
4فصل   

 بررسی برخی از ورزش ھا

عمده ترين نوع دسته بندی برحسب محل انجام .ورزش ھای متداول امروز را ميتوان به اشکال مختلفی دسته بندی کرد
.مسابقات ورزشی در رشته ھای مختلف ميباشد که به دو گروه عمده تقسيم ميشود  

ورزش ھای سالنی -1  

ورزش ھای ميدانی -2  

ورزش ھای سالنی -1  

ورزشھای سالنی به نوبه خود .ورزش ھای سالنی ورزشھايی ھستند که در سالن ھای سرپوشيده مخصوص انجام ميشود
.بخش جدا ميباشد که به شرح زير ميباشد 4دارای   

ورزش ھای سالنی توپی: الف  

ورزش ھای سالنی بدون توپ: ب  

ورزش ھای سالنی آبی: ج  

ورزش ھای سالنی رزمی: د  

 

دانیورزش ھای مي -2  

ورزش ھای ميدانی ،ورزشی است که در فضای باز محصور و يا غير محصور انجام می شود و به تناسب ھر ورزش 
:ورزش ھای ميدانی به دو بخش زير تقسيم ميشوند.دارای زمينی با ابعاد خاص ميباشد  

اری دوچرخه سواری ، دوميدانی، اتومبيل رانی ،موتور سو: شامل:ورزش ھای ميدانی پيستی) الف

.،قايقرانی،اسب دوانی، ميباشد  

.فوتبال ،ھاکی، چوگان،و سوار کاری است: شامل:ورزش ھای ميدانی غير پيستی) ب   

 مطالعات کلی و برنامه ريزی طرح

در طراحی مجموعه ھای ورزشی، شھری را که نياز به مجموعه مذکور دارد از چند نقطه نظر بايد مورد مطالعه قرار 
:زداد که عبارت اند ا  

جمعيتو نرخ رشد آن -4سير و تحول بافت شھر     -3موقعيت استان و شھرستان     -2تاريخچه     -1  

شبکه برق و روشنايی و موقعيت زمين - 8تاسيسات ورزشی موجود    - 7وضعيت اقليمی و آب و ھوايی   - 6مذھب    -5  



 تقسيم بندی کلی مجموعه ورزشی

.منظور ھای متفاوت که شامل تفريح ؛تمرين، و مسابقه ميباشدمجموعه ورزشی ،محيطی ھستند برای   

بخش اصلی مجموعه را فضاھای مسابقه ای تشکيل ميدھد،عرصه ھايی که بدين منظور در نظر گرفته ميشود عAوه بر 
کاران را داشتن ابعاد و اندازه ھا و کيفيت ھای استاندارد ورزش ھای مختلف بايد تھسيAت Bزم برای تماشاچيان و ورزش

عرصه ھای تمرينی بخش ھايی ازمجموعه ھستند که جھت تمرين ورزشکاران و آماده سازی افراد و .در بر داشته باشد
بخش ھای تفريحی مجموعه نيز عموما شامل .ھمچنين در پاره ای از موارد برای انجام مسابقات کم اھميتر به کار می آيند

بر اين که مورد استفاده ورزشکاران قرار ميگيرد،عموم مردم نيز می توانند  شکل ساده زمين ھای بازی ميباشد که عAوه
.از آنھا جھت سالم سازی روح و جسم خود بھره گيرند  

عAوه بر عرصه ھای ذکر شده ، يک مجموعه ورزشی به بخش ھای خدماتی نيز نياز دارد تا سرويس دھی Bزم را به 
.مجموعه داشته باشد  

 فضاھای مسابقه ای

در ايران استاديوم فوتبال صرفا جھت .فيت استاديوم بايد بر اساس جمعيتی که از آن استفاده خواھد کرد محاسبه گرددظر
سال را از بين تماشاگران حذف  50و بيشتر از  10ھمچنين گروه ھای کمتر از .تماشاگران مرد در نظر گرفته می شود

اغت و عAقه افراد درصدھای مناسب را برای حضور مردم برای در ساير گروه ھای سنی با توجه به ميزان فر.ميکنند
.تماشای مسابقات در نظر می گيريم  

فضاھای فوق با توجه به اينکه بزرگترين حجم مجموعه خواھد بود، بايد در قلب مجموعه  ودر مکانی قرار گيرد که با 
.سايت باشد ورودی اصلی مجموعه ارتباط مستقيم داشته باشد و در راستای محور اصلی  

