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 ای تجاریدسته بندی انواع مجتمع ه

تجارت در مقیاس گوناگون و در قالب فضاها و عرصه های معمارانه متفاوتی صورت می گیرد. از یک واحد 

تجاری با متراژ پایین گرفته تا بزرگ ترین مراکز خرید، همگی نیازمند پاسخی معمارانه می باشند. مجتمع های 

دی می شوند. برخی از این نمونه ها از تجاری بر اساس مقیاس پاسخگویی به نیازهای مخاطبین دسته بن

مقیاس شهر نیز فراتر رفته و مخاطبین آن ها بعضا از دیگر شهرهای کوچک و نزدیک و حتی توریست ها می 

باشند. برخی دیگر نیز در حد پاسخگویی به نیازهای محله می باشند. طبیعی است که مالحظات معمارانه در 

از لحاظ تنوع و نوع  به مقیاس و نیازهای عملکردی آن ها می باشد.خصوص طراحی این مراکز نیز وابسته 

کاالهای عرضه شده نیز می توان مجتمع های تجاری را تفکیک نمود ، برخی از مراکز خرید منحصرا به فروش 

کاالهایی خاص نظیر جواهرات، سیستم های الکترونیکی و کامپیوتری، مبلمان منزل و سایر کاالهای پرمخاطب 

اص می یابند. آن چه در خصوص انواع دسته بند فضاهای تجاری الزم به ذکر است ظهور مجتمع های اختص

چند منظوره است که در آن ها کاربری های تفریحی و خدماتی با فضاهای تجاری ترکیب می شوند. تقریبا 

نیاز به سکوت و  تمامی مجتمع های عظیم دارای قسمت های اداری می باشند و چگونگی ترکیب این فضاها که

آرامش بیش تری دارند با فضاهای تجاری که همواره مرکز جنب و جوش و هیاهو می باشند از نکات مهم در 

 طراحی معماری مجتمع های تجاری می باشد
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 یتجار داخلی دکوراسیون مراحل

 تصور کردن

 .کند اولین گام در فرآیند طراحی فضای تجاری این است که طراح داخلی فضای کار را مشاهده

نیز معرفی می شود که در آن طراح داخلی با صاحب ملک در مورد ” مرحلۀ تصور کردن“این گام تحت عنوان 

 .برنامه های احتمالی به بحث و تبادل نظر می پردازد

طراح در این مرحله تصور اولیه ای را در مورد ساختمان، چگونگی کارکرد وسایل و مفاهیم شخصی کسب می 

 .کند

 زهای مشتریدر نظر گرفتن نیا

یکی از مهمترین مواردی که طراح داخلی می تواند انجام دهد این است که با مشتری صحبت کند و ایده های 

 .مختلف را با آنها در میان بگذارد

طراح داخلی، طرح های اولیه را بر روی کاغذ و یا با استفاده از برنامه های رایانه ای برای نمایش سه بُعدی 

 .آماده می کند

ن امر به صاحبان ملک اجازه می دهد تا دقیقا متوجه برنامه های طراح شوند و بازخورد خود به طرح را ای

 .پیشنهاد دهند

این نکته به طراح و صاحبان ملک کمک می کند تا به نقطه نظر مشترکی در این مورد برسند و نیازهای 

 .بخصوصِ مشتری نیز در نظر گرفته شود

 یتجار یداخل ونیدکوراس یتجار یفضا طیشرا

 .ردیرا مشاهده کند و در نظر بگ یتجار یفضا یکنون طیشرا دیبا یداخل طراح

 در فضا حضور دارند انجام شود. انیکه کارمندان و مشتر یتواند در همان روز یامر م نیا

 یبررس مشابه را ییتواند فضا یاست که تابحال مورد استفاده نبوده است، طراح م دیجد ییفضا، فضا نیا اگر

 را بدست آورد. ییها دهیعملکرد آن ا یتا در مورد چگونگ دینما

 انیکنند، و مشتر یرفت و آمد م ییشود، کارمندان در چه مکان ها یارائه م یچه نوع خدمات قایبداند دق دیبا او

 چگونه در فضا هستند.

