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  چکیده

بر  یزد اماکن ورزشی شهر و ترافیکی محیطی-زیستاثرات  تعیین ،حاضر پژوهش هدف

شامل  آن آماري ۀجامعو  پیمایشی- توصیفیروش انجام پژوهش،  .استآن محیط شهري 

ن نیروي انتظامی ، مسئوالنفر) 53( تربیت بدنی ةهاي ورزشی و کارشناسان ادارتئرؤساي هی

برآورد  ۀحجم نمون بود. مردم ساکن اطراف اماکن ۀوکلی نفر) 38( ن امالكاو مشاورنفر)  33(

ن امالك برابر با ران نیروي انتظامی و مشاو، مسئوالو کارشناسان هاتئرؤساي هیشده براي 

دردسترس  گیري هدفمند وکه از طریق روش نمونهبود نفر  256ساکنان ي آماري و برا ۀجامع

و  تادانروایی آن توسط اسکه ساخته بود محقق گیري پرسشنامهابزار اندازه انتخاب شدند.

 دست آمد.هب 85/0آلفاي کرونباخ  ضریبنیز با استفاده از پایایی آن متخصصان ارزیابی شد و 

در  دهدمینتایج نشان . تک متغیره استفاده شد Tروش آماري  ازا هتجزیه و تحلیل دادهبراي 

 است؛) 3از سطح متوسط ( ترکوچک )79/2( میانگین حاصلمحیطی -خصوص اثرات زیست

بر محیط زیست منطقه  نفیثیر مأاماکن ورزشی شهر یزد ت ،دهندگانبنابراین از نظر پاسخ

 است؛تر از سطح متوسط ) بزرگ71/3( صلخصوص اثرات ترافیکی میانگین حادر  ندارند، اما

شهري  ۀمنطق داري بریمعنمنفی و از نظر پاسخگویان، اماکن ورزشی اثرات ترافیکی یعنی 

 یابیِمکان و مهندسی برايشود پیشنهاد می ،هاي پژوهشبا توجه به یافته اطراف خود دارند.

  .در نظر گرفته شودین کار و مناسب براي امناطق کم تردد  هاي ورزشی جدیدساخت مجموعه

  .، ترافیکیمحیطی- زیست، اماکن ورزشی، محیط شهري :واژگان کلیدي

 Email:e. alidoust@ut.ac.ir                                                                         :   نویسنده مسئول *
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  مقدمه

مناسب فضاهاي خدماتی و سرانۀ در کشورهاي صنعتی و پیشرفته معموالً برخورداري از  ،امروزه

هاي بهداشتی، تفریحی و شهري، ضرورت هايریزيبنابراین در برنامه است؛ ورزشی الزامی شده

خدمات  ۀمناسب در تخصیص فضاها براي ارائ ايکند به دنبال سرانهمحیطی ایجاب می- زیست

). در پنجاه سال گذشته، جمعیت کشور حدود چهار برابر شده است 1( باشیم ورزشی در شهرها

عنوان دهد. مسئولیت دولت بهطور طبیعی نیاز به امکانات و خدمات ورزشی را افزایش میکه به

بلکه مسئولیت مدیریت و  ،تنها تحمل بار عظیم مالی استترین متصدي ورزش کشور نهمهم

  ). 2( نیز بر عهده داردها را راهبري این برنامه

افزاري در سازمان تربیت بدنی و ورزش و جزئی ترین بخش سختعنوان اساسیاماکن ورزشی به

مستقیم بـر محیط اطـراف خـود ریا غیور مستقیم طهاي انسانی بـهسیسات و سازمانأاز ت

مترتب  همجواري با این اماکن، دلیلبهاین اثـرات  .گذارنداثـرات مثبت و منفـی می

اماکن ورزشی عالوه بر پیامدهاي مثبت خود مانند افزایش سطح رفاه،  .ودششهرنشینان می

اشتغال، ارتباطات، حمل و نقل، برخورداري از امکانات و خدمات و غیره، احتماالً آثار نامطلوبی 

  . )3(دارد محیطی، معضالت فرهنگی، اجتماعی و مانند آن - چون مشکالت و مسائل زیست

تأثیرات متقابل نیروهاي اجتماعی، سیاسی،  .روبرو هستیم، با تغییرات سریع محیطی زهامرو

تقاضا براي استفاده از امکانات و  .مؤسسات اثر گذاشته است ۀروي کلی فناورانهاقتصادي و 

روز به روز بیشتر  هاي خرید، نگهداري و تعمیر تجهیزات و اماکنو هزینه تسهیالت تفریحی

تدارك و تنظیم تسهیالت و امکانات ورزشی  ،ریزي صحیحاست که برنامه طبیعی .شودمی

ورزشی با  یبارها اتفاق افتاده که مکان .)4( نظر  برسدهتفریحات سالم و تربیت بدنی ضروري ب

 اي از شهر ساخته شده و مدتیهاي زیاد و بدون توجه به آثار این اماکن در نقطهصرف هزینه

