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  :چکیده

باشد. طراحی این پژوهش حاضر، طراحی یک مرکز تجاري هوشمند با به کارگیري اصول معماري هوشمند می

مرکز با در نظر داشتن مسائل زیست محیطی که حداکثر استفاده از منابع و حداقل اتالف را دارا است. این بنا با قرار 

هاي هاي خورشیدي تعبیه شده در سازهبرد و با به کارگیري سلولبهره می گرفتن در زیر زمین از انرژي گرمایی زمین

  کند.هاي ساختمان کمک شایانی میهاي هوشمند، در کاهش هزینهمجموعه و استفاده از سیستم

اي است. تحقیقاتی که در پژوهش حاضر رضایتمندي کاربران مراکز تجاري رکن اساسی موفقیت هر طرح و پروژه

مراکز تجاري خواهان هوشمند سازي هر چه بیشتر  داران)(مشتریان و مغازه ته حاکی از آن است که کاربرانانجام یاف

هاي هاي الکترونیکی سیستممراکز تجاري هستند. بنابراین در طرح حاضر سعی بر ارتقاء ساختمان از نقطه نظر جنبه

ند ادغام چهار عملکرد فوق در یک سیستم هدف نهایی در طراحی این مرکز هوشمساختمان هوشمند شده است. 

هاي یک ساختمان هوشمند، نگرشی نو به روند طراحی بنا با واحد کامپیوتري است. در این پژوهش با رائه ویژگی

هاي کاربردي و عملی در زمینه معماري هوشمند و ها و سیستماصول معماري هوشمند داشت و با معرفی متریال

  طرح مرکز تجارت الکترونیک را بر پایه تحقیقات فوق ارائه داد.هاي موردي بررسی نمونه

  : رضایتمندي کاربران، معماري هوشمند، مرکز تجاري، متریال هوشمندهاواژه کلید
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  .Error! Bookmark not defined  ..................................... ................................   یخروج يهادرب -6-2-4

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   دوریکر -6-2-6

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................ ................................   فروشگاه -6-2-7

  .Error! Bookmark not defined  ..........................  فروشگاه یلداخ يهابخش ياستانداردها -6-2-7-1

  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................   هافروشگاه نامهنییآ -6-2-8

  .Error! Bookmark not defined  .................................. ................................   فروش يهامحوطه -6-2-9

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................. هافروشگاه يپاساژها -6-2-10

  .Error! Bookmark not defined  .........................................   فروش يهامحوطه يبند فضا -6-2-10-1

  .Error! Bookmark not defined  .......................................... ................................   بندهاآتش -6-2-10-2

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................. ................................   یطراح ياستانداردها و ضوابط -6-3

  .Error! Bookmark not defined  ........................................ ................................   وکارکسب انواع -6-3-1

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................   یاسشنمکان و فروش انواع -6-3-2

  .Error! Bookmark not defined  ....... ................................ ................................   ياضطرار پلکان -6-3-3

  .Error! Bookmark not defined  ................................ ................................   ياضطرار هایخروج -6-3-4

  .Error! Bookmark not defined  .............................................. ................................   فرار يهاراه -6-3-5

  .Error! Bookmark not defined  ................................ ................................   ياضطرار يراهروها -6-3-6

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................   انتقال و یبازرس مناطق -6-3-7

  .Error! Bookmark not defined  .................................... ................................   هایبازرس انواع -6-3-7-1

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................   هایبازرس يهافیرد -6-3-7-2



 ط

 

  .Error! Bookmark not definedيمرکز يصندوقها نوع از و یطبقات ،يامحوطه منظوره، تک يهایبازرس -6-3-7-3

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................   آن يهانمونه و انتظار يهامنطقه -6-3-8

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................   دهنده زهیانگ دیخر -6-3-9

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................   هایبرقپله ،یابیریمس -6-3-10

  .Error! Bookmark not defined  ........................................ ................................   یمسافرت نقاله -6-3-11

  .Error! Bookmark not defined  .................................................   فروشگاه نیتریو و هايورود -6-3-12

  .Error! Bookmark not defined  ............................... ................................   فروشگاه نیتریو -6-3-12-1

  .Error! Bookmark not defined  ............................... ................................ يورود يهادرب -6-3-12-2

  .Error! Bookmark not defined  .................................. ................................   خروج يهادرب-6-3-12-3

  .Error! Bookmark not defined  .................................................. ................................   آسانسور -6-3-13

  .Error! Bookmark not defined  ........................................ ................................   داربیش سطح -6-3-14

  .Error! Bookmark not defined  ........................................ ................................   ابعاد-اتصاالت -6-3-15

  .Error! Bookmark not defined  ........................................ ................................   توالت امکانات -6-3-16

  .Error! Bookmark not defined  .................................... ................................   شستشو امکانات -6-3-17

  .Error! Bookmark not defined  .......................................... ................................   يادار يفضا -6-3-19

