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 اننده گرامی:خو

، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت بـه تهیـه   سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشورامور نظام فنی     

نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فـراوان، ایـن اثـر     ضابطهاین 

 فنی، ابهام، ایهام و اشکاالت موضوعی نیست. هاي مفهومی، مصون از ایرادهایی نظیر غلط

 

ـر  رو از این شکال فنی مراتب را به صورت زی راد و ا شاهده هرگونه ای ، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت م

 گزارش فرمایید:

شخص کنید. -1 ع مورد نظر را م  شماره بند و صفحه موضو

راد مورد نظر را به صورت خالصه بیان دار -2  ید.ای

راي جایگزینی ارسال نمایید. -3  در صورت امکان متن اصالح شده را ب

راي تماس احتمالی ذکر فرمایید. -4 شانی خود را ب  ن

 کارشناسان این امور نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

 شود. پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

است کـه   سمت میانی باالي صفحات، تاریخ تدوین آن درج شدهقابالغی معتبر، در  اصالحاتآخرین اطالع از منظور به 

خواهد شد. از اینرو مطالـب صـفحات داراي تـاریخ     به روزآن در صورت هرگونه تغییر در مطالب هر یک از صفحات، تاریخ 

 جدیدتر معتبر خواهد بود.
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 هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران بخشنامه به دستگاه
شماره:                        93/142712 

تاریخ:                         1393/11/18

اي) هاي کوچک (محله طراحی و اجراي ساختمان ورزشگاه راهنمايموضوع: 

هاي  نامه استانداردهاي اجرایی طرح ) آیین7) و (6) قانون برنامه و بودجه و مواد (23به استناد ماده (

نامه شماره  و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب 1352مصوب سال  -عمرانی

امور نظام  373هیأت محترم وزیران)، به پیوست ضابطه شماره  20/4/1385هـ مورخ 33497/ت42339

 گروه سوماز نوع » اي) هاي کوچک (محله تمان ورزشگاهطراحی و اجراي ساخ راهنماي «فنی، با عنوان 

 شود. ابالغ می

 الزامی است. 01/04/1394رعایت مفاد این ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاریخ 

بوده و  این ضابطهکننده نظرات و پیشنهادهاي اصالحی در مورد مفاد  دریافت سازمانامور نظام فنی این 

  .کرداعالم خواهد  را اصالحات الزم

ر�ی ��ور سازمان �د�يت و ���
 ریا�ت ���وری 

 رییس سازمان

          ۳۰۵۸۸۰ ش ش:
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 یشگفتار پ

افزایش هر چه بیشتر فعالیت هاي ورزشی و فراغتی در محیط هاي سالم و پاك از اهداف با الویت توسعه اجتماعی و 

است. از این رو، با توجه به نیاز مبرم کشور به ابنیه ورزشی و راه اندازي امکانات این  انجوانخصوص بسالمت جمعیت 

این  "راهنماي طراحی و اجرایی "کوچک، امور نظام فنی را بر آن داشت که فعالیت به ویژه در مقیاس محالت و شهرهاي

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور  132شماره نشریه گونه بناها را به صورت دستورالعمل ساده و موجز برگرفته از 

ش براي جامعه فنی و را تهیه و تدوین نماید. امید است حاصل این تال» موازین فنی ورزشگاه هاي کشور«تحت عنوان 

 مفید واقع شود و در توسعه و عمران کشور نقش سازنده اي داشته باشد.  ایرانریزي و برنامه مهندسی 

هـاي کوچـک    طراحـی و اجـراي سـاختمان ورزشـگاه     راهنمـاي  « تحـت عنـوان:   ضـابطه این با توجه به مطالب فوق، 

امه استانداردهاي اجرایی مصوب هیـات محتـرم وزیـران و طبـق     ن قانون برنامه و بودجه آیین 23براساس ماده » اي) (محله

هیات محتـرم وزیـران) تصـویب و ابـالغ      20/4/1385مورخ   ه 33497/ت42339نظام فنی اجرایی کشور (مصوب شماره 

 گردید.

علیرغم تالش، دقت و وقت زیادي که براي تهیه این مجموعه صرف گردیـده، معهـذا ایـن مجموعـه مصـون از وجـود       

از کارشناسـان محتـرم درخواسـت     مجموعـه ل و ابهام در مطالب آن نیست. لذا در راستاي تکمیل و پربار شدن ایـن  اشکا

 مسـئولین مربوطـه  ارسـال کننـد.    سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزي کشـور     شود موارد اصالحی را به امور نظام فنـی   می

بـا همفکـري صـاحبنظران و کارشناسـان     ،  وندر متـ  پیشنهادات دریافت شده را بررسی کرده و در صورت نیاز به اصـالح 

این حوزه، نسبت به تهیه متن اصالحی، اقدام و از طریق پایگاه اطالع رسانی نظام فنـی و اجرایـی کشـور بـراي      متخصص

   برداري عموم، اعالم خواهند کرد. بهره

 أ 
 



 

محسـین حمـزه مصـطفوي و    بدین وسیله معاونت نظارت راهبردي از رییس امور نظام فنی جناب آقـاي مهنـدس غال  

تـالش   ضابطهو نهایی نمودن این  ، تدویندر امر تهیهکه  زیربشرح کارشناسان محترم امور نظام فنی و متخصصان همکار 

 .استرا آرزومند  آناننماید و توفیق روزافزون همه  ، تشکر و قدردانی مینموده اندو جدیت 
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 مقدمه

 

 

 زنیرو بود مرد را راستی    زسستی کژي زاید و کاستی

 

 

 اعتدال جسم تعادل روحی انسان را بدنبال دارد، زیرا به تمرکز نیروهاي جسمانی کمک می کند.

شود، و این امر  تعادلی که از وراي پرورش جسم بوجود می آید، انسان را به کشف ناشناخته هاي طبیعت رهنمود می

به وي امکان می دهد تا محیط خود را بهتر شناسایی کند و کاشف عوامل بیرونی پیرامونش باشد تا نهایتأ محیطی 

 مطلوب فراهم آورد که در آن آرام باشد.

بهبود عملکرد فضاهاي ورزشی و ضوابط طراحی فضاهاي و  نیاز مبرم به توسعه فعالیت هاي ورزشی در سطح کشور

براي ایجاد  هاي مناسب دستیابی به راه حل اهمیت، که نتیجه آن ایجاد فضاهاي مطلوب با عملکرد صحیح است جدید 

 .را مشخص می کندپیشبرد و تداوم سالم سازي فکر و روان انسان  جهت درسالم  یمحیط

به منظور ، » اي) (محلههاي کوچک  طراحی و اجراي ساختمان ورزشگاه راهنماي« با عنوان ،   ضابطه  اینبدین منظور 

هاي کوچک کشور و همچنین رعایت اصول، روشها و فنون  یکنواختی در طراحی و ساخت ورزشگاه، ایجاد هماهنگی 

 در و اجرایی متناسب با امکانات موجود و سازگار با شرایط و مقتضیات اقلیمی کشور، تهیه و تدوین گردیده است

 :شدبا میزیر شش فصل، با عناوین برگیرنده 
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 مقــررات و معیارهـــاي شهـــري  .1
 

هاي سنی مختلف از  هاي ورزشی، جذب گروه ورزشگاههاي کوچک در محدوده محله، بیشتر با هدف ترویج فعالیت

شود. شعاع عمل این  نی میبی کودك تا سالمند، براي گذران اوقات فراغت و به عنوان یکی از ارکان محوري محله پیش

اي مانند دبستان، مسجد، بازارچه و ... قرار  هاي مرکز محله ها در حد مسافت پیاده است که در محور فعالیت ورزشگاه

ریزي،  معیارهاي برنامه«و » معیارهاي محیط طبیعی و محیط شهري«گیرد. مقررات و معیارهاي شهري در دو بخش  می

 ر ارائه شده است:به شرح زی» شهري و مدیریت

 معیارهاي محیط طبیعی و محیط شهري .1-1

 معیارهاي محیط طبیعی  .1-1-1

هاي کوچک معیارهاي تعیین کننده محیط طبیعی محدود به زمین، پوشش  در طراحی و اجراي ساختمان ورزشگاه

 گیاهی و شرایط اقلیمی است که هر یک به شرح زیر باید مورد نظر قرار گیرد.
 

 زمیـــن

ها از نظر محیط طبیعی باید تا حد امکان مسطح و بدون عارضه باشد. امکان دفـع آبهـاي    ورزشگاهزمین مناسب  •

سطحی فراهم باشد. مشخصات و میزان آبهاي زیر سطحی به عنوان منبع بالقوه به منظور بهره برداري، مطالعه و 

 تعیین شود.

 مناسب باشد. میزان مقاومت خاك در حد متعارف به منظور احداث سازه سالن ورزشی •

هاي ورزشی در هـواي بـاز    تـوان بالقوه و نفوذ پذیري خاك براي محوطه سازي احداث فضاي سبز عمیق و زمین •

 مناسب باشد.
 

 پوشش گیاهی

هاي گیاهی متناسب با توان خاك شـرایط اقلیمـی و نحـوه اسـتقرار آنهـا توصـیه        در این زیر بخش، مطالعه گونه •

ي همچون، سایه، تنظیم دما و رطوبت محیط، ممانعت از بازتـاب اشـعه خورشـید،    شود. در این مطالعه، موارد می

بـرداري از     هدایت بادهاي مطلوب، تلطیف و پاك سازي هوا با استقرار درختان بادشکن و صافی و همچنین بهـره 

لـوب و  هاي ورزشی روباز) و در نهایت تأمین محیط مط درختان براي کاهش و جذب سرو صداي بازیکنان (زمین

 باشد. زیبا از اهداف این زیر بخش می
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 شرایط اقلیمی

شـود،   هاي ورزشی در هواي باز بیشتر فراهم است، از این رو توصـیه مـی   در شرایط اقلیمی معتدل امکان فعالیت •

مساحت زمین در شرایط آب و هوایی معتدل به سمت حداکثر و در شرایط آب و هوایی سخت به سمت حـداقل  

 ار متر مربع) نزدیک شود.(حدود پنج هز

هاي ورزشی روباز بسیار تعیین کننده است و نحوه استقرار بناي  جهت تابش خورشید در جانمایی و آرایش زمین •

جـویی در مصـرف    توانـد در تـأمین روشـنایی و صـرفه     ورزشگاه بویژه سالن ورزشی با توجه به تابش خورشید می

 انرژي نقش مؤثري بازي کند.

 مطلوب و نامطلوب از نظر جهت و سرعت باد در جانمایی بنا و محوطه سازي بسیار مؤثر است.مطالعه بادهاي  •

 میزان دماي محیط و تابش خورشید تأثیر قابل مالحظه در طراحی سایت، معماري و مصالح پوششی ابنیه دارد. •

هـاي ورزشـی روبـاز     میزان رطوبت و بارش از عوامل تعیین کننده در طراحی حجمی و پوشش نهایی بنا و زمین •

 باشد که باید مورد توجه قرار گیرد. می

 معیارهاي محیط شهري  .1-1-2

مکانیابی و «و » مالحظات ایمنی و امنیتی«، »مبانی فرهنگی و طراحی شهري«معیارهاي محیط شهري در سه زمینه 

 به شرح زیر باید مورد نظر قرار گیرد.» توسعه
 

 مبانی فرهنگی و طراحی شهري

برداري مناسب از آن در جانمـایی سـایت و    هاي فرهنگی و تاریخی محل استقرار ورزشگاه و بهره مالحظه ویژگی •

 طراحی بناي ورزشگاه.

دقت و توجه به نحوه دسترسی و محل استقرار ورودي اصـلی بـه منظـور تسـهیل رفـت آمـد پیـاده و سـواره و          •

ی بناي ورزشـگاه بتوانـد ارزش فرهنگـی    اي که سر در ورودي، حصار ورزشگاه و نمایش حجم ها به گونه پارکینگ

 مضاعفی در محله و حوزه نفوذي خود ایجاد نماید.
 

 مالحظات ایمنی و امنیتی

توجه به سیستم تابلوهاي راهنما به منظور هدایت ساکنان محل و سایر شهروندان به ورزشگاه و امکـان آگهـی و    •

 هاي ورزشی. تبلیغ فعالیت

ر حد تأمین ایمنی و امنیـت بـدون تشعشـع نـامطلوب بـه خـارج و ایجـاد        توجه به روشنایی محوطه ورزشگاه د •

 مزاحمت براي همسایگان.

 



ـ  صل اول  شهريف رهاي  عیا ت و م ررا 0                                                   مق 1/1 2/9 3 7 

 
 .تمهیدات الزم براي استفاده در مواقع اضطرار و مدیریت بحران از نظر تامین فضا و استحکام بنا •

 هاي الزم در مواقع اضطرار مانند آمبوالنس و خودروهاي آتش نشانی. امکان دسترسی •

بینـی نشـده    هـاي پـیش   هاي نهایی و در معرض عموم به منظور مقابله با آسیب احی و اجراي پوششتوجه به طر •

 مانند خرابکاري (وندالیسم) یا سوانح غیر عمد.

هـاي   هاي ناسازگار و نا امـن ماننـد معـابر اصـلی و شـریانی، کـاربري       توجه به عدم همجواري ورزشگاه با کاربري •

 هاي مشابه. ها و کاربري سمی، بیمارستانهاي تولید مواد  صنعتی و کارگاه

 برداري این ورزشکاران. توجه ویژه به ورزشکاران معلول و تأمین امکانات و تسهیالت الزم جهت دسترسی و بهره •

 .آنهاتوجه ویژه به سالمندان عالقمند به ورزش و تأمین ایمنی و آسایش  •

 منی و تسهیالت الزم براي آنها.و تأمین ای نوجوان و کودکانبرداران  توجه ویژه به بهره •

با تعریف مسئولیتهاي مربوطه  ساعته 24حذف سیستم سرایداري سنتی و جایگزینی نگهبانان ورزیده و گردشی  •

 جهت حفاظت و امنیت مجموعه. و بصورت نهادینه
 

 مکانیابی و توسعه ورزشگاه

 ،هـاي ورزشـی باشـد    مــاهنگ بـا فعالیـت   اي کـه ه  در مکانیابی ورزشگاه، توجـه به کاربریهاي همجـوار به گونـه  •

هـاي سـرباز، از نحـوه     گیري از انتقـال سـر و صـدا بـه ویـژه در زمـین       ضروري است. با وجود این به منظور پیش

بینی درختان جاذب صدا، ایجاد موانع صوتی مصنوع و بعد مسافت  جانمایی بناي ورزشگاه، محوطه سازي و پیش

 باید بهره گرفت.

شـود کـه    بینـی مـی   هزار متر مربع پـیش  10تا  5احداث ورزشگاه موضوع این دستورالعمل مساحت زمین براي  •

هـاي   باز به زمین سرپوشیده یا اسـتخر بـا پوشـش   روامکان توسعه محدود در حد تبدیل یک واحد زمین ورزشی 

 فراهم باشد. ندهسبک و جمع شو

در حـد  (متـر تـا یـک کیلـومتر      500 حددر  موضوع این دستورالعمل این مقیاسدر  ها ورزشگاه شعاع پوششی •

 است. )پوشش یک محله

 بینی پارکینگ در حد تعداد مربیان، ورزشکاران ثابت و کارکنان ضروري است. پیش •

 ها که موجب تراکم تردد سواره و پیاده شود، باید پرهیز کرد. از استقرار ورزشگاه در معابر شریانی و تقاطع •

هـاي گـاز، بـرق،     برداري از شـبکه  با تأسیسات زیر بنایی شهر به منظور بهرهمحل استقرار ورزشگاه باید هماهنگ  •

 آب و فاضالب و تخلیه زباله و دفع آبهاي سطحی باشد.  تلفن،

 



8 0 1/1 2/9 هراهنما 3 شگا ن ورز ختما سا جراي  حی و ا حله ي طرا  اي) هاي کوچک (م

 

 شهري و مدیریتی ،ریزي معیارهاي برنامه .1-2

 ورزشگاه برنامه ریزي شهري  .1-2-1

بینی  زرگ، متوسط و کوچک قابل پیشسه مقیاس ب هاي ملی و خاص در هاي کشور به غیر از ورزشگاه شبکه ورزشگاه

نحوه استقرار  )1-1(دهد. شکل  هاي کوچک در مقیاس محله را پوشش می ورزشگاه ل حاضر فقطاست. دستورالعم

 دهد. ها را نشان می ورزشگاه

اي و دسترسی به آنها در حد پیاده است. جمعیت تحت پوشش و حوزه نفوذ این  ها در حد پوشش محله این ورزشگاه

نفر ورزشکار را در  500ها قابلیت پذیرش روزانه حدود  ها متغیر بسته به وسعت و تراکم محله است. این ورزشگاه زشگاهور

ساعت)  12هاي ورزشی سرباز (حداقل سه زمین بازي) در طول روز (حداکثر  هاي مختلف ورزشی با احتساب زمین زمینه

بینی  اي پیش تماشاچی فقط براي تمرینات ورزشی و مسابقات محلهبینی جایگاه  ها بدون پیش را دارند. این ورزشگاه

هاي ورزشی سرباز تقریباً در کلیه مناطق اقلیمی ایران از بازده نسبتاً باالیی برخوردارند. لذا در تدوین برنامه  اند. زمین شده

اال برد تا هر چه بیشتر این فعالیت ها را ب هاي کوچک باید تا حدامکان با استفاده از این امکان ظرفیت ورزشگاه ورزشگاه

 د.بسازنده اجتماعی رونق یا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ها نحوه استقرار ورزشگاه -1-1شکل 

 مرکز ورزشی بزرگ

 متوسطمرکز ورزشی 

 قابل تبدیل به ورزشگاه متوسط

 کوچکمرکز ورزشی 
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 برنامه ریزي فضایی ورزشگاه  .1-2-2

هاي  ها در مقیاس محله عالوه بر عملکرد ورزشی باید قابلیت جذب افراد عادي و غیر ورزشکار را در رده ورزشگاه

ها  ساکن محله و کودکان همراه با اولیا از اهداف عملکردي این ورزشگاه هاي مختلف سنی داشته باشد. جذب خانواده

 است.

بینی فضاهاي انتظار و فضاهاي گذران اوقات فراغت براي وابستگان و اولیاي ورزشکاران، امکان بسیار مناسبی  پیش

ر جانمایی سایت به شرح زیر اي د هاي محله فضایی ورزشگاه  نیازهايبراي ترویج این فعالیت سالم اجتماعی خواهد بود.

 شود: بینی می پیش

 ساختمان ورزشگاه با محوریت سالن ورزشی •

 هاي بازي سرباز زمین •

 محوطه و فضاي سبز •

 ورودي، نگهبانی و پارکینگ •

 معیارهاي مدیریتی  .1-2-3

هاي  سازمان ها باید با نظارت سازمان تربیت بدنی (به عنوان متولی)، شهرداري و با همکاري اداره امور این ورزشگاه

اي تنظیم شود که  مربوط به حفاظت و کنترل بهداشت و سالمت محیط باشد. مدیریت و گردش مالی باید به گونه

 ٭آور ذخیره خود سرمایه اولیه را مستهلک و بعد از آن با روندي سود سال) 30( ورزشگاه خودکفا و حداکثر در نیمه عمر

ابنیه عمومی است و عمر  از گروهسطح شهر داشته باشد. بناي ورزشگاه الزم را براي توسعه بیشتر این فعالیت در 

سال است. این بنا مطابق استانداردهاي متعارف باید مجهز به وسایل و امکانات مناسب  60تا  50بینی شده براي آن  پیش

راي کنترل بهداشت و برداران باشد. مدیریت ورزشگاه باید داراي سیستم منظم ب ورزشی از نظر بازدهی و ایمنی بهره

از اهداف با اولویت و جذب هر چه بیشتر » برداران رفاه بهره«و » ایمنی«، »امنیت«برداران باشد.  سالمت محیط بهره

 هاي مدیریت خواهد بود. شهروندان و شدت فعالیت ورزشکاران از سیاست

 ، جلد دوم»و اجراي جزئیات تیپ ساختمانمعیارهاي طراحی  ومقررات «سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور  167ـ رجوع شود به نشریه شماره  ٭
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 مبـــانی طراحی معماري  .2
 

ومی در هر شهر از جمله عناصر هویت بخش سیماي آن شهر هستند که براساس عملکرد خود شهر هاي عم ساختمان

بخشند. در صورت عدم توجه به نقش تعیین کننده این گونه بناها در مجموعه شهري امکان آلودگی بصري و  را حیات می

ري این گونه بناها توجه خاص مخدوش شدن رفتار شهري فراهم خواهد شد. لذا ضروري است به طراحی شهري و معما

 گردد.

هایی هستند که باید طراحی آنها با کارکردشان تناسب داشته و به عنوان یکی از مظاهر  ها از جمله ساختمان ورزشگاه

هاي ورزشی را نباید به  اي را در محل استقرارشان ایجاد نمایند. جلوه معماري ساختمان فرهنگی ـ اجتماعی موقعیت ویژه

عت اجرا یا هزینه کمتر به یک انبار یا یک کارگاه صنعتی تبدیل کرد. مفهوم معماري هر ساختمانی که کاربرد بهانه سر

آن جنبه عمومی و اجتماعی دارد باید نمایانگر هویت، سلیقه، هنر و دانش مهندسی پیشرو جامعه خود باشد. لذا این گونه 

ي باید به دقت طراحی و در موقعیت مکانی مناسب اجرا بناها به جهت نقش مؤثر فرهنگی و عنصر حیات بخش شهر

هاي بزرگ باشد نیاز به همفکري و  اي آن که باید پاسخگوي دهانه هاي سازه هاي ورزشی به دلیل ضرورت شوند. ساختمان

واند ت هاي بیرون آن ترکیب معقولی از هنر و فناوري گردد. این عامل می همکاري مهندسی معمار و سازه دارد تا جلوه

 ها باشد. هاي نوین معماري در این گونه ساختمان دستاویز مناسبی براي ارائه نوآوري و آفرینش ایده

حرکت از ساخت سنتی به سمت ساخت صنعتی روند کاهش عملیات اجرایی در محل و افزایش عملیـات پـیش    •

اضر است. لذا با توجه بـه  سازي صنعتی و نصب در محل از اهداف با اولویت فناوري بخش ساختمان در شرایط ح

شرایط محلی، نیروي کار، مصالح و دسترسـی بـه ماشـین آالت و تجهیـزات صـنعتی، گـرایش فنـاوري سـاخت         

 ورزشگاه نیز باید تا حدامکان به سمت افزایش عملیات نصب و پیش سازي هدایت شود.

ها در حد محالت با شعاع هاي شهري است که حوزه پوششی آن هاي کوچک زیر مجموعه شبکه ورزشگاه ورزشگاه •

ها نقش پر کردن اوقـات فراغـت، تـأمین سـالمت جسـم و روان و       باشد. این ورزشگاه عملکردي بسیار محدود می

هـاي   آموزش فنون ورزشی را دارند و محیط مناسبی براي رشد استعدادها و هدایت افراد مستعد به سمت ورزش

 قهرمانی است.

، »فضـاهاي جنبـی سـالن   «، »سالن ورزشـگاه «ز پنج عملکرد اصلی شامل : هاي کوچک ا سازمان فضایی ورزشگاه •

تشـکیل  » هـاي ورزشـی روبـاز    فضاهاي آزاد و زمین«و » فضاهاي پشتیبانی ورزشگاه«، »فضاهاي عمومی اداري«

اي کـه سـایر    نقش تعیـین کننـده و محـوري دارد. بـه گونـه     » سالن ورزشی«شده است. در این سازمان فضایی 

) روابـط  1-2گیرنـد. شـکل (   گاه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در خدمت ایـن فضـا قـرار مـی    فضاهاي ورزش

 دهد. سازمانی و عملکردي فضاهاي ورزشگاه را حول محور سالن به طور تجربی نشان می
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 ـ سالن ورزشی 
 ـ فضاهاي جنبی سالن 
 ـ فضاهاي عمومی و اداري 
 فضاهاي پشتیبانی ورزشگاه ـ 
 هاي ورزشی روباز ـ زمین 

  
 ارتباط مستقیم

 ارتباط غیر مستقیم
 ورودي اصلی

 سالن محور حول ورزشگاه فضاهاي عملکردي و سازمانی روابط -1-2 شکل

ن بینی شـرایط الزم در سـازما   با توجه به ضرورت رعایت حقوق معلولین در استفاده از کلیه امکانات جامعه، پیش •

هاي کوچک استفاده معلـولین   برداري معلولین باید مد نظر قرار گیرد. در ورزشگاه فضایی ورزشگاه به منظور بهره

در حد تمرینات انفرادي همراه با مربی است. که در این رابطه باید کف، عرض و گردش مسیرهاي عبور معلولین 

 2-2هـاي بهداشـتی موضـوع بنـد      بخـش سـرویس   با توجه به معیارها و مقررات رسمی، طراحی و اجرا شود. در

 همین فصل نیز باید تسهیالت الزم در نظر گرفته شود.

