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 نمونه نوین هایفناوری و استانداردها به توجه با استادیوم معماری طراحی برای الگویی

 اندیشه جدید شهر: موردی

 زادهگل رشتهف

 مدیریت ورزشی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسالمی، اهر، ایران.ی کارشناسی ارشد دانش آموخته

 1زهرا حمیدی

 ایران. ، واحد شهر قدس، تهران،مدرس گروه معماری

 محمد حسین فتحی

 )ع(.استادیار جغرافیای طبیعی، دانشگاه افسری امام علی

 11/4/1911پذیرش:  خیتار 72/1/1911تاریخ دریافت: 

 چکیده

 یوروح یامروز برای حفظ سالمت و رشد جسم یراهکارهای انسان صنعت نیتراز مهم یکیسالم  حاتیورزش و تفر

 مدرن، استادیوم پردازند. یکمی امعه مدتی را به ورزش، تماشای مسابقات ورزشیقشر بزرگی از ج و کندمی جادیو ا

 خاطر فراموش نشدنی در و انگیز هیجان بخش یک به تبدیل بلکه نیست، ورزشی رویدادهای تماشای محل صرفا

از محیطی باست. اصول طراحی این مجموعه برپایه خلق فضایی سرپوشیده و در عین حال القاء حس  شده تماشاگران

ی اگیری از تکنولوژی مدرن روز برای رسیدن به سازهو آزاد برای بازیکنان و تماشاگران است. از طرف دیگر بهره

 ،شوند ساخته طراحی استراتژیک و رعایت اصول و ضوابط بصورت ها سبک صورت گرفته است و زمانی که استادیوم

 به درآمد بلکه منبع یک تنها نه امر این و شوندمی ذب تماشاگرج هستند موجب شانمیزبان که رویدادهایی از بیشتر

شود. با توجه به انواع تحقیق بنیادی، نظری، می ورزشی محسوب امور فرد در به منحصر افزوده یک ارزش عنوان

حلیلی ت -تحقیق در پژوهش حاضر از نوع روش تحقیقی روش کاربردی و علمی، تحقیق حاضر از نوع کاربردی است.

 شود.وده که در نهایت منجر به طراحی میب
 

 .طراحی استادیوم، تکنولوژی، ورزش،کلمات کلیدی: 
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 مقدمه

 یوروح یامروز برای حفظ سالمت و رشد جسم یراهکارهای انسان صنعت نیاز مهمتر یکیسالم  حاتیورزش و تفر

باشد. ورزش از  یم رییهولت سن وپبرای دوران ک یزندگ مهیب جادیا نیمفرح تر و شادتر و همچن یجاد زندگیو ا

روزمره و  یدر زندگ ورزش و نقش تیبه اهم توجهو توجه است.  یقابل بررس یو اجتماع فردی جنبه های مختلف

افراد به سمت  جذب عوامل مهم و موثر در یی، شناسانهیزم نیدر ا یسالن های ورزش تیاهم زیسالمت افراد جامعه و ن

تا  میارائه ده یتا خدمات دینمایامکان را فراهم م نیامل مهم در تداوم شرکت آنان، اعو یو بررس یسالن های ورزش

 دهدمی هاوس نشان کالب سازمان های (. یافته93 :1914)سجادی، بپردازند یهای بدنتیرا به فعال یافراد بتوانند ساعات

 میزان با (haus _ health 2003 خدمات ئهورزشی، ارا های سمت سالن به افراد بیشتر جذب در مؤثر عوامل از یکی که

مناسب  برنامه یک خود، خارجی و داخلی محیط خاص شرایط به با توجه بایستی سازمان هر .است خوب کیفیت و

 سنجش بررسی .است امری ضروری نوآوری خدمات و ها در فعالیت مستمر بهبود .نماید اجرا را خدمات نوآوری

 عملکرد بر مثبت طوره ب نوآوری که دهدمی نشان 7339 تا 1114 سال از تجربی مطالعات از نمونه 93 یافته های از پذیری

 (7:1913پرتوی مهر،شود)می شناخته سودآور صنعت یک عنوان به ورزش تأثیرگذار است صنعت سازمان

به  چه ،ورزش یا تربیت بدنیاس ت ورزش و تفریح در طول تاریخ زندگی انساان به شایوه های گوناگون متجلی شده  

گزار شود و چه به صورت گروهی، حاکی از چالشی است که برای شکستن محدودیت های روز صاورت انفرادی بر 

شااود. عاملی که همواره در طول تاریخ وجود داشااته و با گذر زمان و پیدایش تحوجت اجتماعی تغییر  مره انجام می

دین مبین اسالم، همواره بر نقش و جایگاه ورزش و تفریح گونه ای که حتی در اکثر مذاهب، به ویژه  به، اسات  نیافته

در زندگی فردی و اجتماعی انساان، تاکید شده است. از سویی با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی در عصر  

حاضار و به تبع ان کاهش تحر  روزانه و فعالیت بدنی افراد، توجه به ورزش و تفریح و اختصاص دقایق مشخصی  

میرزاده اهری و دراج، اساات) وز به این امر جهت حفظ سااالمتی از اهمیت بساایار باجیی برخوردار گشااتهدر طول ر

معین، همراه با ضااوابط و قوانین  بنا به موقعیت و کاربری برپایه خلق فضااایی سااتادیوم ورزشاایاطراحی  (.9:1914

 .(4:1913قربانی،)ستاصحیح بر پایه اجرای سازه با رعایت تمامی استاندارد ها و ضوابط 

در پژوهش  تحقیق روش با توجه به انواع تحقیق بنیادی، نظری، کاربردی و علمی، تحقیق حاضر از نوع کاربردی است.

