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ماکن ورزشی به دلیل نقش قابل توجهی که در باال بردن سـالمت جسـمی و روانـی شـهروندان     ا: هدف

از این روهدف از انجـام پـژوهش   . مهمترین کاربریها در سطح شهر مطرح هستنددارند به عنوان یکی از 

  .حاضر بررسی وضعیت زیست محیطی اماکن ورزشی شهرستان اردبیل می باشد

 سـاي رؤآن شامل جامعه ي آمـاري و   پیمایشی -از نوع توصیفیروش انجام این پژوهش : روش پژوهش

و کارشناسان اداره ي تربیت بدنی، کارکنان شهرداري و کارشناسـان محـیط زیسـت و     هیئتهاي ورزشی

نفر از جامعه ي آماري به روش نمونه گیـري سـهمیه    386تعداد .کلیه ي مردم ساکن اماکن ورزشی بود

ابزار جمع آوري اطالعـات پرسشـنامه محقـق سـاخته مـی      .اي متناسب و به طور تصادفی انتخاب شدند

دان مدیریت و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ بـه دسـت   ستااتوسط آن ی یرواکه باشد

  .براي تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماري  تی تست تک نمونه اي استفاده شدآمده 

نتایج نشان داد  که اماکن ورزشی اردبیل در ایجاد ترافیک  و تخلفـات راهنمـایی و راننـدگی     :یافته ها

همچنین از نظر پاسخگویان اماکن ورزشی اردبیل در ایجـاد آلـودگی صـوتی،    . )p≤0/05(دارند  اهمیت

  .آلودگی ناشی از زباله، سایه اندازي و ایجاد پارکینگ اهمیت ندارند

به منظور ترغیب شهروندان به فعالیت هاي ورزشی و استفاده از اماکن ورزشی، توجـه بـه   :نتیجه گیري

  .ترافیکی اهمیت زیادي دارد و تمرکز بیشتر مسوالن و برنامه ریزان را می طلبدمسائل زیست محیطی و 

  

  اماکن ورزشی، محیط شهري، زیست محیطی، ترافیکی: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه - 1-1

 دهیپوش یشهروندان بر کس یو روان یامروزه نقش ورزش در سالمت جسمان

و  ستندیبرخوردار ن یامروز که اغلبمردم از تحرك کاف ینیماش یدر زندگاً مخصوصستین

 یسالمت روان نیدر تام تواندیو ورزش م یبدن تیترب، شدهاند یدچار فقر حرکت

  ).1385ایل کاه، (کند فایا یینقش بسزا یوتندرست

. یکی از راه هاي سوق دادن مردم به ورزش ایجاد اماکن ورزشی در شهرها می باشد

یکی آنکه : گذشته تغییر داده استعوامل زیر سیماي تربیت بدنی کشور را در نیم قرن 

تعداد ورزش هاي مختلف رو به فزونی است که همه آنها نیاز به فضاها و خدمات دارد، 

دیگر آنکه تمامی اقشار جامعه از پیر و جوان به ورزش روي آورده اند و دیگر سن خاصی 

 50در که با توجه به افزایش جمعیت کشور  .)1383خداجوي، (براي ورزش وجود ندارد 

  .سال اخیر به طور طبیعی نیاز به امکانات و خدمات ورزشی نیز افزایش پیدا کرده است

یکی از فعالیت هاي انسان  در طبیعت که ریشه درخصلت هاي ذاتی انسان دارد ورزش 

 ).1385بلوچی، (است که می تواند تاثیر پذیرو تاثیر گزار بر مسائل زیست محیطی باشد 

همه ي ما در یک سیاره . ورزش، حد و مرز اقلیمی نمی شناسد محیط زیست نیز همچون

جهان گام زندگی میکنیم و باید در قالب یک تیم براي بهبود وضعیت زیست محیطی 

برداریم و در کنار هم براي دست یابی به آرمان واالیمان که همانا حفاظت از محیط 

یداد ورزشی بهتر از هر رویداد از آنجاییکه یک رو. زیست اطرافمان می باشد، تالش نماییم

دیگري می تواند منبع الهام مسائل ارزشی و اخالقی براي مردم جهان باشد، توجه به 

  .)1380فرحانی، (مسائل زیست محیطی در این رویدادها ضرورت ویژه اي می یابد 

اماکن و تاسیسات ورزشی به دلیل گستردگی فعالیت هاي خود از قبیل برگزاري 

مرینات ورزشی و روي آوردن تعداد زیادي از تماشاچیان و ورزشکاران به مسابقات و ت

اطراف خود  و زیست محیطی سمت آنها، بر فضاي شهر و کاربري هاي تجاري و مسکونی

  ).1384،کارگر و همکاران(تاثیر می گذارد 

برخی از این تاثیرات شامل اثرات اقتصادي، اجتماعی، ترافیکی و محیط زیستی اماکن 

وري از اماکن و  که از مهمترین عوامل افزایش دهنده بهره. ورزشی بر بافت شهر می باشد

آگاهی از تاثیرات . تاسیسات ورزشی، شناخت اثرات این اماکن بر بافت شهري می باشد

اقتصادي، اجتماعی، ترافیکی و محیط زیستی اماکن ورزشی ما را در پیش بینی محل 

عدم توجه .ن تاسیسات ورزشی یاري خواهد نمودري از ایو ساخت، طراحی و افزایش بهره
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واستفاده نادرست از  نههایهز شیافزا: لیاز قب يادیباعث بروز مشکالت ززیست  طیبه مح