 .دینما یفضا طراح نیمناسب را مطابق با ا ۀتواند برنام یم یمرحله، طراح داخل نیا یِط

 کند. دییرا تا ییافتد که صاحب خانه طرح نها یاتفاق م یامر تنها زمان نیا

 یتجار یداخل ونیدکوراس یبرا یزیر برنامه

 سازد. یموارد و خدمات بخصوص باشد تا طرح را عمل یدر جستجو دیبا یطراح داخل سپس

ساخت مبلمان  یو نجار برا ،یلوله کش یکار برا ریتعم وارها،ید بیتخر یمرحله شامل استخدام معمار برا نیا

 شود. یم
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کند تا در طول  یزیعملکرد مطابق با آن بودجه برنامه ر یو برا ردیبودجه را در نظر بگ دیطراح با ن،یبر ا عالوه

 بماند. یباق یپروژه بودجه کاف

 یتجار یداخل ونیبودجه دکوراس

 باشد. یم یراحط یدر پروژه ها یدیکل یاز جنبه ها یکی بودجه

امر  نیخواهان ا زین انیکند و مشتر یرا اعالم م یاحتمال یها نهیهز یکار به مشتر یدر ابتدا یداخل طراح

 دهد. انیبودجه به کار خود پا نیکار، طراح با هم یهستند که تا انتها

مراحل حضور داشته باشند تا  یامتناع کنند و در تمام زین هیاول یها نهیممکن است از پرداختِ هز یحت آنها

 قرار دهند. یروال کار را مورد بررس

 .ردیدر نظر بگ دیبا یاست که طراح داخل یاز موارد یکیامر تنها  نیا

 

 ست؟یچ یتجار یداخل ونیدکوراس

 کند. یم فایکسب و کار ا کی تیدر موفق یاساس ینقش یتجار یداخل یطراح

 ست؟یچ قایدق یتجار یطراح اما

 ست؟یچ یو مسکون یتجار یداخل ونیدکوراس نیتفاوت ب

 ییفضاها یبدنبال طراح یتجار یداخل یمنازل متمرکز است، طراح یبر رو یمسکون یداخل یطراح کهیحال در

ادارات، بانک  ،یخرده فروش یامر شامل هتل ها و سالن ها، رستوران ها و فضاها نیاباشد. یکسب و کار م یبرا

و هر مورد  د،یراکز خراسپاها، م ،یمحل یها، کتابخانه ها، مدارس، کلوب ها شگاهیها و آزما مارستانیها، تئاتر، ب

 یمتفاوت یبصورت ها دیبا یتجار یتفاوت واقعا مهم است؟ بله. منازل و مرکز ها نیا ایآشود. یم یگریمشابه د

شود  یم یصاحبان آن طراح یبرا یمیگرم و صم ییفضا جادیبا هدفِ ا یمسکون یفضاها یطراحشوند. یطراح

ارتقا  شتریحال سبک فضا را جهت درآمد ب نیعدهند و در شیعملکرد را افزا دیبا یتجار یفضاها کهیدر حال

طراح  تیکسب و کار کوچک، مسئول کی ایهتل مجلل باشد و  کی یکسب و کار دارا نیصاحبِ ا خواهدهند.

 باشد. کیجلوه دهد که کارآمد، درآمدزا، و البته ش نندهیدر نظر ب یاست که فضا را طور نیا یداخل

 یطراح یبرا یاست، طراحان داخل یمسکون یبزرگتر از فضاها یتجار یکار در فضاها ۀگستر کهییآنجا از

را  یدر واقع چه کار یتجار یداخل ونیطراحان دکوراس.رندیگ یرا برعهده م یشتریب تیمسئول یتجار یفضاها

 یشناس ییبایاز سبک و ز نکهیرا بدون ا یطراح ییو کارآ تیامن ،یتجار یفضا یداخل طراحاندهد؟ یانجام م

بخواهد به حداکثر سود  کهیهتل مجلل در صورت کیمثال،  بعنواندهند. یقرار م تیکار صرف نظر کنند، در اولو

دانند که  یمجرب، م یداخل طراحاندارد. همانیم یادیاز تعداد ز ییرایپذ یبرا یکاف یبه فضا ازیبرسد، ن

مطمئن  دیآنها با ن،یبر ا عالوهشکل انجام دهند. نیمحدود کننده کار خود را به بهتر یها یچگونه بدون طراح

