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بررسی ضوابط و استانداردهای طراحی استادیوم های ورزشی
(مطالعه موردی :شهرستان کرج)
*1

آناهیتا قربانی

 -1باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحدشهرقدس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1398/09/29 :

تاریخ پذیرش مقاله1398/11/25 :

چکیده
امروزه براي حفظ سالمت و رشد جسمی وروحی اهمیت دادن به ورزش و فضاهاي فیزیکی و اماكن ورزشی از مهمترین كاربریهاي
درون شهري هستند كه نقشی اساسی در بهبود كیفیت زیستی و افزایش معیارهاي زندگی مطلوب
شهروندان را دارند طراحی یک استادیوم در راستاي این هدف به عنوان یک فضایی سرپوشیده و در عین حال القاء حس محیطی
باز و آزاد براي بازیکنان و تماشاگران است .استادیوم در حقیقت محلی یا بهتر است بگوییم مکانی براي «تماشاي یک اتفاق» است.
بنابراین نحوه ي طراحی فضاي استادیوم ارتباط تنگاتنگی با واژههاي «تماشا كردن» و «اتفاق» خواهد داشت .طراحی استادیوم ها
بصورت راهبردي همراه با رعایت اصول و ضوابط طراحی نه تنها به لحاظ بعد روانی می تواند تاثیر مستقیم و سازنده اي در
میزبانانش داشته باشدبلکه همین امر موجب جذب تماشاگران بیشتر شده ،منبع درآمد بسیار خوبی ایجاب كرده و نهایتا به عنوان
یک ارزش افزوده منحصر به فرد در امور ورزشی محسوب می گردد.
با توجه به انواع تحقیق بنیادي ،نظري ،كاربردي و علمی ،تحقیق حاضر از نوع كاربردي است.روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع
روش تحقیقی -تحلیلی بوده كه در نهایت منجر به طراحی می شود.
در سیر طراحی و تدوین این پروژه ،موارد ذیل مورد بررسی قرار میگیرد:
طراحی بر پایه قوانین فیفا و ضوابط طراحی فضاهاي ورزشی ایرانطراحی استتادیوم با رعایت ضتوابط و استتانداردهاي طراحی از جمله :ارتفاع ها،استتاندارد دربهاي ورودي،پاركینگ ها ،گذرگاه ها وسطوح شیب دارو....
تعدادي از نمونه ها در دنیا و مقایسه آنها با نمونه هاي داخلی طراحی فضایی تأثیرگذار در كیفیت محیط شهري جهت ارتقا كیفیت ورزشواژگان کلیدی :ورزش ،استادیوم ،فضا ،طراحی
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مقدمه:
وجود یك فضاي مشخص براي هر فعاليت به تنهایی می تواند عاملی در جهت گسترش و كشش به سمت آن فعاليت
باشد .بر این اساس میتوان گام اول در گسترش ورزش را تخصيص فضا و تعيين فضاهایی با هویت ورزشی دانست.
وجود سازمان تربيت بدنی ،آكادمیهاي ورزش و مسابقات ورزشی در فضایی تخصيص یافته به این امر میتواند زمينه
ساز رشد و تحولی پویا در ورزش و تبعات اجتماعی آن باشد( .قربانی ،1395،ص.)3
بهبود مستمر در فعاليت ها و نوآوري خدمات امري ضروري است .بررسی سنجش پذیري از یافته هاي  30نمونه از
مطالعات تجربی از سال  1984تا  2003نشان می دهد كه نوآوري بطور مثبت بر عملکرد سازمان تأثيرگذار است صنعت
ورزش به عنوان یك صنعت سودآور شناخته می شود(پرتوي مهر )2:1395،
از آنجایيکه ورزش در باال بردن روحيه ي عمومی فرد مؤثر است،امروزه نياز كشور با توجه به روند رو به رشد جمعيت
در دنيا به فضاهاي ورزشی بيشتر شده است و كشورهاي مختلف سرمایه گذاري هاي متنوعی را بر روي طراحی استادیوم
هاي ورزشی انجام می دهند .براي این منظور مطالعه قوانين ومقررات رشته هاي ورزشی گوناگون وشرایط ایمنی استاندارد
زمين هاي ورزشی از نظر ابعاد ،وسایل و تجهيزات وسایر فاكتورهاي فيزیکی مانند نور،حرارت ،چرخش هوا...وهماهنگی
خدمات فنی ومهندسی براي منطبق ساختن فعاليت هاي آنها بااستاندارد هاي ورزشی  -تفریحی در احداث اماكن ورزشی
بسيار اهميت دارد( .صالحی خراجی  ،1398،ص.)67
بیان مساله:
طراحی استتادیوم ورزشتی برپایه خلق فضتایی بنا به موقعيت و كاربري معين ،همراه با ضتوابط و قوانين صتحيپ بر پایه
اجراي سازه با رعایت تمامی استاندارد ها و ضوابط می باشد(.گل زاده.)2:1398،
استادیوم های ورزشی از جنبه های مختلف در زمره بناهای خاص معماری قرار می گیرند که در آن ها فرم ،عملکرد
و معنا رابطه تنگاتنگی با اصول طراحی شهری پیدا می کند.خاص بودن این بنا در درجه اول به لحاظ مقیاس آن
نسبت به سایر بناها و نسبت به محیط شهری خواهد بود و در درجه دوم تعداد و تنوع کاربران آن ها که ممکن است
از مرز صدهزار نفر نیز فراتر رود .همچنین استادیوم ها به لحاظ هزینه ساخت و صرف منابع مالی و انسانی در میان
پرهزینه ترین بناها قرار دارند .با ت وجه به موارد ذکر شده طبیعی است که دیدگاه طراحان ،سازندگان ،مالکان و کاربران
استادیوم دیدگاه هایی کامال متفاوت باشد و هریک در ابتدا جنبه ها و نیازهای خاصی را مدنظر قرار دهند .شناخت
این نیازها و ارائه راه حل مناسب هدف نخست در بهبود روند ساخت استادیوم ها شمرده می شود و گروه طراح به
عنوان نماینده تمامی اقشار مرتبط با استادیوم ،وظیفه ایجاد شرایط بهینه در این عرصه را برعهده دارد .مشخص است
که روند تغییر استادیوم ها از ابتدا تاکنون در پی کسب دانش بیشتر طراحان در زمینه های مختلف طرح معماری،سازه
 ،ایجاد رفاه و آسایش کاربران و رعایت شرایط بهینه اقتصادی بوده است و این روند تغییر پایدار خواهد بود و
درآینده نیز ادامه خواهد داشت( گرجی مهلبانی،1398،ص .)24

