بررسی فضب ٍ تسئیٌبت هعوبری حوبم ًَبر تبریس ٍ ارائِ قَاًیي حبکن بر
طراحی آى
کیَهرث هْرآسب ،*1احذ اجبق زادُ بْرٍز،،
.1داًشجَی کبرشٌبسی ارشذ ،رشتِ هعوبری ،داًشگبُ آزاد ٍاحذ هرًذ ،هرًذ ،تبریس ،ایراى
k_mehrasa@yahoo.com
.2داًشجَی کبرشٌبسی ارشذ ،رشتِ هعوبری ،داًشگبُ آزاد ٍاحذ هرًذ ،هرًذ ،تبریس ،ایراى

چکیذُ
حوام ّا اص آغاص دس تیي فعاّای هؼواسی ضْشی اص اّویت صیادی تشخَسداس تَدُ اًذ ٍ تمشیثا" یىی اص هْوتشیي تٌاّای
ضْشی پس اص هسزذ ٍ هذسسِ هحسَب هی ضذًذ .ػَاهل هتؼذدی دس ضىل گیشی فعاّا ٍ تخص ّای هختلف حوام ًمص
داضتٌذ وِ هْوتشیي آى سا هی تَاى تٌظین دها ،سؼَتت ،هسیش دستشسی ٍ لشاسگیشی دس داخل یه تافت ضْشی ٍ آتْای سٍاى ٍ
ایزاد ساّْای خشٍری تشای فاظالب داًستّ .ذف اص ایي همالِ تحلیل فعا ٍ تشسسی تضئیٌات هؼواسی تىاس سفتِ دس حوام ًَتش
تثشیض ٍ اسائِ لَاًیي حاون تش ؼشاحی آى هیثاضذ .ایي پژٍّص اص ًظش سٍش پیوایطی  -تَصیفی ٍ تشهثٌای حعَس ػیٌی دس فعا،
ػىاسی اص تضئیٌات هؼواسی ٍ فعاّای حوام ًَتش تثشیض ٍ تؽثیك آًْا تا هذاسن هَرَد ٍ تشسسی تغییشات ایزاد ضذُ دس فعاّا ٍ
تضئیٌات ٍ هصالح تىاسسفتِ دس ایي حوام اًزام ضذُ است.

کلوبت کلیذی" :فعای هؼواسی" " ،تٌاسثات" " ،حوام ّا" " ،حوام ًَتش تثشیض"

