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طراحی فضاهای داخلی فروشگاه

پودمان  2
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 در برنامه ریزی طراحی داخلی فضاهای فروشگاهی چه کارهایی انجام می شود؟
 اهمیت ساماندهی بخش های فروشگاه و مسیر حرکت مشتری در چیست؟

 چیدمان قفسه ها و نحوۀ نمایش محصوالت از چه نظری دارای اهمیت است؟
  عناصر معماری فروشگاه چه ویژگی هایی دارند؟

  رنگ و بافت مصالح در طراحی فروشگاه چه تأثیراتی دارند؟
  نورپردازی و تأسیسات خاص فروشگاه چه جزئیاتی دارند؟

در پایان این واحد یادگیری از هنرجو انتظار می رود که:
 کارهایی را که در مرحلۀ برنامه ریزی انجام می شود، نام ببرد. 1

 بخش های یک فروشگاه را ساماندهی نموده و مسیر حرکت مشتری را طراحی کند. 2
 نکات مربوط به چیدمان قفسه ها و چگونگی عرضۀ محصوالت را در طراحی خود به کار گیرد. 3

 برای طراحی داخلی فروشگاه، عناصر مناسب معماری را شناسایی و در طرح خود استفاده کند. 4
 تأثیرات رنگ و بافت مصالح را در طراحی داخلی فروشگاه شرح دهد و در طرح خود استفاده کند. 5

 نورپردازی و تأسیسات خاص فروشگاه را بیان کند و در طرح خود استفاده کند. 6
 جزوۀ گزارش مطالعات و برنامه ریزی طرح را تهیه نماید. 7

برای جلب رضایت مشتریان و داشتن یک فروشگاه موفق عوامل بسیاری مؤثر هستند. نیروی انسانی شاغل 
در فروشگاه، نوع و کیفیت محصوالت عرضه شده و قیمت مناسب آنها، داشتن تبلیغات جذاب و اثربخش، 
مکان یابی مناسب فروشگاه، برنامه ریزی فضای داخلی و مسیر حرکت مشتری، عناصر مفید و زیبای معماری، 
این عوامل  از جمله  اطالع رسانی درست  و  نحوۀ چیدن کاالها، دسترسی آسان  و  نمایش خوب محصوالت 
می باشند. برخی از این موارد در حیطۀ معماری فضاهای داخلی فروشگاه نبوده و طراح نقش چندانی در ایجاد 
و کنترل آنها ندارد، اما بعضی دیگر کاماًل به طراحی داخلی مربوط بوده و با برنامه ریزی صحیح می توان به 
آنها دست یافت. در این واحد یادگیری توضیحاتی پیرامون برنامه ریزی طراحی داخلی فروشگاه ارائه می شود.

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری 3 

ارائه طرح هاي اولیه فضاهاي داخلي فروشگاه

استاندارد عملکرد
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برنامه ریزی درست و منطقی معمارانه و طراحی اجزا و عناصر زیبا و شایسته در یک فروشگاه، به ایجاد فضایی 
مطلوب، جذاب و خالقانه کمک نموده و از این طریق در جلب رضایت مشتریان و موفقیت یک فروشگاه مؤثر 
واقع می شود. در این راستا مواردی نظیر ساماندهی بخش های فروشگاه، تعیین مسیر حرکت مشتری، چیدمان 
قفسه ها، عناصر معماری مناسب، رنگ و بافت مصالح، نورپردازی، تهویه مناسب و پیش بینی تأسیسات خاص، 

قابل تأمل و تصمیم گیری هستند.

برنامه ریزی طراحی داخلی فروشگاه

ساماندهی بخش های فروشگاه
مهم ترین بخش فروشگاه، بخش عرضه و فروش محصوالت آن است و دو بخش دیگر یعنی بخش اداری و پشتیبانی 
)انبارها( در رابطه و در خدمت این بخش اصلی هستند و الزم است این نکته را همواره در ساماندهی بخش های 
مختلف یک فروشگاه در نظرگرفت. بخش پشتیبانی، تأمین کننده کاالها و تدارک محصوالت مورد نیاز برای بخش 
عرضه و فروش است و بخش اداری نیز وظیفه نظارت و مدیریت روندکار در کل فروشگاه را برعهده دارد. بنابراین 
در طراحی داخلی فروشگاه، جانمایی این سه بخش باید به گونه ای باشد که این رابطه ها به خوبی حفظ شده و 
چیزی برهم زنندۀ این ارتباط نشود. مرزبندی میان بخش ها می تواند با فرم پالن، الگوی کف سازی، مواد و مصالح 

دیوارها، نورگیرهای سقفی، محل ورودی ها و غیره تعریف شود.)نمودار 1ـ2 و شکل 1ـ2(

بخش عرضه و فروش

 بخش پشتیبانی بخش اداری

نمودار 1ـ2ـ رابطۀ سه بخش اصلی یک فروشگاه

شکل 1ـ2ـ جانمایی سه بخش اصلی در یک فروشگاه

بخش عرضه و فروشبخش اداریبخش پشتیبانی
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تعیین مسیر حرکت مشتری
وجود نظم در بخش عرضه و فروش از اهمیت باالیی برخوردار است. اصوالً نظم، موجب آرامش روحی و زیبایی 
محیط شده و در جلب و هدایت هر چه سریع تر و آسان تر مشتری به محل های مورد نظر و خرید راحت تر او از 
فروشگاه کمک زیادی می نماید. طبقه بندی محصوالت و قرار دادن اجناس مشابه و مرتبط در نزدیک هم و در 
بخش های مجزا و پیش بینی مسیری منظم، مشخص و برنامه ریزی شده برای هدایت مشتری از ابتدای ورود به 
فروشگاه و مشاهدۀ همه بخش ها تا رسیدن به جلوی صندوق در انتها، از جمله مواردی هستند که به ایجاد این نظم 

کمک زیادی می نمایند. )شکل2ـ2(

در طراحی داخلی، عوامل زیادی هستند که بر روی گرایش افراد به سمت خاصی از فروشگاه اثر می گذارند. 
موقعیت درهای ورودی، نوع طبقه بندی محصوالت، نحوۀ چیدمان قفسه ها و تابلوی اطالعاتی، موقعیت گیشه ها 
و صندوق های دریافت وجه نمونه هایی از این عوامل هستند. در طراحی مسیر حرکت مشتری باید به خوانایی و 
روانی مسیر، عرض مناسب مسیرهای عبوری، داشتن دیدی باز به بخش های مختلف، مشاهده و عبور از جلوی 
تمامی قسمت ها، ایجاد نکردن سردرگمی  در حرکت، کاهش بارترافیکی مشتریان و کنترل رفت وآمد آنها توجه 

کافی داشت. )شکل3ـ2 الی 6ـ2(

شکل 2ـ2ـ سه شیوه مختلف برای چیدمان قفسه های یک فروشگاه و مسیر حرکت مشتری

و  فروشگاه  ورودی  قسمت  در  جذابیت  ایجاد  3ـ2ـ  شکل 
بسیاری در  تأثیر  برای مکث در جلوی آن  پیش بینی فضایی 

جلب مردم به داخل فروشگاه دارد. 

شکل 4ـ2ـ پالن ساده فروشگاه و در نظر گرفتن فضایی برای 
مکث در جلوی در ورودی. 
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چیدمان قفسه ها
کاالهای یک فروشگاه باید به تفکیک و به طور مرتب 
در قفسه های مربوطه چیده شوند تا عالوه بر زیبایی و 
آراستگی فروشگاه، مشتریان بتوانند به راحتی کاالهای 
انتخاب نمایند. یک چیدمان خوب  مورد نیاز خود را 
به واسطۀ کاهش نگرانی دریافتی در خرید و برانگیختن 
احساسات مثبت، خرید را لذت بخش تر نموده و انگیزه 
به وجود  مشتری  در  خرید  برای  را  بیشتری  میل  و 
می آورد. در نقطه مقابل، قفسه های نامناسب و نامنظم 
ممکن است حس شلوغی و ازدحام را در مشتری ایجاد 
کرده و احساس منفی در وی به وجود آورد. چیدمان 
مرتب کاال از یک سو در نگهداری تمیز و سالم آنها و از 
سوی دیگر در کاهش ضایعات آنها تأثیر بسیاری دارد. 

