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ي آبی کهن ها بازشناسی اصول عقالنیت اکولوژیک در سازه

  شهرهاي کویري 

)آباد یزد قنات وقف: مطالعه موردي(

  ***،  شهرزاد فریادي  **،  اسماعیل صالحی  *مهجبین ردایی

  *****،  لعبت زبردست ****محمدرضا مثنوي

  8/7/1399:تاریخ پذیرش  18/4/1399:تاریخ دریافت

چکیده
دارا بودن بسترهاي طبیعی و الگوهاي امروزه سیماي سرزمین بسیاري از شهرهاي کهن کویري با 

. زوال گرائیده است هاي طبیعی در قالب سکونتگاه، روبه هاي انسانی و محیط یکپارچه حاصل از کنش

آوري، بر لزوم بازشناسی و کاربست مفاهیم حاکم بر ساختار  هاي پایداري و تاب مایه رنگ باختن بن

اکولوژیک که - هاي اجتماعی ز تعامالت سیستمهاي اکولوژیک و الگوهاي حاصل ا و عملکرد شبکه

در مطالعه . ریزي شهري بوده است، تأکید دارد بازتابی از اصول عقالنیت اکولوژیک در فرایند برنامه

استنتاجی حاضر، با استفاده از روش اسنادي و مطالعه منابع مکتوب، ضمن تحلیـل  -تطبیقی

ولوژیک و استنتاج اصول عقالنیت اکولوژیک پرداختهمحتـوایی ادبیـات موضوع، به تبیین عقالنیت اک

بر اساس مطالعات میدانی، و استنتاج معیارهاي ساختاري، عملکردي و مدیریتی حاکم بر . شده است 

هاي آبی کهن در سه  هاي آبی تاریخی شهر یزد، مصادیق اصول عقالنیت اکولوژیک در سازه سازه

ها حاکی  یافته.ین شهر یزد مورد واکاوي قرار گرفته استمقیاس کالن، میانی و خرد در سیماي سرزم

هاي آبی تاریخی با اصول عقالنیت  از آن است که معیارهاي ساختاري، عملکردي و مدیریتی سازه

بندي، آرایش فضایی، ارتباط و تنوع  عقالنیت اکولوژیک با ایجاد ترکیب. اکولوژیک منطبق است

اي را  هاي آبی کهن شهر کویري یزد، زمینه ی در شبکه سازهها و کریدورهاي اختالط عملکردي لکه

رو  ازاین. هاي اکولوژیک و پایداري سیماهاي سرزمین شهري ایجاد نموده است براي ایجاد شبکه

ریزي شهري و تجلی آن به اسلوبی تازه از  معاصرسازي اصول عقالنیت اکولوژیک در فرایند برنامه

هاي اکولوژیک شهري را تقویت کند و جریان حیاتی  اند شبکهتو فرایندهاي زندگی امروزین، می

  .پایدار را در شهرهاي معاصر حاکم نماید
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            m.radaei@ut.ac.ir  
  tehranssaleh@ut.ac.ir    .، تهران، ایرانهاي فنی، دانشگاه تهران پردیس دانشکدهدانشیار**
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هاي اکولوژیک، عقالنیت  هاي آبی کهن، ساختار و عملکرد شهري، شبکه سازه: هاي کلیدي واژه

  .آباد یزد، معاصرسازي اکولوژیک، قنات وقف

  

  مقدمه - 1

اقتصادي و  -پویا بین فرایندهاي اجتماعیهاي شهري در اثر روابط  اکوسیستم

 ,Alberti et al(یابند  هاي متعدد در طول زمان و مکان تکامل می اکولوژیکی در مقیاس

ریزي و طراحی  و مفهوم اکوسیستم شهري پایدار و تاب آور بر رویکرد برنامه )2003

اي که  گونه ، به)Xiang, 2014(یافته اکولوژي شهري تأکید دارد مبتنی بر مفاهیم تکامل

سیماي سرزمین . تعادل بین محیط طبیعی و مصنوع در اکوسیستم شهري برقرار باشد

بسیاري از شهرهاي کهن کویري با دارا بودن بسترهاي طبیعی و الگوهاي خاص ادغامی 

زوال گرائیده  هاي طبیعی در قالب سکونتگاه، روبه ها و محیط حاصل از تعامالت انسان

هاي اکولوژیکی بسترهاي دربرگیرنده این شهرها که  اي طبیعی و ویژگیه پتانسیل. است

اند، به فراموشی انگاشته  گیري و تداوم زندگی شهر و ساکنانش نقش داشته در شکل

به عبارتی، انجام اقدامات صرفًا کالبدي برگرفته از دانش رسمی محض، . شده است

لوژیک، منجر به رخت بربسته شدن فارغ از دانش بومی و مفاهیم سازگاري با بستر اکو

هاي انسانی کهن شده و  هاي اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیکی نهفته در سکونتگاه ارزش

رنگ . هاي طبیعی و مصنوع، زائل شده است آوري محیط هاي پایداري و تاب مایه بن

ر آوري، بر لزوم بازشناسی و کاربست مفاهیم حاکم ب هاي پایداري و تاب مایه باختن بن

-هاي اجتماعی هاي اکولوژیک و الگوهاي تعامالت سیستم ساختار و عملکرد شبکه

ریزي شهري بوده  اکولوژیک که بازتابی از اصول عقالنیت اکولوژیک در فرایند برنامه

  .است، تأکید دارد

ریز از بستر  ریزي محتوایی که بر درك برنامه هاي برنامه بسیاري از تئوري 

نفع و  هاي ذي ها و تعارضات گروه اجتماعی، سیاسی، ارزشاکولوژیکی، اقتصادي، 

هاي  ریزان با معضل استفاده از تئوري ورزد، در پی چالش برنامه نفوذ تأکید می ذي



  

  

  

  

3  | ، ردایی و همکاران  ... بازشناسی اصول عقالنیت اکولوژیک در 

). Schon, 1983: 41(اند  اي و رویکردهاي صرفًا تکنیکی و عقالیی نمود یافته رویه

شون
1

، بلکه معتقد است که نوعی تنها بین این دو رویکرد تمایز قائل است نه) 1983(

ریزي وجود دارد که از آن تحت عنوان دانش در  دانش ضمنی در ارتباط با عمل برنامه

عمل
2

زعم وي این نوع دانش بیش از هر نوع تئوري در حوزه دانش  به. نماید یاد می 

 ,Schon(ریزي عجین شده است با برنامه) اي و محتوایی تئوري رویه(ریزي  برنامه

تنها الزم  رو نه ازاین. و سعی در هرچه نزدیک کردن تئوري به عمل را دارد )50 :1983

هاي پایدار شهري که در  است که اصول و مفاهیم حاکم بر ساختار و عملکرد اکوسیستم

شود، مورد بازشناسی قرار  این مطالعه تحت عنوان عقالنیت اکولوژیک از آن یاد می

ریزي سیماي سرزمین شهري حائز  آن در برنامه گیرد، بلکه کاربست آن و تجلی عملی

به اعتقاد فالودي. اهمیت است
3

ریزي در  ، عنصر ضروري براي موفقیت برنامه)1978(

عمل، بازتاب یا انعکاس
4

آورد، تا  چرا که بازتاب این امکان را فراهم می. است 

بر . شیده شودها در بستر خود دیده و به پیامدهاي احتمالی آن اندی رویدادها و پدیده

تنها از مفاهیم و معانی صرفاً تحلیلی، بلکه از تجربیات و تفکرات فردي در  این اساس نه

نظر به . )Faludi, 1978: 181(شود  ریزي استفاده می حمایت از دانش سخت برنامه

 ,Forester(باشند  هاي متفاوت در عمل می اینکه بسترهاي مختلف نیازمند استراتژي

هاي موفق پایدار، حاوي مفاهیم نهفته قابل یادگیري هستند، لذا  مدل، و )86 :1989

ها و  تواند در بازتاب نتایج مثبت، تسریع تحقق نوآوري تجربیات نهفته در عمل، می

,Shen et al(بهبود پایداري، ثمربخش باشد 2011; UNDESA, 2010( .رو  ازاین

افته در بسترهاي خاص ی یادگیري از تجربیات، ساختارها و عملکردهاي تجلی

هاي کهن، در تحقق اهداف پایدار  اکولوژیک، و رویکردهاي جدید مبتنی بر آموخته

  ).Shen et al, 2013(نقشی اساسی دارد 

                                               
1. Schon
2. Knowing-in-Action
3. Faludi
4. Reflectiveness
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امروزه اضمحالل فرایندهاي اکولوژیک، تخریب سیماي سرزمین، و تغییر الگوهاي 

نظیر انواع مصنوع در شهر کویري یزد، مشکالت متعددي  -تعامل محیط طبیعی

طور  زده است و شهر به زیستی و کاهش کیفیت زندگی شهري را رقم هاي محیط آلودگی

رو شدن با کاهش مناطق با ارزش اکولوژیک و خدمات  فزاینده در حال روبه

هاي سنتی و  با توجه به موارد مذکور، تحلیل ابتکارات محلی و شیوه. اکوسیستمی است

ریزي  تواند یک موضوع مهم در پژوهش و برنامه میبومی سازگاري با شرایط محیطی 

زیرا بازآفرینی اکولوژیک با کاربست اصول و . استراتژیک این شهر محسوب شود

 -مفاهیم اکولوژیک در جایگاهی راهبردي، در تمامی ابعاد اقتصادي، اجتماعی، فیزیکی

ه این خطه هاي خشکید تواند باري دیگر، حیات را به رگ زیستی، می کالبدي و محیط

این نوع بازآفرینی به خلق فضاهاي شهري جدید در همخوانی و . کویري بازگرداند

هاي کالبدي، عملکردي و اکولوژیک ساختارهاي دیروز و تأمین  احترام به ویژگی

  .پردازد نیازهاي معاصر شهروندانش می

ان این ایران مهد تمدن کاریزي و استان یزد بنا بر ضرورت جغرافیایی، کانون نمای

قنات زاینده شیوه استحصال آب، پرورنده فنون مرتبط با آن و محصول .مدنیت است

عنوان  و به) مقدمه: 1389سمسار یزدي، (اندیشه پویاي دانشوران مجرب ایرانی است 

 .شود خصوص شهر یزد شناخته می سمبل عقالنیت اکولوژیک در شهرهاي کویري به

گرفته در مفاهیم، اصول نهفته و دانش ضمنی شکل رو مطالعه حاضر بر بازشناسی ازاین

هاي آبی کهن پرداخته است، تا با کاربست مجدد  ساختار، عملکرد و مدیریت این سازه

اصول عقالنیت اکولوژیک در جایگاهی راهبردي، در تمامی ابعاد اقتصادي، اجتماعی، 

هر کویري گام زیستی، در جهت تحقق پایداري سیماي سرزمین این ش کالبدي و محیط

مقاله حاضر از نگاهی نظري، به بازشناسی اصول عقالنیت اکولوژیک در . بردارد

پردازد و نقش آن را در تأمین پایداري  هاي آبی تاریخی شهر کویري یزد می سازه

  .دهد سیماهاي سرزمین شهرهاي کویري مورد واکاوي قرار می
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  ها مرور پیشینه - 2

. شده است ت در داخل و خارج از ایران انجامهاي زیادي در خصوص قنا پژوهش

الکرجی، در سده چهارم، جزء نخستین کسانی است که در خصوص قنات و اصول 

. هاي پنهانی نوشت به معناي استخراج آب» النباط المیاء الخفیه«حفر آن با عنوان کتاب

اما بیش از همه پژوهش هانري گوبلو
1

فنی  قنات«محقق فرانسوي با عنوان ) 1371(

وولف. مشهور است »براي دستیابی به آب
2

هاي ایران معتقد است که  در مطالعه قنات 

هاي سرسبز،  سکونت ایران را، به باغ بسیاري از مناطق خشک و غیرقابل قنات،

مهدوي . )Wulff, 1968(هاي زراعی، مناطق شهري و روستایی تبدیل نموده است  زمین

و اندرسون
3

اند  منطقه دشت کویر و ایران مرکزي مطالعه کرده سیستم ذخیره آب را در 

)Mahdavi & Anderson, 1983( و الیتفوت
4

هاي تمدن شرقی به  در مطالعه قنات 

هاي نخستین پرداخته است تکنولوژي هیدرولیک در مناطق پیرامونی امپراتوري

)Lightfoot, 1997 .(بیومونت
5

به رشته قنات در دشت ورامین، 81در مطالعه حدود 

اهمیت قنات در حیات اقتصادي و اجتماعی روستاهاي دشت ورامین اشاره دارد

)Beaumont, 1968.( محققانی نظیر شولز
6

به بررسی نقش ساختارهاي ) 2010(

نمایند که  غیرمتمرکز در پایداري سیماي سرزمین پرداخته و در مطالعه خود بیان می

ت ضمن تضمین ایمنی و سالمت عمومی، هاي چند عملکردي و غیرمتمرکز نظیر قنا سیستم

اسکات). Scholz, 2010(کننده سیماي سرزمین هستند  ترمیم
7

معتقدند ) 2012(و همکاران  

هاي پایدار منابع آب شامل ترکیبی از سیستم سنتی و جدید است که سازگار  که اکثر سیستم