طوري که اغلب اوقات، انجام  ؛اندهکردـرداري، این اثرات خود را نمایان از افتتاح و بهره ب پس

ورزشگاه چهل  ،آن بارز ۀنمون ؛ها متوقف شده یا کاهش یافته استهاي ورزشی در آنفعالیت

دلیل مشکالت حاد ترافیکی، اجتماعی و غیره که در که به استبهمن اصفهان  22 هزار نفري

، استفاده از این ورزشگاه تقریباً به شدایجاد میهاي ورزشی لیتانجام مسابقات و فعا ۀنتیج

  .)5( دست فراموشی سپرده شد
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 نامتناسب آهنگ و طرف یک از اخیر هايسال طی شخصی اتومبیل مالکیت نرخ توجه قابل افزایش

 از است. یکی شهرها شده بیشتر شلوغی و ازدحام سبب، دیگر طرف از ارتباطی هايشبکه ۀتوسع

 .است بزرگ شهرهاي در ویژهبه ،شهري درونترافیک افزایش ،یغشلو و ازدحام این قبعوا

دهد. می قرار تأثیر تحت را ترافیکی حوادث تعداد توجهی قابل مقدار به جاده و محیط خصوصیات

 خیزحادثه نقاط شناسایی براي تالش و شهرها داخل در ترافیکی فضاي توزیع ۀمطالعافراد بسیاري به 

 ).6، 7(اند اختهپرد

هاي بر فضاي شهر و کاربري و اندطور روز افزون در حال گسترشتسهیالت و اماکن ورزشی به

اثرات ترافیکی و  شاملِ ،ثیراتأگذارند. برخی از این تتجاري و مسکونی اطراف خود تاثیر می

وري از . یکی از عوامل افزایش بهرهاستاماکن ورزشی بر محیط اطراف خود  محیطی- زیست

 ثیراتأ. آگاهی از تاستسیسات ورزشی، شناخت اثرات این اماکن بر فضاي شهري أاماکن و ت

بینی محل ساخت و طراحی و افزایش ترافیکی اماکن ورزشی ما را در پیش و محیطی- زیست

  سیسات ورزشی یاري خواهد داد.أوري از این تبهره

ورزشی، انتخاب محـل منـاسب است. به نظر هاي اولیه در سـاخت اماکن ترین قـدمیکی از مهم

ولی  ،فراوانی خواهند داشت اي ساخته شوند قابلیت استفادةرسد این اماکن در هر نقطهمی

-ثر از اینؤهاي مناسب شهري، محدودیت اعتبارات مالی و همچنین استفاده ممحدودیت زمین

مناسب دقت زیـادي داشته گونه فضاها بسیاري را بـر آن داشته است تـا در محل و فضاي 

هاي نامطلوب از هاي مطلوب و همچنین دوري از همسایگیهمجواري ،بنابراین ؛)8( باشند

 براي انتخاب مکان مناسب منظورهخصوصیات مهم انتخاب زمین براي احداث این فضاهاست. ب

 صورتبه هدتا بتوان در آین شودمعیارهاي متعددي توجه  به بایدساخت اماکن ورزشی در شهر، 

  ند از:اعبارت. بعضی از این معیارها استفاده کردبهینه از ایـن اماکن 

مکان ورزشی یابی فضاهاي ورزشی، آسانی دسترسی است. ترین معیار در مکان: مهمدسترسی

ترین فاصله و زمان ممکن به در کوتاهبتوانند کننده هاي استفادهشود که گروهجایی ساخته باید 

هاي واحد همسایگی و محله استقرار فضاهاي ورزشی در مرکز اشته باشند. اگرآن دسترسی د

یابد. دسترسی معیار آسانی دسترسی تحقق می ،یافتهیابند، شعاع متوسط دسترسی کاهش 

دسترسی  ۀآسان در مرکزهاي ورزشی ناحیه و باالتر مستلزم برخورداري این مرکزها  از شبک

ی و تفریحی مراجعان به این خالف سایر فضاهاي فرهنگرا برزی ؛ستزیاد امناسب و با  ظرفیت 

هنگام برگزاري مسابقه ها،  ،بنابراین شود؛برداران شامل تماشـاچیان نیز میافزون بر بهره فضاها
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دسترسی  ۀیابد و در صورت نبود شبکتقاضاي سفر براي مراجعه به این مرکزها افزایش می

  آید.وجود میهر اطراف مرکز ورزشی باي دمناسب، اختالف ترافیکی گسترده

یابی این فضاها، حفظ آسایش شهروندان است. فضاهاي نیکی دیگر از معیارهاي مکا: آسایش

شوند و اگر مناطق مسکونی، آموزش، درمانی در ورزشی در شمار فضاهاي پر سروصدا محسوب می

تحرك و هیجان  ۀیان که الزماطراف این فضاها قرار گرفته باشند، هیاهوي بازیگران و تماشاچ