و  یبازساز ندیفرآ ریبه شدت درگ آنهاباشد. یخطر م یامن و ب یکیزیساختار ف یدر راستا زیشوند که همه چ

مهم مانند  یساختار ماتیدر ارتباط هستند تا تصم نکارانمایپو دکنندگانیبا تول کیباشند و از نزد یم ینوساز

 .ندیرا اتخاذ نما یفن یها یپنجره ها، و بروز رسان یریسقف و کف، محل قرارگ یطراحنور، ،یمعمار اتیجزئ
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کنند، مواد مورد  یم و برنامه ها را رسم هیاول یکنند، طرح ها یپروژه را مشخص م ۀآنها گستر ن،یبر ا عالوه

 انیساخت و ساز به پا ۀمرحل یوقتبر عهده دارند. زیرا ن یگریمهمتر د فیو وظا ند،ینما یرا انتخاب م ازین

 یداخل طراحانکنند. یم لیو زنده تبد یواقع یرا به ساختار یکیزیساختار ف ،یطراح ندیطراحان در فرآ د،یرس

کنند و آنها را با طرح  یظر انتخاب من موردکسب و کار یازهایرا بر اساس ن یمختلف یسبک ها یتجار یفضا

 سازند. یم یو واقع یعمل رهیو غ ،یاکسسور ،یپنجره ها، آثار هنر وار،یمبلمان، پارچه، د ،یرنگ یها

 رینظیکسب و کار ب کیرا به  یکسب و کار معمول کیتواند  یباتجربه و ماهر م یتجار یفضا یطراح داخل کی

 یم یمختلف کسب و کار را بررس یکنند، جنبه ها یم یریگیپ عیپروژه ها را سر آنهاکند. لیو درآمدزا تبد

 عاشق آن شوند . انیکنند که مشتر یم یطراح یبزرگ را طور یخود فضاها یدرون ییبا استفاده از توانا وکنند

 : یتجار یداخل ونیدکوراس یترندها یبرخ

 باشد. یم زیچالش برانگ یامر یتجار یداخل ونیدکوراس

 حال منحصر بفرد و جذاب باشد. نیکارآمد، مقرون به صرفه، و در ع دیبا فضا

 کنند. رییتغ دیبا زیکسب و کارها ن نیهستند بنابرا رییانتظارات دائما در حال تغ ن،یبر ا عالوه

ق کرده و فضا را طب یرا بررس انیمشتر یها ازیکنند تا ن یاستفاده م یمنظور آنها از طراحان داخل نیا یبرا

 ها شوند. یطراح نیجذب ا انیموجب شده مشتر دیجد یاز ترندها یبرخ خوشبختانهدهند. ریینظر آنها تغ

 یتجار یداخل ونیدکوراس یپر رنگ برا ی. تُن ها۱

 پر رنگ و خنک  یرنگ ها عت،یطب یذات ییبایز شینما با

 سبز آغشته شده اند  یکه با کم یو طوس یذغال یها رنگ

 .دییتا تعادل را حفظ نما دیکن بیترک یبه قهوه ا لیما یو خاکستر ،ییکهربا ،یرا با رنگ عاج آنها

 .دیپر رنگ اضافه کن ییمویل ایقرمز تند و  یروح شده است، کم یب زیهمه چ دیکن یاحساس م تیدر نها اگر

 یهندس یبزرگ و طرح ها یها اسی. مق۲

 باشد. یها م مارستانیب ایکوچک شامل کف هتل ها  یفضاها یها طرح

 شیبه نما انیمشتر یخود را برا یشخص تیکند تا هو یمختلف کمک م یطرح ها به کسب و کارها نیا

 گذارند.

