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برنامه ریزی طرح داخلی فروشگاه

پودمان  1



2

 فرايند طراحي داخلي فضاهاي فروشگاهی چگونه است؟
 در مرحلة شناخت، طراح چه كارهايي را انجام مي دهد؟

 مرحلة برنامه ريزي، شامل چه مواردی است؟
 طراح، روند طراحی را چگونه پیگیری مي نمايد؟

پس از پايان اين واحد يادگیري هنرجو قادر خواهد بود:
1 فرايند طراحي داخلي فضاهاي فروشگاهی را بیان نمايد.

2 چگونگي جمع آوري اطالعات مربوط به كارفرما را شرح دهد.
3 نتايج بازديد از محل طرح و نكات مورد توجه در اين بازديد را ثبت نمايد.

4 امكانات موجود مؤثر در طرح داخلی فضای فروشگاه را بشناسد.
5 نمونه های موجود )سنتی و معاصر( در زمینة طراحی فضاهای داخلی فروشگاهی را تجزيه و تحلیل كند.

براي انجام طراحي داخلي فضاهاي فروشگاهی، اطالع از فرايند طراحي، كمك زيادي به طراح خواهد نمود. 
اين آگاهي باعث مي شود كه او به مسیر پیش روي خود از ابتدا تا انتها مسلط شده و به شیوه ای بهتر و در 
زمان كمتري آن را به صورت مطلوب دنبال نمايد. در فرايند طراحي فضاهای داخلي مي توان سه فعالیت اصلي 
و مهم شامل »شناخت«، »برنامه ريزي« و »طراحي« را در نظر گرفت. در راستاي انجام اين سه فعالیت، نكاتی 
مورد توجه است كه در پودمان های 1 و 2 كتاب به آنها اشاره خواهد شد. مراحل شناخت و برنامه ريزی در 
پودمان اول و به ترتیب در واحدهای يادگیری 1 و 2 آورده شده و مرحلة طراحی در پودمان دوم يعنی در 

واحدهای يادگیری 3 و 4 توضیح داده شده است.

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری  1 

تهیة برنامة اولیة طرح معماری داخلی  فضا های فروشگاه

استاندارد عملکرد
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شناخت مسائل مؤثر در طراحی فضاهای داخلی فروشگاه به طراح كمك می كند تا با آگاهی و در نظر گرفتن كلیة 
موارد اثرگذار در طراحی، تصمیم گیری نموده و به طراحی مبادرت ورزد. اين مسائل را می توان در چهار قالب كلی 

زير دسته بندی كرد: 
1 نیازها و خواسته های بهره برداران فضای فروشگاهی

2 شرايط حاكم بر محیط مورد نظر برای طراحی )وضعیت اقلیمی سايت، نور، ديد به اطراف، دسترسی ها و 
همسايگان، سازه، تأسیسات موجود و...(،

3 امكانات موجود )وضعیت مالی كارفرما، مصالح و امكانات فنی و تكنولوژی موجود در محل و...(،
4 نمونه های موجود از موضوع طراحی يعنی فروشگاه )الگوهای سنتی و نمونه های مشابه در حال حاضر(.

شناخت

فرایند طراحی فضاهای داخلی فروشگاهی

چنانچه قباًل گفته شد، در فرايند طراحی اين گونه فضاها سه فعالیت دنبال می گردد: شناخت، برنامه ريزی و 
طراحی. در مرحلة اّول يعنی مرحلة شناخت، طراح به بررسی كلیه مسائل مؤثر در طراحی پرداخته و اطالعاتی 
را در رابطه با آنها جمع آوری می كند. در مرحلة دوم يا برنامه ريزی، طراح به تجزيه و تحلیل و نتیجه گیری از 
اطالعات به دست آمده بر می آيد. در مرحلة سوم، طراح متناسب با اطالعات به دست آمده و برنامه ريزی های 

انجام گرفته، شروع به طراحی می نمايد.

با  نوعی  به  كه  افرادی هستند  فروشگاه همه  بهره برداران  بهره برداران فروشگاه:  نیازها و خواسته های 
فروشگاه در رابطه بوده و با آن سر و كار دارند. افرادی نظیر خريداران، فروشندگان، كاركنان و... هر يك به 
نوعی در فروشگاه نقش دارند. در نتیجه الزم است طراحی داخلی فروشگاه با توجه به نیازها و خواسته های 
آنان شكل بگیرد. بنابراين جا دارد كه از طريق مصاحبه و گفت وگو با اين افراد، و همچنین از طريق صرف 
وقت و مشاهده در محل و يا مصاديق مشابه با محل مورد نظر برای طراحی، نیازها و خواسته های فضايی شان 
به خوبی مورد توجه و شناسايی قرار گیرند. اين شناخت به طراح كمك می كند تا به تعداد و ويژگی های الزم 
برای فضاهای مورد نیاز طرح و چگونگی ساماندهی بخش های مختلف و نحوۀ چیدمان قفسه ها و ساير نكات 
مربوط به طرح واقف شود. برای مثال طراح می تواند بفهمد كه اين فروشگاه چه كاالهايی را عرضه می كند؟ 
تنوع و حجم كاالهای عرضه شده چقدر است؟ خريداران از كدام قشر جامعه )دانش آموز، خانه دار و امثال آن( 
هستند؟ هر يك از اين اقشار به دنبال چه كااليی هستند؟ در چه ساعات و روزهايی فروشگاه شلوغ تر است؟ 

فروشندگان و كاركنان چه انتظاراتی از فضای فروشگاه دارند؟ و موارد مشابه ديگر.

به نظر شما چگونه می توان به اطالعات الزم در مورد نیازها و خواسته های بهره برداران فروشگاه دست 
پیدا كرد؟

پرسش و 
گفت وگوی

 گروهی
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شرایط حاکم بر محیط مورد نظر برای طراحی 
برای درک شرايط حاكم بر محیط مورد نظر برای طراحی، 
بازديد از محل، الزم و ضروری است. اين كار باعث می شود 
تا طراح از نزديك و به طور دقیق در جريان شرايط حاكم 
بر محل قرار بگیرد و بتواند سنجیده و حساب شده برای 
طرحش تصمیم بگیرد. درست است كه برخی اطالعات 
نظیر شرايط آب و هوايی و اقلیمی و يا وضعیت اجتماعی 
و اقتصادی ساكنین اطراف محل را می توان از راه مطالعات 
كتابخانه ای و با ديدن كتاب های مربوطه و يا طرح های 
تفصیلی مناطق هم پیدا كرد، اما حضور طراح در محل و 
برداشت شخصی او، شناختی هر چه واقعی تر و با جزئیات 

بیشتر را برايش فراهم خواهد كرد. 
در اين رابطه مواردی نظیر چگونگی تابش نور خورشید 
پیرامون محل و ديدهای  به محل، مناظر موجود در 
به بیرون بنا، وضعیت  همسايگان، چگونگی دسترسی 
افراد پیاده و سواره به فروشگاه، سازه و تأسیسات بنا 
بعداً  تا  گیرد  قرار  ارزيابی  و  توجه  مورد  می تواند  و... 
فروشگاه  داخلی  فضاهای  برای طرح  آنها  به  توجه  با 

شود.  تصمیم گیری 
فروشگاه های اطراف محل و نحوۀ مجاورت محل مورد 
عمومی  خدمات  و  سبز  فضاهای  آنها،  با  شما  نظر 

موجود در پیرامون محل، نحوۀ دسترسی به فروشگاه و 
وضعیت وسايل حمل و نقل عمومی موجود در اطراف، 
پاركینگ های عمومی و مواردی نظیر اينها می توانند در 
تصمیمات شما برای طرح، نقش مهمی داشته باشند. 
پیش بینی  در  را  طراح  می تواند  عوامل  اين  شناخت 
امكانات مناسب برای فروشگاه، نظیر محل دسترسی 
به  كاالها  رساندن  و  فروشگاه  به  آور  بار  كامیون های 
طراحی  خريداران،  ماشین های  پاركینگ  محل  انبار، 

ويترين های مناسب و... ياری نمايد.
در هنگام بازديد، وضعیت كنونی محل مورد بررسی 
قرارمی گیرد و كلیة اطالعات بر روی نقشه های مناسب 
ثبت و ضبط می شوند. در اين رابطه خوب است ابتدا 
از وجود نقشه يا موجود نبودن آن مطمئن شويد. در 
صورت وجود نقشه حتی به صورت  اّولیه قطعاً كار شما 
آسان تر خواهد بود و با تهیة آن، پیاده سازی نكاتی كه 
خواهد  پیش  سريع تر  می آوريد،  به دست  بازديد  در 
رفت. در غیر اين صورت الزم است خودتان محل را 
برداشت نموده و نقشه ای از وضع موجود تهیه نمايید. 
حتی ممكن است نقشه ای وجود داشته باشد، اما در 
طی سال های گذشته تغییراتی در بنا ايجاد شده باشد 

كه اينها نیز بايد برداشت شوند.

گروه های 2 يا 3 نفره تشكیل دهید و فهرستی از سؤاالتی را كه می توان از بهره برداران فروشگاه پرسید، 
تهیه كنید.

تحقیق کنید

فعالیت
فروشگاه محلة خود و يا هر فروشگاه ديگری كه می توانید مورد بازديد قرار داده و طراحی داخلی آن   عملی

را انجام دهید، به عنوان فعالیت عملی انتخاب نمائید. مرحلة جمع آوری اطالعات را انجام دهید. با 
بهره برداران صحبت نموده و نیازها و خواسته هايشان را پیدا كنید. سپس جدولی تهیه نموده و در آن، 
نام گروه های بهره بردار )خريدار، فروشنده، كاركنان و...( و تك تك افراد مربوط به آن گروه را در ستون 

عمودی و نیازها و خواسته هايشان را در ستون  افقی در مقابل هر فرد بنويسید.
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اهمیت دقت و صداقت 
اطالعات  با جمع آوری  رابطه  در  و  در مرحلة شناخت  بیان شد،  همان طور كه در سال گذشته هم 
كتابخانه ای و میدانی، الزم است كه دقت و صداقت را مد نظر قرار دهید. همواره به منابع معتبر و 
حتی االمكان دست اّول رجوع كنید. منابع دست چندم و غیرمعتبر ممكن است اطالعات نادرستی در 
اختیار شما قرار دهند. در هنگام بازديد و ثبت اطالعات هم دقت كافی داشته باشید. صداقت در ثبت 
اطالعات نیز دارای اهمیت زيادی است و عدم رعايت آن عواقب ناخوشايندی در پی خواهد داشت. در 
اين موارد الزم است دوباره وقت گذاشت و به بازديد از محل رفت و اندازه ها را كنترل كرد. حال آنكه 
با كمی صبر و حوصله و تأمل می توان از دوباره كاری پرهیز كرد و از همان ابتدا كار را با دقت، سرعت 
و صحت كامل انجام داد. بی دقتی در كار عالوه بر اثر نامطلوب بر طرح، در شكلی كه از طراح در نظر 

كارفرما و ديگران ايجاد خواهد كرد نیز تأثیر ناخوشايند و گاهی جبران ناپذير خواهد داشت. 