 روش گرد آوری اطالعات در تحلیلی بوده که در نهایت منجر به طراحی می شود. -حاضر از نوع روش تحقیقی

گرفته است.  ز شیوه های کتابخانه ای، میدانی و استنباط آماری انجامآوری اطالعات مورد نیاز ا جمع پژوهش حاضر،

ابزار گردآوری اطالعات کتب، مجالت، مقاجت و پایان نامه های مرتبط، مصاحبه با افراد صاحب نظر، استفاده از 

گیری:  نمونه روش و آماری تصویر، نقشه و متن، استفاده از نرم افزارهای مربوطه، استخراج مطالب جزم از منابع جامعه

 رعایت تمامی استاندارد ها و ضوابطرا  هااستادیوم اندتوانسته که سازندگان استادیوم های ورزشی، و طراحان با مصاحبه

 هایتکنولوژی از استفاده با و آیدمی بدست طرح اجرای مکانا با استادیوم طراحی معیارهای مصاحبه طریقبسازند از 

 شود.می بسته بکار جدید رحدر ط و شده روز به روز
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 رویکرد نظری

وند از شساه مفهوم بازی، ورزش و تربیت بدنی بسیاری از اوقات مترادف هم به کار برده می  تعریف و ابعاد ورزش:

های فیزیکی که از طریق مشااارکت تمامی اشااکال فعالیت»پدیدگاه منشااور ورزشاای اروپا، ورزش عبارت اساات از  

ور تصااادفی وقوع پیدا کند و هدف آن، ارتقای بهبود شاارایط جساامانی و روانی شاارکت  سااازماندهی شااده یا به ط

مشتق شده که پیش از هر چیز به « stadion»از کلمه یونانی « اساتادیوم »کلمه . (1911، عباس زادگان)«کنندگان اسات 

د. مفهوم این اصطالح تا زمین متر متغیر بو 117و  122شرایط محلی بین ب واحد قدیمی طول اشاره داشت که برحس

های تماشاااچیان در اطراف آن، در آن زمان بازی کلی مسااابقات نیز بسااط یافت، یعنی زمین مسااابقه همراه با ردیف 

های تماشاچیان در اطراف آن، در آن زمان یونانیان یونانیان اصاطالح بساط یافت، یعنی زمان مساابقه همراه با ردیف   

های کشیده با امتدادهای نیم دایره بودند های ورزشای که به شاکل مربع مساتطیل   ام زمینرا به تم« stadion»اصاالح  

 )یک واحد طولکردنداطالق کرده و بعدها از این واژه برای اشاره به زمین بازی سایر انواع وقایع ورزشی استفاده می

رساااد یکی از بهترین جم پیش از میالد میاساااتادیوم شاااهر دلف که به قرن پن stadion) (Nixdorf, 2007)= یک 

  .های حفظ شده از یونان باستان استنمونه

 . 

 ، یونان1: استادیوم آنتیگوی دلفی1شکل 

 1911های پژوهش، منبع: یافته

 جهت گیری استادیوم

ری آن گیتشود. شکل زمین، ابعاد و جهها به عنوان پایه و نقطه شروع طراحی شناخته میزمین مساابقه در اساتادیوم  

 .(93: 1911راد،)گرجی مهلبانی و عبدیعوامل تعیین کننده در طراحی و عملکرد یک استادیوم هستند

 محدوده جانبی زمین بازی

تواند به عنوان فضااای ها مورد نیاز اساات که میمحدوده اضااافی برای کناره زمین بازی و پشاات هر کدام از دروازه 

متر در پشت خط طولی زمین بازی و  1شود که حداقل تفاده شاود. توصیه می نرمش کردن و گرم کردن بازیکنان اسا 

                                                           
1. Antique stadium at Delphi 
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ها به عنوان محدوده جانبی بازی در نظر گرفته شااود. در نتیجه مجموع ابعاد زمین بازی و  متر در پشاات دروازه  3/2

 .(13 :1911راد،)گرجی مهلبانی و عبدیمتر عرض خواهد بود 13متر طول و در  173محدوده جانبی آن حداقل 

 هااستقرار نرده

ها، مانعی جهت دید . در شاارایطی که نردهسااتاارتفاع  m73/7های امن و...( دارای حداقل ها )فلزی، شاایشااه نرده 

 باشد. m73/7ها نباید بیش از گردد. ارتفاع نردهتماشاگران ایجاد نماید، کاهش ظرفیت جایگاه پیشنهاد می

 هاخندق

کافی عمیق و عریض باشاااند، فیفا نیز همین قواعد را جهت  هاایی را کاه به اندازه  اجرای خنادق  قوانین امنیتی فیفاا 

های اضطراری، راه حلی نماید در نظر گرفتن یک پل عبوری روی خندق جهت سرویسهای ویژه لحاظ میاساتادیوم 

ز جایگاه جهت ارائه خدمات هایی اها متغیر بوده و در بخششاااود. ابعاد خندقاسااات که در این موارد توصااایه می

متر ارتفاع خندق از طرف سکوهای  1/1عرض خندق حداقل  ((Nixdorf, Stefan، 7332باشاد. ) ضاروری بازی می 