 .1هقذهِ
فعا هفَْهی است وِ اص دیشتاص تَسػ تسیاسی اص اًذیطوٌذاى هَسد تَرِ لشاس گشفتِ ٍ دس دٍسُ ّای هختلف
تاسیخی تش اساس سٍیى شدّای ارتواػی ٍ فشٌّگی سایذ تِ ضیَُ ّای گًَاگَى تؼشیف ضذُ است .دس تؼشیف فعا
تؼٌَاى ػٌصش اصلی هؼواسی دادُ ّای ارتواػی،ػولىشدی ،یؼٌی آى هسائل فٌی دادُ ّای حزوی ٍ تضئیٌی هسلوا
تسیاس الصم اًذ(ضاؼشیاى سظا  ،0931 ،ظ .)54
تِ اػتماد اوخش ًظشیِ پشداصاى فعا تؼٌَاى یه هٌثغ الیتٌاّی ٍ دس دستشس هَظَع ٍ هادُ رَّشی هؼواسی
تطواس هی سٍد .ػوَم هؼواساى فعا سا یىی اص اصلی تشیي ػٌاصش هؼواسی هی ضٌاسٌذ.چٌاًىِ سشدًیس السذى فعا سا
تؼٌَاى تغشًذ تشیي رٌثِ هؼواسی ،لیىي ػصاسُ آى هؼشفی هی وٌذ .اص دیذگاُ ٍی فعا سش هٌضلی است وِ هؼواسی
تا یذ تسَی آى حشوت وٌذ .صیگفشیذ گیذئَى ًیض دس وتاب هطَْس خَد فعا ،صهاى ،هؼواسی ،اص فعا تؼٌَاى تحج
اصلی ٍ هشوضی هؼواسی یاد هی وٌذ(ضاؼشیاى سظا  ،0931 ،ظ .)54
سشصهیي ایشاى تِ سثة داضتي توذى دیشیٌِ ٍ دسخطاى ٍ داضتي ٌّشهٌذاى تیطواسوِ دس دٍسُ ّای هختلف
ایشاى تاستاى دس ظشافت ٍ هْاست ٌّشی سشآهذ سٍصگاساى تَدُ اًذ ،پس اص ظَْس اسالم ّوِ تزشتیات ٍسَاتك ٌّشی
خَد سا دس سضتِ ّای هختلف ،دس اختیاس دیي رذیذ لشاس داد .هؼواسی اسالهی داسای ػٌاصش تسیاسی است وِ ػوذُ
تشیي آًْا تِ صَست گٌثذ،ؼاق ٍ ؼاق ًوا ،هٌاسُ ،گلذستِ،لَس ٍحَض ٍ  ...هی تاضذ(هطتاق خلیل،
آصاداًذیطاى.)0931،
ػٌاصش تضییٌی هؼواسی اسالهی ػثاستٌذ اص :واضیىاسی ،آرشواسی ،گچثشی ،سٌگ واسی ،هٌثت واسی ،هطثه
واسی ،وتیثِ ًَیسی ،آیٌِ واسی ،یضدیثٌذی ،گشُ ساصی ،همشًس واسی (لؽاس تٌذی) ٍ حزاسی(هطتاق خلیل،
آصاداًذیطاى.)0931،
دس تضییٌات اسال هی ،تیطتش ًمص ٍ ًگاسّا تش هعاهیي گیاّی استَاسًذ ٍ گاّی تا تشخی پیىشُ ّای آدهی ٍ
راًَساى دسّن آهیختِ هی ضًَذ(.هطتاق خلیل ،آصاداًذیطاى.)0931،
ًگاّی گزسا تِ هتَى دٍساًْای هختلف تاسیخی هَیذ ایي است وِ حذالل دس ّوِ دٍسُ اسالهی ،حوام ّای
ػوَهی فشاٍاًی دس ضْشّای هسلویي ٍرَد داضتِّ .ش هحلِ تا گزس ضْش لذین ،دس وٌاس دیگش تٌاّای ػوَهی ،حتوا
حوام یا حوام ّایی تشای استفادُ هشدم داضتِ است ٍ ایي حوام ّا سا هؼوَال افشاد هتوىي ٍ خیش هی ساختٌذ ٍ
ٍلف ػوَم هی وشدًذ .تؼذاد تسیاس ٍ اّویت حوام ّای ػوَهی دس ضْشّا الثتِ ًاضی اص لضٍم سػایت ًظافت دس ًظش
هشدم ٍ دس ضشع اسالى تَدُ است ،اها حوام دس گزضتِ فمػ هحل استحوام ًثَد ،تلىِ هىاًی تشای گزساًذى اٍلات
فشاغت ،گفتگَ ٍ تثادل ًظش ،سفغ خستگی ٍ حتی ػثادت ،گشد آهذى دٍستاى ٍ حل ٍ فصل هسائل صًذگی تَد .دس
حوام ًِ ،فمػ تٌْا ،وِ راًْا تاصُ هی ضذ.
هؼواسی حوام ًیض هاًٌذ سایش تٌاّای لذیوی اص الگَّای فعایی هؼیٌی تثؼیت هیهًذ .دستشس تِ آب ٍ
حفظ دها ٍرذا وشدى فعاّای پان ٍ ًاپان سِ ضشغ اصلی ایزاد فعایی پیچیذُ ٍ هتفاٍت تا سایش تٌاّا دس حوام
است ّویي ضشایػ ٍ خصَصیات الصم تشای ایي تٌا تاػج پیذا یی الگَی هؼواسی خاظ ٍ دلیمی تشای حواهطذُ ٍ
فعاّایی چَى داالى ٍ ّطتی ٍسٍدی ٍ تیٌِ ٍ هیاًذس ٍ گشهخاًِ ٍ خضیٌِ سا تا سلسلِ هشاتثی خاظ ایزاد وشدُ
است.