نکته

فعالیت
فروشگاه مورد نظرتان برای طراحی داخلی را رولوه كنید و نقشه های آن  را با مقیاس5۰۰: 1 يا 1۰۰: 1   عملی

)با توجه به ابعاد فروشگاه( و به همراه مبلمان نمايش دهید. سپس آن را از جهت پالن، مقطع و نما نقد 
و بررسی كنید. به نظر شما نكات خوب و بد اين فروشگاه كدام اند؟

در هنگام برداشت و رولوۀ بنا، گرفتن عكس و فیلم نیز 
به شما كمك می كند، زيرا ممكن است موقع برداشت، 
نكاتی از ديدتان پنهان بماند كه با ديدن تصاوير، آن 
نكات يادآوري شوند. ضمناًً در هنگام تنظیم گزارش ها 
نیز می توانید از اين عكس ها استفاده كنید. برداشت 

و رولوه فقط به پالن بنا اختصاص ندارد، بلكه نما و 
مقاطع نیز الزم است برداشت شوند. اطالعاتی نظیر 
ديوارها،  بازشوها،  ابعاد  و  نوع  سقف،  تا  كف  ارتفاع 
پلكان ها و باالبرها، جزئیات سازه ای و تأسیساتی بنا 

و... نیز می بايد مورد نظر بوده و برداشت  گردند. 

شناخت امکانات موجود: شناخت امكانات موجود، 
اين بینش را به طراح می دهد كه چگونه بايد طراحی 
شرايط  و  اقتصادی  وضعیت  كه  بداند  بايد  او  نمايد. 
چگونه  طرح  هزينه های  تأمین  برای  كارفرما  مالی 
حل  خود  طرح  در  چگونه  را  سازه ای  مسائل  است؟ 
گرمايشی  و  سرمايشی  تأسیسات  نوع  چه  از  كند؟ 
چه  نظر  مورد  محل  در  نمايد؟  استفاده  طرحش  در 
امكاناتی از نظر مصالح و فناوری ساخت موجود است؟ 
كدام پیشنهادها در محل مورد نظر قابل اجرا هستند؟ 
انتقال  اگر وظیفة  برای مثال  اينها.  و مواردی مشابه 

باربر  آجری  ديوارهای  كمك  با  زمین  به  بنا  بارهای 
داخلی  ديوارهای  جابه جايی  برای  می گیرد،  صورت 
زيادی  محدوديت های  آنها،  در  گشودگی  ايجاد  يا  و 
وظیفة  و  باشد  اسكلت  دارای  بنا  اگر  اما  دارد  وجود 
باربر صورت  توسط ستون های  زمین  به  بارها  انتقال 
طراح،  و  نداشته  وجود  قبل  محدوديت های   گیرد، 
و  داخلی  فضاهای  طرح  در  را  بیشتری  عمل  آزادی 
چگونگی قرارگیری ديوارها و میزان گشودگی فضاها 

داشت.  خواهد 
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بررسی نمونه های موجود بازار در ایران )الگوهای سنتی و نمونه های مشابه آنها در حال حاضر(

باستان  پارسی  در  و  »  واكار«  پهلوی  زبان  در  بازار 
»  آباكار« آمده و به معنای محل دادوستد و اجتماع 
است1. بازار در تمدن ايران و جهان سابقة چند هزار 
ساله دارد. از همان هنگام كه انسان موفق به تولید 
محصول بیشتر از نیاز خود گرديد، به فكر مبادلة آن 
با ديگر محصوالت و تولیدات مورد نیاز خويش افتاد و 

در نتیجه مراحل شكل گیری بازار آغاز شد. 
ابتدا فضاهای بدون استفاده و باز موجود در مجاورت 
روستاهای بزرگ به اين منظور اختصاص داده شد كه 
در روزهايی خاص، محل اجتماع و دادوستد و مبادله 
منطقه می شد. سپس با گسترش جوامع و مبادالت، 
زمان، مكان، شكل و ساختار بازار نیز دچار تغییرات و 
تحوالت تكاملی گرديد. به اين ترتیب، بازارها به تدريج 

از حالت موقت به دائمی و از وضعیت فاقد سرپناه و 
معماری، به ساختارهای معماری زيبا و دائمی تبديل 

گرديد. )شكل 1ـ1 تا 4ـ1(
در تمام دوره های تاريخی ايران از دورۀ هخامنشیان 
آن،  از  بعد  و  اسالم  دورۀ  در  سپس  و  ساسانیان  تا 
شاهد گسترش تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
با كاركردهای مختلف  فاخر  ايجاد معماری  و  بازارها 
به صورت سنتی در  بازارها  بوده ايم. ساخت  برای آن 
قاجار  دوران  اواخر  تا  و  گرفت  فزونی  صفويه  دورۀ 
ادامه يافت. در دورۀ قاجار با تغییرات ناشی از سیستم 
اقتصادی نوين و شیوۀ زندگی جديد در ايران، جايگاه 

بازارها در زندگی شهری دچار دگرگونی شد.

شکل1ـ1ـ بازار همدان )یک طبقه(

شکل2ـ1ـ بازار تبریز )دوطبقه(

شکل3ـ1ـ بازار اراک )دوطبقه با راهرویی 
ارتباطی در طبقۀ دوم(

شکل4ـ1ـ بازار اراک )سه طبقه(

1ـ لغت نامه دهخدا،جلد 3، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،  چاپ اول ، پايیز1372،صفحه 352۰
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چند نمونه از فضاهای تفريحی بازار را نام ببريد.
پرسش و 

پاسخ

بازارهای سنتی ايران معموالً در مركز و قلب شهرها 
مؤثر  می توان  را  عامل  دو  رابطه  اين  در  دارند.  قرار 
دسترسی  امكان  بازار  مركزيت  اينكه  يكی  دانست: 
يكسان همگان به بازار را فراهم می ساخت؛ ديگر اينكه 
امنیت اجناس و اموال در مركز شهر بهتر برقرار می شد. 
بعضی بازارها همچون شريانی بزرگ دروازۀ مهم شهر 

را به مركز آن متصل می ساخت.)شكل 5ـ1(
و  خريد  مكان های  بر  عالوه  سنتی  بازارهای  معموالً 
فروش، كاربری های ديگری نیز داشته اند و در آنها عالوه 
انبار كاال، مسجد، مدرسه،  بر مغازه، حمام، كاروانسرا، 
آب انبار، حسینیه و تكیه، قیصريه، تیمچه، صرافی و ديگر 
مكان های تجاری و تفريحی نیز قرار داشت.)شكل 6ـ1(

خطوط  راستای  در  و  مرکز  در  بازار  قرارگیری  ـ  1  ـ  شکل5  
هم به  شهر  دروازه های  ارتباطی 

شکل6ـ1ـ بازار قدیمی طبس در امتداد دو دروازۀ اصلی شهر

از بازارهای معروف ايران می توان به بازار سرپوشیدۀ 
تبريز، بازار گنجعلی خان كرمان، بازار و میدان نقش 
جهان اصفهان و بازار وكیل شیراز اشاره كرد. هريك 
و  مختلف  درون خود قسمت های  در  بازارها  اين  از 
تبريز  بازار  مجموعة  مثال  عنوان  به  دارند.  متنوعی 
مساحت زيادی دارد و بزرگ ترين اثر تاريخی ايران 

از لحاظ وسعت و بزرگ ترين سازۀ آجری سرپوشیدۀ 
و سراهايی  بازارها  دارای  اين مجموعه  است.  جهان 
كوچه  بازار،  راستة  گرجی ها،  بازار  امیر،  بازار  مانند 
باغ، سرای دو درب، سرای مظفريه )بازار و مركز فرش 
دستباف تبريز(، بازار كفاشان، بازار صاحب االمر و... 

می باشد.

دروازه

دروازه

دروازه

دروازه
حصار

كاروانسرا حسینیه میرزا هامسجد جامع
آب انبار

حسینیه خان

آب انبار
مدرسه

آب انبار

بازار

گرمابه

كهندژ

تیمچه
دروازه دولت آباد دروازه گلشن
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و  بازارهای كم  دارای  ايران همگی  شهرهای قديمی 
بیش مشابهی هستند. وجه مشخصة بازارهای ايرانی 
اين است كه معموالً در طول يك مسیر امتداد دارند 
و عالوه بر بازار، كاربردهای ديگری هم دارند. )شكل 
7ـ1 و 8ـ1( اصول طراحی و كاربردهای بازار ايرانی 

به الگو و سرمشقی برای بازارهای جهان تبديل شده 
است. اثرگذاری بازارهای ايرانی به بازارهای جهانی تا 
آنجاست كه لغت Bazaar به كتاب های لغت مغرب 
زمین هم راه پیدا كرده و برای خود تعريف منحصر به 

فرد و مشخصی دارد.

ـ  1  ـ بازار سرپوشیدۀ زاهدانشکل7ـ1ـ بازار قیصریۀ اصفهان شکل8   

در محدودۀ استان شما چه بازاری هست؟ در صورت امكان از آن بازار بازديد كرده و به كمك عكس 
و فیلم آن را به كالس معرفی كنید.

تحقیق کنید

بازارهای دورۀ  اسالمی

دين اسالم در سرزمینی ظاهر شد كه دادوستد بین 
اسالم  بود.  قرنی  چند  تجربة  دارای  مديترانه  و  يمن 
عالوه بر سنت بازرگانی با سابقة ديرينه، اشتیاق و علت 
ديگری را نیز در مسلمانان برای سفر برانگیخت و آن 
اجرای مناسك حج و زيارت مكه و ساير اماكن مقدس 
شبه جزيرۀ عربستان بود. مسلمانان هنگام سفر حج، 
اجناسی خريداری و با فروش آنها هزينة سفر خود را 

تأمین می كردند.
معصوم   امامان  قبور  زيارت  حج،  سفر  بر  عالوه 
و اولیای الهی نیز مسلمانان را به خود جذب می كرد. 
بنابراين در سرزمین های اسالمی، مسلمانان به داليل 
بازرگانی، مذهبی و تعلیمی مدام در رفت و آمد بودند. در 
شکل9ـ1ـ بخارا و بازار آناين دوران و با شرايط سخت راه ها، بازارهای شهری كه 
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در دل شهرها قرار داشتند، بهترين سرپناه و محل امنی 
بودند كه در آنها آب و غذا نیز به وفور در دسترس بود. 