 (71: 1913متر)قربانی، 13/3متر، ارتفاع خندق از طرف زمین مسابقه  3/7تماشاگران 

 : نمایش ایجاد ارتفاع خندق در جلوی سکوها2شکل 

 
 1911ای پژوهش، همنبع: یافته

 تنظیم ارتفاع سکوها

اجرا شد. در ضوابط  7331المللی فوتبال در جهام جهانی متر به عنوان ارتفاع پیشنهادی فدراسیون بین 3/7. ارتفاع 

 (171 :1911)گرجی مهلبانی و عبدی راد،متر به این منظور تعیین شده است 7های اروپا ارتفاع حداقل استادیوم

 نجایگاه تماشاگرا

هزار نفر و  73ای یک هزار نفر و در سطح استان و منطقه حدود . تعداد تماشااچیان مساابقات فوتبال در سطح ناحیه  

بنا به  .شودهزار نفر در نظر گرفته می 173هزار نفر و در ساطح المپیک حدود   33المللی حداقل در ساطح ملی و بین 

 (.Stefan, 2007)( استمتر 113)حدوداً متر 2/111ی فوتبال تعریف حداکثر فاصله دید برای تماشاچیان در باز این

 جایگاه معلولین
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بینی فضاایی معادل یک درصد فضای استادیوم برای معلولین ضروری است. فضای مناسب یک صندلی چرخدار  پیش

متر  4/1×4/1ر متر اساات. فضااای کافی برای چرخش صااندلی چرخدا   4/1متر و عمق  1/3فضااایی آزاد با عرض 

 .(37 :1913است)قربانی،

 فاصله دید مناسب

دو و  شود. برای تماشای مسابقاتحداکثر فاصاله دید از زمین مساابقه با توجه به فیزیولوژی چشم انسان محاسبه می  

 درجه دید بسیار مناسب، 93شود و زاویه مناسب دید، کوچکتر از متر محاسابه می  793میدانی حداکثر فاصاله دید تا  

شاااود. درجه این محدوده به عنوان محدوده در  وقایع خوانده می 173تا  13درجه دید معمولی، بین  13تا  93بین 

 (12:1911،اسفندیار پور)

 تعیین هندسه استادیوم

ها های متنوع طراحی کرد اما لزوم مطابقت فرم با عملکرد در آنتوان با فرم و شاااکلهای ورزشااای را میاساااتادیوم

کند. هر رشته ورزشی خاص نیازهای عملکردی خاص های فنی و اجرایی در سااخت اساتادیوم ایجاد می  محدودیت

 (17: 1913)قربانی،ارد. مهمترین این نیازها فراهم کردن حداقل فضا و ابعاد برای زمین مسابقه استرا د خود

 
 هندسه سکوها برای زمین فوتبال وپیست دو میدانی: 3شکل  

 1911منبع: یافته های پژوهش،  

 هندسه بیضی -هندسه قوس نرم ج -هندسه نیم دایره ای ب-الف

 تعیین ظرفیت استادیوم

المللی در هر شااود تعیین خواهد شااد مسااابقات بینت اسااتادیوم با توجه به نوع مسااابقاتی که در آن برگزار میظرفی

هزار نفر، مسابقات  43مساابقات گروهی حداقل ظرفیت   -ای های قارههزار نفر، تورنمنت 93کشاور حداقل ظرفیت  

ها هزار نفر مساااابقات جام کنفدراسااایون 13ت داقل ظرفیح -افتتاحیه و نیمه نهایی و فینال -جهانی مراحل حذفی 

 .(17: 1913،امین فردهزار نفر) 33حداقل ظرفیت 

 حوضچه های مخصوص استراحت و تمدد اعصاب

متر( فضااا برای هر یک از اسااتفاده کنندگان و همراه با فضاااهای  7× 13/3( با )1119برحسااب قوانین فیفا و یاکس )

متر  73/1تر زیر آب درنظر گرفته شااده اساات. مساایرهای عمده حداقل م یسااانت 13و اسااتراحت با ظرفیت  نیمکت

 عرض

 (.Nixdorf, Stefan 2007 ,(دارند

 اتاق داوران برحسب قوانین فیفا

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1&queryWr=%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D9%BE%D9%88%D8%B1&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1&queryWr=%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D9%BE%D9%88%D8%B1&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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مترمربع  43 حداقل دو اتاق تعویض برای هر چهار نفر، یک اتاق همراه با امکانات اضاااافی زیرسااااخت های مدرن،

 .(2: 1911)نادریان جهرمی،خشک کن مو و تلفن 1توالت،  1وش حمام، د 7نیمکت، میز، میز ماساژ، یخچال، 

 فضای آزمایش مواد مخدر

تنها ورود پزشاکان و افرادی که می خواهند روی آن ها آزمایش انجام شاود به این مرکز مجاز است. این مرکز شامل   

 .(21 :1913نی،)قربافضای انتظار، تعدادی توالت، یک فضای تعویض و فضای کنترل دوپینگ است

 مراقبت های پزشکی

مترمربع یک میز معاینه، امکانات پزشاکی مناساب )مخزن اکسایژن همراه با ماساک، دستگاه فشار      74حداقل اندازه: 

برانکارد حرکتی، میز جهت نسخه نویسی و صندلی، قفسه های  7خون، وسیله ای جهت گرم کردن لوازم مورد نیاز(، 

