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 چکيدُ
در جغاكـ ؿیؼ زٌغگی ك پیغایف ٌیازُای ٌّیً، آدىی ٌاگؽیؼ ةَ طؼاصی ك ؿاظحً اؿث ك ؿػؼآؽاز ُػؼ 

ُػای جضهیػم ییػَگیػؼد  از ؿػّی دی،ػؼ، در جسؽیػَ ك ُا ك ٌیازُا قکم ىػیظطی، ةؼ ىتٍای داٌـحَ

ىعحهؿ جيغف ك جاریط ُؼ ؿؼزىیً، ىػياری زای،اق ظامی دارد  غاىهی کَ اـکار، ؿالیق، دركٌيایػَ ك 

كغرت ك جکٍّنّژی ؿاظث آٌاف را از طؼؼ دی،ؼ، ةػَ ُػو ىػؼجت   ،ىتاٌی ٌظؼی ؿازٌغگاف را از طؼـی

َ در ایػً چ،ػٌّ،ی ةػَ كزػّد آىػغف ظاٌػ قٍاؿػاییكةؼرؿػیضػيًپػوكُفایػًؿػازد  درىػی

ازپػوكُفركشاؿػثقغقپؼداظحٌَیؽارائَ راُکارُایی زِث ىػياری اىؼكزةَىٍطلَ)اكراىاٌات(،

جکيیػمكىیػغاٌیىطانػػاتازكاطالغػاتُػادادقجکيیػمةػؼایةاقػغ كىػیىیغاٌیكاؿٍادیٌّع

جنادـی ةػیً طّرةَپؼؿكٍاى032َجػغادٌيٌَّ،صسوةَجّزَةااؿثقغقگؼـحَکيكپؼؿكٍاىَ

اؿػثقػغقجضهیػمكجسؽیػَ اُانی ركؿحای ظاٌلاق پؼ قغق اؿث  ك ةا اؿػحفادق از ٌػؼـ اـػؽار 

ةا ـؼٍُگ، جػاریط، ةاـػث ىٍطلػَ، زؾؼاـیػا، آه ك ُػّا ك  ةٍاُای ىّزّدآىغقدؿثةٌَحایرةؼاؿاس

ٌلػاط ضػػؿ ك اـػؽایف ةاقغ کَ ةا جلّیػث ُيچٍیً کارةؼدی ةّدف ةٍا دارای ٌلاط ضػؿ ك كّجی ىی

ٌلاط كّت ةَ ؿاظحاری کارةؼدی ُياٍُگ ةا ةاـث، ـؼٍُگ ك اكهیو ىٍطلَ ك ٌيٌَّ پیكٍِادی زِػث 

 ازؼا ظّاُیو رؿیغ 

 ، کؼىاٌكاق، ظاٌلاقىػياری، ةّـ گؼا، ةٍا ُا :يديکل ٍاصگاى
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 2قطثیسيد هسعَد ، 1سعيد رّزٍ هْزتاًی

 غضّ ُیات غهيی داٌك،اق آزاد كاصغ کؼىاٌكاق 1
 داٌكسّی کارقٍاؿی ارقغ ىػياری داٌك،اق آزاد كاصغ کؼىاٌكاق 0
 

 ٌّیـٍغق ىـئّؿ8يیم ٌاـ ك ٌكاٌی ای

 سيد هسعَد قطثی
masoudghotbi1360@yahoo.com 

سيزي تز هعواري تَم گزاي غزب ایزاى اس گذضتِ تا کٌَى 

 )ًوًَِ هَردي کزهاًطاُ رٍستاي خاًقاُ(
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 هقدهِ             

ُای آگاق ك کانتغی، زاىع ؿالیق ك ظّاؿحَ-ةؼآیٍغ ٍُؼ ك مٍػث گػقح،اف، ةَ ىذاةَ دایؼق انيػارـی کیفی ىػياری ةّىی؛                

جّاف ةَ ان،ُّای راُتؼدی،زِث پاؿط ةَ ُای پیكیٍیاف، ىیُا، جکٍّنّژی ك راق صمٌاظّدآگاق زاىػَ ةـحؼ اؿث  کَ در ةازظّاٌی زیتای

( نػا در ؿؼ آؽاز ُؼ طؼاصی، ةازگكث ةَ گػقحَ ك ىطانػَ ایً ىیؼاث ىاٌغگار، زِث درؾ 1ىـائم ىػامؼ ىػياری، دؿث یاـث )ةعكی از 

كّت ك ضػؿ آف ةؼای رـع یا ارجلاء، اىؼی ىـهو ك راق گكاؿث، کَ ةَ طؼصی، ؽٍی ك ةا جطتیق پػیؼی ةای ةا زىیٍَ ـؼٍُ،ی ك کانتغی ظّد 

ف پیف رك ةَ ةؼرؿی ك جضهیم ىـکً ةّىی کُّـحاف، ةا ٌيٌَّ ىّردی ىٍطلَ اكراىاف)ركؿحای ظاٌلاق(، پؼداظحَ ( در پوك0ُقّد )ىٍسؼ ىی

ای ظّدکفا ةّدق ُای ؿعث ك مػب انػتّر،ُيّارق در طّؿ جاریط، ىٍطلَقغق اؿث  ىٍطلَ اكراىاف ةَ دنیم كؼارگیؼی در دؿ کُّـحاف

کؼدق ف، از ٌیازُای اكنیَ)ظّراؾ،پّقاؾ ك ىـکً( جا داٌّیَ را، در ىضی  ظّیف جأىیً ىی( ةَ طّری کَ جياـ ىهؽكىات زٌغگی ظّی2اؿث )

ُا ك انطاؼ ىعحل ةَ ظّد را داراؿث  در دٌیای ىػامؼ ٌیؽةَ دنیم كؼارگیؼی در ٌّاصی دكراـحادق ك ىؼزی، ( ةَ ُيیً دنیم، كیوگی3اؿث )

ُای زیـث کًِ را، اىؼكزق ی قغق اؿث  نػا در ایً ؿؼزىیً،ان،ُّا ك قیّقظّش جؾییؼُای ؿاظحاری در صیطَ ـؼٍُگ ك ىػيارکيحؼ دؿث

جّاف ةَ غیً دیغ  ةؼ ُيیً اؿاس ىٍطلَ اكراىاف، ةا داقحً ىػياریی ؽٍی، جاریعی کًِ ك امانحی ىضفّظ، ةَ غٍّاف زاىػَ آىاری ٌیؽ، ىی

 (4ایغق آؿ، زِث ىطانػَ ىػياری ةّىی، اٌحعاه قغق اؿث )

 

 ستاي خاًقاُ هٌثع ًگارًدُ: رٍ 1تصَیز 
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 تحقيقهثاًی ًظزي -1         

 هعواري تَهی – 1-1          

ُای ىـکً،ةا كغىحی ةَ درازای جاریط ةكؼی،ٌيّد جفکؼات ك جّاف آدىی اؿث ك ةازگكث ك ىػياری ةّىی،ُيؽاد پیغایف اكنیً گٌَّ         