)شکل 7ـ2 و 8  ـ2(

شکل 5ـ2ـ نمای داخلی یک فروشگاه که در آن تعیین مسیر 
نظر  در  فروشگاه  صندوق  مقابل  از  ورود، خروج  خطی  ساده 

گرفته شده است.

شکل 7ـ2ـ محل چیدمان و عرضه مرتب میوه ها و سبزی ها 
جابه جایی،  با  می توان  که  گونه ای  به  چرخ دار  قفسه های  در 

قسمت زیر آنها را تمیز کرد.

شکل 6 ـ2ـ پالن ساده فروشگاه و در نظر گرفتن مسیری ساده 
برای ورود، عبور، و خروج مشتریان.
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قفسه های  به  باید  فروشگاه  قفسه های  چیدمان  در 
مخصوص و مناسب عرضه و ارائه هر کاال توجه داشت 
و  یخچالی  ساده،  قفسه های  مختلف  گونه های  از  و 
و  استفاده  متفاوت  اندازه های  و  طرح ها  در  فریزری 
بهره برداری کرد به گونه ای که امکان دیدن، مقایسه، 
باشد.  داشته  وجود  کاالها  کردن  بررسی  و  لمس 
تناسب قفسه ها با نوع مشتری یکی دیگر از مواردی 
الزم  مثال  برای  کرد،  توجه  آن  به  باید  که  است 
است قفسه هایی که مایحتاج کودکان در آنها عرضه 
می گردد، متناسب با روحیه و اندازۀ قد آنها طراحی و 

12ـ2( الی  9ـ2  )شکل  شوند.  پیش بینی 

شکل 9ـ2ـ در فروشگاه های پوشاک، آویختن لباس های مختلف 
محدودیت های  از  آنها،  برداشتن  برای  دسترس  در  ارتفاع  و 

چیدمان است. 

در  دستگیره ها  انواع  انبار  و  عرضه  قفسه های  11ـ2ـ  شکل 
فروشگاه  یک  در  هم  کنار 

در  جاگذاری  و  آویختن  شیوۀ  دو  به  کارگیری  10ـ2ـ  شکل 
قفسه ها برای نظم بخشی به اجناس  

شکل 12ـ2ـ فروشگاه عطر و نحوۀ چیدن اجناس در قفسه های 
آن

شکل 8ـ2ـ نمونه ای از قفسه هایی که قسمت کف زیر آنها 
آزاد و قابل شست وشو است.
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دو موضوع توجه به ناحیه طالیی چشم و اصل مشابهت و مناسبت، در چیدمان محصوالت و ساماندهی قفسه ها نقش 
دارند. کاالهایی که در ارتفاع چشم قرار می گیرند، توجه بیشتری را نسبت به نواحی دیگر به خود جلب می کنند و امکان 
فروش بیشتری دارند. پس ناحیه طالیی، بهترین ناحیه برای فروش کاالهای جدید و ناشناخته است. اصل مشابهت و 
مناسبت هم حکایت از آن دارد که مشابه بودن کاالها و یا مناسبت کاربردشان می تواند معیار طبقه بندی آنها قرار گیرد. 
اجناسی را که با هم استفاده می شوند و مکمل یکدیگرند می توان در نزدیک هم قرار داد تا مشتریان به خرید یک جای 

آنها تشویق شوند.
جلوگیری از سرقت کاالها توسط افراد غیر مسئول هم مسئله ای است که در نوع طراحی داخلی و نحوۀ چیدمان 
قفسه ها تأثیر دارد. برای مثال بعضی از طرح های قفسه ها مانند مورب و یا زاویه دار بودن آنها باعث افزایش میدان دید 
کارکنان و مدیریت فروشگاه شده و ضمن به حداقل رسانیدن زوایا و نقاط خارج از دید، نظارت بر حرکت مشتریان 
را افزایش می دهد. همچنین مجاورت در خروجی و صندوق دریافت وجه جهت کنترل بیشتر و مطلوب تر سبد خرید 

مشتریان، از راهکارهای مناسب در زمینه جلوگیری از سرقت و کاهش آن در فروشگاه است. )شکل 12ـ2(
عناصر معماری داخلی مناسب

فضای داخلی هر فروشگاه در مرحله اول به وسیلۀ عناصر اصلی معماری آن )سقف، کف، دیوار، پله، ستون، در و 
پنجره( شکل گرفته و تعریف می شود. در مرحله بعد، عرصه بندی و تفکیک عملکردهای داخلی به کمک قفسه بندی 
و عناصر تزئینی و مبلمان صورت می پذیرد. تمامی  این اجزا و عناصر باید در پیوند و هماهنگی با یکدیگر باشند 
تا ضمن انتخاب نقش و شخصیتی مناسب برای تک تک آنها، همگی در وحدتی زیبا و کارا قرار گرفته و یک 

کل واحد متناسب و شکیل را برای فروشگاه پدید آورند. شکل )13ـ2 الی 16ـ2(

شکل 13ـ2ـ بخش ورودی کتاب فروشی کودکان

فروشگاه  در  قفسه ها  و  سقف  هماهنگی  15ـ2ـ  شکل 
نان عرضه 

شکل 14ـ2ـ فضای داخلی فروشگاه کفش

بخش  با  پیرامون  راهروی  هماهنگی  و  ارتباط  16ـ2ـ  شکل 
فروشگاه مرکزی 
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نمایش  برای  پس زمینه ای  همچون  فضاست،  برای  جداکننده  عنصری  اینکه  بر  عالوه  فروشگاه  دیوار  دیوار: 
محصوالت نیز به نظر می رسد. از این رو انتخاب جنس، رنگ و بافت آن می تواند در تناسب و هماهنگی با 
ویژگی های بصری و خصوصیات محصوالت صورت گیرد. در برخی موارد الزم است که جداره های داخلی فروشگاه 
توسط قفسه ها پوشانده شوند. در این حالت هم اگر چه ممکن است دیوار پشت قفسه به واسطۀ قرار گرفتن 
اجناس در مقابلش پوشیده گردد، اما همچنان استحکام روکش نهایی آن و در بخش هایی که باالتر از قفسه ها 
بوده و نمای دیوار عیان است، حتی رنگ و بافت مصالح نیز دارای اهمیت است و باید طراح داخلی به آنها توجه 

داشته باشد.)شکل 17ـ2 و 18ـ2(

امروزه انواع روکش های قابل شست وشو در رنگ و بافت متفاوت، کاغذهای دیواری با نقوش گوناگون، پوسترهای 
تبلیغاتی و تصاویر محصوالت، طرح های گرافیکی سه بعدی و موارد دیگری از این قبیل در طراحی داخلی 
دیوارهای فروشگاهی کاربرد دارند. استفاده از دیواره های شفاف، نیمه شفاف و مشبک هم در طراحی داخلی 

فروشگاهی موجب می گردد تا فضای آن یکدست و وسیع تر به نظر برسد.
سقف: سقف فروشگاه با دارا بودن ویژگی های ارتفاع، جنس، بافت و رنگ خاص خود در پیوسته سازی و یا تعیین 
و تفکیک مرزهایی برای فضای فروشگاه نقش ایفا می کند. طرح سقف همچنین می تواند در میزان تمرکز و جلب 
نظر مشتریان به بخش هایی خاص از فروشگاه اثر داشته باشد. این تأثیر در برخی موارد با شیوه نورپردازی سقف 
نیز ترکیب شده و شدت بیشتری پیدا می کند. در این مواقع الزم است که به حضور چراغ های روشنایی در 
سقف و نحوۀ اتصال و یا آویزان شدن آنها از سقف هم دقت داشت. برای این منظور در برخی مواقع سقف اصلی 
کاربرد نداشته و به ساخت سقف های کاذب نیاز است. سقف های کاذب را می توان در طرح ها، رنگ ها و شکل های 