114

بررسی ضوابط و استانداردهای طراحی استادیوم های ورزشی

مواد و روش تحقیق:
با توجه به انواع تحقيق بنيادي ،نظري ،كاربردي و علمی ،تحقيق حاضر از نوع كاربردي است.روش تحقيق در پژوهش
حاضر از نوع روش تحقيقی -تحليلی بوده كه در نهایت منجر به طراحی می شود.
روش گرد آوري اطالعات در پژوهش حاضر ،جمع آوري اطالعات مورد نياز از شيوه هاي كتابخانه اي ،ميدانی و استنباط
آماري انجام گرفته است .ابزار گردآوري اطالعات كتب ،مجالت ،مقاالت و پایان نامه هاي مرتبط ،مصاحبه با افراد صاحب
نظر ،استفاده از تصویر ،نقشه و متن ،استفاده از نرم افزارهاي مربوطه ،استخراج مطالب الزم از منابع جامعه
آماري و روش نمونه گيري :مصاحبه با طراحان و سازندگان استادیوم هاي ورزشی  ،كه توانسته اند استادیوم هارا رعایت
تمامی استتاندارد ها و ضتوابط بستازند از طریق مصتاحبه معيارهاي طراحی استتادیوم باا مکان اجراي طرح بدستت می آید
و با استفاده از تکنولوژي هاي روز به روز شده و در طرح جدید بکار بسته می شود.
اهداف پژوهش:
 -1طراحی استتادیوم با رعایت ضتوابط و استتانداردهاي طراحی از جمله :ارتفاع ها،استتاندارد دربهاي ورودي،پاركين

ها

،گذرگاه ها و سطوح شيب دارو....
 -2طراحی فضایی تأثيرگذار در كيفيت محيط شهري جهت ارتقا كيفيت ورزش
-3طراحی بر پایه قوانين فيفا و ضوابط طراحی فضاهاي ورزشی ایران
ادبیات موضوعی و استانداردها
-

تعریف ورزش:

ورزش عبارت است از یك فعاليت نهادینه شده كه مستلزم كاربرد نيروي جسمانی شدید با استفاده از مهارت هتتتتتتاي
جستتمانی پيﭽيده به وسيله شركت كنندگانی است كه توسط عوامل درونی و بيرونی تحریك می شوند  .ایتتن تعریتتف
بتا فعاليتت هتاي ورزشی سازمان یافته ارتباط پيدا می كند ( .انصاري ، 1394،ص)3
فرهن

