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موستتی، ه ویوهتت   ر فستت هه  ره به دلیتتم مارتت فره فر نتتره  تت دف   منچستت ر
دستت  دفد  ر میرتت  د مهن ستت ه اتتمایر  ب رتت م ه ب رتتی و  تت ر دف رتت  د 

ه  ستتتم منچستت ر    هاتتر اتت ف    اوبتتدفختتوف رتتهرر   فاب طتت   لرتتم د ه،تتم

منچست ر لیوفوتو ه  دلتین ف و  ستتم ف و ه تند قع  دلین رتهر  تنا   بهت    دف
ف دففتوفد بتر ر  دلتین بت ف دف ه  فهستت  ستته ن مس فربرر بین رهرر دف بهت   

 اتتر ف  رتت، فته فردف تتی ستت  د ییتت م ه اتت    م دف د هشتتی و منچستت ر9191ستت   

 دلتتین کتت مریوار بره متته شخیتترو رتت و بهتت   ف  دف ستت    کییبتتر  د بتتت اوایتتم
اوساه د ده  د هه فو گتیر د کنست  ه ین هودستیوو  دلتین گتر فن ف  دف ست   9191
  مب   کرده 4009
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                                                                           طبیا : بغر فی رد ژگ    ر 

( کیلومتری 061) مایلی 52061منچستر در                                           

 ،کیلو متر مربع00516به مساحت  شکلیی  در یک زمین کاسه لندن غربی شمال

ترکیب  و نفر 552021بریتانیا   0109جمعیتی براساس آمار سرشماری سال با)

 %310 ت،سیاه پوس %515، قیرآسیائی جنوب ش %00 سفید پوست، %75نژادی 

 جنوب از از شمال و شرق با پنی و گرفته است.قرار  (مختلط %210 وآسیای شرقی 

 .دشت چشایر هم مرز است با

لستان طول شمال انگدر که لیورپول ، شفیلد مرتفع هزنجیر منچستر درنقطه میانی    

مایلی  2511شرقی لیورپول و  کیلومتری( شمال 5612مایلی ) 2511امتداد دارد. در 

در نقطه  منچستر درواقعواقع شده است،  کیلومتری( شمال غربی شفیلد 5612)

 .گرفته استقرارشهر  میانی این دو

ایرول، در نزدیکی محل تالقی آن با رودخانه مرکز شهر در ساحل شرقی رودخانه    

نسبتًا کم و بین   ی آزاداز سطح دریا منچستر ارتفاع. های مدالک و ایرک قرار دارد

بیشترین . جاری می باشد منچستر جنوب در رودخانه مرسی است.متر  30تا  25

، مسطح است و مناظر وسیعی را از بسیاری آن داخل شهر، به ویژه جنوب بخش از 

دهد، که اغلب های پنین ارائه میها و تاالبکوهپایه،های مرتفع در شهر از ساختمان

 .می باشند برف زاهای زمستان پوشیده در ماه

ویژگی های جغرافیایی منچستر در توسعه اولیه آن به عنوان  شد که باید یادآور   

ب و ها عبارتند از: آ. این ویژگیه استدبسیار تأثیرگذار بواولین شهر صنعتی جهان 

 هایهوا، نزدیکی آن به بندری در لیورپول، در دسترس بودن نیروی آب از رودخانه

 .سنگ مجاور آنآن، و ذخایر زغال
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شهری است نام منچستر، اگرچه به طور رسمی  بیشتر کاربری زمین منچستر در   

های شود، اما به سایر بخشفقط به منطقه شهری در منچستر بزرگ اطالق می

 یزن های شهرستان منچستر بزرگ و منطقه شهریویژه در بیشتر بخش، به تروسیع

هزینه ازدحام »و « شهر پست منچستر»، «منچستر سیتی زون»شود. اطالق می

 .می باشندی نمونه هایی از این موضوع همگ« منچستر

دفتر آمار ملی، منچستر پرجمعیت ترین سکونتگاه در منطقه  براساس داده های   

ترکیبی از مکان های شهری  ، بابریتانیا بخش در سومینو شهری منچستر بزرگ، 

 .ستا ی جمعیتو حومه شهری با تراکم باال

 630هکتار ) 061بزرگترین فضای باز شهر با مساحتی در حدود پارک هیتون    

، به جز تدیوار به دیوار اسهکتار(،. منچستر از همه طرف با چندین شهرک بزرگ 

به  M56و  M60بخش کوچکی در امتداد مرز جنوبی آن با چشایر. بزرگراه های 

ترتیب از جنوب منچستر عبور می کنند. خطوط ریلی سنگین از همه جهت وارد 

 .شهر می شود و مقصد اصلی ایستگاه منچستر پیکادلی است

 ا ف  چه منچس ر:

ا ف خ منچس رمش رم بر اغییر  ی رهرک کوچی به  ،     کال  "

 "رهر  ر  نا   بربس ه بر   هی  د به    ست

رومی  ا قلعه یا برج وبارویایحاد سکونتگاهی غیرنظامی مرتبط بتاریخ منچستر با    

 79ل در حدود سا Mancunium“ " یومونیسیا مان ”Mamucium ” میوسمامو

های ماسه سنگی در نزدیکی تالقی رودخانه خرهصپس از میالد بر روی یک 

Medlock  وIrwell ه است.آغاز شد 

ایر در جنوب رودخانه مناطق چش لنکاوی، ومنچستر از لحاظ تاریخی بخشی از    

ویتنشاو در  0920 در سال  وبزرگ  منچستر در سده بیستم در مرسی است که
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شهرستانی ارباب نشین باقی ماند،  همچنانادغام شد. منچستر در طول سده میانی،

به رو  "با سرعت شگفت انگیزی"اما با رونق تولید نساجی در طول انقالب صنعتی 

 .نهاد گسترش

 شد که ایجادشهرنشینی برنامه ریزی شده هرگونه فارغ از  09سده  در منچستر   

 .گشتآن به اولین شهر صنعتی جهان  شدن منجر به تبدیل

یافت. کانال کشتی منچستر در  به موقعیت شهر دست 0152منچستر در سال    

 26 در  شهر به دریای ایرلند اتصال بندر منچستر و ایجاد و افتتاح شد 0193سال 

 .را در پی داشتکیلومتری( به سمت غرب  51مایلی )

منچستر در دوران ویکتوریایی محل اصلی انقالب صنعتی و محل یکی از اولین    

های راه آهن مسافربری جهان و همچنین بسیاری از دستاوردهای علمی با ایستگاه

 اهمیت فراوان بود.

سده نوزدهم به عنوان بخشی از فرآیند شهرنشینی برنامه ریزی منچستر در اوایل    

رعت با س رونق صنایع  نساجی به وجود آمد، و نشده بود، در طول انقالب صنعتی با

ه طول سده ب تحولی کمی که بیش از یکشروع به گسترش کرد  "شگفت انگیزی

 .انجامید

سده نوزدهم به در  سیاسی و اقتصادی بریتانیا رامنچستر همچنین اصالحات    

سده بیستم، اهمیت صنعتی  تجارت آزاد رهبری کرد. در اواسط عنوان پیشتاز

 منچستر کاهش یافت و از نظر شرایط اجتماعی و اقتصادی دچار رکود شد.

زدایی کاهش یافت، اما پس از جنگ جهانی دوم به دلیل صنعت  منچستر ت ثرو   

گذاری و بازسازی منجر به سرمایه ایرلندتوسط ارتش جمهوری 0996 ل بمباران سا

 .شد رونق فعلیت در منچستر و گسترده
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میزبان بازی های کشورهای  0110در سال  پس از بازسازی موفقیت آمیز منچستر

 مشترک المنافع بود.

به بعد،  0991سازی و تغییر نام تجاری از دهه های بعدی، اصیلگذاریسرمایه   

منچستر را به عنوان یک شهر فراصنعتی با چندین موسسه  ثروت آن را تغییر داد و

 .ورزشی، رادیویی و آموزشی تقویت کرد

منچستر بارها در فهرست موقت شهرهای میراث جهانی یونسکو قرار گرفته است.   

مقامات محلی به جای اولویت  توسط ایرلندی ها0996با این حال، از زمان بمباران 

امل اقتصادی پافشاری کردند. این تحول اقتصادی را دادن به گذشته، بر روند تک

متری( بیتام نشان داد. با وجود  071فوتی ) 551شاید بتوان به بهترین نحو با برج 

 انند  شوند، مالمللی مهم تلقی میاین، مناطقی که در انقالب صنعتی در سطح بین

Castlefield دن، با دلسوزی دوباره توسعه یافت...  و. 

