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ساختشناسي بافت كالبد تاريخي شهر يزد

تاريخ دريافت مقاله1389/08/18 :
تاريخ پذيرش نهايي1390/02/14 :

ساختشناسي بافت كالبد تاريخي شهر يزد
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«ساخت» از جمله مفاهيمي است كه در سيستم بافت كالبد تاريخي شهر يزد جاي پيگيري دارد .بافت،
مقولهاي گسترده و بسيار پيچيده است .براي بحث درباره ساخت اين سيستم الزم بود كه بافت آن مطالعه
شود .كثرت مطالب بافت سبب شد كه در اين مقاله صرف ًا به برخي از موارد آن ـ كه با ساخت سروكار
مييابد ـ اشاره شود .اين پژوهش با رويكردي نظاممند يا سيستماتيك ،حاصل مشاهدات و برداشتهاي
مكرر و فراوان از بافت كالبد تاريخي شهر يزد و تحليل آن است .در پژوهش از روش تحقيق توصيفي -
تحليلي استفاده شد .در اين زمينه براي تدوين مباني نظري پژوهش و ساخت مدل تحليلي ،تعريف مفهوم
«ساخت» ارائه شد .با تعريف ساخت و استفاده از مدل نظري پيوند (مطرح در نظريه سيستمها) ،طراحي
مدل «پيوند ساخت» فراهم آمد .اين مطالب ،چارچوب نظري و مباني اين پژوهش را به منظور تأليف ساخت
اين سيستم شكل دادند .جمعبندي حاصل از بررسيها نشان داد كه ساخت اين سيستم برايند ساختهاي
گوناگون زيرسيستمهايي چون كاربري اراضي ،بخشهها ،سوپربلوكها ،بلوكها ،دانهها و رابطه آنها با
يكديگر در محيط از يك سو ،و ساختهاي گوناگون اين سيستم با سيستمهاي شامل و همارز و رابطههاي
آنها با يكديگر در محيط از سوي ديگر است .ساخت بافت كالبد تاريخي شهر يزد از اصل سلسلهمراتب
تبعيت ميكند.
كليدواژهها :سيستم ،زيرسيستم ،بافت كالبد تاريخي شهر يزد ،پيوند ،1ساخت.
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بافتهاي شهر و نيز بافتهاي تاريخي شهر در قالب نظريههاي گوناگوني در سطح جهاني بررسي
شدهاند ،همچون :نظريه ساخت شهر ،مورفولوژي شهر ،سيستمها و نظريه چيدمان يا نحو فضا.1
مباحث مربوط به نظريه ساخت شهر را ميتوان در آثار نظريهپردازاني چون گديس ،هويت،
سالينگروس و ديگران مشاهده كرد .مرور اين آثار نشان از آن دارد كه صرف ًا ساخت شهر در
سطح و مرتبه كل آن مورد بررسي قرار گرفته ،و كمتر به ساخت زيرسيستمهاي آن توجه شده
است .در حوزههاي شهرسازي و معماري در كشور ،به رغم نام بردن مكرر از بافت تاريخي شهر
در منابع ،اين مفهوم به شكل تخصصي از جنبه «بافتشناسي» و «ساختشناسي» كمتر مورد
توجه قرار گرفته است .تنها اثر ارزشمند مطرح در اين زمينه ،كتاب «ساخت شهر در اقليم گرم و
خشك» است ،كه در آن به مباحثي از ساخت شهر يزد نيز پرداخته شده است .بررسيهاي انجام
گرفته در ديگر منابع موجود (فارسي) ،حاكي از كمبود مباحث تئوريك (نظري) در زمينه بافتهاي
كالبد شهر و بهويژه ساخت بافت كالبد تاريخي شهر يزد است .تعريف جامع و مانعي از خود
مفاهيم «بافت» و «ساخت» وجود ندارد .غالب ًا ،اين دو مفهوم به دليل رابطه بسيار نزديكي كه با هم
دارند ،به جاي يكديگر مورد استفاده قرار گرفتهاند .مفاهيم مرتبط محدودي از آنها ،در دسترس
است .مطالب ارائه شده موجود محدود و كلي و پراكندهاند.
در چند دهه اخير همايشهاي عمده و مؤثري در مورد بافت تاريخي شهر يزد برگزار شده
است .فعاليتهاي گستردهاي نيز در مورد تهيه انواع برنامهها و طرحهاي مداخله ،مانند :طرحهاي
جامع ،تفصيلي ،روانبخشي ،بهسازي و مرمت شهري و جز اينها براي بافت تاريخي اين شهر
صورت گرفته است (هنرور .)1380 ،بررسي ،نقد و تحليل آثار و مطالب ارائه شده در مورد اين
بافت در طي اين مدت ،حاكي از مغفول ماندن مباحث تخصصي مرتبط با بافت اين شهر بوده
است .مرور گزارشها و اسناد مداخله در بافت كالبد تاريخي شهر يزد نشان ميدهد كه آنها
كمتر در قالب و چارچوب خاص مورد توجه قرار گرفتهاند .به ساخت اين بافت نيز كمتر به طور
سيستماتيك توجه شده است .عالوه بر آن ،بررسيها نشان ميدهد كه ساخت بافت كالبد تاريخي
شهر يزد ،كمتر در قالب نظامي معين مورد مطالعه قرار گرفته است .به داليل عنوانشده ،در اين
مقاله ،با نگرش سيستماتيك ،يافتن پاسخ پرسشهاي زير مد نظر قرار گرفته است:
1 .1ساخت سيستم بافت كالبد تاريخي شهر يزد چيست؟
2 .2آيا اين ساخت از نظامي معين تبعيت ميكند؟
سيستم بافت كالبد تاريخي شهر يزد و ساخت آن ،مقولههايي هستند كه در عين مرتبط بودن،
مستقلاند .در سيستم بافت كالبد تاريخي شهر يزد ،پودها ،تارها ،بندها ،شبكهها و ماده زمينهاي
استفاده شده در آنها ،رابطه اين اجزا با يكديگر در محيط ،انواع گوناگون پيوندها ،و جز اينها مورد
توجه قرار ميگيرند ،در حالي كه در مقوله ساخت اين بافت ،به واحدهاي تقسيم ،رابطها ،مفاصل
و مرزها به عنوان اجزاي تشكيلدهنده آنها ،پيوندهاي ساخت و مانند اينها توجه ميشود.
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مقدمه

تحقيق حاضر ،با رويكردي سيستماتيك و مبتني بر نظريه سيستمها انجام گرفته است .روش
تحقيق استفاد شده در اين پژوهش ،توصيفي ـ تحليلي است .چارچوب و مباني نظري پژوهش بر
همين اساس تدوين و ارائه شده است .اطالعات و دادههاي مورد نياز آن به دو روش زير تهيه و
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بافت كالبد تاريخي شهر به عنوان كليتي همبسته ،يكي از زيرسيستمهاي كالبد شهر است (Chadwick, 1978,
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 .)12برخي از پژوهشگران ،بافت شهرها را متأثر از ترتيب و قرارگيري خيابانها و ميدانها دانستهاند
و آن را مهمتر از ترتيب و قرارگيري ساير عناصر بافت برشمردهاند ) .(Crawford, 2006, 1قطعات،
خيابانها ،فضاهاي ساختهشده و فضاهاي باز و كاربري اراضي ،عناصر تشكيلدهندة بافت تاريخياند،
كه با يكديگر مرتبط هستند و سيستم واحدي را تشكيل ميدهند ) .(Levy, 1999, 1در بررسي ديگري،
بلوك شهري ،عنصر اصلي ساختار فيزيكي نواحي شهري در نظر گرفته شده است .در اين بررسيها،
شهرها در طول تاريخ ،پيامد رابطه الگوهاي خيابانها و بلوكهاي سكونتگاههاي برنامهريزيشده و
برنامهريزينشده ،مد نظر قرارگرفتهاند .دانش كمي از خصوصيات بافتها ،از قبيل :اندازهها ،اشكال،
ترتيبات بلوكها در دورههاي گوناگون ،كاربري زمين ،فرمهاي ساختمان و ديگر جنبههاي آنها وجود
دارد (.)Siksna, 1996, 3
به رغم مطالعات گستردهاي كه براساس نظريه سيستمها در سطح جهاني تاكنون از بافت كالبد
تاريخي شهرها انجام گرفته ،به آنها ،از دو جنبه كمتر توجه شده است:
1 .1قطعات ،خيابانها ،فضاهاي ساختهشده و فضاهاي باز و كاربري اراضي ،كه داراي
رابطه با يكديگرند و سيستم بافت كالبد تاريخي شهر را شكل ميدهند ،به عنوان عناصر
تشكيلدهنده در آثار صاحبنظراني چون (،)Levy, 2004)، (Crawford, 2006)، (Levy, 1999
همارز تلقي ميشوند ،در صورتي كه اين عناصر همارز نيستند.
2 .2در اين آثار ،بافت كالبد تاريخي شهر سيستمي متشكل از عناصر عنوان شده و به
صورت تكاليه در نظر گرفته شده است ،در صورتي كه اين سيستم از زيرسيستمهاي
گوناگوني تشكيل شده است ،كه هر يك از آنها داراي اجزاي خاص خود هستند« .سيستم
بافت كالبد تاريخي شهر» ،عبارت است از پديدار عيني و ذهني ساختهشده به وسيله
انسان و يا طبيعت ـ و يا هر دو ـ منتج از فرايندهاي تنيدگي و يا چسبندگي بيشمار
بازخوردي همبسته متشكل از :تارها ،پودها ،بندها ،شبكهها و رابطههاي آنها با يكديگر
در محيط ،در زمان گذشتة مشخص و مكان معين ،كه با استفاده از مواد زمينهاي به
يكديگر چسبيده و يا به هم تنيده شدهاند.