المللـی، حـدود نسـبت     هاي کوچک در سطح بـین  هاي موفق ورزشگاه با توجه به تجربیات به دست آمده از نمونه •

 باشد: هاي پنج عملکرد اصلی به شرح زیر می مساحت

 احت زیر بنادرصد کل مس 60سالن ورزشی حدود  -

 درصد کل مساحت زیر بنا 15فضاهاي جنبی سالن حدود  -

 درصد کل مساحت زیر بنا 15فضاهاي عمومی و اداري حدود  -

 درصد کل مساحت زیر بنا 10فضاهاي پشتیبان ورزشگاه حدود  -

هاي پنج تا ده  هاي ورزشی سرباز، پارکینگ و محوطه سبز و دسترسی فضاهاي آزاد و محوطه شامل زمین -

 بر مساحت زیر بناي ورزشگاهبرا

 سالن ورزشگاه .2-1

اي و تمرینات  هاي محله هاي کوچک فقط براي ورزشهاي دسته جمعی توپی همگروه، در سطح بازي سالن ورزشگاه

بینی سالن  ها، پیش شوند. در این نوع ورزشگاه ورزشی بدون در نظر گرفتن جایگاه ثابت تماشاچی، طراحی و اجرا می
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هاي رزمی، کارایی ورزشگاه را دو  میز و ورزشي هایی مانند: کشتی، بدنسازي، تنیس رو ورزشکوچک دیگري براي 

 کند. چندان می

لذا این تفکیک عملکردي نباید مساحت کل سالن ورزشگاه (سالن اصلی و سالن کوچک) را به نسبت سایر فضاها 

و » هاي معمارانه ویژگی«، »ها نحوه دسترسی«، »ها ازهابعاد و اند«، »عملکرد«هاي سالن ورزشگاه از نظر  تغییر دهد. ویژگی

 باشد. فضاي داخلی به شرح زیر می» تجهیزات«

 عملکرد سالن ورزشگاه  .2-1-1

هاي ورزشی دسته  ها و ابعاد آن فعالیت هاي کوچک، چند منظوره بوده و با توجه به اندازه عملکرد سالن در ورزشگاه

هاي ورزشی است که در این  سکتبال، بدمینتون، والیبال و هندبال از فعالیتگیرد. ب جمعی و توپی مختلفی را در بر می

هاي تمرینی بدون جایگاه ثابت تماشاگران در نظر گرفته  اي در قالب مسابقه هاي منطقه سالن با رعایت معیارهاي بازي

 .٭دهد ه میهاي مختلف را در محدوده سالن ارائ اي از نحوه استقرار ورزش نمونه )2-2(شود. شکل  می

اي  سالن کوچک با مساحت حدود صد متر مربع ترجیحاً به شکل مربع در مجاورت سالن اصلی، امکانات قابل مالحظه

هاي ورزشی  برداران امکان فعالیت اي که بر حسب شرایط و درخواست بهره آورد. به گونه براي کل ورزشگاه بوجود می

 کند. هاي رزمی را فراهم می ، وزنه برداري و انواع ورزشمتعددي مانند: کشتی، بدنسازي، تنیس روي میز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابعاد و اندازه سالن  .2-1-2

متر  6/7و ارتفاع  17متر مربع با عرض  500مساحت سالن اصلی با توجه به عملکردهاي مورد انتظار باید در حدود 

فراهم باشد. مساحت سالن کوچک با توجه به هاي بازي  متر باید در تمام محدوده زمین 6/7بینی شود. ارتفاع مفید  پیش

 باشد. متر می 4متر مربع، ترجیحاً به شکل مربع و به ارتفاع  100بینی شده در بهترین حالت  هاي پیش فعالیت

 ریزي کشور  هاي کشور، سازمان مدیریت و برنامه موازین فنی ورزشگاه 132ـ براي جزئیات بیشتر به نشریه شماره  ٭

 هاي مختلف در محدوده سالن اي از نحوه استقرار ورزش نمونه -2-2شکل 
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 هاي سالن دسترسی  .2-1-3

ها  هاي ورزشگاه شامل دسترسی ورزشکاران، بازدیدکنندگان، وسایل نقلیه موتوري و دسترسی هاي سالن دسترسی

باید » ها و سازمان فضایی ورزشگاه نقشه دسترسی«باشد که در هر مورد امکانات دسترسی به شرح زیر و مطابق  ص میخا

 فراهم باشد:

 ها به صورت کنترل شده، مستقیم یا از طریق رختکن اختصاصی باید فراهم شود. دسترسی ورزشکاران به سالن •

 بینی شود. هداشتی اختصاصی از طریق رختکن پیشهاي ب دسترسی ورزشکاران (از داخل سالن) به سرویس •

 شود.  ورزشکاران به انبار وسایل ورزشی کنترل شده ولی بطور مستقیم از سالن فراهم دسترسی •

 شود. اولیه باید تأمین اداري و عمومی و کمکهاي  محل استراحت، فضاي   ورزشکاران به دسترسی  •

اي که رختکن  روباز باید از ورودي اصلی تأمین شود به گونه هاي ورزشی دسترسی ورزشکاران به محوطه و زمین •

 هاي سرباز باید در نظر گرفته شود. هاي بهداشتی ویژه زمینی و سرویس

 دسترسی بازدید کنندگان باید کنترل شده و از طریق پذیرش ورزشگاه صورت گیرد. •

آتش نشـانی و آمبـوالنس بایـد تـأمین      دسترسی وسایل نقلیه موتوري براي ارائه خدمات ایمنی و رفاهی به ویژه •

 بینی شود. شود. پارکینگ ویژه کارکنان و ورزشکاران عضو نیز در داخل محوطه ورزشگاه تا حد امکان پیش

 ورزشگاه به کلیه بخشها به ویژه سالنها باید فراهم باشد. دسترسی و نظارت مستقیم مدیریت امکان •

هاي ورزشی سـرباز بایـد در نظـر گرفتـه      ها و زمین علول به سالنتسهیالت الزم به منظور دسترسی ورزشکاران م •

 دهد. ورزشگاه را نشان میو ارتباطات فضاهاي یک   نحوه دسترسی )3-2(شود.  شکل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 شیسالن ورز

 فضاهاي عمومی و اداري

 فضاهاي پشتیبان ورزشگاه

 فضاهاي جنبی سالن

 فضاهاي آزاد و سرباز

 ارتباط مستقیم

 ارتباط غیر مستقیم

 و ارتباطات فضاهاي یک ورزشگاه  نحوه دسترسی -3-2شکل 
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 هاي معمارانه ویژگی  .2-1-4

اي است.  ند توجه ویژهگیري بناي ورزشگاه نیازم سالن ورزشگاه به عنوان عملکرد غالب و تعیین کننده در شکل

طراحی حجمی، روابط عملکردي، کارایی و جذابیت فضایی آن باید شاخص باشد. از این رو هماهنگی با اقلیم، عملکرد بنا 

 اي برخوردار است. و به کارگیري فناوري مناسب در طراحی و اجرا از اهمیت ویژه

اسـت کـه بـه تناسـب میـزان بـه کـارگیري         اقلیم از مباحث بسیار حساس و تعیین کننده در طراحی معمـاري  •

کنـد. در   هاي فعال تأسیسـات مکـانیکی و رعایـت صـرفه اقتصـادي، نقـش مـؤثرتر خـود را نمایـان مـی           سیستم

، به جهت رعایت صرفه اقتصادي و انبوه سـازي آن بایـد در طراحـی و     ضابطههاي کوچک، موضوع این  ورزشگاه

و این گونه بناها باید اساساً بر طراحی اقلیمی استوار شـوند و مقـررات   اجرا به نقش مؤثر اقلیم بهاي بیشتري داد 

 ٭و معیارهاي طراحی اقلیمی دقیقاً مد نظر قرار گیرد.

اي مانند مسجد محله یا مدرسه باید بسیار روشن و خالص باشد به  هاي کوچک محله عملکرد فضایی در ورزشگاه •

زدیک با فضا ایجاد شود. سادگی و تقارن فضـایی کـه حاصـل تعـادل     اي که با اولین نگاه، آشنایی و ارتباط ن گونه

ذهنی است باید در این فضاي عمومی حاکم باشد.  روابط بین فضاها بر اساس تعاریف عملکردي اسـتوار شـود و   

بدون مقدمه یا پیش فضا دو عملکرد فضایی ناهمگون در مقابل هـم قـرار نگیرنـد. هویـت معمارانـه کـه حاصـل        

اعی و سنت ما در طراحی فضاهاي عمومی و مردمی است باید به صورت مشخص با تعاریف فضـایی  فرهنگ اجتم

 مربوطه مد نظر باشد.

بـا توجـه بـه    » اسکلت و ساختمان«و اجراي » معماري و سازه«به کارگیري فناوري مناسب و پیشرو در طراحی  •

وفقیـت نـوینی در ارتقـاء سـاختمان     میزان مناسب پیش ساختگی اجزا و صنعتی بودن تولید و نصـب قطعـات، م  

 سازي خواهد بود.

هاي همگون با عملکـرد فضـایی، آرامـش و آسـایش بصـري را       انتخاب مناسب مصالح نازك کاري با بافت و رنگ •

هـا   تأمین و نورپردازي و روشنایی سالن را تسهیل خواهد کرد. روشنایی سالن از منابع نور طبیعی از طریق پنجره

هاي سقفی تأمین خواهد شد. روشنایی سـالن   ورت غیر مستقیم و نور مصنوعی از طریق نورافکنها به ص و نورگیر

در هر صورت متکی به منابع نور مصنوعی است که در روزها به صورت کمکی و شبها به طور مسـتقل روشـنایی   

 تأمین خواهد کرد. ٭سالن را بدون ایجاد سایه با شدت الزم

براي جذب سر و صداهاي اضافی در سالن ضروري است که بایـد بـا توجـه بـه     هاي اکوستیک  بینی سیستم پیش •

 متر نصب شود. 3هاي عملکردي آن در سقف یا دیوارها در ارتفاع باالتر از  ابعاد سالن و محدودیت

ارهاي طراحی و اجرایی جزئیات تیپ مقررات و معی«و » هاي کشور موازین فنی ورزشگاه«ریزي کشور  سازمان مدیریت و برنامه 167و  132هاي شماره  ـ رجوع به نشریه٭
 »ساختمانی

 »هاي برقی و روشنایی مقررات و معیارهاي طراحی سیستم«، ضابطهـ مراجعه شود به فصل ششم همین  ٭
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 تجهیزات ورزشی   .2-1-5

ي نصب دارند. جدول بینی تمهیداتی برا ها نیاز به پیش تجهیزات و وسایل مورد نیاز هر یک از ورزشها در داخل سالن

هاي ورزشی و نحوه نصب آنها به صورت ثابت یا موقت به اضافه تجهیزات  تجهیزات عمومی و مورد نیاز سالن )2-1(

 دهد. ها ارائه می مربوط به انواع ورزش

 تجهیزات عمومی سالنهاي ورزشی و نحوه نصب آنها -1-2 جدول

 موقت ثابت سالن کوچک سالن اصلی نوع تجهیزات

 سقف
 ـــ    ها حفاظ براي چراغ

 ـــ    بلندگوها

 دیوارها

  ـــ ـــ  تابلوي امتیازات

  ـــ  ـــ هاي نرم) حفاظ روي دیوار (تشک

     تجهیزات آتش نشانی

 ـــ    هاي تهویه مکانیکی حفاظ براي دریچه

   ـــ  بلندگوهاي دیواري

 ها کف
  ـــ ـــ  خط کشی زمین بازي

 ـــ  ـــ  محل بست و اتصال تجهیزات ورزشی

فعالیتهاي 

ورزشی در  

 سالنها

   ـــ  بســـکتبال

  ـــ ـــ  بد مینتون

  ـــ ـــ  والیــبال

  ـــ ـــ  هندبـــال

  ـــ   کشـــتی

  ـــ   هاي رزمی ورزش

  ـــ   تنیس روي میز

  ـــ   ـسبوکــ

  ـــ   بدنســـازي

  ـــ   وزنه برداري
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 فضاهاي جنبی سالن .2-2

درصد مساحت کل ورزشگاه، فضاهایی هستند که باید در جوار سالن با  15فضاهاي جنبی سالن با مساحتی حدود 

هاي بهداشتی و  یسسرو«بینی شوند. بخش اصلی این فضاها،  دسترسی مستقیم، بدون واسطه ولی کنترل شده، پیش

، است که به جهت حفظ بهداشت محیط باید اختصاص به ورزشکاران داخل سالن داشته باشد و ترتیب فضایی »رختکن

است که یکی از ارکان ضروري در » انبار وسایل ورزشی«بینی شود. دومین فضاي جنبی سالن  آن نیز مطابق بند زیر پیش

هاي ورزشی مختلف، کارآیی سالن را  مین تجهیزات و وسایل الزم براي فعالیتباشد. این فضا به جهت تأ جوار سالن می

 دهد. بسیار افزایش می

 هاي بهداشتی و رختکن سرویس  .2-2-1

شود که چگونگی ارتباط آنها به جهت  ها می ها و دوش هاي اصلی این عملکرد شامل فضاي رختکن، توالت بخش

هاي بهداشتی و رختکن به موارد زیر باید توجه  . در طراحی سرویسمعیارهاي بهداشتی از اهمیت خاصی برخوردار است

 ویژه کرد:

 استقرار مکانی و ترتیب فضاها •

فضاي رختکن رابط بین هال عمومی و سالن است که اختصاص به ورزشکاران جهت تعویض لباس و آماده شدن 

راي تعویض لباس و کفش و جادادن براي ورود به سالن دارد. فضاي رختکن باید داراي مکان و تجهیزات کافی ب

ها به طور اختصاصی در ارتباط  ها و دوش آنها درون کمدهاي انفرادي باشد. رختکن با دو فضاي جنبی توالت

ها نیز  هاي توالت و فضاي دوش ها و کابین ها باید داراي مکان کافی براي دستشویی مستقیم است. فضاي توالت

 هاي دوش، فضاي خشک کردن و تجهیزات وسایل مربوط باشد. ار کابینباید داراي مکان کافی براي استقر

 هاي بهداشتی و مساحت رختکن تعداد سرویس •

نفر در یک مقطع زمانی) و  30تا  50هاي بهداشتی و مساحت رختکن با احتساب تراکم کاربران ( تعداد سرویس

 شود: بینی می یب زیر پیشهاي مختلف ورزشی در سالن اصلی و سالن کوچک به ترت همزمانی فعالیت

 متر مربع 50تا  35فضاي رختکن با احتساب کمدهاي لباس حدود  -

 دستگاه 5تا  3ها حدود  تعداد توالت -

 دستگاه 7تا  4ها حدود  تعداد دوش -

 دستگاه 6تا  4ها حدود  تعداد دستشویی -

 سرویس بهداشتی و رختکن ویژه •

ه در داخل یک فضاي واحد، دوش، توالت و دستشویی با شود ک بینی می این واحد ویژه ورزشکاران معلول پیش

بینی یک یا حداکثر دو واحد براي معلولین بر حسب  بینی تجهیزات مربوط باید در نظر گرفته شود. پیش پیش
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شود. دسترسی این واحد به  شرایط اجتماعی و نیاز محل، امکان مناسبی براي فعالیت ورزشی معلولین فراهم می

 ال ورودي یا فضاي رختکن باید تأمین شود.طور مستقل از ه

 انبار وسایل ورزشی  .2-2-2

درصد  10باشد که مساحتی حدود  ترین فضاهاي پشتیبانی سالن می انبار وسایل و تجهیزات ورزشی سالن یکی از مهم

ض الزم بینی دو در ورودي یکی به سالن و دیگري به محوطه خارج با عر دهد. پیش مساحت سالن را به خود اختصاص می

براي نقل و انتقال موتوري تجهیزات ورزشی کارآیی و عملکرد انبار را افزایش خواهد داد. در ورود انبار، سمت سالن باید 

و مقاوم ضربات احتمالی تنه ورزشکاران باشد و نماي آن از سمت سالن صاف، بدون برجستگی و بدون  ٭مقاوم حریق

 احتی قابل تشخیص باشد.دستگیره با رنگ متفاوت از دیوار که به ر

 فضاهاي عمومی و اداري  .2-3

» فضاي استراحت و تجدید قوا«و » هاي اولیه کمک«، »فضاي اداري«، »هال ورودي«فضاهاي عمومی و اداري شامل 

برداران  درصد کل زیر بناي ورزشگاه باید پاسخگوي مراجعه کنندگان و بهره 15است که در مجموع با مساحتی حدود 

 باشد.

 وروديهال   .2-3-1

 هال ورودي باید امکان فضایی عملکردهاي زیر را با کیفیت مطلوب فراهم نماید:

 فضاي ویژه اطالعات و پذیرش به منظور هدایت و کنترل ورود و خروج افراد. •

هاي ورزشی که باید قابل رؤیت از فضاي انتظـار و از ورودي   ها و اطالع رسانی برنامه فضاي ویژه براي نصب آگهی •

 شگاه باشد.اصلی ورز

 فضاي کافی براي انتظار و مالقات •

 فضاي اداري   .2-3-2

مدیریت توانمند با برخورداري از نظام کارا موفقیت ورزشگاه را در دستیابی به اهداف این فعالیت سازنده اجتماعی، 

 صد چندان خواهد کرد.

داخلی ورزشگاه باشد. بدون این که هاي  استقرار فضاي اداري باید در ارتباط با کلیه فضاهاي جنبی و ناظر بر فعالیت

الزاماً این ارتباط به صورت مستقیم برقرار گردد. فضاهاي مورد نیاز این واحد شامل اطاق مدیر، اطاق کارکنان، آبدارخانه و 

 شود. هاي بهداشتی ویژه فضاهاي عمومی و اداري می سرویس

 ریزي کشور محافظت ساختمان در برابر حریق، سازمان مدیریت و برنامه 112و  111ـ مراجعه شود به نشریه شماره  ٭
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 هاي اولیه کمک  .2-3-3

هاي پزشکی و نگهداري موقت مصدوم، با وسایلی مانند  ال فوریتهاي اولیه به یک اطاق مجهز با امکان اعم کمک

شود. این اطاق باید امکان دسترسی نزدیک و سریع به سالن ورزشی و  هاي اولیه می تخت، دستشویی و تجهیزات کمک

 محوطه خارج ترجیحاً همجواري با آمبوالنس را داشته باشد.

 فضاي استراحت و تجدید قوا   .2-3-4

بسیار مطلوبی در ورزشگاه برخوردار است، این فضا ترجیحاً باید مشرف به سالن ورزشی یا به فضاي  این فضا از کارآیی

هاي ورزشی سرباز) و در بهترین حالت هر دو باشد. فضاي استراحت و تجدید قوا تأثیر  بیرون (محوطه سبز و زمین

بر بازده اقتصادي به جهت فروش مواد خوراکی و هاي ورزشی دارد این عملکرد عالوه  بسیاري در تشدید و استمرار فعالیت

ها، محل مناسبی براي دیدار و مالقات با دوستان، مربیان و تبادل اطالعات و در نهایت باعث گسترش دامنه این  نوشیدنی

 فعالیت سازنده اجتماعی خواهد شد.

 فضاهاي پشتیبان ورزشگاه .2-4

هاي بهداشتی  سرویس«، »ن ورودي ورزشگاه و نگهبانیساختما«، »موتورخانه«فضاهاي پشتیبان ورزشگاه شامل 

 ورزشگاه است که در مجموع مساحتی حدود ده درصد کل زیربناي ورزشگاه را در بر می گیرد.» انبار عمومی«و » محوطه

 موتورخانه   .2-4-1

ا)، با امکان محل موتور خانه ترجیحًا کنار ساختمان ورزشگاه، بدون ارتباط با فضاهاي داخلی (مگر به واسطه راهروه

بینی معیارهاي حفاظت از حریق و بهینه سازي مصرف انرژي و با توجه به  گردش دایمی هوا در داخل موتورخانه و پیش

 تولید مازاد سوخت و تخلیه گازهاي سمی، باید مکانیابی شود.

امکان موجه، امکانی است در میان امکانات مختلف در نحوه استقرار و ترکیب فضاي موتورخانه با بناي اصلی ورزشگاه، 

بگیرد.  که براي طراح فرصت تلقی شود و از این واحد حجمی در جهت ارتقاي کیفیت حجمی کل بنا و نماي آن بهره

تواند به عنوان مانع دید و انتقال سر و صدا و عامل تفکیک  بناي موتورخانه همچنین در جانمایی سایت ورزشگاه، می

 فضایی عمل کند.

 دي ورزشگاه و نگهبانیساختمان ورو  .2-4-2

این ساختمان در حد یک اطاق (دفتر کوچک) نگهبانی با سر در ورودي اصلی ورزشگاه باید از معبر شهري ترکیب 

حجمی واحدي را به وجود آورند. این ترکیب حجمی سر در ورودي با ساختمان نگهبانی باید ساده، پر محتوا، مقاوم و 
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واحد به جهت نگهبانی و حفاظت شبانه روزي ورزشگاه باید در حد نیاز و جلوه آن استوار باشد. نورپردازي شبانه این 

 ها باشد. شاخص، بدون مزاحمت براي عابرین و همسایگی

 هاي بهداشتی محوطه سرویس   .2-4-3

برداران باید داخل فضاي واحد شامل دو  هاي ورزشی سرباز و سایر بهره هاي بهداشتی محوطه ویژه زمین سرویس

هاي بهداشتی از طریق سرپوشیده با امکان نصب قالب  ت و سه دستگاه دستشویی باشد. ورود به فضاي سرویسکابین توال

اي باشد که  دیواري لباس در مسیر ورود به منظور تعویض لباس ورزشکاران باشد. محل استقرار این واحد، باید به گونه

 نیز برحذر باشد.هاي محیطی  ضمن امکان کنترل و دید مستقیم به آن از آلودگی

 انبار عمومی ورزشگاه   .2-4-4

فضاي انبار در داخل محوطه با امکان دسترسی خودرو، نیازهاي عمومی ورزشگاه را از وسایل باغبانی تا لوازم 

هاي بازي سرباز را در بر خواهد گرفت. انبار نیز مانند موتورخانه به  ساختمانی و تأسیساتی و تجهیزات ورزشی زمین

هاي مختلف را دارد که باید طراح به عنوان فرصت از این امکان  حجمی قابلیت استقرار در مکان عنوان یک واحد

 را بگیرد.  بیشترین بهره

 فضاهاي آزاد و محوطه  .2-5

اي در مجموعه ورزشگاه برخوردار است. با امکانات و تسهیالتی که این  العاده فضاهاي آزاد و محوطه از اهمیت فوق

ها و افزایش کارایی  هاي ورزشی، ارتقاء کیفیت و دامنه فعالیت د، موجب گسترش بیشتر فعالیتآورن فضاها بوجود می

هاي ورزشی سرباز، فضاي استراحت و  ورزشگاه خواهد شد. فضاهاي آزاد و محوطه ورزشگاه شامل: فضاهاي سبز، زمین

 نها اختصاص داده شود.شود که حداقل پنج برابر مساحت بناي ورزشگاه باید به آ تماشا و پارکینگ می

 فضاي سبز   .2-5-1

فضاهاي سبز به مثابه حیات و سرزندگی ورزشگاه با عملکرد مؤثر خود بیشترین کارایی و بازده را به گسترش 

برداران خواهد داد. فضاي سبز عمیق شامل درختان سایه انداز، بادشکن و خاك گیر و  هاي ورزشی و سالمت بهره فعالیت

برداران ورزشی یا غیر ورزشی براي  م و سطوح ارتفاعی مختلف، کیفیت محیط را مطلوب بهرهجاذب سر و صدا با تراک

 گذران اوقات فراغت خواهد کرد.

هاي سبز با سیستم آبی ویژه خود تلطیف محیط را از نظر رطوبت و دید و منظر سبب  سطوح سبز و تزئینی و دیواره

هاي مشابه نیز به جهت حفاظت محیط و ایجاد محرمیت نقش  نندهک خواهد شد و دیوارهاي سبز مانند شمشاد و تقسیم

 بسزایی در محوطه ورزشگاه خواهد داشت.
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 هاي ورزشی سرباز زمین   .2-5-2

هاي ورزشی سرباز عالوه بر کارایی پر بازده خود به ویژه در فصول مناسب و در مناطق اقلیمی معتدل، تراکم  زمین

هاي  کند. هر یک از زمین سعه و گسترش این فعالیت را در آینده فراهم میساختمانی ورزشگاه را تعدیل و امکانات تو

هاي متحرك یا موقت را  ورزشی مستعد، با فراهم شدن امکانات مالی و تعداد متقاضیان به راحتی قابلیت نصب پوشش

 برداري بیشتر در طول سال یا تبدیل به استخر را دارند. براي بهره

ها و میزان محرمیت و سر و صداي بازیکنان باید در  ورزشی سرباز با توجه به شرایط بازيهاي  آرایش و جانمایی زمین

سازمان مدیریت و  132ها و سازگاري با اقلیم به نشریه شماره  داخل محوطه ورزشگاه توزیع شوند. در مورد نوع ورزش

 اجعه شود.جلد چهارم مر» هاي کشور موازین فنی ورزشگاه« ریزي کشور تحت عنوان  برنامه

 فضاي استراحت و تماشا  .2-5-3

این فضا همانند مشابه خود در فضاي داخلی ورزشگاه کارایی و بازده بسیار قابل توجهی به کل مجموعه ورزشگاه 

تواند پذیراي کلیه افراد عالقمند، ورزشکار، ورزش دوست و افراد عادي محله حوزه نفوذ باشد.  خواهد داد. این فضا می

سازي مناسب با ترکیب سطوح سبز و آبی،  انداز و سبک این عملکرد مشابه آالچیق است و کفپوشش سقفی سایه 

 جذابیت خوبی به این عملکرد خواهد داد.

 پارکینگ   .2-5-4

هاي ضروري ورزشگاه است که تا حد امکان باید ظرفیت آن را همگام با روند توسعه ورزشگاه  پارکینگ از کاربري

وطه پارکینگ به صورت قطعات کوچک و محصور بین درختان باشد و در صورت نیاز از شود، مح افزایش داد. توصیه می

 هاي فوالدي سبک براي محافظت بیشتر استفاده شود. چادرهاي رنگی شاد و مالیم با داربست

ر ها که در حد پیاده است، محدود به کارکنان غی برآورد تعداد پارکینگ، با توجه به حوزه نفوذ این گونه ورزشگاه

 شود که در مجموع حدود پانزده واحد خواهد بود. محلی، مربیان و ورزشکاران میهمان می
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 مقررات و معیارهاي جزئیات ساختمانی  .3
 

این اي برخوردار است. احداث  هاي کوچک به ویژه سالن ورزشی آنها از اهمیت ویژه جزئیات ساختمانی ورزشگاه

کند که طراحی و اجراي آنها از توجه مضاعفی برخوردار باشد.  ها به تعداد زیاد در شهرهاي کشور ایجاب می ورزشگاه

جزئیات «، »طراحی حجمی«ورزشگاه به عنوان یک ساختمان عمومی و شاخص دربافت شهري باید نمونه بارز در زمینه 

خود باشد. در این » عملکرد«و » شرایط اقلیمی«، »ایگیمحیط شهري و همس«و هماهنگ با » مصالح«، »ساختمانی

مقررات و «، »مقررات و جزئیات کف سازي«ها در سه عنوان  فصل مقررات و معیارهاي جزئیات ساختمانی ورزشگاه

 مطرح شده است.» ها ها و بام مقررات و جزئیات سقف«و » جزئیات دیوارها

است، ارائه شده است. در صورت وجود   فضاي اصلی بناي ورزشگاهعناوین فوق با تمرکز ویژه روي سالن ورزش که 

ریزي کشور به  سازمان مدیریت و برنامه 132و  167، 55هاي شماره  ابهام یا کمبود در ارائه مطالب فنی و اجرایی، نشریه

 شوند. عنوان اسناد مرجع و پشتیبان معرفی می

 مقررات و جزئیات کف سازي .3-1

 کف سازي سالن ورزشی   .3-1-1

هاي ورزشی است که با توجه  ونگی ساختمان کف و پوشش نهایی آن، یکی از مهمترین موارد نازك کاري در سالنچگ

ها نیاز به انتخاب مناسب و اجراي دقیق دارد. انتخاب نوع کف نه تنها تأثیر در کیفیت  به شرایط مطلوب هر یک از ورزش

» کف«هاي ورزشی چند منظوره  اري نیز مؤثر خواهد بود. در زمینهاي اجرا و نگهد بازي ورزشکاران دارد، بلکه در هزینه

ها وجود  هاي مختلف باشد. اگر چه امکان انتخاب بهترین کف براي همه ورزش باید جوابگوي یک گروه متجانس از ورزش

شابه از نظر کارآیی هاي نسبتاً م برداري بهینه از سالن باید هماهنگی الزم را با انتخاب ورزش ندارد، ولی به منظور بهره

 کف انجام داد و کف مناسب آن را انتخاب و اجرا نمود.

العمل) به منظور  هاي کوچک در سطح محله (موضوع این دستور هاي ورزشی ورزشگاه مصالح مناسب براي کف سالن

ه سهولت اجرا و هاي والیبال، بسکتبال، بدمینتون و مینی هندبال) با توجه ب هاي تفریحی (شامل ورزش تمرین و بازي

هاي چوبی در انواع  باشد. کفپوش می» چوب«هاي اولیه و ثانوي، دوام و سابقه اجرا در کشور  نگهداري، میزان هزینه

جزئیات کف پوش چوبی را روي زیرسازي و  )3-3(بینی است. شکل  مختلف به صورت پارکت، الواري و نواري قابل پیش

 .دهد بدنه اصلی کف نشان می
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 مراحل کف سازي سالن ورزشی   .3-1-2

 آوري خاك نباتی و پاك سازي زمین از ریشه و گیاه جمع •

 ٭تسطیح، غلطک زنی و کوبیدن خاك مطابق مشخصات فنی عمومی •

سطح زمین کوبیده شده باید کامالً مسطح و در مناطقی که نیاز به تخلیه آبهاي سـطحی و زیـر سـطحی اسـت،      •

 بینی شود. یششیب بندي الزم به جهت دفع آب پ

، داخل محوطه کرسی چینی دیوارها اجرا شود. قشر نهایی بلوکـاژ از شـن   ٭بلوکاژ مطابق مشخصات فنی عمومی •

ریزه متراکم حداقل به ضخامت دو سانتیمتر که با غلطک دستی کوبیده شده و روي آن یـک الیـه نـایلون     و شن

 پهن شود.

