
 

 

 فروشگاه ، بزرگترین سایت تخصصی معماری

 با زبان فارسی و با  011جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا 

 را کلیک کنید. اینجاکمترین هزینه 

 جهت مشاهده نقشه ها ، پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت 

 را کلیک کنید. اینجاگرفتن و یا تحویل پروژه 

 جهت مشاهده مقاالت ، رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل 

 را کلیک کنید. اینجاپروژه          

 

 www.cadyar.comبزرگترین سایت تخصصی معماری  

 .زیر کلیک کنید عکسجهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی 

 برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.

19913571991 

 https://t.me/Cadyar01                 آیدی تلگرام  

https://t.me/Cadyarmemar           آیدی تلگرام 

Vrya.cadyar@gmail.com            ایمیل 

 جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنید

 http://www.cadyar.com/?cat=473            دانلود رایگان کتب معماری             

 http://www.cadyar.com/?cat=262آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری       

 http://www.cadyar.com/?cat=1377         دانلود رایگان مقاالت معماری              
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 http://www.cadyar.com/?cat=206       دانلود رایگان نقشه های معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=1300     دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری      

 http://www.cadyar.com/?cat=283    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

صورت رایگان و یا در قبال هزینه به جهت مشاهده مطالب کاربران  مهمان که مطالب خود را به  

  کلیک کنید. اینجاکدیار  گذاشته اند در سایت  اشتراک

شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل 

 را کلیک کنید. اینجاالب خود جهت اشتراک گذاشتن مط دوم شوید.

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با 

 قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 

 

دهکده تفریحی    طراحی قسمتی از رساله

صفحه در قالب   177 در تجاریمرکز  توریستی

 ورد:

 

از دیر باز فضاااااهاا تجارا از ارکان هر مجموعه زیساااات  بوده و در واقب حکم قلب را براا آنها 

هر چند این اهمیت در طول تاریخ داراا فراز و نشاااایب های  بوده ولیکن هیچگاه  .ایفا کرده اساااات

پیش بین  و برنامه ریزا مراکزتجارا ازمهمترین مسااااااا ل  .نقش خود را از دساااااات نداده اساااااات 

با ورود اتومبیل    .معمارا و شاهرساازا اسات که بسایارا از معضارت شهرا را حل خواهد نمود

به شااااهرها ، تحوالت فرهنگ  ناشاااا  از ارتباط با کشااااورهاا درب  ، شااااتاب درعرضااااه کاالهاا 

صااااانعت  ، شااااایوه زندگ  امکانات و ارتباطات در ساااااالهاا اخیر فضااااااهاا تجارا نیز دساااااتخوش 

امروزه به دلیل مشکرت ناش  از شهرنشین  ، کمبود فرصت امکانات جدید  .تغییرات اساس  گردید
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خریداران ترجیح م  دهند با اتومبیل به مراکزخرید مراجعه و در کمترین زمان ممکن کلیه مایحتاج 

به همین دلیل در سااال هاا اخیر ایجاد فروشااگاه  .خود را به صاورت ماهیانه و یا هفتگ  تهیه نمایند

اا که در آن کلیه ملزمات و مایحتاج خریداران ارا ه م  گردد ، به شادت رشد یافته و  هاا زنجیره

رقابت بین آنها باعث ایجاد اندیشاه هاا جدید در ارا ه سایساتم ها و خدمات مهم جهت جلب رضااایت 

 .مراجعین شده است

 

 

 :تعريف خريد

اع  و به ویژه فرهنگ  یک خرید فعالیت  اساات که نمودهای  از شاارایط و ساااختار اقتصااادا ،اجتم

محیط را آشااااکار م  سااااازد ، هر چند که در ابتدا فضاااااهاا خرید ، تنها به منظور پاسااااخگوی  به 

نیازهاا اقتصااااادا راهبان به صااااورت پرن هاا خط  و قرارگیرا اجزاا فرد یعن  مغازه ها در 

