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 چکیده پایان نامھ:

 
زندگی و فعالیت روزمره فرد در اجتماع و یکنواختی کار روزانھ 

خستگی از کار و ایجاد  ھفتھ ھا باعث بھ وجود آمدن نوعی در طول
اثرات نامطلوب روانی جسمانی بر روی فرد می گردد تعطیالت 

کلی از  طور روزانھ، نیز  اثر این خستگی ھا را نمی توان بھ
ارھای ک بین ببرد زیرا کھ ساعات کوتاه مدت تعطیلی ھا نیز صرف

 عقب افتاده می گردد.

در محیط ھای ورزشی،تفریحی درون شھرھا نیز (در صورت وجود) فقط 
  کوتاه مدت آرامش را بھ فرد باز می گرداند با این حال انسان

خواست میل فراوانی برای گذراندن اوقات در طبیعت دارد، کھ این 
یک نیاز طبیعی برای گریز از روزمرگی زندگی مدرن این دوره   او
باشد با توجھ بھ این کھ ساعات زیادی را فرد در محیط شھری   می

می گذارند تنھا محیط ھای طبیعی و شکوه زیابیی ھای طبیعت است 
کھ می تواند آرامش و تازگی جسمی و روحی را بھ او برگرداند. 

بھ آن اشاره خواھیم داشت سعی و کوشش است کھ ادامھ در  انچھ کھ
ردن محیطی جذاب ھمراه با امکانات مناسب ھم آو  برای فراھم

 ھم برای افراد عادی شده است.  برای وزرشکاران و
تفریحی بانوان ھمچنان کھ از نام آن پیداست،  –مجموعھ ورزشی 

مجموعھ ای جھت گذران اوقات فراغت بانوان می باشد. کھ شامل 
فضای سبز تفریحی نیز بخش مھمی را ،کلوپ ورزشی تفریحی حاضر

 تشکیل می دھد. 
البتھ موضوع اصلی قسمت بستھ مجموعھ می باشد و فضاھای باز و 

حی و مورد بررسی قرار می سبز مجموعھ در ارتباط با آن طرا
 گیرد.

فضایی این مجموعھ شامل کیفیت و کمیت  یاجزا تحقیقدر این 
برنامھ طراحی و نیز نحوه انجام برنامھ ریزی، مورد بررسی قرار 
می گیرد. در این راستا ابتدا نحوه انتخاب اجزا مجموعھ در سھ 

کم بخش فضاھای ورزشی، تفریحی، فرھنگی (البتھ جنبھ فرھنگی آن 
است) آورده شده و بھ دنبال آن کیفیت فضای آنھا و سپس  تر رنگ

 .می شودبرنامھ فیزیکی ارائھ 
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 فصل اول : 

 مقدمھ
 اقشار بقیھ گرفتن بادرنظر و جوان انساني نیروي افزایش بھ توجھ با

 بھ پرداختن تفریح،كھ و رواني) و سالمتي(جسماني بھ آنان كشور،ونیاز
 مدالھاي كسب لزوم میكند،وھمچنین رفع را نیاز این ورزشي فعالیتھاي

 افزایش باعث ھاكھ المپیك و جھاني و اي قاره ورزشي رقابتھاي در مرغوب
 سیاستھاي از بخشي عنوان وبھ شود، مي ملي بستگي ھم ایجاد و ملي غرور
 قانوني مراجع تصویب بھ كشور آینده سال 20 انداز چشم در كھ كشور كالن

 مختلف ھاي رشتھ در المللي بین ورزشي مسابقات رسیده است،وبرگزاري
 بھ گوناگون ھاي درزمینھ را كشورمان معرفي ھاي زمینھ طریق این از كھ

 با مرتبط ھاي برنامھ مختلف ابعاد بھ توجھ لزوم.سازد مي میسر دنیا
و  متخصص نیروھاي و داوران و مربیان تربیت جملھ از ورزشي فعالیتھاي

 ایجاد جملھ از و مسابقاتي و آموزشي،تمریني ھاي برنامھ تنظیم
 در است بدیھي .سازد مي چندان دو را واستاندارد مناسب ورزشي تأسیسات

 قابل بسیار ورزشي فضاھاي ساخت بھ مسئوالنھ و عمیق توجھ راستا این
 سالمتي حفظ براي ایمن و استاندارد ورزشي اماكن وجود است،زیرا توجھ

 آموزش حین در آنھا مطلوب نمایش و مھارتھا ورزشكاران،ارتقاءسطح
 موارد اینكھ ضمن.است بسیارضروري )خارجي و داخلي(مسابقاتو  ،تمرین
 .وجود دارد خصوص این در دیگري بحث قابل
 گوناگون ورزشي ھاي رشتھ ومقررات قوانین مطالعھ منظور این براي

 و ابعاد،وسایل نظر از ورزشي استانداردزمینھاي ایمني وشرایط
 نور،حرارت،چرخش مانند فیزیكي فاكتورھاي وسایر تجھیزات

 فعالیتھاي ن ساخت منطبق براي ومھندسي فني خدمات وھماھنگي...ھواو
 بسیار ورزشي اماكن احداث در تفریحي - ورزشي ھاي آنھابااستاندارد

 آوري جمع و علمي مطالعات انجام با است تا آن بر پژوھش این.دارد اھمیت
 نیاز بھ باتوجھموارد  این در استانداردھا و مقررات و قوانین آخرین
مختلف  ھاي ویژگي و ابعاد با ورزشي فضاھاي ایجاد كشورجھت ورزش جامعھ
 سیاست اندركاران دست و مسئولین اختیار در و بندي رادستھ الزم اطالعات
 .دھد قرار ورزشي اماكن احداث مجریان ھمچنین ریز و برنامھ و گذار

 
 

 پژوھش اھمیت و ضرورت
  .ورزشي اماكن برداري بھره و وري بھره قابلیت افزایش -١
 .ورزشي اماكن ساخت و طراحي در اجرا ھاي ھزینھ كاھش -٢
 .ورزشي مسابقات و آموزش،تمرین كیفي ارتقاءسطح -٣



 ٢

 المللي بین ورزشي مسابقات میزباني براي الزم ھاي زمینھ ایجاد -۴

 تاریخ ورزش در ایران
 ورزش در ایران باستان. -١
 ورزش در ایران قدیم. -٢
 در ایران معاصر. ورزش -٣

 ]١[  ورزش در ایران باستان
با انکھ از تاریخ باستان و بخصوص ورزش و تربیت بدنی در آن 
زمان کمتر اطالعاتی در دست ا ست ولی شواھدی موجود است کھ 
نشاندھندۀ آن است کھ ایرانیان باستان بھ تربیت  بدنی ھمراه با 

 پرورش فکری و روحی توجھ فراوانی داشتھ اند.
یرانیان کھ آریائیھای کوچ کرده و مھاجر بھ سرزمین ایران در ا

حد فاصل دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب بودند وبرای 
بدست آوردن سرزمین خود و حفظ گسترش و کشور گشائیھای آینده 
احتیاج بھ پرورش نیروھای جوان نیرومند و کار آزموده داشتند. 

در آن بطور اساسی بھ تربیت بدنی  سیستمی بوجود آورده بودند کھ
 توجھ می شد.

سالگی  ٢٠سالگی تا  ۵ھرودوت در این زمینھ چنین می نویسد: از 
بھ سھ اصل توجھ داشتند اسب سواری، طرز استفاده از تیر و کمان 
و حقیقت گویی. جوانان فعالیت خود را کھ عبارت بود از دویدن، 

ش از طلوع آفتاب آغاز می استفاده از قالب سنگ و پرتاب زوبین، پی
کردند. آنھا ھمچنین می آموختند کھ گرما و سرمای شدید را تحمل 
کنند و با جیره کم بسازند، رژه ھای طوالنی بروند. از رودخانھ 

 بدون آسیب دیدن اسلحھ عبور کننده و در فضای باز بخوابند.
 ٧آنان بھ شکار و سوار کاری  عالقھ زیادی داشتند، بچھ ھا از 

الگی بھ بعد عمال روی زین اسب می نشستند و تمرینات رزمی را در س
ساعات صبح می دادند. درست کردن اسلحھ و رسیدن بھ امور مزرعھ 

 جزء کارھای بعد از ظھر آنھا بود. 
گزنفون (مورخ) می نویسد: اولین ملتی کھ مدارس مخصوص ایجاد کرد 

یکسان در آنجا و جوانان خود را بدون رعایت اصل و نصب، بطور 
 تحت تعلیم و تربیت قرار داد ایرانیان دوره ھخامنشی بودند.

 ھمچنین ھرودوت در بخش دیگری چنین می نویسد:
داریوش آنچنان پھلوانی بود کھ برف و باران و یخبندان و تاریکی 
نمی توانست تحت ھیچ شرایطی او و لشکریانش را از حرکت باز 

 دارد.
می یابد کھ دریابیم  ھیچگاه تربیت  موضوع وقتی اھمیت بیشتری

نیروی جسمانی بدون توجھ بھ تعلیم و تربیت نبوده است و 
ایرانیان باستان تربیت توامان جسم و روح را مدنظر قرار داده 
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اند. استرابون (مورخ) در این زمینھ چنین می نویسد: تربیت 
ای اخالقی و روحی و معنوی در ایرانیان با آموزش نبرد وفعالیت ھ

ورزشی توام بود و ... وی می افزاید: جوانان نیرومند ایران 
بواسطھ راستی کھ در نتیجھ تعالیم عالی قانون خانواده و مدرسھ 

 و جامعھ بھ آنھا می رسید از ھرگونھ نقصی مبرا بودند.
مذھب و ایرانیان «نیزدر کتاب خود موسوم بھ » آدالف راپ«دکتر 
و تربیت بھ ھمراه پرورش نیروی توجھ توامان بھ تعلیم » باستان

جسمانی در ایرانیان باستان را یادآوری می نماید. بدین ترتیب 
ایرانیان قبل از آنکھ بھ مرحلھ زورمندی وارد شوند بھ زیور 

 اخالق و فتوت آراستھ می شدند.
در اوستا کتاب مقدس زردشت از قول دوشیزگان ایرانی دعایی با 

ا مزدای بزرگ ما دختران پاک و این مضمون آمده است: ای اھور
پاکدامن توایم، بھ ما ھمسری عطا کن کھ نیرومند و قھرمان باشد. 
ھمسری کھ زیبایی او برازنده باشد ودر سراسر زندگی ھر دو ما، 
بتواند معیشت ما و خود و فرزندان خویش را تأمین نماید و بھ ما 

بھ فھم و اوالد شایستھ فکر و قھرمان دھد. ھمسری عطا فرما کھ 
بھ زنان نیکو پسران قھرمان عطا می » ایزدھوما«حاضر زبان باشد 

 فرماید.
 

 ]١[  ورزش در ایران قدیم
با ظھور  اسالم و تسلط اعراب بر ایران کھ با زوال حکومت 
ساسانیان ھمراه بود بھ یک دوره خاص از تاریخ ورزش ایران می 

ارد بر خالف رسیم. حکومت اعراب بر ایران کھ در بسیاری از مو
دستورات اسالم با ظلم و تبعیض ھمراه بود، مقاومت ھایی را در 
میان ایرانیان نو مسلمان بر می انگیخت. این حرکت ھا بھ علت 
سرکوب حکومت ھای حاکم اموی و عباسی شکل مخفی بھ خود گرفت، کھ 
عده ای این امر را منشأ پیدایش زورخانھ ھا می دانند. توجھ بھ 

در ورزش زورخانھ ای کھ ھم اینک مورد استفاده قرار  وسائل موجود
می گیرد می تواند این مطلب را تایید نماید تشابھ میل با گرز، 
سنگ با سپر و  کباده با کمان موید ھمین مطلب است با زوال 
حکومت اعراب در ایران در دوره ھای کوتاھی حکومت ھای محلی، 

گیر بودند و اغلب چندین پدید آمدند کھ عموما کم قدرت وغیر  فرا
نفر ھمزمان در نقاط مختلف کشور حکومت می کردند و با یکدیگر در 

 نبرد بودند.
حکومت صفاریان،  سامانیان و دیالمھ از این گروه ھستند. عالوه 
بر این  حکومتھایی مانند سلجوقیان، غزنویان و ... کھ بنیان 

باحی بر ایران گذاران آنھا غیر ایرانی (اغلب ترک) بودند چند ص
حاکم بود. حملھ مغولھا و استیالی آنھا و اعقابشان کھ تا احیای 
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یک حکومت مقتدر مرکزی ایرانی توسط صفویان ادامھ یافت شرایط را 
 برای روی آوردن مردم بھ زندگی عادی فراھم نمی آورد.

در طول نھ قرن حکومت اعراب، ترکان آسیای میانھ و مغوالن بر 
ا ورزش کشتی بود کھ توانست بھ حیات خود ادامھ ایران، شاید تنھ

دھد کھ آن نیز بھ جھت خطراتی کھ متوجھ حکومتھا می نمود بیشتر 
در اختفاء انجام می شد. با این وجود در طی این دورانھا نیز 
ھمواره  از پھلوانان بنام در تاریخ یاد شده است. پھلوانانی 

 ست.نظیر پوریای ولی کھ اسطوره ای در تاریخ ا
با آغاز حکومت صفویان، کھ با یکپارچگی ایران و حاکم شدن  مذھب 
شیعھ کھ مذھب اکثریت مردم ایران بود، تا حدودی توجھ بھ ورزش 
نیز، مد نظر قرار گرفت. مھمترین ورزش ثبت شده در تاریخ صفوی 
چوگان است کھ اصالتی ایرانی دارد و در این زمان مجددا احیاء 

ی انجام بازی چوگان ساختھ شد کھ مھمترین گردید. میادینی برا
آنھا میدان نقش جھان اصفھان است. عالوه برچوگان در زمان حکومت 
صفویان، خیمھ شب بازی، اکروبات و کشتی گیری نیز در میادینی کھ 
بھ ھمین منظور ساختھ شده بود انجام می شد و شاه و درباریان و 

 مردم بھ تماشای آنھا می نشستند.
شدن و بھ قدرت رسیدن مذھب شیعھ، فعالیت ھای ورزشی کھ  با رسمی

در خفا انجام می شد (بخصوص کشتی) بعد تازه ای بھ خود گرفت و 
آن مذھب بود. زورخانھ ھا کھ با حال و  ھوائی جدید و ھمراه شدن 
اشعار مذھبی و تمسک بھ  اھل بیت بخصوص حضرت علی (ع) گسترش 

زمان حکومت ھای افشاریھ، زندیھ یافتھ بودند در قرون بعدی و در 
و قاجار نیز بھ حیات خود ادامھ دادند در زمان قاجار پادشاھان 
بھ برگزاری مراسم ورزشی و تربیت دادن جلسات کشتی گیری و 
عملیات پھلوانی عالقھ فراوانی نشان می دادند و ھمھ سالھ در 

شد  میدان ارگ تھران مراسم ورزشی ومسابقات بزرگی ترتیب داده می
و بھ ورزشکاران برتر جوایز و القابی نظیر جھان پھلوانی اعطا 
می شد. پھلوان اکبر خراسانی و پھلوان یزدی از جملھ نامدارترین 

 پھلوانان در این زمان ھستند.

 ]٢[  ورزش در ایران معاصر
در اوسط حکومت قاجاریھ کھ ارتباط با کشورھای اروپایی افزایش 

تدریجا در ایران مطرح شد. افتتاح  یافت، شکل نوینی از ورزش
مدارس جدید نظیر دارالفنون کھ از اساتید و معلمان خارجی بھره 
می برد راه را برای ورود ورزشھای اروپائی و غربی باز کرد.  
ھمچنین فارغ التحصیالن این مدارس برای ادامھ تحصیل عازم اروپا 

غربی در شدند و پس از بازگشت بھ ایران مروج ورزشھای جدید 
 ایران گردیدند.
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ارتش نیز کھ توسط افسران خارجی (روس، سوئدی، اتریشی و ...) 
 تحت تعلیم قرار داشت نقش مھمی را در این زمینھ ایفا کرد.

با آغاز حکومت رضاخان نفوذ ورزشھای جدید بھ ایران سرعت و وسعت 
بیشتری یافت. وی کھ سعی داشت کشورھای غربی را الگو و سرمشق 

قرار دھد بھ تغییرات وسیعی در کشور دست زد کھ مھمترین خود 
 ).١٣٠۶آنھا اجباری شدن ورزش در سطح مدارس بود (در سال 

قبل از آن اولین قدم ھا در اواخر حکومت قاجاریھ برداشتھ شده 
بود. میر مھدی ورزنده کھ از وی بعنوان بانی ورزش نوین ایران 

ورزشی را در ایران تأسیس اولین کلوپ  ١٢٩۶یاد می شود، در سال 
کرد. در این کلوپ ورزشھایی نظیر ژیمناستیک، شمشیر بازی، بکس، 
وزنھ برداری، شنا، والیبال و فوتبال تعلیم داده می شد، ھمین 

دارالمعلمین ورزش را افتتاح کرد کھ ھدف آن  ١٣٠١شخص در سال 
 تربیت مربیان و معلمین ورزش بود.

و پس از آن کلوپھای دیگر نظیر  کلوپ اجتماعیون ١٣٠۴در سال 
شعاع و نیکنام پا بھ عرصھ وجود نھادند در این زمان مسابقات 
بیشتر در سھ زمین فوتبال متعلق بھ کالج آمریکائیھا در محل 
فعلی دبیرستان البرز و در زمینی متعلق بھ انگلیسی ھا انجام می 

 گرفت. 
شیرازی منتشر نخستین نشریھ ورزشی با نام آئین ورزش توسط محمد 

 شد کھ در جھت شناساندن و گسترش ورزش نقش بھ سزائی داشت.
انجمن تربیت بدنی و پیشاھنگی ایران بصورت قانونی  ١٣١٣در سال 

 ١٣١٧تشکیل شد و با استمرار فعالیت ھای این انجمن در سال 
 دانشسرای تربیت معلم ورزش شروع بھ کار نمود.

ر کمیتھ بین المللی المپیک ایران تقاضای عضویت د ١٣١۵در سال 
 را نمود.

اولین زمین فوتبال تھران در اوایل خیابان روزولت (محل فعلی 
گردید. پس از آن احداث استادیوم امجدیھ دانشگاه تھران) ایجاد 

و استادیوم ھایی در مراکز استانھا و برخی از شھرستانھا از 
 ور بود.اقدامات عملی دولت در زمینھ فراگیری ورزش در سطح کش

با این وجود ساختن استادیومھا و اماکن ورزشی و حتی اجباری شدن 
ورزش نتوانست ورزش را در سطح عامھ مردم گسترش دھد و بیشتر در 

 خدمت رجال و صاحب منصبان بود.
 بعد بدین شرح است: اھم حوادث ورزش ایران در سالھای

 پیشنھاد ورزش برای بانوان ١٣١٩
شدن عضویت ایران در کمیتھ بین المللی بھ رسمیت شناختھ  ١٣٢۶

المپیک، حضور اولین تیم ملی ایران (وزنھ برداری) در مسابقات 
 جھانی.
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لندن و بھ دنبال آن دعوت از  ١٩۴٨حضور در مسابقات المپیک  ١٣٢٧
ورزشکاران خارجی بھ کشور، عضویت چند فدراسیون ورزشی ایران در 

 فدراسیون ھای جھانی.
 ن تربیت بدنیتأسیس سازما ١٣۵٠
 برگزاری بازیھای آسیائی در تھران ١٣۵٣
 انحالل سازمان تربیت بدنی ١٣۵۵
واگذاری تربیت بدنی بھ آموزش و پرورش و ارائھ طرحھایی  ١٣۵۶

 ».سازمان ورزش ایران«برای تأسیس 
با پیروزی انقالب اسالمی دیدگاھی جدید نسبت بھ ورزش مدنظر  ١٣۵٧

ش بھ جای قھرمان پروری صرف، قرار گرفت و عمومی کردن ورز
جایگزین گردید. مجددا سازمان تربیت بدنی شروع بھ فعالیت نمود 
و بصورت سازمانی تحت سرپرستی معاون رئیس جمھور بھ فعالیت خود 

 ادامھ داد.