,Scott et al(باشد  با طبیعت و شرایط اکولوژیک منطقه می رو اتخاذ  ایناز. )2013

                                               
1. Henri Goblot
2. Wulff
3. Anderson
4. Lightfoot
5. Beaumont
6. Scholz
7. Scott
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تواند  هاي غیرمتمرکز و سازگار با شرایط محیطی در مدیریت منابع آبی می حل راه

). Leigh & Lee, 2019(آوري شهري فراهم آورد اي را براي پایداري و تاب زمینه

هاي  هاي آبی سنتی در ایران بر این امر تأکید دارد، که این سازه مروري بر پیشینه سازه

ت داشته و بعضی از آنها هنوز هم وظایف عمده خود را که شامل ها قدم آبی قرن

خوبی انجام  باشد را به رسانی به اراضی کشاورزي، مهار سیالب و یا ذخیره آب می آب

آسیاب شوشتر  -هاي آبی، سد میزان و مجموعه آبشار هاي بارز این سازه نمونه. دهند می

فاضالب تخت جمشید، سد کریت در بند امیر و شبکه -در خوزستان، سد داریوش، پل 

هاي یزد است که بسیاري از آنها با  رود و قنات خراسان جنوبی، پل زمان خان بر زاینده

برداري است، برخی مرمت، بازسازي و  مشخصات پیشین همچنان در حال بهره

، )1367(بهنیا . یافته است هاي مشابه و جدید اختصاص شده و یا به کاربري حفاظت

، سمسار یزدي )1386(، حائري )1379(خانیکی  ، پاپلی یزدي و لباف)1368(نژاد صفی

هاي آب قنات ایران و  در خصوص سازه) 1397(، بوزرجمهري و حاتمی )1389(

کند که هدف  در مطالعات خود بیان می) 1379(زیاري . اند هاي آن مطالعه کرده ویژگی

کشاورزي و رونق اقتصادي بوده  از قنات ایجاد سکونتگاه، اجتماعات پایدار، توسعه

است و قنات، زندگی یکجانشینی و کشاورزي را در فالت مرکزي ایران تضمین کرده 

خانیکی معتقدند که حیات  یزدي و لباف پاپلی). 1388میر جعفري و همکاران، (است 

اجتماعی و اقتصادي اجتماعات شهري و روستایی فالت مرکزي ایران بر محور قنات 

) گرفت ن قنات اساسًا تمدن در این بخش از سرزمین ایران شکل نمیاست و بدو

تر  در مناطق با میزان بارش بیشتر، طول قنات کوتاه). 1379خانیکی،  یزدي و لباف پاپلی

تر است و برعکس با میزان بارش کمتر، طول قنات افزایش و  و عمق مادر چاه کم ژرف

حتی بزرگی و کوچکی ). 13: 1368نژاد،  صفی(شود  تر می عمق مادرچاه ژرف

شرایط . ها بوده است گرفته، تابعی از وسعت و توان آبدهی قنات هاي شکل سکونتگاه

هایی شده  تنها منجر به خلق چنین سازه خاص اکولوژیک در فالت مرکزي ایران نه

هاي کویري نیز  فرهنگی ساکنان این خطه -دهنده اکولوژي اجتماعی است، بلکه شکل



  

  

  

  

7  | ، ردایی و همکاران  ... بازشناسی اصول عقالنیت اکولوژیک در 

ها، گذشته از تأمین آب مورد نیاز آبیاري و شرب اهالی، به تأمین  این سازه. بوده است

نیازهاي فرهنگی و مذهبی، همچون تأمین آب مسجد، مدرسه، حمام و آب مورد نیاز 

عنوان سیستم  قنات به). 1367سعیدي، (پرداختند  براي مراسم تدفین و مانند آن می

ترین رکن زندگی اجتماعی  یان متمادي مهمآبیاري مطمئن و سازگار با طبیعت براي سال

اکثر مناطق واقع در نواحی  1960اي که تا دهه  گونه و توسعه در ایران بوده است، به

رو  ازاین). 1385پور،  جمعه(کردند  مرکزي ایران نیازهاي آبی خود را از قنات تأمین می

زرگ و قوي براي معتقد است که قنات یک سرمایه اجتماعی ب) 1388(فداکار داورانی 

عنوان یک سـازمان  سازه کهن آبی قنات را به) 1394(قدس و همکاران . ایرانیان است

صورت مستقیم،  رسانی به اند، که عالوه بر آب طبیعـی مدون و منسجم معرفی نموده

صورت غیرمستقیم بر ساختار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، معماري و  به

روستایی که -تأثیراتی بنیادین در جوامع شهري. یر گذاشته استشهرسازي جوامع نیز تأث

بر این اساس نحوه . منجر بـه بـروز بازخوردهـایی در سـطح خُـرد و کالن شده است

اي هوشـمند، هماهنـگ بـا  عملکرد و ارتباط میان قنات و محـیط اطـراف، رابطـه

در ) 1395(یاسی . است طبیعـت داشته و در راسـتاي پایدارسازي محیط عمل نموده

راهگشاي : هاي بدیع آبی سازي و نوآوري سازه مرمت، شبیه«مطالعه خود با عنوان 

هاي تاریخی و ماندگار  نماید که حفاظت و مرمت سازه بیان می» میراث آیندگان ایران

آب ایران براي توسعه دانش فنی، بومی و احیاء صنعت گردشگري ضروري است، تا 

و مصالح ساخت سنتی و مدرن به دوام طرح براي بازه زمانی طوالنی  ها با تلفیق روش

رنجبر نائینی و . هاي بدیع آبی بپردازد در کنار نوآوري در طراحی و ساخت سازه

ها در تخلیه  ها و چشمه در مطالعه خود به مقایسه نقش قنوات، چاه) 1396(همکاران 

ور پرداختند و در نتایج خود هاي آبخیز اصلی کش هاي آب زیرزمینی در حوزه سفره

هاي تاریخی مانند قنات در حفظ بیالن طبیعی آبی  کنند که استفاده از سازه مطرح می

هاي کشور، بروز مشکالتی  برداري از آبخوان هاي بهره اهمیت بسزایی دارد و تعدد چاه

همچون افت سطح آب زیرزمینی، خشک شدن قنوات، کاهش دبی رودخانه و آب 
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پایین آمدن کیفیت آب، افزایش هزینه پمپاژ و استحصال آب و نشست زمین  ها، دریاچه

تحقق امنیت آبی در «اي با عنوان  در مطالعه) 1398(یزدیان و همکاران . را به دنبال دارد

هاي آبی کهن  نمایند که کارکرد سازه بیان می» هاي آبی تاریخی شهرهاي کویري سازه

با سطوح تحلیلی امنیت ) اکولوژیکی -فرهنگی -اجتماعی -اقتصادي(شهرهاي کویري 

زیستی آب، امنیت شهري  امنیت اجتماعی آب، امنیت اقتصادي آب، امنیت محیط(آبی 

در مطالعه ) 1398(یزدیان و ردایی . راستا است هم) ها آوري در مقابل بحران آب، تاب

هاي نهفته در  رزشتبیین سیستم مدیریت پایدار منابع آب با تأکید بر ا«دیگري با عنوان 

هاي آبی  ضمن ارائه مدل تطبیقی ساختار و عملکرد سازه» هاي آبی تاریخی سازه

نمایند که  تاریخی شهرهاي کویري با چارچوب مدیریت پایدار منابع آب، اظهار می

هاي آبی تاریخی ضمن تأمین آب با کمیت و کیفیت مناسب براي  بسیاري از سازه

دهنده سیستم چندعملکردي، غیرمتمرکز و  ی، ارائهمصارف شهري، کشاورزي، صنعت

برداري، تغذیه، تصفیه و توزیع مناسب آب بودند، که  تاب آور براي انتقال، ذخیره، بهره

هاي طبیعی،  آوري در برابر بحران برداري و ذخیره آب، ضمن تأمین تاب با مدیریت بهره

ماند و تخریب، از کاهش مصرف انرژي، حفظ بیالن طبیعی آب، حداقل تولید پس

اگرچه تمام . اند حداقل تأثیر منفی بر محیط طبیعی و حداکثر کارایی برخوردار بوده

هاي نهفته در آن تأکید  هاي آبی و بازآفرینی مفاهیم و ارزش مطالعات بر اهمیت سازه

طور مشخص به بازشناسی اصول و مفاهیم حاکم بر این  اي به دارند، اما کمتر مطالعه

کهن و تأثیر آن بر پایداري سیماي سرزمین بخصوص شهرهاي کویري  هاي سازه

  .پرداخته است

  

  مبانی نظري - 3

عقالنیت اکولوژیک موردي خاص از عقالنیت است که بر دانش اکولوژیک در هدایت 

نظر به اینکه . نماید تر تأکید می زیست هر چه سالم ها براي ایجاد محیط ها و برنامه طرح

العه ارتباط موجودات زنده ازجمله انسان با محیط اطرافشان است، اکولوژي، علم مط
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ها،  اکولوژي انسانی به مطالعه تغییرات و تأثیرات ایجاد شده توسط انسان، در قومیت

هاي مختلف، طبیعت و محیط پیرامون و تاریخی که در آن زندگی  ها و فرهنگ ملیت

عنوان رویکردي که شامل اعتقادات  بهرو عقالنیت اکولوژیک  ازاین. کند پرداخته است می

شود و تفکرات سنتی و بومی ارتباط و هماهنگی بین انسان و طبیعت است، تعریف می

)Wang et al, 2016( .ها، قواعد،  محققین عقالنیت اکولوژیک را نشأت گرفته از ایده

که منجر به شده ازلحاظ تاریخی، وابسته به زمینه و حتی رویکردهایی  هاي اثبات استراتژي

.)Xiang, 2014(اند شود، تعریف کرده مدت می خلق پایداري طوالنی

دیدگاه سیستمی حاکم بر عقالنیت اکولوژیک، تعامل بین عوامل مختلف سیستم 

عملکرد . کند هاي بازخورد پویا را تقویت می در مقیاس مکانی و زمانی و مکانیسم

هاي  توسعه و نگهداري سیستم اي را براي حمایت از چندگانه این دانش زمینه

اکولوژیکی فراهم نموده و باعث افزایش پایداري اجتماعی و اکولوژیک در  -اجتماعی

هاي عقالنیت علمی، هوش  این رویکرد با بنیان. شود هاي زمانی طوالنی می طی دوره

، اتصاالت عملکردي و  )Xiang, 2014(احساسی و مفاهیم فرهنگی احترام به طبیعت

هاي بازخورد، با تحریک یادگیري مشارکتی از تجربه، حافظه اکولوژیک در  ممکانیس

بر این اساس . شود آوري می سیستم را تقویت نموده و منجر به افزایش پایداري و تاب

دانشی . توان بیان نمود که عقالنیت اکولوژیک اشاره به دانش بومی و اکولوژیک دارد می

گیري به شمار  و مبنایی اطالعاتی براي تصمیمکه ویژه جامعه و فرهنگی خاص است 

رفته رشد کرده، در طول زمان مورد آزمایش  این دانش رفته. )Dialla, 1991(آید می

. )Lionberger & Gwin, 1991: 56(قرار گرفته و با محیط سازگار شده است

صورت  گونه که دانش مردم بومی بخشی از فرهنگ و معارف عوام است که به همان

گرفته و مجموعه تجربیات نانوشته و شفاهی اجتماعات بومی  ینی و آزموده شده، شکلع

رو  ازاین). 1381فرهادي، (در خصوص محیط طبیعی و اجتماعی خاص خود است 

. تعبیر است عنوان سرمایه و پتانسیل فرهنگی یک قوم قابل عقالنیت اکولوژیک به

ی، بینشی، منشی، کنشی یک ملت است پتانسیل فرهنگی، همه ذخیره دانشی، تجربی، فن
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شده، و حرکت به جلو  که در شرایط عادي همچون ثروتی از نسلی به نسل دیگر منتقل

پتانسیل فرهنگی در واقع نوعی . سازد شده، مسیر می را همچون نوعی انرژي ذخیره

سازي شده است که پیشرفت در موارد جدید  انرژي، سرمایه یادگیري متکاثف و ذخیره

هاي استفاده بهینه از امکانات فیزیکی، اقتصادي، اجتماعی  تسریع کرده و راهرا 

اي از  عقالنیت اکولوژیک مجموعه. آورد و اکولوژیک را فراهم می) 70: 1388فرهادي، (

شود  هاي اجتماعی خاص گفته می ها، باورها، ابزارها و روش ها، ارزش ها، مهارت داشته

هاي متمادي به ارث  ی از طریق تجارب و تأیید نسلهاي گوناگون زندگ که در زمینه

تواند منجر به حداکثر سازگاري با شرایط محیطی،  رسیده است، و کاربرد صحیح آن می

گیري بهینه از منابع در جهت تأمین رفاه  حداقل تأثیر منفی بر فاکتورهاي محیطی و بهره