ساختشناسي بافت كالبد تاريخي شهر يزد

پيشينه تحقيق

نامۀ معماری و شهرسازی

تدارك شده است:
1 .1اسنادي (كتابخانهاي) ،با ابزار فيشبرداري؛ و
2 .2برداشتها و رولووههاي متعدد ميداني از بافت كالبد تاريخي شهر يزد.
مطالب بهدست آمده از منابع مرتبط با موضوعات بافت كالبد و ساخت آن و همچنين
برداشتها و رولووههاي انجام گرفته ميداني ،جمعآوري ،استخراج ،طبقهبندي و تنظيم شدهاند،
تا بافت زيرسيستمها و ساخت آنها مشخص شوند و امكان توصيف يابند .با استفاده از مدل
نظري پيوند نيز پيوندهاي گوناگون آنها پيگيري شده است ،تا امكان شناسايي پيوندهاي ساخت
هر يك از زيرسيستمها فراهم آيد .در ادامه ،آنها مدلسازي شده و در قالب مدلهاي گوناگون
ارائه گرديدهاند .تعريف ساخت هر يك از زيرسيستمها ،با استفاده از اين مدلها و پس از دريافت
و درك اشتراكات ـ صفات ،خصوصيات ،مشخصات و ويژگيهاي آنها ـ انجام شده است.
بهرهگيري از فرايند تجمع و مقايسه زوجي عناصر تشكيلدهندة ساخت ،شناسايي ساخت هريك
از زيرسيستمها ،و در نهايت سيستم بافت كالبد تاريخي شهر يزد ،ممكن شد.
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«ساخت» به مفهوم ساختن ،ساخته و طرز و شكل و فرم چيز ساخته شده است (عميد،1382 ،
 .)706به مصنوع و ساختهشده نيز اطالق ساخت شده است (آريانپور .)462 ،1362 ،ساختمان،
عمارت ،ساخت ،بنا ،تركيب ،بنياد ،اساس ،جملهساز ،ترسيم ،رسم و مسئله علمي نيز هممعني
با مفهوم ساخت آورده شده است (آريانپور .)460 ،1371 ،شيوه و روش ساختن نيز به معني
ساخت آمده است (هريس .)282 ،1385 ،هرگاه ميان اجزا و عناصر مجموعهاي كه كليت آن مورد
نظر است ،روابط نسبت ًا ثابت و پابرجايي برقرار باشد ،مفهوم ساخت به دست ميآيد .عناصر
تشكيلدهنده و روابط ثابتي كه اين عناصر را به يكديگر مرتبط ميسازند ،ساخت ناميده ميشود.
الزم به ذكر است كه ساخت ،فراوردهاي ذهني است كه براساس روابط انتزاعي مستخرج از واقعيت
پديد ميآيد .مفهوم ساخت در حوزههاي علمي گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است .در علوم
اجتماعي از روابط اجتماعي نسبت ًا بادوام نام برده شده است .در علوم زيستي به معناي آرايش يا
شكلي از بافتها ،يا ديگر قسمتهايي از تركيب موجود زنده آمده است .در علوم مهندسي ،به معناي
ترتيب اجزا در نظر گرفته شده است ،كه دوام و استحكام يا سفتي محصول را فراهم ميكند؛ و به
كل متشكل از واحدهاي تقسيم ،رابطها ،مفصلها و مرزها و رابطهاي آنها در محيط ساخت گفته
شده است (ونگ .)1380 ،ترتيب يا سازمانيابي عناصر و اجزاي سيستم در جهت هدف سيستم،
در درون خود به وجود آورندة رابطهاي بين عناصر و اجزاست ،كه به آن ساختار گفته ميشود.
به پديده حاصل از نحوه آرايش ،ترتيب و چيدمان اشكال اجزاي پديدهها ،ساخت گفته ميشود.
اين اجزا شامل واحدهاي تقسيم ،رابطها ،مفصلها و مرزهاست .به عنوان مثال ،نحوه آرايش،
ترتيب ،چيدمان اشكال عناصر شهري چون خانهها ،مغازهها ،مساجد ،مدارس ،درمانگاهها،
پاركها ،راهها و جز اينها كه با يكديگر در تعامل و رابطهاند و محصولي را عرضه ميدارند،
ساخت گفته ميشود .اين ساخت ميتواند با انواع و اشكال مختلفي ظاهر شود.
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براي مطالعه ساخت بافت كالبد تاريخي شهر يزد ،اين بافت به مثابة سيستمي باز (برتالنفي)1360 ،
و قياسي (پوپر )1382 ،در نظر گرفته شده است .از اصول مطرح در فرضيه واحد سيستمي و نظريه
سيستمها (هينچنز )1376 ،و همچنين مدل نظري پيوند (سادوسكي و دیگران )1361 ،به عنوان مدلي
كه شناخت بهتر آن را ميسر ميسازد و نظريه ساخت (ونگ ،)1380 ،در اين مقاله استفاده شده
است .همچنين به رابطهها و محيطها ،كه واسطه برقراري روابط بين اجزاي پيوندهاست ،توجه شده
است (هينچنز ،)1376 ،بررسيها و مطالعات انجام شده ،از كل به جزء سيستم صورت گرفته ،لكن
براي ايجاد درك مناسبتر ،مطالب مرتبط در اين مقاله ،از جزء به كل ارائه شده است.
در اين زمينه ،با تعريف مفهوم «ساخت» و با توجه به نظريات اشاره شده ،مدل پيوند ساخت
ارائه گرديد .موارد ذكر شده ،مباني نظري اين پژوهش را شكل دادند و امكان مطالعه و بررسي
ساخت مرتبهها در بافت كالبد تاريخي شهر شناسايي شد و امكان مناسبتري براي بررسي و
مطالعه ساخت بافت سيستم كالبد تاريخي شهر يزد فراهم آمد.
وسعت ،گونهگوني و پيچيدگي بافت كالبد تاريخي شهر يزد از يك سو و ماهيت موضوع مورد
بررسي از سوي ديگر ،سبب شدهاند تا اين سيستم با نگرشي سيستماتيك مورد مالحظه قرار
گيرد .در اين زمينه ،با طراحي و متناسبسازي مدل نظري پيوند ،كه در نظريه سيستمها مطرح
شده است (سادوسكي و ديگران ،)1361 ،بررسي و مطالعه ساخت سيستم بافت كالبد تاريخي
شهر يزد امكانپذيرتر و عمليتر شد .پيوند ،مدل نظري مجردي است كه قابليت و امكان شناخت
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آنها در نمايه مدل عام پيوند ساخت ارائه
شدهاند .پيوندهاي ساختي بسياري بين اجزاي
ساخت سيستم و زيرسيستمهاي بافت كالبد
تاريخي شهر يزد قابل پيگيري است .در اين
ميان ،محيط به عنوان واسطه برقراري رابطه
بين اجزاي پيوند مطرح است (هينچنز.)1376 ،
در هر پيوند ساخت ،حداقل يك رابط
وجود دارد .ممكن است در هر پيوند بيش از
نمایه  .1مدل عام پیوند ساخت
يك رابط وجود داشته باشد .به ازاي هر رابط،
منبع :نگارندگان بر اساس ونگ1380 ،
يك محيط در پيوند نيز وجود دارد .اين پيوندها
براساس معيارهايي چون تقارن ،ضدتقارن ،انعكاسپذيري ،ضدانعكاسپذيري ،انتقالپذيري و
ضدانتقالپذيري ميتوانند طبقهبندي شوند .براين اساس ،آنها ميتوانند پيوندهايي از اين انواع
مختلف باشند :چند به چند ،چند به يك و يك به يك (سادوسكي و دیگران .)1361 ،رابطهها در
تناظر و تبعيت از پيوندها ،وجود دارند .آنها در نمايه انواع پيوندها ارائه شدهاند.