 ریو تاث شودیم یدر اماکن ورزش ییکاهش کارا یطیمح ستیز يهایآلودگ،يژمنابع انر

 یدر پ دیمعضل با نیجهت رفع ا شهر و ورزش دارد که مسلماً يداریبر پا ینامطلوب

گاهی از آ).1387امامی،(میباش یاماکن ورزش تیریجهت مد ژهیو يزیبرنامهر کینیتدو

راهکارهاي بررسی اثرات زیست محیطی و ترافیکی  محقق را برآن داشت تا  ،این تاثیرات

  .اردبیل بر محیط شهري آن را مورد بررسی و تحقیق قرار دهد

  بیان مساله - 1-2

اماکنورزشیبهعنواناساسیترینبخشسختافزاریدرسازمانتربیتبدنیوورزشوازتاسیساتوسازمانها

شکوهی،(یانسانیبرمحیطاطرافخودبهطورمستقیموغیرمستقیم،اثراتمثبتومنفیمیگذارند

1383 .(

مراکزورزشی،اماکنوفضاهاییهستندکهافرادقسمتاعظماوقاتفراغتخودرادرآنهاسپریمیکنندوازای

،محیطزیست،سالمسازیمحیطونیزصرفهجوییدرهزینههایذیربطباهدفکانروحفظبهداشتمحیط

هشهزینههاوقیمتتمامشدهخدماتورزشیازاهمیتخاصیبرخورداراست

بامحیطشهري،مترتبشهرنشینانمهمجواریاثـراتاماکنورزشیبهدلیل.)1384،بهمنپوروهمکاران(

نقل،برخورداریوعالوهبرپیامدهایمثبتخودمانندافزایشسطحرفاه،اشتغال،ارتباطات،حملو.یشود

-  ازامکاناتوخدماتوغیره،احتماالًآثارنامطلوبیچونمشکالتومسائلزیست

  ). 1383ی،هشکو(محیطی،معضالتفرهنگی،اجتماعیومانندآندارد

محیطزیستیامحیطیکهدرآنزندگیمیکنیمدرواقعتأثیرگذاربرهمهتالشهاوفعالیتهایبدنیمامی

. هانادیدهگرفتانسانزندگانیباشدبنابرایننمیتواناثراتمحیطرابرچرخه

. ( بنابراینبایدواقعیترابپذیریمکهمحیطزیستدرتمامیفعلوانفعـاالتعـصرحاضـرنقشبسزاییدارد

پیچیده و مبهم  يقدربه... و يوضعیت محیط زیست، آب، انرژ).1390،پاداش و همکاران

دلیل تالش میشود  به همین. است که همه فعاالن محیط زیست را به تفکر واداشته است

از هدر رفتن آب،  يبهبود محیط زیست و جلوگیر يبرا ياز هر ابزار يامروز يدر دنیا

که ورزش شاید پرسیدن این سؤال کمی عجیب به نظر برسد . بهره گرفته شود... و يانرژ

میتواند داشته باشد؛ بهطور مثال، ورزشی  يچه تأثیر يدر حفظ محیط زیست و انرژ

فظ محیط تاسر جهان چه نقشی را میتواند در حمانند فوتبال با میلیونها هوادار در سر

ورزشی باعث تجمع مردم در یک محل میشود که بهنوبه خود  يفعالیتها. زیست ایفا کند



  

  

5   مقدمه و هدف: فصل اول
  

منافی آداب اجتماعی، زباله، آلودگی  يمنفی مانند آلودگی صوتی، رفتارهااثرات بیرونی 

. ردرا به همراه دا... تند و  يا و نورپردازیهاهو

 يو ورزشی جهان نیز تأکید بسیار يعنوان بزرگترین رویداد بشرالمپیک بهدر بازیهاي 

سبز شده است؛ چنانکه المپیک سیدنی در  يفاظت از محیط زیست و طراحی فضاهابر ح

همچنین، بامطالعه  .با رعایت این اصول به المپیک سبز شهرت یافت2000سال 

محیط زیست انجام شد، میتوان فعالیتهایی که در بازیهاي المپیک آتن جهت حفاظت از 

  ).2004، 1گزارش رسمی بازي هاي المپیک(پی به اهمیت موضوع برد

دیگر ممکن است آثار مفید یا زیانبخشی براي  يفعالیتها ي ازورزش نیز مانند بسیار

عملکرد مدیران ورزشی، تیمها و سازندگان تجهیزات و وسایل . محیط زیست داشته باشد

بررسی است، ورزشی ممکن است پیامدهایی داشته باشد که تأثیر آن بر محیط زیست قابل

ط زیست قلمداد آلودهکننده محی يعنوان سازمانهاورزشی معموًال به ياگرچه سازمانها

تصمیم به فعالیت ورزشی در وهله اول تأثیر چندانی بر محیط زیست ندارد، ولی . نمیشوند

شرکت در مسابقات یا  يشکاران به تمرین، رقابت، سفر براهنگامیکه تعداد انبوهی از ورز

تأمین و خرید تجهیزات ورزشی میپردازند، تأثیر آن ملموستر خواهد بود و ممکن است 

را به دنبال ... از قبیل تولید دي اکسیدکربن،تولید زباله، آلودگی هوا و يزیاد يایامدهپ

  .)1394شعبانی مقدم، یوسفی و احمدي، (داشته باشد

تجزیهوتحلیلترافیکیمحیطاماکنورزشیشاملبررسیکلیهشبکههاووسایلحملونقلمیشودکهبیا

انبوههوادارانرویدادهایورزشینگرایناستکهاگرشبکهراههایپیرامونورزشگاه،ظرفیتالزمبرایتخلیه