 

    ]٣[ توریسم
قبل از شروع صحبت در مورد صنعت توریسم بھتر است بھ تعریف 

 رده می شود بپردازیم.واژگانی کھ در این بحث بھ کار ب
جھانگرد: شخص جھانگرد عامل جھانگردی است کھ تقاضای بازار را 

 تشکیل می دھد.
جھانگردی: کشور پیرایی جھانگرد معمول جھانگردی اصطالح می گردد 

 کھ عرضھ بازار می شود.
جاذبۀ جھانگردی: کلیھ عناصر و عوامل کھ میل بھ سفر رادر عامل 

 جھانگردی بر می انگیزد.
جاذبھ ھای مھیا: عواملی کھ بھره برداری از آنھا مستلزم ھیچ  

نوع خرج اضافھ برای خود سرمایھ نیست. آب و ھوا، مناظر زیبا، 
 دریا، ماھیگیری، شکار ...

جاذبھ ھای نا مھیا: عناصری کھ بھره برداری از آنھا مستلزم 
 سرمایھ گذاری است.

 آثار تاریخی، آبھای معدنی ...
فرعی یا کمکی: در کنار جاذبھ ھای دیگر میل بھ بھره جاذبھ ھای 

 برداری از آنھا را افزایش می دھد. ھتل رستوران ...
در دنیای متحول امروز، صنعت جھانگردی یکی از ارکان مھم اقتصاد 
کشورھای جھان را تشکیل می دھد بھ طوری کھ عالوه بر ممالکی کھ 

قسمت اعظم درآمد  بھ علت برخورداری از جاذبھ ھای  متعدد در
آنھا از ممر سیاحت تأمین می شود. سایر کشورھای جھان نیز ھر یک 
 بھ نحوی در صدد تقویت مبانی جھانگردی و توسعھ توریسم می باشد.
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 جھانگردی چیست؟
در قاموس ا مروزین زبان فارسی، جھانگردی بھ جای واژه توریسم 

است کھ زبان نشستھ است.این واژه، خود از کلمھ تور گرفتھ شده 
Tourالتین از کلمھ  nar c  ،کھ دراصل بھ معنای ترجمھ کردن

غلطانیدن، عوض کردن جھت و برعکس کردن چیزی است، بھ کار می 
رود. ولی در اصطالح امروز جھان توریسم با شرط برگشت بھ محل 

 اقامت و سکونت، بھ گردشھای کوتاه یا بلند مدت گفتھ می شود.
در میان ما قدمتی  ،ری واژه جھانگردیگفتنی است کھ بھ کارگی

دیرینھ دارد و کلمھ ای ھم معنی آن، چون گشت و گذار، گردش و 
سیر و سفر، سیاحت، ھمدوش با فرھنگ این مرز و بوم، تاریخ را در 

 تور دیده است.
)، جھانگرد را OECDسازمان توسعھ و پیشرفت و ھمکاری اقتصادی (

ت ھمیشگی خود، دست کم بیست و شخصی می داند کھ خارج از محل اقام
چھار ساعت در حال گردش و سیاحت باشد. سازمانی جھانی جھانگردی 

 کند:د یا توریست را اینگونھ معرفی مینیز، جھانگر
در فرھنگ فارسی جھانگرد بھ معنی کسی است کھ زیاد سفر می کند 

 آمده است.
ت کھ ویکتور فنیزه در تعریف جھانگرد می گوید: جھانگرد کسی اس

از روی کنجکاوی و یا بیکاری و یا برای لذت بردن و تفریح کردن 
 مسافرت می کند.

 

 تأثیر جھانگردی بر اقتصاد ایران
میلیارد و سی میلیون دالر درآمد جھانی حاصل از جھانگردی  ٢۴٩از 

میلیارد دالرآن سھم جنوب آسیا  ٢تنھا چیزی در حدود  ١٩٩٠در سال 
میلیون دالر بھ ایران رسیده  ٣٩ن تنھا بوده است کھ از این میزا

 است.
برای بازسازی کشور پس از جنگ تحمیلی، بھ ارز نیاز داریم و 
درآمدھای نفتی تنھا بخشی از مورد نیاز کشور را تأمین می کنند. 
بنابراین تأمین ارز، از راه ھای غیر از صادرات فرآورده ھای 

ی ما در گذشتھ و نفتی، برایمان حیاتی است. صنایع دستی و سنت
حال بخش گسترده ای از ارقام صادراتی ما را بھ خود اختصاص می 
دادند، کشش محدودی برای فراھم آوردن ارز مورد نیاز دارند. ما 
ناگزیریم کھ بھ ارز بیشتری دست یابیم و یکی از راه ھای تأمین 

 ارز مورد نیاز، ھمان گسترش صنعت توریسم است.
در جنوب و جنوب غربی ایران کشورھای ثروتمند عربی از گذشتھ 
مشتاق دیدار واقامت ھای تابستانی در ایران بوده اند. تنھا در 

ھزار نفر مسافر از کشرھای عربی  ٣٠شھر شیراز ساالنھ بیش از 



 ٨

اقامت تابستانی داشتند. اختالط و آمیزش میان کویتیھا وساکنان 
بھ عنوان شھرھای ییالقی و خوش آب و شھرھای بروجرد و خرم آباد 

ھوای کشور بھ پیوندھای مستمر و پایداری منجر شده است کھ ھنوز 
 نیز کما بیش ادامھ دارد.

موقعیت جغرافیایی ایران بھ عنوان یک کشور کوھستانی با 
برخورداری از ییالقھای خوش آب و ھوای زاگرس درمقایسھ با 

لیج فارس یک امتیاز طبیعی کشورھای عربی واقع در جنوب و غرب خ
بالقوه برای تحرک توریسم منطقھ ای است. بافت سنتی خانوارھای 
ثروتمند عرب، وجوه اشتراک در فرھنگ غذایی و رفتاری ایرانیان، 
فراوانی و ارزانی میوه ھا و تره بار ایران در مقایسھ با 
کشورھای کوھستانی اروپا در کنارتطابق ھای دیگر میان عرضھ و 

ضا، انگیزه الزم را برای جذب این مسافران فراھم کرده است. تقا
تردیدی نیست کھ اینان آن احساس آرامشی را کھ در ایران خواھند 
داشت، در ھیچ کشور غیر مسلمان بھ دست نخواھند آورد. از ھمین 
رو ضروری است کھ محدودۀ نگرش و تصور خود را از قلمرو توریسم 

متمرکز کردن امکانات و تجھیزات خود  بین المللی تنگترکنیم و با
برای توسعھ توریسم منطقھ ای، حرکتی واقع گرایانھ در احیای 
جھانگردی بین المللی انجام دھیم. مرحلھ ای کردن توسعھ توریسم 
بین المللی بھ ما فرصت خواھد داد تا بھ تدریج بازار جھانگردی 

زمینھ  خود را وسعت ببخشیم و ضمن حفظ ارزشھای فرھنگی خود
 تقاضای مناسب را برای جذب جھانگردان بین المللی فراھم سازیم.
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 فصل دوم : 

 تجربھ ھا 

 نمونھ ھا و مصادیق راه گشا:
ھدف از بررسی این نمونھ بھ ھیچ وجھ تکرار آن ھا در  این پروژه 
نبوده است بلکھ شناخت نکات مثبت آن ھا جھت شکل گیری ایده 
طراحی است. در این راستا و با توجھ بھ تنوع طرح پتانسیل ما و 

آن نمونھ ھای مختلفی بررسی شده فقط تعدادی کھ بھ  یمحدودیت ھا
نوعی در طرح موثر بوده است ارائھ شده است. و در حقیقت نمونھ 
ھای ارائھ شده ھرکدام بھ جھت راه گشا بودن در طراحی این 
مجموعھ انتخاب شده است. البتھ با توجھ بھ اھمیت بخش ورزشی در 

 شده مربوط با این بخش می باشد. این مجموعھ نمونھ ھای ارائھ
 تفریحی شرکت نفت فالت قاره –مجموعھ ورزشی  -١
 مجموعھ ورزشی رفسنجان -٢
 مجموعھ ورزشی در شھر نانت فرانسھ  -٣
 استادیوم المپیک گواندنگ -۴
 ورزشی ایست ھامپتون –مرکز تفریحی  -۵
 استخر شنای  سرپوشیده بیوتی -۶
 مرکز ورزشھای آبی در پکن -٧
   لندن ٢٠١٢المپیک ھای آبی مرکز بازی -٨



 ١١

 ]١[ ورزشی شرکت نفت فالت قاره –مجموعھ تفریحی  ١-٢ 
مشاور طرح و آمایش (فرم خطی بھ علت  –طراح: مھندس سپانلو 
 ھمجواری با خلیج فارس)
برای شرکت نفت فالت قاره و در جزیره  ١٣٧١این مجموعھ در سال 

خارک طراحی واجرا شد. زمین صخره ای و تقریبا نامناسب جزیره 
خارک بستر خاصی را برای این مجموعھ ایجاد نموده است. این 
مجموعھ با فرمی خطی در کنار خلیج فارس جانمایی شد است. تمامی 

و با استفاده از مصالح و رنگھای  افراد مجموعھ با دقت و ظرافت
جذاب در کنار یکدیگر چیده شده اند و توجھ بھ رابطھ طرح بستر و 
در برگیرنده آن بھ نحو جالب و بسیار با دقتی انجام گرفتھ است. 

در حجم خودنمایی می کند تماما  خاصيسازه مجموعھ کھ با ایده  
ارجی حضور فلزی و بھ صورت نمایان در تمام فضاھای داخلی و خ

 موثر و تأثیر گذار دارد.
چیدمان دقیق فضاھا کھ ا یده جانمایی خطی وحرکت طولی را در 
آنھا ایجاد می نماید دسترسی کامل و راحتی را بھ تمام فضاھا 
موجب می سازد. این نوع چیدمان کھ در راستای پایبندی بھ ایده 

زی تصویر خطی اولیھ طراحی شده است بھ ھمراه حفظ تعادل در نماسا
روشنی از درونمایھ طرح را در نمای بیرونی در ذھن بیننده ایجاد 
می نماید. عالوه بر این حجم بنا متناسب با کاربری ھای داخل 

 کامال خرد شده است و خود را بر روی زمین گسترانیده است.
استفاده از سطوح شفاف و بستھ با تاکید بر اصول اقلیمی و توجھ 

ت گرفتھ است و سعی بر این شده است کھ متناسب بھ مناظر اصلی صور
با عملکرد داخلی ھر فضا بھ استفاده بھینھ ای از نور و منظر 
بیرونی دست یافت. در طراحی سازه و بکارگیری مصالح ساختمانی 
دقت فراوانی بھ چشم می خورد کھ در چھارچوب ایده کلی و اصول 

 طراحی قرا گرفتھ است.
پیش بینی ھای جداگانھ ای برای کاربری از لحاظ تاسیساتی نیز 

ھای مختلف دیده شده است کھ می توان از پیش بینی دستگاه ھای 
splھواساز برای سالنھای ورزشی و دستگاه ھای کولر گازی و یا  i t 

 برای سایر بخش ھای مجموعھ نام برد.
 

 ]١[   مجموعھ ورزشی رفسنجان ٢-٢
 سید ھادی میر میران

معماری مطابق زمان خود و در قلمرو حیات و شخصیت (بحث شکل گیری 
مجموعھ ورزشی رفسنجان یکی از سھ ساختمان مجتمع فرھنگی،  بومی)

ورزشی رفسنجان است کھ در زمین ذوزنقھ قائم الزاویھ ای بھ 
متر مربع در غرب مجموعھ فرھنگی، ورزشی  ٧۵٠٠مساحت حدود 



 ١٢

) ١٣٨٠ان ساخت و پای ١٣٧٣رفسنجان واقع شده است (شروع طراحی 
بنا دارای دو بخش اصلی است: استخرھای سرپوشیده و روباز و 
سالنھای ورزشی (زیمنازیو سالنھای اسکواش، بدمینتون و سالن چند 

مترمربع و  ٣٢٠٠و محوطھ سازی حدود  ٣۵٠٠منظوره) زیر بنا حدود 
 مترمربع است. ۵۶٠سطح استخر روباز 

 
 مجموعھ ورزشی رفسنجان ١-٢شکل 

 
معماری مجتمع از معماری یخچال ھای متداول در کرمان کھ نمونھ 
ھایی از آن ھا ھنوز ھم در رفسنجان موجود است، الگو گرفتھ و 
توانستھ است آن را با عملکرد و شیوه ساخت امروزین سازگار کند 
مجتمع ھمانند ترکیب فضایی یخچال ھای سنتی، از یک بخش غیر 

کل است و یک بخش شفاف شامل یک شفاف، کھ ھمان گنبد مخروطی ش
دیوار بلند و یک سقف شیشھ ای مورب گسترده بر روی استخر تشکیل 
شده است. سقف شیشھ ای شیب دار تعبیری است از سایھ دیوار بلند 

 یخچال کھ تجسم فضایی یافتھ است.



 ١٣

 
 نمای مجموعھ ورزشی رفسنجان ٢-٢شکل 

 
ل و با ھم صتاین دو جلوه خارجی  متضاد درون را بھ ھم م 

یکپارچھ می کند و دیوار بلند و کشیده تکیھ گاه سقف استخر پس 
از ایفای نقش مفھومی خود در تکمیل معماری، از مرکز مخروط شروع 
می شود و با گسترش چادری بزرگ وشفاف بر روی زمین، بازوی خود 

ند و می بندد نکتھ درخورد توجھ كرا در پاسخ انحنای مخروط خم می
نوع فضاھای مورد نیاز مانند سونای خشک و بخار، اتاق اینکھ ت

انبار، موتورخانھ و ، رختکنھا، دوشھا وسرویسھا ،ماساژ، بدنسازی
تصفیھ خانھ در زیرزمین، بوفھ، فروشگاه، جایگاه تماشاچیان، 
اتاق مربی، و قسمت اداری در ھمکف و رستوران در نیم طبقھ ای 

کھ از ترکیب یک دیوار بلند  مشرف بھ استخر فضای کلی و خالصی را
 و طویل با یک مخروط حاصل شده است مخدوش نکرده اند.

 



 ١۴

 
 برش ھایی از مجموعھ ورزشی رفسنجان ٣-٢شکل 

 
سادگی بیرونی بنا در کل فضای درونی و در تقسیمات بسیار متنوع  

 آن نیز تبلور یافتھ و حضور متشخصی را معرفی و عرضھ می کند.
 
 

 
 ساخت مجموعھ ورزشی رفسنجان مراحل  ۴-٢شکل 

 
 
 

 ]٢[  مجموعھ ورزشی در شھر نانت فرانسھ ٣-٢
Georطراح:  ges Evano  

قالب آزاد) این مجموعھ  در یكاستفاده از فرم ھای ھندسی منطقھ (
 ١۵٠٠٠ورزشی کھ پالن آزاد و گسترده ای دارد در مساحتی حدود 



 ١۵

بنا شده مترمربع و در کنار رودخانھ ای در شھر نانت فرانسھ 
 است.

این مجموعھ ترکیبی از چند سالن ورزشی می باشد کھ سالن اصلی 
نفر در قلب مجموعھ واقع شده است.  ۵٠٠٠چند منظوره آن با ظرفیت 

از منظر پالن ھریک از اعضای مجموعھ با فرم ھای ھندسی منظمی 
طراحی شده اند و در یک قالب آزاد در کنار یکدیگر قرار گرفتھ 

ی جانبی و خدماتی مابین این سالن ھا را پر کرده اند و فضاھا
اند و نقش بازوھای اتصال را بازی می کنند و بدین ترتیب آزادی 
فراوانی را در ایجاد یک ترکیب بدیع ونوظھور و دستیابی بھ 

 زوایای تازه در اختیار می گذارند.
میان طراح برای دستیابی بھ یک ترکیب یکپارچھ و یک حجم  نای در

و با عظمت دو انتخاب مھم را انجام داده است اولی انتخاب  خالص
یک نمای شیشھ ای سرتاسری کھ تمامی حجم را در بر می گیرد و آن 
را بھ یک واحد یکپارچھ تبدیل می نماید کھ در  این میان بعضی 
قسمت ھا مانند حجم ورودی با تغییر ارتفاع و ھم چنین مصالح 

 طرح تزریق می کند. رنگ، تنوع و تضاد جذابی را در
spaceانتخاب دوم، انتخاب یک پوستھ یک پارچھ سازه ای از  f r ame  

بھ عنوان سقف مجموعھ بوده است کھ آزادی نامحدودی را داخل بھ 
مجموعھ عطا می کند و حرکت سقف و شفاف بودن آن را بھ راحتی 
امکان پذیر می سازد. بدین ترتیب، طراح بھ تصمیمات اولیھ خود 

جاد یک مجموعھ پر جذبھ ورزشی و ایجاد تحرک مداوم در در ای
 کالبد فیزیکی آن پایبند می ماند و آنرا تقویت می کند.

 



 ١۶

 ]٢[   استادیوم المپیک گواندنگ ۴-٢
Guangdong Ol ympi c st adi um   

El l er be Becket Ar ch &Ni xon I nc  .   . 
 (استفاده از فرم ھای آزاد و سیال)

سالھ گوانگرھو  ٢٠٠٠ی گواندگ در شھر نفر ٨٠٠٠٠استادیوم المپیک 
)Guangzhou چین (شھر گل) و با ایده پیوند ورزش، تاریخ و محیط (

طراحی شده است این  ٢٠٠٨فیزیکی و بھ منظور بازیھای المپیک 
متر مربع می باشد با  ٩٧۵٠٠٠مجموعھ کھ دارای زیربنای تقریبی 

فرم مجسمھ گون فرم کاسھ ای از سطح زمین شروع شده و نھایتا بھ 
گلبرگی ختم می شود. در حقیقت در باالی فرم کاسھ ای، سقف موج 

 ،دار بر روی سر تماشاچیان وجود دارد. ایده اولیھ آن، حرکت
شکوه و جالل بوده است کھ الھام بخش جریان بنا در امتداد  ،ھیجان

مسیر دو میدانی و زمینھای مربوط  لبسترش می باشد. مجموعھ شام
ای خانواده، دو میدانی، فوتبال، نمایشگاه،  بخش بھ ورزش ھ
سوئیت و تشکیالت  کلوپ ورزشی و سایر  ١٠اتاقھ و  ١٠٠تجاری، ھتل 

امکانات وابستھ می باشد. تضاد موجدار بنا با استفاده از سازه 
space f r ame   ساختھ شده است کھ توسط ستون ھای دوبل بھ شکل دستک

ارائھ شده این بنا خوش  نگھداری می شوند. مطابق آمارھای
منظرترین نشانھ شھری گوانگتزھو توسط  ساکنین این شھر شناختھ 

 شده است.
 



 ١٧

 ]٢[  مرکز تفریحی ورزشی ایست ھامپتون ۵-٢
)East Hampt on Recr eat i on cent er   ( 

Dar i s Br ody  Bond 
 تفکیک سازه ای ھمراه تفکیک عملکردی) –ورزشی  –(عملکرد تفریحی 

طراحی شده است کھ  تفریحی در شھر ایست ھامپتونیویوركمرکز این 
تفریحی سرپوشیده در محدوده خود می باشد.  –تنھا مجموعھ ورزشی 

متری استخر  ٢۵الین  ۶فضاھای اصلی مجموعھ شامل یک استخر 
کودکان، مجموعھ سونا، سالن بدنسازی، کافھ تریا و فضای کار، 

متر مربع را بھ  ٣٠٠٠کامپیوتر می باشد کھ زیربنایی در حدود 
 خود اختصاص می دھد.