شكل )9ـ1 و 1۰ـ1( 
در دورۀ اسالمی، بازار در كنار مسجد جامع و حمام از 
عناصر اصلی شهر برشمرده می شد. معماری بازار دورۀ 
اسالمی سه عنصر شاخص داشت: شبكه ای از خیابان های 
سرپوشیده، بناهای مسقف و دروازه دار در میانة آن، و 
خوان ها كه معادل شهری كاروانسراها بودند. اصطالح 
چهار سوق در بازارهای جهان اسالم يك مفهوم مشترک 
بود. واژۀ عربی سوق يعنی خیابان های سرپوشیدۀ بازار و 
به عبارتی ديگر يعنی بازار. اسواق )بازارهای(جهان اسالم 
معموالً سرپوشیده و بام آنها مركب از خاک كوبیده شده، 
گل و چوب بود و بخش طاقگان و يا گنبدی آنها، با 

سنگ و آجر ساخته می شد. )شكل 11ـ1 تا 14ـ1(

شکل 11ـ1ـ راسته بازار قیصریۀ الر در استان فارس

شکل 13ـ1ـ پالن و برش بازار قیصریۀ الر در استان فارس

شکل 12ـ1ـ بام سرپوشیده با گنبدهای گلی بازار قیصریۀ الر 

شکل10ـ1ـ بازار اصفهان

شکل 14ـ1ـ قرارگیری بازار قیصریۀ الر در میان شهر
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ويژگی های  از  نیز  كاالها  تجارت  و  اجناس  تفكیك 
بازارها بر طبق اجناسی  بود.  بازارهای دوران اسالمی 
كه در آنها فروخته می شد، سامان می يافتند. همچنین 
هر بازاری، دروازه ای داشت كه هنگام شب برای امنیت 
بیشتر بسته می شد. نحوۀ توزيع مال التجاره نیز قابل 
مالحظه بود. ظروف در اطراف مسجد جامع فروخته 
می شد. عرضه كنندگان شمع و عود و كندر مستقیماً در 
كنار مسجد قرار می گرفتند و در كنار آنان كتاب فروشان، 
قرار  صحافان  و  ُمجلِّدان  لوازم التحرير،  فروشندگان 
بازارهای  هم  لباس فروشان  و  بزازان  صنف  داشتند. 
و  نفیس  پارچه های  بازار  ولی  داشتند.  را  خاص خود 

ساير اجناس گران بها مجزا بود. بازارهای گوناگون، از 
بازار اثاثیة منزل گرفته تا بازار ابزار و وسايل آشپزخانه 
و  يا دروازه  تا حاشیة شهر  افتاده،  پا  اجناس پیش  و 
باروهای آن امتداد داشتند. نزديك ترين بازار به حاشیة 
شهر كه كاروان ها در آن جمع می شدند، ابزار و يراق 
فروشان و آهنگران و ساير فروشندگان و پیشه ورانی 
بودند كه نیازهای كاروان ها را برآورده می كردند. يعنی 
سراجان كه زين می ساختند، يراق فروشان كه ركاب و 
مهمیز و ساير ابزارآهنی را می فروختند و فروشندگان 
گونی و طناب، چادر و لوازمی كه مسافران در سفرهای 
طوالنی به آنها نیازمند بودند. )شكل 5  1ـ1 و 16  ـ1(

ـ  1ـ بازار فرش فروشان شکل16ـ1ـ محل تولید و فروش صنایع دستی قلمکارشکل15

شکل 17ـ1ـ بازار ماسال ـ نمونۀ یک بازار روستایی

انواع بازار
بازار به عنوان محلی برای عرضه و تقاضا و مبادالت كاال 
و خدمات در ايران، در همة اجتماعات قومی، فرهنگی 
و ملی به شكل های گوناگون وجود دارد. انواع بازارهای 
ايران را می توان به گونه های روستايی، عشايری، شهری 

و بیرون شهری تقسیم كرد. )شكل 17ـ1(
با  ارتباط  در  و  دوره ای  به صورت  روستايی  بازارهای 
تعدادی از روستاهای مجاور هم و متناسب با میزان 
تولید آنها به صورت هفتگی، ماهانه، ساالنه و غیره شكل 
می گیرد. بازارهای روستايی عالوه بر جنبة اقتصادی، 
مردم  مالقات  دارند.  نیز  اجتماعی  و  فرهنگی  نقش 
اجرای  تفريح،  اطالعات،  و  اخبار  تبادل  يكديگر،  با 

جاده ماشین رو
حیاط

 باغ
برنج زار

دكان و مغازه
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شکل  18ـ1ـ بازارچۀ محله آقا جانی بیک در همدان نمونۀ یک 
بازار محله ای

شکل 20ـ1ـ بازار محلی میناب

شکل   19ـ1ـ بازارچۀ محلی در رشت

شکل  21ـ1ـ عرضۀ کارهای دست ساز زنان در بازار

بازارهای روستايی صورت می گرفته است. اينها در  امثال  مسابقات )مانند كشتی(، حل و فصل اختالفات و 

برای  و  فصلی  به صورت  اغلب  نیز  عشايری  بازارهای 
مبادلة محصوالت دامی و دستی عشاير كه در فصول 
خاصی تولید می شود، شكل می گیرد. اين بازارها در 
بازارهای  با  ارتباط  در  و  روستايی  بازارهای  با  پیوند 

را تشكیل می دهند. شهری شبكة كاملی 
شكل  آنها  محدودۀ  يا  و  شهرها  در  شهری  بازارهای 
می گیرند و متناسب با كاركرد خود، شكل ها و معانی 
متفاوتی دارند. از جمله انواع آنها می توان به بازارهای 
اشاره  زيارتی  بازارهای  و  محله ای  ناحیه ای،  شهری، 
در  شهری  بازارهای  21ـ1(  تا  )18ـ1  شكل  داشت. 
ايران ديده می شوند كه حوزۀ نفوذ و  اغلب شهرهای 
ماهیت وجودی و كاركردهای مختلفی دارند. برای مثال 

بازارها جنبة  و حاصلخیز،  پرجمعیت  منطقة  يك  در 
فراشهری و منطقه ای دارند و روستايیان و عشايری كه 
در حوزۀ كاركردی آن زندگی می كنند، برخی از صنايع 
و محصوالت مازاد خود را در بازار شهر عرضه می نمايند و 
بعضی از كاالهای مورد نیاز خود را از آنجا تهیه می كنند. 
اما در يك شهر مركزی كه بر سر تقاطع راه های مهم 
بازرگانی و تجاری است، حوزۀ كاركردی بازارش می تواند 
و  جغرافیايی  موقعیت  به  بسته  و  باشد  منطقه ای  فرا 
وضعیت اجتماعی و اقتصادی بازار شهر، در مقیاس های 
بین المللی  گاه  و  كشوری  منطقه ای،  شهری،  مختلف 
از ساختارهای  با آن  و متناسب  باشند  فعالیت داشته 

متفاوتی برخوردار باشند. )شكل 22ـ1 و 23ـ1(
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بازارهای ناحیه ای، در شهرهای بزرگ و افزون بر بازار اصلی شهر و به صورت يك يا چند بازار در نواحی مختلف شهر 
شكل می گیرند و نیازهای ساكنین آن ناحیه را تأمین می نمايند. حوزۀ كاركردی اين بازارها معموالً در حد دو يا 

چند محلة شهر است.
بازارهای محله ای و به بیانی بهتر بازارچه های محله ای، نیازهای ساده و روزمرۀ اهالی محل از جمله خوراک 
و  بازار اصلی  از يك  را  اجناس خود  بازارچه ها معموالً  اين  را فراهم می آورد.  آنها  و ديگر كاالهای ضروری 

می نمايند. تأمین  مركزی تر 
بازار زيارتی معموالً در همسايگی مكان های مقدس و زيارتگاه ها قرار دارند. اغلب كاالهای اماكن زيارتی مانند 
شمع، مهر و تسبیح، زيورآالت، انواع سوغات و مانند اينها را به فروش می رسانند و خدماتی نظیر عكاسی، صرافی، 

مسافرخانه، غذاخوری و... را ارائه می دهند.
بازار بیرون شهری در حاشیة شهرها و اغلب به صورت بازار خطی در طول راه های منشعب از دروازۀ شهر واقع 
است و محل اتصال شهر به روستا بوده و غالباً مخصوص كاالهای ارزان قیمت است مانند بازار دروازۀ جنوب غربی 
در شیراز. كشاورزان و روستايیان اغلب برای تهیة نیازمندی های خود به اين بازارها رجوع می كنند. نمونه هايی 
از اين نوع بازارها در تبريز نیز ديده می شود. مهم ترين رشتة كسب درآمد در اين بازارها، فراورده های كشاورزی 
و دامی نظیر میوه و تره بار، دام و طیور، لبنیات، تخم مرغ، پشم، كاالهای ارزان نساجی و پشم رنگ شده برای 

قالیبافی و گلیم بافی و... است.