رانداردویااینکهوسایلحملونقلعمومیوخصوصیدراینمحدودهترددنمیکنند،میبایستتمهیداتیبرا

. یایجادظرفیتالزمدرنظرگرفتهشود

نصراصفهانی و (درصورتیکهاعمالچنینتمهیداتیممکننباشد،بایدمحلدیگریانتخابگردد

  ).1392همکاران،

، ترافیک، استفاده از منابع طبیعی يزیاد، آلودگی نور يآلودگی آب و هوا، سروصدا

ز وسایل بر اثر استفاده ا ياگلخانه ينند آب، کاغذ و چوب، تولید گازهاتجدیدناپذیر ما

واد تجهیزات سرمایشی، استفاده از م ين در اثر بکارگیرزبرقی، سوراخ شدن الیه ا

چمن، استفاده از مواد شیمیایی در استخرها و اماکن  يشیمیایی و آفتکشها در زمینها

ورزشی براي استفاده بعنوان استادیوم و  يزمینهاورزشی، مصرف بیش از حد آب، تخریب 
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دنبال ورزش و فعالیت بدنی ممکن است ه ، از مهمترین تغییراتی هستند که ب...ورزشگاه و

در واقع تسهیالت و اماکن .).1395فراهانی، شعبانی مقدم، (دنشو در محیط زیست ایجاد

ورزشی به طور روز افزون در حال گسترش هستند و بر فضاي شهر و کاربریهاي تجاري و 

برخی از این تأثیرات، شاملِ اثرات ترافیکی اماکن . مسکونی اطراف خود تاثیر میگذارند

سیسات یکی از عوامل افزایش بهره وري از اماکن و تأ. ورزشی بر محیط اطراف خود است

کیفیت زندگی شهرها به عنوان . ورزشی، شناخت اثرات این اماکن بر فضاي شهري است

یکی از عناصر اصلی توسعه شهري شناخته میشود در نتیجه ارزیابیکیفیت محیط زیست 

 (پیدا کرده است يهاي توسعه شهرشهري امروزه اهمیت بسیار زیادي در برنامه ریزی

). 2011، 1مورایس

موردتوجهدیگردرتاثیراتاماکنورزشیمسئلهازدحامجمعیتوشلوغیواثراتناشیازآناسازمسائلمهم

. ت

حضورتماشاگران،سروصداوفریادهایآنها،سروصدایفروشندگاندورهگردموادغذایی،جشنهایورز

... شیو

ازیکطرفباعثجذابیتدراطرافورزشگاههاشدهوازطرفیباعثافزایشترافیکوشلوغیدرمنطقهمیشود

  ).1382نیکبخت،( 

مدیریتاستادیومها،انجمن(

،درگزارشسالیانهخودخاطرنشانمیکندکهساختیکمجموعهورزشیدرکاونتیانگلستانباعث)2006

توسعهاقتصادیجامعهازقبیالیجادشغلهایمحلیبرایافرادساکنشهروافزایشفضاهایورزشیدرشهرگ

. ردیدهاست

شمکهبرطبقاینگزارشاثراتمنفیاستادیومهابرمحیطاطرافخودراافزایشحجمترافیک،کمبودوکاه

حوطهپارکینگ،سروصدا،ایجادآشغالوزباله،نورپردازیهایتندوزیاد،دزدیورفتارهایضداجتماعیدی

. گرمیداند

ایندالیلباعثشدهتابسیاریازساکنینمناطقشـهریکهآرزویدسترسـیبـهامکانـاتتفریحـیوورزشـی

). 1384وارن،(رادارنـد،تمایلیدرخصوصسکونتوزندگیدرنزدیکیاینامکانـاترانداشتهباشند

یندرهنگامانتخابزمینبرایاحداثوساختهرگونهاماکنورزشیبایدبهاثراتاماکنبرمحیطوجغرافهمچن

). 2002انجمنمدیریتورزشگاهها،). (2،2005گري(یایمنطقهاطرافآنتوجهشود
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20درگزارشخودبیانکردکهپاولمسون،پساز

قبیسالهمسایگیباورزشگاهها،تاثیراتاقتصادي،اجتماعی،سیاسیومحیطیوهمچنینتاثیراتمنفیاز

... الفزایشحجمترافیک،ایجادسروصداو

آگاهیازتأثیراتزیستمحیطیوترافیکیاماکنورزشیمارادرپیشبینیم.راازآثارورزشگاههابرمیشمرد

. حلساختوطراحیوافزایشبهرهوریازاینتأسیساتورزشییاریخواهدداد

. اولیهاماکنورزشیدرسـاخت،انتخابمحـلمنـاسباستهاییکیازمهمترینقـدم

فراوانیخواهندداشت،ولیمحدودیتاستفادهدرهرنقطهایساختهشوندقابلیتبهنظرمیرسدایناماکن

رابـرآنبسیاری،محدودیتاعتباراتمالیوهمچنیناستفادهمؤثرازاینگونهفضاهاشهريمناسبزمینهای

سازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور،(داشتهباشندزیـادیمناسبدقتفضایداشتهاستتـادرمحلو