 :  ب  ه   منچس رف شه 

یا Mamucium  ماموسییوم نام منچستر از نام التین                                  

گرفته شده است. به طور کلی تصور می شود که این نام Mancuniom  مانسونییوم

ها نشان دهنده التین سازی یک نام اصلی بریتونی هستند. ریشه شناسی عمومی 

تپه "، در اشاره به "سینه") -mamm این است که از انگلیسیپذیرفته شده این نام 

( آمده است. با این حال،کارهای جدیدتر نشان می دهد که می تواند "سینه مانند

، با اشاره به یک الهه رودخانه محلی( آمده باشد. هر دو کاربرد "مادر") mamma از

در « سینه»نای به مع mam اند، مانندای حفظ شدههای سلتی جزیرهدر زبان

 است ceaster از انگلیسی قدیمChester  درولزی. پسوند« مادر» و ایرلندی

 .است ، قلعه؛ شهر مستحکمcastr  ، خود واژه ای امانی از التین"استحکامات رومی"

می شود. این به  رفتهگبه کار   Mancuniunنام التین منچستر اغلب به عنوان
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در دوران ویکتوریا ابداع شده است، شبیه به  احتمال زیاد یک نئولوژیسم است که

امپراتوری که نام واقعی آن در زمان ) برای کمبریج Cantabrigia نام رایج التین

 .بود(  Duroliponte   روم

دزمینه تحول اقتصادی در منچستر گویای آن است که بررسی های تاریخی در 

از  پایان  سده هجدهم شاهد اولین رکود جدی در تجارت نساجی بود. منچستر در

شورش های غذایی روی داد. ناآرامی های  0797در سال این رو با ایجاد کمبود غذا ،

نمایندگی منچستر در وست مینستر نبودن از  برخوردارنارضایتی از  به سببمردمی 

 .تبدیل شد همراه شد و شهر به سرعت به مرکز آشوب های رادیکال

اوت جلسه ای در  06به خونریزی تبدیل شد. در  0109در تابستان ها این اعتراض 

میدان سنت پیتر برای تظاهرات برای اصالحات پارلمانی برگزار شد. هنری هانت، 

 سخنران قدرتمندی که به عنوان سخنور هانت شناخته می شود، به آن پرداخت.

 د ژگ    ر  ق ص در:

اقتصاد منچستر به طور کلی مبتنی بر عمده فروشی و                                

خرده فروشی صنعتی، خدماتی و پردازش اطالعات است. حوزه منچستر بزرگ از 

جهات بسیار دروازه اصلی انگلیس به شمال انگلستان و مراکز اقتصادی واقع در 

سانی شاغل در منچستر، در کار بیشترین نیروی ان شمال غربی انگلستان است.

 های تأمین مالی به کار اشتغال دارند. فروش، خدمات، و شرکت

 :فر   نا   د فر نی 

رونق صنعت نساجی منجر به گسترش شهر منچستر و                                    

 )توسط های جانورشناسی بل واز جمله باغمناطق اطراف آن شد. مؤسسات بسیاری 

(، بورس 0126-27تأسیس شد(، آتنائوم منچستر ) 0126جان جنیسون در سال 
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 ، و( تأسیس شد0130-0131علوم عملی )و ( و گالری رویال ویکتوریا 0127ذرت )

 به توسعه علم و آموزش در منچستر دامن زد. 

 0131در سال  چند هر ،به یورک نقل مکان کرد 0112آکادمی منچستر در سال 

دوباره به لندن نقل مکان کرد و در نهایت به کالج هریس  0152در سال و بازگشت، 

 منچستر آکسفورد تبدیل شد. 

تبدیل شد،  UMIST یک موسسه مکانیک، که بعداً به 0103در سال با این حال، 

منچستر نهمین  0911در سال  دالتون، پدر نظریه اتمی، تأسیس شد.  توسط جان

صنایع  اسده بیستم، اقتصاد منچستر ب پرجمعیت جهان بود. در اوایلنطقه م

مهندسی متنوع شد. کانال کشتی باعث ایجاد پارک ترافورد،  و شیمیایی و برقی

خودروسازی فورد و شرکت  و ورود شرکت 0901اولین پارک صنعتی جهان، در سال 

جاده »ر وستینگهاوس از ایاالت متحده شد. این تأثیر هنوز د الکتریکی

و طرح شبکه ای از خیابان ها و خیابان های شماره گذاری شده قابل « وستینگهاوس

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Manchester_Central_Library.jpg
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 نفر رسید. با این حال، 766200جمعیت منچستر به  0920مشاهده است. در سال 

 به بعد شاهد کاهش مداوم جمعیت بود. 0921از دهه  منچستر

زرگ اً به دلیل رکود بدر این دوره، تولید نساجی، صنعت اصلی سنتی منچستر، عمدت

تغییرات قابل توجه در این دوره انتقال  نهاد.و رقابت خارجی، رو به افول  0921دهه 

و ساخت یک کتابخانه  0911در سال  Piccadillyبیمارستان سلطنتی منچستر از 

 بود. 0921عمومی جدید و گسترش تاالر شهر در دهه 

عنوان یک شهر تولیدی صنعتی ایفا جهانی دوم، منچستر نقشی کلیدی به  جنگ در

 RAF که هواپیماهای بی شماری را برای Avro کرد، از جمله کارخانه هواپیماسازی

های . در نتیجه تالشبود Avro Lancaster ساخت که معروف ترین آنها بمب افکن

های بمبارانمتحمل به شدت  0930تا  0931های در سالجنگی، این شهر 

وافه مورد حمله قرار چندین بار توسط لوفت ، وشد آلمان ی لوفت وافه ساآرعد

، که بخش «بلیتس کریسمس»0931دسامبر  حمله رعدآسایویژه درگرفت، به

آسیب جدی  نیز و کلیسای جامعشهر مرکز تاریخی به  شد وبزرگی از آن ویران 

 .شدوارد 

 .متوقف شدمعامالت رویال بورس  0961در سال  ،جنگ جهانی دوم پس از

شروع ظهور منچستر به عنوان یک ابرقدرت فوتبال بود. با وجود فاجعه  0951دهه 

به یکی از معروف ترین باشگاه های جهان تبدیل  .F.C هوایی مونیخ، منچستریونایتد

 .تسلط یافت ی ها همبه بعد بر بازی انگلیس 0991شد و از اوایل دهه 

Mancunian Films  به عنوان وسیله ای  0921جان ای. بلیکلی در دهه  توسط

استودیوهای خود  0937برای کمدین های شمالی تأسیس شد. این شرکت در سال 

را در منچستر افتتاح کرد و تا زمان بازنشستگی بلیکلی شش سال بعد، یک سکانس 

ه شد، به بی بی سی فروخت 0953ها را تولید کرد. این استودیو در سال موفق از فیلم
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ن . تأسیس تلویزیویمهمان سالی که شاهد ظهور تلویزیون تجاری در بریتانیا بود

گرانادا مستقر در شهر، بسیاری از استعدادهای تولید را جذب کرد و سنت نوآوری 

ان در هم ادامه داد، هایشفرهنگی منچستر را اغلب با رادیکالیسم اجتماعی در برنامه

ال تلویزیونی گرانادا، خیابان تاجگذاری، که برای اولین های محلی از سریدوره، ستاره

اکنون پخش شد، به شهرت ملی رسیدند و  ITV از تلویزیون 0961بار در دسامبر 

 .رودهمچنان روی آنتن می است کهسال  51بیش از 

المللی و عمومی را به دلیل موفقیت دو های بیناین شهر همچنین توجه رسانه   

 .بال خود منچستریونایتد و منچستر سیتی به خود جلب کردباشگاه بزرگ فوت

 .تکمیل شد 0116بتهام، دومین ساختمان بلند منچستر، در سال برج ، 00در سده 

مشترک المنافع بود کشورهای ، این شهر میزبان بازی های هفدهم 0110در سال 

ار در ب منابع مشکوک قبلی مواجه شد. منچستر دوجمله از  ،که با تحسین بسیاری

به آتالنتا  0996در سال  .تالش خود برای میزبانی بازی های المپیک شکست خورد

 .به سیدنی باخت 0111و در سال 

به ویژه پس از  ارازل و اوباش، منچستر به دلیل جنایات مربوط به 0991در دهه 

سیل تیراندازی مردان جوان، و گزارش هایی مبنی بر حمل تفنگ های دستی به 

 توسط نوجوانان، شهرت پیدا کرد.  "لوازم مد"عنوان 

معروف است. ادعای منچستر در « دهکده همجنس گرایان»خیابان کانال شهر به    

زمانی که میزبان  0112در سال  "پایتخت همجنسگرایان بریتانیا"مورد وضعیت 

 پراید بود، تقویت شد. جشنواره ساالنه یورو

یا منچستر تا حدودی از شهرت خود به عنوان ، دانشگاه ویکتور0911در طول دهه    

های برجسته آجر قرمز استفاده کرد. در همان دوره، بسیاری از آن یکی از دانشگاه

های رشد و نوآوری را دنبال ها پس از جنگ تأسیس و به شدت سیاستدانشگاه
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ادغام شدند درهم   UMIST ، دانشگاه ویکتوریا منچستر و0113کردند.. در اکتبر 