 .(1:1911ی،دره گزن)دستشویی و تلفن مورد نیاز استقفل دار جهت لوازم پزشکی، 

 فضای پذیرایی

دسااترساای جهت مهمانان افتخاری از ورودی های عمومی تفکیک می شااود، تفاوت در عملکرد و اسااتقرار از یک   

اسااتادیوم تا اسااتادیوم دیگر به چشاام می خورد. گاه ورودی های جداگانه ارائه می گردد. در بساایاری موارد ورودی 

ی ویژه این افراد، نشاانه ای برای آدرس آن استادیوم است حتی در زمان پس از مسابقات، پذیرایی مهمانان افتخای  ها

 شود.عموماً در یک منطقه جداگانه صورت می گیرد که به فضای ویژه در لژ استادیوم متصل می

 ارتفاع ها

مترمربع  133متر، بیشاااتر از  23/7ربع حداقل مترم 33قوانین در مورد ارتفاع جزم، در یک فضاااای مساااطح کمتر از 

متر باشاد. به عالوه تنظیم سااختار و عملکرد استقرار    33/9مترمربع بایساتی حداقل   7333متر و یا بیش از  9حداقل 

متر ارتفاع بوده و نیز در زیر لوله های تهویه، تیرهای اصلی  7در گاراژها و فضااهای دساترسی بایستی دارای حداقل   

مقررات ملی )(متر باشااد 4/7متر و در صااورت امکان  7های ساااختمانی دیگر واقع شااود )حداقل ارتفاع  و بخش 

 (49:1911ساختمان،

 رستوران و بخش پذیرایی از میهمان ویژه

 مترمربع به ازای هر نفر در فضاهای پذیرایی میهمانان ویژه را ارائه می دهد 7فیفا پیشنهاد حداقل 

 
 های پذیراییاز فضاهای : نمونه4شکل 

 1911های پژوهش، منبع: یافته
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 هافضاهای مربوط به عملکرد رسانه

( قسمت خارجی 9پائین جایگاه،  (7( باجی جایگاه 1این فضااها عمدتاً برحسب مکان به سه دسته تقسیم می شوند:  

 (.,Stefan Nixdorf 2007)آن

 کنترل تصاویر و گزارش تلویزیونی اتاق 

مترمربع با تجهیزات فنی مناسااب در پشاات سکوهای  133عنوان اتاق کنترل گزارش با مسااحت تقریبی   یک اتاق به

شااود و نفر در نظر گرفته می 133المللی شااود. حداقل تعداد خبرنگاران در مسااابقات بین گزارشااگران طراحی می

 (.713-714: 1911راد،نفر هم برسد. )گرجی مهلبانی و عبدی 7333حداکثر آن ممکن است تا 

 ضوابط امنیتی و ایمنی طراحان استادیوم

گیرد باید با دیوار و یا انواع حصار با ارتفاع حداقل حصاار بیرونی اساتادیوم که کنترل اولیه بلیط در آن صاورت می   -

 متر تمامی محیط استادیوم را بپوشاند. نباید امکان باج رفتن و یا واژگونی این حصار وجود داشته باشد. 3/7

 های حمل و نقلیستمس

 بندی نمود:توان دستهبه طور کلی حمل و نقل در استادیوم را به صورت زیر می

های شااخصاای، اشااخاص مهم و مهمانان، حمل و نقل عمومی: هواپیما، قطارهای بین   حمل و نقل انفرادی: اتومبیل

های امنیتی: ساارویس ها،زاریها، حمل و نقل ویژه: ورزشااکاران، خبرگشااهری، قطارهای شااهری و مترو، اتوبوس 

 .(73:1912،سوداگر)نشانی، اورژانس و پلیسآتش

 ورود و خروج تماشاگران استادیوم

ی فاصااله دارد باید محدوده را احاطه کند. در این حصااار های بزرگ یک حصااار محیطی از سااازه اصاالدر اسااتادیوم

 شود.های اولیه و در صورت لزوم بازرسی بدنی هم انجام میخارجی بازرسی

 فضاهای ورودی

فیفا راهنماهای امنیتی را جهت وسایط نقلیه و پیاده روها تعیین نموده است: به منظور سرعت و نظم بیشتر، دسترسی 

م می شاود. ورودی ها ممکن اسات به عنوان خروجی استفاده نشود. به منظور جلوگیری از   ها و خروجی هایی تنظی

تراکم جمعیت بایساتی از فضااهای ورودی استفاده شود و از تردد افرادی که در حال بازگشت هستند در این فضاها   

 (.,Stefan Nixdorf ،7332جلوگیری به عمل آید )

 استاندارد درهای ورودی

دقیقه( و  1متر عرض خروجی در یک دقیقه تخلیه می شااود. در صااورت قبول اسااتاندارد معمول ) 333ورزشااگاه با 

 (.17:1911 )مقررات ملی ساختمان،دقیقه پیش بینی شده است 1متر طی طریق، عرض خروجی برای  733تخمین 

 فضاهای خروجی

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86&queryWr=%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86&queryWr=%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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ن روش مساایرهای کوتاهتر به مساایرهای برای خروج عادی از اسااتادیوم می توان از الگوی درختی پیروی کرد. در ای

بزرگتر و در نهایت به یک مساایر اصاالی می رسااند. عالئم نشااان دهنده خروجی ها باید کامالً واضااح و قابل رویت 

 (2:1911ی،گزندرهباشند و در صورت امکان نورپردازی شوند. )

