه پایدار شهري را پشتیبانی می

گذاري، سـعی در   ریزي و سیاست عقالنیت اکولوژیک با مشارکت در فرایندهاي برنامه

 ;Xaing, 2014(اکولوژیـک بـا حـداقل هزینـه را دارد    -ایجـاد حـداکثر مزایـاي اجتمـاعی    

Young et al., 2014( .رو یادگیري فرهنگ، تکنولـوژي، اصـول و قواعـد حـاکم بـر       ازاین

هاي دستیابی به استفاده مناسب و توسـعه پایـدار منـاطق شـهري و      راه شهرهاي کهن یکی از

توانـد متمرکـز بـر حفـظ      چنین رویکردي مـی  این. )Xiang, 2014(باشد سیماي سرزمین می

هـاي   هاي شهري در جهت ارتقاء پایداري و یا پاسخ به بحـران  ساختار و عملکرد اکوسیستم

یمـی و یـا فجـایع طبیعـی در جهـت ارتقـاء       سـابقه همچـون خشکسـالی، تغییـر شـرایط اقل      بی

مـرور  . )Che et al., 2014; Laconte, 2014; Song & Li 2014(آوري شهري باشـد  تاب

بــر مطالعــات ژنــگ
1

، مــک پیرســون)2018(و همکــاران  
2

، ژیانــگ)2016(و همکــاران  
3

 ترین اصول بنیادین در تفکر عقالنیت اکولوژیک حاکی از آن است که مهم) 2014،2019(

  :عبارت است از

  تأمین نیازهاي انسانی -

  نگر، ارتباطات و بازخوردها تفکر سیستمی، دیدگاه کل -

  رویکرد مشارکتی -

  هاي مختلف زمانی و مکانی ساختار سلسله مراتبی و حفظ مقیاس -

  ارتقاء خدمات اکوسیستمی -

  تنظیم مداخالت انسانی در فرایندهاي اکوسیستمی-

                                               
1. Zheng
2. McPhearson
3. Xiang
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  یجاد ساختار و عملکرد پایدارریزي براي ا برنامه-

تواننـد   عنوان یکی از اصول بنیـادین عقالنیـت اکولوژیـک مـی     هاي اکولوژیک به شبکه

فضایی نظیر -آوري کالبدي هاي تاب ترین شاخص مهم. آوري شهري باشند منشأ ارتقاء تاب

ر مراتبی، سـازگاري، تنـوع، ارتباطـات و اتصـاالت، افزونگـی و پودمـانگی د       ساختار سلسله

نظیـر جریـان مـاده،    (توانند بر بهبود خـدمات اکوسیسـتمی    هاي اکولوژیک شهري می شبکه

کننــدگی،  تــأثیر گذاشــته و بــا ارتقــاء خــدمات تــأمین...) انـرژي جریــان آب، جریــان بــاد و 

ــر  تفریحــی، تــاب -کننــدگی و فرهنگــی کننــدگی، حمایــت تنظــیم آوري شــهري را در براب

در شهرهاي کویري شرایط سخت اقلیمی همچون . ء بخشندنامالیمات طبیعی و انسانی ارتقا

عدم بارندگی و رطوبت، اختالف دماي زیاد شب و روز، تبخیر زیاد، عدم پوشـش گیـاهی   

رو  ازاین. دهد هاي شن آسایش محیطی ساکنان این مناطق را کاهش می همراه با بروز طوفان

حاکم بر مورفولـوژي و  بر اهمیت عقالنیت اکولوژیک ) 1شکل (چارچوب نظري پژوهش 

هاي جریان باد در شهرهاي کویري در برابر بادهاي مطلـوب   فضایی داالن -ساختار کالبدي

  .منظور تأمین آسایش محیطی تأکید دارد آوري شهري به و نامطلوب و تأثیر آن بر تاب
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  چارچوب نظري تحقیق -1شکل 

اصول 

عقالنیت 

اکولوژیک

تأمین 

نیازهاي 

انسانی

تفکر سیستمی، 

نگر دیدگاه کل

 سلسلهساختار 

مراتبی

ارتقاء خدمات 

اکوسیستمی

تنظیم 

مداخالت 

انسانی

ي ها مقیاس

مکانی -زمانی

ریزي براي  برنامه

يپایدار

رویکرد 

مشارک

تی

آوري ي ارتقاء تهویه مناسب شهري و تابهاي اکولوژیک در راستاداالنتبیین راهبردهاي توسعه 

وب در شهرهاي کویريلدر برابر بادهاي نامط

فضایی -آوري کالبدي هاي تاب شاخص

سازگاري پودمانگی ساختار سلسله 

مراتبی

ارتباطات و

ستگیپیو

افزونگیتنوع

  در شهرهاي کویريفضایی  -کالبدي يآور تابداالنهاي اکولوژیک جریان باد و 

در شهري فضایی - آوري کالبدي ارتقاء تاب منظور بههاي جریان باد  وژیک حاکم بر داالنعقالنیت اکول اصول و قواعد

متنوع هاي یاسمق

  الگوي ساختاري

  هاي جریان باد داالن

  

تناسبات و نظم هندسی در 

هاي جریان بادداالن

عملکردي الگوي 

هاي جریان باد داالن

در  تالاتصا ارتباطات و

هاي جریان باد داالن

جنس و رنگ مصالح در 

هاي جریان باد داالن

عملکردي  -ساختاريترکیب

هاي جریان بادداالندر 

قرارگیري و موقعیت 

هاي جریان  ي داالنریگ جهت

باد

لکردي در عم-تنوع ساختاري 

هاي جریان بادداالن

قواعد 

عقالنیت 

یکاکولوژ
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  ها مواد و روش -4

  تحقیق روش -4-1

هـاي داالنـی    در ایــن پژوهــش هـدف، بازشناسـی اصـول عقالنیـت اکولوژیـک در شـبکه      

روش تحقیـق بــر مبنــاي تحلیــل محتــواي ادبیــات      . جریان باد در شهر کویري یزد اسـت

آوري  هـاي اکولوژیـک در ارتقـاء تـاب     آوري، بررسی اهمیـت داالن  موضوع، به تبیین تاب

پـردازد و   ولوژیـک و اسـتنتاج اصـول عقالنیـت اکولوژیـک مـی      شهري و تبیین عقالنیت اک

هاي داالنی  سـپس با تحلیـلی اکتشـافی، اصول و قواعد عقالنیت اکولوژیک حاکم بر شبکه

-شـهري (هـا در سـه مقیـاس کـالن      بررسـی . شـود  جریان بـاد در شـهر یـزد، بازشناسـی مـی     

وجه به گستره مطالعـاتی صـورت   با ت) بناهاي ساختمانی(و خرد ) اي محله(، میانی )فراشهري

در مقیاس کالن به بررسی کلی بادهاي غالب شهر یزد و جهت آنها، مسیر جریان . پذیرد می

در مقیاس میـانی بـه بررسـی نحـوه توزیـع      . شود هاي هوا از فراشهر تا شهر پرداخته می داالن

در مقیـاس  . شـود  جریان باد و تهویه شهر در محدوده محالت تاریخی شهر یزد پرداخته مـی 

وري از  هاي ساختاري بناهاي کهن در بافـت تـاریخی در جهـت حـداکثر بهـره      خرد ویژگی

  . گیرد جریان باد مطلوب و تهویه طبیعی فضاي داخلی بنا مورد واکاوي قرار می

اي و در  روش گـــردآوري اطالعـــات در بخـــش مبانـــی نظـــري پژوهـــش، کتابخانـــه  

پیمایشـی، مشــاهده تحلیلـی و ثبــت اطالعـات اســتفاده      بخـش مطالعـات میدانـی از روش 

در بخــش ابتدایــی مفـاهیم    : شـود  سـاختار پژوهـش از چهار بخــش تشــکیل مـی   . شود می

آوري، عقالنیت اکولوژیـک و اصـول عقالنیـت اکولوژیـک      هاي تاب آوري، شاخص تاب

جریـان بـاد، بـه     هـاي  گیرد، در بخـش بعــدي، ضـمن تحلیـل داالن    مـورد بررسـی قـرار می

هـاي مطالعـاتی،    ها در مقیـاس  استنتاج اصول و قواعد حاکم در ساختار و عملکرد این داالن

آوري  هـاي تـاب   در مرحلـه سـوم بـه تطبیـق قواعـد اسـتنتاجی بـا شـاخص        . شود پرداخته می

عملکـردي مبتنـی بـر عقالنیـت     -شود، و در نهایت به ارائه راهبردهاي ساختاري پرداخته می

آوري شـهرهاي   هاي جریان باد در جهت تهویه بهینـه و ارتقـاء تـاب    ک براي داالناکولوژی

  .شود کویري معاصر پرداخته می
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  زمانی -قلمرو مکانی -4-2

دقیقـه شـمالی و    27درجـه و   33دقیقـه تـا    52درجه و  29استان یزد با عرض جغرافیایی 

قی و مسـاحت تقریبـی   دقیقـه شـر   37درجـه و   56دقیقـه تـا    55درجه و  52طول جغرافیایی 

عامـل اصـلی خشـکی اسـتان، دور بـودن از دریاهـاي آزاد،       . باشـد  کیلومترمربع مـی  72156