شود. این فضاها باید ندان میموجب سلب آسایش شهرو ،هاي ورزشی استاز فعالیت حاصل

ل بین ئحا ۀند. ایجاد منطقشوشهر واقع شوند که سبب اختالل در آسایش شهروندان ن ازجایی در

هاي بريگذاري بین این کار(فاصله هاي حساس به آلودگی صوتیمراکز ورزشی و کاربري

هایی که کارگیري سایر راهاستفاده از فضاي سبز، سرپوشیده کردن فضاي ورزشی و به ،ناسازگار)

  کند.تحقق این معیار کمک میآید به کار میبراي کاهش آلودگی صوتی به

هاي مناسب براي مرکزهاي ورزشی محله، پارك و فضاي سبز و همجواريمنظور  :همجواري

 ۀهاي مسکونی و مرکزهاي آموزشی (البته با حفظ فاصلیحی دیگر، محلهفضاهاي فرهنگی و تفر

-شبکه، افزون بر موارد ذکر شده در سطح ناحیه و باالتر مناسب) است. براي مرکزهاي ورزشی

هاي ها نیز بهترین همجواريها و کوهپایه، ییالقمناطق خوش آب و هوا، هاهاي بزرگراه

هاي بهداشتی و درمانی، صنعتی و مواردي نظیرکاربري هاي نامناسبهمجواري ند.امناسب

ند. انتخاب زمین باید پس از بررسی اآوري یا مرکزهاي دفع زبالههاي جمعکارگاهی و ایستگاه

ها با فعالیت ورزشی انجام هاي همجوار و تعیین میزان سازگاري یا ناسازگاري آنکاربري زمین

هاي ورزش در نظرگرفته یابی زمینحظات زیر در مکانضروري است مال ،هاشود. گذشته از این

  شوند:

  در آینده فراهم باشد. یاي باشد که امکان گسترش مرکزهاي ورزشانتخاب زمین باید به گونه

بینی سواره به وسائط نقلیه عمومی پیش/موقعیت زمین باید با توجه به امکان دسترسی پیاده

  شود.

 ۀمانند شبک اییربنزیت شد که امکان دسترسی به تأسیسااي باگونه انتخاب زمین باید به

  فاضالب، آب، برق، تلفن و گاز فراهم باشد. 

-اماکن ورزشی شهر پیش سایر هاي جدید باید با توجه به موقعیت قرارگرفتنموقعیت ورزشگاه

  .)9بینی شود (
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جمعیت، ساخت  در این مرحله، تعداد ساکنان، تراکم: هاي جمعیتی و اجتماعیتجزیه و تحلیل

سنی و جنسی و مشخصات اجتماعی و فرهنگی منطقه یا مناطقی که قرار است براي احداث 

یابی و تواند در مکان. این بررسی میشودمیریزي شود، بررسی سیسات ورزشی در آنها برنامهأت

و از  تري دارداي که ساخت سنی جوانبه عنوان مثال، منطقه ؛ثر باشدؤریزي ورزشگاه مبرنامه

لحاظ فرهنگی نیز مستعد پذیرش تماشاگران و بازیکنانی است که از نقاط گوناگون شهر براي 

آیند، در اولویت احداث ورزشگاه قرار دارد. البته با توجه به اینکه ورزش یا تماشا به ورزشگاه می

ر آینده هاي جمعیتی دبینیپیشابتدا باید  است،ها معموالً آینده مدنظر در ساخت ورزشگاه

  و سپس ورزشگاه را در محل مورد نظر احداث نمود. انجام شود

ها و وسائط حمل و نقل این تجزیه و تحلیل شامل بررسی شبکه :تجزیه و تحلیل ترافیکی

هاي پیرامون راه ۀها نشان دهد شبک. اگر بررسیشودجمعی و خصوصی میجمعی، نیمه

یا اینکه وسائط  هاي ورزشی را ندارداگران مسابقهانبوه تماش ۀورزشگاه ظرفیت الزم براي تخلی

تمهیـداتی براي ایجاد  بایدکند، جمعی در این محدوده تردد نمیحمل و نقل جمعی و نیمه

، بایـد اعمال چنین تمهیداتی ناممکن باشدظرفیت الزم در نظر گرفته شود و در صورتی که 

  ).10(د شومحـل دیگري براي ایجاد و احداث ورزشگاه انتخاب 

  شود؛انجام میربط هاي ذيهایی از سوي سازمانبینیبراي ساخت اماکن ورزشی جدید، پیش

عنوان  بامثالً براي نمونه در هنگام ساخت استادیوم ورزشی نقش جهان اصفهان، تحقیقاتی 

توسط  و شرکت فوالد تکنیک اصفهان وسیلۀهمطالعات راهبردي ورزشگاه بزرگ اصفهان ب

هاي جمعیتی منطقه و ویژگی . در این تحقیقاتبرتر دانشگاهی انجام شد تاداناسگروهی از 

اصفهان، مسائل ترافیکی،  ی منطقۀشهر اصفهان، جایگاه اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و ورزش

