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 چکیدٌ

ایي سبک بز پایِ ی تفکزی ضکل گزفت هی .  الولل یکی اس سبک ّای قزى اخیز است بز هعواری تاثیز فزاٍاى ًْادُ استسبک بیي      

. تَاًین با پطتَاًِ ی تکٌَلَصی با ایجاد اصَل ٍ هعیار ّایی ثابت بِ هعواری ای بیي الوللی ٍ قابل استفادُ بزای هزدم سزاسز دًیا دست یابین

پس اس اًقالب صٌعتی ٍ بَجَد آهذى طبقِ ی کارگز ٍ تَلذ ایذئَلَصی ّای جْاى ضوَل سَسیالیست ٍ  ًگزضی است کِ هٌطا ایي تفکز

یکی اس پایگاُ  ضْز ًیَیَرک بِ عٌَاى .ًظزیِ ّایی کِ بذًبال تجَیش ًسخِ یکساى بزای تواهی افزاد جاهعِ بَدًذ. کوًَیسن هزبَط داًست

افق دیذ جْاًی کِ در ایي ضْز پیص اس ضکلگیزی ایي سبک ٍجَد داضت . ّای فزٌّگی ٍ ٌّزی قزى بیستن، هبذا ظَْر ایي سبک ضذ

 . بستزی ضذ تا سبک بیي الولل، در ایي ًقطِ ضکل گیزد

  در ایي ًَضتار با تَجِ بِ هاّیت دادُ ّای هَجَد، پضٍّص بِ ضیَُ ی تاریخی اًجام ضذُ است ٍ در آى ابتذا بِ تعزیف سبک بیي الولل ٍ 

سبک بیي الولل در عیي ًگاُ افزاط . بیاى اّذاف آى هی پزداسین سپس تاثیزگذارتزیي بٌاّای آى در بستز ضکلگیزی اش را هعزفی هی ًوایین

 .   گزایاًِ ای کِ بِ هعواری داضت، تجزبِ ای سَدهٌذ در راستای رضذ ٍ بْیٌِ ساسی هعواری اهزٍس ضذ

 سبک بیي الولل، یکساى ساسی، تکٌَلَصی، ًیَیَرک: واژگان کلیدی

 

  مقدمٍ

ػجه ثیٗ إُِّ یىی اص ػجه ٞبی لشٖ اخیش اػت وٝ ثب ایٙىٝ ثیؾ اص ٞـت دٞٝ اص پیذایؾ آٖ ٔی ٌزسد ٕٞچٙبٖ ثش ٔؼٕبسی    

ٔجذا ایٗ ؿیٜٛ جٙجؾ ٞبیی اص إِٓبٖ ٚ . ػجه خبِق تشیٗ ٚ ٔیٙیٕبَ تشیٗ ؿىُ ٔؼٕبسی ٔذسٖ اػتایٗ . أشٚص ٔب اثش ٌزاس اػت

ػجه ثیٗ إُِّ ثش پبیٝ ی ایٗ تفىش ؿىُ ٌشفت وٝ ٕٞب٘غٛس وٝ . ثٛد٘ذ -خلٛكب ٔذسػٝ ی ثبٞبٚع-  ٔیالدی 20ّٞٙذ دس دٞٝ ی 

سا كٙؼتی تِٛیذ وٙیٓ ٚ ثٝ تٕبْ د٘یب كبدس وٙیٓ، ٔی تٛا٘یٓ ثب ایجبد  (Crafts)پیـشفت فٙبٚسی ٔب سا لبدس ػبخت تب ٔلٙٛػبت دػتی 

ٔثبِی وٝ دس ایٗ ٔٛسد تٛػظ . اكَٛ ٚ ٔؼیبس ٞبیی ثبثت ثٝ ٔؼٕبسی ای ثیٗ إِّّی ٚ لبثُ اػتفبدٜ ثشای ٔشدْ ػشاػش د٘یب دػت یبثیٓ

ٕٞب٘غٛس وٝ یه یخچبَ یب یه سادیٛ ثشای اسٚپبیی ٚ آفشیمبیی یىؼبٖ اػت، ػبختٕبٖ ":ٞٙشی ساػُ ٞیچىبن ٔغشح ؿذ چٙیٗ ثٛد