ز غيّـ ةاؿحاف قٍاؿاف ٌاـ جّاف ااٌغ،ىیجّاٌغ راق صهی ةؼ ىػضم ىػياری ؿکٌّث ةاقغ از کـاٌی کَ ةَ ایً ىّضّع پؼداظحَظّاٌف آف، ىی

پؼدازٌغ))آؽاز ركؿحا ٌكیٍی8 ةؼد  کَ ةَ کاكش ةلایای ىػياری ىؼدـ کًِ ك ةازؿازی آف ةؼ ىتٍای قیّق ىػیكث اىؼكزی كتایم ةغكی،ىی

ةؼرؿی ك ای ةیً ؿاظحار ىػياری ركؿحاُای آؽازیً در ظاكر ٌؽدیك ك آىؼیکای ىؼکؽی((، از کٍث ـالٌؼی ازیً دؿث اؿث  کَ ةَ ىلایـَ

(ةَ قکم گیؼی ك دؿحَ ةٍغی 5ُای ىغكر چِارگّقَ اكنیَ، در ظاكرىیاٌَ ك زاگؼس پؼداظحَ اؿث  کحاه ))گٌَّ قٍاؿی اكنیَ(()ىلایـَ گٌَّ

کٍغ در (، ةَ مّرت ىعحنؼ، ةَ ىـاکً ك ؽارُا اقارق ىی6پؼدازد  در ٌّقحاری جضث غٍّاف ))ظا8ٌَ از آؽاز جا دكرق ىغرف(()کهتَ ُای اكنیَ ىی

-( ٌاـ ةؼد، کَ در ؿیؼ گـحؼش ظا7ٌَُای مّرت گؼـحَ داظهی،ةایغ از کحاه))آقٍای ةا ىػياری ىـکٌّی ایؼاف8گٌَّ ةؼكٌ،ؼا((، )ىیاف پوكُف

پؼدازد  در پوكُكی جضث غٍّاف )) غّاىم جأدیؼ گػار ةؼ جضّؿ ىـکً از گػقحَ جا آیٍغق (( پؾ از ةؼؿی ُای اكهیو ىػحغؿ ك ىؼطّه ىی

ُای گم اٌغكد جا غنؼ صاضؼ، را در یك زغكؿ زىاٌی، ةَ طّر ازيانی م ىًّدؼ در قکم گیؼی ظاٌَ، ركٌغ جضّؿ ىـکً، از ٌعـحیً ظاٌَغّاى

ك  42ُای ةٍغی، ؿیؼ رقغ ك غّاىم ىًّدؼ در آف ٌتّدق اؿث  در دَُ( اىا در ایً چیٍف، ىسانی زِث پؼداظحً ةَ گ12ٌَّکٍٍغ )ىؼجب ىی

در زىیٍَ گٌَّ قٍاؿی ىـکً ركؿحایی، در )) ىؼکؽ جضلیلات ؿاظحياف ك ىـکً(( ك ))ةٍیاد ىـکً اٌلاله اؿالىی(( ةا  ٌیؽ، ىطانػاجی 52

  ُای ركؿحایی ةَ اٌساـ رؿیغُغؼ ؿازىاٌغُی ؿکٌّح،اق

 

 اٍراهاًات 1-2            

ُای کؼدؿحاف ك کؼىاٌكاق ك اؿی، ةعكی از آف در اؿحافاكراىاف، ؿؼزىیٍی کُّـحاٌی ك ٌـتحا ىؼجفع اؿث کَ در جلـیو ةٍغی ؿی           

گیؼد  ةا ةعف دی،ؼدر قؼؽ اكهیو کؼدؿحاف در کكّر غؼاؽ كؼار دارد  ك در پٍَِ ةٍغی ٌّاصی اكهیيی، در گٌَّ ؿؼد ك کُّـحاٌی كؼار ىی

ُای ك ـنم ىػیً، ىیاف ٌّاصی ىساكر جفاكتُای ـاصف، صحی در یُای ىػحغؿ ك زىـحاٌی ؿؼد ك ةؼـی، اىا ةَ دنیم اظحالؼ ارجفاعجاةـحاف

ظّرد، ةَ طّری کَ قؼكع ركیف ك ةِار طتیػث در ایً ىٍاطق، گاُا، جا دك ىاق اظحالؼ زىاٌی دارد  ایً آه ك ُّای قغیغی ةَ چكو ىی

اؿث  ایً ىٍطلَ، ةَ  ُای کًِ، ؿتب پیغایف ٌّع ظامی از زٌغگی کّچ ٌكیٍی در غیً اؿکاف دائو قغقكیوگی ىٍضنؼ ةَ ـؼد، از دكراف

دنیم مػب انػتّر ةّدف، در طّؿ جاریط دارای صکّىحی ظّد ىعحار ك ىـحلم ةّدق ك آداه ك ـؼٍُگ ظاص ظّد را داقحَ اؿث  کَ ىنادیق 

اٌحعاةاجی  ادارق صکّىث در دكراف كتم از اؿالـ، ٌاـ ةؼد، کَ ةَ طّر آزاد ك ىـحلیو، در« قّرای»جّاف، از قیّق دىّکؼاجیك در اٌحعاهآف ىی

-قغق اؿث  غالكق ةؼ داقحً صق رأی، در ایً اٌحعاةات، زٌاف در دكرقىٍغ، جّؿ  زٌاف ك ىؼداف ةَ ؿً ىػهّـ رؿیغق، ةؼگؽار ىیركقً ك كاغغق

ةاقٍغ ىیكّؿ ىّزّد  12گؼـحٍغ  در ارجتاط ةا كزَ جـيیَ اكراىاف ةانؼ ةؼ ُای ةَ غٍّاف کاٌغیغا قؼکث کؼدق ك ادارق زاىػَ را ةَ دؿث ىی

ك  کَ درىیاف ىّارد زیؼ، ارزضیث دارٌغ8 اكراىاف از دك كاژق)ئّكر ةَ ىػٍی كهػَ ىـحضکو ك ؿعث ك دارای )صنار ك ةارك( ك ىاف ةَ ىػٍی ظاٌَ

ف 9 ةَ ىػٍی ىکاف ك زای،اق ظغای زرجكث )اُّراىؽدا( ُّر 9 اُّرا )ایؽد ك ظغای زرجكث( ىا« اُّرئاىاف»ىـکً جكکیم قغق اؿث (از کهيَ 

ازٌـم ةِيً یکو  ىؼدـ ایً ىؼزكةّـ )اكراىاٌات( ظّدرا( 2ةَ ىػٍی پٍاق گؼـحً   )« اىاف»ةَ ىػٍای قِؼ ك « اكر»ىکاف ك زای،اق از 

