
 :المعاییر التخطیطیة للنوادي الریاضیة االجتماعیة

وضع المدخل الرئیسـي أقـرب مـا یكـون مـن منتصـف واجهـة األرض بحیـث یتوسـط  .1

 .الكتل البنائیة لتحقیق سهولة الحركة واالتصال

االهتمـــام بالمـــدخل الرئیســــي كعنصـــر جمــــالي وكوســـیلة رقابیـــة علــــى الـــدخول إلــــى  .2

  .النادي

وهــو وجــود , لبصــریة أحــد العناصــر الهامــة فــي التخطــیطتوافــق الحركــة مــع الرؤیــة ا .3

 .تتابع بین حركة اإلنسان والرؤیا البصریة من تناسق الكتل وعالقتها ببعضها

مراعاة وجود انسیاب طبیعـي عنـد كـل منحنـى لعـدم إحسـاس الشـخص بالملـل أثنـاء  .4

النـادي مع التغیر للوحـات الطبیعیـة التـي یراهـا اإلنسـان طـوال فتـرة التجـول ب, السیر

 .و تغیر زوایا الرؤیا كل عدة أمتار

وهي تعتبر أحد األدلة التي تقود الزائر , مراعاة قراءة الكتل المعماریة بمجرد رؤیتها .5

لمعرفة المكان المتجه إلیه دون عناء، وهذه القراءة للكتل تكون واضحة من الناحیة 

ـــة ـــة والتخطیطی ـــدفع ألن یكـــون مركـــز المشـــروع , المعماری ـــا وهـــذا مـــا ی ـــاء (أحیان البن

 .وهو القلب الذي یحس به اإلنسان لمجرد وصوله) االجتماعي

 .المبنى اإلداري الرئیسي للنادي یكون باتجاه مباني الجار .6

 .المساحات الخضراء تكون مواجهة لباب الدخول .7

مـع مالحظـة عمـل (الباب العمومي یتم تحدید موقعه على أوسـع الشـوارع المحیطـة  .8

 ).فراد أو التوریدات الواردة للناديمداخل فرعیة لدخول األ

إلتاحــة مســطح أكبــر الســتخدام مراكــز الخــدمات اإلداریــة كالمطــابخ والمخــازن دون  .9

التــأثیر فــي ســطح األرض المتــاح لخــدمات وأنشــطة النــادي فإنــه یمكــن تحقیــق ذلــك 

 .بإنشاء بدرومات بارتفاع مناسب أسفل المباني الرئیسیة الستخدامها لهذا لغرض

لســـماح بالتوســـع الرأســـي لجمیـــع المبـــاني بصـــفة عامـــة بمـــا یتـــیح التعلیـــة یراعـــى ا .10

 .مستقبال بطابق أو طابقین

یراعى في عملیة التشجیر أن تكون األشجار دائمـة الخضـرة لتعطـي ظـالل علـى  .11

 .مدار العام

) بــروجالت(یراعــى أن تكــون التراســات المفتوحــة والمغطــاة ذات تغطیــات خفیفــة  .12

 .للرؤیة بحیث تعطي إمكانیة أكبر

توضـــع األشـــجار فـــي الحـــدائق والمنـــاطق الخضـــراء بجـــوار مســـارات الحركـــة كـــي  .13

 .تغذي المسارات بظاللها
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جـذاب ومغـري , یتم االقتراب من الموقع من خالل مدخل یتمیز برحابة االستقبال .14

  .تالنتظار السیارا) نسبیا ( مع توفیر المسطحات الكافیة , لرواد النادي

 .بساطة أسلوب التعبیر عن الكتل المبنیة لكي ال تدمر البیئة الطبیعیة للنادي .15

تنسیق الموقع ووضع عناصر استخداماته المختلفة بحیـث یبـدو الموقـع فـي هیئـة  .16

وعادة ما یكون في شـكل تكـوین عضـوي , منتزه متجانس مع البیئة الطبیعیة للنادي

بـل , واحـد مكشـوف بصـریا للجمیـع مع ضرورة منع تزاحم وتراكم الزائرین فـي مكـان

, یجــب أن یضــم الموقــع تنــوع وظیفــي وبصــري للبیئــة الطبیعیــة وعناصــرها المختلفــة

 .   لكي یضیف هذا التنوع كثیرا من قیمة النادي الترفیهیة والتریض الهادئ

األقــل للمشــاة والــذي یمكــن االســتفادة  ىعلــ, ربــط عناصــر الموقــع بطریــق داخلــي .17

 .شيمنه أیضا لریاضة الم

:           احتـــــرام المعـــــاییر التصـــــمیمیة فـــــي العالقــــــة بـــــین عناصـــــر المشـــــروع المختلفــــــة .18

المسطحات المائیـة  -% 10المسطحات المبنیة  -)%  10-8( انتظار السیارات 

 65-60( المســطحات الخضــراء الترفیهیــة ومالعــب الریاضــة  -% 8ومــا حولهــا 

الممــــرات والطــــرق  –روعــــة بحیــــث الثلــــث للمالعــــب والثلثــــان للمســــطحات المز )% 

عـــالوة علـــى التوجیـــه الســـلیم )%  3-2(المســـطحات المزروعـــة مـــن % 8الداخلیـــة 

 .وجمال البیئة الطبیعیة

, توزیــع عناصـــر المشــروع طبقـــا لطبیعــة األنشـــطة وعالقتهــا مـــع بعضــها الـــبعض .19

 .واختیار أفضل مكان لها بالموقع

واســتغالل تلــك المحــاور , إیجــاد أكبــر عــدد مــن المحــاور التــي تــربط بــین األنشــطة .20

والذي یتمتع بنوعیة مختلفة مـن المحـاور ) الجري والمشي ( كعنصر نشاط رئیسي 

 ).طرق ریاضیة , غابات قطر , طرق مشاة( 

 .مراعاة إمكانیة التوسع لتلبیة األنشطة الریاضیة المختلفة .21

مــن المحـــددات الرئیســیة فـــي عملیــة التصـــمیم تصــمیم المبنـــى بحیــث یحقـــق لكـــل  .22

 .هویة شمالیةعنصر ت
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