 ٚ ایٗ ٔٙحلش ثٝ لشٖ اػتثٛدٜ تىِٙٛٛطی ٕٞٛاسٜ جضجذایی ٘بپزیش ٔؼٕبسی اِجتٝ  ".ٚ ٔؼٕبسی ٞٓ ٔی تٛا٘ذ ثشای آٖ ٞب یىؼبٖ ثبؿذ

 "tech" ثٝ ٔؼٙبی ٔؼٕبسی ٍ٘بٞی ثیب٘ذاصیٓ ٔی ثیٙیٓ وٝ ثخؾ دْٚ آٖ "Architecture"ٕٞب٘غٛس وٝ اٌش ثٝ ٚاطٜ ی . اخیش ٘یؼت

سیـٝ ی یٛ٘ب٘ی ٕٞبٖ تىِٙٛٛطی اػت أب آ٘چٝ ٔملٛد اػت ٍ٘شؿی اػت وٝ پغ اص ا٘مالة كٙؼتی ٚ خلٛكب دس لشٖ ثیؼتٓ، ثش 
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 . سا دیذ٘ذ"tech"ٌٛیی وٝ اص تٕبْ ٚاطٜ ی ٔؼٕبسی فمظ . فضبی فىشی جبٔؼٝ اسٚپب ٚ آٔشیىب حبوٓ ؿذٜ ثٛد

    ثب تٛجٝ ثٝ آ٘ىٝ ٔؼشفی ػجه ثیٗ إُِّ ثٝ جٟب٘یبٖ ثٝ عٛس سػٕی دس ٔٛصٜ ی ٔذسٖ آست ؿٟش ٘یٛیٛسن ا٘جبْ ٌشفت، ایٗ ؿٟش 

دس ایٗ ٘ٛؿتبس ثٝ عٛس خبف تبثیش ؿیٜٛ ی ثیٗ إُِّ سا دس ؿٟش ثٝ ٕٞیٗ جٟت . خٛد اص ثؼتشی ثشای ظٟٛس اِٚیٗ آثبس ایٗ ػجه ؿذ

اثتذا ثٝ ثیبٖ تؼبسیف ٚ اٞذاف ػجىی آٖ ٔی پشداصیٓ ػپغ ٟٕٔتشیٗ آثبس ٔؼٕبسی ثٝ ٕٞشاٜ ٔؼبئُ . ٘یٛیٛسن ثشسػی ٔی وٙیٓ

 .التلبدی ٚ فشٍٞٙی ٚ تبثیش ٌزاس اجتٕبػی ٘یض ثٝ عٛس خالكٝ ثشسػی ٌشدد

 معرفی سبک بیه الملل- 1

 شکل گیری -1-1

ؿىُ ٌیشی ٘غفٝ تفىش ؿیٜٛ ثیٗ إُِّ سا ثبیذ ثٝ ا٘مالة كٙؼتی ٚ ثٛجٛد آٔذٖ عجمٝ ی وبسٌش ٚ تِٛذ ایذئِٛٛطی ٞبی جٟبٖ    

دس اٚایُ . ٘ظشیٝ ٞبیی وٝ ثذ٘جبَ تجٛیض ٘ؼخٝ یىؼبٖ ثشای تٕبٔی افشاد جبٔؼٝ ثٛد٘ذ. ؿَٕٛ ػٛػیبِیؼت ٚ وٕٛ٘یؼٓ ٔشثٛط دا٘ؼت

دس  .وٝ كٙؼت ػبخت ٚ ػبص وٝ پیـشفت ؿٍشفی ٕ٘ٛدٜ ثٛد ٔٛسد تمّیذ ٔؼٕبساٖ آٔشیىبیی لشاس ٌشفتدس اسٚپب ٔیالدی  ثیؼتدٞٝ 

( 1386ٔضیٙی، ).  ٔیالدی ػبختٕبٖ وبسخب٘ٝ ی فبٌٛع تٛػظ ٌشٚپیٛع ٚ آدِٚف ٔبیش دس إِٓبٖ عشاحی ٚ ػبختٝ ؿذ1912ػبَ 