ُای گّجی ُا،نّنّةی ُا،کاؿی ُا کَ ؿاکٍاف ( كُيچٍیً ىی جّاف گفث ىؼدـ اكراىاٌات از ٌـم11ٌّق گّقحاؿپ ىیغاٌٍغ) ـؼزٌغاؿفٍغیار

  (11)ةّدق اٌغ داٌـث کُِّای زاگؼس

 

 هحدٍدُ تحقيق -2           

ُای ىحؼی ؿطش آةِای آزاد كؼار دارد در جلـیو ةٍغی ؿیاؿی ةعكی از آف در اؿحاف 1102ركؿحای ظاٌلاق ةَ طّر ىحّؿ            

ىحؼ  172026( ركؿحای ظاٌلاق ةا ىـاصحی  0گیؼد)جنّیؼ قيارقکؼدؿحاف ك کؼىاٌكاق ك ةعف دی،ؼ در قؼؽ اكهیو کؼدؿحاف غؼاؽ كؼار ىی

کیهّىحؼ اؿث  1از ركؿحاُای دُـحاف ُّنی، از جّاةع ةعف ىؼکؽی قِؼؿحاف پاكق ىی ةاقغ   ـامهَ ی ركؿحا جا کاٌّف قِؼی پاكق ىؼةع یکی 

ّرت آؿفانث ىی ةاقغ ایً ركؿحا از نضاظ كضػیث ك دؿحؼؿی آف از زادق ی ارجتاطی ای اؿث کَ ظاٌلاق را ةَ پاكق ىؼجت  ىی کٍغ کَ ةَ م
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کیهّىحؼی قؼؽ   0در زٍّه ركؿحای ظاٌلاق کّق آجك،اق، در ثطتیػی ركؿحایی کُّـحاٌی ىضـّه ىی قّد ك دارای ةاـحی ٌـتحا پیّؿحَ اؿ

گؼـحَ اؿث ٌؽدیکحؼیً ركؿحاُای ظاٌلاق ركؿحای ةٍغرق ك در ؽؼه  ركؿحا ی گالؿ كؼار دارد   ُيچٍیً در قياؿ ایً آةادی قِؼ پاكق كؼار 

ركؿحا  قؼؽکیهّىحؼی  0 ةٍغرقركؿحا در زِث دی،ؼ راق ارجتاطی ك ُيچٍیً ركؿحای  ؽؼهکیهّىحؼی  1در  گالؿپیؼاىّف ظاٌلاق ، ركؿحای 

كاكع  آجك،اق کّقظحو ىی قّد  در ؿيث زٍّه ركؿحا ٌیؽ ك ةاؽات كاكع قغق اٌغ  ركؿحا از ؿيث قياؿ ك از ؿيث قؼؽ ك ؿيث ؽؼه ةَ درق 

 قغق اؿث 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 : رٍستاي خاًقاُ هٌثع ًگارًد2ُتصَیز

 : هَقعيت سياسی رٍستاي خاًقاُ هٌثع طزح جاهع ضْزپا3ٍُتصَیز     

 

 رٍش تحقيق-3           

چ،ٌّ،ی قکم گیؼی ظاٌَ ك ىػياری ىـکٌّی ىتحٍی ةؼ ـؼٍُگ ةّىی ك یاةی پوكُف پیف رك جالقی در زىیٍَ كاکاكی ك ریكَ           

ُای ؿٍحی اؿث ك ؿػی دارد جا در ىػياری ىػامؼ ٌیؽ ٌيّد یاةغ  ةٍاةؼ ایً از ىٍظؼ ُغؼ پوكُف، غالكق ةؼ كؼارگیؼی در صیطَ جضلیق

ك قیّق ىػیكث ىؼدـ، ةَ غٍّاف ىحؾیؼُای ىـحلم ةؼ  قّد  ایً جضلیق ةَ جأدیؼ زؾؼاـیا، اكهیوةٍیادیً، امانحا پوكُكی کارةؼدی ىضـّه ىی

چ،ٌّ،ی قکم گیؼی کانتغ ىػياری ىـکٌّی، ةَ غٍّاف ىحؾیؼ كاةـحَ پؼداظحَ اؿث  نػا ركش جضلیق اؿٍادی ىیغاٌی اؿث  ك از دیغگاق 

-غات ةَ ركش ىطانػات کحاةعاٌَقّد  زيع آكری ةعكی از اطالُا، جضلیلی کيی ك کیفی ىضـّه ىیزىاٌی، پوكُكی جاریعی ك از ٌ،اق دادق

 ای ةّدق ك ةعف دی،ؼ ةا ىطانػات ىیغاٌی، ةؼداقث ةٍاُا، ىناصتَ ةا ىؼدـ، پعف ٌيّدف پؼؿكٍاىَ ،زيع آكری قغق اؿث 

 

 ّاي هيداًیجوعيت آهاري ٍ تزرسی-4            

درکَاؿثؼه ركؿحا، قِؼپاكق در قياؿ ركؿحا ةّدقاُانی ركؿحای ظاٌلاق، ركؿحای گالؿ در ؽقاىمپوكُفایًآىاریزاىػَ           

ازاؿحفادقكجنادـیمّرتةٌَيٌَّ ةؼداری،ُای جّزیع پؼؿكٍاىَىضمپؼاکٍغگیةَجّزَةازيع آكری قغق اؿث  1173جاةـحاف

 اؿثةّدقٌفؼآف جػغادکَقغقىضاؿت1َکّکؼافـؼىّؿازةا اؿحفادقٌيٌَّصسواؿثةّدقآىاریصسو زاىػَةَ ٌـتثپؼؿكٍاىَ

 پؼؿكٍاىَ در قِؼپاكق جّزیع ك زيع آكری گؼدیغ  22پؼؿكٍاىَ در ركؿحای گالؿ ك  42پؼؿكٍاىَ در ركؿحای ظاٌلاق،  132جػغاد

 

 اتشار اًداسگيزي -4-1             

ةَؿؤاؿچٍغیًپؼؿكٍاىَ قاىمایًاؿثقغقگؼـحَةِؼقاطالغاتزيع آكرییکی از اةؽارغٍّافةَپؼؿكٍاىَازپوكُفایًدر            

کَ ةؼایطّریةَاؿثةّدقىعحهفیُایگّیَقاىمؿؤایت ظّدایًازةػضیانتحَاؿث ةّدقجضلیقةا ىّضّعارجتاطدرةـحَكةازمّرت

قاىمةازؿؤایتاؿثاؿحفادق قغقگّی12َجػغادركؿحادرىّزّدجػغاد طتلات، كؿػث زیؼةٍا، ٌّع ٌيا، ٌّع کارةؼی ىهك ىحؾیؼةؼرؿی
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ك ىّاـلثىیؽافکَاؿثقغقاؿحفادقنیکؼتاز طیؿٌیؽةـحَؿؤایتدراؿثةّدقكُاُا، ٌضّق چیغىاف اجاؽجػغاد اجاؽىذمؿؤایجی