 ورق نایلون ریخته و تسطیح شود. بتن بستر (سبک) مطابق مشخصات فنی تأیید شده روي •

 ریزي کشور زمان مدیریت و برنامهسا 55ـ نشریه شماره  ٭

 جزئیات کف پوش چوبی روي زیرسازي و بدنه اصلی کف -3-3شکل 

مالت ماسه و سيمان 
آسفالت 
آسفالت عايق كاري 

بتن 

نايلون 

بتن سبك 

بلوكاژ 

زمين كوبيده شده 

موزائيك سيماني 

كفپوش چوبي 
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بینی حداقل یک الیه مش فوالدي ریخته و رویه آن کـامالً مسـطح    هاي سازه با پیش بتن اصلی کف مطابق نقشه •

 و تراز به صورت تخته ماله اجرا شود.

سـانتیمتر و بـا    3قشر عایق کاري رطوبتی مطابق مشخصات فنی تأیید شده روي بستر آسفالتی نرم به ضخامت  •

 سانتیمتر اجرا شود. 2پوشش محافظتی از آسفالت نرم به ضخامت حداقل 

 فرش کف با موزاییک سیمانی روي آسفالت با مالت ماسه سیمان مطابق مشخصات فنی تأیید شده، اجرا شود. •

 هاي اجرایی تأیید شده، پوشش شود. فرش نهایی، از کف چوبی یا پارکت مطابق مشخصات فنی و نقشه •

 و هر گونه تجهیزات مربوط به تأسیسات برقی و مکانیکی در کف سالن ورزشی پرهیز شود. از اجراي شبکه •

سانتیمتر یا پالك سنگی به ارتفـاع حـداکثر    10اجراي قرنیز چوبی از نوع کف به صورت رو کار حداقل با ارتفاع  •

 سانتیمتر به صورت همباد با سطح دیوار در دور تا دور سالن ضروري است. 80

 ي سایر فضاهاي ورزشگاهکف ساز   .3-1-3
 

 کف سازي در فضاهاي خیس

ها از سرامیک درجه یک بازیر سازي مشابه کف سالن ورزشی  ها و رختکن هاي بهداشتی، دوش کف سازي در سرویس

بدون مش فوالدي است که به جاي دو قشر آسفالت محافظ از دو الیه اندود ماسه و سیمان مطابق مشخصات فنی 

ها شیب بندي مالیم ولی دقیق جهت تخلیه کامل آب بسیار اهمیت دارد.  است. در این کف سازي استفاده شده ٭عمومی

ها باید  فرش کف از نوع سرامیک با رویه زبر وغیر لغزنده و مقاوم در برابر استفاده مکرر مواد شوینده و ضد عفونی کننده

 ها از ایجاد اختالف سطح و پله پرهیز شود. باشد. در این کف سازي

 کف سازي در فضاهاي خشک

شود. فرش کف در این فضاها به جز  بینی می ها، راهروها، ورودي،َ انبار و موتور خانه پیش این نوع کف سازي در اطاق

ایرانی با زیر سازي مشابه سالن ورزشی بدون عایق کاري  1انبار و موتورخانه که موزاییک سیمانی است از موزاییک درجه 

سانتیمتر از نوع موزاییک کف به صورت روکار در کلیه  10ي خواهد بود. قرنیز حداقل به ارتفاع رطوبتی و مش فوالد

 فضاها ضروري است.

 اختالف سطح و پله

بینی فضاي کافی مانند هال و  بین فضاهاي ورزشگاه تا حدامکان از ایجاد اختالف سطح و پله پرهیز شود. مگر با پیش

بینی تسهیالت  یت پله یا اختالف سطح را به روشنی نمایان کند. در این موارد پیشراهرو با روشنایی مناسب که موقع

 براي معلولین ضروري است.

 ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه 55ـ نشریه شماره  ٭
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 هاي سرباز کف سازي در محوطه   .3-1-4

و قابل » محوطه سبز«و » ها پیاده روها و تراس«، »هاي ورزشی زمین«هاي سرباز در سه حالت،  سازي محوطه کف

 بینی است. پیش

هاي ورزشی در هواي آزاد، براي این مقیاس ورزشگاه آسـفالت اسـت. زیـر سـازي      اي زمینکف سازي مناسب بر •

آسفالت از دو قشر خاکی دانه بندي شده با کوبیدگی تأییـد شـده و دو قشـر آسـفالت نـرم بـا ترکیـب قیـري و         

یري بـا کاشـتن   شود. در مناطق گرمس اي که مشخصات آنها با توجه به اقلیم به تأیید رسیده باشد، اجرا می ماسه

هاي بازي عمر و پایداري بیشتري به زمین می دهد و همچنین امکـان   درختان بلند و سایه انداز در حاشیه زمین

 شود. استفاده از آنها در طول روز بیشتر فراهم می

بـا  بنـدي شـده    هاي سرباز، به طور متعارف بر روي دو قشر خاکی دانه ها و پارکینگ روها، تراس  کف سازي پیاده •

کوبیدگی و شیب بندي الزم جهت دفع آبهاي سطحی به عنوان زیر سازي کـه کـالً بـه تأییـد دسـتگاه مسـئول       

شود. فرش کف بر حسب شرایط عملکردي و شرایط اقلیمـی از مصـالح مقـاوم بـه صـورت       رسیده باشد، اجرا می

وطـه بایـد تسـهیالت الزم    هـاي مح  سازي خشکه چین یا با مالت ماسه و سیمان خواهد بود. در کلیه سطوح کف

 بینی شود. براي معلولین پیش

هاي گیاهی ونـوع باغچـه بـا خـاك مناسـب نبـاتی در        هاي اجرایی با توجه به گونه هاي سبز مطابق نقشه محوطه •

هاي الزم بـراي آبیـاري، حفاظـت و نگهـداري      بینی شود. پیش هاي الزم با تأیید کارشناس ذیصالح اجرا می عمق

ان فصلی باید در نظر گرفت. بیشترین سهم از محوطه باز ورزشگاه بایـد بـه فضـاي سـبز عمیـق      ها و گیاه باغچه

 را گرفت.  اختصاص داده شود تا از مزایاي درختان سایه انداز، بادشکن و جاذب صدا حداکثر بهره

 مقررات و جزئیات دیوارها .3-2

 شوند: دیوارها در ساختمان ورزشگاه به سه دسته به شرح زیر تقسیم می

 هاي زیر: دیوارهاي اصلی وثابت از کف تا زیر سقف با ویژگی •

i. جداکننده فضاها با امکان نصب در و پنجره براي ارتباط محدود 

ii. مانع عبور سر و صدا 

iii. مانع تبادل حرارت و رطوبت 

این دیوارها شامل دیوارهاي بین فضاهاي داخلی و خارجی یا دیوارهاي نما و دیوارهاي اصلی داخلی که فضاهاي 

 سازد. غیر همگن را از هم جدا می

ها و موارد خاص که طـراح بـر حسـب شـرایط      هاي بهداشتی، رختکن دیوارها ثابت با ارتفاع کم، مناسب سرویس •

 باشد. هایی که مناسب فضاهاي با عملکرد واحد می پناه و جداکننده کند مانند دیوارهاي جان بینی می پیش
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هـاي   هـا و در بخـش   که اغلب در داخل سالن ورزشی براي تفکیک فعالیـت ها  دیوارهاي متحرك یا انواع پارتیشن •

بینی است. کلیه دیوارهاي یاد شده فقط متحمل بار خـود هسـتند    اداري و عمومی براي تفکیک فضاها قابل پیش

 و از بارگذاري روي آنها باید پرهیز شود. 

 دیوارهاي اصلی و ثابت   .3-2-1

ها و از باال به تیر سقف مطابق  شوند و از طرفین توسط میلگرد به ستون ا میاین نوع از دیوارها روي شناژ بتنی اجر

 شوند. هاي تأیید شده، مهار می مشخصات فنی و نقشه

دیوارهاي خارجی به عنوان نماي ساختمان باید متناسب با شرایط اقلیمی و امکانات محلی طراحی و اجرا شوند. 

کیل دهنده رنگ و بافت پوسته خارجی در نماي ساختمان از مواردي است هاي تش انتخاب مصالح، ضخامت دیوار و الیه

که نیاز به توجه و دقت ویژه دارد. شرایط آب و هوایی، مصالح و تکنولوژي محل از مبانی تعیین کننده که نشریه شماره 

یات تیپ ساختمانی ریزي کشور تحت عنوان مقررات و معیارهاي طراحی و اجرایی جزئ سازمان مدیریت و برنامه 1-167

 به آن پرداخته است. در هر صورت، رعایت نکات زیر در طراحی و اجراي دیوارهاي نوع اول ضروري است:

 بینی شوند. دیوارهاي نوع اول به ویژه دیوارهاي نما باید تا حد امکان با کمترین ضریب تبادل حرارتی پیش •

هـاي   یا ترکیبی از آنها با مالت ماسه و سیمان یا سیسـتم  ساختار دیوارهاي نوع اول ترجیحاً از آجر و بلوك بتنی •

با ضخامت کافی با مشخصات تأیید شده باشد. نماي دیوارهـا در فضـاهاي خشـک     )Shotcrete( جدید شاتکریت

داخلی با اندودهاي گچی پوشش شود و از اجراي آجر با بلوك بتنی به صورت نمایان در فضاهاي داخلـی پرهیـز   

 شود.

 ٭دیوارها باید متناسب با شرایط اقلیمی و عمر این نوع ساختمان که جزو بناهاي با عمـر طـوالنی   نماي خارجی •

اي کـه آجـر    است اجرا شود. در نماهاي آجري، آجرنما با بدنه اصلی دیوار قفل و بست کامل داشته باشد به گونه

هاي بتنی ویژه نمـا مـورد    باید از بلوكچینی نما و بدنه دیوار همزمان اجرا شود. در دیوارهاي بلوك بتنی نمایان 

 تأیید دستگاه نظارت، استفاده شود.

این دیوارها باید از سمت خارج داراي ازاره به ارتفاع متناسب با شرایط محیطی و با مقاومت و پایـداري کـافی بـا     •

د. جزئیـات و نـوع   اندازه عمر بنا و از داخل داراي قرنیز هماهنگ با کف سازي، عملکرد فضا و مقاومت کافی باشـ 

هـایی از جزئیـات مربوطـه را     نمونه ٭167-3هاي نشریه شماره  مصالح باید به تأیید دستگاه مسئول برسد. نقشه

 دهد. ارائه می

بخش » مقررات و معیارهاي طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانی«ریزي تحت عنوان  سازمان مدیریت و برنامه 167-2ـ رجوع شود به نشریه شماره  ٭
 هاي عملکردنی. ویژگی

 جلد سوم» مقررات و معیارهاي طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانی«نامه ریزي کشور، ـ سازمان مدیریت و بر ٭
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هـا بایـد    هـا و نعـل درگـاه    ها، آستانه هاي تأیید شده باشد. کف پنجره ها و نصب آنها باید مطابق نقشه در و پنجره •

 مراجعه شود. ٭ 167-3هاي تیپ نشریه شماره  اجرا شود. براي جزئیات به نقشه طبق نقشه با دقت فنی الزم

 نماي داخلی دیوارهاي سالن ورزشی   .3-2-2

 هاي زیر انجام شود: طراحی و اجراي دیوارهاي سالن ورزشی از سمت داخل باید با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی

 داخلی سالن پرهیز شود.هاي گوناگون و متضاد در نماهاي  از کاربرد مصالح و رنگ •

 متر پرهیز شود. 3بینی پنجره در دیوارها به عنوان نورگیر مستقیم در ارتفاع کمتر از  از پیش •

هاي تیز باشد. پوشـش   آمدي یا فرورفتگی و فاقد هر گونه لبه نماي دیوارها باید کامالً مسطح و صاف، بدون پیش •

 باشد. )1-3(باشد و میزان انعکاس نور در محدوده جدول نهایی آنها باید روشن، مات، قابل شستشو و نظافت 

هاي ورزشـی را داشـته    تنه بازیکنان و امکان نصب تجهیزات مورد نیاز فعالیت  پایداري الزم در برابر ضربات توپ، •

 باشد.

 متر پرهیز شود. 3هاي زبر و سخت روي دیوارها  به منظور جلوگیري از آسیب بازیکنان تا ارتفاع  از پوشش •

 متر تا زیر سقف مجاز خواهد بود. 3هاي اکوستیک دیواري از ارتفاع  در صورت نیاز به پوشش •

هاي تیـز، داراي در پـوش مقـاوم بـا      درزهاي ساختمانی دیوارها باید مطابق مشخصات فنی تأیید شده، بدون لبه •

 هوابندي الزم و قابل شستشو و نظافت باشد.

 
 هاي ورزشی میزان انعکاس نور در سالن -1-3جدول 

 Munsell Value میزان انعکاس سـطــوح

 8-5/9 6/0-8/0 سقـــف

 7-8 4/0-6/0 دیـــوارها

 5 2/0 دیوار مقابل در بازي تنیس و بدمینتون

 5 2/0 کـــف

 

 جلد سوم» مقررات و معیارهاي طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانی«ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور،  ٭
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 بازشوهاي سالن ورزشی   .3-2-3

طراري، درهاي رعایت نکات زیر در طراحی و اجراي بازشوهاي سالن ورزشی اعم از درهاي ورودي درهاي خروجی اض

هاي داخلی به منظور نصب در و پنجره به صورت غیر مستقیم و پنهان ضروري  هاي تهویه و سایر تورفتگی انباري، دریچه

 است:

 هاي سخت و تیز پرهیز شود. از ایجاد برآمدگی و لبه •

 بینی شود. ها و لنگه درها به صورت همباد با سطح نهایی دیوارها پیش کلیه چارچوب •

 درها به سمت بیرون سالن باز شوند و رنگ آمیزي آنها متمایز و مشخص باشد.  هکلیه لنگ •

 اي که از برخورد توپ و راکت در امان باشند. هاي تهویه دیواري باید در مکانی مناسب نصب شوند به گونه دریچه •

نایی باید غیر مستقیم باشد. تأمین روش متر مجاز نمی 3بینی پنجره یا نورگیري مستقیم، در ارتفاع کمتر از  پیش •

شـود،   اي که تعـادل روشـنایی در سـطح سـالن برقـرار باشـد توصـیه مـی         ترجیحاً با فضاي واسطه باشد. به گونه

 روشنایی سالن متکی به نور پردازي مصنوعی باشد.

هاي داخلی با فضاهاي همجوار براي مشاهده بازي یا نظـارت بـه سـالن بایـد در ارتفـاع امـن و مجهـز بـه          پنجره •

ها باید به تناسب محکم و مقـاوم و بـا توجـه بـه شـرایط       هاي نشکن یا نرده محافظ باشد. چارچوب پنجره شیشه

 سالن ورزشی داراي ایمنی کافی باشد.

 دیوارهاي ثابت نوع دوم   .3-2-4

باشد. در فضاهاي  ی در فضاهاي خشک میها و گاه هاي بهداشتی، رختکن و دوش این نوع از دیوارها ویژه سرویس

هاي پیش  خیس و رطوبتی پوشش دیوارها تمام کاشی روي بدنه آجري یا بلوك بتنی ده سانتیمتري یا بعضاً از پانل

 ساخته یا مشابه که به تأیید دستگاه مسئول رسیده باشد.

تم اتصال مستقیم به سازه دیوار یا به صورت ها از نوع مقاوم در مقابل رطوبت  و سیس در این فضاها کلیه درها و پنجره

 هاي تأیید شده، باشد. شاخک فوالدي با طول مناسب طبق نقشه

 دیوارهاي متحرك یا نوع سوم   .3-2-5

شوند. این  بینی می هاي ورزشی به صورت موقت در داخل سالن پیش این نوع از دیوارها به منظور تفکیک فعالیت

شوند و بر حسب نیاز فعالیت ورزشی ابعاد و اندازه  بینی می و بسیار سبک پیشدیوارها به صورت خود ایستا، متحرك 

اي قابل انعطاف و مقاوم در  شود. پوشش اصلی دیوارها باید از صفحات سبک پرده همچنین جنس و مقاومت آن تعیین می

 برابر ضربات توپ و تنه ورزشکاران با ایمنی الزم باشد.
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 مقررات و جزئیات سقف و بام .3-3

ها  بینی شده براي این گونه ساختمان ش ساختمان ورزشگاه مانند سایر اجزاي بنا، با میزان پایداري و عمر پیشپوش

ها به جهت الگوي معماري و طراحی  که از بناهاي عمومی و با عمر طوالنی است باید هماهنگ باشد. این نوع ساختمان

ین اقتصاد بنا چه در دوران ساخت و چه در دوران شهري در حوزه نفوذ خود باید از نظر طراحی، ساخت، همچن

برداري، شاخص باشد. دوام زیاد، کمترین هزینه نگهداري، بیشترین بازده در مقابل تغییرات جوي و کاهش سرو صدا  بهره

 از اهداف این جز از بنا است.

 ها مقررات و جزئیات سقف   .3-3-1

ترین پوشش  انه بزرگ و مساحت نسبی زیاد، شاخصدر ساختمان ورزشگاه پوشش سالن به جهت ارتفاع بلند، ده

آید. لذا طراحی و اجراي آن توجه و دقت  ورزشگاه و از نظر منظر شهري، نشانه بسیار قوي براي این کاربري به حساب می

 طلبد. رعایت نکات زیر در طراحی و اجراي سقف ها الزامی است: بیشتري را می

ورزشی به عنوان تأمین بخشی از روشـنایی سـالن فقـط بـه صـورت غیـر       استفاده از روشنایی روز از سقف سالن  •

 مستقیم با زاویه تابشی که مزاحم ورزشکاران نباشد مجاز است.

نورگیرهاي سقفی باید از هر دو طرف امکان نظافت و پاك سازي را داشته باشند و تا حد امکان از تشـکیل بخـار    •

 و قطره آب در سمت داخل آنها جلوگیري کرد.  

یستم اکوستیک سقف ترجیحاً زیر سقف نصب شود و به جهت مقیاس و جایگـاه ایـن نـوع ورزشـگاه از نصـب      س •

 سقف کاذب مستقل پرهیز کرد.

سیستم سقف باید قابل دسترس براي بازرسی و کنترل و داراي مقاومت کافی براي نگهداري تأسیسات مکانیکی  •

 ا باشد.ه و برق و احتماالً نصب تجهیزات ورزشی مطابق نقشه

هـاي ورزشـی باشـد.     نورپردازي و روشنایی سالن و محوطه بازي باید از سقف با شدت تعیین شده براي فعالیـت  •

 اي باشد که ایجاد سایه نکند و مزاحم دید بازیکنان نباشد. تعداد منابع نوري و محل استقرار آنها باید به گونه

ت تـوپ و داراي حفـاظ بـراي منـابع روشـنایی و مـانع       پوشش زیر سقف باید داراي مقاومت کافی در برابر ضربا •

شود از مواد رنگی با کیفیـت و دوام زیـاد،    هاي رنگی توصیه می گیرکردن توپ باشد. در صورت استفاده از پوشش 

 مقاوم در برابر جذب گرد و خاك و دوده، براق و قابل نظافت باشد.

 مقررات و جزئیات بـــام   .3-3-2

یا برخوردار  الن ورزشی به جهت ارتفاع و دهانه بزرگ و امکان نورگیري از اهمیت ویژهدر ساختمان ورزشگاه، بام س

 شود: شود، با توجه به موارد زیر در طراحی و اجراي بام دقت بیشتري می است. توصیه می
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بینی شـود. بـه ایـن     پوشش سالن به منظور صرفه جویی در مصرف انرژي با کمترین ضریب تبادل حرارتی پیش •

هاي صلب مانند پلی استایرن، پلی یورتیان یا مشابه به صورت  هاي حرارتی از الیه در پوشش بام باید عایق منظور

 ساندویچی استفاده شود یا در صورت امکان پوشش سالن به صورت دو پوشش در نظر گرفته شود.

است، روي سـازه سـالن    توجه شود که عایق حرارتی بام  در مناطقی که تغییر درجه حرارت بین شب و روز زیاد •

 اي که سازه از تغییرات سریع درجه حرارت در امان باشد. بینی شود به گونه پیش

براي تخلیه سریع آب باران و برف و ممانعت از یخ زدگی در بام (با ایجاد شیب مناسـب و در صـورت نیـاز گـرم      •

اي آبروهـاي افقـی و قـائم و اتصـال     هاي الزم در زمینه تأمین ظرفیت کافی بر بینی کردن نقاط حساس بام) پیش

 ها به شبکه فاضالب زیرزمینی صورت گیرد. ناودان

مصالح به کار رفته در پشت بام باید مقاوم در مقابل شرایط نامساعد جوي و با کمتـرین فرسـایش باشـد. امکـان      •

به صورت پـیش   بینی شود. پوشش بام و جزئیات سقف تا حد امکان اي پیش بازرسی و کنترل بام به صورت دوره

 هاي نوین انتخاب و اجرا شود. ساخته با توجه به فناوري
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 مالحظات و معیارهاي طراحی سازه  .4
آن متبلور می شود. سالن این گونه ورزشگاه ها با » سازه سالن ورزشی«طراحی سازه ورزشگاه هاي کوچک در مقیاس محله در 

متر که براي بازي هاي توپی مانند والیبال، بسکتبال، بدمینتون و هندبال کوچک  8تا  7متر مربع و ارتفاع مفید  600تا  500مساحت 
 بدون در نظر گرفتن جایگاه تماشاچی ثابت پیش بینی می شود. 

ینکه بیشترین هزینه ساخت متر در نظر گرفته می شود. با توجه به ا 30متر و طول حدود  20تا  17ابعاد این سالن ها در عرض 
این سالن ها و بیشترین نمود حجمی آن مرتبط با اسکلت و طرح سازه آن می باشد، لذا عناصر سازه اي و طرح آن وشیوه هاي 
ساخت  نقش مهمی در دستیابی به اهداف فوق ایفا خواهد کرد. به عبارتی شکل هندسی سازه تأثیر زیادي در طرح معماري داشته و 

آورد. بحث تأثیر سازه در طرح تأسیسات مکانیکی و نیز برقی را نباید از نظر  خش مهمی از هویت معماري طرح را بوجود میب  عمالً
سازه ، تأسیسات  -دور داشت. با توجه به مطالب فوق، طراحی سالن هاي ورزشی نیاز به هماهنگی کلیه اعضاء تیم طراح (معماري

 همکاري الزم را در حین طراحی داشته و در جهت تحقق اهداف طرح تالش نمایند.برق و مکانیک) داشته، و همگی باید 
توجه به اهدافی که براي سازه ورزشگاه هاي کوچک و سالن هاي ورزشی آن در نظر گرفته شده است، پیکره کلی سازه از  با

 شرایط عمومی زیر باید پیروي نماید:

ه شکل کلی و عناصر سازه اي و هندسه آن جزئی از طـرح معمـاري و   تناسب و هماهنگی با طرح معماري داشته بنحوي ک •
 هویت تعریف شده براي آن باشد.

اصول سادگی در طرح رعایت گردد. بصورتی که ضمن برآوردن اهداف الزمه از نظر حمل بـه کارگـاه، سـاخت و نصـب از      •
 سهولت و سرعت کافی برخوردار باشد.

اي و ضوابط مربوط به آن در جهت  تجمع افراد می باشد، لذا رعایت اصول آئین نامه با توجه به اینکه اینگونه سالن ها محل •
 افزایش ایمنی سازه بخصوص در برابر نیروهاي ناشی از زلزله مد نظر کامل قرار گیرد.

ر کـل  پیش بینی و تمهیدات الزم در جهت کاهش هزینه ها بعمل آید. این نکته با توجه به درصد وزنی زیاد هزینه سـازه د  •
 هزینه طرح از اهمیت برخوردار است.

 هاي سازه سیستم   .4-1
 بینی است: هاي سازه به شرح زیر قابل پیش سیستممتر  20 تا 17هاي  براي دهانه

 هاي دو بعدي سیستم   .4-1-1
 هاي دو بعدي، موارد زیر قابل عنوان می باشد:  در سیستم

 )1-4(شکل  قاب هاي خمشی با سیستم بادبندي یا سیستمهاي مختلط •

 در این سیستم از روش هاي زیر می توان استفاده کرد:

i. قاب هاي فوالدي از تیرورق در مقاطع ثابت یا متغیر و بادبندي در جهت طولی براي جذب نیروهاي جانبی 

 



40 0 1/1 2/9 هراهنما 3 شگا ن ورز ختما سا جراي  حی و ا حله ي طرا  اي) هاي کوچک (م

 
ii. هاي فوالدي و در اشکال  هاي فوالدي از خرپا و ستون با اتصال صلب و با استفاده از مقاطع مختلف پروفیل قاب

 ت و بادبندي در جهت طولی براي جذب نیروهاي جانبیهندسی متفاو

iii. در جهت طولی براي جذب نیروهاي 2800نامه  اي (مطابق آئین هاي بتن مسلح، با استفاده از دیوارهاي سازه قاب (
 جانبی

 جهت سقف. هاي الزم در جهات قائم و افقی و استفاده از خرپا بندي بینی کالف اي با پیش استفاده از دیوارهاي باربر سازه •
 

 
 )یخمش قاب( يبعد دو يها ستمیس يها نمونه -1-4شکل 
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 هاي سه بعدي سیستم   .4-1-2

  باشد: هاي زیر قابل عنوان می هاي سه بعدي، استفاده از روش در سیستم

ف. در ایـن روش در جهـت   استفاده از ستون هاي فلزي یا بتن مسلح براي عناصر قائم و استفاده از سازه فضاکار براي سـق  •
 توان استفاده کرد.  طولی از دیوارهاي سازه اي یا سیستم بادبندي می

 )2-4(شکل استفاده از سازه فضائی جهت عناصر قائم و سقف بصورت یکپارچه و یکسره  •

نی و اسـتاندارد  می تواند از آجر یا بلوکهاي سیمانی با رعایت شرایط ف  الزم به توضیح است که جنس دیوارهاي اشاره شده، •
باشد. با توجه به اینکه این دیوارها، معموالً در طرح معماري بخش مهمی از نمـاي   2800با ضخامت الزم مطابق آئین نامه 

 داخل و خارج سالن را تشکیل خواهد داد، لذا انتخاب نوع آن با رعایت نقطه نظرات معماري صورت خواهد گرفت.

 
 ي مستقلسازه فضایی با ستون ها -2-4شکل 

 اي  هاي پوسته سیستم   .4-1-3
 اي، موارد زیر قابل ذکر است: هاي پوسته در سیستم

 دار و یکپارچه هاي هندسی قوس اي، با و یا بدون استفاده از کابل و از جنس بتن مسلح در شکل هاي پوسته سیستم •

 .)Air-supported structure( هاي بادي و هوانشین اي با استفاده از سازه هاي پوسته سیستم •
اي مصرف  مصالح جداگانه  هاي جانبی از جنس خود پوسته بوده و عمالً هاي سقف و جداره اي پوشش هاي پوسته در سیستم

 )4-4و  3-4(شکل نخواهد شد. 
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 اي هاي پوسته هاي ساخته شده سیستم نمونه -3-4شکل 
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 هاي جانبی و سقف پوشش .4-2

 پوشش جانبی    .4-2-1
 بعدي و سه بعدي قابل طرح است:  دوش جانبی در سیستم هاي موارد کلی زیر در انتخاب پوش

 با طرح معماري هماهنگی داشته و از زیبائی الزم در نماي داخل و بیرون برخوردار باشد. •

 براي کاهش نیروهاي ناشی از زلزله تا حد امکان از مصالح سبک انتخاب گردد. •

 کن در اثر احتمال برخورد با آن فراهم نماید.نوع مصالح و جزئیات ساخت آن، ایمنی الزم را براي بازی •

 در مقابل آتش سوزي مقاوم باشد. •

 از نظر هزینه و سرعت اجراء قابل توجیه باشد. •

هاي معمارانه  هاي جانبی با رعایت شرایط اقلیمی و دیدگاه اي باشد، پوشش چنانچه سازه سالن بدون استفاده از دیوارهاي سازه
 خواهد بود.