نامۀ معماری و شهرسازی

شكل  .1محدودة بافت كالبد تاريخي شهر يزد

ساختشناسي بافت كالبد تاريخي شهر يزد

بافت كالبد تاريخي شهر يزد و ساخت آن را در سطوح و مرتبه گوناگون فراهم آورده و بناي تبيين
اصول قابل طرح در آنها را ايجاد كرده است (سادوسكي و ديگران .)1361 ،در تجريديترين شكل
ممكن ـ به عنوان مثال ،پيوند در بافت ـ از رابطه حداقل دو جزء بافت يعني پود ،تار ،بند و شبكه
در محيط 3تشكيل يافته است .پيوند ساخت در تناظر با پيوند بافت ،ناظر به رابطة واحدهاي تقسيم،
رابطها ،مفاصل و مرزهاست (ونگ.)1380 ،
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بحث درباره ساخت سيستم بافت كالبد تاريخي شهر يزد ،زيرسيستمها و اجزاي تشكيلدهنده
آنها ،وابسته به شناخت بافت آنهاست .از اين رو ،به منظور بررسي و مطالعه ساخت اين سيستم
و زيرسيستمهاي آن ،با استفاده از چارچوب و مباني نظري ارائهشده ،در ابتدا بافت آن براساس
مدل مراتبي بررسي گرديد و تحليل بافت كالبد تاريخي شهر يزد مورد بررسي و مطالعه قرار
گرفت ،كه در اين مقاله به اختصار ارائه شده است .در ادامه به شكلي متناظر ،با در نظر داشتن
مدل مراتبي بررسي و تحليل ساخت بافت كالبدي تاريخي شهر يزد ،به ساخت آن توجه شده است.
بررسي و مطالعات انجام شده در اين سيستم ،از كل به جزء انجام گرفته است؛ لكن براي درك
بهتر ،مطالب در اين مقاله از جزء به كل ارائه شدهاند .دادهها و اطالعات حاصل از برداشتهاي
ميداني ،با مالحظه توضيحات پيشتر مطرحشده توصيف و تحليل شدند و جمعبندي آنها انجام
گرفت ،كه يافتههاي اين مقاله را شكل دادهاند.
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يافتههاي تحقيق
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تعريف ساخت بافت كالبد تاريخي شهر يزد ،شناسايي و معرفي انواع ساختهاي سيستم بافت
كالبد تاريخي شهر يزد و زيرسيستمهاي آن ،شناسايي اجزاي ساخت اين سيستم و زيرسيستمهاي
تشكيلدهنده آن و نيز دريافت و درك نظامات حاكم بر ساخت بافت مذكور ،از جمله يافتههاي اين
پژوهشاند كه در ادامه به تفصيل مورد توجه قرار گرفتهاند.

ساخت زيرسيستم بافت دانههاي كالبد تاريخي شهر يزد

دانهها ،پودهاي اين زيرسيستم از سيستم بافت كالبد تاريخي شهر يزد را شكل دادهاند .بنبستها،
دربندها و مرزها ،تارها را شكل دادهاند .تقاطعها ،وروديها و نقاط تالقي مرزها با يكديگر ،كه
به شكل تقاطع و يا نقطه در اين زيرسيستم مطرح شدهاند ،بندها را به وجود آوردهاند .به اشكال
مختلف حاصل از آرايش و ترتيبات خاص ـ يعني دانهها ،بنبستها ،دربندها ،مرزها ـ كه در يك يا
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پيوندهاي ساخت اين زيرسيستم نيز به مانند ديگر زيرسيستمها ،دروني و بيروني هستند.
رابطههاي يك به يك ،يك به چند و چند به چند در تناظر با آنها ،بين اجزاي ساخت زيرسيستم
بافت دانهها با يكديگر در محيط تشكيل شدهاند .ساخت بافت كالبد دانهها ،برايند پيوندهاي دروني
و بيروني ساختهاي گوناگون زيرسيستم بافت دانهها در طبقات گوناگون و رابطه آنها با يكديگر
در محيط است .چيدمان و ترتيب و آرايش اشكال دانهها ،بنبستها ،دربندها ،مرزها ،تقاطعها
و نقاط تالقي مرزها ،با ساختهاي خطي و مركزي در اين زيرسيستم ظاهر شدهاند .به عنوان
مثال ،ساخت خطي در اكثر قسمتهاي زيرسيستم قابل مشاهده است .ساخت مركزي ،كه حاصل
تجمع دانهها در اطراف يك دربند است ،در اين زيرسيستم كم و بيش مشاهده ميشود .ساخت
زيرسيستم دانهها ،برآيند ساختهاي افقي و عمودي حاصل از پيوندهاي فراوان و گوناگون يك
به يك ،يك به چند و چند به چند اشكال دانهها ،بنبستها ،دربندها ،مرزها ،وروديها و نقاط تالقي
مرزها و شبكهها و ساختهاي زيرسيستم حياطها و گودال باغچهها در طبقات مختلف و روابط
آنها با يكديگر در محيط و ساختهاي زيرسيستم تودهها و حياطها و گودال باغچهها در طبقات
مختلف و رابطه آنها با يكديگر در محيط است.

بررسي و معرفي ساخت زيرسيستم بافت بلوكهاي كالبد تاريخي شهر يزد

بلوك ،كوچكترين تقسيمي است كه پود بافت اين زيرسيستم محسوب ميشود .كوچهها ،به منزله

نامۀ معماری و شهرسازی

نمایه  .2معرف توزیع انواع پیوندهای یک به یک ،یک به
چند و چند به چند ساخت زیر سیستم بافت دانه ها

ساختشناسي بافت كالبد تاريخي شهر يزد

چند قالب ظاهر شدهاند ،شبكه گفته ميشود (الهي .)1384 ،شبكه زيرسيستم بافت دانهها ،به منظور
است (قانع بصيري.)1376 ،

استفاده دانهها ،بنبستها ،دربندها ،وروديها ،از منابع ايجاد شده
در اين زيرسيستم ،اشكال دانهها ،واحدهاي تقسيماند؛ اشكال بنبستها ،دربندها ،و مرزها،
رابطها هستند؛ اشكال وروديها و نقاط تالقي مرزها به منزله مفصلها به شمار ميآيند .آنها
پيوندهاي ساختي گوناگوني را با يكديگر به وجود آوردهاند .عالوه بر اين ،آنها پيوندهايي را با
اجزاي زيرسيستمهاي شامل و همارز با زيرسيستم بافت دانهها دارند (سادوسكي و دیگران،
 .)1361اين پيوندها ،يك به يك ،يك به چند ،و چند به چند هستند .آنها ،در نمايه انواع پيوندها و در
نمايه مدل ساخت زير سيستم بافت كالبد دانهها ارائه شدهاند.
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نمایه  .3معرف توزیع انواع پیوندهای یک به یک ،یک به چند و چند به چند زیر
سیستم بافت بلوک ها
منبع :نگارندگان بر اساس سادوسکی و برداشت های میدانی
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تارها هستند ،كه بلوكها را دربرميگيرند .تقاطعها ،ميدانها و نقاط تالقي مرزها با يكديگر ،بندهاي
زيرسيستم بلوكها را شكل ميدهند .هر بلوك با مرز خاصي مشخص شده است .به ترتيبات
حاصل از آرايش ،بلوكها ،كوچهها ،مرزها ،تقاطعها ،ميدانها و نقاط تالقي مرزها كه به اشكال
مختلف در يك يا چند قالب ظاهر شدهاند ،شبكه گفته ميشود (الهي .)1384 ،موجوديت شبكه
بافت اين زيرسيستم به منظور بهرهمندي بلوكها ،كوچهها ،تقاطعها و ميدانها از منابع است
(قانعبصيري .)1376 ،اين زيرسيستم ،حاصل از آرايش پيوندهاي گوناگون آن است.
شكل هر بلوك در اين زيرسيستم ،يك واحد تقسيم محسوب ميشود .شكل كوچهها و همچنين
مرزها ،رابطهاي ساخت زيرسيستم بافت بلوكها هستند .شكل تقاطعها و ميدانها به منزله مفاصل
اين ساخت است .بلوكها ،با مرزهايي از يكديگر جدا شدهاند .آرايش اشكال بلوكها ،كوچهها،
تقاطعها و ميدانها و همچنين مرزها ،در قالبي واحد (يا بيشتر) ،به صورتهاي گوناگون ظاهر
شدهاند و ساخت زيرسيستم بافت بلوكهاي كالبد تاريخي شهر يزد را ايجاد كردهاند (ونگ.)1380 ،
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شكل  .3نقشه زيرسيستم بافت كالبد بلوكها در منطقه فهادان شهر يزد
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بررسيهاي ميداني نشان داد كه در اين زيرسيستم ،اشكال واحدهاي تقسيم ،رابطها ،مفاصل
و مرزها و شبكهها پيوندهايي را با يكديگر به وجود آوردهاند .آنها پيوندهاي ساختي گوناگون
اين زيرسيستم را تشكيل دادهاند ،كه به آنها پيوندهاي دروني گفته ميشود .عالوه بر اين ،آنها
پيوندهايي با اجزاي ساخت زيرسيستمهاي شامل و همارز با ساخت زيرسيستم بافت بلوكها
دارند .به پيوندهاي اخير ،پيوندهاي بيروني گفته ميشود .اين پيوندهاي ساختي از انواع گوناگون
هستند (سادوسكي و دیگران .)1361 ،رابطهاي ساختي يك به يك ،يك به چند و چند به چند در
پيوندهاي مذكور در تناظر با پيوندهاي بين اجزاي زيرسيستم بافت دانهها با يكديگر در محيط
تشكيل يافتهاند .آنها ،در نمايه انواع پيوندها و نمايه ساخت اين زيرسيستم ارائه شدهاند .ساختهاي
زيرسيستم بافت بلوكها ،با انواع گوناگون :خطي ،مركزي ،ارگانيك ،شطرنجي و تركيبي ،در اين
زيرسيستم ظاهر شدهاند.
ساخت زيرسيستم بافت بلوكهاي بافت كالبد تاريخي شهر يزد عبارت است از :برآيند
ساختهاي افقي و عمودي حاصل از پيوندهاي بيشمار و گوناگون :يك به يك ،يك به چند و چند

