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سًمیه کىفراوس ملی شهرسازی ،معماری،عمران يمحیط زیست
تررسی هعواری پایدار در هعواری اسالهی(هساجد اللین گرم ٍ خطک)
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-1اػتبدیبسداًـگبُآصاداػالهیٍاحذهحالت 
-2کبسؿٌبػیاسؿذداًـگبُآصادٍاحذهحالت 
-3کبسؿٌبػیاسؿذداًـگبُآصادٍاحذهحالت 




چکیدُ
هَضَؿتَػقِپبیذاسثبالگَّبیکْياػالهیایشاًیاصجولِهجبحجهْندسهقوبسیاػتکِدسحبلحبضشیکیاصثضسگتشیي
دغذغِّبیجْبًیهحؼَةهیـَد .احذاثهؼبجذدسایشاى،ثِفٌَاىیكهکبىفوَهیًٍْبدػیبػیٍّذایتهقٌَیدس
دٍسُصذساػالمآغبصٍدسدٍساىثقذتکبهلیبفت.هؼبجذاثتذاثِصَستؿجؼتبًیٍػپغیكایَاًیٍدٍایَاًیٍچْبسایَاًی
ثِفٌَاىیکیاصفٌبصشهْندسؿْشّبًـبًِلشاسگشفتٌذ.ثبتَجِثِایٌکِعشحهقوبسی،ػبختٍچگًَگیؿکلگیشیٍ
پبیذاسیهؼبجذدساللینگشمٍخـكایشاىهَسدثحجهبدسایيهمبلِهیثبؿذ.
دس اصلؿکلگیشیهؼبجذثبتَجِثِثبیذّبیدیٌیٍسفبیتاصَلاللیویدسػبختبسهؼبجذٍثَجَدآهذىفضبّبثبتقبسیف
فَقثبفججبٍداًگیثٌبیهؼبجذّناصًؾشهبدیٍّنهقٌَیهیثبؿذکِایيخَداصلپبیذاسیهیثبؿذ .


ٍاشگاى کلیدی:هقوبسیپبیذاس-هقوبسیاػالهی-هؼجذ-پبیذاسی.هؼجذ-هؼجذ.ایشاًی 

-1همدهِ
اصاصلیتشیيهجبحجلبثلثحجدسهقوبسی،پبیذاسیٍعشاحیهٌغجكثبثؼتشعشحاػت.پبیذاسیهحیغیهحمكًویؿَد
ثذٍى ّنساػتب کشدى  فقبلیتّبیاًؼبًی ثبهحیظٍعجیقت پیشاهَى.پبیذاسیدساصلکبّؾاتالفاًشطیهحیظٍحفؼ
عجیقتپیشاهَىثشایاًؼبىٍثِحذاللسػبًذىفَاهلهضشثشایآىٍاػتفبدُاصهٌبثـتجذیذًبپزیشتبکیذهیًوبیذ .
ثبؽَْساػالمٍفشاگیشیآىدسهیبىپیشٍاىثشایثشگضاسیًوبصٍتوبهیفقبلیتّبیهزّجیفضبییؿکلگشفتکِهؼجذ،
خبًِخذاًبمگشفت  کًِجیاکشم(ف)پغاصّجشتثِهذیٌِهؼجذیساثٌبکشدکِثبتَجِثِتغییشاتدسدٍساىهختلفثِ
فٌَاىًوًَِاصلیثشایهقوبسیهؼبجذتقشیفؿذُاػت .
ؿکلگیشیهؼبجذثبسفبیتاصَلدیٌیٍافتمبدیکِلبلتثشّشفٌصشتقییيکٌٌذُدسػبختهیثبؿذ.فضبّبیؿکل
گشفتِدسآىثشایػَْلتتقشیفپبیذاسیثؼیبسپشکبسثشدٍکَؿؾثشّوبٌّگیاکخشیتثبهحیظپیشاهَىدسّشاللینهی
ثبؿذ .

