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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش  " فريناز علي اصغريدكتر –دكتر فريبرز علي اصغري "كتابي كه در دست داريد با همت 

از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است 

  كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 
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  پیشگفتار

طراحـی داخلـی ایـن     و همچنیني تجاري ها  براي فعاالن عرصه طراحی مجتمع تواند میآنچه بیش از هر چیزي 
 ي روز و نـوین، هـا   و نگـرش  ها  است که آنان را در جریان سبک هایی هو مجل ها  مطالعه کتاب مراکز سودمند باشد،

  .همچنین ایران بگذاردو ن هامتریال جدید و تفکر خالقان در دیگر نقاط ج ،ها  رنگ

انسجام و نظم الزم با کمبود منابعی مواجه  نبودگوناگون در این زمینه به دلیل هاي  هو مجل ها بابا وجود انتشار کت
 مندانی عالقهبسیاري از فعاالن این عرصه  .هستیم که از لحاظ کیفیت محتوایی در سطح مورد قبول ارائه شوند

براي  تواند میي امروز ما ها  کامل و متناسب با نیاز ،روز بهمنابع  .ندارند آکادمیکسابقه هستند که در این گرایش 
  .باشد بخش ایدهمفید و این فعاالن 

براي بسیاري از طراحان این  فضاي خلق شده واسطه بیجا که فرصت حضور در یک اثر معماري و درك از آن
ماري از طریق مشاهده تصاویر و دقت در مدارك بیشترین شناخت از یک اثر مع عرصه مشکل یا ناممکن است،

مثال  عنوان به در این عرصه از معماري، ها  به دگرگونی توان می ها بااز طریق این کت .شود میآن اثر حاصل 
  .ي معماري ملل گوناگون و تغییرات معماري در طول زمان پی بردها  تفاوت

ي گوناگونی از ها  کتابی است که در آن نمونه فروشگاهیي ها  تجاري و واحد هاي طراحی و دکوراسیون مجتمع
و توضیحاتی جامع و کامل  پردازد میبه نقد این آثار  . کتابي تجاري در ایران و دنیا معرفی شده استها  مجتمع

ي الزم و ضروري فعاالن ها و پارامترآورد  را میاین نوع از عملکرد معماري  اي از همچنین تاریخچه دهد. میارائه 
در بخش اول ضمن  :استبخش  کلی این کتاب شامل سه طور به .کند میکامل و فنی بیان  طور بهرا این عرصه 

در بخش  ،توضیحاتی در خصوص مبانی طراحی مراکز خرید مطرح شده است، بیان تاریخچه و انواع مراکز تجاري
در بخش سوم حدود ده ، نهایت و دربحث شده است  و ضوابط این مراکز ها دتخصصی درباره استاندار طور بهدوم 

هر پروژه داراي  .اند شدهکامل معرفی  طور بهجاي ممکن  و تاانتخاب  جهاننمونه موفق مجتمع تجاري در ایران و 
در  .استي معماري داخلی و نماي آن پرداخته ها  توضیحاتی است که در آن به ویژگی و تصاویر، مشخصات اولیه

ي تجاري را بررسی و شناسایی کرده ها  الگویی که موفقیت مجتمع براي یافتن ات داخلی و خارجیبررسی تحقیق
سرمایه  تأمینو بحث  بازاریابیي تجاري، ظرایف ها  بر فروش واحد شانبیشترهایی برخوردیم که  به نمونه ،باشد

بنابراین بررسی  .مغشوش بود غالباًي تجاري محدود و ها  و پرداختن به موضوع موفقیت مجتمعند متمرکز بود
بر همین  .ي تجاري امري ضروري و در عین حال موضوعی بسیار جدید استها  مجتمع   بر موفقیت مؤثرعوامل 

و فروشندگان  برداران بهرهتا سازندگان،  پردازیم میدر این حوزه  تأثیرگذاراساس در این کتاب به بررسی عوامل 
  .ندکناتخاذ  درستی بهات مربوطه را ها تصمیم مؤلفهي تجاري بتوانند بر اساس این ها  مجتمع