  .Error! Bookmark not defined  ................................................. ................................   نگیپارک -6-3-20

  .Error! Bookmark not defined  ..............  يتجار مراکز در یکاف نگیپارک جادیا ضرورت -6-3-20-1

  .Error! Bookmark not defined  .........دیخر مراکز يبرا ازیموردن نگیپارک تعداد استاندارد -6-3-20-2

  .Error! Bookmark not defined  ................  ازیموردن نگیپارک تعداد بر رگذاریتأث يرهایمتغ -6-3-20-3

  .Error! Bookmark not defined  گذارندینم ریتأث نگیپارک به ازین زانیم بر که ییرهایمتغ -6-3-20-4

  .Error! Bookmark not defined  ...................................   یطراح يبرا مناسب ساعت نییتع -6-3-20-5

  .Error! Bookmark not definedیحرکت-یجسم نیمعلول يبرا يمعمار و يشهرساز مقررات و ضوابط -6-3-21

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................ ................................   یارتباط يهاراه مقررات و ضوابط -6-4

  .Error! Bookmark not defined  ................................ ................................ ................................ ................................   يبندجمع-6-5

  .Error! Bookmark not defined  ............................... ................................   یکیزیف برنامه نیتدو -6-5-1

  .Error! Bookmark not defined  .................................   گریکدی با فضاها روابط و یحباب اگرامید -6-5-2

  .Matrix Criterion(.............................  Error! Bookmark not defined( ارهایمع سیماتر -6-5-3

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................   يتجار مرکز یکیزیف برنامه-6-5-4

  شنهاداتیپ طرح ارائه :هفتم فصل



 ي

 

  .Error! Bookmark not defined  ...... ................................ ................................ ................................ ................................   مقدمه-7-1

  .Error! Bookmark not defined  .................................... ................................ ................................   یطراح روند و ییابتدا دهیا -7-2

  .Error! Bookmark not defined  ............................................. ................................   کیالکترون تجارت مرکز هوشمند امکانات-7-3

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................ ................................ ................................   یطراح مدارك-7-4

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................   پالن تیسا -7-4-1

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................................   اول نیرزمیز طبقه پالن -7-4-2

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................................   دوم نیرزمیز طبقه پالن -7-4-3

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................   سوم نیرزمیز طبقه پالن -7-4-4

  .Error! Bookmark not defined  ................................................ ................................   برش و نما -7-4-5

  .Error! Bookmark not defined  ........................................ ................................ ................................   طرح ویپرسپکت ينما -7-4-6

  .Error! Bookmark not defined  .................................... ................................ ................................ ................................   منابع فهرست

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................ ................................ ................................   ضمائم و هاپیوست

  .Error! Bookmark not defined  ....... ................................ ................................ ................................ ................................   هاپرسشنامه

  فهرست جداول

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................   دارانیخر پرسشنامه: 1-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ................................................   دارانمغازه پرسشنامه: 2-3 جدول

 Error! Bookmark not  .................  نگارنده: مأخذ ،يتجار مراکز امکانات يهاداده لیتحل: 3-3جدول

defined.  

 !Error  ......................  نگارنده: مأخذ د،یخر يرو بر يتجار مراکز يفضاها ریتأث يهاداده لیتحل: 4-3 جدول

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark  نگارنده: مأخذ روز، يتکنولوژ با یطیمح از دیخر لذت يهاداده لیتحل: 5-3 جدول

not defined.  

 Error! Bookmark  .  نگارنده: مأخذ داران،یخر يبرا يتجار اماکن کسالت يهاداده لیتحل: 6-3 جدول

not defined.  

 !Error  .........................  نگارنده: مأخذ کاربران، يهاخواسته با فضا رییتغ تیقابل يهاداده لیتحل: 7-3 جدول

Bookmark not defined.  



 ك

 

 Error! Bookmark not  ....  نگارنده: مأخذ هوشمند، يتجار مراکز تیامن يهاداده لیتحل: 8-3 جدول

defined.  

 Error! Bookmark not  نگارنده: أخذم د،یخر مراکز در هایسرگرم وجود يهاداده لیتحل: 9-3 جدول

defined.  

 !Error  ...............  نگارنده: مأخذ د،یخر مراکز در يمجاز يهایسرگرم تیجذاب يهاداده لیتحل: 10-3 جدول

Bookmark not defined.  

 !Error  .....................  نگارنده: مأخذ رهوشمند،یغ يتجار مراکز در زمان فاتال يهاداده لیتحل: 11-3 جدول

Bookmark not defined.  

 !Error  ......   نگارنده: مأخذ فروشنده، با ارتباط يجابه کیالکترون دیخر انتخاب يهاداده لیتحل: 12-3 جدول

Bookmark not defined.  