-2هعواری پایدار
کبسثشدهفبّینپبیذاسیٍاّذافتَػقِپبیذاسدسجْتکبّؾاتالفاًشطیٍآلَدگیهحیظصیؼتدسهقوبسی،هجحخیثًِبم
هقوبسیپبیذاسساثٍِجَدآٍسدُاػت.دسایيًَؿهقوبسی،ػبختوبىًِتٌْبثبؿشایظاللیویهٌغمِخَدساتغجیكهیذّذ،
ثلکِاستجبطهتمبثلیثبآىثشلشاسهیکٌذ(ُ.سػَلی،تبسیخچٍِؿیَُّبیهقوبسیدسایشاى )1388،
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 -2-1اصَل هعواری پایدار
اصَلیکِثبیذسفبیتؿَدتبیكػبختوبىدسصهشُثٌبّبیپبیذاسعجمِثٌذیؿَدثِؿشحصیشاػت :
اصلاٍل:حفؼاًشطی 
ثٌبثبیذعَسیػبختِؿَدکًِیبصػبختوبىثِػَختْبیفؼیلیساثِحذاللثشػبًذ.
اصلدٍمّ:وبٌّگیثباللین 
ثٌبثبیذعَسیعشاحیؿَدکِثباللینٍهٌبثـاًشطیهَجَددسهحلاحذاثّوبٌّگیداؿتٍِکبسکٌذ .
اصلػَم:کبّؾاػتفبدُاصهٌبثـجذیذ 
ػبختوبىّبثبیؼتیثِگًَِایعشاحیؿًَذکِهیضاىاػتفبدُاصهٌبثـجذیذساتبحذهوکيکبّؾدادٍُدسپبیبىفوش
هفیذخَدثشایػبختيثٌبیجذیذ،خَدثِفٌَاىهٌجـجذیذثِکبسسًٍذ
اصلچْبسم:ثشآٍسدىًیبصّبیػبکٌبى 
دسهقوبسیپبیذاسثشآٍسدُؿذىًیبصّبیسٍحیٍجؼویػبکٌبىاصاّویتخبصیثشخَسداساػت .
اصلپٌجنّ:وبٌّگیثبػبیت 
ثٌبثبیذثبهالیوتدسصهیيػبیتخَدلشاسگیشدٍثبهحیظاعشافػٌخیتداؿتِثبؿذ .
اصلؿـن:کلگشایی 
توبماصلهقوبسیپبیذاسثبیذدسیكپشٍػِکبهلکِهٌجشثِػبختِؿذىهحیظصیؼتػبلنهیؿَد.تجؼنیبثذ(.تَػقِ
پبیذاسٍهفبّینآىدسهقوبسیهؼکًَی،فصلٌبهِهؼکيٍهحیظسٍػتب،دٍسُ،29ؿوبسُ )131
 -2-2اصَل طراحی پایدار
عشاحیپبیذاس ّوکبسیهتفکشاًِ هقوبسیثب هٌْذػیػبصُ،ثشقٍهکبًیكاػت .فالٍُثش فبکتَسّبیهتذاٍلعشاحیهبًٌذ
صیجبیی،تٌبػتٍثبفت ٍػبیًٍَِسٍاهکبًبتیکِثبیذهذًؾشلشاسگیشًذ،گشٍُعشاحیثبیذثِفَاهلعَالًیهذتهحیغی،
التصبدیٍاًؼبًیتَجًِوَدٍُاصَلاٍلیِآًشاکِثِلشاسصیشاػت،هذًؾشلشاسدّذ؛الف)گًَبگًَیٍتٌَؿة)اللینآةٍ
َّاد)پَؿؾػبختوبى ّب د)احیبَّیتفشٌّگی ٍهٌغمِایُ)حجنػبختوبىّبٍجبًوبییفضبّبیداخلیػبختوبى
ٍ)هصبلحػبختوبًیص)ثشآٍسدًیبصّبیاًؼبىح)ّوبٌّگیثبثؼتشط)تَجِّوضهبىثِّوِاصَل .
(ُ.هحوَدیًظاد،فصلٌبهِفلویپظٍّـیفلَمٍتکٌَلَطیهحیظصیؼت )1385،