های بزرگترین دانشگاه در بریتانیا با برنامهکه دانشگاه منچستر را تشکیل دادند،  و

در  های پیشرو با تحقیقات فشردهبلندپروازانه برای تبدیل شدن به یکی از دانشگاه

 .است جهان

، با کمک بازی 0996در سال  گذاری ایرلندی ها  پس از بمب، از زمان بازسازیِ   

. .المنافع، مرکز شهر منچستر به طور قابل توجهی تغییر کردهای هفدهم مشترک 

است یا تخریب شد و دوباره  0961های بزرگی از شهر که مربوط به دهه بخش

توسعه یافت و یا با استفاده از شیشه و فوالد مدرن شدند. یک مثال خوب از این 

ای نساجی به های قدیمی و انبارهتحول، منچستر آرندیل است. بسیاری از کارخانه

. برخی بیابندترتر و لوکسظاهری مدرن کردندد و به شهر کمک نآپارتمان تبدیل شد

که آپارتمان های چند طبقه  0961اولین بار در دهه  Hulme از مناطق، مانند

جایگزین زاغهای ویکتوریایی شدند، برنامه های بازسازی گسترده ای را پشت 

از آپارتمان های میلیون پوندی برای تامین جامعه اند و از آن زمان بسیاری  نهادهسر

متر ارتفاع، در سال  061طبقه بیتهام با  37برج  .تجاری رو به رشد ساخته شد

حالی  در. کردتکمیل شد، باالترین محل اقامت مسکونی را در بریتانیا فراهم  0116

مان هستند. طبقه باال آپارت 03طبقه پایین هتل هیلتون را تشکیل می دهد،  02 که 

متر ارتفاع داشته باشد، اما به دلیل شرایط باد  070تهام در ابتدا قرار بود یبرج ب

 .محلی این ارتفاع باید تغییر می کرد

، منچستر و سالفورد در فهرستی آزمایشی برای وضعیت میراث جهانی 0100در سال 

 .یونسکو قرار گرفتند

جمله شهرها و شهرهایی بودند که اوت، مراکز منچستر و سالفورد از  9شنبه سه

 .انگلستان قرار گرفتند 0100های سال تحت تأثیر شورش
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، این شهر با بدترین تراژدی پس از جنگ مواجه شد، زمانی که یک 0107مه  00در 

افراطی اسالمی، مهاجر لیبیایی، سلمان عابدی، پس از کنسرت آریانا گرانده، خواننده 

 00ک بمب گذاری انتحاری انجام داد. عابدی خود و آمریکایی در منچستر آرنا، ی

نفر را مجروح کرد که بسیاری از تلفات آن کودکان،  111نفر دیگر را کشت و بیش از 

این مرگبارترین حمله تروریستی و اولین بمب گذاری  .نوجوانان و جوانان بودند

 .انتحاری بود

انتحاری در بریتانیا از زمان این مرگبارترین حمله تروریستی و اولین بمب گذاری 

لندن بود. این حمله باعث محکومیت جهانی شد و برای  0115ژوئیه  7بمب گذاری 

تغییر داد بسیاری از  "بحرانی"، سطح تهدید بریتانیا را به 0117اولین بار از سال 

مجروحان و کشته شدگان از منطقه بزرگ منچستر و مناطق همجوار چشایر و 

 لنکاوی بودند.

 ءبا اعطا 0210تاریخ مدنی شهر منچستر )همانطور که در آن زمان بود( در سال     

یز ن توسط توماس دو گرلی، بارون منچستر، که ارباب خاندان منچستر منشورشهر

تا  سده نوزدهم، یکی از چندین شهرک در محله باستانی منچستر منطقه بود،

 0790داد. در سال میتری نسبت به منطقه شهری امروزی را پوشش وسیع

هرک ند، برای بهبود شدشکمیسرانی که معموالً به عنوان کمیسر پلیس شناخته می

 منچستر تأسیس شدند. 

، اتحادیه حقوق بینوایان منچستر رسماً اعالم شد و مسئولیت 0131دسامبر  00در 

 مناطق 0115اداره و تأمین مالی بینوایان در منطقه را بر عهده گرفت. در سال 

های ماس ساید و هایی از شهرکبیشتری با برادفورد، هارپورهی، راشولم و بخش

، شهر منچستر 0111ویتینگتون به شهر منچستر اضافه شد. با قانون دولت محلی 

به یک شهرستان تبدیل شد، اگرچه هنوز عنوان شهر را حفظ کرده  0119در سال 

نکاوی بود، بین سال های بود. مناطق دیگری که تحت کنترل شورای شهرستان ل
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، شهر منچستر، 0970به شهر اضافه شد: بر اساس قانون دولت محلی  0922و  0191

به یکی از ده منطقه  0973آوریل  اولوی، در با اضافه شدن محله مدنی رینگ

شورای شهرستان  0916شهری شهر جدید منچستر بزرگ تبدیل شد. در سال 

لغو شد و بیشتر وظایف آن به ده  0915ی منچستر بزرگ توسط قانون دولت محل

منطقه واگذار شد و آنها را به طور مؤثر دارای مقامات واحد تبدیل کرد. برخی از 

وظایف شورای شهرستان توسط نهادهای مشترکی مانند سازمان حمل و نقل مسافر 

و مقامات مشترک آتش نشانی، پلیس و دفع زباله به عهده گرفته شد. در یکی از 

قطعنامه ای را برای  0911رین اقدامات خود، شورای شهر منچستر در سال مهمت

ایجاد اولین منطقه آزاد هسته ای بریتانیا صادر کرد. باغ های صلح بعداً در قطعه 

 کوچکی از زمین در میدان سنت پیترز ساخته شد. 

منطقه منچستر بزرگ بین چشایر و لنکاوی  0973منچستر بزرگ قبل از سال 

های شهرستانی مستقل بودند. این های متعددی بخششده بود و بخشتقسیم 

جنوب شرقی لنکشایر "به معنای  "SELNEC"منطقه به طور غیررسمی به نام 

های کوچکی از غرب رایدینگ همچنین بخش شناخته می شد. "شمال شرق چشایر

 شایرپوشش داده شد.( و دربیSaddleworthیورکشایر )در اطراف 

SELNEC  توسط گزارشRedcliffe-Maud  به عنوان یک  0969در سال

پیشنهاد شده بود. این منطقه تقریبًا همان مرز شمالی منچستر  "منطقه شهری"

 از -بزرگ امروزی را داشت، اما قلمروی بسیار بیشتری را در شمال شرقی چشایر 

ایر بی شپوشش می داد. همچنین گلوسوپ را در در -جمله مکلسفیلد و وارینگتون 

راه اندازی شد  SELNECیک اداره حمل و نقل مسافر  0969پوشش داد. در سال 

پیشنهادی را پوشش می داد، اما متفاوت از  SELNECکه منطقه ای کوچکتر از 

پس از پیروزی در  Redcliffe-Maudمنچستر بزرگ نهایی بود. اگرچه گزارش 

د شد، اما به اصالحات توسط دولت حزب محافظه کار ر 0971انتخابات عمومی 
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دولت محلی متعهد بود و نیاز به یک شهرستان مبتنی بر منچستر را پذیرفت. 

بود، اما  Redcliffe-Maudگزارش  SELNECپیشنهاد اولیه آن بسیار کوچکتر از 

ها کوتاه از لبه Glossipو  Wilmslow ،Warringtonمناطق حاشیه دیگری مانند 

 های شایر قرار گرفتند. نشدند و به جای آن در شهرستا

تأسیس شد. شورای  0973شهرستان کالن شهر منچستر بزرگ سرانجام در سال 

 0915، به دنبال قانون دولت محلی 0916منطقه نماینده منچستر بزرگ در سال 

لغو شد. با این حال، منچستر بزرگ هنوز یک شهرستان شهری و شهرستان 

 تشریفاتی است.

  of Commerce Chamber Greater Manchester :ا ق ب  فگ ه  منچس ر 

 یاتاق بازرگان نیبزرگتر ،منچستر بزرگ یبازرگاناتاق                                   

اتاق که در قلب مرکز  نیا فعال.عضو  3511 بیش ازبا  می باشد  ایتانیمعتبر در بر

 یدر ده منطقه محل یقو یواقع شده است، حضور Deansgate شهر منچستر در

 منچستر بزرگ دارد. 

ر یبا سا به نحوی کسب و کارها فراهم کند تا یبرا یمتعهد است بستراین اتاق 

کار  یروین یبرا ییآنها را منتقل کنند و فرصت ها امیمشاغل ارتباط برقرار کنند، پ

 ،یاصاختص یگذار استیس میت کیشبکه رو به رشد و  کیکنند. اتاق با  جادیماهر ا

 .شناخته شده تجارت در منچستر بزرگ است یصدا

از  یعیوس فیبزرگ ط یتا شرکت ها یاتاق از معامله گران انفراد تیعضو گاهیپا

 شود.  یبخش ها را شامل م

 .هر نوع کسب و کار وجود دارد یبرا یبانیپشتدر اتاق بازرگان منچستر بزرگ 

 دارد. یدفتر زینبزرگ منچستر در بولتون  اتاق
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 Climate : و  هب د

آب و هوای منچستر همانند سایر نقاط بریتانیا بسیار متغیر و غیر قابل               

اهی سرد و مرطوب وگها پیش بینی است؛ تابستان هاآفتابی و بسیار گرم و زمستان 

وارقام ارائه . بنا بر آماراست مناسب با آسمانی صاف و همواره آبی و هوایی پاکیزه

درجه و در ماه ژانویه  06متوسط دما در تابستان در ماه ژوئیه  رسمیشده به صورت 

 درجه سلسیوس اعالم شده است. 3برابر با 

 ا الف رهر منچس ر

 ،ییایکتوریو یساختمان شهردار کیتاالر شهر منچستر                          

 یولتاز ادارات د یتعدادکه شهر منچستر است  یشورا یفاتیمرکز تشر و  کینئوگوت

 دانیآلبرت در شمال و م دانیداده است. ساختمان رو به م یرا در خود جا یمحل

ر د که یادبودجنگ جهانی اول است در جنوب است و سنوتاف منچستر تریسنت پ

 .آن قرار دارد یجنوب یورود
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 0177تاالر در سال  طراحی ، ومعمار آلفرد واترهاوس، طرح معماری تاالر توسط 

االر بزرگ مانند ت یفاتیتشر یساختمان شامل دفاتر و اتاق ها نی. اشده است لیتکم

 است شده نییمنچستر فورد مادوکس براون تز یوارید یها یبزرگ است که با نقاش

 تنه ها میشامل ن ها و سالن مجسمه یورودذر کشد.  یم ریشهر را به تصو خیتار و

ته قرارگرف یرولیاز جمله دالتون، ژول و بارب رگذاریتأث یها تیشخص یو مجسمه ها

 ل،یهاب تیرسد و گر یمتر( م 15فوت ) 011است. برج ساعت که ارتفاع آن به 

 .غالب است یرونیب یناقوس ساعت، بر نما

به  دیلو ابانیخ یبر رو دهیدو پل سرپوشباشد و  لی، تاالر شهر تکم0921سال  در

یک تعیین به عنوان ساختمان درجه  0950 هیفور 05هم متصل شد. تاالر شهر در 

 شد.