زاي دریایی و بالطبع کمی مقدار بارندگی، غالب بـودن   هاي داخلی، بادهاي رطوبت دریاچه

هـاي آب   اي، باال بودن میزان تبخیـر و عـدم برخـورداري از سـفره     حاره سیستم پرفشار جنب

اي، جنــوب غربــی  هــاي مدیترانــه هــا در یــزد معمــوالً ســامانه منشــأ طوفــان. باشــد مــی وســیع

باشد که عمدتاً با توجه به عدم پوشـش گیـاهی و یـا     سودانی و شمال شرقی می-اي مدیترانه

شود تا حمل خاك و شـن   کم بودن تراکم پوشش گیاهی در مسیر حرکت آنها موجب می

نایی، فضاهاي سبز، واحدهاي مسکونی، کشاورزي و هاي سنگینی به تأسیسات زیرب خسارت

  .)1384ابرقویی، (دامی وارد نماید

یزد تأثیر بسیار زیادي در کانالیزه شدن این بادهاي -اثر هدایتی درة توپوگرافی اردکان  

شدید از سمت شمال و غرب در محدوده شهرهاي اردکان و میبد، و افزایش سرعت آن به 

صـورتی کـه ایـن رونـد تغییـرات بـا مورفولـوژي         به. یزد دارد سمت غرب در محدودة شهر

علت دیگر رخداد این پدیده وجود گرادیان فشار بین این . اي نیز مطابقت دارد هاي ماسه تپه

منطقه و اطراف آن است که خود سبب ایجاد بادهاي شدید همراه بـا پدیـده گردوغبـار در    

هاي استان یـزد فراوانـی بادهـاي فرسـاینده      گاهدر کلیه ایست ).1385امیدوار، (شوند منطقه می

کاهش دیـد افقـی در شـدیدترین طوفـان گردوغبـار      . در فصل بهار بسیار حائز اهمیت است

هاي گردوغبار در استان غرب و جنـوب   متر و جهت اصلی طوفان 100تا  10استان یزد بین 

  . غرب است

زش بادهـاي غالـب در   دهـد کـه و   بررسی گلبادهاي سطح زمـین در منطقـه نشـان مـی      

نات16هاي آذر و دي، از جنوب شرق بوده و سرعت آن به بیش از ماه
1

بیشـترین  . رسد می 

                                               
متر در سـاعت   1852این واحد معادل . گیري سرعت براي جریان باد و اجسام شناور در آب است ك واحد اندازه-1

.گیرد توجهی مورد استفاده قرار می طور قابل است و هرچند یک واحد استاندارد نیست، به
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بوده و جهت بادهاي غالب، شمال غـرب،  ) درصد58آبان با(درصد باد آرام در فصل پاییز 

هاي  هاي ماسه در منطقه یزد در ماه وزش بادهاي شدید و طوفان. غرب و جنوب شرق است

به شکل حـادتري  ) در ابتداي دوره گرم سال و انتقال فصل از اسفند به بعد) ند تا خرداداسف

هـاي اردیبهشــت و   درصـد از بادهــاي شـدید و همـراه بـا گردوغبــار در مـاه     60. آیـد  درمـی 

هایی کـه دیـد افقـی را بـه صـفر کـاهش داده و نیـز         دهد و همچنین طوفان فروردین رخ می

  )1382کسمایی،(افتد  اردیبهشت اتفاق میها در ماه  شدیدترین طوفان

  

  
  

  

  1397اداره کل هواشناسی استان یزد، : مأخذ

  

دهـد کـه بیشـترین بـاد وزیـده شـده        بررسی ساالنه پارامتر باد در ایستگاه یـزد نشـان مـی   

همچنـین بررسـی   . داشـته اسـت  ) کیلومتر در ساعت 8-2(متر بر ثانیه  1/2تا  5/0سرعتی بین 

دهد که بیشترین روزهاي طوفـانی و گردوغبـار    د در استان یزد نیز نشان میگردوغبار موجو

وزش بادهـاي  . داده اسـت  هاي فـروردین الـی خـرداد رخ    یزد نیز در فصل بهار و در طی ماه

سینوپتیکهواشناسیایستگاهگردوغبارهاي طوفانفراوانی  -3شکل   سینوپتیک یزدایستگاهساالنهمتوسطگلباد -2شکل

  )97-87(ساله10دورهطیدریزدشهر
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بـاد  . آیـد  سیاه در استان یزد به دلیل برخورداري از اقلیم خشک امـري عـادي بـه شـمار مـی     

خصوص از اواسط بهار تا اوایل پـاییز   ل غربی است که بهغالب در استان یزد عموماً باد شما

جهـت چیـره بـاد    . بادهاي جنوب شرقی و غربی در مراتب اهمیت بعدي قرار دارند. وزد می

جنـوب شـرقی   ) آبـان تـا بهمـن   (در شش ماه اول سال، شمال غربی و در چهار مـاه از سـال   

  .است

  هاي مطالعاتی مقیاس  -4-3

  باط شهر یزد با فراشهرارت: مقیاس کالن -4-3-1

گیري شهر یزد با توجه به شرایط اقلیمی گـرم و خشـک، در دامنـه     گزینی و شکل مکان

  ترین  کوه، یکی از مناسب

از طرف دیگر حالـت  . شده است باشد که با محیط طبیعی خود تلفیق ها می گزینی  مکان

ریان باد در کنار منـابع  ج. نماید صورت یک عایق طبیعی عمل می هاي اطراف به اي کوه پیاله

کـه غالـب    نحـوي  بـه . گیري گذرهاي اصـلی در هسـته یـزد بـوده اسـت      آبی عاملی در شکل

رسد کـه معـابر بـه     طبیعی به نظر می. باشد شمال غربی می -گذرها در راستاي جنوب شرقی

گیـري   بادگیر بناها نیز به سمت باد مطلـوب جهـت  . کنند گردش باد در دل بافت کمک می

هاي کشاورزي تـابع جهـت شـیب و جریـان      گزینی پوشش گیاهی و زمین مکان. شده است

اي  صـورت دانـه   ، و به)ها و فضاي سبز باغ(اي  صورت لکه نظم گیاه به. آب قنات بوده است

در ایـن اقلـیم تـأثیر زیـادي در تلطیـف محـیط داشـته        ) حیاط مرکزي و گودال باغچه بناها(

هـاي کشـاورزي    مراتبی بـه زمـین   صورت سلسله هر بهمسیر آب قنات بعد از آبیاري ش. است

هـاي   هاي سطحی را بـه سـمت زمـین    رسیده و از طرفی دیگر شیب طبیعی دشت نیز آب می

  .کرده است کشاورزي هدایت می

سازمان فضایی اولیـه شـهر یـزد کـه بافـت تـاریخی شـاهدي بـر آن اسـت، سـاختاري             

ایی شـهر یـزد در قبـل از اسـالم، هماننـد      سازمان فضـ . متحدالمرکز، فشرده و ارگانیک دارد

اي بوده که آثار و بقایاي آن در محالت تـاریخی همچـون فهـادان     اکثر شهرهاي ایران قلعه



  

  

  

  

23   |  ، ردایی و همکاران...نقش داالن هاي جریان باد در ارتقاء تاب آوري

رگانیـک، آرام،  ا 1340کالبدي شهر یزد، تـا دهـه   -رشد و توسعه فضایی. مشاهده است قابل

د و منسـجم داشـته   موزون و متعادل بوده و در نتیجه اکولوژي شهر ساختی سیستمی، سـازمن 

هاي سـاختاري در الگـوي طراحـی، سـاخت      دهد که ناهنجاري ها نشان می است؛ اما بررسی

هـایی در شـهر شـده اسـت و      شهري و الگوي استقرار جمعیت، موجـب تضـادها و تعـارض   

شـده اسـت    ساختار متعادل شهر به یک ساخت اکولوژي قطاعی نامتعادل و ناپیوسـته تبـدیل  

  ). 1389شماعی، (

کند و از فـرم   رو از مرکز به سمت حاشیه شهر، این ساختار انبساط بیشتري پیدا می ایناز

شـده بـه    مراتـب تعریـف   ارگانیک به شطرنجی، از ساختاري منسجم به غیرمنسجم، از سلسله

در نتیجـه، جـز در بافـت مرکـزي و تـاریخی      . دهد مراتب تغییر شکل می عدم تعریف سلسله

هاي بیرونی شهر به وجـود   ی، سازمان فضایی متخلخلی در بافتشهر و تا حدودي بافت میان

: 1388مهندسـین مشاور آرمانشهر، (گسیخته است  آمده است و سازمان فضایی شهر را ازهم

هایی جدا از  صورت آبادي موازات ایجاد هسته اولیه به محالت در شهر یزد به-باغ).7ج  56

شـود، همـین    ه تحت این عنـوان شـناخته مـی   گیري کردند و آنچه امروز شهر شروع به شکل

هـایی هسـتند    محالت، محلـه -این باغ. اند مرورزمان به شهر ملحق شده ها هستند که به آبادي

طورکلی طبیعـت نقـش یـک عنصـر      هاي یک محله با این تفاوت که باغ و به با تمام ویژگی

اسـاس عوامـل   گونـه محـالت بـر     طـورکلی ایـن   بـه . اصلی از کـل سیسـتم را بـر عهـده دارد    