که مراکز خرید باید  اطراف مسیرهاا خط  یا منحن  مراجعان طراح  م  شد ، اما کم کم این ایده

دربرگیرنده کاربرا های  باشاند تا براا دیگر نیازهاا مراجعان نیز پاسخ  مناسب یابد ، به عنوان 

، تبدیل شااده اند و بدون طراحی خاف فضااای  اندیشااه دالب در معمارا مراکز تجارا تبدیل گردید

نیاز به مراکزی که عرضااه ) .تجاری نتوانسااته اند ، پاسااخگوی نیازهای مخاطبین امروز خود باشااند

کاال را بصاااورتی منساااجم وتعریف شاااده از لحاظ نو  و کیفیت در اختیار مردم قرار دهند ودر واقب 

یااک نیاااز عمومی و فراگیر جهاات همااه مردم اعم از زن ومرد، پیرو جوان وکودک بااا گرایش هااای 

 (.مختلف شغلی، فکری، تحصیلی وفرهنگی می باشد

 پاساژ در ايرانطراحی و ساخت و مديريت 

درفارسی جای خود را باز کرده است و به مجموعه ای از واحدهای فروشگاهی اطرق (پاساژ)واژه 

می شاااااود که در یک مجتمب سااااااختمانی قراردارند که به همین منظور در جایی از شاااااهر دالبا  در 

 .مده اندبه صااورت بورس کاالی خاف در آ .قطعه زمینی در راسااته یک خیابان ساااخته شااده باشااد

مثل پاسااژ الله زار، الله زار نو و ساعدی جنوبی که بسته به موقعیت مکانی و همجواری های خود 

به مجتمب های فروش کاالهای الکتریکی، الکترونیکی، پمپ آب و سایستم های آبیاری و دیره تبدیل 

 .شده اند



 

 

می تواند فروشااگاه باشااد به معنی گذرگاه یا معبری اساات که اطراف آن  «پاساااژ»اما از نظر لغوی 

در این نو  گذرگاه ها قاعدتا  نباید ترافیک  .یا نباشاااااد کوچک باشاااااد یا نماد آن نو  گذرگاه هاسااااات

سااواره وجود داشااته باشااد مگر پس از تعطیل شاادن مغازه ها و برای جمب آوری زباله ها، بارگیری 

 .و تخلیه

 .ا بوده استها به اسم تیمچه، سرا یا کاروانسر «پاساژ»قدیمی ترین 

کاروانساراها در شاهرهای قدیمی به عنوان بخشای از عناصار خدماتی بازار شاهری عمل می کردند 

به این سااراها ترافیک سااواره،  .و در حد فاصاال بازار و خروجی از منطقه بازار ساااخته می شاادند

االی قاطر، شااتر، اسااب بارکش یا مسااافرکش وارد و از آنجا خارج می شااد که عروه بر مسااافر، ک

حماال می  (...فرش، ادویااه، بلورجااات و )و نیز کاااالی نهااایی  (...چرم، پااارچااه، ورق مس و )خااام

مساافرها اگر جایی در شهر برای اتراق نمی شناختند یا نداشتند در حجره های طبقه دوم همان  .کرد

را یا مراکز کاالی خام یا میان کارگاه های همان کاروانس .اقامت می کردند (مسافرخانه)کاروانسارا 

دیگر توزیب می شاد تا به کاالی نهایی تبدیل شود و سپس در بازار و فروشگاه ها به معر  فروش 

به تدریج که حجم مال التجاریه ها افزایش یافت کاروانساااراهای بزرر تر، دورتر  .گذاشاااته می شاااد

 .سااخته شدند از بازار و در جوار دروازه های شاهر که حکم انبارهای عمومی امروزی را داشاتند

این وضاااااااعیت پس از جن  جهانی دوم که بار با کامیونها، بیشاااااااتر کامیونهای قراضاااااااه ی جنگی 

کاروانسراهایی با ویژگی های مشابه، ترکیبی از اقامتگاه  .بازساازی شده، حمل می شد به وجود آمد

