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  چكيده
حفظ کاراکتر و هویت شهرها و مناطق شهری از مباحثی است که امروزه مورد توجه مسئولين و دست اندرکاران طراحی شهر        

شهرها با تکيه بر خصوصيات بافت کالبدی که مبتنی بر شرایط جغرافيایی و تاریخی شکل می گيرد و عالوه بر  قرار دارد. متمایز بودن

آن حفظ محيط و عناصر طبيعی که نقش عمده ای در هویت بخشی به شهرها دارند از جهات گوناگون بررسی می شود.بحث اصلی در 

ه موجب حک شدن آن در ذهن می شود. با متفاوت شدن روند پيشرفت هویت یک شهر وجود عناصر و جزئيات متفاوت شهر است ک

و توسعه شهرها و تغيير الگوهای فضای شهری ، نمادهایی که موجب هویت بخشيدن به فضا می شوند بسرعت رو به کم شدن و زوال 

رای صر پرداخته  و راهکارهایی بدر این مقاله به روش تطبيقی تحليلی به بررسی این عناصر در شکل گيری هویت شهرهای معاهستند.

 حفظ آن پيشنهاد می شود.

 

 

 هویت،شهر،کالبد،عناصر طبيعی،عناصر مصنوع كليدی: هایواژه
 

 

  مقدمه -1
تعریف شهر و هویت در زمان حال شاید تعریف پيچيده ای باشد اما آنچه مهم می نماید این است که شهر مکانی است که       

زندگی می کند. بنابراین سخن از  گروه پيش می آید و به طبع آن اشتراک و افتراق.هویت در یک در آن انسان بصورت جمعی 

فرد یعنی مجموعه ویژگی ها و خصایص، تفاوتها و تمایزهایی که فرد آن ها را مربوط به خود می داند و در تعریف خود از آنها 

به مقياسهای کالنتر برسيم بازهم همين تعاریف مصداق  بهره می جوید. هنگامی که همين سلسله مراتب طی شود و بترتيب

دارند. از فرد به خانه، از خانه به مجموعه ای از خانه ها بنام محله، از محله به منطقه، از منطقه به شهر و از شهر به کشور.درنتيجه 

طرف برداشت و انعکاس ذهنی  در می یابيم که در شناخت و بازیابی این ویژگی ها یک طرف مساله وجود خارجی موضوع و یک

آن است. وقتی بحث از هویت مکان می نمایيم در حقيقت از مفهومی عينی و ذهنی صحبت می کنيم که از یک نشانه صرفا 

 قراردادی فراتر رفته و به موضوعی اجتماعی و مرتبط با بسياری مسائل ازجمله فرهنگی، اجتماعی و انسانی تبدیل می شود.

. 
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 تحقيق روش -2

 بررسى. است شده استفاده مختلفى هاى روش از مباحث گستردگى به توجه با که است کاربرى –بنيادى نوع از پژوهش این      

 در و بوده اسنادى مطالعه کمک با و توصيفى روش از استفاده با تحقيق نظرى چارچوب و تعاریف کليات، مصادیق، سابقه،

 استنتاج به ميدانى، هاى برداشت کمک با تحليلى - تطبيقى مقایسه روش از استفاده با فرضيه آزمون به مربوط مطالعات

 .است شده پرداخته مباحث
 

 تحقيق پيشينه -3

 طرح شهرسازى و مسکن وزارت تحقيقاتى و مطالعاتى مرکز شهرسازى و معمارى در هویت بحران و هویت زمينه در       

"شهرسازی و معماری در اسالمی هویت معرفی و شناخت جهت در اجمالی بررسی" عنوان تحت تحقيقاتى  رسانده انجام به را 

 شهرسازى و مسکن وزرات راستا همين در (1381 کار، )نقره است شده اشاره معمارى و هنر و هویت موضع به فصل هفت در که

"شهرى هویت جستجوى در" نام به کتاب سى تدوین حال در استان مرکز سى براى  عناصر توصيف به کتاب هر در که است 

 و زیبایی ادراک" کتاب در زاده نقی .پردازد مى ها استان مراکز از یک هر بخش هویت کالبدى و اجتماعى اقتصادى، طبيعى،

"اسالمی تفکّر پرتو در شهر هویتِ  کتاب در ( و 1384 زاده، )نقى است پرداخته زیباشناسى با آن رابطه و شهر در هویت بحث به 