اند و عالوه بر اینکه اقتصاد محله بر پایـه همـین    گرفته اکولوژیکی آب، خاك، و گیاه شکل

هاي کشاورزي استوار بوده، ارکان اجتماعی، فرهنگی، کالبدي، بهبود کیفیت  ها و زمین باغ

.گرفته است نیز از آن تأثیر می... فضایی و

اشـاره  ...آباد یزد و آباد، نعیم آباد، مریم مهدي توان به محالت کسنویه، عنوان نمونه می به 

هاي بایري است کـه   ها، مزارع و زمین ولی تفاوت این محالت با بافت قدیم وجود باغ. کرد

در طـی  . وسازهاي جدید قانونی یا غیرقانونی را به وجود آورده است امروزه فرصت ساخت

تنهـا   غرب و شرق شهر یزد، نه ویژه در جنوب، گیري محالت متعدد به دهه گذشته، شکل 5

محـالت  -هـا و بـاغ   گسترش شهر را به دنبال داشت، بلکه فاصـله مکـانی شـهر را بـا آبـادي     
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اي کم کرده و آنها را در آستانه پیوسـتن بـه شـهر و تشـدید رشـد شـهري قـرار داده         حاشیه

گیـري   امروزه جهات غالـب توسـعه شـهر یـزد بـه دور از منـاطق مرکـزي و بـا شـکل         . است

اي در جهات غرب، شمال غرب، جنوب غـرب و جنـوب رقـم خـورده      هاي حاشیه ركشه

  ).5-15: 1390عزیزي و آراسته، (است 

  

  بافت تاریخی شهر یزد: مقیاس میانی  -4-3-2

در شهر یـزد، بافـت تـاریخی    ). 26: 1389رنجبر، (باشد  فضا هادي باد و توده مانع باد می

هاي باریک و نامنظم و بعضاً پوشـیده بـا    ر؛ کوچهبسیار متراکم؛ فضاي شهري کامالً محصو

هاي زیستی با توجه به جهت آفتاب و بـاد   هم؛ استقرار مجموعه به هاي متصل طاق؛ ساختمان

است، خط آسـمان گنبـد دار، رابطـه بازشـوها بـا گـذر، انـدك، تعـداد طبقـات سـاختمان،           

ندسـه و تناسـبات گـذر    شـدت وابسـته بـه ه    دوطبقه، فضاي باز محدود است و جریان باد بـه 

بافت متراکم و محصور اشاره به کاهش امکان ورود بادهاي نامطلوب به شهر دارد و . است

در بافت جدیـد شـهري   . دهد هاي بلند، تابش آفتاب را کاهش می فشردگی به همراه جداره

 موازات یکدیگر یک کانال یا کریدور باز براي انتقال جریـان بـاد   ها به گیري ساختمان شکل

هـاي مجـاور    تـر و همـراه بـا سـاختمان     کریـدورهاي کـم فـرض   . دهند در شهر را تشکیل می

ــزایش مــی   ــالیزه کــرده و ســرعت آن را اف ــاد را کان کانالیزاســیون . دهــد مرتفــع، حرکــت ب

  ).1382سلیقه، (آید  وسیله مسیرهاي مستقیم خیابانی به وجود می هاي هوا به جریان

که طول گـذر   ا جهت خود وارد شود و درصورتیکه در گذري موازي ب باد درصورتی 

کانـالیزه شـدن بـاد    . گـردد  متر باشد شدت بیشتري یافته و اصطالحاً کانـالیزه مـی   40بیش از 

جنـاب، (شود، مگر اینکه بـاد نـامطلوب را کانـالیزه کنـد      خود موجب ناراحتی نمی خودي به

اتـی در وضـعیت اسـتقرار    یابـد کـه تغییر   زمانی این اثـر نـامطلوب کـاهش مـی    ). 115: 1373

خصـوص جهتـی    هایی کـه بـه   خیابان. ساختمان، جهت و عرض داالن جریان باد ایجاد شود

و منطبـق بـر جهـت وزش    ) ناشی از توسعه شهر در بخش جدید شهري(شرقی دارند -غربی

، اثـرات بیشـتري از وزش بادهـا    )باد همراه با گردوغبار در شهر یـزد (باد غالب غربی هستند 
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تـري داشـته    هاي طرفین خیابان تعداد طبقات بیش که ساختمان کنند و درصورتی میدریافت 

هـاي شـهر شـده و     باشند، کانالیزه کردن جریان باد منجر به هدایت بیشتر باد به سایر قسـمت 

عامل دیگري کـه بـر کانالیزاسـیون بـاد     . کند اثرات نامطلوبی بر کیفیت هواي شهر ایجاد می

ارتفاع جداره خود تابع عرض گذر یـا داالن و بـه عبـارتی    . ها است رهتأثیر دارد ارتفاع جدا

دو  بـه  البته اگر نسبت عرض گذر به ارتفاع جداره کمتـر از یـک  . نسبت خود با عرض است

باشد، و یا اگر این نسبت بیش از پنج به دو باشد، تأثیر افزایش سرعت بـاد یـا کانالیزاسـیون    

شود  بر سرعت باد افزوده می 5/2و کمتر از  5/0بیشتر از  بادها ناچیز است، اما در بین نسبت

تکیـه،  (تـر   هـایی مرتفـع   در محالت و در جداره میدان محله سـاختمان ). 115: 1382سلیقه،(

ــازار و  ــردر ب ــت  ...) مســجد، س ــود داشــته اس ــان، (وج ــلی  ) 86: 1382قبادی ــذرهاي اص و گ

  . اند رسیده طرف و یا بیشتر به میدان می ازیک

بادهایی کـه از گـذرهاي اصـلی    . اند گذرهاي فرعی نیز با میدان در ارتباط بوده همچنین

. شـدند  رسـیدند در میـدان بـه گـذرهاي فرعـی شـهر تقسـیم مـی         همسو با بـاد بـه میـدان مـی    

ها باعث جذب بادهاي باالي سـطح شـهر و    هاي مرتفع در جداره میدان قرارگیري ساختمان

اختمان بلند در بافت شهري همانند بادگیر عمل کرده در واقع س. شود توزیع آن در شهر می

اي را بـراي تهویـه مناسـب     ، تـا زمینـه  )27: 1389رنجبر، (کشاندند  و باد را به درون شهر می

هاي گنبدي بـراي ایجـاد پنـاه در برابـر بادهـاي       بازار اکثراً همراه با سقف. شهر ایجاد نمایند

جهـت ایجـاد جریـان طبیعـی بـاد و تهویـه       هـاي در سـقف    هـا، و سـوراخ   نامطلوب و طوفان

انـدازي و   مناسب، و دریافت نور مطلوب بوده است، مسقف بودن آنها افزایش ایجـاد سـایه  

گیري مناسـب بازارهـا در جهـت بـاد      جهت .نموده است ایجاد آسایش حرارتی را ایجاد می

ا فـراهم نمـوده و   هـا ر  ها امکان جریان هوا در ایـن داالن  مطلوب و منتهی شدن آنها به میدان

) هـاي جریـان بـاد فرعـی     داالن(همچنین گذرهاي فرعی . شده است باعث تهویه مناسب می

منظـور توزیـع    به) یی از این شبکه اکولوژیکها عنوان گره به(ها  ها و میدانچه منتهی به میدان

 درپیچ آنها منجر به کاهش سرعت جریان باد جریان باد عمل نموده و شکل ارگانیک و پیچ

  .شده است و قدرت انتقال خاك می
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  بناهاي کهن در بافت تاریخی شهر یزد: مقیاس خرد -4-3-3

گرا و محصور؛ داراي حیـاط مرکـزي    صورت کامالً درون کلیه بناها در بافت تاریخی به

تـر از   کف ابنیه و خصوصاً حیـاط، پـایین  . و اغلب آنها داراي زیرزمین، ایوان و بادگیر است

ها غالباً قوسی و گنبدي؛ دیوارها نسبتاً قطور است  ها نسبتاً زیاد؛ طاق فاع اتاقسطح معابر؛ ارت

منظـور اسـتفاده از تهویـه طبیعـی در بناهـاي کهـن یـزد از راهکارهـاي          بـه ). 1382قبادیـان،  (

بـادخور : شده است متنوعی استفاده
1

، بادخـان 
2

، بـادگیر، نماهـاي دوپوسـته   
3

، سـامانه تلفیقـی   

هـاي بلنـدي در    بـادخور بـرج  ..... ر، بازشوهاي رو بـه حیـاط مرکـزي و    کننده با بادگی خنک

منظـور کـاهش    منظور تأمین جریان هواي خارج به سمت داخل بنا به بناهاي کویري است به

هاي ورودي بادخور روبـه جهـت بـاد غالـب قـرار       دما و برقراري آسایش حرارتی که دهانه

هـا عملکـرد تهویـه دودکـش را دارنـد       ین بـرج که باد جریان ندارد، ا گیرد و در هنگامی می

)Ettouney, 2008: 247.(  

عنـوان   ها اغلب به شکل مربع یا مستطیل همراه با یک یا چنددهانه هستند کـه بـه   بادخان 