شکل 18ـ2ـ آویختن عناصری در باالی دیوارهای بخش عرضۀ شکل 17ـ2ـ هماهنگی سقف،دیوار و کف در کتاب فروشی
محصوالت برای جادادن نوشته راهنمای بخش ها و ایجاد نوعی 

تنوع در دیوار طویل و کاهش یکنواختی آن
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شکل 19ـ2ـ نقش پر رنگ سقف در تعریف مسیر ورود و ادامه 
حرکت در فروشگاه  

شکل 21ـ2ـ رابطه طرح سقف، مبلمان و قفسه های فروشگاه 
برای تعریف بخشی خاص

اینها طراحی نمود  گوناگون ساده و مشبک و مانند 
و از آنها برای نصب عناصر روشنایی و آویزان کردن 
هم  تأسیساتی  کانال های  عبور  و  راهنمایی  عالئم 
فروشگاه، سقف  که سقف  مواردی  در  کرد.  استفاده 
در  باشد،  ارتباط  در  بیرون  محیط  با  و  بوده  نهایی 
صورت نیاز می توان نورگیرهای طبیعی سقف را نیز 
در طرح های زیبا و خالقانه برای آن در نظر گرفت. 

)شکل 19ـ2 الی 22ـ2(

و  کردن  پیوسته  در  سقف  رنگ  پر  نقش  20ـ2ـ  شکل 
فروشگاه  مختلف  بخش های  یکدست سازی 

تغییر  و  رنگ  کمک  با  سقف  در  تنوع  ایجاد  22ـ2ـ  شکل 
ارتفاع

کف: کف فروشگاه به جهت عبور مشتریان و حرکت 
آن، همواره در حال  از روی  چرخ های دستی خرید 
است  خوب  نتیجه  در  است،  آلوده شدن  و  فرسایش 
که از مصالحی مقاوم، قابل شست وشو و نظافت پذیر 
فروشگاه  در کف  است که  بهتر  این،  بر  باشد. عالوه 

اختالف سطحی به صورت پله نباشد تا افراد سالمند و 
معلول و یا کسانی که با کالسکۀ بچه حرکت می کنند 
و یا کسانی که مشکالتی نظیر اینها دارند نیز بتوانند 
آمد  و  به راحتی در همه قسمت های فروشگاه رفت 

نمایند. )شکل 23ـ2 الی 26ـ2(
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شکل 24ـ2ـ استفاده از تنوع کف سازی برای معرفی مسیر های 
عبوری و بخش های عرضه اجناس. 

ـ کف قابل شست وشو و مسیر جمع آوری آب با در پوش  ـ2 شکل 25
مشبک در وسط مسیر عبور در بازار ماهی فروش ها. 

شکل 26ـ2ـ کف خیس در فروشگاه های ماهی فروشی و محلی 
برای پاک کردن ماهی ها. 

به  فروشگاه  از کف  بزرگ،  فروشگاه های  از  برخی  در 
استفاده  هم  مشتریان  حرکت  مسیر  راهنمای  عنوان 
با ترسیم خطوطی رنگی  ترتیب که  این  به  می شود، 
و یا نوشتن نام بخش های اصلی بر روی کف فروشگاه، 
مشتریان را به سمت بخش خاص و قفسه های مخصوص 
کف  گرمایش  می کنند.  راهنمایی  و  هدایت  اجناس 

هم از مواردی است که در صورت به کارگیری آن در 
فروشگاه، الزم است در هنگام کف سازی به آن دقت 
گردد. پیش بینی کفش پاک کن در جلوی در ورودی 
فروشگاه نیز تأثیر زیادی در تمیز ماندن کف فروشگاه 
و حفظ آراستگی و پاکیزگی آن دارد. )شکل 27ـ2 و 

28ـ2(

شکل 27ـ2ـ پیش بینی کفش پاک کن در ابتدای کف ورودی 
فروشگاه به تمیز ماندن داخل آن کمک بسیاری می کند.    

شکل 28ـ2ـ رابطه سقف و کف برای تعیین حریم بخشی خاص 
فروشگاه. از 

شکل 23ـ2ـ استفاده از تنوع کف سازی برای معرفی بخش های 
مختلف در فروشگاه
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پله: پله در طراحی فروشگاه و فضاهای تجاری که سطح 
زیربنای مفید، ارزش باالیی دارد، یکی از چالش هایی 
است که جای تأمل و ارائه ایده هایی خالقانه دارد. در 
برخی از فروشگاه ها، حضور پلکان اجتناب ناپذیر است، 
زیرا بخش های مختلف فروشگاه، در طبقات گوناگون 
قرار دارند و ناگزیر باید با پله به آنها دسترسی پیدا کرد. 
هر چند که در این موارد حتماً برای دسترسی معلولین 
و افرادی که دچار نواقص جسمی  و حرکتی هستند، 
آسانسور هم پیش بینی می گردد، ولی طرح خالقانه و 

جذاب پلکان می تواند در ایجاد شخصیت خاص و زیبا 
و فراهم کردن شاخصه و نمادی برای فروشگاه، نقش 
داشته باشد. عالوه بر نقش تندیس گونه و زیبایی که 
پلکان می تواند ایفا نماید، استفاده از کناره ها، پاگردها، 
محل  از  قسمت هایی  حتی  و  آن  زیر  سرگیر  بخش 
برای  باشد(  زیاد  آن  که عرض  )در صورتی  پله  عبور 
نمایش اجناس و کاالها، از جمله ایده هایی هستند که 
می توانند در طراحی داخلی پله برای فروشگاه دنبال 

گردند. )شکل 29ـ2 الی 32ـ2(

ـ استفاده از فضای زیر پله برای عرضه اجناس فروشگاه  ـ2 شکل 30ـ2ـ تلفیق زیبایی از پله، دیوار، کف، و سقفشکل 29

در  آدمک ها  تن  بر  فروشگاه  لباس های  نمایش  31ـ2ـ  شکل 
پله. زیر 

آدمک های  می توان  پله  از  رفتن  باال  حین  در  32ـ2ـ  شکل 
را دید. آن  زیر 
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ستون: در فروشگاه های وسیع که ابعاد فضای داخلی 
آنها بیش از یک دهنه باشد، ممکن است که ستون به 
عنوان عنصری مزاحم در فضا ظاهر شود. در این گونه 
موارد طراح داخلی می تواند با کمی فکر و چاره جویی، 
این عنصر چالش برانگیز را به نقطۀ قابل تمرکز و کانون 
توجه فروشگاه تبدیل نماید. با ارائه راهکارهایی خالقانه 
الزامی در فضای داخلی  می توان این عنصر سازه ای و 
برای فروشگاه تبدیل کرد.  به تندیسی زیبا و کارا  را 

ستون هایی که با اضافه کردن پوسته هایی به دورشان 
به طرز زیبایی پوشیده شده اند و یا با ترکیب قفسه هایی 
به صورت محل نمایش کاالهای فروشگاه درآمده اند و 
یا برخی از عناصر تأسیساتی را در خود جای داده اند 
و نمای ناخوشایند آنها را پنهان ساخته اند و مواردی 
اینها، نمونه هایی از راهکارهای خالقانه طراحی  نظیر 
داخلی برای ستون های مزاحم هستند. )شکل 35ـ2 

الی 37ـ2(

ـ ستون های دایره ای شکل و بدون گوشه های تیز، برای  ـ2 شکل 35
حرکت خریداران در فروشگاه مزاحمت کمتری را به همراه دارند. 