.2بیبى هسئلِ
دس صهاى غاصاى خاى ایلخاًی تِ ٌّگام الذاهات ٍ ٍ فؼالی تْای ػوشاًی دس وٌاس ّش یه اص دسٍاص ّْای تثشیض
واسٍاًسشاّا ٍ حوام ّایی رْت تزاس ٍ واسٍاًیاى احذاث ضذ وِ واسٍاًیاى هی تایست اتتذا تشای اسصیاتی هال التزاسُ
ٍ پشداخت هالیات واالی خَد تِ واسٍاًسشا سفتِ ،سپس ٍاسد حوام ضًَذ.
حوام ّای تسیاسی دس دٍسٓ ایلخاًاى دس تثشیض ساختٌذٍ .لی ساختواى حوام ّا ّوَاسُ دس هؼشض سؼَتت ٍ
گشهای صیاد ٍ تالؽثغ دس هؼشض تخشیة ٍ تغییش است .افضٍى تش ایي صلضلِ ّای ٍیشاًگشی وِ دس دٍسُ ّای هختلف دس
ایي ضْش تِ ٍلَع پیَستِ تسیاسی اص تٌاّا سا ٍیشاى وشدُ است .اص ایٌزاست وِ لذهت حوام ّای هَرَد دس تثشیض تِ
لثل اص لاراس ًوی سسذ (سضیذًزفی ػؽیِ ،تشسسی هَلؼیت ٍ ٍظؼیت حوام ّای تاسیخی ضْش تثشیض ).
حوام ًَتش تثشیض یىی اص تاضىَّتشیي هؼواسی ایشاًی تشرای هاًذُ اص اٍاسػ دٍساى لاراسیِ است وِ تاصیشتٌا ٍ
هساحتی حذٍد  111هتشهشتغ دس هحل تماؼغ دٍ خیاتاى اصلی ٍ هؼشٍف ضْش تثشیض (اهام خویٌی ٍ تشتیت) لشاس
گشفتِ است.
ایي حوام وِ تا تَسؼِ ضْش تثشیض ٍ تخشیة دسٍاصُ ّای لذیوی دس هشوض ضْش لشاس گشفت حذٍد  051سال
لثل تَسػ هؼواسی تٌام تاال واظي اص اّالی لشُ آغاد ساختِ ضذُ است (حاحی لاسوی واهثیض ،فشٌّگ آحاس هؼواسی
ایشاى.)0939،
حوام تاسیخی ًَتش دس سال  13اص سَی ساصهاى هیشاث فشٌّگی تا ضواسُ  2402دس فْشست آحاس هلی تِ حثت
سسیذُ ٍ دس لالة ؼشح پشدیساى تغییش واستشی تا ّواى الگَی لذیوی ٍ تذٍى دخل ٍ تصشف دس فعاّای هؼواسی تِ
سفشُ خاًِ ٍ چایخاًِ سٌتی تثذیل ضذُ ٍ اسائِ خذهات هی دّذ.

ّ.3ذف پژٍّشی
ّذف ایي همالِ تحلیل ٍ تشسسی فعاّای هؼواسی حوام تاسیخی ًَتش تثشیض ٍ ّوچٌیي تحلیل ٍ تشسسی تضئیٌات
هؼواسی تىاس سفتِ دس حوام ًَتش تثشیض هی تاضذ.

.4سَال ّبی پژٍّشی
 -1تحلیل ٍ تشسسی فعاّای هؼواسی تىاس سفتِ دس حوام ًَتش تثشیض چگًَِ است؟
 -2تحلیل ٍ تشسسی تضئیٌات هؼواسی دس حوام ًَتش تثشیض چگًَِ است؟

.5رٍش تحقیق
هثتٌی تش ضیَُ ّای حعَس ػیٌی دس فعا ٍ ػىسثشداسی ٍ تؽثیك آى تا هذاسن هَرَد ٍ ّوچٌیي تشخی هؽالؼات
صَست گشفتِ تَسػ ًَیسٌگاى ایشاًی دسهَسد ((حوام)) دس تَالی صهاى.