هاي  ت مختلف در مقیاسیادگیري از تجربه و انتقال دانش بین ترکیبا. انسانی شود

تواند به انتشار نوآوري کمک نموده و پایداري خدمات اکوسیستمی تسهیل  متنوع می

محققانی نظیر ژیانگ. )Radywyl & Biggs, 2013(نماید
1

، مک پیرسون)2014(
2

و  

، ژنگ)2016(همکاران 
3

، لیائو و چان)2018(و همکاران  
4

، )2016(، ژیانگ )2016(

ادینو
5

، فو)2016(ن و همکارا 
6

، ونگ)2016(و همکاران  
7

، یونگ)2016(و همکاران  
8

 

تر ، فارس)2016(و همکاران 
9

شناسی،  در مطالعات خود به بررسی هستی) 2018(

ترین اصول بنیادین  گستره دانش، اصول و کاربرد عقالنیت اکولوژیک پرداختند، که مهم

  :استنتاجی در تفکر عقالنیت اکولوژیک عبارت است از

  تأمین نیازهاي انسانی -

                                               
1. Xiang
2. McPhearson
3. Zheng
4. Liao & Chan
5. Eidinow
6. Fu
7. Wang
8. Young
9. Forester



  

  

  

  

11  | ، ردایی و همکاران  ... بازشناسی اصول عقالنیت اکولوژیک در 

  نگر، ارتباطات و بازخوردها تفکر سیستمی، دیدگاه کل -

  رویکرد مشارکتی -

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

  یکپارچگی اکولوژیک، مدیریت فرایند و پویایی سیستم -

  ارتقاء خدمات اکوسیستمی -

  دهاي اکوسیستمیتنظیم مداخالت انسانی در فراین-

  ریزي براي ایجاد ساختار و عملکرد پایدار برنامه-

عنوان توانایی جامع انسانی  هاي آبی قنات یزد به عقالنیت اکولوژیک حاکم بر سازه

ها و تصمیمات  در دستیابی به هماهنگی و سازگاري با طبیعت با استفاده از انتخاب

گرفته  در پرتو دانش بومی شکل مناسب در یک شیوه رفتاري سیتماتیک و تاب آور

وخطا،  انتخاب روش صحیح براي انجام عملکرد صحیح تنها از طریق آزمون. است

وتحلیل پیامدها و همچنین قابلیت خودتنظیمی حاکم  همراه با بررسی بازخورد و تجزیه

زده  فرهنگی را رقم -بر سیستم دانش بومی صورت پذیرفته و نوعی اکولوژي اجتماعی 

عنوان مطالعه  به(هاي آبی شهرهاي کهن کویري  گاهی هرچند گذرا به سازهن. است

ساختار شبکه  .هاي اکولوژیک شهري دارد اشاره به شبکه) موردي پژوهش حاضر

اي سیماي سرزمین شهري شامل سیستمی  توان ترکیبی از عناصر پایه اکولوژیک را می

ها و  ها، رودخانه طبیعی، دریاچه قطعات پوشش گیاهی(هاي طبیعی  پیوسته از الیه هم به

هاي آبی  ها و جریان ها، برکه ها و باغ پارك(و مصنوع ) دیگر جریانات آبی طبیعی

هـاي تـاریخی آبـی شهرهاي  سازه .اکولوژیکی است(ونقل  هاي حمل مصنوع، داالن

هاي  ها شامل تمام سیستم این زیرساخت. هاي آبی چندمنظوره هستند کویري زیرساخت

ها،  خانه ها، حوض ها، سرداب انبارها، پایاب ها، آب شده آبی، ازجمله قنات تهساخ

هستند، که در زمان خود داراي کارکردهاي ... ها و هاي آبی، حمام ها، آسیاب یخچال

ها،  قنات).1398یزدیان و ردایی، (زیستی بودند اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و محیط

هاي طبیعی بستر  هستند که به بهترین شکل با الیه هاي آبی کهن ساخته دست بشر سازه
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اکولوژیک قابل  -عنوان نوعی سیستم اجتماعی ها به رو قنات ازاین. اند خود عجین شده

ها عناصر  هایی هستند که در آن اکولوژیک سیستم -هاي اجتماعی سیستم. تفسیر هستند

زا با یکدیگر تعامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اکولوژیکی، تکنولوژیکی و دیگر اج

,Gunderson et al(دارند  هاي پویایی هستند که  ها، سیستم این سیستم). 123 :2002

ها از طریق تعامالت بین فعاالن،  اجزاي این سیستم. باشند طور مداوم در حال تغییر می به

گیرند، درك  هاي اجتماعی و اکولوژیک شکل می وسیله محیط مؤسسات و منابع که به

یابد، چگونگی تطابق و  آنچه در اینجا اهمیت می). Scheffer et al, 2012(ند شو می

با الیه طبیعی عناصر ) هاي آبی مرتبط با آن قنات و سازه(هماهنگی الگوي الیه مصنوع 

به بیانی دیگر الگوي . است) ها، کریدورها و ماتریس لکه(بنیادین سیماي سرزمین 

تواند  ی سازگار با الگوي الیه عناصر طبیعی، میموجود در الیه مصنوع در صورت طراح

تواند  ارتقاء دهنده عملکردهاي اکولوژیک باشد، و در صورت تناقض ساختاري، می

هاي طبیعی گذاشته و در نتیجه باعث تنزل  تأثیر منفی بر عملکردهاي اکولوژیک الیه

ي با قنات ا ساختارهاي شبکه ).Serrano et al, 2002(کیفیت شبکه اکولوژیک شود

هاي موجد در  عنوان لکه هاي آب مرتبط با آن به هاي داالنی و سازه عنوان شبکه به

ماتریس سیماي سرزمین با چگونگی توزیع فضایی پیکربندي، اتصال و پیوستگی مبین 

جایی مواد غذایی  کیفیت عملکرد سیماي سرزمین، خصوصاٌ عملکردهایی همچون جابه

هاي اکولوژیک  حفظ ارتباط و پیوستگی این شبکه هاي آبی خواهد بود و جریان

شناسی  تواند به ارائه خدمات اکوسیستمی و عملکردهاي اجتماعی، فرهنگی و زیبایی می

 Bonnin(در قالب ارتباط بهینه انسان و طبیعت و اتصال داخل و حومه شهر جلوه کند

et al, 2007( .علت باال بودن  هاي شهري به در شهرهاي معاصر این اتصال در محیط

تکه شدن، جدایی و منزوي شدن  شده و این امر به تکه میزان مداخالت انسانی، تضعیف

هاي سازه آب قنات و در نهایت اختالل در فرایندهاي اکولوژیکی  کریدورها و لکه

وابسته به اتصال منجر شده است نظر به اینکه پیوستگی و اتصال شامل مجموعه تمامی 

، )Schreiber, 1987(ت درون سیستمی و میان سیستمی استارتباطات و اتصاال
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هاي آبی تاریخی یکی از اهداف مهم در جهت  رو حفاظت و مرمت ارتباط سازه ازاین

این . هاي اکولوژیک شهري و ارتقاء فرایندها و خدمات اکوسیستمی است تقویت شبکه

شود محقق میهاي کوچک مجاوِر هم ها، یا لکه اتصال با حضور متعادل داالن

)Johnson & Hill, 2002( . بدین ترتیب مفهوم پویاي اکولوژي سیماي سرزمین با در

هاي اکولوژیک، در فرایند  هم آمیختن علم و الگوهاي فضایی اجزاء ساختاري شبکه

اي را براي پایداري سیماي  تواند زمینه ، می)Forman, 1995: 48(ریزي شهري برنامه

هاي طبیعی و  منظور هماهنگی الیه الزم به ذکر است که به. ردسرزمین شهري فراهم آو

لذا بازشناسی . تواند نقشی مؤثر و دوسویه را ایفا نماید مصنوع، اکولوژي اجتماعی می

هاي  عنوان نوعی از شبکه هاي آبی کهن به اصول عقالنیت اکولوژیک حاکم بر سازه

هاي  ایجاد و مرمت شبکه تواند در جهت اکولوژیک شهري، و کاربست مجدد آن می

اکولوژیک، بازآفرینی اکولوژیک شهري و پایداري سیماي سرزمین در تمامی ابعاد 

چارچوب نظري  1شکل . اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیک به کار گرفته شود

  .کشد پژوهش را به تصویر می

  

  
  مدل مفهومی پژوهش -1شکل 
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  ها مواد و روش - 4

  قروش تحقی -1-4

هاي آبی  یــن پژوهــش هدف، بازشناسی اصول عقالنیت اکولوژیک در سازهدر ا

روش تحقیـق بـر مبنـاي تحلیـل محتـواي ادبیـات . تاریخی شهر کویري یزد اسـت

پردازد و  موضوع، به تبیین عقالنیت اکولوژیک و استنتاج اصول عقالنیت اکولوژیک می

هاي آبی مورد  نیت اکولوژیک در سازهسـپس با تحلیـلی اکتشـافی، مصادیق اصول عقال

فرا منطقه شهري، فرا (ها در سه مقیاس کالن  بررسی. شود مطالعه، بازشناسی می

با توجه ) هاي آبی بناهاي ساختمانی و سازه(و خرد ) اي شهري و محله(، میانی )شهري

در مقیاس کالن به بررسی کلی منبع اصلی . پذیرد به گستره مطالعاتی صورت می

هاي  آباد، مسیر جریان قنات از فراشهر تا شهر و پراکنش شبکه شمه قنات وقفسرچ

هاي آبی  در مقیاس میانی به بررسی توزیع و پراکنش سازه. شود داالنی قنات پرداخته می

، در محدوده شهري و محالت مختلف پرداخته ...انبار، آسیاب آبی و همچون آب

ها در بناهاي کهن  ي هریک از این سازههاي ساختار در مقیاس خرد ویژگی. شود می

عنوان نوعی توسعه کم اثر  قنات به. گیرد اي کم اثر مورد واکاوي قرار می عنوان سازه به

)LID(1 یک رویکرد سبز در مدیریت منابع آب است که با پیروي از هیدرولوژي  و

متنوع، سعی  هاي طبیعی یک منطقه و با استفاده از اقدامات کنترل غیرمتمرکز در مقیاس

در کاهش تأثیر منفی توسعه بر فاکتورهاي محیطی، حفظ بیالن طبیعی آب و شرایط 

;Coffman, 2000(اکولوژیک منطقه دارد Ahiablame et al, 2013(.  

اي و در  روش گـردآوري اطالعـات در بخـش مبانـی نظـري پژوهـش، کتابخانـه 

اهده تحلیلی و ثبـت اطالعات بخـش مطالعـات میدانـی از روش پیمایشـی، مشـ

در بخـش : شود سـاختار پژوهـش از چهار بخـش تشـکیل می. شود اسـتفاده می

ابتدایـی مفاهیم عقالنیت اکولوژیک و اصول عقالنیت اکولوژیک مـورد بررسـی قـرار 

                                               
1. Low Impact Development
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هاي آبی تاریخی مناطق کویري، به  گیرد، در بخـش بعـدي، ضمن تحلیل سازه می

هاي آبی کهن و دالیل  کم در ساختار، عملکرد و مدیریت سازهاستنتاج اصول حا

در مرحله بعد به تطبیق اصول استنتاجی با اصول . شود ها پرداخته می پیدایش آن

هاي اکولوژیک  شود، و در نهایت تحلیل بر نقش شبکه عقالنیت اکولوژیک پرداخته می

ین شهر یزد صورت هاي آبی کهن در ارتقاء پایداري سیماي سرزم حاصل از سازه

  .پذیرد می

  

  قلمرو مکانی و زمانی -2-4

عنوان مورد  هاي مرتبط با آن را به مطالعه حاضر قنات وقف آباد یزد و سازه 

دهد تا با  مطالعاتی به ترتیب در سه مقیاس کالن، میانی و خرد مورد بررسی قرار می

هاي آبی تاریخی در  ازهبازشناسی و بازآفرینی اصول عقالنیت اکولوژیک حاکم بر این س

  .جهت ارتقاء پایداري سیماي سرزمین مناطق کویري گام برداشت

  

آباد یزد از فرا شهر  بررسی کلی منبع اصلی و مسیر جریان قنات وقف -1-2-4

  )مقیاس کالن(تا فرو شهر 

این قنات با . هاي مهم استان یزد و شهر یزد است آباد یکی از قنات قنات وقف

قدمت، تا اوایل قرن حاضر با سازوکار سنتی خود، آب مورد نیاز سال  700حدود 

تحوالت سالیان اخیر، تغییرات . کرد آشامیدن و مصارف شهري، شهر یزد را تأمین می

هاي شهر ازجمله تأمین آب آشامیدنی از طریق شبکۀ  اقلیمی، و تغییر در زیرساخت

مردم و فضاي شهري کمرنگ تدریج نقشِ این قنات را در زندگی  کشی شهري، به لوله

این قنات از ارتفاعات نزدیک به روستاي فراشاه ). 1396سمسار یزدي و کریمیان، (کرد

اي نسبتاً وسیع در جنوب  گرفت و پس از گذر از دره در استان یزد نشأت می) اسالمیه(

در این روستا، پنج رشته قنات دیگر . شد غربی شهرستان تفت، وارد روستاي فراشاه می
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پیوستند و از طریق کانالی زیرزمینی به شهر  و یک جریانِ سطحی نیز به جریان فوق می