بررسي و معرفي ساخت زيرسيستم بافت سوپربلوكهاي كالبد تاريخي شهر يزد
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نمایه  .4معرف توزیع انواع پیوندهای یک به یک ،یک به چند زیرسیستم
بافت سوپر بلوک ها

منبع :نگارندگان بر اساس سادوسکی و برداشت های میدانی

شكل  .4نقشه زيرسيستم بافت كالبد بلوكها در منطقه فهادان شهر يزد

نامۀ معماری و شهرسازی

سوپربلوكها ،پودهاي زيرسيستم بافت سوپربلوكهاي بافت كالبد تاريخي شهر يزد هستند.
سوپربلوكها ،تركيبي از بلوكها يا بلوكها و دانهها هستند .راههايي آنها را احاطه كردهاند؛ و
راههايي هم به داخل آنها منشعب ميشوند .گذرهاي فرعي و مرزها در اين زيرسيستم ،تارها را
شكل ميدهند .بندها ،حاصل تالقي تارها با هماند ،كه به شكل تقاطع ،ميدان و نقاط رخنمون دارند.
سوپربلوكها ،گذرهاي فرعي و مرزها و تقاطعها ،نقاط و ميدانها به اشكال مختلف و با ترتيبات
خاصي با يكديگر آرايش يافته و در يك قالب و يا بيشتر ظاهر شدهاند ،كه به آنها شبكه گفته ميشود
(الهي .)1384 ،منابع از طريق شبكه به بخشهها ،گذرهاي اصلي و تقاطعها ،ميدانها و چهارسوقها
ميرسند (قانعبصيري .)1376 ،اين زيرسيستم ،حاصل آرايش پيوندهاي گوناگون آن است.
در اين زيرسيستم شكل هر سوپربلوك ،يك واحد تقسيم است .فصل مشترك اشكال
سوپربلوكها ،رابطهاي ساخت اين زيرسيستم بافتاند .رابطها ،شكلهاي گذرهاي فرعي ساخت
اين زيرسيستم است .عالوه بر آن ،مرزهاي سوپربلوكها نيز به عنوان رابط مطرح هستند .شكل
تقاطعها و ميدانها به منزله مفاصل اين ساخت است .سوپربلوكها با مرزهايي از يكديگر جدا
شدهاند .ترتيب ،چيدمان و آرايش واحدهاي تقسيم ،رابطها ،مفاصل و مرزها ،به اشكال گوناگون
ظاهر شدهاند و ساخت بافت سوپربلوكهاي بافت كالبد تاريخي شهر را ايجاد كردهاند (ونگ،
 .)1380بررسيهاي ميداني نشان داد ،در اين زيرسيستم ،اشكال :سوپربلوكها ،رابطها ،مفاصل
و مرزها و شبكهها ،پيوندهايي را با يكديگر به وجود آوردهاند .آنها ،پيوندهاي ساختي گوناگون
اين زيرسيستم را تشكيل دادهاند ،كه به آنها پيوندهاي دروني گفته ميشود .آنها ،پيوندهايي نيز با
اجزاي ساخت سيستمهاي شامل 4و همارز 5با ساخت زيرسيستم بافت بلوكها دارند .به پيوندهاي
اخير ،پيوندهاي بيروني گفته ميشود.

ساختشناسي بافت كالبد تاريخي شهر يزد

به چند به چند اشكال :بلوكها ،كوچهها ،مرزها ،تقاطعها ،نقاط و ميدانها و شبكهها و رابطه آنها با
يكديگر در محيط و ساخت زيرسيستم دانهها در محيط و ساختهاي زيرسيستم تودهها و حياطها
و گودال باغچهها در طبقات مختلف و رابطه آنها با يكديگر در محيط.
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بررسي و معرفي ساخت زيرسيستم بافت بخشههاي كالبد تاريخي شهر يزد
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بخشهها ،پودهاي اين زيرسيستماند .هر بخشه از كنار هم قرار گرفتن تعدادي سوپربلوك شكل
گرفته است .بخشهها ،با گذرهاي اصلي احاطه ميشوند .آنها تارهاي اين زيرسيستم را تشكيل
ميدهند .مرز بخشهها نيز ،ديگر تارهاي اين زيرسيستماند .بندها ،حاصل تالقي تارها با يكديگرند.
كه به شكل تقاطع ،ميدان و چهارسوق رخنمون دارند .عالوه بر آن ،نقاط تالقي مرزها هم به عنوان
بند مطرحاند .بخشهها ،گذرهاي اصلي ،تقاطعها ،ميدانها و چهارسوقها و مرزهاي بخشههاي
بافت كالبد تاريخي شهر به اشكال مختلف و با ترتيبات خاصي با يكديگر آرايش مييابند و
در يك يا چند قالب ظاهر ميشوند ،كه به آنها شبكه گفته ميشود (الهي .)1384 ،وجود شبكه
بافت براي استفادة بخشهها ،گذرهاي اصلي و تقاطعها ،ميدانها و چهارسوقها از منابع است
(قانعبصيري .)1376 ،زيرسيستم بافت بخشههاي بافت كالبد تاريخي شهر يزد ،حاصل آرايش
پيوندهاي گوناگون آن است.
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ساخت سوپربلوكها ،برايند پيوندهاي گوناگون اشكال سوپربلوكها ،گذرهاي فرعي ،تقاطعها،
و نظاير اينها با يكديگر است .رابطههاي يك به يك ،يك به چند و چند به چند در هر يك از
پيوندهاي پيشگفته در تناظر با پيوندها ،بين اجزاي اين زيرسيستم با يكديگر در محيط تشكيل
شدهاند .آنها در نمايه انواع پيوندهاي اين زيرسيستم و نيز در نمايه پيوندهاي ساختي مطرح بين
اشكال :سوپربلوكها ،گذرهاي فرعي ،مرزها ،تقاطعها و ميدانها و شكل شبكههاي اين ساخت
ارائه شدهاند .ساخت زيرسيستم بافت سوپربلوكها ،با انواع گوناگون ،خطي ،6مركزي ،7ارگانيك،8
شطرنجي 9و تركيبي 10شكل گرفتهاند.
ساخت بافت سوپربلوكهاي بافت كالبد تاريخي شهر عبارت است از :برايند ساختهاي افقي
و عمودي حاصل از پيوندهاي بيشمار و گوناگون :يك به يك ،يك به چند و چند به چند شكل:
سوپربلوكها ،گذرهاي فرعي ،مرزها ،تقاطعها ،نقاط و ميدانها و رابطه آنها با يكديگر در محيط،
ساختهاي زيرسيستم بافت بلوكها و رابطه آنها با يكديگر در محيط ،ساختهاي زيرسيستم
بافت دانهها و رابطه آنها با يكديگر در محيط ،ساختهاي زيرسيستم تودهها و حياطها و گودال
باغچهها در طبقات مختلف و رابطه آنها با يكديگر در محيط.