راردارد و خدشھ دار نکردن ھویت بستر در میانھ یک زون مسکونی ق
مسکونی منطقھ از اھداف طرح بوده است در ھمین راستا از چوب در 
جلوه بیرونی ساختمان بھ کرات استفاده شده است تا ھماھنگی 

بھ  ،ایجاد شود ایده طرح نما آن بیشتری بین طرح و محیط اطراف
 نمایش گذاشتن آنچھ کھ در درون بنا اتفاق می افتد در جلوه

 بیرونی بوده است.
ھم بھ لحاظ عملکردی و ھم بھ لحاظ سازه ای طرح مجموعھ از دو 
بخش مجزا از ھم تشکیل شده است بخش ورزش ھای آبی با سازه فلزی 
وبخش بدنسازی و سالن کامپیوتر با سازه چوبی از یکدیگر تفکیک 
شده اند و فضاھایی با کاربری ھای میانھ چون رختکن ھا، فضاھای 

و ... اتصال بخش این دو حجم اصلی می باشند. رویکرد  اداری
معمار در ھر دو قسمت بھ گونھ ای بوده است کھ سازه بھ نمایش 

 گذارده شود.
رویکرد معمار در کیفیت فضاھای داخلی استفاده از روابط فضایی و 

حیھا بھ یکدیگر مرتبط پالن آزاد بوده است این فضاھا از طریق ر
شن ھای سبک از یکدیگر تفکیک گشتھ اند. بدین شده و بھ کمک پارتی

ترتیب سازماندھی فضایی و سیر کوالسیون بھ گونھ ای طراحی شده کھ 
بازدید کنندگان ، ھمھ آنچھ را کھ در مجموعھ اتفاق می افتد یک 

 جا درک کنند.
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 ]٣[ سرپوشیده بیوتیشناي استخر  ۶-٢
BATHI NGBEAUTY  
Swi mmi ng bat hs f or ssa Fi nl a  , , nd  
Hel i n &si l t oner   (1998) 

 (تطابق طرح با سایت و ھمجواری اطراف)
Pekka Hel i n   تفریحی  –اقدام بھ ساخت مجموعھ ورزشی  ١٩٩٨در سال

Forدر  ssa فنالند کرد. در طراحی این پروژه با سایت مربع شکل ،
ناھموار و نامعینی مواجھ گردید کھ بین یک محلھ قدیمی از ویالھا 

از قطعات پست و مسطح (در جنوب شرقی آن) و در  و قسمت جدیدی
حومھ شھر قرار گرفتھ بود. این سایت با چمن و درختان خطی (در 

ھای ورزشی این مجموعھ بود. ھمھ بخش اطراف پارکینگ) احاطھ شده
در یک فضای بزرگ قرار گرفتھ اند با ارتفاعی دو برابر فضاھای 

 باشد. دیگر و این بخش شامل استخرھای متنوع می
ھ خود بھ كدر نظر گرفتھ شده  در مربعيدر این طرح سالن استخر 

چھار مربع کوچکتر دیگر تقسیم شده است. در سمت جنوب غربی یکی 
درجھ چرخش پیدا کرده (کھ این زاویھ از قطعات  ٢٠از مربع ھا 

ھمجوار گرفتھ شده است.) این چرخش اجازه داده تا بخش عظیمی در 
ورزشی  وز از میان فضاھایر شود بنابراین نور سقف از شیشھ ساختھ

بزرگ اجازه ورود پیدا کرده و فضای دلپذیری بھ وجود آورده است. 
تقریبا تمامی استخرھا در یک فضای آزاد منحنی شکل بھ ھم پیوستھ 
اند کھ حس خطا ساحل فنالند را القا می کند و بخش ھایی نیز با 

کھ از الزامات قوانین  گوشھ ھای راست در این بخش وجود دارد
مسابقھ شنا می باشد. کانال کوچک بین جزیره پوشیده از بوتھ 

 امکان تجربھ جدیدی از شن را بھ شما می دھد.
بھ طور کلی این مجموعھ شامل استخرھای متنوع، سونا، بخش ھای 
درمانی سالن ژیمناستیک و بدنسازی ، سوئیت، بخش اداری، 

تراس ھای زیبایی بادیدھای متفاوت  آرایشگاه و ... می باشد وجود
ف بھ روامکانات سرویس دھی بھ افراد (دید بھ سمت شھر و دیگری مش

سالن اصلی شنا) بر جذابیت این فضا افزوده حرکت چرخشی یکی از 
سرگرمی ھای این مجموعھ می باشد. تداخل آھن و شیشھ در سطحی 

یشتر حجم سفید رنگ باعث سبک تر ساختن دیوارھای بتنی و شکوه ب
 این بنا می شود.

 
 
 
 
 
 
 



 ١٩

 
 

 ]٣[مرکز ورزشھای آبی در پکن   ٧-٢
  PTWطراح : گروه معماری 

 مکان : پکن . چین
 فوت مربع ۵٨۴زیر بنا : 

این مرکز در نزدیکی مجموعھ المپیک در شمال پکن قرار دارد 
 مکانی کامال ورزشی و تفریحی

 
 

 ھدف اصلی طراحی 
با توجھ بھ اینکھ طرح النھ پرنده ھرتزوگ و دمرون برای 
استادیوم ملی در کنار این مرکز انتخاب شده بود بنابراین گروه 

PTW  می خواستند طرحی متفاوت ارائھ بدھند. استادیوم ھرتزوگ و
دمرون قرمز رنگ و گرد بود بنابر این طرح آن ھا آبی رنگ و 

 مکعبی شد

 : سایت مرکز ورزشھای آبی پکن۵-٢تصویر 
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 مرکز ورزش ھای آبی پکنحجم کلی : ۶-٢شکل 

 
 : نمای بیرونی مرکز ورزش ھای آبی پکن٧-٢شکل 
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 : مراحل ساخت پروژه مرکز ورزش ای آبی پکن٨-٢شکل 

 
 
 

 کانسپت طراحی 
چون استخرھا می بایست در اغلب روز ھای سال گرم شوند بنابراین 
یک (خانھ سبز) ساختمانی کھ انرزی خورشید را جذب و حفظ می کند 

 میتوانست کار آمد ترین نوع بنا باشد . 
این فکر ایدھیک پوستھ سراسری را برای سقف و دیوارھا بھ وجود 

برای این کار آورد کھ می توانست شفاف یا مات باشد . شیشھ 
مناسب نبود چون از نظر صوتی داخل بنا سر و صدا ایجاد می کرد. 

یعنی نوع شفاف تفلون پالستیک را بر  ETFEبنا براین طراحان 
گزیدند کھ عالوه بر شفافیت صوتی مادھای سبک و حتی در ضخامت کم 

 میلی متر ھم محکم و مقاوم است . ٠٫٢

مرکز  حجم: ٩-٢تصویر 
 آبی پکن ھایورزش
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بیعی طراحی پوستھ را آغاز گروه سازنده با الھام از شکل ھای ط
کردند و بھ زودی روی حباب ھای صابون و تغییر شکل ھندسی آن ھا 

 پس از بھ ھم پیوستن متمرکز شدند.

 
 
 

فوت  ١٠٢فوت مربع مساحت و  ۵٨۴بنا مکعب آبی نام دارد . گرچھ 
ارتفاع دارد و مکعب نیست . با وجود استخر بازتابی گرداگرد بنا 
و آبشار مالیمی کھ از پایھ سرازیر می شود و بھ استخر می ریزد. 

 بھ نظر می رسد ساختمان روی آب شناور است. 
رای اصلی و سالن حباب داخل بنا طرح حباب در دایره ھای کف سرس
ھزار حباب طوری است  ۴طبقھ دوم ھم ادامھ دارد پوشش ھر یک از 

کھ می تواند با تر کیبی از رنگھای مختلف نور پردازی شود اما 
طراحان رنگ آبی و سبز را ترجیح می دھند تا احساس زیر آب بودن 

 را القا کند.

 

نمای سازه ی مرکز ورزش ھای آبی : ١٠-٢تصویر 
 پکن

مرکز  نمای داخلی استخر: ١١-٢تصویر 
 آبی پکنی ھا ورزش
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 ]۴[  لندن ٢٠١٢ھای آبی المپیک مرکز بازی ٨-٢
 طراح:زاھا حدید

 فورد در شرق لندنمکان :منطقھ استرات

 
 

 لندن ٢٠١٢المپیک ھای آبی اقدامات خاصي ازمركز بازی
متری بھ عالوه یک استخر مخصوص شیرجھ است. در  ۵٠شامل دو استخر 

میلیون  ١٠ھای اخیر دو استخر بتونی این مرکز با بیش از ھفتھ
بندی این اند. پس از مرحلھ عایقگیری و بررسی شدهلیتر آب، آب

 ای فرش خواھند شد.ھزار کاشى فیروزه١٨٠ھا با بیش از استخر
شکل و دو بال متحرک حدود ت این ساختمان پیچیده با سقف قوسیساخ
ھای متحرک مطابق تن میلھ فوالدی بھ کار رفتھ است، بال ٣٣۶٠

شوند و جمع خواھند شد. در این مرکز کھ ھوایی باز میوشرایط آب
ھای عالوه بر مسابقات شنای المپیک و شیرجھ، محل برگزارى بازی

صندلی در جایگاه  ١٧۵٠٠د بود، نھایی واترپلو نیز خواھ
ھا تعداد تماشاگران در نظر گرفتھ شده است. پس از اتمام بازی

عدد کاھش پیدا خواھد کرد، فضایی بھ  ٢۵٠٠ھا بھ این صندلی
ھای ھای عمومی اختصاص خواھد یافت و استخرھا برای رقابتگردھمایی

 ای مورد استفاده قرار خواھند گرفت.ملی و منطقھ

 مرکز ورزش نمای ورودی از: ۶-١-۴تصویر 
 ی آبی پکنھا

 ٢٠١٢حجم کلی مرکز بازی ھای آبی المپیک : ١٢-٢تصویر 
 



 ٢۴

 
 
 

میالدی بھ  ٢٠١١رود ساخت این مرکز تا پایان تابستان انتظار می
پایان برسد. اگر بھ پیگیری مراحل ساخت این مرکز عالقمند ھستید، 

کم مراحل نھایی کار را بھ و با استفاده از وب اینجاتوانید می
 شکل زنده تماشا کنید.

 
ھای آبی بازی مركزمراحل ابتدای ساخت و فونداسیون  :١۴-٢تصویر 
 لندن ٢٠١٢المپیک 

نمای ورودی مرکز بازی ھای : ١٣-٢تصویر 
 لندن ٢٠١٢آبی المپیک 



 ٢۵

 
سقف بالدار این مرکز از نمای باال شبیھ بھ یک سفره :١۵-٢تصویر 

 بھ نظر می رسد.ماھی بزرگ 

 
نمای کناری این مرکز سقف قوسی شکل آنرا بھ خوبی :١۶-٢تصویر 

 نشان می دھد بخش میانی فرورفتھ است
 



 ٢۶

 
 تصویر استخر پر وشرایط آن بررسی می شود

 
تصویر  طراحی کامپیوتری فضای داخلی استخر ھایی کھ نظر مثبت 

 ورزشکاران و تماشاچیان

 
 نھایی این مرکز  :طرح کامپیوتری١٧-٢تصویر 
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طرح کامپیوتری سازه فوالدی تشکیل دھنده سقف مرکز  :١٨-٢تصویر 

 لندن ٢٠١٢بازیھای آبی المپیک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منابع و ماخذ:
 

١- int.org-http://www.aci 
٢- http://www.aisc.org 
٣- http://www.greatbuildings.com 
۴- http://www.arcspace.com 

 
 

http://www.aci
http://www.aisc.org
http://www.greatbuildings.com
http://www.arcspace.com


 ٢٨
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 سو م : فصل 

 معرفي طرحر و بررسی اقلیم مورد نظ

 معرفي سایت

 ]١[ شھر تھران
نفر و  ٧،٧٠۵،٠٣۶با جمعیت  ایرانکشور  پایتختترین شھر و بزرگ

استان کیلومتر مربع است کھ بھ ھمراه توابع خود ( ٧٣٠مساحت 
 ١٨،٨١۴نفر و مساحتی برابر  ١٣،٢٧٣،٠٠٩)، جمعیتی برابر تھران

 کیلومتر مربع دارد.
روستایی نسبتا  بزرگ بود کھ بین شھر بزرگ و  تھران در قدیم

قرار داشت. اولین  البرزھای و کوھپایھ شھر ریمعروف آن زمان، 
 ١٨۴متولد  ابوعبدهللا حافظ تھرانیزندگینامھ بار نام آن در ذکر 

بقعھ کھ بھ علت این سلسلھ صفویخ. آمده است. این منطقھ در زمان 
قرار  شاھزاده عبدالعظیمجد اعالی صفویھ در نزدیکی حرم  سید حمزه

ھای خوش آب و ھوا بود، مورد توجھ داشت و تھران نیز دارای باغ
نخستین بار تھران را  شاه تھماسبخ.  ٩٣٢قرار گرفت. در سال 

سال تھران را مرکز حکومت  ۴بھ مدت  کریمخان زنداحداث نمود. 
آقا خود قرار داد و در محوطھ ارگ بناھای جدیدی احداث نمود. 

خ. تھران را بھ  ١١۶۴خ. برابر نوروز  ١١۶۴در سال  محمدخان
پایتختی برگزید و در ھمین شھر تاجگذاری کرد. با گزینش این شھر 

 ٢٢٠بھ پایتختی روند گسترش کمی و کیفی آن متحول شد و در مدت 
 خ. ١١۶۴نفر در سال  ١۵٠٠٠سال جمعیت آن از حدود 

 ۴/۴رسید و وسعتش از حدود  ١٣٨۴میلیون نفر در سال  ٧بھ بیش از 
کیلومتر مربع افزایش یافت. تراکم  ٧٣٠کیلومتر مربع بھ بیش از 

جمعیت در تھران بین ده ھزار و ھفتصد تا بیش از یازده ھزار نفر 
شود کھ بنابر آمار نخست  در ھر کیلومتر مربع برآورد می
 شانزدھمین شھر پرتراکم جھان است. 

  
 تھران:   نقشھ ١-٣شكل 
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 پیشینھ شھر تھران
ھای  تا پیش از کشف تمدن قیطریھ و ھمچنین کشف آثاری در تپھ

رفت پیشینھ تاریخی این شھر بھ ھمان آثار ، گمان میآبادعباس
شود، ولی اکتشافات محدود می شھررییافت شده در حوالی 

 انخیابان پاسدارآباد، بوستان پنجم ھای عباسشناسی در تپھباستان
ای ھای ناحیھ تاریخی قصران، دورهو دروس، نشان داد تمام آبادی

ھای فرھنگی را پشت سر درخشان از استقرار اقوام کھن و خالقیت
 گذارده اند.
از پیش  و تخریب این شھر، تھران بیش ریبھ  مغوالنپس از حملھ 

ای از اھالی آواره ری را نیز در خود جای داد و  رشد یافت و عده
 ھکتار رسیده بود. ١٠۶مساحتش در این دوران بھ 

خ. ھنگام گذر از  ٩١۶در  صفوی شاه طھماسب اولنخستین بار، 
تھران باغ و بوستان فراوان این شھر را پسندید و دستور داد تا 

 برج بھ عدد سوره ١١۴بارو و خندقی بھ دورش بکشند، این بارو کھ 
و چھار دروازه رو بھ چھار سوی دنیای پیرامون داشت،  قرآنھای 

 از

  
 :   نمادھاي اصلي شھر تھران٢-٣شكل 
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خیابان ، از جنوب بھ خیابان سپھو  خانھمیدان توپشمال بھ 
 خیابان وحدت اسالمیو از غرب بھ  خیابان ری، از شرق بھ ولویم

ھکتار  ۴۴٠شد، مساحت تھران در این دوران بھ (شاپور) محدود می
 رسید. 

خ.) پل، کاخ و  ١٠٠٧تا  ٩۶۶در دوره شاه عباس اول (
زیادی بنا شد، دربخش شمالی برج و باروی شاه  کاروانسراھای

تھماسبی، چھارباغ و چنارستانی ساختھ شد کھ بعدھا دورش را 
) و مقر حکومتی کاخ گلستاندیواری کشیدند و بھ صورت کاخ (

 ند.درآورد
، تھران بھ پایتختی برگزیده آقا محمدخان قاجاردر دوره حکومت 
 عید نوروززمان با خ. ھم ١١۶۴الثانی جمادی ١١شد، روز یکشنبھ 

خانی تاج سلطنت ایران را بر آقا محمد خان قاجار در خلوت کریم
 سر گذارد و تھران را بھ عنوان پایتخت این کشور معرفی کرد.

 ]١[  نام تھران
ای در مورد وجھ تسمیھ تھران اختالف نظر زیادی وجود دارد، پاره

اند و دامنھ گرفتھ پسوندی بھ معنای را» ران«از پژوھشگران 
گر یاند. برخی ددست خواندهوتھران را باالدست و پایین شمیران

بھ معنای منطقھ گرمسیر » تھرام«تھران را تغییر شکل یافتھ 
کھ منطقھ سردسیر است و  اند، در مقابل شمیرام یا شمیران دانستھ

ای بر این باورند کھ سراسر دشت پھناوری کھ امروز  ھمچنین عده
ھای اطراف، گود بھ نظر  شود در میان کوه تھران بزرگ خوانده می

 نام گرفت.» تھ ران«رسید و بدین سبب  می
درآمد شھر تھران بوده است، پیش از اسالم نیز روستایی کھ پیش

تدریج نام آن معرب گردیده و از اسالم بھ وجود داشتھ اما پس از
تھران بھ طھران تبدیل شده است اما جغرافیدانان معروف آن 

زمان با جنبش اند. ھم روزگار نیز بھ امالی تھران اشاره نموده
بھ  فارسیمشروطھ کھ تغییرات زیادی در ادبیات و نگارش زبان 

رفتھ امالی تھران رواج یافت و پس از تاسیس وجود آمد، رفتھ
امالی و تاکید آن بر امالی تھران،  فرھنگستان زبان و ادب فارسی

 دیگر (طھران) کامال منسوخ شد. 

 ]٢[  بندي اقلیمي پھنھ
اقلیم شھر تھران متأثر از کوھستان در شمال و دشت در جنوب است. 
غیر از شمال تھران کھ تحت تأثیر کوھستان اقلیم آن تا حدی 
معتدل و مرطوب است، اقلیم بقیھ شھر کال  گرم و خشک و در 

ترین منبع بارش در این شھر بادھای ھا اندکی سرد است. مھمزمستان
وزند. رشتھ ای و اطلسی ھستند کھ از سمت غرب میمرطوب مدیترانھ

ھای کوه البرز ھمجون سدی بھ نحو موثری از نفوذ بسیاری از توده
کند در نتیجھ باعث شده است کھ ھوای شھر از از ھوا جلوگیری می

 خوردار باشد.تر و از سوی دیگر از آرامش نسبی بریک سو خشک
سیستم پرفشار از نظر فصلی، ھوای تھران در زمستان تحت تاثیر 

(سیبری) قرار دارد. این تاثیر باعث شده است کھ در این  شمالی
ھای شمالی ھای مرکزی و جنوبی معتدل و در قسمتفصل ھوا در قسمت

ھا دمای ھوا در زمستان شھر سرد باشد، بھ طوریکھ در این قسمت
 رسد.بارھا بھ زیر صفر می



 ٣٢

 ]٢[  شناسيزمین
دقیقھ طول  ٣۶درجھ و  ۵١دقیقھ تا  ٢درجھ و  ۵١تھران در شھر 

دقیقھ عرض شمالی  ۵٠درجھ و  ٣۵دقیقھ تا  ٣۴درجھ و  ٣۵شرقی و 
متر  ١٢٠٠متر در شمال تا  ١٨٠٠است و ارتفاع آن بین قرار گرفتھ
متر در جنوب متغیر است. تھران در بین دو وادی  ١٠۵٠در مرکز و 

گسترده  رشتھ کوه البرزھای جنوبی و در دامنھ کویرکوه و 
ھای ھموار و دشت شھربانوبیبیھای ری و است. از جنوب بھ کوهشده

 است.و از شمال توسط کوھستان محصور شده نورامیو  شھریار

 باد

 باد غالب  

 درجھ) ٢٧٠جھت: سمت غرب (
 سرعت باد غالب

 %۶۵، غروب %۵٠، بعد از ظھر %٨٣بادھای ضعیف: صبح 
 %٧٣بادھای شدید: حدودا 

 تابش خورشید
 جھت : جنوب شرقی بھ جنوب غربی-

 نزوالت جوي

 باران 

 مترمیلی ٢۴۵،٨٠میزان : 
ھمراه با باد  *                             بارندگی بارندگی 

 عادی
 مھم ترین منبع بارش: بادھای مرطوب مدیترانھ ای و اطلسی 

 (جھت : غرب)
 میانگین بارندگی ماھانھ: 

میلیمتر  ١میلی متر(اسفند ماه)، مینیمم:  ٩/٣٨ماکسیمم:
 (شھریور)

 

 دما

 میزان درجھ ھوا 

 درجھ سلسیوس    ١حداقل مطلق: درجھ سلسیوس،۴٢حداکثر مطلق: 

 متوسط درجھ ھوا 

 درجھ سلسیوس ١۵درجھ سلسیوس، حداقل:  ۴٣حداکثر: 



 ٣٣

 
 تعداد روزھای یخبندان  

 روز ٣۶ 

 رطوبت
 ٪۴٠ رطوبت نسبی:

 آلودگي ھوا

 تعداد روز 

روزھای سال کھ بیشتر پاییز و زمستان  ٢/٣روز ( ٢٣٩میانگین 
 است.)