 -3ساختار هساجد ایراًی
-3-1ضاخص ّای کالثدی-فرهی

 -3-1-1هکاى یاتی هسجد
دسهیبىاًذامّبیدسًٍیّشؿْشٍسٍػتبً،یبیـگبُّویـِجبیٍیظُ خَدساداؿتٍِداسدٍاصاًذامّبیدیگشًوبیبىتشٍ
چـوگیشتشاػت؛اصایيسٍّوِجبدسهشکضآثبدیجبیگشفتِاػت(پیشًیب.)4:1387،
لشاسگیشیهؼجذدسهیبىثبفت ؿْشیٍهخصَصبهحالتهؼکًَیؿْش،استجبطَّیتیهؼجذساثبفبهِهشدمثشلشاسهیکٌذ.
هؼجذ سا هی  تَاى ثِ فٌَاى هحَسی تشیي ،کبًًَی تشیي ٍ اسصًذُ تشیي فٌصش کبلجذ هتجلَس کٌٌذُ هذًیت جبهقِ اػالهی
داًؼت.ثٌبّبیهزّجییکیاصاػبػیتشیيفٌبصشثبفت،ػبختٍؿکلؿْشّبثَدٍُّؼتٌذ(ثْضادفش .)11:1376
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 -3-1-2فضای تاز ٍ تستِ در هسجد
پغاصایٌکِهؼجذاصثیتالومذعثِهکِتغییشهکبىپیذاکشدًذ،دسًتیجِحیبعیثیيایيدٍؿجؼتبىؿوبلیدسػوت
جٌَةهؼجذایجبدکشدًذ،دسًتیجِحیبعیثیيایيدٍؿجؼتبىدسهیبىحیبطثبلیهبًذ.ثذیيصَستصحيهؼبجذٍاجذ
َّیتیؿذکِدساغلتهؼبجذٍجَدداؿتِاػت.حیبطه شکضیهؼبجذثشایٍاحذدسٍىگشایهؼجذثًَِفیًمؾفضبی
ثیشًٍیثیيتَدُّب،جذاسُّبٍفضبیفوَهیدسایيفشصِتجلَسپیذاهیکٌذ(ثْضادفش.)13:1376،صحيهؼجذفالٍُثشایٌکِ
فضبییثشایفقبلیتّبیهؼجذاػت،هفصلیثیيفضبّبیؿْشیٍؿجؼتبىهؼجذثَدٍُّوشاُثبایَاىٍٍسٍدیػلؼلِ
هشاتجیساثشایٍسٍدثِؿجؼتبىفشاّنهیآٍسد.هؼبجذیکِفبلذچٌیيفضبّبیّؼتٌذثبهـکالتیدسصهیٌِتفکیكَّیتی
فضبیهؼجذاصثیشٍىهؼجذهَاجِّؼتٌذ.تذاخلصَتی،استجبعیٍفولکشدیثیيفضبیثیشٍىهؼجذٍؿجؼتبىتبحذٍد
صیبدیاصایيعشیكسفـهیؿَد .

-3-1-3ضکل ٍ فرم هسجد
فشمػبدٍُثیپیشایِهؼجذپیبهجشّ،نثِخلَفٍثیتقلمیثٌبتبکیذهیکشدٍّنهٌبػتثشایفولکشدّبیهتقذداصجولِ
ًوبصجوبفتثَد.هؼجذداسایکبًًَیهمذعدسدسًٍؾًیؼتٍ،هحشاةآىتٌْبثشایًـبىدادىلجلٍِحفؼاهبماػتکِدس
پیـبپیؾهَهٌبىثش خالفکلیؼبفشضیاػتًِفومی،فضبیدسٍىهؼجذهبًٌذیکیاصثخؾّبیثیـوبسپیشاهَىهکبى
همذعهکِاػت(پَسکْبست .)32:1365،