نگارنده: مأخذ هوشمند، يتجار مرکز از دیخر هنگام در زمان در ییجوصرفه يهاداده لیتحل: 13-3 جدول

   ................................ ................................ .................................................  Error! Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  نگارنده: مأخذ فروشنده، با ارتباط يهاداده لیتحل: 14-3 جدول

 Error! Bookmark  نگارنده: مأخذ فروشنده، دخالت بدون دیخر استقالل يهاداده لیتحل: 15-3 جدول

not defined.  

 !Error  ...........  نگارنده: خذمأ ر،یپذانعطاف يهاطیمح در مالقات قرار گذاشتن يهاداده لیتحل: 16-3 جدول

Bookmark not defined.  

 !Error  ..  نگارنده: مأخذ هوشمند، يتجار مرکز از دیخر با وقت در ییجوصرفه يهاداده لیتحل: 17-3 جدول

Bookmark not defined.  

 !Error  ....................   نگارنده: مأخذ هوشمند، يتجار مرکز باوجود منطقه رونق ياهداده لیتحل: 18-3 جدول

Bookmark not defined.  

 !Error  .......   نگارنده: مأخذ گران،ید به هوشمند يتجار مرکز از دیخر شنهادیپ يهاداده لیتحل: 19-3 جدول

Bookmark not defined.  

نگارنده: مأخذ فراغت، اوقات گذران يبرا هوشمند يتجار مرکز انتخاب يهاداده لیتحل: 20-3 جدول

   ................................ ................................ .................................................  Error! Bookmark not defined.  

نگارنده: مأخذ مراکز، ریسا به نسبت هوشمند يتجار مرکز از بهتر دیخر امکان يهاداده لیتحل: 21-3 جدول

   ................................ ................................ .................................................  Error! Bookmark not defined.  



 ل

 

نگارنده: مأخذ هوشمند، يتجار مرکز در زمانهم صورتبه کاالها سهیمقا امکان يهاداده لیتحل: 22-3 جدول

   ................................ ................................ .................................................  Error! Bookmark not defined.  

 !Error  .................  نگارنده: مأخذ ک،یالکترون خدمات کنار در خوب دیخر لذت يهاداده لیتحل :23-3 جدول

Bookmark not defined.  

 !Error  ....................   نگارنده: مأخذ هوشمند، زاتیتجه باوجود هانهیهز کاهش يهاداده لیتحل: 24-3 جدول

Bookmark not defined.  

 !Error  ....  نگارنده: مأخذ رهوشمند،یغ به نسبت هوشمند زاتیتجه شتریب عمر يهاداده لیتحل: 25-3 جدول

Bookmark not defined.  

نگارنده: مأخذ رهوشمند،یغ به نسبت هوشمند زاتیتجه کمتر يانرژ مصرف يهاداده لیتحل: 26-3 جدول

   ................................ ................................ .................................................  Error! Bookmark not defined.  

: مأخذ هوشمند، زاتیتجه وجود صورت در یانسان يروین جذب به کمتر ازین يهاداده لیتحل: 27-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...... ................................ ................................ ................................   نگارنده

 !Error  ......................  نگارنده: مأخذ هوشمند، زاتیتجه با قیدق کنترل امکان يهاهداد لیتحل: 28-3 جدول

Bookmark not defined.  

 !Error  .....................  نگارنده: مأخذ هوشمند، زاتیتجه باوجود مشکالت کاهش هاداده لیتحل: 29-3 جدول

Bookmark not defined.  

 !Error  ........................  نگارنده: مأخذ هوشمند، زاتیتجه یمرخص به ازین عدم يهاداده لیتحل: 30-3 جدول

Bookmark not defined.  

 !Error  ...نگارنده: مأخذ هوشمند، زاتیتجه استراحت يبرا یمکان به ازین عدم يهاداده لیتحل: 31-3 جدول

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  ......   نگارنده: مأخذ هوشمند، زاتیتجه عملکرد يهاداده لیتحل: 32-3 جدول

defined.  

 Error! Bookmark not  ........  نگارنده: مأخذ کار، يروین به ازین کاهش يهاداده لیتحل: 33-3 جدول

defined.  

 !Error  .........نگارنده: مأخذ هوشمند، زاتیتجه با فضا ییروشنا یاصول کنترل يهاداده لیتحل: 34-3 جدول

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  .....نگارنده: مأخذ ،فضا يدما و رطوبت کنترل يهاداده لیتحل: 35-3 جدول

defined.  



 م

 

 Error! Bookmarkنگارنده: مأخذ هوشمند، زاتیتجه با تیامن رفتن باال يهاداده لیتحل: 36-3 جدول

not defined.  

 !Error  ..................  نگارنده: مأخذ هوشمند، زاتیتجه با يمشتر جذب شیافزا يهاداده لیتحل: 37-3 جدول

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmarkنگارنده: مأخذ هوشمند، زاتیتجه با يمشتر يوفادار يهاداده لیتحل: 38-3 جدول

not defined.  

 !Error  ........................  نگارنده: مأخذ هوشمند، زاتیتجه با يمشتر نگهداشت يهاداده لیتحل: 39-3 جدول

Bookmark not defined.  