 آلودگی غالب 

 دی اکسید گوگردترکیبات گوگرد : 
 ترکیبات ازت : مونو ودی اکسید ازت

ترکیبات کربن : مونو و دی اکسید کربن، ھیدروکربنھا، مواد 
معلق، سرب،گاز کربنیک،اکسیدھای فوتو شیمیایی،مواد رادیو 

 اکتیو،بو،صدا

 میزان آلودگی 

 روز ٢/۶١روز، زمستان  ۵٨روز، پاییز  ٢/۶١تابستان 
 

 ارتفاع آلودگی 

 تر از سطح زمینم ۴٠٠- ٢۵٠

 منابع انتشار  

اکسیدھای  %۶٠مونو اکسید کربن،  %٩۵ذرات معلق، % ٧۵خودرو ھا :
 ازت

گازھای  % ۴۶دی اکسیدگوگرد ،  % ۵۵ترکیبات آلی،  %٧۵صنایع : 
 ایگلخانھ

 ی وارونگی مواجھ است تعداد روزھایی کھ با پدیده 

 بیش از دو سوم روز ھای سال 
 روز  ٢٣٩میانگین مدت زمان وارونگی دما: 



 ٣۴

روز، زمستان :  ۵٨روز، پاییز :  ۶٢٫٢روز، تابستان:  ۵٧بھار: 
 روز ۶١٫٢

 

 میزان ارتفاع وارونگی دما 

متر، زمستان:  ۴١٩متر، پاییز:  ٣٨۴متر، تابستان:  ٣۵۴بھار: 
 متر ۴٠۴

 آلودگي صوتي

 منبع اصلی آلودگی صوتی  

  سواری خودروھای)٪٢۵( ھاموتورسیکلتصدای اگزوز 
 ۴۵، شب حدود  دسیبل ۵۵حد استاندارد آلودگی صوتی : روز حدود 

 دسیبل
 دسیبل ١۵میزان مجاز انحراف از آن :  نزدیک 

 
 
 

 :   نقشھ جغرافیاي شھر تھران٣-٣شكل 
 
 
 

   



 ٣۵

 

 ]٣[  آبادمنطقھ سعادت
 تھران است کھ در شمال غرب تھران ۵ای در منطقھ آباد محلھسعادت

است. جمعیت ساکن در این محلھ حدود سی ھزار نفر کھ بھ واقع شده
نسبت مساحت سھ میلیون متر مربعی آن از سعادت آباد منطقھ ای 

آباد از شرق بھ بزرگراه خلوت و کم جمعیت ساختھ است .سعادت
چمران، از جنوب بھ شھرک غرب، از شمال بھ کوی فراز، از شمال 

بھ فرحزاد راه دارد. بزرگراه یادگار شرق بھ اوین، از شمال غرب 
است. مناطق کوی فراز آباد را محصور کردهامام شمال و غرب سعادت

 کوه ◌ٔ آباد و در دامنھو شھرک مخابرات (بھرود) در شمال سعادت
ھای اصلی خیابان از عالمھ و متری ٢۴ ھایخیابان. ھستند واقع

ن منطقھ واقع شوند کھ در شمال و شرق ایسعادت آباد محسوب می
 اند. شده

متری از شمال بھ بزرگراه اوین و از جنوب بھ میدان  ٢۴خیابان 
شود. این خیابان بھ طور کامل مسکونی بوده و از یک فرھنگ ختم می

متری  ٢۴آرامش خاص و دلنشین برخوردار است. با عبور از خیابان 
دو بخش  شود. خیابان عالمھ ازو میدان فرھنگ خیابان عالمھ آغاز می

است. بخش شمالی خیابان عالمھ در سرو  شمالی و جنوبی تشکیل شده
 منطقھ کوه ◌ٔ شرقی واقع است. در شمال سعادت آباد و در دامنھ

  است شده واقع درکھ توریستی و تفریحی

  آبادھای سعادتخیابان
متری ٢۴میدان کاج، نیایش، سعادت آباد، عالمھ طباطبایی، سرو ، 

دریا ، شھرداری، پاک نژاد حد فاصل پونک باختری تا سعادت آباد، 
میدان سرو، بوستان، فرحزادی حد فاصل پونک باختری تا میدان 

 امام، درختی، کوھستان

 ھاي مجاورمحلھ
  از جنوب: شھرک غرب

  وی پارک –از شرق: جردن 
 باالی ھمت-از غرب: جنت آباد شمالی

 اصلي این منطقھ معابر
  از شمال: یادگار

  جنوب: پونک باختری از
  از شرق: چمران

  از غرب: یادگار



 ٣۶

 

 آباد نقشھ دسترسي محلھ سعادت   :۴-٣شكل 

 آبادبررسي موقعیت سایت در منطقھ سعادت
آباد، نبش خیابان فرحزادي و سایت مورد نظر در محدوده سعادت

است. دو ساختمان شاخص در جنوب خیابان پونك باختري واقع شده
دارد یكي بیمارستان آتیھ(در نبش خیابان دادمان) و سایت قرار 

ھاي اصلي و  دیگري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوان. دسترسي
  باشد:فرعي سایت بھ صورت زیر مي

 
 
 
 

   



 ٣٧

 
 ھاي اصلي و فرعي سایت :   نقشھ دسترسي۵-٣شكل 

 
 

   



 ٣٨

 :    توپوگرافي سایت۶-٣شكل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطراف سایتھاي ھایي از خیابانعكس

 محوطھ داخل سایت 



 ٣٩

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-٣شكل
:محو٧
 طھ

 داخل سایت
 داخل سایت محوطھ :٨-٣شکل

                                           
   

  
  

 



 ۴٠

 بلوار فرحزادي در غرب سایت 

 
 
 

                          
               

 
             از شمال بھ جنوب:   بلوار فرحزادي دید ٩-٣شكل 
(نبش خیابان   :   بلوار فرحزادي دید از جنوب بھ شمال ١٠-٣شكل 

 دادمان)
 

   

 
 



 ۴١

 خیابان تعاون در شمال سایت 

 
 

 

خیابان تعاون دید از :١١-٣شكل
 قغرب بھ شر

 خیابان تعاون و بلوار فرحزادي :تقاطع١٢-٣شكل
 

   



 ۴٢

 خیابان فروزان در شرق سایت 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 لشك
٣-
١۴: 
تقا
طع 

 خیابان فروزان و بلوار پونك باختري
 بھ جنوب شمال   :   خیابان فروزان دید از ١٣-٣شكل 

 
   



 ۴٣

 بلوار پونك باختري در جنوب سایت 

 
 
 
 
 

            قغرب بھ شر :   بلوار پونك باختري دید از١۵-٣شكل 
                                                            

 ببھ غرشرق بلوار پونك باختري دید از  :١۶-٣شكل 
 

   



 ۴۴

 خیابان سیف در جنوب سایت 

 
 

 
  :   خیابان سیف دید از شرق بھ غرب١٧-٣شكل 
 :   تقاطع خیابان سیف و بلوار پونك باختري١٨-٣شكل 

 
   



 ۴۵

 خیابان دادمان در جنوب سایت 

 
 

 
 
 

    الیابان دادمان دید از جنوب بھ شم:   خ١٩-٣شكل 
                                                                                   :   بیمارستان آتیھ٢٠-٣شكل  

  



 ۴۶

 ضلع جنوبي سایت 

 

 
 

 سایت:   ضلع جنوبي ٧-٢٠شكل 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ضلع غربي سایت

 

 



 ۴٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 منابع و ماخذ:
 
 
پورتال رسمی شھرداری  تھران -١  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ۴٨

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل چھارم 

 ضوابط و استانداردھاي طراحي 

 ]١[  مجموعھ ھای ورزشی ١-۴
 سالنھا بر اساس معیارھای شناختھ شده بین المللی در سھ اندازه

 کلی پیشنھاد می شود:
 متر مربع ۵٠٠سالنھای کوچک ورزشی، با مساحت کمتر از 

 متر مربع ١٠٠٠تا  ۵٠٠سالنھای متوسط ورزشی، با مساحت 
 متر مربع ١٠٠٠سالنھای بزرگ ورزشی، با مساحت بیش از 

 
 سرانھ و تعداد بازیکنان ورزش ھا

 نوع ورزش

سرانھ 
 بازیکن
(متر 
 مربع)

تعداد 
 بازیکن در
طرف دو 

 زمین

مساحت زمین 
 بازی

 (متر مربع)

ظرفیت روزانھ 
زمینھای ورزشی 

 (نفر)

 ٧٢-١٢٠ ٣٧٢ ١٢ ٣١ والیبال
 ٢۴-۴٠ ۶۶٩ ۴ ١۶٧ تنیس

 ١٣٢-٢٢٠ ٧-٢٣ ٢٢ ٣٢٠ فوتبال
 ۶٠-١٠٠ ۵۴۵ ١٠ ۵/۵۴ بسکتبال
 ٨۴-١۴٠ ۵/٨٣٧ ١۴ ٨/۵٩ ھندبال

 ١٣٢-٢٢٠ ٧۶۶ ٢٢ ۵/٣۴ ھاکی



 ۴٩

 ٢۴-۴٠ ۵٢۶ ۴ ۵/١٣١ بدمینتون
 

ظرفیت ارائھ شده در جدول فوق باید بھ عنوان ظرفیت نھایی و 
حداکثر تلقی شود کھ مبنای محاسبھ حداکثر تعداد نفرات استفاده 
کننده از سالنھای ورزشی و زمین ھای روباز ورزشی در برنامھ 

 فیزیکی طرح بوده است.



 ۵٠

 فضاھای ورزشی  ٢-۴
 کف سازی سالنھای ورزشی

نوع مصالح 
 مقاومت سرندگی سختی بر جھندگیقابلیت  کف

 خوب زیاد زیاد بتن

کمتر از  کمتر از بتن آسفالت
 خوب بتن

کمتر از  کمتر از آسفالت چوب
 آسفالت

ضعیف ولی قابل 
 اصالح

بلوک 
 ترکیبی

 –کمتر از بتن 
 بیشتر از چوب

کمتر از 
 خوب بتن

کمتر از  کمتر از چوب پلی مرھا
 خوب چوب

کمتر از  کمتر از چوب فرش بافتھا
 متغیر چوب

 خصوصیات اصلی کف ھای ورزشی ١-٢-۴
دوام و استحکام (از نظر مسائل اقتصادی و ھزینھ نگھداری پر  -

 اھمیت است)
قابلیت بر جھندگی (بھ میزان ارتفاع خیزش توپ و سرعت بازگشت  -

آن از زمین ارتباط دارد، کھ باید مناسب یعنی نھ کم و نھ زیاد 
 باشد.

سرعت و مسافتی کھ توپ روی زمین طی  (بھ میزانمقاومت گردشی  -
می کند، مربوط می شود، در ارتباط با ورزش فوتبال یا بولینگ و 

 مشابھ آنھا مطرح  است)
 سختی (یا ایمنی ورزشکاران در ھنگام بازی در ارتباط است) -
مقاومت سرندگی (مربوط می شود بھ امکانی کھ ورزشکار بتواند  -

 زم را بگیرد)در زمان کوتاھی سرعت ال
مقاومت نشست (تکرار یک نوع حرکت و فرود آمدن نیروی مکرر بھ  -

مکان ثابتی از کف موجب تغییر شکل در ھمان محل می شود، این 
 خصوصیت در ورزشھایی چون تنیس و بولینگ مورد است)

خصوصیات انعکاسی کف ھا (انعکاس نور در کف نباید موجب خیزگی  -
 مزاحم شود)

 مورد سالنھای رسمی مطرح است)انعکاس صوت (در  -



 ۵١

 استانداردھای برنامھ ریزی –ضوابط برنامھ   ٣-۴
 –تفریحی  –از آنجا کھ این مجموعھ بھ صورت یک مجموعھ ورزشی 

تفریحی آن) فعالیت می  –فرھنگی (البتھ با تأکید بر بخش ورزشی 
کند. در این بخش بھ برخی ضوابط و نکات مربوط بھ برنامھ ریزی 
فضاھا در سھ قسمت: ورزشی، تفریحی و فرھنگی بھ صورت مجزا و بھ 
طور اجمالی مورد بررسی قرار می گیرد. الزم بھ ذکر است کھ 

خدماتی و پشتیبانی مجموعھ با توجھ بھ اینکھ  –فضاھای رفاھی 
ضاھا با وجود فضاھای اصلی معنا پیدا کرده و در ارتباط این ف

ریزی فضاھای اصلی مستقیم با آنھا ھستند. بعد از ارائھ برنامھ
 بھ آنھا اشاره می کنیم.

 

 فضاھای ورزشی -١-٣-۴
یکی از پر طرفدارترین الگوھای گذران اوقات فراغت پرداختن  ورزش

ش در سالمت جسم و بھ فعالیتھای ورزشی است. تاثیر وجایگاه ورز
روح ھمواره مورد توجھ بوده است، آنچنانکھ ابو علی سینا می 
گوید: از آنجا کھ اساس تندرستی بھ ترتیب اھمیت بر ورزش و غذا 
و خواب قرار دارد، بھتر است اھم را بر مھم ترجیح دھیم و موضوع 

 ورزش را پیش کشیم و می گوئیم:
تنفس بلند و بزرگ و پی  ورزش حرکتی است تابع اراده. در ورزش،

در پی می آید. ھرکس بتواند با اسلوب صحیح و متناسب با اعتدال 
مزاجش و در وقت و ھنگام مناسب ورزش کند، از چاره جویی 
(پیشگیری) و تداوی بیماریھای مادی و بیمارھای مزاجی کھ در 

 دنبالۀ آن می آید بی نیاز می گردد.
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 ]١[  مالحظات اولیھ
ورزشی، محیطی برای منظورھای متفاوت ھستند کھ شامل فضاھای 

تفریح، تمرین ومسابقھ می باشند. چنین فضاھایی باید عالوه 
برداشتن کیفیت ھای استاندارد ورزشھای مختلف، تسھیالت الزم را 

 برای تماشاچیان و ورزشکاران در برداشتھ باشد.
ب زمین و جھت سالن ھای ورزشی بھ موقعیت قرار گیری در سایت، شی

دسترسی ھای آن بستگی خواھد داشت و کمتر تحت تاثیر عوامل 
اقلیمی خواھد بود ولی در مورد زمینھای بازی روباز بھترین جھت، 

 جنوبی می باشد. –شمالی 
فضاھای مورد نیاز برای جایگاه تماشاچیان، در صورت استفاده از 

ستفاده متر مربع برای دو نفر و در صورت ا ١صندلی ھای مستقل، 
از نیمکت یک متر مربع برای سھ نفر کافی خواھد بود. (بھ طور 

 متر مربع در نظر گرفتھ می شود). ۴/٠میانگین سرانھ 
مھمترین و اصلی ترین فضای سرویس ھای ورزشی، رختکن و ملزومات 
مربوط بھ آن است. رختکن باید در ارتباط با ھال ورودی 

ه و ا بعاد آن بستگی بھ ورزشکاران و سالن ورزش باشد و انداز
تعداد بازیکن ھا دارد. البتھ رختکن ھر تیم باید جدا در نظر 

 گرفتھ شود و ورودی ھای جداگانھ ای بھ طرف سالن داشتھ باشد.
برای ھر کدام از رختکن ھا نیز دوش و سرویس جداگانھ در نظر 
گرفتھ می شود. برای مربیان نیز رختکن و دوش جداگانھ مورد نیاز 

. محاسبھ مساحت مورد نیاز برای فضای رختکن بر اساس میزان است
متر مربع بھ ازاء ھر نفر پیش بینی می شود. فضای  ٧/٠حدود 

متر مربع بھ ازاء ھر نفر باید  ٢۵/٠انبار لباس و کمدھاحدود 
پیش بینی شود کھ ممکن است بھ صورت انفرادی و یا دستھ جمعی در 

متر مربع بھ منظور فضای  ٩۵/٠ نظر گرفتھ شود. (در مجموع سرانھ
رختکن و کمدھا) در طراحی سرویس ھای بھداشتی و فضای دوشھا، 
تعداد آنھا بر اساس جمعیت ورزشکار کھ در باال اشاره شد، برآورد 

 و مطابق معیار زیر تعیین می شود:
 نفر ٢۵تا  ٢٠توالت (حداقل دو واحد) بھ ازاء ھر واحد  -
 نفر ١٠ھر واحد  دوش (حداقل دو واحد) بھ ازاء -
 نفر ١۵دستشویی (حداقل دو واحد) بھ ازاء ھر واحد  -

نور مورد نیاز سالن بھ ویژه در مواقع مسابقات باید بھ صورت 
مصنوعی فراھم گردد. میزان نور طبیعی نیز باید در حدی باشد کھ 
در روز بتوان نور کافی جھت انجام تمرینات را برای سالن تأمین 

مستقیم آفتاب بھ درون سالن باید جلوگیری کرد. ولی از تابش 
 کرد.

در مورد خصوصیات کف ھای فضاھای ورزشی باید گفت دوام و استحکام 
(بھ لحاظ اقتصادی)، قابلیت برجھندگی، مقاومت گردشی، سختی، 
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مقاومت سرندگی، قابلیت چرخش، مقاومت نشست از عوامل تأثیرگذار 
می باشند کھ با توجھ  در انتخاب مصالح مناسب کف فضاھای ورزشی

 بھ نوع ورزش متفاوت خواھند بود.
در خصوص دیوارھا و سقف فضاھای ورزش باید گفت پایدرای کافی 
دیواره ھا در برابر ضربات بازیکنان ضروری است. در نماھای 

 ٣داخلی باید از مصالح و رنگ ھای محدود بھره جست و تا ارتفاع 
از پوشش زیر پرھیز کرد و متر برای جلوگیری از آسیب بازیکنان 

متر پیش بینی شود.  ٣سیستم اکوسیستم دیوارھا در ارتفاع باالی 
بھتر است پوشش دیوارھا از داخل قابل شست و شو باشد. سقف باید 
قادر بھ نگھداری  تأسیسات برق و مکانیک و تجھیزات ورزشی باشد 

ادل و پوشش بام و دیواره ھا باید بھ طور کلی با حداقل ضریب تب
 حرارتی پیش بینی شود.

بھ طور کلی استاندارد ھا و ابعاد و اندازه ھای فضاھای ورزشی 
ارائھ شده در این بخش، براساس استانداردھای ملی و منطقھ ای در 

 نظر گرفتھ شده است.