 دُغٌكاف ىیىـاكیكـيثپٍرةارااُانی ركؿحاىعانفث

 

 هعواري -5               

 ّاي هعواري کَّستاًی ضاخصِ -5-1                

كزّد دایٌِای ةـیار در ةاـث  -1

جؼ کیتات ایّاف ك پهَ -2

گّقَ ؿازی ُا در جلاطع ىػاةؼ -3

كزّد دیحایم ُای اؿحضکاـ ةعكی در دیّارُا ك کٍسِا -4

كزّد دیحایهِای جؼکیتی آةؼك ك ىػتؼ پهَ کاٌی در ؿطش ىػاةؼ -5

ةاـث ىحؼاکو -6

ازىنانش ةّـ آكرداؿحفادق  -7

ُياُيٍ،ی رٌگ ظاٌَ ُا ةا کُِّای اطؼاؼ -8

پكث ةاـ ُؼظاٌَ صیاط ظاٌَ ةایجؼ -9

 

 ٍیضگيْاي هسکي اٍراهاًات -5-2                

 كةازقُّا -ُاپٍسؼق  ٌّع ىنانش ؿٍ،ی ؿاظحَ ىیكّد از دیّارُای ضعیو ك ةا یکغی،ؼ ةٍاُای ایً ظطَ ةَ قکم ىحؼاکو درزّار              

 ةایغ درطؼاصی ایً ؿاظحياٌِا   ـضاُای داظهی ةَ ظارج ؿاظحياف زهّگیؼی قّد رـحً گؼىا از اةػادی جػتیَ قّد کَ ازُغر ةایغ در ٌّرگیؼ

ُای یزـ زِث رؿیغف ٌّرةَ ـضاُای داظهی ةـیارکو ةاقغ جػغاد پٍسؼق  قّدؿطّح ظارزی کَ ةَ غٍّاف ٌيای ؿاظحياف قٍاظحَ ىی اةػاد

ُيچٍیً اؽهب ةٍاُای  جّزَ گؼدد ازؼای ٌياؿازی ٌیؽ ٌضّق زةؼی آف در ٌيا ك اٌحعاه ٌّع ىنانش جیؼق رٌگ در در ك  جػییً قّدؿاظحياف 

ةؼ   ك ظكکَ چیً اؿث ُا ةَ مّرتقغق اؿث دیّار ظاٌَایً ىٍطلَ در دك طتلَ کَ طتلَ ُيکؿ ىضم ٌ،ِغاری صیّاٌات ةّدق اؿحفادق ىی

م پعث ٌاف ٌیؽ ؿّراظی جػتیَ قغق کَ ةَ آف )کَ یك ركچً (گّیٍغ ایً ؿّراخ غيم جِّیَ ك ٌّرگیؼی را اٌساـ ركی ؿلؿ اجاؽ ٌكیيً ك ىض

ىی دادق ك ُيچٍیً درىؼاؿيات ظاص کّدکاف ازپكث ةاـ ةا ـؼؿحادف ؿتغ ةَ داظم ىٍؽؿ ازماصب ظاٌَ جلاضای ُغیَ ىیکؼدٌغ ؿلؿ ىٍازؿ 

ٌغق كركی ایً دارُا را ةا جعحَ ك درةػضی ازىٍاطق ةَ كؿیهَ ٌی كُیؽـ پّقاٌغق ؿپؾ ركی آٌِا ایً ىٍطلَ راةَ كؿیهَ دار)درظث چٍار(پّقا

ُيؽىاف ةا  ةیغٌغ ك اؿث ىیکّ را ةاگٌّی گؼـحَ ك قؼكع ةَ ریعحً ظاؾ کؼدق ك آف را ةَ كؿیهَ )ةاف جَ ریم( کَ ؿٍ،ی ؿٍ،یً ك ؽهحك ىاٌٍغ

آه ك ةاراف  غيم درچٍغیً ىؼصهَ مّرت ىی،ؼـحَ اؿث درگّقَ ای ازةاـ ةؼای غتّر ریعحٍغ ایًکّةیغف ظاؾ کَ ٌيٍاؾ قغق اؿث کاق ىی

، جعحَ ُایی از چّه درظحِای ظكك چیً ةای آىغقٌاكداٌی کَ درامطالح ىضهی پهّرگ گفحَ ىیكّدكؼارىی،ؼـحَ اؿث  در ـّامم دیّار 

ایً دیيَ ؾ ُا ةَ مّرت   ا درامطالح ىضهی)دیيَ ؾ( گّیٍغچٍار ك یا جّت ك گؼدك کَ ةـیار ىضکو اؿث كؼار دادق ىی قغ   ایً چّه ر

ىیؼـحَ اٌغ دیيَ ؾ ىاٌع ـكار دیّار ةؼ ركی پایَ ُای دیّار ىی قّد  ك ُيچٍیً اٌحلاؿ ةار را ةَ ؿطّح پاییً جؼ ةَ مّرت  چارجؼاش ةکار

رىّ گّیٍغ اٌساـ ىی قّد ایً ظاؾ اؽهب از  چَ  ؿفیغ کاری دیّار ةا اؿحفادق ازظاؾ ؿفیغ کَ ةَ آف گم ىحػادؿ اٌساـ ىیغادق اؿث 

کُّـحاٌِای اطؼاؼ ركؿحا جأىیً ىی قّد ةَ ایً غيم در امطالح ىضهی ؿّاخ ىی گّیٍغ  در كؿ  اجاكِای ةؽرگ ك طّیم ؿحٌِّای چّةی 

د كؼار گؼـحَ اٌغ ایً ؿحٌِّا غغ 1-0زیؼ ؿلؿ كؼار دادق کَ ةَ آف ؿحٌِّا کّنَ کَ گّیٍغ ایً ؿحٌِّا در داظم طّیهَ ةا ـامهَ ك ةَ جػغاد 

ةَ کّق چـتیغق ك  ـكار ؿلؿ را ةَ زىیً ىٍحلم ىی کٍٍغ در كؿ  ىٍطلَ ُّراىاف ةَ غهث کُّـحاٌی ةّدف در ىٍطلَ ةػضی ظاٌَ ُای کاىالً 

ز دیّار ةیؼكف اؽهب كـيحی از کّق دیّار پكث ظاٌَ ُا ىضـّه ىی قّد  ُيچٍیً در ىٍطلَ ُّراىاف جیؼُای چّةی ؿلؿ کَ ةَ قکم زائغ ا

زدق اؿث ةَ غٍّاف پهَ ُای كركد ةَ طتلَ ةای اؿحفادق ىی کٍٍغ یزـ ةَ ذکؼ اؿث کَ در صاؿ صاضؼ در ٌلاط ةؼرؿی قغق از ؿٍگ ىالت گم 