نقل و خرید و مسااااااافران، خدمات قهوه خانه ای و طباخی، نمازخانه و خدمات بار اندازی ، حمل و 

 .فروش از چندین هزار سال پیش تاکنون در طول جاده ها ساخته شده و هنوز هم آثارآنها باقی است

، در هر مقیاس و مکانی که (و البته اروپا، ترکیه و سااوریه)نکته ی مهم در سااراهای تجاری ایران 

تاجر، شاااگرد حجره،  مرد، زن، کودک، .ساااخته می شاادند، محیط آشاانا، دلپذیر و اجتماعی آنها بود

بودن در سااااارا یا  .فروشااااانده و خریدار، ثروتمند و بینوا همه با هم می لولیدند و با هم مبنوس بودند

حرکت  .تیمچه لذت بخش بود و هیچکس شااااتاب نداشاااات که کاالیی را با عجله بخرد و ناپدید شااااود

اگر امروز  .می توان دیدزمان کند بود و این را به خوبی در نقاشاااایهای ساااایاه قلم ساااایاحان خارجی 

هنوز روحیه و شادابی و زندگی در مرکز تجاری هست باز هم در بازارهای قدیمی و سنتی همچون 

این روحیه به  .بازار تهران و بازار تجریش اساااات که به لحاظ زنده بودن تجربه ای بی بدیل اساااات



 

 

ا بازار تبریز و چه کلی در پاسااااژهای امروزی ناپدید شاااده اساااات چه پاسااااژی در سااااعدی جنوبی ی

شاااهرها به شاااکلی  «شااامالی تر»در خیابان های  «مرکز تجاری»جانشاااین های خلف آن که به نام 

همه آنها روحیه و ویژگی های اجتماعی و فرهنگی مراکز خرید و  .چشااااامگیر ساااااااخته می شااااااوند

 .یه شده استژ با مراکز خرید تجزجمعیت مراجعه کننده به پاسا .فروش قدیمی را از دسات داده اند

اگر کودکی همراه آنان اساات  .آنجا که مانتو و لباس زنانه می فروشااند عمده مشااتریان بانوان هسااتند

را دارد و اگر  «صندوق»اگر شاوهری عبوس همراه خانم است عمدتا  نقش  .از روی ناچاری اسات

بورس مراکزی که  .جمرتی زیر لب زمزمه می کند چیزی دیر از حدیث عشاااااق و دلدادگی اسااااات

درصد مشتریان  75شاید  -کامپیوتر، پرینتر و اسکنر هستند گروه سنی خاف خود را جلب می کنند

تصااامیم گیرنده کودک و مادر یک در پاسااااژی که لباس کودک می فروشاااد .آنها مردان و جوانان اند

چراغ خیابان )در پاسااژهایی که تایر خودرو و لوازم ماشاین می فروشااند  .وسایله و پول دهنده اسات

خریداران تقریبا  بدون اسااتثنا مردان میان سااال و متفاوت با مشااتریان پاساااژهای بورس  (...برق و 

همه در هم  .جلو پاساااژها محل تجمب موتوری های مسااافربر یا چارچرب و باربر اساات .کامپیوترند

 .کنندمی لولند اما همه عجله دارند که هر چه زودتر از معرکه کثیف و پر گرد و خاک فرار 

چرا ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی پاساااژهای اروپایی تقریبا  دساات نخورده باقی مانده ولی پاساااژها 

 در ایران ماهیتا  تحول یافته و به صورت امروزی در آمده اند؟

پاسااخ این سااوال در وهله ی اول این اساات که جوامب دربی در یکصااد سااال اخیر و به ویژه پس از 

نساابی خود راتقریبا  حفظ کرده اند و از التهابات ناشاای از افزایش جمعیت، جن  جهانی دوم آرامش 

دگرگونی ساااختار اقتصاااد ملی و مصاارف گرایی به دور بوده اند، اگر چه جنبه هایی از این التهاب 