شکل 23ـ1ـ نمونه ای از یک بازار منطقۀ آزاد در بندر انزلیشکل 22ـ1ـ نمونه ای از یک بازار مرزی در ماکو

ساختار بازار
اقلیمی، وسعت  با توجه به شرايط  ايران  بازارهای  در 
فضايی، نوع صنوف شاغل در بازار و چگونگی كاركرد 
آنها، عناصر معماری و ساختمان های متفاوتی وجود 
با گسترده ترين  و  كالبدی  كامل ترين شكل  در  دارد. 
عناصر ساختاری  می توان  بازار،  يك  عملكردی  حوزۀ 

گوناگونی را برای آن در نظر گرفت از جمله:
1  فضاهای تجاری شامل حجره يا دكان، تیمچه، تیم، 

رسته، قیصريه و كارگاه،
2  فضاهای مرتبط با كاركرد نگه داری و انبار شامل خان 

يا سرا، كاروانسرا، خانبار،

3 فضاهای ارتباطی مانند چهارسوق، میدان، جلوخان، 
راسته و داالن،

4 فضاهای مربوط به كاركردهای خدماتی شامل حمام 
و آب انبار، قهوه خانه، شربت خانه، چايخانه و خوراک پز 

خانه،
5  فضاهای مربوط به كاركردهای مذهبی و فرهنگی 
شامل مسجد، حسینیه، تكیه، مدارس و حوزه های علمیه،
شامل  اجتماعی  كاركردهای  به  مربوط  فضاهای   6

شهر. خارج  كاروانسراهای  و  نّقاره خانه  زورخانه، 
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شکل 25ـ1ـ دکان های بازار قمشکل 24ـ1ـ کاروانسرا و مدرسه در کنار بازار اصفهان

قابل توجه است كه برخی از اين مكان ها مانند قهوه خانه ها عالوه بر كاركرد خدماتی، دارای كاركرد اجتماعی نیز 
هستند اما به دلیل پررنگ تر بودن نقش خدماتی آنها در دسته بندی مذكور قرار گرفته اند.)شكل 24ـ1 و 25ـ1(

ساختار بازار در دوران معاصر
متعدد  داليل  به  معاصر  دوران  در  ايران  بازارهای 
و...  تكنیكی  سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی،  تاريخی، 
دچار تحول و دگرگونی مفهومی و ساختاری شده اند. 
در دورۀ قاجار و به سبب تغییراتی كه در شیوۀ زندگی 
جديد مردم و سیستم اقتصادی نوين كشور پديد آمد، 
جايگاه بازارها در زندگی شهری دچار دگرگونی شد.
در پی اين تغییرات، در اوايل دورۀ پهلوی با ساختن معابر 
قابل  مسیری  ايجاد  منظور  به  مستقیم  خیابان های  و 
استفاده برای راندن كالسكه و اجرای مراسم تشريفاتی، 
با  گرفت.  صورت  شهرها  در  مهمی  ساختاری  تحول 
كشیده شدن اين خیابان های مستقیم، در ساختار سنتی 
بازار به عنوان ستون فقرات شهر، خلل وارد شد و از هم 
اين پس خیابان، خود را به عنوان  از  گسسته گرديد. 
عنصر اصلی توسعة شبكه شهری معرفی نمود و سبب 
گرديد تا نمادهای جديد شهری و فضاهای تجاری، خود 
را به كنار آن كشانده و در مجاورت با آن سازماندهی 

از هم  قديمی  بازارهای  ترتیب ساختار  اين  به  گردند. 
از آنها راكد گشته و به فضاهای  پاشیده شد و برخی 

تاريخی و قديمی تبديل شدند.
سال ها بعد پاساژها، بازارهای مدرن، مجتمع های تجاری 
چندمنظوره با ويژگی قرن بیستمی و ساختاری متنوع 
و برگرفته از معماری وارداتی غرب به خصوص اروپا، در 

تهران شكل گرفت. )شكل 26ـ1 الی 28ـ1(
در طی دو دهة اخیر، طراحی و ساخت مجتمع های 
با كاربری های چندگانه شامل مراكز  تجاری بزرگ، 
تفريحی، تجاری، خدماتی و غیره در سطح كشور و 
به خصوص در كالن شهرها رونق يافته است. با رشد 
جمعیت و كاهش ساعات فراغت مردم، ايجاد مراكز 
تجاری كه ضمن امكان خريد روزانه يا هفتگی، افراد 
خانواده بتوانند در آنها به تفريح و استراحت و صرف 
نهار و شام در كنار هم بپردازند، الزم نمود كه اين 
چنین مراكز تجاری ـ تفريحی ساخته شده و رونق 

يابند. )شكل 29ـ1 و 3۰ـ1(
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28ـ1ـ نمونه ای از مجتمع های تجاری در تهران

استفادۀ  و  مردم  زندگی  به  اينترنت  ورود  با  امروزه 
روزافزون از آن، دنیای خريد و فروش محصوالت هم 
فروشگاه های  است.  گرديده  اساسی  تغییرات  دچار 
مجازی و خريدهای اينترنتی اين روزها بسیار مورد 
گرفته  قرار  جوان  نسل  مخصوصاً  مشتريان  استقبال 
است. اين فروشگاه ها، كاالهای خود را به نزد مشتری 
آورده و از نزديك ترين مسافت و در سريع ترين زمان، 

عالقمندان  می كنند.  عرضه  آنها  به  را  محصوالتشان 
نیز می توانند از داخل منزل خود و بدون خارج شدن 
و  محصوالت  انواع  به  فروشگاه،  به  رفتن  و  خانه  از 
قیمت آنها دسترسی پیدا كنند و به راحتی كاالهای 
مورد عالقه خود را پیدا كنند و سفارش دهند و در 

مقابل در خانة خود، آنها را تحويل بگیرند.

شکل 30ـ1ـ بخش غذاخوری یک مرکز خرید )فود کورت(1شکل 29ـ1ـ مرکز خرید با یک وید مرکزی 

Food Court ـ1

شکل 26ـ1ـ و 27ـ1ـ نمونه ای از نمای بیرونی مجتمع های تجاری 
در تهران

اری �ج سا�خ�تمان �ت
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ل : برنامه ریزی طرح داخلی فروشگاه پودمان او ّ

مرکز خرید
مركز خريد كه در زبان انگلیسی با عبارات گوناگونی1 
خوانده می شود، مجموعه ای از مغازه های خرده فروشی، 
ماشین  پاركینگ  برای  جايی  و  خدماتی  بخش های 
مشتريان است كه همگی تحت يك مديريت واحد، اداره 
می گردند. مراكز خريد می توانند عالوه بر موارد ياد شده، 
دارای سالن غذاخوری، بانك، سالن های اجرای نمايش 
و موسیقی، دفاتر حرفه ای، فضاهای تفريحی و سرگرمی 

و... نیز باشند. )شكل 31ـ1 و 32ـ1(

.shopping mall و Shopping center, shopping plaza ـ1 Department Store ـ2

شکل 31ـ1ـ نمای بیرونی یک مرکز خرید

شکل 32ـ1ـ نمای درونی یک مرکز خرید

مراكز خريد معموالً در شعاع عملكردی محله، منطقه 
با توجه به سطح  اين مراكز  ناحیه كار می كنند.  يا  و 
زندگی و شرايط اجتماعی و اقتصادی ساكنینی كه در 
آنجا زندگی می كنند، از امكانات و تجهیزات و تأسیسات 
خود  به  متفاوتی  معماری  و  شده  برخوردار  خاصی 
می گیرند. مركز خريد محله، به مردم يك محله كاال و 
خدمات رسانده و وسعت جغرافیايی يك محله را تحت 
پوشش دارد. در كانون مركز خريد محله معموالً يك 
سوپرماركت قرار دارد و فروشگاه هايی نظیر داروخانه، 

نانوايی و خشكشويی هم در اطراف آن هستند.
مراكز خريد منطقه ای، عالوه بر ارائة كاالها و خدماتی 
كه در يك مركز خريد محله ای وجود دارد، دارای يك 
فروشگاه بزرگ2 و يا مغازه های خرازی، لباس فروشی، 

لوازم منزل و تعمیرگاه نیز هستند. 
مركز خريد ناحیه ای، شامل طیف كاملی از فروشگاه ها و 
مغازه هاست. فروشگاه های محصوالت خاص و مغازه ها در 
اين مراكز، متعدد هستند. معموالً چندين سالن غذاخوری 

و در مواردی، سالن سینما نیز در آنها وجود دارد.

چه  خريد  مركز  يك  ساخت  و  طراحی  در 
گرفت؟ نظر  در  بايد  را  مواردی 

پرسش و 
پاسخ

منظور از شعاع خدماتی مراكز خريد گوناگون چیست؟
پرسش و 

پاسخ

خريد  خاص  مراكز  ناحیه ای،  خريد  مراكز  از  بعد 
فرامنطقه ای، ملی و بین المللی قرار دارند. مراكز خريد 
و  نمايشگاهی  مراكز خريد  لباس،  مد  نمايش  و  ويژه 
مراكز خريد شركت ها و كارخانه های بزرگ و بین المللی 
و امثال اينها نیز از ديگر انواع مراكز خريد هستند كه 
را دارند،  از يك كشور  فراتر  معموالً شعاع عملكردی 

مانند نمايشگاه بین المللی و نمايشگاه كتاب تهران.
قابل ذكر است كه اين روزها با ورود بازارهای مجازی 
فروش  رونق  و  مردم  زندگی  صحنة  به  اينترنتی  و 
تجاری  شركت های  قوی  فعالیت  و  سو  يك  از  آنها 
از  جهانی  اقتصاد  صحنة  در  بین المللی  و  فراملیتی 
سوی ديگر، بسیاری از مراكز خريد، تضعیف شده و 

هستند. ورشكستگی  به  رو 
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ارزشیابی شایستگی تهیۀ برنامۀ اولیۀ طرح معماری داخلی فضاهای فروشگاهی

شرح کار: 
گردآوری اطالعات، انجام رولوه و تهیة كروكی، تجزيه و تحلیل و اولويت بندی اطالعات، انجام برنامه ريزی و تهیة 

زمان بندی  برنامة 

استاندارد عملکرد: تهیة برنامة اولیة طرح فضاهای داخلی فروشگاه طبق سفارش كارفرما، ضوابط و بخش نامه های 
قانونی، مبحث 4 مقررات ملی ساختمان و اقلیم منطقه

شاخص ها:
  دروندادی: دقت در گردآوری اطالعات و طبقه بندی آنها

  فرايندی: مصاحبه با كارفرما، گردآوری اسناد، تجزيه و تحلیل اطالعات، تنظیم اطالعات
  محصول: تهیة يك برنامة اولیه مطابق سفارش كارفرما و ضوابط و مقررات قانونی وضع شده

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان: كالس درس و بازديدها

زمان: 8 ساعت
ابزار و تجهیزات: متر، دوربین، زاويه سنج، شاسی، لوازم التحرير، میز تحرير، صندلی

معیار شایستگی:

حداقل نمرۀ قبولی مرحلۀ کارردیف
نمره هنرجواز 3

2گردآوری اطالعات پايه از كارفرما1

2برداشت اطالعات میدانی2

2تجزيه و تحلیل اطالعات3

2ارائه برنامة نهايی اولیه4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش: سازمان دهی اطالعات، جمع آوری و گردآوری اطالعات، مذاكره، 

احترام گذاشتن به ارزش های ديگران
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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ل : برنامه ریزی طرح داخلی فروشگاه پودمان او ّ

واحد یادگیري 2

تهیة گزارش مطالعات مقدماتي از طراحي فضاهاي داخلي فروشگاه

آیا تا به حال پي برده اید

 در مكان يابی يك فروشگاه چه موضوعاتی قابل تأمل هستند؟
 يك فروشگاه از چه بخش هايي تشكیل شده است؟

 بخش هاي فروشگاه داراي چه ويژگي هايي هستند ؟
 برای طراحی فضاهای فروشگاهی چه استانداردها و ضوابطی وجود دارد؟

 منظور از برنامة فیزيكی يك فروشگاه چیست؟

استاندارد عملکرد

در پايان اين واحد يادگیري از هنرجو انتظار مي رود:
1 بررسی های كمی و كیفی مربوط به انتخاب محل فروشگاه را بشناسد.