 رابطه و آن عناصر و طبيعت مفاهيم باره در مهمى مباحث "ایرانی شهرهای و فرهنگ در زیست محيط و طبيعت جایگاه"

 .است شده ارائه ها شهر با آن

 
 

 :هویت شهری  -4

وقتی از هویت شهر صحبت می کنيم به چيزی رجوع می کنيم که در پس ظاهر و در بطن شهر نهفته است و ممکن است       

هيچ ربطی به شکل و ظاهر شهر نداشته باشد. در واقع زیبایی و زشتی شهر دليل با هویت بودن شهر نيست. مهم این است که 

در جهان کنونی که  "هر به وقوع می پيوندد که به شهر هویت می دهد. داخل شهر چه می گذرد. چه هنجارها و رفتارهایی در ش

افراد تحت تأثير فرهنگ های بسياری هستند، فرهنگی می تواند تداوم یابد که پاسخگوی نيازهای مادی و روحی افراد باشد. 

فی توسعه داد که افراد دالیل کا هویت مستلزم نوعی انتخاب است. بنابراین باید چنان زمينه های فرهنگی تقویت هویت خودی را

شهرها و فضاهای شهری گذشته ما از استقالل، شخصيت و ( 7831 )باری،خودی را داشته باشندبرای انتخاب نمادهای هویت 

هویت ویژه خود برخوردار بوده اند؛ تعابيری که نهایتا منجر به تعریف مفاهيم بزرگتری چون تعلق خاطر و حس شهروندی گشته 

حاليکه آنچه از اغلب شهرهای کنونی ما در ذهن عموم شکل می گيرد جز مجموعه ای از ساختمانهای بلند، خيابانها، اند؛ در

کند، بخشی از صفات هویتش ؛ به عبارتی وقتی یک شهر یا جامعه رشد میادارات و پارک ها نيست.هویت، یک معيار رشد است

عنوان یک معيار برای توسعه و عاملی برای ارتقای کيفيت هویت شهری به کند. در این ساختار بایددر جریان رشد تغيير می

 . های مشارکت و امنيت افراد را فراهم کندمحيط مطرح شود تا بتواند زمينه

بخشی از زیر ساخت هویت فردی انسان و حاصل شناخت های عمومی او درباره جهان کالبدی است که انسان در  شهریهویت 

پيوندد و مردم جدای از این تعاریف شهر جایی است که تعامالت شهری در آن به وقوع می (783۱ ،آن زندگی می کند )رضازاده

ها بر اثر تغييرات محيطی، هویت ساکنين و شرایط روحی و روانی آنان کنند البته به مرور شهردر آن احساس شهروندی پيدا می

اما در گذشته شهرها و فضاهای شهری از استقالل، شخصيت و  .کرده و هویت جدیدی در آنها بروز می کندنيز ناخواسته تغيير 

رسيد، و فضاهای شهری به ذهن می خاطر و حس شهروندی مفاهيمی بود که از واژه شهرای برخوردار بودند. حس تعلقهویت ویژه

هویت یک شهر را .رسدها به ذهن میها و پارکها، ادارههای بلند، خيابانای از ساختمانکه امروزه از واژه شهر، مجموعهدرحالی
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ویت ههای مختلف کالبدی، طبيعی، انسانی و اجتماعی، ترافيکی، تاریخی و اقتصادی بررسی کرد. در شناخت توان از جنبهمی

وامل ع نيز شهر باید هر دو تصویر عينی و ذهنی آن یعنی ساختار و کالبد شهری و کارکرد اقتصادی آن، فضاهای عمومی و غيره

 های اجتماعی ساکن، سطح ادراک و شعور اجتماعی مورد بررسی قرار گيرد.ذهنی گروه

شهرها زمانی از خود شخصيت و موجودیتی  .ه استدر شهرسازی معاصر، نظم خشک و مقيدی جای تنوع اجتماعی گذشته را گرفت

 نداهای مشابه یکنواختی بدل گشتهها به تودهاند، ليکن امروزه این شخصيت و موجودیت از ميان رفته است و همه آنداشته

یافتن تناسب ميان نظام شهرسازی و معماری با شرایط فرهنگی،  بریمعنوان هویت شهری نام میآنچه از آن به (.7838دانشپور، )