نمایه  .5معرف توزیع پیوندهای یک به یک ،یک به چند و چند به چند
زیرسیستم بافت بخشه ها

منبع :نگارندگان بر اساس برداشت های میدانی

شكل  .5نقشه زيرسيستم بافت كالبد بلوكها در منطقه فهادان شهر يزد
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بافت كاربري اراضي نيز يكي از زيرسيستمهاي بافت كالبد تاريخي شهر يزد است .كاربريها
با توجه به مقياس ميتوانند در مرتبههاي گوناگون مطرح باشند .به هر حال ،آنها نشاندهنده
كاركردهاي گوناگوني هستند كه در زيرسيستمهاي بافت انجام ميگيرند .انواع كاربردهايي كه
در بافت كالبد تاريخي شهر يزد استقرار داشته و دارند ،عبارتاند از كاربري مسكوني ،آموزشي،
بهداشتي ،درماني ،ورزشي ،فرهنگي ،مذهبي ،تفريحي ،ارتباطي ،كارگاهي و جز اينها .آنها پودهاي
اين زيرسيستماند .برخي از پودهاي زيرسيستم بافت كاربري اراضي بافت كالبد تاريخي شهر،
كاربريهاي مختلط داشتهاند ،كه بعض ًا نيز دارند .از اين رو ،آنها داراي پودهاي مختلطاند.
كاروانسراها و برخي از مدارس ،از جمله چنين پودهايي هستند ،كه كاربريهاي مسكوني،

ساختشناسي بافت كالبد تاريخي شهر يزد

بررسي و معرفي ساخت زيرسيستم بافت كاربري اراضي

نامۀ معماری و شهرسازی

در اين زيرسيستم ،هر يك از اشكال بخشهها ،يك واحد تقسيم محسوب ميشود .واحدهاي
تقسيم به وسيله رابطها با يكديگر مرتبطاند .شكل گذرهاي اصلي ،رابطهاي ساخت بخشههاست.
شكل تقاطعها ،ميدانها و چهارسوقها و همچنين نقاط تالقي مرزها با يكديگر ،مفاصل ساخت اين
زيرسيستماند .هر بخشه ،داراي مرز مختص به خود است .مرزهاي بخشهها نيز به عنوان رابط و
نقاط تالقي آنها به عنوان مفصل در ساخت زيرسيستم بافت بخشهها مطرحاند.
در اين زيرسيستم ،با آرايش و چيدمان شكل بخشهها ،گذرهاي اصلي ،مرزها ،تقاطعها ،ميدانها
و چهارسوقها و نقاط تالقي مرزها ،پيوندهايي گوناگون به وجود آمده است ،كه به برآيند آنها،
ساخت گفته ميشود .آنها ،پيوندهاي دروني هستند .عالوه بر اين ،آنها پيوندهايي را با واحدهاي
تقسيم ،رابطها ،مفاصل و مرزهاي سيستمهاي شامل و همارز با اين زيرسيستم بافت دارند .اين
پيوندها ،بيرونياند .ساخت بافت كالبد بخشهها ،برايند ساختهاي گوناگون و رابطه آنها با يكديگر
در محيط است .پيوندهاي دروني و بيروني ساخت اين زيرسيستم ،در انواع گوناگون قابل پيگيري
است .اين پيوندها ،به سبب رابطههايي كه اجزاي اين ساخت در محيط با يكديگر برقرار ميكنند،
شكل گرفتهاند (رضائيان 36 ،1376 ،و  .)37رابطههاي :يك به يك ،يك به چند و چند به چند ،در
تناظر با آنها بين اجزاي ساخت زيرسيستم بافت بخشهها با يكديگر در محيط تشكيل شدهاند و
ساخت اين زيرسيستم را ايجاد كردهاند .ساخت بافت بخشههاي بافت كالبد تاريخي شهر يزد در
آرايش گوناگون :مركزي ،ارگانيك ،شطرنجي و تركيبي شكل گرفتهاند .به عنوان مثال ،ساخت
مركزي ،كه حاصل تجمع بخشهها در اطراف يك مركز ـ مث ً
ال يك ميدان ،حسينيه و يا تكيه باشد ـ نيز
در اين زيرسيستم كم و بيش وجود دارد .بخشههاي اطراف ميدان (تكيه) اميرچخماق ،و بخشههاي
اطراف ميدان (حسينيه) بعثت از جمله نمونههاي قابل ذكر هستند .در نمايههاي انواع پيوندهاي
زيرسيستم بخشهها و نمايه انواع پيوندهاي ساختي مطرح بين اشكال :بخشهها ،گذرهاي اصلي،
مرزها ،تقاطعها ،ميدانها چهارسوقها و نقاط تالقي مرزها و شبكههاي اين زيرسيستم ارائه شده
است .جمعبندي بررسيهاي ميداني حاكي است كه:
ساخت زيرسيستم بافت بخشههاي بافت كالبد تاريخي شهر يزد عبارت است از :برايند
ساختهاي افقي و عمودي حاصل از پيوندهاي فراوان و گوناگون :يك به يك ،يك به چند و چند
به چند اشكال :بخشهها ،گذرهاي اصلي ،مرزها ،تقاطعها ،ميدانها و چهارسوقها و بافت بلوكها
و رابطه آنها با يكديگر در محيط ،ساختهاي زيرسيستم بافت دانهها و رابطه آنها با يكديگر در
محيط و ساختهاي زيرسيستم تودهها و حياطها و گودال باغچهها در طبقات مختلف و رابطه
آنها با يكديگر در محيط.
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بارانداز ،انبار موقت و محل توقف چهارپايان را يكجا در خود داشتهاند .كاربري تجاري در
دكانها ،بازارچهها ،تيمچهها ،تيمها ،سراها و بازار رايج بوده است .آبانبارها ،تأسيسات شهري
را عهدهدار بودهاند و حمامها ،كاربري بهداشتي داشتهاند.
محملهاي وقوع جريان ،تارهاي اين زيرسيستم هستند .تارهاي اصلي ،ارتباط درون و بيرون
بافت كالبد تاريخي شهر را برقرار ميساختهاند .محملهاي اصلي در مناطق مسكوني ،نواحي
تجاري و عمدهترين تارهاي اصلي ،ارتباط قسمتهاي گوناگون سيستم بافت كالبد تاريخي شهر
را با مراكز حكومتي و سياسي آن برقرار ميكردهاند.
نقاط تالقي جريانها به عنوان بند ،مرتبطكننده و يا قطعكننده رابطه درون و بيرون بودهاند.
بندها ،در محل تالقي تارها شكل گرفتهاند .دروازهها ،چهارراهها ،سهراهها ،ميدانها ،دربندها،
محل تالقي وروديهاي دانهها به معابر ،مكانهايي هستند كه جريانها در آنجا شكل گرفتهاند.
به عبارت ديگر ،هر جريان در مكان خاصي محقق ميشده كه به آنها بند گفته ميشود .شبكهها،
حاصل چيدمان و آرايش كاربريها ،محملهاي وقوع جريان و نقاط انباشت جريانهاست .آنها
با ترتيبات خاصي آرايش و چيدمان يافتهاند .آرايش آنها در قالبهاي متعددي ظهور و بروز پيدا
كرده و سبب شكلگيري پيوندهايي شده است.
در اين زيرسيستم ،شكل عرصة در اختيار هر يك از كاربريها به عنوان واحد تقسيم محسوب
ميشود .واحدهاي تقسيم اندازههاي متفاوتي دارند .شكل آنها ممكن است هندسي يا غيرهندسي
باشد .واحدهاي تقسيم در طبقات گوناگون در بافت استقرار يافتهاند؛ و به طور كلي ،صفات،
خصوصيات ،مشخصات و ويژگيهاي آنها متفاوتاند.