ل جامعه استفاده شده است و به اشکا زاگر چه صنعت ورزش توسط بخش بزرگی ا).1384

مختلف با محیط تعامل دارد در گذشته مسائل محیطی اغلب نادیده گرفته شده اند در 

رویدادها  و تسهیالت ورزشی اثر قابل  حاضر این امر در حال پذیرش است که حال

). 2011، 1بیابیاك و تراندافیلوا(توجهی بر محیط زیست دارند 

بررسیاثراتوراهکارهایزیستمحیطیوترافیکیاماکنورزشیاردبیلبرمحیطشهریپژوهشحاضردرصدد

. است

برهمیناساسدرخصوصاثراتترافیکی،عواملیچونایجادترافیکهایمقطعیدرزمانبرگزاریمسابقات،اف

زایشامکاناتحملونقل،کاهشمحوطهوفضایپارکینگ،افزایشتخلفاتراهنماییورانندگیودرآثارزیست

لودگیهایصوتی،افزایشفضایسبز،ایجادزبالهونخالهساختمانیمحیطیعواملیچونافزایشسروصداوآ

. ،سایهاندازیورزشگاهبرمحیطاطرافخودافزایشآلودگیمحیطزیستموردبررسیقرارمیگیرد

تحقیقاتعلمیوراهکارهاییکهبتوانبهمدیراناینحوزهکمککند،محقققصدداردلزوکمبودوباتوجهبه

. مانجاماینتحقیقرانشاندهد

زشیشهرستاناردبیلبااستانداردهایمولفههایزیستمحیطیمطابقحاالینسئوالمطرحاستآیااماکنور

  تدارد؟

  اهمیت و ضرورت تحقیق - 1-3

این فضاها در . فضاهاي ورزشی از عمده ترین بخش هاي شهري محسوب می گردند

چهارچوب سکونت گاه ها و زیست گاه ها قرار گرفته، مقیاس هاي مختلف در شهر قابل 

                                                            
1. Babiak & Trendafilova
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فضاهاي شهري تابع هدف هاي . ر بوجود می اورندتوزیع هستند و نقاط عطفی در شه

انسانی و فعالیت هاي جمعی بوده، مجموعه شهري، ابزاري براي ارتقاء روح تفکر جمعی، 

همکاري، تفاهم و ارتباط صمیمانه و ایجاد فضاي ایمن، راحت و با هویت به شمار می 

مهم برنامه ریزان و تعیین مکان بهینه مراکز ورزشی، از وظایف ).1375نجاتی، (روند

تصمیم گیرندگان شهري است، این اماکن باید به گونه اي در شهر واقع شوند که 

عالوه بر این می توان گفت که برنامه . شهروندان به راحتی به آنها دسترسی داشته باشند

ریزان سعی دارند تا توزیع مراکز خدماتی را در محیط هاي شهري بهینه سازند و این 

سب یا توزیع مراکز خدماتی را در محیط هاي شهري بهینه سازند و این توزیع توزیع منا

  .مناسب یا توزیع جمعیت و یا میزان تقاضا در نقاط مختلف متفاوت است

فعالیت هاي ورزشی تاثیر روزافزونی بر فعالیت هاي گوناگون انسان از جمله فعالیت 

تاثیر را می توان در قلمرو آموزش  هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی دارند، این

اجتماعی گوناگون اعم از ورزش حتی تا عمق نهادهاي . و بهداشت نیز به خوبی حس کرد

خانواده، مدرسه، شهرداري و خدمات مربوطه، موسسات و بخش هاي خصوصی رسوخ 

کرده و با نفوذ در قلب رسانه هاي بزرگ و همگانی یکی از بزرگترین پدیده هاي قرن 

  ).1386حجت،(تم شده است بیس

لذا با در نظر گرفتن پیامدهاي اماکن ورزشی، باید توجه داشت که صرف هزینه هاي 

میلیاردي در این خصوص روانه مسیري شود که نه تنها جامعه انسانی بتواند با این اماکن 

و تجهیزات ورزشی شرایط طبیعی، سالمت جسمانی و روانی خود را حفظ کنند بلکه این 

ترافیکی و محیط  -کن و تجهیزات بتوانند اثرات مثبت در وضعیت اقتصادي، اجتماعیاما

  .زیستی اطراف خود داشته و از اثرات منفی این تجهیزات کاسته شود

با توجه به این مهم، سرمایه گذاران، برنامه ریزان، کارشناسان اماکن ورزشی و سازمان 

با ...) بیت بدنی استان ها، شهرداري ها و سازمان تربیت بدنی، اداره کل تر(هاي مسئول 

 اقداماتی شهري و منطقه اي باید در نظر گرفتن این تاثیرات، در طرح هاي مختلف 

  .مناسب ایجاد کنند

امروزههمهیمسابقات،اماکنومراکزورزشیبهگونهایتحتتأثیرمتقابلمنطقهایوجهانیبامحیطزی

. خطراتزیستمحیطیقراردارندازاینروورزشکارانبیشازسایرمردمدرمعرض. ستهستند

بنابراینعالوهبرضرورتاهمیتایمنیمحیطزیستدرمدیریتطراحیواحداثاماکنورزشی،رعایتاصولزی

ستمحیطیدربرنامهریزیوبهرهبرداریازاماکنورزشیوپرهیزازایجادآلودگیهایمختلفیکهسببتخریب
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شف،کا(وصدمهزدنبهمحیطزیستمیشوند،ازنکاتحائزاهمیتدرمدیریتاماکنوفضاهایورزشیاست

انجامیکفعالیتورزشیخاصدریکمحیطناسالماکولوژیکیاگرغیرممکننباشد،قطعاًسختخو.)1388

. اهدبودواگرهممیسرباشد،غالباًعاقالنهنخواهدبود

یکمحیطزیستناسالم،نهتنهابهصورگوناگونبهورزشکارصدمهمیزند،بلکهسدراهیبرایادامهیفعالی

. تهایورزشیاوخواهدبود

هایسمی،آفتکشها،صداهایمزاحم،ترافیک،تغییراتآبوهوا،سیگآلودگیآبوهوا،کاهشالیهیازن،زباله

اروهوایناسالمفضاهایسرپوشیدهازجملهمهمترینتهدیداتزیستمحیطیبرایپرداختنبهیکفعالیتو

. رزشیایمنونشاطآوراست

آثارتخریبیاینتهدیداتمیتواندکوتاهمدتومنطقهایباشدوفقطمانعحضورورزشکاردریکمحلخاصوی

دویابلندمدتوگستردهباشدوکارآمدییکمنطقه،مسابقهیوراشرکتدریکفعالیتورزشیبهخصوصشو

. زشیوحتیخودورزشراهمبهمخاطرهاندازد

بهنظرمیرسدقرارگرفتندرمحیطزیستآلودهیاتخریبشدهوآثارناشیازآن،تفاوتیمیانغیرورزشکاریا

. ورزشکاروجودندارد

  :همچنینرویدادهایبزرگورزشیمیتوانندآسیبجدیبهمحیطزیستوآبوهواواردسازند

هسازیبازیهانیازبهساختمان،بزرگراه،هواپیماواماکنورزشیاستکهساختاینمواردتوامبرایآماد•