هاي مذکور بر سطح زمین جاري  در شهر تفت، مجموعۀ آب. شدند تفت هدایت می

شد و پس از  شدند و پس از خروج از شهر، این آب مجدداً وارد کانال زیرزمینی می می

سمسار (رسید  باغِ خان در جنوب غربی شهر یزد میکیلومتري به  15طی مسافتی تقریباً 

آباد در باغِ خان از سهمِ قنات اهرستان جدا شده و  آب وقف). 1381یزدي و چراغی، 

یک شاخه تحت عنوان آب اهرستان و شاخه دیگر به نام وقف آباد از سمت جنوب 

د و این دوشاخه در داخل شهر در محالت خیرآبا. شدند غربی وارد حومه شهر می

جریان ) اولی در عمق زمین و دومی نزدیک به سطح زمین(موازات هم  آباد به عیش

آب اهرستان در محالت خیرآباد، اهرستان و خرمشاه براي کشاورزي استفاده . داشتند

آباد پس از گذر از  شاخۀ وقف. رسید شد و مازاد آن به رودخانۀ خشک نواب می می

: شد ه در کوچۀ هزاردرخت به دوشاخه تقسیم میمحلۀ خیرآباد، وارد اهرستان شد

. شاخه شرقی تا محله کوشک نو و شاخۀ غربی تا محلۀ باغ گندم جریان داشت

آباد از محالت سرِ دوراه، پشت باغ، هاشم خان،  طورکلی آب دوشاخۀ مذکور وقف به

بازار خان، دارالشفا، لب خندق، مسجد جامع، کوشک نو، کوچۀ بیوك، تخت استاد، 

اي از آنان را تحت  هار منار، ابوالمعالی، شیخداد، و باغ گندم گذر کرده و بخش عمدهچ

بر این اساس این قنات در حدود هفت قرن از یک نظام ثابت تأمین . داد قرار میپوشش

طورکلی آب قنات  به). 1396سمسار یزدي و کریمیان، (و توزیع برخوردار بوده است 

آب قنات . یزد به سمت این شهر جریان داشته استآباد از طرف جنوب غربی  وقف

جریان . استفاده بوده است مزبور جهت شرب و مازاد آن در بخش کشاورزي قابل

شده و وارد یزد  رودهاي فصلی سطحی شیرکوه به هنگام بهار با آب قنات آمیخته

آب  هاي آبی بسیاري که در مسیر آب این قنات قرار داشته و از آسیاب. شده است می

ها، مزارع، مدارس، مساجد و  ها، باغ بیشتر محالت یزد، کوچه. کردند آن استفاده می

اهالی یزد . شدند جمله مسجد جامع و اماکن عمومی از آب این قنات مستفیض می من

به خاطر تأمین آب آشامیدنی شهر بصورت رایگان احترام خاص براي این قنات قائل 
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آباد داشتند و دائمًا آن را  توجه خاصی به قنات وقف بودند و حاکمان یزد در هر زمان

محدوده مورد مطالعه و مسیر  2شکل . نمودند هاي مختلف تاریخی مرمت می در زمان

  .کشد آباد را به تصویر می هاي آبی مرتبط با قنات وقف آباد و سازه جریان قنات وقف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي آبی مرتبط با  آباد و سازه ن قنات وقفمحدوده مورد مطالعه و مسیر جریا -2شکل 

  )1396برگرفته از مطالعه سمسار یزدي و کریمیان، (قنات وقف آباد یزد 

  

  )مقیاس میانی(آباد در محالت یزد  هاي آبی مرتبط با قنات وقف سازه -2-2-4

هاي آبی تاریخی مرتبط با قنات  ترین سازه در این بخش از مطالعه به بررسی مهم

گیري عناصر کالبدي  شدند، و تأثیر آن در شکل مند می د که از آب این قنات بهرهآبا وقف
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ها و  ترین مکان فهرست مهم 1جدول . شود هاي اکولوژیک پرداخته می شهري و پهنه

مسـیر اصـلی قنـات در . کند آباد را بیان می هاي تاریخی مرتبط با آب قنات وقف سازه

هـاي  متعاقباً معـابر و راه. مین ایجاد شده استجهـت شـیب و در انطباق با شکل ز

گرفته که درجاهایی در  بافـت شهري نیز در تبعیت از مسیر قنات و شکل زمین، شکل

اي را  هاي حیاتی آب قنات زمینه شریان. یابد موازات مسیر قنات امتداد می انطباق یا به

یان آب قنات براي جر. نموده است براي پیوستگی فضایی در محالت شهر ایجاد می

. گرفته است هاي سبز شهري و اطراف شهر مورد استفاده قرار می ها و پهنه آبیاري باغ

مراکز محالت مشتمل بر میـدانی بوده کـه حـول آن فضـاهاي عمـومی ماننـد مسـجد، 

ها در وسط میدان و روبروي حسینیه  حوض. گرفته استشکل... انبار و حسینیه، آب

هـا و مراکز  ها، جـوي خدمات شهري عمومی مانند مساجد، حمام. شدند واقع می

. محالت همگی در امتداد این معبـر اصـلی و مسیر جریان آب قنات بوده است

ساخت با شبکه ارگانیک بستر محیط بوده  ها انطباق شبکه انسان محصول این هماهنگی

) هاي آب جوي(ت گیري کریدورهاي سبز در امتداد مسیر جریان آب قنا شکل. است

سبب پویایی و سرزندگی فضا، بستري براي تجمع و نشستن افراد محلـه و تعـامالت 

اجتماعی بوده است که همگی نشان از پیوستگی و ارتباط مصادیق کالبدي نظـام آبـی، 

  .فرایندهاي اکولوژیک و الگوهاي معنایی ساکنان دارد
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شدند مند می ه از آب قنات وقف آباد یزد بهرههاي تاریخی ک ها و سازه فهرست مکان -1جدول 

  نام مکان    نام مکان    نام مکان  

  مدرسه عطاخان  37  آسیاب عزالدینی  19  دروازه مهریجرد  1

  مدرسه رشیدیه  38  آسیاب کهنه  20  دارالشفاء صاحبیه  2

  مدرسه موالنا مجدالدین حسن  39  آسیاب ترسا  21  بازار بزرگ  3

  مدرسه مصلی عتیق  40  آسیاب کلهر  22  بازار سلطان ابراهیم  4

  مدرسه عبدالقادریه  41  آسیاب خیرآباد  23  بازار چهار منار  5

  مدرسه غیاثیه  42  آسیاب یوسف خلیل  24  مسجد جامع  6

  مدرسه قطبیه  43  آسیاب ده نیم  25  جامع عتیق  7

  مدرسه ابوالمعالی  44  آسیاب نو  26  سراي جمال الدوله  8

  مدرسه حافظیه  45  آسیاب مرتضی  27  قوبیعخانه استاد محمدبن  9

  باغ فیروزي  46  آسیاب ضیاء الدینی  28  میدان وقت الساعت  10

  باغ خواجه سعید  47  آسیاب حمزه  29  الدین مظفر طغار شرف  11

  باف طغانشاهی  48  آسیاب استاد  30  دارالفتح  12

عمارت خواجه عمادالدین   31  باب السیاده  13

  مسعود

  باغ گرشاسبی  49

مصنعه مجاور عمارت   32  حوض مسجد جامع  14

  الدین سنغر غیاث

  باغ ساباط  50

الدین  مصنعه خواجه نظام  33  حمام ریحانان  15

  محمود بن خواجه امیرشاه

مسجد مقابل مدرسه خواجه   51

  الدین طراز شهاب

  باغ الال  52  مصنعه مجاور مدرسه باوردیه  34  حمام مقابل مسجد جامع  16

  خلف باغ عزآباد  53  مصنعه مجاور مدرسه حسینیه  35  الدین علی ثحمام امیر غیا  17

  مدرسه رکنیه  54  مدرسه وردان روز  36  آسیاب سراي جمال الدوله  18

هجري،  9هجري، تاریخ یزد، جعفري قرن  8جامع الخیرات، سیدرکن الدین قرن (برگرفته از : منبع

  )هجري 11مستوفی بافقی، قرن هجري، جامع مفیدي،  9تاریخ جدید یزد، احمد کاتب قرن 
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هـاي آبـی کهـن شـهر یـزد       هاي ساختاري و عملکردي سازه ویژگی -3-2-4

  )مقیاس خرد(

هایی را براي تصفیه آب، انتقال و مدیریت مجدد  هاي آبی تاریخی فرصت سازه

پذیري باال و  هایی با قابلیت انعطاف هاي آبی تاریخی سیستم سازه. آورد منابع فراهم می

هایی  هاي مرتبط با قنات، سازه قنات و سازه. برداري از منابع آب هستند سازي بهره بهینه

کم اثر
1

، غیرمتمرکز
2

بوده، که با عملکرد چندگانه 
3

انتقال آب از مناطق فرادست شهري  

شدند، و  موجب می... منظور مصارف شهري، کشاورزي، صنعتی و را براي تأمین آب به

ا شرایط بومی، ضمن حفظ انرژي و منابع، نیازهاي ساکنین با طراحی مقاوم و سازگار ب

). 1398یزدیان و ردایی، (نمودند  مناطق شهري را در فصول مختلف تأمین می

هاي  هاي مدیریت رواناب هاي توسعه کم اثر پایبند به اصول ادغام استراتژي روش

زیستی  یطریزي و طراحی، ترویج طراحی با حساسیت مح سطحی در مرحله اول برنامه

هاي طبیعی آب و عملکرد هیدرولوژیکی طبیعی براي ایجاد یک  باال، ارتقاء ویژگی

جاي کاهش خطرات و  انداز هیدرولوژیکی چندمنظوره، تمرکز بر پیشگیري به چشم

وساز و تعمیر و نگهداري، توانمندسازي جوامع براي  هاي ساخت بازسازي، کاهش هزینه

 .)PGCo, 1999(موزش و مشارکت عمومی استزیست از طریق آ حفاظت از محیط

برداري متناسب با قابلیت و ظرفیت بارش ضمن حفظ بیالن طبیعی آب و سطوح  بهره

به . نموده است برداران آب حفظ می هاي آب زیرزمینی، عدالت را در بین بهره آب سفره

سازي،  رهتنها با عملکردهاي چندگانه انتقال، ذخی هاي آبی تاریخی، نه عبارتی سازه

برداري، استحصال آب و تغذیه آبخوان به تأمین نیازهاي اجتماعی و حفظ  بهره

هاي متعدد فرا  پرداختند، بلکه این عملکردها را در مقیاس فرایندهاي اکولوژیک می

در مجموعه ).1398یزدیان و ردایی، (بخشیدند  شهري، شهري و فروشهري ارتقاء می

                                               
1. Low Impact
2. Decentralized
3. Multi function
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هاي این  ترین قنات عنوان یکی از مهم آباد یزد به وقفبه معرفی قنات  2جداول شماره 

  .شود هاي آبی مرتبط با آن پرداخته می شهر کویري و سازه

  

  معرفی سازه آبی تاریخی، قنات وقف آباد -2-1جدول 

  معرفی  سازه آبی  

آبیمنابعازبرداري بهرههاي فنّاوريپایدارترینزمرهدرقنات  قنات وقف آباد یزد  1-2

قنات متشکل از یک دهانه روباز، یک مجراي زیرزمینی .است

تونل مانند و چندین چاه عمودي که مجرا یا کوره زیرزمینی را در 

ها  میله چاه. سازد، است فواصل مشخص با سطح زمین مرتبط می

شده به خارج، کارکرد تهویه  عالوه بر مجاري انتقال مواد حفاري

الیروبی، تعمیر قنات، انتقال آب کانال زیرزمینی، راه ارتباطی براي 

دست را همگام با  از مادر چاه به اراضی دشتی و کم آب پایین

. آوردند اي مازاد فراهم می شیب زمین و بدون استفاده از انرژي

گیري  جریان آب قنات از فرادست به مناطق دشتی منجر به شکل

هاي روستایی، شهري، مزارع کشاورزي، باغات،  سکونتگاه

 - شده است و بر پایه آن اکولوژي فرهنگی...ي سبز، و فضاها

ها و  اجتماعی، ارزش -اجتماعی همچون، الگوهاي رفتاري

  .گرفته است هاي اقتصادي شکل باورهاي فرهنگی، فعالیت
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  انبار، یزد معرفی سازه آبی تاریخی، آب-2-2جدول 

  معرفی  آبیسازه  

انبار  آب  2-2

کوشک 

  نو یزد

ساخته  تر از سطح زمین  طورمعمول پایین شده که به بندي سرپوشیده و آبمخزن آب 

محل انبار آب و : خزینه و یا تنوره -1انبارها شامل  ساختمان آب. شده است می

جایگاه : پاشیر -3پلکان دسترسی به پاشیر : راچینه -2انبار  ترین عنصر آب اصلی

هایی براي انتقال آب به  رهدسترسی به آب همراه با سکوهایی براي نشستن، حف

هدایت باد مناسب : بادگیر -4هاي زیرزمینی و هواکش در سقف براي تبادل هوا  کانال

بندي شده در دل خاك، همراه با  ترکیب فضاهاي عایق. انبار بوده است به داخل آب

گاهی براي آب در مراکز محالت براي  هاي بادگیر، ذخیره جریان آب قنات و جریان

  .آورده است تمامی ساکنان محله به آب فراهم میدسترسی 

  