؛معموB با ...سالن ورزشی سرپوشيده برا انجام مسابقات ورزش ھايی نظير کشتی ،واليبال ،بستکبال ،ھندبال، بکس و 
معموB سالن چند منظوره (نفر در نظر گرفته می شود تا جوابگوی رشد جمعيت و استقبال تماشاچيان باشد 5000ظرفيت 

بخش ديگری که در ميان سالن ھای مسابقه ای مطرح )استاديوم فوتبال ميباشد% 10سرپوشيده ای دارای ظرفيتی در حدود 

.است ،سالن ورزش ھای آبی است  

ورزش .ورزش ھای آبی از سالم ترين ورزش ھای ھستند و به يک مکان جدا جھت انجام مسابقات و تمرينات احتياج دارند
...نا،شيرجه،واترپلو،کانوپلووغيرهش: ھايی که از سالن فوق استفاده خواھند کرد عبارتند از  

 فضا ھای تفريحی

عAوه بر استاديوم ھا و سالن ھای ذکر شده زمين ھايی نيز جھت انجام ورزش ھای مختلف در نظر گرفته می شودکه در 
در  زمين ھای فوق.اختيار عموم مردم و تيم ھای باشگاھی قرار خواھد گرفت تا تمرين ھا و مسابقات محلی را انجام دھند

.سايت به صورت پراکنده طرح خواھند شد  

:فضاھای خدماتی  

 600تا  700فضاھای خدماتی که در مجموعه در نظر گرفته می شود عبارت است از فضاھای استراحت که برای حدود

.ورزشکار و ھمراه در نظر گرفته می شود وو به ھمراه يک رستوران جھت ورزشکاران  



جوار فضاھای مسکونی کنار سايت قرار گيردو از مجموعه جدابوده و به صورت مستقل اين بخش از مجموعه ميتواند در 
پارکينگ ھايی که جھت استاديوم .عAوه بر آن مقادير زيادی از سطح سايت را پارکينگ ھا اشغال خواھد کرد.عمل نمايد

واحد، پارکينگ وسائط  1000) اتوبوس و مينی بوس (پارکينگ وسائط نقليه عمومی :در نظر گرفته ميشوند عبارتند از

.واحد 5000نقليه شخصی   

 مطالعات اختصاصی مجموعه ھا

استاديوم فوتبال) الف   

:بخش ميباشد 5تاسيسات ورزشی يک استاديوم فوتبال   

فضا جھت بازی و مسابقه -1  

سکوھای تماشاگران -2  

سرويس ھای تماشاچيان -3  

سرويس ھای مخصوص بازيکنان -4  

فضاھای خدماتی -5  

محيط مناسب برای بررسی بازيکنان، : يک محيط ورزشی خوب بايد دارای چند خصوصيت عمده باشد که عبارت است از
.ديد مناسب برای تماشاچيان وايجاد رفاه و آسايش جھت بازيکنان و دست اندرکاران انجام مسابقه وتماشاچيان  

فرم -1  

ستر و شرايط اقليمی و اب و ھوايی منطقه ای که در آن احداث استاديوم ھا با توجه به عملکردی که دارند ،موقعيت  ب
:فرم ھای معمول که درنقاط مختلف جھان اجرا شده عبارتند از.ميگردند،اشکال متفاوتی را ميپذيرند  

در ھر حال بايد توجه داشت که بيشترين ازدحام و تراکم حرکتی و ترافيکی تماشاچيان ،پس از پايان مسابقه و ھنگام 
.ميباشدبنابراين سعی گردد ھنگام خروج تماشاچيان مشکAتی به وجود نيايدخروج   

چون حرکت به سمت پائين با ترافيک فشرده و سنگين ، خطرات بسياری را به ھمراه دارد، لذا بايد سعی شود حتی 
اين که از ورودی ھای پائين و يا )و به تبع آن خروج از پائين به باB(اBمکان جھت ورود تماشاچيان از باB به پايين باشد

.به باB در ھنگام خروج استفاده نگردد  

:عرض راه روھا نيز بر اساس فرمولی به اين شرح بدست می آيد  

 

 5000دقيقه برای يک استاديوم  7و بين )به گنجايش استاديوم بستگی دارد(البته زمان تخليه در استاديوم ھای مختلف است 

