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 چکیده
محیطی  کی وهنگی، ایدئولوژیفرگیری آن برآیند شرایط گوناگون اجتماعی، اقتصادی، مسکن دارای ابعاد گوناگونی است که شکل

 در تمامی ابعاد زندگی از جمله محل زندگی موجب بروز دگرگونی ،شرایطاین ر یبا تغی گرایش به تجددمدرنیته و یا همان است. 

غفلت از آثار مدرنیته در معماری مسکن ده است. کر ایعمدهرا دستخوش تحوالت  سازمان فضایی شهر و مفهوم خانهشده و 

تحوالت  زاییده های مسکونیمجتمعدر این میان با نااطمینانی همراه شود. ی شهری ریزی برای زندگهد شد تا برنامهواموجب خ

متداول شده و اکنون  50از دهه این نوع از مسکن  در شهر تبریزاست. مدرنیته  اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از

ها تبریز را این ساختمان ای از سیمای شهربخش عمده داشته وها سکونت مجتمعن این شهر در ای شهرونداناز  تعداد زیادی

ریزی شهر تبریز از اهمیت باالیی برخوردار این بناها در برنامهبنابراین، شناسایی عوامل شکل دهنده معماری دهد. تشکیل می

بر دهند، تشکیل میرا  مدرنیته اصلی ابعادکه ی اساقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سی هایمولفهاثر قصد دارد این مقاله  است.

برای این منظور با نظرسنجی از . مورد بررسی قرار دهد های مسکونی معاصـر در شهر تبریزابعاد مختلف معـماری مجتمع

پالن،  ا،نمطراحی مذکور در  هایمیزان توجه به هر یک از مولفه (AHP) 1سلسله مراتبیفرایند تحلیل  به کارگیری ومتخصصان 

های آنها مورد سنجش قرار گرفته و اهمیت و تاثیر مولفهو تراکم  ، سازهو انتخاب مکان، مصالحها این مجتمعگیری جهتفرم و 

در  مدرنیتهدهد ایج حاصل نشان مینت. های مسکونی مقایسه و مشخص شده استگیری ابعاد معماری مجتمعمدرنیته در شکل

های میزان تاثیر ابعاد مختلف مدرنیته در تحوالت معماری مجتمعبوده اما ونی تبریز موثر سکهای مساخت معماری مجتمع

همچنین از بین  است. بوده موثر این بناهاگیری اقتصادی بیشتر از سایر عوامل در شکل بعدمسکونی تبریز یکسان نبوده و 

 تبریز داشته است. سکونیهای ماری مجتمععمهای اقتصادی، سودگرایی بیشترین تاثیر را در تمامی ابعاد ممولفه

 ی تبریزهای مسکون، مجتمعمدرنیته، بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و فرهنگی، بعد سیاسی کلیدی: واژگان
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1 Analytic Hierarchy Process (AHP) 
 مقاله: ارجاع به این
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 لهئمس بیان 

دهد که مسکن همراه با ادوار تاریخی دچار تحوالت عمده شده مختلف نشان می های بشر در دورانگاهمروری بر زیست
ریزی شهری شناخت این تغییرات و عوامل واهد داشت. از دیدگاه برنامهرات همچنان ادامه خرسد این تغییمی رظو به ن
ثر ؤمگذاری مناسب جهت توسعه شهرها سازی برای سیاستتواند در زمینهکننده آن اهمیت باالیی داشته و میتعیین
هایی مانند تراکم، طراحی ، شاخصذاردگمیثیر أتشهر  یامهای معماری مانند نما بر سیعالوه بر این که شاخصباشد. 
اهمیت است. ز ئحاهای شهر ریزیگیری بنا در برنامه، نوع سازه و مصالح و همچنین فرم و جهتیابیمکان پالن، 

 .دوشریزی شهری محسوب میبرنامه ةحوزهای مطالعاتی در ها از اولویتبر این شاخصثر ؤمبنابراین شناسایی عوامل 
ها ایجاد و از این طریق شهرها را متحول نموده است، اساسی در این شاخصای مهمی که تحوالت هیکی از پدیده

وجود نفوذ با است.این تحوالت به دور نمانده ترین شهرهای ایران از عنوان یکی از بزرگبهشهر تبریز  باشد.مدرنیته می
رده و متمرکزی در این حوزه مسکن، مطالعات گست آن بر معماری رفشگ آثار مدرنیته در همه ابعاد زندگی و تاثیرات

و بررسی نقش هر تبریز های مسکونی تحوالت ناشی از مدرنیته در مجتمعبررسی  انجام نشده است. هدف این مطالعه
است.  هم با های مسکونی در شهر تبریز در مقایسهگیری ابعاد معماری مجتمعهای مختلف مدرنیته در شکلیک از جنبه

معماری  برمدرنیته  -1 :پاسخ دهد ،ف پژوهش حاضر دارداهداکه ریشه در  زیرهای پرسش رود بهظار میین انتبنابرا
ابعاد مختلف مدرنیته در تحوالت معماری  نقش هر کدام از -2 ؟داشته استتأثیری چه های مسکونی تبریز مجتمع
 ؟های مسکونی تبریز چه اندازه بوده استمجتمع

 

 شپژوه مبانی نظری
 مدرنیته و ابعاد آن -الف

-نمیگردد، اما هر چیز تازه و هر پدیده جدیدی را میگرچه ریشه کلمه مدرن و معنای لغوی آن به امر تازه و جدیدی باز 

های توان مدرن نامید. امر مدرن محصول تحول زندگی انسان از حالت سنتی به حالت جدیدی است که پس از انقالب
وجود آمد و وضعیت متفاوت و شرایط بههای صنعتی درغرب و پس از انقالبدر اروپا و امریکا سیاسی بزرگ  - یعاماجت

خود به  ( در آغاز کتاب2013) 1گیدنز .های گوناگون بر زندگی انسان حاکم کردو ساختارهای جدیدی را در تمام عرصه
شود که از سده هفدهم بوط میسازمان اجتماعی مر یی از زندگی یااههپردازد. به نظر او مدرنیته به شیوتعریف مدرنیته می

( در مورد برخی از معیارهای 1958) 2لرنر .به بعد در اروپا پیدا شد و به تدریج نفوذی کم و بیش جهانی پیدا کرده است
نشان ( 2016) 3آپتر .یابه روش مشابه دیوید کند. کند، اما بر ارتباطات فکری تأکید میکلی مدرنیزاسیون صحبت می