  انبار چهارسوق، یزد معرفی سازه آبی تاریخی، پایاب آب -2-3جدول 

  معرفی  سازه آبی  

پایاب   3-2

انبار  آب

چهارسوق 

یزد

هاي خانگی و عمومی در محالت براي  پایاب. پایاب سازه آبی وابسته به قنات است

هت رفع نیازهاي شرب و یا استراحت در فضاي خنک و دسترسی مردمان به آب ج

پایاب عالوه بر تسهیل در استفاده از آب داراي . مطبوع پایاب معمول بوده است

نخست نقش آسایش بخشی آن و دیگر نقش : باشد کارکرد اجتماعی ویژه می

اراي پایاب متشکل از پلکان زیاد و معموالً در میان مسیر، د. پایدارسازي دفاع از شهر

سازي آن با انرژي  هایی کوچک براي استراحت است که خنک پاگردهایی با اتاق

  .پذیرد طبیعی صورت می
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  معرفی سازه آبی تاریخی، آسیاب آبی کوشک نو، یزد-2-4جدول 

  معرفی  سازه آبی  

آسیاب   4-2

آبی 

کوشک 

  نو یزد

متکی بر کشاورزي و نیاز  هاي آبی از دیرباز، با توجه به شیوه معیشت اقتصادي آسیاب

روزافزون شهروندان به غالت، نقش بسزایی در چرخه نظام اجتماعی شهر و روستا، 

گیرد،  سنگ پهن گرد که بر هم قرار می آسیاب آبی از دو قطعه. کرده است ایفا می

به ) گوي(داري  در قسمت پایین محل تعبیۀ سنگ آسیاب، جسم پره. شده است تشکیل

هاي آسیاب به  ها و در نتیجه سنگ د که با استفاده از نیروي آب پرهشو میله وصل می

. شود بدین شکل انرژي مورد نیاز آسیاب از طریق آب تأمین می. آید حرکت درمی

اي متکی به جریان آب قنات و انرژي آب، ضمن تأمین نیازهاي  آسیاب آبی سازه

  .استاجتماعی، فعالیتی اقتصادي سازگار با شرایط محیطی بوده 

      
  

  خانه، یزد معرفی سازه آبی تاریخی، حوض-2-5جدول 

  معرفی  سازه آبی  

اي است خاص، سرپوشیده و مرتفع در فضاي داخلی ساختمان با  خانه محوطه حوض  خانه حوض  5-2

حوضی پر از آب در این فضا و جریان هوا که از داخل منفذهاي بادگیر توسط 

شود  این مکان تابستان نشین نیز نامیده می. شود ایت میهاي ویژه به این فضا هد کانال

خانه عموماً  حوض. هاي گرم و خشک است که مکان سردي براي زندگی در تابستان

کرده و  صورت دائم ازآنجا عبور می رشته قنات به شده که آب یک اي ساخته می در نقطه

را در تمام بنا ایجاد با ارتباط با فضاهاي اصراف، امکان جریان هواي خنک و مرطوب 

  .کرده است می
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  معرفی سازه آبی تاریخی، سرداب، یزد-2-6جدول 

  معرفی  آبیسازه  

سرداب   6-2

خانه

کالهدوز

موزه  -

  آب یزد

این فضا همواره . باشد هاي سنتی؛ سرداب می ترین فضاهاي تابستان نشین خانه یکی از مهم

ها عموماً از هواي خنک و  سرداب. شده است عبیهدر دل زمین و اغلب در مجاورت پایاب ت

به عبارتی سرداب نوعی زیرزمین است که در مجاورت آب . گرفتند بهره می مرطوب پایاب

هـاي   شود سرداب هاي یزد دو گونه غالب سرداب دیده می در خانه. شده است ساخته می

دل خاك فضایی ضلعی که ترکیب باد، آب و فضاي عایق در  8هاي  چهارضلعی و سرداب

  .نموده است خنک و مرطوب براي فرار از گرماي تابستان را ایجاد می

  
  

  

  معرفی سازه آبی تاریخی، حمام ابوالمعالی، یزد-2-7جدول 

  معرفی  سازه آبی  

7

-

2  

حمام 

ابوالمعالی 

  یزد

باشد، ســراي اول  خانه می فضــاي اصلــی حمــام شــامل بینــه، میان در و گرم

ونرم کننــده و ســراي ســوم گــرم و  خیســاننده و ســراي دوم گرمکننده و نکخ

مســائلی همچــون تنظیــم دمــا و رطوبــت، بزرگــی و غنا و یا . کننده اســت خشک

بنــاي . سـادگی و کوچکـی نیز از عواملـی مهم تأثیرگذار بر معمـاري حمــام بوده است

لت دسترســی بــه آب قنــوات و نیــز گــرم شــدن حمــام بــه جهــت ســهو

هاي متعدد،  تــر از سطح معابــر اطــراف و همراه با پله فضــاي داخلــی همگــی پایین

حمام داراي عملکرد اجتماعی بود که امروزه بسیاري از آنها با تغییر . شــد ســاخته می

.کاربري روبرو شده است
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  ها یافته - 5

شده است  این بخش از مطالعه در ابتدا به تحلیل اصول عقالنیت اکولوژیک پرداخته در

آباد شهر یزد،  هاي آبی مرتبط با قنات وقف و با توجه به مطالعات میدانی و بررسی سازه

اصول عقالنیت اکولوژیک با اصول حاکم بر ساختار، عملکرد و مدیریت قنات و 

هاي اکولوژیک  در نهایت به تحلیل نقش شبکه. شود یهاي آبی مرتبط تطبیق داده م سازه

هاي آبی کهن در ارتقاء پایداري سیماي سرزمین شهر یزد، پرداخته  حاصل از سازه

  .شود می

  

  تحلیلی بر اصول عقالنیت اکولوژیک -1-5

استفاده چندعملکردي از منابع در راستاي تأمین نیازهاي  :تأمین نیازهاي انسانی-

شناختی، حفظ تنوع زیستی، بهبود کیفیت و کمیت  هاي زیبایی ء ارزشانسانی، ارتقا

,Zheng et al(منابع، حفظ پایداري سیماي سرزمین از اهمیت بسزایی برخوردار است

تأمین آب براي مصارف شرب، کشاورزي، مصارف شهري، صنعتی، تأمین . )2018

نیازهاي معنایی و آسایش محیطی، آسایش بصري، بهبود کیفیت منظر شهري، تأمین 

-ازجمله مزایاي ساختاري... سمبلیک، تأمین نیازهاي تفریحی، تفرجی و فرهنگی و

هاي آبی تاریخی است که به تأمین نیازهاي انسانی دوران خود  عملکردي سازه

  .پرداخته است می

تعامل بین عوامل مختلف سیستم، در مقیاس  :رویکرد، برنامه و اقدام مشارکتی-

پایداري چنین اتصاالت . کند هاي بازخورد پویا را تقویت می انی، مکانیسممکانی و زم

هاي بازخورد، با تحریک یادگیري مشارکتی از تجربه، حافظه  عملکردي و مکانیسم

 ,Andersson(شود آوري می اکولوژیک سیستم را تقویت نموده و منجر به افزایش تاب

هاي متنوع  ترکیبات مختلف در مقیاس یادگیري از تجربه و انتقال دانش بین). 2006

تواند به انتشار نوآوري کمک نموده و پایداري خدمات اکوسیستمی تسهیل نماید می
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)Radywyl & Biggs, 2013 .(ریزي مشارکتی و  بر اساس دیدگاه محققین برنامه

آوري را  تواند توانایی خودسازماندهی براي دستیابی به پایداري و تاب یادگیري می

,O'Sullivan et al(قاء بخشد ارت یابی  این رویکرد مشارکتی فرایندهاي مکان. )2014

هاي مرتبط با احداث،  هاي مدیریتی و تشکل صحیح و مهندسی ساخت، ایجاد نظام

برداري و  هاي همکارانه در بهره برداري، بهسازي، احیاء و توسعه، ایجاد بازي بهره

  .یابد مصنوع تحقق می هاي طبیعی و آوري در مقابل بحران تاب

عقالنیت اکولوژیک  :نگر، ارتباطات و بازخوردها تفکر سیستمی، دیدگاه کل -

هاي تخصصی، در جستجوي رویکردهاي  در رویارویی با تفکر تفکیک رشته

اندازهاي علوم مختلف در یک چارچوب  اي براي یکپارچگی نقاط قوت چشم رشته بین

نگر همراه با توجه به ارتباطات و  دگاه کلرو از یک دی ازاین. اکولوژیک است

دیدگاه سیستمی ضمن توجه به حفاظت، توسعه و . نماید بازخوردها استفاده می

اي  برداري هماهنگ منابع، در به حداکثر رساندن رفاه اقتصادي و اجتماعی به شیوه بهره

کند یهاي حیاتی کمک شایانی م عادالنه بدون به خطر انداختن پایداري اکوسیستم

)Russo et al, 2014(.  

تنوع، : هاي مختلف زمانی و مکانی ساختار سلسله مراتبی و حفظ مقیاس -

تعدد و توزیع غیرمتمرکز و ساختار سلسله مراتبی ساختارهاي مصنوع منجر به ارتباط 

بین فراشهر، شهر و فروشهر، حفظ تنوع زیستی، جریان خدمات اکوسیستمی و بهبود 

این نوع پیوستگی به معنی افزایش تنوع و افزونگی . شود می شرایط کیفی زندگی

بخشد پیوندهایی است که ارتباطات اکوسیستمی در مقیاس مختلف را ارتقاء می

)Zetterberg et al, 2010 (هاي  هاي سیستم و منجر به بقاء، رشد و بازآفرینی ظرفیت

 -ارتباطات کالبديدر واقع، . )De Montis et al, 2016(شود اکولوژیک شهري می

فضایی مناسب با محیط اطراف، اجزاي سیستم شهري را با ظرفیت جذب شوك و 

و بهبوددهنده ) Andersson, 2006(کند سازماندهی مجدد پس از اختالل مجهز می

وجود ساختار سلسله . اکولوژیک است -هاي اجتماعی آوري سیستم پایداري و تاب
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اي را براي  ها، شورا، اعضاء شورا زمینه کلتشمراتبی در فرایند مدیریتی نظیر

هاي محیطی  آوري در برابر تنش گیري بهینه، اجرا، نظارت، رفع مشکالت و تاب تصمیم

اي  این ارتباط سلسله مراتبی دوسویه بوده و همین امر زمینه. و وقایع فراهم آورده است

  .فراهم آورده استریزي و مدیریت ترکیبی پایین به باال و بلعکس  را براي برنامه

یکپارچگی : یکپارچگی اکولوژیک، مدیریت فرایند و پویایی سیستم -

هاي اکولوژیک ارتباطات فیزیکی، بصري و اکولوژیکی را در  اکولوژیک و ایجاد شبکه

شهري و فضاهاي سبز و طبیعی حاشیه شهري برقرار  ساخت درون میان فضاهاي انسان

قطعه شدگی در سیماي سرزمین اتفاق  ایی که قطعهدرج. )Beatley, 2011: 98(کنند  می

هاي اکولوژیکی براي  ها از طریق داالن افتد، برقراري و یا احیاء روابط میان لکه می

تسهیل کارکردهاي اکولوژیکی و ارتقاء خدمات اکوسیستمی آنها امري ضروري است

)Hepcan et al, 2009 ( حضور آب تحقق فرایندها و ساختارهاي اکولوژیک، بدون

خصوص در شهرهاي کویري فاقد معنا  ترین عناصر حیاتی، به عنوان یکی از مهم به

هاي فرادست شهر و ایجاد کریدورهاي سطحی و  بنابراین انتقال آب از بخش. است

زیرزمینی آب، و در پرتوان ادغام عناصر اکولوژیک، ایجاد یکپارچگی عناصر 

  .بیعی از اهمیت زیادي برخوردار استشناختی و یکچارپگی عناصر مصنوع و ط بوم

طورکلی، خدمات اکوسیستم به چهار گروه  به: ارتقاء خدمات اکوسیستمی -

  خدمــات فرهنگی و . 3کننــده،  خدمــات تنظیم. 2کننــده،  خدمات تأمین. 1اصلی، 

  بندي هستند کننده یا وابســته بــه زیســتگاه قابل تقسیم خدمات حمایت. 4

)MEA 2010; TEEB, 2005( .کننده، تمامی مواد استخراج خدمات اکوسیســتم تأمین

ها چون تأمین مواد غذایی، تأمین آب، مواد خام، منابع ژنتیکی، یا  شده از اکوسیســتم

هایی است که  کننده شامل روش خدمات اکوسیستم تنظیم. منابع درمانی است

هاي غیرمادي  خروجی. ـتندها از طریق آن قادر به تعدیل محیط هسـ اکوسیستم

سازند، در دسته  ها را متأثر می ها که شــرایط فیزیکی یا روانی انســان اکوسیســتم

سرانجام خدمات اکوسیســتم پشتیبان، . گیرند خدمات اکوسیســتم فرهنگی جاي می
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شامل فرایندها و عملکردهاي اکولوژیکی دربرگیرنده حفظ تنوع زیستی، حفظ زیستگاه 

  .ا و حفظ چرخه حیات استه گونه

عقالنیت اکولوژیک : تنظیم مداخالت انسانی در فرایندهاي اکوسیستمی -

توجه اکوسیستمی باید مورد  کنندگان قابل عنوان مداخله ها به دهد که انسان پیشنهاد می