زمانی که رم، پانصاد هزار نفر جمعیت داشات، جمعیت تهران از یکصااد  .در آنجا نیز دیده می شاود

اما امروز که رم دو میلیون و هفتصااااااد هزار نفر جمعیت دارد، جمعیت  .می کردهزار نفر تجاوز ن

این جمعیت عمدتا  نساااال اول و دوم مهاجران روسااااتاها  .تهران به مرز ده میلیون نفر رساااایده اساااات

بنابراین، نمی توان انتظار داشااااااات که همان وقار و متانت و آرامش و دلپساااااااندی که در  .هساااااااتند

احساااس ناخوشااایند  .مراکزخرید اروپایی دیده می شااود در تهران و دیگر شااهرهای ایران دیده شااود

نسابت به بافت شاهری منحصار به پاسااژ و مراکز خرید نیسات بلکه کل بافت شهری در ایران چون 



 

 

در چنین شرایطی مقایسه دو فره  اروپایی  .ه ای اسات که از آن دود بلند می شاودهیزم نیم ساوخت

 .و ایرانی درست نیست

پاسااژ در ایران معاصاری یک هساته اجتماعی و محل برخورد مردم از همه طبقات نیساات و بیشتر 

خوب  انگیزه ای که نه بر پایه ی یک طرح .به انگیزه سود سریب از سرمایه گذاری ساخته می شود

سرمایه گذار ترش می  .و مشاتری محور و نه براسااس مدیریت دسات و مسا والنه و بلند مدت است

کند با حداقل ساااااارمایه گذرای و بدون توجه به نیازهای اجتماعی و فیزیکی مشااااااتریان ، بیشااااااترین 

سااازنده تا زمانی  .را بسااازد (از طریق فروش ساارقفلی یا ساارقفلی و ملک)فضاااهای قابل واگذاری 

که همه واحدها واگذار نشاده اند در محل حضور دارد اما از بیم مراجعه ی خریداران ومتصرفان و 

ناله های آنان به دلیل کمبودهای پاسااااژ، به مح  فروش آخرین واحد از صاااحنه ناپدید می شاااود و 

ات اداره و نگهداری آن را به متصااااارفانی می ساااااپارد که هیچ آشااااانایی قبلی با هم ندارند و از تعهد

فرهن  مدیریت اصاااااااولی مجتمعهای چند مالکی هنوز چنان که باید  .هزیناه بردار اجتناب می کنند

نه جایی  :است «مشتری»در این میان آن کس که سرش بی کره می ماند  .در ایران جا نیفتاده است

 نه ساارویس بهداشااتی در خور دارد و نه جایی که در آن .تمیز و درساات و حسااابی هساات که بنشاایند

چند مغازه را از نظر  .مشااااتری باید تنها برای خرید وارد پاساااااژ شااااود .بتوان تبادل اجتماعی کرد

حتی جایی  .کیفیت و قیمت مقایسااه کند، تصاامیم به خرید یا نخریدن بگیرد و از پاسااازژ خارج شااود

هم باری پارک ماشااین خود ندارد و این به ردم آن اساات که شااهرداری در زمان صاادور پروانه ی 

 .ساختمان، سازنده را مجبور می کند که مطابق ظرفیت پاساژ پارکین  در نظر بگیرد

این پارکینگها چه می شااود؟ مالک فروشااگاهی در یک پاساااژ می گوید شااهرداری صاادور پروانه ی 

پس از تصااارف،  .سااااختمان را منوط به تصااارف طبقات باال و پارکینگها توساااط شاااهرداری می کند

در این  .الی پاسااژ را همرا با پارکینگها می فروشد و به سود خود می رسدواحدهای دیر تجاری با

 .میان نه صاااحبان مغازه ها حق دارند از پارکین  اساااتفاده کنند و نه مشاااتریان و مراجعه کنندگان 

در نتیجه مکانی که برای تبمین نیازهای مردم طراحی و سااااخته شاااده به کابوسااای برای همساااایگان 