دهد که مدرنیزاسیون روند هدایت و کنترل آگاهانه پیامدهای اجتماعی افزایش تمایز نقش و پیچیدگی سازمانی در می
نمودهای عینی مدرنیزاسیون عبارتند از رشد کاربرد روزافزون علم و تکنولوژی، (. Apter, 1965, 16یک جامعه است. )

نی، صنعتی شدن، دنیاگروی، دموکراتیزه شدن سیاست، آموزش یا، شهرنشینیازهای دن با یعاماجت انطباق مداوم نهادهای
دوب،  ترین ویژگی نوسازی، رشد و گسترش عقالنیت است )ماچارانعمدهدسترسی به وسایل ارتباط جمعی،  و

بر دگی تحمیل شده نز طعنوان یکی از شرایبهمدرنیته  به «مدرنیته و معماری»( در کتاب 1999) 4هاینن (.1377،30

های عمیق بر روشثیر أتند اجتماعی، اقتصادی مدرنیزاسیون اشاره نموده که شامل گسست سنت و افراد توسط فرآی
 زندگی و عادات روزانه است. 
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Yi ,)مدرنیته است  2و گروه دوم ابعاد نهادی 1شود، گروه اول ابعاد فکریمعموالً مدرنیته در دو گروه از ابعاد تعریف می

-از مجموع مباحث نظریهها تأکید دارد و ابعاد نهادی به تغییرات جوامع. فتارهای فردی انسانذهنی به ر(. ابعاد 2006

 3گیری نمود که مدرنیته و مدرنیزاسیون در توان چنین نتیجهمی( 2199) 3( و هال2013گیدنز )پردازان مختلف از جمله 
 :(Singh, 2015افتد )بعد عمده اتفاق می

  . مدرنیزاسیون اجتماعی و فرهنگی.3. مدرنیزاسیون سیاسی، 2 ،اقتصادی. مدرنیزاسیون 1
مدرنیزاسیون اقتصادی به تغییر نگرش به کسب سود، فعالیت اقتصادی عقالیی، استفاده زیاد از تکنولوژی پیشرفته و  

 یهاگرایی یکی دیگر از شاخصافزایش مصرف تالش مستمر برای ایجاد تغییرات نوآورانه در سیستم تولید اشاره دارد.
 و(، مدرنیته اقتصادی به طور فزاینده با پیشرفت در تکنولوژی 1973) 4از منظر آیارهمچنین  ادی است.رنیزاسیون اقتصدم
 م مرتبط است. لع

کند. ها، و قوانین ایجاد و متاثر میها، برنامهاز طریق سیاست را اتتغییرجنبه سیاسی مدرنیته مربوط به قدرتی است که 
کنند که آزادی مشارکت ای جامعه فرصت پیدا میهای حاشیهزمانی که مدرنیته سیاسی جامعه بوجود می آید، بخش

شود. بنابراین، جنبه سیاسی مدرنیته، نها حفظ میانون اساسی، حقوق آدر پارلمان و ق نینو از طریق تصویب قواداشته 
(. در حقیقت، جایگزینی Singh, 2015, 58ماهیتاً فکری بوده و قادر است بر رفتار و نگرش طبقه نخبگان تاثیر بگذارد )

-Nisbet, 1972, 250)و سیاسی است مرقل شانه مدرنیته درمدیریت و اداره استبدادی افراد با یک سیستم قانونی، ن

251 .) 
اساساً فرآیند تغییر فرهنگ است  اجتماعی و فرهنگی باید توجه داشت که مدرنیزاسیون خود ونمدرنیزاسی در ارتباط با 

آورد که به موجب آن تغییرات در های اجتماعی جدیدی را به وجود میو ارزشکه دنیای دیدگاه عقالنی و علمی 
ختار اجتماعی ات آشکار که در ساتحت تأثیر مدرنیزاسیون، تغییر  گیرد.های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی صورت مینظام

گرایی، جهانیگرایی به بخشیسنتی رخ داده است و در این مورد در اکثر جوامع سنتی جهان از اقتدارگرا به دموکراسی، 
به خانواده  گستردهده عاطفی بودن به عقالنیت، خانواگرایی، دگماتیسم و انسان، قوم گرایی به ییفردگرا هولوگرام به 

انتسابی به موقعیت اجتماعی، نابرابری به برابری، شووینیسم مردانه به توانمندسازی زنان و ...حرکت ای، موقعیت هسته
هایی از ای بخشجنبه اجتماعی مدرنیته، برابر است با ظهور تغییرات در فرایند شهرسازی، افزایش توده نموده است.

ای، حرفههای مدنی، رشد هستند؛ آن هم در مراکز شهری که در آن انواع خاصی از فعالیتجمعیت که مدام در حال 
 (. Singh, 2015, 56) طور مستمر در حال توسعه هستندبهها متمرکزتر شده و اقتصادی و غیره در جریان بوده و شرکت

( به 1در جدول )های مهم ابعاد مدرنیته شاخصاز مجموع مباحث فوق و بر اساس آن چه در مورد ابعاد مدرنیته ذکر شد، 
 ارائه شده است. تفکیک ابعاد 
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 های مهم ابعاد مدرنیتهشاخص -1جدول 

 یتهمدرنهای شاخص ابعاد مدرنیته

 فرهنگی-اجتماعی

 فردمحوری

 ساختار دموکراتیک خانوادگی

 ایخانواده هسته

 روابط خویشاوندی محدود

 اس شایستگیها بر استوزیع موقعیت

 حاکمیت روابط ثانویه

 کثرت گرایی

 باسوادی

 برابری جنسیتی

 لیبرالیسم

 نرخ رشد جمعیت باال

 شهرنشینی باال

 سیاسی

 دموکراسی

 سکوالریسم

 آزادی فردی

 دولت رفاه

 قوانین مکتوب

 اختیارات غیرفردی عقالئی

 شهروندگرایی

 دفاع نظامی دولتی

 ات دولتی قویاختیار

 اقتصادی

 اقتصاد صنعتی

 داریسرمایه

 روابط اقتصادی بر اساس معاهدات

 اقتصاد بازار محور

 نوآوری و کارآفرین

 تغییرپذیری شغلی

 تقسیم کار پیچیده

 تکنولوژی پیشرفته

  