 پوشش سقف    .4-2-2
شش سقف در سیستم هاي دو بعدي و سه بعدي باید از مصالح سبک انتخاب گردد و ضریب انتقال حرارت آن مناسب باشد، پو

 مصالح سبک قابل توصیه بشرح زیر است: 

 سانتی متر  6هاي ساندویچی با ضخامت حداقل  پانل •

 اي هاي پوسته هاي ساخته شده سیستم نمونه -4-4شکل 
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 یشه و پوشش حفاظتی از سمت داخلدار آلومینیومی یا گالوانیزه با استفاده از توري و عایق پشم ش هاي موج ورق •

 هاي ایرانیت با استفاده از توري و عایق پشم شیشه و پوشش حفاظتی از سمت داخل ورق •

  

 هاي کلی توصیه    .4-3
با توجه به اهدافی که در طرح سالن هاي ورزشی کوچک مطرح می شود، و نیز با در نظر گرفتن امکانات و مهارت هاي ساخت و 

 ور، موارد کلی زیر در جهت انتخاب نوع و سیستم سازه این سالن ها توصیه میگردد:ساز در نقاط مختلف کش

 اي معتبر محاسبه و اجرا گردد. نامه کل سیستم سازه و اجزاي آن باید بر طبق ضوابط آیین •

 پوشش اجزاي سازه اي فوالدي باید از یک سیستم رنگ آمیزي کامل و مقاوم برخوردار باشد. •

انتخاب شود که امکان پیش ساختگی در آن قابل اجراء باشد، به عبارت دیگر قطعات اصلی سازه اي  سیستم سازه به نحوي •
در محلی که امکان ساخت آن از نظر مصالح و تجهیزات با شرایط مطلوب فراهم میباشد، ساخته شده و سپس به محل کار 

 یچ و مهره اي توصیه می گردد.حمل و نصب گردد. شیوه نصب نیز بصورت ترکیبی از جوشکاري و اتصاالت پ

ابعاد قطعات پیش ساخته و نوع پروفیل و مصالح مصرفی آن بنحوي انتخاب و طراحی گردد که امکان حمل و نقـل آن بـه    •
 راحتی میسر باشد و شرایط نصب آن با حداقل تجهیزات و مهارت هاي فنی ممکن بوده و از سهولت کافی برخوردار باشد.

 بول برخوردار بوده و توجیه اقتصادي داشته باشد. از سرعت اجراي قابل ق •
 

 با در نظر گرفتن مطالب فوق سیستم هاي سازه اي زیر توصیه می شود:
 

 سیستم قاب هاي خمشی با استفاده از بادبند:

وفیل هاي در این سیستم میتوان جهت ستون ها و تیرها از مقاطع تیرورق(مقاطع ثابت یا متغیر) و یا مقاطع با استفاده از پر
 مختلف فوالدي و در اشکال هندسی مختلف استفاده کرد. 

 سیستم هاي سه بعدي با استفاده از سازه فضائی:

 دو طریق زیر در این روش پیشنهاد میگردد: •

 فلزي از نظر امکان پیش ساختگی) و سقف سازه فضایی  ستون هاي فلزي یا بتنی (ترجیحاً •

 ستون در اشکال هندسی متفاوت سیستم سازه فضایی یکپارچه جهت سقف و  •
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 هاي حرارتی و تهویه مقررات و معیارهاي طراحی سیستم  .5
هاي کوچک در مقیاس محله است که  آنچه در این فصل آمده است، ضوابط کلی و معیارهاي طراحی تأسیسات مکانیکی ورزشگاه

هاي آب، برق، گاز ...) با استفاده از استانداردهاي مرجع و معتبر ملی  بنایی (شبکه شرایط طرح، اقلیم منطقه و تأسیسات زیربا توجه به 
 المللی تهیه و ارائه شده است. و بین

با سرعت  شود سالن ورزشگاه فقط به تهویه کامل بینی می این طرح و انبوه سازي آن در سطح کشور، پیش  با توجه به شرایط ویژه
هواي مناسب در داخل مجهز شود، مگر در شرایط بسیار سخت اقلیمی با توجیه فنی و اقتصادي الزم سیستم سرمایش (با اولویت 

 سرمایش تبخیري) در نظر گرفته شود.

 هاي عمومی طراحی توصیه   .5-1
زشی، فضاهاي عمومی و هاي اصلی و کوچک، فضاهاي جنبی سالن ور هاي کوچک مرکب از سالن سازمان فضایی ورزشگاه

هاي  هاي عمومی طراحی براي سیستم باشد. توصیه هاي سرباز ورزشی و محوطه، می اداري، فضاهاي پشتیبانی ورزشگاه و زمین
 بودن عمر این گونه بناها به شرح زیر خواهد بود: ٭تأسیسات مکانیکی در فضاهاي یاد شده، با توجه به طوالنی

هـا و   ي جزئیات ساختمانی، انتخاب مصالح، تبادل حرارتی ناشی از تشعشع و هدایت از جـداره هاي الزم در اجرا با هماهنگی •
 ها تا حدامکان کاهش یابد. کف باید به حداقل ممکن برسد. جابجایی و نفوذ ناخواسته هواي بیرون از کلیه باز شوها و پنجره

حی شبکه تأسیساتی و انتخاب تجهیزات مربوطه بایـد بـر   در طرا ،برداري از این گونه بناهاي عمومی با توجه به تراکم بهره •
 بهداشتی بودن آنها تأکید بیشتري داشت.

هاي نگهداري و سهولت انجام تعمیرات در  تجهیزات تأسیسات مکانیکی و شبکه باید از نوع مقاوم، پردوام و با حداقل هزینه •
 طول عمر خود باشد.

در سطح کشور، بازده اقتصادي و عملکردي سیستم هاي مکـانیکی بایـد کـامالً    ها  سازي ورزشگاه با توجه به مقیاس و انبوه •
 مورد توجه و به حداکثر ممکن باشد.

هاي الزم جهت تجهیزات مضاعف و یـدك بـراي برخـی از آنهـا      بینی با توجه به کارکرد دائمی سیستم، ضروري است پیش •
 نظیر دیگ و پمپ در طراحی منظور گردد.

 طراحی و انتخاب تجهیزات مکانیکی و تبعیت از استانداردهاي رسمی الزامی است. رعایت نکات ایمنی در •

ها، باید مورد توجه ویـژه   با توجه به اهمیت منابع انرژي و لزوم حفاظت از آنها، بهینه سازي مصرف انرژي در بناي ورزشگاه •
 باشد.

 و دفع فاضالب ضروري است. هاي آب، هوا، صدا رعایت استاندارهاي محیط زیست در ارتباط با آلودگی •

 هاي اول و دوم همین مجلد ـ مراجعه شود به فصل ٭
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 هاي تهویه و حرارتی سیستم   .5-2
هاي تهویه و حرارتی در فضاهاي ورزشگاه، بویژه سالن ورزشی باید ضمن تأمین شرایط مطلوب با استفاده از تجهیزات  سیستم

گردد. در طراحی مکانیکی و الکتریکی، از نظر طراحی و ساخت هماهنگ با محیط و با نگرش بهینه سازي مصرف انرژي انتخاب 
ها به حداقل مورد نیاز روشنایی طبیعی محدود گردد. مصالح و جزئیات ساختمانی  معماري، سطوح با تبادل حرارتی زیاد مانند شیشه

 60الی  50مرتبط با دیوارها، سقف و کف با حداقل پرت حرارتی انتخاب و اجرا گردد. توضیح این که از کل انرژي مصرفی ساختمان 
گردد. لذا هر گونه اقدامی در جهت ارتقاي کیفیت ساختمان از دیدگاه  صرف گرمایش و سرمایش در فصول مختلف سال میدرصد آن 

اي  جویی در مصرف کل انرژي ساختمان شده و به تبع آن حفاظت از منابع انرژي و کاهش گازهاي گلخانه تبادل حرارتی باعث صرفه
 را سبب خواهد شد.

ا بخار با جابجایی طبیعی یهاي هوا گرم)، سیستم آب گرم  تمام هوا (مانند کوره  گرمایش، شامل سیستمهاي قابل توصیه  سیستم
باشد که با توجه به شرایط  (رادیاتورها، کنوکتورها) و سیستم آب گرم یا بخار و جابجایی اجباري (هواسازها، فن کویل، یونیت هیتر) می

هاي تبخیري  اي در شرایط بسیار حاد از طریق سیستم هاي کوچک محله مایش ورزشگاهشود. سر اقلیم و امکانات پروژه انتخاب می
» فضاهاي عمومی و اداري«(در صورت شرایط آب و هوایی سازگار) توسط کولر آبی یا هوا شور و اسپلیت یونیت و کولر گازي براي 

هاي طبیعی، از طریق تجهیزات مکانیکی نیز باید  ستمقابل توصیه است. به منظور تهویه فضاها، ضمن توجه به امکانات برقراري سی
تخلیه هواي آلوده یا گرم و دمش هواي تازه و پاك انجام شود. در انتخاب تجهیزات مربوط باید به شرایط کاري، کیفیت تجهیزات 

 ویژه از نظر ایجاد سرو صداي مزاحم و غیر استاندارد توجه نمود.

 شرایط محیطی   .5-2-1
تأمین شرایط مطلوب محیطی، بستگی به میزان و نوع فعالیت و سرعت جریان هوا در آن فضا دارد. لذا  دماي مورد نیاز براي

هاي سرد  درجه سانتیگراد در ماه 22درجه سانتیگراد تا حداکثر  10ها از  هاي ورزشی این نوع سالن دامنه دماي مناسب براي فعالیت
باشد به طوري که دماي مناسب و  پذیر و با امکان کنترل می تم گرمایشی انعطافها نیازمند یک سیس سال خواهد بود و طبیعتاً سالن

درصد،  60تا  40بینی شده را تأمین نماید. در ارتباط با رطوبت نسبی به طور معمول رطوبت نسبی  هاي پیش پایدار براي فعالیت
هاي ورزشی کوچک در مقیاس محله،  درسالن شرایط مطلوب (آسایش) را براي هر یک از رشته هاي ورزشی تامین می کند. ولی

 باشد. عامل دما و تنظیم آن بیشتر مورد نظر می

 میزان تهویــه   .5-2-2
شود، باید تازه و از نظر مشخصات، عاري از ذرات معلق و گازهاي خطرناك مانند اکسیدکربن  هوایی که به این منظور تأمین می

ها، باید تخلیه مکانیکی هوا جهت  در فضاهاي محبوس با توجه به شدت آالیندهباشد. به منظور کنترل کیفیت هواي داخل به ویژه 
تسهیل جایگزینی با هواي تازه انجام شود. این تخلیه باید از تمام نقاط فضاي مورد نظر و بدون ایجاد جریان هواي شدید یا صداي 

که تمام فضا را تحت پوشش قرار دهد و از ایجاد بیش از حد صورت پذیرد. توزیع هواي ورودي سالن ورزشی باید به نحوي باشد 
هاي ورود و تخلیه هوا نزدیک یکدیگر پرهیز شود تا حداکثر  بینی دریچه فضاي مرده با سکون هوا اجتناب شود. همچنین باید از پیش

 کارآیی سیستم توزیع هوا و استفاده از هواي تازه فراهم گردد و از اتالف انرژي جلوگیري شود.
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ها و غلظت مواد آالینده در فضاهاي جنبی آن  هاي ورزشی در سالن هویه رابطه مستقیم با شدت و تراکم فعالیتمیزان ت

هاي ورزشی باید مورد  هاي تهویه در سالن ها، موتورخانه و ...) دارد. نکته مهمی که در ارزیابی سیستم هاي بهداشتی، دوش (سرویس
هاي تهویه به منظور پاسخگویی به  برداري از سالن در مقابل توان و قابلیت سیستم یط بهرهترین شرا توجه باشد، لحاظ نمودن پرتراکم

هاي ورزشی بر حسب شرایط فعالیت و بازشوهاي سالن معموالً از نیم بار در ساعت در  آن است. به طور کلی تعویض هوا در سالن
هاي منفرد و ساده از سقف یا  داد ممکن است بوسیله هواکشکند. این تع زمستان تا شش بار در ساعت در فصل تابستان تغییر می

باالي دیوارها صورت پذیرد، یا اگر سالن به سیستم تهویه یکپارچه مجهز باشد به صورت مکانیکی و از طریق دستگاه مرکزي انجام 
جریان هوا در داخل سالن بسیار  پذیرد. در تهویه و تعویض هوا باید توجه کامل به بهداشت محیط نیز بشود. در سیستم تهویه، شدت

هاي  بازي باید به نحوي انتخاب شود که جریان مزاحم ایجاد نشود. سرعت هواي مناسب براي فعالیت مهم است، سرعت هوا در زمین
رت متر در ثانیه است، در این شرایط براي جلوگیري از افزایش درجه حرا 15/0ورزشی به ویژه بدمینتون در سالنهاي کوچک حدود  

سالن با تمهیدات ویژه، جریان هواي داخل محوطه بازي را ثابت نگهداشت، در مقابل در سایر مناطق سرعت جریان هوا را باال برد. 
فوت مکعب در  15لیتر در ثانیه) و براي نفر عادي  13فوت مکعب در دقیقه ( 25میزان هواي تازه براي ورزشکار در حال فعالیت 

 باشد. یه) میلیتر در ثان 5/7دقیقه (
هاي بهداشتی و دوش و رختکن از اهمیت زیادي برخوردار است. بر اساس  تهویه در فضاهاي جنبی سالن شامل سرویس

فوت مکعب در دقیقه  50هاي بهداشتی به ازاي هر توالت حداقل  المللی و مقررات ملی ساختمان در سرویس استانداردهاي معتبر بین
ه باید تأمین شود. براساس همین استانداردها براي فضاهاي رختکن و دوش، هواي تازه به میزان حداقل لیتر در ثانیه) هواي تاز 25(
جویی در  لیتر در ثانیه براي هر متر مربع) سطح اشغال باید تأمین شود. به منظور صرفه 5/2فوت مکعب به ازاي هر فوت مربع ( 5/0

توان  و غیر آلوده سایر فضاهاي جنبی آن که نیاز به تخلیه دارند، می» تقالیهواي ان«ها از  مصرف انرژي، در تخلیه هواي سرویس
 استفاده کرد.

 هاي گرمایش سیستم   .5-2-3
هاي  کند، سیستم با توجه به این که در برخی مناطق گرم اصوالً نیازي به سیستم گرمایشی نیست و تنها تهویه تکافو می

 شود: توجه به موضوع بند اول این فصل به شرح زیر توصیه می هاي کوچک با گرمایشی براي فضاهاي مختلف ورزشگاه

یـا کـوره هـواي گـرم بـا      » هیتـر  یونیـت «گرم توسط  شود، از هواي گرمایشی سالن اصلی و سالن کوچک توصیه می سیستم •
هـاي   کشی توزیع یا سیستم گرمایشی تابشی در صورت دسترسی به گاز شهري باشد. نکته مهـم در طراحـی سیسـتم    کانال

هواي گرم، توجه به پوشش کامل جریان هوا در سالن است که با توجه به ارتفاع زیاد سالن از تجمـع گرمـا در زیـر سـقف     
 جلوگیري شود.

هاي آلـومینیمی   گرم (شوفاژ) با پره گرمایش براي سایر فضاهاي ورزشگاه (عمومی و اداري و پشتیبانی)، سیستم گردش آب •
ت. با توجه به شرایط و امکانـات پـروژه، در فضـاهاي اداري و عمـومی خـاص ماننـد       هاي بهداشتی اس به ویژه در سرویس

 کارایی بهتري خواهد داشت. سرما) –(گرما  دو فصل» اسپلیت یونیت«چایخانه و تریا 
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 کشی هاي لوله سیستم   .5-3
ب باران که باید در طراحی هاي تأسیساتی مرتبط با آب آشامیدنی، بهداشتی، فاضالب و آ کشی هاي اجمالی پیرامون لوله توصیه

 هاي کوچک مد نظر قرار گیرد به شرح زیر است: ورزشگاه

 آب آشامیدنی   .5-3-1
هاي ورزشی باید منطبق بر استانداردهاي کیفی مشخص شده از طرف سازمان  آب آشامیدنی و بهداشتی، مورد نیاز در سالن

م تطبیق خصوصیات کیفی آب در دسترس با استانداردهاي بهداشت جهانی و وزارت نیرو از منابع سالم تهیه گردد. در صورت عد
مزبور، باید فرآیند تصفیه تا رسانیدن کیفیت آب مصرفی در حد مجاز و توصیه شده صورت پذیرد. در توزیع آب آشامیدنی، مشخصات 

بقت داشته باشد. طراحی المللی معتبر مطا کشی و سایر موارد باید با استانداردهاي ملی و بین مصالح، ضوابط نصب اجزاي لوله
هاي مهندسی مورد تأیید انجام شود. در نقاط اتصال شبکه توزیع آب سرد  کشی آب آشامیدنی داخلی ورزشگاه باید طبق روش لوله

هاي  کشی توزیع آب گرم مصرفی و نیز در نقاط مصرفی و نیز مصرف آب سرد و مانند لوازم بهداشتی و دستگاه مصرفی با شبکه لوله
کشی آب سرد  کشی آب گرم مصرفی به داخل شبکه لوله هاي الزم به عمل آید تا آب از شبکه لوله بینی ننده دیگر، باید پیشمصرف ک

 مصرفی جریان پیدا نکند.
زار عادي وجود داشته باشد، ــکشی باید در مسیرهایی انجام شود که فضاهاي الزم براي تعمیر، تعویض و کار با اب لوله

هاي  هاي تحت فشار بخصوص آب سرد و گرم و برگشت نباید به صورت کف خواب اجرا شود. در سرویس کههاي شب کشی لوله
کشی باید به روش تغذیه از باال و پشت کاشی کاري اجرا  گیري از خرابکاري (وندالیسم) لوله بهداشتی به جهت رعایت بهداشت و پیش

 شود.
 کشی توزیع آب آشامیدنی فشار آب لوله

 4ر آب شبکه لوله کشی آب آشامیدنی در پشت شیرهاي آب لوازم بهداشتی و در وضعیت بدون جریان نبایـد از  حداکثر فشا •
 بار بیشتر باشد.

کشی توزیع آب آشامیدنی، در پشت شیرهاي آب لوازم بهداشتی نباید از نیاز مربوطه بـه اسـتفاده    حداقل فشار آب شبکه لوله •
 ن، کمتر باشد.هاي بهداشتی به طور همزما کلیه سرویس

درجـه   65کشی توزیع آب سرد و آب گـرم مصـرفی در دمـاي کـار      حداکثر فشار کار مجاز همه قطعات و اجزاي شبکه لوله •
 پوند بر اینچ مربع) کمتر باشد. 150بار ( 10سانتیگراد نباید از 

 نوع مصالح

ر کیفیت ناشی از آب آشامیدنی که از شبکه آب کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی باید در برابر خوردگی و تغیی مصالح لوله
درصد سرب داشته باشند. موادي که براي  8کشی نباید بیشتر از  دهد، مقاوم باشد. مصالح لوله شهري به ساختمان انشعاب می

مقررات ملی و رسمی شود نباید سرب داشته باشد. انتخاب نهایی مصالح باید با رعایت استانداردها و  ها استفاده می بندي در دنده آب
 کشور صورت پذیرد.
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 اجراي شبکه

مقررات اجرایی و مرتبط با لوله کشی آب سرد و گرم از جمله نصب شیرهاي تخلیه هوا در نقاط باالي شبکه، شیر تخلیه در نقاط 
ها استفاده از  شبکه به دستگاهها از طریق غالف در مصالح بنایی، استفاده از مهره ماسوره در اتصال  کشی، عبور لوله پایین شبکه لوله

شیرهاي ایزوله کننده هر واحد مصرف کننده با امکان دسترسی آسان، رعایت حفاظت آب آشامیدنی از آلودگی، از جمله رعایت فاصله 
هاي خروج آب در اتصال به لوازم بهداشتی و جلوگیري از برگشت جریان آب ناشی از فشار معکوس یا مکش سیفونی  هوایی دهانه

 باید دقیقاً مورد توجه قرار گیرد.

 آب گرم مصرفی   .5-3-2
 

 دما و فشار کار طراحی

باشد. حداکثر دماي کار طراحی باید  درجه سانتیگراد می 60تا  43حداقل و حداکثر دماي آب گرم مصرفی در نقطه خروجی از شیر 
ها و  در کاهش دماي آب و اتالف انرژي همه لوله بار باشد. براي جلوگیري 10درجه سانتیگراد و حداکثر فشار کار طراحی باید  65

کشی آب گرم مصرفی باید با عایق گرمایی و با ضخامت الزم پوشانده شود. همچنین براي جلوگیري از اتالف آب،  دیگر اجزاي لوله
ب گرم خروجی از حد کشی آب گرم مصرفی باید لوله برگشت داشته باشد تا آب گرم مصرفی همواره گردش داشته باشد و دماي آ لوله

 تعیین شده کمتر نباشد.
 کنترل فشار و دما

درجه سانتیگراد و شیر اطمینان فشار با  99کن مورد استفاده باید عالوه بر تجهیز به شیر اطمینان دما براي تخلیه در  آب گرم
دما باشد، به طوري که به کمک آن بتوان بار (یا شیر ترکیبی دما ـ فشار)، مجهز به کنترل خودکار  10تنظیم در حداکثر فشار تخلیه 

 دماي آب گرم مصرفی را از حداقل تا حداکثر مورد نیاز تنظیم کرد.
 5/1هاي آب سرد و گرم پس از شستشو و ضد عفونی توسط محلول کلر باید با آب آشامیدنی و با فشاري معادل  آزمایش شبکه

 داقل یک ساعت انجام پذیرد.بار به مدت ح 10برابر فشار کار طراحی با فشار حداقل 

 فاضــالب   .5-3-3
باشد از طریق  هاي فاضالب می ها و سایر تولید کننده هاي بهداشتی، دوش ها که عمدتاً مرتبط با سرویس فاضالب ورزشگاه

اه آوري فاضالب شهري و یا دستگ خارج از ساختمان مرتبط با شبکه جمع(منهول)آوري شده و به محل آدم رو  هاي ثقلی جمع شبکه
تصفیه فاضالب خصوصی در محوطه براي تصفیه تا استانداردهاي مشخص شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست هدایت و دفع 

ب اجراي لوله کشی باید با ضوابط مندرج در استانداردها و مقررات فاضالب، مشخصات مصالح و ضوابط نص کشی گردد. در لوله می
هاي قائم،  هاي افقی، لوله کشی فاضالب، شامل شاخه داشته باشد. در طراحی و محاسبات لولهالمللی معتبر تطبیق  رسمی کشور یا بین

لوله اصلی افقی ساختمان رعایت اصولی نظیر جریان ثقلی و تمیز شدن خودکار شبکه، جلوگیري از نشت، جریان بدون صدا و لرزش، 
ها و  ها، جلوگیري از فرسودگی لوله مناسب جهت رفع گرفتگی لوله جلوگیري از نفوذ هوا و گازهاي آلوده به داخل ساختمان، تمهیدات

ها و اتصاالت، جلوگیري از گرفتگی، تراکم هوا و یا رسوب در مسیر  هاي الزم براي جلوگیري از خوردگی لوله بینی اتصاالت، پیش
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یرد. فاضالب خروجی از هر یک از واحدهاي ها باید مورد نظر قرار گ کشی عبور جریان فاضالب و محدود نمودن تغییرات فشار در لوله

بهداشتی باید به طور جداگانه و با واسطه سیفون به شاخه افقی فاضالب یا لوله قائم متصل شود مگر آنکه سیفون جز یکپارچه با 
باید با تأمین شیب هاي اصلی افقی در انتهاي شبکه  هاي افقی، قائم و لوله لوازم بهداشتی باشد. جریان فاضالب در داخل کلیه لوله

باشد. مقدار شیب  مناسب و به طور ثقلی صورت گیرد. تخلیه فاضالب از لوله با قطر بزرگتر به کوچکتر در هر صورت مجاز نمی
فوت بر  3/2متر بر ثانیه ( 7/0اي باشد که سرعت جریان فاضالب در داخل لوله حداقل برابر  هاي افقی فاضالب باید به اندازه لوله

هاي افقی فاضالب نباید بیش  ها به طور خودکار تأمین شود و هیچ رسوبی در لوله باقی نماند. شیب لوله باشد تا شستشوي لولهثانیه) 
 درصد باشد. 5از 

ها در مواردي نظیر باالترین نقطه هر شاخه افقی،  کشی فاضالب به منظور بازدید و در موارد لزوم رفع گرفتگی لوله در طراحی لوله
ترین قسمت لوله قائم فاضالب، روي لوله فاضالب خروجی از ساختمان دریچه بازدید با  درجه، پایین 45هاي افقی بیش از  هتتغییر ج

هاي با قطر نامی بزرگتر  اینچ به اندازه قطر نامی لوله، و در لوله 4هاي تا قطر  بینی گردد. اندازه دریچه بازدید در لوله قطر مناسب پیش
 ملیمتر) باشد. 100اینچ ( 4 دست کم باید همان

بند و هوا بند باشد. مصالح  متر ستون آب)، از داخل و خارج به طور دائم آب 6بار ( 6/0کشی فاضالب باید در برابر فشار  لوله
نتیگراد در درجه سا 95درجه سانتیگراد مقاوم باشد و در برابر دماي تا  65کشی فاضالب باید در برابر دماي فاضالب داخل لوله تا  لوله

 مدت کوتاه و گذرا مقاومت کند.