  ك ُيچٍیً آزؼ ك یا ةهّکِای ؿیياٌی ك گچ ك آُك ةؼای ؿاظث ظاٌَ اؿحفادق ىی قّد
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 ّا درکٌارّن هٌثع: ًگارًدُ:رٍستاي صیَار ًحَُ قزارگيزي خا5ًِتصَیز          :رٍستاي رٍٍار ًحَُ اجزاي سقف هٌثع: ًگارًدُ      4تصَیز

 

 ّاي هعواري هٌطقِضاخصِ-5-3            

دىٍطلَ کَ ةا اكهیو ُياف ىٍطلَ ُياف گٌَّ کَ ىكاُغق قغ ؿازق درایً ٌّاصی ةَ مّرت ظكکَ چیً ةّدق کَ از ؿٍ،ِای ظّ          

غسیً ىی ةاقغ ؿاظحَ قغق كةا اكهیو ك ةاـث کُّـحاٌی ىٍطلَ جطتیق دارد كچٍاٌچَ ةَ ةاـث ركؿحاُای ایً ٌّاصی ٌ،اق کٍیو در ذًُ ظّد 

  ىیتیٍیوکُّی را ىكاُغق ىیکٍیو کَ ةَ کّق دی،ؼی ىحنم قغق ةا ایً جفاكت کَ در کّق ىحنم قغق زؼیاف زٌغگی ك جؾییؼات را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : رٍستاي خاًقاُ اس ًواي رٍتِ رٍ هٌثع ًگارًدُ 6تصَیز

 

 رًٍد تغييز ًحَُ چيدهاى اس گذضتِ تا کٌَى -6

 هعواري دٍار در هٌطقِ -6-1

اجاكِایی دایؼق كار (ك صحی در ٍُ،اـ کّچ غكایؼ ةَ ارجفاغات زاگؼس )کّق قاُّ( ىا ةا 4در آدار ةَ زا ىاٌغق از گػقح،اف )جنّیؼ              

 (2 ةؼظّرد ٌيّدق کَ ُؼکغاـ از اجاكِا ىؼةّط ةَ کاری ظاص ىی ةاقغ )
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 چگًَگی تثدیل اطاقْاي گزد تِ چْار گَضِ -6-2             

-ُای گؼد ك زٌغگی کّچ ٌكیٍی ك گٌَّةیً گٌَّةَ غلیغق کٍث ـالٌؼی             

ُای راؿث گّقَ ةا اؿکاف دائو، ارجتاطی ىٍطلی كزّد دارد  در جضهیم کانتغی 

ُای ىغكر، ُای راؿث گّقَ ك گؼد، چٍغ ٌکحَ صائؽ اُيیث ُـحٍغ  در گٌَّگٌَّ

ىحؼ اؿث کَ ةا ىنانش ك ٌیؼكی اٌـاٌی کيحؼ ةَ  0 1ارجفاع دیّار چیٍی صغكد 

قّد، از دی،ؼ ىؽایای آف، ىحؼی پّقف دادق ىی 3 0جا  0ؿاٌث ك طّؿ  12 كطؼ

كاةم زيع قغف ك زاةَ زای آف اؿث  اىا در ىٍاطلی کَ ىػیكث ةؼ پایَ 

کكاكرزی اؿث ةَ دنیم اؿکاف طّیٌی ىغت ك در پی آف ـؼاؽث ظاطؼ از یك ؿّ، 

ی دی،ؼ، ای ك كزّق ماؼ از ؿُّای رؿّةی ةا ةاـث ییَ ییَك كزّد ؿٍگ

 یاةغ ك ـؼاكاٌی چّهىحؼ اـؽایف ىی 3 0دیّارُای ىػياری ایً ىٍاطق جا ارجفاع 

ىحؼ، ك ٌیاز ةَ ؿلؿ ؿٍ،یً زِث گػار از زىـحاف، زىیٍَ پیغایف ؿلؿ جعث ك راؿث گّقَ  2جا  1ؿاٌث ةَ ةای ك طّؿ  02ىٍاؿب ةا كطؼ 

 (11کٍغ  )را ـؼاُو ىی

 

 اتاقِ: 2ّاي گًَِ-6-3         

ُای ایی ىػيار؛ ؿاٌانی، ایّاف ك اجاؽ، ریكَةا ىحّنغ قغف ؿَ گٌَّ پایَ         

ُای قّد ةػغُا از جؼکیب ایً ؿَ گٌَّ در چیٍفىػياری اكراىاف کاىم ىی

ُای اـلی ك غيّدی، قکم گیغقُای چٍغ ییَ ةا پیچیىحفاكت، اٌّاع ظاٌَ

-جؼیً جؼکیب یك ایّاف ك یك اجاؽ در کٍار ُو كؼار ىیگیؼد  در ؿادقىی

قاف گیؼٌغ ك جٍِا ارجتاط کانتغی آٌِا دیّار ىكحؼؾ کّر، ك كاؿ  ـضایی

اؿث؛  در ٌيٌَّ ُای دی،ؼ ةیً ایّاف ك اجاؽ )یاٌَ( یك « كَرةَؼَق»ؿاٌانی یا 

ىحؼی( در ٌظؼ گؼـحَ قغق اؿث جا غالكق ةؼ 4 1)پٍسؼق کّچك در ارجفاع ةای

اىکاف اٌحلاؿ ؽػا ك كؿایم، ارجتاط ةنؼی ىضغكد ك ىضؼىیث ایّاف ةَ غٍّاف 

جؼ، ةا جػتیَ در، ارجتاط ةیً ـضای ظاٌو ظاٌَ صفظ قّد در ٌيٌَّ جّؿػَ یاـحَ

گیؼد  ؿیؼکّیؿیّف صؼکحی جؼی ةَ ظّد ىیایّاف ك اجاؽ قکم پؼ رٌگ

ك ـضای دركٌی )چُّكر( ك ةیؼكٌی )ةَؼ( ةَ كزّد آىغق اؿث   کاُف یاـحَ

ُا، ىػيّی ٌّرگیؼی ـضای داظهی از پٍسؼق ةّدق اؿث  در ىـیؼ جکاىم گٌَّ

ای ةا دك اجاؽ جّ در جّ ةَ كزّد قّد جا ظاٌَضهع ةاز ایّاف ةؼچیغق ىی

 دی ةَ ضهع کٍاری، ـضای ىفیغ اجاؽةیایغ ُيچٍیً ةا زا ةَ زایی در كرك

جؼیً ىکاف قّد در کاىم جؼیً گٌَّ دك اجاكی، کَ ةا کكیغگی طّنی اجاؽ، جػتیَ پٍسؼق ك اٌحلاؿ در ةَ ىٍحِاانیَ دیّار ك ٌؽدیكركدی ةیكحؼ ىیك

ُای ؽیؼ ىؽاصو جّنیغ قغق اؿث  در ؿیؼ گـحؼش گٌَّ دك اجاكی، در ىّاردی، كاصغ ىسؽا در ةٍغیةَ ىغظم اجاؽ دركٌی، ـضای کاىم ةا صیطَ