نمایه  .6معرف توزیع انواع پیوندهای یک به یک ،یک به چند
و چند به چند زیرسیستم بافت کاربری اراضی

tU
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شكل  .6نقشه زيرسيستم بافت كاربري اراضي بخشي از بافت تاريخي شهر يزد

Ar

واحدهاي تقسيم زيرسيستم بافت كاربري اراضي داراي انتظام هستند .مجاري و كانالهاي
جريان ،به رغم اينكه كالبد خاصي ندارند ،قابل پيگيري هستند .شكل آنها عمدت ًا هندسه تعريفشدهاي
ندارد .اشكال مجاري و كانالهاي جريان ،رابطهاي ساخت زيرسيستم كاربري اراضي را ايجاد
كردهاند .به شكل مكان انباشت جريانها ،مفصل گفته ميشود .پيوندهاي گوناگوني زيرسيستم
بافت كاربريها را به وجود آورده است .پيوندهاي ساختي بين كاربريها ،كاربريها با مجاري و
كانالهاي جريان ،مجاري و كانالهاي جريان با يكديگر ،كاربريها با تالقي جريانها و نقاط انباشت
جريانها ،تالقي جريانها و نقاط انباشت جريانها با يكديگر ،مجراها و كانالهاي جريان با تالقي
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بافت كالبد تاريخي شهر يزد سيستمي است كه از زيرسيستمهاي گوناگون شكل گرفته است.
دانهها ،بلوكها ،سوپربلوكها ،بخشهها ،كاربري اراضي ،زيرسيستمهاي اين سيستم هستند.
پودها ،تارها ،بندها و شبكهها ،اجزاي تشكيلدهنده اين سيستم ،سيستمهاي شامل و همارز آن
هستند .سيستم بافت كالبد تاريخي شهر يزد ،سيستمهاي بافت ميانه ،جديد ،روستاهاي اطراف
اين شهر و جز اينها به منزله پودها هستند .راههاي موجود بين آنها و همچنين مرزهاي مشترك
بينشان تارهاي اين سطح از بافت كالبد محسوب ميگردند.
جدول  .1معرف توزيع نظام زيرسيستمها و سيستم بافت كالبد تاريخي شهر يزد و اجزاي تشكيلدهنده آنها
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جريانها و نقاط انباشت جريانها و هر يك از كاربريها و مجراها و كانالهاي جريان و تالقي
جريانها و نقاط انباشت جريانها با شبكهها ايجاد شده است .اين پيوندها ،به سبب رابطههايي كه
اين اجزا در محيط با يكديگر برقرار ميكنند شكل گرفتهاند (رضائيان .)1376 ،ساخت زيرسيستم
بافت كاربري اراضي به اشكال گوناگوني چون خطي ،مركزي ،ارگانيك ،شطرنجي و تركيبي در
بافت كالبد تاريخي شهر يزد ظاهر شده است .زيرسيستم بافت كاربريها از پيوندهاي گوناگوني
تشكيل شده است .در اين سيستم ،كاربريها ،مجاري و كانالهاي جريان و تالقي جريانها و
نقاط انباشت جريانها و شبكهها ،پيوندهاي يك به يك ،يك به چند ،و چند به چند با يكديگر برقرار
كردهاند كه به آنها پيوندهاي دروني گفته ميشود .عالوه بر اين ،آنها پيوندهايي را با اجزاي
سيستمهاي شامل و همارز با زيرسيستم بافت كاربريها دارند .رابطههاي ساختي در تناظر با
پيوندهاي مذكور بين اجزاي ساخت زيرسيستم بافت كاربريها در محيط تشكيل شده است .موارد
مذكور ،در نمايه انواع پيوندهاي اين زيرسيستم و نمايه حاصل از اشكال آنها ارائه شدهاند.
ساخت زيرسيستم بافت كاربري اراضي بافت تاريخي شهر يزد ،برايند ساختهاي افقي و
عمودي حاصل از پيوندهاي دروني و بيروني فراوان و گوناگون :يك به يك ،يك به چند و چند به
چند اشكال :عرصه تحت پوشش كاربريها ،مجاري و كانالهاي جريان ،تالقي جريانها و نقاط
انباشت جريانها و رابطه آنها با يكديگر در محيط ،ساختهاي دروني و بيروني عرصه كاربري
زيرسيستم بافت بخشهها و رابطه آنها با يكديگر در محيط ،ساختهاي دروني و بيروني عرصه
كاربري زيرسيستم بافت بلوكها و رابطه آنها با يكديگر در محيط ،ساختهاي دروني و بيروني
عرصه كاربري زيرسيستم بافت دانهها و رابطه آنها با يكديگر در محيط و ساختهاي دروني و
بيروني عرصه كاربري زيرسيستم تودهها و حياطها و گودال باغچهها در طبقات مختلف و رابطه
آنها با يكديگر در محيط است.
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ﺗﻘﺎﻃﻊ ،ﻧﻘﺎط

ﺑﺨﺸﻪ

ﮔﺬر اﺻﻠﻲ ،ﻣﺮزﻫﺎ

ﺗﻘﺎﻃﻊ ،ﻣﻴﺪان ،ﭼﻬﺎرﺳﻮق

ﻣﺮﻛﺰي ،ارﮔﺎﻧﻴﻚ،

ﺗﻼﻗﻲ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ و ﻧﻘﺎط

ﺧﻄﻲ ،ﻣﺮﻛﺰي،

ﻛﺎرﺑﺮي

ﺑﺨﺸﻪ ،ﻛﺎرﺑﺮي

ﻛﻮﭼﻪﻫﺎ ،ﮔﺬر

ﺧﻄﻲ ،ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ،

ﻣﺮﻛﺰي ،ارﮔﺎﻧﻴﻚ،
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ

وروديﻫﺎ ،ﻧﻘﺎط ﺗﻼﻗﻲ

ارﮔﺎﻧﻴﻚ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ و ﻧﻘﺎط اﻧﺒﺎﺷﺖ

ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ

ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ
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ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

ﻣﺮزﻫﺎ ،ﺗﻘﺎﻃﻊ ،ﻧﻘﺎط ﺗﻼﻗﻲ

ﻓﺮﻋﻲ ،ﮔﺬر اﺻﻠﻲ،
ﻣﺤﻤﻞﻫﺎي وﻗﻮع

ﺧﻄﻲ ،ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ،

ﺧﻄﻲ ،ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ،

ﻣﺮزﻫﺎ ،ﭼﻬﺎرﺳﻮق ﺗﻼﻗﻲ،
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ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ

ﺳﻮﭘﺮﺑﻠﻮك،

ﺑﻦﺑﺴﺖﻫﺎ،

ﺷﺒﻜﻪ

.ac

ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺎﻟﺒﺪ

داﻧﻪ ،ﺑﻠﻮك،

ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ،

ﻣﺤﻤﻞﻫﺎي وﻗﻮع

.ir
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اﺟﺰا

ﻣﺮﻛﺰي ،ارﮔﺎﻧﻴﻚ،

art

ﻣﺎده زﻣﻴﻨﻪاي
ﮔﻞ و ﺧﺸﺖ و
ﮔﻞ

ﮔﻞ و ﺧﺸﺖ و
ﮔﻞ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﮔﻞ
و ﺧﺸﺖ و ﮔﻞ

ers
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w.

نقاط تالقي راهها و مرزها ،بندهاي اين بافت را شكل دادهاند .ترتيب و آرايش حاصل از
قرارگيري پودها ،تارها و بندها ،شبكهها را ايجاد كرده است .پودها ،تارها ،بندها و شبكهها ،با
برقراري رابطه ،پيوندهاي گوناگون اين سيستم را شكل دادهاند .تنيدگي و چسبندگي اجزا ،سبب
شكلگيري پيوندها در اين سيستم شده است (كوئيرا ،لوئیز و کارنیرو .)1385 ،به پيوندهاي
اجزاي سيستم بافت كالبد تاريخي شهر يزد ،پيوندهاي دروني گفته ميشود .عالوه بر اين ،آنها
پيوندهايي با اجزاي سيستمهاي شامل و همارز با سيستم بافت كالبد تاريخي شهر دارند ،كه
به آنها پيوندهاي بيروني گفته ميشود .پيوندها ،انواع گوناگون يك به يك ،يك به چند و چند به
چند دارند (سادوسكي و دیگران .)1361 ،در تناظر با اين پيوندها ،انواع گوناگون رابطهها ،بين
اجزاي سيستم بافت كالبد تاريخي شهر در محيط تشكيل شده است (سادوسكي و دیگران.)1361 ،
سيستم بافت كالبد تاريخي شهر برآيند اين زيرسيستمها و رابطههاي دروني و بيروني آنها در
محيط است .آنها در جدول  1ارائه شدهاند .از جمله پيوندهاي قابل پيگيري در سيستم بافت كالبد
تاريخي شهر يزد ،پيوندهاي ساخت است .اين پيوندها ،حاصل برقراري رابطه بين واحدهاي
تقسيم ،رابطها ،مفاصل و مرزهاست .با توجه به مدل پيوند ساخت ،سيستم بافت كالبد تاريخي
شهر يزد از ساختهاي گوناگوني ايجاد شده است .اين سيستم از يك سو ،پيوندهايي ساختي با
سيستمهاي همارز و شامل خود دارد .ساختهاي حاصل از پيوندهاي اين سيستم با بافت ميانه
و جديد شهر يزد در درون خود داراي مجموعهاي از ساختهاي گوناگون است .تعداد زيادي از
اين ساختها ،در سيستم بافت كالبد تاريخي شهر يزد مشاهده و شناسايي شدند .هر يك از اين
ساختها از واحدهاي تقسيم ،رابطها ،مفاصل و مرزهاي جداگانهاي شكل گرفتهاند .با ترتيب و
آرايشهاي مشابه و يا متفاوت اجزا ،پيوندهاي ساخت اين سيستم به وجود آمده است .سيستم
بافت كالبد تاريخي شهر يزد ،داراي ساختهاي گوناگون :خطي ،شطرنجي ،مركزي ،ارگانيك و
تركيبي است ،كه در كل تركيب همبسته و واحد ساخت اين بافت را ارائه ميدهند.
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جدول  .1معرف توزيع نظام زيرسيستمها و سيستم بافت كالبد تاريخي شهر يزد و اجزاي تشكيلدهنده آنها (ادامه)

ﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد در درون ﺧﻮد داراي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳـﺖ.
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳـﻦ ﺳـﺎﺧﺖﻫـﺎ از واﺣـﺪﻫﺎي
ﺗﻘﺴﻴﻢ ،راﺑﻂﻫﺎ ،ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﻣﺮزﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاي ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ و آراﻳﺶﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻳـﺎ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺟـﺰا ،ﭘﻴﻮﻧـﺪﻫﺎي ﺳـﺎﺧﺖ اﻳـﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد ،داراي ﺳﺎﺧﺖﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن :ﺧﻄـﻲ ،ﺷـﻄﺮﻧﺠﻲ ،ﻣﺮﻛـﺰي ،ارﮔﺎﻧﻴـﻚ و
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ و واﺣﺪ ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ را اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

ﺳﻴﺴﺘﻢ و

اﺟﺰاي ﺳﺎﺧﺖ

زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻓﺖ
ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ
ﺷﻬﺮ ﻳﺰد
ﺑﺎﻓﺖ داﻧﻪها

واﺣﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺷﻜﻞ داﻧﻪ

درﺑﻨﺪﻫﺎ ،ﻣﺮزﻫﺎ
ﻣﺮزﻫﺎ

ﺷﻜﻞ ﮔﺬر ﻓﺮﻋﻲ،

ﻣﺮزﻫﺎ

ﺳﻮﭘﺮﺑﻠﻮك،

ﺷﻜﻞ ﺑﻦﺑﺴﺖﻫﺎ،

ﻧﻘﺎط اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ

ﺷﻜﻞ ﻣﺮز

ﺳﻮﭘﺮﺑﻠﻮك
ﺷﻜﻞ ﻣﺮز
ﺑﺨﺸﻪ

ﺷﻜﻞ ﻣﺮز
ﻛﺎرﺑﺮي

ﺷﻜﻞ وروديﻫﺎ ،ﻧﻘﺎط ﺗﻼﻗﻲ

اﺷﻜﺎل داﻧﻪ،

ﻓﺮﻋﻲ ،ﮔﺬر اﺻﻠﻲ،

ﻣﺮزﻫﺎ ،ﭼﻬﺎرﺳﻮق ﺗﻼﻗﻲ،

ﺳﻮﭘﺮﺑﻠﻮك،

ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ

ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ

ﻛﻮﭼﻪﻫﺎ ،ﮔﺬر

ﻣﺮزﻫﺎ ،ﺗﻘﺎﻃﻊ ،ﻧﻘﺎط ﺗﻼﻗﻲ

ﻣﺤﻤﻞﻫﺎي وﻗﻮع
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ﺑﻠﻮك،

ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ و ﻧﻘﺎط اﻧﺒﺎﺷﺖ

ﺑﺨﺸﻪ،

ﺧﻄﻲ ،ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ،

ﻣﺮﻛﺰي ،ارﮔﺎﻧﻴﻚ،
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

ﺧﻄﻲ ،ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ،

ﻣﺮﻛﺰي ،ارﮔﺎﻧﻴﻚ،
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

ﺧﻄﻲ ،ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ،

ﻣﺮﻛﺰي ،ارﮔﺎﻧﻴﻚ،
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

ﺧﻄﻲ ،ﻣﺮﻛﺰي،

ارﮔﺎﻧﻴﻚ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
ﺧﻄﻲ ،ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ،

ﻣﺮﻛﺰي ،ارﮔﺎﻧﻴﻚ،

ﻛﺎرﺑﺮي

ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
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ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ

ﻣﺤﻤﻞﻫﺎي وﻗﻮع

ﺷﻜﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ و

ers

ﺑﺨﺸﻪ ،ﻛﺎرﺑﺮي

ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ،

ﭼﻬﺎرﺳﻮق
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ﺑﻠﻮك،

ﺷﻜﻞ ﻋﺮﺻﻪ

ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ،ﻣﻴﺪان،

ﺑﻠﻮك

w.

ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد

ﺷﻜﻞ ﮔﺬر اﺻﻠﻲ،

Jo

ﻛﺎرﺑﺮي

اﺷﻜﺎل :داﻧﻪ،
ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻟﺒﺪ

ﻣﺮزﻫﺎ

ﺷﻜﻞ ﻣﺮز

art

اراﺿﻲ

ﺷﻜﻞ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺮ

ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ،ﻧﻘﺎط

.ac

ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺑﺮي

ﺷﻜﻞ ﺑﺨﺸﻪ

ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ،ﻣﻴﺪان ،ﻧﻘﺎط

داﻧﻪ

ارﮔﺎﻧﻴﻚ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

niv

اﺟﺰاي ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺎﺧﺖ زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺎﻟﺒـﺪ ﺗـﺎرﻳﺨﻲ ﺷـﻬﺮ ﻳـﺰد،
هاﺳﻄﺢ
ﺳﺎﺧﺖ
ساختﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ
توزيعﺷﺪه ﻧﺸﺎن
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم
اﺳﺖ.درﺑﺮرﺳﻲ
اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و
ﺗﺸﻜﻴﻞبادﻫﻨﺪه،
ايناﺟﺰاي
ﺗﻔﻜﻴﻚ
اجزايآﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از
زيرسيستم
جدول
هستند.
متفاوت
يكديگر
سيستم
ساخت
اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻣﻨﻄﺒﻖ
اجزايﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ
ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻄﺢ
آنهاﻣﺮزبهﻧﻬﺎﻳﻲ
اﺳﺖازﻛﻪ ﺑﺮ
ﺗﻘﺴﻴﻢ
شهرواﺣﺪ
اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﭘﺎﻳﻴﻦوﺗﺮ ،واﺣﺪ
دهنده،
تشكيل
تفكيك
ﻣﺮزييك
داراي هر
ساخت
يزد،
تاريخي
ﺳﺎﺧﺖكالبد
ﺗﻘﺴﻴﻢبافت
سيستم
واحد اﻳـﻦ
تر،ﺳـﺎﺧﺖ
ﻧﻈﺎم
سطح ﻛﺮد.
ساختﻳﺰد درك
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ
ﺑﺎﻓﺖيﻛﺎﻟﺒﺪ
زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي
ﺳﻴﺴﺘﻢ و
ﺗﻮان در
شدهرا ﻣﻲ
ارائهﺑﻨﺪي
ﻧﻮﻋﻲو ﻣﺮﺗﺒﻪ
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺑﻪ
پايين
دهد كه
نشان م
انجام شده
ﺳﺎﺧﺖهاي
بررسي
است.
شناسايي
ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺟﺪول 2
آﻧﻬﺎ ،در
ساختدﻫﻨﺪه
اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ
واحد تقسيم داراي مرزي است كه بر مرز نهايي ساخت
اراﺋﻪ اين
است.
باالتر
سطح
ﺑﺎﻓﺖ وتقسيم
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سطح پايينتر منطبق است .به اين ترتيب ،به نوعي مرتبهبندي را ميتوان در ساخت سيستم و
زيرسيستمهاي بافت كالبد تاريخي شهر يزد درك كرد .نظام ساخت اين بافت و اجزاي تشكيلدهنده
آنها ،در جدول  2ارائه شدهاند.
ساخت سيستم بافت كالبد تاريخي شهر يزد ،برآيند ساختهاي افقي و عمودي حاصل از
پيوندهاي دروني و بيروني فراوان و گوناگون است :يك به يك ،يك به چند و چند به چند اشكال:
زيرسيستم كاربري اراضي بافت كالبد تاريخي شهر و رابطه آنها با يكديگر در محيط ،زيرسيستم
بافت كالبد بخشهها و رابطه آنها با يكديگر در محيط ،زيرسيستم بافت سوپربلوكها و رابطه آنها
با يكديگر در محيط ،زيرسيستم بافت بلوكها و رابطه آنها با يكديگر در محيط ،زيرسيستم بافت
دانهها و رابطه آنها با يكديگر در محيط.