 مسیرهای خروج اضطراری

ابت و کامالً قابل رویت باشااد. مساایرهای خروج بایسااتی ترین خروجی، بایسااتی ثتابلوهای راهنما به ساامت نزدیک

، گذرگاه های محوری توسط DINو  DFBکامالً رنگی باشاند تا بوضاوح به چشم آیند. براساس استانداردهای فیفا/   

 (1:1911مجلسی،)عالئم رنگی عالمت گذاری می شوند

 پله ها

سانتیمتر  71نتیمتر تجاوز کند حداقل عرض کف پله نیز ساا  13. پیشاانی پله باید یکپارچه و محکم باشاد و نباید از   

متر کمتر نیست  7/1متر بیشاتر باشد، حداقل عرض پاگرد نیز از   7/1اسات. اختالف ساطح بین دو پاگرد پله نباید از   

متر داشته باشد. هرگونه بازشو و چرخش در به  1/1×1/1ساطح پاگرد پشت درهای خارجی باید حداقل ابعادی برابر  

 (19:1913)مقررات ملی ساختمان،خارج باشد سمت

 گذرگاه ها و سطوح شیب دار

متر عرض دارند و در صورتی که برای صندلی چرخدار طراحی شده باشند عرض آن  7/1مسایرهای حرکتی حداقل  

متر حداکثر طول شیب  3/1است. در بین دو پاگرد به عرض  %1متر می رساد. حداکثر شایب سطوح شیبدار    7ها به 

متر بیشتر باشد.  3بیشاتر و فاصاله رمب بین دو پاگرد نیز از    %1متر باشاد شایب هیر رمپی نباید از    13نباید بیش از 

سااانتی متر ایمن شااود.  13اختالف ساطح بین سااطوح شایبدار و زمین مجاور آن باید با میله ها یا جداولی به ارتفاع   

ط آب و هوایی از خطرهای ممکنه پیشااگیری نماید. جنس سااطوح شاایب دار باید ییرصاایقلی بوده و در هر شاارای  

 (19:1913)مقررات ملی ساختمان،

 ارتباطات مخابراتی از راه دور

فیفا در دساتورالعمل های تکنیکی خود به وضاوح، به نیازمندیهای موجود به منظور اساتفاده از تسهیالت ارتباطی در    

ت، خطوط ارتباطی مخابراتی سازماندهی شده و قابل تمدید استادیوم های ورزشی مدرن به این موارد اشاره نموده اس

-LANها بایستی دارای حداقل استانداردها بوده ))تکنولوژی فیبر نوری( بایساتی کامالً دردسترس باشد. سیستم کابل 

CATS و معماری شبکه باید براساس )LAN ( .باشد )شبکه ارتباطی محلی(2007 ،Nixdorf, Stefan.) 

 پارکینگ

ز تسااهیالتی که باید ورزشااگاه ها به آنها مجهز شااوند پارکینگ اساات. فضااای پارکینگ حمل و نقل عمومی و یکی ا

تماشاااچی باید یک محل  13تا  13خصااوصاای را سااامان می بخشااد. در بخش پارکینگ ها عمومی حداقل برای هر 

نفر نیز یک  173اساات. برای هر  نفر یک محل پار  1پار  در نظر گرفته شااود این میزان طبق نظر فیفا به ازای هر 

 (.1913)مهندسین مشاور نوی، اتوبوس مورد نیاز است

 های بهداشتیتعداد سرویس
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نفر برای  73333تا جمعیت  سرویس برای آقایان 7سارویس برای بانوان و   7/1نفر:  133نفر برای هر  1333تا جمعیت  -

نفر  73333برای جمعیت بیش از  ،سرویس بهداشتی برای آقایان 1سارویس بهداشتی برای بانوان و   1/3نفر:  133هر 

 سرویس بهداشتی برای آقایان 1/3سرویس بهداشتی برای بانوان و  4/3نفر:  133برای هر 

 فضای اداری

مترمربع به ازاء هر نفر، فضااای کار مورد نیاز برای دفتر کار معاونین،  73تا  13کار مورد نیاز برای دفتر کار مدیر،  یفضااا :

)سااازمان مترمربع به ازاء هر نفر  11تا  1 یفنمترمربع به ازاء هر نفر، فضااای کار مورد نیاز برای دفتر مساائولین   11تا  14

 .(11 :7جلد  برنامه و بودجه،

 های زمینانواع پوشش 

 های چمن مصنوعیپوشش های چمن طبیعی،های پالستیکی، پوششهای سخت، پوششپوشش

 چمن مصنوعی

جیااه چمان مصنوعی ممکن است مانع عبور آب از   ...های سنتتیک استچمن مصنوعی یکی از گرانترین کف پوش

 د.برای دفع آب از روی سطح چمن دارشایب  %1تاا حاداکثر  1/3بینی خود باشد، که در این صورت نیاز به پیش

 

 
 جزئیات زمین چمن مصنوعی :5شکل 

 1911های پژوهش، منبع: یافته

 ضوابط فیفا در مورد سقف استادیوم

هاایی کاه برای محاافظات ساااکوها در برابر عوامل اقلیمی )باد، باران، برف، تگرگ و     نحوه قرارگیری انواع ساااقف

 )ران برای آسایش بستگی خواهد داشتشاود، به اقلیم محدوده طراحی و نیازهای تماشاگ نورخورشاید( سااخته می  

 (2:1911،قربانی سالخورد

 نورپردازی استادیوم فوتبال

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86&queryWr=%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86&queryWr=%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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 که برای اجرای مسابقات نور طبیعی کافی وجود ندارد به نورپردازی صحیح و استفاده از روشنایی مصنوعی نیاز زمانی

 نشانیهای دارای آژیر آتشهای استخراج دود، سیستمروشانایی ایمن، سیستم خودکار اطفاء حریق و سیستم  ...اسات 

(1111,Geraint,John.) 