شود که هر های متفاوتی برای هویت منظور میدر شرایط مکانی و زمانی مختلف، زمينه .اجتماعی و اقتصادی شهروندان است

 .کدام نيز دارای تعاریف و ابعاد خود هستند؛ نظير هویت شخصی، هویت اجتماعی و هویت شهری

 
 

 :لفه های هویتی شهرمؤ -5

آنچه اثری را در ذهن عموم با هویت یا بی هویت جلوه می دهد، تعلق یا عدم تعلق آن به هویتی جمعی و پایدار است. در       

اثر  .این نگاه اثر باهویت اثری است که وجود آن در راستای هویت جمعی باشد، همچون یک بنای تاریخی در یک بافت تاریخی

بی هویت اثری است که هویت آن در تعارض باهویت جمعی باشد. مانند یک بنای مدرن در یک بافت تاریخی. یک اثر معماری 

می تواند تبلور یک هویت جمعی )مذهبی، سرزمينی، نژادی،...( باشد و یا صرفاَ به بيان شخصيت و هویت طراح و سازنده خود، 

ه در این مجموعه در بخش هویت کالبدی بطور خالصه عبارتند جترین ابعاد مورد تومهممستقل از هنجارهای جمعی بپردازد. 

 :از

 گيری شهر )سابقۀ سکونت گزینی و پيدایش شهر( و سير تحول آن در گذر زمانشکل  -7

 ها و ساختار کالبدی شهرویژگی  -2

 عناصر سازندۀ بافت کالبدی -8

ها، بناها و ها، ساختمان-امامزاده ها، مدارس، پل ها، گورستان مکان های باستانی و قدیمی )آرامگاه ها، آتشگاه ها، -4

 (غيره

 (های دسترسی) شبکۀ مواصالتی و ارتباطی درون شهری و برون شهریویژگی -۱

 های عملکردی عناصر و اجزاء سازنده بافت کالبدی شهرویژگی -6

 محالت قدیمی -1

 محورهای گردشگری و توریستی -3

 فضاهای باز و عمومی شهر -9

 ری، سبک و سياق معماری و ساخت و سازهای شهری و غيرهنماهای شه -71

به طور کلی .گذاردکه وقایع و هر آنچه را که در مورد هویت شهری است، به نمایش می تمامی ابعاد فوق هم چون فيلمی است

دارد. این مجموعه با معرفی ابعاد هویتی شهرها سعی در ایجاد یک پيوند متقابل در ميان گذشته، حال و آینده مولفه ها این 

درپی بازسازی هویت از دست رفته درشهرهای ایران است و در پی این است که مسئله شناسایی هویت شهری را از زوایای 

اکولوژیک و کالبدی مورد بررسی قرار دهد و رویکرد مناسبی را برای بازشناسی مجدد  -مختلف اجتماعی، اقتصادی، محيطی

 .استهویت به شهرها پيش رو گرفته 
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 عناصر كالبدی یا سيمای شهری: -6

 گيرند:یا سيمای شهر، مجموعه مؤلفه های طبيعی و مصنوعی را دربرمیعناصر کالبدی       

 مؤلفه های طبيعی هویت شهر -6-1

 های وابسته(مشخصات جغرافيایی )شامل طول و عرض جغرافيایی آن شهر و شاخص -

 رطوبت، باد و...(مشخصات اقليمی ) ميزان بارش، دما،  -

 ها، پوشش گياهی و جانوری و...(ها، رودها، تپهمشخصات ساختار طبيعی ) چشمه -

 های زمين شناختی )توپوگرافی، هيدروگرافی و...(ویژگی -

 ها و ادراکات بصری طبيعیجاذبه -

  

 مؤلفه های مصنوع هویت شهر -6-2

وضعيت شهر را به لحاظ منظر عمومی از گذشته تا شرایط فعلی نشان می چهره شهر: شامل دید کلی )دید پرنده از شهر که  -7

 دهد.(

 ساختاری شاخص: شامل خيابان های اصلی ساخت شهر -عناصر خطی -2

 ها.ها و نظير اینای شهری، شامل ميادین، دروازه ها، پارکعناصر کانونی و نقطه -8

 تک بناهای شاخص شهری -4

 قدیمی، فضاهای شاخص شهری، مجموعه ساختمان ها و ... : محالتها، شاملها و حوزهتوده -۱

 