دٚٔیٗ جّؼٝ وٍٙشٜ ی ثیٗ إِّّی فشا٘ىفٛست ثشٌضاس ٔیالدی 1922دس ػبَ . ایٗ ثٙب سا اِٚیٗ ػبختٕبٖ ثٝ ؿیٜٛ ثیٗ إُِّ ٔی دا٘ٙذ

 دس ایٗ وٍٙشٜ ِٛوٛثٛصیٝ ٚ ٌشٚپیٛع ثٝ ثیبٖ دیذٌبٜ ٞبی خٛد دس ٔٛسد ایجبد .ٌشفتٔٛسد ثحث لشاس « حذالُ ػىٛ٘ت» ٚ ٌـت

وٝ ٔؼٕبساٖ  دس ٕ٘بیـٍبٞی دس ٔٛصٜ ی ٞٙش ٔذسٖ ٘یٛیٛسن 1932٘خؼتیٗ ثبس ػبَ . ص٘ذٌی حذالّی ثشای لـش وبسٌش پشداختٙذ

ٞٙشی ساػُ ایٗ ٕ٘بیـٍبٜ سا وٝ . اػتفبدٜ ؿذ« ػجه ثیٗ إُِّ»اص ٚاطٜ  ٔختّف اص ػشاػش اسٚپب ٚ آٔشیىب دس آٖ حضٛس داؿتٙذ،

 ؿشوت ٔؼٕبساٖ اسٚپبیی ٚ آٔشیىبیی تشتیت ٜ ٕٞشاٜة« ٕ٘بؿٍبٜ ثیٗ إِّّی: ٔؼٕبسی ٔذسٖ»ثب ػٙٛاٖ ٞیچىبن ٚ فیّیپ جب٘ؼٖٛ 

دس ایٗ ٕ٘بیـٍبٜ ثشای ٘خؼتیٗ ثبس ػخٗ اص  .ٔی پشداختآخشیٗ اثذاػبت ٚ پیـشفت ٞبی وـٛس ٞبی اسٚپبیی ٔؼشفی  ٜ ثٛد٘ذ ثٝداد

 .دؽ آٖ اسائٝ لٛاػذآٚسدٜ ؿذ ٚ « ػجه ثیٗ إُِّ»

  قًاعد ي اَداف-1-2

أب اػتمبد داؿتٙذ  ٞیچىبن ٚ جب٘ؼٖٛ ثب ٚجٛد آ٘ىٝ جٙجؾ ٘ٛ ظٟٛس ِٛوٛسثٛصیٝ ٚ ٔیغ ٚ٘ذس سٚ سا ثٝ ػٙٛاٖ ػجه ٔی پزیشفتٙذ،   

ٕٞچٙیٗ دس ایٗ ٕ٘بیـٍبٜ ِیؼتی اص ثٙب ٞبیی وٝ ٚاجذ تؼبسیف . ثشای اؿبػٝ ایٗ تفىش ٘یبص ثٝ ایجبد ایذئِٛٛطی جبٔغ تش ٚجٛد داسد

 ،(ِٛوٛسثٛصیٝ) ٚیال ػبٚا،حٛٔٝ پبسیغ ،(ٚاِتش ٌشٚپیٛع) دس دػب ٔذسػٝ ثبٞبٚعٟٕٔتشیٗ آٟ٘ب . ػجه ثٛد٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ اٍِٛ ٔؼشفی ؿذ

ثب تٛجٝ ثٝ ایٗ اٍِٛ ٞب، ػٝ لبئذٜ ی وّی سادس . ثیبٖ ؿذ٘ذ (ِضویض)ا  فیال دِفی دسپی اع اف اعٚ  (ٔیغ ٚ٘ذس سٚٞٝ)پبٚیٖٛ ثبسػّٖٛ 