بنایی مورد نظر، نیازهاي زیر ۀیمی منطقهاي اقلوضعیت آب و خاك و کاربري زمین و ویژگی

رزشی در استان و شهر اصفهان و در پایان میزان نیاز شهر اصفهان سیسات وأورزشگاه، میزان ت

   .)11( شد بررسیبه ورزشگاه بزرگ (نقش جهان) 

-اجتماعی، ترافیکی و زیست تعیین اثرات اقتصادي،عنوان  با ) در پژوهشی1387فخري (

هاي حاصل در خصوص میانگین شهر بر منطقه نشان داد محیطی ورزشگاه ذوب آهن فوالد

 ۀاما در زمین ،از سطح متوسط بیشترمحیطی بر منطقه از نظر مردم -رات اقتصادي و زیستاث

  .)5(است از سطح متوسط  کمتر اثرات اجتماعی و ترافیکی
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عواملی چون کاربري و نوع پوشش زمین،  2سوتادانشگاه مینه ورزشگاهبراي ساخت  )2005( 1هافمن

جایی هواي ساکن خاك، ترافیک، جابه ضعیتوهاي زاید، هاي سطحی، آبکمیت و کیفیت آب

، سر و صدا، گرد و خاك، تأثیرات بصري، تأثیرات بر ورزشگاهاطراف، ارتعاش زمین هنگام ساخت 

تراکم افراد و  زیربنا و خدمات عمومی منطقه، ایجاد زباله و مواد جامد اضافی پر خطر، اثرات تجمع و

 :اثرات ازدحام جمعیت شامل .را بررسی کردین پروژه تأثیرات اقتصادي، اجتماعی بر محیط اطراف ا

شیدن نو در نتیجۀپارك کردن خودروها، سروصدا، برگزاري کنسرت، رفتارهاي پرخاشگرانه  ترافیک و

  .)12( شدالکل و هیجانات مسابقه می

اثراتی چون به  5بر مرکز شهر جانسون 4در گزارش اثرات محیطی بال پارك )2006( 3گره

نایی، افزایش سر و صدا، ترافیک و کمبود پارکینگ، افزایش جرم و جنایت، بهبود و تغییر روش

. گزارش، اثرات تغییر روشنایی و افزایش سر و صدا را کردافزایش درآمد اهالی منطقه توجه 

هاي دو و براي کاستن از اثرات آلودگی صدا، نصب پنجرهاست دانسته  ناپذیرمهم و اجتناب

 ،هایک از همسایهگزارش آمده که هیچ کند. در ادامۀهاي نزدیک را توصیه میجداره براي خانه

  ).13( با وجود مشکالت ذکر شده، مخالف وجود استادیوم نیستند

-بازي دردر پژوهش خود مسائل مربوط به گردش ترافیکی را  )2008و همکارانش ( 6کوانچون

ویدادهایی در این سطح نیازمند مطالعات هاي المپیک پکن ارزیابی و پیشنهاد کردند برگزاري ر

جایی ورزشکاران، مربیان، هترافیکی براي جاب ةشداز پیش تمرین گسترده و انجام عملیات

چگونگی ) 2008و همکارانش ( 7همچنین، ژیائومینگ). 14( است غیرهتماشاگران و  ،نمسئوال

ها . آنکردندو ارزیابی سازي سیستم حمل و نقل را در المپیک پکن بررسی عملیات آماده

و سپس تسهیالت  ندتحلیل ک ودند شهر میزبان باید ابتدا نیازهاي ترافیکی را تجزیه کرتوصیه 

را هنگام برگزاري  )حمل و نقل عمومی ۀهاي حمل و نقل و ترافیک (مانند توسعو برنامه

  ).15( مسابقات تدارك ببیند

                                                             

1.Hoffmann 
2.Minnesota 
3.Heger 
4. Ball Park 
5.Johnson 
6. Chunquan, YU.  
7. Xiaoming, LIU. 
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هاي باید در طرح ،استهاي مهم اراضی شهري يیکی از کاربـراماکن ورزشی با توجه به اینکه 

یابی و اثرات تکوینی این اي به آن توجه کرد و در این زمینه، مکانمختلف شهري و منطقه

نقش و اثرات اماکن ورزشی بر  ؛ بنابراین، اهمیت مطالعۀاماکن در شهرها بسیار مهم است

که تحقیقات علمی اندکی در اینهمچنین، با تـوجه به  شهرها، امري بدیهی و الزامی است.