 .نبود پارکین  و ازدحام بیش از حد در محله، آسایش اهالی محل را سلب می کندتبدیل می شود و 

 

 مراکز تجاری



 

 

امروزه مراکز تجارا تفریح  ساااختمان هاا نوین  هسااتند که به منظور رفب نیازخریداران و بهبود 

 در این رابطه توجه به مساا ل اقتصادا، اجتماع  .اقتصااد مشاترک بین چند صانف ایجاد م  گردند

توجه همه  .حا ز اهمیت م  باشاااد ...، مهندسااا  ، مال  ، حقوق  ، انساااان  ، فرهنگ  ، گرافیک  و

جانبه به این امور باعث م  گردد تا مرکز تجارا پس از ساااااااخت از عملکرد مناسااااااب  برخوردار 

تر شاازیرا اینگونه مراکز مورد اسااتقبال بی بوده و بهره بیشااترا نصاایب اسااتفاده کنندگان از آن گردد،

دنای معماری بازارها را شااید بتوان از طریق واژه ها و فضاهای گوناگونی  .خریداران خواهد بود

واژه های گوناگونی همانند ساااااراچه ، تیمچه ، چهارساااااوق ، .که در آن ها وجود دارد، توضااااایح داد

از که هرکدام داللت بر فضااااااها و مکان های خاف در درون بازار دارد، و نشاااااان  ...راساااااته و 

افزون بر آن فضاها و بناهای  .فعالیت های متنوعی اسات که در این گونه فضاها صورت می پذیرد

ساااابب گردیده اساااات که  ...دیگری که در کنار بازار جای دارند همانند مدرسااااه ، مسااااجد ، حمام و 

 باازارهاا باه مثااباه قلاب تپناده شاااااااهرهاای تااریخی در جاداره هاای خیاابان ها و ایجاد مراکز خرید و

را دستخوش نقصان و (سنتی)پاسااژها در گوشه و کنار شهرها نتوانسته است اقتصاد متکی بر بازار

معماری بازار الهام بخش وسرمشق ادلب طراحان و معماران در طراحی مراکز خرید  .ضاعف کند

 .و پاساژهای جدید و حتی بناهای دیر تجاری می باشد، همانند مرکز خرید

از معماری بازارها کمتر بدان توجه شده است فضاهای اجتماعی موجود در اما آنچه در الگوپذیری 

بازارهاسات که سابب گردیده اسات بازارها تنها مکانی برای خرید و رفب نیازهای روزمره نباشند و 

بسایاری از رویدادهای اجتماعی ، فرهنگی ، مذهبی و حتی سایاسای در فضاها و مکان های مختلف 

 .بازار انجام پذیرد

چه مراکز خرید، پاسااااژها و دیگر اماکن تجارا جدید را از بازارها متمایز م  کند نبود فضااااها  آن

مطالعات جامعه شاناسا  و روان شاناس  بسیارا در  .و مکان هاا دیر تجارا در این مراکز اسات

کشاااورهاا توساااعه یافته در خصاااوف رفتار مراجعه کنندگان به مراکز خرید و پاسااااژها صاااورت 

نتیجه این مطالعات بیانگر این موضااو  اساات که بساایارا از مراجعه کنندگان اساااسااا   .گرفته اساات

براا خرید کردن به این گونه مراکز مراجعه نم  کنند و انگیزه ها و اهداف متفاوت  براا اسااااتفاده 

 .از چنین فضاهای  براا مراجعه کنندگان وجود دارد



 

 

ا نیازمند توجه به خواساااااته ها و انگیزه هاا معماران و شاااااهرساااااازان به عنوان تولیدکنندگان فضااااا

مصااااارف کنندگان م  باشاااااند، بدیه  اسااااات شاااااناخت رفتار و کنش هاا مراجعه کنندگان به عنوان 

مصارف کنندگان نهای  فضاا از جمله مساا ل  اسات که آشنای  معماران با آن، م  تواند معماران را 