 هامحل مجاز برای نصب نورافکن

پشت  تر وگیرد. یکی در لبه سقف و دیگری در پایینساقف قرار می  ثر موارد دو ردیف نورافکن بر روی ساازه در اک

 (.4:1913،زمان خانی ) .تا نور جزم برای خطوط کناری را فراهم کند آن

 .تأمین دمای مناسب

باشاااد. این عدد در زمانی که درجه ساااانتیگراد می 1/17تا  13دماای مطلوب برای باازیکنان در اساااتادیوم فوتبال   

مطلوب برای بازیکنان فوتبال با یابد. دمای درجه سانتیگراد افزایش می 13تماشااچیان در ورزشاگاه حضاور دارند به    

 درجه سانتیگراد است. 1تا  3/9درجه سانتیگراد و در زمستان با گرمکن ورزشی  19تا  1لباس تابستانی در فضای باز 

 های ورزشیضوابط اقلیمی طراحی زمین

ان را نیندازد یکنای باشد که تابش نور مستقیم آفتاب هنگام بازی چشم بازجهت گیری زمینهای ورزشای باید به گونه 

درجه به طرفین )و  13تر زمین ورزشای باید در راساتای شمال و جنوب یا با انحراف حداکثر   بنابراین محور طوجنی

جلوگیری از تأثیر بادهای مزاحم، مثل بادهای سرد، بادهای شرجی یا سوزان  برای ترجیحاً به سمت یرب( قرار گیرد،

 (.2:1914)خجسته،وزد بادشکن احداث شودم میجهتی که باد مزاحو یا بادهای با سرعت زیاد باید در 

 مصادیق یمعرف فصل سوم :

 استادیوم المپیک لندن

 
 استادیوم المپیک لندن :6شکل  

 1911منبع: یافته های پژوهش، 

 نفر 13333 ظرفیت : ،Peter Cook with HOK Sport:طراحان کشور انگلستان، –مکان پروژه : شهر لندن

ه اصلی این مسابقات، به طور کلی شبیه یک تاج زیتون بسیار عظیم است. صندلی های ردیف پایین آن در ورزشگا

هزار تن خا  ایجاد شده است. به شکل منحصر به فردی،  133حقیقت درون کاسه ای قرار دارند که با حفاری بیش از 

تنها می توانند از طریق پل جلوی در  ورزشگاه المپیک لندن از سه طرف با آب احاطه شده است و تماشاچی ها

 ورودی به ورزشگاه بیایند، ورزشگاهی در میان خندق ها.

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84&queryWr=%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84&queryWr=%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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 استادیوم آزادی

 1124های آسیایی ورزشگاه آزادی )ورزشگاه آریامهر سابق( ورزشگاه ملّی ایران است. این ورزشگاه برای میزبانی بازی

های خانگی تیم ملی فوتبال زشی آزادی است. که بازیساخته شد. این ورزشگاه در حقیقت بخشی از مجموعه ور

ورزشگاه  شود. معمار و طراح ایننشین استقالل و پرسپولیس در این ورزشگاه برگزار میایران و دو تیم بزرگ پایتخت 

مین تماشاچی طراحی کرد، حداکثر دید تماشاچی از مرکز ز 14٫417عبدالعزیز فرمانفرمائیان است که آنرا برای ظرفیت 

 هایالمللی و برای بازیورزشگاه آزادی، با معیارهای بین ،متر است 171متر و در شرق و یرب  191در شمال و جنوب 

ین ورزشگاه پیش از انقالب ا ...متر مربع در مجموعه ورزشی آزادی ساخته شد 333 ،141با مساحت  1124آسیایی 

 ی آزادی نام گرفتشد و پس از پیروزی انقالب اسالمآریامهر خوانده می

 
 استادیوم آزادی تهران :7شکل  

 1911های پژوهش، منبع: یافته

 موقعیت جغرافیایی شهر تهران

 31-11درجه و طول جغرافیایی  93-41کیلومتر مربع در عرض جغرافیایی  11239استان تهران با مساحتی بالغ بر 

این استان از شمال به استان مازندران، از شرق  (93-4شکل ) درجه در بخش مرکزی شمال کشور قرار گرفته است.

به استان سمنان، از یرب به استان البرز و مرکزی و از جنوب با استان قم همجوار است. براساس تقسیم بندی سال 

که  نفر و پرجمعیت ترین استان کشور است. در حالی 941/211/19مرکز آمار ایران، جمعیت استان تهران  1911

درصد جمعیت کل کشور را در خود  1/11ولی  دهددرصد مساحت کل کشور را تشکیل می 1/1مساحت آن فقط 

 (.12: 1913)احمدی جای داده است
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 طراحی سایت مورد نظر تحلیل

اراضی شهر جدید اندیشه در جنوب شرقی شهرکرج، از نظر اقلیمی دارای آب و هوای نسبتاً  منطقه شهر اندیشه: اقلیم

متری از سطح دریا قرار گرفته  1733باشد. این محدوده در ارتفاع ان و سرد در زمستان میگرم و خشک در تابست