 :ایرانی با استفاده از عناصر طبيعی شهر راه كارهایی برای حفظ هویت -7

هایی اسووت که دهد تمدن ایرانی از معدود تمدنشووناسووی تاریخی ایران نشووان می  شووواهد و مطالعات تاریخی و جامعه        

های مختلف هویت فرهنگی خود را حفظ کرده اسوووت. نواپوذیر، بوه روش   هوای اجتنواب  تغييرات و پودیوده  رغم مواجهوه بوا   علی

در ایران تجربيات فرهنگی گذشوتگان هميشووه یکی از منابع و عوامل تأثير گذار بر مشووی فرهنگی بوده اسووت،  ( 7862)مطهری،

 .ازی، راهبرد فرهنگی غالب در این سرزمين بوده استو توجه به ایرانی بودن و ایرانی سو  توان گفت هویت گراییکه میبطوری

این راهبرد در مقاطع مختلف تاریخی در فرهنگ ایرانی حضوور داشوته و دارد. تکيه بر هویت ایرانی و شوويعی در دوره صفویه و   

د اسوووالم به ایران تأثير آن در معماری و شوووهر، تالش برای احيای هویت ایرانی بعد از حمله مغول )دوره تيموری( و بعد از ورو

 فضوواهای.اردد وجود بویه و سووامانيان( مثالهایی اسووت که نمونه های فراوان برای آن در تاریه فرهنگ و تمدن ایران )دوره آل

 سوويمای .آیند می شوومار به جامعه هر فرهنگی و علمی پيشوورفت و تمدن فرهنگ، گاه تجلی شووهری فضوواهای و معماری

 جلوه که ستا رو همين از و اند آن سواکنان  فرهنگ و کارکرد منش، شوخصويت،   نمودار آن در موجود نمادهای و شوهری 

 توجه شایان اعتباری مادیات ماوراء های ه جنب با مرتبط و اعتقادی های سومبل  و ها نشوان  ویژه به و شوهر  معنوی های

 بسيار بخشی ت معنوی برای تالش شهروندان زیستی نيازهای حداقل سواختن  فراهم بدون که معتقدند برخی اگرچه.دارند

 می متمایز غيرمعنوی فضای از را معنوی فضوای  که آنچه سواخت  فراموش نباید ليکن بود، خواهد فایده بی حتی و اثر کم

برای  ابزاری عنوان به مادی عوامل برخی اسووت ممکن گرچه . ندارند ملموس و مادی جنبه که لزوما اسووت  القائاتی کند،

 نظران صوواحب دیدگاه از اسووتفاده (. با7831شووود )صووابری فر، اسووتفاده فيزیکی فضووای در معنوی هوای و حال به دسووتيابی

 در .کرد شناسائى را شهر بخش عام هویت معيارهاى توان مى ها شهر هویتى معيارهاى شناسایى رابطه با در جهان شوهرسازى 

 مایکل ،(793۱) بنتلی یان ،( 1983 ) ویوليچ ، (1981 ) لينچ کوین ،( 1961 ) جين جيکوبز مانند افرادى از رابطه این

( 7836)پاکزاد، (7991) بنتلی یان ،(7991 و 7933)  تيبالدز فرانسيس ( 1987) کولمن ،( 1986) ترانسويک  راجر سواوتور،، 

 با مرتبط معيارهاى و شوووهرى ریزى برنامه با معيارهاى مرتبط گروه دو در ها دیدگاه این بندى جمع که برد نام توان مى
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 توان مى نيز را اسالمى -ایرانى شهر به بخش هویت اصول و معيارها دیگر سووى  از. اسوت  بندى طبقه قابل شوهرى  طراحى

 دهنده شکل عوامل شامل شهرى ریزى برنامه معيارهاى که نمود تقسيم شهرى طراحى و شهرى ریزى برنامه مقوله دو در

 جهت شهر، جغرافيایى یابى جهت طبيعى، محيط با انطباق طبيعت با شهر رابطه (سنت و فرهنگ معيشوت،  و اقليم) شوهر 

 راه مسير ها در جویباره و ها آب کردن جارى استخرها، ها، حوض نماها، آب فضاى سبز، مانند آب، طبيعى عناصر حضور، قبله

 ،(جمعى و فردى زندگى) شهر در زندگى هاى شويوه (  7816 توسولى، ) شوهرى  فضواى  در باد جریان و آفتاب تابش معابر، و ها