 ،ر د  ستیب ر دفس وب  س  

به  ازین یدر گزارششهر  ی، ، شورا0103سال  در                                          

 پنجره ها و سنگ یساختمان، نوساز یکیو الکتر یشیگرما یها ستمیس ضیتعو

 کار، از جمله کار نیا نهیزه وقطعات سقف را برجسته  ریسطح باال و تعم یها یکار

شده  یزیبرنامه ر 0103در سال  لیتکم یمجاور، که همه برا دانیم یبهساز یبرا

به عنوان  یپنجره چوب 511از  شیب 77 .پوند برآورد شده است ونیلیم 021است، 

 خواهد شد. یبازساز یپروژه نوساز نیاز ا یبخش

 :منچس ررهر   ا الف   ی

 ابانیدر خ سیمنچستر در اداره پل هیاول یمدن اداره                                     

و  در حال رشد یآن شد تا دولت محل نیگزیتاالر شهر جا نیمستقر بود. اول نگیک

 ،نگیک ابانیدر خ کهدهد. تاالر شهر، یآن را در خود جا یاجتماعات مدن یاتاق ها

 یهاسال نیبو  یطراح نیگودو سیکراس قرار دارد، توسط فرانس ابانینبش خ
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 نیبلهاوس ساخته شد. ا دیویآن توسط د شتریساخته شد و ب 0105و  0100

متر( عمق داشت، طبقه همکف  02فوت ) 76متر( طول و  30فوت ) 023ساختمان 

افسران  ریر، سادابردار، خزانهپاسبان، نقشه سیرئ یو دفاتر برا تهیکم یهاتاق ا یدارا

ساختمان  نهیداده بود. هز یمجمع را در خود جا یو کارمندان بود. طبقه اول اتاق ها

وسعت و ثروت شهر، عمدتاً در  شیافزا با .شده است اعالم پوند 29517 نیو زم

گرفت و ساختمان  یشیآن از امکانات موجود پ تیریمد ،یصنعت نساج جهینت

انت کتابخانه ام کیمتعاقبًا توسط  نگیک ابانیشد. ساختمان خ شنهادیپ یدیجد

 اشغال شد. دزیدهنده و سپس بانک لو

 :رهر   ب  ا الف

آغاز شد.  0162شهر در سال  دیجدتاالر  ایجاد یبرا برنامه ریزی                       

 یطور منطقه ب  که ممکن یمتیمنچستر خواستار آن شد که به هر قشورای شهر

ا ب در کشور، اگر برتر نباشد، برابر باشد یبا هر ساختمان مشابهو باشد،  ازیمورد ن

به بانک ها و  کی، نزدینسبتًا آرام در منطقه ا سترسد ،یمرکز درانتخاب مکان 

 کی شینما یمنطقه باز بزرگ، مناسب برا کیمنچستر، در کنار  یادارات شهردار

قطعه  کی، Piccadilly مناسب، از جمله یهامکان یساختمان خوب. پس از بررس

سالن بزرگ،  کیمکان  نیدر ا .آلبرت انتخاب شد دانیرو به م بیبا شکل عج

اتاق شورا  کیشهردار لرد، دفاتر و  یبرا ییهااتاق ،ییرایپذ یهااز اتاق یامجموعه

 ته شد.ساخ

شرکت کننده را به خود اختصاص  027تاالر شهر که  یدوم مسابقه طراح مرحله

د گرا جورج ادمون کیو گوت سینو کیداد توسط توماس لوورتون دونالدسون، کالس

و  یواترهاوس بودند. از نظر طراحاز جمله  ستینالیشد. هشت ف یداور تیاستر

 ، Speakman & Charlesworth واترهاوس پس از شنهادیپ ،یشناس ییبایز

Oldrid Scott و Worthington  در رتبه چهارم قرار گرفت، اما طرح او از نظر
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به  لیآور 0شد و او در  یبرتر تلق اریو استفاده از نور بس دمانیچ ،یمعمار تیفیک

 عنوان معمار منصوب شد.

گذاشته شد. ساخت و ساز  لیتوسط شهردار، رابرت ن 0161اکتبر  06بنا در  سنگ

ساخت  نهیهز یآجر استفاده شد. برآوردها برا ونیلیم 03و از  دینه سال طول کش

 72،091،111 نیاست که ب ریمتغ پوند 0،111،111پوند تا حدود  775111و ساز از 

 ایکتوریکه ملکه و یشود. هنگام یترجمه م  0100پوند در سال  93،331،111تا 

توسط شهردار،  0177سپتامبر  02از حضور در آن امتناع کرد، تاالر شهر منچستر در 

 پروژه دفاع کرده بود، افتتاح شد. نیکه از ا وود،یآبل ه

 :Metrolinkم ردلینی منچس ر 

یک سیستم تراموا/سبک ریلی در منچستر بزرگ، مترولینک                               

کیلومتر مسیر استاندارد  012ایستگاه در امتداد  99انگلستان است. این شبکه دارای 

کند. ترین سیستم ریلی سبک در بریتانیا تبدیل میاست، که آن را به گسترده

تحت ( است و TfGMبزرگ ) متعلق به سازمان حمل و نقل منچسترمترولینک 
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-های نگهداری می شود. در سال اداره و Keolis/Ameyقرارداد توسط کنسرسیوم 

 مسافر در این سیستم انجام شد. نفرمیلیون  3312، 0101 و 0109

این شبکه از هشت خط تشکیل شده است که از مرکز شهر منچستر تا پایانه های 

گاه منچستر، لین، بوری، دیدزبری شرقی، اکلس، فرود-آندر-آلترینچم، اشتون

روچدیل و مرکز ترافورد تابش دارند. این در ترکیبی از مسیرهای موجود در خیابان 

های ریل رزرو شده از سایر اجرا می شود که با سایر ترافیک ها مشترک است. بخش

 آهن سابق تغییر یافته است.ها جدا شده و خطوط راهترافیک

در طبقه  M5000 بمباردیه توسط ناوگانی از وسایل نقلیه ریلی سبک  مترولینک

دقیقه پیشرفت دارد. با بیش از یک تجربه  00باال اداره می شود. هر سرویس تا 

ها، ترین زماندقیقه یا کمتر متوقف می شود. در شلوغ 6سرویس همراه با پیشرفت 

. یک شوندبه هم متصل می با دو وسیله نقلیه« دوبل»ها به صورت برخی از سرویس

ر دهه ویک د-سیستم راه آهن سبک برای منچستر بزرگ از شکست طرح تونل پیک

برای به دست آوردن بودجه دولت مرکزی پدید آمد. یک طرح راه آهن سبک  0971

به عنوان کم هزینه ترین راه حل حمل و نقل ریلی برای مرکز شهر  0910در سال 

ر بزرگ در اطراف آن پیشنهاد شد. موافقت دولت منچستر و منطقه شهری منچست

و  Bury Interchangeاعطا شد و شبکه خدمات خود را بین  0911در سال 

Victoria  آغاز کرد.  0990آوریل  6درMetrolink  اولین سیستم راه آهن مدرن

ساخته شد، تنها سیستم  0115خیابانی بریتانیا شد. تراموای بلکپول که در سال 

 مترولینک زنده مانده بود. سل اول در بریتانیا بود که تا زمان ایجادتراموا ن

یک استراتژی حیاتی برای برنامه ریزان حمل و نقل در  Metrolinkتوسعه     

منچستر بزرگ بوده است، که بر توسعه آن در پروژه های متوالی، معروف به فازهای 

0 ،0 ،2a ،2b ،0CC  و ترافورد پارک نظارت داشته اند. آخرین گسترش، خط ترافورد

افتتاح شد. سازمان ترکیبی منچستر  0101پارک از پومونا به مرکز ترافورد، در مارس 
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های بیشتر شبکه را پیشنهاد کرده است، از جمله افزودن فناوری قطار بزرگ، توسعه

 تراموا برای گسترش خدمات مترولینک 

 د هشی و   :

به تحصیل اشتغال دانشجو  013111منچستر بیش از  دانشگاه پنجدر                 

نچستر، م تنیدانشگاه منچستر، دانشگاه متروپولاین پنج دانشگاه عبارتند از  .دارند

 31111هر سال حدود  که  90دانشگاه  یدانشگاه سالفورد، دانشگاه بولتون و آکادم

 .می کنند.روانه بازار کار باال  تیفیبا ک لیفارغ التحص

 ده اند کهش بندیرتبه دانشگاه دانشگاه منچستر و دانشگاه متروپولیتن منچستر دو

فته قرارگراروپا  ییدانشجو سیپرد نیمرکز شهر در قلب بزرگتردربزرگراه  کیدر 

 می پردازیم.، و ما در اینج تنها  به معرفی تا حدودی مفصل دانشگاه منچستر اند

University of Manchester 

 

 

Coat of arms 

 

 :University of Manchesterد هشی و منچس ر

دانشگاه منچستر دانشگاهی تحقیقاتی وعمومی است. پردیس                         

اصلی این دانشگاه در جنوب منچستر سیتی در خیابان آکسفورد واقع شده است. 