ـ استفاده از ستون به عنوان محلی برای آویختن و  ـ2 شکل 36
نمایش روسری، و پیش بینی محلی برای نشستن در جلوی آن

شکل 33ـ2ـ پیش بینی شیب راه )رمپ( در کنار پله ها برای عبور 
راحت ترخریداران.

با  عبور  امکان  پله ها،  کوتاه  ارتفاع  پیش بینی  34ـ2ـ  شکل 
می سازد. فراهم  را  دستی  چرخ 

شکل 37ـ2ـ استفاده از فضای پیرامون ستون برای آویختن لباس  
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در و پنجره : در و پنجره فروشگاه نیز ویژگی های خاص 
خود را دارند و در هنگام طراحی داخلی باید به آنها دقت 
شود. از آنجایی که این دو عنصر، امکان ورود به فروشگاه و 
کاهش امنیت را به نوعی فراهم می سازند، نیازمند یافتن 
این مشکل  راهکارهایی توسط طراح در جهت اصالح 
هستند. پیش بینی نرده و کرکره محافظ در مقابل آنها 
از جمله تدابیر اولیه و قدیمی  است که همچنان کاربرد 
دارد. نصب میله های چرخان و سرعت گیر در مقابل در 

ورودی، دروازه های امنیتی آژیردار )گیت امنیتی( در کنار 
درهای خروجی و مواردی نظیر اینها از جمله راهکارهایی 
هستند که امروزه در طراحی داخلی فروشگاه ها به کار 
می روند. موضوع در نظر گرفتن حد مجاز طول مسیرهای 
به سمت  بازشو  درهای  پیش بینی  و  اضطراری  خروج 
بیرون برای فرار هم از جمله مواردی است که در طرح 
فروشگاه، با اهمیت بوده و قابل تأمل خاص است. )شکل 

38ـ2 الی 45ـ2(

تجاری        مجتمع  یک  در  فروشگاه  ورودی  در  38ـ2ـ  فروشگاهشکل  در  جلوی  امنیتی  دروازه های  39ـ2ـ  شکل 

شکل 40ـ2ـ پیش بینی جای مناسب برای جمع شدن کرکره های فروشگاه در مقطع زیر سقف داخلی و پوشاندن آن با سقف 
کاذب و یا طرح آن در نمای خارجی فروشگاه

ارتفاع اشغال شده توسط 
رول کرکره برقی

  رول کرکره برقی

 تیغه کرکره
 ارتفاع کل 

 ارتفاع 
بازشو 

 ارتفاع 
رول

 ریل کرکره برقی 
عرض کل

عرض بازشو

)نما( )مقطع(
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رنگ: محصول کار طراحان داخلی همواره پوشیده در 
ترکیبی از رنگ ها به نظر مخاطبان می رسد. رنگ در 
شکل گیری شکل ذهنی مخاطب از فضا بسیار تأثیر 
داشته و در نخستین ادراک از فضا به خوبی در ذهن 
ثبت می شود؛ در نتیجه الزم است که طراحان داخلی 
شناخت کاملی از ویژگی های رنگ و زیر شاخه های 
آن نظیر روانشناسی رنگ، هم نشینی رنگ، ترکیب و 
آفرینش رنگ و همچنین روابط میان مصالح، بافت و 

رنگ داشته باشند.

می شود،  تحریک  انسان  در  که  حسی  نخستین 
این حس،  واسطۀ  به  فروشگاه ها  است.  بینایی  حس 
مشتریان خود را تشویق به خرید بیشتر می کنند. در 
این زمینه رنگ و تنوع رنگی، اصل مهمی در طراحی 
داخلی است و واکنش ها و احساس های مختلفی را در 
بزرگساالن، کودکان  با  مقایسه  برمی انگیزد. در  افراد 
بیشتر تحت تأثیر رنگ ها و اشکال قرار می گیرند و در 
رنگ  آنان،  فروشگاهی مخصوص  فضاهای  در  نتیجه 
کاربرد بیشتر و قوی تری دارد.)شکل 41ـ2 و 42ـ2(

شکل 41ـ2ـ استفاده از رنگ های شاد برای فروشگاه کودک      

رنگ می تواند معرف ویژگی های فرهنگی و اقلیمی در 
مناطق مختلف باشد و یا اینکه شاخصه تجاری محصول 
یک شرکت )برند( قرار گیرد. در این حالت، نقش رنگ 
به حدی قوی می شود که بخش مهمی  از هویت تجاری 
محصول و شرکت را می سازد و در اذهان مردم نقش 
بسته و به راحتی قابل تغییر نمی باشد. در چنین مواردی 
این رنگ ها در طراحی داخلی فروشگاه ها و دفاتر تجاری 
برای  داشت.  خواهند  محسوس  حضوری  شکل 43ـ2ـ رنگ آمیزی شاد سقف، تأثیر رنگ تیره قفسه های شرکت ها 

کتاب را متعادل ساخته است. 

شکل 42ـ2ـ استفاده از فرم های نرم و توجه به ارتفاع قد 
کودک



51

پودمان دوم : طراحی فضای داخلی فروشگاه

نمونه در طراحی داخلی فروشگاه وسایل ورزشی یکی 
از تیم های معروف ایران، رنگ خاص آن تیم به خوبی 

به کار رفته و شاخص گردیده است.

شکل 44ـ2ـ استفاده از رنگ آبی در کاشی های دیواره بخش 
ماهی فروشی و استفاده از طرح ماهی ها در دیوار مجاورش، با 

حال و هوای فروشگاه مناسبت دارد.

برای رنگ آمیزی مراکز خرید، رنگ های خنثی نظیر 
سورمه ای  و  آبی  نظیر  سرد  رنگ های  و  خاکستری 
کاربرد کمتری دارند، ولی رنگ های گرم نظیر قرمز، 
دارند،  مهیج  و  محرک  طبیعتی  که  زرد  و  نارنجی 
بیشتر استفاده می شود. بنا بر این، در صورت تمایل 
به استفاده از رنگ های خنثی و سرد در رنگ آمیزی 
این گونه مراکز، بهتر است آنها را با رنگ های مکمل 
زرد  رنگ  شود.  بیشتر  آنها  اثربخشی  تا  کرد  ترکیب 
و  کتابخانه ها  در  معموالً  و  می کند  تر  روشن  را  فضا 
در  قرمز  رنگ  می شود.  استفاده  آن  از  رستوران ها 
توجه  جلب  موجب  بوتیک ها  و  کفش  فروشگاه های 
افراد می شود. رنگ مشکی، رنگ  و تمرکز بیشتر در 
و  شاپ ها  کافی  در  معموالً  و  است  توانایی  و  اقتدار 
استفاده  دکوراسیون  طراحی  برای  طالفروشی ها 
تا مجموعه خود را متمایز و برجسته نشان  می شود 
دهند. رنگ بنفش باعث تقویت و نشاط در روان افراد 
می شود و معموالً عطرفروشی ها جهت طراحی داخلی 

و 44ـ2( می برند.)شکل 43ـ2  بهره  آن  از  خود 
بافت مصالح: همه مواد و مصالح به کار رفته در عناصر 
معماری فروشگاه، دارای نوعی بافت ظاهری هستند. 
بافت اجسام را توسط دو حس المسه و بینایی می توان 
دیده می شوند،  با چشم  که  بافت هایی  داد.  تشخیص 
بصری  صرفاً  می توانند  و  ندارند  خارجی  وجود  لزوماً 
باشند. در طراحی داخلی فروشگاه، بافت های بصری و 
ملموس می توانند با یکدیگر تلفیق شوند و یا از یکدیگر 

متمایز شده و تنها به یک شیوه به کار گرفته شوند.