و معضالتی  انجام شدهبررسی و شناخت تأثیرات اماکن ورزشی بـر محیط اطرافشان  ۀزمین

گیر هاي اجتماعی و مانند آن، دامنناهنجاري محیطی و- هاي زیستمانند ترافیک، آلودگی

همیت انجام این شود، اهاي ورزشی شده و روز به روز فراگیرتر میبرگزاري مسابقات و فعالیت

  .شودتحقیق نمایان می

هاي محیطی اماکن و مجموعه-ترافیکی و زیستاثرات  اندکرده این پژوهش سعیمحققان 

و نتایج تحقیق خود را هنگام ساخت این بناها و همچنین  کنندورزشی را بر محیط شهر پیدا 

ین وسیله اثرات مثبت ه اب تاد نکنسیسات ورزشی لحاظ از این اماکن و تأ وريدر افزایش بهره

  .دیابو اثرات منفی کاهش شود تقویت 

  پژوهش روش

نظرات  از طریقاماکن ورزشی بر محیط شهري  و ترافیکی محیطی - زیستبا توجه به اینکه اثرات 

   است. پیمایشی - حاضر توصیفی انجام پژوهش روش سنجیده شده،ن مردم و مسئوال

 33تربیت بدنی،  ةهاي ورزشی و کارشناسان ادارتئیرؤساي هاز نفر  53آماري شامل  جامعۀ

مردم ساکن اطراف اماکن مذکور  ۀن امالك و کلیانفر مشاور 38ن نیروي انتظامی و نفر مسئوال

تعیین حجم افراد  برايصورت دقیق مشخص نبود. بر همین اساس و ها بهبود که تعداد آن

صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه در ي بهآمارۀ نفري از جامع 30 یگروه براي ساکنان،نمونه 

  ها توزیع شد.  آن میان

)، حجم 33/3آماري ( ۀهاي مربوط به پرسشنامه و تعیین واریانس جامعپس از استخراج داده

هاي براي تعیین حجم نمونه در پژوهش). 16(شد طریق فرمول زیر محاسبه  نمونه از

است. ضریب  05/0در نظر گرفت. این مقدار اغلب  ) راDغیرآزمایشی باید مقدار اشتباه مجاز (

 96/1معادل  z بر اساس آن و است 95/0 هااطمینان نیز باید تعیین شود که در غالب پژوهش

  آید. دست میهب
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گیري پرسشنامه از طریق روش نمونه. نفر شد 256حجم نمونه برابر با  با توجه به فرمول،

آن قابل  ةشدتکمیل نسخۀ 247 شد که توزیع دسترس در میان نمونۀ آماري هدفمند و در

ة تربیت بدنی، هاي ورزشی و کارشناسان ادارتئرؤساي هی ۀحجم نمون ،همچنین استفاده بود.

 38 و 33، 53به ترتیب  یعنی ؛آماري ۀبرابر با جامعن امالك اوران نیروي انتظامی و مشمسئوال

  نظر گرفته شد.  نفر در

 ةوجود سالن چندمنظور ) 1دند: شدر این پژوهش اماکن ورزشی شهرداري بنا به شرایط زیر انتخاب 

قرارداشتن منازل مسکونی و  )3برگزاري مسابقات ورزشی مختلف و  )2ورزشی یا زمین چمن؛ 

وعه که شامل مجم 42 میانورزشی از  ۀمجموع پنجها. برهمین اساس واحدهاي تجاري در اطراف آن

شد، می بهمن و کارگران 22شهید صدوقی، شهید پاك نژاد، شهید نصیري، هاي ورزشی مجموعه

  انتخاب شدند که داراي سه شرط مذکور بودند. 

که نظرات  داشت الؤس 14. این پرسشنامه بودساخته محقق ۀپرسشنام ابزار گردآوري اطالعات

حیط شهري بر م یزد شهر اماکن ورزشی و ترافیکی یمحیط- زیستاثرات  ۀحیطدو پاسخگویان را در 

 و اندك ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیادهاي گزینه (شاملاي گزینه 5مذکور  ۀ. طیف پرسشنامسنجیدمی

ن او متخصص تادانروایی محتوایی پرسشنامه توسط اس .بود یکتا  5گذاري آن از نمره و ثیر)أبدون ت

   دست آمد.به 85/0آلفاي کرونباخ لعۀ مقدماتی، با استفاده از مطا و پایایی آن نیز پس از تأیید شد

هاي صوتی، افزایش فضاي محیطی عواملی چون افزایش سروصدا و آلودگی- اثرات زیست ۀزمیندر 

ساختمانی، سایه اندازي ورزشگاه بر محیط اطراف خود و افزایش آلودگی و در  ۀسبز، ایجاد زباله و نخال

هاي مقطعی در زمان برگزاري مسابقات، افزایش واملی چون، ایجاد ترافیکاثرات ترافیکی ع ۀزمین

امکانات حمل و نقل، کاهش محوطه و فضاي پارکینگ و افزایش تخلفات راهنمایی و رانندگی در زمان 

  بررسی شد.برگزاري مسابقات 

 ،انحراف معیار ،ینمیانگ ،فراوانی، درصدمانند هاي آمار توصیفی از شاخصها براي تجزیه وتحلیل داده

  .استفاده شدتک متغیره  t آماري آزمونمنظور تحلیل استنباطی از بهو نمودارها  جداول و
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  نتایج