 

 های مسکونی در ایراناثرات مدرنیته بر ابعاد معماری مجمتع -ب

ا ـجامعه م. ستن اجریادر نیز ن کنواهمو ست ه اشدز غاآپیش ن یک قرود حدان از یراجامعه در نیته ربه مدار گذ
د جوونی اوافری هادکمبواره نظر فنی نیز هموو از شته اندر ختیادر اکامل رت صوبهرا نیته رمدی یرساختهاه زاـیچگـه
تقلیل رن مدری معمای از به تقلید ظاهره اخت گاسی هاهشیود در موجوهای نتوجه به نقصابانیز ری اـت. معمـساشته دا

ه ـت نـسی اهرـد شـشری، راـه معمـت نـسزی ااـس نساختماد نچه تولید می شوآ»: همدی آحائراز به نقل است. یافته 
نیز از این روند جمله تبریز مناین امر بسیاری از شهرهای جهان را شبیه هم کرد و شهرهای بزرگ ایران . «زیاـهرسـش
ها کم کم از حالت افقی به شکل داری و تغییر سبک تولید و معیشت، خانهدر ایران با شروع عصر سرمایه. دنبوبهره یب

 .های مسکونی و آپارتمانی درآمدنددار به مجتمععمودی و از حالت حیاط
 درجة در دید. توانمی هاتزیین و نما در را تغییرات بیشتر نتیجه در شد، شروع ظاهرنگری با ایران به نوگرایی ورود روند

 اندک نیز بناها این در استفاده مورد مصالح تحواّلت این مسیر گرفت. در خود به مدرن عملکردی ها،پالن فرم دوم
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داد. با ورود مفاهیم  تغییر کلی به را ایران معماری چهره جدید فضاهای و عناصر ورود نهایت در شدند. عوض اندک
اشاره کرد. دومین عامل تأثیرگذار، « طبقه»تغییر در  توان بهچار دگرگونی شدند. در کنار این تغییر میها نیز دجدید، پالن

(. 1394نژاد و منصوری مجومرد، )مهدوی ضافه شدن فضاهای جدید به خانه شدافزایش طبقات بنا بود که باعث ا
صورت بالکن و تراس درآمده است )صارمی، بهمدرن، حیاط به طبقات باال منتقل شده و های ساختمانهمچنین در 

تأثیر این دگرگونی قرار تحتشد های ایرانی استفاده میحتی استفاده از اجزاء تزئینی که قبالً فراوان در ساختمان (.1374
 .(1385پور، گرفت )جانی

ساختمانی شکل خاصی از های ابداع بتن، فوالد، انواع مصالح ساختمانی و تغییر در سیستم و با پیشرفت تکنولوژی
فضاهای  وبندی بخش عمومی و خصوصی، شب و روز روابط و تقسیم(. 14: 1389معماری به وجود آمد )مهرآیین، 

-های خواب یافت و آشپزخانهخشک و تر به هم نزدیک شدند حمام و توالت در سازمان فضایی خانه جایی در کنار اتاق

  .(15 ،1395 )مفیدی، ای بهداشتی و کاربردی آشپزخانه دادندهبه فضا های قدیمی و تاریک جای خود را
ساری خانه را به وجود سازی صنعتی، با جایگرینی شیوه ساخت جدید، نوعی همگنگسترش الگوهای معماری و خانه 

بل ها و فضاهای شهری قاهای بین شهرهای بزرگ دنیا از نظر ساختمان( به طوری که شباهت1388ی، حائراند )آورده
های سربه فلک کشیده و بناهای مکعبی و مستطیلی با مصالح سنگ، ها و برجها آپارتماندرک است. چرا که در همه آن

آالت مربوط به آشپزخانه، دگرگونی اساسی در شیشه، سیمان و آهن به چشم می خورد. همچنین تسلط یافتن ماشین
رشد صنعت ساخت و دکوراسیون، دیوارها برداشته شد و فضاهای باز با (. 23 ،1395وجود آورده است )مفیدی، فضاها را به

ها در جبهه بیرونی خانه نماسازی را متنوع و برونگرایی را تقویت کرد )علی جای سبک سنتی را گرفت، حضور پنجره
انی و مالقات، اش مانند محل میهم(. با توسعه شهرنشینی نیز، خانه بسیاری از کارکردهای سنتی1392 کرانی:و  الحسابی

 ،1387ها، محل کار و تولید، همه چیز به جز محل خواب را به فضاهای شهری منتقل کرده است )فاضلی، محل جشن
63.) 

ها امنیت شود، دید به داخل خانههای امروزی ایران به درونگرایی و حفظ حرمت خانه و خانواده توجهی نمیدر خانه
های والدین و فرزندان، میان محرمان خانه مرز و جدایی انداخته است، جدایی اتاق ها را از بین برده وروانی خانواده

جدایی که متاثر از تحوالت مدرن است و ریشه سنتی ندارد، تفکیک فضاهای خواب از فضای خوردن و انجام فعالیت 
فتن حریم و وجود اشراف و از بین ر (.21، 1395شود )مفیدی، های خانه امروزی محسوب مینیز از ویژگی های روزمره

در نظر نگرفتن آن، حذف قسمت یا تمامی دیوار حیاط، عدم وجود فضاهای نیمه خصوصی و نیمه عمومی و حذف 
. از نمودهای مسکن معاصر است فضاهای بینابین، بلندسازی نامناسب و عدم نور و تهویه مناسب، ارتباط مستقیم با شهر

و میدان های جدید ها اعث ایجاد یک دگردیسی در معماری شد. احداث خیابانتبدیل شدن شهر سنتی به شهر مدرن ب
(. استفاده از فرم های مدور، پنجره های پیش آمدة 136 ،1393اهمیت بخشید )قبادیان، ها به نمای بیرونی ساختمان

(. اتاق 254، 1388، و آپارتمان های تجاری ـ مسکونی شد )بانی مسعودها کمانی، بالکن های کمانی وارد طرح خانه
فضای هال که به جای نشیمن طراحی قرار دادن و تراس های قابل استفاده ، ها های خواب رو به جنوب و دارای بالکن

  (.270، 1388بانی مسعود، اصلی مربوط می شود ) و مستقیماً در ارتباط با آشپزخانه و از طرف دیگر به ورودی شده است
های بارز در خانه های مدرن است ی و ارتباط مستقیم بیرون با درون یکی از ویژگیعدم وجود سلسله مراتب فضای

