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 مقدمه :

با توجه به انباشت علمی که از دوران گذشته آغاز شده و تا امروز ادامه یافته است نیازی ضروری است که نوعی 

کتاب شناسی در زمینه های گوناگون علمی به صورت تخصصی ارائه شود تا کمکی باشد بر پژوهش های علمی 

دلیل رشد سریعی که در زمینه های علوم  چیزی از صفر آغاز نگردد. در زمان کنونی بههیچ به گونه ای که دیگر 

انسانی و اجتماعی در تولید آثار علمی پدید آمده باالخص رشته هایی مانند انسان شناسی که به شکل بین رشته 

 ای فعالیت می نمایند حتما باید به این مهم پرداخته شود . 

شته که در ارتباط با معماری و در انسان شناسی نیز زیرشاخه هایی مانند انسان شناسی شهری وجود دا 

شهرسازی است اما عکس معماری و شهرسازی که در ایران با قوت عمل می کند ، نوپاست و نیازمند انباشت 

باید به ثبت نیز برسد . ناگفته نماند که اطالعات بسیار غنی ای در زمینه ی شهری و شهرهای ایران علمی که 

 .نسان شناسی شهری به عنوان مقدمه و پیش درآمد مفید فایده باشدوجود داشته که می تواند در مطالعات ا

و سپس در زیربخش مطالعات شهری ، اطالعات  آغاز کردهبخش مطالعات شهری  ازبنابراین ما در ابتدا ، کار را 

ویژگی های اقتصادی و اجتماعی ، عمومی مانند تاریخ شناسی ، جغرافیا و زمین شناسی ، جمعیت شناسی ، 

ط فرهنگی و آداب و رسوم آورده می شود . اما کتابشناسی مذکور تنها به اطالعات اسنادی نظیر کتاب شرای

البته شهر ها نیز می پردازد .  NGOو رساله ی دانشجویی و فیلم شناسی محدود نشده و به مقاالت علمی ، 

با نگاه هایی که از  که در بخش مطالعات شهری معرفی گردیده سپس اطالعات تخصصیمورد نظر یزد است 

 زاویه های گوناگون در زمینه ی انسان شناسی شهری به آن شده ارائه می گردد.

 

Mitra_veruna_aditia@yahoo.com 
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 کتاب ها

 : )شهر یزد( مطالعات شهری -

 شهر و شهرنشینی .1

  ،تهران : وزارت مسکن و شهرسازی، طراحی شهری در بافت قدیم شهر یزد، ، 1931توسلی، محمود

 مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری

  ،بررسی تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان، با نگاهی ویژه به ، 1913حناچی، پیروز

تهران، یزد: سبحان نور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پایگاه میراث بافت تاریخی شهر یزد، 

 فرهنگی شهر تاریخی یزد

  ،تهران: یزد : نماد معماری ایران، بادگیر ، 1911محمودی، مهناز 

  ،سیری در معماری آب انبارهای یزد، دفتری از معماری کویر، ، 1931معماریان، غالمحسین

 تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران

  ،].تهران: آشنایی با معماری مسکونی ایران: گونه شناسی درونگرا، معماریان، غالمحسین، ]بی تا

 ندانشگاه علم و صنعت ایرا
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 تاریخ شناسی و باستان شناسی .2

  ،تاریخ یزد، مشتمل برسه بخش )قبل از اسالم( هزاره نخست اسالمی ، 1913آیتی، عبدالحسین

 یزد: ]بی ن.[از صفویه تا این دوره، 

 افشار، ایرج 

 تهران : انجمن آثار ملی، 1931، «یادگارهای یزد، معرفی ابنیه و آثار باستانی»  -

 ، تهران : هیرمند1931، ...«یزد: مجموعهای از :تاریخ، جغرافیا، آثار باستانی، شناخت استان »  -

 ، تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب1991،«تاریخ یزد»  -

 ، یزد : سبزرویش1933، قلمسیاه، اکبر، «یزد در سفرنامه ها»  -

 ، ، تهران : کتابفروشی اسدی1911بافقی، محمد مفیدبن محمود، ، «جامع مفیدی»  -

طرب نائینی، ،  «جامع جعفری، تاریخ یزد در دوران نادری، زندی و عصر سلطنت فتحعلی شاه»  -