و  به کمک برجستگی های روی دیوار  بافت  ایجاد  ـ  ـ2 شکل 45
هماهنگی آنها با فرم نورگیر و سبدهای اجناس در فروشگاه. 

روی  بر  پارچه ای  گل های  از  استفاده  با  طراح  46ـ2ـ  شکل 
دیوار، بافتی خاص پدید آورده و با در نظر گرفتن آینه در دیوار 
مقابل، به عرض کم فروشگاه وسعت بخشیده و تناسب کشیده و 

باریکی پالن را تا حدودی اصالح نموده است.
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در به کارگیری بافت مصالح در فضاهای داخلی، رعایت 
تعادل موضوع مهم و قابل تأملی است. زیرا فضاهای 
مملو از بافت، موجب فشار ذهنی و آشفتگی خاطر افراد 
می گردند و در مقابل، محیط های یکنواخت اثرات بد و 
کسالت باری بر انسان باقی می گذارند، بنابراین جا دارد 
در انتخاب مصالح فضاهای داخلی فروشگاه با توجه به 
اینکه وجود اجناس و کاالهای گوناگون و رنگارنگ خود 
عاملی در جهت ایجاد تنوع و آشفتگی بصری هستند، 
به برقراری توازن و تعادل منطقی در فضا توجه نمود. 
در این شرایط و با به کارگیری بافت در حد مورد نیاز 
می توان لذت لمسی و بصری انسان از محیط پیرامونش 
را افزایش داد و او را به حضور طوالنی تر و عالقمندانه تر 

در فروشگاه ترغیب کرد. )شکل 45ـ2 و 46ـ2(
پاره ای از بافت ها ظریف و زیبا و برخی دیگر خشن و 
ناهنجار به نظر می رسند. بافت طبیعی مصالحی نظیر 
چوب، بتن و فلز هم می تواند جذاب باشد. در طرح های 
ترکیب های  از  برخی  داخلی،  هوشمندانه  و  خالقانه 

متضاد بافت ها و یا خلق بافت هایی نامتعارف و جدید 
نیز می تواند توجه مشتریان را جلب نماید. در انتخاب 
به  که  است  شایسته  داخلی  فضاهای  مصالح  بافت 
نظیر مقاومت  فروشگاه  برای  برخی ویژگی های الزم 
در برابر ضربه، قابلیت شست وشو و تمیز ماندن، تأثیر 
در جلوه و نمایش کاالها و اجناس، نمادها و نشانه های 

هویتی معماری ایرانی و اسالمی هم دقت داشت.

نورپردازی
نور نقش مهمی  در زنده کردن فضا دارد. در طراحی داخلی 
یک فروشگاه نیز نور نقشی انکارناپذیر در خلق یک فضای 
زیبا و چشم نواز دارد. نور مناسب فروشگاه در جذابیت 
داخلی آن اثر داشته و به عنوان یکی از عوامل جلب افراد 
به داخل فروشگاه، هدایت آنان به سوی قسمتی خاص، 
جلب توجه آنان به سوی کاالیی ویژه، برجسته نمودن 
برخی بخش ها، شکل دادن به فضا و ایجاد یک احساس و 

حالت خوب در مشتریان مؤثر می باشد.

شکل 48ـ2ـ نورگیری طبیعی از سقف فروشگاه شکل 47ـ2ـ استفاده از نور طبیعی از سمت چپ و تکمیل آن 
با نورپردازی مصنوعی عمومی  برای کل فروشگاه
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نورپردازی از نظر منبع نوری به دو صورت طبیعی و مصنوعی استفاده می شود. خوب است در صورت امکان تا 
آنجا که می توانیم از نور طبیعی در فضا ها استفاده کنیم. البته در فروشگاه های مواد غذایی باید توجه داشت 
که تابش نور طبیعی خورشید باعث فاسد شدن برخی از محصوالت می گردد. ضمناً تابش طوالنی مدت آفتاب 
بر روی بسته بندی محصوالت و برخی اجناس نظیر پوشاک می تواند موجب رنگ پریدگی و پوسیدگی نیز 
بشود. در این موارد شایسته است که برای کنترل تابش نور خورشید به تمهیداتی نظیر طراحی سایه بان هایی 

بر روی نمای خارجی فروشگاه و یا نصب آنها در داخل فروشگاه اندیشید. )شکل 47ـ2 و 48ـ2(

شکل 50ـ2ـ نورپردازی عمومی در فروشگاه کفش. شکل 49ـ2ـ نورپردازی موضعی برای تمرکز بر روی کفش های 
فروشگاه.

نورپردازی مصنوعی به دو حالت عمومی  و موضعی تقسیم می شود. هر یک از این دو شیوه نورپردازی، کاربردهای 
مهمی در فضای تجاری دارند. نورپردازی عمومی حداقل میزان نور مورد نیاز برای روشنایی کل فروشگاه را تأمین 
می کند ولی نورپردازی موضعی برای روشن نمودن بخش هایی خاص و ایجاد نقطه تمرکز و کانون توجه در فضا 
استفاده می گردد. نورپردازی موضعی، یکنواختی فضا را از بین برده و با ایجاد تنوع در قسمت های خاصی از 

فروشگاه و یا تأکید بر روی اجناسی خاص، نظر مشتری را به آنها هدایت می نماید. )شکل 49ـ2 و 50ـ2(
تهویه

از حضور در آن هوا  افراد  و  بوده  از دما و میزان رطوبت کافی برخوردار  پاکیزه که  تأمین هوای مناسب و 
احساس رضایت و آسایش داشته باشند، یکی از عوامل موفقیت فروشگاه است. این مسئله که اصطالحاً به آن 
تهویه مطبوع می گویند از دو طریق در فروشگاه ها و مراکز تجاری اثر می کند. اول اینکه هوای مناسب داخل 
فروشگاه در بازده کاری فروشندگان و کارکنان آن مؤثر بوده و احساس رضایت از محیط کار را در آنان فراهم 
از فروشگاه  نامطلوبی که موجب بیرون رفتن هر چه سریع تر مشتریان  از بروز شرایط  اینکه  می سازد. دوم 
می گردد، جلوگیری نموده و زمان حضور آنان را طوالنی تر می کند و این امر احتمال خرید بیشتر و دقیق تر 

آنان را باال می برد.
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باید  سال  مختلف  فصول  در  مطبوع  تهویه  بنابراین،   
مورد توجه قرار گرفته و در این راستا به پیش بینی کلیه 
تجهیزات و وسایل و کانال های مورد نیاز اقدام نموده و 

برای جانمایی مناسب آنها در فروشگاه اندیشه کرد.
طراحی  در  اقلیم  با  همساز  معماری  اصول  رعایت 
به کارگیری  کاهش  جهت  در  اقدام  اولین  فروشگاه، 
در  و  بوده  گرمایشی  و  سرمایشی  مکانیکی  وسایل 
صرفه جویی انرژی و کاهش هزینه های مربوط به حفظ 
طراحی  در  دارد.  بسزایی  تأثیر  فروشگاه  نگهداری  و 
امکان  حد  تا  که  است  شایسته  نیز  فروشگاه  داخلی 
محل،  هوایی  و  آب  شرایط  و  اقلیم  نوع  به  توجه  با 
نور  مانند  و طبیعی  پاک  انرژی های  از  بهره گیری  به 
خورشید، باد مطلوب و... روی آورده و استفاده از وسایل 

رساند. ممکن  حداقل  به  را  گرمایشی  و  سرمایشی 
اقلیم های سرد، پیش بینی فضای واسطی در مرز  در 

بین درون و بیرون فروشگاه، که بتواند به عنوان فیلتر 
عمل  آن  از  خارج  سرد  هوای  و  فروشگاه  بین  هوای 
کند، از جمله تمهیدات ساده ولی مؤثر در تنظیم دمای 
داخل فروشگاه است. عالوه براین، نصب دستگاه پرده 
هوا در باالی در ورودی نیز که با باز شدن در به طور 
خودکار فعال می گردد، نقش مهمی  در جلوگیری از 

تبادل هوای درون و بیرون دارد. 
دارند،  زیادی  نسبتاً  مساحت  که  فروشگاه هایی  در 
استفاده از دستگاه های هواساز به منظور تهویه کاربرد 
بیشتری دارد. در این موارد جا دارد که طراح داخلی 
با  به مسیر کانال های عبور هوا توجه کافی نموده و 
پنهان نمودن آنها در زیر سقف های کاذب و یا عیان 
به  فروشگاه،  داخل  در  زیبا  طریقی  به  آنها  نمودن 

اقدام نماید. )شکل 51ـ2 و 52ـ2( آنها  طراحی 

شکل 52ـ2ـ با باز شدن در، دستگاه باالی در ورودی به صورت 
خودکار فعال شده و با بسته شدن در، از کار می افتد.

