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  -فصل سوم
 -نتايج به دست آمده از پژوهش

  -استانداردهاي كلي

 ،دهاي سازمان تربيت بدنياهبرنه فضاهاي ورزشي ورتوجه به تعيين ميزان سرادرحال حاضربا
  : در دست پي گيري و اجراست توسط شركت توسعه،به شرح زيرموارد

  .)1(افزايش سرانه فضاهاي ورزشي در كشور تا سقف يك متر مربع-1

اين  (فضاهاي ورزشي رو باز %70ضاي سرپوشيده و ف% 30احداث اماكن ورزشي به نسبت -2
 .)2()مغاير است كشور برنامه چهارم توسعهراهبرد با مصوب

افزايش آگاهيهاي اجتماعي در باره اثرات فعاليتهاي ورزشي در حفظ و ارتقاءسالمتي و توجه 
اقشار مختلف مردم ازجمله جوانان به اندام مناسب و موزون باعث تغيير رفتار ورزشي مردم 

ي در اين زمينه رويكرد فردگرايي ايجاد شده،سبب جذابتر شدن فعاليتهاي ورزش.شده است
 باعث تغيير ديدگاههاي عرصه كنندگان خدمات ورزشي واين روال.متنوع موجود گرديده است

شده ،وبه همين دليل فعاليتهاي ورزشي آينده در اماكن و تاسيسات بسيار متنوعتري نسبت به 
زيرا نوع ورزشها و زمان بهره مندي از آنها .اماكن و تاسيسات سنتي انجام خواهد گرفت

البته همزمان با با اين . دارد نيازت فراغت به فضاهاي با كيفيت باال و لوكسخصوصا در اوقا
ضمن اينكه براي .)3( از احداث اماكن و تاسيسات سنتي نيز غافل شدتغييرات متنوع نبايد از 

احداث اماكن ورزشي،عالوه برمطالعات الزم براي تعيين نياز،مكان يابي و جانمائي،امكان 
از جمله در حال حاضر .مه ريزي و اجرا بايد اقدامات ديگري را انجام دادبراي برنا... سنجي،و

. در كشورهاي پيشرفته براي برنامه ريزي و طراحي از كارگروه هاي ذينفع نيز بهره مي گيرند
رشته يا رشته هايي كه ...مثال در امر طراحي،كارگروهي با حضوركارشناس، ورزشكار،مربي و

اخته شود،جهت تعيين نيازمنديهاي ورزشكاران ،مربيان در زمان قرار است فضاي ورزشي آن س
آموزش ،تمرين و مسابقات وايجاد شرايط ايمني وايجاد زمينه هاي خدمات موردنياز براي 
تسهيل فعاليتهاي آنان وحتي جلوگيري از ايجاد مزاحمت براي اهالي محل از نظر رفت و آمد 
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 به همراه وجود مديريت صحيح اين اقدامات.)4(دتشكيل مي گرد...ورزشكاران و تماشاچيان و
استفاده از محيط را بااصول و معيارهاي مشتري مداري و ارائه خدمات مناسب ورزشي و غيره، 

  . با كنترل شرائط رواني به وجود مي آورد

عليرغم ولي .ساخت و تجهيز اماكن ورزشي براساس نيازها جامعه مي باشد مشخصبه طور
ولي  ، نيازهاي برآورد شده بسيار مهم وحساس مي باشندن ورزشي براساس احداث اماكاينكه
توجه ،مصالح مرغوبگيري ات مهندسي، به كارنظر رعايت اصول و مقرر وساخت ازطراحيدر
به طوراصولي اقدام ...، قوانين ومقررات رشته هاي ورزشي، نصب تجهيزات واستانداردهابه 

مينه هاي د،ودردست اقدام، بامشكالتي اساسي درزاز اين رو اماكن ورزشي موجو.نمي شود 
  .باشندزم براي فعاليتهاي ورزشي مفيد مي فاقداستانداردهاي الفوق الذكرمواجه هستند،و

 كشوردرمورد  ذيربطيها منتشر شده از طرف سازمان مدارك رسمي»  استانداردها«  منظور از( 
تانداردهاي مشخصات، اس. استاين مشخصات  وروشهاي كنترلمشخصات مصالح وفرآورده ها

قيود و شرايط مربوط به ابعاد هندسي، مشخصات فيزيكي، بسته به موردحاوي تمام يا بخشي از
ها  هاي آن و رواداري و توليدات مصنوعات  ژيكي مورد نظر مواد،شيميايي،مكانيكي و تكنولو

مصالح و فرآورده روشهاي آزمايش مواد، ،كنترل مشخصاتدراستانداردهاي آزمايش و.باشند مي
و كيفي مشخصات آنها و چگونگي ارزيابي و پذيرش مواد، مصالح و  ها به منظور بررسي كمي 

»  آيين كاربرها «  منظور از.شوند ها، شرح داده مي فرآورده ها برمبناي نتايج حاصل از آزمايش
 در  كه بايداست قيودفني هاو و فرآورده دموا،مربوط به روشهاي كاربرد مصالح مدارك رسمي 

  . موقع كاربرد رعايت شوند
 قابليت كاربرد توليدات و استانداردها براي تأمينعموما ً» بجز صنعت ساختمان«ديگر صنايع در

 خودزيرا توليد كننده با رعايت استانداردها و اعالم انطباق توليدات .شوند كافي تلقي ميكاالها
علم  با مصرف كنندهكندو تضمين مي ارازآنراحداقل كيفيت موردانتظمشخصي،تلويحاًداستانداربا

. نمايد متناسب با نيازهاي خود، كاالي مورد نظر را انتخاب مياين تضمين تلويحي، واطالع از
اين  شوند ولي در در مواردي هم آيين كاربردها و وآيين نامه ها، به عنوان مكمل به كار برده مي

  .)5()كنيم ساختماني برخورد ميصنايع كمتر به مقررات و ضوابطي نظير مقررات 
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 از به طور معمول .يكي ديگر از مشكالت موجود در ورزشگاه سازي طرحهاي معماري است
هاي كوچك و بزرگ،  ها، ورزشگاه طراحي انبارهاي ساده و كوچك گرفته تا طراحي فرودگاه

ه در مقوله معدني همه و همهاي نفتي،گازي،پتروشيمي و عظيم و طبقاتي و مجتمعهاي  پاركينگ
 يكسان نگاه توان شده قبلي نميشك به تمام موضوعات ذكر بي.گيرند معماري صنعتي جاي مي

يك از موارد پيش ذكر شده مشخصات و خصوصيات فيزيكي ويژه خود را دارند كه با هر.كرد
. شود ديگري كامالً متفاوت است و در نتيجه نقش معمار نيز در هر كدام از آنها متفاوت مي

هاي تجهيزات،  بايست نقشه ، مي ازجمله ورزشگاهر براي شكل بخشيدن به يك ساختمانمعما
هاي معمولي، معمار  اگر در ساختمان. داشته باشددر نظرنيزجهيزات جنبي راتبرق و هاي كانال

هاي مهندسي  جا تمام گروه تنهابامهندسين سازه،برق و مكانيك هماهنگي انجام مي دهد،دراين
مهندسين . گذارند ، نيازهايشان را با معمار در ميان ميورزشگاهساخت و ساز درگير در روند 

ها همگي نيازهايي دارند كه معمار ناگزير از در نظر   فرايند و بقيه بخش ابزار دقيق، متالوژي،
در واقع تنها در بخش معماري است كه فرم و شكل واقعي هر يك از اين . گرفتن آنهاست

كسي هم به دنبال زيبايي و . ها الزاماً مناسب يا زيبا نيستند  اين فرم.يابد واحدها تجسم مي
هاي  هاي درگير، با شتاب به دنبال روش خوش فرم بودن ساختمانها نيست، بلكه همه گروه

هايشان  را بادرنظرگرفتن نيازها و ويژگيورزشگاههاساده وسريعي هستندكه بوسيله آنها بتوان 
. ث رابه ميان آوردكه فرم ارائه شده براي اين واحد نامناسب استتوان اين بح نمي.زندبرپاسا
 حداقل فضاي مناسب در اين شرائط در نظر گرفتن.كنند ها تبعيت مي ها كامالً از ضرورت فرم

دربسياري ازموارد به دالئل مختلف از جمله نا آگاهي .،اصلي كلي استفعاليتهاي ورزشيبراي 
 ورزشي استانداردهايهاوفقدان مشاوران ورزشي مجرب،ازاصول ومقررات بين المللي ورزش

و استانداردهاي جديد جايگزين آنها شوند ايم محو مي تاكنون باآن سروكار داشتهكه 
وكاربريهاي كه هر چندباعث احداث اماكن ورزشي مي گردندولي فاقد استانداردها،گردند مي

هاي  آوري واره متأثر از فنمعماري در طي روند تاريخي خويش هم . ورزشي مي باشنداصلي
 تأثيرات غير قابل انكار فوالد و بتن در پيدايش معماري مدرن، گواهي است ،زمانه بوده است

اي در تكنولوژي ساختمان و  هاي عمده هاي اخير كه پيشرفت ليكن طي سال. بر اين مدعا
تكنولوژي در هاي  مصالح ساختماني به وجود آمده است، شاهد حضور تأثيرگذارتري از جلوه

 در اين ميان گاه معماري در سايه تكنولوژي قرار گرفته و گاه تكنولوژي با ،معماري هستيم
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بايد توجه داشت كه زيبايي .حضور مؤثر و البته نامحسوس خود در خدمت معماري بوده است
 زمينه هاي ترين از مهم و ها يكي از عوامل مهم جذب و پايداري ورزشكاران است ، ورزشگاه

                                                                          .)5(تقويت كمي و كيفي ورزشها مي باشد
       همراه هستندهاي مهندسي طرحكه با ،اماكن ورزشي انواع ساخت درموردكلي مي توانبه طور

  : به موارد زير اشاره نمود)شرايط فعليدر(

 با توجه به اهداف كاربري و نظر مديران  با ظرفيت پائين،كهرزشي سالنهاي وكت"عمدتا-الف
  : به صورت هاي زير ساخته مي شوند 

   ) متداولترين سالنهاي ورزشي ( membran ) سايباني ( طرحهاي سوله ايـ 1

سالنها مي توان به موارد ذيل   ايناز محسنات  Penoum  air  shelter سالنهاي باديـ 2
   :اشاره نمود

  خيلي سريع به بهره برداري مي رسد  : 2-1

  .  است تر از ساير سازه هاآن پائين ساخت هزينه : 2-2

  .تخليه هواي آن به سهولت انجام مي گيرد و قابل تعمير مي باشد : 2-3

  .د داشته باشدنعرض زياد و ارتفاع بلند مي توان :  2-4

  .دنسبك و كم وزن مي باش آنها Tensile  قوه كشش:2-5

                                                                           .سالنهاي بادي قابل حمل مي باشند:2-6
عالوه برموارد فوق اين سالنها سريع االحداث هستندودر تمام مناطق شهري و روستايي قابل 

                                                                                                   .نصب هستند
   :  فوقمعايب سالنهاي

  . كوتاه مدت مي باشد كم وبهره وري آن : 2-7
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  .دنپوشش گرمايي ضعيف دار : 2-8

  . دنمشكل انعكاس صدا دار : 2-9

  . دندر بلند مدت ايمني الزم را ندار : 2-10

ه برداري در رشته هاي مختلف و امكان بهراز نظر (ظرفيت باالمجموعه هاي ورزشي با-ب
درسطوح ملي و منطقه اي اجرا مي  در پروژه هاي سنگينكه )حضور تعدادتماشاچيان بيشتر

                                                                                                                .)6(گردند
كه امكان ارائه هاي ورزشي   در قالب مجموعهگاههاورزشدر حال حاضر ساخت برخي از

خدمات آموزشي ،تمريني وحتي مسابقاتي دررشته هاي مختلف را براي گروههاي مختلف با 
 كه عمدتا دنارتفاع مورد توجه مي باشجنسيتهاي متفاوت رادارند، بااستفاده از زمين كم و در

                     .اجرا شوند،مي توانندشنددرشهرهاي بزرگ كه زمين كمياب و جمعيت فراوان مي با
 موارد و به يد متناسب باورزشي  ، براي احداث اماكن ورزشيي مصوب اجراي راهبرد هادر

  : نكات زير توجه نمود

از اين  ، گرفته شوندقرار نظر رشته هاي فعال بايدمد متناسب با كاربريانواع سالنهاي ورزشي ـ
ساختمانهاي ورزشي را مي توان به انواع ذيل تقسيم شي وكاربري،بررسي نوع فعاليت ورزبارو 

:بندي نمود   

 جايگاه با،رشتهيك ياچنددر امكانات جهت برگزاري مسابقات:(اي مراكزملي ومنطقهـ1
  .... )تربيت مربي و  ،امكان ارائه برنامه هايتماشاچي

  )اختصاصي جهت فعاليت يك رشته : (  مراكز تخصصي ورزشي -2

  )براي فعاليت چند رشته ورزشي به صورت همزمان : ( كز مدرسه اي يا چند منظوره ـ مرا3

 65 هزار نفر يا شامل شعاع 100 تا 25براي جمعيتهاي : ( ـ مراكز ورزشي ناحيه اي 4
  . )كيلومتري كه فعاليتهاي چندين رشته ورزشي در آن صورت مي پذيرد
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 دسترسي آسان ، انعطاف پذيري و كه( نفر  هزار10 تا 2براي :  ـ مراكز تفريحي ـ محلي 5
                . )6() ديگر و چند منظوره بودن از خصوصيات آن مي باشد هايآمادگي براي استفاده

استفاده نمود ولي هم در طراحي و ساخت اين اماكن اگرچه مي توان از سوله يا سالنهاي بادي 
ي و مهندسي و همچنين ورزشي را كارايي الزم را بر اساس ديدگاههاي تخصصي معمار