  ]٢[  بازی تنیس ٢-٣-۴
بازی تنیس بھ صورت دو یا چھار نفره در زمینھای روباز و یا 
سالنھای سرپوشیده قابل اجرا است. بھترین جھت برای زمین ھای 

 جنوبی می باشد. –روباز تنیس، شمالی 
اگر زمین در منطقھ بادگیر واقع شده باشد، درخت کاری اطراف آن 

ال ابعاد جھت جلوگیری از باد در ھنگام بازی الزامی است. معمو
متر انتخاب می کنند. خاک زمین تنیس بھ  ١١×  ٢۴زمین تنیس را 

رنگ قرمز واز ترکیب پودر آجر، گل رس، شن بھ درصدھای معین بدست 
 می آید.

کف زمین بازی تنیس باید ھموار و از یک جنس باشد و برخالف اکثر 
ورزشھا، بھ حد معینی از سرندگی نیاز دارد کھ با وجود آب بھ 

افزایش می یابد. با توجھ بھ اینکھ بازی تنیس در شب نیز شدت 
برگزار می شود، روشنایی زمین توسط چراغ دارای اھمیت زیادی 

نفر بھ  ٢۴-۴٠است. ظرفیت روزانھ بھره برداری زمین ھای تنیس 
 ازاء ھر قطعھ می باشد.

 بازی بسکتبال  ٣-٣-۴
برآمدگی  بسکتبال در زمین کامال مسطح و بدون ھر گونھ مانع و

بازی می شود. در مورد زمین ھای باز این ورزش، نکتھ قابل توجھ 
آن است کھ بازی در زمین خاکی و چمن قابل اجرا نیست و باید از 
مواد سفت چون آسفالت، سیمان و چوب و یا مخلوطی از گل رس، شن، 
سیمان بھ نسبتھای معین پوشیده شوند. زمین بسکتبال مستطیل شکل 

متر  ٢متر مربع می باشد کھ حاشیھ ای بھ پھنای  ٢۶×١۴وابعاد آن 
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آن را احاطھ می کند. کف سالن بسکتبال باید دارای دوام و 
استحکام نسبی و مقاومت در برابر سرندگی و مقاومت نسبی نشت 
زیاد باشد. در این زمینھا قابلیت برجھندگی متوسط و میزان سختی 

 کمی مورد نیاز است.
اخت و بدون مانع برای دید بازیکنان در فضای نور و روشنایی یکنو

این بازی الزم است. دیواره ھا و سقف سالن باید از انعکاس صدا 
تا حد امکان جلوگیری کنند. در سالنھای سرپوشیده این بازی، 

متر موردنیاز است. تعداد بازیکنان آن در  ٧حداقل ارتفاع مفید 
انھ بھره برداری از نفر می باشد. کھ ظرفیت روز ١٠دو طرف زمین 

 نفر روزانھ برآورد می شود. ۶٠-١٠٠ھر قطعھ زمین آن 

 بازی والیبال ۴-٣-۴
متر مربع می باشد کھ بھ صورت بازیداخل سالن و  ٩×١٨ابعاد زمین 

 ۵/٩متر ارتفاع و  ١یا زمین روباز قابل اجرا است. تور بازی 
رفین متر طول دارد. بھترین حالت برای جایگاه تماشاچیان در ط

باشد. تا ھر دو نیمھ زمین بھ خوبی  قابل رویت طولی زمین می
تواند از مواد روکش چوبی و یا باشد. پوشش کف زمین در سالن می

مواد مصنوعی (انواع پلیمرھا یا پالستیک) باشد. پوشش کف باید 
عالوه بر نرم بودن دارای اصطکاک مناسب برای تسھیل در حرکت ھای 

باشد. پوشش کف زمینھای والیبال دارای  سریع بازیکنان نیز
اصطکاک مناسب برای تسھیل در حرکت ھای سریع بازیکنان نیز باشد. 
پوشش کف زمینھای والیبال روباز ممکن است از خاک نرم ریز دانھ 
کوبیده شده، آجر و یا آسفالت با رویھ ریزدانھ باشد. دیوارھای 

عایق صوتی طراحی  سالن والیبال بدون برجستگی و فرورفتگی و با
می شود. بازشوھا و دربھا ترجیحا باید در دیوارھای انتھایی پیش 

متر عاری از  ٧بینی  گردد. سقف سالن باید تا ارتفاع حداقل 
ھرگونھ مانعی بوده و دارای رنگ روشن باشد. در بسیاری اوقات 
سالنھای والیبال و بسکتبال بھ صورت تلفیقی در نظر گرفتھ می 

نفر می باشد کھ  ١٢د بازیکنان آن در دو طرف زمین شود. تعدا
نفر در نظر گرفتھ  ٧٢-١٢٠ظرفیت روزانھ  ھر قطعھ زمین والیبال 

 می شود.

 تنیس روی میز ۵-٣-۴
معموال این بازی بھ صورت دو نفره یا چھار نفره، بر روی میز 
مخصوص، با راکت و یک توپ کوچک اجرا می شود. ابعاد میز بازی 

متر مربع می باشد. ابعاد زمین ھر واحد میز را با  ٢/٧۴×۵٢/١
متر مربع در نظر می گیرند. اندازه ھای  ١۴×٧حریم اطراف آن 

سالن بازی بھ تعداد میزھایی کھ در آن استقرار می یابد، بستگی 
دارد. در بسیاری مواقع بھ جھت برگزاری مسابقات تنیس روی میز، 
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ده می شود. خصوصیات از سالنھای والیبال و بسکتبال استفا
سالنھای تنیس روی میز مانند سالنھای بسکتبال و والیبال است. 
تماشاچیان این بازی می توانند دور تا دور محوطھ بازی قرار 
گیرند. کف سالنھای بسکتبال و والیبال است. کف سالنھای تنیس 
روی میز باید دارای دوام، استحکام و مقاومت نسبی نشست زیاد 

ی این منظور کف چوبی و یا پوشش ھای پالستیکی مناسب می باشد. برا
متر میباشد. ظرفیت بھره  ۵/۴باشند. ارتفاع سالن آن حداقل 

نفر بھ ازای ھر  ٢۴-۴٠برداری از سالن ھای تنیس روی میز روزانھ 
 میز می باشد.

 بازی ھندبال ۶-٣-۴
ت متر، جھ ۶/٧-٩متر مربع با ارتفاع مفید  ۴٠×٢٠زمینی بھ ابعاد 

بازیکن در طرفین زمین  ١۴این بازی مورد نیاز است. بازی دارای 
می باشد. کف سالن باید دارای دوام و مقاومت در برابر سرندگی و 
مقاومت نسبی نشست زیاد باشد. دیوارھای سالن ھندبال باید مسطح 
بوده و در مقابل ضربھ پایدار باشد. روشنایی داخل سالن ھندبال 

اخت و بدون انعکاس نور باشد. ظرفیت روزانھ باید بھ صورت یکنو
نفر بھ ازاء ھر قطعھ  ٨۴-١۴٠بھره برداری از زمین بازی ھندبال 

 زمین می باشد.

 بازی بدمینتون ٧-٣-۴
این بازی ممکن است در فضای باز و بستھ انجام شود. اما انجام 
بازی در فضاھای باز بھ علت وزن کم توپ کھ در اثر وزش کمترین 

نحرف می شود، از دقت کمتری برخوردار است.  این ورزش بھ نسیم م
متر مربع  ۴/١٣×١/۶نفره انجام می شود. ابعاد زمین  ۴یا  ٢صورت 

متر در نظر گرفتھ  ۴/۵می باشد. ارتفاع سالن آن حداقل باید 
متر  ١٠/٩تا  ۶/٧شود، کھ این عدد در استانداردھای بین المللی 

ون ممکن است بھ صورت دو یا چھار می باشد. زمینھای بازی بدمینت
واحد ھمجوار طراحی شوند. عالوه بر این، بازی بدمینتون در 
سالنھای چند منظوره نیز قابل انجام است. زمین بدمینتون ممکن 
است بر روی زمین ھای بسکتبال و والیبال و حتی تنیس منطبق شود 

ای و ھر یک بھ صورت مستقل مورد استفاده قرار گیرند. زمین ھ
بازی می تواند از چوب و یا انواع پوشش ھای الستیکی کھ دارای 
اصطکاک کافی باشند، پوشیده شود. کف ھای جمع شو و تا شو و ورق 

برای این منظور مناسب می باشند، دیوار سالن باید مسطح  pvcھای 
 و بدون لبھ و برآمدگی باشد.

ارد. لذا بھ طور کلی این ورزش احتیاج بھ محیطی ساکت و آرام د
در طراحی دسترسی و ورود و خروج تماشاچیان، این نکتھ باید لحاظ 
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نفر بھ  ٢۴-۴٠شود. ظرفیت روزانھ بھره برداری از زمین بدمینتون 
 ازای ھر قطعھ زمین می باشد.
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 بدنسازی ٨-٣-۴
این ورزش با استفاده از وسایل ورزشی مخصوص و یا بھ صورت حرکات 

 استخرھای کم عمق قابل اجرا است. ریتمیک گروھی در سالن و یا
مساحت مورد نیاز برای این فعالیت بھ تناسب تعداد ورزشکار و 
رعایت فواصل مناسب بین وسایل کار و ورزشکاران تعیین می شود. 

متر مربع فضا برای کار با ھر دستگاه مورد  ۵ولی بھ طور متوسط 
دازه نیاز است. برای این فعالیت ورزشی، حجم ھوا بیش از ان

فواصل اھمیت دارد. از این رو محدودیت ارتفاع برای سالنھای 
متر است. کف سالن باید نرم، با دوام و محکم  ٢/٣کوچک حداقل 

بوده و در برابر سرندگی و نشست مقاومت باشد. جلوگیری از تابش 
نور مستقیم و خیره کننده در تأمین آسایش فضا موثر خواھد بود. 

جھیزات مورد استفاده در این رشتھ، توصیھ با توجھ بھ وسایل و ت
می شود این ورزش در داخل یک سالن اختصاصی انجام پذیرد. فضاھای 
چون رختکن، دوش و سرویس ھای بھداشتی، فضای آمادگی و نرمش، محل 
ھای استراحت و تجدید قوا، سالن ایروبیک، در صورت امکان اتاق 

گھداری و تجھیزات ھای معاینھ و تجھیزات پزشکی ، انبارھای ن
 بدنسازی از فضاھای معمول در طراحی سالن ھای بدنسازی می باشند.

 بازی اسکواش ٩-٣-۴
زمین بازی تشکیل می شود کھ ھر  ٨الی  ۴معموال سالن اسکواش از 

پیش بینی می گردد. m ٧/۵و با ارتفاع  ٧۵/٩×۶/۴زمین با ابعاد 
در بازیھای المپیک و بین المللی از دیوارھای نشکن برای دور 
زمین استفاده می شود کھ در این صورت حداقل یک متر حریم در 

خواھد  m ۵/١٢×٢/٩×٧٢خارج دیواره ھا منظور می گردد و ابعاد بھ 
 رسید.

در سالن اسکواش بستھ بھ نیازھای منطقھ ای ممکن است جایگاھی 
ای تماشاچیان در نظر گرفتھ شود این گونھ جایگاه ھا را ممکن بر

است در پشت سر بازیکنان و با استفاده از شیشھ ھای ضخیم با 
 نفر با ھزینھ مختصر ایجاد شود. ١٠٠الی  ۵٠ظرفیت در حدود 

کف زمین اسکواش باید دارای خاصیت ارتجاعی باشد بھ طوری کھ 
ن بدھد. این نوع کف ھا بھ امکان حرکت انعطافی را بھ بازیکنا

مقاومت سرندگی زیاد و قابلیت برجھندگی و میزان سختی متوسطی 
نیاز دارد. قابلیت چرخش عامل مفیدی برای کف ھای این ورزش 
محسوب می شود. رنگ کف باید بھ گونھ ای باشد کھ توپ سفید بھ 

 آسانی قابل رویت باشد.
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چھ، یا با قطعات پیش دیوارھای محوطھ بازی اسکواش بھ صورت یکپار
ساختھ بتنی و یا آجری ساختھ می شود کھ با نازک کاري نسبتا سخت 

 مانند اندودھای سیمانی یا گچی پوشش می شود.

 پیست اسکیت ١٠-٣-۴
این ورزش بھ صورت آزاد و نمایشی و یا بھ صورت سرعتی برگزار می 

غت شود. صورت اول برای استفاده عموم بھ منظور گذران اوقات فرا
و صورت دوم برای انجام مسابقات در نظر گرفتھ می شود. مساحت و 
ابعاد زمین اسکیت آزاد تابع مقررات خاصی نمی باشد.  این گونھ 
زمین ھا ممکن است در اندازه ھای مختلف بھ تناسب تعداد استفاده 
کنندگان بھ شکل مستطیل یا مربع طراحی و ساختھ شوند. ولی طراحی 

ی این نوع زمینھا جلوه خاصی بھ آن خواھد داد. فرمھای آزاد برا
متر مربع بھ ازاء ھر نفر در زمینھای آزاد  ١٠بھ طور متوسط 

اسکیت در نظر گرفتھ می شود. کف زمین اسکیت باید مقاوم، بدون 
درز با زیرسازی یک پارچھ و محکم و ترجیحا از بتن باشد. 

مربیان، فضای فضاھایی چون رختکن و سرویس بھداشتی بازیکنان و 
آمادگی، فضای استراحت و کمکھای اولیھ بھ صورت معمول در طراحی 
زمین ھای اسکیت لحاظ می شوند. زمین ھای بازی اسکیت آزاد گاھا 
بھ صورت کامالتفننی و در غالب پارکھای اسکیت و با عوارض طبیعی 
و مصنوعی طراحی شده، با وسعت بیشتر از پیست ھای تخصصی و برای 

ه ھای آموزشی و حرفھ ای بھ صورت توامان در نظر گرفتھ می استفاد
 شوند.
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 دوچرخھ سواری ١١-٣-۴
دوچرخھ سواری ممکن است با استفاده از مسیر مخصوص و یا در داخل 
پیست انجام شود. کف پیست دوچرخھ سواری معموال از جنس بتن می 
 باشد. مسیرھای آزاد دوچرخھ سواری بھ ھمراه ایجاد مناظر زیبا

در طول مسیر، فضایی تفننی و مفرح و مناسب حتی برای غیر حرفھ 
ای ھای این ورزش فراھم می سازد. این گونھ مسیرھا غالبا تابع 

متر متغیر است. امکاناتی  ۴تا  ٢ضوابط خاصی نیست و عرض آن از 
نظیر رختکن و سرویس بھداشتی ورزشکاران، فضای تمرین و امتحان 

واحد تعمیرات مربوطھ بھ عالوه تسھیالت  دوچرخھ، انبار دوچرخھ و
 کرایھ دوچرخھ از ضروریات طرح مسیرھای دوچرخھ  سواری است.

 استخر شنا ١٢-٣-۴
 مشخصات عمومی –ضوابط کلی 

استخرھای شنا بر حسب نوع فعالیت (آموزشی، تمرینی، مسابقھ ای و 
یا تفریحی) دارای ویژگیھایی ھستند کھ باید از ابتدای برنامھ 

ی و طراحی مد نظر قرار گیرند. استخرھا در انواع مختلف ممکن ریز
است بھ صورت مجموعھ پیوستھ و یا ناپیوستھ طراحی شوند. بھ گونھ 
ای کھ استخرھای پیوستھ در شکلھایی تلفیقی و بھ منظور فراھم 
ساختن شرایط مختلف طراحی می شوند در این نوع با وجود ظاھر یک 

کیک وجود دارد. استخرھای ناپیوستھ بھ پارچھ بھ سھولت امکان تف
صورت مجموعھ ای از چند استخر یک منظوره در جوار ھم در نظر 
گرفتھ می شوند. در این شکل ھمجواری، امکان کنترل و اداره 
مجموعھ استخرھا بھ صورت ھای مختلف فراھم است و مدیریت مجموعھ 

 آسان تر امکان پذیر است.
اه ھای ارتباطی بھ استخر یا در یک مجموعھ ورزشھای آبی ر

استخرھای مختلف باید حتما از حوضچھ ضد عفونی عبور کند. رختکن 
بھتر است بھ گونھ ای باشد کھ افراد از یک طرف وارد شده و بعد 
از تعویض لباس از طرف دیگر خارج شده و لباس خود را بھ محل 
 نگھداری البسھ تحویل دھند. افراد جھت ورود بھ محوطھ استخر

 باید بعد از رختکن از محل دوش ھا عبور کنند.
رنگ آمیزی کف استخرھای شنا با توجھ بھ انعکاس رنگ داخل آب 
استخر، باید روشن و شفاف باشد. استفاده از روشنایی طبیعی در 
سالن ھای استخر جذابیت خاصی بھ سالن می بخشد. مشروط بر اینکھ 

 ی شود.از انعکاس مستقیم و خیره کننده آن جلوگیر
طراحی کاسھ استخر بر اساس سیستم سازه متناسب با شرایط زمین 
انجام می شود. استخرھا اعم از سرپوشیده و سرباز بھ سھ روش روی 
زمین، باالی زمین و درون زمین ساختھ می شوند. (استخرھای روی 
زمین و باالی زمین بھ علت عمق کم غالبا مناسب برای شیرجھ 
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رزھای انبساط از اھمیت زیادی برخوردار است نیستند). پیش بینی د
مگر در استخرھای بتنی کوچک و یکپارچھ کھ درز انبساط ضرورت 
نخواھد داشت. سطوح داخلی کاسھ استخر باید با مصالح نسبتا نرم 
و صاف پوشش شوند بھ گونھ ای کھ تحت تاثیر کلر محلول در آب 

بدن شناگران  آسیب نبینند، بھ سھولت تمیز شوند و در تماس با
بھ سمت خارج  %٢ایمنی الزم فراھم باشد. لبھ ھای استخر شیب مالیم 

استخر دارد و پوشش نھایی آن غیر لغزنده و مناسب برای راه رفتن 
 با پای پیاده می باشد.

در دیواره ھا و سقف توصیھ می شود با کاربرد مصالح با ضریب 
بجای عایق ھای  انتقال حرارتی مناسب و ھمچنین استقرار دقیق و

حرارتی و موانع عبور بخار آب از پدیده تعریق سطحی و عمقی در 
دیوار با سقف جلوگیری شود. در دیواره ھای دو جداره و سقف ھای 
دو پوش باید توجھ داشت کھ ابتدا از ورود بخار آب بھ داخل 
جداره ھا جلوگیری شود و سپس فضای بین جداره ھا تھویھ کامل 

 شود.
ستخر باید رنگ آمیزی زیر سقف با توجھ بھ انعکاس آن بھ در سقف ا

آب داخل استخر روشن و شفاف باشد و امکان تخلیھ بخار آب بھ 
 بیرون وجود داشتھ باشد.

وسعت استخر باید متناسب با تعداد شناگران باشد. معموال برای ھر 
متر مربع سطح استخر درنظر گرفتھ  ٢متر مکعب حجم یا  ٣یک نفر 
 .می شود

بھ طور کلی در برنامھ فضاھای جانبی استخر ضوابط زیر اعمال می 
متر  ٣٠توالت برای ھر  ١نفر و  ٢٠دوش برای ھر  ١شود. تعداد 

متر  ۵/۶متر مربع استخر شنا و ھر  ۴/٨الزم است. بھ ازاء ھر 
متر  ٢/۴متر مربع رختکن و بھ ازاء ھر  ١مربع استخر تفریحی، 
 مربع فضای رختکن الزم است.متر  ٢مربع استخر آموزشی 

 استخر آموزشی (کودکان) ١٣-٣-۴
سانتی متر است کھ در ابعاد  ٩٠استخر آموزشی دارای عمق حداکثر 

مختلف قابل طراحی می با شد. پیش بینی پلھ برای ورود بھ این 
استخر، توصیھ می شود. ھمچنین پیش بینی حاشیھ ای بھ عرض حداقل 

متر و کف سازی مناسب و غیر لغزنده دور استخر،امکان نرمش و  ٢
ردسال ضمن ایجاد امکان کنترل و نظارت آمادگی جسمانی شناگران خ
 مربیان را فراھم می کند. 