ای مانند موزه منچستر، ویتورث )گالری های فرهنگی عمدهاین دانشگاه دارای دارایی

https://en.wikipedia.org/wiki/Coat_of_arms
https://en.wikipedia.org/wiki/File:UniOfManchesterLogo.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Arms_of_the_University_of_Manchester.svg
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ک ی -نک جودرل هنری(، کتابخانه جان رایلندز، مجموعه خانه تیبلی و رصدخانه با

 سایت میراث جهانی یونسکو است.

دانشگاه منچستر به عنوان یک دانشگاه آجر قرمز، محصول جنبش مدنی دانشگاه در 

به  0113در نظر گرفته می شود. دانشگاه فعلی منچستر در سال  09اواخر سده

( و دانشگاه ویکتوریا UMISTدنبال ادغام مؤسسه علم و فناوری دانشگاه منچستر )

منچستر تشکیل شد. این درپی  یک سده همکاری نزدیک این دو نهاد با یکدیگر 

 بود. 

به عنوان مؤسسه مکانیک  0103مؤسسه علم و فناوری دانشگاه منچستر در سال 

تأسیس شد. بنیانگذاران آن بر این باور بودند که  بودند که همه حرفه ها تا حدودی 

یی از هاترتیب، این مؤسسه به افراد شاغل شاخهبر اصول علمی تکیه دارند. به این 

داد که در مشاغل موجود آنها قابل استفاده است. آنها معتقد بودند علم را آموزش می

که کاربرد عملی علم باعث تشویق نوآوری و پیشرفت در آن مشاغل و حرفه ها می 

 .شود
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یس شد. تحقیقات با نام کالج اونز تأس 0150دانشگاه ویکتوریا منچستر در سال 

آکادمیک انجام شده توسط دانشگاه از طریق انتشارات دانشگاه منچستر از سال 

و  N8منتشر می شود. دانشگاه منچستر یکی از اعضای گروه راسل، گروه  0913

 انجمن تحقیقات دانشگاه های جهان است. 

بین  برنده جایزه نوبل از 05دانشگاه منچستر، شامل موسسات قبلی خود، دارای 

دانشجویان و کارکنان گذشته و حال خود بوده است، چهارمین دانشگاه برتر دارای 

 UCLپوند آن پس از آکسفورد،  02711میلیارد پوند است که  010درآمد تلفیقی 

 است. کمبریج، امپراتوری و ادینبورگ.

( در سال UMISTگیری مؤسسه مکانیک )بعدا های دانشگاه منچستر به شکلریشه

گردد، و میراث آن به افتخار منچستر به عنوان اولین شهر صنعتی جهان برمی 0103

مرتبط است. جان دالتون شیمیدان انگلیسی، همراه با بازرگانان و صنعتگران 

منچستر، مؤسسه مکانیک را تأسیس کردند تا اطمینان حاصل شود که کارگران می 

وصیتی  0136جان اونز، یک تاجر نساجی، در سال  توانند اصول اولیه علم را بیاموزند.

( برای تأسیس 0115میلیون پوند به قیمت سال  516پوند )حدود  96930به مبلغ 

دانشکده ای برای آموزش مردان بر اساس خطوط غیر فرقه ای به جا گذاشت. 

در خانه ای در گوشه خیابان کوی و خیابان  0150معتمدین او کالج اوونز را در سال 

بایرم که خانه انسان نیکوکار ریچارد کابدن بود، تأسیس کردند و متعاقبًا دادگاه 

شهرستان منچستر را در خود جای دادند. طراح لوکوموتیو، چارلز بیر، فرماندار کالج 

شد و بزرگترین کمک کننده به صندوق توسعه کالج بود، که پول را برای نقل مکان 

اصلی که اکنون به نام ساختمان جان اونز  به یک سایت جدید و ساخت ساختمان

شناخته می شود، جمع آوری کرد. او همچنین کمپینی کرد و کمک مالی به کرسی 

مهندسی، اولین بخش علوم کاربردی در شمال انگلستان کرد. او کالج را در وصیت 

ترک کرد، در زمانی که با مشکالت  0176میلیون پوند در سال  01نامه خود معادل 
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را برای استقرار  Beyerکل هزینه ساخت ساختمان  Beyerی زیادی روبرو بود. مال

بخش های زیست شناسی و زمین شناسی تامین کرد. وصیت نامه او همچنین به 

کمک مالی کرد. این  Beyerصندلی های مهندسی و استاد ریاضیات کاربردی 

ود های خز برنامهدانشگاه دارای میراث غنی آلمانی است. جنبش گسترش کالج اوون

 های عمدتاً آلمانی شکل داد. تکنیکها و پلیرا پس از سفری به دانشگاه

توماس اشتون، صاحب کارخانه منچستر، رئیس جنبش توسعه، در دانشگاه 

هایدلبرگ تحصیل کرده بود. سر هنری روسکو نیز در هایدلبرگ زیر نظر رابرت 

ای تحقیقاتی با یکدیگر همکاری کردند. بونسن تحصیل کرد و آنها سال ها در پروژه ه

های روسکو سبک آلمانی تدریس مبتنی بر تحقیق را ترویج کرد که الگوی دانشگاه

های آجر قرمز شد. چارلز بیر در پلی تکنیک آکادمی درسدن تحصیل کرد. آلمانی

 زیادی از جمله کارل شورلمر، اولین کرسی شیمی آلی بریتانیا، و آرتور شوستر، استاد

حتی یک نمازخانه آلمانی در محوطه دانشگاه  .فیزیک، در کارکنان حضور داشتند

-Charltonکالج به محل جدید در جاده آکسفورد،  0172وجود داشت. در سال 

on-Medlock  کالج تشکیل دهنده دانشگاه فدرال  0111نقل مکان کرد و از سال

 ویکتوریا بود. 

منشور سلطنتی اعطا شد و اولین دانشگاه  تأسیس شد و 0111این دانشگاه در سال 

به دانشگاه  0912مدنی انگلستان شد. پس از استقالل لیورپول و لیدز، در سال 

، 0915ویکتوریا منچستر تغییر نام داد و سال بعد کالج اوونز را جذب کرد. تا سال 

، دانشکده UMISTنهادها نیروهای بزرگ و فعالی بودند. کالج فنی شهری، پیشرو 

فناوری دانشگاه ویکتوریا منچستر بود و به طور موازی به عنوان یک کالج فنی ادامه 

 0955در سال  UMISTداد که دوره های تحصیلی پیشرفته را ارائه می کرد. اگرچه 

به وضعیت دانشگاه مستقل دست یافت، دانشگاه ها به همکاری خود ادامه دادند. با 

کاهش  UMISTاطات رسمی بین دانشگاه و این حال، در اواخر قرن بیستم، ارتب
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بیشتر روابط نهادی باقی مانده قطع شد زیرا قوانین جدید به  0993یافت و در سال 

UMIST داد تا به دانشگاهی مستقل تبدیل شود که دارای اختیاراتی برای اجازه می

اعطای مدارک تحصیلی خود بود. یک دهه بعد توسعه معکوس شد. دانشگاه ویکتوریا 

 0112منچستر و موسسه علم و فناوری دانشگاه منچستر توافق کردند که در مارس 

در یک موسسه واحد ادغام شوند. قبل از ادغام، دانشگاه ویکتوریا منچستر و 

UMIST 23  برنده جایزه نوبل را در میان کارکنان و دانشجویان سابق خود

 ند. منچستر به طور سنتی درشمردند که متعاقباً دو برنده جایزه نوبل اضافه شدمی

علوم قوی بوده است. این جایی است که ماهیت هسته ای اتم توسط ارنست رادرفورد 

کشف شد و اولین کامپیوتر الکترونیکی با برنامه ذخیره شده در جهان در دانشگاه 

ساخته شد. از دانشمندان برجسته مرتبط با این دانشگاه می توان به فیزیکدانانی 

رادرفورد، آزبورن رینولدز، نیلز بور، جیمز چادویک، آرتور شوستر، هانس  چون ارنست

های هایی در زمینهگایگر، ارنست مارسدن و بالفور استوارت اشاره کرد. مشارکت

دیگر مانند ریاضیات توسط پل اردوس، هوراس لمب و آلن تورینگ و در فلسفه 

د. ایر مک اینتایر انجام شتوسط ساموئل الکساندر، لودویگ ویتگنشتاین و آالسد

استرلینگ نورمن  RIBAنویسنده آنتونی برگس، جایزه پریتزکر و معمار برنده جایزه 

فاستر و آهنگساز پیتر ماکسول دیویس همگی در منچستر حضور داشتند یا در آن 

تا کنون( ساختمان خیابان ساکویل، سابقاً  0113کار می کردند. پس از ادغام )