عنصر مستقل با بخشـی از پوشـش سـقف در بناهـاي کهـن منـاطق کـویري بـه کـار گرفتـه           

حرکـت هـواي گـرم بـه     (یـه دودکشـی   اساس کار بادخان ترکیبی از عملکرد تهو. شدند می

انتقال هواي گرم از (طرفه باد  و تهویه یک) سمت باال و جایگزین هواي سرد از سمت پایین

رو چنانچه عمل تهویه هوا را به دم و بـازدم   ازاین. پذیرد انجام می) وسیله باد دهانه بادخان به

). McCarthy, 1999(باشـد   یتشبیه نماییم، بادخان معادل بازدم و بادخور معادل عمل دم مـ 

تري در معماري شهر یزد بکار رفته است که بادگیر نام دارد و عملکـرد ورود   ساختار کامل

  . رساند زمان و ترکیبی به انجام می طور هم و خروج هواي گرم را بههواي خنک

ر اي است که تبخیر آب که فرایندي گرماگی سامانه کننده با بادگیر، سامانه تلفیقی خنک

نشسـت   افزایـد و منجـر بـه تـه     است باعث خنک شدن هواي مجاور شده، چگالی آن نیز می

                                               
1. Wind scop, Wind catcher
2. Wind tower
3. double-skin facades
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همچنـین ترکیـب نهـر آب زیرزمینـی یـا قنـات و       . خانـه  هماننـد حـوض  . شود گردوغبار می

اي را در معماري این شهر به وجود آورده است که دماي هواي داخـل را تـا    بادخان، سامانه

در ایـن سـامانه بادخـان در    ). Boustani, 2009(دهـد  ش مـی گـراد کـاه   پانزده درجه سانتی

جریان بـاد غالـب   گیرد که مقابل باالي ساختمان قرار گرفته و دریچه آن در جهتی قرار می

بنابراین در مجاورت دریچه بادخان فشار کمتري وجود دارد که باعث مکش هـواي  . نباشد

شده و هواي خنک کانال  ختمان خارجبر این اساس هواي گرم سا. شود رون میبادخان به بی

هـاي گنبـدي    سقف. شود تا جایگزین گردد اي به داخل ساختمان کشیده می قنات از دریچه

شکل در معماري کهن بافت تاریخی، جهت پوشاندن سطوح وسیع نظیـر مسـاجد، بازارهـا،    

  . گرفته است مورد استفاده قرار می... بناهاي مسکونی و

اي در کاهش تبادل حرارتی بین داخل و خارج بنـا داشـته و    ندهگنبد دوپوسته نقش ارز 

بر اسـاس اصـل برنـولی،    . کرده است هواي راکد بین دوپوسته نقش عایق حرارتی را ایفا می

که وزش و جریان باد در اطراف یک گنبد وجـود دارد، سـرعت جریـان بـاد حـین       هنگامی

ن با افزایش سـرعت، فشـار سـطحی بـاد     زما یابد، بنابراین هم نبد افزایش میگعبور از سطح

در جهتی که وزش باد وجود دارد، ناحیـه پرفشـار و در سـمت دیگـر     . کاهش خواهد یافت

اي است که هنگـام وزش بـاد    رأس گنبد ناحیه. آید میفشار به وجود طور نسبی ناحیه کم به

اي  ه دریچـه بنابراین با تعبیـ . آن همیشه فشار کمتري وجود دارداز جهات مختلف، در سطح

بـر ایـن اسـاس جریـان     . شـود  در رأس گنبد و فشار کمتر، باعث مکش هواي زیر گنبـد مـی  

همرفت و صعود هواي گرم در زیر گنبـد بـه همـراه مکـش ناشـی از اصـل برنـولی، باعـث         

ایـن   ). Faghih & Bahadori, 2009: 207-208(شـود  زیر گنبد مـی خروج هواي گرم در

... سراهاي سـنتی و   ز بناها مثل چهارسوق بازارها و کاروانویژگی در سقف گنبدي برخی ا

  .آورده است وجود مینیز وجود داشته و تهویه طبیعی را به
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  هاي پژوهش یافته -5

هـاي   هاي مطالعاتی قواعـد عقالنیـت اکولوژیـک حـاکم بـر داالن      با توجه به بررسی مقیاس

آوري  هاي تـاب  اعد استنتاجی با شاخصجریان باد استنتاج شده و در مرحله بعد به تطبیق قو

هـاي جریـان بـاد در     قواعد عقالنیت اکولوژیک حـاکم بـر داالن   1جدول . شود پرداخته می

مراتبـی   هاي جریان باد، ساختار سلسله گیري داالن الگوي بافت شهري، جهت(مقیاس کالن 

قواعـد   2دول ، جـ )هـاي جریـان بـاد    هاي جریان بـاد، ارتباطـات و اتصـاالت در داالن    داالن

نـاهمواري در جـداره   (هاي جریان باد در مقیاس میـانی   عقالنیت اکولوژیک حاکم بر داالن

هـاي جریـان    هاي جریان باد، تغییرات ارتفاعی جـداره داالن  هاي جریان باد، فرم داالن داالن

هـاي اکولوژیـک    هـاي جریـان بـاد، لکـه     هـا در جـداره داالن   باد، تغییرات عرض سـاختمان 

هـاي جریـان بـاد، طراحـی      هاي جریـان بـاد، مصـالح در جـداره داالن     چیدمان داالنشهري، 

قواعد عقالنیت اکولوژیک حاکم بر  3و جدول ) هاي جریان باد هاي ترکیبی در داالن سازه

هـا و بازشـوهاي    گیري پنجره گیري بناها، جهت جهت(هاي جریان باد در مقیاس خرد  داالن

هاي اکولوژیک خرد مقیاس ماننـد حیـاط مرکـزي،     وهاي بنا، لکهها و بازش بنا، اندازه پنجره

تـر از سـطح معـابر، تعـداد طبقـات سـاختمان،        هـا پـایین   گرایی بنا، قرارگیري ساختمان درون

هایی نظیر بـادگیر، ترکیـب سـقف     هاي گنبدي شکل، طراحی ارسی، تابش بند، سازه سقف

  .کند را تشریح می) گنبدي و بادگیر
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شهر و (هاي کالن  هاي جریان باد در مقیاس عملکردي داالن-لی بر الگوي ساختاريتحلی -1جدول 

در شهر کویري یزد) فراشهر

  تصویر  هاي جریان باد عملکردي داالن -الگوي ساختاري   

  

  

  

  

  

  

  

  

تحلیلی 

بر الگوي 

ساختاري 

- 

عملکردي 

هاي  داالن

جریان باد 

در 

مقیاس 

کالن 

شهر و (

  )فراشهر

  

  

  

  

  

ت الگوي باف

  شهري

خارجی سطوحمساحتمجموعمتراکمدر بافت

قـرار بیـرون هـواي بـا ارتباطدرکهها ساختمان

بـاالي بافـت و   تـراکم .رسـد  میحداقلدارند، به

ونفـوذ بادهـا  ایجـاد فضـاهاي بـاز محصـور از    

جلـوگیري  هـا  ساختماندرونبهشدیدهاي توفان

کند و همین امر میزان دریافت انرژي خورشید  می

دهـد و در تـأمین آسـایش حرارتـی      را کاهش می

    .نقشی بسزا دارد

 - جهت

گیري 

کریدورهاي 

  جریان باد

هاي جریان باد عنوان داالن هاي ارتباطی به شبکه

گـرم و  بادهـاي وزشازجلـوگیري منظـور  به

جنـوبی  -شـمالی صـورت  بـه طوفـانی معمـوًال  

کمـی بـا بناهاقرارگیريجهتوشده طراحی

غربیجنوب-شرقیشمالورتص انحراف به

روناصـطالحًا رایـا رون جهـت ایـن .است

رونایـن بناها درقرارگیري.گویند میراسته

درومسـاعد بادهايازحداکثرباعث استفاده

  .شود میخورشیدشدت تابشازماندنامان
  

ساختار 

مراتبی  سلسله

هاي  داالن

  جریان باد

ا رسیدنتاصلیخیابانازمعابرکاهش عرض

ها و یا  ها، میدان ها، طراحی تقاطع خانهدرببه

درپـیچ و ارگانیـک    هـا وگـذرهاي پـیچ    میدانچه

هـاي   هـا و داالن  مراتـب در گـره   سلسلهگویاي

خـود جریان باد است که با الگویی انشـعابی، 

به دریافت و توزیع پیچیدهومتشابه، غیرخطی

و  پردازد جریان باد در شهر، و تهویه مناسب می

مراتبی سـرعت بـاد تـوان     ضمن کاهش سلسله

حمل بار را کاهش داده و غبار آن را فـروکش  

  .کند می
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هاي  لکه

اکولوژیک 

  فراشهري

هاي سبز در  راکنش و توزیع مناسب زیرساختپ

طبیعی مانند  اطراف شهر، بسترهاي طبیعی و نیمه

عنوان  اراضی کشاورزي، باغات، کمربند سبز به

ــاط ــویري عمــل نمــوده و بادشــکن در من ق ک

هـاي سـبز از    ها و داالن پیوستگی و ارتباط لکه

هـاي   فراشهر تا فروشـهر، بسـط دهنـده شـبکه    

    .اکولوژیک شهري است

ارتباطات و 

اتصاالت در 

داالن جریان 

  باد

ــارك هــاي شــهري،  معمــوالً فضــاهاي ســبز، پ

هاي اکولوژیک  ها، بخش مهمی از داالن راه پیاده

دهند که از طریـق ایجـاد    یشهري را تشکیل م

ارتباط بین سیماي سـرزمین طبیعـی و محـیط    

ــنوع مــی  توانــد خــدمات اکوسیســتمی    مص

کننـدگی،   کنندگی، حمایت کنندگی، تنظیم تأمین(

) شـناختی  فرهنگی و زیبایی -تفریحی، میراثی 

  .را ارتقاء بخشد
  

  