بنا براين الزم است با توجه به خصوصيات سازه هاي موجود براي احداث  .د داشتننخواه
 نكته قابل توجه .اماكن ورزشي متناسب با شرايط آب و هوايي و ويژگيهاي زمين اقدام شود

                .در ساخت و ساز كليه اماكن رعايت موارد زيست محيطي و توسعه پايدار است
 ورزشگاهها از جمله ساختمانهاانواعذيال به طوراختصار ويژگي و خصوصيات ساخت اماكن و

  :ارائه مي شود

  -انواع ساختمان

توان ساختمان ناميد،دراينجا منظور از ساختمان بناهاي ساخته  اي را مي درمعناي كلي هرسازه
  . باشد يم...) آهن، سيمان، گچ، آجر و (شده با مصالح بنايي 

 ازلحاظ توان به دو دسته اصوال ساختمان را از لحاظ مصالح مصرفي و نوع كاربرد آن مي
  .  )7() تقسيم نمودمصالح مصرفي و نوع كاربرد

  -انواع ساختمان از لحاظ مصالح مصرفي

  -ساختمان هاي بتني

به صورت سيمان، شن، ماسه و فوالد (ساختماني است كه براي اسكلت اصلي آن از بتن آرمه 
هاي )دال(در اين نوع ساختمان، سقفها به وسيله تاوه .استفاده شده باشد) ميلگرد ساده يا آجدار

شود، و يا از سقف هاي تيرچه بلوك و يا ساير سقف هاي پيش ساخته استفاده  بتني پوشيده مي
د سفال ممكن است از انواع آجر مانن) پارتيشن ها(براي ساخت ديوار هاي جدا كننده . شود مي

تيغه اي، آجر ماشيني سوراخ دار، آجر معمولي فشاري و يا تيغه گچي و يا چوب استفاده 
                                                                                                          . )7(شود

 اين صورت نوع اين ديوارها هاي بتن آرمه هم استفاده شود كه درهمچنين ممكن است ازديوار
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) بتن مسلح(ستون هاازبتن آرمه ن نوع ساختمان براي ساخت شاه تيرهاوايدر. ميباشدديواربرشي
 آتش برابرمقاومت در وساختاي عمرطوالني،هزينه زيادساختمانهاي بتني دار.شود استفاده مي

 PSSيستم ساختماني سامروزه يكي ازآخرين فناوريهاي به كارگرفته شده .)7(باشند سوزي مي 
  :مي باشدكه داراي ويژگيهاي زير است

                                                                                                  -سازي  ارزان
، به ميزان  قف و كفاس در ديوار، س.  اس .كارگيري سيستم پيه براساس مدارك موجود، ب

كاري را، كاهش  هزينه ساخت اسكلت،تاپايان سفت% 15في درساختمان ونيزميلگردمصر% 4/30
 را مي توان صرفه PSSمهمترين فاكتور در گزينش سيستم هاي بدين ترتيب اولين و.مي دهد

  . ها و ارزان سازي ساختمان دانستجويي در هزينه
   -سازي سبك 
كفسازي،  هش دانسيتهارخارجي وداخلي،حذف اندودهاي اضافي ونيزكاواكاهش ضخامت ديب

اين تقليل بار،معادل اختالف . كيلوگرم برمترمربع،كاهش مي يابد370ساختمان به ميزان مرده بار
 همچنين در. سازي سنتي ايران است كشور ژاپن نسبت به سيستم ساختمانبارمرده ساختمان در

 كمترين رگونه نماسازي باايجاد سطوح صاف در ساختمان، ه،باPSSسيستم هاي ساختماني 
كف پوشهاي ورزشي و تشكهارا تسهيل ،وامكان بهره گيري ازباشد ميضخامت ووزن قابل اجرا

نماي ساختمان استفاده   ضخامت كم براي ايي باگردد از اندوده توصيه ميبدين منظور.مي نمايد
  . گردد
   - سازي  مقاوم
 آزاد سازه دارد؛ لذا استفاده حركتومت ميدان قابها به هنگام زلزله،تأثيرمنفي دربه اينكه مقانظر
بدين . گردد مين زلزله ايران توصيه 2800نامه  طريق آييناز مقابل فشارشونده در مصالح خرد از

مقابل فشار، جاي گرفته و مي تواند ،دررديف مصالح خردشونده دراين سيستمبتن سبك منظور،
باتوجه به اين اصل كه نيروي از سويي ديگر،. درمقاوم سازي بنا برعهده گيردنقش بسيار بااليي

سيستم   دروزن گير كاهش چشم لذا با ،وزن ساختمان دارد ارتباط مستقيم با ، ناشي اززلزله
                                                                . گام وقوع زلزله افزايش مي يابدمقاومت سازه بنا به هن اس .اس.پي

   -سهولت اجراي سيستم تأسيسات مكانيكي و برقي
متر در داخل پانلهاي   سانتي5/3، با وجود سوراخهايي به قطر PSSدر سيستم هاي ساختماني 
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سقف نيز جاسازي هاي بزرگ در  وجود حفره. باشد گذاري در ديوار نمي ديواري، نيازي به لوله
سازي،  بتن در كف فومهمچنين بااستفاده از.هاي مكانيكي راميسر ميسازد لهلووگونه تجهيزات ره

 ، حذف رادياتور و نتيجتاً كاهش هزينه به طور امكان طراحي سيستم گرمايش به طريق ازميري
  . گردد اي فراهم مي قابل مالحظه

   -سرعت اجرا 
خت قطعات سقفي و ديواري كان ساسازي، ام نظر به اينكه، با شروع عمليات ساختماني در پي

جويي قابل  زمان اجرا، صرفه% 30 بنابراين با كاهش ،باشد مي سبك سازه مقدورهايكارخانه در
  . )8(توجهي در زمان اجرا، امكانپذير مي باشد

  -ساختمان هاي فلزي

. شود اين نوع ساختمان ها براي ساختن ستون ها و پل ها از پروفيل هاي فوالدي استفاده ميدر
 پهن هاي تكي استفاده  دوبل و يا بالIايران معموال براي ساختن ستون ها از تير آهن هاي در 

شود  از صفحه فوالدي استفاده ميي زير ستون ها تسمه و برا-نبشيبراي اتصاالت از.مي نمايند
استفاده از پرچ يا پيچ و مهره نيز (معموال دو قطعه را به وسيله جوش به هم متصل مي نمايند و
  ).داول استمت

  -هدف از اسكلت فلزي 
ساختمانهايي ، اصوالًبه علت كم بودن مقاومت فشاري و عدم مقاومت كششي مصالح آجري

 اين نوع مصالح ساخته مي شوند،با ارتفاع كم بوده و مسلما نمي تواند مرتفع و داراي باكه 
ت آجري ساخته چنانچه خواسته شود بنائي در چند طبقه به صورت اسكل.طبقات متعدد باشد

وارها در طبقات تحتاني  بيشتر ودر طبقات باالوآخر جهت بار دادن به شود،بايستي ضخامت دي
                                               . سانتي متر كمتر نباشد 35ستونها و ديوارهاي آجري از 

ديگر اينكه سرعت ساختمان .دناشغال مي نماي فضاي زيادي را،ديوارها "بناها اوالدر اين نتيجتاً
و متخصصين به اين فكر از اين ر.بسياركندوطوالني خواهد بود)ماسونري(سازي بااسكلت بنايي

نهاي  كششي و خمشي مصالح ان از ساختماكه اوالً تاب فشاري ـافتادندتاساختمانهايي بسازند
  .آجري بيشتر و كاربرد آن سريع تر باشد 
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فشاري ـ كششي ـ : ل بارهاي الدي كه داراي مقاومت تحمح فومصال ازتحقيق،نتايجپي اين در
قات متعددبا اشغال فضاهاي بسياركم باشنددنبال شدوبدين ترتيب ساختمان فلزي درطبمي برشي
   .)9(ربرد سريع به وجود آمدو كا

  -مزايا و معايب ساختمانهاي فلزي

  -مزايا-الف

ي فوالددر كشش و فشار ، عملكرد  از قبيل مقاومتها-كي يكاناستحكام و خواص خوب م-1
  .ستيكابليت تغير شكل زيادورفتاراالقبتن و) بر عكس ( اروكششتقريباً يكسان در فش

پيش بيني شده بهتري كنترل كيفيت داراي عملكردرخانه كادر فوالد به علت توليد سازه ها-2
  .است

  . وجود داردامكان توسعه سازه-3

  .وجود دارد سريع اتصال چند قطعه  به يكديگر بصورت-4

  . در خارج از محل احداث بنا وجود داردامكان پيش ساخته كردن قطعات-5

  . افزايش مي يابدسرعت نصب-6

  .ي اشغال مي گردد فضاي كمتر-7

  .ي را نياز دارد هزينه كمتر-8

  .وجود دارددر ارتفاع زيادمصالح قابليت كاربرد -9

  -معايب  -ب

  . ابجاد زنگ زدگيحساسيت فوالد در برابر رطوبت و-1
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  .ميزيوم حفاظت از قبيل ضد زنگ و رنگ آلز-2

  .حفاظت در برابر اتش سوزينياز به -3

  .)9()شكاريها مخصو صاً جو،بر روي نحوه اتصاالتكنترل زياد نياز به -4

  و ساختمان هاي خشتي و گلي،ساختمان هاي آجريازانواع ديگر ساختمانها مي توان به 
 و اگر چه با آنها ره نمود كه هركدام داراي ويژگيهاي خاصي هستند اشاساختمان هاي چوبي

لز براي احداث اماكن ورزشي استفاده  ولي عمدتا از بتون و فمي توان فضاي ورزشي ساخت،
 از اين اماكنممكن است  زيرا ،اماكن ورزشي را مي توان ساختمانهاي تركيبي ناميد .مي شود

   .)7(دن ساخته شو... آجري و -بتني و يا فلزي-اي فلزيساختمان ه دو يا چند نوع از انواع

  -انواع ساختمان از لحاظ نوع كاربرد

ساختمان ها از لحاظ كاربرد به انواع ساختمان هاي مسكوني، اداري، بيمارستان ها، انبارها، 
در انتهاي اين .دنشو تقسيم مي... ها و  ها و ورزشگاه مدارس و مكان هاي عمومي مانند باشگاه

صنعت ساختمان براي افزايش كيفيت توجه به فناوريهاي نوين دركه بخش تاكيدمي گردد
سازي و مقاوم سازي ساختمان  از فناوريهاي نوين در سبك  امروزه استفاده زيراضروري است

  .كند در برابر زلزله نقش مهمي را ايفا مي

 معادل )تدوين شده(براي ساخت اماكن ورزشي بعاد و فضاهاي كاربردي  در اين پژوهش، ا
كه بر اساس روشهاي مهندسي تخمين زده شده است ،باشد  هاي الزم براي آن مكان مي حداقل

 شكل زمين احداث، : مانند،دنو لذا با توجه به عوامل متعدد كه در طراحي معماري دخالت دار
  . دنندتغيير كننتوا مي... ها  نورگيري و دسترسي

ه گرفت و نصب تجهيزات بايد در نظرز جمله فضاهاي ورزشيا فضاهاطراحي  كه در اصليتهنك
  .ارائه شود مي باشد بنابراين الزم است تعريف روشني از استانداردرعايت استانداردها،شود

يا هاهاياويژگي هايي براي فعاليتراهنمايي برگيرنده قواعد،استانداردمدركي است درتعريف،در
به وسيله سازمان شناخته كه ازطريق همراهي فراهم وآنها به منظوراستفاده عمومي ومكرر جنتاي
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 دستيابي به ميزان مطلوبي از نظم در يك زمينه خاص ،هدف از آن. اي تصويب شده باشد شده
به .منافع مطلوب جامعه باشد،فنون تجربيات ودرراه ارتقاءاستانداردبايدمبتني برنتايج علوم.است

 :)10() كه از روشهاي زير انجام مي گيردوري است نتيجه استاندارد سازي افزايش بهره طوركلي

   .ارائه روش هاي صحيح محاسبات فني-

  .ي محصولهاويژگي تعيين قواعد عمومي ، مشخصات و-

  .  در اقدامات واجرايك نواختي و هماهنگ سازي-

  .گردش صحيح اطالعات و جلوگيري از اتالف سرمايه و زمان-

  .اهش انواع و سپس توليد انبوه كاهش قابل توجه هزينه ها از طريق ك-

بنا بر تكليف قانوني مشخص شده در .اما منظور از استانداردهاي ورزشي نيز بايد مشخص باشد
  .)1()برنامه چهارم اين استانداردها بايد به تصويب هيئت دولت نيز برسد

ي جانب سازمانهازمينه هاي مختلفي كه درساخت اماكن وفضاهاي ورزشي از نظرات وبراساس
استانداردهاي بايد اعمال شود،مواردزيربه عنوان )كوچك وبزرگ(مختلف درگيراين پروژه ها

  :ساخت اين اماكن و فضاها قابل تامل است

ر دسترس عموم  قابليت دنظير،وسعت وتناسب زمين براي احداث فضاي ورزشي موردنظر-1
امكانات ايمني و  داشتن ،پاركينگ ،امكانات وتسهيالت عبور و مرور وجود،قرارداشتن 

اين موارد ( براي حضور تعداد قابل توجهي از ورزشكاران و عالقمندان وفضاي سبزبهداشتي
  ).برگرفته از قوانين شهرسازي موجود در شهرداريهامي باشد

ات ملي و ضوابط مبحث مقرر(رعايت مقررات ملي ساختمان ،اجراي پروژه ها باطراحي و-2
الزم الرعايه حقوقي وي ازقوانين وضوابط فني،اجرايي عه ابرگيرنده مجموعمومي ساختمان در