دهد. توزیع فراوانی افراد نمونه برحسب شناختی پژوهش را نشان میبرخی اطالعات جمعیت 1جدول 

  است. آمدهسن و میزان تحصیالت در این جدول 

  افراد نمونه بر اساس سن و میزان تحصیالت . توزیع فراوانی1جدول 

  میزان تحصیالت  سن  متغیر

یر
تغ

 م
نه

دام
  

ز 
ر ا

مت
ک

20 
ل

سا
  

30-
21 

ل
سا

  

40- 
31

ل
سا

  

50-
41 

ل
سا

  

ز 
ش ا

بی
50 

ل
سا

  

م
پل

دی
ر 

زی
  

م
پل

دی
ی  

دان
ار

ک
ی  

س
نا

ش
ار

ک
ي  
تر

دک
و 

د  
رش

ا
  

  21  81  78  130  61  46  75  107  111  32  تعداد

  7/5  8/21  21  35  5/16  4/12  3/20  8/28  9/29  6/8  درصد

  

 - 21ه سنی دهندگان گروسنی مربوط به پاسخ یشترین فراوانی بـر اساس ردة، ب1بنابر اطالعات جدول 

درصد) و  35دیپلم ( مدرك تحصیلیهمچنین، بیشتر افراد گروه نمونه . استدرصد)  9/29سال ( 30

 9/73 دهدمیپژوهش نشان  هاي. یافتهدارنددرصد)  7/5فوق لیسانس و دکتري ( مدركکمترین آنها 

. همچنین، بیش از هستندنفر)  97زن ( هاآن درصد 1/26نفر) و  274گان مرد (دهنددرصد از پاسخ

سابقۀ سکونت در اطراف سال  5 یش ازنفر) ب 247نفر از  206درصد ساکنان اطراف ورزشگاه ( 83

  . داشتند ورزشی مجموعۀ

آورده شده  2محیط زیست منطقه در جدول  ی براماکن ورزش تأثیرمیانگین و انحراف معیار 

محیط زیست  اماکن ورزشی بر تأثیرمیانگین میزان  ۀمقایسدرخصوص  tاست. نتایج آزمون 

  .در همین جدول آمده است با سطح متوسط منطقه
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  )3( با سطح متوسط محیط زیست منطقه اماکن ورزشی بر تأثیرمیانگین میزان  ۀمقایس. 2 جدول

 Pمیزان  tمیزان  انحراف معیار نگینمیا سواالت

  001/0  19/9  11/1  53/3  افزایش سر و صدا

  001/0  13/5  01/1  73/2  توسعۀ فضاي سبز

  03/0  18/2  09/1  88/2  افزایش تولید زباله

  001/0  79/8  13/1  48/2  سایه اندازي ورزشگاه بر محیط اطراف خود

  001/0  68/5  91/0  27/3  افزایش زیبایی چهره و فضاي شهر و منطقه

  001/0  14/15  01/1  20/2  تولید نخالۀ ساختمانی

  001/0  24/15  86/0  32/2  افزایش آلودگی محیط زیست

  001/0  89/5  -  04/1  79/2  مجموع متغیرهاي محیط زیست

  

ش سر و صدا و افزایش اماکن ورزشی در مواردي از قبیل افزایدهد، نشان می 2طور که جدول همان

فضاي  ۀاما در مواردي از قبیل توسع دارند،و منفی دار ر معنایثأتفضاي شهر و منطقه  زیبایی چهره، 

ساختمانی و افزایش  ۀسبز، افزایش تولید زباله، سایه اندازي ورزشگاه بر محیط اطراف خود، تولید نخال

مجموع متغیرهاي محیط زیست، در . همچنین، اندنداشتهداري معنا تأثیرآلودگی زیست محیطی 

دهندگان، اماکن بنابراین از نظر پاسخ است؛) 3تراز سطح متوسط (کوچک )79/2میانگین حاصل (

  ی بر محیط زیست منطقه ندارد. چندانمنفی ثیر ورزشی شهر یزد تأ

دهد. هاي ترافیکی منطقه نشان میلفهر مؤب را اماکن ورزشی تأثیرمیانگین و انحراف معیار  2جدول 

با  هاي ترافیکی منطقهلفهؤم اماکن ورزشی بر تأثیرمیانگین میزان  ۀمقایسدرخصوص  tنتایج آزمون 

  است. آمده در این جدول نیز سطح متوسط
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  )3( اماکن ورزشی برترافیک منطقه با سطح متوسط تأثیرمیانگین میزان  ۀمقایس. 3 جدول