چنین مطالعاتی منجر به حفظ یکپارچگی، ثبات و  چرا که این. بررسی قرار گیرند

در نتیجه عقالنیت . )Leopold, 1989: 224–225(شود ستی میپایداري جوامع زی

مدرن را  اکولوژیک در بسیاري از موارد ارزش نهفته مداخالت محدود در مفهوم پست

زیستی نشأت گرفته از  ریزي محیط دهنده نظام برنامه مورد تقدیر قرار داده و انعکاس

کارانه پاتریک گدس ایده مداخله محافظه
1

  .)Welter & Lawson, 2000(است  

ریزي و طراحی  برنامه :ریزي براي ایجاد ساختار و عملکرد پایدار برنامه -

صورت غیرمتمرکز و چند عملکردي، ضمن ارتباط فرا شهر، شهر و  فرایندهاي توسعه به

ها، پیوستگی و یکپارچگی  فرو شهر و ارتباط محالت و حتی در مقیاس زیردانه و خانه

 -تقویت نموده و با ارتقاء مزایاي حاصل از تنوع ساختاري سیماي سرزمین شهر را

عملکردي منجر به افزایش قدرت تأمین نیازهاي انسانی، دسترسی بهینه به خدمات 

ها را  اکوسیستمی، تأمین امنیت و ایمنی اجتماعی، پویایی اقتصادي، تقویت ارزش دارایی

 ,Ahern, 2013; Jayawardena & van Roon, 2017; Ling & Dale(آورد فراهم می

2011; Olazabal et al, 2018; Schlee et al, به عبارتی اصول عقالنیت . )2012

                                               
1. Patrick Geddes

رو شناختی  ازاین. شهر از تاریخ و فرهنگش بریده نیستریزي شهري، معتقد است پاتریک گدس پدر علم برنامه

ریزي شهري را وي برنامه. ناپذیر است عوامل جغرافیایی امري اجتناب ژرف از تاریخ گذشته و فرهنگ اجتماعی،

ها، نیازها،  به اعتقاد پاتریک گدس شناخت و درك خواسته. تلفیق نمـود شناسانه و اجتماعیبا موضوعات بوم

منظور جذب نیروهاي اجتماعی و اشتیاق مدنی از  ، بهشهري ریزيبرنامهها و امکانات محلی براي محدودیت

سازد  هاي بهسازي می ریز را قادر به برانگیختن مداوم واحدهاي محلی براي مشارکت فعال در برنامه سو، برنامه یک

و کیفی، شهر و محیط طبیعی را به وحدت و یکپارچگی اي ارگانیک عنوان پدیده شهر بهي دیگر توصیفو از سو

).1389پاکزاد، (نماید  نزدیک می



  

  

  

  

29  | ، ردایی و همکاران  ... بازشناسی اصول عقالنیت اکولوژیک در 

اکولوژیک در به انجام رساندن ساختار و عملکرد خوب و پایدار همت گماشته است، 

هاي اجتماعی، امکانات و  ها، ارزش اي که با شناخت نیازها، خواسته گونه به

سازگاري با بستر اکولوژیکی سعی در ارائه ساختار و عملکرد هاي محیطی و  محدودیت

  .بهینه و پایدار دارد

هاي آبی تاریخی دریک چارچوب فکري منسجم  هاي حاکم بر سازه ویژگی

هاي  اند که ضمن تأمین شریان حیاتی شهر و خلق سکونتگاه گرفته اي شکل گونه به

هترین کیفیت زندگی را با توجه به انسانی، با حداقل تأثیرات منفی بر محیط طبیعی، ب

بستر محیطی و شرایط اکولوژیک برقرار نماید و تعادلی پویا و مانا بین محیط طبیعی و 

با توجه به توضیحات مذکور تحلیل اصول عقالنیت اکولوژیک در . مصنوع شکل گیرد

ر هاي آبی تاریخی، همراه با تصاویري از مصادیق د ساختار، عملکرد و مدیریت سازه

به تصویر ) 5جدول (، مقیاس خرد )4جدول (، مقیاس میانی )3جدول (مقیاس کالن 

  .کشیده شده است

  

  هاي آبی کهن در مقیاس کالن سازهساختار، عملکرد و مدیریت  تحلیل اصول حاکم بر -3جدول 

    
هاي آبی  زیرمعیارهاي ساختاري سازه

  تاریخی
  تصویر

  

  

  

  

  

  

  

رویکرد، 

برنامه و 

اقدام 

  مشارکتی

ها و شوراها، مشارکت،  ایجاد تشکل

پذیري در فرایندهاي  همکاري، مسئولیت

برداري،  گیري،مدیریت، ساخت، بهره تصمیم

هاي آبی، توزیع و  مرمت و توسعه سازه

ص در مورد برداري عادالنه آب، بخصو بهره

اراضی کشاورزي و باغات، معموًال در 

منظور سازگاري با  آبی به هاي کم سال

  هاي آبی تنش
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 تحلیل

اصول 

حاکم 

بر 

 ساختار،

عملکرد 

و 

  مدیریت

هاي  سازه

آبی 

تاریخی 

در 

مقیاس 

  کالن

  

  

  

  

  

  

یادگیري 

  اجتماعی

ایجاد مشاغل، حرفه و تخصص مرتبط با 

ساخت، توزیع، مدیریت، بهسازي، مرمت و 

برداري از قنات نظیر مقنی،  توسعه و بهره

 صورت و انتقال این دانش به... میراب و

تجربی و نسل به نسل، پیوند دانش رسمی 

    و غیررسمی

حفاظت از 

منابع 

طبیعی 

مشترك و 

خدمات 

  اکوسیستم

حفظ بیالن طبیعی آب و سطح سفره آب 

هاي  آوري در مقابل بحران زیرزمینی، تاب

طبیعی، کاهش فرسایش و تخریبات خاك، 

هاي طبیعی، ایجاد  حفظ کریدورها و لکه

ظ رطوبت محیط، فرایندهاي تبخیر و حف

اختالط کریدورهاي جریان آب و باد و 

کریدورهاي سبز، تنوع خدمات بوم 

هاي  اي جهت ارتقاء کیفی محیط سامانه

هاي مصنوع، تأمین آب  طبیعی و محیط

  هاي مختلف براي فعالیت

  

  

ساختارهاي 

اي و  شبکه

  غیرمتمرکز

ایجاد کریدورهاي سطحی و زیرزمینی آب، 

شناختی و  اصر بومایجاد یکپارچگی عن

روستاها، (هاي طبیعی  ارتباط بستر و لکه

اراضی کشاورزي، باغات، فضاهاي سبز 

، احیاء بسترهاي طبیعی و )شهري و محلی

شناختی،  طبیعی و توسعه عناصر بوم نیمه

مظهر قنات، (شناختی  یکپارچگی عناصر بوم

جریان آب سطحی قنات، فضاهاي طبیعی، 

اي سبز شهري و باغات، روستاها، کریدوره

  ..)هاي مرکزي و محلی، حیاط

  



  

  

  

  

31  | ، ردایی و همکاران  ... بازشناسی اصول عقالنیت اکولوژیک در 

توسعه 

 -کالبدي

فضایی 

  متراکم

گرا براي سازگاري با  بافتی فشرده و درون

شرایط گرم و خشک، کاهش دریافت 

تشعشعات خورشیدي و آفتاب سوزان، 

اندازي، مصونیت در  افزایش سطح سایه

هاي شدید و ذرات گردوخاك  مقابل طوفان

    ...و 

ت زیرساخ

  سبز و آبی

هاي  پراکنش و توزیع مناسب زیرساخت

، ...ها و ها، خانه آبی و سبز در شهر، محله

طبیعی مانند  احیاء بسترهاي طبیعی و نیمه

ها، فضاهاي  اراضی کشاورزي، باغات، پارك

هاي آبی و سبز،  ، توسعه لکه...سبز، و

هاي سبز و ابی از  پیوستگی و ارتباط لکه

  فراشهر تا فروشهر
  

  

  هاي آبی تاریخی در مقیاس میانی سازهاصول حاکم بر ساختار، عملکرد و مدیریت  تحلیل -4جدول 

    
هاي آبی  زیرمعیارهاي، عملکردي سازه

  تاریخی
  تصویر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تنوع 

  عملکرد

  

ایجاد مشاغل مرتبط با (رد اقتصادي عملک

هاي آبی،  احداث، مرمت و بازسازي سازه

برداري و تقسیم آب،  مشاغل مرتبط با بهره

هاي مربوط به  تأمین معیشت، کاهش هزینه

برداري از آب، مصرف انرژي و منابع،  بهره

    ...)برداري  هاي ساخت، بهره کاهش هزینه

انسانی  تأمین نیازهاي(عملکرد اجتماعی 

هاي  براي کمیت و کیفیت آب، ایجاد فعالیت

مشارکتی، ایجاد فضاهاي عمومی و تعاملی 

هاي حضور آب، ایجاد فضاهاي  در محل

، )عمومی سرزنده با محوریت عناصر طبیعی

  ...ها و ها، میدان ها، عمارت باغ همانند باغ
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 تحلیل 

اصول 

حاکم 

بر 

ساختار، 

عملکرد 

و 

  مدیریت

هاي  سازه

آبی 

تاریخی 

در 

مقیاس 

  میانی

  

  

  

  

  

  

  

استفاده از مصالح بوم (عملکرد اکولوژیکی 

هاي پاك، ایجاد  ز انرژيآورد، استفاده ا

کریدورهاي آبی، نفوذپذیري آب و تغذیه 

آوري  آبخوان، حفظ بیالن طبیعی آبی، تاب

هاي  در مقابل خشکسالی، مدیریت آب

    سطحی و جویبارها،

کاري و  کاربندي، کاشی(عملکرد فرهنگی 

هاي معماري ایرانی، حفظ سنت،  طرح

 ارزش و اعتقاد، میراث تاریخی و فرهنگی،

برداري از منابع  عدالت و برابري در بهره

بوم، تجلیدانشگیري مشترك، شکل

    ...)هاي فرهنگی خاص، و  ویژگی

ترکیب 

ساختاري 

و 

  عملکرد

برداري،  ترکیبی از عملکردهاي بهره

سازي، انتقال آب، استحصال و تغذیه  ذخیره

هاي مختلف براي  در مقیاس.... آبخوان و

ي و تأمین نیازهاي بردار ذخیره آب، بهره

انسانی، ترکیب، پیوستگی و ارتباط 

کریدورهاي سبز، جریان هوا و آب و 

هاي آبی همانند بازارها که با مدرسه،  سازه

  ...انبار، مسجد، میدان و آب

  

  

مقیاس و 

توزیع 

ساختاري 

-

  عملکردي

در 

  محالت

مقیاس عملکرد با توجه به منطقه، شهر، 

ن و جمعیت، وجود محله و یا بنا، نوع کاربرا

ها در مقیاس فراتر از  ها و آسیاب یخچال

... انبار و مسجد و بازار و مقیاس محلی، آب

خانه، گودال باغچه  در مقیاس محله، حوض

و حیاط مرکزي در مقیاس عمارت و 

بناهاي، توزیع غیرمتمرکز و مناسب 

  هاي مرتبط با قنات سازه

  



  

  

  

  

33  | ، ردایی و همکاران  ... بازشناسی اصول عقالنیت اکولوژیک در 

 ها هتناسب میان تراکم جمعیت و ابعاد ساز

هاي  در جهت تأمین عادالنه آب براي گروه

هاي آبی مانند  مختلف کاربر، مقیاس سازه

اندازه  و با توجه به.... انبار، آسیاب،  آب

  محله، تعداد ساکنان و کاربران

  

  

پراکنش و توزیع مناسب ساختارها در شهر، 

منظور دسترسی  به... ها و ها، خانه محله

ابع آبی، تأمین نیاز عادالنه کاربران به من

هاي آبی تاریخی  مجاورت سازه. کاربران

انبار، پایاب،  مرتبط با قنات همانند آب

مسجد، مدرسه، بازار، میدان در کنار یکدیگر 

در داخل هر محله براي تأمین نیازهاي 

  ساکنان محله

پایداري 

ساختار و 

  عملکرد

قدمت و پایداري عملکردهاي مختلف در 

ها براي  ، بسیاري از این سازههاي آبی سازه

صدها سال نیازهاي انسانی را تأمین 

انبار،  همانند سرداب، پایاب، آب. اند نموده

  .هنوز هم پابرجا هستند... آسیاب و
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  هاي آبی تاریخی در مقیاس خرد سازهاصول حاکم بر ساختار، عملکرد و مدیریت  تحلیل -5جدول  

هاي آبی تاریخی دي و مدیریتی سازهزیرمعیارهاي ساختاري، عملکر    

  

  

  

  

  

  