فعاالن این  ویژه بهن امتخصص براين قرار بگیرد و راهنمایی مناسب اامید است این کتاب مورد استقبال مخاطب
  .عرصه باشد
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  مقدمه

  در کارایی یک مجتمع تجاري هستند؟ مؤثر هاي  مؤلفه ترین اصلیچه عواملی از 

  ؟کرد ایجاد تجاري را براي مردم نسبت به یک مجتمع  و تعلقحس خوشایندي  توان میچگونه 

ي تجاري چه دانشی باید داشته باشند تا توانایی ایجاد یک اثر معماري فاخر و ها  فعاالن حوزه طراحی مجتمع
  آورند؟ به دستمتناسب با زمانه را 

این موضوعات داراي بازه بازي هستند که  .کردبسیاري را بررسی  هاي  مؤلفه توان می ها  پرسش اینبراي پاسخ به 
   :کنیم میآغاز  گونه اینو ما براي شرح این مسائل  تعداد ادامه پیدا کنند نهایت بی توانند می

 این در .است شده ها شهر نامتوازن رشد موجب اخیر يها  دهه در شهرنشینی گسترش آن تبع به و جمعیت افزایش

 و پیچیدگی .شهر است مرفه نقاط یا شهر مرکز در تجاري يها  مجتمع پیدایش مهم موضوعات از یکی میان
 چندمنظوره يها  مجتمع به )passage( پاساژ سطح از و داده تغییر را خرید مراکز مقیاس شهروندان نیاز افزایش

 مطالعات نیازمند ها  مجموعه این طراحی و ریزي برنامه .است رسانده ها بازار گردش همان یا تفریحی-تجاري

  .دنشو یابی مکان شهري ساختار در شهر متوازن توسعه راستاي در ها بازار این تا است وسیعی

با توجه به آنچه در قرن گذشته و زمان حاضر در دنیا رخ داده است مرکز خرید یا مال اقتباسی قرن بیستمی از 
ي خدماتی و ها  بخش ،فروشی خردهي ها  است از مغازه اي مجموعهمرکز خرید  .بازار است که سابقه تاریخی دارد

ها را  آنهمگی ، کند میکه در حکم واحد عمل  ،مکانی براي پارکینگ اتومبیل مشتریان که یک شرکت مدیریتی
  گرداند. میو  کرده طراحی

ي ها  پس از آن در غرب تعداد مجتمع .آغاز شد آمریکادر ، 1950سال ي تجاري اولین بار در ها  توسعه مجتمع
توسعه این  ،2000ي ها  در سال تدریج به .افزایش یافت کردند میتجاري که خدمات تفریحی و معامالتی ارائه 

براي  .سرعت افزایش یافت بهي تجاري ها  اما در قاره پهناور آسیا ایجاد مجتمع؛ در غرب کاهش یافت ها  مجتمع
در  .یک کاتالیزور اقتصادي موجب رشد اقتصادي این منطقه شدند عنوان بهي تجاري در مالزي ها  مثال، مجتمع

درصد از 60که با امکانات سرگرمی همراه بودند با استقبال شدید  اي دسته خصوص به ها  تایلند این مجتمع
اغلب که  ،افزایش تعداد مراکز خرید کنگ نگهآسیایی مانند  هايدر دیگر کشور .مواجه شدند بازدیدکنندگان

ي تجاري ها  دبی نیز به دلیل مجتمع .داد خود قرار تأثیر پردرآمد را تحتافراد سبک زندگی  بودند،گردشگري 
در اندونزي به دلیل تغییر سبک زندگی مردم  .یک جاذبه گردشگري شناخته شد عنوان بهدر خاورمیانه  انگیز هیجان
ي ها  معتتوسعه مج .ي تجاري متعددي ساخته شد و پدیده مشابهی به وقوع پیوستها  مجتمع ي بزرگها در شهر

یا تغییرات محیطی و فیزیکی  وهوا آباز عوامل متعددي مانند تغییرات فرهنگی، تکنولوژي،  توان میتجاري را ن
ي ها  ي عمومی براي فعالیتها فضا خصوص به ،ها موجب افزایش استفاده از فضا دنتوان میاین عوامل  .مجزا دانست