شکل 51ـ2ـ نصب دستگاه پرده هوا باالی در ورودی یک مرکز 
تجاری.
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رایحه های معطر و خوشبو  انتشار  فروشگاه،  تهویه  در 
نیز به عنوان یک متغیر محیطی مهم در ایجاد واکنش 
احساسی در مشتریان نقش ایفا می کند. در صورتی که 
فضای خرید معطر باشد، مشتری رغبت بیشتری به خرید 
دارد و محصوالتی که در فضای خوشبو عرضه می شوند، 
از جانب آنان بهتر ارزیابی خواهند شد. بوهای مالیمی 
مانند بوی وانیل بیشترین اثر را دارند. بوهای دیگری مثل 
بوی لیموترش اشتهاآور بوده و کاهش نگرانی و افزایش 
تمرکز کارکنان در محیط کار را به همراه دارد و برخی 
بوها مثل بوی گریپ فروت، نشاط آور بوده و خستگی را 

برطرف می کنند.

تأسیسات و تجهیزات خاص
در کنار تأسیسات مکانیکی مربوط به تهویه فروشگاه، 
و  بوده  فعال  نیز  دیگر  تجهیزات  و  تأسیسات  برخی 
در کارایی فضاهای مختلف فروشگاه نقش مهمی  ایفا 

و  یخچال ها  )برای  برق رسانی  سیستم های  می نمایند. 
فریزرهای فروشگاه و...(، آتش نشانی )کپسول های آتش 
و...(، پخش صوت  آتش سوزی  اعالم  آژیرهای  و  نشانی 
)بلندگوهای فراخوان، اعالم تبلیغات و حراجی ها، پخش 
موسیقی و اخبار ...(، حفظ امنیت )نگهبان، دوربین های 
)وسایل  نگهداری  و  حفظ  و...(،  مخفی  و  بسته  مدار 
شوینده راهروها و نظافت قفسه ها و...(، تبلیغات )تابلو های 
و...(، سردکننده ها  تبلیغات  نمایشی  و صفحات  راهنما 
)سردخانه های انبار مواد غذایی و...(، و سیستم دفع زباله و 
فاضالب )کارتن های اجناس و...( نمونه هایی از آنها هستند. 
هر یک از این سیستم ها به نوعی در فراهم ساختن شرایط 
الزم برای شروع و ادامه فعالیت یک فروشگاه مؤثر بوده 
و نقش اساسی دارند. بنابراین جا دارد که طراح داخلی 
فروشگاه نیز به تک تک آنها دقت داشته و تمهیدات الزم 
برای فراهم سازی همه آنها را در طرح خویش، پیش بینی 

و مکان یابی نماید.)شکل 53ـ2 و 54ـ2(

وسایل  عبور  برای  راهرو  عرض  بودن  متناسب  53ـ2ـ  شکل 
فروشگاه       عبوری   مسیرهای  شست وشوی 

به صورت  سقف  زیر  از  تأسیسات  پیش بینی  54ـ2ـ  شکل 
نمایان و روباز، آسیب ها را عیان نموده و امکان تعمیر را ساده 

می سازد.
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فعالیت
گزارشی از کلیه اطالعاتی را که تاکنون در مصاحبه با کارفرما، بازدید از محل طرح، جمع آوری ضوابط،   عملی

استانداردها و مقررات و بررسی های معمارانه در رابطه با طراحی داخلی فروشگاه مورد نظر خود انجام 
داده اید، به صورتی منظم و مرتب فراهم نمایید. این گزارش را در قطع A4 تهیه کرده و مدارک معمارانه 
و  برای طراحی و عکس های داخلی  نظر  بنای مورد  نماهای داخلی وضع موجود  برش،  نظیر پالن، 

جزئیات خاص را هم در آن ارائه نمایید.

گزارش مطالعات و برنامه ریزی طرح
است  الزم  برنامه ریزی«،  یعنی»  مرحله  فروشگاهی،  فضاهای  داخلی  طراحی  فرایند  از  دوم  مرحله  پایان  در 
گزارشی از مطالعات به عمل آمده و برنامه ریزی های انجام شده برای طراحی تهیه گردد. برای این منظور، 
طراح به بازنگری اطالعات جمع آوری شده و توجه و تفکر در آنها پرداخته و پس از تجزیه و تحلیل، از آنها 
نتیجه گیری کرده و نکاتی را برای طراحی استخراج می نماید. برای ایجاد نظمی  بهتر در ارائه این مطالب، 

می توان آنها را در چهار دسته زیر تقسیم بندی نمود:
  اطالعات به دست آمده از کارفرمای پروژه و کلیه بهره برداران آن، 1

  اطالعات به دست آمده از بررسی تمامی  شرایط حاکم بر محل طراحی )سایت، سازه، الگوهای سنتی و  2
معاصر و ...(،

  اطالعات به دست آمده از شناخت استانداردها و ضوابط طرح، 3
  اطالعات به دست آمده از مفاهیم معماری و مبانی نظری طراحی فروشگاه. 4

گزارش مطالعات و برنامه ریزی طرح، پشتوانه طرح است و هر زمان که طراح، کارفرما و یا هر فرد عالقمند دیگری 
به بررسی مجدد و مرور اطالعات نیاز پیدا کند، می تواند به آن رجوع کرده و بهره برداری نماید. پس از تهیه این 
گزارش، طراح فضاهای داخلی فروشگاه پاسخ چند پرسش اساسی خود را یافته و برای شروع طراحی آماده است. 
این پرسش ها عبارت اند از: 1ـ چه چیزی و برای چه کسی؟ 2ـ در کجا و با چه شرایطی؟ 3ـ با چه ضوابط و 

مقرراتی؟ 4ـ چگونه؟ طراحی نمایم.
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ارزشیابی شایستگی ارائه طرح هاي اولیه فضاهاي داخلي فروشگاه

شرح کار: 
انتخاب عناصر و تجهیزات مناسب در فضاهای داخلی فروشگاه، تنظیم و ترکیب عناصر انتخابی، تعیین مبلمان و 
تأسیسات فضاها و حوزه ها، تعیین مصالح در فضاها، تعیین نوع نورپردازی در فضاهای داخلی، طراحی فضایی با 

مناسب کیفیت 

استاندارد عملکرد: 
ارائه طرح اولیۀ داخلی فضاهای فروشگاه طبق مباحث 16،15،14،4،3 و 19مقررات ملي ساختمان، نشریه 55 سازمان 

برنامه و بودجه، استانداردهای ابعاد بدن انسان و مبلمان، سفارش کارفرما

شاخص ها: 
دروندادی طراحی براساس برنامه اولیه طرح و گزارش مقدماتی طرح، توجه به اقلیم و عوامل فرهنگی، اجتماعی، 

اقتصادی و فنی، پایبندی به استانداردهای فضاهاي فروشگاهي، ابعاد انسانی، مبلمان و تجهیزات فروشگاه
فرایندی: تعیین عناصر مناسب در فضاهای داخلی فروشگاه، ترکیب عناصر با یکدیگر، تعیین مبلمان، تجهیزات، 