 تحلیل

اصول 

حاکم 

بر 

ساختار، 

عملکرد 

و 

  مدیریت

هاي  سازه

آبی 

تاریخی 

در 

مقیاس 

  خرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الگوي 

  ساختاري

انبار  و دوپوسته آب هاي گنبدي سقف

براي ایجاد سایه، انعکاس تابش خورشید 

و کاهش جذب حرارت، ایجاد مانع در 

  .ا و تسریع ته نشت خاكه مقابل طوفان

ترکیب ساختارهاي متنوع، نظیر بادگیر با 

انبار، جریان آب قنات  خانه، آب حوض

به صورتی کل منسجم براي ترکیب  ....و

عملکرد، تأمین نیازهاي انسانی، آسایش 

  .حرارتی

ساختارهاي سرپوشیده براي جلوگیري از 

تبخیر سطحی، کاهش انتقال حرارتی، 

آسایش حرارتی، کاهش اتالف تأمین 

  .انرژي

  

یا (فرنگی اتاقی معموًال گرد  کاله

با گنبدي شبه مخروط که ) گوش هشت

هایی  گرداگرد آن داراي درها یا پنجره

سوي فضاي آزاد براي تهویه، نورگیري  به

و سقف آن از هر سو داراي سایبانی 

روشنایی فضاي .آمده است پیش

یق گنبد خانه معموًال از طر حوض

هاي نورگیر  فرنگی و توسط پنجره کاله

.شود آن تأمین می
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کاربندي و رسـمی بنـدي عناصـر تـاقی     

مبتنی بـر الگوهـاي هندسـی هسـتند کـه      

کنند، براي افـزایش   اي ایفا می نقش سازه

زیبایی بصري و آسایش بصري مهم بوده 

اي بـراي ایجـاد سـقف     و همچنین زمینه

نقـش عـایق    کنـد کـه   دوپوسته ایجاد می

    کند صوتی و حرارتی را بازي می

  

  

موقعیت 

قرارگیري 

و 

گیري  جهت

  ساختار

ــی    ــاختارهاي آب ــري س ــت قرارگی موقعی

نسبت به زاویه تابش خورشید، کوران باد 

انــدازي،  منظــور افــزایش سـطح ســایه  بـه 

گیري از باد مطلـوب و مصـونیت از    بهره

باد نامطلوب، کاهش دریافـت تشعشـات   

  ...ن تابستان و گرم و سوزا
  

هاي آبی در دل خاك  قرارگیري اکثر سازه

براي اسـتفاده از قابلیـت عـایق حرارتـی     

خاك، مصونیت در مقابل طوفان، تـأمین  

آسایش حرارتی، کـاهش اتـالف انـرژي    

  ...و

    

منظـور   هاي آبی به یابی صحیح سازه مکان

بـرداري از   حفظ بیالن طبیعـی آب، بهـره  

رژي، کـاهش اثـرات   آب بدون مصرف ان

گیـري از   زیسـت، بهـره   مخرب بر محـیط 

شرایط توپوگرافی منطقه براي انتقال آب، 

  ...هاي قنات و کاهش اتالف آب کانال

  

هاي آبی تاریخی در مقیاس  تحلیل اصول حاکم بر ساختار، عملکرد و مدیریت سازه -5ادامه جدول 

  خرد
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 تحلیل

ساختاري، 

عملکردي 

و 

  مدیریتی

هاي  سازه

آبی 

تاریخی 

در مقیاس 

  خرد

  

هاي آبی تاریخی زیرمعیارهاي ساختاري، عملکردي و مدیریتی سازه  

تناسبات 

و نظم 

هندسی 

  ساختار

تناسبات در عرض و ارتفاع و محصـوریت  

ها بـراي تعـدیل دریافـت تشعشـعات      سازه

خورشــیدي، افــزایش بازتــاب تشعشــعات، 

یانـات  اندازي، بهبود جر افزایش سطح سایه

هوا، تأمین آسایش حرارتی و ارتقاء زیبایی 

  بصري

  

ارتفاع زیاد سقف براي صعود هواي گرم و 

فرنگی، ایجاد فشار منفی  خروج توسط کاله

انبار، جایگزینی  خانه یا آب در فضاي حوض

نسیم خنک و شرایط مطبوع، چرخش هوا، 

تهویه مناسـب، تـأمین آسـایش حرارتـی و     

  محیطی کاربران

  

ــه  ــاي نســبتاً قطــور ب ــایق  دیواره ــوان ع عن

حرارتی، افزایش پایداري و اسـتحکام بنـا،   

  کاهش اتالف انرژي،

  

  
  

  

مصالح 

  ساخت

پایداري و دوام مصالح، امکان بازیافـت آن  

منظـور   و یا بومی و در دسترس بودن آن به

ــابع، کــاهش   ــرژي و من کــاهش مصــرف ان

ــب   ــه، کــاهش تخری ــالف، کــاهش هزین ات

  ستزی محیط
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هاي روشـن مصـالح بـراي کمـک بـه       رنگ

بازتــاب تشعشــعات خورشــیدي، آســایش 

  حرارتی و کاهش جزایر حرارتی

  

  
  

قابلیت جذب و انعکاس حرارتـی مصـالح   

بــراي آســایش حرارتــی و کــاهش جزایــر 

حرارتی، استفاده از مصالح بومی با ضریب 

انتقال حرارتـی و قابلیـت جـذب حرارتـی     

اس حرارتـی زیـاد،   محدود، ضـریب انعکـ  

قابلیت بازیافـت در جهـت کـاهش اثـرات     

    برداري بهینه از منابع، تخریبی بر محیط، بهره

  

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

هاي آبی تاریخی با اصول عقالنیت  معیارهاي ساختاري، عملکردي و مدیریتی سازه

هاي آبی کهن در ارتقاء  هاي اکولوژیک حاصل از سازه شبکهنقش  -2اکولوژیک، 

به تطبیق اصول و  6در جدول . بحث است پایداري سیماي سرزمین شهر یزد قابل

هاي آبی قنات که از تحلیل ساختار، عملکرد و مدیریت این  معیارهاي حاکم بر سازه

النیت اکولوژیک ، با اصول عق)5، 4، 3حاصل از جداول (ها استنتاج شده است  سازه

اختصار با حروف  اصول عقالنیت اکولوژیک به 6در این جدول . شده است پرداخته

تفکر سیستمی، دیدگاه  -،A((تأمین نیازهاي انسانی  -. شده است التین زیر نمایش داده

ساختار سلسله مراتبی  -، )C(رویکرد مشارکتی  -، )B(نگر، ارتباطات و بازخوردها  کل

یکپارچگی اکولوژیک، مدیریت  -، )D(هاي مختلف زمانی و مکانی و حفظ مقیاس

تنظیم مداخالت -، )F(ارتقاء خدمات اکوسیستمی -، )E(فرایند و پویایی سیستم 

ریزي براي ایجاد ساختار و عملکرد  برنامه-، )G(انسانی در فرایندهاي اکوسیستمی 

  ).H(پایدار 
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  هاي آبی مرتبط، با اصول عقالنیت اکولوژیک نات و سازهتطبیق اصول و معیارهاي حاکم بر ق -6جدول 

  اصول عقالنیت اکولوژیک  هاي آبی مرتبط اصول و معیارهاي حاکم بر قنات و سازه

HGF  EDCBAمعیاراصول

حفظ الگوي 

ساختاري 

مناسب

و دوپوسته براي ایجاد سایه،  هاي گنبدي سقف - 

  ...انعکاس تابش خورشید و 

ارهاي متنوع، نظیر بادگیر با ترکیب ساخت - 

  ....انبار، و خانه، آب حوض

ساختارهاي سرپوشیده براي جلوگیري از  - 

  تبخیر سطحی، کاهش انتقال حرارتی

ساختارهاي با الگوي هندسی مناسب براي  - 

.فرنگی و نورگیري و تهویه مناسب، کاله

*  

  

*  

  

*  

  

*

*  

  

*  

  

*  

  

*

*  

  

*  

  

*  

  

*

 -  

  

*  

  

*  

  

 -

 -  

  

*  

  

*  

  

*

 -  

  

 -  

  

 -  

  

 -

*  

  

*  

  

*  

  

*

*  

  

*  

  

*  

  

*

موقعیت 

قرارگیري و 

گیري جهت

موقعیت قرارگیري ساختارهاي آبی نسبت به  - 

  زاویه تابش خورشید، کوران باد

هاي آبی در دل خاك و  قرارگیري اکثر سازه - 

  تر از سطح زمین پایین

هاي آبی با توجه به  یابی صحیح سازه مکان - 

...شرایط توپوگرافی، جنس خاك و

*  

*  

*

*  

*  

*

*  

*  

*

*  

*  

*

*  

*  

*

 -  

 -  

*

*  

*  

*

*  

*  

*

تناسبات و نظم 

هندسی ساختار

تناسبات مناسب در طول و عرض و ارتفاع  - 

  ها سازه

در سقف و ... فرنگی، هرنو و استفاده از کاله - 

  دیوار براي تهویه و نورگیري طبیعی

ضخامت زیاد دیوار براي استحکام، عایق  - 

...صوتی، حرارتی، و

*  

*  

*

*  

*  

*

*  

*  

*

*  

*  

 -

*  

*  

*

 -  

 -  

 -

*  

*  

*

*  

*  

*

 -توسعه کالبدي

فضایی متراکم

گرا در مسیرهاي  ایجاد بافت فشرده و درون - 

  گذر آب قنات

محدودیت در توسعه پراکنده فضاهاي شهري - 

*  

*

*  

*

*  

*

*  

*

*  

 -

 -  

*

*  

*

*  

 -

ساختارهاي 

اي و  شبکه

غیرمتمرکز

ست با محوریت آب و ارتباط فرادست و فرود - 

  عناصر اکولوژیک

  هاي اجتماعی و اکولوژیک ارتباط بهینه سیستم - 

هاي  ساختارهاي غیرمتمرکزوپراکنده در مقیاس- 

مختلف فرا شهري، شهري، فروشهري

*  

*  

*

*  

*  

*

*  

*  

*

*  

*  

*

*  

*  

*

 -  

*  

 -

*  
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*

*  

*  
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  اصول عقالنیت اکولوژیک  هاي آبی مرتبط اصول و معیارهاي حاکم بر قنات و سازه

HGF  EDCBAمعیاراصول

بسط 

هاي  زیرساخت

اکولوژیک سبز 

و آبی

هاي آبی و  زیرساخت پراکنش و توزیع مناسب - 

  ...ها و ها، خانه سبز در شهر، محله

  طبیعی احیاء بسترهاي طبیعی و نیمه - 

  هاي آبی و سبز توسعه لکه - 

هاي سبز و آبی از  پیوستگی و ارتباط لکه - 

فراشهر تا فروشهر

*  

*  

*  

*

*  

*  

*  

*

*  

*  

*  

*

*  

*  

*  

*

*  

*  

*  

*

 -  

*  

*  

*

*  

*  

*  

*

*  

*  

*  

*

  ادوام، پایدار و قابل بازیافتمصالح ب - مصالح ساخت

  هاي روشن مصالح رنگ - 

  مصالح با قابلیت انعکاس حرارتی زیاد - 

مصالح با ضریب انتقال حرارتی و قابلیت  - 

جذب حرارتی محدود

*  

*  

*  

*

*  

*  

*  

*

*  

*  

*  

*

*  

 -  

*  

*

*  

 -  

 -  

 -

 -  

 -  

 -  

 -

*  

*  

*  

*

*  

*  

*  

*

  

  

تنوع ساختاري 

عملکردي-

حداث، مرمت و ایجاد مشاغل مرتبط با ا - 

  هاي آبی، بازسازي سازه

هاي مربوط  گذاري اقتصادي آب، هزینه ارزش - 

  برداري از آب به بهره

تأمین کمیت و کیفیت آب براي مصارف  - 

  ...مختلف شهري، کشاورزي و

ایجاد فضاهاي عمومی و تعاملی در مسیر  - 

  .ها، و ها، عمارت باغ جریان آب همانند باغ

هاي معماري  و طرح کاري کاربندي، کاشی - 

  هاي آبی ایرانی در سازه

حفظ سنت، ارزش و اعتقاد و باورهاي  - 

  قداست آب

حفظ میراث تاریخی و فرهنگی قنات و  - 

هاي مرتبط با آب سازه

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*

 -  

 -  

 -  

*  
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 -  

*
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*  

 -  

 -  

 -
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*  

*  

*  

 -  

 -  

*

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*

کیب تر

 -ساختاري 

عملکرد

هاي با عملکردهاي مختلط  طراحی سازه - 

  ....سازي، انتقال آب و برداري، ذخیره بهره

ها با عملکردهاي اکولوژیک  ایجاد عمارت باغ - 

  متنوع

*  

*  

*  

*

*  

*  

*  

*

*  

*  

*  
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*  

*  
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*  

*  

*  



  1399بهار و تابستان ، 13شماره هاي بومی ایران، سال ششم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   40

  