2  بخش های فروشگاه را تجزيه و تحلیل نمايد.
3 ويژگي هاي بخش های فروشگاه و اصول طراحي آنها را بیان كند.

4  استانداردها و ضوابط مربوط به طراحی داخلی فروشگاه را تعیین كند. 
5  برنامة فیزيكی را تعريف كرده و روش تهیة آن را برای يك نمونة فروشگاهی انجام دهد.

مقدمه

به شناخت موضوع طراحی خود يعنی  فرايند طراحي فضاهاي داخلي فروشگاه، طراح  از  در دومین مرحله 
فضاهای داخلی فروشگاهی پرداخته و استانداردها و ضوابط مربوط به طراحی آنها را گردآوری می نمايد. سپس 
از كلیة اطالعات به دست آمده در مرحلة قبل و اين مرحله، نتیجه گیري نموده و راهكارهايی برای طراحی 
به دست می آورد. برنامة فیزيكي كه ابعاد كّمي و كیفي فضاهاي مورد نیاز فروشگاه را تعیین مي نمايد، يكي از 

مهم ترين دستاوردهاي اين مرحله از كار است.
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مکان یابی مرکز خرید

اين موضوع يكی از مسائل بسیار مهمی است كه در 
طراحی مراكز خريد نقش دارد. محل استقرار، میزان 
به  دسترسی  سهولت  و  محل،  اطراف  در  رفت و آمد 
محل از جمله عواملی هستند كه در میزان موفقیت 
به همین دلیل  تأثیر بسیاری دارند.  آن مركز خريد 
است كه صاحبان مجموعه های تجاری و فروشگاهی 

برای ساخت مركز  مناسبی  انتخاب زمین  در هنگام 
تجاری و يا خريد يك فروشگاه، يك سری بررسی های 
كیفی و میدانی را انجام می دهند. مطالعات جمعیتی 
به  و مسافت های دسترسی  موقعیت  بررسی  منطقه، 
اطراف  منظر  و  ديد  خريد،  مركز  محل ،  همجوارهای 

آن، شكل و ابعاد زمین از جمله اين موارد است.

به نظر شما در مكان يابی يك مركز خريد يا فروشگاه چه عواملی را بايد در نظر گرفت؟ بحث گروهی

بخش ها و عناصر کالبدی فروشگاه

محلی،  مختلف  محدوده های  در  كه  خريدی  مراكز 
ناحیه ای و منطقه ای كار می كنند، دارای وسعت های 
با  مختلف  خدمات  ارائة  جهت  از  و  بوده  متفاوتی 
با وجود اين  هم فرق دارند ولی به نظر می رسد كه 
تفاوت ها همگی در داشتن يك سری بخش ها مشترک 
هستند. البته اين بخش های مشترک در هر فروشگاه 
شكلی  به  داراست،  كه  كیفیتی  و  كمیت  فراخور  به 
خاص طراحی می شوند. از جمله مهم ترين بخش ها و 
عناصر مشترک مراكز خريد می توان به مواردی نظیر 
ويترين، ورودی، بخش عرضة محصوالت، پیشخوان و 
صندوق، بخش اداری، انبار و پاركینگ اشاره داشت.

)شكل 33ـ1 الی 36ـ1(

شکل 33ـ1ـ بخش آماده سازی و انبار در یک فروشگاه قصابی 

شکل 34ـ1ـ تجهیزات الزم برای آماده سازی گوشت
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ل : برنامه ریزی طرح داخلی فروشگاه پودمان او ّ

شکل 35ـ1ـ بخش صندوق و دریافت نوبت در ابتدای ورود 
به فروشگاه

شکل 36ـ1ـ بخش ویترین عرضۀ گوشت و انتظار مشتریان 
برای دریافت خرید

ویترین
را  تأثیر  مهم ترين  و  اّولین  فروشگاه  سیمای خارجی 
دارد.  داخل  به  آنها  دعوت  و  عابرين  توجه  جلب  در 
سطح نمای بیرونی فروشگاه، ويترين، محوطه جلوی 
ورودی،  تابلو و هر آنچه برای مخاطب در بیرون و پیش 
از ورود به فروشگاه قابل درک است، بخشی از سیمای 
كلّیت  يك  عنوان  به  است  الزم  و  بوده  آن  خارجی 
تمامی  طراحی  گردد.  طراحی  زيبا  به صورتی  واحد 
عناصر جدارۀ خارجی از دستگیرۀ دِر ورودی گرفته تا 
پیش فضای ورودی، نورپردازی، مصالح نما، ويترين و 
نحوۀ قرارگیری آن و حتی نحوۀ چیدمان آدمك ها و 
محصوالت، همگی در جلب نظر افراد بیرون فروشگاه 
تأثیرگذار خواهند بود. در اين میان، ويترين مهم ترين 
عنصر بوده و در بسیاری از موارد طول آن در تعیین 
قیمت ملك يا امتیاز فروشگاه تأثیر مستقیمی دارد. 

صاحبان فروشگاه همواره سعی می كنند كه بیشترين 
داشته  فروشگاه  خارجی  جدارۀ  در  را  ويترين  طول 
باشند. فروشگاه های سر نبش نیز به جهت دارا بودن 
باالتری  امتیاز  از  خود  اطراف  معبر  دو  در  ويترين 

برخوردارند.
رويكرد طراحی ويترين را می توان به دو حالت عمدۀ 
اّول،   حالت  در  نمود.  تفكیك  باز  و  بسته  ويترين 
ويترين به صورت يك جعبة شیشه ای محصور طراحی 
و  كرده  كنترل  را  فروشگاه  داخل  به  ديد  و  می شود 
محدود  نخست  سطح  همان  در  را  مخاطب  ارتباط 
فضايی  عنوان  به  ويترين  دوم  حالت  در  می سازد. 
پیوسته با درون فروشگاه طراحی می شود كه در اين 
خواهد  نفوذ  فروشگاه  عمق  تا  رهگذران  ديد  صورت 

38ـ1( و  37ـ1  كرد.)شكل 

فروشگاه  یک  در  باز  ویترین  یک  از  نمونه ای  ـ 1ـ  37 شکل 
خانه لوازم 

ـ             1ـ نمونه ای از یک ویترین بسته در یک فروشگاه شکل 38
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جلب توجه و تحريك حس كنجكاوی رهگذران به اشكال مختلف و با ترفندهای متفاوتی نظیر استفاده از 
نورپردازی، رنگ، فرم و هر آنچه در نگاه عابر تأثیرگذار است، می تواند تحقق يابد. همچنین خوب است كه به 
همة رهگذران درحال عبور و يا حتی سوار بر ماشین نظر داشته و با توجه به سرعت حركتشان، تمهیداتی را 

برای دعوت آنها به مكث در مقابل ويترين انديشه كرد. )شكل 39ـ1 الی 42ـ1(

در سال های اخیر، طراحان ويترين بیشتر به رويكردی 
بینابینی يا نیمه باز گرايش يافته اند. به اين ترتیب كه 
فروشگاه  خارجی  جدارۀ  از  محدوده ای  تعريف  ضمن 
آن، ديد  نمايش محصوالت  و  بسته  ويترين  عنوان  به 
مختصری هم به فضای داخلی فروشگاه فراهم می كنند 
در  برقرار می سازند.  نیز  داخل  با  را  ارتباط مخاطب  و 
اين حالت تنها، اليه ای نازک از شیشه میان مخاطب 
ارتباط میان رهگذر و فضای  و فروشگاه قرار گرفته و 
عمق  كه  مواردی  در  شد.  خواهد  صمیمی تر  داخلی 
فروشگاه چندان زياد نباشد، از اين شیوه می توان برای 
حذف ويترين و افزايش فضای مفید داخلی استفاده كرد. 

و 44ـ1( )شكل 43ـ1 
تركیب نام فروشگاه و يا نماد تجاری شركت تولیدكننده 
محصوالت با ويترين و نمای خارجی نیز يكی ديگر از 
امروزی  ويترين های  طراحی  در  كه  است  تمهیداتی 
كاربرد دارد. ضمناً از آنجا كه ويترين ها معموالً به صورت 
فصلی يا  ساالنه و يا دوره ای تغییر می كنند، و هر تازگی 
و نوآوری نیز پس از مدتی رنگ باخته و جذابیت خود 
را برای جلب توجه مخاطب از دست می دهد، شايسته 

شکل 40ـ1ـ ویترین متحرک 
برای سادگی جابه جایی آن 

شکل 39ـ1ـ ویترین پلکانی 
برای نمایش بهتر اجناس 

شکل 42ـ1ـ ویترین کتابفروشی 
برای خواندن عنوان روی کتاب ها

جواهر  ویترین  ـ              ـ1 41 شکل 
به  نزدیک  از  نگاه  برای  فروشی 

جواهرات 

شکل 43ـ1ـ فروشگاه کفش با ویترینی نیمه باز 

شکل 44ـ1ـ فروشگاه کیف زنانه با ویترینی نیمه باز

تهويه هوا
آفتابگیر

سیستم حرراتی
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است كه طراحی ويترين را به گونه ای انعطاف پذير و قابل تغییر در نظر گرفت.
حذف ويترين و برقراری ارتباط بی واسطه میان فضای درون و بیرون نیز رويكردی است كه در برخی موارد 
به چشم می خورد. برای نمونه برخی از مغازه های آبمیوه و بستنی فروشی به اين حالت طراحی شده اند. البته 
ايام امكان  از  قابل تأمل است كه در اين حالت، به جهت شرايط نامناسب آب و هوا، ممكن است در برخی 
استفاده مطلوب از داخل مغازه فراهم نباشد. در اين شرايط، ويترين متحرک می تواند تا حدودی راهگشا بوده 

شکل 48ـ1ـ پالن طبقه همکف فروشگاه کتاب فروشی با ویترین متحرک آن

ـ ویترین متحرک در یک کتاب فروشی )در حالت بسته( ـ1 شکل 45

شکل 47ـ1ـ ویترین در حالت نیمه باز و فراهم شدن امکان 
عبور از میان آن

به  آن  از  افراد  آمد  و  رفت  و  ویترین  باز شدن  46ـ1ـ  شکل 
فروشگاه داخل 

و هر سه حالت باز و بسته و نیمه باز را برای فروشگاه 
و  تغییر  سهولت  فضا،  در  آورد. صرفه جويی  وجود  به 
خلق جلوه های متفاوت در سیمای خارجی فروشگاه، 
از دستاوردهای چنین ويترين هايی می باشند. )شكل 

الی 48ـ1( 45ـ1 

خیابان ورودی
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امروزه به كمك فناوری ديجیتال و گرايش عموم به 
درصدد  نیز  تجاری  فضاهای  دستاوردهايی،  چنین 
بهره گیری از آن برآمده و در پاره ای موارد ويترين ها 
تركیب  متغیر  و  هوشمند  ديجیتالی  صفحات  با  نیز 
آينده ای  در  كه  نیست  ذهن  از  دور  می شوند. 
لمسی  صفحات  مانند  هوشمندی  صفحات  نزديك، 
ويترين ها  شیشه های  جايگزين  همراه،  تلفن های 

قادر  فروشگاه  به  ورود  از  قبل  مخاطبین  و  شده 
باشند محصوالت را مشاهده، انتخاب و يا حتی خريد 
نمايند. همچنین تولید صفحاتی از جنس شیشه كه 
قادرند  يا  و  يا كدر می شوند  به طور هوشمند شفاف 
را  عرصه  تبديل شوند،  رنگین  و  نورانی  به سطوحی 
برای خالقیت های جديد در طراحی ويترين ها گشوده 

5۰ـ1( و  49ـ1  )شكل  است. 