استاندارد و تأسیسات فضاها، تعیین مصالح در فضاها، تعیین نورپردازی و طراحی فضایی با کیفیت مناسب
محصول: تهیه دو یا چند طرح اولیۀ فضاهای داخلی فروشگاه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
مکان: کالس درس، کارگاه ترسیم

زمان: 8 ساعت 
ابزار و تجهیزات: میز، صندلی، کاغذ، لوازم ترسیم

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3 مرحلۀ کارردیف

2تهیه مبانی طراحی فضاهای داخلی واحدفروشگاهی1

2اولویت بندی معیارهای طراحی فضاهای داخلی فروشگاهی2

2ارائه طرح اولیه داخلی فروشگاهی3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش: سازماندهی اطالعات، جمع آوری و گردآوری اطالعات، مذاکره، 

احترام گذاشتن به ارزش های دیگران 

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد. 
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 در فرایند طراحي داخلي فضاهاي فروشگاهی، مرحلۀ طراحی را چگونه باید اجرا کرد؟
 در سازماندهی بخش های فروشگاه به چه مسائلی باید توجه نمود؟

 نکات قابل توجه در پیش بینی مسیر حرکت مشتری چیست؟
 در انتخاب شکل، رنگ و بافت عناصر معماری چه عواملی را می توان در نظر گرفت؟ 
 برای نورپردازی طبیعی و مصنوعی داخل فروشگاه چه تدابیری را می توان اندیشید؟

هنرجو پس از فراگیری این واحد یادگیری قادر خواهد بود:
  مراحل مختلف فرایند طراحي داخلي فضاهاي فروشگاهی را توضیح دهد و در هنگام عمل آنها را اجرا  1

نماید.
 بخش های الزم برای یک فروشگاه را تعیین نموده و جانمایی کند. 2
  برای حرکت مشتریان در داخل فروشگاه مسیری را طراحي نماید. 3

  عناصر معماری مناسب برای داخل فروشگاه را طراحی نماید. 4
  طرح نورپردازی طبیعی و مصنوعی فروشگاه را انجام دهد.  5

  نقشه های معمارانۀ الزم براي اجراي طراحي داخلي فضاهاي فروشگاهي مانند پالن مبلمان، برش، نمای  6
داخلی، تصاویر سه بعدی به همراه مبلمان، رنگ و بافت مصالح را ارائه نماید.

با اطالع از فرایند طراحي می توان آگاهانه و با امکان خطاي کمتری به طراحی داخلی فروشگاه پرداخت. در 
این حالت طراح دچار تردید و دوباره کاري نشده و احتمال کسب نتیجه اي بهتر و منطقي تر افزایش مي یابد. 
براي این منظور در واحد پیش رو، براي طراحي داخلي فضاهاي فروشگاهی فرایندي ارائه مي گردد که در آن، 
مسیری از کل به جزء پیگیری می شود. ابتدا طراح به سازماندهی کلی بخش های فروشگاه و تعیین مسیری 
برای حرکت مشتریان می پردازد و سپس به طرح عناصر معماری و چیدمان مبلمان داخلی و طراحی جزئیات 

و نورپردازی مبادرت می نماید. 

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری 4

تهیة طرح نهایي فضاهاي داخلي فروشگاه

استاندارد عملکرد
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طراحی

مرحلۀ  دو  از  جمع بندی  و  طرح  گزارِش  تهیۀ  با 
شناخت و برنامه ریزی، می توان به مرحلۀ سوم فرایند 
طراحی وارد شده و طراحی داخلی فضای فروشگاه را 
دنبال نمود. برنامۀ فیزیکی تهیه شده از خواسته های 
محل  بررسی های  از  آمده  به دست  نتایج  کارفرما، 
طرح و سازه و تأسیسات، توجه به توان مالی کارفرما، 
مالحظۀ شرایط محیط از نظر ساخت فضاهای داخلی 
فروشگاه و تأمین مبلمان و تجهیزات، از جمله موارد 
مهمی  هستند که می توانند به طراح در ارائۀ طرحی 
مناسب و کارا کمک نمایند. این موارد از یک سو و 
خالقیت هنری طراح از سویی دیگر دست به دست 
هم داده و طرحی شایسته و زیبا را می آفرینند. در 
از کار، الزم است که طراح همۀ جوانب  این مرحله 
کار را سنجیده و مجموعه ای واحد، جامع، کارآمد و 
زیبا را در نظر بگیرد و در طرح خود ارائه نماید. برای 
رسیدن به این هدف بهتر است که گام به گام به جلو 

و  نمود  مشخص  را  طرح  کلی  ایدۀ  باید  ابتدا  رفت. 
سپس به سراغ جزئیات آن رفت.

ایده های کلی طرح داخلی فروشگاه، دو  ارائۀ  در روند 
موضوع از مهم ترین عوامل جهت دهنده به ذهن طراح 
بخش های  سازماندهی  1ـ  از:  عبارت اند  که  هستند 
فروشگاه؛ 2ـ تعیین مسیر حرکت مشتری. با در نظر 
گرفتن این دو مورد می توان ایدۀ کلی طرح و جانمایی 
بخش های داخلي فروشگاه و نحوۀ ارتباط آنها را با یکدیگر 
ایده های  می تواند  طراح  مرحله  این  در  کرد.  تعیین 
گوناگونی را پیشنهاد داده و پس از بررسی و ارزیابی آنها، 
بهترین گزینه را برگزیند و آن را به مرحلۀ بعد برده و 
برای آن، جزئیات دقیق تر و بیشتری را ارائه نماید. در این 
مرحله، عناصر معماری فروشگاه انتخاب شده و مطرح 
می گردند. به این ترتیب شاید بتوان گام های برداشته 
شده در مرحلۀ طراحی داخلی یک فروشگاه را به صورت 

ارائه شده در نمودار )2ـ2( خالصه نمود.

نمودار 2ـ2ـ مراحل طراحی داخلی فروشگاه 

طراحی داخلی فروشگاه

 ارائۀ ایده کلی طرح 

 جانمایی بخش های مختلف فروشگاه

 تعیین مسیر حرکت مشتری از ابتدا تا نقطه پایان

انتخاب ویژگی های عناصر معماری سازنده 
فضاها مانند شکل، رنگ، بافت و ...

چیدمان مبلمان و وسایل و قفسه آرایی

پیش بینی تجهیزات الزم برای تأسیسات

نورپردازی

 ارائۀ جزئیات طرح



60

به  نمونه  به صورت  فوق،  فرایند  عملی  پیگیری  برای 
طراحی داخلی یک فروشگاه که برنامۀ فیزیکی آن در 
واحد یادگیری دو ارائه گردید، مي پردازیم. این فروشگاه 
قرار است در محلی که اکنون به صورت ساختمانی دو 
طبقه و دارای دو واحد مسکونی می باشد، در قالب طرح 
مشخصات  گردد.  طراحی  کاربری،  تغییر  و  بازسازی 
وضع موجود این ساختمان در شکل 55ـ2 آمده است.
به منظور پیگیری مراحل ذکر شده در نمودار 2ـ2 و 
ارائۀ ایدۀ کلی طرح، ابتدا جانمایی بخش های مختلف 
فروشگاه انجام شده است. با توجه به مساحت های مورد 
نظر برای فضاهای فروشگاه، چگونگی راه های ارتباطی 
دو سمت شمال و جنوب فروشگاه و امکانات دسترسی 
در  موجود  محدودیت های  و  سمت  دو  این  از  آن  به 
رابطه با محل ستون های باربر ساختمان تصمیم بر آن 
شد که بخش عرضه و فروش در طبقۀ همکف قرار داده 
شود. بخش پشتیبانی و تأسیسات در طبقۀ زیر زمین، 
از طبقۀ  اداری در حدود یک سوم مساحت  و بخش 
اول جانمایی شده است. در دو سوم مساحت دیگر این 
طبقه که به فضایی اختصاص نیافته و خالی مانده است، 
با توجه به محل ستون های باربر و با تقویت آنها، سقف 
برداشته شده و ارتفاع بخش عرضه و فروش بیشتر شده 