.نفره تغيير ميکند 50000برای يک استاديوم دقيقه  30نفرھتا حداکثر   



سکوھای تماشاچيان -2  

سکوھای تماشاچيان بايد به گونه ای طرح گردد که تماشاچيان کليه رديف ھا بتوانند به وضوح :شيب سکوھا  –الف 

اشاچيان ھم عموما رديف اول تم.بنابر اين مAک، محاسبه قسمت جلويی زمين خواھد بود.تمامی زمين مسابقه را ببينند
رديف ھای نزديک به زمين دارای شيب کمتری ھستند که به تدريج . سطح يا کمی باBتر اززمين در نظر گرفته می شود

.در رديف ھای باBتر ، شيب سکوھا بيشتر شده و سکوھای رديف باB بيشترين شيب را دارند  

سکوھا رو ترک نمايند،بايد تعداد صندلی  برای اين که تماشاچيان به سھولت بتوانند:دسترسی به راھروھا –ب 

در .صندلی باشد 10ھای ھر رديف به گونه ای باشد که فاصله تماشاچيان ميانی تا يک رديف از ھر راھروھا حداکثر 

.صورتی که تعداد صندلی ھا بيشتر از اين مقدار باشد ،تردد افراد با اشکال روبرو خواھد شد  

عموما برای صرفه جويی در .تماشاچيان به اشکال مختلفی ساخته می شودسکوھای : شکل و جنس سکوھا  –ج 

.ھزينه ھا سکوھايی را که بھترين ديد را نسبت به ميدان دارند با صندلی و يا نشيمن ھای چوبی يا پAستيکی می سازند  

نور – 3  

ميدانی از نور افکن برای تامين نور زمين مسابقه فوتبال و پيست دو و :نور مناسب جھت فضای بازی –الف 

اين نور افکن ھا بايد در مکانی تعبيه گردندکه ميزان نور در تمام .ھای قوی که در استاديوم تعبيه می گردد استفاده می شود
سعی .(نقاط زمين به صورت يکسان باشد و ھمچنين ارتفاع آن به اندازه ای باشد که برای بازيکنان ايجاد خيرگی ننمايد

بدين منظور معموB در چھار جھت استاديوم ،برج ھايی جھت استقرار نورافکن ھا ساخته می ) B باشدشود در ارتفاع با
نوری که توسط نور .تعداد چراغ ھای برج به ارتفاع آن ھا از مرکز زمين و ھمچنين قدرت آنھا بستگی خواھد داشت.شود

Bزم جھت انجام مسابقه بايد به اندازه ای باشد که انجام  افکن ھای فوق به زمين مسابقه تابانده می شود،عAوه بر تامين نور
.فيلم برداری از مسابقه به سھولت ممکن گردد  

برج  8يا  6برج از  4در صورتی که نتوان از سطوح وسيع جھت نصب چراغ ھای نور افکن استفاده کرد ميتوان به جای 

.کوچکتر در پيرامون استاديوم بھره گرفت  

صدا  – 4  

فاصله .وم ھای فوتبال ھمواره بلندگوھايی در پيرامون زمين و در مجاورت سکوھای تماشاچيان تعبيه می گردددر استادي
دو (بلندگوھابايد به گونه ای باشد که صدای گوينده استاديوم ضمن اينکه به راحتی به کليه تماشاچيان می رسد ،ايجاد تشديد 

ر گيرند که مانع ديد تماشاچيان نسبت به زمين مسابقه نباشند و فاصله آنھا نکند ھمچنين بلندگوھا بايد در مکانی قرا) صدايی
به علت اين که استاديوم فوتبال فضايی باز است استفاده از تايل .از تماشاچيان به حدی نباشد که باعث آزردگی آنھا گردد

.ھای آکوستيکی ضرورتی نخواھد داشت  

رسانه ھای ھمگانی  – 5  

رطرفدارترين برنامه ھای راديو و تلويزيونی تبديل شده است و صفحات زيادی از مطبوعات را ورزش امروزه يکی از پ
 Bھر روزه به خود اختصاص ميدھد،بنابراين توجه به رسانه ھای ھمگانی در استاديوم ھای ورزشی از ارزشی وا

.برخوردار است که ذيA به آن پرداخته می شود  



پر اھميت ورزشی معموBمستقيما توسط راديو و تلويزيون برای عAقه مسابقات :جايگاه گزارشگران  –الف 