 .1-5هعرفی حوبم ًَبر تبریس
هَقعیت بٌب :دس ًمطِ ضْش تثشیض ،وِ پیص اص سال  1243تبریخ سبخت بٌب :تش اساس اظْاسات اّالی هحل ٍ صاحة
تْیِ ضذُ ،ایي حوام دس ًضدیىی دسٍاصُ ًَتش هطخط ضذُ حوام،ایي تٌا دس حذٍد  141سال لذهت داسد(حاحی لاسوی
است .دس ًمطِ داسالسلؽِ تثشیض ،هتؼلك تِ سال  ،1297ایي تٌا واهثیض ،فشٌّگ آحاس هؼواسی ایشاى.)1383،
تٌام ((حوام ٍصیش)) دیذُ هی ضَد( .حاحی لاسوی واهثیض،
فشٌّگ آحاس هؼواسی ایشاى)1383،
دٍرُ :اٍاسػ لاراس(حاحی لاسوی واهثیض ،فشٌّگ آحاس ًبم هعوبر :تاال واظن ،اص اّالی لشُ آغاد(حاحی لاسوی واهثیض،
فشٌّگ آحاس هؼواسی ایشاى.)1383،
هؼواسی ایشاى)1383،
هذارک هَجَد:

پالى

برش

تصبٍیر داخلی

تصبٍیر هحَطِ

تبریخچِ بٌب :ایي حوام دس تاسیخ  ۱آرس  ۱۳۳۱تا
ضواسُٔ حثت  ۲۱۱۲تِػٌَاى یىی اص آحاس هلی ایشاى تِ
حثت سسیذُ است.دس سال  ۱۳۳۱اص سَی ساصهاى هیشاث
فشٌّگی دس لالة ؼشح پشدیساى ٍ تِ هٌظَس تثذیل تِ
سفشُ خاًِ ٍ چای خاًِ اًتخاب ضذ(حاحی لاسوی
واهثیض ،فشٌّگ آحاس هؼواسی ایشاى.)1383،
حوام ًَتش داسای هساحتی حذٍد یه ّضاس ٍصذ ٍدُ هتش
هشتغ است ٍ ّن اوٌَى فعاّای هؼواسی آى تا تغییش
واستشی تا ّواى الگَی لذیوی ٍ تذٍى دخل ٍتصشف دس
فعاّای هؼواسی تِ سفشُ خاًِ سٌتی تثذیل ضذُ است.

عکس َّایی

 .2-5هشخصبت حوبم ًَبر از ًظر تعذاد فضبّب
رذٍل ضواسُ ( -0ؼثسی هحسي ،اًصاسی هزتثی ،ؼاٍٍسی هحوَد ،فخاسی تْشاًی فشّاد ،هؽالؼِ تاحثش اللین دس
ؼشاحی ٍ ساخت گشهاتِ ّای ایشاى ،صفِ ضواسُ.)0934 ،55
فعاّای اصلی

فعاّای خذهاتی

فعاّای استثاؼی

تیٌِ

گشهخاًِ

خضیٌِ

چال حَض

سشدس

هیاًذس

ّطتی

آتشیضگاُ

ًَسُ
خاًِ

داسد

داسد

داسد

ًذاسد

داسد

داسد

ًذاسد

داسد

داسد

وص

تَى

خلَت

داسد

ًذاسد

 .3-5هشخصبت حوبم ًَبر از ًظر هسبحت فضبّبی اصلی
رذٍل ضواسُ (-2ؼثسی هحسي ،اًصاسی هزتثی ،ؼاٍٍسی هحوَد ،فخاسی تْشاًی فشّاد ،هؽالؼِ تاحثش اللین دس
ؼشاحی ٍ ساخت گشهاتِ ّای ایشاى ،صفِ ضواسُ.)0934 ،55
گشهخاًِ

تیٌِ

هزوَع
هزوَع
هساحت
هساحت
هساحت
هساحت
هساحت
ول
خلَت
ضاُ
هزوَع) Sb/s (sbفعای
فعای
هزوَع)Ab/Ag Sg/s (sg
حوام)(s
ٍ
ّا
ًطیي ٍ
هیاًی)(Ag
هیاًی)(ab
فعاّای
فعاّای
پیشاهًَی
پیشاهًَی
681

94/6

-

94/6

1/14

36

99

135

./21

84/1

 .4-5هشخصبت حوبم ًَبر از ًظر ابعبد ٍ تٌبسببت فضبّبی اصلی
رذٍل ضواسُ ( -9ؼثسی هحسي ،اًصاسی هزتثی ،ؼاٍٍسی هحوَد ،فخاسی تْشاًی فشّاد ،هؽالؼِ تاحثش اللین دس
ؼشاحی ٍ ساخت گشهاتِ ّای ایشاى ،صفِ ضواسُ.)0934 ،55
تیٌِ