  .باآلودگیهوا،زمینوآباست

... تجمعتعدادزیادیازمردمدرخاللبازیهاازطریقحملونقل،مصرفآب،انرژي،تولیدزبالهو•

  . فشارزیادیرابرمحیطزیستواردمیسازد

  .یخاصیاستپسازبازیها،جمعآوریواصالحسیستمدارایتاثیراتمحیطزیست•

انجامفعالیتهایمختلفنیازمنداستفادهازانرژیاستوگرمکردنفضایسالنها،روشناییاماکنورزشی•

... ،روشنبودنتلویزیونوسایروسایلبرقیو

باعثانتشارگازهایگلخانهایمیشودوحملونقلقابلتوجهتماشاگران،تیمها،مقاماتوحملونقلموادغذای

  .دیونوشیدنیبهسالنهانیزاستفادهازانرژیرامضاعفمیساز

. مسابقات،فعالیتهاویاوسایلورزشیفشاریرابرمحیطزیستاعمالمیکنند

مسابقاتووسایلرایجبهطورمعنیداریدرمصرفانرژي،آلودگیهوا،انتشارگازهایگلخانهایودفعموادزائ

) ازهردونوعسمیوغیرسمی( د

ونیزکاهشالیهازن،تخریبزیستگاهجانورانوتنوعزیستی،فرسایشخاکوآلودگیآبوهوایمحیطنقشدا

).1394شعبانی مقدم، یوسفی، احمدي، (رند
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هرچقدرهمکهروشهایپیشگیرانهاعمالشود،رویدادهایبزرگورزشیمیتوانندآسیبجدیبهمحیط

. اینامرضرورتسالمسازیمحیطزیستبرایورزشکارانرانشانمیدهد. زیستوآبوهواواردسازند

ههاووظایفدرواقعیکیازدالیالحتمالیعدمشناختکافینسبتبهپیامدهایاینمکانهاستلذایکیازدغدغ

مهمسرمایهگذاران،برنامهریزان،کارشناساناماکنورزشیوسازمانهایمسئول

...) سازمانتربیتبدنی،ادارهکلتربیتبدنیاستان،شهرداري(

بررسیوشناختتاثیراتاماکنورزشیبرمحیطشهریوتقویتاثراتمثبتوازبینبردناثراتمنفیآنمیباشدتابت

. ردوانبیشتریناستفادهوبهرهبرداریازاماکنورزشیرابهعمآلو

ازآنجاییکهاماکنورزشیازکاربریهایمهماراضیشهریمیباشدبایستیدرطرحهایمختلفشهریومنطقه

ایبهآنتوجهنمودوباتوجهبهاهمیتمحیطزیستومشکالتترافیکیبوجودآمدهوآلودگیهایناشیازآناع

مازمعضالتیمانندعدمصرفهجوییدرمنابعانرژیوآلودگیهایمحیطزیستیکهدامنگیرمحیطاطرافاما

  .دتمطالعهنقشواثراتاماکنورزشیبرشهرها،امریبدیهیوالزامیمیباشکنورزشیشدهلذااهمی

  اهداف پژوهش - 1-4

  :اهدافکلیتحقیقعبارتاستاز

  اماکنورزشیشهرستاناردبیلبرمحیطشهریآنوترافیکیمحیطیزیستاثراتبررسی

  

  :اهدافاختصاصی

  :اهداف پژوهش

  .یمفهوم نیانگیم یباشده توسط اماکن ورزش جادیا یصوت یآلودگ نیانگیممقایسه . 1

  .یمفهوم نیانگیبا م یشده توسط اماکن ورزش جادیسبز ا يفضا نیانگیم سهیمقا. 2

  .            یمفهوم نیانگیبا م یشده توسط اماکن ورزش جادیزباله ا نیانگیم سهیمقا. 3

  .یمفهوم نیانگیبا م یاماکن ورزش يانداز هیسا نیانگیم سهیمقا. 4

  .یمفهوم نیانگیبا م یاماکن ورزش يشهر يساز بایز نیانگیم سهیمقا. 5

  .یمفهوم نیانگیبا م یتوسط اماکن ورزش کیتراف جادیا نیانگیم سهیمقا. 6

  .یمفهوم نیانگیم یباامکانات حمل و نقل توسط اماکن ورزش جادیا نیانگیممقایسه.7

با  یوجود اماکن ورزش لیبه دل يشهر نگیپارک يفضا جادیا نیانگیم سهیمقا. 8

  .یمفهوم نیانگیم
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با  یوجود اماکن ورزش لیبه دل یو رانندگ ییتخلفات راهنما نیانگیم سهیمقا. 9

.یمفهوم نیانگیم

  سواالت پژوهش- 1-5

آیا اماکن ورزشی شهر اردبیل با استانداردهاي مولفه هاي زیست محیطی شهري .1

  .مطابقت دارند

ترافیکی شهري مطابقت آیا اماکن ورزشی شهر اردبیل با استانداردهاي مولفه هاي .2

  .دارند

  پژوهش فرضیات- 1-6

 یمفهوم نیانگیو م یشده توسط اماکن ورزش جادیا یصوت یآلودگ نیانگیم نیب. 1

  .تفاوت وجود دارد

تفاوت  یمفهوم نیانگیو م یشده توسط اماکن ورزش جادیسبز ا يفضا نیانگیم نیب. 2

  .وجود دارد

  .            تفاوت وجوددارد یمفهوم نیانگیومیورزش شده توسط اماکنجادیزباله ا نیانگیمنیب.3