تاثير ورزش بر فرهن :
را می توان به عنوان مجموع ویژگی هاي رفتاري و عقيدتی اكتسابی اعضاي یك جامعه خاص تعریف كرد .واژه

تعيين كننده در این تعریف همان واژه اكتسابی است(ﺑﺮوس ،1386،ص)24
ورزش تمرین تفکر واقع گرایانه و پرهيز از تفکر ذهن گرایانه است .با ورود ورزش به فرهنتتتت
رسوم و ارزش و این تفکر به نفع فرهن

رﺋاليست رن

می بازد .ابعاد ﻏير مادي فرهن

ایده آليستت آداب و

نظير اعتقادات  ،نظير معماري و

تکنولوژي تحت تأثير ورزش وارد سير تکاملی می شوند( .حميدي، 1395،ص)4
-

محدوده جانبی زمین بازی:

محدوده اضتافی براي كناره زمين بازي و پشتت هر كدام از دروازهها مورد نياز استت كه میتواند به عنوان فضتاي نرمش
كردن و گرم كردن بازیکنان استتتفاده شتتود .این محدوده همﭽنين فضتتاي حركتی براي كمك داوران ،توك جمع كنها،
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پزشتك بازي ،نيروهاي امنيتی و رستانهها را فراهم میكند .توصتيه میشتود كه حداقل  6متر در پشتت خط طولی زمين
بازي و  7/5متر در پشت دروازهها به عنوان محدوده جانبی بازي در نظر گرفته شود( .اسدي،1394،ص )11
-

تعریف استادیوم:

ی ك استادیوم نوعی از ساختمان است كه تمام المان هاي مورد نياز ،شامل بخش هاي مسکونی ،تجاري خرده فروشی و
فراﻏت و تفریف را در خود جاي می دهد و همه آنها همراه با سایر خدمات و زیر ساخت هاي حمل و نقل ،یك (استادیوم
شهر)را می سازند(نادریان جهرمی،1398،ص.)3
-

تعیین هندسه استادیوم:

استتتتتادیومهتاي ورزشتتتی را میتوان بتا فرم و شتتتکتلهتاي متنوع طراحی كرد امتا لزوم مطتابقتت فرم بتا عملکرد در آن هتا
محدودیتهاي فنی و اجرایی در ساخت استادیوم ایجاد میكند .هر رشته ورزشی خاص نيازهاي عملکردي خاص خود
را دارد .مهمترین این نيازها فراهم كردن حداقل فضا و ابعاد براي زمين مسابقه است( .قربانی،1395،ص)62

شکل شماره ي : 1هندسه سکوها براي زمين فوتبال وپيست دو ميدانی
الف-هندسه نيم دایره اي ب -هندسه قوس نرم ج -هندسه بيضی
تعیین ظرفیت استادیوم:ظرفيت استتادیوم با توجه به نوع مستابقاتی كه در آن برگزار می شتود تعيين خواهد شتد مستابقات بينالمللی در هر كشتور
حداقل ظرفيت  30هزار نفر ،تورنمنتهاي قارهاي تتت ت مستابقات گروهی حداقل ظرفيت  40هزار نفر ،مستابقات جهانی
مراحل حذفی تت ت افتتاحيه و نيمه نهایی و فينال حداقل ظرفيت  60هزار نفر مسابقات جام كنفدراسيونها حداقل ظرفيت
 50هزار نفر( حسنيان مهر ،1397،ص .)5
-

طراحی بخشهای استادیوم:

در طراحی یك استادیوم می توان آنرا به چهار بخش اصلی تقسيم كرد .این تقسيم بندي به سهولت طراحی كمك می كند:
منطقه ي شماره  :1محل اصلی اتفاقات و انجام مسابقات ورزشی است در تقسيم بندي استتتادیوم ایتتن بختتش از نظتتر
تامين امنيت ارزش كمتري از فضاي منطقهی  1را دارا است.
منطقه ي شماره  :2فضاي استقرار تماشاچی بوده در واقع ميدان دید تماشاچی را تشکيل می دهد.
منطقه ي شماره  :3بخش خارجی فضاي نشيمن تماشاچيان بوه در واقع فضاهاي ارتباطی را شامل متت تی شتت تود.ایتت تن
بختش در داخل محدوده ي اصلی خارجی استادیوم قرار دارد و از نظر امنيتی درجه دوم را دارا است.
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منطقه ي شماره ي  :4بخش خارج از محدوده استادیوم است كه معموال فضاهاي پاركين