محالت (در مقیاس میانی هاي جریان باد  عملکردي داالن-تحلیلی بر الگوي ساختاري -2جدول 

در شهر کویري یزد) شهري

  تصویر  هاي جریان باد عملکردي داالن -الگوي ساختاري   

  

  

  

  

  

  

  

ناهمواري 

در جداره 

هاي  داالن

  جریان باد

ها در جـداره   تماننشینی ساخ آمدگی و عقب پیش

هـاي جریـان    هاي جریان باد بر عرض داالن داالن

عنوان نـاهمواري در جـداره    باد تأثیر گذاشته و به

سطحبابرخورددربادهاسرعت. نماید عمل می

دچارشود، میجداره داالن ایجاددرکهناهمواري

شود و همین امر بر قدرت حمل  میکاهشوافت

ــی گ  ــأثیر منف ــه  ذرات خــاك ت ذاشــته و منجــر ب

  .شود نشست خاك می ته
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تحلیلی 

بر الگوي 

ساختاري 

- 

عملکردي 

هاي  داالن

جریان باد 

در

در 

مقیاس 

میانی 

محالت (

  )شهري

فرم 

هاي  داالن

  جریان باد

منجـر بـه   زیگزاگـی شـکل  وباریـک هايکوچه

وسـایه شدید، ایجاد فضاهايبادهاياثرکاهش

درگـرم همچنین فضـاهایی وخنک در تابستان،

گیري از جریان بـاد   اهمیت بهره. شود زمستان می

ي اصـلی و  را در شکل فضاهاي عمومی، گذرها

. توان مشـاهده کـرد   محصوریت شدید گذرها می

عبـور بـراي مـوازي ومستقیمهاي خیابانایجاد

هـاي بـن نبسـت و     تهویه، و کوچـه وهواجریان

اتصـال طریـق ازهـوا معرضدرسطوحکاهش

اثرکاهشمنظور یکدیگر بهبهها ساختماناي دسته

  .استشدهبادهاي نامطلوب طراحی

  

تغییرات 

ارتفاعی 

جداره 

داالن 

  جریان باد

مقابـل دربلنـد هـاي  سـاختمان قرارگیرينحوه

اطرافکوتاههاي ساختمانبارابطهدربادجریان

شـهر درجریـان بـاد  الگويبرعمیقیتأثیرآنها

جریانبابرخوردعلتبهبلندهاي ساختمان.دارد

میـزان شـهر، اقلیمیخیمهبااليدراي منطقهباد

در.کنـد  میایجادخوداطرافرابیشتريجریان 

یـک درهـا  سـاختمان اینبادبهروجبههپشت

بـه مکش هواسببایجادشدهبستهفشارمنطقه،

زمـین سـطح درجریان بادایجادوپایینسمت

  .شود می
  

تغییرات 

عرض 

ها  ساختمان

در جداره 

  داالن باد

ارتفـاع وعـرض کـم  (ماننـد  برجهاي ساختمان

اطـراف بهرابادجریانازاي عمدهقسمت)زیاد

شدهعرض بیشترمیزانچههر.کنند میمنحرف

پـیش شـدن ايصـفحه سـمت بههاساختمانو

در .شودمیبیشترانحراف جریان بادمیزانروند،

پشتقسمتدربادي کهجریانمیزانحالتاین

ایجـاد بـام ارتفـاع نزدیکـی درساختمانبادبه

.اسـت بیشترمانندبرجحالتبهنسبتشود، می

درمهممعیاریکبادبهساختمان روعرضلذا

  .استجریان بادالگوي
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هاي  لکه

اکولوژیک 

  شهري

وجود پوشش گیاهی و درختی در فضاهاي باز شـهر و  

سطح معابر بر رطوبت موجود در محیط، تعدیل هـوا و  

 آرایـش و نـوع  . کاهش انتشار گردوغبار تأثیرگذار است

صـورت پیوسـته، پراکنـده،     بـه (چیدمان فضایی درختان 

عنوان فاکتورهاي  ، به)اي هاي سبز نواري و یا لکه پوشش

هـاي   تأثیرگذار بر کیفیت و آسایش محیطـی در مقیـاس  

  .باشد مختلف می
  

چیدمان 

هاي  داالن

  جریان باد

در گـذرها چیـدمان تـوده و بینارتباطیفضايیاگذر

تحتبیشترکهشهري متراکمبافت.مؤثرندجریان بادها

کوتـاه هـاي  راسـته بادرپیچ پیچوباریکگذرهايتأثیر

تـوان کـاهش و در نتیجـه بادتوزیعدرگیرد، میشکل

ورودبابادکه نحوي به. دارداساسینقشآنغبارحمل

مختلـف هـاي  در کوچـه وخـم  پـرپیچ مسـیرهاي بـه 

ش سـرعت،  همـراه بـا کـاه   توزیع،پیدروشده توزیع

بـاد غبـار وشـود  مـی کاسـته نیـز غبـارش حملتوان

  .گردد میتصفیهبادوفرونشسته

مصالح در 

جداره 

داالن 

  جریان باد

هـایی نظیـر ظرفیـت     نوع مصالح بـا توجـه بـه ویژگـی    

، ضــریب 1حرارتــی، ضــریب انتقــال حــرارت، آلبیــدو 

توانند در میزان گرمایش سطوح مداخله  می... انعکاس و

. بر آسایش حرارتی و محیطی تأثیرگـذار باشـند   کرده و

گل و مشتقات آن به دلیل  مثال استفاده از گل، کاه عنوان به

ظرفیت حرارتی باال با توجه به شرایط اقلیمی شهر یـزد  

  .هاي جریان باد اهمیت زیادي دارد در داالن
  

هاي  سازه

ترکیبی در 

داالن 

  جریان باد

ر معـابر و گــذرها  هـایی نظیـر سـاباط د    طراحـی سـازه  

صـورت مـانعی در برابـر     عنوان یک عنصر اقلیمی بـه  به

تابش مستقیم نـور آفتـاب و محـافظی در برابـر وزش     

بادهاي نیمـه اسـتوایی منـاطق گـرم و خشـک بـوده و       

همچنـین  . نموده اسـت  عنوان نوعی بادشکن عمل می به

ها جهت اسـتحکام بناهـا و جلـوگیري از رانـش      ساباط

  .رار داشته استدیوارها مدنظر ق

  

                                               
تـا  ) تاریک مطلـق (تواند از صفر  مقادیر این کمیت می. آلبیدو به معنی درصد بازتاب نور از سطح یک جسم است -1

.دهندتر از یک نشان می آلبیدو را گاه با درصد و گاه با یک عدد اعشاري کوچک. تغییر پیدا کند) روشن مطلق(یک 
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) ها ساختمان(هاي جریان باد در مقیاس خرد  عملکردي داالن-تحلیلی بر الگوي ساختاري -3جدول 

در شهر کویري یزد

  تصویر  هاي جریان باد عملکردي داالن -الگوي ساختاري   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تحلیلی بر 

الگوي 

 -ساختاري 

عملکردي 

هاي  داالن

جریان باد 

در مقیاس 

خرد 

  )تمانساخ(

  

  

  

  

  