 استخر ھای مسابقھ ١۴-٣-۴
استخر شنا را ھم می توان سر پوشیده و ھم در ھوای آزاد ساخت. 
چون ساختمان و نگھداری استخر مستلزم مخارج زیادی است اختصاص 
دادن آن فقط بھ برگزاری مسابقات، کاری نادرست است. استخر در 
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مواقع عادی باید قابل استفاده عموم و یا محلی برای تمرینات 
 باشد.

باشد ، ولی  ١٠٠کل باشد و طول آن مضربی از استخر باید مستطیل ش
متر ترجیح داده می شود. در استخرھای مورد نیاز برای  ۵٠طول 

یا  ٢٠، ٢۵یا  ٣٣/٣٣مقاصد تمرینی و یا مسابقات غیر رسمی طول 
متر نیز در طراحی لحاظ می شود. عرض استخرھای مسابقھ  ١۶/۶۶حتی 

استخرھای مسابقات بھ با توجھ بھ تعداد خطوط شنا تعیین می شود. 
متری تقسیم می شوند. خطوط شنای كناری با  ۵/٢تا  ٢الینھای 

فاصلھ نیم از لبھ استخر درنظر گرفتھ می شوند. استخرھای کمتر 
متری  ٨/١خط برای مسابقھ مناسب نیستند. پیش بینی حاشیھ  ۶از 

در استخرھای سرپوشیده برای استراحت شناگران و نظارت ناجیان 
 وری است.غریق ضر

 استخر تفریحی ١۵-٣-۴
استخرھای تفریحی ضمن ایجاد شرایط ورزش بھ صورت کامال  آزاد، 
امکان تفریح و نشاط بھ ھمراه ھیجان و تحرک را برای ھر سن و 
گروه فراھم می آورند. استخرھای تفریحی تابع ضوابط و معیار 
خاصی بھ جز میزان عمق آب نمی باشد. از این رو در شکل ھای 

ختلف و با تجھیزات وسایل تفریحی گوناگون طراحی می شوند. در م
متر عمق دارد و  ٧/١سطح آب کمتر از  %٨٠این نوع استخرھا تا 

تنھا در موارد خاص و بستھ بھ نوع وسایل استفاده شده عمق آب از 
 این اندازه تجاوز می کند.

نصب تختھ ھای شیرجھ کوتاه (حداکثر تا یک متر)،وسایل بازی 
نند انواع سرسره، موج افکن ھای مکانیکی در این نوع استخرھا ما

معمول است. پیش بینی حاشیھ در استخرھای تفریحی سرپوشیده بھ 
متر برای استراحت شناگران و نظارت ناجیان غریق  ٢میزان حداقل 

 ضروری می باشد.

 سونا ١۶-٣-۴
. سوناھا معموال بھ دو صورت خشک و بخار بھ کار گرفتھ می شوند

ابعاد سونا معموال کوچک بوده و ارتفاع آن نیز کم می باشد. 
متر می باشد. سونایی بھ سطح  ٨/٢تا  ۵/٢ارتفاع مناسب آن 

 ١١متر مربع تعداد  ١/٣×٢/٣نفر و بھ ابعاد  ٨متر مربع  ٢/٣×٢/۵
متر مربع  %٩۵نفر را در خود جای می دھد. بھ طور متوسط سرانھ 

استفاده است. دیوارھای داخلی و سقف در برنامھ فضایی سونا مورد 
سونا غالبا با چوب پوشیده می شود تا تشعشع کم شود. نیمکت ھای 
چوبی شیاردار (برای جریان ھوا) با ارتفاع مختلف برای نشستن یا 

متر زیر سقف متراژ  ١خوابیدن ساختھ می شود و باالترین نیمکت 
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زم است تا بعد خواھد داشت دوش و وسایل ریزش آب و حوض آب سرد ال
 از سونا مورد استفاده قرار گیرد.

 فضاھای تفریحی ۴-۵
 ]۵[ مالحظات اولیھ

در مورد فضاھای تفریحی بستھ بھ نوع تفریح ضوابط و 
استانداردھای کامال متفاوتی حاکم است. تنوع زیاد در عملکردھای 
تفریحی باعث شده دادن قانون و قاعده کلی در این فضاھا دشوار 

دسترس بودن این فضاھا و مورد توجھ عموم بودن آنھا در  شود. در
توسعھ و رونق اقتصادی اینگونھ مجموعھ ھا نقش دارد. از دیگر 
نکات مھم در این فضاھا کاربریھای ھمجوار آنھا می باشد. برای 
ایجاد تنوع و ھیجان بیشتر بھ این فضاھا تلفیق آنھا با یکدیگر 

 ی باشد.یا با فضاھای دیگر بسیار موثر م

 ]۶[  بیلیارد ١-۴-۵
سالن ھای بیلیارد بھ صورت سالنھای مستقل و یا بھ منظور 
سودمندی بیشتر، در داخل سالنھای بولینگ طراحی می شوند، در 
طراحی فضاھای ترکیبی در بسیاری از سالنھا، اتاق بیلیارد را یک 
فضای ترکیبی طراحی می کنند کھ بھ البی اصلی راه داشتھ و در 

 رس میز کنترل قرار گیرد.دست
حداقل دوجای نشستن بھ ازای ھر میز جھت استراحت بازیکنان الزم 
است. خوب است بوفھ با سالن بازی در ارتباط باشد. گاھی گروه 
ھای کوچک میز بازی با جدا کنده ھای پرده ای در سالن از یکدیگر 
جدا می شوند کھ در  این صورت بھ فضای بیشتری نیاز است. در 
چنین سالنھایی بھ صورت معمول فضایی جھت تعمیرات در نظر می 
گیرند. دیوارھای سالن بھتر است از رنگ روشن بوده و در برابر 

 ١/٣×  ۵/١گرد و خاک و ضربھ مقاوم باشد. ابعاد میز بیلیارد 
متری باید  ۵/١متر مربع می باشد کھ بین ھر دو میز حداقل فاصلھ 

 ٨/١٣ت بھ طور متوسط بھ ازاء ھر میز رعایت شود. لذا می توان گف
 متر مربع فضا در سالن مورد نیاز می باشد.

 بازیھای کامپیوتری ٢-۴-۵
علی رغم اینکھ این نوع تفریح امروزه بیشتر مورد توجھ نسل 
جوانتر می باشد، لیکن در ھر سنی می تواند مورد استفاده قرار 

عالیت وجود گیرد. بھ لحاظ فضایی، محدودیت خاصی برای این ف
ندارد و حتی در بخشی از الیی و فضای عمومی دیگر امکان طراحی آن 
وجود دارد. ھمجواری یا نزدیکی آن با کافھ تریا و رستوران می 

 تواند موجب رونق متقابل آنھا شود.
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 ]٧[ سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر) ٣-۴-۵
نگی، اجتماعی این فضا مرکز تجمعات و برگزاری مراسم مختلف فرھ

و... و محل تبادل آراء وعقاید بین اقشار مختلف جامعھ و ھمچنین 
اجرا موسیقی، تئاتر، ... و نمایش فیلم نیز در آن صورت می 
گیرد. لذا در طراحی آن دقت الزم و کافی، الزامی است. در مورد 
محل قرارگیری آن نیز توجھ بھ در دسترس بودن آن اھمیت دارد. 

ای تماشاچیان عامل مھم استانداردھای فضای سالن دید مناسب بر
 ھای چند منظوره است.

زاویھ خط واصل از باالترین نقطھ پرده بھ چشم تماشاگر ردیف اول 
 درجھ باشد. ٣٣با خط افق نباید بیش از 

برابر پھنای  ٢دورترین فاصلھ تماشاچی از پرده نباید بیش از  -
 نمایش گذاشتھ شود.عریض ترین تصویری باشد کھ قرار است بھ 

برابر پھنای  ٣/١تا  ١عرض فضایی محل نشستن تماشاچی ھا از  -
 پرده متغیر است.

زاویھ پرژکسیون، زاویھ ای است کھ خط واصل از لنز پرژکتور بھ  -
وسط صفحھ نمایش با خط افق می سازد. این زاویھ در حالت ایده ال 

جھ تجاوز در ١٠صفر درجھ باید باشد. ولی بھ ھر صورت نباید از 
 کند.

سانتی  ١٢-٢٠جھت دید مناسب برای تماشاگران اختالف سطحی بین  -
متر (کمی بیشتر از فاصلھ بین چشم ھا و باالترین قسمت سر). شیب 
صعودی سالن را برای ھر ردیف می تواند جوابگو باشد. الزم بھ ذکر 
است در صورتیکھ سالن برای عملکرد سینما و تئاتر تواما مد نظر 

 شیب یک طرف الزامی است. باشد 
سطح صحنھ باید درست در مقابل چشم اولین ردیف تماشاچی و حدود  -

 سانتی متر مربع باالتر از کف پایین ترین نقطھ سالن باشد. ١١٠
در مورد ھمھ پرده ھا بھتر است انتقال صدا از طریق پخش کننده  -

ھایی کھ در پشت پرده جا سازی می شود انجام شود. دراین صورت 
متر در پشت پرده برای این کار باید در نظر  ۵/١عمقی برابر 
 گرفتھ شود.

سانتی متر متغیر می باشد  ١١٠تا  ٨۶فاصلھ بین دو ردیف از 
سانتی متر در نظر گرفتھ  ١١٠تا  ١٠٠چنانچھ این فاصلھ معادل 

شود، تمام راھروھای طولی بھ جز راھروی کنار دیوار قابل حذف 
ر کنار این راھروھا احتیاج بھ خروجی ھای است کھ در این صورت د

 مکرر داریم.
 متر مربع می باشد. ١/١سطح سرانھ برای ھر تماشاچی حدود 

چنانچھ سالن سینما بھ صورت چند منظوره ایفای نقش کند، در نظر 
گرفتن فضاھای جنبی چون انبارھا و فضاھای پشت صحنھ عالوه بر 
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رقراری ارتباط مناسب این موارد ذکر شده ضروری بھ نظر می رسد، ب
 فضاھا با صحنھ الزم است.

چوب از مصالح مناسب برای استفاده در داخل سالن ھای نمایش بھ 
لحاظ  مسایل آکوستیکی است. چنانچھ از مصالح دیگری چون آجر و 
دیگر مصالح سفالی استفاده می شود، می توان با ایجاد فاصلھ در 

پشم شیشھ در پشت آن بھ ھدف بین قطعات دیوار و قرار دادن الیھ 
 مطلوب نزدیک تر شد.

در طرح اتاق ھای پرژکتور عالوه بر رعایت ضوابط وا ستانداردھای 
مربوط بھ نحوه استقرار دستگاه ھای فنی باید بھ شرایط آکوستیکی 
آن نیز توجھ نمود. ایزولھ کردن این فضا نسبت بھ سالن ھای 

بع تولید صداھای ناخواستھ نمایش، امری الزم است زیرا یکی از منا
 در سالن ھای نمایش ھمین فضا است.

 سالن انتظار
سالن انتظار تنھا فضای مھم این بخش است کھ امکان دید و منظره 
را داراست و اولین فضایی کھ تماشاگر بھ ھنگام ورود بھ این بخش 
با آن مواجھ می شود سالن انتظار است و بھ عنوان یک بخش فعال 

ود خارجی برخوردار باشد و امکان دید و منظره مناسب باید از نم
در ھرچھ جذاب تر کردن این بخش موثر است. جھت آسایش تماشاگران 
در این قسمت باید فضاھایی جھت نشستن در نظر گرفت. حداقل این 

صندلی می باشد ولی بھتر است کھ  ۵نفر  ١٠٠فضاھا بھ ازای ھر 
برابر ظرفیت سالن چندمنظوره بیشتر در نظر گرفتھ شود. ظرفیت آن 

 متر مربع طراحی می شود. ۵/٠و با سرانھ 
فضاھای جانبی نظیر بوفھ، انبار، باجھ فروش بلیط، سرویس 

 بھداشتی و ... نیز در طراحی آ ن ھا در نظر گرفتھ می شود.
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 برنامھ ریزی فضایی ۴-۶
 شرح برنامھ

تفریحی بانوان ھمچنان کھ از نام آن پیداست،  –مجموعھ ورزشی 
مجموعھ ای جھت گذران اوقات فراغت بانوان می باشد. کھ شامل 
کلوپ ورزشی تفریحی حاضر فضای سبز تفریحی نیز بخش مھمی را 

 تشکیل می دھد. 
البتھ موضوع اصلی قسمت بستھ مجموعھ می باشد و فضاھای باز و 

 حی و مورد بررسی قرار می گیرد.سبز مجموعھ در ارتباط با آن طرا
در این بخش اجزا فضایی این مجموعھ شامل کیفیت و کمیت برنامھ 
طراحی و نیز نحوه انجام برنامھ ریزی، مورد بررسی قرار می 
گیرد. در این راستا ابتدا نحوه انتخاب اجزا مجموعھ در سھ بخش 

رنگ فضاھای ورزشی، تفریحی، فرھنگی (البتھ جنبھ فرھنگی آن کم 
است) آورده شده و بھ دنبال آن کیفیت فضای آنھا و سپس برنامھ 

 فیزیکی ارائھ شده است.
 اجزا فضایی مجموعھ

 بخش ورزشی  ١-۴-۶
با توجھ بھ اھداف وتعاریف اولیھ و اینکھ مجموعھ حاضر یک مرکز 

جھت رفاه بانوان می باشد، نحوه انتخاب  –تفریحی  –ورزشی 
 ھ ای باشد کھ:فضاھای ورزشی باید بھ گون

اول، با توجھ بھ اقشار متفاوت بانوان بھ عنوان استفاده کننده 
از مجموعھ  (گردشگر، مھاجر و بومی) و سالیق و عالیق متفاوت ھر 
گروه، ورزشھایی باید انتخاب شود کھ بھ نیاز ھمھ پاسخ دھد و 

 مورد عالقھ و توجھ ھر سھ گروه باشد.
فضاھای ورزشی انتخاب شده باید مورد استفاده و عالقھ عموم مردم 

 باشد. 

 فضاھای فرھنگی ٢-۴-۶

 ]٧[  مالحظات اولیھ
روحیھ خاص اینگونھ فضا کھ ویژگی ھای خاصی را بھ دنبال دارد از 
مھمترین خصوصیات این فضاھا می باشد بھ لحاظ ترکیبی با دو فضای 

جھی با این بخش دارد. ولی در قبلی، فضای ورزشی تفاوت قابل تو
مورد بخش تفریحی در برخی موارد با یکدیگر تداخل عمل پیدا کرده 
و حتی بھ گونھ ای ه نسبت دادن برخی فضا بھ یکی از این دو بخش 
کار دشواری است. (بھ عنوان مثال آمفی تئاتر کھ از طرفی می 

ی توان جزء کاربری ھا فرھنگی و از طرف دیگر جزء کاربری ھا
تفریحی محسوب می شود.) بھ طور کلی وجود آرامش در اینگونھ 
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فضاھا را می توان از ویژگی ھای این بخش دانست کھ در برنامھ 
 ریزی و طراحی باید مد نظر قرار گیرد.

 

 فضاھای نمایشگاھی
فضاھای نمایشگاھی بستھ بھ آنچھ کھ بنا است در آنھا بھ نمایش 

فاوتی دارند. بھتر است در طرح درآید، ضوابط برنامھ و طراحی مت
فضاھای نمایشگاھی، فضا یکدست و تقسیم نشده در نظر گرفتھ شود 
تا بر حسب لزوم توسط پارتیشن ھا و دیوارھای سبک تقسیم فضایی 
مورد نظر بھ وجود آید. این موضوع بھ خصوص در مورد نمایشگاه 

ای با ھای موقت از اھمیت خاص برخوردار است. در مورد نمایشگاه ھ
فضای آموزشی انعطاف پذیر بودن فضا از ارزش فوق العاده ای 
برخوردار است. بازدید کنندگان برای استفاده از این گونھ فضاھا 
نباید مجبور بھ برگشت یا دور زدن باشند و در صورت تمایل باید 
بتوانند راه خود را کوتاه کنند. فضاھایی چون انبار، واحد 

ھ طور معمول در ارتباط با فضاھای تعمیرات، پخش کنترلی ب
 نمایشگاھی در نظر گرفتھ می شوند.

 فضاھای آموزشی
فضاھای آموزشی دردو گروه فضاھای کالسی و فضاھای کارگاھی قابل 

دستھ بندی می باشند. کالسھای آموزشی بستھ بھ ظرفیت کالس بر  
متر مربع برنامھ ریزی می شوند. در مورد  ٨/١تا  ٢/١اساس سرانھ 

کارگاه ھا، بر حسب نوع فعالیت در کارگاه، سرانھ ھای متفاوتی 
متر مربع بھ ازاء  ۵/٢در نظر گرفتھ می شود ولی بھ طور متوسط 

ھر نفر، فضا در کارگاه ھای آموزشی در نظر گرفتھ می شود. ایجاد 
آرامش در فضاھای از این دست، در بھبود عملکرد آنھا از اھمیت 

ت. کاربری ھایی چون اتاق معلمان و فوق العاده برخوردار اس
مدیریت، آرشیو، فروش کتاب و ... اتاق سمعی و بصری بھ طور 

 معمول در چنین فضاھایی برنامھ ریزی و طراحی می شوند.
گردشگران است واز بین ورزشھای غیر آبی (تنیس، والیبال، 
بسکتبال و بدمینتون) معمول تر می باشد کھ این بخش نیز بیشتر 

القھ ساکنین می باشد. ورزش بدنسازی نیز طرفداران قابل مورد ع
 مالحظھ ای را بھ خود اختصاص داده.

دوم، جنبھ ھای تفریحی آنھا بیشتر باشد تا جنبھ حرفھ ای، ورزش 
ھایی  چون اسکیت و دوچرخھ سواری بیشتر جنبھ تفریحی و جھت 
گذران اوقات فراغت می باشد. ورزشھایی چون شنا و ... نیز در 

 این مجموعھ بیشتر جنبھ تفریحی دارند تا مسابقاتی و حرفھ ای.
سوم، توجھ بھ جنبھ ھای اقتصادی در انتخاب عملکرد. البتھ وجود 
اقشار متفاوت خصوصا افراد بومی با قشر گردشگر و مھاجر موجب بھ 
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وجود  آمدن تضاد در این مجموعھ شده و باید کال تسھیالتی را برای 
 ین مجموعھ در نظر گرفت.بومیان منطقھ در ا

تفریحی  –چھارم، متناسب با حال و ھوا و فضای یک مجموعھ ورزشی 
 باشد و تضادی با سایر جنبھ ھای عملکردی مجموعھ نداشتھ باشد.

با توجھ بھ نکات ذکر شده عملکردھای ورزشی، شنا، بسکتبال، 
والیبال، بدمینتون، تنیس، تنیس روی میز، بدنسازی،  دوچرخھ 

واسکیت برای این مجموعھ در نظر گرفتھ شده. بھ این  سواری
مجموعھ زمین ھندبال با توجھ بھ اینکھ امکان تلفیق چند زمین 
بسکتبال، والیبال و بدمینتون درآن می باشد اضافھ شد. نظر بھ 
اینکھ بخش ورزشی، بخش قابل مالحظھ ای را بھ خود اختصاص داده، 

رزشی و ارتباط آن با سایر بنابراین نوع و محل جایگذاری ذون و
 بخش ھای مجموعھ حائز اھمیت است.

 بخش تفریحی -٢
درانتخاب و برنامھ ریزی فعالیت ھای تفریحی مجموعھ نکات زیر 

 توجھ شده:
اول، عملکردھایی در نظر گرفتھ شود کھ جنبھ عمومیت بیشتری 

 داشتھ باشد و اختصاص بھ سن یا قشر خاصی نداشتھ باشد.
تعلیمی و خالقانھ عملکردھا نیز در کنار جنبھ  دوم، جنبھ ھای

تفریحی آن مورد توجھ قرار گیرد و ضمن  گذران اوقات فراغت موجب 
 ارتقاء افراد در جنبھ ھای مختلف شود.

بازیھای تفریحی شامل بیلیارد کھ عالوه بر جنبھ تفریحی موجب 
پرورش فکری و جسمی نیز می باشد و بھ سن خاصی ھم تعلق ندارد. 