،نوسازي ،توسعه بنا،تعمير و ي اعم ازتخريب اجراي عمليات ساختمانظارت و،ندرطراحي
اهداف تامين ايمني بهره برداري وتجهيز ساختمانها بامرمت اساسي ،تغيير در كاربري و
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مباحث مختلف درجمله از)د،بهداشت،بهره دهي مناسب،آسايش وصرفه اقتصادي مي باش
ي اجراي ساختمانهاطرح و،)2800استاندارد(زلزله طراحي ساختمانها در برابر تخصصي مانند

  ........ و فوالدي،بارهاي وارد بر ساختمانطرح واجراي ساختمانهايآرمه،بتون 

طراحي اماكن ورزشي بادرنظرگرفتن اندازه هاي استاندارد زمين هاي ورزشي -3
مطابق قوانين ومقررات مصوب فدراسيونهاي جهاني،و ملي كه ) ني و مسابقاتيآموزشي،تمري(
  .ورد تاييد كميته بين المللي وملي المپيك باشندم

 از خطر ،   محفوظ و مصون بودن" ايمني"رعايت اصول ايمني، باتوجه به تعريف-4
  .)11()دشو بي خوف بودن استعمال مي،درامان بودن،آسوده خاطرو زچيهرازدرسالمت بودن 

مواردمربوط به حفظ فواصل استانداردايمني اماكن ورزشي شامل رعايت دراين اصول 
سخت، تماشاچيان، ميزداوران زمينهاي ورزشي ،نظير فاصله خطوط زمين از ديوار و اجسام در

سي سريع و سهل  به رختكن توسط ورزشكاران ومربيان ،دستر كنندگان مسابقاتو برگزار
يم با و خروج تماشاچيان بدون ارتباط مستقچنين فضاهاي مناسب ورود وهم......ان وداورو

 حداقل زمان خليه ورزشگاه درامكان توبرگزار كنندگان مسابقات،ورزشكاران،مربيان،داوران و
 بعد از پايان مسابقات و يا بروز موارد پيش بيني ، آسيب بروزو بدون ايجاد مشكل و احتمال
هايت امكان حضور عوامل امدادي در زمان بروز حوادث مي نشده و حوادث احتمالي و در ن

  .)6(بايد مد نظر باشدتكلهاي ايمني آتش نشاني نيزپروه توجه به ساير نكات ايمني مانندالبت.باشد

با توجه به موارد فوق استانداردهاي كلي براي احداث اماكن و فضاهاي ورزشي ارائه مي 
  :گردد

   : ورزشگاهها استانداردهاي كلي

  شرايط و موقعيتهايبايدبهورزشگاه جهت انتخاب محل مناسب براي ايجاد - احداثمحل:الف
  : دقت داشت زير توجه و
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با گنجايش كافي  قابليت احداث اماكن ورزشي استاندارد دارايزمين مورد نظر بايد :ـ اندازه1
را داشته  ...... وفضاهاي جانبي نظير رختكن،دوش،اداري،پاركينگكليه رشته هاي مختلف،و در

 بحث ي مختلفرشته ها اماكن ورزشي  در بخش استاندارد به طور كاملنيازمنديهاي(باشد،
  . )خواهد شد 

 عالوه بردرنظرگرفتن وضعيت و موقعيت مكانهاي ورزشي:)انتخاب زمين ورزشگاه(ـ موقعيت2
 آسان نيز داراي دسترسي) محلي(موقعيت جغرافياي شهرياز نظر، جغرافيايي نظير آب وهوا
مراكز عمومي پر رفت و آمدو يا مراكزي كه نيازمند  در كنار نبايدبراي بهره برداري بوده و

ارجح آن است كه در كنار مراكز آموزشي نظير و احداث گردند،ها بيمارستانظيرهستندنآرامش 
 بزرگ  معابرسهل الوصول نظير  به الزم دسترسيمدارس،دبيرستانها و دانشگاههاساخته شوندو

  . را داشته باشندهها و خيابانهاي اصليرا

به نحوي باشد كه ازعوارض زمين براي طراحي و بايد:)تعيين محل احداث بنا(جانمايي بنا-3
در تكميل آن بهره گيري شود )ساخت وساز( ساخت نهايت استفاده شده و از عوامل مصنوعي
  .وبه عواملي نظير آفتاب،باد و باران توجه گردد

   . را داشته باشنددسترسي به پاركينگ و فضاهاي عموميياايجاد،ـ امكان 4

 پيش در رشته هاي مشابه)استفاده چند منظوره (ورزشگاههااز استفاده نوعرقابليت تغييرد:ب
  .)دشد ن خواهارائهاين موضوع مربوط به استانداردهاي (.بيني شده باشد

 رعايت انرژي صرفكاهش م وذخيرهمسائل امنيتي وساخت ورزشگاهها حفظ اصول ودر:ج 
  .گردد

در .دنو كاركنان باش شامل بخش مديريت، يادارفضاهاي تمامي ورزشگاهها بايد داراي  ـ5
  .مجتمعهاي كوچك بهتر است اتاق مدير مشرف به سالن باشد

فضاهاشامل محل رختكن،سرويسهاي بهداشتي،انبار، سايردر احداث اماكن ورزشي به  ـ6
   .)6و3 ()ارائه شده اند  نيزاين قسمتها استانداردهاي(د، توجه گرد...و آبدارخانه،بوفه
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 اطالعات الزم  به همراه باال، گانه اشاره شدهششمواردشاخصهاي استاندارددر اين تحقيق ،
  وساير اماكن و فضاهاياي رشته تك سالنهاي  نقشه هاي مهندسي بناها و برايبراي تهيه

اره شده براساس شاخصهاي جهاني و آخرين  شده و معيارهاي اشبررسيورزشي به طور كامل 
  . رشته هاي ورزشي ارائه مي گرددبخش هر يك از دراطالعات و ارقام

  -فضاهاي جنبي مورد نياز كليه مكانهاي ورزشي

 فوق اماكن ورزشي بسته به نوع برنامه ريزي براي بهره برداري به عالوه برموارد ششگانه
  :  در زير به بخشي از آنها اشاره مي شود نياز دارند كه ديگري نيزفضاهاي جنبي

عالوه بر زمين -ورزشكاران قبل از انجام مسابقه  آمادگي و نرمش،فضاهاي كافي براي آمادگي ، تمرين -1
 فضاهاي جداگانه اي ،مسابقات بايد براي آماده و گرم كردن تيمها در هنگام مسابقات رسمي

ضمن اينكه برخي رشته ها مانند وزنه .ه باشدتمرينات در اين زمينه وجود داشتانجام براي 
  . برداري رسما به اين اماكن نياز دارند

ورزشكاران برخي رشته ها بايد از -مربوطهمحل توزين ورزشكاران و وسايل مربوطه به مسئولين -2
به اي نزديك سالن اصلي  وزن خاصي برخوردار باشند،بنابراين در ورزشگاهها بايد محل ويژه

 ورزشكاران بايد قبل و بعد از تمرينات ،تمريناتضمن اينكه در. اختصاص يابد موضوعاين
   .گردند و نتايج براي آگاهي مربيان ثبت وزن شده

 كمك هاي ارائه ومعاينات پزشكي  مورد لزوم برايفضاهاي- كمكهاي اوليه پزشكي وفضاي-3
  ارائهرفتن مكان برايدرنظر گ، كمكهاي اوليه قرار گرفتن وسائل وتجهيزاتمحلشامل اوليه 

 ومورد توجه يا زمينهاي بازي استخرها، سالن، ورزشيكمكهاي اوليه نزديك وهمسطح با فضاي 
 :قرار دادن موارد زير

 . گردندنصب در محلهاي مناسب يا تابلوهاي مربوط به كمكهاي اوليهتابلو) الف

 . وجود داشته باشد براي مصدوميناستفاده از دستشوييامكان )  ب
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براي راهروها ،به عنوان )cm120براي درها وcm90پهناي  (ي پهندسترسي به مسيرها)  ج
 . ميسر باشد در حمل مصدومينبراي بهره برداري از برانكاردحداقل ابعاد

 .وجود داشته باشد به آمبوالنس  سريع و آساندسترسيامكان )  د

هاي ورزشي فعال در آن و  بستگي به ورزشگاه ،رشته اندازه وطرح اتاق كمكهاي اوليه)  ه
  .حجم تماشاچيان دارد

  .)3( )از اين فضاها براي نمونه گيري خون و ادرار براي كنترل دوپينگ هم استفاده مي شود

متناسب با نوع ورزشها وتعداد  - سرويس و رختكن براي داوران ، مربيان و ورزشكارانفضاهاي-4
بور و مرور ورزشكاران بايد از مسير مسير ع.ورزشكاران اندازه رختكنها تعيين مي شوند

وسايل ...  و)به تعداد مورد نياز(آينه ،موخشك كن،آب سرد كن ،كمد.تماشاچيان مجزا باشد
نصب آينه دررختكن ضروري است وبهتراست تمام قد وفاصله آنها . مورد نيازرختكن است

دكن درمحل قرار دادن آب سر.درنظر گرفته شود) cm30تقريبا (اينچ 12زمين ، ازسطح
عبورومرور استفاده كنندگان بايد موردتوجه قرار گيرد ونصب آن نبايد دررختكنها باعث 

 رختكنها ودوشها دركنارهم و دسترسي آسان به ساخت.ازدحام جمعيت وشلوغي شود
 متر 2 تا 75/1 ورزشكاربطوركلي فضاي رختكن براي هرنفر.بايد مورد توجه قرارگيرندهردو

  .. مي شودمربع درنظر گرفته 

داوران مسابقات رسمي بايد - و تجهيزات ارتباط جمعي براي داوران، ارباب رسانه هافضاي اداري-5
و نزديك ورزشكاران باشند داراي اتاق ويژه با مسير اختصاصي دور از دسترس تماشاچيان 

خبرنگاران نيز در ورزشگاههايي كه مسابقات رسمي در آنها برگزار مي شود به محل .
  .دارندنياز اصي براي ارسال اخبار و وقايع مسابقات اختص

وسايل و تجهيزاتي كه در - و ساير وسايل مورد نيازوسائل ورزشيفضاي انباري براي نگهداري -6
تمرينات مورد استفاده قرار مي گيرند در زمان تغيير فعاليتهاي ورزشي در سالنهاي چندمنظوره 

بنا بر اين . لن و محل برگزاري مسابقات خارج شوندو يا برگزاري مسابقات بايد از محيط سا
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در اين انبار مي توان .براي حفظ آنان و بهره برداري بيشتر بايد محل و انبار خاصي داشته باشند
  .)6و3(ساير تجهيزات مخصوص مسابقات واداري را نيز نگهداري نمود

 ورزشها مي باشند، زمين ها و سطوح ورزشي از عناصر تعيين كننده كيفيت-و كفپوش كف-7
در حال حاضر دامنه وسيعي از سطوح وجود دارند، زيرا ورزش در تمام شرايط جوي و در 

ضمنا فشار تمرينها و مسابقات بر امكانات .تمام مكانها اعم از باز و سرپوشيده انجام مي شود
وح ضمناارائه سط.  .ورزشي زياد است ،زيرا مسابقات زيادي در طول سال برگزار مي شود

وبا .جديد با كيفيت نو و چگونگي هماهنگي آنها با ورزشهاي مختلف مورد توجه مي باشد
وجودتالشهاي انجام گرفته براي ارزيابي كيفيت سطوح ورزشي به روشي عملي و تكرار پذير 

در سالهاي اخير . ، هنوزهم نوآوري،پيشرفت و توسعه بر اساس سعي و خطا انجام مي گيرد
تدوين استاندارد كيفيت سطوح ورزشي صورت گرفته و اينك رعايت اين تالش زيادي براي 

استانداردها، تضمين كننده ايمني بازيكنان در ارتباط با آسيب هاي مرتبط با سطوح 
  .ورزشي،نقش تعيين كننده دارد

ميزان جهندگي سطح و ميزان پيچش بين پا و :عملكرد سطوح ورزشي داراي دو پارامتر است
 "قهرمان برلين" به نام استاندارد ايين ميزان جهندگي يك سطح از وسيلهبراي تعي. سطح

به عنوان وسيله اي براي كسب اطمينان از "قهرمان برلين"به طور خالصه .استفاده مي شود
  .مطابقت رفتار ديناميكي سطح با استاندارد،به خوبي عمل مي كند

زيرا موارد زيادي . جهندگي سطح استاما پارامتر دوم يعني پيچش سطح تقريبا مهمتر از ميزان
وجود دارد كه در آنها سطوح به عنوان عامل آسيبهاي زانو در اثر قفل شدن پا در سطح در 

  .)12()حين يك مانور گردشي ،شناخته شده اند

استفاده )Din  18365( آزمونهاي استانداردتمامي زمينهاي مصنوعي ازبراي آزمون كيفيت 
،مانندواليبال ،بسكتبال  فضاهاي ورزشي رو باز براي ورزشهاي توپيالبته كف پوشهاي.مي شود

 .تبعيت مي كنند ) DINENISO9000( ازاستاندارد.. و
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 ) 6/18035( از استاندارد)داخل سالن و محوطه رو باز (ميداني  هاي دو وكف پوشهاي پيست
اخل وشهاي دبراي كف پ و،پيروي ) 18035(استاندارد هاي مصنوعي از چمن.پيروي مي كنند
  .)13(بايد اعمال گردد) 2/18032(سالن استاندارد

آزمونهايي كه براي استانداردهاي فوق بر روي سطوح مختلف ورزشي انجام مي شوند عبارتند 
  :از 