 : تؼشیف اِٚیٝ اسائٝ ٕ٘ٛد٘ذ

 حجٓ ثٝ جبی جشْ. 1 

 ٘ظٓ ثجبی تمبسٖ.2 

ٔحىْٛ ٕ٘ٛدٖ تضئیٙبت .3 

   ٞش ایذئِٛٛطی وٝ ٔتِٛذ ٔی ٌشدد ثٝ د٘جبَ ٞذف ٞب ٚ غبیت ٞبیی اػت وٝ ٕٞبٖ ٔمبكذ ٚ ٘یت ٞبیی اػت وٝ افشاد سا ثٝ ؿىُ 

ٔحّٝ   ؿٟشی،،یاػبختٕبٖ ثبیذ فبلذ ٞشٌٛ٘ٝ خلٛكیبت ٔٙغمٝ  ثش اػبع ٘ظشیٝ ی فىشی ایٗ ػجه، .دادٖ آٖ ٔجذس ػبختٝ اػت
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سادیٛ ٚ دیٍش تِٛیذات فبلذ خلٛكیبت ٔٙغمٝ  یخجبَ، ٞٛاپیٕب، ای ٚ آة ٚ ٞٛایی ثبؿذ، ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ تِٛیذات كٙؼتی چٖٛ اتٛٔجیُ،

ٔی تٛا٘ذ دس سٚػتب ٞبی آفشیمبیی ٘یض ٔٛسد  ٕٞبٖ سادیٛیی وٝ دس پبیتخت ٞبی اسٚپبیی ٔٛسد ػتفبدٜ لشاس ٔی ٌیشد، .ای ٞؼتٙذ

 ٔی وپبسچٝ ػبختٗ جٟبٖثش ایٗ اػبع ایٗ ػجه اػبػب سػیذٖ ثٝ جبٔؼٝ ی آسٔب٘ی سا دسٌشٚی ی( 1386ٔضیٙی،  ).اػتفبدٜ ثبؿذ

 (1390لجبدیبٖ، ). ثیٙذ

 سبک بیه الملل در شُر ویً یًرک- 2

 شُر ویًیًرک، وگاٌ جُاوی- 2-1

 پبیتخت آٖ آِجب٘ی ٚ ؿٟشٞبی ٟٔٓ آٖ ،دس ؿٕبَ ؿشلی ایبالت ٔتحذٜ آٔشیىب .ؿٟش ٘یٛیٛسن دس ایبِتی ثٝ ٕٞبٖ ٘بْ ٚالغ ؿذٜ اػت   

٘یٛیٛسن سا ٔی تٛاٖ دس صٔشٜ . ٔیالدی ٘ؼجت دادٜ ا٘ذ15 ٚ تبػیغ آٖ سا ثٝ لشٖ ٘یٛیٛسن، ػیشاویٛص، سٚچؼتش ٚ ثٛفبِٛ اػت

 ٔیالدی ٔجّٝ اوٛ٘ٛٔی یه ػْٛ اص وُ ٔجبدالت تجبسی د٘یب دس ایٗ 2000ٟٕٔتشیٗ ؿٟش ٞبی ایبالت ٔتحذٜ آٚسد عجك آٔبس ػبَ 

ثذیٟی اػت وٝ إٞیت ایٗ ؿٟش تٟٙب ٔشثٛط ثٝ ثؼذ التلبدی آٖ ٘یؼت ٚ ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص پبیٍبٜ ٞبی . ؿٟش كٛست ٔی ٌیشد

ایٗ ؿٟش دس لشٖ ثیؼتٓ ثب ػجمت جؼتٗ اص پبسیغ ثٝ ( 1380ِٛػی اػٕیت، ). فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی لشٖ ثیؼتٓ ٘یض ؿٙبختٝ ٔی ٌشدد

. ػٙٛاٖ لغت اَٚ ٞٙش د٘یب لشاس ٌشفت ٚ ػالٜٚ ثش پیـشٚی ػیبػی ٚ التلبدی، ثٝ ػٙٛاٖ پبیٍبٜ ٞٙش ٔؼبكش ٘یض ؿٙبختٝ ٔی ٌشدد