 - جهت

  گیري بناها

دراصـل ترین ابتداییعنوان بهبناها،گیري جهت

گـرم و  بـا اقلـیم  ریزي و طراحی شهرهاي برنامه

گیري بناها  در یزد جهت.رود میشماربهخشک

جنـوبی   -در بافت قدیم به سمت شـمال شـرقی  

غربی بوده است تا حداکثر سـطح بنـا در حیـاط    

  .مند شود همرکزي از باد مطلوب بهر

گیري  جهت

ها و پنجره

بازشوهاي

  ساختمان

تأثیرساختمانها و بازشوهاي جهت و اندازه پنجره

جهت . فراوانی در دریافت میزان گردوخاك دارند

. بازشوها معموالً به سمت حیـاط مرکـزي اسـت   

حیاطمعتدلومرطوبنسبتاًفضايبهروبازشوها

ارتباطرودي،کوچک ودرجز به.شوند طراحی می

امکانحدتاخارجفضايبازیست داخلفضاي

مناسـب وکوچـک میکرو اقلیمیکوشده قطع

منطقهخشکوگرماقلیمدرانسانآسایشبراي

  .شود طراحی می

اندازه پنجره

ها و 

بازشوهاي

  بنا

وکوچکها پنجرهاندازهخشک،وگرماقلیمدر

عنـوان   اي بـه ه گشودگی ..ها اندك است آنتعداد

نماید و نوسانات  انعطاف عمل می تهویه طبیعی قابل

منظور استفاده از اثر  به. کند دماي روزانه کنترل می

هاي  سازي ساختمان، گشودگی دودکشی در خنک

. تهویــه در ارتفاعــات مختلــف قــرار دارنـــد    

اي در دیوار و بام قرار  گونه هاي تهویه به گشودگی

ترین سطوح  فراز گرمگیرند که حرکت هوا بر  می

گشودگی خروجی . درونی مانند سقف ممکن باشد

تر است تا با  معموالً از گشودگی ورودي هوا بزرگ

ایجاد اختالف فشار امکان جریان هوا بـه سـمت   

  .بیرون ممکن گردد
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  ارسی

هاي بومی این منطقه با توجه به اینکه تمام  در خانه

ند براي شو بازشوها به سمت حیاط مرکزي باز می

مندي بهتر از باد مطلوب و نور خورشـید در   بهره

شده  هاي کوچکی تعبیه  داخل درهاي چوبی، پنجره

است که در صورت لزوم در اوقاتی از سال صرفاً 

شده در درها جهت تهویه هـوا و   هاي تعبیه پنجره

  .ورود باد مطلوب به داخل اتاق گشوده شود

حیاط 

  مرکزي

ها به سمت شمال شرقی  اطدر یزد محور طولی حی

این نـوع  .گیري شده است جنوب غربی جهت -

گیري فضاي خانه را از بادهـاي نـامطلوب    جهت

وسطدرمرکزيحیاطیکایجاد. دارد مصون می

باعثتعبیه باغچه،وآبحوضتعبیهوساختمان

شـده و میـزان   زیستیدر فضايرطوبتافزایش

مرکزيطحیا. دهد گردوخاك محیط را کاهش می

و گیاهبادآب،نور،طبیعی با ترکیباي واحهچون

را بـراي آسـایش نامطلوب محیطـی، شرایطدر

  .آورد میفراهمساکنان

گرایی  درون

  بنا

گـرا هسـتند و    در شهر یزد ابنیـه مسـکونی درون  

همین امر . ارتباط بسیار کمی با محیط بیرون دارند

ی نامناسب، ها را در مقابل شرایط اقلیم ساختمان

ها و بادهاي نامطلوب  گرماي شدیدي هوا، طوفان

گرایی و  رو به واسطۀ درون ازاین. دارد مصون می

پشت کردن به فضاهاي باز بیرون ایمنی در مقابل 

  .شده است بادهاي نامطلوب و طوفان ایجاد می
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قرارگیري 

ها  ساختمان

تر از  پایین

  کف

ي بـه بیـرون   ا در بافت سنتی هیچ بازشو یا پنجره

خانه باز نشده و تنها بازشویی که با بیرون ارتباط 

طور مستقیم و  هم به داشته در ورودي است که آن

هاي بیرونی ساختمان منتهـی   بال واسطه به بخش

هـا   هاي نسبتاً بلند و هشتی نشده و از طریق داالن

یکی . اند گردیده این درها به حیاط خانه منتهی می

مساکن در منـاطق خشـک،    هاي از عمده ویژگی

هاي مسکونی نسبت به  تر بودن سطح حیاط پایین

معابر شهري است که خود نتیجه عوامل مختلفی 

همچون مقابله با نیـروي زلزلـه و کـاهش تبـادل     

و ایمنی در  ساختمانحرارتی بین داالن و خارج

  .و طوفان است برابر بادهاي نامطلوب

هاي  سقف

گنبدي 

  شکل

هاي گنبدي، ارتفاع زیـاد زیـر    کاربرد ارزنده طاق

بر اساس جریان . گنبد از کف اتاق یا سالن است

سبک به باال صعود نموده و همرفت، هواي گرم و

تعبیه دریچه در . کند به سمت زیر گنبد حرکت می

زیـــر گنبـــد باعـــث خـــروج هـــواي گـــرم و  

بنـابراین  . شـود  تر می ي خنکشدن هواجایگزین

تهویه طبیعی بر اساس جریان همرفت در این نوع 

.ها وجود دارد طاق

ترکیب 

سقف 

گنبدي و 

  بادگیر

در معماري برخی از مناطق، ترکیب بادگیر و گنبد 

جریان . تري را به وجود آورده است سامانه موفق

دهانه بادگیر دریافـت  باد در ارتفاع باالتر توسط

بنـابراین  . شـود  به فضاي داخلی منتقل می شده و

اختالف فشار و جریان هواي ورودي به جریـان  

زیر گنبد کمک نموده و خروج هواي گرم همرفت

هاي جانبی گنبد، تهویه طبیعی را  از رأس و دریچه

کاربرد این ترکیب در طراحی . آورد به وجود می

انبارها نیز باعـث خنـک شـدن آب     برخی از آب

  .شود می
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طبقات 

  ساختمان

تـر از   قرارگیري بخشی از ساختمان در دل خاك و پایین

سطح زمین نوعی مصونیت در برابر بادهاي نامطلوب را 

وجود حیاط مرکـزي عمیـق   . براي بنا ایجاد نموده است

حیاطشب،طولشود تا در و گودال باغچه موجب می

بهباالازکهخنکیهوايعمل کند ومردابیکمانند

هـاي  نسـیم  .خود انباشته نمایـد درراشود میواردنآ

ازبدون تأثیرپـذیري مرکزي،هاي حیاطباوجودمالیم

بـا ها نسیماین.جریان داردفضاهادرباد،وزشجهت

بـاالي را درهـوا فشـار سـاختمان، بـاالي ازوزیـدن 

این کاهشودهند میکاهشحیاطدرنیزوساختمان

ور فضـاهاي داخلـی  دهـوا چـرخش موجـب فشار

  .شود میتهویهایجادوبیرونسمتبهآنهاحرکت

  تابش بند

هـایی بـه    تابش بند یا تووش بند یا آفتاب شـکن، تیغـه  

سانتیمتر اسـت کـه گـاهی ارتفـاعی تـا       15- 6عرض 

. شود متر داشته و به کمک گچ و نی ساخته می 5حدود 

عملکرد اصـلی آن کنتـرل نـور و جلـوگیري از تـابش      

البتـه ایـن   . مستقیم آفتاب به فضاي داخلی اتـاق اسـت  

نشـینی بازشـو ضـمن تعـدیل و      آمـدگی و عقـب   پیش

اي را براي کاهش  هدایت جریان هوا به داخل بنا، زمینه

  .نماید میزان دریافت گردوغبار و طوفان فراهم می

هاي  سازه

  نظیر بادگیر

هعمل تهویکهن یزد باهايساختماندربادگیراحداث

محـیط  نمـودن فـراهم دررامهمـی بسیارنقشطبیعی

شـبیه بـه  بـادگیر . کند میایفاتابستانفصلدرمناسب

فضـاهاي وبـام  پشـت فضاي فوقـانی رابطدودکشی

مطلـوب بادهـاي وزشجهت .استساختماندرونی

بـادگیر، .جهـت بادگیرهـا اسـت   وشـکل کننده تعیین

عبور از کانـال  و ضمن گرفتهراتابستانیغالببادهاي

و کاهش سرعت آن و همچنین عبور از حـوض آب از  

زیـرزمین  تـاالر، درونشود و به گردوغبار آن کاسته می

  .شود میهدایت...و
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عملکـردي  -تطبیق قواعد عقالنیت اکولوژیک حاکم بر الگوي سـاختاري  -5-1

  آوري هاي تاب هاي جریان باد در بافت تاریخی شهر یزد با شاخص داالن

تطبیق قواعد عقالنیـت  -1هاي پژوهش، مطالعه حاضر در قالب دو بخش  با توجه به یافته

ــا شــاخص  ــاب اکولوژیــک ب ــاي ســاختاري -2آوري،  هــاي ت ــدوین راهبرده عملکــردي -ت

در . بحـث اسـت   آوري، قابـل  منظـور ارتقـاء تـاب    هاي اکولوژیک شهرهاي کویري به شبکه

 -لوژیک استنتاجی از تحلیلی الگوي ساختاريبه تطبیق قواعد عقالنیت اکو 4جدول شماره 

آوري  هـاي تـاب   ، بـا شـاخص  )3، 2، 1حاصـل از جـداول   (هاي جریان باد  عملکردي داالن

، )پ(، افزونگـی  )ب(، تنـوع  )آ(آوري سـازگاري   هـاي تـاب   شـاخص . شـده اسـت   پرداخته

 4ماره در جـدول شـ  ) ج(، پودمانگی )ث(مراتبی  ، ساختار سلسله)ت(اتصاالت و ارتباطات 

  .شده است اختصار با حروف التین زیر نمایش داده به

  

هاي جریان  عملکردي داالن -تطبیق قواعد عقالنیت اکولوژیک حاکم بر الگوي ساختاري-4جدول 