 قغ ك راق پهَ آف در ایّاف یا اجاؽ كاصغ ُيکؿ كؼار داقث تلَ ـّكاٌی ؿاظحَ ىیط

 

 

 

: پالى تزداضت ضدُ اس خاًِ ّاي  7تصَیز 

 هَجَد در کَّْاي هٌطقِ ، هٌثع) ًگارًدُ(

: پالى ٍ هقطع تثدیل خاًِ ّاي دٍار  8تصَیز 

 تِ چْارگَضِ ، هٌثع) ًگارًدُ(
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 اتاقِ: 3ّاي گًَِ -6-4             

ةا گػقث زىاف ك ةا جّزَ ةَ اـؽایف اغضای ظاٌّادق ك ةؽرگ قغف           

ُا یا زیاد قغف جػغاد داـ، کَ ةَ جؼجیب ؿتب اـؽایف ٌیؼكی کاری ك ةچَ

قّد  غالكق ةؼ اصـاس ٌیاز ةَ ـضاُای ةیكحؼ ك كغرت اكحنادی ظاٌّادق ىی

يـّ ةا اصـاس ٌیاز ك جّاف قغ  نػا ُةؽرگحؼ، جّاف ازؼای آف ُو ـؼاُو ىی

گیؼد  ایً رـع آف، ىؼاصم زغیغی از گـحؼش کيّی ـضای ظاٌَ قکم ىی

ُای اـؽایكی، یك اجاؽ ىسؽا جّؿػَ ةَ ؿَ گٌَّ ازؼای قغق اؿث در گٌَّ

ای زغا ةؼای یکی از قّد  کَ ىػيّی یا ظاٌَةَ ظاٌَ ك ایّاف اـؽادق ىی

اری ك طّیهَ را داقحَ اؿث  در قغ  یا ٌلف اٌتاغضاء ظاٌّادق ىضـّه ىی

آیغ  در ٌيٌَّ ىكاةَ، یك ای دك اجاكَ ةا یك ایّاف پغیغ ىیایً گٌَّ، ظاٌَ

اجاكی را  1اجاؽ ةا دؿحؼؿی ىسؽا ةَ ظاٌَ دك اجاكی اـؽكدق قغق ك ىسيّغَ 

جؼ، ؿَ اجاؽ ةا ُو ك ُيؽىاف ؿاظحَ ةَ كزّد آكردق اؿث  در ٌيٌَّ کاىم

ُا ةا ُو در ارجتاط ةّدق ك اجاؽ ؿّـ دك جا از اجاؽای کَ اٌغ ةَ گٌَّقغق

 جؼ، ةاای جّؿػَ یاـحَگٌَّ، در ٌيٌَّكركدی ىسؽای دارد  در ركٌغ جکاىم ایً

ای ىٍضنؼ ةَ ـؼدی را جػتیَ در ىیاف اجاؽ ىسؽا ك دك اجاؽ دی،ؼ، در غیً اىکاف غيهکؼد زغاگاٌَ، ُؼ ؿَ اجاؽ ةا داقحً ارجتاط ـیؽیکی، ظاٌَ

قکم، اةحغا كارد ایّاف یا دایف قغق ك از آف ةَ دك اجاؽ ىسؽا ارجتاط دارد  در « »ُای دی،ؼ، جّؿػَ ظاٌَ ةؼ پایَ ـؼقآكرٌغ  در گٌَّىی پغیغ

َ ةا ای ُي،ؼا كؼار گؼـحَ ك ارجتاط آٌِا از طؼیق ةاـ طتلَ زیؼیً اؿث  در ةػضی از ىّارد، جؾییؼات ظاٌٌيٌَّ ةػغی، ؿَ اجاؽ اؿ قکم ةَ گٌَّ

صفظ اٌغازق ةعف ؿٍ،ی ؿاظحياف ك جػتیَ پارجیكً ك دیّارُای ؿتك ك كاةم زا ةَ زایی اؿث  در ظاٌَ ؿیغ ىضيّد ىضيغی، ظاٌَ از دك 

ىحؼ جكکیم قغق اؿث  اجاؽ جّی ةَ داـ ك اجاؽ ةیؼكٌی ةَ ـضای اٌـاف زیـث اؿث  زِث زهّگیؼی از  0/4اجاؽ کكیغق ىؼجت  ةَ طّؿ 

اٌغ  ایً دیّار کٍغ  ك در گّقَ ةـحَ ایً راق رك آرگا را جػتیَ کؼدقیك راق ركی یك ىحؼی، ىـیؼ جؼدد داـ را زغا ىی جغاظم ایً دك ـضا،

دادق اؿث  در مّرت نؽكـ ىضؼىیث ك ؿتك، در مّرت ٌیاز،   ةعكی از ـضای اٌـاف زیـث را ةؼای ٌ،ِغاری گاك ك گّؿانَ یا ةؽ جعنیل ىی

 قغ َ قغق گم اٌغكد ىییا ىّارد دی،ؼ، دیّار ةاـح

 

 

 

 ّا تِ علت افشایص جوعيت خاًَادُ هٌثع )ًگارًدُ(: افشایص اتاق 11تصَیز

 

: اضافِ ضدى اتاق ّا، قسوت ّاي تْداضتی ٍ  9تصَیز 

اتاقِ هٌثع )ًگارًدُ (تِ  3یا  2ّال تِ خاًِ ّاي قدیوی 

 سثش سَم سردتزتية در طَل سهاى اٍل فيزٍسُ اي دٍم 
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 چزایی ٍ چگًَگی تغييز در رٍستا -6-5             

جّاف از کّق ك ؿاظحار امهی ـضای ركؿحا ىحأدؼ از غّاىم طتیػی ك غّاىم ىنٍّغی ك دؿث ؿاز اٌـاف ىی ةاقغ   در ایً ىیاف ىی            

جّپّگؼاـی ةاؽات ىكسؼ ركدظاٌَ ةَ غٍّاف غّاىم طتیػی ك ىػاةؼ امهی ؿّارق ك پیادق ك کارةؼی ُای غيغق ك غيّىی ؿاظحار ـضایی ركؿحا را 

َ ةّزّد آكردق غّاىم ىنٍّع اؿث   ایً ٌظاـ ارجتاط در ؿاظحار ركؿحا ةاغخ قکم گیؼی ؿحّف ـلؼات ةاـث، در ةاـث قغق کَ کم ةاـث ة

در پی ةازؿازی ىٍاطق زٍگ زدق، ك ةا پؼداظث جـِیالت یزـ ، ىؼدـ ةَ دنعّاق ظّد  1152ٌّغی ىحأدؼ از ایً ؿاظحار ىی ةاقغ درؿاؿ 

ُای اكنیَ، ةعف ُای انضاكی ك جؾییؼات داٌّیَ، صاکی از جؾییؼات اؿاؿی در ةاـث ظاٌَ اؿث   قؼكع ةَ ؿاظث ك ؿاز ٌيّدق کَ ةؼرؿی ٌلكَ