  .تفاوت وجود دارد یمفهوم نیانگیو م یاماکن ورزش يانداز هیسا نیانگیم نیب. 4

  .تفاوت وجود دارد یمفهوم نیانگیو م یاماکن ورزش يشهر يساز بایز نیانگیم نیب. 5

  .تفاوت وجود دارد یمفهوم نیانگیوم یتوسط اماکن ورزش کیترافجادیا نیانگیم نیب.6

 یمفهوم نیانگیو م یامکانات حمل و نقل توسط اماکن ورزش جادیا نیانگیم نیب.7

  .تفاوت وجود دارد

 نیانگیو م یوجود اماکن ورزش لیبه دل يشهر نگیپارک يفضا جادیا نیانگیم نیب .8

  .تفاوت وجود دارد یمفهوم

 نیانگیو م یوجود اماکن ورزش لیبه دل یو رانندگ ییتخلفات راهنما نیانگیم نیب. 9

  .تفاوت وجود دارد یمفهوم

  پژوهشواژه هاي و عملیاتی  تعاریف مفهومی  - 1-7

  1اماکن ورزشی- 1

  :تعریف مفهومی

                                                            
1.Sport places
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به مکان هایی گفته می شود که براي انجام فعالیت هاي ورزشی مختلف احداث 

).1381کریمی،(روباز است این فضاها شامل مکان هاي ورزشی سرپوشیده و . شوندمی

  :ریف عملیاتیتع

در این پژوهش منظور از اماکن ورزشی، مجموعه هاي ورزشی حجاب، تختی، رضازاده، 

  .اردبیل می باشد شهید خدنگی در شهراداره گاز،

  1فضاي شهر- 2

  :تعریف مفهومی

فضاي شهر ساختاري است سازمان یافته، آراسته و منظم که به صورت کالبدي 

  ).1373ژان پیرموره،(هاي انسانی در آن صورت می گیرد فعالیت

  .باشداردبیل می يشهر محیط در این پژوهش منظور از فضاي شهري،: عملیاتیتعریف 

  2ترافیک- 3

  :تعریف مفهومی

پدیده اي است ناشی از جابجایی انسان، حیوان، کادر و وسایل نقلیه از نقطه اي به 

  ).ونقلوترافیکتهران سایتخبریسازمانحمل(نقطه ي دیگر 

  

                                                            
1.Urban Space
2.Traffic
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  :ریف عملیاتیعت

منظور از ترافیک در این پژوهش میزان شلوغی و تخلفات رانندگی و مشکالت حمل و 

نقل و گره هاي ترافیکی و آلودگی هاي صوتی در هنگام برگزاري مسابقات است که 

  .توسط اماکن ورزشی ایجاد می شود

  زیست محیطی - 4

  :ریف مفهومیتع

عوامل فیزیکی، خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند، مجموعه اي از 

محیط زیست را تشکیل می دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تاثیر می گذارند 

  ).1358کوزه چیان،(

فضاي سبز، ایجاد زباله و ، منظوراز زیست محیطی در این پژوهش: ریف عملیاتیتع

 اماکن ورزشی سایه اندازي ورزشگاه بر محیط اطراف افزایش آلودگی، نخالۀ ساختمانی،

  . می شود استکه طبیعت شهر اردبیل را شامل
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  تحقیقبانی و پیشینه 

مقدمه - 2-1

راهکارهاي  در این فصل، اطالعات و بستر نظري موضوع مورد تحقیق در ارتباطبا

مفاهیم، تعاریف، . ترافیکی و زیست محیطی اماکن ورزشی مورد بررسی قرار میگیرد

هاي معتبر در رابطه بااثرات ترافیکی و اثرات زیست چارچوب تئوریکی، رویکردها و نظریه

اد به تحقیقات و در خصوص اماکن ورزشی با استن محیطی و ارتباط آن با مقوله ي ورزش

در ارتباط با موضوع تحقیق  با استفاده از تحقیقات داخلی و خارجی می ودستاورد هاي عل

  . آیده عمل میبندي کلی بو به طور خالصه، از مباحث طرح شده، جمع. بحث می شود

  پژوهشمبانی نظري  - 2-2

  اهمیت اماکن ورزشی-1- 2-2

مختلفبه اجتماعی،اقتصادیوفرهنگیخیلیمهم،بسیاریازمردمدرجوامعپدیدهباتبدیلورزشبه

-اندوبهورزشبردههایجسمیوروانیپی اهمیتورزشدرحفظسالمتی،نشاطوشادابی،افزایشتوانایی

هاي 

پردازند؛اما هایقهرمانییارقابتیمیایبهورزشاینیزبهعنوانورزشکارحرفهتفریحییااوقاتفراغتوعده

. گیرندهایاوقاتفراغتیاورزشقهرمانیهمهدراماکنوتأسیساتورزشیانجاممیورزش

تأسیسات اماکنو

ایساخت،تجهیزوادارهشوندکهبتوانندپاسخگوینیازها،انتظاراتوعالیقتمامیگرورزشیبایدبهگونه

  ). 1379رحیمی و همکاران، (ها باشند وه

از  ديیاز ادسالمتتعدو  سایشآ تامیناماکن ورزشی، مکان هاي  

 هداد يجادخورا در  ديیاز جمعیتانیراکشورینکها باتوجهبه.جامعهمیباشندادفرا

 شیورز ماکنو ا فضاهااز  کهاديفرا انجمعیتمیزدیاز ادینتعدا ستکهباا طبیعی،ستا

 نظراز  شیورز يفضاهارینهرقدابنابرد،هدبواخودیاز دهندنمواخودهستفاا

اي  غدغهد هیچونبدانندویکسوسالمتشهراز  باشنداردستاندو ا بیستمحیطیمطلوز

 ینا نشرکتکنندگاادتعدینفضاهابرا یگربهسببمطلوبیتد سوییاز  وهدشداتامینخو

دهدبواخوطبانشاو  سالم،شتنیکجامعهپویادا ینداینفرا نتیجهو  هدشداخوودهفزا ماکنا
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 یستمحیطیز يهارمعیاو  نباشندرداربرخوزماليهااردستانداز ا ینفضاهاا تیکهرصودر .