  آوري هاي تاب باد با شاخص

هاي جریان  عملکردي داالن -قواعد عقالنیت اکولوژیک حاکم بر الگوي ساختاري

  باد

آوري هاي تاب شاخص

آبپتث  جقواعد

الگوي ساختاري 

هاي جریان  داالن

باد

و دوپوسته براي ایجاد انعکاس تابش خورشـید و   هاي گنبدي سقف - 

  کاهش سرعت باد و دریافت خاك

انـدازي، کـاهش دریافـت     معابرگهگاه سرپوشیده براي افزایش سـایه  - 

  حرارت و طوفان

باریک و زیگزاگی بـراي  درپیچ،  هاي پیچ ایجاد گذرها، معابر و داالن - 

  کاهش تابش و تصفیه طوفان

نشسـت   هاي جریان هوا، کاهش سرعت باد و تـه  تغییر عرض داالن - 

  ذرات گردوخاك است

منظـور   مراتبی به صورت سلسله هاي جریان باد به کاهش عرض داالن - 

  کاهش سرعت باد و تصفیه باد

هـا و   هـا، میـدان  هاي ارتباطی مانند تقـاطع  مراتبی گره ساختار سلسله - 

  منظور توزیع جریان باد ها به میدانچه

*  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

*  

*  

*  

*  

*  

*

 -  

*  

*  

 -  

*  

*  

*

*  

*  

*  

*  

*  
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*  
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مراتب در طراحی فضاهاي سبز و فضاي باز از فرا شهر تا فرو  سلسله - 

شهر

الگوي 

عملکردي 

هاي جریان  داالن

  باد

منظـور کـاهش دریافـت حـرارت و بـاد       گرا به بافت فشرده و درون - 

  نامطلوب

هـاي اصـلی و    ایجاد فضاي باز محدود، محصوریت فضـایی، داالن  - 

  فرعی متعدد و گهگاه محصور

هاي  منتهی به گره...) معابر، بازارها و(هاي فرعی متنوع و متعدد  داالن- 

وا و منظـور توزیـع جریـان هـ     بـه ...) ها، میدانچه ها و میدان(جریان باد 

  تهویه طبیعی

  منظور تهویه طبیعی کانالیزه کردن باد مطلوب و توزیع آن در شهر به - 

انبار، بـراي   خانه، آب ترکیب ساختارهاي متنوع، نظیر بادگیر با حوض - 

  تعدیل حرارت و ترسیب خاك

نظیر بازار با عملکرد انتقـال جریـان بـاد،    (ترکیب عملکردهاي متنوع - 

  ...)ی وعملکرد اقتصادي، اجتماع

  ...تقسیم، توزیع، تلطیف و تصفیه جریان هوا و - 

*  

*  

 -  

  

 -  

-
_

_  

 -  

*  

*  

  

 -  

*  

*  

*  

 -  

*  

*  

  

 -  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  

*  

*  

*  

*  

 -  

*  

*  

  

 -  

*  

*  

*  

*  

*  

*

*

*

*

*

موقعیت 

قرارگیري و 

گیري جهت

راستا با باد مطلوب و  هاي جریان باد ارتباطی هم ایجاد معابر و داالن - 

  یان باد نامطلوبمانع در برابر جر

منظـور   تـر از سـطح معـابر بـه     هـا پـایین   قرارگیري درب سـاختمان  - 

  مصونیت در برابر طوفان

هــاي چندطبقــه و قرارگیــري در دل خــاك  گیــري ســاختمان شــکل - 

  منظور مصونیت در برابر حرارت و طوفان به

  توسعه بافت شهري در جهت باد مطلوب - 

کزي وعـدم ایجـاد بازشـو بـه     قرارگیري بازشوها به داخل حیاط مر - 

  معابر و فضاها بیرونی بنا

گیري بهینـه از بـاد    طراحی محور طولی حیاط مرکزي در جهت بهره - 

  مطلوب

 -  

*  

*  

 -  

 -  

 -

*  

*  

 -  

*  

*  

 -

*  

 -  

 -  

*  

*  

 -

*  

 -  

*  

 -  

*  

*

*  

 -  

*  

 -  

 -  

 -

*  

*  

*  

*  

*  

*

تناسبات و نظم 

هندسی 

هاي جریان  داالن

باد

منظـور   هاي جریـان بـاد بـه    داالنع تناسبات در طول، عرض و ارتفا - 

  توزیع مناسب باد، کاهش حرارت دریافتی و تصفیه جریان باد

در سقف و دیوار براي تهویه فضاي ...فرنگی، هرنو و استفاده از کاله - 

  هاي سرپوشیده داخلی مکان

هاي جریـان بـاد بـراي اسـتحکام، عـایق       ضخامت زیاد جداره داالن - 

  ...حرارتی، و

 -  
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*
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*
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اندازي، کانالیزه کـردن   ها مؤثر بر سایه و ارتفاع ساختمان تغییر عرض - 

  ...جریان باد، تصفیه باد و

هـا و بازشـوها و تنـوع آن در     اندازه کوچک و تعـداد انـدك پنجـره    - 

تابستان نشین و زمستان نشین بنا

ارتباطات و 

ت اتصاال

هاي جریان  داالن

باد

ها جریـان   ها و داالن ها، میدانچه، گره پراکنش غیرمتمرکز معابر، میدان - 

  باد

  هاي جریان باد از فرا شهر تا فرو شهر ها و داالن ارتباط بهینه گره - 

عنـوان ترسـیب کننـده     هـاي سـبز بـه    ارتباط و پیوستگی زیرساخت - 

هاي باد و تلطیف هوا گردوغبار جریان

هـا و   عنـوان گـره   ها بـه  ها و میدانچه ها، میدان وستگی معابر، خیابانپی - 

هاي جریان باد داالن

 -  

 -  

 -  

 -

*  

*  

*  

*

*  

*  

*  

*

*  

*  

*  

*

*  

*  
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*

*  

*  

*  

*

مصالح ساخت 

هاي  در داالن

جریان باد

منظور کاهش تأثیر نـامطلوب   به مصالح بادوام، پایدار و قابل بازیافت - 

  زیست بر محیط

منظور افزایش انعکاس حرارتی و کاهش  روشن مصالح بههاي  رنگ - 

  دریافت حرارت

هـاي   مصالح با ظرفیت حرارتی باال در معابر، بازارهـا و سـایر داالن   - 

جریان باد

*  

 -  

*

 -  

 -  

 -

 -  

 -  

 -

*  

*  

*

 -  

 -  

 -

*  

*  

*

تنوع ساختاري 

عملکردي در -

هاي جریان  داالن

باد

یه مناسب فضاي داخلی مانند ساختار متنوع جریان باد در بنا براي تهو- 

  ...فرنگی و بادگیر و کاله

هاي جریان بـاد متنـوع بـراي تهویـه مناسـب فضـاي        ها و داالن گره - 

  شهري و جلوگیري از جزایر حرارتی

منظور ایجاد ارتباط و توزیـع   هاي ارتباطی با قابلیت افزونگی به داالن - 

  جریان باد مطلوب

منظـور انقطـاع جریـان بـاد      انگی بـه هاي مانع با قابلیـت پودمـ   داالن - 

نامطلوب
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*

ترکیب 

 -ساختاري 

عملکردي در 

هاي جریان  داالن

باد

هـاي جریـان بـاد     در نقش داالن...ها، معابر، بازارها، و طراحی خیابان - 

  ...براي تهویه، تردد، تصفیه هوا و

ن باد، جریان آب، فضاهاي سـبز در باغـات،   هاي جریا ترکیب داالن - 

  ...ها و ها و معابر، خیابان کوچه

براي مکش، انتقـال، تغییـر   ...هایی نظیر ساباط، بادگیر و طراحی سازه - 

  جهت، تغییر سرعت جریان باد

 -  

 -  
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شـهرهاي   هاي اکولوژیـک  تدوین راهبردهاي ساختاري و عملکردي شبکه -5-2

آوري منظور ارتقاء تاب کویري به

حاکمیت اصول عقالنیت اکولوژیک در بستري از زمـان، مکـان، شـرایط اکولـوژیکی،     

گـویی بـه نیازهـاي انسـانی،      داده اسـت و قابلیـت پاسـخ    اجتماعی، اقتصـادي و فرهنگـی رخ  

یکی براي سازگاري با شرایط محیطی، اقلیمی و حداقل تأثیرات منفی بر فاکتورهاي اکولوژ

چگــونگی پیکربنـدي، اتصــال و  ).1399ردایـی و همکـاران،   (هـا ایجــاد نمـوده اســت    قـرن 

اي سیماي سرزمین مبین کیفیـت عملکـرد سـیماي سـرزمین، خصوصـًا       پیوستگی عناصر پایه

 ,Turner, 1989; Forman(هـاي آب و بـاد خواهـد بـود     عملکردهـایی همچـون جریـان   

تواند بـا   شبکه اکولوژیک می. هاي اکولوژیک بیانجامد هاي که به خلق شبک گونه به. )1995

هـم   گونه کـه از نـام آن   یک هدف خاص و یا با اهداف چندگانه وجود داشته باشد ولی آن

. باشـد  اي بـر پایـه فرآینـدهاي اکولـوژیکی مـی      آید، پیوستگی و انسـجام چنـین شـبکه    برمی

محقـق   )4هـاي کوچـک مجـاورِ هـم    ها، یـا لکـه   ازآنجاکه این اتصال با حضور متعادل داالن

هـاي اکولوژیـک، بـراي     ها و داالن ، بنابراین توزیع گره)Johnson & Hill, 2002(شود می

براي ایجـاد، تقویـت و یـا تـرمیم     . اتصال و پیوستگی در ساختار شبکه، اهمیت بسزایی دارد