کنار شکل 49ـ1ـ ویترین با صفحه دیجیتال هوشمند در  هوشمند  دیجیتال  صفحه  با  ویترین  ـ 1ـ  شکل  50  
فروشگاه سادۀ  ویترین 

ورودی
در طراحی فروشگاه سه گونه ورودی قابل 
تأمل است كه نیاز به پیش بینی های الزم 
كاركنان  ورودی  مشتريان،  ورودی  دارند. 
عرضه  قابل  كاالهای  و  اجناس  ورودی  و 
چنانچه  امكان،  صورت  در  فروشگاه.  در 
به  دسترسی  شرايط  فروشگاه،  موقعیت 
داشته  گوناگون  جهات  از  را  ساختمان 
باشد، بهتر است اين سه ورودی را جدا از 
هم در نظر گرفت. ولی چنانچه اين شرايط 
برای فروشگاه فراهم نبوده و راه دسترسی 
تعداد  به  ناگزير  بايد  باشد،  محدود  آن  به 
برای  ورودی  يك  يا حتی  و  ورودی  كمتر 

كرد. بسنده  موارد  همة 

شکل 51  ـ1ـ فروشگاهی دارای یک در ورودی برای مشتریان، سه در برای خروج اضطراری، یک در ورودی برای کارکنان، و سه 
در برای ورود کاال

ورودی كاركنان

خروج اضطراری

خروج اضطراری

خروج اضطراری

ورودی كاال ورودی كاال

ورودی مشتريان

ورودی كاال

انبارانبار
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و  ورودی  خیابان  با  خرید  مرکز  نزدیک  رابطۀ  52  ـ1ـ  شکل 
مجاورش پارکینگ 

شکل 53  ـ1ـ رابطۀ نزدیک در ورودی میدان میوه و تره بار با 
پارکینگ خودروها و محل توقف موتورسیکلت های مشتریان

ورودی مشتريان بهتر است در فاصلة نزديكی از پاركینگ 
باشد تا مشتريان بتوانند به راحتی به داخل فروشگاه رفته 
و پس از خريد به سادگی بتوانند با دست و يا به كمك 
چرخ های دستی، كاالها و مواد خريداری شده خود را به 

ماشین برسانند. ورود مشتريان پیاده به فروشگاه را نیز 
بايد به نحوی شايسته و به گونه ای كه با مسیرهای رفت 
و آمد خودروها و يا محل توقف آنها تالقی نداشته باشد، 

پیش بینی كرد. )شكل 52   ـ1 و 53 ـ1(

موقعیت در ورودی فروشگاه و نوع آن نیز قابل توجه است. در صورتی كه در ورودی فروشگاه وسط ساختمان 
باشد و میدان ديد الزم را فراهم كند، مشتری قدرت انتخاب برای گردش داخل فروشگاه را خواهد يافت. در 
فروشگاه هايی كه دِر ورودی در مركز ساختمان نباشد معموالً مشتريان به جهت خاصی كه در نحوۀ چیدمان 
داخلی برای آن زمینه سازی شده است، پیش خواهند رفت. به همین دلیل جا دارد كه طراح داخلی به اين 
نكته دقت داشته و در ورودی و مسیر طی شده پس از آن و نیز دِر خروجی را به صورتی پیش بینی نمايد كه 
از تالقی های ناخواستة افراد و يا ازدحام آنها در مقابل دِر ورود و خروج جلوگیری به عمل آيد. در انتخاب نوع 
دِر ورودی نیز شايسته است كه به نحوۀ باز شدن آن و آزاد و خالی بودن پشت آن و عدم برخورد با اشخاص 
و اشیای داخل فروشگاه دقت كافی مبذول گردد. درهای خودكار )اتوماتیك( از جهت كوتاه بودن زمان باز و 
بسته شدن و نیز از جهت نیاز نداشتن به دست افراد برای هل دادن، مناسب ترند و باعث می شوند تا مشتريان 
پس از خريد به راحتی بتوانند با دست پر از آنجا خارج گردند. رعايت عرض مناسب درهای ورودی و خروجی 

و در نظر گرفتن درهای خروجی اضطراری مطابق با ضوابط نیز از ديگر مواردی است كه بايد رعايت گردد.

پاركینگ 
ماشین

خیابان
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بخش عرضۀ محصوالت
در فروشگاه های مختلف با در نظر گرفتن وسعت و با 
برای عرضه چه نوع محصوالتی مورد  اينكه  به  توجه 
استفاده قرار می گیرند، می توان بخش عرضة محصوالت 
را طراحی كرد و سامان داد. طبقه بندی واضح و صحیح 
قفسه های  چیدمان  نظم  به  زيادی  كمك  اجناس، 
مورد  اجناس  يافتن  در  را  و مشتريان  نموده  مربوطه 
نیازشان ياری می كند و از سردرگمی آنان در فروشگاه 
برايشان خوشايند كرده و  امر خريد را  اين  می كاهد. 
رغبت بازگشت دوباره و خريد از فروشگاه را برايشان 

بیشتر می سازد. 

قفسه های نمايش اجناس در طرح ها و ابعاد گوناگون 
و با جنس های مختلفی نظیر چوب، شیشه، پلكسی، 
قفسه های  از  معموالً  شده اند.  طراحی  آهن  و  استیل 
لوازم  نظیر  سنگین  محصوالت  برای  آهن  و  استیل 
قفسه های  از  كارگاهی،  و  صنعتی  ابزارآالت  و  خانگی 
از قفسه های  و  نگهداری كتاب و پوشاک  برای  چوبی 
شیشه ای برای جواهر فروشی و ساير محصوالت لوكس 
و گران قیمت كه وزن و ابعاد محصوالت آنها كم است، 
استفاده می گردد. قفسه ها عالوه بر تنوع شكل و رنگ، از 
جهت نوع محصوالت نگه دارنده هم به سه نوع قفسه های 

شکل 55  ـ1ـ پالن و ابعاد الزم برای 
درخودکار ورودی فروشگاه

شکل 57  ـ1ـ در ورودی چرخانشکل 56  ـ1ـ در ورودی سه بازویی

. . .

ورودی با در یک لنگۀ ساده ورودی در گوشه

شکل 54  ـ1ـ حالت های مختلف ورودی و رابطه آن با ویترین فروشگاه 

ورودی قیفی شکل ورودی با عقب نشینی
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معمولی، يخچالی و فريزری تقسیم می شوند. قفسه های 
معمولی برای نگه داری كلیة محصوالتی كه در دمای 
محیط قابل نگه داری هستند نظیر انواع لوازم التحرير، 
شوينده ها، لوازم بهداشتی، حبوبات و امثال اينها به كار 

يخچالی  قفسه های  الی 61  ـ1(  )شكل 58  ـ1  می رود. 
برای نگه داری لبنیات، سبزی ها و میوه ها و قفسه های 
برای نگهداری گوشت، مرغ، ماهی و مواردی  فريزری 

مشابه اينها كاربرد دارند. )شكل 62  ـ1 الی 63  ـ1( 

شکل 59  ـ1ـ قفسۀ اسباب بازی کودکان

شکل 61   ـ1ـ قفسۀ نوشیدنی ها

شکل 58  ـ 1ـ قفسۀ لباس های آویخته و تا شدنی

شکل 60   ـ1  ـ قفسۀ میوه ها و سبزی ها و لبنیات

شکل 62   ـ1ـ نمونه هایی از یخچال های صندوقی فروشگاه 
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شکل 63  ـ1ـ نمونه هایی از یخچال های ایستاده فروشگاه با ابعاد و اندازه های متفاوت

قفسه های فروشگاه معموالً به دو شكل يك طرفه و چسبیده به ديواره های اطراف، و يا به صورت دو طرفه و آزاد در 
محوطه داخلی فروشگاه جا داده می شوند.)شكل 64  ـ1 و 65  ـ1( اين قفسه ها در فروشگاه های پوشاک به صورت خاص 

رخت آويز )رگال( و يا به منظور جا دادن لباس های تاشده پیش بینی می شوند.)شكل 66  ـ1 و 67  ـ1(

شکل 67  ـ1ـ لباس های تا کردنی در قفسه های فروشگاه شکل 65  ـ1ـ ابعاد قفسه های عرضۀ میوه و سبزی

شکل 66  ـ1ـ آویختن لباس ها در رخت آویزهای فروشگاه شکل 64  ـ1ـ ابعاد قفسه های یک و دو طرفه فروشگاه
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در چیدمان قفسه های فروشگاه، عالوه بر نظم حاصل از 
طبقه بندی اجناس، پیگیری خط سیری از بدو ورود به 
فروشگاه و برداشتن چرخ دستی و سپس چرخیدن در 
كل قسمت ها و ديدن همة اجناس و در انتها رسیدن به 
صندوق و پرداخت وجه و سپس خارج شدن از فروشگاه 
نیز بايد در نظر گرفته شود. اين امر باعث می شود همة 
مشتريان، خط سیری مشخص را دنبال نموده و با نظم 

و ترتیب در فروشگاه حركت كرده و از تالقی و برخورد 
آنان به يكديگر و ازدحام در يك بخش جلوگیری شود. 
در اين رابطه توجه به مسیرهای عبوری در بین قفسه ها 
و در نظر گرفتن عرض مناسب عبور دو نفر به همراه 
چرخ دستی از میان آنها نیز از جمله راهكارهای مهم و 

مؤثر است. )شكل 68  ـ1( و شكل )69  ـ1(
 

شکل 68   ـ1ـ نظم موجود در چیدمان اجناس فروشگاه، چرخ های خرید نزدیک در ورودی، جدا شدن محل ورود و خروج برای 
جلوگیری از ازدحام مشتریان، توجه به مسیر عبوری آنها از ابتدا تا انتهای خرید و سرانجام خروج منظم آنها از فروشگاه.