و ورودیهاي اوليه و كنتترل را

شتامل می شود این محدوده امن ترین فضاي استادیوم به شمار می رود .در استادیومهاي كوچکتر عموماً مناط 2و  3ادﻏام
می شوند( .محمدیان، 1395،ص)4
 تعيين جهت قرارگيري زمين:بر اساس استاندارد آلمان زمينهاي بازي كوچك یا بزرگ در محور طولی و در جهت شمالی تت ت جنوبی تنظيم میشوند.
انحراف از سمت شمال به سمت شمال ﻏربی و شمال شرقی تا حدود  15درجه امکانپذیر است .البته محور شمال ﻏربی
جنوب شرقی ارجحيت دارد)Nixdorf, Stefan ،2007( .
-

قوانین امنیتی جایگاه:

مرتفع سااختن ردیف اول  :تا ستطحی كه تهاجم تماشتاگران به جایگاه را ﻏير ممکن ستاخته و یا احتمال تهاجمات را به
حداقل كاهش دهد .ارتفاع  2/50mمطابق دستوالعمل فيفا در جام جهانی  2006مناسب است.
-

خندقها :

در نظر گرفتن یك پل عبوري روي خندق جهت سرویسهاي اضطراري ،راه حلی است كه در این موارد توصيه میشود.
())Nixdorf, Stefan ،2007
ابعاد پیشاانهادی خندق ها :عرض خندق حداقل  1/8متر ،ارتفاع خندق از طرف ستتکوهاي تماشتتاگران  2/5متر ،ارتفاع
خندق از طرف زمين مسابقه  0/95متر( دره گزنی ،1396،ص )8

شکل شماره  : 2نمایش ایجاد ارتفاع خندق در جلوي سکو ها
-

جایگاه تماشاگران :

تعداد تماشتاچيان مستابقات فوتبال در ستطپ ناحيهاي یك هزار نفر و در ستطپ استتان و منطقه حدود  20هزار نفر و در
سطپ ملی و بينالمللی حداقل  50هزار نفر و در سطپ المپيك حدود  120هزار نفر در نظر گرفته میشود بنا به این
تعریف حداكثر فاصتتله دید براي تماشتتاچيان در بازي فوتبال  189/7متر (حدوداً  190متر استتت) استتت( .گل زاده و
همکاران ،1398،ص .)7
-

جایگاه معلولین:

پيش بينی فضتایی معادل یك درصتد فضتاي استتادیوم براي معلولين ضتروري استت .فضتاي مناستب یك صتندلی چرخدار
فضتتتایی آزاد بتا عرض  0/9متر و عمق  1/4متر استتتت .فضتتتاي كتافی براي چرخش صتتتنتدلی چرختدار  1/4×1/4متر
است(قربانی:1395،ص)52
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ارتفاع ها:

قوانين در مورد ارتفاع الزم ،در یك فضتاي مستطپ كمتر از  50مترمربع حداقل  2/75متر ،بيشتتر از  100مترمربع حداقل 3
متر و یا بيش از  2000مترمربع بایستتی حداقل  3/50متر باشتد .به عالوه تنظيم ستاختار و عملکرد استتقرار در گاراژها و
فضتاهاي دستترستی بایستتی داراي حداقل  2متر ارتفاع بوده و نيز در زیر لوله هاي تهویه ،تيرهاي اصتلی و بخش هاي
ساختمانی دیگر واقع شود (حداقل ارتفاع  2متر و در صورت امکان  2/4متر باشد(.).مقررات ملی ساختمان)43:1396،

شکل شماره  : 3تعیین ارتفاع و شیب سکوها
-

تعیین ظرفیت استادیوم:

ظرفيت استتادیوم با توجه به نوع مستابقاتی كه در آن برگزار می شتود تعيين خواهد شتد .این ظرفيت كلی شتامل تمامی
ستکوهاي نشتستتن و یا ایستتادن در داخل استتادیوم ،فضتاي ویژه معلولين ،ستکوهاي اشتخاص مهم و مهمانان و رستانههاي
حاضتتر در استتتادیوم خواهد بود .براي مستتابقات داخلی هر كشتتور ظرفيت  10000نفر به عنوان حداقل ظرفيت تعيين
میشود .در ضوابط فدراسيون بينالمللی فوتبال براي مسابقات بينالمللی ظرفيتهاي زیر تعيين شده است:
جدول-1ظرفیت استادیوم در مسابقات بین المللی
مسابقات بينالمللی در هر كشور