 واحدهاى در سبز فضاهاى) جدید و قدیم شهرى سوبز  فضواهاى  ،(ربض و شوارسوتان   دژ، کهن) کهن شوهرهاى  عناصور  و اجزاء

 نقش مراتب، سلسله) شهر هاى راه شبکه ،(شهر پيرامون و محالت درون سبز فضاهاى ها، باغچه خصووصى،  هاى باغ مسوکونى، 

 بافت ،(شووهرى بارز هاى نشووانه و ها سوواختمان همراهى با توام و باد جریان آفتاب، تابش مانند طبيعى عوامل با ارتباط در آنها

 معيارهاى(  7831حبيبى،.)شووود می آب بندى تقسوويم نظام رعایت اقليمى، شوورایط به توجه زمين، عوارض از تبعيت) شووهر

 فضاى و باز فضاهاى آب، مسيرهاى گرمابه، انبار، آب بازارچه، و بازار محله،) ایرانى شهر شالوده مانند، موارى نيز شوهرى  طراحى

 با تر نزدیک ارتباط هاى زمينه و همسایگى و خودیار واحدهاى جزء به جزء وجود) مسکونى فضواهاى  ،(ها راه شوبکه  به مربوطه

 ویژگى و ها شاخص تبيين (. در1385 )سلطانزاده، .شود می جدید و قدیم شوهرى  محالت اجتماعى فضواى  و( یکدیگر با مردم

 انسان هویتى ابعاد از گرفته نشات شوهر  هویت که گفت چنين ميتوان طبيعى با عناصور  رابطه در شوهر  هویت بر اثرگذار هاى

 :است شناسائى قابل اصلى حوزه چهار در که است (غيرمادى و مادى)

 شنوائى، بينائى، حس شامل و است اثرپذیر محيط طبيعى از انسان پنجگانه حواس توسط که انسان حسى هاى ویژگى -7

 هاى پدیده عناصر و از اى تجربه ایجاد در متفاوت اثرات هاى ویژگى این از یک هر .است و المسه چشائى بویائى،

 دارد. شهرى محيط در طبيعى

 تذکردهندگى، شامل و کنند مى آفرینى شهرها نقش بخشى هویت در که دینى ساخت از گرفته نشأت هاى ویژگى  -2

 .است خوف و ترس حس و معرفت شناسى پاکيزگى، حس

 خاطره بخشى، قدرت آرامش، سرزندگى، سالمت،آسایش، شامل ایرانى و فرهنگى ساخت از گرفته نشأت هاى ویژگى -8

 .است جمعى حس و شادى غرور، حس حس انگيزى،

 شهر، بافت شهر، حدود شامل و ميکنند آفرینى نقش بخشى شهرها هویت در که کالبدى ساخت از گرفته نشأت هاى ویژگى      

 ها، فعاليت حریم ها، فعاليت سازگارى تمرکز جمعيت، ها، فعاليت نوع بناها، استقرار نحوه ها، فعاليت همجوارى مرفولوژى شهر،

 تنوع، شهرى طراحى عوامل و گره، راه( محله، لبه، نشانه، شهر ) ذهنى تصویر شناخت عناصر مکان، یابى، حس جهت خوانائى،

 ایجاد در متفاوت اثرات ها ویژگى این از یک هر که است حرکت حس و پيچيدگى نظم، هماهنگى، وحدت، تقارن، تضاد،

 سه سطح در طبيعت بستر در شهر هویتى ابعاد دیگر سوى از .دارد محيط شهرى در طبيعى هاى پدیده و عناصر از اى تجربه

 از و بوده ترکيب قابل غيرمادى( و مادى )نيازهاى انسان ابعاد هویتى دسته دو با که است بندى تقسيم قابل خرد و ميانى کالن،

 .(2و  7شکل )(7891)رحيميون، .گردد مى حاصل شهر به بخشى هویت های ویژگى همدیگر با کدام برخورد هر
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 رحيميون :مأخذ طبيعى عناصر با رابطه در شهر بخش هویت معيارهاى تعيين-1شكل 
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 رحيميون :مأخذ شهرى محيط بخشى هویت در طبيعى ها پدیده اثرات تشخيص الگوهاى از هایى نمونه -2شكل 

 

 نتيجه-8
ف مختلآنچه مدرنيسم به ارمغان آورد یکسان سازی بناها و ارایه اصولی یکسان برای استفاده در شرایط و موضوعات        

( اگرچه برای بناها بود اما  Roof Gardenاصل لوکوربوزیه )نمای آزاد، پالن آزاد، پنجره های سرتاسری، فضای پيلوتی ، ) ۱بود. 