 !Error  .........  نگارنده: مأخذ هوشمند، زاتیتجه با يمشتر قیعال به بردن یپ يهاداده لیتحل: 40-3 جدول

Bookmark not defined.  

 !Errorنگارنده: مأخذ ،يساز هوشمند با کنندگانعرضه نیب رقابت يریگشکل يهاداده لیتحل: 41-3 جدول

Bookmark not defined.  

: مأخذ مصرف، اوج زمان در مدار از يرضروریغ زاتیتجه مدار از شدن خارج يهاداده لیتحل: 42-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...... ................................ ................................ ................................   نگارنده

 !Error  ....................   نگارنده: مأخذ ،يمشتر به ترمناسب صورتبه کاالها ارائه يهاداده لیتحل: 43-3 جدول

Bookmark not defined.  

 !Error  ..................  نگارنده: مأخذ کمتر، وقت صرف با يمشتر يکاال انتخاب يهاداده لیلتح: 44-3 جدول

Bookmark not defined.  

 !Error  ..........  نگارنده: مأخذ هوشمند، يتجار مرکز در هیسرما عیسر بازگشت يهاداده لیتحل: 45-3 جدول

Bookmark not defined.  

 !Error  .....  نگارنده: مأخذ هوشمند، زاتیتجه با کشور سراسر از يمشتر جذب يهاداده لیتحل: 46-3 جدول

Bookmark not defined.  

 !Error  ........  نگارنده: مأخذ ،يتجار مرکز در يتکنولوژ وجود از دارانیخر يمندتیرضا یبررس: 47-3 جدول

Bookmark not defined.  

 !Error  .........  نگارنده: مأخذ داران،یخر شیبرآسا يتجار مرکز در يتکنولوژ وجود ریتأث یبررس: 48-3 جدول

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  ...........  نگارنده: مأخذ شم،یبرا يتجار یخدمات مجتمع در جینتا: 49-3 جدول

defined.  
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  .Error! Bookmark not defined  ..  نگارنده: مأخذ شهر، برج يتجار مجتمع در جینتا: 50-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...  نگارنده: مأخذ بلور، برج يتجار مجتمع در جینتا: 51-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  نگارنده: مأخذ پارك، الله يتجار مجتمع در جینتا: 52-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...  نگارنده: مأخذ ،يتجار يهامجتمع کل در جینتا: 53-3 جدول

 !Error  ........  نگارنده: مأخذ ،يتجار مرکز در يتکنولوژ وجود از دارانمغازه يتمندیرضا یبررس: 54-3 جدول

Bookmark not defined.  

 !Error  .......   نگارنده: مأخذ داران،مغازه شیبرآسا يتجار مرکز رد يتکنولوژ وجود ریتأث یبررس: 55-3 جدول

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  ............  نگارنده: مأخذ شمیابر يتجار یخدمات مجتمع در جینتا: 56-3 جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...  نگارنده: مأخذ شهر برج يتجار مجتمع در جینتا: 57-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ....  نگارنده: مأخذ بلور برج يتجار مجتمع در جینتا: 58-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .  نگارنده: مأخذ پارك الله يجارت مجتمع در جینتا: 59-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ....  نگارنده: مأخذ يتجار يهامجتمع کل در جینتا: 60-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...................   میرم گل يتجار مرکز یکیزیف برنامه: 61-6 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ........................  هنگام يتجار مرکز یکیزیف برنامه: 62-6 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .................  پارك الله يتجار مرکز یکیزیف برنامه: 63-6 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................   زیتبر خچهیتار: 64-5 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .............  زیتبر ییایجغراف تیموقع با ییآشنا جدول: 65-5 جدول

 از ؛یمرتض ،ییکسما از برگرفته منبع ز،یتبر شهر یمیاقل یطراح اصول و یمیاقل يهایژگیو: 66-5 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...... ................................ ................................ ................................   نگارنده

 !Error  ........................نگارنده از اطالعات پردازش اساس بر: منبع ت،یسا مهم يهايجوارهم: 68-5 جدول

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .....................  يبندهاآتش يبرا مجاز يهامحوطه: 69-6 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...................   میمر گل يتجار مرکز یکیزیف برنامه: 70-6 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ........................  هنگام يتجار مرکز یکیزیف برنامه: 71-6 جدول



 س

 

  .Error! Bookmark not defined  .................  پارك الله يتجار مرکز یکیزیف برنامه: 72-6 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .........  يتجار مجتمع يفضاها ورتضر يبندطبقه: 73-6 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...................................   يتجار مرکز یکیزیف برنامه: 74-6 جدول

  فهرست اشکال

  .Error! Bookmark not defined.............. ................................................................  هوشمند نهیآ: 1-2شکل