است. )شکل 56ـ2(
طراحی  به  فروشگاه،  بخش های  جانمایی  از  پس 
مقابل  تا  ورود  ابتدای  از  مشتری  حرکت  مسیر 
صندوق و رسیدن به در خروج پرداخته شده است. 
فروشگاه  اصلی  ورودی  و  ویترین  این منظور،  برای 
از جبهۀ جنوبی و از سمت خیابان مهم تر و پر رفت 
کارکنان  ورود  برای  که  فرعی  ورودی  و  آمدتر  و 
فروشگاه و آوردن کاالها به داخل انبارها می باشد، 
از جبهۀ شمالی و از سمت خیابان فرعی و کم رفت 

57ـ2( )شکل  است.  شده  پیش بینی  آمدتر  و 

شکل 55ـ2ـ پالن زیرزمین و طبقات همکف و اول خانه ای که 
قرار است بازسازی شده و به فروشگاه تبدیل گردد. 

شکل 56ـ2ـ جانمایی بخش های مختلف فروشگاه در طبقات آن 

بخش اداری
پالن بخش بندی 
طبقه اول فروشگاه

پالن بخش بندی 
طبقه همکف 

فروشگاه

پالن بخش بندی 
زیر زمین فروشگاه

انبارها

پارکینگ 

بخش 
تأسیسات

بخش 

پشتیبانی

بخش عرضه و فروش

بخش عرضه و فروش

1
2

2

3
4

6

5
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شکل 57ـ2ـ پیش بینی مسیر حرکت مشتری، مسیر ورود کاال، رفت و آمد کارمندان و ... در طبقه همکف فروشگاه

با روشن شدن ایده های کلی طرح، نوبت به ارائۀ جزئیات طرح می رسد. انتخاب عناصر معماری سازندۀ فضاها و 
چگونگی ویژگی های آنها، چیدمان مبلمان و قفسه ها، از جملۀ این موارد هستند. این مسائل در نقشه های شمارۀ 

58ـ2 و 59ـ2 مشخص شده اند.  )شکل 58ـ2 و 59ـ2(
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شکل 58ـ2ـ نقشۀ چگونگی عناصر سازندۀ فروشگاه
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شکل 59ـ2ـ چیدمان مبلمان و قفسه های فروشگاه 

در زمینۀ پیش بینی تأسیسات الزم برای فروشگاه، مسائلی نظیر تعیین نوع سیستم سرمایش و گرمایش، تدابیری 
برای اطفای حریق، سیستم های دوربین مدار بسته برای حراست، پخش صوت )پیجینگ(، دفع آب باران بام و 
نورپردازی از مواردی هستند که در موردشان تصمیماتی گرفته شده و در نقشۀ شماره  60ـ2 و 61ـ2  مشخص 

گردیده اند. در انتها نیز نقشه های کامل فروشگاه ارائه می شوند.
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شکل 60ـ2ـ تأسیسات پیش بینی شده برای فروشگاه
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شکل 61ـ2ـ نقشۀ نورپردازي فروشگاه
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شکل 62ـ2ـ پالن طبقۀ همکف فروشگاه
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شکل 63ـ2ـ پالن طبقۀ اول فروشگاه



68

شکل 64ـ2ـ پالن زیر زمین فروشگاه
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شکل 65ـ2ـ برش عرضی فروشگاه
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شکل 67ـ2ـ برش طولی فروشگاه

شکل 66ـ2ـ برش طولی فروشگاه
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شکل 68ـ2ـ نمای اصلی فروشگاه

شکل 69ـ2ـ تصویر سه بعدي از بخش ورودي فروشگاه
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شکل 70ـ2ـ تصویر سه بعدي از بخش خروجي فروشگاه

شکل71ـ2ـ تصویر سه بعدي از بخش فروش نان
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شکل 72ـ2ـ تصویر سه بعدي از بخش میوه ها،مواد پروتئیني و مواد منجمد

شکل 73ـ2ـ تصویر سه بعدی از بخش مواد پروتئیني)مرغ،ماهي و گوشت( و در ورود کاال به فروشگاه
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شکل74ـ2ـ تصویر سه بعدی از بخش فروش گل ، میوه و سبزي

76ـ2ـ تصویر سه بعدی ویترین از داخل فروشگاه

طراحی داخلی فروشگاهی که برنامۀ فیزیکی آن را در واحد یادگیری 2 انجام داده اید، پیگیری نمایید. 
برای این مقصود مراحل ذکر شده در کتاب را انجام دهید. برای طرح خود پالن مبلمان، دو برش طولی 
و عرضی )با نمایش مبلمان در آن( و تصاویر سه بُعدی )پرسپکتیو( داخلی ارائه کنید )مقیاس نقشه ها 

متناسب با وسعت فروشگاه و میزان جزئیات انتخاب شوند(.

تمرین
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ارزشیابی شایستگی تهیۀ طرح نهایي فضاهاي داخلي فروشگاه

شرح کار: 
تدوین اصول مطرح در ارزیابی طرح های اولیه داخلی، تعیین اجزای طرح و الزامات فنی، کارکردی، اقتصادی، زیباشناسی و 
فرهنگی طرح ها، بررسی ابعاد فنی، کارکردی، زیباشناسی، و فرهنگی طرح ها، مقایسۀ طرح ها براساس اصول و ابعاد ذکر شده، 

ارائه طرح نهایی داخلی

استاندارد عملکرد: تهیۀ طرح نهایی فضاهای داخلی فروشگاه طبق مباحث 16،15،14،4،3 و19 مقررات ملي ساختمان، نشریۀ 
5 سازمان برنامه و بودجه، اقلیم منطقه، استانداردهای فضا، ابعاد انسانی، مبلمان و تجهیزات، سفارش کارفرما

شاخص ها: 
  دروندادی: توجه به برنامه اولیه، پایبندی به مبانی و اصول طراحی داخلی، توجه به اقلیم، مسائل زیست محیطی و عوامل 

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فنی
  فرایندی: تحلیل طرح های اولیه بر مبنای اصول طرح شده، تحلیل طرح ها بر اساس الزامات فنی، تأسیساتی و اقتصادی، 

تحلیل طرح ها بر مبنای روابط و عملکردها، تحلیل طرح ها بر اساس اصول زیبایی شناسی و استانداردها، گزینش طرح نهایی
  محصول: انتخاب طرح نهایی پس از تحلیل طرح ها و مشورت با کارفرما، ارائۀ پالن، نما، برش و پرسپکتیو از طرح نهایی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
مکان: کارگاه ترسیم، کالس

زمان: 8 ساعت
ابزار وتجهیزات: میز ترسیم، صندلی، کاغذ، لوازم و ابزار ترسیم و ارائه

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3 مرحلۀ کارردیف

2تدوین اصول مطرح در توسعه طرح اولیه داخلی فروشگاه1

تعیین اجزای طرح و الزامات فنی، کارکردی، زیبا شناختی و فرهنگی 2
فروشگاه

2

ارتباط عناصر تأسیساتی در طرح داخلی 3 تعیین جایگاه و نحوه 
فروشگاه

2

ارتباط عناصر تأسیساتی در طرح داخلی 4 تعیین جایگاه و نحوه 
فروشگاه

2

2ارائه طرح نهایي داخلي فروشگاه5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 
نگرش: سازماندهی اطالعات، جمع آوری و گردآوری اطالعات، مذاکره، احترام 

گذاشتن به ارزش های دیگران

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد. 