حداقل ظرفيت  30هزار نفر

تورنمنتهاي قارهاي ت مسابقات گروهی

حداقل ظرفيت  40هزار نفر

مستابقات جهانی مراحل حذفی تتتت افتتاحيه و حداقل ظرفيت  60هزار نفر
نيمه نهایی و فينال
مسابقات جام كنفدراسيونها

حداقل ظرفيت  50هزار نفر

جدول شماره ی-1ظرفیت استادیوم در مسابقات بین المللی

-

فضاهای ورودی:

فيفا راهنماهاي امنيتی را جهت وسایط نقليه و پياده روها تعيين نموده است :به منظور سرعت و نظم بيشتر ،دسترسی ها
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و خروجی هایی تنظيم می شتود .ورودي ها ممکن استت به عنوان خروجی استتفاده نشتود .به منظور جلوگيري از تراكم
جمعيت بایستتی از فضتاهاي ورودي استتفاده شتود و از تردد افرادي كه در حال بازگشتت هستتند در این فضتاها جلوگيري
به عمل آید(حميدي و همکاران)9:1398،
-

استاندارد درهای ورودی:

ورزشگاه با  500متر عرض خروجی در یك دقيقه تخليه می شود .در صورت قبول استاندارد معمول ( 8دقيقه) و تخمين
 200متر طی طریق ،عرض خروجی براي  6دقيقه پيش بينی شده است( .مقررات ملی ساختمان.)62:1396،
-

گذرگاه ها و سطوح شیب دار:

مستيرهاي حركتی حداقل  1/2متر عرض دارند و در صتورتی كه براي صتندلی چرخدار طراحی شتده باشتند عرض آن ها
به  2متر می رستد .حداكثر شتيب ستطوح شتيبدار  %6استت .در بين دو پاگرد به عرض  1/5متر حداكثر طول شتيب نباید
بيش از  10متر باشتد شتيب هير رمپی نباید از  %8بيشتتر و فاصتله رمب بين دو پاگرد نيز از  5متر بيشتتر باشتد .اختالف
ستطپ بين ستطوح شتيبدار و زمين مجاور آن باید با ميله ها یا جداولی به ارتفاع  10ستانتی متر ایمن شتود .جنس ستطوح
شتتتيتب دار بتایتد ﻏيرصتتتيقلی بوده و در هر شتتترایط آب و هوایی از خطرهتاي ممکنته پيشتتتگيري نمتایتد( .مقررات ملی
ساختمان)83:1395،
-

ضوابط اقلیمی طراحی زمینهای ورزشی:

جهت گيري زمينهاي ورزشتتی باید به گونهاي باشتتد كه تابش نور مستتتقيم آفتاب هنگام بازي چشتتم بازیکنان را نيندازد
بنابراین محور طوالنیتر زمين ورزشتتتی باید در راستتتتاي شتتتمال و جنوب یا با انحراف حداكثر  15درجه به طرفين (و
ترجيحاً به ستمت ﻏرب) قرار گيرد،براي جلوگيري از تأثير بادهاي مزاحم ،مثل بادهاي سترد ،بادهاي شترجی یا ستوزان و
یا بادهاي با سرعت زیاد باید در جهتی كه باد مزاحم میوزد بادشکن احداث شود( .خجسته.)7:1394،
-

پارکینگ:

استادیوم ها اﻏلب با چندین هکتار پاركين

ماشين وا توبوس احاطه شده اند كه در عين عدم جذابيت ،باعث جدایی

استادیوم از محيط اطراف می شوند.
-

ایمنی:

ساختمان هایی كه خرابی آنها موجب تلفات زیادي می شود مانند یا هر فضاي سر پوشيده كه محل تجمع 300نفر در زیر
یك سقف باشد جز ساختمان هاي درجه ي و با اهميت زیاد از لحاظ موقعيت و طراحی در برابر زلزله می باشد .با توجه
به این كه كشور ما جز ناحيه ي زلزله خيز دنيا می باشد توجه به این امر و برنامه ریزي هاي مناسب اتخاب طراحی و بکار
گيري مصالف مناسب و سبك سازي و مقاوم سازي در اولویت قرار دارد ).آیين نامه ي)2800

-

ضوابط امنیتی و ایمنی طراحان استادیوم:

حصتار بيرونی استتادیوم كه كنترل اوليه بليط در آن صتورت میگيرد باید با دیوار و یا انواع حصتار با ارتفاع حداقل 2/5
متر تمامی محيط استادیوم را بپوشاند .نباید امکان باال رفتن و یا واژگونی این حصار وجود داشته باشد.
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نقاط ورود و خروج استتتادیوم و دستتترستتیهاي محيط اطراف آن باید طوري طراحی شتتوند كه جریان حركتی افراد ووسایل نقليه در داخل و خارج استادیوم را تسهيل كند.
تمامی دروازههاي ورودي استادیوم باید قابليت باز و بسته شدن سریع را داشته باشند تا خطري ایجاد نشود .دروازههايورودي بتایتد براي مقتاومتت در برابر انبوه جمعيتت مردم طراحی شتتتود .در زمتان بتاز بودن میبتایستتتت درهتا بته وستتتيلته
بولتهاي قوي ثابت نگه داشته شوند .این دربها باید در برابر آتش كامالً مقاوم باشند.
تمام نقاط ورود باید به دستتگاههایی براي بازرستی افراد و همﭽنين امکانات براي نگهداري اجستامی كه وارد كردن آنهابه استادیوم ممنوع است ،تجهيز شوند.
تجهيزات ميلگردانهاي ورودي و بازرستیها میبایستت به همراه دیوار محصتور كننده تعبيه شتوند و در برابر فشتار زیادجمعيت مقاوم بمانند و همﭽنين ضد آتش باشند.
نقاطی براي دستترستی اضتطراري (اورژانس) به زمين مستابقه باید وجود داشتته باشتد .خروجیهاي اضتطراري باید درحصار اطراف زمين بازي تعبيه شود.
براي جلوگيري از دستترستی ﻏيرمجاز ،استتادیوم میتواند حصتار (فلزي یا شتيشته ستکوریت) به ارتفاع  2/2متر ،گودال یا
فرورفتگی كه از ورود به حریم جلوگيري میكند و یا هر دوي آنها را داشته باشد.
خروجیهاي اضتطراري بهتر استت یك درب با پهناي حداقل  2متر داشتته باشتند و به قفلهاي اضتطراري تجهيز شتوند.رن

این درها باید با پيرامون خود متفاوت باشتند و با حروف و اعداد در دو طرف در قابل شتناستایی باشتند .وخدمات

كمك هاي اوليه و اورژانس و پليس و آتش نشتانی باید در اتاقهایی كه براي مركز فرماندهی آن ها طراحی میشتود قرار
گيرند .بهتر است این اتاقها داراي دید به جایگاه اصلی و زمين مسابقه باشند.
مراكز فرماندهی براي تيمهاي امنيتی بهتر استتتت در اتاقهاي كنار هم (تا یك فرم مركزي ایمنی را شتتتکل دهند) قرارگيرند .اتاق كنترل استادیوم و اتاق كنترل نيروهاي پليس هم بهتر است كنار یکدیگر باشند.
اتاق امن براي حدود  20نفر در محدوده امن و راحت قرار گيرد و به راحتی قابل دستترس باشتد ( .متقی فرد،1395،ص)9
اِلمان های انعطاف پذیر:
استادیوم از المان هایی مانند ردیف هاي صندلی ،پله و رمب ها ،ورودي ها و شکل سقف تشکيل شده كه انعطاف پذیر
نيستند و گاهی تطبيق آنها با یك نماي سنتی یا تركيب هنري دشوار است؛ حتی با چشم پوشی از قواعد سنتی ،تركيب
هنري و طر هاي نوآورانه این المان هاي سخت )در برابر انعطاف( ،پوشانده شده اند و براي رسيدن به ظرافت ،توازن و
سهولت ظاهري ك ه از اصول معماري خوب است ،مقاومت می كنند .این المان ها ،با سرسختی در بيان خویش پافشاري
می كنند و نتيجه اﻏلب چشم انداز خوبی ندارد( .صالحی خراجی،1395،ص.)6
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شکل شماره : 4نمونه های از اِلمان های انعطاف پذیر
-

تعداد سرویسهای بهداشتی:

 تا جمعيت  1000نفر براي هر  100نفر 1/2 :ستترویس براي بانوان و  2ستترویس براي آقایان ،تا جمعيت  20000نفر برايهر  100نفر 0/8 :سترویس بهداشتتی براي بانوان و  1سترویس بهداشتتی براي آقایان ،براي جمعيت بيش از  20000نفر
براي هر  100نفر 0/4 :سرویس بهداشتی براي بانوان و  0/9سرویس بهداشتی براي آقایان
فضاهای خروجی:
براي خروج عادي از استتتتادیوم می توان از الگوي درختی پيروي كرد .در این روش مستتتيرهاي كوتاهتر به مستتتيرهاي
بزرگتر و در نهایت به یك مستير اصتلی می رستند .عالﺋم نشتان دهنده خروجی ها باید كامالً واضتپ و قابل رویت باشتند و
در صورت امکان نورپردازي شوند( .دره گزنی،1396،ص)7
-