عمومی در نظر گرفته  ي شبهها ي تجاري تحت عنوان فضاها  ي عمومی در مجتمعها فضا .دنمختلف خرید شو
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کنترل و محدودي دارند و تحت مالکیت خصوصی ساخته شده و مدیریت  پذیري دسترسکه درجه  دنشو می
نقاطی در  عنوان به ها مرتبط بوده و عملکرد آن ونقل حملي ها  ي تجاري با سیستمها  برخی از مجتمع .دنشو می

ي ها امروزه این تغییر در عملکرد و افزایش فضا .ه استشد  میمراکز شهري منجر به افزایش ارزش مناطق عمو
  .شود میشناخته  -شود میي آسیایی نیز ها که شامل شهر- پساصنعتیي ها  رایج در شهر اي پدیده عنوان بهعمومی 

تا به امروز حدود نیم قرن است که به ساخت مراکز تجاري ورود و چندین رویکرد را  1340نیز از سال ایران 
پاساژ گفته  ها به آن شدند که ساخته میي تجاري محدود و کوچکی ها در ایران فقط فضا قبالً .تجربه کرده است

ساخت مراکز تجاري و اداري  ،دي به فضاي ادارياما در ادامه با رشد مبادالت تجاري و نیاز فعاالن اقتصا شد می
و  هم به این مراکز اضافه شد ...سینما و ،شهربازيي دیگري مثل رستوران ها  کاربري کم کمد و بعد از آن شآغاز 

در حال  .هستیم ها  مالو مگا ها  امروزه در دوره ساخت مال .تفریحی تغییر یافت-ي تجاريها  نام آن به مجتمع
 ها آنبه یی است که پیش از زمان ساخت پروژه ها  در واقع نیازي ها  این کاربري .بیشتر شده است ها  ريحاضر کارب

  .کنند میرا لحاظ  ها  توجه شده و در ساخت پروژه آن
ي اخیر ها  در سال .محل اقامت زائران هم تعبیه شده است ها  در پروژه آرمان مشهد عالوه بر همه کاربري مثالً 

تعداد زیادي  اند موفق شده ها  فقط برخی از آن یم. گفتنی استا هبود ها  تعداد این مجتمع روزافزونشاهد رشد 
از  .هستند شان ي تجاريها  در حال تغییر و تحول واحد دائماً ها  و سایر مجتمع دهند خود جاي در را  بازدیدکننده

 وکار کسبد فراگیر فضاي به همراه رکو چندمنظورهي ها  مجتمع ي تجاري در قالبها  کمبود تقاضاي واحدطرفی 
منجر به شکست تغییر کاربري  تواند میادامه این روند  که است  زدهي اخیر به این امر دامن ها  کشور در سال

 بنابراین هدف اساسی این کتاب .داشته باشدرا به دنبال  ناپذیري جبرانعواقب مالی  و دشوي تجاري ها  مجتمع
دستیابی به موفقیت در  منظور به ها  پیشنهادو  ها  ي تجاري و ارائه راهکارها  بر موفقیت مجتمع مؤثربررسی عوامل 

  .است ها  این پروژه

 چندان عمل مقام در ولی است هکرد مشخص را ییها  کاربري چنین جایگاه شهري باالدست هاي طرح اگرچه

 لحاظ به تنها نه که اند شده ایجاد مرتبط غیر يها  کاربري با نقاطی در بسیاري تجاري يها  مجموعه و نبوده موفق

 کیفیتی چندان نیز معماري لحاظ به بلکه اند بوده ناموفق پیرامون محیط با رابطه و شهري ساختار در قرارگیري

 داشتنن اًنهایت و زیربنا سطح از برداري بهره حداکثر از ناشی یکیفیت بی این .هستند الزم يها استاندارد فاقد و ندارند

 مقیاس دلیل به ساخت از پس که ،ها  پروژه این که شود میحادتر  مشکل زمانی و است مطلوب ریزي برنامه

 براي نیز را نامطلوبی شهري سیماي بلکه مناسبی ندارند عملکرد تنها نه ،شوند می تبدیل شهرينشانۀ  به بزرگشان

   .کنند می ایجاد طوالنی هاي سال

  

  

  

  