  ).   Shock Absorbtion  (                                    جذب ضربه  - 1

   ).   Vertical Deformation (                           تغيير شكل عمودي  -2

  . (Thickness)                                                      ضخامت     -3 

   .    (Rotational Resistance)                     مقاومت در برابر چرخش   -4

   .    (Ball Rebound)                                              برگشت توپ   -5

  . (Residual Deformation)      مقدار باقي مانده از تغيير شكل تحت نيرو-6

   .  (Impact Strength)                                  قدرت مقابله با فشار  -7

   .(Dynamic Friction)                                    اصطكاك موثر   -8  

در )Din  2/18032( ر كارايي كف پوشهاي سالنهاي ورزشي در قالب استاندارددر ادامه معيا
هادرقالب  براي آزمايش كف پوش :قالب جداول ويژه معيارهاي آزمايشي آنها ارائه مي شود

قطعه مورد نياز مي باشد،يك قطعه براي نسخه استانداردهاي مقبول تا سال ياد شده دواستاندارد
 و قطعه بعدي براي نسخه استاندارد )Din  2/18032-1999( د اوليه به عنوان استاندار1999

  .)12(مورد استفاده قرار مي گيرد) Din  2/18032-2001(هاي جديد 
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  Din(( )13  2/18032-1999( مورد نياز استاندارد آزمايشهاي

  

  

  

مساحت قابل   نوع آزمايش
  ارتجاع

نقطه قابل 
  ارتجاع

  تركيب

  %53  %53  %53  )حداقل(كاهش نيرو 

  %53  %53  %53  )حداقل(برگشت توپ 

   0/3حداكثر  3/2حداقل  )لحداق(تغيير شكل عمودي

  %53  -  %53  )حداكثر(مساحت دندانه گزاري

  نا محدود  نا محدود  نا محدود  1دستورالعمل  

  نا محدود  نا محدود  نا محدود  2دستورالعمل  

  N1500  1000N  N1500  فشار غلطك

 5/0حداقل  مقاومت لغزشي
  7/0حداكثر

 5/0حداقل
  7/0حداكثر

 5/0حداقل 
  7/0حداكثر
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  )Din  2/18032-2001 ( و) Din  2/18032-1999 (جدول اختالفات بين

  )Din  2/18032-2001(استاندارد  )Din  2/18032-1999 (استاندارد  ضوابط و معيارها
      تغييرشكل عمودي
   ميلي متر3/2حداقل  ميانگين كلي كف
  نا محدود   محدودنا  ميانگين هر نقطه

      مساحت تغيير شكل 
  %15حداكثر ارزش   ميانگين كلي كف
  %15حداكثر   نا محدود  ميانگين هر نقطه

  %20حداكثر   نا محدود  1دستورالعمل  
  %20حداكثر   نا محدود  2دستورالعمل  
  %20حداكثر   اندازه گيري نمي شود  3دستورالعمل  
  %20حداكثر   اندازه گيري نمي شود  4دستورالعمل  
      كاهش نيرو

  %53حداقل ارزش   ميانگين كلي كف
  %53حداقل   نا محدود  ميانگين هر نقطه
      برگشت توپ

  %90حداقل   ميانگين كلي كف
  %90حداقل   نا محدود  ميانگين هر نقطه
  6/0 و حداكثر4/0حداقل  7/0 و حداكثر5/0حداقل  مقاومت لغزشي

اندارد در خصوص وسايل و تجهيزات ورزشي از جمله در كشور ما آزمايشگاههاي كنترل است
 استفاده از كف پوشهاي استاندارد  توصيه مي شودكف پوشهاي ورزشي وجود ندارد،از اينرو

 شركت هايي كه تحت ليسانس توليدكننده هاي خارجي كه  داخليخارجي و يا ازتوليدات
براي  متناسب با نوع كاربري سالنها كف. داراي استاندارد هاي فوق مي باشند،استفاده شود

كف پوشها بايد داراي خصوصيات و . بايدآماده و تجهيز گردند پوشها و تشكهاكفاستفاده از
كف لغزش ويژگيهاي مناسب باشند از جمله عكس العمل درست نسبت به توپ و غلتش آن،
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 زاتي كه ممكن است بر روي آنكفشهاي ورزشكاران و داوران،چرخ دستگاهها و سايرتجهي
 ايمني الزم در برخوردهاي ورزشكاران با  داشتن و همچنينيا از روي آن عبور كنندگيردقرار
زمينهاي چمن طبيعي و مصنوعي كه در ورزشهاي مختلفي مانند فوتبال،گلف،هاكي (زمين

  ).14()مورد بهره برداري قرار مي گيرندنيز داراي خصوصيات خاصي هستند....و

ژگي هاي خاصي باشند كه از جمله آنها مي توان به مقاومت كف پوش سالنها بايد داراي وي
مناسب در بهره برداري مدام،عايق صوتي بودن،قابليت پاكيزگي و تميز شدن آسان و كاهش 

 پوشها در ايجاد محيط مطلوب ضمن اينكه رنگهاي زنده كف.ميزان اصطكاك آنها اشاره نمود
ر سطوح مختلف و حضور تماشاچيان  د ورزشكارانفعاليتهاي جسمانيبراي پرداختن به 

پالستيكهايي از نوع پلي اتيلن و پلي پروپيلن در كف تركيب مواد پلي يورتان و .موثراست
استفاده از انواع .دن انواع آلودگيها و تخريب سريع آنها جلوگيري مي كنبروزپوشهاي ورزشي از

 غير بهداشتي وبراي ،ها به دليل وجود حلقه هاي بنزني و تولوئني درآنpvcمواد پلي مري 
،كف پوشهاي چوبي نيز عليرغم محسنات ويژه از نظر قيمت و سالمتي انسان مضرمي باشند

  .هزينه هاي نگهداري ونفوذ برخي حشرات در آنها،داراي موارد قابل توجهي مي باشند

بهتر است براي كف پوش سالنها از سيستمهاي يك  پارچه بدون درز استفاده شود تا از 
شت گرد و غبار و ساير آلوده كننده ها از جمله انواع قارچها و باكتريها در درز بين انبا

ضمن اينكه اين سيستمها با تغييرات آب .قسمتهاي مختلف كف پوشها جلوگيري به عمل آيد
در صورت بهره گيري از .وهوا دچار انقباض و انبساط نمي شوند و از عمر بيشتري برخوردارند

 جمله پاركتهاي رولي بايد به طور صحيح و دقيق نصب گردند و فاصله سيستمهاي ديگر از
اگر با اليه هاي شوك پد همراه ضخامت كف پوشها .بين قسمتهاي مختلف وجود نداشته باشد

ويكي از موارد . باشد ايمني بيشتري را براي ورزشكاران در هنگام فعاليت ايجاد مي كند
فاده از انواع مرغوب كف پوشها واجراي صحيح آن استاندارد بودن سالنهاي ورزشي به است

گرچه قديمي هستند ولي به دليل فقدان شرايط استاندارددر )6( جداول زير. )15 (مربوط مي باشد
   .كشور قابل توجه مي باشند
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   خصوصيات اصلي كف زمين هاي ورزشي براساس انواع فعاليت هاي ورزشي

فخصوصيت ك  

 نام ورزش

دوام و 
استحكام 

 ينسب

قابليت بر 
 جهندگي

 مقاومت
گردشي

ميزان 
سختي

مقاومت 
سرندگي

قابليت 
 چرخش

مقاومت 
نسبي 
 نشست

خصوصيت 
انعكاسي 

 كف

  ***   *** *  **  ***  بدمينتون
مطابق 
  استاندارد

  ً  *** *  *** *  ** ***  بسكتبال
  ً  ***   *** ×  * ***  مشت زني
  ً  ***   *** ×   ** ***  شمشيربازي
دوچرخه 
  سواري

*** 
  * * ***   ***  ً  

  ً  ***   *** ×   × ***  سواركاري
  ً  ***   *** ×  * ***  ژيمناستيك
  ً  *** *  *** * **  ** ***  هندبال
  ً  *** *  *** * ** *** ***  هاكي
  ً  ***   *** ×  * ***  جودو

  ً  ***   ** *  ** ***  تنيس روي ميز
  ً  ***   ** **  ** ***  تنيس
  ً  ***   *** *  ** ***  واليبال

  ً  ***   *** *  * ***  وزنه برداري
  ً  ***   *** ×  × ***  كشتي

    ***   *** **  ** ***  دو و ميداني
  ً  ***   * ** ×  ***  اسكيت
  ً  *** *  *** ** * ** ***  فوتبال
  ً  *** ×  *** **  ** ***  اسكواش

  مضر×             كم*     متوسط**    زياد***



 

  

  
24 

   زمينهاي ورزشيرنگ كف

 رنگ خط كشي

م ورزشنارديف  رنگ كف 

عرض خط 
كشي 

 )ميليمتر(
المللي  بين

 و ملي

استاني و 
 منطقه اي

محله اي 
و تفريحي

     روشن سواركاري 1

     آزاد اسكيت 2

  بدمينتون  3
سبز يا آبي 

  تيره
 زرد سفيد سفيد 38

  بسكتبال  4
دو رنگ با 
  با كنتراست

 آبي تيره مشكي 50

سفيد يا 
رنگهاي 
 روشن

      ازاد  مشت زني  5

6  
تيراندازي با 

  كمان
      

  تنيس  7
سبز يا 
  آجري

 سفيد سفيد سفيد 100 و 50

  تنيس روي ميز  8
نه روشن و 

      نه تيره

 قرمز قرمز قرمز  سبز يا سفيد  جودو  9

 سفيد سفيد سفيد 50  تيره  دو وميداني  10

11  
دوچرخه 
  سواري

قهوه اي 
  روشن

 سفيد سفيد سفيد 50

      آزاد  مناستيكژي  12

  شمشيربازي  13
روشن و 
  متاليك

 سفيد سفيد سفيد 50

 سفيد سفيد سفيد 80  سبز  فوتبال  14

    50  سبز  كاراته  15
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 سفيد سفيد سفيد 100  زرد  كشتي  16

 50  يا آبيسبز  واليبال  17
سبز يا 
 سفيد

سبز يا 
 سفيد

سبز يا 
 سفيد

      آزاد  وزنه برداري  18

 سفيد سفيد 80 و 50  تيره  هاكي  19

نارنجي يا 
آبي 
 روشن

 زرد 50  يا آبيسبز  هندبال  20

زرد و 
مشكي خط 

 چين

 نارنجي

   سالن ها كفمصالح

 مقاومت سرندگي سختيقابليت برجهندگينوع مصالح كف
 خوب زياد زياد بتن

 خوب كمتر از بتن كمتر از بتن اسفالت

كمتر از اسفالت كمتر از اسفالت  چوب
ضعيف ولي قابل 

 حاصال

  بلوك تركيبي
  كمتر از بتن

  بيشتر از چوب
 خوب  از بتنركمت

 خوب كمتر از چوب  بوكمتر از چ  پلي مرها

 متغير كمتر از چوب  كمتر از چوب  فرش بافت ها
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  -سطوح وررزشي خاص

برخي رشته هاي ورزشي مانند فوتبال،گلف،هاكي و راگبي از سطوح ورزشي ديگري كه 
در گذشته فقط چمنهاي طبيعي مورد استفاده بود ولي .مي كنند عمدتا چمن هستند استفاده 

  .امروزه از چمن مصنوعي نيز بهره برداري مي گردد

نوع آماده سازي زمين،كاشت و نگهداري زمينهاي چمن در گذشته با روشهاي امروزي 
 امروزه فوتبال در باالترين كيفيت بر روي زمينهاي چمن طبيعي كه. كامالمتفاوت گشته است

 90 تا 85اين چمن بر روي زميني متشكل از .كامال رشد كرده و آماده شده،بازي مي شود
درصد شن و ماسه درجه بندي شده ،كاشته مي شودتا اجازه داده شود آبهاي ناشي از آبياري و 

درصورتي كه نورآفتاب وآب كافي وجود .بارندگي به سرعت از سطح چمن به پائين نفوذ كند
من كامال يكنواخت رشد مي كند كه براي دويدن مناسب است،وتوپ در اين داشته باشداين چ

چمن اندكي باالتراززمين قرار مي گيردو بازيكناني كه در حين دويدن سرنگون شوند برروي 
آن سر خورد و اين موضوع باعث ايجاد برش در چمنها و بيرون زدن مايع درون الياف آنها مي 

رساني به ورزشكار جلوگيري،وبه ي شدن سطح تماس از آسيب ازاينرو به دليل روان كار.شود
همين ترتيب چمن در زير پاي بازيكني كه ناگهان حول محور بدن مي چرخد تا حدودي 
همراه با جهت ورزشكار برش خورده و سبب محدود شدن پيچش پا و كم شدن نيروي 

  .ل بروز آسيب مي شودگشتاوري وارده به مفاصل ناشي از چرخش پا و در نتيجه كاهش احتما

 و استفاده نكردن ازتكنولوژي روزربودولي به دليل نيزموردانتظاهاي قبلي  هادرچمن حالت اين
مي آمد،نتايج چمنهايي كه با روشهاي جديد كاشته مي  به وجودهاي چمن زمينتغييراتي كه در
  .شوند را نداشتند

اط زمين از جمله جلوي دروازه به دليل فرسايش بيش ازحد زمينهاي چمن طبيعي در برخب نق
ها و دايره مياني ويا بارشهاي سنگين باران كه موجب گل آلوده شدن زمينها گشته و از 
برگزاري مسابقات جلوگيري و در نتيجه برنامه هاي مسابقات را مختل مي نمود وهمچنين كم 

  .ابي در برخي مناطق براي اين ورزشها از چمن مصنوعي بهره برداري شد
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 مها فرشي از اليافستزيرا در آن سي.داراي مشكالت زيادي بودمصنوعي نيزاول زمينهاي نسل 
هر بازيكني كه بر روي چنين .پليمري كه با ماسه درجه بندي شده پر شده بود ،پهن مي كردند

به  .زميني سرنگون مي شد دچار ساييدگي و خراش در عضو تماس يافته با زمين مي گرديد
ين دليل بازيكنان براي حفظ سالمتي خود از زدن تكلهاي لغزشي خودداري مي مه