 .ٕٞیٗ ٔٛضٛع ثؼتشی ؿذ تب ػجه ثیٗ إُِّ، ٍ٘بٞی جٟب٘ی ٚ جٟبٖ ؿَٕٛ داؿتٝ ثبؿذ

 ومًوٍ مًردی- 2-2

ٞذف تجذیُ ٔشوضی جٟب٘ی ٚ ثیٗ .    دس ٘یٛیٛسن ثیؾ اص ٞش ؿٟش دیٍشی دس آٔشیىب ػبختٕبٖ ٞبیی ثب ػجه ثیٗ إُِّ ػبختٝ ؿذ

إِّّی دس ٘یٛیٛسن ثٛد ثٝ ٕٞیٗ جٟت ثب ػبخت ٔحٛعٝ ی ػظیٓ ػٙتشاَ پبسن، دس اعشاف آٖ ػبخت اِٚیٗ ػبختٕبٖ ٞبی ایٗ 

اسجبع ثٝ  (ػٙتشاَ)٘بْ ٔیٍیشد وٝ دس آٖ ٚاطٜ ٔشوضی  (پبسن ٔشوضی)ثی جٟت ٘یؼت وٝ ایٗ فضب ػٙتشاَ پبسن . ػجه ؿىُ ٌشفت

دس ایٗ ثخؾ ثٝ اختلبس ثٝ ٔؼشفی . وُ د٘یب داسد ٚ ػؼی دس اِمبی ایٗ ٔفْٟٛ داسد وٝ ٔشوض د٘یب دس ایٗ ٘بحیٝ لشاس ٌشفتٝ اػت

 .ٟٕٔتشیٗ ٚ تبثیش ٌزاس تشیٗ ثٙب ٞبی ایٗ ؿیٜٛ دس ؿٟش ٘یٛیٛسن ثٝ تشتیت صٔب٘ی ٔی پشداصیٓ
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  ساختمان مک گراَیل-2-2-1
 اٞذاف ثیبٖ وبّٔی اص  یىی اص ٘خؼتیٗ ثٙب ٞبیی ثٛد وٝ٘ئٛ ٌٛتیه ٚ اثش ٔؼٕبس ٔؼشٚف، سیٕٛ٘ذ ٞٛد، ثٙبی ٔه ٌشاٞیُ ثٝ ػجه   

پٙجشٜ ٞبی .  داؿت عجم60ٝ ػبختٕبٖ ٔه ٌشاٞیُ وٝ دس عشاحی آٖ فىشی كٙؼتی ٚجٛد داؿت .ثذػت ٔی دادػجه ثیٗ إُِّ 

ٍٕٞی ػبختٕبٖ سا ثٝ  سً٘ ٞب ٚ پشداخت ٞب ثٝ ػجه ٔذسٖ یب آست دوٛ ٚ ػفبَ ٞبی ػجض ٔبیُ ثٝ آثی دس ثٙب، ٔذسٖ ٚ ثبسیه،

 ٔیالدی تٕجیذ ؿذ ٚ دس وبتبِٛي ٕ٘بیـٍبٜ آٖ سا چٙیٗ تٛكیف 1932 اص ایٗ ثٙب دس ٕ٘بیـٍبٜ .حشوتی ٔذسٖ ٌٛ٘ٝ ػٛق ٔی دٞذ

تشاٚٚ٘ب،  )".لفغ ػش ثؼتٝ ی فٛالدی ثبؿذ"ٔه ٌشاٞیُ ثٝ عشص ػبِی تٛا٘ؼتٝ اػت ثیبٍ٘ش ایذٜ ی اِٚیٝ ی خٛد ػبختٕبٖ ":وشد٘ذ

1385) 

 

  مقر سازمان ملل-2-2-2
تشویجی اص دٚ دیٛاس ػبختٕبٖ ایٗ  .اِٚیٗ آػٕب٘خشاؽ ؿیـٝ ای ؿٟش ٘یٛ یٛسن اػت ػبختٕبٖ دثیش خب٘ٝ ی ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ،   

 لذ ػّٓ "سٚدخب٘ٝ ایؼت" آثی ٚ دٚ دیٛاس وٓ ػشم اص جٙغ ٔشٔش خبوؼتشی دس عشفیٗ ٔی ثبؿذ وٝ دس وٙبس -ثضثّٙذ ؿیـٝ ای ع