قرار گرفته و حداکثر بارندگی آن در فروردین و  433تا  733است. شهرستان کرج اصوجً در بین خطوط همباران 

درجه  -73اقل میزان ثبت شده درجه و حد 47حداقل آن در مردادماه می باشد. حداکثر دمای این منطقه در تابستان 

باد  نوع 7 یداراسانتی گراد می باشددر سطح شهر جدید اندیشه و نواحی اطراف آن نشان می دهد که محدوده طرح 

 (777:1913بادهای محلی)قربانی، -جریان های عمومی وزش باد ب -عمده می باشد. الف

 سازگاری با محیط زیست

ها، سازگاری زیست محیطی آن است. این انتخاب پیچیده و تعیین ایت استادیومیکی از امور بسیار مهم در انتخاب س

کننده، از لحاظ قوانین و حقوق شااهروندی هم باید مورد بررساای دقیق قرار گیرد. مناطق مسااکونی مجاور اسااتادیوم 

 وگیری نمود.این نقاط جل در مجاورت ترین نقاط خواهند بود و در صورت امکان باید از ساخت استادیومحساس

بارتند شود عاحتمالی که با ساخت یک استادیوم تازه مطرح می هایی از مشکالت زیست محیطی شهر اندیشه:نمونه

 از:

 افزایش یافتن ترافیک وسایل نقلیه، نوفه ایجاد شده در اثر تعداد زیاد تماشاگران، صدای ناشی از برگزاری مسابقات -

د های مجاور، کمبوو نورپردازی مساابقه، ساایه انداختن استادیوم بر ساختمان   نور زیاد برای روشان کردن اساتادیوم  

فعالیت در اطراف اساتادیوم در زمان نبود مساابقه، مقیاس نامناسب پروژه در رابطه با اطراف، کاشت درختان موجب   

 (.3:1912)کبودی،بهبود شرایط آسایش آب و هوایی و همسازی اقلیمی شود

 رکت در محدوده طراحیوضعیت عمومی نظام ح

محور طراحی بلوار آزادی اساات که رفته رفته نقش پایه ای ترین مهمترین محور را به عهده می گیرد، در وضااع آتی 

حد فاصال اسفند یربی تا میدان  "بلوار آزادی -1بود عمده ترین شابکه های ترافیکی پیرامونی به ترتیب زیر خواهند  

 میدان شهدا تا اسفند یربی حد فاصل"بلوار آزادی -7"خلیج فارس

 
 موقعیت سایت در اندیشه تهران : 8شکل 

 1911منبع: یافته های پژوهش، 
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 معیارهای انتخاب سایت

 دسترسی مناسب به دلیل قرارگیری -

 کمبود فعالیت در اطراف استادیوم -

ان، عدم اشرافیت و عدم وجود ساختمان هاو کاربریهای بلندمرتبه متعدد در اطراف سایت که از لحاظ خط آسم -

 رعایت حریم همسایگی ها، مناسب احداث استادیوم می باشد.

 ، قرارگیری در منطقه ای دارای آب و هوای مناسب و آلودگی به مرتب پایین تر نسبت به مناطق مرکزی شهر.-

 دید و منظر خوب -

 
 های اطراف سایتهمجواری ها و کاربری :9شکل 

 1911های پژوهش، منبع: یافته

  
 دید از بیرون سایت به داخل آن :11شکل 

 1911منبع: یافته های پژوهش، 

 فرآیند طراحی

جهت ایده پردازی اولیه ساعی بر آن شاد تا از برجساتگی های. طرح بیضی که برای زمین و جایگاه تماشاچیان قرار    

 ن مجموعه یکی از اهداف ما بوده،گرفته و یکی از بهترین حاجت طراحی استادیوم است استفاده از متریال مدرن درای

که از طرح بیضی و سقف بادبزنی استفاده  از بادبزن و معنویت ورزش باعث رسیدن به این حجم شده است. این دهیا

شاده و اینکه متریال از صلب ترین حالت به شفاف ترین حالت که نمود معنوی ورزش که ظاهری سفت و سخت و  

، اساتفاده شده و متریال از خارج به داخل نرم تر و شفاف تر شده و در اوج  شاود باعث آرامش روحانی و معنوی می

 ترین حالت رسیده است.که سقف مجموعه است به شفاف
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 روند طراحی :11شکل 

 1911های پژوهش، منبع: یافته 

 برنامه فیزیکی طرح

 ارائه مدارک طرح

سایت پالن :12 شکل

 
1911های پژوهش، منبع: یافته  

و دوم الن طبقه اولپ :14شکل 

 
1911های پژوهش، منبع: یافته  
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و سکوها پالن طبقه دوم :15شکل   

1399های پژوهش، منبع: یافته   

 
برش :17شکل   

1399های پژوهش، منبع: یافته   
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 نتیجه گیری و دستاورد علمی پژوهشی

 نبهج هر و دارد زیادی ارتباطات انسان و فضا با که باشد می هنری ترین اجتماعی و میشناسند چهارم هنر را معماری

 بر تکیه با که دانست فضا و اجتماع با مرتبط و همگام را رشته این توان می پس شود می محدود انسان و محیط به آن

 به لفمخت مصالح و موجود عناصر از استفاده و برجسته معماران پرورش با و برد می پیش را خود کار عنصر دو این

 ماریمع تعریف اما .کند می خدمت بشریت جامعه به مختلف های جنبه از و پردازد می ها بنا سایر و ساختمان معماری