ها و متناسب بودن متراژ واحدها با طبقه اجتماعی مخاطب )متراژ (. محقّر و مفصّل بودن پالن166 ،1393)منتظر، 
درن است. واحدهای مسکونی های دیگر مسکن ممترمرّبع متغیّر است( از ویژگی 200مترمرّبع در تا  40از ها خانه

درآمد ساخته شده، در حالی که واحدهای مسکونی  های میانی و جنوب و برای قشرکمهای بخشکوچک عمدتاً در کوی
 (.1393اند)طالبی و همکاران، های میانی و شمال هستند و برای کارمندان با درآمد متوسّط ساخته شدهبزرگتر در کوی

جدید ساخت مانند پیش ساختگی و یا ترکیب دیوار باربر، سقف تیرآهن و طاق ضربی استفاده  هایقبالً در بناها از روش
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( کوچک بودن، 1387فاضلی ) باشد.این روش کمتر متداول می ولی در حال حاضر .(1393شد )طالبی و همکاران، می
ل مسکن می داند. عالوه بر این تراکم، اثرات مدرنیته بر تحو ساده بودن، حداکثر استفاده از فضا، فاقد نشانه و رنگ از

های پیشرفت سازی با استانداردسازی از آثار مدرنیسم بر تحوالت مسکن است زیراانبوه سازی، همسان و همشکل
ها دهد میلیونسازی مواد و بلندکردن اجسام سنگین و آسانسور و غیره اجازه میدر حمل و نقل، ذخیرهویژه بهتکنولوژی 

های بسیار بلند و متراکم ساخته شود ماشین اجازه می دهد که از هر ا متراکم شوند، شهرها با ساختمانآدم در شهره
-( به خالصه2در جدول ) (.1381شود )پاپلی یزدی، مشکل میها ساخته شود و همه چیز های هزاران بلکه میلیونوسیله

 ست.های مسکونی اشاره شده اای از آثار مدرنیته در معماری مجتمع
 

 های مسکونیاثر مدرنیته بر ابعاد معماری در مجتمع -2جدول 

 منبع اثر

 کاهش تزئینات وساده بودن
؛ حقیر و 1387فاضلی، ؛ 1394نژاد و منصوری مجومرد، مهدوی

 1393؛ منتظر، 1395کامل نیا، 

 1393؛ منتظر، 1394نژاد و منصوری مجومرد، مهدوی برونگرا شدن پالن

 ع مصالح )استفاده از سنگ، شیشه، سیمان و آهن(تغیییر در نو
فاضلی، ؛ 1394مجومرد، نژاد و منصوری ؛ مهدوی1393قبادیان، 
؛ 1395مفیدی و همکاران، ؛ 1395حقیر و کامل نیا، ؛ 1387

 1393؛ منتظر، 1395مفیدی و همکاران، 

 1394نژاد و منصوری مجومرد، مهدوی ایجاد فضاهای جدید

 1394نژاد و منصوری مجومرد، مهدوی وارداتی عناصر معماری

 افزایش طبقات ورشد عمودی
طالبی و همکاران، ؛ 1394نژاد و منصوری مجومرد، مهدوی

 1393؛ منتظر، 1395مفیدی و همکاران، ؛ 1393

 1393طالبی و همکاران،  مطابقت اندازه خانه با موقعیت اجتماعی فرد و منطقه سکونت

 خت و استفاده از تکنولوژیهای ساشروتغییر 
حقیر و کامل نیا، ؛ 1387فاضلی، ؛ 1393طالبی و همکاران، 

؛ 1393؛ منتظر، 1388؛ حائری،1395مفیدی و همکاران، ؛ 1395
 6200، 1لین

 1393طالبی و همکاران،  وجود نظم در جهت قرارگیری بنا

 1388 حائری،؛ 1395مفیدی و همکاران، ؛ 1387فاضلی،  کوچک شدن

 1387فاضلی،  حداکثر استفاده از فضا

 1395حقیر و کامل نیا، ؛ 1387فاضلی،  فاقد نشانه و رنگ و بناهای مکعبی و مستطیلی هم شکل

 1387فاضلی،  عملکردگرایی

 1387فاضلی،  کاهش فضاهای اجتماعی در خانه و انتقال آن به بیرون

 1387اضلی، ف کاهش پنهان سازی وبازتر شدن قلمرو حریم خصوصی

 1388؛ حائری،1387فاضلی،  به استاندارد و ضوابط دولتیمقید بودن 

 1388 ؛ حائری،1395حقیر و کامل نیا، ؛ 1381پاپلی یزدی،  انبوه سازی و افزایش تعداد واحدها

 1388 حائری،؛ 1395حقیر و کامل نیا،  ها و عریض شدن آنهاافزایش پنجره

 1395؛ مفیدی و همکاران، 1395حقیر و کامل نیا،  بند هندسه( پالن آزاد )آزاد از قید و

 وجود تراس
صارمی، ؛ 1393؛ منتظر، 1388حائری،؛ 1395حقیر و کامل نیا، 

1374 

 1395حقیر و کامل نیا،  نمای آزاد

 1395حقیر و کامل نیا،  وجود پیلوت

 1395حقیر و کامل نیا،  فاصله از مرکز شهر تغییر

 1393؛ منتظر،  1388حائری،؛ 1395حقیر و کامل نیا،  بینابینحذف فضاهای 

 1388حائری،؛ 1395حقیر و کامل نیا،  وجود اشراف و از بین رفتن حریم
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 منبع اثر
 1395حقیر و کامل نیا،  مناسب گیریجهتعدم توجه به 

 1388 حائری، تاسیسات آسایشی

قرار تغییر در سازمان فضایی و عملکرد اندام خانه )در کنار هم 
گرفتن فضاهای خشک و تر، تفکیک به فضای شب و روز و 

 خصوصی و عمومی(
 1393؛ منتظر، 1395؛ مفیدی و همکاران، 1388حائری،

 1388حائری، ورود دولت به عرصه ساخت

وجود پارکینگ و سبک سازی بنا و نازک شدن دیوارها، ضرورت 
 کاهش فضای سبز

  1388حائری، 

  

، طراحی پالن ،تراکم، یابیمکاندر ابعاد نما و پوشش ساختمان، مسکن ار مدرنیته بر معماری بر اساس مطالب فوق آث
 مشهود است. گیری بنافرم و جهت، انتخاب سازه و نوع مصالح