 ثب چٙیٗ ػظٕت، دس صٔبٖ ػبختؾ دس ؿٟش ٘یٛ یٛسن ثٝ ٔٙضِٝ ا٘مالثی دس ٔؼٕبسی ؿٟشی ایٗ ٔٙغمٝ ثٝ ػبختٗ ثٙبیی. وشدٜ اػت

 3500 ٔتش، اػتمشاس دفبتش 87 ٔتش ٚ 165ی ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ ثب ثّٙذای   عجم35ٝثٙبی  (1390لجبدیبٖ،  ).حؼبة ٔی آٔذ

ایٗ ثشج اص ِحبػ ٔؼٕبسی ثٙبیی ثیٗ إِّّی ( 1385تشاٚٚ٘ب،  ). وبسٔٙذ ٚ ٔحُ ػىٛ٘ت دثیش وُ ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ اػت،دیپّٕبت

یه ٔؼٕبس ثشجؼتٝ ی ٘یٛ یٛسوی ثٝ  . ثذیٗ ٔؼٙی وٝ دس عشاحی آٖ یه ٕٞىبسی ثیٗ إِّّی ٚجٛد داؿتٝ اػت،ٔحؼٛة ٔی ٌشدد

اػىبس " فشا٘ؼٛی ٚ "ِٛوٛسثٛصیٝ"ٞشیؼٖٛ ثب ٕٞىبسی ٔىغ آثشأٛٚیچ، ػشپشػتی ٌشٜٚ عشاحبٖ سا اص ػشاػش د٘یب ٔثُ .٘بْ ٚاالع وی

دس حبِیىٝ فٗ  ٘تیجٝ ی تالؽ ِٛوٛسثٛصیٝ ی فشا٘ؼٛی اػت حبكُ وبس ثیـتش.  ثشصیّی ثش ػٟذٜ ٌشفتٝ ٚ ثٝ عشاحی پشداختٙذ"٘یٕبیش

دیٛاس ٞبی خبسجی ػبختٕبٖ ٞبی ثّٙذ ثب اػىّت فٛالدی غیش ثبسثش ٚ ثذٖٚ ػّٕىشد ػبصٜ ای ٚ تـىیُ  آٚسی ػبخت دیٛاس ٞبی ٕ٘ب،

،ثٙبی دثیش  ػش ا٘جبْ .ٍٕٞی اص ٔـخلبت ٔؼٕبسی آٔشیىبیی ٞؼتٙذ ؿبُٔ آػب٘ؼٛس ٚ ػیؼتٓ تٟٛیٝ ی ٞٛا، ٞؼتٝ ٞبی ٔشوضی،

 . ٔجذَ ؿذ"ٕٞىبسی ثیٗ إِّّی"خب٘ٝ ی ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ ثٝ ػٕجُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.flickr.com ػبختٕبٖ ٔه ٌشاٞیُ، ٔبخز -  3 تلٛیش

  www.greatbuilding.com ػبختٕبٖ ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ، ٔبخز - 4تلٛیش 



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 
 

  ساختمان سیگرام-2-2-3
ایٗ ثٙب اِٚیٗ اثش ٚ٘ذسسٚ دس ؿٟش ٘یٛیٛسن، اِٚیٗ آػٕب٘خشاؽ ثش٘ضی ٚ اِٚیٗ ػبختٕبٖ ثب دیٛاسٞبی ؿیـٝ ای اص وف تب ػمف    

اٌش چٝ ثٝ دِیُ ٚجٛد خب٘ٝ ی ِٛس دس عشف دیٍش خیبثبٖ، اِٚیٗ ػبختٕب٘ی ٘جٛد وٝ ثب ػجه ثیٗ إِّّی دس ٔیذاٖ پبسن ؿٟش . اػت

ایٗ ( 1386ٔضیٙی، . )٘یٛیٛسن ػبختٝ ٔی ؿذ، أب لغؼبً یىی اص ثب ؿىٜٛ تشیٗ آػٕب٘خشاؽ ٞبیی ثٛد وٝ تب آٖ صٔبٖ ؿىُ ٔی ٌشفت