 ، تهران : انجمن آثار ملی1939محمدجعفربن محمدحسین، 

 ، تهران : جداگانه1931، «یزدنامه: یزدنما، کتابشناسی، متون پیشینه، پژوهش های تاریخی...»  -

 ، تهران : هیرمند1931، «یخ، جغرافیا، آثارباستانی... شناخت استان یزد مجموعه ای از : تار»  -

  ،سکه های ایران قبل از اسالم: موزه میرزا محمد کاظمینی، ، 1913امینی، امین؛ کاظمینی، محمد

 تهران : پازینه

  ،یزد : وزارت فرهنگتاریخ جدید یزد، ، 1913الکاتب، احمدبن حسین 

  ،یزد : اندیشمندان سفرها و سخن ها)مجموعه چند سفرنامه و مصاحبه(، ، 1913بشارت، حسین

 یزد

  ،پژوهشی در شناخت تاریخ باستانی "زندان سکندر از نگاهی دیگر، 1931پویا، عبدالعظیم

 یزد : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد، "یزد

  ،تهران : آوای نورآبنامه یزد، ، 1933پویا، عبدالعظیم 

  ،قم : مجمع ذخائر به زاللی چشمه: مجموعه اسناد و مکتوبات اردکان، ، 1911پیری اردکانی، نادر

 اسالمی

  ،مشروطیت در یزد، از ورود اندیشه نوین تا کودتای ، 1933تشکری بافقی، علی اکبر

 یزد : مرکز یزدشناسیش(، 1221-1211سیدضیاالدین طباطبایی)



/ زهره نظام محله1931ماخذ شناسی انسان شناسی شهری )شهر یزد ( / ویراست اول / بهار   

 

  ،تهران، یزد: ستایش، اداره اوقاف دگار : مجموعه موقوفات یزد، یادگارمان، 1911تصدیقی، محمدرضا

 و امور خیریه استان یزد

  ،خاطرات و یادداشتهای پراکنده؛ به انضمام ، 1911جعفری، جعفربن محمد؛ منشی زاده، محمدباقر

 یزد: یزدهجری قمری، 241خالصه ای از اولین تاریخ شهر یزد در سال 

  ،تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب تاریخ یزد، ، 1991جعفری، جعفربن محمد بن حسن 

  ،تهران : جامع الخیرات وقفنامه رکن الدین حسینی یزدی، ، 1911حسینی یزدی، رکن الدین

 فرهنگ ایران زمین

 حسینی اشکوری، جعفر 

 ، قم :مجمع ذخائر اسالمی1919، «ایران( -مجموعه اسناد کتابخانه میرزا محمد کاظمینی)یزد»  -

 قم: مجمع ذخایر اسالمی، 1911، «نسخه های خطی کتابخانه سریزدی)مسجدحظیره( فهرست»  -

 حسینی اشکوری، صادق 

قم : مجمع ذخائر اسالمی با همکاری ، 1913، «ایران(-مهرهای اسناد در گنجینه کاظمینی)یزد»  -

 انتشارات ریحانه الرسول

قم، یزد: مجمع ذخایر اسالمی، ، 1913، «ایران(-اسناد شرعی در کتابخانه میرزا محمد کاظمینی)یزد» -

 بنیاد ریحانه الرسول

 قم : مجمع  ذخایراسالمی، «1913مجموعه اسناد علی سپهری اردکانی، »  -

 حسینی اشکوری، احمد 

 قم: مجمع ذخایر اسالمی، 1919ایران(، -فهرست نسخه های خطی کتابخانه صدوقی یزدی)یزد -

 قم: مجمع ذخائر اسالمی، 1911ایران(، -فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه خان)یزد -

  ،برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهر ، 1913حاتمی نژاد،حسین؛ کالنتری خلیل آبادی، حسین

 تهران : فراگستریزد، 

  ،فرهنگی و  یزد : سازمان میراثمساجد تاریخی شهر یزد، ، 1911خادم زاده، محمدحسن و دیگران

 گردشگری ، پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی یزد

  ،معماری دوره آل مظفریزد)ایلخانی و تیموری( با نگاهی ، 1913خادم زاده ، محمدحسن و دیگران