كردندوكيفيت بازي آنان دچار تغيير شده بودزيرا توپ رابيشتر روي زمين گردش مي دادند و 
درصد بيشتر از زمينهاي 50برخي تخمينها تا (به همين نسبت روي زمين سفت بيشتر مي دويدند

در آن چمنها موارد ديگري نيز .و از پا افتادن بازيكنان مي شدكه باعث خستگي )چمن طبيعي
قابل توجه بود از جمله اوج گيري بيشتر توپ در هنگام برخورد با زمين و بروز نا همواري در 

   .،ايجاد مي شدزمين به دليل ناشناخته بودن روشهاي نگهداري زمينها

اي بهره برداري  ز روشهاي ويژهامرزه ابراي رفع مشكالت زمينهاي چمن طبيعي و مصنوعي 
 داراي پيشرفت دائمي بوده  طبيعي، آماده سازي بستر ونوع چمندر زمينهاي چمنمي كنند

است،ازجمله براي تخليه آب و عاري نگه داشتن زمين ازايجادشبنم،سيستمهايي باطراحي هاي 
به صورت رول و كاشت چمن  جديد و ابتكاري نظير زير سازي زمينهابا ماسه دانه بندي شده

 وجود  البته قبل از انجام بازيزمينيا بخشي ازكل  امكان پهن كردن در،ركمترين زمانكه د
در يك جعبه  مربع شكل )از نوع بستر زمينخاك (روش يگر توليد چمن همرا با خاك .دارد

 در اين .ايجاد مي شود كل زمين از طريق كنار هم چيدن جعبه ها در هم قفل شونده.مي باشد
بدين ترتيب زمين .تم ،محلهاي آسيب ديده از طريق تعويض جعبه ها بازسازي مي شوندسسي

براي تقويت زمينهاي چمن طبيعي آرايه اي از در روشي ديگر.همواره آماده استفاده است
 سانتي 2 سانتي متري و با ارتفاع20 سانتي متر از هم و در عمق 2فيبرهاي عمودي به فواصل 

درصد از زمين را الياف 3در اين حالت تنها .كاشته مي شوند،بستر شني متر از سطح زمين با 
پلي پروپلين تشكيل مي دهند و به دليل رشد چمن در چند روز قابل تشخيص از چمن 

در اين صورت سطح مانند يك زمين معمولي خواهد بود و انجام تكلهاي لغزشي .نخواهند بود
به دليل پايداري چمن ،ميزان خسارت به سطح در آن بدون بروز آسيب بوده و در عين حال 

توسط  "Master grass"اين نوآوري به نام . كاهش مي يابدينيز به مقدار قابل توجه
زمينهاي چمني كه با اين روش تقويت .درامريكا ارائه شده اندSwi درهلند و Dessoكمپاني 

لحاظ كمي نيز ميزان بهره  از ،شده باشندعالوه بر ايجاد سطحي ايده ال براي بازي با كيفيت
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اين چمن به عنوان زمين چمن .برداري را تا سه برابر يك زمين تقويت نشده افزايش مي دهد
  . بازي در هفته مناسب است17 ساعت استفاده در هر فصل يا 900تمريني براي 

 اقداماتي انجام گرفته است از جمله ايجاد يك اليه ضربه،در مورد زمينهاي چمن مصنوعي نيز
 يا خنثي كردن ضربات ناشي از برخورد با استانداردهاي ايمني براي كاهش)shook pad(گير

با زمين و توليد كفش و لباسهاي ويژه بازي در زمينهاي چمن مصنوعي،ضمن اينكه در 
استانداردهاي جديد بر نحوه حفظ و نگهداري زمينهاي چمن مصنوعي تاكيد مي شود در حالي 

 "نيازمند حداقل نگهداري " و يا"عدم نيازمند به نگهداري"ها با عنوان كه در گذشته اين زمين
  .تبليغ مي شدند

كننده در آنها ه پرماد. داراي خاب بلندي هستند) نسل سوم(هاي مصنوعي نسل كنوني چمن
جديد نخ ع انوا.تركيبي از شن هاي سيليسي وذرات الستيكي است كه هرگز فشرده نمي شوند

، هپيشرفت  شده ازچندين مونوفيالمنت به همراه سيستم هاي اليه گذاريازجمله نخهاي تشكيل
ضريب اصطكاك پايين، اتصاالت مناسب و . ويژگي هاي بهينه اي به اين چمن ها مي دهد

خواص مربوط به انعكاس توپ در آنها با چمن هاي طبيعي برابري مي كند و اينها همه سبب 
به عنوان يك پوشش مطلوب در زمين هاي فوتبال شده اند كه امروزه از چمن هاي مصنوعي 

با ) در سوئيس(در حال حاضر استاديوم هاي بزرگي در سالزبرگ، اتريش و برن . استفاده شود
   . جهز شده اندچمن هاي مصنوعي م

از چمن هاي مصنوعي با خاب كوتاه در زمين هاي مخصوص ورزش هايي چون هاكي، 
كه در آنها بازيكن تماس مستقيم با سطح زمين ندارد، ... تنيس، كريكت، بيس بال، گلف و 

بنابراين در اين چمن ها اهميت مسئله سايش به اندازه چمن هاي مورد . استفاده مي شود
استفاده در زمين فوتبال آن قدر زياد نيست، اما در عوض ويژگي هاي مربوط به انعكاس توپ 

  . و يكنواختي سطح از اهميت بيشتري برخوردارند
مصنوعي ي ،زمين هاي داراي چمنها) FIH (لب است كه اخيراً فدراسيون بين المللي هاكي جا

مصرف چمن هاي مصنوعي مورد.ي مسابقات هاكي اعالم نموده استبراراتنهاسطوح موردتأييد
. در ورزش هاكي را مي توان بدون استفاده از پركننده هاي شني سيليكوني نيز توليد كرد

  PP و   PE  ها به جاي پلي آميد اغلب از نخ هاي خام و يا تكسچره شده امروزه اين گونه چمن



 

  

  
29 

  . و بسيار شبيه چمن هاي مصنوعي با خاب بلند ساخته مي شوند 
  -مقاومت در برابر اشعه فرابنفش

مبود نور خورشيد مانع از رشد  كشورها مانند كشورهاي اروپاي شمالي، كنقاط ودر بعضي از
 استوا، نور و گرماي حال آن كه در برخي مناطق مانند نواحي جنوبهاي طبيعي مي شود، چمن

در هر كدام از اين مناطق، . با مشكل مواجه مي نمايدشديد و آب وهواي خشك، رشد آنها را
اما دوام اين . چمن هاي مصنوعي مي توانند جايگزين مناسبي براي چمن هاي طبيعي باشند

اختمان آنها در برابر اشعه ماوراء بنفش وابسته كفپوش ها به مقاومت نخ هاي موجود در س
همچنين به دليل اين كه نخ ها در معرض هواي آزاد قرار دارند، خواص فيزيكي شان . است

با استفاده از رنگدانه هاي با ثبات و مواد شيميايي مقاوم كننده . ممكن است دچار تنزل شود
. توان بر اين مشكالت غلبه نموددر توليد نخ هاي مورد مصرف در چمن هاي مصنوعي مي 

امروزه با توليد چمن هاي مصنوعي ساخته شده از اين نخ ها، حتي مناطقي مانند كشورهاي 
  .عربي و استراليا كه داراي آفتاب شديد هستند، توانسته اند از اين چمن ها استفاده نمايند

يايي بستگي دارد، بلكه تابش سطحي يعني آفتابي كه به زمين مي رسد، نه تنها به عرض جغراف
توليد كنندگان . به ميزان ابر آلودگي متوسط در آن منطقه و مقدار رطوبت هوا نيز وابسته است
  :چمن مصنوعي براي سنجش مقاومت نخ هاي مورد مصرف خود، از دستگاه

  Weather-O-Meter   استفاده مي كنند كه توسط آن، درصد تغييرات استحكام كششي نخ
نخ هايي كه .  ساعت قرار گيري در اين دستگاه، اندازه گيري مي شود 13000ها پس از 

   :مقدار اوليه مي رسد، از نظر استاندارد% 50استحكام كششي آنها به بيش از 

 N ISO 4892-2 / former DIN-53387-1B اين درصد، ميزان مقاومت .  مورد تأييد هستند
، در صورتي كه به طور ميانگين در معرض  سال10نخ ها در برابر اشعه فرابنفش به مدت 

 Klangley/year 100الزم به ذكر است كه .  قرار گيرند، را نشان مي دهد   Klangley واحد
                                                                    . تشعشع خورشيد مساوي يك گرم كالري است

ن كه داراي اليه يا اليه هاي االستومرپلي اورتادرن دويدن،هاي م پيستنيز ميداني دو ومورد در
ضخامت كلي پلي اورتان . بر روي بسترهاي جامد هستندمي شوندگهگاه باريزه هاي الستيك پر

اي مسيرهاكه موردتوجه ورزشكاران است ميزان هترين ويژگي  مهم. ميلي متر است 13معموال 
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ها بايد در  ميزان جهندگي پيست.است فشارت تحفرمجهندگي آنها يعني ميزان برگشت ازتغيير
و براي ) بيش ازحد نرم نباشد (حدي باشد كه انرژي ورزشكاران را جذب ننموده و هدر ندهد

هاي ناشي از ضربات بيش از حد وارده به پاهايشان را به وجود  دوندگان استقامتي نيز آسيب
  ).12()بيش از حد سفت نباشد(نياورد

 قابل "قهرمان برلين" دو وميداني نيز در چارچوب آزمايشهاي دستگاه استاندارد پيستهاي
  .اندازه گيري است

  -سقف سالنها-8

 ساخت هنگامدري نمايان  باشند، سقفها)غير نمايان(ياكاذب )غير كاذب(مي توانندنمايان سقفها
ه نحو وهاسقفساختاراين .دستيابي آسان مي باشنداقتصادي هستندوازنظرنگهداري،رسيدگي و

وخاك  و وارد آمدن ضرر وزيان د باعث جمع شدن  گركانالها به گونه اي است كهگرفتن قرار
  .   نور طبيعي را بطور يكنواخت درتمام سالن پخش نمي كنندوبه توپها مي شود

نيز در سالنهاي ورزشي مورد استفاده قرار مي گيرندكه مزاياي آن )كاذب( سقفهاي معلق يا 
 زمينه تلفيق نور طبيعي ، صافي مسطح، باعث جذب صدا مي شوند مانند يك:عبارتند از

 لبه ها وقسمتهاي كه براي توپها خطرناك هستند،حذف وپنهان ،ومصنوعي را فراهم مي كنند
  . كانالها ولوله هاي توكار به هر نحو دلخواه درآنها قابل نصب هستندومي شوند

  مي باشندكانالها وتجهيزات نيازمند حمايت: كه عبارتند ازداين سقفها داراي معايبي نيز هستن
نصب . و باالخرهكنترل ورسيدگي مداوم به وضعيت سقف مشكل است، دارند نيزوهزينه زيادي

ز اين گونه سقفها،به خاطر مزايايي كه دارند،براي مسابقات ا.چنين سقفهاي پرهزينه وگران است
  .)6(رسمي استفاده مي شود

  -براي افراد سالم و معلول يانچجايگاه استقرار تماشا-8

رباشند،در طراحي بايد توجه  سانتيمت60 تا  55تفاع  داراي ارحداقلسكوهاي تماشاچيان بايد
از هر سالن حضور دارند، امكان ديدن خطوط كناري زمين را ي كه دركليه تماشاچيانشودكه 



 

  

  
31 

 نداردهاي ايمني بارعايت استاضمن اينكه در كنار زمين.داشته باشندنقطه اي كه نشسته اند،
  .براي استقرار معلولين پيش بيني الزم شده باشد

- براي افراد سالم و معلولي سرويسهاي بهداشتي تماشاچيانهافضا -9  

: بايد تعادل مناسبي را بين دومقوله زير برقرار كنند ومجريگروه طراح  

  صرفه جويي مالي بافراهم كردن تنها يك منبع فاضالب مركزي-الف

با توالتهاوآسايش استفاده كنندگان با حداكثر پراكندگي توالتها درسراسر استاديوم، راحتي -ب
 . تعبيه شوندوترجيحا درهمان طبقه) مترتا محل نشستن60كمتراز(فاصله كم 

همچنين توالتها بايد پشت ساخته شونددسترسي آسان وايمن بادرفضاهاي پرجمعيت بايدتوالتها
به طور معمول براي . شود تادرمعرض نور وتهويه طبيعي باشدبه ديوار بيروني ورزشگاه ساخته

 . دستشويي نصب مي گردد3توالت   5وبراي هر)6( نفريك توالت ساخته مي شود50 تا 40هر 

محل  كه درهرشودتوصيه مي، درورزشگاهها بهداشتي تسهيالتبراي:معلولتوالت ويژه افراد

 رموردي ديگر،نسبت يك توالت ويژه برايد.براي هرده نفرمعلول،حداقل دوتوالت فراهم باشد
                                        .)6و3(تماشاگرداراي صندلي چرخدارپيشنهاد شده است15تا12
                                           -بوفه براي ارائه خدمات به تماشاچيانرستوران يا حداقل -10

وران مجهز براي ارائه خدمات به ورزشكاران حاضر در ورزشگاههاي بزرگ بايد داراي رست
اين رستوران بايد امكان ارائه خدمات به .اردوها واحتماال تيمهاي ميهمان در مسابقات باشند

 در نقاط ي متعددضمن اينكه وجودبوفه ها.تماشاچيان و همراهان تيمها را داشته باشند
  .)6() براي ارائه خدمات ضروري استمختلف از جمله در نزديكي محل استقرار تماشاچيان

- براي كاركنان،ورزشكاران،داوران و كادر اجرايي مسابقات و تماشاچيانپاركينگ-11  

 اي شناخته شده اي باشد كه تمام راههاي  بايد سيستم جاده به پاركينگمسيرهاي دسترسي
درنظر .كندمنشعب ازبزرگراههاي عمومي را ازطريق مسيرهايي به فضاهاي پاركينگ متصل 