 تگرف قرار توجه مورد آکادمیک صورت به معماری آموزش و بینش دانش، مرزهای که یافت بیشتری اهمیت زمانی

 و تاسیسات متخصصین شده، جدا معماری از سازه که مفهوم این به شد، مطرح انسانی جوامع در گرایی تخصص و

 .کردند آیاز را خود فعالیت تخصصی صورت به آن نظایر

معماری و ساختمان سازی از گذشته تا امروز به انسان همراه بوده است و در آینده نیز معماری ساختمانی بیشتر مورد 

 .توجه قرار می گیرد و با قدرت بیشتری به کار خود ادامه می دهد پس نمیتوان معماری را جدا از سایر رشته ها دانست

مثل کاربرد  ،گیرندیاضیات در طراحی معماری مورد استفاده قرار میعلم و ر ،شناسی برگرفته از هنر زیبایی اصول

 ناصریع و انسان خود تفکر. …کنتراست و وحدت و  ،ریتم ،توازن ،نور و رنگ برای ایجاد یک الگو ،فضا ،شکل ،خط

هد تا چشم انسان خیره د می را بلند و زیبا های ساختمان ساز و ساخت اجازه معماران به دارد قرار وی اختیار در که

 شود که تا به امروز هزاران نمونه معماری برتر در جهان بوجود امده است که هر کدام در نوع خود بی نظیر هستند.

ا زیست و زیبایی ر ای طراحی کند که کاربرد، تکنیک، محیطگونهمجبور است اشکال، فضا و محیط را به یمعمار

مند ابتکار و ترکیب مواد با تکنولوژی و نور با سایه است. ایلب در برخورد با بازتاب کنند؛ و در همین حین، نیاز

 گیرد؛ یعنی مواردی چونها را نیز در برمیها و سازههای واقعی ساختمانالزامات، باید مصمم باشد. البته معماری، جنبه

شده توسط معمارها، یعنی اسناد تهیهوساز را نیز بر عهده دارد. ریزی، تخمین هزینه و مدیریت پروسه ساختبرنامه

ها و مشخصات فنی، معموجً ساختار یا رفتار ساختمان یا هر نوع سیستمی که ساخته شده را تعریف ها، پالننقشه

 .کنندمی

 معماری برای مختلفی هایروش هاییفاکتور به توجه با خود برای کدام هر مختلف معماران جهان مختلف نقاط در

 مهندسین سپ باشد متفاوت سازه نوع حتی و آن در رفته بکار مصالح و پروژه نوع به بنا است ممکن روش این که دارند

 بر اندداشته کار و سر معماری فرایند مراحل و عمران و معماری با زیادی های سال که جا آن از مجرب و ایحرفه

طراحی . گیرندمی بکار معماری طراحی هنگام در را خود مختص و بخصوص های روش کدام هر خود تجارب اساس

 :وندشدر صنعت ساختمان بر خالف آنچه که تصور می شود. بسیار گسترده بوده و به اجزای مختلفی تقسیم می معماری

 )7یا  1فاز طراحی ) .1

 ...(. یال، مسکونی، اداری، تجاری ونوع ساختمان )و .7

 (نوع فضا )داخلی، نما و محوطه .9

طراحی در رشته های  .کنندها را به صورت متری محاسبه می برای تعیین قیمت کار خود پروژهطراحان معمار اصوج

تاسیسات برقی  طراحی ،(عمران مهندسی)سازه طراحی مانند. دارد وجود نیز دیگری در زمینه صنعت ساختمان 
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طراحی کار اصلی معماران می باشد  .کنند)مهندسی برق( و .... که همگی به صورت گروهی با یکدیگر فعالیت می

 .ها بسیار گسترده استکه معماری علمی میان رشته ای است، حوزه کاری آن البته با توجه به آن

طالعات کاربرانش بر مبنای ا هایازیبه ن ییپاسخگو ییاست که توانا ییبناطراحی مطلوب و بهینه با ومیاستاد کی 

 اریساختمان بس نیدر ا نیدر زمان مع ییفاکتور پاسخگو متعدد فراهم آمده را دارد هاییورود پردازش شده که توسط

 راتییکه بر تغ یکننده و ارسال کننده، اطالعات را با توجه به نظارت افتیدر زات متعددیمهم و ضروری است. تجه

 .کنند یم افتیا دارند دربن یو برون یدرون طیمح

 جهت طراحی بهینه ی استادیوم ورزشی در نظر گرفتن موارد زیر بسیار مهم است

 استفاده از استانداردها و فناوری روز دنیا تاکنون -

 های بصری و دسترسیرعایت حریم -

 طراحی فضایی که بتواند به ارتقا کیفیت ورزش در جامعه یاری رساند -

 اسخگو به نیازبازیکنان در تمامی زمینه های ورزشی. طراحی فضایی پ- 

 طراحی فضایی تأثیرگذار در کیفیت محیط شهری -

 عمر افزایش و زندگی های هزینه آوردن پایین آسایش، شادی، و فرح سرگرمی، انرژی، ذخیره باج، وری، راندمان بهره

 دست اهداف هستند. این از هایی همه نمونه و همه بنا،

رعایت تمامی ضوابط و رعایت آیتم های تاثیر گذار در طراحی استادیوم به این موضوع مهم پرداخته و با  در نتیجه با

 بهره گیری از استانداردها و فناوری های نوین به طراحی منحصر به فرد و اصولی خواهیم پرداخت.
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