 تهران : سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد به بناهای عصر اتابکان،



/ زهره نظام محله1931ماخذ شناسی انسان شناسی شهری )شهر یزد ( / ویراست اول / بهار   

 

  ،بی جا.[ : ]بی ن.[؟؟؟؟یک قرن دگرگونی، ، 1911دهقان منشادی، مهدی[ 

  ،تهران، یزد: سبحان نور، سازمان میراث کتیبه های اسالمی شهر یزد، ، 1913دانش یزدی، فاطمه

 فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهر یزد

  ،ق. 1911-ق.1212هزارنامه: فهرست قبالجات دوره قاجاره ، 1913رضایی، امید؛ عظیم، مریم

قم، یزد: مجمع ذخایراسالمی، ایران،  -محمد کاظمینی به امامزاده جعفر)ع( یزداهدایی میرزا 

 بنیاد ریحانه الرسول

  ،خاطرات وکیل التولیه)میرزا محمد ، 1911رضوی، محمد؛ تشکری بافقی، علی اکبر؛ افشار، ایرج

 تهران : سخننواب رضوی(، 

  ،بی جا.[ : حسین بال بیز یزد، ] گوشه هایی از تمدن ماقبل تاریخ در غر، 1939سرجمعی، حسین

 سرجمعی

  ،یزد: کتابخانه وزیریفهرست نسخه  های خطی کتابخانه وزیری یزد، ، 1931شیروانی، محمد 

  ،تهران : سازمان میراث سیمای میراث فرهنگی یزد، ، 1911شجاع، محمدرضا؛ حسینی، اکرم

 ، انتشارات و تولیدات فرهنگیفرهنگی کشور)پژوهشگاه(، معاونت معرفی و آموزش، اداره کل آموزش

  ،یزد، ]بی ن.[تاریخ یزد،  ،1913طاهری، احمد 

  ،تهران : سبزرویشیزد در سفرنامه ها، ، 1933قلمسیاه، اکبر 

  ،تهران : اکبرقلمسیاهتاریخ سالشماری یزد، ، 1931قلمسیاه، اکبر 

  ،تهران : سازمان میراث فرهنگی و بررسی کتیبه های بناهای یزد، ، 1919قوچانی، عبداهلل

 گردشگری، پژوهشکده زبان و گویش، اداره کل امور فرهنگی 

  ،یزد : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد، انجمن یزد یادگار تاریخ، ، 1933مسرت، حسین

 کتابخانه های عمومی

  ،تهران : نص؟؟؟؟؟یزد، ، 1931مسرت، حسین؛ قرائی، عبدالجبار 

 تهران : سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر یزد، ، 1913آذریزدی، مهدی،  مسرت، حسین؛

 انتشارات کمک آموزشی 

  ،تهران : سبحان نور محالت تاریخی شهر یزد،، 1911متکی، زهیر؛ خادم زاده، محمدحسن 



/ زهره نظام محله1931ماخذ شناسی انسان شناسی شهری )شهر یزد ( / ویراست اول / بهار   

 

  ،اسناد تهران : مرکز انقالب اسالمی در یزد، ، 1913میرحسینی، محمدحسن؛ عابدی اردکانی، محمد

 انقالب اسالمی

  ،مالحان خاک و سیاحان افالک: سفرنامه فیروز میرزا فرمانفرماکرمان، 1913نیک پور، مجید-

کرمان: مرکز ه.ق، 1922 بوشهر،-شیراز-یزد-ه.ق و سفرنامه میرزا رضا مهندس کرمان1221

 کرمان شناسی

  ،یزد : نیکوروشیک قرن دگرگونی، ، 1911هاشمی باچگانی، لیال؛ دهقان منشادی، مهدی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



/ زهره نظام محله1931ماخذ شناسی انسان شناسی شهری )شهر یزد ( / ویراست اول / بهار   

 

 و جمعیت شناسی جغرافیا و زمین شناسی  .9

  ،منشایابی تپه های ماسه ای در حوزه دشت یزد، 1933احمدی، حسن، اختصاصی، محمدرضا-

 تهران: وزرات جهادسازندگی، معاونت آموزش و تحقیقات، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع اردکان،