هـا، و   لکـه هاي اکولوژیکی در مناطق شهري الزم است مالحظاتی پیرامون ارتباط بین  شبکه

  .طبیعی یا مصنوع با بستر اکولوژیک منطقه صورت گیرد هاي طبیعی، نیمه داالن

هـاي طبیعـی، فضـاهاي بـاز و سـبز درون شـهر و محـالت         رو باید از انقطـاع داالن  ازاین

هـاي طبیعـی و مصـنوعی     هـا و داالن  شهري جلوگیري شود، ارتباطات اکولوژیکی بین لکـه 

هـاي سـبز طبیعـی و     ها و داالن ، اتصاالت و ارتباطات بین لکهشهري، احیا و بازسازي گردد

ایـن سـاختار   . اي شـکل گیـرد   مصنوعی ایجاد و یا تقویـت شـود و در نتیجـه سـاختار شـبکه     

توانـد بـه ارائـه عملکردهـاي اکولوژیـک،       هاي شهري نظیر شهر یزد مـی  اي در محیط شبکه

و طبیعت و اتصال داخـل و حومـه    شناسی در قالب اتصال مردم اجتماعی، فرهنگی و زیبایی

هـا،   هاي اکولوژیک نظیر بـاغ  ها یا گره لکه. شهر جلوه کند و از فراشهر تا فروشهر بسط یابد

از عناصـر بنیـادي شـبکه اکولوژیـک     ... هاي مرکـزي و  ها، حیاط ها، میدانچه ها، میدان تقاطع
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تلطیـف و تصـفیه    هاي عملکردي خود شامل تقسیم، توزیع، شوند که با ویژگی محسوب می

هاي اکولوژیـک را ایفـا    نقشی غیرقابل جایگزین در ساختار و عملکرد شبکه... جریان هوا و

هـاي   همچنـین داالن . کننده خدمات اکوسیستمی در سـطح وسـیع هسـتند    نماید و تضمین می

تواننــد نقشــی دوگانــه را  هــاي ســاختاري خــود مــی گیــري و ویژگــی اکولوژیـک بــا جهــت 

  . هاي ارتباطی ایفا نمایند اي مانع و داالنه صورت داالن به

گیري عمود بـر جریـان بـاد نـامطلوب، مـانعی بـراي        طورکلی با جهت هاي مانع به داالن 

پـذیري در برابـر حـوادث و وقـایع      توانـد در کـاهش آسـیب    جریان هوا و باد هستند که مـی 

احی شـهري مـؤثر   هاي شن و گردوخاك در نو طبیعی و غیرطبیعی، ممانعت در برابر طوفان

. کنـد  هـاي مهمـی را در جریـان بـاد و تهویـه مناسـب فـراهم مـی         داالن ارتباطی کانـال .باشد

اي و افـزایش   هاي اکولوژیک منجر به کاهش اثرات جزیره هاي ارتباطی با اتصال گره داالن

رو راهبردهـاي توسـعه    ازایـن . شود ارتباطات و پیوستگی اکولوژیک در سیماي سرزمین می

آوري  منظـور ارتقـاء تـاب    هاي اکولوژیک شهرهاي کویري به ي و عملکردي شبکهساختار

  .به تصویر کشیده شده است 4وهوایی مناطق کویري در شکل  شرایط سخت آب
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منظور  شهرهاي کویري بهاکولوژیکهاي شبکهعملکرديوراهبردهاي توسعه ساختاري -4شکل 

  ناطق کویريوهوایی م آوري شرایط سخت آب ارتقاء تاب
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  گیري بحث و نتیجه

 طـی  اي، گلخانـه  گازهـاي  افـزایش  اثر در ویژه به اقلیمی، شرایط تغییرات از ناشی پیامدهاي

 غیرمســتقیم یــا مســتقیم صــورت بــه کــه داشــته همــراه را زیــادي مشــکالت اخیــر هــاي ســال

 هاپیامـد  ایـن  تـرین  مهـم  از یکـی  .اسـت  داده قـرار  تـأثیر  تحـت  را جامعه مختلف هاي بخش

 طوفـان  اي، حـاره  چرخنـدهاي  خشکسـالی،  سـیل،  نظیـر  اقلیمی-جوي بالیاي وقوع افزایش

 و خشکسـالی  ایـران  خشک نیمه و خشک مناطق در آنها ترین شایع که است،...و گردوغبار

وهـوایی، وزش بادهـاي شـدید،     سختی شـرایط آب .است گردوغبار و شن هاي طوفان بروز

پذیري را براي  یري کیفیت زندگی را نامطلوب و زیستهاي گردوغبار در مناطق کو طوفان

.نماید ساکنان این مناطق دشوار می

دهنده بر منابع طبیعی این ناحیه حکمفرما  صورت یک فاکتور غالب و شکل عامل باد به 

هاي روان که یکـی از آشـکارترین آثـار فرسـایش بـادي اسـت، در ایـن         وجود ماسه. است

توانند تا شعاع نسبتاً وسیعی از اطراف خود را  هاي روان می ماسه. شود مناطق فراوان دیده می

هـا در   هاي شدید، شهرهاي ایـن منـاطق سـاعت    ویژه با ظهور طوفان به. تحت تأثیر قرار دهند

آور بـا   هـاي تـاب   گـاه  منظور حصول سکونت پیشینیان در این مناطق به. روند تاریکی فرو می

هـاي اکولوژیـک، محـیط طبیعـی و      وژیک و خلق شـبکه گیري از مفهوم عقالنیت اکول بهره

آوري را بـا توجـه بـه شـرایط      انـد تـا بیشـترین تـاب     مصنوع را به گونه با یکدیگر پیوند داده

  .سخت محیط فراهم آورند

هاي جریان بـاد در شـهر    عملکردي داالن-در این مطالعه ضمن بررسی الگوهاي ساختار

هـا و ارائـه    قالنیت اکولوژیک حـاکم بـر ایـن داالن   کویري یزد به استنتاج اصول و قواعد ع

هــاي اکولوژیــک شــهرهاي معاصــر کــویري   عملکــردي در شــبکه-راهبردهــاي ســاختاري

هـاي شــدید   وهــوایی و طوفـان  آوري در برابـر شـرایط نـامطلوب آب    منظـور ارتقـاء تــاب   بـه 

و خـرد  ) يا محله(، میانی )فراشهري-شهري(نتایج بررسی در سه مقیاس کالن . پرداخته شد

ــر الگــوي ســاختاري، الگــوي   ) بناهــاي ســاختمانی( حــاکی از آن اســت کــه قواعــدي نظی

ــري و جهــت  گیــري، تناســبات و نظــم هندســی، اتصــاالت و   عملکــردي، موقعیــت قرارگی



  1400بهار و تابستان ، 15شماره هاي بومی ایران، سال هفتم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   44

  

-عملکردي و ترکیـب سـاختاري  -ارتباطات، جنس و رنگ مصالح ساخت، تنوع ساختاري

هاي اکولوژیک  ایان توجهی در ایجاد شبکههاي جریان باد از اهمیت ش عملکردي در داالن

هاي شدید در منـاطق   آوري در برابر شرایط سخت محیطی و طوفان جریان باد و ارتقاء تاب

  .کویري برخوردار است

هـاي پایـدار    هایش با شیوه که بقاي انسان وابسته به تطبیق وي و سکونتگاه با توجه به این

دهنـده ارتبـاط    هایی کـه بازتـاب   ریزي و طراحی مکانحیات است، در این راه باید از برنامه

ــه مــا در احســاس و ادراك ایــن    متقابــل هــوا، خــاك، آب، زنــدگی و فرهنــگ باشــند و ب

ایجــاد دیــد جــامع و یکپارچــه و ارائــه مجموعــه  . ارتباطــات کمــک نماینــد، بهــره گرفــت 

شـهــري و   راهبردهاي برگرفته از اصول و قواعد عقالنیت اکولوژیک کـه بـه حــل مسـائل  

بهبود دائمی در شرایط اقتصادي، کالبدي، اجتمـاعی و اکولـوژي بافـت شـهري دسـتخوش      

هـایی کـه سـاختار و عملکـردي پایـدار،       توانـد بـه بـازآفرینی مکـان     تغییر کمک نماید، مـی 

  .معنادار، ماهرانه و هوشمندانه دارند، کمک نماید

رزشی بافـت کهـن همـراه بـا     هاي ا ها و فضاهاي شهري با حفظ ویژگی خلق سکونتگاه 

هـاي کهـن بـراي     هـاي جدیـد متناسـب بـا نیـاز روز و تعریـف مجـدد ارزش        تجلـی ویژگـی  

گویی به نیازهاي معاصر نوعی معاصر سازي اصول و قواعد عقالنیت اکولوژیک براي  پاسخ

امید که کاربسـت اصـول و قواعـد مسـتخرج،     . آور است تحقق شهرهاي اکولوژیک و تاب

را در جهت پیوند فرایندهاي اکولوژیک در محیط مصنوع هموار سـازد و بـه   بتواند مسیري 

بخش فرایندهاي اکولوژیـک، اجتمـاعی،    طراحی و خلق فضاهاي شهري بیانجامد که تجلی

.کننده کیفیت محیطی براي کاربران خود باشند اقتصادي، فرهنگی و تأمین
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  منابع
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