 !Error  ..................  )یونی يسازهارهیذخ انواع( کیالکتروکروم يهاشهیش از شدهيسازهیشب شکل: 2- 2 شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  ...............  کرد استفاده مجزا يهاطیمح شتندا يبرا توانیم کیالکتروکروم يهاشهیش از: 3- 2 شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  ........................  )عیما ستالیکر لمیف انواع( کیالکتروکروم يهاشهیش عملکرد نحوه شینما: 4- 2 شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  ...........  .کندیم رییتغ دیکل کی زدن با که کیالکتروکروم شهیش يبرا شفاف و کدر حالت: 5- 2 شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  کنندیم رهیذخ خازن ابر در و کرده لیتبد تهیسیالکتر به را دیخورش نور که ییهاشهیش: 6- 2 شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  ..................  .اندشده دهیپوش ضدانعکاس هیال با که ستالیکر یپل از شدهلیتشک يهاشهیش: 7- 2 شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  .........  گرم روز کی در ساختمان درون به قرمزمادون و بنفش ماورا نور به ورود اجازه عدم: 8- 2 شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  ..........کندیم رییتغ هاآن تیشفاف لیپتانس اعمال با که ییهاشهیش: 9- 2 شکل

defined.  

  .ETFE  ........................................................................Error! Bookmark not defined پوشش: 10- 2 شکل

 SCSB) (Johnson, 2000(  ...  Error! Bookmark not( يسوئد يمشتر تیرضا يالگو: 11-3 شکل

defined.  

 ASCI)(Fornell, 1996(  .......  Error! Bookmark not( ییکایآمر يمشتر تیرضا يالگو: 12-3 شکل

defined.  

 ECSI( )Vilares, 2003(  ..........  Error! Bookmark not( ییاروپا يمشتر تیرضا يالگو: 13-3 شکل

defined.  
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  .Error! Bookmark not defined...............................................  پژوهش انجام روند تمیالگور: 14- 3 شکل
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  مقدمه - 1- 1

 عنوانبهو تجارت همواره رکنی اساسی در ساختار کالبدي شهرها بوده و بازارهاي سنتی همواره  دادوستدفضاهاي 

دور، بازار عنصري شهري یا مکانی  چنداننه ايدرگذشته. اندبودههاي مختلف مطرح سمتی از نمود فرهنگی شهرها و قومق

بازار با کالبد سنتی  روازاین .اندکردهمیاي خود را پیدا جایگاه منطقه بازارهایشان واسطهبهمشخص بوده و حیات شهرها 

کارکردهاي فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی نیز  اشاقتصادينقش  موازاتبهنبوده بلکه  آن، تنها عملکرد اقتصادي آن

  در شهر داشته است.

 را اقتصاد مقوله …هاي اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سیاسی و م عرصهروزه در کنار تحول در تماجامعه اطالعاتی ام

 بازارهاي در رقابت براي .داد حیات ادامه تواننمی اقتصادي سنتی هايروش با دیگر که جایی تا است کرده متحول نیز

 .نوین ارتباطی هستیم هاييتکنولوژ نام به ابزاري نیازمند همگی ،المللیبین رقابت میدان در حضور آن دنبال به و داخلی

فضاهاي معماري نیز همگام با پیشرفت  بایستیمیهاي علمی تکنولوژي در همه ضمینه روزافزوندر کنار پیشرفت 

  تکنولوژي پیش برود. در مقال حاضر درصدد معرفی معماري روز دنیا با عنوان معماري هوشمند هست.

 تجاري قالب در را مردم مختلف نیازهاي که است تجاري فضاي نوعیت الکترونیک تجار مرکز کلی تعریف یک در

 امکان ضمن محلی چنین به مراجعه با افراد کهطوريبه. دهدمی پوشش) فراغت اوقات گذراندن( تفریحی و) خریدوفروش(

در کنار  حیتفری هايمجموعه یکسري از گیريبهره امکان خویش روزمره مایحتاج اقسام و انواع به سریع و آسان دسترسی

  .باشند داشته نیز را تکنولوژي روز دنیا آخرین

ی معماري صدد طراحی مرکز تجارت الکترونیک بوده لذا در مطالعات پایه در فصل دوم به معرفدر در این پروژه

در این فصل، به  ذکرشدهو در فصل سوم جهت اثبات درستی و نادرستی فرضیه  هوشمند هايساختمانهوشمند و اجزاي 

است. سپس با مطالعات عمومی در خصوص مکان اجراي پروژه  شدهپرداخت آنوین پرسشنامه و سپس تحلیل و بررسی تد

نمونه مصادیق با  با مطالعات معماري و استانداردها و ضوابط طراحی و درنهایتبه اقلیم و مطالعات جغرافیایی پرداخته و 

 ارائه طرح منجر بههاي طراحی ها و ایدهو با توجه به کانسپتطراحی رسیده توجه به مبانی نظري طرح به معیارهاي 

  خواهد شد.
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  بیان مسئله -2- 1