 

 وهشژپروش 

های مسکونی مجتمعبرخی های معماری اول مشخصات و ویژگی ةمرحلپذیرد. در این مطالعه در دو مرحله انجام می
کارگیری روش تحلیل اکتشافی به شناسایی تحوالت هآوری شده و با ببا استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه جمعز تبری

دوم با ارائه تحوالت مشاهده شده به متخصصان  ةمرحلشود. در پرداخته می تبریز های مسکونیرخ داده در مجتمع
های مربوط به ابعاد شود تا اهمیت هریک از شاخصته میها خواسریزان شهری و شهرسازی از آنمعماری و برنامه

کارگیری روش هدر ادامه با باقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مدرنیته را در وقوع این تحوالت مشخص نمایند. 
 هایگیری تحوالت معماری مجتمعها و ابعاد مدرنیته در شکلنقش شاخص ندیبرتبه( به AHPتحلیل سلسله مراتبی )
پذیری، بکارگیری روشهای کیفی روش سلسله مراتب تحلیلی با توجه به سادگی، انعطافپردازیم. مسکونی شهر تبریز می

ریزی برنامهتواند در بررسی موضوعات مربوط به ها میو کمی به طور همزمان و نیز قابلیت بررسی سازگاری در قضاوت
های مربوط به مدرنیته شایان ذکر است که ابعاد و زیر شاخص (.1380)زبردست،  ای کاربرد داشته باشدمنطقهشهری و 

( 1الگوی سلسه مراتبی این مطالعه مطابق با نمودار ) تهیه شده است. مبانی نظریای و براساس با مطالعات کتابخانه
ه قرار گرفته عبارت مدرنیتثیر أتتحتکه های مسکونی ابعاد معماری مجتمعترین با توجه به مطالعات پیشین، مهماست. 

در نهایت  گیری و، فرم و جهت، انتخاب سازه و نوع مصالحساختمانی و جمعیتی(، طراحی پالن) تراکمیابی، مکاناز 
ابعاد مدرنیته طبق مطالعات استخراج شده از مبانی نظری همچنین  .استهای مسکونی طراحی نما و پوشش مجتمع

 صادیتاقهای مهم بعد ( شاخص1) که طبق جدول و بعد اجتماعی و فرهنگی بودهمقاله شامل بعد اقتصادی، بعد سیاسی 
افزایش اختیارات  ،های بعد سیاسی مدرنیتهگرایی، سودگرایی، صنعتی شدن و پیشرفت فناوری، شاخصعبارتند از مصرف

های مهم بعد اخصدولتی و مقررات دولتی، ورود دولت به بخش ساخت و ساز مسکن، دولت رفاه و شهروندگرایی و ش
ای و باالو شهرنشینی، خانواده هسته اجتماعی و فرهنگی شامل فرد محوری، تعدد افکار و تنوع سالیق، رشد جمعیت

 .استروابط خویشاوندی محدود 
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 مسکونیهای مدرنیته و تحوالت معماری مجتمع مدل تحلیلی -1نمودار

 

 محدوده مورد مطالعه

از شهرهای مدرن و یکی از  سومین شهر بزرگ ایران ومرکز استان آذربایجان شرقی ، له شهر تبریزمحدوده مورد مطا
 ،1395براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های اقتصادی، صنعتی، گردشگری و تجاری کشور است. قطب

های تعداد مجتمع (.2017ژوئن  19شده در بازبینی درگاه ملی آمار)است بوده نفر  1٬558٬693جمعیت تبریز بالغ بر 

( و یاغچیان گلیائل) 2، منطقه (عصرولی) 1 راکندگی در منطقهاست و بیشترین پ مورد 170مسکونی شهر تبریز بیش از 
 می باشد.  (باغمیشه و رشدیه) 5و منطقه  (سالتالله و ر) 3و منطقه 

و دو  تک واحدی یک 500دار و واحد آپارتمان دو خوابه تراس 500با  1350تبریز در سال شهراولین مجتمع مسکونی در 
ه شروع بهای آبادانی مسکن آپارتمان منظریه با نامبلوک در خیابان  16کلت فلزی در سخوابه برای کارمندان دولت با ا

 طبقه مسکونی ساخته شدند. 5یعنی جمعا  طبقه 4همکف و  بصورتها بدون پارکینگ و انباری، ساخت و ساز شد. بلوک
توسط  1354واحد در سال  5456 در محله شنب غازان در غرب تبریز با تعداد شهرک امام ،دومین مجتمع مسکونی

در سه  رگران به روش پیش ساخته برای کارگرانکاسازی پیش ساخته آذربایجان با مشارکت بانک رفاه شرکت خانه
و به این ترتیب پارکینگ، انباری و تراس هستند.  که بدون آسانسور،. ساخته شد متر 66/80و  50/71، 95/90متراژ 

سازی مسکن حدوداً به مدت یک دهه دچار پس از انقالب، انبوه خود را آغاز کردند.های مسکونی روند رو به رشد مجتمع
کرده و تولید انبوه مسکن، دوباره مورد توجه و ها به تدریج تغییرمتعدد، سیاست با بروز مشکالت لی مجدداود گردید ورک

مرور برخی از  و های مسکونیبررسی میزان و نوع ساخت مجتمعبا  های توسعه کشور قرار گرفت.حمایت برنامه
-وجود آمده در مجتمعبهبرخی از تحوالت ، تاکنون  50ه از ده های مسکونی شهر تبریزتمعهای معماری در مجشاخص

 ( ارائه شده است.3در جدول ) زتبریهای مسکونی شهر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2#cite_note-amar95-3
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 های مسکونی اولیه و جدید تبریزبررسی تحوالت مجتمع -3جدول 

ابعاد معماری 
 هایمجتمع

 مسکونی تبریز

 های مسکونی جدیدهای مجتمعویژگی های مسکونی اولیهمجتمع هایویژگی

تراکم )جمعیتی و 
 ساختمانی(

 طبقه است. 4تعداد طبقات تا 
مساحت زمین تخصیص داده شده به مجتمع 

 مسکونی بیشتر است.
 درصد سطح اشغال کم است.

 تعداد واحدها در طبقات کم است.