 .واضح وآشكاري، براي خروج نيز ضروري استبه طورگرفتن چنين مسيري 
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فضاهاي پاركينگ وراههاي تغذيه كننده آن نبايد با فضاهاي خروج اضطراري ورزشگاه ،يا 
  .تداخل داشته باشد... فضاي مربوط به ماشينهاي آتش نشاني، آمبوالنسها، وسائل نقليه پليس و

ست كه پاركينگ درفضاي گرداگرد ورزشگاه ونزديك به آن وهمسطح اينترين وضعيت،ت راح
      استفاده غيرمفيد اززمين اين امر اين است كه معايب.با درهاي ورودي و خروجي واقع شود

انواع . فضاي وسيع آسفالت پاركينگ مي تواند بر روي محيط اطراف تاثير منفي داشته باشد–
 پاركينگ – پاركينگ مشترك -پاركينگ طبقاتي:رتندازعباورزشگاهها قابل ساخت درپاركينگ

،نياز تماشاگران مي تواند ازطريق پاركينگ استاديومهاي جديد طراحيرد.خياباني و پارك سوار
                                                                                :مالحظات زير تخمين زده شود

عمومي (ها ماشين به فضاي پاركينگ،ها رقابتنياز ،مه وانواع مسابقاتبرنا ظرفيت ورزشگاه،
پاركينگ براي . به تماشاگران بستگي داردهاكميت و كيفيت آن.اركينگ تماشاگرانپ) وصيوخص

مستقيماوبدون برخورد با جمعيت،به تافضا براي اتوبوسهاي كليه تيمها فراهم باشد بايد،بازيكنان
                                                                              .دنشته باشرختكن بازيكنان دسترسي دا

پاركينگي  بايداههوكاركنان ورزشگا ن مسابقات،كنندگامديران،برگزار ،كاركنان براي پاركينگ
                  .كنترل شوند وبا تلويزيون مدار بسته  باشندمجزا،مشخص،ايمن،تحت مراقبت وكنترل شديد

 اتوبوسهاي رسانه ها نظير بايد به هريك مناسبفضايي به وسعت : پاركينگ رسانه هاي گروهي
 لتماشاگران معلوخودروموتورسيكلت ودوچرخه و  ماشينهاي سواري ،شهري وبين شهري،

                                                                                                       .)6و3(اختصاص يابد
                                                                                                –آب مصرفي -12

 از آب چاه و يا آب  از آب تصفيه شده بهداشتي و همچنينامكان بهره برداريورزشگاهها بايد
 داشته راداشتي و ايجاد و حفظ و توسعه فضاي سبز خام براي مصارف دوش و سرويسهاي به

  ).در اولويت هستندبراي ساخت واحداث ورزشگاه زمينهاي داراي اين ويژگي (دنباش

 گاه ورزشكاران و تيمها بالبته نيازمنديهاي ديگري مانند نمازخانه،فروشگاه ورزشي و حتي خوا
باتوجه . )6و3(دنمورد توجه قرار گيرنيز از مواردي هستند كه مي تواند حتي با تفكيك جنسيت 

مراكز ورزشي متناسب با ويژگي هاي خود بايد داراي تركيب فضائي خاصي به موارد فوق 
  .باشند كه اين تركيب مي تواند به شرح جدول صفحه بعد باشد
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  تركيب فضايي مراكز ورزشي برحسب مقياس آنها

 نوع فضا
مراكز ورزشي 

 بزرگ

مراكز ورزشي 
 متوسط

ورزشي مراكز 
 كوچك

 :سالن هاي ورزشي چندمنظوره

  سالن بزرگ

*** 

** 

*** 

*  

*** 

*  
 *  ** ** سالن متوسط
 **  * * سالن كوچك
 *  ** ** سالن تمرينات

     فضاهاي پشتيباني
 ***  *** *** رختكن و سرويس هاي بهداشتي

  انبار

 جايگاه تماشاچي  
*** ***  *** 

 

 

 

* 

** 

 

**  

 

*  

       :خاصسالن هاي ورزشي 
       سالن بدنسازي و تمرين با وسايل

       وتجهيزات مكانيكي
** *    

    * *       سالن تيراندازي

     *       سالن اسكواش
     *       سالن بولينگ

     *  بيليارد     سالن 

  . پيش بيني آن در طرح ضروري است– الزم ***

   پيش بيني آن در طرح مطلوب است–مناسب   **

  .)6(گيري شود يش بيني آن در طرح توصيه مي شود ولي بايد براساس امكانات تصميم پ–ممكن  •

ثابت و جمع 
ش
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 -مالحظات محيطي ويژه ورزش

داختن به فعاليتهاي خاصي باشند تا امكان پر داراي شرائط محيطي ورزشي بايداماكن وفضاهاي
 ،رانكاداقل قابل تحمل براي ورزشكاران ومربيان و سايردست اندرحورزشي به نحومطلوب و

ر خاص به داوران و اين شرائط محيطي عالوه بر ورزشكاران ومربيان،به طو.وجود داشته باشد
) آموزش،تمرين و مسابقه(و در تمام موارد .تماشاچيان نيزارتباط پيدا مي كندبرگزاركنندگان و

: باشند مي شامل موارد زيراين مالحظات.بايد به آنها توجه نمود  

ويا تلفيقي ازهردو تامين  سه طريق مصنوعي،طبيعيا مي توان از نورسالنهاي ورزشي ر:نور
 .  )17(كرد

نورطبيعي سالنها ازطريق قراردادن نورگيروپنجره درسقف وديوارهاي سالنها  : نور طبيعي 
 . استاقتصادي تر وارزان تر از نور مصنوعي آن  بزرگترين مزيت،تامين مي شود

 به دليل  حركت انتقالي -ط سالن يكنواخت نيستدرتمام نقا توزيع نور:  مهمترين معايب
فقط در ساعاتي از روز   - سايه ايجاد مي  كند -خورشيد،توزيع نور دائما درحال تغيير است

 .قابل استفاده است

براي تامين روشنايي ،بايد چراغها وپروژكتورها درخطوط - سالنهانور مصنوعيشرايط تامين 
آنها مزاحمتي   شوند تا برديد بازيكنان عمود نباشد وبرايطولي ديوارهاي سالن تعبيه)اضالع(

 .)17(ايجاد نكند

 : ساير ويژگيها وشرايط استفاده ازنورمصنوعي

 ده ازسالن درطول شبانه روزااستف) الف

 توزيع يكنواخت نوردرتمام نقاط زمين بازي )  ب

  در سالناجتناب ازنورشديد وزننده)  ج
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   ات مورد نياز سالن و تجهيزاتا براي تعويض وتعميردردسترس بودن نوردهنده ه)   د

 ).با نصب ژنراتور(...اي لحظات قطع برق اصلي سالن وراضطراري بروناز بهره گيري امكان)  ه

ورودي رامي  نور.نورطبيعي كه مستقيماً وارد سالن مي شود،به طوريكنواخت توزيع نمي گردد
نوري،ماليم تر توزيع كردسقفهاي معلق مانند يك معلق يايك مانع  توان با استفاده ازيك غشاي

  .نورطبيعي ومصنوعي شود صافي مسطح،مي تواند باعث تلفيق

 ،رسمي و جهاني لوكس وانجام مسابقات 800 تا  600 بين تمرين جهتروشنايي شدت       
ي  لوكس باشد و براي تعيين ميزان نور از ارتفاع يك متر1500 تا 1000روي منطقه بازي بايد 

ع نوري بايد در سقف  منابهمانطوركه قبال اشاره شد،.باالي سطح زمين اندازه گيري مي شود
نحوي كه  ي و بدون انعكاس صورت گيردبهدكامالً عموونورپردازي به طورپيش بيني شود

. )17(وتماشاچيان ايجاد مزاحمت نكندي ورزش هاي برنامهشركت كنندگان در درديد  

 سقف ها رابايد ازموادي بارنگ روشن مقاوم دربرابررطوبت  - سقف،چراغها وپنجره ها 
همچنين .،خصوصا براي استخرهاي شناوجود داشته باشدبايدبرق اضطراري هميشه .ساخت
پنجره .روشنايي كافي وجود داشته باشدد تا ن نصب شوها بايد مستقيما برباالي رختكنييچراغها

تقريبا (اينچ 36و بلندي )  سانتيمتر60قريبا ت(اينچ 24هاي نصب شده برديوارهاي كناري بايد 
  . )17(از سقف فاصله داشته باشد) سانتيمتر90

درجه حرارت هميشگي سالنهاي : دماي سالنهاي ورزشي-دماي اماكن وفضاهاي ورزشي
  . درجه سانتيگراد باشد22 تا 10ورزشي بايد بين 

ولي . درجه تنظيم شود 20 هنگام ورود ورزشكار به سالن يا شروع تمرين دماي سالن بروي
به طور معمول با . درجه مناسب است20پس ازگرم كردن وشروع فعاليت،درجه پايين تراز

 درجه 15 تا 10توجه به فعاليت ورزشكاران دماي محل برگزاري تمرينات و مسابقات بايد بين 
  .)17( مي باشددماي الزم براي تماشاچيان بيشتراز دماي محيط فعاليت ورزشكاران.باشد
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كه . و رطوبت سالنهاي ورزشي را بايد عايق كاري نمود، دمابراي كنترل صوت-عايق كاري
                                                                                                                                 :عبارتند از

بيشترين صداي ايجاد شده در :  سالنهاي كفعايق كاري صوت-عايق كاري صوتي -الف
در نتيجه بايد از .سالنهاي ورزشي ناشي ازحركت بازيكنان وبرخورد توپ با كف سالنهااست

   .كف پوشهايي استفاده نمود كه عايق صدا باشند

مي توان ازباريكه هاي چوب،صفحات فشرده براي عايق كردن ديوارها:عايق كاري ديوارها
  .سيماني عمودي استفاده كرد صداگير،وقالبهاي

عمده ترين سطوح كنترل صدا هستند وبايد به گونه اي طراحي :عايق كاري سقف پشت بام
  شوند كه حداكثر در دوثانيه صدا را منعكس كنند

 برف ذوب شدهعايق كاري كف پشت بام  از   نفوذ آب باران و -كاري رطوبتي عايق-ب
 جاور باران نيزدر مناطق پر باران بايد از اين عايقجلوگيري مي كند ضمن اينكه ديوارهاي م

                                                                                      . برخوردار باشندمناسب
سقفها نيز بايد از عايق حرارتي عالوه برتاسيسات حرارتي ،ديوارهاو-عايق كاري حرارتي-ج

تنظيم وكنترل دماي سالنهاي ورزشي، اغلب ازسيستم حرارت مركزي براي.برخوردار باشند
  : كه عبارتند از خاصي استمزاياي كه داراي .انجام مي شود

 .مصرف مي شود) موتورخانه( سوخت مورد نياز فقط دريك محل-الف

 . كنترل،رسيدگي ونگهداري سيستم به نيروي انساني كمتري نياز دارد-ب

مثل آتش سوزي  گراد،احتمال بروز حوادثي درجه سانت85 تا80دل  با داشتن حرارتي معا-ج
 .كمتراست

             .)17( نيست درفصل تابستان نياز به جمع آوري وانباركردن وسايل تبادل حرارت-ه
يكنواخت نگهداشتن رطوبت و تأمين هواي تازه ، يكي از ضروريات  به منظور -تهويه مناسب 

كافي هواي سايل تهويه دراماكن ورزشي بايدو. استتهويهن هواوورزشي سيركوالسيوسالنهاي 
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 و ودرمواردي كه باز. كردمي توان ازهواكش سقفي استفاده وبراي تهويه هوا .وجودداشته باشد
 الزم است،بايد فاصله آنها ازسطح زمين بقدري باشد كه بتوان  براي تهويهبسته كردن، پنجره ها

      .)6(ل كردآنها را ازسطح زمين بخوبي كنتر

  .شرائط مطلوب محيطي در جدول  زير ارائه شده است

 

  شرايط محيطي مطلوب سالن هاي ورزشي

اهافض  
دماي مطلوب 

 )سانتيگراد(

ميانگين تعداد 
 )1(دفعات تعويض
 هوا در ساعت

تهويه هواي )2(
متر مكعب (محل 

به ازاء ) در دقيقه
 هر نفر

  )3( 55/0-85/0  3 10-20 سالن ورزشي
  2/0  2  18-22  اداريقسمت

  75/0 ۵  18-22 سرويس هاي بهداشتي
٢/٠  )4(4  21-27 رختكن و دوش  

  75/0  7  22 سالن استخر

 

منظور از تعويض هوا مقدار هوايي است كه بايد از فضاي مورد نظر به خارج ساختمان ) 1(
د و تخليه شود در اين قبيل فضاهاشامل توالت، حمام، و مكان هايي كه بوي تعفن و دو

كه حجم » فن« بايد با استفاده از هواكش يا وگازهاي حاصل از احتراق در آنها ايجاد مي شود
بيرون از ساختمان تخليه  با توجه به حجم فضا تعيين گردد، هواي محل را به و ظرفيت آن

نمود، بنابراين هيچ گاه نبايد هواي اين قبيل اماكن با كانال هاي برگشتي مربوط به دستگاههاي 
  .)6 (تهويه درارتباط باشد
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به داخل فضاي » فن«منظور از تهويه مقدار هوايي است كه به صورت اجباري توسط ) 2(
هر  اي تهويهرمورد نظر  براي گرمايش و سرمايش فرستاده مي شود، حجم هواي مورد نياز ب

زشي فضا برحسب ارتفاع محل و سطح زيربنا تعيين مي گردد،فضاهايي از قبيل سالن هاي ور
قسمت اداري، غذاخوري، رختكن وفروشگاه و غيره توسط دستگاه  چندمنظوره، سالن استخر،
  .دنهاي تهويه تغذيه مي شو