موج سوم را مطرح  هینظر» تافلر نیآلو«بار  نیاول .اطالعات و موج سوم است يایدن يثمره توسعه کیشهر الکترون

 يروزانه يهاتیعصر فعال نیدر ا .آمد خواهد دیپد یدر جهان عصر اطالعات یاو معتقد بود که بعد از عصر صنعت .نمود

افراد را متحول خواهد  یچهره زندگ کیو تجارت الکترون کیکترونآموزش ال ک،یانسان متحول خواهد شد و دولت الکترون

 .نمود رییتغ خوشدستبشر را  یو زندگ افتی تیگفت عمومیسخن م آنکه تافلر از  یاز سه دهه قبل موج تقریباً .کرد

شدن  کیونبه سمت الکتر زیها نآمد و شهر دیدر جهان پد کیو دولت الکترون افتیدر جهان گسترش  سرعتهب نترنتیا

چند  یو موج سوم ط یاطالعات يجامعهبدون شک  یگذرد، ولیموج نم نیاز چند سال از آغاز ا شیب اگرچه .رفتند شیپ

  .)1383 ،یخواهند نمود (جالل ریجهان را تسخ ندهیسال آ

هاي خاص خود به هاي مختلف در راستهصنف آنمکانی مسقف بوده که در  معموالًاد سنتی ایران بازار در اقتص

یط جدیدي در زندگی رشد و توسعه سریع شهرها، شرا آن تبعبهجمعیت و  روزافزونبا رشد  .اندداشتهاشتغال  دادوستد

موجب بروز  ایجادشدهوضعیت  .ل خواهند داشتاین شرط خود نیازهاي جدیدي را نیز به دنبا .شوندمردم ایجاد می

زندگی  این تغییر و تحوالت، خرید کاال و نیازهاي درروند .گرددیهاي آنان مزیادي در زندگی مردم و فعالیت نسبتاًتغییرات 

به  ریجاًتداي پراکنده به دفعات، خرید از سیستم تک مغازه .شودهاي دیگر زندگی دگرگون مینیز مانند بسیاري از جنبه

، سوق باشدمیرفاهی  هاي متمرکز در یک محل که داراي امکانات جنبی و خدماتخرید یک یا چند کاال از فروشگاه سمت

اي رفع نیازه منظوربههایی هستند که ساختمان طورکلیبهمراکز تجاري  .)1385است (حاجی ترخانی، مبین،  پیداکرده

  .شودخریداران و شهروندان ایجاد می

خرید از مسائلی است که ذهن اکثر اقشار جامعه را به خود مشغول کرده  گذراندن اوقات فراغت و تفریح و کهنجاییازآ

 .باشدمی نامهپایانبراي انتخاب موضوع  ،مشکالت زندگی در جامعه امروزي دلیل بهبا توجه به کمبود زمان و وقت کافی  و

را در  …فرهنگی و ها نظیر نیازهاي اقتصادي ویح نیازهاي دیگر خانوادهتفر فضایی که عالوه بر سپري کردن اوقات فراغت و

  .باشد الکترونیک پاسخگو صورتبه ترسادهمحیطی با تکنولوژي روز و به عبارت 

بر برآورده کردن بسیاري  که مشخص است ذهن بشر همواره به دنبال دستیابی به فضاهایی بوده که عالوه طورهمان

که  »فضاي بینابین« رسیدن به یک .یک نوع تعامل اجتماعی نیز به همراه بیاورد زمره جنبه تفریحی داشته وهاي رواز نیاز

در کنار این فضاها، فضاي آموزش  .براي هر قشر و طیف سنی با هر نوع سواد و طبقه اجتماعی مکانی در نظر گرفته است

در این مرکز اکثر نیازهاي  که ؛نیز باید در نظر گرفته شود الکترونیک براي اقشار مختلف جهت اشاعه شهروند الکترونیک
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مرکز تجارت الکترونیک طراحی  ه شد،گرفت تصمیم شدهانجامهاي بنابراین پس از بررسی ؛شهر الکترونیک برآورده گردد

  .بتواند پاسخگوي این نیازها باشد تاشود 

  و اهمیت موضوع ضرورت -3- 1

، فرم پذیرفته و خود یافتهگسترشتمام عناصر شهري بود، در طول زمان توسعه و  ندهدهشکل عنوانبه اراز گذشته باز

بازار همواره تابع زمان بود، رابطه شکل و فرم و  .گرفتطبق نموده و در خدمت شهر قرار میتولیدي جامعه من زیربنايرا با 

بازار  امروزيین روند به فرم با پیگیري ا .اندشدهوضعفضاي بازار با مسائل اجتماعی و تکنیکی فرم بازار تغییر کرده و فضاها 

حال با توجه  .)7، 1375یابد (بردباري، گیرد و تغییر میان حاضر قرار میدر زم شدهمطرحرسیم که در ارتباط با مسائل می