گشهخاًِ

ضىل
فعای
هیاًی

h/I

ضىل
فعای
هیاًی

./6

هشتغ

ّطت ٍ
ًین ّطت

ؼَل) (lػشض)(b
11/3

11/3

استفاع)I/b (h
6/25

1

ؼَل) (lػشض) (bاستفاع)I/b (h

6

6

5/6

1

h/I

./93

 .5-5هشخصبت حوبم ًَبر از ًظر اجسای عوَهی ببربر
رذٍل ضواسُ ( -5ؼثسی هحسي ،اًصاسی هزتثی ،ؼاٍٍسی هحوَد ،فخاسی تْشاًی فشّاد ،هؽالؼِ تاحثش اللین دس
ؼشاحی ٍ ساخت گشهاتِ ّای ایشاى ،صفِ ضواسُ.)0934 ،55
ػٌصش ػوَهی تاستش
رشص
-

ستَى
تؼذاد ستَى تیٌِ

تؼذاد ستَى گشهخاًِ

8

4

 .6-5هشخصبت حوبم ًَبر از ًظر بیٌِ ٍ گرهخبًِ
رذٍل ضواسُ ( -4ؼثسی هحسي ،اًصاسی هزتثی ،ؼاٍٍسی هحوَد ،فخاسی تْشاًی فشّاد ،هؽالؼِ تاحثش اللین دس
ؼشاحی ٍ ساخت گشهاتِ ّای ایشاى ،صفِ ضواسُ.)0934 ،55
تضئیٌات تیٌِ

تضئیٌات گشهخاًِ

ًمَش

فٌَى ارشایی

ًمَش

فٌَى ارشایی

ٌّذسی

سسوی تٌذی،هؼلمی ،همشًس ،سشستًَْای
سٌگی

-

آرشواسی

تَظیحات
گشهخاًِ دس ٍظؼیت هَرَد تذٍى
تضئیٌات است

 .7 -5تسئیٌبت هعوبری اسالهی
رذٍل ضواسُ  -4گشدآٍسی تَسیلِ هَلف.
ًَع تضئیي

تَظیحات

واضیىاسی

تصَست خطت ٍ هؼشق دس ًْایت استادی ٍ تلفیك سًگ ،دس دیَاسّای راًثی ٍ ایَاًْا هَسد استفادُ لشاس هی گیشد.
ٌّشه ٌذاى ایشاًی دس ؼی صهاى اص تشویة واضیْا تا سًگْای هختلف تِ ضیَُ هَصائیه ،الذام تِ ساخت واضیْای "هؼشلگ
ًوَدُ اًذ .آًْا خطت واضیْای سادُ ٍ یىشًگ دٍسُ لثل اص اسالم سا تِ سًگْای هختلف آهیختِ ٍ ًَع واضی "ّفت سًگ"
سا اتذاع وشدُ اًذّ .وچٌیي اص تشویة واضیْای سادُ تا تلفیك آرش ٍ گچ ،واضی "هؼلمی " سا پذیذ آٍسدُ اًذ(.هؼلمی= گشُ
ساصی هختلػ واضی ٍ آرش)

آرشواسی

سٍش آرشچیٌی سؽح هٌحٌی گٌثذّا سا هثذل تِ سؽَح پیَستِ رٌاغی هی وٌذ .دس تسیاسی اص هٌاسُ ّا یا هماتش ارش است
وِ سؽح دیَاسّا سا پَضاًذُ ٍ سٍضی وِ دس ًوًَِ ّای هٌحٌی تش هَسداستفادُ لشاس هی گشفت ػثاست تَد اص ؼشصّای
هختلف چیذى آرش.

گچثشی

تِ دلیل ضىل پزیشی ٍ ًشم تَدى هَسداستفادُ ٌّشهٌذاى ایشاًی تَد.رْت پَضص دیَاسّای واخْا ٍ هؼاتذ هَسد استفادُ
لشاس هی گشفت .اص تضئیٌات گچثشی تشای آساستي سؽَح داخلی تٌاّاًَ ،ضتي وتیثِ ّا ،تضئیي هحشاب ّا ،صیش گٌثذّا ٍ
ایَاًْا تْشُ گشفتِ ضذُ است.