-3-1-4حَزُ تٌدی فضای هسجد
چٌبىکِگفتِؿذ،هؼجذپیبهجشدسًْبیتػبدگیٍثباػتفبدُاصػبدُتشیيهصبلحػبختِؿذ.ثبایيحبلّویيفضبیػبدُ
ًیض  ثشایفولکشدّبیگًَبگًَیاػتفبدُهیؿذٍفقبلیتفضبیهخصَفثِخَدساداؿت.ػبدگیٍثیپیشایگیایيهؼجذ
ّشگضهٌجشثِثیًؾویٍتذاخلفولکشدّبًـذُثَد.ثجضدیَاسًِچٌذاىثلٌذیکِدٍسصهیيهؼجذلشاسداؿت،ثخـیاص
حیبطهؼمفثَدکِثشایفجبدتٍفقبلیتّبیجبًجی اػتفبدُهیؿذ.دسهؼجذپیبهجشکویدٍستشاصحجشُّبییکِثشای
صًبىپیبهجشهْیبؿذُثَد،اّلصفِصیشػبیجبىجٌَثیهؼجذهیصیؼتٌذ.اصلصفِّوگیاصهؼتوٌذاًیًجَدًذکِسایاهشاس
هقبؽاصعشیكصذلبتهَهٌبىثِایيهکبىپٌبُآٍسدُثبؿٌذ(هًَغ .)82:1384،