 0113اکتبر  اولدانشگاه فعلی منچستر به طور رسمی در  UMISTساختمان اصلی 

راه اندازی شد، زمانی که ملکه الیزابت دوم منشور سلطنتی خود را اعطا کرداین 

پس از برنده شدن به عنوان دانشگاه سال ساندی تایمز  0116دانشگاه در سال 

 . انتخاب شد

که  یشد، زمان یراه انداز 0113اکتبر  0در  یمنچستر به طور رسم یفعل دانشگاه

به  0116دانشگاه در سال  نیخود را اعطا کرد. ا یدوم منشور سلطنت زابتیملکه ال
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 یلیساالنه دانشگاه تکم زهیپس از برنده شدن جا مزیتا یعنوان دانشگاه سال ساند

 .شد یگذارنام 0115در سال  مزیتا یآموزش عال

معاون سابق دانشگاه  لبرت،یآلن گ دیدانشگاه جد سیموسس و معاون رئ سیرئ

او  نیجانش .بازنشسته شد 0101-0119 یلیسال تحص انیملبورن بود که در پا

از  یکیرا در دانشگاه داشت.  یولوژیزیف یکرس 0993راثول بود که از سال  ینانس

 نیذکر شده است، قرار گرفتن در ب 0105اهداف دانشگاه که در دستور کار منچستر 

در  0105آن تا سال  سیتاس" یبرا لبرتیدانشگاه برتر جهان است. هدف آلن گ 05

 یشده تعال رفتهیپذ یارهایدر جهان بر اساس مع یقو یقاتیدانشگاه تحق 05 انیم

نوبل در کارکنان آن بودند:  زهی، چهار برنده جا0100.در سال "یقاتیو عملکرد تحق

 ز.تیگلی. استینووسلوف، سر جان سولستون و جوزف ا نیکنستانت م،یگ ندرهآ

ان دانشگاه، به عنو یکیزیو علوم ف ی، اعالم شد که دانشکده مهندس0100آگوست  در

صنعت، به  ردهندهییمواد تغ جادیا یبرا یدالر ونیلیم 011ابتکار  کیاز  یبخش

 نیهدف اانتخاب شده است.  BP شرفتهیمواد پ یالملل نیمرکز ب دیعنوان مرکز جد

نفت و گاز  یصنعت یاز مواد در انواع کاربردها دهو استفا یمرکز ارتقاء درک اساس

که مرکز آن در  شودیم یسازمدل یاهاب و ساختار پره کیخواهد بود و بر اساس 

 است.  جیمستقر در دانشگاه کمبر یهامنچستر و پره

 :د هشی و محوطه

دانشگاه شامل اکثر امکانات آن است و اغلب به  یاصل تیسا                        

  .شود یشناخته م سیعنوان پرد

از  باً یآن تقر هیچکمه است: پا هیشب باً یکند که تقر یرا اشغال م یمحوطه ا سیپرد

 UMIST نیب یاز همپوشان یا هیتراز شده و با ناح یبه شمال شرق یجنوب غرب
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 شود. یتر چکمه متصل م یسابق به بخش جنوب VUM یسابق و ساختمان ها

 :شامل دو بخش است پردیس یا محوطه دانشگاه 

 .در منچستر لیساکو ابانیدر خ ل،یساکو ابانیخ سیپرد ای یشمال سیپرد

 .جاده آکسفورد، در مرکز جاده آکسفورد سیپرد ای یجنوب سیپرد

 از اما معموالً  شوند،یشناخته نم تیتوسط دانشگاه به رسم یطور رسمها بهنام نیا

با  بیبه ترت باً یو تقر شوندیآن استفاده م تیسااز وب ییهاجمله در بخش

 .مطابقت دارند ایکتوریو دانشگاه و یمیقد UMIST یهادانشگاه

 210) یلیما 0 در باًیاست که تقر لدیدر فالوف یمسکون یاصل سیپرد لدیفالوف سیپرد

 .قرار دارد یاصل تی( جنوب سالومتریک

وجود دارد، مانند  ترعیدر سراسر شهر و منطقه وس یگرید یدانشگاه یهاساختمان

 یهاشرکت یرا برا یادار یشرکا که فضا ریدانشگاه و سا نیب ی، همکارو... رصدخانه

 .دهدیها ارائه مها و کارگاهکنفرانس یبرا ییهانوپا و مکان

    رش وذ

 یدر کشور برا یگرینسبت به هر دانشگاه د یشتریب انیدانشجو               

 یهادوره یبرا UCAS یبرنامه اصل 79905با  کنند،یمنچستر درخواست م

 نیانگیم نیباالتر 06 یدارا 0109. منچستر در سال 0101در سال  یکارشناس

 ابود، ب ایتانیدر هر دانشگاه بر یکارشناس انیدانشجو یبرا یورود تیصالح

 تر از نیینمره پا 2/1، معادل UCAS  ازیامت 065 نیانگیبا م دیجد انیدانشجو

A*A*A* در نمرات سطح A  انیدرصد از متقاض 5917، دانشگاه به 0101در سال 

 .شدند رفتهیپذ انیدرصد از متقاض 0012داد که  شنهادیپ
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هستند که  یخصوص التیتحص یمنچستر دارا النیدرصد از فارغ التحص 15.7

  ت.اس ایتانیبر یاصل یدانشگاه ها نینسبت باالتر در ب نیو سوم ستیب

 Sport :دف ش

دانشگاه منچستر در زمینه های ورزشی از سرآمدترین دانشگاه های           

 پادشاهی متحده است.