گزارشگران راديوو تلويزيون بايد دارای جايگاه .مندانی که فرصت آمدن به ورزشگاه را ندارند گزارش ميگردد
.مخصوصی باشند  

جايگاه خبرنگاران –ب   

و دادن پيام ھای مختلف به تماشاگران تابلوی به منظور اعAم نتايج ،معرفی اسامی : تابلوی نمايش استاديوم –ج 

.بزرگی بر فراز استاديوم تعبيه ميگردد  

سرويس ھای تماشاچيان – 6  

بوفه ھا و فروش مواد غذايی –الف   

آبخوری ھا –ب   

توالت ھا –ج   

نمازخانه –د   

کمک ھای اوليه –ه   

 

سرويس ھای ورزشکاران – 7  

که به آن عنوان رختکن ورزشکاران اطAق می شود،شامل  مجموعه فضاھايی: رختکن ورزشکاران  –الف 

.تعويض لباس ،دوش ھا، توالت ھا، استراحت بازيکنان: چند فضا است که عبارتند از  

حداقل دو اتاق جھت مربيان بايد به صورت مجزا در نظر گرفته شود که در انھا کليه امکانات :اتاق مربيان  –ب 

.پيش بينی شده باشد  

.برای استقرار و استراحت داوران يک فضا با امکانات Bزم مورد نياز است: اتاق داوران  –ج   

به منظور انجام تمرينات و پرورش جسم قضايی با امکانات کامل بدن سازی مورد نياز است تا در : بدن سازی  –د 

.اختيار تيم ھايی که برای تمرين به استاديوم می آيند قرار گيرد  

بازيکنان ذخيره و مربيان جايگاه –ه    

 

فضاھای خدماتی  – 8  



محل استقرار مديريت استاديوم، مسئول برنامه ريزی استاديوم ،مسئول برنامه ريزی استاديوم ،مسئول انتظامات،   -الف 
،نگھبانی، کمک ھای اوليه و فوريت ھای پزشکی ،تاسيسات برق ، موتور خانه  و تاسيسات ھواسازی ،انبارلوازم بھداشتی 

)خارج از استاديوم(باجه ھای فروش بليط   

فضا جھت بازی و مسابقه      ) 1: تاسيساتی که در سالن ورزش ھا مورد نياز است عبارت اند از: سالن ورزش ھا –ب 

سرويس ھای مخصوص ورزشکاران    ) 4سرويس ھای مربوط به تماشاگران     ) 3سکوھای تماشاگران        ) 2   

.فضا ھای تربيتی جھت ورزشکاران در رشته ھای مختلف ) 6ای خدماتی      فضاھ) 5  

:مواردی که در طراحی سالن ھای ورزشی بايد رعايت گردند عبارتند از  

فرم – 1  

سالن ھا ورزشی می توانند با فرم ھای متفاوت و متنوعی اجرا گردند که بيشتر به گنجايش آنھا و سيستم سازه ای که جھت 
.انتخاب می شود بستگی خواھد داشتساخت آن   

جھت – 2  

جھت خاصی را نمی توان برای سالن ورزش ھا در نظر گرفت و جھت اينگونه سالن ھا به موقعيت قرارگيری در 
.سايت،شيب زمين و دسترسی ھای آن بستگی خواھد داشت  

ترافيک و دسترسی ھای داخلی – 3  

واع مختلف دسترسی به سکوھا  طرح و اجرا می گردد که دسترسی از باB ، مانند استاديوم ھای فوتبال در سالن ھا نيز ان
در ھر صورت در سالن ھای ورزشی نيز بايد توجه داشت که ازدحام .پائين و بخش ھای ميانی از جمله آنھا می باشد

تخليه تماشاچيان  بھترين روش در اين زمينه.حرکتی تماشاگران در ھنگام خروج سالن موجب ايجاد خطرات احتمالی نگردد
.از پائين به سمت باBست که ايمنی بيشتری را به ھمراه دارد  

 سيستم ھای مختلف سازه ای

:بخش عمده تقسيم می شوند 5به   

سيستم ھای ساختمانی با فرم فعال) 1  

سيستم ھای ساختمانی با بردار فعال) 2  

سيستم ھای ساختمانی با جسم فعال) 3  

سطح فعالسيستم ھای ساختمانی با ) 4  

.سيستم ھای ساختمانی قائم) 5  
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