 هواکش فاضالب   .5-3-4
کشی باید با استانداردهاي ضوابط و مقررات رسمی  در لوله کشی هواي فاضالب، مشخصات مصالح و ضوابط نصب اجزاي لوله

کشی فاضالب یا به منظور  هالمللی معتبر تطبیق داشته باشد. لوله کشی هواي فاضالب به منظور ایجاد جریان هوا در لول کشور یا بین
 رود. تأمین جریان هوا در داخل شبکه فاضالب و حفاظت آب هوابند سیفون در برابر فشار معکوس یا مکش سیفونی بکار می

کشی هواي فاضالب  هاي مهندسی مورد تأیید انجام شود. لوله کشی هواي فاضالب ساختمان باید طبق روش طراحی لوله
کشی فاضالب بهداشتی ساختمان  هاي قائم باید با هدف خروج هوا و دیگر گازهاي شبکه لوله افقی و لوله هاي ساختمان، شامل شاخه

کشی فاضالب که ممکن است بر اثر فشار معکوس یا مکش سیفونی  به فضاي خارج از آن و محدود نمودن تغییرات فشار در لوله
وده به داخل ساختمان) طراحی و اجرا گردد. سیفون هر یک از لوازم ها (در نتیجه نفوذ گازهاي آل سبب شکستن آب هوابند سیفون

کشی هواي فاضالب  بهداشتی باید شاخه هواکش جداگانه داشته باشد که بعد از سیفون به شاخه افقی فاضالب متصل شود. لوله
 بند و گازبند باشند. ساختمان شامل لوله و اتصاالت باید کامالً آب

 VENT STACKه فاضالب توالت هم دارد، باید دست کم یک لوله هواکش قائم اصلی به صورت کشی فاضالب ک شبکه لوله
 30باید از قسمت باال، بدون کاهش قطر تا هواي آزاد روي بام (دست کم  VENT STACKداشته باشد. هر لوله قائم هواکش یا 

 بد.سانتیمتر باالتر از کف بام) و یا بیشتر از حداکثر ارتفاع برف ادامه یا
ترین قسمت به لوله قائم فاضالب متصل شود. انتهاي لوله قائم هواکش (محل تخلیه گاز) از هر  لوله قائم هواکش باید در پایین

درجه باشد و  45نوع بازشو، باید دست کم سه متر فاصله داشته باشد. زاویه اتصال لوله هواکش به لوله افقی فاضالب نباید کوچکتر از 
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سانتیمتر باالتر از لبه  15هر یک از لوازم بهداشتی بالفاصله پس از اتصال باید به طور عمودي تا دست کم لوله خشک هواکش 

 سرریز آن دستگاه که هواکش براي آن نصب شده است، باال رود.
داوم در درجه بار مقاومت م 6/0بند و هوابند بودن در فشار  هاي فاضالب آب یکش کشی هواکش فاضالب نظیر لوله شرایط کار لوله

 باشد. درجه سانتیگراد می 65حرارت 

 کشی آب باران لوله   .5-3-5
گردد، آب باران به صورت شره اي  دار استفاده می هاي شیب هاي ورزشی با توجه به نوع سازه و دهانه آنها معموالً از سقف در سالن

بینی شده در کف آبروها  هاي پیش طریق خروجی به طرف خارج ساختمان تخلیه می شود یا به آبرو (گاترهاي) دو طرف هدایت و از
گردد. ترجیحاً در هدایت آب باران به تراز همکف بهتر است از  یابد تخلیه می هاي هدایت آب باران که به زیر آبرو اتصال می به لوله

هدایت گردند و ضمن  ها به صورت قائم به تراز همکف هاي افقی زیر سقف (بخصوص در عرض سالن) اجتناب شود و لوله کشی لوله
هاي مختلف مانند  ها به خارج هدایت و به روش سانتیمتر باالتر از کف سالن) لوله 30بینی دریچه بازدید در قسمت انتهایی ( پیش
هاي آب سطحی تخلیه و دفع گردد. در صورت وجود موانع براي هدایت قائم رایزرهاي آب باران  هاي جذبی آب باران یا شبکه چاه
هاي فوالدي اپوکسی شده که مجهز به دریچه بازدید نیز باشد،  هاي سالن با لوله در مسیرهاي محدود افقی در طول و کناره توان می

هاي آب باران در مقابل  جهت تغییر مسیر و سپس هدایت قائم آب باران به تراز هم کف و دفع آن استفاده نمود. جهت حفاظت لوله
ها از داخل سالن به طبقه  شود که رایزرهاي آب باران سالن ین حفظ نماي بیرونی، توصیه میزدگی در مناطق سردسیر و همچن یخ

 همکف هدایت و سپس به خارج دفع گردد.
کشی فاضالب ساختمان کامالً جدا باشد. استاندارد و مقررات مرتبط با مشخصات  لوله کشی آب باران داخل ساختمان باید از لوله

 باشد. کشی فاضالب ساختمان می کشی، مشابه لوله ی در لولهمصالح و ضوابط نصب اجرای
هاي مهندسی مورد تأیید انجام شود. پیش از طراحی  هاي جنبی آن باید طبق روش کشی آب باران سالن و ساختمان طراحی لوله

شود، به شبکه آب  می باید اطالعات کافی از محوطه خارج ساختمان و چگونگی اتصال لوله اصلی آب باران که از ساختمان خارج
باران شهري، چاه جذبی یا هر روش دفع دیگر به دست آورد. رقوم لوله اصلی آب باران خروجی از ساختمان باید با توجه به روش دفع 
آب باران در محوطه مشخص شود. مقدار حداکثر بارندگی در محل پروژه در مدت یک ساعت مداوم و براساس دوره برگشت مناسب 

 ي رسمی استخراج شود.از آمارها
میلیمتر باالتر از  100کفشوي آب باران باید از جنس مقاوم به خوردگی بوده و به ترتیبی باشد که شبکه صافی آن دست کم تا 

گر هاي افقی (ا ترین قسمت لوله قائم آب باران، در نقاط تغییر جهت لوله بام ادامه یابد. به منظور بازدید و رفع گرفتگی باید در پایین
بینی گردد. اندازه دهانه دریچه بازدید روي  هاي افقی اصلی دریچه بازدید پیش درجه باشد)، روي لوله 45زاویه تغییر جهت بیش از 

میلیمتر  100هاي با قطر نامی بزرگتر دست کم  اینچ) باید برابر قطر لوله و در لوله 4میلیمتر ( 100هاي آب باران تا قطر نامی  لوله
هاي مناسب و به  هاي افقی باید با تأمین شیب هاي قائم و لوله آب باران در داخل آبرو (گاتر)، کفشوي آب باران بام، لوله باشد. جریان

 هاي افقی آب باران در داخل ساختمان باید یک درصد باشد. طور ثقلی صورت گیرد. حداقل مقدار شیب لوله
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 هاي برقی و روشنایی مقررات و معیارهاي طراحی و اجراي سیستم   .6

 مبانی طراحی، اجرا و مالحظات پایه  .6-1
هاي کوچک موارد زیر باید در نظر گرفته شده و رعایت  در طراحی و اجراي سیستم هاي تأسیسات برقی ورزشگاه

 شود:

 برآورد میزان بار الکتریکی  .6-1-1

 هاي کوچک باید به شرح زیر پیش بینی و تعیین شود: عادي و اضطراري در ورزشگاهمیزان بار الکتریکی 

بینی مصارف ذخیره براي روشنایی عمومی، روشنایی  تأسیسات روشنایی شامل مصارف عادي و اضطراري و پیش •

هاي ورزشـی مختلـف، روشـنایی منـاطق فرعـی، روشـنایی خـارج از سـاختمان و          اختصاصی در رابطه با فعالیت

 روشنایی عالئم و تابلوها.

هاي پخش صدا، تسهیالت پخش تلویزیونی، تـابلو امتیـازات، شـارژر مرکـز      تجهیزات مختلف برقی شامل سیستم •

ها و فریزرها و سایر وسایل برقی مورد استفاده در بوفـه، آبدارخانـه و ماننـد     تلفن، سیستم هشدار حریق، یخچال

 آن.

 ها و تجهیزات اداري و ورزشی ثابت و سیار. براي تغذیه دستگاه پریزهاي عمومی و اختصاصی مورد لزوم •

هـا ازدیـاد فشـار     ها، پمـپ  هاي مربوط، آبگرمکن هاي گرمایش، تهویه و هواکش تأسیسات مکانیکی شامل سیستم •

 نشانی و در موارد الزم باالبرها و غیره. آب سرد و گرم و آتش

 تأمین نیروي برق   .6-1-2
 

 متوسط زمینیانشعاب هوایی یا پست فشار 

ورزشی، ابعاد بناها و تجهیزات مورد مصرف  فعالیتهايهاي کوچک بر حسب تعداد  مجموع بار الکتریکی ورزشگاه

متفاوت خواهد بود و ممکن است با توجه به موارد مصرف از یک ترانسفورماتور هوایی استفاده شود و یا در صورتی که 

د، احداث یک پست برق فشار متوسط زمینی براي تأمین برق ورزشگاه یا نهایتاً یک مجموعه ورزشی کامل مورد نظر باش

 مجموعه ضروري باشد. 

هوایی یا  تاي محل مورد نظر نسبت به ایجاد انشعاب پس در این گونه موارد باید ضمن مذاکره با شرکت برق منطقه

بلو فشار متوسط و فشار ضعیف و پست فشار متوسط زمینی شامل نوع، تعداد، ظرفیت و روش نصب ترانسفورماتور، تا

(تجدید  110-1شماره نشریه  15و  12، 11، 10، 6، 5خازن اصالح ضریب قدرت براساس ضوابط مندرج در فصلهاي 

 نظر اول) اقدام شود.
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 سیستم برق اضطراري

ویزیونی هاي ورزشی و پخش تل براي تأمین نیروي برق اضطراري در مواقع قطع جریان برق عادي در هنگام فعالیت

بینی شود. ظرفیت موتور ـ  باید مولد برق اضطراري دائمی از نوع خودکار، با قدرت کافی و متناسب با نیاز ورزشگاه پیش

هاي  هاي روشنایی، سیستم گرمایش و سرمایش، هواکش اي تعیین شود که حداقل برق مورد نیازچراغ ژنراتور باید به گونه

د. مشخصات فنی مولدهاي برق اضطراري، استاندارد ساخت و روش نصب آن باید با تهویه و تجهیزات ویژه را تأمین کن

هاي کوچکتري که  (تجدید نظر اول) مطابقت نماید. در ورزشگاه 110-1نشریه ضوابط و معیارهاي مندرج در فصل نهم از 

ق اضطراري استفاده شود قطع جریان برق کمتر رخ می دهد ممکن است از موتور ـ ژنراتورهاي قابل حمل به عنوان بر

هاي الزم انجام شده باشد. سیستم برق  بینی ها پیش مشروط بر این که در طرح تابلوهاي فشار ضعیف در این گونه مکان

 داشته باشد. 5-1-6اضطراري باید قابلیت الزم را براي مدیریت بحران با توجه به موضوع بند 

 ها سیستم  انعطاف پذیري   .6-1-3

 پذیري به شرح زیر صورت گیرد: هاي کوچک باید با رعایت انعطاف اجزاي تأسیسات برقی ورزشگاهها و  انتخاب سیستم

هاي روشـنایی و   برداري از سیستم هاي ورزشی و در نتیجه تغییر شرایط بهره هاي متنوع سالن با توجه به استفاده •

پذیر بـوده و بـه سـهولت و بـا      عطافاي طراحی شود که ان هاي الکتریکی باید به گونه نیرو در کوتاه مدت، سیستم

 هاي مختلف قابل انطباق باشد. سرعت با نیازهاي الکتریکی کاربري

هاي سیستم هاي فشار ضعیف و جریان ضعیف و همچنین محل نصب و  ها و کابل کشی کشی ها، لوله مسیر کانال •

اي انتخاب شـود کـه در زمـان     چگونگی استقرار اجزاي تأسیسات الکتریکی درون فضاهاي مورد نظر باید به گونه

 انجام تغییرات بتوان به آسانی به آنها دسترسی پیدا کرد.

هاي کوچک باید با در نظـر گـرفتن نیازهـاي     تابلوهاي توزیع اصلی نیم اصلی و فرعی عادي و اضطراري ورزشگاه •

در نظـر گـرفتن بـار اضـافی     ها و کلید اصلی تابلو باید با  آتی طراحی شود. در این تابلوها ظرفیت الکتریکی شینه

درصد اضـافه در   25بینی و محاسبه شود. فضاي خالی داخل تابلو و مدارهاي یدکی باید تا میزان  مورد نیاز پیش

 نظر گرفته شود.

اي تعیین شود کـه   هاي کابل باید به گونه ها و همچنین سینی ها و کابل هاي برق و مجاري عبور سیم ظرفیت لوله •

مدار در مسیرهاي اصلی و احتمالی فراهم باشد و از حداکثر ظرفیت و اندازه نامی مجـاز ایـن   امکان اضافه کردن 

بینی فضاي رزرو براي اضافه کردن مدار و یا افزایش سطح مقطع مدار براي  مجاري استفاده نشود. بنابر این پیش

 ذیري ضروري خواهد بود.پ پاسخگویی به تغییرات و افزایش تقاضاي بار با هدف تأمین شرایط براي انعطاف
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 جویی در مصرف انرژي صرفه   .6-1-4

 جویی در مصرف انرژي به شرح زیر طراحی و اجرا شود. هاي کوچک باید با توجه به صرفه تأسیسات الکتریکی ورزشگاه
 

 سیستم روشنایی

هاي  و تعداد چراغ هاي راندمان باال استفاده شود المقدور از چراغ به منظور اطمینان از مصرف حداقل انرژي باید حتی

روشن شده در هر نوبت صرفاً در حد تأمین روشنایی مورد لزوم براي کاربري مشخص باشد. در طراحی روشنایی موارد 

 زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

با توجه بـه   2هاي فتو ولتائیک همچون استفاده از نور روز و سیستم 1هاي تجدید پذیر ترکیب و ادغام اصول انرژي •

 آن. 3ه دوره عمر مفیدهزین

 ، مادون قرمز و دیگر انواع آن4هاي موسوم به حسگر کنترل تصرف ماوراي صوتی استفاده از سیستم •

 هاي مختلف ساختمان بندي شده براي بخش استفاده از کلیدهاي کنترل زمان •

 به کارگیري وسایل قطع روشنایی مصنوعی هنگام غلبه روشنایی طبیعی •

 ریزي شده براي کنترل روشنایی ساختمان اي برنامهه به خدمت گرفتن سیستم •
 

 تجهیزات مکانیکی مصرف کننده برق

 هاي کوچک موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد: در طراحی تأسیسات مکانیکی ورزشگاه

نهـا  ها و مقدار انرژي مصرفی آ کننده انرژي الکتریکی باید با بررسی و ارزیابی راندمان دستگاه هاي مصرف دستگاه •

 انتخاب شود.

 (چند سرعته) انتخاب شود. 5هاي فرکانس متغیر هاي تخلیه هوا باید از انواع مجهز به محرك موتورها و فن •

 حفاظت در برابر زلزله  .6-1-5

باشد، باید به منظور کاهش » متوسط«یا » باال«ها در محلی ساخته شود که سطح خطر زلزله  در مواردي که ورزشگاه

هاي الزم به  بینی فاظت از جان افراد حاضر در ورزشگاه، در طراحی و اجراي تأسیسات برقی پیشمخاطرات احتمالی و ح

 شرح زیر به عمل آید.

ها و تجهیزات برقی مورد استفاده از قبیل موتـور ـ ژنراتـور، تابلوهـاي اصـلی و فرعـی، ترانسـفورماتورها،         دستگاه •

هاي الکتریکـی و الکترونیکـی و ماننـد     ت و آویز، دستگاههاي نصب ثاب کشی، چراغ هاي کابل و مجاري کابل سینی

 هاي ناشی از زلزله مقاوم باشد. اي طراحی، ساخته و سوار شده باشد که در برابر تکان آن، باید به گونه

1 - Renewable Energy 
2 - Photovoltaic Systems 
3 - Life Cycle Cost 
4 - Ultrasonic Occupancy Sensors 
5 - Variable Frequency Drives 
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اي مهار شده باشد که زلزلـه موجـب از کـار افتـادن       اجزاي تأسیسات برقی باید در محل نصب و استقرار به گونه •

 ها نشود. تصادم، حرکت ناخواسته، پرتاب شدن، قطعی مدارها و شبکهها،  سیستم

هـا و   نامـه  سـاختمان بایـد براسـاس ضـوابط منـدرج در آیـین        اتصال هر یک از اجزاي تأسیسات برقی بـه سـازه   •

 هاي معتبر همچون استانداردهاي زیر انجام شود. العمل دستور

  FEMA 356/11اندارداي ساختمان برابر است سازي اجزاي غیر سازه مقاوم •

 UL1508 Luminaries – Lighting Fixtures and Supports                ها در برابر زلزله حفاظت و نصب چراغ •

 اي در برابر زلزله   الزامات نگهداري اجزاي غیر سازه •
Seismic Restraint Requirements for Non-Structural Components (Section 13081) 

 یستم روشناییس   .6-2

 هاي اصلی و فرعی روشنایی سالن   .6-2-1

ها  ها و برخی گردهمایی هاي ورزشی امروزه اغلب به عنوان یک سالن چند منظوره براي برگزاري انواع ورزش سالن

اي  ها باید به گونه گیرد، به همین مناسبت سیستم روشنایی رویدادهاي ورزشی و دیگر فعالیت مورد استفاده قرار می

و اجرا شود که شدت روشنایی الزم در سالن براي هرنوع فعالیت بدون ایجاد خیرگی غیر قابل قبول تأمین شود. طراحی 

 ها موارد زیر باید مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود: در طراحی و اجراي این گونه سیستم
 

 هاي تغذیه سیستم توزیع، کنترل و مدار

ها بدون ایجاد تغییر در سیستم توزیع بـا   ترتیبی طراحی شود که چراغ هاي روشنایی باید به سیستم تغذیه چراغ •

 مدار نهایی قابل جابجایی، برداشت یا اضافه نمودن باشد.

 هاي روشنایی سالن باید از اتاق کنترل و به وسیله مدیریت بنا صورت گیرد. کنترل قطع و وصل چراغ •

 یدادهاي ویژه در نظر گرفته شود.هاي اضافی براي رو در طراحی سیستم توزیع باید ظرفیت •

اي مرتبط شـود کـه در مواقـع تخلیـه      به گونه 6ها باید به سیستم اعالم حریق به صورت هم قفلی روشنایی سالن •

 ها فوراً و بطور خودکار به حداکثر روشنایی برسد. اضطراري چراغ

 ها چــراغ

کام مکانیکی کـافی برخـوردار باشـد. ایـن گونـه      هاي اصلی و فرعی باید از استح هاي مورد استفاده در سالن چراغ •

هاي بخار سدیم با فشـار زیـاد انتخـاب شـود.      ) و یا چراغMetal Halideها ممکن است از انوع متال هالید ( چراغ

 تر خواهد بود. جویی در مصرف انرژي مناسب هاي بخار سدیم با فشار زیاد از نظر صرفه چراغ

6 - Interlock 
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یا مشـابه آن طراحـی و    BS 4533یا   IEC 60598 ،IEC 61167تانداردهاي هاي مورد مصرف باید برابر اس چراغ •

 ساخته شده باشد.

هاي قابل تنظیم در تمام جهات قرار دارد، بنابراین چگونگی استقرار و زاویه  ها معموالً بر روي پایه این گونه چراغ •

 ها نشود. گی براي بازیکنها باید به ترتیبی تعیین شود که موجب هیچگونه ناراحتی ناشی از خیر چراغ

فـاز یـا ترجیحـاً از     هاي فلورسنت بر روي توپ متحرك بایـد از بـرق سـه    به منظور اجتناب از اثرات نوسانی چراغ •

هاي گازي با فشار زیاد استفاده شود. در این گونه موارد همچنین ممکن است از  هاي با تناوب باال و یا چراغ چراغ

 ) استفاده شود.Electronic Ballastباالست الکترونیکی (

هاي مورد استفاده در فضاي سالن باید مجهز به سبد حفاظتی بوده و کاهش نور ناشـی از آن در محاسـبات    چراغ •

 روشنایی منظور شود.

متـر   7/6هـا حـدود    هاي ورزشی ممکن است متفاوت باشد لیکن حـداقل ارتفـاع نصـب چـراغ     ارتفاع سقف سالن •

 توصیه شده است.

 شدت روشنایی

ها از نـوعی باشـد کـه نـور آن تمـامی       لوکس در سطح کف باشد و چراغ 100میزان روشنایی  سالن باید حداقل  •

لوکس باید در نظـر گرفتـه    300سالن را روشن کند. شدت روشنایی سالن براي ورزش عمومی و تفریحی حدود 

لـوکس و   500روشنایی تا حداقل هاي نمایشی مورد نظر باشد این  شود و در صورتی که مسابقات و دیگر فعالیت

 لوکس قابل افزایش خواهد بود. 1500در شرایط پوشش تلویزیونی تا 

) یـا  Dimmerسـوگر (  روشـنایی بـا اسـتفاده از کـم     هاي کنترل  سیستم روشنایی باید با استفاده از روش طراحی  •

 ) صورت گیرد.Switchingکاربري روش کلیدزنی (

هاي مختلفی که بـر حسـب رویـداد مـورد نظـر       باید سطح کف آن به بخش براي طراحی روشنایی سالن ورزشی •

داراي اندازه و موقعیت متفاوتی است تقسیم شود و طراحی تنویر هر بخش بر حسب نوع فعالیـت مربـوط انجـام    

-2از نشریه شماره  4-2-1هاي ورزشی به بند  شود (براي ضوابط مربوط به روش طراحی سیستم روشنایی سالن

رجـوع  » هاي کشور جلد دوم، مقررات و معیارهاي طراحـی مراکـز ورزشـی    موازین فنی ورزشگاه«عنوان با  132

 شود.)

 ) درج شده است.1-6هاي سرپوشیده در جدول ( ها در سالن شدت روشنایی توصیه شده براي انواع ورزش •
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 ها شدت روشنایی براي انواع ورزش -1-6جدول 

 نوع ورزش

 بسکتبال بدمینتون

والی
بال

 

 تنیس رومیزي

ش
ورز

 
هاي 
 

عمومی و تفریحی
 

شتی
ک

 

ک
ژیمناستی

 

ت 
سابقا

م
 

غیر
 

رسمی
 

تفریحی
 

ت 
سابقا

م
 

غیر
 

رسمی
 

تفریحی
 

ت 
سابقا

م
 

غیررسمی
 

تفریحی
 

 100 300 100 200 لوکس ٭شدت روشنایی
تا  300

500 
300 200 300 

تا  300

500 

 تا 300

500 

 

 از کف در نظر گرفته شده استسانتیمتر  90ـ شدت روشنایی براي تراز  ٭

 روشنایی فضاهاي عمومی، اداري و پشتیبانی   .6-2-2

 لوکس در نظر گرفته شود. 400شدت روشنایی عمومی ورودي و البی باید حدود  •

اي طراحی شود که در مدت اجـراي رویـدادهاي ورزشـی تمـامی راهروهـا       سیستم روشنایی راهروها باید به گونه •

 لوکس بدون ایجاد خیرگی براي بازیکنان قابل تنظیم باشد. 20ن صفر تا روشن باشد و شدت روشنایی بی

در مواقع تخلیه اضطراري سیسـتم روشـنایی ورودي، البـی و راهروهـا بایـد بـا اسـتفاده از سیسـتم هـم قفلـی            •

)Interlockهـا بـه طـور خودکـار بـه       اي متصل شود که میزان روشـنایی چـراغ   ) به سیستم اعالم حریق به گونه

 ر برسد.حداکث

 ) ارائه شده است.2-6هاي کوچک در جدول ( هاي مختلف ورزشگاه شدت روشنایی فضاها و اتاق •

 هاي کوچک هاي ورزشگاه شدت روشنایی عمومی فضاها و اتاق -2-6جدول 
 شدت روشنایی عمومی (لـوکـس) عنوان فضا یا اتاق

 500 پیشخوان اطالعات

 400 کیوسک چاي و نوشابه

 500-300 اتاق اداري

 200-100 هاي اولیه اتاق کمک

 200 انبار و تجهیزات ورزشی

 200-100 رختکن ورزشکاران

 200-100 هاي بهداشتی سرویس
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هـا   هاي کم مصرف تأمین شود. انتخاب نوع و طرح چـراغ  روشنایی مناطق فرعی یاد شده باید با استفاده از چراغ •

 انجام شود. باید با طرح سقف و سایر تناسبات محل مورد نظر
 

 روشنایی ایمنی (فرار از آتش)

العمـل اجرایـی محافظـت     دسـتور «بـا عنـوان    112روشنایی ایمنی باید براساس ضوابط مندرج در نشریه شماره  •

و همچنین مبحث سیزدهم از مقررات ملی ساختمانی ایران، بـراي راهروهـا و   » ها در برابر آتش سوزي ساختمان

بینی شود. تغذیه روشـنایی   پیش» خروج اضطراري«و براي پله فرار با عالمت » وجخر«هاي خروجی با عالمت  راه

هاي آن باید داراي باتري قابل شارژ با باتري شارژر باشد  ایمنی از برق اضطراري بوده و عالوه بر این تغذیه، چراغ

بـراي روشـنایی تـأمین    و حداقل بتواند براي مدت دو ساعت در مواقعی قطع کامل برق اضطراري، قدرت الزم را 

 نماید.

هاي فرار باید براي یکی از اسـتانداردهاي معتبـر و شـناخته شـده جهـانی       طراحی و اجراي سیستم روشنایی راه •

 مانند منابع زیر انجام شود.
BS 5266: Emergency Lighting 

IEC 60598-2-22: Luminaires for Emergency Lighting 

 اتیوروشنایی عالئم، تابلوها و دکور

عالئم روشنی که براي راهنمایی در مسیر ورود و خروج و یا اطالعات عمومی به کـار بـرده    ،در سیستم روشنایی •

اي اسـتقرار یابـد کـه موجـب آزار      بینی و در نظر گرفته شود. این گونه عالئـم بایـد بـه گونـه     شود، باید پیش می

 بازیکنان نشود.

هـاي   هـاي دکوراتیـو نیـز در محـل     هـا و چـراغ   هاي اعالنات و آگهیدر طراحی روشنایی همچنین باید براي تابلو •

 مناسب روشنایی الزم و سیستم تغذیه در نظر گرفته شود.

 

 روشنایی خارج ساختمان

هاي  افکن هاي کوچک باید موارد روشنایی خارج از سالن مانند نور در طراحی و اجراي سیستم روشنایی ورزشگاه

ها و پیاده روهاي منتهی به سالن و همچنین در موارد الزم عالئم  ه پارکینگ و خیاباناطراف ساختمان، روشنایی محوط

 راهنمایی روشن نیز در نظر گرفته شود.

 اي هاي رایانه هاي نیرو، مخابرات و داده پریزها و خروجی   .6-3
ها و غیره  ي گردهماییبه منظور تأمین خدمات الکتریکی مورد نیاز براي برگزاري رویدادهاي ورزشی و احیاناً برگزار

 بینی شود. هاي ورزشی، یک سیستم فراگیر شامل موارد زیر بر حسب نیاز باید در دیوارها و سقف سالن پیش در سالن
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 برق اصــلی •

 مخابرات •

 اي اتصاالت رایانه •

 هاي پخش صدا ورودي •

 اتصاالت کنترل روشنایی •

 هاي پخش تلویزیونی کابل •

 اتصاالت مربوط به تابلو امتیازات •

 ها هاي دیواري سالن خروجی   .6-3-1

هاي  شود، به منظور تأمین نیروي برق براي دستگاه بینی نمی هاي کفی پیش با توجه به این که در این پروژه کانال

هاي الزم در دیوارهاي  اي باید خروجی هاي رایانه هاي عمومی و برقراري اتصاالت مخابراتی و داده ورزشی و دیگر کاربري

هاي اختصاصی برق باید داراي حفاظت الزم و آمپراژ متناسب با مورد مصرف و اتصال زمین  ی شود. پریزبین ها پیش سالن

 آمپر و داراي اتصال زمین باشد. 16ولت،  220بوده و پریزهاي عمومی 

 ها هاي واقع در سقف سالن خروجی  .6-3-2

هاي تلویزیونی و سایر وسایل  وري، دوربین)، باالبرهاي موتSpot Lightاي ( هاي نقطه براي تأمین برق مورد نیاز چراغ

 هاي نیروي برق در نظر گرفته شود. ها نیز خروجی مورد لزوم باید در فضاي سقفی سالن

 فضاهاي عمومی اداري و پشتیبانی   .6-3-3

هاي اداري، اتاق  هاي نصب تابلوهاي تبلیغاتی، پیشخوان اطالعات، بوفه، اتاق در فضاهاي عمومی از قبیل محل

هاي بهداشتی باید پریزهاي عمومی برق و  اولیه، انبار تجهیزات ورزشی، رختکن ورزشکاران و سرویسهاي  کمک

 بینی شود. هاي تأمین نیرو متناسب با مورد مصرف پیش خروجی

 هاي ویژه سیستم   .6-4

 پخش تلویزیونی   .6-4-1

تمهیدات الزم به شرح هاي ورزشی  خش تلویزیونی رویدادهاي ورزشی باید در مراحل طراحی سالنپبراي تسهیل در 

 در نظر گرفته شود. )3-6(جدول 
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 بینی تسهیالت تأسیسات برقی براي پخش تلویزیونی رویدادهاي ورزشی پیش -3-6جدول 

 شـــرح عنــوان

 متر از سطح زمین 5/1تا  1لوکس در ارتفاع  1400 متوسط روشنایی افقی

 متوسط روشنایی عمومی
قائم در مرکز  درجه از سطح 15ن یا با انحرافلوکس عمود برمحور دوربی 1400

 بازي زمین

 اي که در دوربین تلویزیونی ایجاد خیرگی نکند به گونه ها شرایط نصب چراغ

 ارجح است) K 4000(منابع بیش از  ْ K 5000تا ْ K 3000بین ْ 7حرارت رنگ قرینه منابع نور

 ابت در منطقه روشناییمناسب براي سیستم تلویزیونی و ث 8خاصیت رنگ نموداري

 منبع تغذیه
آمپر سه فاز  300بینی در مجاورت محل پارك فرستنده تلویزیونی با ظرفیت  پیش

 و مجهز به ژنراتور اضطراري پشتیبان

 ها و سایر تجهیزات کابل

سانتیمتر در دیوار  60در  60پیش بینی یک دریچه قفل شو با ابعاد  -

 رو مربوطخارجی سالن در مجاورت محل پارك خود

 ها در داخل سازه و دور از دید و دردسترس مسیر عبور کابل -

 

 سیستم تشخیص، هشدار و اعالم حریق  .6-4-2

هاي کوچک، باید ضوابط و معیارهاي مندرج در  در طرح و اجراي سیستم تشخیص، هشدار و اعالم حریق ورزشگاه

 نشریات زیر در نظر گرفته شده و رعایت شود.