  ،تهران: هنرسرای گویایزد: نگین کویر، ، 1911امیریگانه، همایون و دیگران 

  ،اصفهان: نقش مانااطلس سیمای طبیعی استان یزد، ، 1913انتخابی، حشمت اله و دیگران 

  ،سوابق جمعیتی شهرها و آبادیهای استان یزد در محدوده های ، 1931زنجانی، حبیب اهلل

تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات به بعد،  1941سال  از1931تقسیمات کشوری سرشماری 

 شهرسازی و معماری ایران

  ،تهران : نشر ایرانگرداناستان یزد، ، 1933زنده دل، حسن 

  ،بی جا.[، عبدالجبار قرائیای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو...، ، 1931قرائی، عبدالجبار[ 

  ،فالت مرکزی ایران ، سیمای طبیعی استان یزد در ارتباط با مسائل ، 1931قنادیان، عطاءاهلل

اهواز:  ژونولوژی(، هیدرولوژی و هیدرو –پدولوژی  –ژئومورفولوژی  –کویری)بررسی عمومی 

 دانشگاه جندی شاپور، دانشکده کشاورزی

  ،تهران: نصیزد، ، 1931قرائی، عبدالجبار 

  ،تهران: موسسه انتشارات یزدفلور استان یزد، ، 1933مظفریان، ولی اهلل و دیگران 

  ،شناسنامه آبادیهای کشور 1931-سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1933مرکز آمار ایران :

 تهران: مرکز آمار ایران استان یزد: شهرستان یزد، 

  ،نتایج تفضیلی استان یزد: 1931سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ، 1933مرکز آمار ایران :

 تهران: مرکز آمار ایرانشهرستان یزد، 

  ،فرهنگ آبادیهای 1931سرشماری عمومی نفوس و مسکن مهرماه، 1931مرکز آمار ایران ،

 تهران: مرکز آمارکشور، شهرستان یزد، 

  ،فرهنگ روستایی 1931هرماه سرشماری  عمومی نفوس و مسکن م، 1933مرکز آمار ایران ،

 تهران: مرکز آمار ایران استان یزد، 

  ،در  1براساس  1911نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه ، 1933مرکز آمار ایران

 تهران: مرکز آمار ایراننمونه استان یزد، 



/ زهره نظام محله1931ماخذ شناسی انسان شناسی شهری )شهر یزد ( / ویراست اول / بهار   

 

  ،تهران: وزارت کشورگزارش مشروح حوزه سرشماری یزد، ، 1991وزرات کشور 

 بررسی "نتایج طرح آماری ، 1931رات کار و امور اجتماعی، اداره کل آمار نیروی انسانی، ایران، وز

مناطق شهری شهرستان یزد، 1931مسائل کلی نیروی انسانی و اشتغال : پرسشنامه خانوار 

 تهران: وزرات کار و امور اجتماعی، معاونت طرح و برنامه، اداره کل آمار نیروی انسانی

  ،یافته های طرح آمارگیری جامع ، 1911وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دفتر طرح های ملی

یزد، -(: استان های همدان11فرهنگی کشور: فضاهای فرهنگی ایران: فهرستگان مساجد)

 تهران: طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



/ زهره نظام محله1931ماخذ شناسی انسان شناسی شهری )شهر یزد ( / ویراست اول / بهار   

 

 اقتصادی -اجتماعی  ویژگی های .4

  ،یزد در اسناد امین الضرب ، 1911امین الضرب، محمدحسن، گردآورنده : مهدوی، اصغر، افشار، ایرج

 تهران: فرهنگ ایران زمینق(، 1991-1222)سالهای 

  ،خاطرات شازده حمام : گوشه ای از اوضاع اجتماعی شهر ، 1913پاپلی یزدی، محمدحسین

 مشهد: پاپلی، 41-1991یزددهه 

 از سترون خاک تا حماسه شکفتن در کویر: مروری بر گذشته ، ]بی تا.[، حاجی شعبانی، محمد