اهمیت در طراحی قفسه ها و فضای  با  نكات  از ديگر 
داخلی فروشگاه، توجه به جنسیت و سن مشتريان است. 
سلیقة زنان و مردان درخصوص چیدمان، بافت و رنگ 
فضا متفاوت است. كودكان و جوانان و سالمندان هم 
سلیقه های مختلفی در خصوص مبلمان و ويژگی های 
بصری فضاهای تجاری دارند. قفسه بندی فروشگاه های 
اسباب بازی و لوازم كودكان بايد متناسب با قد، ارتفاع 

ديد و دسترسی كودكان طراحی شود. )شكل 7۰ـ1 و 
71ـ1(

در طراحی برخی از فروشگاه ها به ضرورت خدماتی كه 
ارائه می دهند، جزئیات ديگری را بايد در نظر گرفت. 
برای مثال در فروشگاه های پوشاک، اتاق پرو لباس و در 
فروشگاه های كفش، جای مناسبی برای پوشیدن كفش 

و راه رفتن مورد نیاز است.

شکل 69ـ1ـ ابعاد چرخ دستی خرید

نوشیدنی

 6
0c

m

 80cm

 4
0c

m



28

پیشخوان و صندوق
مشتريان معموالً در آخرين مرحله از خريد خود به صندوق 
مراجعه می كنند و پس از پرداخت صورت حساب خود از 
فروشگاه خارج می گردند. بنابراين خوب است صندوق را 
در نزديكی در خروجی پیش بینی كرده و در مقابل آن 
هم فضای مناسبی برای مكث و توقف مشتريان در صف 

انتظار در نظر گرفت. اين ويژگی در مواردی كه در ورود 
و خروج از يك نقطه است، ضرورت بیشتری می يابد 
در  الزم،  تدابیر  نكردن  پیش بینی  در صورت  چراكه 
جلوی ورودی فروشگاه، با تجمع حاصل از توقف هر 
ورود  حال  در  و  خروج  حال  در  مشتريان  گروه  دو 

روبه رو خواهیم بود. )شكل72ـ1( و شكل)73ـ1(

یکدیگر  موازات  به  صندوق ها  قرارگیری  نحوۀ  شکل 72ـ1ـ 
برای تشکیل منظم صف در پشت آنها و نزدیکی با در خروجی 
برای راحت بیرون رفتن مشتریان و جلوگیری از ازدحام آنها 

در هنگام خروج.
شکل 73ـ1ـ ابعاد صندوق در حاالت مختلف

خروج

شکل 71ـ1ـ ورودی خاص برای کودکانشکل 70ـ1ـ پیش بینی اتاق پرو و پله های فرار در فروشگاه لباس بچه 

پله فرارپله فرار

پله فرار

اتاق پرو اتاق پرو
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با پیش بینی صندوق در نزديكی در خروجی و استقرار 
و  امكان كنترل رفت  آن،  فروشنده در پشت  شخص 
آمدهای از در خروجی به وسیلة وی نیز بیشتر و بهتر 
صورت می گیرد و اين امر در تأمین امنیت و جلوگیری از 
سرقت های احتمالی مؤثر است. در برخی از فروشگاه ها، 

پیشخوان هم در كنار صندوق وجود دارد. در اين قبیل 
فروشگاه ها بنا به مقتضیات آن، پیشخوان و صندوق به 
حالت های مختلفی در نظر گرفته می شوند، كه برخی 
از نمونه های آن در شكل های )74ـ1( و )75ـ  1( ارائه 

شده است.

شکل 74ـ1ـ ابعاد دو صندوق دار در کنار هم در پالن و نما

شکل 75ـ1ـ ابعاد دو صندوق دار پشت به هم در پالن در دو حالت مختلف 
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شکل 76ـ1ـ صندوق در کنار پیشخوان فروشگاه

شکل 78ـ1ـ بخش صندوق در یک فروشگاه پوشاک

شکل 77ـ1ـ طراحی صندوق به شکلی زیبا در ابتدای فروشگاه

شکل 79ـ1ـ جزئیات پیشخوان یک فروشگاه پوشاک

بخش اداری
از  توجهی  قابل  تعداد  كه  فروشگاه هايی  در 
كار  به  مشغول  آنجا  در  كارمندان  و  فروشندگان 
و  كار  برای  مناسب  فضاهايی  پیش بینی  هستند، 
برخوردار است. در  اهمیت خاصی  از  آنان  استراحت 
با آرامش  امكانات، كاركنان  اين  صورت فراهم بودن 
و نشاط بیشتری در محل كار خود حاضر شده و با 
بازدهی بهتری به كار می پردازند. بنابراين در طراحی 
چنین فروشگاه هايی شايسته است كه محل هايی را 
برای استراحت كاركنان به همراه رختكن، آبدارخانه 
و سرويس های بهداشتی مناسب در نظر گرفت. برای 
با مبلمان  نیز طراحی محل های كار  اداری  كاركنان 

كارا و زيبا، دارا بودن نور و ديد خوب، تفكیك مناسب 
بخش های رياست و حسابداری و انبارداری و بايگانی و 
غیره بايد مورد توجه قرار گیرد. داشتن امكان سرزدن 
رئیس، سرپرست و ناظر فروشگاه به بخش های مختلف 
امور  به  بخشی  سامان  و  افراد  كار  وضعیت  كنترل  و 
به  دارد  مواردی هستند كه جا  از جمله  مختلف هم 
نحو مناسبی در هنگام طراحی و پیش بینی محل های 
استقرار آنان مورد توجه قرار گیرند. پیش بینی ورودی 
جداگانه برای كاركنان و داشتن محلی برای ثبت زمان 
ورود و خروج آنان هم موضوعی است كه بسیاری از 
صاحبان فروشگاه ها خواهان آن بوده و الزم است كه 

در طراحی برای آن نیز فكر شود.

صندوق پول

جای پرینتر
جای کارت خوان

جای لپ تاپ

جای تگ دزد گیر

جای چوب لباسی
صندوق پول

دستگاه فراخوان افراد
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شکل 81  ـ1ـ رابطۀ بخش انبار و اداری با فروشگاهشکل 80   ـ1ـ بخش انبار و اداری در فروشگاه 

انبار
نوع كاال، مقدار تنوع، حجم عرضة محصوالت و میزان 
فروش يك مركز خريد از جمله عوامل مهمی هستند 
كه در تعیین نوع و مساحت و چگونگی انبارهای الزم 
برای آنها، نقش دارند. در برخی موارد نظیر گل فروشی 
كه امكان نگهداری و انبار طوالنی مدت به راحتی فراهم 
نیست، نیاز به انبار كمتر بوده و در فروشگاه هايی كه 
فروش بااليی داشته و الزم است كه همواره مقاديری 
از اجناس را ذخیره داشته باشند، نیاز به انبار و وسعت 
بیشتر آن وجود دارد. پیش بینی انبارهای مناسب برای 

می شوند  نگهداری  معمولی  شرايط  در  كه  اجناسی 
)شوينده ها، حبوبات و...(، و مواد فاسدشدنی كه نیاز 
به دمای خاصی دارند )لبنیات، تخم مرغ، سس ها و...(، 
موادی كه به صورت منجمد هستند )بستنی و...( يكی 
از موارد مهمی است كه طراح بايد به آن توجه ويژه 
بار  نقلیة حامل  امكان دسترسی وسايل  باشد.  داشته 
تا نزديكی محل انبار و تخلیة راحت و حمل آسان آن 
به انبارها نیز از مواردی است كه بايد در طراحی مورد 

توجه قرار گیرد.

پارکینگ
پاركینگ يكی از بخش های جانبی فروشگاه می باشد 
كه وجودش برای هر فروشگاهی الزم است. پیش بینی 
برای  پاركینگ  كافی  ظرفیت  و  مناسب  محل های 
دسترسی  تأمین  همچنین  و  مراجعین  خودروهای 
آسان و راحت مشتريان از پاركینگ به داخل فروشگاه 
از جمله مسائل مهمی است كه معموالً معمار طراح 
فضاهای  طراح  می گیرد.  نظر  در  را  آن  ساختمان 
طرح  در  شده  اعمال  تدابیر  اين  به  بايد  نیز  داخلی 
دقت داشته و دسترسی تمامی افراد مراجعه كننده به 
داخل فروشگاه )سالمندان، معلولین، خانم های دارای 
كالسكه بچه و...( را به خوبی و راحتی فراهم نمايد. 
در نظر گرفتن محل های ورودی مشتريان، كاركنان و 
محصوالت فروشگاه به داخل آن از يك سو و توجه به 

انبار  پشت  به  بار  حمل  ماشین های  پارک  محل  شکل 82ـ1ـ 
فروشگاه

نوشیدنی

اداری

انبار

اداری

انبارانبار
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درهای خروجی و مسیرهای فرار اضطراری از سوی 
ديگر و عدم تداخل مسیرهای حركتی برای جلوگیری 
از ايجاد ترافیك عبوری از جمله موارد قابل تأمل در 

اين رابطه است. 