 کیتلتا هیاتحاد یاز باشگاه ها یاریاز بس یکیدانشگاه منچستر  رانی قیقا باشگاه

 .است

 یرا اداره م یورزش یخود باشگاه ها یدانیدو و م هیاتحاد قیمنچستر از طر دانشگاه

 .شوند یاداره م انیدانشجو هیتوسط اتحاد ییدانشجو یکه انجمن ها یکند در حال

 شیکه ب یکالس سالمت و تناسب اندام است در حال 11از  شیب یدانشگاه دارا نیا

 یعضو هستند. جوامع ورزش یورزش هیباشگاه مختلف اتحاد 33دانشجو در  2111از 

محبوب تر،  یاز ورزش ها یاریمتفاوت هستند. بس اریدر سطح و دامنه خود بس

 ریاها با س گیکنند که در ل یم هدپارتمان را ادار یها میو ت یدانشگاه میت نیچند

چوگان،  نتون،یها عبارتند از: بدم میکنند. ت یداخل دانشگاه رقابت م یها میت

ال، فوتبال، بسکتب ،یراگب هیاتحاد ،یراگب گیچمن، ل یرو یکرفبال، داج بال، هاک

 .کتیو کر تیمینت بال، اسکواش، واترپلو، آلت ،یربازیشمش

 ،یشد: راگب لیاز چهار باشگاه تشک 0115در کالج اونز در سال  یورزش هیاتحاد

شد. در  سیورزشکاران زنان تأس هیاتحاد 0910. در سال سیو تن کتیالکراس، کر

با هم ادغام شدند. پس از تصاحب امالک فرس در  هیدو اتحاد نیا 0910سال 

مرکز مک دوگال  0931شد. از سال  جادیدر آنجا ا یو غرفه ا یورزش نیزم لد،یفالوف

 مورد استفاده قرار گرفت. ران یمرکز ورزش کیبه عنوان  زین نگتونیبرل ابانیدر خ

آموزان سابق دانش تلیو یهلمز و هر لیریس کمن،یه مزیج تمن،یسو روونا ل،یه



31 
 

 یاساس بررس بر یامنطقه زهیشد و برنده جا یها طراحمجسمه شینما یبرا .هستند

منتشر شده است،  High Fliers که توسط 0101سال  النیبازار فارغ التحص

 ایتانیدر بر لیبرتر فارغ التحص یکارفرما 011دانشگاه توسط  نیمنچستر هدفمندتر

 ت.اس

دانشگاه برتر جهان  نیو هفتم ستی، دانشگاه منچستر به عنوان ب0100سال  از

قرار گرفت.  یدانشگاه در رتبه ششم کشور نیشناخته شده است. ا QS توسط

در  0101جهان در سال  یدانشگاه ها کیآکادم یدانشگاه منچستر در رتبه بند

 ایتانیبر یدانشگاه ها نیب ررا د 5رتبه  ستیل نیدانشگاه در ا نیقرار گرفت. ا 26رتبه 

جهان توسط  یهادانشگاه نیدانشگاه در فهرست نوآورتر نی، ا0109داشت. در سال 

 .در رتبه چهارم قرار گرفت ترزیرو

است که  یبیشهرت مه یمنچستر دارا"، 0116در سال  مزیتا یتوجه به ساند با

 ،ینسانعلوم ا ،یمهندس ،یستیدر علوم ز ژهیاما به و رد،یگ یرشته ها را در بر م شتریب

و  یتعال یرا برا یمعتبر زهی. منچستر جا"یو علوم اجتماع یاقتصاد، جامعه شناس

 د.کر افتیدر 0101در سال  مزیتا یعالآموزش  زیدر هنر توسط جوا ینوآور

 یجهان یدر رتبه بند Alliance Manchester یبازرگان ، مدرسه0107سال  در

MBA  در جهان را  21در اروپا و  01 ا،یتانیدر بر 2رتبه  مزیتا ننشالیتوسط فا

 .کسب کرد

معموالً  (QS ،ARWU ،THE مانند) یجهان یهایبندکه رتبه یحال، در حال نیا با

دانشگاه در مطالعات  نیا دهد،یقرار م ایتانیدانشگاه برتر بر 01 نیدانشگاه را در ب

منچستر را در  "0100دانشگاه کامل  یراهنما". کندیم یبندکمتر رتبه یکم یمل

 The Times/Sunday Times" قرار داد و ایتانیبر یدانشگاه ها نیدر ب 02رتبه 

Good University Guide 2021"  .کی آن را در رتبه هجدهم قرار داد 
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شده در ارجابدانشگاه کم" نی، منچستر را به عنوان سوم0106در سال  ینظرسنج

 .انتخاب کرد "ایتانیبر

 Manchester Tourist Attractions:ب شبه   ر اوف س   منچس ر

ارزشمند   وریستیتمنچستردارای صدها جاذبه                                            

 عمده ترین از جمله .استرایگان از آنها برای عموم  تعداد زیادیکه بازدیداز  است

موزه منچستر، گالری هنر منچستر، موزه علم و  ه عبارتند از:های مورد اشار جاذبه

 صنعت، موزه جنگ امپراتوری شمال، و موزه تاریخ مردم. 

از جمله جاذبه های ، کتابخانه جان رایلندز یئمعماری گوتیک ویکتوریا رشاهکا

  .فراموش نشدنی منچستر استدیدنی و 

  Manchester Central :منچس ر رمرک  و یمج رع کنو هس

که  منچستر یمرکز ونیکنوانس مجتمع                                                      

مرکز یک  شود یشناخته م GMEX ایمعموالً به عنوان منچستر سنترال 

است.  شده ایجادمنچستر   ستگاهیا یکاربر رییو کنفرانس است که از تغ یشگاهینما
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دهانه  نیومد که متر است 63با دهانه  زیمتما یسقف قوس کی یساختمان دارا نیا

رتبه  0962در سال می باشد.این بنا ایتانیراه آهن در بر ستگاهیبزرگ سقف ا

 .کرد افتیرا در II درجه یساختمان

مسافران بسته شد.  یبه رو 0969 یراه آهن، در م انهیسال به عنوان پا 19از  پس

شد در  یشناخته م G-Mexکه قبالً به عنوان مرکز  یشگاهیمرکز نما کیبه عنوان 

 یقیکنسرت موس یشد و تا زمان ساخت منچستر آرنا، محل اصل یبازساز 0910سال 

به نام سابق خود منچستر سنترال  0117مکان در سال  ،یمنچستر بود. پس از بازساز

 بازگشت.

 Royal Exchange Theatre :بوفس سیطن   منچس ر

ساختمان درجه دو  کی منچستر یسلطنت بورس                                    

واقع شده است  ینیفهرست شده در منچستر، انگلستان است. در مرکز شهر در زم

لد او ابانیکراس و خ ابانیبازار، خ ابانیاکسچنج، خ ابانیسنت آن، خ دانیمبا که

 الیرو دیاکسچنج و مرکز خر الیمجموعه شامل تئاتر رو نیشده است. ا احاطهبانک 

 .باشد یم کسچنجا
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به  0996و بمباران منچستر در سال  تزیدر منچستر بل منچستر یسلطنت بورس

ساختمان موجود در  نیساختمان از چند نیآخر ی. ساختمان فعلدید بیشدت آس

 .شود یمبادله کاال استفاده م یاست که برا تیسا

است  تیساختمان موجود در سا نیساختمان از چند نیآخر ی. ساختمان فعل    

 شود، عمدتاً اما نه منحصراً از پنبه و منسوجات. یمبادله کاال استفاده م یکه برا

 Manchester Cathedral::رکییس ر ب مع منچس 

، به طور رسمی کلیسای جامع و کلیسای جامع منچستر                                  

کلیسای سنت مری، سنت دنیس و سنت جورج در منچستر، انگلستان، کلیسای 

مادر اسقف انگلیکن منچستر، مقر اسقف منچستر و کلیسای محلی شهر است. این 

ساختمان در خیابان ویکتوریا در مرکز شهر منچستر قرار دارد و یک ساختمان 

 است.  0فهرست شده درجه 

 0300های پس از تأسیس هیئت دانشگاهی در سال سای محلی سابق در سالکلی

به سبک گوتیک عمود بازسازی شد. سپس در پایان قرن پانزدهم، جیمز استنلی 

( مسئول بازسازی 0505-0516و بعداً اسقف الی  0516-0315دوم )سرپرست 
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ه نین اثاثیشبستان و گروه سرود دانشگاهی با پنجره های بلند روحانی بود. همچ

های گروه کر و سقف شبستان داخلی چوبی اواخر قرون وسطی، از جمله منبر، غرفه

گاهی شود. کلیسای دانشکه توسط فرشتگان با سازهای طالکاری شده پشتیبانی می

به کلیسای جامع اسقف نشین جدید منچستر تبدیل شد. در دوره  0137در سال 

گ جهانی دوم به طور گسترده بازسازی، ویکتوریا و پس از آسیب بمب در طول جن

بازسازی و گسترش یافت. این یکی از پانزده ساختمان فهرست شده درجه یک در 

 منچستر است.

 ول  :ک  ب  هه ب   ف ن

 ساختمان کی دزلونیجان ر یقاتیمؤسسه و کتابخانه تحق                                

اه به عنوان دانشگ نیمنچستر، انگلستان است. ادر  ییایکتوریاواخر دوران و کینئوگوت

 یبه رو 0911کتابخانه که در سال  نیکند. ا یاز دانشگاه منچستر عمل م یبخش

 سیأست لندزیشوهرش جان را ادیبه  لندزیرا نایآگوست کتایعموم باز شد، توسط انر

 نیدانشگاه منچستر، سوم از دانشگاه شد و اکنون اکثر یبخش 0970شد. در سال 

 .داده است یرا در خود جا ایتانیدر بر یکتابخانه بزرگ دانشگاه
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در  جیکه توسط هر دو کتابخانه ساخته شده بود به تدر یا ژهیو یها مجموعه

از  یکی رودیکه گمان م ژه،یو یهامجموعه .متمرکز شد Deansgate ساختمان

قرون  شده بیتذه یخط یهاهستند، شامل نسخه ایتانیبر یهامجموعه نیتربزرگ

 نیکتاب مقدس گوتنبرگ، دوم ملهاز ج ه،یاول ییاز چاپ اروپا ییهاو نمونه یوسط

از نسخه  یکاکستون، است. مجموعه گسترده ا امیلیمجموعه بزرگ چاپ توسط و

 نیتر یمیکند که قد یادعا م لندزیکتابخانه را P52 روسی. پاپزیون نیچاپ آلد یها

 یهاو نامه یمقاالت شخص یکتابخانه حاو نیاست. ا دیمتن موجود در عهد جد

 .گاسکل و جان دالتون است زابتیبرجسته، از جمله ال یهاتیصشخ

 در یدست عیبا عناصر جنبش هنر و صنا کیدر درجه اول نئوگوت یمعمار سبک

اطراف مسلط  ابانی، که بر منظره خDeansgate و با ابهت، رو ب نیدروازه پرآذ

کرد، توسط  افتیرا در کیدرجه  تیوضع 0993کتابخانه که در سال  نیاست. ا

خانه باز کتاب دکنندگانیزدخوانندگان و با یشود و برا یم یدانشگاه منچستر نگهدار

 .است

و  یمل تیبا اهم ویآرش یهاها و مجموعهها، کتابخانهاز موزه یکیکتابخانه  نیا

 است.انگلستان  یالمللنیب

 Manchester Art Museum:مو و  نر منچس ر

ود، ب یتیهنر منچستر س یهنر منچستر، که قبالً گالر یگالر                          

 یدر مرکز شهر منچستر است. محل اصل یموزل ابانیدر خ یدولت یموزه هنر کی

ساخته شد و امروزه مجموعه آن  0102آموز در سال جامعه دانش کی یبرا یگالر

 یطراح یرکه دو تا از آنها توسط سر چارلز ب کندیسه ساختمان متصل را اشغالم

 وندیکه آنها را به هم پ یفهرست شده اند. ساختمان یاند. هر دو ساختمان برشده

 که توسط یارمعم یمسابقه طراح کیپس از  نزیدهد توسط معماران هاپک یم
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RIBA Competitions  پس  0110شده است. در سال  یشود، طراح یم تیریمد