ر این میان بازیھای کامپیوتری نیز با وجویدکھ عمومیت کمتری د
دارد ولی بھ دلیل رشد زیاد آن در جوامع امروزی، در این مجموعھ 

 در نظر گرفتھ شده.
 بخش فرھنگی -٣

بخش فرھنگی این مجموعھ نقش کم رنگ تری را بازی می کند. و در 
یشتر باید حقیقت در ارتباط با سایر قسمت ھا فعالیت می کند و ب

 فرھنگی بھ آن نگاه کرد. –بھ صورت تفریحی 
آمفی تئاتر نیز یکی دیگر از فضاھای فرھنگی مجموعھ می  .١

باشد کھ با نکات باال تطابق داشتھ و ضمن جنبھ تفریحی آن جنبھ 
 تعلیمی و پرورشی نیز دارد.

گالری ھا نیز از فضاھایی است کھ جنبھ تفریحی آن در این  .٢
مجموعھ بیشتر مد نظر است. نقش فرھنگی آن کمتر است زیرا اصوال 

ورزشی است و افراد بھ خاطر  –این مجموعھ یک مجموعھ تفریحی 
جنبھ فرھنگی بھ این مجموعھ روی نمی آورند. بنابراین این فضا 

تفریحی بیشتری داشتھ باشد و در زمانی رونق پیدا میکند کھ جنبھ 
ارتباط با این بخشھا فعالیت کند. اما کتابخانھ نیز بھ صورت 
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محدود در این بخش فرھنگی فعالیت دارد و بخشی از آن نیز تحت 
عنوان ایستگاه روزنامھ خوانی فعالیت میکند تا این قسمت ھم 

 بیشتر بھ سمت تفریحی سوق پیدا می کند.
 سایر بخشھای مجموعھ .٣

سایر بخش ھای مجموعھ شامل بخشھای رفاھی، پشتیبانی و خدماتی در 
ارتباط با بخشھای اصلی مجموعھ و براساس آن تعیین،تعریف و 
برنامھ ریزی می شوند. فضاھایی چون مدیریت و بخش اداری، کافھ 
تریا، رستوران، مھد کودک، سالن مد، سالن آرایش، فضاھای تجاری 

تباطی مجموعھ، فضاھای تاسیساتی، و کلیھ فضاھای رفاھی و ار
پارکینگ، از جملھ فضاھایی است کھ در چنین پروژه ھایی منظور می 

 شود.

 خصوصیات کیفی و کمی  -شرح خصوصیات اجزاء برنامھ  ٧-۴
 بخش ورزشی

 ]۵[  سالن سرپوشیده ورزشی ١-٧-۴
جھت امکان استفاده در ھمھ اوقات روز و سال، موجب در نظر گرفتن 

سرپوشیده برای این مجموعھ شده این فضا با حداکثر قابلیت سالن 
ممکن از لحاظ تأمین شرایط  بازی ھای مختلف برنامھ ریزی و 
طراحی شده و شامل بازی ھای ھندبال، والیبال، بدمینتون و تنیس 
روی میز می باشد کھ ابعاد و اندازه زمینھای بازی در فرم و 

گیرد. کھ بزرگترین این تناسبات طرح باید مورد توجھ قرار 
زمین  ٢زمینھا ، مربوط بھ زمین ھندبال است کھ بھ صورت تلفیقی، 

زمین بدمینتون را در خود جای می  ۴زمین والیبال و  ٢بسکتبال، 
دھد و بیشترین تعداد بازیکن مربوط بھ والیبال است کھ با توجھ 

 نفر می رسد.درمحاسبھ رختکن ھا، ٢۴بھ دو زمین، تعداد آن بھ 
بھ علت ھمزمانی  ٢نفر با احتساب ضریب  ۴٨دوش و سرویس ھا تعداد 

گروه ھای ورزشی معیار بوده است این سالن ھا بیشتر جنبھ تفریحی 
و تمرینی داشتھ و تنھا امکان برگزاری مسابقات در حد محدود، آن 

 ھم بھ جھت ترجیھات اقتصادی برای آن در نظر گرفتھ شده.
تفاوت در استانداردھا بھ صورت مجزا  بخش تنیس روی میز بھ جھت

از این بخش کار می کند. در این بخش نیز با توجھ بھ ضریب 
 بازیکن در نظر گرفتھ شده است. ٨ھمزمانی برای ھر میز 

با توجھ بھ طرفداران زیاد بدنسازی در نظر گرفتن فضای مستقل 
برای این ورزش مناسب بھ نظر می رسد. این فضا باید قابلیت جای 
دادن دستگاه ھا را داشتھ باشد ولی از نظر ابعاد واندازه نسبت 
بھ سالن چند منظوره محدودیت کمتری دارد. بنابراین امکان طراحی 
آزادتر و سیال تری برای آن وجود دارد. این بخش دردو سالن 



 ٧٠

بدنسازی و ایروبیک طراحی شده و ارتباط آن با سالن چند منظوره 
 این بخش بوده.نیز از نکات دیگر طراحی 

 ٢نفر در سالن چند منظوره پیش بینی شده است. ( ٣تعداد کارکنان 
 ٢نفر کمکھای اولیھ و در سالن بدنسازی پیش بینی  ١نفر مربی، 

نفر ھم در قسمت بوفھ  ١نفر مربی و  ١نفر مربی، تنیس روی میز 
 در این بخش فعالیت می کند.

ارتباطی عمودی و بھ منظور محاسبھ جرزھا، راھروھا و فضاھای 
بر  ٢۵/١افقی و نیز داکت ھا و سایر فضاھای پیش بینی نشده ضریب 

مجموع مساحت باال اعمال می گردد کھ مجموع مساحت ناخالص فضا را 
 نشان می دھد.

 



 ٧١

= ۵/۴١٢و سالن بدنسازی  ٢١٣۵×٢۵/١=٧۵/٢۶۶٨سالن چند منظوره 
٢۵/٣٣٠×١ 

 
تعداد 

 سرانھ فضا
مساحت 
خالص 
فضای 
 بستھ

احت مس
فضای باز 
و نیمھ 

 باز
تعداد 
 توضیحات افراد

      بخش ورزشی
 *١۶÷۴٨÷۶=٧٠ ٧٠  ٢١٢۵  سالن چند منظوره

   - ١٢٠ - ١ البی و پذیرش
 حداقل ممکن - - ١٠  ١ باجھ بلیط فروشی

مدیریت و بخش 
  ٢ - ٢۵ ٨ ١ اداری

زمین چند منظوره 
والیبال، 

بسکتبال ، 
ھندبال، 
 بدمینتون

با در نظر  ۴٨ - ١٢٠٠ - ١
 گرفتن حریم

  ٧٠ - ۶٠ ٩۵/٠ - کمد و رختکن
 ۵سرویس و  ٢ ٧٠ - ٣٠ - - دوش و سرویس

 دوش**
اتاق کنترل نور 

 حداقل ممکن - - ١۵ - ١ و صدا
انبار وسایل 

شامل دوش و  - - ٢۵ - ٢ ورزشی
 سرویس

اتاق کمکھای 
  - - ١۵ - ١ اولیھ

دوش و شامل  - - ٢۵ - ٢ اتاق رختکن مربی
 سرویس

جایگاه 
  ١٧۵ - ٧٠ ۴/٠ - تماشاگران

 ٢)×٧×١۴=(١٩۶ ١۶ - ٢٠٠ - میز ٢ سالن پینگ پنگ
شامل دوش و   - ٢٠ - - اتاق رختکن مربی

 سرویس
 ٧۵/٩×۴/۶ ۶ - ١٩٠ - ٢ سالن اسکواش

 - - - ٢۴٠ -  
 ٢سرویس و  ١ ٢٢ - ٢٠ ٠/٩۵ - 

 دوش***
 - - ٢٢ - ١٠  

  ۴٨ - ٣٢٠   بدنسازی
 ۵ھر دستگاه  ٣٢ - ١٧٠ - ١ سالن اصلی

 متر مربع
 ۵ھر دستگاه  ١۶ - ٨٠ - ١ سالن ایروبیک

 متر مربع
 دوش ۶سرویس  ٣ ۴٨ - ۴٠ - - رختکن و سرویس

شامل دوش و  - - ١۵ - ١ اتاق مربی
 سرویس

 سالن ھا %١٠ - - ٢۵ - ١ انبار لوازم
مساحت  خالص  جمع

2m  2مساحت ناخالص   گردشضریبm 
٢۴٣۵ ٢۵/٧ ١۵/٣٠۴٣ 

 مجموع بازیکنان اصلی و سالن پینگ پنگ*
 ٢٠معیار محاسبھ تعداد دوش و سرویس مورد نیاز ورزشکاران ھر **

 نفر یک دوش طبق ضوابط برنامھ و بودجھ ١٠نفر یک توالت و ھر 
 شدهمتر مربع در نظر گرفتھ  ٧۵/٢ھر واحد ***



 ٧٢



 ٧٣

 زمینھای روباز ورزشی ٣-٧-۴
زمینھای روباز ورزشی جھت تفریح بانوان و  استفاده از مناظر  

زیبا بھ صورت غالب در ساعات اولیھ صبح و غروب مورد استفاده 
قرار می گیرد، این مجموعھ در نظر گرفتھ شده است. و امکاناتی 

اھای چون کرایھ وسایل، بوفھ، رختکن و سرویسھای بھداشتی و فض
سایھ دار برای استراحت بازیکنان و تماشاگران در نظر گرفتھ شده 

 است. زمینھای چون تنیس و والیبال در  این مجموعھ وجود دارد.
ھمچنین ارتباط این زمینھا با قسمت ورزشی مجموعھ در طراحی باید 

 مورد توجھ قرار گیرد.
نفر  ٢نفر در این قسمت پیش بینی شده است ( ۴تعداد کارکنان 

نفر کمک ھای اولیھ و  ١برای اداره و کنترل و اطالعات این قسمت، 
 نفر قستم تحویل وسایل). ١

 پیست اسکیت ۴-٧-۴
اسکیت در این پروژه، بھ صورت کامال تفریحی مطرح شده و بھ شکل 
ازاد و یا عوارض طبیعی و مصنوعی جھت ھیجان بیشتر طراحی شده، و 

فش و آموزش اسکیت در نظر گرفتھ در کنار آن فضاھایی جھت تعویض ک
شده است. نکتھ قابل توجھ ارتباط این فضا با زمینھای روباز 

 ورزشی می باشد.
نفر مربی،  ٢نفر، تعداد کارکنان این بخش پیش بینی می شود. ( ٣
 نفر کرایھ وسایل). ١نفر کنترل و  ١

 جاده تندرستی ۵-٧-۴
پیاده روی و  غیر از مسیرھای حرکتی مجموعھ، مسیر مشخصی جھت

دویدن در سایت یا ایجاد دید و مناظر مناسب در طول مسیر و 
ایجاد سایبانھایی جھت استراحت و تجدید قوا در بعضی نقاط در 
نظر گرفتھ شده است. ضمنا از ایجاد مسیرھای طوالنی باید پرھیز 

 شود.



 ٧۴

 مسیر دوچرخھ سواری ۶-٧-۴
تفریحی آن، مسیر در مورد ورزش دوچرخھ سواری با توجھ بھ جنبھ 

بھ شکل کامال تفننی در کل سایت امتداد پیدا کرده تا ھم جنبھ 
تفریحی آن در مسیر بیشتر شود و ھم استفاده کنندگان سایر 
قسمتھا را بھ  استفاده از آن تشویق کنند. ضمنا در طراحی مسیر، 
توجھ بھ دید و منظره آن حائز ا ھمیت است. بھتر است بخشی از 

ت لوپ در سایت طراحی شود تا افراد میانسال و مسیر بھ صور
خردسال مجبور بھ حرکت در کل سایت نشوند. ضمنا محلھایی نیز 
برای تجدید قوا و استراحت با استفاده از امکاناتی نظیر بوفھ و 

 ... و محلھای سایھ دار در مسیر طراحی شده.
تحویل و نفر جھت  ١نفر پیش بینی شده،  ٢تعداد کارکنان این بخش 
 نفر جھت بازرسی و تعمیر آنھا. ١پس گرفتن دوچرخھ ھا و 

 پارک بازی کودکان ٧-٧-۴
این فضا نیز از امکانات تفریحی  این مجموعھ می باشد کھ کودکان 
می تواننددر آن مشغول بازی شوند و از امکانات آن استفاده 

 کنند.
و نفر پیش بینی شده برای نظارت  ٢تعداد کارکنان این بخش 

 مراقبت از کوکان.
بھ منظور محاسبھ جرزھا، راھروھا و فضاھای ارتباطی عمودی و 

بر  ٢۵/١افقی و نیز داکت ھا و سایر فضاھای پیش بینی نشده ضریب 
مجموع مساحت باال اعمال می گردد. کھ مجموع مساحت ناخالص فضا را 

 نشان می دھد.
 ٢١۵×٢۵/١=  ٧۵/٢۶٨سالن رختکن 

   



 ٧۵

 
 تعداد

 سرانھ فضا 
مساحت 
خالص 
فضای 
 بستھ

مساحت 
فضای 

باز و 
نیمھ 

 باز

 تعداد
 

 افراد
 توضیحات

      بخش ورزشی
  ١۶    زمینھای روباز ورزشی 

مطابق  ١٢ - - - ١ والیبال 
 استاندارد

مطابق  ۴ - - - ١ تنیس
 استاندارد

 - - - - - - ساختمان رختکن
 - - - ۵٠ - - الیی ورودی 

 ١دوش  ٢ ١۶ - **٢۵ - - دوش رختکن و
 سرویس *

اداری و 
 پذیرش

 ٨سرانھ  ۴ - ٣٠ - -

بوفھ و 
انبار 
 مربوطھ

- - ٣٠ - - - 

اتاق کمکھای 
 اولیھ

حداقل  - - ١٠ - -
 ممکن

 - ٢۵ ٢۵٠ #٣٠ ١۶ - پیست اسکیت
پیست دوچرخھ 

 سواری
 - - کیلومتر - - -

پارکینگ  
وانبار 
 دوچرخھ

- - ٣٠ - - - 

محل کرایھ 
 دوچرخھ

- - ١٠ - - - 

 - - - - - - پارک بازی کودکان 
 مساحت ناخالص ضریب گردش مساحت خالص جمع 
 ٢١۵ ٢۵/٧ ١۵/٢۶٨ 

 
 بخش تفریحی

 سالن بیلیارد ٨-٧١-۴
سالن بیلیارد یکی از مھمترین بخش فضاھای تفریحی را تشکیل می 

طراحی آزادتر و سیال دھد. و با توجھ بھ ابعاد و تناسبات از 
تری برخوردار است و ارتباط آن با سایر قسمتھای تفریحی مجموعھ 
چون کافی نت و بازیھای کامپیوتری از نکاتی است کھ باید در 

 طراحی بھ آن توجھ شود.
نفر  ١نفر پیش بینی شده است.  ٣تعداد کارکنان در این بخش 

 فر بوفھ.ن ١نفر اداره سالن بیلیارد و  ١اطالعات سالن، 



 ٧۶

 بازیھای کامپیوتری و کافی نت ٩-٧-۴
یکی دیگر از فضاھای تفریحی کھ  این نیز بھ جھت تنوع در  ابعاد 
و تناسبات امکان طراحی آن بھ صورت آزاد و سیال وجود دارد، 
سالن بازیھای کامپیوتری و کافی نت  است. این بخش بھ صورت 

 تلفیقی با سایر بخشھای عمومی در ارتباط است.
نفر جھت  ١نفردر این بخش پیش بینی شده است.  ٢تعداد کارکنان 

 نفر کافی نت. ١کنترل بخش بازیھای کامپیوتری، 

 تعداد 
 سرانھ فضا 

مساحت 
خالص 
فضای 
 بستھ

مساحت 
فضای 

باز و 
نیمھ 

 باز

تعداد 
 توضیحات افراد

      بخش تفریحی 
سالن بیلیارد و  

 بازیھای کامپیوتری
     

و  ورودی
 پذیرش

١ - ۴٠ - - - 

 - - - ٢۵ - - رختکن و کمد
سرویس 
 بھداشتی

 واحد* ٣ - - ٧/۵ - -

سالن 
 بیلیارد

 ٨×٨/١٣)=١١٠( ٣٢ - ١١٠ - میز ٨

انبار و 
 تعمیرات

١٠ - ١ - - - 

کنترل و 
 انبار لوازم

١٠ - ١ - - - 

سالن 
بازیھای 
 کامپیوتری

١٨٠ - ١ - - - 

 - ٨٣ ٧٠ ١٢٠ ٢/١ ١ کافی نت 
کنترل و  

 مدیریت
١ - ٣٠ - ١ - 

 مساحت ناخالص ضریب گردش مساحت خالص جمع 
 ۵/۵٢ ٣٢۵/١ ۶٢۵/۶۶۵ 

 متر مربع در نظر گرفتھ شده است. ۵/٢ھر واحد *
بھ منظور محاسبھ جرزھا، راھروھا و فضاھای ارتباطی عمودی وافقی 

بر  ٢۵/١و نیز داکت ھا و سایر فضاھای پیش بینی نشده ضریب 



 ٧٧

مجموع مساحت باال اعمال می گردد کھ مجموع مساحت ناخالص فضا را 
 نشان می دھد.

 ۵/۵٣٢×٢۵/١=۶٢۵/۶۶۵سالن بیلیارد و بازیھای کامپیوتری 
 تفریحی) –گی بخش فرھنگی (فرھن

فرھنگی بھ فعالیت  –این بخش نیز با تلفیقی از کاربری تفریحی 
خود ادامھ می ده و این بدان مفھوم است کھ فضاھای فرھنگی این 
مجموعھ نیز بیشتر تاکید بر جنبھ تفریحی دارند و در کنار آن بھ 

 پرورش و سازندگی می پردازد.
 آمفی تئاتر سرپوشیده ١٠-٧-۴

سرپوشیده کھ درحقیقت می تواند بھ عنوان یک سالن آمفی تئاتر 
چند منظوره جھت نمایش فعالیتھای مختلف ھنری باشد، و ھمچنین می 
تواند بھ صورت مستقل از سایر بخشھای مجموعھ بھ فعالیت 

 نفر ظرفیت دارد. ٢۵٠بپردازد. این بخش در حدود 
ش بیط، نفر فرو ١نفر کارکنان در این بخش پیش بینی شده  ۴تعداد 

 نفر بوفھ. ١نفر راھنما و  ١نفر کنترل،  ١
   



 ٧٨

 تعداد 
 سرانھ فضا

مساحت 
خالص 
فضای 
 بستھ

مساحت 
فضای 

باز و 
نیمھ 

 باز

 تعداد
 توضیحات افراد

      تفریحی –بخش فرھنگی  
  ٣٠٠  ٧٩٠  آمفی تئاتر سرپوشیده 

 - ٣٠٠ - ٢۶٠ ٢/١ ١ سالن آمفی تئاتر
 - - - ۶٠ - ١ صحنھ

 - ٣٠٠ - ١٨٠ ۵/٠ ١ سالن انتظار
باجھ بلیط فروشی 

 - - - ٢٠ - ١ و کنترل
 - - - ٨٠ - ١ بوفھ و انبار

 - - - ١۵ - ١ اتاق پرژکسیون
 - - - ١٠ - ١ آرشیو

 - - - ٢۵ - ٢ انبار 
 - - - ٣٠ - ١ تأسیسات 
 - - - *١٠ - - سرویس بھداشتی 
 مساحت ناخالص ضریب گردش مساحت خالص جمع 
 ٢ ٧٩٠۵/١ ۵/٩٨٧ 

 

 گالری ١١-٧-۴
بھ منظور نمایش آثار ھنری و فعالیتھای بانوان بومی و غیر بومی 
طراحی شده و امکان نمایش  آثار گوناگونی چون پوستر، ماکت، 
مجسمھ و ... وجود دارد. بھ دلیل تنوع مور نیاز این بخش نوعی 

آن با فضاھای باز و نیمھ  انعطاف در طراحی آن موجود است. تلفیق
باز ضمن ایجاد تنوع، فضای دل انگیزی را برای بازدیدکنندگان بھ 
وجود آورده، بھ جھت اینکھ این بخش بھ خودی خود جذب مخاطب نمی 
کند باید با سایر قسمتھا فعالیت کنند و قراری گیری آن در 
 نزدیکی آمفی تئاتر می تواند موثر باشد. این قسمت در دو قسمت

طراحی شده است. فضای نیمھ باز و باز در مجموعھ جھت نمایشگاه 
 موقت و فضای بستھ جھت نمایشگاه دائمی.