اجاؽ ىفؼكش، یك اٌتاری ك زای  0جا  1ىحؼی ،  2در  1، یك آقپؽظاٌَ  2در  2ةَ غيم آىغق ظاٌَ ىحكکم از یك ٌكیيً  در پی ةؼرؿی

گیؼد کَ كاؿ  داری آذككَ ، ىػيّی ةػغ از در كركدی یك ـضای جلـیو كؼار ىیُای داىی ك ٌ،َانتـَ، یك اٌتاری ةؽرگحؼ زِث ـؼاكردق

ُا كیيً ةا صياـ ك ؿؼكیؾ اؿث  ةا جّزَ ةَ ٌیاز ـضای ةاز ةیكحؼ، ؿعحی زىیً، جأىیً ىضؼىیث، اکذؼ ظاٌَـضایی ةیً ٌكیيً ةا ةیؼكف ك ٌ

کٍغ ةاـ ىػکّر در ـنّؿ گؼـ، ىسيّغَ غيهکؼدُای ٌكیيً ةاـ را ـؼاُو ىیاٌغ کَ زىیٍَ پیغایف جؼاس یا صیاطدكطتلَ ؿاظحَ قغق

کؼدق اؿث  طتلَ پائیً در اه، ظكك کؼدف ك ـؼاكری ىّاد ؽػایی ك ىكك زدف را ـؼاُو ىیجاةـحاٌی، مؼؼ ؽػا، پػیؼایی از ىِياف، ىکاف ظّ

قغق اؿث ك در ىّاردی ٌلف طّیهَ یا اٌتاری را داقحَ اؿث ةػغ از اجياـ کارُای ؿاظحياٌی ك مّرت ٌیاز ـؼزٌغاف، یك ظاٌَ ىـحلم ىی

ُا ُو از آف اؿحفادق کؼدق یا ةا ُو ك ٌاف اضاـَ قغق اؿث  ك ىػيّی ُيـایَُا ةؼای پعث اؿکاف ، چٍغیً ـضای ٌیيَ ةاز در ىساكرت ظاٌَ

 پعحٍغ ُيیاری ُو ، ٌاف ىی

 ظّرد؛ُای ةارزی ةَ چكو ىیُا ك جفاكتُای ؿٍحی، دگؼگٌّیُا ةا ظاٌَجطتیق ظاٌَ

ُا ةیكحؼ قغق اؿثجػغاد اجاؽ -

ٌكيً)ُاؿ( یك ـضای زغاگاٌَ اؿث  -

حَ اؿثارجفاع ـضاُا اـؽایف یاـ -

در اکذؼ ىّارد صياـ ك ؿؼكیؾ ةِغاقحی كارد ظاٌَ قغق اؿث  -

ىحؼ( 0ىحؼ غؼض ك ةهٍغای  3/1جا  0/1ُا اـؽایف یاـحَ اؿث)اةػاد پٍسؼق -

ىنانش ؽیؼ ةّىی ىاٌٍغ آزؼ، ىّزائیك، ؿیياف، گچ، كیؼ ك آًُ اؿحفادق قغق اؿث  -

ةاىِای كیؼ ك گٌّی ك دیّارُای ٌتكی کكی قغق قیّق ؽیؼ ةّىی ؿاظث ظاٌَ ُا ىاٌٍغ8 اؿحفادق از طاؽ ضؼةی،  -

ركٌغ ؿاظث ظاٌَ ؿؼغث یاـحَ -

اؿحفادق از ٌیؼكی کار ؽیؼ ُيیاری)دؿحيؽدی( -

ىٍاةع ٌاىیيّف جأىیً اٌؼژی ك ؿّظث ـؼاُو گكحَ -

ؽهتَ ـؼٍُگ ك ان،ّی زٌغگی قِؼٌكیٍی در ركؿحا -

ای ك ظاٌّادقجؾییؼ ٌظاـ پغر ؿایر ةَ ُـحَ -

 ؿتب گــث ظاٌَ از جهفیق ةاغ ك ىػياری آقٍا ك ميیيی ةّىی در زىیٍَ طؼاصی، ؿاظث ك ىنانش قغق اؿث ىسيّغَ ایً غّاىم 
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 ّاي تحقيق:یافتِ -7            

ٌیؽپؽكُفایًدرقّد،اؿحفادق ىیکؼكٌتاخآنفایاةؽار از ركشاغحتارةؼای ىضاؿتَُاپوكُفةیكحؼدراىؼكزقایٍکَةَجّزَةا           

ایًدرکَقغقاؿحفادق اـؽار ٌؼـازکؼكٌتاخآنفایضؼیبةؼای ىضاؿتَاؿثقغقاؿحفادقركشایًازىضاؿتَ اغحتار پؼؿكٍاىَةؼای

حَ قغقگؼـکارةَپوكُفایًدرکَركاییآزىّفآف داردةاییاغحتارازٌكافکَاؿثگؼدیغقجػییً 2 61پؼؿكٍاىَ ةَجّزَةاپوكُف

جاكؼارگؼـحَگؼاف، ىـئّنیً اىؼ، ىٍِغؿیً ىػيار، ك ىػيارُای ىضهی، اؿاجیغ، پوكُفدر اظحیارپؼؿكٍاىَکَطّریةَاؿث،مّریركایی

جّضیع ةا جّزَ ةَ پؼقـٍاىَ اؿثقغقاٌساـٌظؼات آٌِاةَجّزَةایزـجػغیالتكامالصاتآفةػغازكدٍُغكؼارركایی مّریآزىّفىّرد

ةاقغ کَ جػغاد طتلات ةٍاُا ُای ؽانب اُانی ىٍطلَ ك ركؿحا ةَ ایً گٌَّ ىیقغق ك اطالغات زيع آكری گؼدیغق ىكعل گؼدیغ کَ ظّاؿحَ

درمغ از  72طتلَ اؿث  نػا اـؽایف جؼاکو ك ىیاف ىؼجتَ ؿازی یکی از انؽاىات ىـکً، در ىٍطلَ ةّدق  2ةاقغ، کَ ىحّؿ  آف طتلَ  7جا  0از 

ةاقٍغ ىیاٌ،یً نکاف ظّاُاف طؼاصی یك طتلَ یك كاصغی، ةؼای ظّد ةّدق ك ظّاؿحار دك كاصغی ةّدف ىاةلی طتلات زِث ـؼكش ىیىا

درمغ ىانکاف، ظّاؿحار  42ةاقغ  ىحؼ ىؼةع ىی 72ىحؼىؼةع ةّدق ك ىیاٌ،یً ىـاصث كاصغُای دك ظّاةَ ـؼكقی  106كاصغُای ىـکٌّی 

ُای کَ ضيً كزّد اٌغ در ظاٌَای ظاص ةّدقدرمغ دی،ؼ ـاكغ ایغق 12درمغ طتلَ ُيکؿ را ةَ جساری ، ك  12جأىیً پارکیٍگ یزـ ةّدق ك 