  اصول عقالنیت اکولوژیک  هاي آبی مرتبط اصول و معیارهاي حاکم بر قنات و سازه

HGF  EDCBAمعیاراصول

ایجاد فضاهاي عمومی و تعاملی در مسیرهاي  - 

  جریان آب

هاي آبی در مراکز محلی  ترکیب مجموعه سازه - 

براي دسترسی عمومی

مقیاس و توزیع 

-ساختاري

عملکردي

عملکردي مناسب با توجه  -مقیاس ساختاري - 

  به منطقه، شهر، محله و یا بنا،

عملکردي مناسب با توجه  -مقیاس ساختاري - 

  به نوع کاربران و جمعیت،

 -ساختاريحفظ و ارتباط سلسله مراتبی  - 

هاي آبی عملکردي سازه

*  

*  

*

*  

*  

*

*  

*  
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 -  

 -  

*

*  

*  
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 -  

 -  

 -

*  

*  

*  

*  

*  

*

پایداري 

-ساختاري 

عملکردي

قدمت و پایداري عملکردهاي مختلف در  - 

  هاي آبی سازه

  هاي آبی قدمت و پایداري ساختاري در سازه - 

هاي آبی تخصیص عملکردهاي متنوع به سازه - 

*  

*  

*

*  

*  

*

*  

*  
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*  
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 -  

 -  

 -

*  

*  

*

*  

*  

*

رویکرد، برنامه 

و اقدام 

مشارکتی

مشارکت، همکاري، تعاون در فرایندهاي  - 

  ...ریزي، ساخت، مرمت، احیاء و برنامه

  پذیري مسئولیتایجاد حس تعلق به مکان،حس - 

  هاي آبی هاي مدیریتی محلی سازه تشکل - 

برداري از منابع مشترك و  عدالت در بهره

-نه منابع تخصیص بهی

*  

*  

*  

*

*  
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*
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*
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*

یادگیري 

اجتماعی

  انتقال دانش بومی و غیررسمی - 

پیوند دانش رسمی و غیررسمی - 
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*
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*
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*

*  

*

*  

*

حفاظت از 

منابع طبیعی 

مشترك و 

افزایش خدمات 

اکوسیستمی

  حفظ بیالن طبیعی آب - 

  نفوذپذیري آب و تغذیه آبخوان، - 

  هاي سطحی و جویبارها مدیریت آب - 

  پیشگیري از فرسایش خاك - 

  کاهش مصرف انرژي - 

  هاي پاك و تجدیدپذیر استفاده از انرژي - 

  حفظ کمیت و کیفیت آب - 

...حفظ کیفیت محیط، تلطیف هوا و - 
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حاکمیت اصول عقالنیت اکولوژیک در بستري از زمان، مکان، شرایط اکولوژیکی، 

گویی به نیازهاي انسانی،  داده است و قابلیت پاسخ اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی رخ

قل تأثیرات منفی بر فاکتورهاي اکولوژیکی سازگاري با شرایط محیطی و اقلیمی و حدا

ریزي مستتر در این آثار نظام ساختاري، عملکردي  برنامه. ها ایجاد نموده است براي قرن

ها را در چارچوب مفهومی دیدگاه عقالنیت اکولوژیک و پارادایم  و مدیریتی این سازه

ت که با فکري اکولوژي سیماي سرزمین انسجام بخشیده و خالق آثاري شده اس

  .هاي آتی باشد بخش نسل تواند الهام ها، همچنان می ماندگاري در طی قرن

  

هاي آبی کهن در  هاي اکولوژیک حاصل از سازه تحلیل نقش شبکه -2-5

  ارتقاء پایداري سیماي سرزمین شهر یزد

منظور حفاظت از عناصر اکولوژیکی  هاي اکولوژیک شهري که به تقویت شبکه

منظور حفظ فرایندهاي طبیعی و خدمات  شوند، عاملی به میساختار شهري مطرح 

اکوسیستمی در شهر محسوب شده و از طریق تحکیم رابطه شهر و بستر طبیعی، ایجاد 

تعادل میان خدمات انسانی و اکوسیستمی، به ارتقاء توانایی سیستم براي مقابله با 

آوري را رقم  اري و تابشود و افزایش پاید زیستی منجر می اختالالت و فشارهاي محیط

ها و کریدورها در  بندي و آرایش فضایی لکه ترکیب). Simonse et al, 2014(زند  می

هاي آبی کهن بستر شهر یزد مبتنی بر تئوري اکولوژي سیماي سرزمین  شبکه سازه

هاي اختالطی  عنوان لکه هاي آبی تاریخی به سازه. تحلیل است صورت زیر قابل به

شناختی و  مسیرهاي جریان آب قنات داراي ارزش بصري، زیبایی مصنوع و -طبیعی

. عنوان منبعی جهت جریان آب و انرژي در سیماي سرزمین مطرح هستند اکولوژیکی به

انبار،  خانه، سرداب، پایاب، آب هاي همگن مانند حوض این کریدورها ارتباط بین لکه

ها، فضاهاي  ها، اراضی زراعی، پاركوجود باغ. نماید را ایجاد می... آسیاب آبی، مقسم و

ها و معابر پوشیده از  هاي سبز با ارزش اکولوژیکی، خیابان عنوان لکه سبزشهري به

عنوان کریدورهاي  ها و معابر به درختان، مسیرهاي جریان آب سطحی در کوچه



  1399بهار و تابستان ، 13شماره هاي بومی ایران، سال ششم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   42

  

. اکولوژیک اختالطی هستند که در جهت ارتقاء فرایندهاي اکولوژیک حائز اهمیت است

هاي سبز و کریدورهاي آبی در دو زمینه تنوع فضایی منوط به توزیع فضایی و  لکه تنوع

ها و کریدورهاي اکولوژیک، موجب افزایش پایداري شهري  تنوع عملکردي لکه

بر این اساس ایجاد فضاهاي چندعملکردي با ). Suáreze et al, 2016(شود  می

راکز محالت، حسینیه، بازار، مانند م(هاي مختلف حول مسیرهاي جریان آب  کاربري

هاي آبی، همراه با عملکردهاي  ، توزیع متنوع، غیرمتمرکز و پراکنده سازه...مدرسه و

خانه،  انبار، آسیاب آبی، حمام، حوض هاي عبور آب، پایاب، آب ترکیبی نظیر جوي

سازي، انتقال، استحصال آب و تأمین نیازهاي  برداري، ذخیره براي بهره... سرداب و

. کند اي را براي تأمین شاخص افزونگی در سیماي سرزمین ایجاد می ربران، زمینهکا

هاي آبی  شده سازه چنانچه عملکردهاي شهري توسط سیستم غیرمتمرکز و یا توزیع

بنابراین طراحی . دهد آوري باالتري از خود نشان می انجام شود، نسبت به اختالل، تاب

آوري و پایداري  ورهاي اکولوژیک به افزایش تابها و کرید مدوالر و توزیع منظم لکه

هاي اختالطی مرتبط با  الگوهاي فضایی و توزیع لکه. شود سیماي سرزمین منجر می

الگو . هاي آبی قنات ارتقاء دهنده فرایندهاي اکولوژیک از فراشهر تا فروشهر است سازه

دهاي اکولوژیک شامل ترکیب و آرایش فضایی عناصر سیماي سرزمین است که بر فراین

هاي آبی مرتبط با  ها و کریدورهاي سبز و سازه مجاورت و ارتباط لکه. تأثیرگذار است

اي را  مصنوع که نقش مکمل را دارند زمینه -هاي اختالطی طبیعی عنوان لکه قنات به

نموده است و پیوستگی  براي ارتقاء فرایندهاي اکولوژیک در سیماي شهر یزد ایجاد می

از طریق کریدورهاي جریان آبی قنات در ماتریس طبیعی و مصنوع شهر، ها  این لکه

ناهمگنی . شده است هاي اکولوژیک می موجب ارتقاء و حفظ یکپارچگی شهر و جریان

دهنده  ها و کریدورهاي اکولوژیک شکل و چند عملکردي بودن و ارتباط بین لکه

تأمین آب مورد نیاز هاي اکولوژیک شهري بوده و خدمات اکوسیستمی همچون  شبکه

براي مصرف مختلف، تأمین کیفیت محیط، ایجاد فضاهاي سبز شهري، کاهش جزایر 

  .نموده است را ایجاد می... حرارتی، و
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  گیري نتیجه - 6

رویارویی دو فرایند توسعه شهري و فرایندهاي اکولوژیک در حال اضمحالل، در 

رو دستیابی  ازاین. گردیده است هاي شهري، به یک مسئله پیچیده مبدل بسیاري از بافت

گویی به جریان  هاي شهري براي پاسخ ریزي محیط به چارچوبی ارزشمند براي برنامه

ها و فرایندهاي اکولوژیک از  توسعه، در کنار برقراري امکان حفاظت از زیرساخت

نظر به اینکه فرایندهاي اکولوژیک وابسته به الگوي . اهمیت بسزایی برخوردار است

یابد، مطالعه حاضر با  دار فضایی سیماي سرزمین است و در بستر آن معنا می سمقیا

هاي آبی کهن شهرهاي کویري،  هدف بازشناسی اصول عقالنیت اکولوژیک در سازه

هاي آبی مرتبط شهر یزد را در سه مقیاس کالن، میانی و خرد مورد  قنات و سازه

ن است که حاکمیت اصول و معیارهاي نتایج مطالعه حاکی از آ. واکاوي قرار داده است

حفظ (هاي آبی قنات  عقالنیت اکولوژیک در نظام ساختاري، عملکردي و مدیریتی سازه

گیري ساختارها، تناسبات و نظم  الگوي ساختاري مناسب، موقعیت قرارگیري و جهت

اي و غیرمتمرکز،  فضایی متراکم، ساختارهاي شبکه -هندسی ساختار، توسعه کالبدي

هاي اکولوژیک سبز و آبی، مصالح ساخت بومی و قابل بازیافت، تنوع  زیرساختبسط 

عملکردي، -عملکرد، مقیاس و توزیع ساختاري-عملکردي، ترکیب ساختاري-ساختاري

عملکردي، رویکرد، برنامه و اقدام مشارکتی، یادگیري اجتماعی، -پایداري ساختاري

اي را براي  تنها زمینه نه) کوسیستمیحفاظت از منابع طبیعی مشترك و افزایش خدمات ا

هاي آبی و مدیریت منابع آب زیرزمینی ایجاد نموده، بلکه پایداري سیماي  پایداري سازه

هاي متنوع فرا منطقه شهري، شهري و فروشهري تأمین کرده  سرزمین را در مقیاس

ریزي و  به عبارتی عقالنیت اکولوژیک توانسته است با ایجاد رویکردي در برنامه. است

آوري انسانی و  سوي اهداف باالي پایداري، تاب ها را به زیست، سیستم مدیریت محیط

هاي چندگانه  محیطی از طریق مدیریت پایدار منابع و خدمات اکوسیستم در مقیاس

گیري  با تلفیق دانش بومی اکولوژیک در فرایند تصمیم عقالنیت اکولوژیک. هدایت کند
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در جهت ارتقاء تأمین نیازهاي انسانی، تجربیات کیفیت  زیست ریزي محیط و برنامه

تواند تأثیرات منفی بر کیفیات  هاي حال و آتی، می زندگی انسانی و احترام به نسل

عنوان فراخوانی براي  رو عقالنیت اکولوژیک به ازاین. زیستی را به حداقل رساند محیط

نماید تا ارتباط دوسویه  میتر از دانش بومی و رسمی عمل  یک ترکیب جدیدتر و جامع

. ریزي و مدیریت شهرهاي معاصر به کار گرفته شود افزاي آن در فرایند برنامه و هم

نگر و توجه به مقیاس سیستمی، در دنیایی با پویاي  ترتیب با ایجاد دیدگاه کل این به

مداوم، عدم قطعیت و پیچیدگی زیاد، به اتصال عناصر سیماي سرزمین در یک شبکه 

این نوع عقالنیت در پرتو تلفیق تجربه و پژوهش، دانش بومی . لوژیک همت گمارداکو

یابد، به ساختار و عملکردهاي شهري، موجودیتی زیستی  هاي علمی توسعه می و تئوري

هاي انسانی در شرایط اکولوژیک متنوع را  هاي حیاتی سکونتگاه بخشد و شریان می

زا  زا و برون تواند نقشی درون ت اکولوژیک میدر این چارچوب عقالنی. نماید تأمین می

شود، نوعی  زا یاد می عنوان عاملی درون زمانی که از عقالنیت اکولوژیک به. داشته باشد

هاي اکولوژیک و موجودیت ساختارها و  اي از حضور جریان بالقوگی در اثر سابقه

ریزي و  در برنامه عملکردهاي سازگار با بستر، راه را بر بکارگیري مفاهیم اکولوژیک

هاي محیط براي پذیرش و  به تعبیري حاصل توانایی. کند بازآفرینی شهري هموار می

دست،  مثالی ازاین. اشاعه ساختارها و کارکردهاي سازگار با بستر اکولوژیک است

زا الزم  شهرهاي کهن کویري ایران همچون یزد است، و در صورت ایفاي نقش برون

قواعد عقالنیت اکولوژیک و کاربست آن در بسترهاي خاص است تا تبیین اصول و 

رو  ازاین. سازي آن شود اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی، سعی در بومی

استفاده فعال از اصول عقالنیت اکولوژیک نهفته در تاریخ، فرهنگ و میراث شهرهاي 

مین و تجلی آن به ریزي شهري و سیماي سرز کهن و معاصرسازي آنها در فرایند برنامه

هاي اکولوژیک شهري را تقویت کرده  اسلوبی تازه از فرایندهاي زندگی امروزین، شبکه

و جریان حیاتی یکپارچه، پایدار و تاب آور را باري دیگر در شهرهاي معاصر حاکم 

  .نماید می
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