 نفر پیش بینی می شود. ٢تعداد کارکنان این بخش 
   



 ٧٩

 

 تعداد 
 سرانھ فضا 

مساحت 
خالص فضای 

 بستھ

مساحت 
فضای باز 
و نیمھ 

 باز

تعداد 
 توضیحات افراد

 - - - ٣۶۵ - - گالری 
 - - - ٣٠٠ - ٢ سالن گالری 
اتاق مسئول  

 گالری
٢٠ - ١ - - - 

اتاق تعمیرو  
 مرمت

٢٠ - ١ - - - 

 - - - ١٠ - ١ سرویس 
 - - - ١۵ - ١ انبار 

 

 رستوران ١٢-٧-۴
از خصوصیات این فضاھا جذابیت آنھا می باشد و استفاده از 

بیشتر آنھا فضاھای باز و نیمھ باز در طراحی آنھا موجب جذابیت 
می شود. از آنجا کھ رستوران فضاھای اطراف خود را تحت تاثیر 
قرار می دھد، بنابراین دقت در انتخاب مکان مناسب برای این فضا 
استفاده از دید و منظر مناسب و نیز امکان دید بھ سایر بخشھای 
مجموعھ، حائز اھمیت است.الزم بھ ذکر است کھ در این مجموعھ طبخ 

نمی گیرد و غذاھای گرم از ھتل ھای اطراف بیشتر  کامل صورت
تامین می شود. بنابراین انبار و سردخانھ بھ صورت یک فضای قابل 
توجھ در نظر گرفتھ نشده است. ارتباط رستوران با آشپزخانھ نیز 

 از دیگر نکات مھم در طراحی می باشد.



 ٨٠

 نفر پیش بینی شده. ٩تعداد کارکنان در این بخش 

 تعداد 
 سرانھ فضا 

مساحت 
خالص 
فضای 
 بستھ

مساحت 
فضای 

باز و 
نیمھ 

 باز

تعداد 
 توضیحات افراد

      بخش رفاھی 
  ٢٠٠  ٢۶٠  رستوران 

سالن 
  ٢٠٠ ٣۵٠ ٣٠٠ ۵/١ ٢ رستوران
    ١۶٠  ١ آشپزخانھ

    ٨٠  ١ فضای مطبخ
انبار و 

    ٣٠  ١ سردخانھ
    ٣٠  ١ فضای شستشو

    ٢٠  بخش ٢ سرویس
Fast f ood    ١۵٠    

    ۵٠  ١ آماده سازی 
محدوده  

در فضای       پذیرایی
 باز

سالن  
    ١٠٠  ١ غذاخوری

رستوران  
    ۴٠   سنتی

    ۴٠  ١ آماده سازی 
محدوده  

      پذیرایی
فضای باز 
(االچیق و 

 تخت)
  ١٣٣  ١٢٠ ٩/٠  تریا 
    ٨٠   کافی شاپ 
اماده سازی  

    ٢۵  ١ و شستشو
    ۵  ١ سرویس 
    ١٠  ١ انبار 
    ۶٠   چایخانھ 
    ٢٠  ١ آماده سازی 
سالن  

    ۴٠  ١ سرپوشید
        
 مساحت ناخالص ضریب گردش مساحت خالص جمع 
 ٢ ٨٣٠۵/١ ۵/١٠٣٧ 



 ٨١

 سایر بخش ھای مجموعھ

 بخش مدیریتی واداری ١٣-٧-۴
بخش وظیفھ اداره مجموعھ اعم از ھماھنگی، برنامھ ریزی ثبت این 

نام و تنظیم بودجھ مجموعھ وارائھ خدمات بھ مراجعین و نیز 
نگھداری و مراقبت از مجموعھ را بر عھده دارد. در دسترس بودن 
این بخش اھمیت خاص دارد، خوب است بھ لحاظ کیفیت فضایی، حس 

این بخش ایجاد شود. البتھ کنترل سایر بخشھای مجموعھ در طرح 
نکتھ قابل توجھ این است کھ ھر بخش نیز بھ طور جداگانھ، بخش ا 
داری دارد ولی مدیریت کلی مجموعھ از طریق این بخش انجام می 

 گیرد.
 فضاھای مورد نیاز بخش اداری:

 متر مربع بھ ازاء ھر نفر ١۵-٢٠بخش مدیریت :  -
 ازاء ھر نفرمتر مربع بھ   ١۴-١٨بخش معاونت مجموعھ:  -
 متر مربع بھ ازاء ھر نفر ٨-٩بخش اداری (دفتر کارکنان):  -
 متر مربع بھ ازاء ھر نفر ٨-١١دفتر مسئولین فنی مجموعھ :  -

 ٢نفر مدیریت،  ١نفر پیش بینی شده ( ٨تعداد کارکنان این بخش 
نفر  ١نفر منشی و  ١نفر بایگانی،  ١نفر کارکنان اداری، 

 حسابداری).
 

   



 ٨٢

تعداد  
 سرانھ فضا

مساحت 
خالص 
فضای 
 بستھ

مساحت 
فضای باز 
و نیمھ 

 باز

تعداد 
 توضیحات افراد

      بخش رفاھی 
      بخش تجاری 

 فروشگاه
١  ١٠۵٠   

ھر واحد 
متر  ١۵

 مربع
    ١۵٠  ١ مھد کودک

خدمات رفاھی 
    ۶٧٠   عمومی

ووردی و الیی  
   ۴٠٠ ۵۵٠   اصلی مجموعھ

    ۴٠  ١ اطالعات 
  ٢۵  ١۵  ١ پست و مخابرات 
    ۴٠  ١ بھداری 
  ٢۵  ١۵ ١۶ ١ نمازخانھ 
وضوخانھ و  

    ١٠  ١ سرویس
  ٨  ۵/١۶٠   اداری 
  ١  ٢٠ ٢٠ ١ اتاق مدیر 
    ۴٠  ١ اتاق جلسھ 
 اتاق  اداری 

٨ ١ ۴۵  ۴ 
فضای 
باز 

اداری 
 ٨سرانھ 

پذیرش و منشی  
    ١۵  ١ اطالعات

    ١٠ ١٠ ١ بایگانی 
    ١۵ ١٠ ١ حسابداری 
    ١٠  ١ آبدارخانھ 
    ۵/۵  ١ سرویس  
 مساحت ناخالص ضریب گردش مساحت خالص جمع 
 ۵/١٣۵۵ ٢۵/٣٧ ١۵/١۶٩۴ 

 



 ٨٣

 بخش تجاری ١۴-٧-۴
ذون ھای تجاری ھمواره ھیجان و تحرک خاصی را بھ مجموعھ می دھد. 

جلوگیری از تبدیل آن بھ یک مکان پر اگر در این مجموعھ برای 
سرو صدا و شلوغ، بھ صورت محدود در نظر گرفتھ شده، اما ھمین 
مقدار محدود نیز جھت تأمین نیازھا و خواستھ ھای گردشگران و 
بخشی از آن نیز جھت باال بردن سطح اطالعات عمومی نسبت بھ فرھنگ 

ل توجھ است. بومی و فرھنگ ایران (بخش فروشگاه صنایع دستی) قاب
تلفیق آن با سایر بخش ھا خصوصا رستوران موجب رونق بخشیدن بھ 

 ھر دو فضا می شود.
 ١٠تعداد کارکنان این قسمت نیز با توجھ بھ تعداد فروشگاه ھا 

 نفر می باشد.
 –بخشھایی نیز مانند سالن مد و سالن آرایش بھ صورت تجاری 

د از فضاھای پر خدماتی در این مجموعھ کار می کند کھ می توان
 رونق و مورد عالقھ بانوان این مجموعھ باشد.

نفر در  ٢نفر پیش بینی شده است. ( ۴تعداد کارکنان دراین بخش 
 نفر در سالن آرایش) ٢سالن مد، 

 پارکینگ ١۵-٧-۴
پارکینگ بھ دو شکل پارکینگ کارکنان و پارکینگ میھمانان در 

نفر از کارکنان یک  ۵مجموعھ مطرح است. در  این بخش بھ ازای ھر 
واحد پارکینگ در مجموعھ برنامھ ریزی شده است.در مورد پارکینگ 

متر مربع  ١٠٠میھمانان مطابق ضوابط مکانھای رفاھی بھ ازای ھر 
یک واحد پارکینگ منظور شده است. این بخش از پارکینگ با توجھ 
بھ تعداد آن در محوطھ برنامھ ریزی می شود. در طرح پارکینگ از 

حوطھ اصلی مجموعھ و نیز دسترسی مناسب از پارکینگ جمعی بھ م
ورودی یا ورودی ھای مجموعھ مورد توجھ قرارگیرد. با توجھ بھ 
اقلیم منطقھ، بھتر است پارکینگ ھایی کھ در محوطھ فراھم خواھند 

 شد، از سایبان بھ صورت طبیعی یا مصنوعی برخوردار باشند.
 
 
 
 
 
 
 
 

مجموع تعداد  عنوان
 کارکنان

 ٢٢ بخش ورزشی
 ١٧ بخش تفریحی
 ١٠ بخش فرھنگی
 ٣۵ سایر بخشھا

 ٨۴ مجموع



 ٨۴

 تأسیسات١۶-٧-۴
سیستم ھای حرارتی و برودتی پیشنھادی برای مجموعھ، عبارتند از 
ھوا ساز برای فضاھای بزرگ مانند سالن آمفی تئاتر، انتظار، 

مناسب خواھد سالن ھای ورزش و فن کویل برای فضاھای کوچک مجموعھ 
بود. لذا در مورد ھر کدام از فضاھای بزرگ در نظر گرفتن اتاق 
ھواساز در برنامھ طرح ضروری بھ نظر می رسد. محل قرارگیری این 

ای باشد کھ برای سایر بخشھای بخش و بخشھای وابستھ آن بھ گونھ
 مجموعھ مزاحمت ایجاد نکند.

 

 خدماتی –رفاھی  ١٧-٧-۴
مات رسانی بھ سایر بخشھای مجموعھ در این بخش ھایی کھ برای خد

قسمت فعالیت می کنند، فضاھایی چون مھد کودک، کھ برای نگھداری 
کودکان و آرامش خاطر بانوان مراجعھ کننده در این مجموعھ طراحی 

نفر کارکنان بھ عنوان مربی پیش  ٢شده و در  این بخش تعداد 
 بینی شده است.

ھ و عملکردھای متفاوت موجود در ھمچنین با توجھ بھ وسعت مجموع
آن، فضاھای خدماتی و پشتیبانی متفاوتی از جملھ انبارھا، بخش 

 تعمیرات و نگھداری، نگھبانی و ... در مجموعھ پیش بینی شده.
   



 ٨۵

 

تعداد  
 سرانھ فضا

مساحت 
خالص فضای 

 بستھ

مساحت 
فضای باز 
و نیمھ 

 باز

تعداد 
 توضیحات افراد

      بخش خدماتی و پشتیبانی 
    ۵٢٠  تأسیسات برق و مکانیک 

اتاق برق و برق 
    ۶٠  ١ اضطراری

موتورخانھ 
    ٣٠٠   (تأسیسات مرکزی)

مکان استقرار 
    ۶٠  ٣ دستگاه ھواساز

واحد تعمیرات و 
    ١٠٠  ١ نگھداری
   ٢٢۵۵    پارکینگ

   ۴٢۵  ٢۵ ١٧ پارکینگ کارکنان
پارکینگ 
   ١٨٣٠  ١۵ ١٢٢ میھمانان

    ١۵  ١ نگھبانی 
    ۶٠  بخش ١ استراحت کارکنان 
انبار کلی  

    ۵٠  ١ مجموعھ
 مساحت ناخالص ضریب گردش مساحت خالص جمع 
 ۶۴۵ ٢۵/٢ ١۵/٨٠۶ 

 تعداد کارکنان می باشد. ٨۴کھ در آن  ٨۴+۵=١٧*
فضای بستھ کل متراژ  ١٢١٩٨کھ در آن  ١٢١٩٧/۵÷١٠٠=١٢١/٩٧۵**

 مجموعھ می باشد.
 
 
 
 



 ٨۶

 خالصھ برنامھ ٨-۴
با توجھ بھ سطح اختصاص یافتھ بھ طور کلی نسبت فضاھای اختصاص 
یافتھ مطابق جدول زیر می باشد، و کامال روشن است کھ بخش ورزشی 

 تفریحی بخش اصلی این مجموعھ را تشکیل می دھد. –

مساحت خالص  عنوان
 فضای بستھ

مساحت 
 ناخالص

تعداد 
 افراد

درصد از 
 کل

 %۵٠ ۴١٩ ۵۵۵۶ ۴۴۴۵ بخش ورزشی
 %١۴ ۴١۵ ١٢۵/١۶٣٣ ۵/١٣٣٢ بخش تفریحی
 %۴ ١١۴ ٢۵/۴۵۶ ٣۶۵ بخش فرھنگی
 %٢۵  ٨٧۵/٢٧٣١ ۵/٢١٨۵ بخش رفاھی

بخش پشتیبانی 
 %٧  ٢۵/٨٠۶ ۶۴۵ خدماتی

 %١٠٠ ٩۴٨ ٢۵/١١٢١۶ ٨٩٧٣ جمع
 

 تجدید نظرھا
نیازمندیھا، خصوصیات بستر طرح و با توجھ برنامھ طرح بر اساس 

بھ توصیھ ھای طرح جامع، تعاریف و مفروضات اولیھ تدوین شد. و 
سپس از مراحل اولیھ طراحی دوباره مورد بررسی قرار گرفت چرا کھ 
بعضی نکات در ضمن طراحی مورد توجھ قرار می گیرند. و در واقع 

ده و نکاتی را پس مسیر طراحی بھ عنوان مرحلھ از مطالعات درآم
 از این مرحلھ بھ برنامھ اضافھ کردیم کھ بھ شرح زیر است:

آمفی تئاتر سرپوشیده: با توجھ بھ اینکھ آمفی تئاتر سرپوشیده 
تنھا سالن نمایش این مجموعھ است برای استفاده بیشتر و 
پاسخگویی بھ نیاز مجموعھ و بازدھی بیشتر، بھتر است امکان پخش 

اشد و بھ صورت یک ھنری را داشتھ ب ھای برنامھو اجرای انواع 
 سالن چند منظوره عمل کند.

رفاھی: برای استقالل بیشتر بخشھای  مختلف ، بھ این  –خدماتی 
نتیجھ رسیدیم کھ بھتر است بخشھای مختلف از امکانات خدماتی 

 مستقل چون بخش اداری، البي و ... برخوردار باشند.
 فتن تأسیسات جداگانھ برای ھر بخش.تاسیسات مکانیکی: در نظر گر

لکھ  –گروه بندی فضاھا  –نحوه اجتماع فضاھای باز و بستھ مجموع 
 گذاری اولیھ

q  تنظیم فضاھا در سھ دستھ ورزشی، تفریحی و فرھنگی کھ این در
نحوه استقرار  فضاھا نیز تأثیرگذار است و می تواند اساسی 

 مجموعھ قرار گیرد.تقسیم بندی فضاھای مختلف و تعیین ھمجواری 
گالری و کتابخانھ ذون فرھنگی را تشکیل می دھند،  سالن چند 
منظوره، سالن پینگ پنگ، ذون ورزشی را تشکیل میدھند. سالن 



 ٨٧

بیلیارد، کافی نت، بازیھای کامپویتری، آمفی تئاتر و ... ذون 
تفریحی مجموعھ را تشکیل می دھد. و عرصھ ھای مختلف خدماتی، 

سھ بخش دیگر فعالیت می کند. فضاھایی مثل  رفاھی در میان
رستوران، چایخانھ، مھد کودک، فروشگاه ھا و ... در میان بخشھای 
دیگر مجموعھ قرار گرفتھ وا یفای نقش می کند. در این میان برخی 
فضاھا مثل آمفی تئاتر می تواند بھ صورت مستقل عمل کند و ضمنا 

یقت یک فضای فرھنگی در این فضا جنبھ فرھنگی نیز دارد. و در حق
 نظر گرفتھ شده تا ھر دو نقش را ایفا کند.

q  توجھ بھ فضاھای باز و نیمھ باز با توجھ بھ موضوع پروژه در
طراحی حائز اھمیت است. ھمچنین توجھ بھ وضعیت اقلیم در طراحی 
این فضاھا و ایجاد شرایط آسایش، امری ضروری است و برای تحقق 

ش گیاھی و  ایجاد تنوع بھ وسیلھ آن نمی این امر استفاده از پوش
 تواند موثر واقع شود.

q  در دسترس قرار گرفتن فضاھای تفریحی بھ علت مخاطبین متنوعی
 کھ این فضاھا دارند.

q  بھترین مکان قرارگیری ذون ورزشی با توجھ بھ اھمیت آن در
کنار ورودی اصلی می باشد. پارک اسکیت و زمینھای باز ورزشی از 

دارای سنخیت و عملکرد کم و بیش مشابھی با ذوق ورزشی آنجا کھ 
 می باشند بھتر است در ارتباط با یکدیگر باشند.

q  با توجھ بھ شیب کم سایت کھ می تواند تقریبا مسطح در نظر
گرفتھ شود. ایجاد اختالف سطح بھ عناوین مختلف، خصوصا بھ منظور 

 ایجاد دید مناسب، بسیار مفید است.
q تب فضایی در طراحی مجموعھ و طراحی سایت و وجود سلسلھ مرا

 فضاھای باز مجموعھ.
q  ایجاد تنوع در احجام مختلف با توجھ بھ موضوع تفریحی پروژه و

تعاریف ارائھ شده از معماری اوقات فراغت، کھ در این میان نقش 
 نور و سایھ را نباید فراموش کرد.

 
 
 
 
 
 

 فصل پنجم:

 مبانی نظری طرح
این مجموعھ ترکیبی از چند سالن ورزشی می باشد کھ سالن اصلی 
چند منظوره آن در قلب مجموعھ واقع شده است. از منظر پالن ھریک 
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از اعضای مجموعھ با فرم ھای ھندسی منظمی طراحی شده اند و در 
یک قالب آزاد در کنار یکدیگر قرار گرفتھ اند و فضاھای جانبی و 

ھا را پر کرده اند و نقش بازوھای اتصال  خدماتی مابین این سالن
را بازی می کنند و بدین ترتیب آزادی فراوانی را در ایجاد یک 
ترکیب بدیع ونوظھور و دستیابی بھ زوایای تازه در اختیار می 

 گذارند.
حجم را در بر می گیرد و  قسمت اصلییک نمای شیشھ ای سرتاسری کھ 

نماید کھ در  این میان آن را بھ یک واحد یکپارچھ تبدیل می 
رنگ، تنوع و تضاد ،بعضی قسمت ھا مانند حجم ورودی با مصالح 

 جذابی را در طرح تزریق می کند.
کانسپت و ایده ی اصلی کار رااز پازل الھام گرفتھ ام و پالن 
ھایی جدا و در عین حال متصل بھ ھم را طراحی کردم تکھ ھای پازل 

د معنا پیدا می کنند و بھ ھنگامی کھ بھ یکدیگر متصل می شون
تنھایی کامل نیستند این جملھ در طراحی کانسپت این مجموعھ کامال 
صدق می کند و ھر جز نقش بازوی اتصال را برای جز دیگر ایفا می 
کند و بااستفاده از جلو و عقب کردن ھرکدام از حجم ھای مجموعھ 

 باعث ایجاد سایھ در بخش ھای مختلف شده ام.  
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