 یزد: بصیر وضع موجود عملکردها همراه با ارائه تصویری از آینده استان یزد، 

  ،مدارس غیرانتفاعی و تحرک اجتماعی)با تکیه بر مطالعات در ، 1933حاضری، علی محمد

 المیتهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسشهرستان یزد(، 

  ،نگرش ایرانیان به مصرف مواد مخدر : یافته های پیمایش در شهر یزد، ، 1911حاجلی، علی

 تهران: ستاد مبارزه با مواد مخدر

  ،روستای برگزیده استان 92جامعه روستایی و نیازهای آن، پژوهشی در ، 1931رفیع پور، فرامرز

 تهران : شرکت سهامی انتشاریزد، 

 گزارش عملکرد گذشته و وضع موجود بخش های اقتصادی ، 1931، شورای عالی برنامه ریزی- 

 ]بی ن.[، ]بی جا.[فرهنگی،  –اجتماعی 

  ،توسعه صنعت فوالد و جهانی 29مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد ، 1919کرمانپور، احمد :

جهانی اصفهان: انجمن آهن و فوالد و اسفندماه،  12-11سازی، یزد، شرکت فوالد آلیاژی ایران، 

 سازی، یزد...

  ،نیکمردی از دیار نیکان: مجموعه خاطرات ، 1913نوربخش، محمدرضا، سلطانی اسماعیلی، علی

استاد علی سلطانی اسماعیلی از روند ایجاد، رشد و بالندگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد، 

 تهران: جامعه و فرهنگ

  ،یافته های پیمایش در یزد: ارزشها و ، 1911وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی ، دفتر طرح های ملی

 تهران: دفتر انتشارات طرح پیمایش ملی ارزشها و نگرشهانگرشهای ایرانیان، 

 

 



/ زهره نظام محله1931ماخذ شناسی انسان شناسی شهری )شهر یزد ( / ویراست اول / بهار   

 

 شرایط فرهنگی و آداب ورسوم  .1

  ،بی جا.[ : شرکت سهامی آب منطقه ای واژه نامه قنات، ، 1933آغاسی، عبدالوحید، صفی نژاد، جواد[

 یزد

  ،یزد: اندیشمندان یزدثانیه های زالل شعر امروز یزد، ، 1911اجرامیان پور، علیرضا 

  ،اردکان: آرتاکاواتذکره شعرای اردکان، ، 1911ثقفی،اسماعیل 

  ،یزد: انجمن خوشنویسان استان یزدکلک آشنا: آثار خوشنویسان معاصر یزد، ، 1911حکمی، زهرا 

  ،د)شامل تذکره شعرای متقدمین و معاصرین یزد و تذکره سخنوران یز، 1911خاضع، اردشیر

 حیدرآباد دکن، خاضع نائین و جندق(،

  ،تهران،  گنجینه ای از تاریخ و فرهنگ ایرانی ، فرهنگ زرتشتیان، ، 1913رمضانخانی، صدیقه

 یزد: سبحان نور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی یزد

 ،آیین ها و جشنهای کهن در ایران امروز)نگرش و پژوهشی مردم ، 1933محمود،  روح االمینی

 تهران: آگهشناختی(، 

  ،باغ ارغوان : عاشورا در شعر امروز یزد، ، 1911سازمان تبلیغات اسالمی استان یزد، حوزه هنری

 تهران: سوره مهر

  ،فرهنگ عمومی استان یزدتهران: شورای فرهنگ عامه اردکان، ، 1911طباطبایی اردکانی، محمود 

  ،تهران : فرهنگستان هنرپژوهشی در زیلوی یزد، ، 1913علیمحمدی اردکانی، جواد 

  ،یزد: فتوحی یزدیتذکره شعرای یزد، ، 1939فتوحی، عباس 

  ،یزد: اندیشمندان یزدتذکره شعرای یزد، ، 1911فتوحی یزدی، عباس 

  ،محرم ندوشن: پژوهشی پیرامون برگزاری مراسم محرم در ، 1911قاسمی ندوشن، حمیدرضا

 یزد: مصباحندوشن، 

  ،یزد : بنیاد فرهنگی ، پژوهشیریحانه الرسول دانشنامه مشاهیر یزد، ، 1911کاظمینی، میرزا محمد 

  ،یزد: بنیاد مفاخر یزد)ویژه عالمان دینی(، ، 1911کاظمینی، میرزا محمد، مدرسی، محمدکاظم