 »ها در برابر آتش سوزي دستورالعمل محافظت ساختمان«نوان با ع 112نشریه شماره  •

 »ها در مقابل حریق حفاظت ساختمان«مبحث سوم از مقررات ملی ساختمان با عنوان  •
 

 استانداردهاي طراحی و اجرا

ها باید برابر یکی از  ریزي، طراحی، نصب و نگهداري سیستم تشخیص، هشدار و اعالم حریق ورزشگاه برنامه

 انجام شود. NFPA 72E 12و  BS 58399 ، BS 544510  ،EN 54 11ردهاي معتبر و شناخته شده جهانی مانند استاندا

 

7 - Correlated Color Temperature 
8 - Color Rendering Properties 
9 - Fire Detection and Alarm Systems in Buildings 
10 - Components of Automatic Fire Detection Systems 
11 - Fire Detection and Fire Alarm Systems 
12 - Automatic Fire Detectors 
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 بندي و محصور نمودن آتش منطقه

ها، فضاهاي جنبی، فضاهاي عمومی و اداري و فضاهاي پشتیبانی باید براساس  فضاهاي مختلف ورزشگاه شامل سالن

سایی و دسترسی سریع به محل آتش سوزي، جلوگیري از سرایت آتش به بندي حریق شامل سهولت شنا ضوابط منطقه

 بندي شده و با استفاده از دتکتورهاي خودکار حفاظت شود. نقاط دیگر و شروع به تخلیه اضطراري فوري، طبقه

 سیستم اعالم حــریق

نشود. در این گونه موارد  اي طراحی شود که هنگام تخلیه سالن موجب هراس بیهوده سیستم اعالم حریق باید به گونه

ممکن است سیستم پخش صداي عمومی سالن به عنوان منبع اولیه براي اعالم تخلیه مورد استفاده قرار گیرد و به وسیله 

شود و همچنین صداي آژیر در محل کار کارکنان عملیات مورد  چراغ چشمک زن که در نقاط مختلف سالن نصب می

 پشتیبانی قرار گیرد.

ها و جنب درهـاي   هاي اعالم حریق در نقاط مختلف سالن، سرپله ها باید شستی اعالم حریق ورزشگاهدر سیستم  •

 خروجی، پیشخوان اطالعات، آبدارخانه، موتورخانه و مانند آن نصب شود.

زا و سوزا مانند انبار تشـک کشـتی، اتـاق هـوا      مناطق داراي ریسک زیاد از قبیل انبار عمومی، انبار کاالهاي آتش •

 در نظر گرفته شود. 13شود که به عنوان یک حوزه حریق سان و موتور خانه، توصیه میر

براي جلوگیري از آژیرهاي خطا و ایجاد مهلت براي بررسی کارکنان حفاظت از حریـق، مـدارهاي اعـالم حریـق      •

 14ممکن است با تأخیر زمانی طرحی و اجرا شود.

 سیستم پخش صــدا  .6-4-3
مهم، موسیقی متن یا ارسال پیام براي ورزشکاران و کارکنان ورزشگاه، در موارد  به منظور پخش اعالنات، اخبار

 نظر گرفته شود. ضروري و اضطراري، باید یک سیستم مرکزي پخش صدا به شرح زیر براي ورزشگاه در
 

 استاندارد ساخت، طراحی و اجرا

مشخصات فنی عمومی «با عنوان  110-2 سیستم طراحی و اجرا باید با ضوابط مندرج در فصل هفتم از نشریه شماره

هاي مورد استفاده  مطابقت نماید. سیستم و دستگاه» و اجرایی کارهاي ساختمانی ـ تأسیسات برقی جریان ضعیف

 BS 6259و  IEC 60268 15 ،IEC 60581 16همچنین باید برابر یکی از استانداردهاي معتبر و شناخته شده جهانی مانند 
 د آزمون قرار گیرد.طراحی، ساخته و مور 17

13 - Fire Zone 
 رجوع شود.» هاي کشور موازین فنی ورزشگاه«با عنوان  132-2ـ براي جزئیات بیشتر به نشریه شماره  14

15 - Sound System Equipment 
16 - High Fidelity Audio Equipment and Systems 
17 - Planning and Installation of Sound System 
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هـا، فضـاهاي جنبـی، دفـاتر اداري و      اي منطقه بندي شود که هـر یـک از سـالن    سیستم پخش صدا باید به گونه •

هاي مختلف مستقالً قابل کنترل و قطـع و وصـل باشـد. بلنـدگوها در هـر منطقـه بایـد مجهـز بـه وسـایل            اتاق

 به طور خودکار با سطح اختالل منطقه تنظیم شود.باشد به نحوي که میزان صدا  18گیري اختالل محیطی اندازه

اي طراحی شود که میـزان کـاهش کیفیـت     ها باید به گونه بطور کلی، سیستم بلندگوها در داخل این گونه سالن •

 20درصد باشد. در مواردي که مدت پسآوایی 15در دورترین نقطه سالن حداکثر  dBA 95در  19صدا (شمردگی)

 کمتر باشد ارقام یاد شده با آسانی قابل حصول است. ثانیه یا 3در سالن حدود 

باشـد لـیکن اولویـت کنتـرل      21در دفاتر و مناطق مشابه، سیستم پخش صدا بهتر است داراي کلید کنترل صدا  •

 مرکزي براي موارد اعالم وضعیت اضطراري، باید در نظر گرفته شود.

شود باید پریزهاي مخصـوص   ران در نظر گرفته میهاي ورزشی منطقه ویژه براي گزارشگ در مواردي که در سالن •

 بینی شود. اتصال گوشی نیز پیش

 سیستم تلفــن  .6-4-4

و شهري در ورزشگاه باید یک سیستم مرکز تلفن الکترونیکی کم ظرفیت یا  یهاي تلفنی داخل به منظور تأمین ارتباط

ها و شارژر مورد  الزم، همراه با باتري کنترل میکروپروسسوري با تعداد خطوط داخلی و خارجی ابا ظرفیت متوسط، ب

 هاي الزم، متناسب با نیاز ورزشگاه در نظر گرفته شود. کشی لزوم، میز و کنسول تلفنچی، دستگاه هاي تلفن و سیم

مشخصات فنی و استاندارد ساخت دستگاه مرکز تلفن و همچنین مشخصات عملکردي و روش نصب آن بایـد بـا    •

 مطابقت نماید. 110-2م از نشریه شماره ضوابط ارائه شده در فصل دو

هاي داخلی عالوه بر تلفن هایی که براي محل کار کارکنان ورزشـگاه در نظـر گرفتـه     کشی تلفن در سیستم سیم •

شود، باید تعدادي تلفن داخلی نیز در محوطه سالنها، پیشخوان اطالعات، آبدارخانه و جنب درهـاي خروجـی    می

 بینی شود. شساختمان و کیوسک نگهبانی پی

بینـی شـود و سیسـتم     هاي عمـومی پـیش   در ورودي فضاي عمومی سالن ورزشگاه باید مکان مناسبی براي تلفن •

 کشی و لوله کشی الزم براي آن در نظر گرفته شود. سیم

 ) منتهی شود.MDFکلیه کابلهاي تلفن شامل خطوط داخلی وخارجی باید به جعبه تقسیم اصلی ( •

 مراجعه شود.132-2مراکز تلفن و اندازه تقریبی آنها به نشریه شماره براي جزئیات مربوط به  •

18 - Ambient Noise 
19 - Articulation 
20 - Reverberation Time 
21 - Volume Control 
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 سیستم اینترکام   .6-4-5

هاي مختلف سالن  به منظور تسهیل در اداره ورزشگاه هنگام انجام رویدادهاي مختلف و برقراري ارتباط بین بخش

د مورد نظر، باید یک سیستم اینترکام مانند اتاق کنترل روشنایی، نقاط کنترل اصلی و سایر فضاهاي کاري مرتبط با رویدا

 بینی شود. پیش

 تابلو امتیازات   .6-4-6

اي طراحی و ساخته شده باشد که مصرف برق آن کم، نیاز آن به  به طور کلی تابلو امتیازات مسابقات باید به گونه

 تعمیر و نگهداري اندك، قابلیت رویت آن عالی و هماهنگ با محل نصب باشد.

اي باشد که تابلو از تمامی نقاط سالن و در کلیه شـرایط روشـنایی    نصب تابلو باید به گونه اندازه و موقعیت محل •

 قابل رویت باشد.

اي طراحی شده باشد که براي نمایش اطالعات الزم و ارائه اشکال مختلف نمایشـی بـراي انـواع     تابلو باید به گونه •

 هاي مختلف ورزشی مناسب باشد. رویدادها و فعالیت

ها و رویـدادهاي ورزشـی    بینی شود بر حسب نوع فعالیت وف یا اعدادي که براي هر خط تابلو باید پیشتعداد حر •

 شود. حرف یا عدد در نظر گرفته می 32المللی  متفاوت است لیکن در استانداردهاي معمول بین

ت بودن هر حرف برابـر  اندازه حروف در تابلو باید متناسب با فاصله رویت انتخاب شود. بطور کلی فاصله قابل روی •

 مراجعه شود.) 132-2برابر ارتفاع آن. ( براي مشخصات تابلو امتیازات نمونه به نشریه شماره  500است با 

 سیستم اتصال زمین حفاظتی  .6-4-7

گرفتگی و آتش سوزي و همچینن کارایی صحیح سیستم تأسیسات  به منظور ایجاد ایمنی و حفاظت الزم در برابر برق

 م اتصال زمین به شرح زیر براي ورزشگاه باید طراحی و اجرا شود:برقی، یک سیست

کلیه پریزهاي برق مورد مصرف در تأسیسات برقی ورزشگاه باید داراي کنتاکـت اتصـال زمـین باشـد و سیسـتم       •

 ها به شینه اتصال زمین تابلو متصل گردد. اتصال زمین پریزها و دستگاه

هـاي   هاي فلزي و اشیاء سنگین فلـزي مـورد مصـرف در سـالن     ی، لولهبدنه فلزي کلیه دستگاهها و تجهیزات برق •

 باشد، باید به سیستم اتصال زمین متصل شود. ورزشی و دیگر فضاهاي مرتبط با آن، که حامل جریان برق نمی

 به عمل آید. 22بندي اضافی براي هم ولتاژ کردن در آبدارخانه، حمام و موتورخانه باید هم •

وهاي فرعی باید به تابلو اصلی و سپس به جعبه اتصال آزمون و چاه اتصـال زمـین متصـل    شینه اتصال زمین تابل •

 شود.

22 - Equipotential Bonding 
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هـا و محاسـبه    استانداردها و مشخصات فنی سیستم اتصال زمین شامل الکترودها، جعبه اتصـال آزمـون، هـادي    •

پـانزدهم از نشـریه    هاي نصب سیستم اتصال زمین باید برابر فصل هاي اتصال زمین و نیز اصول و روش تعداد چاه

 (تجدید نظر اول) انجام شود. 1-110

 سیستم حفاظت در برابر آذرخش (رعد و برق)   .6-4-8

ها با توجه به نوع تصرف تجمعی آن باید مجهز به یک سیستم حفاظت در برابر آذرخش باشـد. سیسـتم    ورزشگاه •

 ود.) انتخاب شESEیاد شده ممکن است از انواع قفس فاراده یا مولد برق اولیه (

نصب برقگیرهـا   طرح و اجراي سیستم حفاظت در برابر آذرخش شامل، مشخصات فنی، ضوابط محاسباتی و روش •

المللی ماننـد   (تجدید نظر اول) یا یکی از استانــــدرادهاي بین 110-1باید برابر فصل چهاردهم از نشریه شماره 

NFC 17-102 ،BS 6651  ،NFPA 780  وIEC 1024 .انجام شود 
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 ریزي کشور   سازمان مدیریت و برنامه،  132هاي کشور، نشریه شماره  موازین فنی ورزشگاه -1

سـازمان مـدیریت و    ،جلـد دوم  ، 167نشـریه شـماره   مقررات و معیارهاي طراحی و اجراي جزئیات تیپ ساختمان،  -2
 برنامه ریزي کشور

سـازمان مـدیریت و    ، جلـد سـوم   ، 167نشریه شماره  مقررات و معیارهاي طراحی و اجراي جزئیات تیپ ساختمان، -3
 برنامه ریزي کشور

 ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه،  111نشریه شماره محافظت ساختمان در برابر حریق،  -4

 ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه،  112ومحافظت ساختمان در برابر حریق، نشریه شماره   -5

 ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه ، 55نشریه شماره نی ، مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختما -6

 
7- The Lighting Handbook, 10th Edition, IES 
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 ضابطهاین 

طراحــی و اجــراي  راهنمــاي« بــا عنــوان    
، » اي) هاي کوچک (محله ساختمان ورزشگاه

به منظور ایجـاد همـاهنگی ، یکنـواختی در    
هــاي کوچــک  طراحــی و ســاخت ورزشــگاه

کشور و همچنـین رعایـت اصـول، روشـها و     
فنون اجرایی متناسب با امکانـات موجـود و   
سازگار با شرایط و مقتضیات اقلیمی کشـور،  

 .تهیه و تدوین گردیده است

 


	پيشگفتار
	فهرست مطالب
	عنوان                                                                                                                                                        صفحه
	مقدمه                                                                                                                                                           1

	فهرست مطالب
	فهرست مطالب
	فهرست مطالب
	فهرست شکلها
	فهرست جدولها
	مقدمه
	زمستان 1393
	فصل1
	مقررات و معيارهاي شهري

	1.   مقــررات و معيارهـــاي شهـــري
	1-1.  معيارهاي محيط طبيعي و محيط شهري
	1-1-1.   معيارهاي محيط طبيعي
	 زمين مناسب ورزشگاهها از نظر محيط طبيعي بايد تا حد امكان مسطح و بدون عارضه باشد. امكان دفع آبهاي سطحي فراهم باشد. مشخصات و ميزان آبهاي زير سطحي به عنوان منبع بالقوه به منظور بهره برداري، مطالعه و تعيين شود.
	 ميزان مقاومت خاك در حد متعارف به منظور احداث سازه سالن ورزشی مناسب باشد.
	 تـوان بالقوه و نفوذ پذيري خاك براي محوطه سازي احداث فضاي سبز عميق و زمينهاي ورزشي در هواي باز مناسب باشد.
	 تـوان بالقوه و نفوذ پذيري خاك براي محوطه سازي احداث فضاي سبز عميق و زمينهاي ورزشي در هواي باز مناسب باشد.
	 تـوان بالقوه و نفوذ پذيري خاك براي محوطه سازي احداث فضاي سبز عميق و زمينهاي ورزشي در هواي باز مناسب باشد.
	 در اين زير بخش، مطالعه گونههاي گياهي متناسب با توان خاك شرايط اقليمي و نحوه استقرار آنها توصيه ميشود. در اين مطالعه، مواردي همچون، سايه، تنظيم دما و رطوبت محيط، ممانعت از بازتاب اشعه خورشيد، هدايت بادهاي مطلوب، تلطيف و پاك سازي هوا با استقرار درختان با�
	 در اين زير بخش، مطالعه گونههاي گياهي متناسب با توان خاك شرايط اقليمي و نحوه استقرار آنها توصيه ميشود. در اين مطالعه، مواردي همچون، سايه، تنظيم دما و رطوبت محيط، ممانعت از بازتاب اشعه خورشيد، هدايت بادهاي مطلوب، تلطيف و پاك سازي هوا با استقرار درختان با�
	 در اين زير بخش، مطالعه گونههاي گياهي متناسب با توان خاك شرايط اقليمي و نحوه استقرار آنها توصيه ميشود. در اين مطالعه، مواردي همچون، سايه، تنظيم دما و رطوبت محيط، ممانعت از بازتاب اشعه خورشيد، هدايت بادهاي مطلوب، تلطيف و پاك سازي هوا با استقرار درختان با�
	 در شرايط اقليمي معتدل امكان فعاليتهاي ورزشي در هواي باز بيشتر فراهم است، از اين رو توصيه ميشود، مساحت زمين در شرايط آب و هوايي معتدل به سمت حداكثر و در شرايط آب و هوايي سخت به سمت حداقل (حدود پنج هزار متر مربع) نزديك شود.
	 جهت تابش خورشيد در جانمايي و آرايش زمينهاي ورزشي روباز بسيار تعيين كننده است و نحوه استقرار بناي ورزشگاه بويژه سالن ورزشي با توجه به تابش خورشيد ميتواند در تأمين روشنايي و صرفهجويي در مصرف انرژي نقش مؤثري بازي كند.
	 مطالعه بادهاي مطلوب و نامطلوب از نظر جهت و سرعت باد در جانمايي بنا و محوطه سازي بسيار مؤثر است.
	 ميزان دماي محيط و تابش خورشيد تأثير قابل ملاحظه در طراحي سايت، معماري و مصالح پوششي ابنيه دارد.
	 ميزان رطوبت و بارش از عوامل تعيين كننده در طراحي حجمي و پوشش نهايي بنا و زمينهاي ورزشي روباز ميباشد كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
	 ميزان رطوبت و بارش از عوامل تعيين كننده در طراحي حجمي و پوشش نهايي بنا و زمينهاي ورزشي روباز ميباشد كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
	 ميزان رطوبت و بارش از عوامل تعيين كننده در طراحي حجمي و پوشش نهايي بنا و زمينهاي ورزشي روباز ميباشد كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
	1-1-2.   معيارهاي محيط شهري
	 ملاحظه ويژگيهاي فرهنگي و تاريخي محل استقرار ورزشگاه و بهرهبرداري مناسب از آن در جانمايي سايت و طراحي بناي ورزشگاه.
	 دقت و توجه به نحوه دسترسي و محل استقرار ورودي اصلي به منظور تسهيل رفت آمد پياده و سواره و پاركينگها به گونهاي كه سر در ورودي، حصار ورزشگاه و نمايش حجمي بناي ورزشگاه بتواند ارزش فرهنگي مضاعفي در محله و حوزه نفوذي خود ايجاد نمايد.
	 توجه به سيستم تابلوهاي راهنما به منظور هدايت ساكنان محل و ساير شهروندان به ورزشگاه و امكان آگهي و تبليغ فعاليتهاي ورزشي.
	 توجه به روشنايي محوطه ورزشگاه در حد تأمين ايمني و امنيت بدون تشعشع نامطلوب به خارج و ايجاد مزاحمت براي همسايگان.
	 تمهيدات لازم براي استفاده در مواقع اضطرار و مديريت بحران از نظر تامين فضا و استحكام بنا.
	 امكان دسترسيهاي لازم در مواقع اضطرار مانند آمبولانس و خودروهاي آتش نشاني.
	 توجه به طراحي و اجراي پوششهاي نهايي و در معرض عموم به منظور مقابله با آسيبهاي پيشبيني نشده مانند خرابكاري (ونداليسم) يا سوانح غير عمد.
	 توجه به عدم همجواري ورزشگاه با كاربريهاي ناسازگار و نا امن مانند معابر اصلي و شرياني، كاربريهاي صنعتي و كارگاههاي توليد مواد سمي، بيمارستانها و كاربريهاي مشابه.
	 توجه ويژه به ورزشكاران معلول و تأمين امكانات و تسهيلات لازم جهت دسترسي و بهرهبرداري اين ورزشكاران.
	 توجه ويژه به سالمندان علاقمند به ورزش و تأمين ايمني و آسايش آنها.
	 توجه ويژه به بهرهبرداران نوجوان و كودكان و تأمين ايمني و تسهيلات لازم براي آنها.
	 حذف سيستم سرايداري سنتي و جايگزيني نگهبانان ورزيده و گردشي 24 ساعته با تعريف مسئوليتهاي مربوطه و بصورت نهادينه جهت حفاظت و امنيت مجموعه.
	 در مكانيابي ورزشگاه، توجـه به كاربريهاي همجـوار به گونهاي كه همـاهنگ با فعاليتهاي ورزشي باشد، ضروري است. با وجود اين به منظور پيشگيري از انتقال سر و صدا به ويژه در زمينهاي سرباز، از نحوه جانمايي بناي ورزشگاه، محوطه سازي و پيشبيني درختان جاذب صدا، اي�
	 مساحت زمين براي احداث ورزشگاه موضوع اين دستورالعمل 5 تا 10 هزار متر مربع پيشبيني ميشود كه امكان توسعه محدود در حد تبديل يك واحد زمين ورزشي روباز به زمين سرپوشيده يا استخر با پوششهاي سبك و جمع شونده فراهم باشد.
	 شعاع پوششي ورزشگاه ها در اين مقياس موضوع اين دستورالعمل در حد 500 متر تا يك كيلومتر (در حد پوشش يك محله) است.
	 پيشبيني پاركينگ در حد تعداد مربيان، ورزشكاران ثابت و كاركنان ضروري است.
	 از استقرار ورزشگاه در معابر شرياني و تقاطعها كه موجب تراكم تردد سواره و پياده شود، بايد پرهيز كرد.
	 محل استقرار ورزشگاه بايد هماهنگ با تأسيسات زير بنايي شهر به منظور بهرهبرداري از شبكههاي گاز، برق، تلفن، آب و فاضلاب و تخليه زباله و دفع آبهاي سطحي باشد.

	1-2.  معيارهاي برنامهريزي، شهري و مديريتي
	1-2-1.   برنامه ريزي شهري ورزشگاه
	1-2-2.   برنامه ريزي فضايي ورزشگاه
	 ساختمان ورزشگاه با محوريت سالن ورزشي
	 زمينهاي بازي سرباز
	 محوطه و فضاي سبز
	 ورودي، نگهباني و پاركينگ
	1-2-3.   معيارهاي مديريتي


	فصل 2
	مباني طراحي معماري

	2.   مبـــاني طراحي معماري
	 حركت از ساخت سنتي به سمت ساخت صنعتي روند كاهش عمليات اجرايي در محل و افزايش عمليات پيش سازي صنعتي و نصب در محل از اهداف با اولويت فناوري بخش ساختمان در شرايط حاضر است. لذا با توجه به شرايط محلي، نيروي كار، مصالح و دسترسي به ماشين آلات و تجهيزات صنعتي، گر�
	 ورزشگاههاي كوچك زير مجموعه شبكه ورزشگاههاي شهري است كه حوزه پوششي آنها در حد محلات با شعاع عملكردي بسيار محدود ميباشد. اين ورزشگاهها نقش پر كردن اوقات فراغت، تأمين سلامت جسم و روان و آموزش فنون ورزشي را دارند و محيط مناسبي براي رشد استعدادها و هدايت �
	 سازمان فضايي ورزشگاههاي كوچك از پنج عملكرد اصلي شامل : «سالن ورزشگاه»، «فضاهاي جنبي سالن»، «فضاهاي عمومي اداري»، «فضاهاي پشتيباني ورزشگاه» و «فضاهاي آزاد و زمينهاي ورزشي روباز» تشكيل شده است. در اين سازمان فضايي «سالن ورزشي» نقش تعيين كننده و محوري دار�
	 با توجه به ضرورت رعايت حقوق معلولين در استفاده از كليه امكانات جامعه، پيشبيني شرايط لازم در سازمان فضايي ورزشگاه به منظور بهرهبرداري معلولين بايد مد نظر قرار گيرد. در ورزشگاههاي كوچك استفاده معلولين در حد تمرينات انفرادي همراه با مربي است. كه در اين ر�
	 با توجه به تجربيات به دست آمده از نمونههاي موفق ورزشگاههاي كوچك در سطح بينالمللي، حدود نسبت مساحتهاي پنج عملكرد اصلي به شرح زير ميباشد:
	- سالن ورزشي حدود 60 درصد كل مساحت زير بنا
	- فضاهاي جنبي سالن حدود 15 درصد كل مساحت زير بنا
	- فضاهاي عمومي و اداري حدود 15 درصد كل مساحت زير بنا
	- فضاهاي پشتيبان ورزشگاه حدود 10 درصد كل مساحت زير بنا
	- فضاهاي آزاد و محوطه شامل زمينهاي ورزشي سرباز، پاركينگ و محوطه سبز و دسترسيهاي پنج تا ده برابر مساحت زیر بناي ورزشگاه
	2-1.  سالن ورزشگاه
	2-1-1.   عملكرد سالن ورزشگاه
	2-1-2.   ابعاد و اندازه سالن
	2-1-3.   دسترسيهاي سالن
	 دسترسي ورزشكاران به سالنها به صورت كنترل شده، مستقيم يا از طريق رختكن اختصاصي بايد فراهم شود.
	 دسترسي ورزشكاران (از داخل سالن) به سرويسهاي بهداشتي اختصاصي از طريق رختكن پيشبيني شود.
	 دسترسيورزشكاران به انبار وسايل ورزشي كنترل شده ولي بطور مستقيم از سالن فراهم شود.
	 دسترسي ورزشكاران به محل استراحت، فضاي اداري و عمومي و كمكهاي اوليه بايد تأمينشود.
	 دسترسي ورزشكاران به محوطه و زمينهاي ورزشي روباز بايد از ورودي اصلي تأمين شود به گونهاي كه رختكن و سرويسهاي بهداشتي ويژه زمينيهاي سرباز بايد در نظر گرفته شود.
	 دسترسي بازديد كنندگان بايد كنترل شده و از طريق پذيرش ورزشگاه صورت گيرد.
	 دسترسي وسايل نقليه موتوري براي ارائه خدمات ايمني و رفاهي به ويژه آتش نشاني و آمبولانس بايد تأمين شود. پاركينگ ويژه كاركنان و ورزشكاران عضو نيز در داخل محوطه ورزشگاه تا حد امكان پيشبيني شود.
	 امكاندسترسي و نظارت مستقيم مديريتورزشگاه به كليه بخشها به ويژه سالنها بايد فراهم باشد.
	 تسهيلات لازم به منظور دسترسي ورزشكاران معلول به سالنها و زمينهاي ورزشي سرباز بايد در نظر گرفته شود.  شکل (2-3) نحوه دسترسي و ارتباطات فضاهای یک ورزشگاه را نشان ميدهد.
	2-1-4.   ويژگيهاي معمارانه
	 اقليم از مباحث بسيار حساس و تعيين كننده در طراحي معماري است كه به تناسب ميزان به كارگيري سيستمهاي فعال تأسيسات مكانيكي و رعايت صرفه اقتصادي، نقش مؤثرتر خود را نمايان ميكند. در ورزشگاههاي كوچك، موضوع اين ضابطه ، به جهت رعايت صرفه اقتصادي و انبوه سازي آ�
	 عملكرد فضايي در ورزشگاههاي كوچك محلهاي مانند مسجد محله يا مدرسه بايد بسيار روشن و خالص باشد به گونهاي كه با اولين نگاه، آشنايي و ارتباط نزديك با فضا ايجاد شود. سادگي و تقارن فضايي كه حاصل تعادل ذهني است بايد در اين فضاي عمومي حاكم باشد.  روابط بين فضا�
	 به كارگيري فناوري مناسب و پيشرو در طراحي «معماري و سازه» و اجراي «اسكلت و ساختمان» با توجه به ميزان مناسب پيش ساختگي اجزا و صنعتي بودن توليد و نصب قطعات، موفقيت نويني در ارتقاء ساختمان سازي خواهد بود.
	 انتخاب مناسب مصالح نازك كاري با بافت و رنگهاي همگون با عملكرد فضايي، آرامش و آسايش بصري را تأمين و نورپردازي و روشنايي سالن را تسهيل خواهد كرد. روشنايي سالن از منابع نور طبيعي از طريق پنجرهها و نورگيرها به صورت غير مستقيم و نور مصنوعي از طريق نورافكن�
	 انتخاب مناسب مصالح نازك كاري با بافت و رنگهاي همگون با عملكرد فضايي، آرامش و آسايش بصري را تأمين و نورپردازي و روشنايي سالن را تسهيل خواهد كرد. روشنايي سالن از منابع نور طبيعي از طريق پنجرهها و نورگيرها به صورت غير مستقيم و نور مصنوعي از طريق نورافكن�
	 انتخاب مناسب مصالح نازك كاري با بافت و رنگهاي همگون با عملكرد فضايي، آرامش و آسايش بصري را تأمين و نورپردازي و روشنايي سالن را تسهيل خواهد كرد. روشنايي سالن از منابع نور طبيعي از طريق پنجرهها و نورگيرها به صورت غير مستقيم و نور مصنوعي از طريق نورافكن�
	 پيشبيني سيستمهاي اكوستيك براي جذب سر و صداهاي اضافي در سالن ضروري است كه بايد با توجه به ابعاد سالن و محدوديتهاي عملكردي آن در سقف يا ديوارها در ارتفاع بالاتر از 3 متر نصب شود.
	2-1-5.   تجهيزات ورزشي