 جسمیاتخطرو  سیبآ موجبفیکطراز  باشدهعایتنشدر نهادر آ

 بخاطرنشرکتکنندگاادتعدروز از  بهروز  یگرد طرفیو از  هدشداخوهشرکتکنندادفرا

و  كیکچنینحالتیبایکجامعهبیتحردر  نتیجهو در  هدشدامحیطکاستهخودنیمننبوا

و  ادفرا ايبرديیاز منفیارضتبعواکهبهمردهیمبواخووبررو نیناسالماندوباشهر

در  لتدو بررا  سنگینیيهزینههاو  شتدا هداخولجامعهبدنبا

 توجهردمواي  دهگسترربهطو،یستز محیطورزش،  عموضو.دهدنمواتحمیلخوهیندآ

د میشودهبرمناارتوسعهپایدلصوا ستیابیبهد ايبراريبزا انبهعنوو از ورزش  هقعشدوا

دارند به طوري که آلودگی هاي محیط بر یکی دنزطتباار یستبایکدیگرز محیطورزش، .

ورزشکاران را به مخاطره می سالمت و کارایی افراد در زمان آموزش تاثیر دارد و سالمت 

منشور المپیک اصالح گردیده و  1994اندازد، اهمیت این امر به حدي است که، در سال 

رکن محیط زیست پس از ورزش و فرهنگ به عنوان سومین رکن به منشور المپیک 

  ).1384بهمن پور، (اضافه گردید 

و  تأمینسالمتدر همحیطهاییکانبعنوهمواره گذشتهاز  شیورز ماکنو ا هاهشگاورز

 ستد  بهفباهدادفرا ههم. ندهاشناختهشد،نددار ينقشمؤثرننساو روان ا شتتنابهد

مجموعه ها ینقبیل ا غتبهافرتقااو مفیدو  مناسبنندراگذو  طنشا،ستیرتندآوردن 

 کندمیترسنگین را  شیورز ماکنا انمدیرهظیفو نچهآ. کنندمیجعه اشیمرورز يسالنهاو

 ستو د نمربیاو  رانشکاورز نیکلیۀو روا سالمتجسمیو  شتاستکهبکوشندتابهدا ینا

اي   شیبهگونهورز کزامرو  ماکنا ت،مسابقاهمه. شودشیحفظورز يفعالیتهارانکارندا

از  بیشرانشکارو ورز ینازا.هستندیستز جهانیبامحیطو  منطقه اي تحتتأثیرمتقابل

 همیتا ورتضربرعالوهینابنابر.دارند اریستمحیطیقرز يخطرهاضمعردر  دمسایرمر

 لصوا عایتر ،شیورز ماکنا اثحدو ا حیامدیریتطردر  یستز یمنیمحیطا

 دیجااز ا پرهیزو  شیورز ماکنااز  داريبرهبهرو  يیزر برنامهدر   یستمحیطیز

که سبب تخریب و صدمه زدن به محیط زیست می شوند، از نکات مختلفی يهاالودگی

).1388کاشف، (است حائز اهمیت در مدیریت اماکن و فضاهاي ورزشی

  نقش اماکن در جذب افراد-2- 2-2

از آنجا که محیط هاي ورزشی به عنوان مراکزي که مستقیما با مردم در ارتباط 

هستند، به منظور رشد و بقا نیازمند شناسایی و تقویت عوامل موثر در جذب مشتري 
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هستند، بررسی و شناخت عواملی که به حضور افراد و جذب آنها به چنین مکان هایی 

محسوب می شود به دلیل اینکه اماکن و  منجر می شود، امري مهم در مدیریت ورزشی

فضاهاي ورزشی در جهان امروز، مراکزي هستند که تعداد زیادي از مردم عالقمند به 

فعالیت هاي ورزشی را در خود جاي می دهند باید اصول و ضوابط مدرن و فراگیر به 

 منظور تامین سالمت و امنیت برنامه ها و فعالیت هاي ورزشی براي عموم مراجعه

.کنندگان و استفاده کنندگان این اماکن در آنها پیش بینی و اعمال شود 

، در تحقیقی  به بررسی ارتباط هفت بعد از ویژگی )2010(1دروپ، موفکا و ساراجوالل

زیبایی تجهیزات، تخصیص فضا، دسترسی به استادیوم، (هاي فیزیکی استادیوم، شامل  

با تمایل ) ت غذایی و  تمیزي استادیوم راحت صندلی ها، کیفیت اسکوربورد، خدما

تماشاگران به ماندن در مکان ورزشی و حضور مجدد تماشگران پرداختند و دریافتند که 

  .افزایش کیفیت ویژگی هاي استادیوم با حضور تماشاگران ارتباط مثبت و معناداري دارد

ر حضور مجدد در تحقیقی با عنوان ویژگی هاي استادیوم ب) 1392ناظمی و همکاران، (

سال شرکت  14تماشاگران در لیگ برتر فوتبال ایران که روي کلیه ي تماشاگران باالتر از 

کننده در مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران اجرا شد، نشان دادند که هفت 