در شرايطي كه تراكم جمعيت تماشاچي زياد و كشيدن سيگار مجاز باشد، هواي تازه تا ) 3(
  . متر مكعب در دقيقه بايد افزايش يابد5/1

  . بار در ساعت توصيه مي شود10  ،هايي ظرفيت ن تهويه باپيش بيني) 4(

  : بايد به حيطه هاي زير نيز توجه گرددموارد فوق در ورزشگاههاعالوه بر 

                                                                            .باشندارتفاع الزم و مطلوب  سقفها داراي -1
 ايجاد زمينه هاي برايموزشي،رقابتي و تفريحي معيارهاي مطلوب آدر سالنهاي ورزشي -2

                                                                                     . رعايت شوندتفكيك براي بهره برداران
                                          . در نظر گرفته شودراحتي ديد تماشاگران از زمين و خطوط قانوني-3
 . بشود پيش بيني وجود شرايط مناسب براي حضور ناتوانان و كم توانان جسمي در محيط-4
داشته   وجودهاي مختلف براي مراجعه كنندگان محيطامكان نصب تابلوهاي راهنمايي در-5

                                                                                                                        .باشد
وروديهاي سالنهاي ورزشي بايد براي ورود و خروج دستگاهها و تجهيزات ورزشي كه بايد -6

اندازه هاي دستگاهها و تجهيزات ورزشي در هنگام طراحي (در آن نصب گردند،مناسب باشند
                                                                                           ).و اجرا مورد توجه قرار گيرند

 اماكن ورزشي بايد حتماداراي امكانات ارتباطي نظير تلفن باشند،تا در مواقع ضروري -7
عالوه برآن،برق اضطراري براي .تماس بگيرند... مسئولين بتوانندبامراجع امدادي،بهداشتي و 

ضمن .محل برگزاري مسابقات رسمي ضروري استورزشگاهها و خصوصا استخرهاي شنا و 
اينكه با توجه به گستردگي فناوريهاي روز در مورد ارتباطات بايد در مورد بهره برداري از آنها 

  .)17و6(نيز پيشبيني هاي الزم بايد انجام گيرد
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،تاسيسات و تجهيزات و نيز  ورزشيخصوصيات و كيفيت اماكن-ايمني اماكن ورزشي
و كاركنان در )ورزشكاران ومربيان(بايد به گونه اي باشد كه استفاده كنندگان محيط اطراف آن 

آنها احساس امنيت كرده و قادر باشند توانايي ها و خالقيت هاي خود را رشد و تكامل 
 از اين .استفاده كنندگان و حتي كاركنان بايد با ميل و رغبت به مجموعه ورزشي بيايند.ببخشند

  : زير صورت پذيردرو ضروري است تدابير

  .اماكن ورزشي مطابق استانداردهاي فدراسيونهاي ورزشي احداث شوند-

  .اماكن و تاسيسات به صورت ايمن ساخته وتجهيز شوند-

  .تاسيسات و تجهيزات مناسب براي مواقع اضطراري ايجاد شود-

  . وسايل و تجهيزات ورزشي با كيفيت مناسب و ايمن به كار گرفته شوند-

  .و تجهيزات تنها براي فعاليت در نظر گرفته شده،به كار گرفته شوند وسايل -

  . وسايل و تجهيزات بر اساس شرايط مناسب نگهداري شوند-

  يا توجه يه موارد فوق در هنگام ساخت،تعمير و يا توسعه اماكن،تاسيسات و تجهيزات ورزشي

دامات اجرايي توجه كافي راقزمينه فعاليتهاي ورزشي عالوه ببه مسائل ايمني وبي خطر بودن در
 براي ايمني بيشتر به صورت كتبي تضمين پيمانكار براي انجام تمامي تدابيروابزار الزمواز.بشود

                                                                                                         . گرفته شود
 از تهيه و خريد وسائل ورزشي،نظر كارشناسان در باره ايمني در اين رابطه ضروري است قبل

و بي خطر بودن آنها و يا ابزار الزم براي ايمن سازي آنها جويا شد،و به عالئم و توضيحاتي 
                                                   .)14(كه در زمينه ايمني آنها وجود دارد،توجه كافي مبذول شود

 استاندارد سالنهاي ورزشي براي حفظ سالمتي ورزشكاران ،مربيان و داوران بايداز زمينهاي
اين فواصل ايمني در بازيهاي مختلف .ديواره هاي كناري و طولي فواصل ايمني داشته باشند

 صفحه طبق جدول)اين فواصل بر اساس قوانين ومقررات فدراسيونهاي ذيربط تهيه شده است(
  .توصيه مي گردندبعد



 

  

  
40 

  ول حريم ايمني اماكن ورزشيجد

  كناره هاي طولي  انتهاي زمين
  چگونگي مكان  چگونگي مكان

يف
رد

  

  

تفريحي   نام بازي
  عمومي

استاني   باشگاهي
  منطقه اي

  -ملي

  بين المللي

تفريحي 
  عمومي

استاني   باشگاهي
  منطقه اي

  -ملي

 بين المللي
  متر2  ترم2  متر2  متر2   متر3   متر3   متر3   متر3  بسكتبال  1
  متر5  متر5  متر5  متر3-5  متر9  متر8-9  متر5-9  متر5-8  واليبال  2
   متر1   متر1   متر1   متر1  متر2  متر2  متر2  متر2  هندبال  3
   متر5/4  5/4  5/4   متر5/3   متر4   متر3   متر3   متر5/3  فوتسال  4
   متر3   متر3   متر3   متر3 متر5 متر5 متر5 متر5  فوتبال  5
  متر6  متر6  متر6  متر6  متر6  متر6  رمت6  متر5  تنيس خاكي  6
  متر15/2  متر15/2  متر15/2  متر15/2  متر24/6  متر24/6  متر24/6 متر24/6  پينگ پنگ  7
-5/1  كشتي  8

  متر2/1
-5/1 متر2/1-5/1 متر2/1-5/1  متر2/1-5/1 متر2/1-5/1 متر2/1-5/1 متر5/1-2/1

  متر2/1
  متر4  متر4  متر4  متر4  متر4  متر4  متر4  متر4  جودو  9
   متر3   متر3   متر3   متر3  متر2  متر2  متر2  متر2  كاراته  10
  متر2  متر2  متر2  متر2  متر2  متر2  متر2  متر2  تكواندو  11
-1  وشو-كونگ فو   12

  متر65/0
-1  متر65/0-1  متر65/0-1  متر65/0-1 متر65/0-1 متر65/0-1  متر1-65/0

  متر65/0
  متر3/2  متر3/2  متر2  متر2  متر3/2  متر3/2  متر2  متر2  بدمينتون  13
  _  _  _  _  _  _  _  _  دو وميداني  14
   متر3   متر3   متر3   متر3   متر3   متر3   متر3   متر3  دوچرخه سواري  15

   متر3   متر3   متر3   متر3   متر3   متر3   متر3   متر3  ژيمناستيك  16
  متر1  متر1  متر1  متر1  متر5  متر5  متر5  متر5  تيراندازي   17
  25/1  متر10  رمت10  متر10  متر10  با كمانتيراندازي   18

  متر5/1تا
25/1  
  متر5/1تا

25/1  
  متر5/1تا

25/1  
  متر5/1تا
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  _  _  _  _  _  _  _  _  سوار كاري  19
  متر2-4  متر2-4  متر2-4  متر2-4  متر3-6  متر3-6  متر3-6  متر3-6  استخرهاي شنا  20
  _  _  _  _  _  _  _  _  اسكواش  21
آمادگي جسماني و   22

  ايروبيك
  متر4  متر4  متر4  متر4  متر5  متر5  متر5  متر5

  متر5/2  متر5/2  متر5/2  متر5/2  متر5/2  متر5/2  متر5/2  متر5/2  زورخانه  23
  متر5  متر5  متر5  متر5  متر5  متر5  متر5  متر5  سنگنوردي  24

                                                                                          مقررات ايمني از حريق
  -هاي ورزشي براي محافظت ورزشكاران و تماشاچيان در برابر حريق النضوابط ايمني س

  :باشد ضوابط ايمني سالنهاي ورزشي به شرح زير مي

 اشاچيان درمواقع اضطراري وتمي ورزشي براي محافظت ورزشكاران وطرح واجراي سالنهادر
  مللي مانند بخشال استانداردهاي شناخته شده بينبروزحريق بايدشرايط ايمني مندرج دريكي از

 .)6( دفتر تحقيقات ومعيارهاي فني رعايت شود112 يا نشريه شماره BS 5588 از استاندارد 6
                         :گيرد عبارتست ازهاي ورزشي بايدموردتوجه قرار  ايمني كه درطرح واجراي سالنمواردعمده

رعايت زمان اسمي تخليه وتأمين فرصت كافي براي خروج ايمن ورزشكاران و تماشاچيان از 
  .سالن كه بر اساس نوع مسير فرار و تعداد صندلي ها متفاوت خواهد بود

رعايت حـداكثر مـسافت فـرار       -)راههاي خروج (ها    تدارك راههاي متعدد فرار از كليه صندلي      
راه فـرار   -ايجاد راههاي خروج  . تماشاچي تا مسير حفاظت شد     از هر صندلي  ) دسترس خروج (

هاي تماشـاچي يـا      هاي ورزشي عبارتست از فاصله بين صندلي        از حريق يا راه خروج در سالن      
فاصـله بـين صـندلي تماشـاچي تـا          (زمين ورزشي تا معبر عمومي كه شامل دسترس خـروج           

و خـروج نهـايي ياتخليـه       ) ارمسيرهاي حفاظت شده فر   (، خروج   )مسيرهاي حفاظت شده فرار   
                        .باشــد مــي) فاصــله بــين انتهــاي يــك خــروج و يــك معبــر عمــومي       (خــروج 

هاي ورزشي بايد در نظر گرفته شـود شـامل            هاي خروج كه در طراحي سالن       ضوابط اصلي راه  
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هـا، مـدت زمـان تخليـه،     ها بر حسب بار متصرف، بررسي ظرفيت و تعداد راه      بندي سالن   دسته
هاي   ، حداكثر دسترس خروج، تخليه خروج و جانمايي صندلي        )خروج(مسيرهاي حفاظت شده    

  .گردد تماشاچيان مي

هاي ورزشي سرپوشيده ظرفيت راههاي خروج بايد همانند تصرفهاي تجمعي بـر پايـه           در سالن 
  . ثانيه تعيين شود200زمان اسمي خروج 

ها راه فـرار از حريـق شـامل           هاي تماشاچيان بايد كليه بلوك      در طراحي و بلوك بندي صندلي     
  .دسترس خروج، خروج و تخليه خروج در نظر گرفته شود

براي هرصندلي ويا هر نقطه ديگري درسطح كـف هرسـالن ورزشـي بايـد حـداقل دو مـسير                    
 متفاوت مستقل به منظور هدايت ورزشكاران و مردم به فضاي آزاد به وسيله يكي از دو طريـق                 

  :زير وجود داشته باشد

حداكثر طـول   و يامسيرهاي حفاظت شده منتهي به خروج نهايي) تخليه خروج(خروج نهايي 
فاصله بين دورترين صندلي تماشاچي تـا درهـاي خـروج منتهـي بـه مـسير                 (دسترس خروج   

  :مقاطع .  متر توصيه شده است22هاي ورزشي  در سالن» خروج«حفاظت شده فرار 

دسترس خروج از دورترين صـندلي  .ه از يك جايگاه دائمي و زيرگذر مربوطالف ـ مقطع نمون 
  .تماشاچي شروع شده و تا درهاي خروج منتهي به مسير حفاظت شده محصور ادامه يافته است

ها بايد با  پله ها و مسيرهاي فرار و نيز راهروهاي بين بلوك صندلي ها و راه يعرض مفيد خروج
 نفر 20 افرادي كه ممكن است در سالن حضور يابند بر اساس هر در نظر گرفتن حداكثر تعداد

.  متر كمتر باشد1/1حداقل فرعي هر خروج يا مسير فرار نبايد از .  سانتيمتر محاسبه شود11
  .دهد   متر را نشان مي2/2 متر تا 1/1 ظرفيت راههاي خروج با عرض 2-1جدول 
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  )6(ظرفيت و عرض راههاي خروج

حداكثر 

  ادتعداد افر

عرض راه 

 )متر(خروج 

حداكثر 

  تعداد افراد

عرض راه 

 )متر(خروج 

حداكثر 

  تعداد افراد

عرض راه 

 )متر(خروج 

200  

220  

240  

260  

1/1  

21/1  

32/1  

43/1  

280  

300  

320  

340  

54/1  

65/1  

76/1  

87/1  

360  

380  

400  

600  

98/1  

09/2  

20/2  

30/3  

 متر باالتر از سطح 2ع  تا ارتفابه طور كلي عرض راههاي خروج در تمامي طول مسير بايد
آمدگي   سانتيمتر براي پيش5/7اختيار باشد و ممكن است حداكثر كف كامالًآزادوبدون مانع در

  . سانتيمتر براي ازاره در نظر گرفته شود3نرده و 

ممكن است از نوع مقاوم سازد هاي بنامرتبط مي اي ورزشي را به ساير بخشه درهايي كه سالن
شود بايد از نوع   ليكن درهايي كه به فضاي آزاد باز مي،دنسته شو انتخاب شوحريق و خود ب

درهاي فرار از حريق بايد از طرف خارج بسته بوده و از سمت . دندرهاي فرار از حريق باش
د به نحوي كه در مواقع اضطراري به سهولت و فوريت مورد استفاده نداخل قابل باز شدن باش