اٌغ  ةَ طّری کَ ىیاٌ،یً ىـاصث جؼاس ةَ کم ىحؼ ةّدق 0ُای ةؽرگ ةا غيق اٌغ، ظّاؿحار جؼاسدیغ ك ىٍظؼ ىٍاؿب، ىـئهَ ىضؼىیث ٌغاقحَ

ُا کَ قاىم درمغ، اجاؽ06ةاقغ  در ىیاف ىحؼاژ ـضاُا، ٌكیيً ةا درمغ ىی 11كاصغُای اظحنامی درمغ ةّدق ك ایً ىلغار در  5ـضاُا 

ُا پؼت درمغ در زیؼ دیّارُا ك داکث 10ةاقٍغ  درمغ در مغر ىی 11درمغ، آقپؽظاٌَ  00ظّاه ك اجاؽ ىِياف در ٌؽدیك كركدی اؿث ةا 

 ظّرٌغ ُای ىّزّد ةَ چكو ىیدرمغ در پالف 2ك صياـ ؿؼكیؾ ةا  4یی ةا درمغ، ـضاُای راُؼك 5ُا ك راق پهَ ةا قّد، جؼاسىی

 

 ّا )آهارگيزي( ٍ تَم، فزٌّگ ٍ جغزافياي هٌطقِ راّکارّاي ارائِ ضدُ تا تَجِ تِ خَاستِ-8            

ُای ؿایث ك ىػياری ةّىی ىٍطلَ اكراىاف کارةـث ـؼـ پهکاٌی ةا جّزَ ةَ كیوگی -1

ّىی ك قهّغ در پاییً دؿث، زِث جفکیك مّجی ىسيّغَ، كؼار دادف ـضاُای غي -0

اىکاف ٌظارت كانغیً ةؼ ـؼزٌغاف از پكث ةاـ یا داظم ظاٌَ ك پهیؾ ازحياغی  -1

جفکیك ارجفاغی ةیً ظ  ىاقیً رك ك غاةؼ پیادق  -2

ُای ىسيّغَ در زیؼ ىـیؼ غاةؼ پیادق جػتیَ پارکیٍگ  -3

ق ىغاری ك جػاىم ازحياغی غغـ زّاز كركد ىاقیً ةَ ىسيّغ8َ اـؽایف پیاد  -4

ُای ـضای ؿتؽ، ةازی ك    طؼاصی ؿکّ ركی ظیاةاف امهی ةا کارةؼی  -5

ةاغ طؼاصی ؿَ طیؿ -كؼار دادف ىـیؼُای دؿحؼؿی، ُياٍُگ ةا قیب طؼاصی ىـیؼُای امهی پیادق، ةَ مّرت پهَ  -6

ُای پهکاٌی، آپارجياٌی ، ىٍطتق ةا ىػياری اكراىاٌات ظاٌَ

ةٍغاف در زىـحاف زٍّه زِث ىلاةهَ ةا یطُا رك ةَ کّچَ  -7

ىحؼی جػؼیؿ قغق اؿث جا8 ٌّر ك ركقٍای ؿاةاط )ىارق( جأىیً قغق ك ةیً كاصغُا، ـامهَ  1جا  0ةیً كاصغُا، یك ـامهَ   -12

ةیكحؼی ةاقغ جا غالكق ةؼ غغـ اٌحلاؿ مّت، اصـاس اؿحلالؿ كاصغُا ةیكحؼ ةاقغ 

ُا ىیـؼ ةاقغ ةا کاقث درظحاف جٍّىٍغ، در آف، ىضؼىیث اـلی آٌِا ةَ آیچیق اىکاف کاقث درظحاف ىاٌٍغ ىّ ك اٌحلاؿ 

 جلّیث قّد 
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 هٌاتع ٍ هزاجع

  ىػياری ةّىی، کحاه ىػياری ةّىی، جِؼاف  اٌحكارات ٌلف گـحؼ1162ـالىکی ، ىٍنّر ،  :1;

کحاه ىػياری ةّىی  جِؼاف اٌحكارات    گػری در گـحؼق ىػياری ةّىی، ٌ،اُی ةَ جنّیؼ ُا ك پغیغق ُا،1162ىِیار دادظّاق ،  :0;

 ٌلف گـحؼ

  جاریعچَ ك غهم گؼایف ىػياری ةّىی در ؽؼه، کكّرُای اؿالىی ك ایؼاف  قِؼ ك ىػياری ةّىی  1171مادكی پی، ٌاُیغ،  :1;

 0قيارق

 چاپ ىـػّد-چاپ دكـ -کؼىاٌكاق-زاذةَ ُای گؼدق،ؼی اكراىاٌات-1172-ظانغی  ىکی ىضيغ :2;

 ایؼاف،کؼدؿحاف،ؿٍٍغج-ُای ؿٍحی زاگؼساكنیً کٍفؼاس ةیً انيههی ؿکٌّح،اق -ؿازق ُای ؿٍ،ی ظكك-1165-ىیؼزایی زاٌیار :3;

 گهؽارُّراىاف-چاپ اكؿ  -ُّنیؼ  -یؼظؿاؿ ا222ؿیـحو ؿیاؿی ـؼٍُ،ی اكراىاٌات در-0221-ـیؼكزصـً :4;

 ِؼاف، اٌحكارات دٌیای ٌّ   گٌَّ قٍاؿی)جیپّنّرژی( اكنیَ  جؼزيَ ؽالىضـیً ىػياریاف، ج1146کاجانغی، زاف کارنّ،  :5;

   ظا8ٌَاز ؽار جا دكرق ىغرف  جؼزيَ قِؼزاد ىِغكی1153گاردٌؼ،اؿحفً   :6;

   ؿیؼی در ىتاٌی ٌظؼی ىػياری  جِؼاف  ٌكؼ ؿؼكش داٌف ك ىػيار 1162ىػياریاف، ؽالىضـیً،  :7;

، غّاىم جأدیؼ گػار ةؼ جضّؿ ىـکً از گػقحَ جا آیٍغق،داٌكکغق ىػياری ك 1170 ٌػیيَ ،کؼاٌی-ىِؼاف ،یغهی انضـاة  :12;

 121،قيارق10قِؼؿازی،داٌك،اق غهو ك مٍػث ایؼاف،ىـکً ك ىضی ،دكرق

 ًژی-چاپ اكؿ  - ُّنیؼ -تپیاـ اكراىاٌا-0221-ةِيٍی ُادی :11;

 ىؼكی–چاپ قكو  -جِؼاف  -ازؼای ؿاظحياف ةاىنانش ؿٍحی-1160-زىؼقیغی،صـیً :10;

 چاپعاٌَ ایؼاف-چاپ اكؿ  -جِؼاف-کؼدكپیّؿح،ی ٌوادی ك جاریعی اك-1110-یاؿيی رقیغ :11;
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