	2-2.  فضاهاي جنبي سالن
	2-2-1.   سرويسهاي بهداشتي و رختكن
	 استقرار مكاني و ترتيب فضاها
	 تعداد سرويسهاي بهداشتي و مساحت رختكن
	- فضاي رختكن با احتساب كمدهاي لباس حدود 35 تا 50 متر مربع
	- تعداد توالتها حدود 3 تا 5 دستگاه
	- تعداد دوشها حدود 4 تا 7 دستگاه
	- تعداد دستشوييها حدود 4 تا 6 دستگاه
	 سرويس بهداشتي و رختكن ويژه
	2-2-2.   انبار وسايل ورزشي

	2-3.  فضاهاي عمومي و اداري
	2-3-1.   هال ورودي
	 فضاي ويژه اطلاعات و پذيرش به منظور هدايت و كنترل ورود و خروج افراد.
	 فضاي ويژه براي نصب آگهيها و اطلاع رساني برنامههاي ورزشي كه بايد قابل رؤيت از فضاي انتظار و از ورودي اصلي ورزشگاه باشد.
	 فضای کافی برای انتظار و ملاقات
	2-3-2.   فضاي اداري
	2-3-3.  كمكهاي اوليه
	2-3-4.   فضاي استراحت و تجديد قوا

	2-4.  فضاهاي پشتيبان ورزشگاه
	2-4-1.   موتورخانه
	2-4-2.   ساختمان ورودي ورزشگاه و نگهباني
	2-4-3.   سرويسهاي بهداشتي محوطه
	2-4-4.   انبار عمومي ورزشگاه

	2-5.   فضاهاي آزاد و محوطه
	2-5-1.   فضاي سبز
	2-5-2.   زمينهاي ورزشي سرباز
	2-5-3.   فضاي استراحت و تماشا
	2-5-4.   پاركينگ


	فصل 3
	مقررات و معيارهاي جزئيات ساختماني

	3.   مقررات و معيارهاي جزئيات ساختماني
	3-1. مقررات و جزئيات كف سازي
	3-1-1.   كف سازي سالن ورزشي
	3-1-2.   مراحل كف سازي سالن ورزشي
	 جمعآوري خاك نباتي و پاك سازي زمين از ريشه و گياه
	 تسطيح، غلطك زني و كوبيدن خاك مطابق مشخصات فني عمومي5F٭
	 سطح زمين كوبيده شده بايد كاملاً مسطح و در مناطقي كه نياز به تخليه آبهاي سطحي و زير سطحي است، شيب بندي لازم به جهت دفع آب پيشبيني شود.
	 بلوكاژ مطابق مشخصات فني عمومي6F٭، داخل محوطه كرسي چيني ديوارها اجرا شود. قشر نهايي بلوكاژ از شن و شنريزه متراكم حداقل به ضخامت دو سانتيمتر كه با غلطك دستي كوبيده شده و روي آن يك لايه نايلون پهن شود.
	 بتن بستر (سبك) مطابق مشخصات فني تأييد شده روي ورق نايلون ريخته و تسطيح شود.
	 بتن اصلي كف مطابق نقشههاي سازه با پيشبيني حداقل يك لايه مش فولادي ريخته و رويه آن كاملاً مسطح و تراز به صورت تخته ماله اجرا شود.
	 قشر عايق كاري رطوبتي مطابق مشخصات فني تأييد شده روي بستر آسفالتي نرم به ضخامت 3 سانتيمتر و با پوشش محافظتي از آسفالت نرم به ضخامت حداقل 2 سانتيمتر اجرا شود.
	 فرش كف با موزاييك سيماني روي آسفالت با ملات ماسه سيمان مطابق مشخصات فني تأييد شده، اجرا شود.
	 فرش نهايي، از كف چوبي يا پاركت مطابق مشخصات فني و نقشههاي اجرايي تأييد شده، پوشش شود.
	 از اجراي شبكه و هر گونه تجهيزات مربوط به تأسيسات برقي و مكانيكي در كف سالن ورزشي پرهيز شود.
	 اجراي قرنيز چوبي از نوع كف به صورت رو كار حداقل با ارتفاع 10 سانتيمتر يا پلاك سنگي به ارتفاع حداكثر 80 سانتيمتر به صورت همباد با سطح ديوار در دور تا دور سالن ضروري است.
	3-1-3.   كف سازي ساير فضاهاي ورزشگاه
	3-1-4.   كف سازي در محوطههاي سرباز
	 كف سازي مناسب براي زمينهاي ورزشي در هواي آزاد، براي اين مقياس ورزشگاه آسفالت است. زير سازي آسفالت از دو قشر خاكي دانه بندي شده با كوبيدگي تأييد شده و دو قشر آسفالت نرم با تركيب قيري و ماسهاي كه مشخصات آنها با توجه به اقليم به تأييد رسيده باشد، اجرا مي'
	 كف سازي پياده روها، تراسها و پاركينگهاي سرباز، به طور متعارف بر روي دو قشر خاكي دانهبندي شده با كوبيدگي و شيب بندي لازم جهت دفع آبهاي سطحي به عنوان زير سازي كه كلاً به تأييد دستگاه مسئول رسيده باشد، اجرا ميشود. فرش كف بر حسب شرايط عملكردي و شرايط اق'
	 محوطههاي سبز مطابق نقشههاي اجرايي با توجه به گونههاي گياهي ونوع باغچه با خاك مناسب نباتي در عمقهاي لازم با تأييد كارشناس ذيصلاح اجرا ميشود. پيشبينيهاي لازم براي آبياري، حفاظت و نگهداري باغچهها و گياهان فصلي بايد در نظر گرفت. بيشترين سهم از محوطه '

	3-2. مقررات و جزئيات ديوارها
	 ديوارهاي اصلي وثابت از كف تا زير سقف با ويژگيهاي زير:
	 ديوارها ثابت با ارتفاع كم، مناسب سرويسهاي بهداشتي، رختكنها و موارد خاص كه طراح بر حسب شرايط پيشبيني ميكند مانند ديوارهاي جان پناه و جداكنندههايي كه مناسب فضاهاي با عملكرد واحد ميباشد.
	 ديوارهاي متحرك يا انواع پارتيشنها كه اغلب در داخل سالن ورزشي براي تفكيك فعاليتها و در بخشهاي اداري و عمومي براي تفكيك فضاها قابل پيشبيني است. كليه ديوارهاي ياد شده فقط متحمل بار خود هستند و از بارگذاري روي آنها بايد پرهيز شود.
	3-2-1.   ديوارهاي اصلي و ثابت
	 ديوارهاي نوع اول به ويژه ديوارهاي نما بايد تا حد امكان با كمترين ضريب تبادل حرارتي پيشبيني شوند.
	 ساختار ديوارهاي نوع اول ترجيحاً از آجر و بلوك بتني يا تركيبي از آنها با ملات ماسه و سيمان يا سيستمهاي جديد شاتكريت (Shotcrete) با ضخامت كافي با مشخصات تأييد شده باشد. نماي ديوارها در فضاهاي خشك داخلي با اندودهاي گچي پوشش شود و از اجراي آجر با بلوك بتني (
	 نماي خارجي ديوارها بايد متناسب با شرايط اقليمي و عمر اين نوع ساختمان كه جزو بناهاي با عمر طولاني8F٭ است اجرا شود. در نماهاي آجري، آجرنما با بدنه اصلي ديوار قفل و بست كامل داشته باشد به گونهاي كه آجر چيني نما و بدنه ديوار همزمان اجرا شود. در ديوارهاي بلو(
	 اين ديوارها بايد از سمت خارج داراي ازاره به ارتفاع متناسب با شرايط محيطي و با مقاومت و پايداری كافي با اندازه عمر بنا و از داخل داراي قرنيز هماهنگ با كف سازي، عملكرد فضا و مقاومت كافي باشد. جزئيات و نوع مصالح بايد به تأييد دستگاه مسئول برسد. نقشههاي نشر(
	 در و پنجرهها و نصب آنها بايد مطابق نقشههاي تأييد شده باشد. كف پنجرهها، آستانهها و نعل درگاهها بايد طبق نقشه با دقت فني لازم اجرا شود. براي جزئيات به نقشههاي تيپ نشريه شماره 3-167 10F٭ مراجعه شود.
	3-2-2.   نماي داخلي ديوارهاي سالن ورزشي
	 از كاربرد مصالح و رنگهاي گوناگون و متضاد در نماهاي داخلي سالن پرهيز شود.
	 از پيشبيني پنجره در ديوارها به عنوان نورگير مستقيم در ارتفاع كمتر از 3 متر پرهيز شود.
	 نماي ديوارها بايد كاملاً مسطح و صاف، بدون پيشآمدي يا فرورفتگي و فاقد هر گونه لبههاي تيز باشد. پوشش نهايي آنها بايد روشن، مات، قابل شستشو و نظافت باشد و ميزان انعكاس نور در محدوده جدول (3-1) باشد.
	 پايداري لازم در برابر ضربات توپ، تنه بازيكنان و امكان نصب تجهيزات مورد نياز فعاليتهاي ورزشي را داشته باشد.
	 از پوششهاي زبر و سخت روي ديوارها  به منظور جلوگيري از آسيب بازيكنان تا ارتفاع 3 متر پرهيز شود.
	 در صورت نياز به پوششهاي اكوستيك ديواري از ارتفاع 3 متر تا زير سقف مجاز خواهد بود.
	 درزهاي ساختماني ديوارها بايد مطابق مشخصات فني تأييد شده، بدون لبههاي تيز، داراي در پوش مقاوم با هوابندي لازم و قابل شستشو و نظافت باشد.
	 درزهاي ساختماني ديوارها بايد مطابق مشخصات فني تأييد شده، بدون لبههاي تيز، داراي در پوش مقاوم با هوابندي لازم و قابل شستشو و نظافت باشد.
	 درزهاي ساختماني ديوارها بايد مطابق مشخصات فني تأييد شده، بدون لبههاي تيز، داراي در پوش مقاوم با هوابندي لازم و قابل شستشو و نظافت باشد.
	3-2-3.   بازشوهاي سالن ورزشي
	 از ايجاد برآمدگي و لبههاي سخت و تيز پرهيز شود.
	 كليه چارچوبها و لنگه درها به صورت همباد با سطح نهايي ديوارها پيشبيني شود.
	 كليه لنگه درها به سمت بيرون سالن باز شوند و رنگ آميزي آنها متمايز و مشخص باشد.
	 دريچههاي تهويه ديواري بايد در مكاني مناسب نصب شوند به گونهاي كه از برخورد توپ و راكت در امان باشند.
	 پيشبيني پنجره يا نورگيري مستقيم، در ارتفاع كمتر از 3 متر مجاز نميباشد. تأمين روشنايي بايد غير مستقيم ترجيحاً با فضاي واسطه باشد. به گونهاي كه تعادل روشنايي در سطح سالن برقرار باشد توصيه ميشود، روشنايي سالن متكي به نور پردازي مصنوعي باشد.
	 پنجرههاي داخلي با فضاهاي همجوار براي مشاهده بازي يا نظارت به سالن بايد در ارتفاع امن و مجهز به شيشههاي نشكن يا نرده محافظ باشد. چارچوب پنجرهها بايد به تناسب محكم و مقاوم و با توجه به شرايط سالن ورزشي داراي ايمني كافي باشد.
	 پنجرههاي داخلي با فضاهاي همجوار براي مشاهده بازي يا نظارت به سالن بايد در ارتفاع امن و مجهز به شيشههاي نشكن يا نرده محافظ باشد. چارچوب پنجرهها بايد به تناسب محكم و مقاوم و با توجه به شرايط سالن ورزشي داراي ايمني كافي باشد.
	 پنجرههاي داخلي با فضاهاي همجوار براي مشاهده بازي يا نظارت به سالن بايد در ارتفاع امن و مجهز به شيشههاي نشكن يا نرده محافظ باشد. چارچوب پنجرهها بايد به تناسب محكم و مقاوم و با توجه به شرايط سالن ورزشي داراي ايمني كافي باشد.
	3-2-4.   ديوارهاي ثابت نوع دوم
	3-2-5.   ديوارهاي متحرك يا نوع سوم

	3-3. مقررات و جزئيات سقف و بام
	3-3-1.   مقررات و جزئيات سقفها
	 استفاده از روشنايي روز از سقف سالن ورزشي به عنوان تأمين بخشي از روشنايي سالن فقط به صورت غير مستقيم با زاويه تابشي كه مزاحم ورزشكاران نباشد مجاز است.
	 نورگيرهاي سقفي بايد از هر دو طرف امكان نظافت و پاك سازي را داشته باشند و تا حد امكان از تشكيل بخار و قطره آب در سمت داخل آنها جلوگيري كرد.
	 سيستم اكوستيك سقف ترجيحاً زير سقف نصب شود و به جهت مقياس و جايگاه اين نوع ورزشگاه از نصب سقف كاذب مستقل پرهيز كرد.
	 سيستم سقف بايد قابل دسترس براي بازرسي و كنترل و داراي مقاومت كافي براي نگهداري تأسيسات مكانيكي و برق و احتمالاً نصب تجهيزات ورزشي مطابق نقشهها باشد.
	 نورپردازي و روشنايي سالن و محوطه بازي بايد از سقف با شدت تعيين شده براي فعاليتهاي ورزشي باشد. تعداد منابع نوري و محل استقرار آنها بايد به گونهاي باشد كه ايجاد سايه نكند و مزاحم ديد بازيكنان نباشد.
	 نورپردازي و روشنايي سالن و محوطه بازي بايد از سقف با شدت تعيين شده براي فعاليتهاي ورزشي باشد. تعداد منابع نوري و محل استقرار آنها بايد به گونهاي باشد كه ايجاد سايه نكند و مزاحم ديد بازيكنان نباشد.
	 نورپردازي و روشنايي سالن و محوطه بازي بايد از سقف با شدت تعيين شده براي فعاليتهاي ورزشي باشد. تعداد منابع نوري و محل استقرار آنها بايد به گونهاي باشد كه ايجاد سايه نكند و مزاحم ديد بازيكنان نباشد.
	 پوشش زير سقف بايد داراي مقاومت كافي در برابر ضربات توپ و داراي حفاظ براي منابع روشنايي و مانع گيركردن توپ باشد. در صورت استفاده از پوششهاي رنگي توصيه ميشود از مواد رنگي با كيفيت و دوام زياد، مقاوم در برابر جذب گرد و خاك و دوده، براق و قابل نظافت باشد.+
	3-3-2.   مقررات و جزئيات بـــام
	 پوشش سالن به منظور صرفه جويي در مصرف انرژي با كمترين ضريب تبادل حرارتي پيشبيني شود. به اين منظور در پوشش بام بايد عايقهاي حرارتي از لايههاي صلب مانند پلي استايرن، پلي يورتيان يا مشابه به صورت ساندويچي استفاده شود يا در صورت امكان پوشش سالن به صورت دو ,
	 پوشش سالن به منظور صرفه جويي در مصرف انرژي با كمترين ضريب تبادل حرارتي پيشبيني شود. به اين منظور در پوشش بام بايد عايقهاي حرارتي از لايههاي صلب مانند پلي استايرن، پلي يورتيان يا مشابه به صورت ساندويچي استفاده شود يا در صورت امكان پوشش سالن به صورت دو ,
	 پوشش سالن به منظور صرفه جويي در مصرف انرژي با كمترين ضريب تبادل حرارتي پيشبيني شود. به اين منظور در پوشش بام بايد عايقهاي حرارتي از لايههاي صلب مانند پلي استايرن، پلي يورتيان يا مشابه به صورت ساندويچي استفاده شود يا در صورت امكان پوشش سالن به صورت دو ,
	 توجه شود كه عايق حرارتي بام  در مناطقي كه تغيير درجه حرارت بين شب و روز زياد است، روي سازه سالن پيشبيني شود به گونهاي كه سازه از تغييرات سريع درجه حرارت در امان باشد.
	 براي تخلیه سريع آب باران و برف و ممانعت از يخ زدگي در بام (با ايجاد شيب مناسب و در صورت نياز گرم كردن نقاط حساس بام) پيشبينيهاي لازم در زمينه تأمين ظرفيت كافي براي آبروهاي افقي و قائم و اتصال ناودانها به شبكه فاضلاب زيرزميني صورت گيرد.
	 مصالح به كار رفته در پشت بام بايد مقاوم در مقابل شرايط نامساعد جوي و با كمترين فرسايش باشد. امكان بازرسي و كنترل بام به صورت دورهاي پيشبيني شود. پوشش بام و جزئيات سقف تا حد امكان به صورت پيش ساخته با توجه به فناوريهاي نوين انتخاب و اجرا شود.


	فصل 4
	ملاحظات و معيارهاي طراحي سازه

	4.   ملاحظات و معیارهای طراحی سازه
	 تناسب و هماهنگی با طرح معماری داشته بنحوی که شکل کلی و عناصر سازه ای و هندسه آن جزئی از طرح معماری و هویت تعریف شده برای آن باشد.
	 اصول سادگی در طرح رعایت گردد. بصورتی که ضمن برآوردن اهداف لازمه از نظر حمل به کارگاه، ساخت و نصب از سهولت و سرعت کافی برخوردار باشد.
	 با توجه به اینکه اینگونه سالن ها محل تجمع افراد می باشد، لذا رعایت اصول آئین نامهای و ضوابط مربوط به آن در جهت افزایش ایمنی سازه بخصوص در برابر نیروهای ناشی از زلزله مد نظر کامل قرار گیرد.
	 پیش بینی و تمهیدات لازم در جهت کاهش هزینه ها بعمل آید. این نکته با توجه به درصد وزنی زیاد هزینه سازه در کل هزینه طرح از اهمیت برخوردار است.
	4-1.   سیستمهای سازه
	4-1-1.   سیستمهای دو بعدی
	 قاب های خمشی با سیستم بادبندی يا سيستمهاي مختلط (شکل 4-1)
	 استفاده از دیوارهای باربر سازهاي با پیشبینی کلافبندیهای لازم در جهات قائم و افقي و استفاده از خرپا جهت سقف.
	4-1-2.   سیستمهای سه بعدی
	 استفاده از ستون های فلزی یا بتن مسلح براي عناصر قائم و استفاده از سازه فضاكار براي سقف. در این روش در جهت طولی از دیوارهای سازه اي یا سیستم بادبندی میتوان استفاده کرد.
	 استفاده از سازه فضائی جهت عناصر قائم و سقف بصورت یکپارچه و یکسره (شکل 4-2)
	 لازم به توضیح است که جنس دیوارهای اشاره شده، می تواند از آجر یا بلوکهای سیمانی با رعایت شرایط فنی و استاندارد با ضخامت لازم مطابق آئين نامه 2800 باشد. با توجه به اینکه این دیوارها، معمولاً در طرح معماری بخش مهمی از نمای داخل و خارج سالن را تشکیل خواهد د2
	4-1-3.   سیستمهای پوستهای
	 سیستمهای پوستهای، با و یا بدون استفاده از کابل و از جنس بتن مسلح در شکلهای هندسی قوسدار و یکپارچه
	 سیستمهای پوستهای با استفاده از سازههای بادی و هوانشین (Air-supported structure).

	4-2. پوششهای جانبی و سقف
	4-2-1.   پوشش جانبی
	 با طرح معماری هماهنگی داشته و از زیبائی لازم در نمای داخل و بیرون برخوردار باشد.
	 براي کاهش نیروهای ناشی از زلزله تا حد امکان از مصالح سبک انتخاب گردد.
	 نوع مصالح و جزئیات ساخت آن، ایمنی لازم را برای بازیکن در اثر احتمال برخورد با آن فراهم نماید.
	 در مقابل آتش سوزی مقاوم باشد.
	 از نظر هزینه و سرعت اجراء قابل توجیه باشد.
	4-2-2.   پوشش سقف
	 پانلهای ساندویچی با ضخامت حداقل 6 سانتی متر
	 ورقهای موجدار آلومینیومی یا گالوانیزه با استفاده از توری و عایق پشم شیشه و پوشش حفاظتی از سمت داخل
	 ورقهای ایرانیت با استفاده از توری و عایق پشم شیشه و پوشش حفاظتی از سمت داخل

	4-3.    توصیههای کلی
	 کل سیستم سازه و اجزای آن باید بر طبق ضوابط آییننامهای معتبر محاسبه و اجرا گردد.
	 پوشش اجزای سازه ای فولادی باید از یک سیستم رنگ آمیزی کامل و مقاوم برخوردار باشد.
	 سیستم سازه به نحوی انتخاب شود که امکان پیش ساختگی در آن قابل اجراء باشد، به عبارت دیگر قطعات اصلی سازه ای در محلی که امکان ساخت آن از نظر مصالح و تجهیزات با شرایط مطلوب فراهم میباشد، ساخته شده و سپس به محل کار حمل و نصب گردد. شیوه نصب نیز بصورت ترکیبی از5
	 ابعاد قطعات پیش ساخته و نوع پروفیل و مصالح مصرفی آن بنحوی انتخاب و طراحی گردد که امکان حمل و نقل آن به راحتی میسر باشد و شرایط نصب آن با حداقل تجهیزات و مهارت های فنی ممکن بوده و از سهولت کافی برخوردار باشد.
	 از سرعت اجرای قابل قبول برخوردار بوده و توجیه اقتصادی داشته باشد.
	 دو طریق زیر در این روش پیشنهاد میگردد:
	 ستون های فلزی یا بتنی (ترجیحاً فلزی از نظر امکان پیش ساختگی) و سقف سازه فضایی
	 سیستم سازه فضایی یکپارچه جهت سقف و ستون در اشکال هندسی متفاوت


	فصل 5
	مقررات و معيارهاي طراحي سيستمهاي حرارتي و تهويه

	5.   مقررات و معيارهاي طراحي سيستمهاي حرارتي و تهويه
	5-1.   توصيههاي عمومي طراحي
	 با هماهنگيهاي لازم در اجراي جزئيات ساختماني، انتخاب مصالح، تبادل حرارتي ناشي از تشعشع و هدايت از جدارهها و كف بايد به حداقل ممكن برسد. جابجايي و نفوذ ناخواسته هواي بيرون از كليه باز شوها و پنجرهها تا حدامكان كاهش يابد.
	 با توجه به تراكم بهرهبرداري از اين گونه بناهاي عمومي، در طراحي شبكه تأسيساتي و انتخاب تجهيزات مربوطه بايد بر بهداشتي بودن آنها تأكيد بيشتري داشت.
	 تجهيزات تأسيسات مكانيكي و شبكه بايد از نوع مقاوم، پردوام و با حداقل هزينههاي نگهداري و سهولت انجام تعميرات در طول عمر خود باشد.
	 با توجه به مقياس و انبوهسازي ورزشگاهها در سطح كشور، بازده اقتصادي و عملكردي سيستم هاي مكانيكي بايد كاملاً مورد توجه و به حداكثر ممكن باشد.
	 با توجه به كاركرد دائمي سيستم، ضروري است پيشبينيهاي لازم جهت تجهيزات مضاعف و يدك براي برخي از آنها نظير ديگ و پمپ در طراحي منظور گردد.
	 رعايت نكات ايمني در طراحي و انتخاب تجهيزات مكانيكي و تبعيت از استانداردهاي رسمي الزامي است.
	 با توجه به اهميت منابع انرژي و لزوم حفاظت از آنها، بهينه سازي مصرف انرژي در بناي ورزشگاهها، بايد مورد توجه ويژه باشد.
	 با توجه به اهميت منابع انرژي و لزوم حفاظت از آنها، بهينه سازي مصرف انرژي در بناي ورزشگاهها، بايد مورد توجه ويژه باشد.
	 با توجه به اهميت منابع انرژي و لزوم حفاظت از آنها، بهينه سازي مصرف انرژي در بناي ورزشگاهها، بايد مورد توجه ويژه باشد.
	 رعايت استاندارهاي محيط زيست در ارتباط با آلودگيهاي آب، هوا، صدا و دفع فاضلاب ضروري است.