ٜ ثب دػت كیمُ دادٜ ؿذٜ ا٘ذ ٚ یه ػىٛی ٌشا٘یتی  ن عجمٝ داسای ؿیـٝ ٞبی ثش٘ضی سً٘ ٚ چٟبس چٛة ٞبی ثش٘ضی اػت38ثشج 

ثبصدیذ اص آٖ ٞٙشی ساػُ ٞیچىبن پغ اص  . لشاسداسد–وٝ ػىغ ػبختٕبٖ سا ٔٙؼىغ ٔی وٙذ - ٔشتفغ دس وٙبس دٚ اػتخش فٛاسٜ داس

  ". ٞشٌض ایٗ لذس تٙٛع ٚ صیجبیی سا دس ػیٗ ػبدٌی ٘ذیذٜ ثٛدْ":چٙیٗ ٘ٛؿت

 مرکس تجارت جُاوی- 2-2-4

دس .  ػپتبٔجش ثیؾ اص پیؾ ؿذ یىی دیٍش اص ػبختٕبٖ ٞبی ػجه ثیٗ إُِّ ثٛد11   ٔشوض تجبست جٟب٘ی ؿٟشتؾ پغ اص ٚالؼٝ ی 

فؼبِیت ٞبی التلبدی ٚ تجبسی آٔشیىب فشاٞٓ ٟٕٔتشیٗ  عجمٝ ، ٔجٕٛػٝ ای سا ثٝ ػٙٛاٖ ٔش وض ا٘جبْ 51 تب 34چٟبس ثشج اداسی آٖ 

اص ثبالی ایٗ ( 1385تشاٚٚ٘ب، ). ثٛد٘ذ فٛت استفبع ثّٙذتشیٗ ثشج ٞب ی جٟبٖ 1353 عجمٝ ٚ 110سج ٞبی دٚلّٛ ثب  ة.ثٛد٘ذآٚسدٜ 

  . ویّٛٔتشی اص ٞش عشف سا دیذ45 تب ؿذػبختٕبٖ ٞب ٔی 

 جمع بىدی

ؿیٜٛ ی ثیٗ إُِّ ثٝ ػٙٛاٖ یه ػجه ٔؼٕبسی ثّىٝ یه ایذِٚٛطی اص دٞٝ ی ػی ٔیالدی ٔغشح ؿذ ٚ تٛا٘ؼت ثیؾ اص چٟبس    

دٞٝ ثش ٔؼٕبسی ؿٟش ٘یٛیٛسن تبثیشٌزاس ثبؿذ ٚ ػبختٕبٖ ٞبیی وٝ ثٝ تجؼیت اص ایٗ ػبختٕبٖ ٞب دس دٌش ٘مبط صٔیٗ ػبختٝ ؿذ٘ذ 

دس جٛاة ٔٙتمذا٘ی وٝ اص پبیٝ ٚ ثٗ ٔخبِف چٙیٗ ٔؼٕبسی . دِیُ ثش ٔمجَٛ ٚالغ ؿذٖ ایٗ ٔؼٕبسی دس ثشٞٝ صٔب٘ی خبف خٛد اػت

ٞؼتٙذ ثبیذ ٌفت ؿبیذ ایٗ ٔؼیشی ثٛد وٝ ٘بٌضیش ٔؼٕبس آٖ ثشٞٝ ٔی ثبیؼت عی ٔی وشد تب ثٝ ایٗ ٘مغٝ ثشػذ وٝ ضؼف ٞب ٚ 

پغ ؿبیذ ثٟتش ثبؿذ ثٝ جبی آ٘ىٝ آ٘شا ٔؼیشی خغب دس تبسیخ ٔؼٕبسی . چبِؾ ٞبی آ٘شا دسن ٕ٘بیذ ٚ آ٘شا ثؼٙٛاٖ وٕبَ ٔغّك ٍ٘ٙشد

 . آ٘شا ٌزسٌبٞی دس جٟت تىبُٔ ٔؼٕبسی پٙذاسیٓ- آ٘غٛس وٝ ِٛػی اػٕیت ٔؼتمذ اػت-تٛكیف ٕ٘بییٓ
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