 Pمیزان  tمیزان  انحراف معیار میانگین سؤاالت

  001/0  04/29  76/0  15/4  ی هنگام برگزاري مسابقاتهاي مقطعایجاد ترافیک

  001/0  51/19  82/0  83/3  ایجاد ترافیک در منطقه در زمان برگزاري مسابقات

  001/0  78/14  91/0  70/3  هاي ترافیکی هنگام برگزاري مسابقاتایجاد تصادف و گره

  001/0  76/11  24/1  76/3  افزایش امکانات حمل و نقل شهري در منطقه

  001/0  30/5  08/1  70/2  ش محوطه و فضاي پارکینگ منطقهکاه

  001/0  14/15  17/1  92/3  و رانندگی هنگام برگزاري مسابقاتافزایش تخلفات راهنمایی 

  001/0  61/10  46/1  80/3  افزایش تخلفات رانندگی در زمان غیر از برگزاري مسابقات

 001/0 42/5 06/1 71/3  مجموع متغیرهاي ترافیکی

  

هاي مقطعی، ایجاد ترافیک در اماکن ورزشی در مواردي از قبیل ایجاد ترافیک، 3وجه به جدول با ت

هاي ترافیکی، افزایش حمل و نقل شهري و افزایش تخلفات رانندگی اثر منطقه، ایجاد تصادف و گره

در حالی که در خصوص کاهش محوطه و فضاي پارکینگ منطقه اثر منفی  دارد، دارنفی و معنیم

همچنین، در  دارند.اماکن ورزشی شهر بار ترافیکی منفی بر منطقه  توان گفت. بر اساس نتایج میداردن

- بنابراین، می است؛) 3(تر از سطح متوسط بزرگ )71/3( میانگین حاصلمجموع متغیرهاي ترافیکی، 

شهري  ۀمنطق ي بردارامعنمنفی و اماکن ورزشی اثرات ترافیکی  ،د که از نظر پاسخگویانکرتوان اذعان 

  اطراف خود دارند.

  گیريبحث و نتیجه

) 71/3( میانگین حاصل اماکن ورزشی بر ترافیک منطقه نشان داد تأثیرها در خصوص یافته

 ؛داردمنفی ر یثأتاماکن ورزشی بر ترافیک منطقه  ،بنابراین ؛است) 3( تر از سطح متوسطبزرگ

، هاي مقطعیترافیک ن برگزاري مسابقات موجبویژه در زما، بهبه عبارت دیگر اماکن ورزشی

افزایش تخلفات راهنمایی و  ،نقل شهري هاي ترافیکی، افزایش امکانات حمل وتصادف و گره
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دهد ها نشان مید. این یافتهشورانندگی و عدم رعایت قوانین در زمان برگزاري مسابقات می

ریزي اصولی در خصوص اند و برنامههاي مناسبی ساخته نشدهاماکن ورزشی شهر یزد در مکان

) معتقدند امروزه براي 2006و همکاران (1درینگ ساخت اماکن ورزشی انجام نشده است.

زیرا در  ؛ساخت اماکن ورزشی باید بهترین طرح و نقشه و بهترین مکان در نظر گرفته شود

خواهد  رموجبات درآمدزایی بیشت ،صورتی که اماکن ورزشی در جاهاي مناسب ساخته شود

از  ،اما اگر اماکن ورزشی موجب شود که افراد با خیال آسوده نتوانند به آنجا مراجعه کنندشد، 

هاي اجتماعی را  نیز در عوض ممکن است ناهنجاري و شودمی اثرات اقتصادي آنها کاسته

  .)17( تشدید کند

 است.) همسو 1387( و فخري) 2006( هگر ،)2005( 2گري ژوهشِپي هاها با یافتهاین یافته

مشکالت  ،ها هنگام برگزاري مسابقاتهاي مذکور نشان داده شد که این ورزشگاهدر پژوهش

ها به تردد در اطراف ورزشگاهمی شود سبب آورند و همین میوجود هترافیکی براي منطقه ب

دیگر هاي هاي پژوهشهاي پژوهش حاضر با یافتهکندي انجام شود. با توجه به همسویی یافته

هاي سنگین در منطقه بروز ترافیک برايتوانند عاملی ها میتوان نتیجه گرفت که ورزشگاهمی

نند،  اما اگر این اماکن در کند ها را  کُتردد افراد و ماشین ،باشند و به علت ازدحام جمعیت

- انتر با خیابجمعیتهایی ساخته شوند که در نقاط مرکزي شهر نباشند و در مناطق کممحل

ها به بتوان رفتارهاي تماشاگران را در هنگام ورود و خروج از ورزشگاه تاتر باشند هاي پهن

گونه مشکل توان شاهد این بود که هیچمی ،دکرخوبی مدیریت کرد و نظم الزم را برقرار 

  .ترافیکی در منطقه رخ ندهد و تردد آرام و با سرعت مناسب انجام شود

 ترافیک پذیريظرفیت تحمل یابیم کهارتباطی در می هايشبکه اسبنامن ساختار به نگاهی با

 وجه به هیچ ارتباطی هايشبکه ۀتوسع اقدامات و است رسیده اشباع ۀمرحل به اکنونهم شهري

 که شاهدیم را روزافزونی ازدحام امروزه دلیل همین به ؛کندنمی برابري اتومبیل افزایش آهنگ با