 طبقه افزایش یافته است. 20تعداد طبقات تا 

 مساحت زمین تخصیص داده شده به مجتمع مسکونی کم است. 
 د سطح اشغال بیشتر است.درص

 واحد افزایش یافته است. 6-5تعداد واحدها در هر طبقه تا 

های مسکونی به علت توسعه حمل و مجتمع مکانیابی
نقل شهری از مناطق نزدیک به مرکز شهر 

 اند.دور شده

 زمینه تغییری حاصل نشده است.در این 

انتخاب سازه و 
 مصالح معماری

صورت پیش ساخته های غالبا بسیستم سازه
 بوده است.

 
 

 مصالح عمدتا بتن، فلز و شیشه است.

با گذشت زمان و لزوم بلند مرتبه نوع ساخت و ساز و عدم انتقال تکنولوژی 
ده شده است. با های اخیر از شیوه پیش ساختگی کمتر استفاروز در دهه
 وساز سنتیهای ساختگیری از مصالح و تجهیزات مدرن، روشوجود بهره

 است.

 در این زمینه تغییری حاصل نشده است.
فضاهای بینابین در جهت افزایش متراژ  طراحی پالن معماری

 اند.فضاهای اصلی از بین رفته
ورودی واحدها روبروی هم بودند. و به 

 جود دارد.فضاهای داخلی اشراف و
 ها کم و ثابت است.متراژ واحدها و تعداد اتاق

 ند.ها غیر اپن هستآشپزخانه
 پارکینگ سرپوشیده ندارند.

 ندارند.پله فرار  ، آسانسور و انباری
 البی ندارند.

و حمام محدود  های بهداشتیتعداد سرویس
 .است

 

لحاظ  های اخیر این فضاهای مسکونی ساخته شده در دههدر برخی مجتمع
 شده است. 

 بدون تغییر مانده است.

 
 یافته و هم متنوع شده است.  ها هم افزایشمتراژ واحدها و تعداد اتاق

 ها اپن هستند.آشپزخانه
 واحدها دارای پارکینگ سرپوشیده هستند. 70%

 هستند.پله فرار و  سانسور، آدارای انباریاکثرأ
 برخی دارای البی هستند.

 شتی و حمام متعدد است.های بهداتعدد سرویس
 

 ها مکعبی شکل است.فرم بلوک گیری بنافرم و جهت
ها منظم و شرقی غربی کرارگیری بلونحوه ق 

 است.
 کنترل دید رعایت شده است.

 اشراف وجود ندارد. 

 در این زمینه بدون تغییر مانده است.
 شود.ها چارچوب خاصی دیده نمیکدر نحوه قرارگیری و جهت بلو

 شود.تا کنترل دید رعایت نمیعمد
 اشراف وجود دارد.در برخی 

طراحی نما و پوشش 
دیوارها، بنای )

 ها و...(پنجره

 .است تراس برخی دارای
 ها مربع و مستطیل شکل پنجره

 است.
 

 درصد کمی از نما به پنجره اختصاص دارد.
 مصالح نما اغلب بتن است. 

 نماها بدون تزیین است.

  ها وجود دارد.ساختمانثر اکتراس در نمای 
مصرف انرژی با پیشرفت تکنولوژی امکان دوجداره کردن در جهت کاهش  

های مدور در سازی آنها انجام شده است. همچنین استفاده از فرمو اقتصادی
 شود.ها دیده میشکل پنجره

 در این زمینه بدون تغییر باقی مانده است.
 

 شیشه است. سیمان وآجر، مصالح نما اغلب بتن، 
 است. رنگنماها بدون تزیین گاها دارای 

 

 و تحلیل آن های پژوهشیافته

نفر از متخصصان فعال در حوزه ساخت و  84و به  نالین تنظیمآپرسشنامه  ،مراتب سلسله ساخت از پس AHPدر روش 
. ه استشد ارائه (4)دول طبق جشهر تبریز،  ریزان و طراحان شهری و مهندسین عمران(معماران، برنامه) ساز مسکن

امه برای آن بعد معماری طراحی های مسکونی یک پرسشنبرای بررسی آثار مدرنیته بر هر یک از ابعاد معماری مجتمع
این تعداد مناسب به نظر  AHPاست که برای روش  14تعداد پاسخگویان هر پرسشنامه برابر  (4) با جدولمطابق . شد
جی از تعداد محدود متخصصان با تجربه باال استوار است. در مطالعات مختلف هم بر نظرسن AHPرسد زیرا روش می
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، 1های متفاوت قابل مشاهده است و الگوی خاصی برای تعیین حجم نمونه وجود ندارد )کیل و همکارانمونهحجم ن
ین لحاظ نیز نمونه مورد باشند که از اسال می 10اکثر پاسخگویان دارای سابقه کار بیش از  (4) . بر اساس جدول(2016

  بررسی دارای مزیت است.
 رشته تحصیلی، تحصیالت و تجربه توزیع پاسخگویان بر اساس -4جدول 

 پرسشنامه
 

 وپاسخگتعداد 

 سابقه فعالیت )سال( سطح تحصیالت رشته تحصیلی

ن
را

عم
ی 

ار
عم

م
ی 

از
س

هر
ش

ی  
فیا

را
جغ

ی
هر

ش
 

 

ی
س

شنا
ار

ک
 

 
ی 

س
شنا

ار
ک

شد
ار

 
را 
کت

د
 

1 
 5تا 

6 
تا 

10 

ز 
ش ا

بی
10 

 9 2 3 8 6 0 4 3 6 1 14 یابیمکان

 8 1 5 8 5 1 5 1 8 0 14 تراکم

 13 1 0 5 7 2 0 1 11 2 14 طراحی پالن

 10 1 3 8 3 3 0 1 5 8 14 انتخاب سازه و نوع مصالح

 8 5 1 5 6 3 1 2 10 1 14 گیری بنافرم و جهت

 8 4 2 5 7 2 0 3 11 0 14 طراحی نما و پوشش

 56 14 14 39 34 11 10 11 51 12 84 جمع

 

دهد ابتدا نقش هر یک از ابعاد مدرنیته در سطح اول بر ( نشان می5ل )ا، همان طور که جدوهپرسشنامه آوریبعد از جمع
های مسکونی تبریز بعد اقتصادی مدرنیته باالترین ابعاد معماری مقایسه شده است. در تمامی ابعاد معماری مجتمع

اولویت سوم قرار  د اجتماعی و فرهنگی در تمامی ابعاد معماری در اولویت دوم و بعد سیاسی مدرنیته دراولویت و بع
 گرفته است.