 .انجام شد افتتاح شد یهنر یو توسعه بزرگ که توسط گالر یپروژه بازساز کیاز 

مکان  نیاست. ا گانیهنر منچستر هفت روز در هفته را یگالر ییو بازگشا ورود

 از شیاز ب یاست و مجموعه ا یالملل نیو ب یمحل تیاز آثار با اهم یاریبس یدارا

نفر  ونیلیم میاز ن شیب ل،یآور 01دارد. بر اساس آمار منتشر شده در  یش 05111

  .کردند دیموزه بازد نیسال از ا کیدر مدت 

 Museum of Science & Industry:مو و میر د  نات

و صنعت را  یعلم، فناور موزه علم و صنعت منچستر، توسعه                            

ز ا یموزه بخش نیکند. ا یها دنبال م نهیزم نیشهر در ا یبر دستاوردها دیبا تاک

فرهنگ، رسانه و  تال،یجیاز بخش د یبخش ریغ ینهاد عموم کیگروه موزه علوم، 

  .دعلوم ادغام ش یبا موزه مل 0100ورزش است که در سال 

 یهاویلوکوموت ما،یهواپ ل،یبا موضوع حمل و نقل )اتومب یگسترده ا یشگرهاینما

(، فاضالب و بهداشت یگاز ی)آب، برق، بخار و موتورها روینورد(، ن لیراه آهن و وسا

 منچستر، منسوجات، ارتباطات و محاسبات وجود دارد.
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 گاهستیا نیاست و در محل اول یصنعت راثیم ییاروپا ریموزه نقطه لنگر مس نیا

ز ا یاست که به عنوان بخشواقع  –منچستر  ورپولیجاده ل -جهان  یآهن مسافرراه

آهن و انبار راه ستگاهیا یافتتاح شد. نما 0121و منچستر در سال  ورپولیآهن لراه

 ت. هر دو درجه من ذکر شده اس 0121

 People History Museum:مرد  خ مو و ا ف

( در منچستر، 0110کار تا سال خیتار یمردم )موزه مل خیموزه تار                        

 و مطالعه مطالب ریحفاظت، تفس ،یجمع آور یبرا ایتانیبر یانگلستان، مرکز مل

سابق  کیلدرویپمپاژ ه ستگاهیا کیدر  نیاست. ا ایتانیکارگران در بر خیمربوط به تار

قرار دارد که توسط معمار  اترو ابانیپل و خ ابانیدر گوشه خ II و در فهرست درجه

  ت.شده اس یطراح س،یپرا یشهر منچستر، هنر

مردم در خانه، کار و اوقات فراغت  یو زندگ ریکب یایتانیبر خیموزه داستان تار نیا

 اءیاش ،یمطالب چاپ یمجموعه حاو نیکند. ا یسال گذشته بازگو م 011را در 

از موضوعات  یاست. برخ یافراد در حال کار، استراحت و باز یو عکس ها یکیزیف

، 09قرن  یکارگر هیاتحاد ترلو،یپ تارکش ،یمردم سمیکالیتحت پوشش عبارتند از راد
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، و فوتبال. 0935 یزنان، باراندازها، جنبش تعاون، انتخابات عموم یجنبش حق رأ

در  شرفتیو پ یشامل مطالب مربوط به جوامع دوستانه، جنبش رفاه نیهمچن

 کارگران است. یزندگ

 National Football Museum:مو و می  فواب  

موزه  این بنای موزه ملی فوتبال، موزه ملی فوتبال انگلستان است.                       

 زا های مهمیمجموعه و دردا اررق منچسر شهر مرکز رد Urbisساختمان  رد

 گذارد. فوتبال را حفظ، نگهداری و به نمایش می یرویدادها
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به  0100این موزه در ابتدا در دیپدیل، پرستون، لنکاوی مستقر بود، اما در سال 

 .منچستر نقل مکان کرد

 Bridgewater Gallery :رد ا ج بر فا ال

کنسرت در مرکز شهر منچستر است.  یواتر محل برگزار جیبر تاالر                       

 زبانیپوند بوده و در حال حاضر م ونیلیم 30ساخت آن حدود  نهیهزتاالری که 

 یکنسرت برا یبرگزار یمحل اصلاین  افزون بر ،تاجرا در سال اس 051از  شیب

چشمه قرار دارد  011از  یبستر یساختمان رو نیاست. ا یس یب یب کیالرمونیف

 .کند یکمک م یخارج یکه به کاهش صدا

بریج  995شده است که کانال  ینامگذار بریج واتر دوک نیسوم نام مکان به نیا

 . کرد یکند راه انداز یرا که از منچستر عبور م واتر

 3برگزار کرد و در  0996سپتامبر  00کنسرت خود را در  نیاول بریج واتر تاالر

رسماً افتتاح شد. تاالر  نبورگیاد، در کنار دوک دوم زابتیدسامبر توسط ملکه ال

واتر  جیبر بود که در 0991ساخته شده در دهه  یسازه ها معدوداز  یکیواتر  جیبر
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، تنها 0996را از آن خود کرد. در نوامبر  یادیز زیروبرو شد و جوا یبا استقبال خوب

 شد.  RIB North Westزهی، سالن کنسرت برنده جازمان افتتاحماه ها پس از 

اعطا  یشد که به ساختمان Civic Trust ژهیو زهیتاالر برنده جا 0991در سال     

 یگذار هیسالن سرما نیا ساخت .دهد یم شیشود که جلوه مرکز شهر را افزا یم

جه منچستر بود که بود یشهر منچستر و شرکت توسعه مرکز یشورا نیب یمشترک

و سازندگان  RHWL کرد. معماران افتیاروپا در یخود را از صندوق توسعه منطقه ا

شده  یطراح کیاز آروپ آکوست سیتوسط راب هر کیبودند. آکوست نگیجان ل

گنجایش  بریج واتر ساختمان بودند. تاالر هندسم  Arupدر یاست. همکاران و

سپتامبر  00زمان افتتاح در  ازاین تاالر  دارد. نفر را در سالن اجتماعات 0230پدیرش

، گروه کر هاله و گروه کر پسران منچستر بوده است و ارکستر هاله ، خانه0996ِ

تامبر . از سپیس یب یب کیالرمونیکنسرت ها توسط ف یبرگزار یمنظم برا یمحل

 یقیموس یارکستر جوانان و گروه کر جوانان هاله است که برا یمحل برگزار 0110

 .شده است سیتأستمام وقت ندارند  یقیموس التینوزده سال که تحص ریدانان ز

 Manchester Opera House : ور ر منچس ر

کوای استریت،  رصندلی د 0901ظرفیتبا اپرای منچستر                       

ریسمس ک درمیزبان تورهای موزیکال، باله، کنسرت و پانتومیم  و واقع است. رمنچست

به  0900در سال که یکی از تئاترهای اصلی انگلستان است.  ی منچستراست. اپرا 

 تیافبه تئاتر کوئینز جدید تغییر نام  0905عنوان تئاتر جدید افتتاح شد، در سال 

 United به عنوان اپرا  تحت نظارت جان هارت و همکارانش از  0901و در سال 

Theaters Ltd رفتگ قرار. 

. این تئاتر طیف کاملی از نمایشنامه ها، موزیکال ، اپرا و پانتومیم را 0920در سال  

 بسته شد و به مدت پنج سال یک سالن بینگو بود.  0979روی صحنه برد. در سال 
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، تئاتر به 0101در مارس 

همراه تئاتر پاالس، 

 نیکوکاریسازمان وضعیت 

(CIO .را به دست آورد )  

، دارای اپرا بنایمعماری 

پالنی مستطیل شکل 

است و از آجر گچبری 

شده با سقف تخته سنگ 

ساخته شده است. نمای 

متقارن پانزده خلیجی آن 

به سبک کالسیک با مرکز 

پنج خلیج با ستون های 

یونی فلوت دار است. در 

باالی سه خلیج مرکزی 

نقش برجسته یک ارابه 

وانی دارای قرنیز قالبی روی براکت اسب کشیده در یک طاق نیم دایره قرار دارد. شیر

 این سالن دارای دو بالکن منحنی .بیستم است سده ها است. سایبان ورودی متعلق به

. طاق نمای را دارندصندلی  511 گنجایش که هر کدام است با برآمدگی های بزرگ 

 در کنار آن قرار دارد تزئینیی که ها ای که توسط گریفونبا یک مدال دایره آن بلند

فوت و  30شده است. سقف بلند باالی سالن به شکل طاق تونلی است. عمق صحنه 

 نوازنده است.  11فوت است. گودال ارکستر دارای  27عرض آن 
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نمایش اروپایی داستان وست  با ا – 0951درسال اولین نمایش های قابل توجه 

 اثر "شبح اپرا"بریتانیایی موزیکال نمایش منطقه ای  و – 0995تا  0992ساید 

 شد. آغازاندرو لوید وبر 

* * * * * 

منچستر از نادرترین شهرهای انگلیس شمرده می شود که کنسولگری پایان سخن، 

 و دانشجویان خارجی و بازرگانانه آن قرار دارد و این به این معناست ک مرکز در انگلیس

مورد کنسولی، وی هر نوع ، برای اخذ ویزا یا صدور گذرنامه منچسترتوریست های وارد به 

 نیازی به رفتن به لندن نداشته باشند.
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