 ریحانه الرسول، اندیشمندان یزدفرهنگی، پژوهشی 

  ،1914یزددیروز: آداب ، سنن و رخدادهای ، 1911کاظمینی، محمد، گلشن یزدی، جالل-

 قم: صحیفه خرد ه.ش،1924



/ زهره نظام محله1931ماخذ شناسی انسان شناسی شهری )شهر یزد ( / ویراست اول / بهار   

 

  ،بی جا[، محمدعلی کالهیتاریخ  ورزش باستانی یزد، ، 1931کالهی، محمدعلی[ 

  ،توسعه صنعت دوچرخه و  چشم اندازاستراتژی، 1911کوچک زاده، میثم، حسینی پور، مجتبی

 یزد: اندیشمندان یزددوچرخه سواری استان یزد، 

  ،یزد: نیکوروشه.ش(، 1921تاریخ ورزش یزد) از صفویه تا ، 1911مدیری، علی 

  ،تذکره میکده : همراه با تاریخ ادبیات ، 1911مسرت، حسین، وامق یزدی، محمدعلی بن محمدباقر

 پژوهشی ریحانه الرسول با همکاری اندیشمندان یزد یزد: بنیاد فرهنگی،یزد در عصر قاجار، 

  ،تهران: سبحان نور، سازمان هنرنساجی در شهر یزد، ، 1913مدرس مصدق، لیال، رمضانخانی، صدیقه

 میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری، پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی یزد

  ،تهران: سلسله نشریات ماکره میکده، تذ، 1931مسرت، حسین، وامق یزدی، محمدعلی بن محمدباقر 

  ،یزد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و الله کویرچاووش، ، 1911نوری، افسانه، جوادیان، مجید 

  ،].یافته های طرح پژوهشی فعالیت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دفتر طرح های ملی، ]بی تا

تهران: طرح های ملی وزارت انیان، مصرف کاالهای فرهنگی در یزد: رفتارهای فرهنگی ایر

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

  ،یافته های طرح پژوهشی فعالیت و ، 1919وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دفتر طرح های ملی

مصرف کاالهای فرهنگی در مناطق روستایی استان یزد: رفتارهای فرهنگی ایرانیان)موج 

 اسالمی تهران: طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اول(،

  ،تهران: میردشتی یزد: گوهر کویر، ، 1913وکیل زاده، داوود ودیگران 

  ،تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و گویش کلیمیان یزد)یک گویش ایرانی(، ، 1919همایون، همادخت

 مطالعات فرهنگی

 

 

 

 



/ زهره نظام محله1931ماخذ شناسی انسان شناسی شهری )شهر یزد ( / ویراست اول / بهار   

 

 رساله های دانشجویی:

  ،استاد پایان نامه کارشناسی ارشد، مجموعه بزرگ هنرهای نمایشی شهر یزد، ، 1931بهجو، حسین

 دیبا، تهران: دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهرانراهنما: د. 

  ،پایان نامه کارشناسی ارشد، سیرتحول معماری و شهرسازی شهرستان یزد، ، 1933بهشتی، محمد

 استاد راهنما: م. اولیاء، تهران: دانشکده باستان شناسی دانشگاه تهران

  ،پایان (، 1942-1921قشربندی سیاسی و اقتصادی بازار یزد)سالهای ، 1913حسین زاده، محمد

 نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر ن.فکوهی، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

  ،پایان نامه کارشناسی ارشدخانه در یزد قسمتهای دیروز و طراحی امروز، ، 1931حکمی، مهناز ،

 استاد راهنما: ع.طوسی و ا.پوستی، تهران: دانشکده پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

  ،مونوگرافی شهر اردکان )مرکز شهرستان اراک( تابع ، 1931سلیمان زاده یزدی، بهجت

پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: غ.صدیقی، تهران: دانشکده علوم اجتماعی فرمانداری یزد، 

 تهران دانشگاه

  ،پایان نامه کارشناسی ارشد، گونه شناسی شهرهای استان یزد، ، 1933طباطبایی میرک آباد، مهدی

 استاد راهنما: م.توسلی، تهران: دانشکده پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

  ،بررسی رفتار مصرفی برق خانگی در یزد)شهر یزد( و ارائه تعرفه ، 1913فرزانگان، محمد حسین

پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: ق. عبدلی، تهران: برای مناطق گرم و خشک،  ای کارا

 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

  ،پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد ژئوهیدرولوژی منطقه بافق)استان یزد(، ، 1933مجیدی، محمد

 راهنما: پ.کردوانی، تهران: دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

 پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد خطه یزد در دوره سلجوقیان، ، 1933ی احمدآبادی، حسن، محمد

 راهنما: ن. کسائی، تهران: دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران

  ،بررسی و شناسایی باستان شناختی منطقه اشکذر، استان ، 1913میر دهقان اشکذری، فضل اهلل

 کارشناسی ارشد، استاد راهنما: ه. الله، تهران: دانشکده باستان شناسی دانشگاه تهرانپایان نامه یزد، 

  ،پایان مطالعه مردم شناسی زرتشتیان قریه حسن آباد میبد )یزد(، ، 1933نجفی یزدی، مرتضی

 نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: ج.صفی نژاد، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران



/ زهره نظام محله1931ماخذ شناسی انسان شناسی شهری )شهر یزد ( / ویراست اول / بهار   

 

 ،پایان نامه ساماندهی خیابان قیام یزد با تاکید بر رفتارهای کارناوالی، ، 1913وحید،  وحدت

 کارشناسی ارشد، استاد راهنما: ح. بحرینی، تهران: دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

  ،پایان نامه دکتری تخصصی، استاد راهنما: ح. پرورش گوسفند در یزد، ، 1913هاشمی یزدی، حسین

 هران: دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهرانستاری، ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



/ زهره نظام محله1931ماخذ شناسی انسان شناسی شهری )شهر یزد ( / ویراست اول / بهار   

 

 فیلم شناسی :

 ؛مسعود ،آستانداری 

، مسعود استانداری و هدی مقصودی)تصویربردار(، احمد صراف)صدابردار(، 1911، «همچو حافظ»  -

 دقیقه11ایران: حوزه هنری یزد، 

ای  این فیلم به زندگی نسرین دختر بچه خالصه داستان:

می پردازد که پس از مرگ پدرش همراه با مادرش در افغانی 

کنند جایی که گفته  یکی از محالت قدیمی یزد زندگی می

می شود حافظ مدتی در آن زندگی می کرده. نسرین شیفته 

ادبیات فارسی است و سودای شعر سرودن همچو حافظ را 

 .دارد و آرزو دارد روزی کتاب اشعارش چاپ شود

 

 صراف یزدی، احمد؛ 

، مسعود آستانداری)تصویربرداری و تدوین(، حسین دهقان منشادی)تحقیق 1931، «کوچه مازاری ها» -

 دقیقه91و پژوهش، احمدرسول زاده)راوی(، 

 این فیلم روایتی است از حرفه کهن مازاری )حنا سابی( در یزد: خالصه داستان

 

 

 

 

 

  هاشمی، مجید؛ حیدری، ابوذر؛ 



/ زهره نظام محله1931ماخذ شناسی انسان شناسی شهری )شهر یزد ( / ویراست اول / بهار   

 

)تصویربردار(، حسن نقاشی)تدوین(، محمدرضا ضیغمیو  ابوذرحیدری :، «آهنگ کوچه های خشتی»  -

 انجمن سینمای جوانان ایران

: این فیلم به آخرین نسل شعرباف های یزد می پردازد.خالصه داستان  

 

 

 

 

 

 مشهدی مهدی، مینا؛ 

منعم ، حسن نقاشی)فیلم بردار و تدوین، تحقیق و پژوهش(، احمد صراف)صدابردار(، 1911، «وایو» -

 دقیقه 13قائدی، 

 روایت اسطوره باد در ایران باستان و پیدایش بادگیرهای شهر یزدخالصه داستان: 

 زارعیان، سعید؛ 

، احسان دادرس)تصویربردار(، جمال دهقان)صدابردار(، سعیدزارعیان)تدوین گر(، 1911، «کاریز »  -

 دقیقه 91تجربی، مرکز گسترش سینمای مستند و  -موسسه سینمایی تیراژه فیلم

قنات در یزد است که دچار افت شدید آب شده است که به همت مقنیان  9کاریز در مورد  :خالصه داستان