 -3-1-5تسئیٌات ٍ عٌاصر هَضعی هسجد
هؼجذیکِدسآىثتَاىثِکبسکشدّبیهتٌَفیدػتیبفتیبثبیذثؼیبسگؼتشدٍُداسایفضبّبیتخصصیثشایّشفقبلیت
ثبؿذٍیبداسایفضبییثبؿذکِکیفیتّبیآىثتَاًذهٌجشثِپذیذآهذىچٌذفقبلیتهتفبٍتدسآىؿَد .
ً -4مص اللین در ضکل گیری کالثدی فضایی هساجد
ًکتِایکِدساستجبطثبػبختوبىهؼجذحبئضاّویتاػتایٌکِکبلجذفیضیکیهؼجذدساثٌیًِمبطهختلفجْبىداساییك
ػشیهـخصِّبیخبفاصلجیلاػتمشاسدسجْتسٍثِلجلِاًٍِدسجْتآفتبةٍیبثبد،لشاسگشفتيهؼجذدسػوتلجلِ
ثِفٌَاىهشکضتَجِ  ٍاغلتثشسٍیهحَساصلیهؼجذ،ثبٍجَدتمبسىدسپالىٍهمغـٍهجضاثَدىفضبیداخلهؼجذاص
هحیظاعشاف،خصَصباصلحبػهٌؾشهیثبؿذ.هؼبجذجبهـاصًؾشَّیتؿْشی،لَهیٍیبػیبػیغبلجبجضءثلٌذتشیيٍ
صیجبتشیيٍدسهَاسدیٍػیـتشیيػبختوبىؿْشهحؼَةهیؿَد .
عشاحی  ٍػبختهؼبجذدسدؿتْبیفالتایشاىثبتَجِثِگشهبیعبلتفشػبیٍػشهبیؿذیذصهؼتبىٍّوچٌیيًَػبى
ًؼجتبصیبددسجِحشاستدسعیؿجبًِسٍصهیجبیؼتثِگًَِایاًجبمهیؿذکِؿشایظآػبیؾسٍحیٍفیضیکیاًؼبىساثِ
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ثْتشیيًحَهوکيفشاّنهیًوَد.لزاثبتَجِثِؿشای ظهتغیشهحیغیدسعیاٍلبتؿجبًِسٍصٍفصَلهختلفػبل،اصَل
کلیریلدسغبلتهؼبجذایيهٌبعكسفبیتهیگشدد(لجبدیبى.)231:1382،ثبسصتشیيهـخصِکبلجذیهؼبجذدؿتْبیفالت
ایشاىحیبطهشکضیاػت.هؼبجذحیبطهشکضی،فضبیهؼجذٍفجبدتکٌٌذگبىداخلآىسادسهمبثلهحیظگشمٍخـك
ایيهٌغمِهحبفؾتهیکٌذٍٍجَدحَضآةٍآةپبؿیصحيحیبطهؼجذ،دستقذیلؿشایظاللیویداخلهؼجذهَحش
اػت.دسدؿتْبیفالت،هصبلحفوذُثشایهؼبجذخـتٍآجشثَدُ.الجتِدسصَستاهکبىدػتشػیثِػٌگ،اصآىّنثشای
ثذًِػبختوبىهؼجذٍخصَصبپبیِّبیآىاػتفبدُهیکشدًذ.ثِلحبػٍصىػٌگیيایيگًَِهصبلحٍضخبهتصیبدکبلجذ
هؼبجذ،دیَاسّبیخبسجیٍعبلْبیهؼجذفالٍُثشفشاّنًوَدىجشمحشاستیثشایػبختوبى،هبًٌذیكفبیكحشاستیضخین
ثبفججلَگیشیاصتجبدلحشاستثیيداخلٍخبسدػبختوبىهیؿًَذ(.لجبدیبى)231:1382،
 -5هٌطك ضکلگیری فضا ّاٍ عٌاصرکالثدی هساجد در تراتر عَاهل آب ٍَّایی در اللیوْای جغرافیایی
 -5-1گٌثد
ثبهْبیگٌجذیثِفلتثشجؼتگیکِداسًذّوَاسُدسهقشضٍصؽًؼینلشاسهیگیشًذایيدسکنکشدىگشهبییکِثبمدساحش
تبثؾؿذیذآفتبةهیگیشدهَحشاػتٌّ.گبمؿتًیضگشهبییکِثبمپغهیدّذثِتشتیجیکِگفتِؿذػشیـثشعشفهی
گشدد.دسهقوبسیایشاىثباختشاؿگٌجذدٍپَػتِکِدسثٌبیهؼجذجبهـیضدٍگَّشؿبدٍّوچٌیيهؼجذکجَدتجشیضثب
ؿشطهؼئلِساحلکشدُاًذ.ثذیيػبىفولفبیكػبصیفضبیثیيدٍپَػتِثبفجهیؿَدکِپَػتِداخلیًؼجتثِپَػتِ
خبسجیػشدثبؿذ.ایيعشصفولدسهقوبسیثیـتشثِچـنهیخَسد.اصًؾشٌّذػی ،گؼتشدُیكعبق ًیوکشُایؿکل
تمشیجبػِثشاثشػغحلبفذُاؽ اػت.ثٌبثشایيؿذتپشتَافکٌیآفتبةتٌذثشسٍیثذًِهذٍس کنهیؿَدٍ.لتی پبییيعبق
گٌجذیدسجِحشاستکوتشیپیذاه یکٌذاصعشفیچَىثذًِگٌجذیثِفلتثشجؼتگیدسهقشضٍصؽًؼینلشاسداسد.اص
ایٌشًٍؼجتثِثبمهؼغح،کوتشگشهبیتبثـیدسآىاحشداسد.ؿکلهذٍسّوچٌیيثشایخبسدًوَدىتـقــگشهبیثیشٍى
سًٍذٌُّگبمؿتٍآهبدًُوَدىفولخٌكؿذىدسؿتهٌبػتاػت،یقٌیگشهبییساکِثذًِػبختوبىپغهیدّذثْتش
ثیشٍىهیساًذ(.تَػلی )77:1353،




تصَیر :1گٌثد دٍپَش،همثرُ لطة الدیي حیدر(تَسلی)35:1353 ،




 -5-2گٌثد دٍ پَضص
فضبیثیيدٍپَػتِ،ثِصَستفبیكکبسهیکٌذٍػجتهیؿَدکِپَػتِداخلیدسهمبثلپَػتِخبسجیکِدساحشجزة
گشهبیتبثـی گشمؿذُ،خٌكثوبًذ.پَػتِداخلیػبلِگٌجذساثِخصَفدسهمبثشثشجیدسثبالثِّنهیثٌذدٍاصگؼؼتي
ػبلِاػتَاًی،دسهحلًـؼتپَػتِخبسجیدساحشفـبسساًـیافمیًبؿیاصػٌگیٌیپَػتِخبسجی،جلَگیشیهیکٌذ.ثِ
فضبیصیشگٌجذثبػبختيپَػتِداخلیهتٌبػتپیذاهیک ٌذ،دسحبلیکٍِ،جَدپَػتِخبسجیػجتهتٌبػتثَدىثٌباص
خبسدهیؿَد(.تَػلی )81:1353،
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تصَیر -2هسجد جاهع کثیر یسد همطع ٍ ترکیة ساختواًْای گٌثد دٍ پَستِ(تَسلی)31:1353 ،