	5-2.   سيستمهاي تهويه و حرارتي
	5-2-1.   شرايط محيطي
	5-2-2.   ميزان تهويــه
	5-2-3.   سيستمهاي گرمايش
	 سيستمگرمايشي سالن اصلي و سالن كوچك توصيه ميشود، از هوايگرم توسط «يونيتهيتر» يا كوره هواي گرم با كانالكشي توزيع يا سيستم گرمايشي تابشي در صورت دسترسي به گاز شهري باشد. نكته مهم در طراحي سيستمهاي هواي گرم، توجه به پوشش كامل جريان هوا در سالن است كه ب:
	 گرمايش براي ساير فضاهاي ورزشگاه (عمومي و اداري و پشتيباني)، سيستم گردش آب گرم (شوفاژ) با پرههاي آلومينيمي به ويژه در سرويسهاي بهداشتي است. با توجه به شرايط و امكانات پروژه، در فضاهاي اداري و عمومي خاص مانند چايخانه و تريا «اسپليت يونيت» دو فصل (گرما – :

	5-3.   سيستمهاي لولهكشي
	5-3-1.   آب آشاميدني
	 حداكثر فشار آب شبكه لوله كشي آب آشاميدني در پشت شيرهاي آب لوازم بهداشتي و در وضعيت بدون جريان نبايد از 4 بار بيشتر باشد.
	 حداقل فشار آب شبكه لولهكشي توزيع آب آشاميدني، در پشت شيرهاي آب لوازم بهداشتي نبايد از نياز مربوطه به استفاده كليه سرويسهاي بهداشتي به طور همزمان، كمتر باشد.
	 حداقل فشار آب شبكه لولهكشي توزيع آب آشاميدني، در پشت شيرهاي آب لوازم بهداشتي نبايد از نياز مربوطه به استفاده كليه سرويسهاي بهداشتي به طور همزمان، كمتر باشد.
	 حداقل فشار آب شبكه لولهكشي توزيع آب آشاميدني، در پشت شيرهاي آب لوازم بهداشتي نبايد از نياز مربوطه به استفاده كليه سرويسهاي بهداشتي به طور همزمان، كمتر باشد.
	 حداكثر فشار كار مجاز همه قطعات و اجزاي شبكه لولهكشي توزيع آب سرد و آب گرم مصرفي در دماي كار 65 درجه سانتيگراد نبايد از 10 بار (150 پوند بر اينچ مربع) كمتر باشد.
	5-3-2.   آب گرم مصرفي
	5-3-3.   فاضــلاب
	5-3-4.   هواكش فاضلاب
	5-3-5.   لولهكشي آب باران


	فصل 6
	مقررات و معيارهاي طراحي سيستمهاي
	برقي و روشنايي

	6.   مقررات و معيارهاي طراحي و اجراي سيستمهاي برقي و روشنايي
	6-1.   مباني طراحي، اجرا و ملاحظات پايه
	6-1-1.   برآورد ميزان بار الكتريكي
	 تأسيسات روشنايي شامل مصارف عادي و اضطراري و پيشبيني مصارف ذخيره براي روشنايي عمومي، روشنايي اختصاصي در رابطه با فعاليتهاي ورزشي مختلف، روشنايي مناطق فرعي، روشنايي خارج از ساختمان و روشنايي علائم و تابلوها.
	 تجهيزات مختلف برقي شامل سيستمهاي پخش صدا، تسهيلات پخش تلويزيوني، تابلو امتيازات، شارژر مركز تلفن، سيستم هشدار حريق، يخچالها و فريزرها و ساير وسايل برقي مورد استفاده در بوفه، آبدارخانه و مانند آن.
	 تجهيزات مختلف برقي شامل سيستمهاي پخش صدا، تسهيلات پخش تلويزيوني، تابلو امتيازات، شارژر مركز تلفن، سيستم هشدار حريق، يخچالها و فريزرها و ساير وسايل برقي مورد استفاده در بوفه، آبدارخانه و مانند آن.
	 تجهيزات مختلف برقي شامل سيستمهاي پخش صدا، تسهيلات پخش تلويزيوني، تابلو امتيازات، شارژر مركز تلفن، سيستم هشدار حريق، يخچالها و فريزرها و ساير وسايل برقي مورد استفاده در بوفه، آبدارخانه و مانند آن.
	 پريزهاي عمومي و اختصاصي مورد لزوم براي تغذيه دستگاهها و تجهيزات اداري و ورزشي ثابت و سيار.
	 تأسيسات مكانيكي شامل سيستمهاي گرمايش، تهويه و هواكشهاي مربوط، آبگرمكنها، پمپها ازدياد فشار آب سرد و گرم و آتشنشاني و در موارد لازم بالابرها و غيره.
	6-1-2.   تأمين نيروي برق
	6-1-3.   انعطاف پذيري سيستمها
	 با توجه به استفادههاي متنوع سالنهاي ورزشي و در نتيجه تغيير شرايط بهرهبرداري از سيستمهاي روشنايي و نيرو در كوتاه مدت، سيستمهاي الكتريكي بايد به گونهاي طراحي شود كه انعطافپذير بوده و به سهولت و با سرعت با نيازهاي الكتريكي كاربريهاي مختلف قابل انطباC
	 مسير كانالها، لولهكشيها و كابل كشيهاي سيستم هاي فشار ضعيف و جريان ضعيف و همچنين محل نصب و چگونگي استقرار اجزاي تأسيسات الكتريكي درون فضاهاي مورد نظر بايد به گونهاي انتخاب شود كه در زمان انجام تغييرات بتوان به آساني به آنها دسترسي پيدا كرد.
	 تابلوهاي توزيع اصلي نيم اصلي و فرعي عادي و اضطراري ورزشگاههاي كوچك بايد با در نظر گرفتن نيازهاي آتي طراحي شود. در اين تابلوها ظرفيت الكتريكي شينهها و كليد اصلي تابلو بايد با در نظر گرفتن بار اضافي مورد نياز پيشبيني و محاسبه شود. فضاي خالي داخل تابلو وC
	 تابلوهاي توزيع اصلي نيم اصلي و فرعي عادي و اضطراري ورزشگاههاي كوچك بايد با در نظر گرفتن نيازهاي آتي طراحي شود. در اين تابلوها ظرفيت الكتريكي شينهها و كليد اصلي تابلو بايد با در نظر گرفتن بار اضافي مورد نياز پيشبيني و محاسبه شود. فضاي خالي داخل تابلو وC
	 تابلوهاي توزيع اصلي نيم اصلي و فرعي عادي و اضطراري ورزشگاههاي كوچك بايد با در نظر گرفتن نيازهاي آتي طراحي شود. در اين تابلوها ظرفيت الكتريكي شينهها و كليد اصلي تابلو بايد با در نظر گرفتن بار اضافي مورد نياز پيشبيني و محاسبه شود. فضاي خالي داخل تابلو وC
	 ظرفيت لولههاي برق و مجاري عبور سيمها و كابلها و همچنين سينيهاي كابل بايد به گونهاي تعيين شود كه امكان اضافه كردن مدار در مسيرهاي اصلي و احتمالي فراهم باشد و از حداكثر ظرفيت و اندازه نامي مجاز اين مجاري استفاده نشود. بنابر اين پيشبيني فضاي رزرو برايC
	6-1-4.   صرفهجويي در مصرف انرژي
	 تركيب و ادغام اصول انرژيهاي تجديد پذير12F  همچون استفاده از نور روز و سيستمهاي فتو ولتائيك13F  با توجه به هزينه دوره عمر مفيد14F  آن.
	 استفاده از سيستمهاي موسوم به حسگر كنترل تصرف ماوراي صوتي15F ، مادون قرمز و ديگر انواع آن
	 استفاده از كليدهاي كنترل زمانبندي شده براي بخشهاي مختلف ساختمان
	 به كارگيري وسايل قطع روشنايي مصنوعي هنگام غلبه روشنايي طبيعي
	 به خدمت گرفتن سيستمهاي برنامهريزي شده براي كنترل روشنايي ساختمان
	 دستگاههاي مصرفكننده انرژي الكتريكي بايد با بررسي و ارزيابي راندمان دستگاهها و مقدار انرژي مصرفي آنها انتخاب شود.
	 موتورها و فنهاي تخليه هوا بايد از انواع مجهز به محركهاي فركانس متغير16F  (چند سرعته) انتخاب شود.
	6-1-5.   حفاظت در برابر زلزله
	 دستگاهها و تجهيزات برقي مورد استفاده از قبيل موتور ـ ژنراتور، تابلوهاي اصلي و فرعي، ترانسفورماتورها، سينيهاي كابل و مجاري كابلكشي، چراغهاي نصب ثابت و آويز، دستگاههاي الكتريكي و الكترونيكي و مانند آن، بايد به گونهاي طراحي، ساخته و سوار شده باشد كه دD
	 دستگاهها و تجهيزات برقي مورد استفاده از قبيل موتور ـ ژنراتور، تابلوهاي اصلي و فرعي، ترانسفورماتورها، سينيهاي كابل و مجاري كابلكشي، چراغهاي نصب ثابت و آويز، دستگاههاي الكتريكي و الكترونيكي و مانند آن، بايد به گونهاي طراحي، ساخته و سوار شده باشد كه دD
	 دستگاهها و تجهيزات برقي مورد استفاده از قبيل موتور ـ ژنراتور، تابلوهاي اصلي و فرعي، ترانسفورماتورها، سينيهاي كابل و مجاري كابلكشي، چراغهاي نصب ثابت و آويز، دستگاههاي الكتريكي و الكترونيكي و مانند آن، بايد به گونهاي طراحي، ساخته و سوار شده باشد كه دD
	 اجزاي تأسيسات برقي بايد در محل نصب و استقرار به گونهاي مهار شده باشد كه زلزله موجب از كار افتادن سيستمها، تصادم، حركت ناخواسته، پرتاب شدن، قطعي مدارها و شبكهها نشود.
	 اجزاي تأسيسات برقي بايد در محل نصب و استقرار به گونهاي مهار شده باشد كه زلزله موجب از كار افتادن سيستمها، تصادم، حركت ناخواسته، پرتاب شدن، قطعي مدارها و شبكهها نشود.
	 اجزاي تأسيسات برقي بايد در محل نصب و استقرار به گونهاي مهار شده باشد كه زلزله موجب از كار افتادن سيستمها، تصادم، حركت ناخواسته، پرتاب شدن، قطعي مدارها و شبكهها نشود.
	 اتصال هر يك از اجزاي تأسيسات برقي به سازه ساختمان بايد براساس ضوابط مندرج در آييننامهها و دستورالعملهاي معتبر همچون استانداردهاي زير انجام شود.
	 مقاومسازي اجزاي غير سازهاي ساختمان برابر استاندارد    FEMA 356/11
	 حفاظت و نصب چراغها در برابر زلزله                 UL1508 Luminaries – Lighting Fixtures and Supports
	 الزامات نگهداري اجزاي غير سازهاي در برابر زلزله
	Seismic Restraint Requirements for Non-Structural Components (Section 13081)

	6-2.   سيستم روشنايي
	6-2-1.   روشنايي سالنهاي اصلي و فرعي
	 سيستم تغذيه چراغهاي روشنايي بايد به ترتيبي طراحي شود كه چراغها بدون ايجاد تغيير در سيستم توزيع با مدار نهايي قابل جابجايي، برداشت يا اضافه نمودن باشد.
	 كنترل قطع و وصل چراغهاي روشنايي سالن بايد از اتاق كنترل و به وسيله مديريت بنا صورت گيرد.
	 در طراحي سيستم توزيع بايد ظرفيتهاي اضافي براي رويدادهاي ويژه در نظر گرفته شود.
	 روشنايي سالنها بايد به سيستم اعلام حريق به صورت هم قفلي17F  به گونهاي مرتبط شود كه در مواقع تخليه اضطراري چراغها فوراً و بطور خودكار به حداكثر روشنايي برسد.
	 چراغهاي مورد استفاده در سالنهاي اصلي و فرعي بايد از استحكام مكانيكي كافي برخوردار باشد. اين گونه چراغها ممكن است از انوع متال هلايد (Metal Halide) و يا چراغهاي بخار سديم با فشار زياد انتخاب شود. چراغهاي بخار سديم با فشار زياد از نظر صرفهجويي در مصرE
	 چراغهاي مورد مصرف بايد برابر استانداردهاي IEC 60598، IEC 61167 يا  BS 4533 يا مشابه آن طراحي و ساخته شده باشد.
	 اين گونه چراغها معمولاً بر روي پايههاي قابل تنظيم در تمام جهات قرار دارد، بنابراين چگونگي استقرار و زاويه چراغها بايد به ترتيبي تعيين شود كه موجب هيچگونه ناراحتي ناشي از خيرگي براي بازيكنها نشود.
	 به منظور اجتناب از اثرات نوساني چراغهاي فلورسنت بر روي توپ متحرك بايد از برق سهفاز يا ترجيحاً از چراغهاي با تناوب بالا و يا چراغهاي گازي با فشار زياد استفاده شود. در اين گونه موارد همچنين ممكن است از بالاست الكترونيكي (Electronic Ballast) استفاده شودF
	 چراغهاي مورد استفاده در فضاي سالن بايد مجهز به سبد حفاظتي بوده و كاهش نور ناشي از آن در محاسبات روشنايي منظور شود.
	 چراغهاي مورد استفاده در فضاي سالن بايد مجهز به سبد حفاظتي بوده و كاهش نور ناشي از آن در محاسبات روشنايي منظور شود.
	 چراغهاي مورد استفاده در فضاي سالن بايد مجهز به سبد حفاظتي بوده و كاهش نور ناشي از آن در محاسبات روشنايي منظور شود.
	 ارتفاع سقف سالنهاي ورزشي ممكن است متفاوت باشد ليكن حداقل ارتفاع نصب چراغها حدود 7/6 متر توصيه شده است.
	 ميزان روشنايي  سالن بايد حداقل 100 لوكس در سطح كف باشد و چراغها از نوعی باشد كه نور آن تمامي سالن را روشن كند. شدت روشنايي سالن براي ورزش عمومي و تفريحي حدود 300 لوكس بايد در نظر گرفته شود و در صورتي كه مسابقات و ديگر فعاليتهاي نمايشي مورد نظر باشد اينF
	 طراحي سيستم روشنايي بايد با استفاده از روشهاي كنترل روشنايي با استفاده از كمسوگر (Dimmer) يا كاربري روش كليدزني (Switching) صورت گيرد.
	 براي طراحي روشنايي سالن ورزشي بايد سطح كف آن به بخشهاي مختلفي كه بر حسب رويداد مورد نظر داراي اندازه و موقعيت متفاوتي است تقسيم شود و طراحي تنوير هر بخش بر حسب نوع فعاليت مربوط انجام شود (براي ضوابط مربوط به روش طراحي سيستم روشنايي سالنهاي ورزشي به بندF
	 شدت روشنايي توصيه شده براي انواع ورزشها در سالنهاي سرپوشيده در جدول (6-1) درج شده است.
	6-2-2.   روشنايي فضاهاي عمومي، اداري و پشتيباني
	 شدت روشنايي عمومي ورودي و لابي بايد حدود 400 لوكس در نظر گرفته شود.
	 سيستم روشنايي راهروها بايد به گونهاي طراحي شود كه در مدت اجراي رويدادهاي ورزشي تمامي راهروها روشن باشد و شدت روشنايي بين صفر تا 20 لوكس بدون ايجاد خيرگي براي بازيكنان قابل تنظيم باشد.
	 سيستم روشنايي راهروها بايد به گونهاي طراحي شود كه در مدت اجراي رويدادهاي ورزشي تمامي راهروها روشن باشد و شدت روشنايي بين صفر تا 20 لوكس بدون ايجاد خيرگي براي بازيكنان قابل تنظيم باشد.
	 سيستم روشنايي راهروها بايد به گونهاي طراحي شود كه در مدت اجراي رويدادهاي ورزشي تمامي راهروها روشن باشد و شدت روشنايي بين صفر تا 20 لوكس بدون ايجاد خيرگي براي بازيكنان قابل تنظيم باشد.
	 در مواقع تخليه اضطراري سيستم روشنايي ورودي، لابي و راهروها بايد با استفاده از سيستم هم قفلي (Interlock) به سيستم اعلام حريق به گونهاي متصل شود كه ميزان روشنايي چراغها به طور خودكار به حداكثر برسد.
	 شدت روشنايي فضاها و اتاقهاي مختلف ورزشگاههاي كوچك در جدول (6-2) ارائه شده است.
	 روشنايي مناطق فرعي ياد شده بايد با استفاده از چراغهاي كم مصرف تأمين شود. انتخاب نوع و طرح چراغها بايد با طرح سقف و ساير تناسبات محل مورد نظر انجام شود.
	 روشنايي ايمني بايد براساس ضوابط مندرج در نشريه شماره 112 با عنوان «دستورالعمل اجرايي محافظت ساختمانها در برابر آتش سوزي» و همچنين مبحث سيزدهم از مقررات ملي ساختماني ايران، براي راهروها و راههاي خروجي با علامت «خروج» و براي پله فرار با علامت «خروج اضطرH
	 طراحي و اجراي سيستم روشنايي راههاي فرار بايد براي يكي از استانداردهاي معتبر و شناخته شده جهاني مانند منابع زير انجام شود.
	 طراحي و اجراي سيستم روشنايي راههاي فرار بايد براي يكي از استانداردهاي معتبر و شناخته شده جهاني مانند منابع زير انجام شود.
	 طراحي و اجراي سيستم روشنايي راههاي فرار بايد براي يكي از استانداردهاي معتبر و شناخته شده جهاني مانند منابع زير انجام شود.
	 در سيستم روشنايي، علائم روشني كه براي راهنمايي در مسير ورود و خروج و يا اطلاعات عمومي به كار برده ميشود، بايد پيشبيني و در نظر گرفته شود. اين گونه علائم بايد به گونهاي استقرار يابد كه موجب آزار بازيكنان نشود.
	 در طراحي روشنايي همچنين بايد براي تابلوهاي اعلانات و آگهيها و چراغهاي دكوراتيو نيز در محلهاي مناسب روشنايي لازم و سيستم تغذيه در نظر گرفته شود.

	6-3.   پريزها و خروجيهاي نيرو، مخابرات و دادههاي رايانهاي
	 برق اصــلي
	 مخابرات
	 اتصالات رايانهاي
	 وروديهاي پخش صدا
	 اتصالات كنترل روشنايي
	 كابلهاي پخش تلويزيوني
	 اتصالات مربوط به تابلو امتيازات
	6-3-1.   خروجيهاي ديواري سالنها
	6-3-2.   خروجيهاي واقع در سقف سالنها
	6-3-3.   فضاهاي عمومي اداري و پشتيباني

	6-4.   سيستمهاي ويژه
	6-4-1.   پخش تلويزيوني
	6-4-2.   سيستم تشخيص، هشدار و اعلام حريق
	 نشريه شماره 112 با عنوان «دستورالعمل محافظت ساختمانها در برابر آتش سوزي»
	 مبحث سوم از مقررات ملي ساختمان با عنوان «حفاظت ساختمانها در مقابل حريق»
	 در سيستم اعلام حريق ورزشگاهها بايد شستيهاي اعلام حريق در نقاط مختلف سالن، سرپلهها و جنب درهاي خروجي، پيشخوان اطلاعات، آبدارخانه، موتورخانه و مانند آن نصب شود.
	 مناطق داراي ريسك زياد از قبيل انبار عمومي، انبار كالاهاي آتشزا و سوزا مانند انبار تشك كشتي، اتاق هوا رسان و موتور خانه، توصيه ميشود كه به عنوان يك حوزه حريق24F  در نظر گرفته شود.
	 مناطق داراي ريسك زياد از قبيل انبار عمومي، انبار كالاهاي آتشزا و سوزا مانند انبار تشك كشتي، اتاق هوا رسان و موتور خانه، توصيه ميشود كه به عنوان يك حوزه حريق24F  در نظر گرفته شود.
	 مناطق داراي ريسك زياد از قبيل انبار عمومي، انبار كالاهاي آتشزا و سوزا مانند انبار تشك كشتي، اتاق هوا رسان و موتور خانه، توصيه ميشود كه به عنوان يك حوزه حريق24F  در نظر گرفته شود.
	 براي جلوگيري از آژيرهاي خطا و ايجاد مهلت براي بررسي كاركنان حفاظت از حريق، مدارهاي اعلام حريق ممكن است با تأخير زماني طرحي و اجرا شود.25F
	6-4-3.   سيستم پخش صــدا
	 سيستم پخش صدا بايد به گونهاي منطقه بندي شود كه هر يك از سالنها، فضاهاي جنبي، دفاتر اداري و اتاقهاي مختلف مستقلاً قابل كنترل و قطع و وصل باشد. بلندگوها در هر منطقه بايد مجهز به وسايل اندازهگيري اختلال محيطي29F  باشد به نحوي كه ميزان صدا به طور خودكار L
	 بطور كلي، سيستم بلندگوها در داخل اين گونه سالنها بايد به گونهاي طراحي شود كه ميزان كاهش كيفيت صدا (شمردگي)30F  در dBA 95 در دورترين نقطه سالن حداكثر 15 درصد باشد. در مواردي كه مدت پسآوايي31F  در سالن حدود 3 ثانيه يا كمتر باشد ارقام ياد شده با آساني قابL
	 در دفاتر و مناطق مشابه، سيستم پخش صدا بهتر است داراي كليد كنترل صدا 32F  باشد ليكن اولويت كنترل مركزي براي موارد اعلام وضعيت اضطراري، بايد در نظر گرفته شود.
	 در مواردي كه در سالنهاي ورزشي منطقه ويژه براي گزارشگران در نظر گرفته ميشود بايد پريزهاي مخصوص اتصال گوشي نيز پيشبيني شود.
	6-4-4.   سيستم تلفــن
	 مشخصات فني و استاندارد ساخت دستگاه مركز تلفن و همچنين مشخصات عملكردي و روش نصب آن بايد با ضوابط ارائه شده در فصل دوم از نشريه شماره 2-110 مطابقت نمايد.
	 در سيستم سيمكشی تلفنهاي داخلي علاوه بر تلفن هايي كه براي محل كار كاركنان ورزشگاه در نظر گرفته ميشود، بايد تعدادي تلفن داخلي نيز در محوطه سالنها، پيشخوان اطلاعات، آبدارخانه و جنب درهاي خروجي ساختمان و كيوسك نگهباني پيشبيني شود.
	 در ورودي فضاي عمومي سالن ورزشگاه بايد مكان مناسبي براي تلفنهاي عمومي پيشبيني شود و سيستم سيمكشي و لوله كشي لازم براي آن در نظر گرفته شود.
	 كليه كابلهاي تلفن شامل خطوط داخلي وخارجي بايد به جعبه تقسيم اصلي (MDF) منتهي شود.
	 براي جزئيات مربوط به مراكز تلفن و اندازه تقريبي آنها به نشريه شماره 2-132مراجعه شود.
	6-4-5.   سيستم اينتركام
	6-4-6.   تابلو امتيازات
	 اندازه و موقعيت محل نصب تابلو بايد به گونهاي باشد كه تابلو از تمامي نقاط سالن و در كليه شرايط روشنايي قابل رويت باشد.
	 تابلو بايد به گونهاي طراحي شده باشد كه براي نمايش اطلاعات لازم و ارائه اشكال مختلف نمايشي براي انواع رويدادها و فعاليتهاي مختلف ورزشي مناسب باشد.
	 تابلو بايد به گونهاي طراحي شده باشد كه براي نمايش اطلاعات لازم و ارائه اشكال مختلف نمايشي براي انواع رويدادها و فعاليتهاي مختلف ورزشي مناسب باشد.
	 تابلو بايد به گونهاي طراحي شده باشد كه براي نمايش اطلاعات لازم و ارائه اشكال مختلف نمايشي براي انواع رويدادها و فعاليتهاي مختلف ورزشي مناسب باشد.
	 تعداد حروف يا اعدادي كه براي هر خط تابلو بايد پيشبيني شود بر حسب نوع فعاليتها و رويدادهاي ورزشي متفاوت است ليكن در استانداردهاي معمول بينالمللي 32 حرف يا عدد در نظر گرفته ميشود.
	 اندازه حروف در تابلو بايد متناسب با فاصله رويت انتخاب شود. بطور كلي فاصله قابل رويت بودن هر حرف برابر است با 500 برابر ارتفاع آن. ( براي مشخصات تابلو امتيازات نمونه به نشريه شماره 2-132 مراجعه شود.)
	6-4-7.   سيستم اتصال زمين حفاظتي
	 كليه پريزهاي برق مورد مصرف در تأسيسات برقي ورزشگاه بايد داراي كنتاكت اتصال زمين باشد و سيستم اتصال زمين پريزها و دستگاهها به شينه اتصال زمين تابلو متصل گردد.
	 بدنه فلزي كليه دستگاهها و تجهيزات برقي، لولههاي فلزي و اشياء سنگين فلزي مورد مصرف در سالنهاي ورزشي و ديگر فضاهاي مرتبط با آن، كه حامل جريان برق نميباشد، بايد به سيستم اتصال زمين متصل شود.
	 در آبدارخانه، حمام و موتورخانه بايد همبندي اضافي براي هم ولتاژ كردن33F  به عمل آيد.
	 شينه اتصال زمين تابلوهاي فرعي بايد به تابلو اصلي و سپس به جعبه اتصال آزمون و چاه اتصال زمين متصل شود.
	 استانداردها و مشخصات فني سيستم اتصال زمين شامل الكترودها، جعبه اتصال آزمون، هاديها و محاسبه تعداد چاههاي اتصال زمين و نيز اصول و روشهاي نصب سيستم اتصال زمين بايد برابر فصل پانزدهم از نشريه 1-110 (تجديد نظر اول) انجام شود.
	 استانداردها و مشخصات فني سيستم اتصال زمين شامل الكترودها، جعبه اتصال آزمون، هاديها و محاسبه تعداد چاههاي اتصال زمين و نيز اصول و روشهاي نصب سيستم اتصال زمين بايد برابر فصل پانزدهم از نشريه 1-110 (تجديد نظر اول) انجام شود.
	 استانداردها و مشخصات فني سيستم اتصال زمين شامل الكترودها، جعبه اتصال آزمون، هاديها و محاسبه تعداد چاههاي اتصال زمين و نيز اصول و روشهاي نصب سيستم اتصال زمين بايد برابر فصل پانزدهم از نشريه 1-110 (تجديد نظر اول) انجام شود.
	6-4-8.   سيستم حفاظت در برابر آذرخش (رعد و برق)
	 ورزشگاهها با توجه به نوع تصرف تجمعي آن بايد مجهز به يك سيستم حفاظت در برابر آذرخش باشد. سيستم ياد شده ممكن است از انواع قفس فاراده يا مولد برق اوليه (ESE) انتخاب شود.
	 ورزشگاهها با توجه به نوع تصرف تجمعي آن بايد مجهز به يك سيستم حفاظت در برابر آذرخش باشد. سيستم ياد شده ممكن است از انواع قفس فاراده يا مولد برق اوليه (ESE) انتخاب شود.
	 ورزشگاهها با توجه به نوع تصرف تجمعي آن بايد مجهز به يك سيستم حفاظت در برابر آذرخش باشد. سيستم ياد شده ممكن است از انواع قفس فاراده يا مولد برق اوليه (ESE) انتخاب شود.
	 طرح و اجراي سيستم حفاظت در برابر آذرخش شامل، مشخصات فني، ضوابط محاسباتي و روشنصب برقگيرها بايد برابر فصل چهاردهم از نشريه شماره 1-110 (تجديد نظر اول) يا يكي از استانــــدرادهاي بينالمللي مانند NFC 17-102، BS 6651 ، NFPA 780 و IEC 1024 انجام شود.
	 طرح و اجراي سيستم حفاظت در برابر آذرخش شامل، مشخصات فني، ضوابط محاسباتي و روشنصب برقگيرها بايد برابر فصل چهاردهم از نشريه شماره 1-110 (تجديد نظر اول) يا يكي از استانــــدرادهاي بينالمللي مانند NFC 17-102، BS 6651 ، NFPA 780 و IEC 1024 انجام شود.
	 طرح و اجراي سيستم حفاظت در برابر آذرخش شامل، مشخصات فني، ضوابط محاسباتي و روشنصب برقگيرها بايد برابر فصل چهاردهم از نشريه شماره 1-110 (تجديد نظر اول) يا يكي از استانــــدرادهاي بينالمللي مانند NFC 17-102، BS 6651 ، NFPA 780 و IEC 1024 انجام شود.
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