  .سخت کوش تعمیر می شود

در قنات مهریز به علت افت سفره های آب زیرزمینی کف شکنی  -1

 .انجام می شود

در قنات میبد به علت سرازیر شدن سیل به داخل قنات عمل  -1

 .الیروبی انجام می شود

در قنات قاسم آباد که به علت جرم گرفتن مجرای عبور آب دچار  -9

 .افت شدید شده شع شکنی انجام می شود

 نقاشی، حسن؛ 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.tak-tahghigh.com/wp-content/uploads/ghanat.jpg?4c9b33&imgrefurl=http://www.tak-tahghigh.com/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2/&usg=__bVGYYczeLQrCrItRz2gsvA_ykyo=&h=159&w=225&sz=6&hl=fa&start=12&zoom=1&tbnid=vUWS_gxaZPRGFM:&tbnh=76&tbnw=108&ei=Cb_UT9DzFIrR4QTUiJmsAw&prev=/search?q=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2&hl=fa&sa=X&biw=1366&bih=616&tbm=isch&prmd=imvns&itbs=1


/ زهره نظام محله1931ماخذ شناسی انسان شناسی شهری )شهر یزد ( / ویراست اول / بهار   

 

 ، ]بی تا[، حسن نقاشی)نویسنده(، فرهنگستان هنر«درخت پارسیک»  -

این فیلم روایتی است از سرگذشت سرو کهن ابرکوه یزدخالصه داستان:   

 

 

 

 

 

 

 ،سهیلی مظفر، حمید 

 دقیقه، شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران31، 1911، « 11یزد، پاییز» -

 امامی، هرمز؛ 

سازمان میراث ، مهدی خبره دست)تصویربرداری(، بهروز ایمانی)بازنویسی متن(، 1913، «ملک یزدان»  -

 دقیقه93فرهنگی و گردشگری استان یزد، 

 

 

 

 

 

 



/ زهره نظام محله1931ماخذ شناسی انسان شناسی شهری )شهر یزد ( / ویراست اول / بهار   

 

 مقاالت :

  ،سال اول ، شماره اول، تحلیلی بر فرهنگ شهروندی در شهر یزد، ، 1913اذانی، مهری ودیگران

 111-11، ص1931تابستان 

  ،نشریه معرفت، شماره بررسی تاریخی ورود اسالم و تشیع به یزد، ، 1913رحیم دل میبدی، طیبه

 31-33، سال نوزدهم، ص 133

  ،نشریه پژوهش های بررسی آسایش و امنیت در محله های شهر یزد، ، 1913زیاری، کرامت اهلل

 11-1، ص1931، تابستان 33جغرافیای انسانی، شماره 

  ،اسالمی،  -فصلنامه شهرایرانیاسالمی، –تحوالت بازارهای ایرانی ، 1913سرایی، محمدحسین

 93-13، ص1913شماره دوم ، زمستان 

  ،غییرات اقلیمی شهر یزد در رابطه با توسعه شهری و بررسی ت، 1913علیجانی، بهلول و دیگران

 31-11، ص1913مجله پژوهش وبرنامه ریزی شهری، سال اول، شماره سوم، زمستانمنطقه ای، 

  ،نشریه زن در توسعه و تمایالت مصرفی زنان در شهر یزد، ، 1911ندوشن، عسگری و دیگران

 113-39ص، 1931، بهار1، شماره 3سیاست)پژوهش زنان(، دوره 

 

 

 

 

 

 

 

 



/ زهره نظام محله1931ماخذ شناسی انسان شناسی شهری )شهر یزد ( / ویراست اول / بهار   

 

 (:NGOسازمان ها و نهادها )

  11در زمینه امور اجتماعی NGO .موسسه رشد و ارتقاء سالمت اجتماعی وجود دارد(

 (13193331111استان()

  1در امور خیریه و بشردوستانه NGO.وجود دارد 

  3در زمینه بهداشت و درمان     NGO.وجود دارد 

  1در زمینه توسعه پایدار NGO  .وجود دارد 

  13پژوهشی –در حوزه علمی NGO .پژوهشی امام صادق -)مجتمع علمی وجود دارد

 (3111111)ع(یزد()
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