سٌگ واسی

اص سٌگ وٌذُ واسی ضذُ تصَست تضئیي استفادُ هی ضَد.
ولوِ ی هٌثت تِ هؼٌی وٌذُ واسی سٍی چَب هی تاضذ ٍ هٌثت واس وسی است وِ سٍی چَب ػول وٌذُ واسی سا اًزام
هی دّذ .ایي في  ،ساتمِ ای تسیاس ؼَ الًی داسد؛ تا حذی وِ آغاص تاسیخ هٌثت سا هی تَاى تِ صهاًی ًسثت داد وِ اًساى
تشای اٍلیي تاس تا اتضاسّای تیض ٍ تشًّذُ آضٌا ٍ چَب سا تشاش دادُ است.

هٌثت واسی

هٌثت واسی دس ایشاى پیطیٌِ ای تسیاس ؼَالًی داسد ٍ یادگاسی اص دٍساى گزضتِ هی تاضذ وِ تشای سسیذى تِ هشاحل فؼلی
ساّ ـی تس ؼَالًی سا پیوَدُ است ٍ ضـایذ تتَاى گفت وِ تاسیخ هٌثت وـاسی دس ایشاى تِ صهاًی هی سسذ وِ ایشاًیاى تا
هصاسف گًَاگَى چَب آضٌا ضذًذ ؛ ٍ تا ایي تَظیح دس ٍالغ ًوی تَاى تاسیخ هٌثت واسی سا رذا اص تاسیخ استفادُ چَب
داًست.

وتیثِ ًَیسی

وتیثًَِیسی ،یىى اص اضىال ٍ گًَِ ّاى اسائِ خَضٌَیسى است وِ دس تضئیٌات هؼواسى تخصَظ دس دٍسُ اسالهى سٍاد
داضتِ است .دس وتیثِ ًَیسى تیطتش اص خؽَغ ػشتى ٍ وَفى استفادُ ضذُ است .اص دالیل ایي اهش اتصال حشٍف تِ یىذیگش
دس خؽَغ ػشتى است ٍ ایي پیَستگى تا خؽَغ ػوَدى ساختواى آٌّگى ایزاد هىوٌذ ٍ خؽَغ افمى ایزاد تَاصى
هىًوایذ.

آیٌِ واسی

آییٌِ واسی اص ٌّشّای تضئیٌی ٍاتستِ تِ هؼواسی است وِ دس آریي تٌذی لسوتی اص دیَاس ٍ سمف تا تىِ ّای تشش خَسدُ
آییٌِ سادُ یا سًگی تشای ایزاد ؼشح ّای ٌّذسی ٍ آسایِ ّایی دس سؽَح داخلی تٌا تىاس هیشٍد.

یضدیثٌذی

یسدیبٌذی ًَع خاصی اص ًحَُ واستٌذی صیش گٌثذ ،پَضص لَسی ضىل ٍسٍدیّا است وِ تِ ؼَس هؼوَل اص ًظش تضئیٌی
ًیض رلَُای خاظ تِ فعایی وِ دس تش گشفتِ هیتخطذ .یضدی تٌذی حالتی است تیي سسوی تٌذی ٍ همشًس است.

همشًس واسی
(لؽاس تٌذی)

همشًس تیطتش دس صیش ؼاق وشٍی ضىل ایَاًْ ا ٍ هیتَاى تش سٍی سش ستَى ّا ،سشهٌاسُ ّا ،وتیثِ ّا ًٍ ...یض ارشا وشد .دس
رشیاى تضئیي تا همشًس ،لؽاس یا تختِ آرش ،دس ًْایت تطىیل "ضوسِ" هی دّذ .همشًس تِ آًچِ تطىل ًشدتاى ٍ پلِ پلِ
ساختِ ضذُ تاضذ ،گفتِ هی ضَد وِ تصَست آٍیضُ ّای لٌذیل هاًٌذ ساختِ هی ضَد .همشًس دس ٍالغ چیضی ضثیِ تِ
پَصُ آَّ است .تِ اػتماد تشخی  ،همشًس تا الْاى اص استاوتیت ٍ استاالوویت ساختِ ضذُ است.