 های مسکونی تبریزابعاد مدرنیته در ابعاد معماری مجتمع وزن -5جدول
-مکان معیار ردیف

 یابی
 طراحی
 پالن

انتخاب سازه 
 و

 مصالح 

 فرم و تراکم
جهت 
 گیری

 طراحی نما و
 وشش بناپ

 0,463 0,519 0,458 0,504 0,472 0,531 اقتصادی ابعاد 1

و  اجتماعی ابعاد 2
 فرهنگی

0,25 0,291 0,301 0,359 0,285 0,323 

 0,214 0,196 0,183 0,194 0,236 0,219 سیاسی ابعاد 3

 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04 نرخ ناسازگاری

 

م و در میان زیرمعیارهای هر یک از معیارهای سطح اول و یا همان ابعاد بعد، مقایسات زوجی در سطح دو ةمرحلدر 
 وزن در بخش اول این جدولارائه شده است. ( 6)بندی این زیرمعیارها در جدول ام شده است که نتایج رتبهمدرنیته انج

 دهدمی نشان مراتبی سلسله تحلیل از حاصل نتایجدر مقایسه با هم محاسبه شده است.  منتخب بعد اقتصادی شاخص 3
، شاخص وزن باالترین شاخص سودگرایی، ری بناگیبه جز فرم و جهت که در بعد اقتصادی در تمامی ابعاد معماری

های مربوط گیریتصمیم در را وزن کمترین رتبه سوم و در صنعتی شدن و پیشرفت فناوری و گرایی در رتبه دوممصرف
گیری بنا همچنان سودگرایی بیشترین در بعد فرم و جهت .اندداشتههر تبریز های مسکونی شبه ابعاد معماری مجتمع

 شاخص چهار تاثیر در بخش دوم جدول،گرایی است. شدن و پیشرفت فناوری بیش از مصرفا دارد ولی اثر صنعتیتاثیر ر
ه است که بر اساس نتایج مقایسه شدهای مسکونی تبریز ابعاد معماری مجتمع بر مهم بعد اجتماعی و فرهنگی مدرنیته

رشد جمعیت باال و شهرنشینی بیشترین وزن را  ،پالن های مسکونی بجز طراحیدر تمامی ابعاد معماری مجتمعحاصل، 

 
1 Kil 
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است. در طراحی پالن، زیرمعیار فرد محوری، تعدد افکار و تنوع سالیق باالترین وزن را دارا است.  به خود اختصاص داده
طراحی ، ناگیری ب، فرم و جهتدر بعد طراحی پالن ،بعد سیاسی مدرنیته اثر زیرمعیارهای بندیتاولوی و دهی امتیاز در

. در بعد انتخاب سازه و دوزن را دارافزایش اختیارات دولت و مقررات دولتی باالترین  های مسکونی،مجتمع نما و پوشش
ورود دولت به بخش مسکن ، یابیبعد مکاندر  .است وزن بیشترین دارای دولت رفاه و شهروندگرایی و تراکم، مصالح

یج نشان دهنده سازگاری تحلیل سلسله مراتبی است زیرا در تمامی موارد نرخ نتا باشد.دارا می اباالترین امتیاز ر
 است. 1/0ناسازگاری کمتر از 

 
-ر تاثیرگذاری بر ابعاد معماری مجتمعد وزن زیرمعیارهای هر یک از ابعاد مدرنیته در مقایسه با زیرمعیارهای همان بعد -6 جدول

 های مسکونی

 معیار ردیف
-مکان

 یابی
 طراحی
 پالن

انتخاب سازه و 
 مصالح

 تراکم
فرم و جهت 

 گیری

 طراحی نما و
 پوشش بنا

 وزن وزن وزن وزن وزن وزن

بعد 
 اقتصادی

 0,673 0,658 0,754 0,646 0,725 0,720 سودگرایی
 0,177 0,120 0,129 0,203 0,145 0,152 گراییمصرف

صنعتی شدن و پیشرفت 
 فناوری

0,128 0,130 0,151 0,117 0,222 0,150 

 0,005 0,02 0,04 0,00 0,003 سازگارینانرخ 
0,003 
 

بعد 
-اجتماعی
 فرهنگی

فرد محوری، تعدد افکار و 
 تنوع سالیق

0,235 0,289 0,198 0,142 0,194 0,229 

 0,456 0,422 0,452 0,301 0,286 0,400 رشد جمعیت باالو شهرنشینی
 0,168 0,214 0,241 0,278 0,206 0,166 ایخانواده هسته

 0,147 0,170 0,165 0,223 0,219 0,199 روابط خویشاوندی محدود
 0,08 0,02 0,02 0,00 0,01 0,02 سازگارینانرخ 

بعد 
 سیاسی

 0,346 0,239 0,302 0,228 0,354 0,436 ورود دولت به بخش مسکن
افزایش اختیارات دولت و 

 مقررات دولتی
0,377 0,401 0,327 0,293 0,421 0,353 

 0,301 0,340 0,405 0,444 0,245 0,187 لت رفاه و شهروندگراییدو
 0,002 0,02 0,04 0,06 0,001 0,03 سازگارینانرخ 

 

رمعیارهای در سطح پایانی یعنی سطح وزن هر یک از زی (6)و  (5) های حاصل در جدولدر گام بعد باید بر اساس وزن
ارائه شده  (7) بندی در جدولین زیرمعیارها را ارائه نمود. نتایج این رتبهبندی نهایی ادوم را محاسبه و بر اساس آن رتبه

بعد مکان یابی، شاخص سودگرایی، رشد جمعیت باال و شهرنشینی، ورود دولت به بخش  ( در7مطابق جدول )است. 
یعنی رتبه دهم  ین رتبهترپاییندولت رفاه و شهروندگرایی  و های یک تا سهها یعنی رتبهیب باالترین رتبهمسکن به ترت

، یش اختیارات دولت و مقررات دولتی، افزادر بعد طراحی پالن شاخص سودگراییرا به خود اختصاص داده اند. 
دولت رفاه و و شاخص  های یک تا سهرتبهها به ترتیب باالترین رتبه فردمحوری، تعدد افکار و تنوع سالیق
رشد گرایی، مصرفانتخاب سازه و مصالح شاخص سود گرایی، ر بعد د .استشهروندگرایی، رتبه آخر را کسب کرده