 -5-3طاق



تصَیر : 3ترکیة تام گٌثدی ٍ طاق(تَسلی35:1353 ،



هقوبساى،کلفتیثیي ػمفعبلیؿکلٍثبمهؼغحساکِهقوَالصیبدهیؿذهجَفکبسهی کشدُاًذثِایي تشتیتاصًفَر
گشهبیتبثـیثِداخلجلَگیشیهیؿذٍ.ثبمهؼغحهَلقیتخَثیثشایخَاةدسؿجْبیخٌكتبثؼتبىثَد.دسضويثبمثب
ٍصىکوتشیسٍیدیَاسّبفـبسهیآٍسد.سٍصًِثشثبالیگٌجذفولَّاکـیٍسٍؿٌیػبصیاًجبمهیدّذ.اصعشیكآىگشهبیی
کِپَػتِگٌجذدسسٍصگشفتٍِدسؿتثِداخلپغهیدّذثِػشفتخبسدهیؿَد(.تَػلی )81:1353،
 -5-4حیاط هرکسی
دساکخشاللیوْبیایشاىهؼبجذثِصَستحیبطهشکضیثٌبهیؿًَذٍ.لیحیبطهؼبجذدسدؿتْبیفالت ًؼجتبٍػیـتشٍ
داسایاّویتثیـتشیّؼتٌذ.ؿکیلتشیيٍصیجبتشیيحیبعْبیهشکضیثبتمبسىهحَسیًؼجتثِهحشاةٍگٌجذخبًِ،ثبچْبس
ایَاىسفیـدساهتذادهحَسّبیحیبطهشکضیػبختِهیؿذُ اػت.ایَاىاصلحبػهیضاىًَس،دسجِحشاست،تَْیِ،دیذٍهٌؾش
دسیكحبلتثیٌبثیيفضبیداخلٍخبسداػتٍ.غبلجبدسفصَلگشمدسٌّگبمثقذاصؽْشٍغشٍةآفتبة،ثْتشیيهکبىاصلحبػ
آػبیؾفیضیکیهیثبؿذاصصیجبتشیيهؼبجذچْبسایَاًیهؼجذجبهـگَّشؿبدساهیتَاىًبمثشد(.لجبدیبى )235-1382،234

 -5-5تسئیٌات
اگشچِاػتفبدُاصتضئیٌبتیعجیقیدستٌؾینؿشایظهحیغیداخلثٌبّبتبحیشیًذاسدٍ،لیآساػتيػغَحاثٌیِهزّجیثِؿکلّبی
هلْناصگلٍگیبٍُآفتبةٍغیشُدساللینفوذتبخـكایشاىهقشفاّویتیاػت.الصمثِرکشاػتکِکبؿیْبیهقشقٍّفتسًگ
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هؼبجذایشاىکِفوذتبداسایصهیِفیشٍصُای،الجَسدیٍیبآثیّؼتٌذ،ثِعَسًوبدیيعشاٍتٍآثبداًیسادسؿْشّبیثیبثبًیٍکن
آةایشاىًَیذهیذٌّذ.ایيػغَحکبؿیکبسیؿذُدسصیشتبثؾآفتبةدسعیسٍصٍّوچٌیيٌّگبمعلَؿٍغشٍةآفتبةجزاثیت
ثؼیبسصیجبییدسصهیٌِلَُْایٍخبکیهحیظاعشافایجبدهیکٌٌذ.کٌٌذ.اػتفبدُاصکبؿیْبیالَاىدسػبختوبًْبدسایيهمیبع
ٍػیـٍثبایيدلتفولٍؿفبفیتٍدٍامسًگٍصیجبییًمؾفمظدسایشاىٍدسهٌبعمیکِدسگزؿتِثخـیاصکـَسایشاىهحؼَة
هیؿذٍ.یباصًؾشفشٌّگیتحتتبحیشؿیَُّبیفکشیٍػٌياجتوبفیایشاىثَد،یبفتهیؿَد(.ثشاًذ )61:1377،