گشُ ساصی

تِ تضئیٌاتی گفتِ هی ضَد وِ ،تِ حالت ٌّذسی ٍ تا لَاػذ هطخصی سسن هی ضَد ٍ دس لسوتْایی اص تٌا هاًٌذ سشدسّا،
ؼالْا ،وتیثِ ّا ،دس ٍ پٌحشُ ّا ٍ  ...استفادُ هی ضَد  .گشُ سا تا آرش واضی ،گچ ،آیٌِ ،چَب ٍ  ...هی تَاى ساخت.

ً .6تیجِ گیری:
تٌای حوام تؼذ اص هسزذ ٍهذسسِ یىی اص هْوتشیي تٌاّای ضْشی هی تاضذ.پس اص تشسسی ّای اًزام گشفتِ هی تَاى
گفت وِ فعاّا ٍ تضئیٌات حوام ًَتش تشاساس گزضت صهاى ٍ حَادث ؼثیؼی تغییشات فشاٍاًی وشدُ است ٍ .اص ایي
همالِ هی تَاى تشای تحلیل تضئیٌات هؼواسی ٍ تخصَظ حواهْای دٍسُ لاراس استفادُ وشد.

 .7هٌببع:
 .1حاری لاسوی ،واهثیض (( .گٌزٌاهِ فشٌّگ آحاس هؼواسی اسالهی ایشاى دفتش  18حواهْا)) .هشوض اسٌاد ٍ تحمیمات
.داًطىذُ هؼواسی ٍ ضْش ساصی.1383 ،
.2دیَیذٍ ،آلفشدٍ .تشروِ ایواى خَارِ صادُ ،فاؼوِ یاٍسی(( .ؼشاحی خاًِ تِ في ٍ ٌّش)) .سٍصًِ.
.3سضیذ ًزفی ،ػؽیِ(( .حواهْای تاسیخی تثشیض)) .آضیٌا ،في آرس ،تْاس .1388
.4سضیذ ًزفی ،ػؽیِ(( .بررسی هَقعیت ٍ ٍضعیت حوب هْبی تبریخی شْر تبریس)).1388.
.5سهعاًیٍ ،حیذ(( .تشسسی ٍظؼیت هؼواسی دس ایشاى تا تاویذ تش هفَْم ٍ واستشی تٌاّا)).تاسیخ پژٍّی ضواسُ  ،25 ٍ 24پاییض
ٍ صهستاى .1384
 .6صهشضیذی ،حسیي(( .واضیىاسی ایشاى رلذ سَم خػ هؼلمی)) .ساصهاى ػوشاى ٍ تْساصی ضْش.1384 ،ظ3
.7سلؽاًضادُ ،حسیي(( .فعاّای ٍسٍدی دس هؼواسی سٌتی ایشاى)) .دفتش پژٍّص ّای فشٌّگی.1372،
.8سلؽاًضادُ ،حسیي(( .تثشیض خطتی استَاس دس هؼواسی ایشاى)) .دفتش پژٍّص ّای فشٌّگی.1376،
.9سیذ صذس ،سیذ اتَالماسن(( .دایشٓ الوؼاسف هؼواسی ٍ ضْش ساصی)) .هشٍی ،صهستاى.
.11ضاؼشیاى ،سظا(( .ػولىشد فشم دس ضىل گیشی فعاّای هؼواسی)) .تَسًگ.1391،
 .11ؼلثی ،هحسي ،اًصاسی ،هزتثی ،ؼاٍٍسی ،هحوَد ،فخاسی تْشاًی ،فشّاد(( .هؽالؼِ تاحیش اللین دس ؼشاحی ٍ ساخت
گشهاتِ ّای ایشاى)) .صفِ ضواسُ  44سال ضاًضدّن،تْاس ٍ تاتستاى .1386
.12وشیویاى سشدضتیً ،ادسً(( .گاسگشی دس حوام)).1382 .
.13هطتاق ،خلیلٌّ(( .ش ٍ هؼواسی ایشاى دس دٍسُ تاستاى ٍ دٍسُ اسالهی)) .آصاداًذیطاى.1387 ،
.14هْزَس ،فیشٍص((.حوام دس ضْشّای ایشاًی -اسالهی)).هاُ ٌّش ،خشداد ٍ تیش .1382
ّ .15یل،دسن ،گشاتش ،اٍگل .تشروِ هْشداد ٍحذتی داًطوٌذ(( .هؼواسی ٍ تضئیٌات اسالهی)) .اًتطاسات ػلوی فشٌّگی،
.1375ظ 116-112