 دارد. تیبر عملکرد اولو یتجار یداخل ونیدکوراس ی. شکل ظاهر3

 بود. نهیداد هز یقرار م ریلمان دفاتر را تحت تاثمب دیخر یبرا اتیکه تصم یعامل نیگذشته اول در

مقرون به صرفه بودن،  نیدر ع دیمبلمان محل کار با ،یهندس یبر طرح ها شتریامروزه با تمرکز و توجه ب اما

 باشد. زیکارآمد ن

 یزهایم نطوریها و هم یصندل یسر برا یِو پشت م،یقابل تنظ یمانند دسته ها شتریب یها یژگیو منتظر

 .دیبا ارتفاع بلند، در محل کار باش ایو  ستادهیا

را داشته باشند و از مواد  یژگیو نیا دیبا زین یهستند و مبلمان تجار تیفیبدنبال ک انیمشتر ن،یبر ا عالوه

 شوند. دیتول دهیحرارت د یها شهیش ایو  ،یمواد فلز ،ییروستا یمقاوم مانند چوب ها
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 یتجار یداخل ونیدر دکوراس بیو عج یناگهان باتی. ترک۴

 باتیکردن آنها با انواع مختلف ترک نیگزیبا فرمول واضح و جا ییدر حال گذار از تم ها یطراحان داخل امروزه

 را منحصر بفرد سازند. یکار یهستند تا فضاها بیعج

 کف که ممکن است ینامتقارن برا یها یاستفاده از کاش شیمثال، با افزا بعنوان

 .افتیدست  یو منحصربفرد دیجد یتوان به سبک ها یبنظر برسد، م بیعج زین یگاه

 دو منظوره  یتجار یداخل ونی. دکوراس۵

 یبرا یدیجد یبدنبال راه ها یبودجه که وجود دارد، کسب و کارها یها تیمحدود نیا یتمام ۀجینت در

 باشند. یخود م یۀسرما ۀریذخ

 باشند. یچند منظوره م ییها یدهند که اغلب آنها طراح یرا ارائه م یمختلف یها نهیگز یتجار طراحان

 اریبس رمنتظرهیو غ یجلسات فور یکه برا ییکشو یها یبا صندل یگانیبا یمثال، پُر کردن قفسه ها بعنوان

 مناسب هستند.

 دیکار کردن حتما نبا یقرار دادن تبلت ها دارند و کارمندان برا یابر ییسالن دسته ها یها یصندل اگرچه

 .نندیبنش زشانیپشت م

 ستیز طیسازگار با مح یتجار یداخل ونی. دکوراس6

 باشند، بندیپا یشرکت ها تحت فشار هستند تا به تعهدات اجتماع نکهیتوجه به ا با

 بوجود آمده است. زین ستیز طیسازگار و دوست دار مح یِتجار یها یبه سمت استفاده از طراح یفراوان رغبت

پنجره  یدر طراح نینو یها شرفتیباشد، پ یم یهدر رفت انرژ یعموما به معن شهیاستفاده از ش کهیحال در

 دهد. ینشان م

 ستیز طیبا مح یدر جهت سازگار یا نهیبه مرور زمان به گز زین شهیو ش ستین دییمورد تا گریامر د نیا

 ده است.ش لیتبد

 یدیخورش یاز با نصب آنها، سلول ها یدیکه نسل جد دیریرا در نظر بگ کیفتوولتائ یها شهیاز ش استفاده

 شود. یم زین یامر موجب جذب انرژ نیشوند. ا یدر سطح پنجره قرار داده م میبصورت مستق

 انزوا نه همکاری

 در دورۀ افزایش تعامالت و ارتباطات مداوم، دیگر نیازی نیست که کارمندان امروزی در

 .اتاق های کوچک و بدون نور مشغول بکار شوند

 در نتیجه، فضاهای تجاری در حال حرکت بسمت مشارکت بیشتر، از طراحان داخلی

 .ط کارشان فضای بیشتری ایجاد کنندمی خواهند تا در محی

 میزها با پنل های شفاف و کوتاه از هم جدا می شوند و یا حتی این تقسیم بندی ها

 .بکلی برداشته می شود و محیط کار بصورت دایره ایجاد می گردد تا تعامالت و انتقال دانش بیشتر شود

 .ترده امکان پذیر نیستالبته برای بیشتر فضاهای تجاری بازسازی هایی تا این حد گس



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 
 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 در عوض، تاکید بر روی ایجاد تغییرات کوچک تر مانند تغییر در دکور مبلمان و یا

 رنگ آمیزی فضا می باشد که بدون صرف هزینه های زیاد تغییراتی در فضای کار ایجاد شود

 

 

 

 

 

 

 

 