ً -6تیجِ گیری
ثبتحلیلٍثشسػیهقوبسیپبیذاسٍؿٌبختآىٍآؿٌبییثبثبیذّبیاػالهیثِایيًتیجِگیشیدػتهییبثینکِهؼبجذثب
تَجِثِفضبّبیتقشیفؿذُدسآىکِثشگشفتِاصاصَلهقوبسیاػالهیهیثبؿذدسساػتبیهقوبسیپبیذاسگبمثشداؿتٍِ
فضبّبیؿکلگشفتِاصفٌبصشخَدًـبًِػشصًذگیٍثمبءدسهقوبسیهؼبجذایياللینثَدٍُتوبهیهَاسددسخصَفحیبط
هشکضی-ایَاى-گٌجذ-ؿجؼتبىّبٍغیشُ .
آػبیؾهحیظساثشایاًؼبىٍاػتفبدُحذاللیاصاًشطیّبیفؼیلیٍهخشةثشعجیقتسادساللینگشمٍخـكاًجبمدادٍُ
ّوؼبىثباللینپیؾسفتِاػت .
هٌاتع
−ثَسکْبست،تیتَع"ٌّ)1365(:شاػالهیصثبىٍثیبى"،تشجوِدکتشغالهحؼیيهقوبسیبىٍهؼقَدسجتًیب،تْشاى،اًتـبساتػشٍؽ .
−ثْضادفش،هصغفی(":)1376هقوبسیهؼجذًٍوبیؿْشی"،هجوَفِهمبالتّوبیؾهقوبسیهؼجذ؛گزؿتِ،حبل،آیٌذُ،اصفْبىجلذ
 34-9:2
−پیشًیب،هحوذکشین")1387(:هؼبجذ"،هجوَفِهقوبسیایشاى،دٍسُاػالهیگشدآٍسًذُیَػفکیبًی،تْشاى،اًتـبساتػوت .11-3:
تَػلی،هحوَد)1353(،ػبختؿْشٍهقوبسیدساللینگشمٍخـكایشاى،تْشاى،اًتـبساتگشٍُآهَصؿیؿْشػبصیٍثشًبهِسیضیهٌغمِای،داًـکذٌُّشّبیصیجبیداًـگبُتْشاى.
سػَلیَّ،ؿٌگ،تبسیخچٍِؿیَُّبیهقوبسیدسایشاىً،ـشپـَتي،تْشاى،چبحپٌجن .1388،صًذیِ،هْذیِ،پشٍسدیًظاد،تَػقِپبیذاسٍهفبّینآىدسهقوبسیهؼکًَی،فصلٌبهِهؼکيٍهحیظسٍػتب،دٍسُ،29ؿوبسُ 131لجبدیبىٍ،حیذ،)1382(،ثشسػیاللیویاثٌیِػٌتیایشاى،تْشاى،اًتـبساتٍچبحداًـگبُتْشاى .هحوَدی ًظادّ ،بدی ،ثشسػی هفَْم پبیذاسی دس هقوبسی هٌؾش ثِ هخبثِ سٍیکشدی ثَهی،فصلٌبهِ فلوی پظٍّـی فلَم ٍتکٌَلَطی هحیظصیؼت،اًجويهتخصصبىهحیظصیؼتایشاى 1385،
−هؤًغ،حؼیي(":)1377پیذاییهؼجذ"،تشجوِػیذػقیذػیذحؼیٌیً،ـشیِهؼجذ،ؿوبسُ .81-86:38-37
ّیلي ثشاًذ،ساثشت،)1377(،هقوبسی اػالهی)فشم،فولکشدٍ هقٌی(،تشجوِ دکتشایشد افتصبم.تْشاى:اًتـبسات ؿشکت دادُ پشداصؽ ٍ ثشًبهِسیضیؿْشی .
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