چهره شهرها را دگرگون ساخت. پيشرفت تکنولوژی و توليد انبوه و تمایل به ساخت آسان، سریع، کم هزینه و بسياری عوامل 

جوامع را بسوی یکسان سازی و پيش ساختگی سوق داد. تمام این شرایط کمابيش با  دیگر که از خصوصيات دوران معاصر است،

تغييراتی در تمام شهرهای دنيا ازجمله ایران کنونی ما نيز استفاده شد. بحث اصلی در هویت یک شهر وجود عناصر و جزئيات 

ت و توسعه شهرها و تغيير الگوهای متفاوت شهر است که موجب حک شدن آن در ذهن می شود. با متفاوت شدن روند پيشرف

، نمادهایی که موجب هویت بخشيدن به فضا می شوند بسرعت رو به کم شدن و زوال هستند. حتی اقليم نيز تحت فضای شهری

تاثير تکنولوژی قرار گرفته است طوریکه می توان با کمک علم روز هر فضایی را در هر اقليمی بوجود آورد.حال با در نظر گرفتن 

؟ شاید جواب این سوال را فقط در ميزان توانایی و عالقه توان تفاوتی بين سيمای شهرها قائل شدطالب مذکور، آیا بازهم میم

 های خاص آن شهر در دستاوردهای نوین جوامع و استفاده از علم روز پيدا کرد.جوامع به حفظ و ادغام نماد

 

 

 مراجع
" (،7837عبدالحميد،) کار، نقره[1]-  معمارى و شهرسازى مرکز تحقيقات ،"معاصر وشهرسازی معماری اندیشه در بحران آن و هویت 

 .تهران صنعت، و علم دانشگاه

" ( ،7834محمد،) زاده، نقى[2]-  .اصفهان اصفهان، شهردارى ،"اسالمی تفکّر در پرتو شهر هویتِ و زیبایی ادراک 

نظام جهانی: اقتصاد، سياست و فرهنگ، ترجمه حميرا مشيرزاده، تهران: دفتر مطالعات سياسی و بين المللی،  (7813)اکسفورد، ،باری[3]-
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رویکردی روانشناسانه و جامعه شناسانه به هویت مکانی در شهرهای جدید ، مجموعه مقاالت شهرهای (، 783۱)رضا زاده ، راضيه ، [4]-

 ر سازی ، شرکت عمران شهرهای جدید جدید ، کتاب دوم ، وزارت مسکن و شه

( سال اول، 11-۱9. فصلنامه باغ نظر)"درآمدی بر مفهوم و کارکرد هویت محيط انسان ساخت" (،7838، )دانشپور، سيد عبدالهادی[5]-

 .، مرکز پژوهشی نظر7شماره 

 .ات صدراخدمات متقابل اسالم و ایران. چاپ دوازدهم، تهران : انتشار(،ر7862،)مطهری، مرتضی[6]-

 ارتقاء فرهنگی،مجله شهود در شهر فيزیکی ساخت و ساز الگوها و نمادها، نقش( ، 7831صابری فر، رضا،)[7]-

 .تهران جدید، شهرهاى عمران شرکت، 2شهرسازى در ها اندیشه سير" ،( 7836)  جهانشاه، پاکزاد،[8]-

 وتحقيقات مطالعات مرکز دوم، و اول جلد ،"ایران در مسکونی فضاهای و شهری طراحی روشهای و اصول" ،( 7816)  محمود، توسلی،[9]-

 .تهران ایران، ومعماری شهرسازی

 .تهران دانشگاه ،"شهر تا شار از" ،( 7813)  محسن، سيد حبيبی،[10]-

 تهران فرهنگى، پژوهشهاى دفتر ،"ایران تاریخى هاى بافت در شهرى فضاهاى" ،( 783۱)  حسين، سلطانزاده،[11]-

 طبيعى،نشریه هویت شهر،سال پنجم شماره نهم عناصر از گيرى بهره طریق از شهر به بخشى ، هویت7891رحيميون، علی اصغر، [12]-

 
 