 .در طراح  فضاهاا خرقانه یارا رساند

جارا فضااهاا مراکز خرید و پاسااژها از کارکرد صرفا  تجارا به مراکز تجارا و تغییر ماهیت ت

تفریح  و ایجاد فضاااااهای  براا اوقات فرادت و تفریح در این گونه مراکز از سااااالیان گذشااااته در 

 .در چند سال اخیر نیز در کشور ما رایج شده است .کشورهاا توسعه یافته رواج یافته است

ارا به ویژه آن های  که از نظر موقعیت دسااااااترساااااا  در مجاورت محرت بساااااایارا از مراکز تج

مسااکون  و پرازدحام واقب نشااده اند، با ایجاد فضاااها و مکان های  براا اوقات فرادت و اسااتراحت 

لذا در ارا ه این پروژه  .مراجعه کنندگان ،نیازهاا یک جامعه مدرن شااهرا را مدنظر قرار داده اند

، سع  شده با توجه به این موضو  یک مجتمب تجارا تفریح  طراح  شود  که دركرمان واقب شده

که عروه بر این نیازهاا سااکنان آن مناطق و کم کردن سافرهاا درون شاهرا براا شهروندان آن 

 .ناحیه، فضای  تفریح  را نیز براا مراجعه کنندگان فراهم آورند

 -فضااای ساارگرمی  تفریحی -ساات فودف -کاف  شاااپ-رسااتوران -این پروژه شااامل فضاااهاا تجارا

م  باشااد و با توجه به ایده طرح که  برگزاری حراج ها( –فضااای باز تجاری ) بازار های فصاالی 

حرکت و پویای  ساااع  شاااده که این فضااااها بصاااورت نیم طبقه طراح  شاااود تا احسااااس تحرک و 

 .پویای  بیشترا را در حین بازدید به مراجعه کنندگان القا کند

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مراکز تجاری قلب شهرهای امروز

این مجموعه ها کاربریهای بسااایار متنوعی همچون تجاری،  .مراکز تجاری قلب شاااهرهای امروزند

در  .اداری، ورزشاای، تفریحی ودیره را در بر میگیرند و هر روز پیچیده تر و وساایب تر می شااوند

ی برای پاسخ گویی به نیازهای اساسی انسان نیست، بیشتر دنیای مصارفی امروز مرکز تجاری محل

جایی اسااات برای فرو نشااااندن عطش مصاااارف، حتی مصااارف تصاااااویر پشااات ویترین، تصاااااویر 

مرکز تجاری نه فقط به نیاز بلکه به آرزوی انساااااان امروزی پاساااااخ  .کاالهایی که لزوما  نمی خریم

عها آراساته می شدند و امروز مرکز تجاری روزگاری شاهرهای باساتان با معابد رب النو .می گوید

از نظر وسااعت، نقش شااهری وتوجه  .معبدی اساات که مردم آرزویهای خود را از آن طلب می کنند

باه تجمرت و زیباایی نیز می توان مراکز تجااری را جاایگزین معاابد باساااااااتان در شاااااااهر امروزی 

 .دانست

 

آلودگی هوا شاااااارایط  .تماعی شااااااهر اسااااااتجنبه ی مهم دیگر مراکز تجاری نقش آنها در زندگی اج

که در ادلب نقاط جهان حداقل در فصالهایی از ساال زندگی در فضای باز را )نامناساب آب وهوایی 

، عدم امنیت روز افزون خیابانها، دوری مسیرها، نیاز به تمرکز برای کاهش هزینه (دشاوار می کند

گذران اوقات فرادت و روابط  مراکز تجااری را به فضااااااااهای ...هاا، صااااااارفاه جویی در وقات و 

مراکز خرید امروز همان نقش و مشاخصاات مراکز شهرهای گذشته  .اجتماعی نیز تبدیل کرده اسات



 

 

، آب نماها، گل و گیاه و درخت ، نیمکت و دیگر عناصار شااناخته (سارپوشاایده)را دارند و با میدانها 