شکل 83  ـ1ـ رابطۀ نزدیک کامیون و در انبار برای تخلیۀ بار

به نظر شما در طراحی پاركینگ فروشگاه چه 
مواردی بايد مورد توجه قرار گیرد؟

بحث گروهی

شناخت ضوابط و مقررات
طراحی  در  آنها  رعايت  و  مقررات  و  ضوابط  از  اطالع 
معماری، الزم و قطعی است. در غیر اين صورت طرح از 
اين لحاظ درست و موجه نبوده و اجازۀ ساخت و اجرا 
را نخواهد داشت. در ايران هم برخی نهادها و سازمان ها 
در زمینة طراحی معماری برای ساختمان های مختلف، 
استانداردها، ضوابط و مقرراتی را پیش بینی كرده اند. 
برای مثال دفتر مقررات ملی ساختمان در قالب مباحث 
گوناگون، مواردی را در طراحی الزم االجرا دانسته است. 
مبحث سه اين مقررات به موضوع حفاظت ساختمان ها 
اين  در  دارد.  اشاره  )حريق(  آتش سوزی  مقابل  در 
مبحث به كلیة موضوعات عام مربوط به جلوگیری از 
آتش سوزی در ساختمان و راه های خروج از بنا و فرار 
از آتش و مسائلی از اين دست پرداخته شده و سپس 
برای تصرف های مختلف ساختمانی )تصرف مسكونی، 

1ـ دفتر مقررات ملی ساختمان، ويرايش 2، سال 1392

تهیۀ برنامۀ فیزیکی
تعیین فضاهای مورد نیاز فروشگاه و مشخص كردن ابعاد كمی و كیفی آنها را اصطالحاً تهیة برنامة فیزيكی يا برنامة 
كالبدی می نامند. با روشن شدن برنامة فیزيكی، راه طراح مشحص گرديده و او به خوبی می داند كه در طراحی 
داخلی فروشگاه به دنبال فراهم ساختن چه فضاهايی خواهد بود. اطالعات الزم برای تهیة برنامة فیزيكی از طريق 
مصاحبه با افراد دست اندركار فروشگاه از يك سو و توجه به شرايط و امكانات موجود و چگونگی وضعیت اقتصادی 
كارفرما از سوی ديگر به دست می آيد. در ادامه، نمونه ای از جدول برنامة فیزيكی يك فروشگاه را مالحظه می كنید.

موضوعی  به چه  يك  هر  بگويید  و  كنید  بررسی  را  ملی ساختمان  مقررات  به  مربوط  ديگر  مباحث 
است؟  پرداخته 

اين مباحث در مورد طراحی فروشگاه چه ضوابطی دارند؟ 
)برای اين كار، هنرجويان به گروه های دو يا سه نفره تقسیم شده و هر گروه به بررسی يك مبحث بپردازد(.

تحقیق کنید

حرفه ایـ  اداری، آموزشیـ  فرهنگی، درمانیـ  مراقبتی، 
كسبی ـ تجاری، تجمعی و...( ضوابط خاصی ذكر شده 
است. به عنوان نمونه در زمینة تصرف كسبی ـ تجاری 
دو  دربرمی گیرد،  نیز  را  فروشگاه  داخلی  طراحی  كه 

مورد زير آمده است:
دسترس  طول  تجاری  ـ  كسبی  تصرف های  در   1
بنا  آنكه  مگر  باشد،  بیشتر  متر   3۰ از  نبايد  خروج 
توسط شبكة بارندۀ خودكار تأيید شده محافظت شود 
كه در آن صورت اين طول می تواند به حداكثر 6۰ 

يابد. افزايش  متر 
2 در فروشگاه ها، حداقل عرض مفید راهروهای منجر 
به خروج ها، بايد معادل عرض خروج ها بوده و از 9۰۰ 

میلی متر كمتر نباشد.1
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جدول 1ـ برنامه کالبدی یک فروشگاه

مساحت نام فضانام بخش
مشخصات)مترمربع(

بخش عرضه 
و فروش

فضای عرضة 
محصوالت 

قفسه ای

15۰ متر 
مربع

  بخش عرضه شامل سه قسمت زير باشد: 
1ـ عرضة محصوالت خشك

2ـ عرضة محصوالت يخچالی
3ـ عرضة محصوالت فريزری

  پیش بینی محل خاصی برای بخش نان
  محصوالت روزمره و مورد نیاز دانش آموزان در دسترس و نزديك به 

ورودی چیده شود.

مواد پروتئینی 
)مرغ ، ماهی و 

گوشت(
8 متر مربع

بدون  و  به راحتی  پروتئینی  به بخش مواد    مسیر رساندن گوشت 
باشد. فروشگاه  از  عبور 

  كف، قابل شست وشو بوده و كفشوی داشته باشد.
  برای جداشدن بخش مواد پروتئینی از محوطة فروشگاه، از يخچال 

ويترينی استفاده شود.

میوه و سبزی 
فروشی

25 متر 
مربع

  قفسه ها در محدودۀ مشخص و معّینی چیده شده باشند و برای نگه داری 
میوه و سبزی، يخچال های مناسب داشته باشد )با دما و رطوبت الزم(.

  كف، قابل شست و شو و نظافت برای اين قسمت الزم است. 
  حمل میوه و سبزی از خارج به بخش عرضه به راحتی و مستقیماً 

گیرد. صورت 

  محل چیدن گل ها، زيبا و دارای نورپردازی و تهوية خوبی باشد.6 متر مربعگلفروشی

2۰ متر ورودی
مربع

  به صورت فیلتر هوا در حد واسط درون و بیرون فروشگاه باشد.
  برای ورود افراد با صندلی چرخدار و خانم های با كالسكة بچه، مناسب 

باشد.
  دِر ورودی آن به صورت خودبازشو )اتوماتیك( باشد.

  چرخ های دستی در نزديكی آن باشد.

صندوق و 
خروجی

25 متر 
مربع

  دو مسئول صندوق با پیشخوان نقاله دار داشته باشد.
  در انتهای نقاله، محل مناسبی برای ايستادن مشتری و جمع كردن 

خريد وجود داشته باشد.
 در قسمت خروجی، فضای كافی و يك مسئول برای كنترل وجود 

باشد. داشته 
 در كنار در خودبازشوی )اتوماتیك( خروجی، يك دِر معمولی برای 

خروج اضطراری هم باشد.
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مساحت نام فضانام بخش
مشخصات)مترمربع(

بخش انبار

42 متر مربعانبار اجناس معمولی 

نزديك  به  بیرون  از  مواد  امكان رسیدن وسايل حمل كننده   
باشد. فراهم  انبار 

 دارای دری با عرض مناسب برای وارد كردن راحت اجناس باشد.
 برای گذاشتن اجناس، قفسه بندی مناسبی داشته باشد.

2۰ متر مربعانبار اجناس يخچالی
 اجناس به راحتی به داخل آن حمل شوند.

 دمای مناسب و عايق حرارتی خوبی داشته باشد.

17 متر مربعانبار اجناس فريز شده
 در نزديكی انبار سردخانه باشد.

 امكان حمل اجناس از سردخانه به داخل فروشگاه به راحتی 
فراهم باشد.

بخش 
اداری

32 متر مربعاتاق مدير فروشگاه

 در محلی باشد كه به داخل فروشگاه مشرف بوده و ديد كافی 
داشته باشد.

برای  هم  مبلمانی  خود،  برای  كار  صندلی  و  میز  بر  عالوه   
باشد. داشته  جلسات  برای  نیز  محلی  و  مشتريان 

12 متر مربعمنشی مدير فروشگاه
 قابل دسترس برای همگان باشد.

 در نزديكی اتاق مدير باشد.

14 متر مربعانبارداری و سفارشات

 محل مناسبی با امكانات )فايل بايگانی( برای كار دو كارمند 
داشته باشد.

 محل مناسبی برای نشستن فروشندگان و كسانی كه اجناس 
خود را به فروشگاه آورده اند، داشته باشد. 

 رابطة نزديكی با ورودی وسايل حمل بار داشته و ناظر بر آنها 
باشد.

15 متر مربعحسابداری و امورمالی
 محل مناسبی برای كار دو كارمند با امكانات الزم داشته باشد.

 با اتاق مدير فروشگاه رابطة نزديك داشته باشد. 

آبدارخانه و فضای 
14 مترمربعاستراحت كاركنان

 محلی برای نشستن و استراحت كاركنان فروشگاه داشته باشد.
 دارای يخچال و سینك كوچك، و وسیلة گرم كنندۀ غذا باشد.

 كمدهای مناسبی برای قرار دادن وسايل كاركنان داشته باشد.

و 1۰ متر مربعسرويس بهداشتی آقايان  و  خانم ها  برای  جداگانه  بهداشتی  سرويس  دارای   
باشد. معلولین 
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تأسیسات
8۰ متر مربعپاركینگ

 محلی برای توقف ماشین برخی كارمندان داشته باشد.
 محلی برای ايستادن موقت وسايل نقلیة حمل بار داشته باشد.

 با مساحت الزم و دارای دودكش مناسب باشد.16 متر مربعموتورخانه

5۰6 مترمربعجمع مساحت خالص

127 مترمربعناخالص 127 = %25× )5۰6( 

633 مترمربعزيربنای كل 633 = 5۰6 + 127 

تفاوت مساحت خالص با زيربنای ساختمان چیست؟ پرسش

فعالیت
برای فروشگاهی كه قصد طراحی آن را داريد، يك برنامة فیزيكی تهیه و جدول آن را ترسیم كنید.  عملی
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شرح کار: 
تعیین دسته بندی حوزه های مختلف فضاهای داخلی فروشگاه، تعیین كیفیت های مورد نظر برای حوزه های فروشگاه، 
تعیین اجزا و تجهیزات هر كدام از حوزه ها، تدوين اصول و ويژگی های كمی و كیفی حاكم بر طرح داخلی، تهیة 

گزارش مقدماتی 

استاندارد عملکرد: تهیة برنامة مطالعات مقدماتی طرح طبق ضوابط و بخش نامه های قانونی، مباحث 3، 4، 13، 
14، 16، 17، 18 و 19 مقررات ملی ساختمان، اقلیم منطقه

شاخص ها:
 دروندادی: دقت در گردآوری اطالعات و امانت داری در تهیه و تجزيه و تحلیل اطالعات

 فرايندی: تعیین عوامل اقتصادی، فرهنگی، فنی پروژه، تهیة استاندارد ابعاد و اندازۀ مبلمان و تجهیزات فروشگاه، 
ارائه نمونه های شاخص، تعیین كیفیت فضاهای داخلی، وسايل و تجهیزات آن، تدوين گزارش مطالعات مقدماتی

 محصول: گزارش مطالعات مقدماتی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان: كالس درس و بازديدها

زمان: 8 ساعت
ابزار و تجهیزات: لوازم التحرير، تخته شاسی، میز تحرير، صندلی

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3مرحلۀ کارردیف

تهیة مطالعات عوامل زمینه ای طرح داخلی فضاهای واحد 1
2فروشگاهی

2تهیة استاندارد و ضوابط برنامه ريزی واحد فروشگاهی2
2ارائة نمونه های برجسته طراحی داخلی فروشگاهی3

داخلی 4 فضاهای  كیفی طرح های  و  ويژگی های كمی  تهیة 
فروشگاهی 2واحد 

تدوين گزارش مطالعاتی طرح فضاهای داخلی فروشگاه5
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش: سازمان دهی اطالعات، جمع آوری و گردآوری اطالعات، مذاكره، 

احترام گذاشتن به ارزش های ديگران
2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی تهیه گزارش مطالعات مقدماتی از طراحی فضای داخلی فروشگاه