ا و مراکز خرید نیز هر حال تغییر و تحول هستند، بازارد سرعتبهدر عصري قرار داریم که اطالعات و ارتباطات  کهاینبه 

  .نیاز به تغییر در راستاي پیشرفت تکنولوژي دارد و در جهت افزایش رفاه حال کاربران آن تبعبه

 را اقتصاد مقوله …هاي اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سیاسی و روزه در کنار تحول در تمام عرصهجامعه اطالعاتی ام

 بازارهاي در رقابت براي .داد حیات ادامه تواننمی اقتصادي سنتی يهاروش با دیگر که جایی تا است کرده متحول نیز

  .نوین ارتباطی هستیم هايتکنولوژي نام به ابزاري نیازمند همگی ،المللیبین رقابت میدان در حضور آن دنبال به و داخلی

 درواقعه جاده ابریشم بود، این شهر بر سر را قرارگیريبا توجه به اینکه یکی از دالیل گسترش و پیشرفت شهر تبریز 

  .این شهر در طول سالیان متمادي پل ارتباطی بین شرق و غرب بوده و هست

در  ی، محمد پناه09/05/92 خیدر تار زیتبر يشهردار یبه نقل از روابط عموم زیفارس از تبر يگزارش خبرگزار به

 يبلند يهاگام کیالکترون يشهردار اراف استقرتحقق اهد ي، اظهار داشت: برايو معاونان و زینشست مشترك شهردار تبر

اتاق  عنوانبه تاسنترید ياندازبه راه توانیجمله م آناست که از  شدهبرداشته ریاخ يهاسال یط زیتبر يشهردار ياز سو

 ،متعدد یتاطالعا يهاو درگاه هاتیسا ياندازراه ،يشهردار یاختصاص ينور بریف جادیا ،يشهردار يهافرمان و مرکز داده

سطح سواد  يارتقا باهدف يزیهزار نفر از شهروندان تبر 320با جذب  کیسه مرحله طرح شهروند الکترون ياجرا

 يبرا يزیرشهروندان، برنامه يبرا کیصدور شناسنامه الکترون ک،یباشگاه شهروند الکترون ياندازشهروندان، راه کیالکترون

نصب  ز،یبه نام تبر يپورتال شهر نیترو بزرگ نیمجهزتر یطراح ز،یتبر يشهردارگاه در داخل مجموعه وب 500 ياندازراه

خدمات  ارائه يهاسامانه ياندازراه ز،یتبر يطرح جامع شبکه در مجموعه شهردار ياجرا ،يشهردار ییویدکل ارتباطات راد

و  یو طراح زیتبر گرار کاوشافزنرم یطراح ،يو صدور پروانه در سطح مناطق شهردار يدر حوزه شهرساز کیالکترون

  .اشاره کرد پیشنهادتنظام  ياندازراه
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ارتباطات و قرار گرفتن در عصر  روزافزونحال با توجه به قدمت دیرینه این شهر در امر تجارت و از طرفی با پیشرفت 

  .راحی گرددتبریز مرکزي تجاري با فناوري الکترونیک پیشرفته روز ط شهرکالناطالعات لذا ضروري است که در 

  اهداف کلی و جزئی -4- 1

  هدف کالن و اصلی این پژوهش طراحی مرکز تجارت الکترونیک در شهر تبریز و اهداف خرد به ترتیب زیر است:

 .دستیابی به معیارها و ضوابط طراحی )1

  .بسط، گسترش توسعه شهر الکترونیک توسط مرکز تجارت الکترونیک )2

  .امالت اجتماعیدستیابی به محیطی جهت حفظ و گسترش تع )3

  پژوهش سؤاالت - 5- 1

  معیارها و ضوابط طراحی مرکز تجارت الکترونیک چیست؟ .1

 توسعه شهري الکترونیک باشد؟ گامی در جهت تواندمرکز تجارت الکترونیک چگونه می .2

توان با طراحی مرکز تجارت الکترونیک، آسایش و رضـایتمندي را بـراي شـهروندان الکترونیـک فـراهم      چگونه می .3

  ت؟ساخ

  هاي پژوهشفرضیه - 6- 1

شایسـته مرکـز    هاي موردي و ارگونـومی باعـث خلـق فضـاهاي درخـور و     ا، ضوابط طراحی و بررسی نمونهمعیاره .1

  .گرددتجارت الکترونیک می

 .مرکز تجارت الکترونیک گامی است در جهت توسعه شهر الکترونیک براي شهروندان الکترونیک .2

 .توان فضایی جهت رفاه حال کاربران طراحی کردیاستفاده از تکنولوژي روز دنیا مبا  .3

  انجام پروژه هايروش -7- 1

ها، استعاره داده بنديدستهبودن،  ییها، به اجراها، موضوعروش به الگو نای تحلیل است که در- این پژوهش توصیفی

منجر به طراحی مرکز تجاري با  درنهایتکه  طراحی پرداخته در ها، شناخت عوامل موجودسهیها، مقاانجام مقابله ،يساز