رها همچنين بايد طوري ساخته و نصب شود كه هنگام بسته بودن، اين گونه د. دنقرار گير
ساير مشخصات (د نسطح داخلي آن با سطوح ديوارهاي مجاور به صورت هم سطح قرار گير

 دفتر تحقيقات و 112 از نشريه شماره 2-3-6درهاي حريق بايد مطابق با شرايط مندرج در بند 
ور بند پلكانها و مسيرهاي حفاظت شده فرار از نظر استاندارد ديوارهاي د).دنمعيارهاي فني باش

د ليكن در هر نايستايي و عملكرد در برابر حريق بايد متناسب باميزان مخاطره انتخاب شو
 نيز 12 از نشريه 3-1-4به بند ( دقيقه كمتر باشد 30صورت نوع مقاومت حريق آن نبايد از 

  ).رجوع شود
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ت الزم براي استفاده معلولين در مواقع اضطراري بايد در طراحي راههاي فرار از حريق تسهيال
  .در نظر گرفته شود

در طرح و اجراي مسيرهاي فرار به منظور تسهيل در امر تخليه و كمك به كار مبارزه با حريق 
سيستم تهويه دود بايد به نحوي طراحي . هاي الزم براي كنترل دود بايد به عمل آيد بيني پيش

  .يا الكتريكي همراه با ورود هواي جايگزين صورت گيردشود كه تخليه طبيعي 

) مجهز به درزگيرهاي قابل انعطاف( درهاي حريق سيلهمسيرهاي حفاظت شده فرار بايد به و
بعالوه، به منظور جلوگيري از . دندر برابر نفوذ و انتشار دود در مدت تخليه حفاظت شو

بعمل آيد كه ممكن است به صورت طبيعي حركت و انتقال دود، كنترل وسايل تهويه نيز بايد 
  :يا با استفاده از وسايل مكانيكي به شرح زير انجام شود

گونه  اصوالً تهويه طبيعي براي زمان مبارزه با آتش مناسب است و اين-ي الف ـ تهويه طبيع
زشو هاي با ها و دريچه نشانهاي آموزش ديده و با استفاده از پنجره ها بايد به وسيله آتش كنترل

                                                                                             .مناسب انجام شود
رهاي حفاظت سيستم تهويه مكانيكي به وسيله ازدياد فشار هوا در مسي-ب ـ تهويه مكانيكي

و در  جام شود يا مشابه آن ان )BS 5588 Part 4 (اساس استانداردبر بايد شده فرار
  .هاي مناسب اقدام گردد  نشده بايد به وسيله هواكشتمسيرهاي حفاظ

ند ن به نحوي كه تماشاچيان در مواقع اضطراري بتوا،دن شوخروج از سالن بايدمشخص اههاير
عالمت گذاري راههاي خروج . دهر زمان راه خروج را يافته و از سالن خارج شونبه آساني در

  Part4 5499  :المللي مانند يايكي ازاستانداردهاي بين112نشريه شمارهاز 8-6طبق بندبايدبر
BS انجام شود.  

آميز از قبيل موتورخانه تاسيسات مكانيكي،  طراحي فضاهاي مخاطره-آميز فضاهاي مخاطره
هاي  كه ورود به اين قبيل اماكن از محلانجام گيرد پست برق، انبار و مانند آن بايد به نحوي 

  .)6(پذير نباشد ده عموم امكانمورد استفا
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هاي ورزشي، با توجه به  در طراحي سالن-هاي هشداردهنده و اطفاي حريق سيستم

ضوابط بناهاي تجمعي، بايد يك سيستم هشدار حريق در نظر گرفته شود و براي اطفاء حريق 
 استفاده هاي دستي كننده هاي خودكار و انواع خاموش در اين گونه بناها بايد از خاموش كننده

 دفتر 112 از نشريه 6-4 و 7-4-3-1 تأسيسات برقي سالنها و نيز بندهاي  سيستمبه (.گردد
  .)تحقيقات و معيارهاي فني مراجعه شود

هاي بارنده  ها، شبكه كن نشاني، آتش خاموش هاي آتش وسايل مكانيكي اطفاء حريق از قبيل لوله
مقرارت حفاظت و فرار از حريق اداره و همچنين سيستم تهويه دود بايد مطابق ضوابط و 

در مواردي كه اداره .نشاني محل و تائيد كارشناس حفاظت در برابر حريق باشد آتش
 بارنده را ضروري  نشاني محل و كارشناس حفاظت در برابر حريق استفاده از شبكه آتش

  . تشخيص دهند طراحي، نصب و نگهداري آن الزامي خواهد بود

هاي بارنده خودكار بايد بر اساس يكي از استانداردهاي شناخته شده   طراحي و نصب شبكه
در اين زمينه » نشاني كميته دفاتر آتش«مقررات تدوين شده به وسيله (المللي انجام شود  بين

 سانتيمتر در ديوار 60× 60يك دريچه قفل شو با ابعاد .)ممكن است مورد استفاده قرار گيرد
  .بيني شود ارك خودرو مربوط پيشخارجي سالن درمجاورت محل پ

ظار و به سهولت المقدور دور از انت ها بايد در داخل سازه جاسازي شود و حتي مسير عبور كابل
                                                                                   .قابل دسترسي باشد
                                                                                            -سيستم اعالم حريق

اساس يكي از شي بايدبرهاي ورز اجراي سيستم اعالم حريق براي سالنـ طراحي و الف
ب ـ       . انجام شود)  يا مشابه آنBS 5839مانند (استانداردهاي شناخته شده بين المللي 

كه هنگام تخليه سالن موجب هراس بيهوده نشود و تعداد سيستم بايد به نحوي طراحي شود 
  .هاي ناشي از آژيرهاي خطر به حداقل كاهش يابد تخليه

 كثيري از حاضران در  پ ـ آژيرهايي كه داراي صداي ناهنجار است و موجب هراس جمع
  .شود نبايد مورد استفاده قرار گيرد سالن مي
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ي ب و پ فوق، يك روش مناسب اين است كه ت ـ براي انطباق با شرايط مندرج در بندها
سوزي سيستم پخش صداي عمومي سالن به عنوان منبع اوليه براي اعالم تخليه  در هنگام آتش

هاي چشم زن كه در نقاط مختلف سالن نصب  مورد استفاده قرار گيرد و به وسيله چراغ
  .ر گيردشود و صداي آژير در محل كار كاركنان عمليات مورد پشتيباني قرا مي

هاي اعالم حريق كه در نقاط  هاي ورزشي عالوه بر شستي ث ـ در سيستم اعالم حريق سالن
شود،  ها، جنب درهاي خروجي، آشپزخانه، موتورخانه وغيره نصب مي مختلف سالن، سرپله

زا و  دتكتورهاي خودكار نيز بايد براي مناطق داراي ريسك زياد از قبيل انبار كاالهاي آتش
  . كشتي و غيره در نظر گرفته شود ند انبار تشكسوزا مان

هاي ناشي از آژيرهاي نابهنگام را ممكن است به وسيله ايجاد تاخير زماني در مدار  ج ـ تخليه
نمودار زير . شود، كاهش داد اعالم حريق، كه موجب مهلت براي بررسي كاركنان ايمني مي

  .دهد ار اعالم حريق را نشان مينمودار گردشي نمونه براي ايجاد تأخير زماني در مد

كه هنگام تخليه  روشنايي سالن به نحوي مرتبط شودسيستمبادسيستم اعالم حريق باي  ـچ
جدول فضاهاي تركيبي سالنهاي ادامه در.روشن شودي فراربه طورخودكاراضطراري مسيرها

ان ارائه بزرگ،چند منظوره ارتفاع بلندوسالنهاي سايزكوچك وجدول حريم هاي ايمني آنسايز
                 .)6(مي گردد
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  * * ) فوتسال- واليبال– هندبال –بسكتبال (–شامل ورزشهاي تيمي ) 48 *24(سالن ورزشي چند منظوره   

  

 مترمربع است كه با توجه به پاركينگ مورد نياز به متراژ كل افزون 25 اتومبيل 2حداقل فضاي مسقف براي استقرار (
  .گردد مي

 Mابعاد 

  فضاي مورد نياز  رديف

ول
ط

ض  
عر

اع   
رتف

ا
  

حد
ت وا

ساح
م

  )م م(

داد
تع

كل  
ت 

ساح
م

)
M

2
(  

حي
طرا

س 
كال

اث  
حد

قه ا
طب

  

  توضيح

    1    6  1  6  3  2  3  اطالعات و گيشه   1

2  1    
3  

  ابعاد زمين  بازي

  و حريم
    1  هندبال  1008    1008  5/12  24  42

    1    10  5  2    3  7/1  سرويس بهداشتي   4

    2-1    9  1  9      3  هاي اوليه  كمك  5

    1    24  12  2        رختكن والكر   6

    1    8  4  2        دوش  7
    2    40        5  8  بدنسازي   8
    1    6    6    2  3  تأسيسات   9
    1    16    16    4  4  تريا/ بوفه  10
    1    30    30    3  10  سكوي تماشاچيان   11
 ارتباطي فضاي  12

  دروني و ورودي 
      30    30    1-2    

    1    12  2      3  4  اطاق داور و مربي   13

    1    24        3  4  اطاق اداري  13

    1    6        2  3  اطاق نور و صدا  14

    1    -        5/2  4  انباري   15

    -    -            پاركينگ *  16

    2-1          6  5/2    پله  راه  17

        1276            جمع كل   18

        2855            عرصه   19
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  يسالن ورزشهاي تشك

 مترمربع است كه با توجه به پاركينگ مورد نياز به 25 اتومبيل 2حداقل فضاي مسقف براي استقرار (
  .گردد  ميمتراژ كل افزون

                                                                                

 Mابعاد 

يف
رد

 نيا  
ورد

ي م
ضا

ف
  ز

ول
ط

ض  
عر

اع   
رتف

ا
  

ت 
ساح

م

حد
وا

  )م م(

داد
تع

ت   
ساح

م (كل
M

2
حي  )
طرا

س 
كال

اث  
حد

قه ا
طب

  

  توضيح

        6  1  6  3  2  3  اطالعات و گيشه   1

            4  5/16  5/22  ابعاد زمين   2

        2/1  7/1  حريم    3
125/371  

      

        10  5  2    3  3  سرويس بهداشتي   4

        9  1  9        هاي اوليه  كمك  5

        24  12  2        رختكن والكر   6

        10  5  2        دوش  7

        -            بدنسازي   8

        66        2  3  تأسيسات   9

        20    6    4  5  تريا/ بوفه  10

        30    20    3  10  سكوي تماشاچيان   11

فضاي ارتباطي دروني و   12
  وردودي 

  3    30    30        

        12    30      4  اطاق داور و مربي   13

        24        3  4  ق اداري اطا  14

        6  2      3  3  اطاق نور و صدا   15

        10        2  4  انباري   16

        30        5/2    پاركينگ*  17

                    پله  راه  18

        1984            جمع كل 
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  منابع و مواخذ فصل سوم
  .  قانون برنامه چهارم توسعه 117بند الف ماده  - 1

  .ه توسط ناظر اين پژوهشداعالم شكت توسعه و تجهيزرسياستهاي ش- 2

موسسه . تاليف دكتر مجيد جاللي فراهاني–جهيزات ورزشي  مديريت اماكن تاسيسات و ت-3 
  1388.دانشگاه تهران-انتشارات 

ترجمه سيد محمد حسين رضوي ومحسن -جان آراولسون-مديريت اماكن و تجهيزات ورزشي- 4
  .1382- موسسه انتشاراتي نور -بلوريان و داريوش خواجوي

  :  يت بهترين مقاالت مهندسي به آدرسمقاله ارائه شده در سا-مهندس جمال الدين اسفنديار - 4
com.khakzad.www                                

  .  www.view.negah.ir    مقاله موجود در–كارشناس ارشد معماري .سوسن يزداني - 5

 - ، جلد دومه و بودجهسازمان برنام - موازين فني ورزشگاههاي كشوركتب برگرفته شده از -6
  132- 2نشريه شماره 

                            com.iranblog.215.farspix.www                 -مصالح ساختماني بر اي ورزشگاهها

، انتشارات دانش و فن، 964-6471-90-0 كباري، شابكاجزاء ساختمان و ساختمان، سياوش   - 7
      .  2008سالنوامبر : ، بازديدالين همشهري آنو.، بخش كليات ساختمان 1386چاپ 

- 7شماره –ال دومس–پايگاه اطالع رساني معماري وشهر سازي  arch noisآرك نويز - 8
  .1386مرداد

ورفتار و طرح لرزه اي ساختمانهاي بتن مسلح و .بتن و بتن فوالدي،دكتر شمس الدين نجاتي - 9
    om/ir.icivil.www     : بتن ايران برگرفته از سايت2800فلزي،عباس تسنيمي و آئين نامه 

      .moshaveriso.wordpress.co www          :سايتتعريف ارائه شده در   -10
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  www.cra.ir/standards                           : تعريف ارائه شده در سايت-11

  -اسبي و دوستانترجمه ،مهندس پيمان طهم-مايك جنكينز- مواد در تجهيزات ورزشي- 12   

  .1386دي ماه.انتشارات باستان

ASET Services, Inc. Educational Document  American Sports             -  13   
 
Engineering and Testing Services- www.asetservices.com 

دكتر احساني و اسماعيل –پاور پوينت ارائه شده در خصوص تاسيسات و اماكن ورزشي -14
  دانشگاه گيالن.گنهزن

   به شركت ورزش شهرمطالب ارائه شده توسط شركت آلوت-مهندس شطي - 15.

   سايت آفتابروزنامه سالمت مقاله درج شده در–16
http://www.aftab.ir/lifestyle/view/117770    

  :از طريق ، ورزشيتاسيسات واماكن - زنگنهدكتر محمد احساني ،اسماعيل– 17

 ppt.10facilitypowerpoint/com.googlepages.masoumi.siavash://http  
  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                              