متغیر دسترسی به استادیوم، پارکینگ، تمیزي، زیبایی، راحتی صندلی ها، تخصیص فضا 

غذایی بر حضور تماشاگران تاثیر دارند، ولی سه عامل تابلو هاي راهنما، طراحی  و خدمات

این در حالی است که در  .بر حضور مجدد آنها تاثیري ندارد استادیوم و کیفیت اسکوربورد

، سهولت دسترسی به فضاي ورزشی، رعایت فاصله ي مناسب )1390(تحقیق رضایی 

، توسعه پذیري، منطبق بودن فضاي ورزشی با اماکن ورزشی از مراکز الوده ي شهري

نیازهاي کاربران، مناسب بودن با شرایط جغرافیاي منطقه، مالحظات ایمنی در ساخت و 

بهره گیري از فضاي ورزشی، ارتباط منطقی بین تاسیسات ورزشی مجاور، مجزا بودن 

فضاي  امکانات ورزشی براي ورزش هاي قهرمانی، آموزشی، همگانی و تفریحی، قدمت

ورزشی، انعطاف پذیري براي استفاده هاي مختلف و وجود امکانات رفاهی از جمله عواملی 

.بودند که به ترتیب الویت در بهره وري اماکن ورزشی موثر شناخته شده اند

ایمنی اماکن و تاسیسات ورزشی اهمیت-2-1- 2-2

هستند که  ایمنی و امنیتدر اماکن و تأسیسات ورزشی، یکی از مهمترین عواملی

فـراهم آوردن آنهـا،میتواند تأثیر زیادي در جذب هر چه بیشتر افـراد بـه سـوي ورزش 

                                                            
1.Dhurup, Mofoka & Surujlal
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داشـته باشـد و بـهعکس، نبودن آنها، میتواند سبب رویگردانی عده زیادي از مردم به 

از ایـن گذشـته، تعـداد زیـادي از انسـانهـا بـراي تماشـاي رویـدادهاي .ورزش شود

رویدادهاي ورزشی، به دلیل منـافع . زشگاههاي محل برگزاري میروندورزشـی بـهور

فراوانـیکه در زمینه هاي اقتصادي، فرهنگی، سیاسی، اجتمـاعی و زیسـت محیطـی دارد؛ 

بسیاري از کشورها یا شـهرها، . بـرایتمامی کشورها اهمیت فراوانی پیدا کرده است

یدادهاي ورزشی بزرگ هستند و بـه ایـن متقاضـیبرگزاري رویدادهاي ورزشی، به ویژه رو

دلیـل،اقدام هاي پنهان و آشکار بسیاري انجام میدهند تا بتواننـد میزبـانی آنهـا را بـر 

اگر در گذشته، رقابتهاي ورزشی تنها مسابقه نام داشتند و برگزاري آنها . عهـدهبگیرند

ادهاي ورزشـی نـام دارنـد فقـطبه مسائل ورزشی مربوط میشد؛ امروزه این رقابتها، رویـد

که اغلب از مدتها قبـل از زمـان برگـزاري (وضروري است با برنامه ریزي صحیح 

، سازماندهی، رهبري و هدایت مناسب، ایجاد ایمنی و امنیت، )رویـدادشروع میشود

کنتـرل وارزیابی دقیق و تدوین قانونها، آیین نامه ها و مقـررات مخصـوص کـه بسـیاري 

وضعیت ).1393، جاللـی فراهـانی(ـاربطی هم به ورزش ندارند، مدیریت شـوند از آنه

استادیومهاي فوتبال کشور را در برخی شاخصهـا،با استانداردهاي اروپایی مقایسه کردند 

درصد 70بیش از  -در حیطه امکانـات و تسـهیالتتماشاگران -که بر اساس آن

در اینتحقیق، همچنین وضعیت . استادیومهاي کشور وضعیت بسیارضعیف داشتند

استادیومهاي فوتبال کشور بر اساسبرخی ویژگیهاي امنیتینیز بررسی شد که طبق آن، 

درصد اسـتادیومهـا در شـاخصهـاییهمچون وجود مکانمناسب براي 80وضعیت بیش از 

تفتیش بدنی تماشاگران در بدوورود به اسـتادیومهـا،سرپوشیده بودن محل عبور بازیکنان 

وداوران از رختکنها بهزمین مسابقه و نیز وجـودمحلهاي ویژه نصب دوربین مخفی در 

الهی و (ارزیابی شد )متوسـط، ضـعیف وبسیار ضعیف(استادیوم، متوسط بهپایین 

  ).1384، پورآقایی
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Abstract
Research Aim: Sport facilities have an important role in citizen’s health 

improvement so they are of the most important necessities in the city. Target of this 
research is to discuss environmental status of Ardabil city sport facilities.

Research method: Research has been done using descriptive and survey study 
and statistical population contains sport chiefs, sport bureau experts, the municipality 
staff, the environment bureau staff  and citizens around sport facilities. Number of the 
statistical population is 386 people. The statistical population are chosen randomly by 
quota sampling method. Measurement tool is made questionnaire that its validity is 
achieved by management experts and lecturers and its reliability is gained by 
Cronbach's alpha coefficient. Then the data is analyzed using one sample T test.

Findings:Results show that Ardabil sport facilities have impact on on making 
traffic jam and causing traffic offences (p<0.05). However, it can be concluded that in 
questionees’ point of view Ardabil Sport facilities are not effective in causing noise 
pollution, pollutions by trash, shading and parking problems. 

Conclusion: It’s important to consider environmental and traffic issues in order to 
encourage citizens to participate in sports and it needs more consideration by 
authoritis and decision makers.

Keywords: Sport facilities, Urban environment, Environmental, Traffic
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