ترین رتبه را به خود پایینو شاخص ورود دولت به بخش ساخت و ساز مسکن  ها باالترین رتبه جمعیت باالو شهرنشینی
باالترین  یا، خانواده هستهرشد جمعیت باال و شهرنشینی ،شاخص سودگرایی ،افزایش تراکمدر بعد اند. اختصاص داده

سودگرایی و گیری بنا، فرم و جهتدر بعد  را دارا است. ترین رتبهپایینفرد محوری، تعدد افکار و تنوع سالیق،  رتبه و
ها را  ترین رتبهپایینروابط خویشاوندی محدود، اخص ش و رتبه ها باالترین ، رشد جمعیت باال و شهرنشینیگراییمصرف
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 گراییرشد جمعیت باالو شهرنشینی، مصرف، سودگرایی شاخص عد طراحی نما و پوششدر ب نهایتاًو  باشد.دارا می
 .نداترین رتبه را به خود اختصاص دادهپایین محدودخویشاوندی  طرواب، باالترین رتبه

 
 مسکونی تبریز هایمجتمعابعاد معماری موثر در مدرنیته  هایبندی شاخصرتبه -7 دولج

طراحی نما 
 وپوشش بنا

و جهت فرم 
 گیری

 افزایش تراکم
انتخاب سازه 

 و مصالح

تغییرات 
 طراحی پالن

 یابیمکان

 معیارها

ف
دی

ر
 

به
رت

ن 
وز

به 
رت

ن 
وز

به 
رت

ن 
وز

به 
رت

ن 
وز

به 
رت

ن 
وز

به 
رت

ن 
وز

 

 1 سودگرایی 0,381 1 0,342 1 0,325 1 0,345 1 0,342 1 0,312 1

 2 گراییفمصر 0,081 5 0,069 6 0,103 2 0,060 5 0,131 2 0,082 3

7 0,070 4 0,106 9 0,053 6 0,077 8 0,061 6 0,068 
صنعتی شدن و پیشرفت 

 فناوری
3 

6 0,073 7 0,068 10 0,050 9 0,060 3 0,084 7 0,059 
فرد محوری، تعدد افکار و 

 تنوع سالیق
4 

2 0,147 3 0,108 2 0,161 3 0,090 5 0,083 2 0,1 
رشد جمعیت باالو 

 شهرنشینی
5 

 6 ایخانواده هسته 0,042 9 0,060 9 0,084 5 0,087 3 0,062 8 0,054 9

1
0 

 7 روابط خویشاوندی محدود 0,050 8 0,064 7 0,068 7 0,060 6 0,047 10 0,047

5 0,074 9 0,058 7 0,056 10 0,044 4 0,084 3 0,095 
ورود دولت به بخش 

 مسکن
8 

4 0,077 5 0,079 8 0,054 8 0,063 2 0,095 4 0,083 
افزایش اختیارات دولت و 

 مقررات دولتی
9 

8 0,064 6 0,067 4 0,074 4 0,086 
1
0 

0,058 
1
0 

0,041 
دو لت رفاه و 
 شهروندگرایی

1
0 

 

 گیریتیجهن 

افزایش اقتصادی،  سودتوجه بیشتر به و گرایی مصرف ولوژی،پیشرفت تکنصنعتی شدن و  باهمراه که ظهور مدرنیته 
و در  ،افزایش تعداد خانوارهاکاهش بعد خانوار و فردگرایی و ت به بخش ساخت و ساز مسکن، مقررات دولتی و ورود دول

جب مو، بودمهاجرت فزاینده از روستاها به شهرها و نیاز فوری به مسکن سازی بیشتر برای پذیرش جمعیت نهایت 
فرهنگی  مالحظاتی توجه به جابهآن معماری های مسکونی شد که در نوع خاصی از مسکن به نام مجتمعگیری شکل

شهر . در بیشتر مورد توجه بوده استمدرنیته  ، مالحظات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگیملی و بومی و اجتماعی
مالً مطابق با نوع غربی ایم که کافزایش آن در طول زمان بودهگیری این نوع مسکن و اشاهد شکل 50تبریز نیز از دهه 

مصالح ساختمانی و تکنولوژی جدید از معماری مدرن  ،های ساخت و سازنه تنها شیوهها ن مجتمعاند. در ایخود بوده
نیازهای دوران که اغلب زاییده جبر و  .ه استشدوارداتی به تدریج  نیزمعماری طراحی الگوهای ، بلکه هشدغرب اقتباس 

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی )مدیریتی(  سه بعد اقتصادی،هر های مولفهدهد، نشان میمطالعه حاضر  .مدرن است
میزان تاثیر ابعاد مختلف مدرنیته یکسان نبوده همچنین های مسکونی تبریز تاثیرگذار هستند. مدرنیته بر معماری مجتمع

های بین شاخص های مسکونی تبریز موثر بوده است. درمجتمع معماریر و بعد اقتصادی بیشتر از سایر عوامل د
های مجتمع، معماری این انگیزه به طوری کهدارد.  چشمگیریبه انگیزه سودگرایی در مسکن نقش اقتصادی نیز غل

به است.  سوق داده ،استگذاری تضمینی سازی که در اکثر مواقع نوعی سرمایهبه سوی ساختمانرا در تبریز  ینومسک
ماعی، فرهنگی و سیاسی مدرنیته ناشی اجت اقتصادی، های مسکونی از اقتضائاتگیری مجتمععبارت دیگر اگر چه شکل

معماری شده است اما در طول زمان بعد اقتصادی غالب آمده و در حال حاضر این عامل مهمترین معیار برای تعیین 
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های خصوصی در طی برخی از واحدهای مسکونی وابسته به بخش خالی بودنهای مسکونی در شهر تبریز است. مجتمع
های بدون مسکن و در نتیجه ش نرسیدن واحدها و در مقابل سیل بسیار زیادی از خانوادهو به فرو های متمادیسال

مفهوم های اقتصادی، گواه این ادعا است. به تعبیر جورج زیمل غلبه ارزشثر ؤمایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضای 
-پیشنهاد می. ی مولد اقتصادی را گرفته استهاگذاری سودده جای بسیاری از فعالیتخانه را نیز تغییر داده و این سرمایه
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