نامۀ معماری و شهرسازی

ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺨﺸﻪها

ﺳﻮﭘﺮﺑﻠﻮك

ﻣﺮزﻫﺎ

ﺷﻜﻞ ﻛﻮﭼﻪﻫﺎ،

urn

بلوک ها
ﺑﺎﻓﺖسوپر
بافت
ﺳﻮﭘﺮﺑﻠﻮك

ﺷﻜﻞ

ﺷﻜﻞ ﺑﻦﺑﺴﺖﻫﺎ،

ﺷﻜﻞ وروديﻫﺎ ،ﻧﻘﺎط ﺗﻼﻗﻲ

ﺷﻜﻞ ﻣﺮز

ﺧﻄﻲ ،ﻣﺮﻛﺰي،

.ir
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ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻠﻮكها

ﺷﻜﻞ ﺑﻠﻮك

راﺑﻂ

ﻣﻔﺼﻞ

ﻣﺮز

ﺳﺎﺧﺖ

ساختشناسي بافت كالبد تاريخي شهر يزد

جدول  .2توزيع نظام زيرسيستمها و سيستم بافت كالبد تاريخي شهر يزد و اجزاي تشكيلدهنده آنها
آﻧﻬﺎ
ﺟﺪول  .2ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻈﺎم زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد و اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪه
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بافت كالبد تاريخي يزد پديدهاي گسترده و پيچيده است .اين بافت از زيرسيستمهاي گوناگوني
به وجود آمده است ،مانند :دانهها ،بلوكها ،سوپربلوكها ،بخشهها و كاربري اراضي بافت
و رابطههاي دروني و بيروني آنها در محيط .بافت كالبد تاريخي شهر يزد ،برآيند بافتهاي
زيرسيستمهاي پيشگفته است.
•سيستم و زيرسيستمهاي اين بافت از اجزايي چون پود ،تار ،بند و شبكه به وجود آمدهاند.
•پيوندهاي گوناگون ،از جمله پيوندهاي ساختي ،در سيستم اين بافت و زيرسيستمهاي آن
وجود دارند.
•پيوندها ،به سبب انواع رابطههاي بين اجزاي ساخت بافت اين سيستم ،در محيط با يكديگر
شكل گرفتهاند.
•پيوندهاي مذكور داراي انواع گوناگوناند :يك به يك ،يك به چند و چند به چند.
•در تناظر با پيوندها ،رابطههاي يك به يك ،يك به چند ،و چند به چند بين اجزاي سيستم
و زيرسيستمهاي بافت كالبد تاريخي شهر يزد با يكديگر در محيط قابل شناسايي و
تشخيص است.
•واحدهاي تقسيم ،رابطها ،مفاصل و مرزها ،اجزاي تشكيلدهنده ساخت اين سيستم و
زيرسيستمهاي آن هستند.
•ساخت سيستم بافت كالبد تاريخي شهر يزد ،برآيند ساختهاي افقي و عمودي حاصل از
اين پيوندهاي گوناگون است :يك به يك ،يك به چند و چند به چند.
•ساخت بافت مورد بحث حاصل ترتيب ،چيدمان و آرايش واحدهاي تقسيم ،رابطها ،مرزها،
مفاصل زيرسيستمهاي كاربري اراضي ،بخشهها ،سوپربلوكها ،بلوكها و دانههاست.
•ساخت كاربري اراضي ،برآيند ساختهاي عرصه كابريهاي زيرسيستمهاي بخشهها،
سوپربلوكها ،بلوكها ،دانهها ،تودهها و حياطها و گودال باغچههاست.
•ساخت بخشهها ،برآيند ساختهاي زيرسيستمهاي بخشهها ،سوپربلوكها ،بلوكها و
دانههاست.
•ساخت سوپربلوكها ،برآيند ساختهاي زيرسيستمهاي سوپربلوكها و بلوكها و
دانههاست.
•برآيند ساختهاي سيستمهاي بلوك و دانهها ،ساختهاي بلوكها را شكل دادهاند.
•ساخت دانهها ،برآيند ساختهاي سيستمهاي تودهها و حياط و گودال باغچههاست.

ity

ers

tU

niv

ww

w.

art

86

جمعبندي

Ar

به اين ترتيب ميتوان گفت كه ساخت سيستم بافت كالبد تاريخي شهر يزد و زيرسيستمهاي
آن ،از نظامي سلسلهمراتبي تبعيت دارند .به نظر ميرسد كه مدل ارائه شده ،به دليل دارا بودن
قابليت تئوريك باال ،براي مطالعه و بررسي ساخت سيستم بافت كالبد تاريخي شهر يزد و همچنين
ساير شهرها مؤثر باشد .عالوه بر آن ،قابليت و امكان بسط و توسعه گستردة اين مدل نيز
ميتواند محور پژوهشهاي بعدي قرار گيرد .اين امر نيازمند پژوهشهاي تخصصي ويژهاي است،
كه بتواند حداقل دادهها ،اطالعات و دانش مطرح در ساخت سيستم بافت كالبد تاريخي شهر يزد را
شناسايي ،كشف ،تنظيم ،تدوين و ارائه كند.
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 آريانپور ،عباس و منوچهر ( )1371فرهنگ فارسي به انگليسي ،دو جلدي ،اميركبير ،تهران. اكاف ،راسل ( )1377روش علمي ،ترجمه :منصور شريفي كلويي ،نشر آروين ،تهران. الهي ،عطا ( )1384فنآوري شبكه ،ترجمه :الهي ،علياصغر و هاشمي ،حميد ،ناقوس ،تهران. برتا لنفي ،لودويك فن ( )1366نظريه عمومي سيستمها ،ترجمه :كيومرث پرياني ،نشر تندر ،تهران. پوپر ،كارل ريموند ( )1382منطق اكتشاف علمي ،ترجمه :حسين كمالي ،انتشارات علمي و فرهنگي ،تهران. تيزدل ،اسيتون و ديگران (« )1379چالشهاي اقتصادي محلههاي تاريخي شهري» ،مجله هفت شهر ،شمارهاول پاييز ،سازمان عمران و نوسازي شهري وزارت مسكن و نوسازي ،تهران.
 حبيبي ،سيدمحسن و مقصودي ،صديقه ( )1381مرمت شهري ،دانشگاه تهران ،تهران. رضائيان ،علي ( )1376تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ،سمت ،تهران. سادوسكي ،و.ن .و ديگران ( )1361نظريه سيستمها (مسائل فلسفي و روششناختي) ،ترجمه :كيومرث برياني،نشر تندر ،تهران.
 عميد ،حسن ( )1383فرهنگ فارسي عميد ،اميركبير ،تهران. قانعبصيري ،محسن ( )1373از اطالعات تا آگاهي ،شركت ساختماني نوساختمان ،تهران. كوئيرا ،جان ،لوئيز ،كارلوس و كارنيرو ،خوزه ( )1385بافتشناسي پايه ،ترجمه :منتظري ،مهدي ،ارجمند،تهران.
 ونگ ،وسيوس ( )1380اصول فرم و طرح ،ترجمه :بيداربخت ،آزاده و لواساني ،نسترن ،نشر ني ،تهران. هريس ،سيريل ( )1385فرهنگ تشريحي معماري و ساختمان ،ويراست چهارم ،چاپ اول ،نشر دانشيار ،تهران. هنرور ،نيلپر (« )1383بررسي تحول قطعنامههاي مرت شهري در ايران» ،مجله هفتشهر ،شماره سه ،وزارتمسكن و شهرسازي ،تهران.
 -هيچينز ،درك ( )1376كاربرد انديشه سيستمي ،ترجمه :اصالني ،رشيد ،مركز آموزش مديريت دولتي ،تهران.
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- Crawford (2006), Urban Morphology and the Problem of the Modern Urban Fabric: Some Question for
research, International seminar on urban form.
- Levy, Albert (1999) Urban Morphology and the Problem of the Modern Urban Fabric.
- Mc Artur; tom (1996) English Longman Lexicon of contemporary.
- Siksna, Arnis (1997) The Effects of Block size and form "in north American and Australian city centers", international seminar on urban form.
- Some question for research. “International Seminar on Urban Form”, 3(2), 79-85.
- Tiesdell, S. Oc, T. and Heath, T. (1996) Revitalizing Historic Urban Quarters, Architectural press, London.
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 .1پيوند ( )connectionبه رابطه حداقل دو جزء در محيط گفته ميشود.
 .2نظريه چيدمان يا نحو ( )syntaxفضا
 .3محيط ،واسطه برقراري بين اجزاي تشكيلدهنده بافت تاريخي شهر است؛ و دليل تعدد رابطهها ،محيط نيز
متعدد ،و متنوع است.
 .4سيستمهاي شامل به سيستمهاي فراگير و دربرگيرنده مانند :اقليم ،اقتصاد ،فرهنگ و جز اينها اطالق ميگردد.
 .5سيستمهاي همارز ،آنهايي هستند كه با سيستم مورد مطالعه رابطه دارند .مثال پديده همارز بافت تاريخي
شهر ميتواند بافت مياني ،جديد و جز اينها باشد.
 .6خطي ()bus
 .7مركزي ()central
 .8ارگانيك ()organic
 .9شطرنجي ()checkered
 .10تركيبي ()hybrid

ساختشناسي بافت كالبد تاريخي شهر يزد
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