اي و میدانی انجام خواهد کتابخانه صورتبهردآوري اطالعات گ هايروشهمچنین  .امکانات پیشرفته الکترونیکی خواهد شد

  .گرفت
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  بنديجمع- 8- 1

مرکز تجارت الکترونیک در جهت توسعه شهر الکترونیک،  در این فصل و ضرورت وجود شدهارائهبا توجه به مطالب 

  .فصول آینده خواهد شد در در پژوهش حاضر سعی بر تحقق اهداف ذکر شد

 



 

 

  

 دومفصل 

  مبانی نظري پژوهش



 

 

  مقدمه -2-1

این تغییر و تحول حتی  .، ورود کامپیوتر و تکنولوژي ارتباطات راه دور، زندگی بشر را متحول کرد1970در سال 

، زندگی فردي و اجتماعی افراد، با ورود کامپیوتر 1990از سال  .فتاي که خود، جلودار این تکنولوژي بود، پیشی گریهازنظر

فیزیکی و تعاریفشان،  هايمکانفضاها و  .ها، تغییرات بسیاري کردمعنی شدن فاصلهبی درنتیجهو ارتباطات راه دور و 

فرانس شکل مجازي به خود مالقات و کن هاياتاقبراي مثال  .انددرست همانند چهره انسان، در طول زمان دچار تغییر شده

  .)1375رهبري، ( اند، جاي خود را به کامپیوتر دادههاآنبسیاري از عناصر و اجزاء فیزیکی  چراکه .اندگرفته

  هوشمند هايساختمانتعاریف  -2-2

اي است از یک ساختمان هوشمند آمیزه«در تورنتو تصریح کرد که:  1985معماري در سال  المللیبینسمپوزیوم 

داعات (خواه این ابداعات تکنولوژیک باشد خواه خیر) به همراه مدیریتی بدون نقص که در این راستا و با داشتن این دو اب

این تعریف عالوه بر لزوم وجود ابداع و نوآوري و استفاده از تکنولوژي این  .بازگرددویژگی سرمایه صرف شده تا حد زیادي 

ساخته شوند  هاییساختمانکه  است اینهوشمند،  هايساختماناز اهداف ساخت کند که یکی موضوع را نیز یادآوري می

به نظر برسد که این  گونهاینممکن است  .صرف شده است برگردانند وسازساختاي را که در که هر چه بیشتر سرمایه

توجه  هاآنهاي مسکونی به شود اما در ساخت خانهه میقراردادتجاري و اداري مدنظر  هايساختماناهداف تنها در ساخت 

برداري تمام و مگر اینکه این اهداف در راستاي توجه به آسایش و راحتی مردم و توجه به استفاده بهینه و بهره .شودنمی

است، در  موردتوجهاهداف دیگري که در ساخت بناهاي تجاري و اداري  عالوهبه .قرار گیرند موردتوجهکمال از سرمایه، 

(گروه سازنده EIBGارائه تعریف براي بناهاي هوشمند بر مبناي ذکر اهداف ضروري در تعریف  .کر نشده استتعریف باال ذ

و  کارایییک بناي هوشمند، بنایی است که «گوید: شود که میمشاهده می وضوحبههوشمند در اروپا)  هايساختمان

 .»اس مقتضیات خاص و با کمترین هزینه فراهم آوردرا بر اس مؤثرراندمان ساکنانش را افزایش داده و امکان مدیریت 

با  آن تنها با نگاهی به عملکرد گذشته و مقایسه که ؛راندمان و سودمندي تا حدودي غیرقابل لمس و نامحسوس هستند

ها (راندمان و سودمندي) همچنین پایین آوردن هزینه .یافتدستتوان به این دو مفهوم تا حدودي می عملکرد جدید

  .)1386مطیعی،  قرار گیرد (نجفی موردتوجه کنندهکنترلهاي اهدافی است که باید توسط سیستم ملهازج

ساختمانی که با بهره گرفتن از « .هوشمند ارائه کرد هايساختمان، باب، تعریفی براي 1996از سویی دیگر در سال 

این تعریف  .»خودکار کنترل کرد طوربهختلف را تکنولوژي مدرن این امکان را فراهم آورد تا بتوان اجزاء و تجهیزات م

  روند  .هوشمند است هايساختمانو اجزاء کنترل شونده، در  کنندهکنترلنشانگر روند تبادل اطالعات بین اجزاء  خوبیبه
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Satisfaction of users of the business centers is the key to the success of any project. 
The research conducted in this study suggests that users of business centers want more 
intelligent business centers. Therefore, in the present plan, the construction of the building 
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designing this smart center is to integrate the four above-mentioned functions into a single 
computer system. 

In this research, it has been tried or presented with the features of a smart building, a 
new approach to the design process based on the principles of smart architecture, by 
introducing materials and practical systems in the field of intelligent architecture and 
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