معرفی مصادیق:

استادیوم آشیانه پرنده:

شکل شماره- 4استادیوم آشیانه پرنده
(نگارنده)
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مکان پروژه :شهر پکن – كشور چين  ،طراحان :هرتزرگ و دمورن ،ظرفيت  80000 :نفر استادیوم ملی پکن توسط
معماران سوﺋيسی  DE MEURONو  HERZOQطراحی شده است استادیوم ملی پکن (آشيانه پرنده) نمونه اي برجسته
از كاربرد علم زیست سنجی BIOMETRICدر معماري مدرن به شمار ميآید .این ورزشگاه شامل اسکلت خارجی به وزن
 42000تن از آهن می باشد .و پوسته داخلی آن از پالستيك  2الیه تشکيل شده است كه در استادیوم را در برابر باد و
باران مراقبت ميکند و محافظی در برابر امواج ماوراء بنفش نيز می باشد .در برابر زلزله  8ریشتري نيز مقاوم است
(قربانی)175:1395،
-

استادیوم نقش جهان:

ورزشگاه نقش جهان ورزشگاهی چند منظوره و  75٬000نفري در شهر اصفهان در كشور ایران است .این ورزشگاه
دومين ورزشگاه بزرگ ایران به حساب میآید .ساختار معماري این ورزشگاه ،به ورزشگاه سن نيکوال در
شهرباري ایتاليا شباهت دارد و مشخصات فنی كلی ورزشگاه به ترتيب زیر است:
بيضی شکل در دو طبقه ،ظرفيت طبقه دوم 33 :هزار نفر ،مساحت كل ورزشگاه بر روي پالت فرم :به ابعاد  350*300و
به مساحت كل  103250متر مربع *( 10هکتارجاده اختصاصی ویژه ورزشگاه :به صورت دو باند مجزا به طول  1300متر
(،حميدي ،1396 ،ص.)13

شکل شماره  -5استادیوم نقش جهان
(نگارنده)
موقعیت جغرافیایی شهر کرج:
استتان البرز به مركزیت شتهر كرج ،با وستعتی حدود  175/4كيلومتر مربع و حریمی به وستعت  178/9كيلومتر مربع در
دامنۀ رشتتهكوه البرز مركزي قرار دارد و مركز شتهرستتان كرج میباشتد پهنه استتان شتامل شتهرستتانهاي :ستاوجبال ،،كرج،
نظرآباد ،و شتهرها و بخشهاي اشتتهارد ،آستارا ،طالقان ،چاربا ،،چندار ،تنگمان و شتهرهاي فردیس ،محمدشتهر ،كمالشتهر،
ماهدشتت ،مشتکين دشتت ،گرمدره ،كوهستار و شتهر جدید هشتتگرد میباشتد كه با توجه به موقعيت بستيار استتراتژیك به
عنوان چهارراه ﻏرب و شتمال كشتور محستوب میشتود در مقياس كلی منطقۀ كرج همانند ستایر بخشهاي استتان البرز در
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فصتول سترد ستال متأثر از ستيستتمهاي شتمالی و شتمال ﻏربی و ﻏربی به ویژه جنوب ﻏربی بوده و ریزشهاي جوي آن كه
از ماههاي آبان و آذر آﻏاز و تا اواستتط اردیبهشتتت ماه ادامه دارد ،تابعی از فعاليتهاي ستتيستتتمهاي فوق میباشتتد.
اسدي ،1394،ص.)61
-

وضعیت عمومی نظام حرکت در محدوده طراحی :

ستایت انتخاب شتده براي این مجموعه ي ورزشتی در جوار اتوبان كرج -قزوین ،و نزدیك به 7كيلومتر به ستمت ﻏرب از
مركز شتهر ،و در نزدیکی منطقه  6شتهر

حصتار

و در ﻏرب شتهر

پيشتاهنگی قرار دارد .مستاحت ستایت 33000

مترمربع میباشد.
-

معیارهای انتخاب سایت:

 مرتبط بودن سایت مورد نظر با كاربري تعریف شده در طرح تفضيلی شهر كرج و همينطور نزدیکی به مركز شهر،-داشتن توپوگرافی مناسب با سطحی صاف و شيب اند