 .شده ی مراکز شهری گذشته تز ین می شوند

پذیرای قشاار مشااخصاای از اجتما  هسااتند و این ویژگی تبدیل آنها را به پاتوق مراکز تجاری عموما  

اگر چه در مراکز خرید کاربریها و فروشاااااااگاه های  .محال تجمب و زندگی اجتماعی تقویت می کند

متنوعی به چشام می خورند، همزیساتی و تمرکز فعالیت های تجاری موجب می شاود ضوابط مدون 

وارد شااادن کاربریها یا  .ن شااابه اکوسااایساااتمهای کوچک حاکم شاااودیا قواعد عرفی مشاااخصااای بر ای

اجناس و خدمات نامتناساااااب با ساااااطح مرکز تجاری و بی ارتباط با انتظارات مراجعان می تواند به 

ورشاااکساااتگی کل مجموعه بینجامد، مراکز تجاری بزرر و پیچیده امروزی که ساااطح زیربنای آنها 

ت، سیر تحولی طوالنی دارند که در زیر به آنها اشاره می گاه از صاد هزار متر مربب نیز بیشتر اس

 .شود

 ميزان آگاهی و يا خدمات ما در اهداف اين طرح ؟

میزان مراجعه مردم از سااااااطح شااااااهر به اندک مجتمب های تجاری موجود جهت تهیه نیازهای خود 

ه در مقایسااااه با وخانواده خود ، مبین آگاهی مردم از عدم توانایی و پاسااااخگو ی واحدهای خرید محل

 .چنین مجتمب های سازمان یافته ای می باشد

در این طرح مجتمب تجاریـااااااا تفریح  متناسااب با نیاز مردم منطقه و حتی شااهر در نظر گرفته شااده 

اسات که این خود ضمن برآورد نیاز ساکنین منطقه ، سایر نقاط شهر ، سبب بهبود وارتقا  شهر نیز 

 .می گردد

 :رد ذیل اشاره می کنیمدر زمینه طرح  به موا

 

که خارج از محدوده سااااایت  این با توجه به مجتمب تجاری و تفریح  در نظر گرفته شااااده در:هدف

فیک شاااااهری در کنار ساااااایر مجموعه ها در شاااااهر قرار گرفته و در یک محیط آرام و بدور از ترا

مجتمب مورد نظر نیز زمینه را پوشاااش دهدمذکور در این  های کمبود توانساااته ، خوشااابختانهساااایت 

 .آن منطقه می باشد مجموعه و توریست های پاسخ مناسبی جهت ساکنین

 

 نتيجه يا نتايج تحقيق چگونه می تواند مفيد باشد؟



 

 

آشانایی با جدیدترین اصول و روشهای سازماندهی مراکز خرید جهت طراحی مجتمب های تجاری  -

 .و تفریح  مورد نظر

مدرن مراکز تجاری جهت سااااااااکنین منطقه و در پی آن ، افزایش برخورداری از خدمات روز و  -

 .آسایش و امنیت منطقه

 .کسب تواناییهای الزم به منظور ایجاد جذابیتهای الزم در طراحی پروژه  -

 .مطالعه و بررسی نمونه های تطبیقی مشابه و استفاده از دستاوردهای الزم -

 

 :بيان اهداف

تفریح  در پیوند با فضاااای شاااهری می باشاااد و اهداف  هدف کلی ، طراحی مجتمب تجاری و

 :اختصاصی مورد نظر از دیدگاه خرد به شرح ذیل می باشد

جبران کمبود خرید در منطقه با ارا ه خدمات و ساااارویس دهی ویژه که کاال را بصااااورتی  -

 .منسجم و تعریف شده عرضه نمایند

 .بازارهای ایرانی باشدایجاد فضای مدرن به سبکی که القا کننده خطی بودن 

 

 :مبانی نظری طراحی مجتمع تجاری و تفريحي از منظر جايگاه معماری

 

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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