و در نهایت داشتن دسترسیهاي مناسب پياده و سواره

 واقع شدن سایت مورد نظر براي ایجاد استادیوم در موقعيت مناسب از نظرمنطقه اي و امنيتی عدم وجود ساختمان هاو كاربریهاي بلندمرتبه متعدد در اطراف سایت كه از لحاظ خط آسمان ،عدم اشرافيت و رعایتحریم همسایگی ها ،مناسب احداث استادیوم می باشد.
-دید و منظر خوب

1
2
3

شکل شماره  - 8موقعيت سایت در استان البرز
(نگارنده)

شکل شماره  -9همجواري ها و كاربریهاي اطراف سایت
(نگارنده
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شکل شماره  -10موقعیت سایت و كاربريهاي مختلف اراضی همجوار آن
(نگارنده)
-

گفتار دوم :فرآیند طراحی

جهت ایده پردازي اوليه ستعی بر آن شتد تا از برجستتگی هاي .طرح بيضتی كه براي زمين و جایگاه تماشتاچيان قرار گرفته
و یکی از بهترین حاالت طراحی استتادیوم استت استتفاده از متریال مدرن دراین مجموعه یکی از اهداف ما بوده ،ایده از
بادبزن و معنویت ورزش باعث رستيدن به این حجم شتده استت .اینکه از طرح بيضتی و ستقف بادبزنی استتفاده شتده و
اینکه متریال از صتتلب ترین حالت به شتتفاف ترین حالت كه نمود معنوي ورزش كه ظاهري ستتفت و ستتخت و باعث
آرامش روحانی و معنوي ميشتود ،استتفاده شتده و متریال از خارج به داخل نرم تر و شتفاف تر شتده و در اوج كه ستقف
مجموعه است به شفاف ترین حالت رسيده است.
-

روند طراحی:

124

بررسی ضوابط و استانداردهای طراحی استادیوم های ورزشی

شکل شماره  -11روند طراحی
(نگارنده)
-

برنامه فیزیکی طرح

جدول شماره -2برنامه فیزیکی طرح
(نگارنده)
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ارائه مدارک طرح:

شکل شماره  -12سایت پالن
(نگارنده)

شکل شماره  -14پالن طبقه اول
(نگارنده)

شکل شماره -13پالن زیرزمين
(نگارنده)
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شکل شماره  -15پالن طبقه دوم

شکل شماره  -16پالن سکوها
(نگارنده)

(نگارنده)

شکل شماره  -17برش
(نگارنده)
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نتیجه گیری:
در راستاي طراحی استادیوم ایجاد یك فضاي مطلوب و بهينه و تعيين فرم مناسب جهت حفظ سالمت و رشد جسمی
و روحی فرد با طراحی مطلوب مورد نياز است كه توانایی پاسخگویی به نيازهاي كاربرانش بر مبناي اطالعات پردازش
شده همراه با طراحی اصولی بر مبناي ضوابط و استانداردهاي طراحی می باشد بدین منظور چهار نکته به عنوان معيار
طراحی ورزشگاه موردنظر قرار می گيرد :آسایش و راحتی؛ ایمنی؛ استحکام؛ و مقرون به صرفه بودن از لحاظ اقتصادي
جهت طراحی بهينه ي استادیوم ورزشی در نظر گرفتن موارد زیر بسيار مهم است:
-

مناسب سازي محيط و معماري از منظر تکنيکال و با بهره گيري از تکنولوژي در حوزه پژوهش و مطالعات
علمی و اجراي صحيپ طرح؛

-

رعایت حریمهاي بصري و دسترسی

-

طراحی فضایی تأثيرگذار در كيفيت محيط شهري جهت ارتقا كيفيت ورزش در جامعه

-

مکان یابی صحيپ  ،رعایت آكوستيك بهره وري  ،راندمان باال،

-

ذخيره انرژي  ،سرگرمی  ،فرح و شادي  ،آسایش  ،پایين آوردن هزینه هاي زندگی و افزایش عمر بنا.

 .طراحی فضایی پاسخگو به نيازبازیکنان در تمامی زمينه هاي ورزشی طراحی فضایی تأثيرگذار در كيفيت محيط شهريدر نتيجه جهت طراحی استادیوم باید مطالعات اوليه ،مکان یابی صحيپ و ساخت و اجرا بر مبناي اصول و ضوابط بهينه
طراحی به صورت صحيپ انجام شود تا بتوانيم با با بهره گيري از استانداردها و فناوري هاي نوین به طراحی منحصر به
فرد و اصولی استادیوم بپردازیم .
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