 شود.می منجر ترافیکی حوادث روزافزون و میزان زیاد به انندگیر ضعیف فرهنگ با ترکیب در

 کارگیريبه و رانیاتوبوس سیستم تجهیز و مانند توسعه عمومی نقل و حمل سیستم تقویت

 و مسئوالن جدي مورد توجه تواندمی که است اقداماتی مترو جمله از جدیدتر هايسیستم

  ).18( گیرد قرار اندرکاراندست

                                                             

1.Dehring 
2. Gray 
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نشان داد اماکن ورزشی نیز محیطی بر محیط اطراف -اثرات زیستۀ در زمین هشپژونتایج 

د مطرح در خصوص اثرات ر. بررسی موادارندمحیطی بر محیط اطراف خود ن- زیست منفی اثرات

هاي صوتی (افزایش دهد مواردي از قبیل ایجاد آلودگیمحیطی اماکن ورزشی نشان می- زیست

فضاي  ۀتوسع برکه درحالی ،استفی اماکن ورزشی شهر یزد سرو صدا) در منطقه از اثرات من

 شته است. همچنین این اماکن موجبمثبت گذا تأثیرشهر و منطقه  ةسبز و زیباسازي چهر

طور هب ،بنابراین ؛داشته اندمنفی ناثر این زمینه  و درنشده هاي ساختمانی افزایش زباله و نخاله

در شهر یزد محیطی منفی - اکن ورزشی اثرات زیستام ،منطقه درجز آلودگی صوتی هکلی، ب

  اند.نداشته

 هايِدر پژوهشو ها وجود داردورزشگاه درتشویق تماشاگران همواره  ناشی ازهاي صوتی آلودگی

خصوص در زمان هب ،هاي صوتیاست. این آلودگی تأیید شده) نیز 2006( و هگر) 2005گري (

تر خواهد بود. وجود فضاي سبز و زمین ار گستردهگل توسط تیم میزبان بسی به ثمر رسیدن

مثبتی بر پاکیزگی هواي  تأثیرتواند خارجی اماکن ورزشی می ۀدرختکاري در محوط ،چمن

   .)19، 13( اطراف و همچنین زیباسازي شهر داشته باشد

 ۀعنوان جنبسایه اندازي ورزشگاه بر مناظر اطراف به )2005گري ( که در پژوهشِدر حالی

در پژوهش حاضر اماکن ورزشی سایه اندازي بر منازل اطراف ، فی گزارش داده شده استمن

) تجمع زباله در 1998و کاسپار () 2005گري ( در پژوهشِ همچنین، .ورزشگاه نداشته اند

اما در پژوهش حاضر  ،ها گزارش داده شدهمحیطی ورزشگاه -منطقه یکی از اثرات منفی زیست

خوبی این موضوع را هاطراف ورزشگاه و ورزشکاران ب ساکنانو  است تأیید نشدهاین موضوع 

اند. در این خصوص عالوه بر مدیریت مناسب گذاشته هايمکانرا در ها اند و زبالهکردهرعایت 

ها بسیار اطراف آن ۀفرهنگ تماشاگران نیز در پاکیزگی محیط اماکن ورزشی و منطق ،ورزشگاه

 اندتماشاگران شهر یزد تا حدود زیادي این موضوع را رعایت کردهنظر می رسد همهم است که ب

)20( .  

ماکن ورزشی در منطقه هاي ساختمانی توسط انخاله جمع نشدن ي پژوهش،هااز دیگر یافته

) 1998( که کاسپاردر حالی .کارهاي عمرانی باشد دلیل انجام نشدنبه مکن استمبوده که 

هاي ساختمانی بر محیط زیست منطقه وجود و تجمع نخاله را هاورزشگاهیکی از اثرات منفی 

  . )20(است ده کرگزارش هنگام اجراي طرح هاي عمرانی 

   



     1393، مرداد و شهریور 24مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                           28

 

  منابع 

هاي طبیعی و انسانی). ها و انگیزهاي بر جغرافیاي ورزش (زمینه. رحمانی بیژن. مقدمه1

 .65. ص 1373چاپ اول. تهران: انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی. 

. دفتر تحقیقات و معیارهاي فنی، معاونت امور فنی سازمان برنامه و بودجه. چاپ اول. 2

. ص 1374هاي کشور (مطالعات وضع موجود مراکز ورزشی). جلد اول. موازین فنی ورزشگاه

32-18. 

. ص 1383. شکویی حسین. فلسفه جغرافیا. چاپ دوازدهم. تهران: انتشارات گیتاشناسی. 3

129. 

هاي ورزشی. چاپ دوم، ارومیه: انتشارات جهاد زاده مهرداد. مدیریت سازمان. محرم4

 .151-4. ص 1386دانشگاهی ارومیه. 

. فخري رضا. تعیین اثرات اقتصادي، اجتماعی ، ترافیکی و زیست محیطی ورزشگاه ذوب 5

نشکده تربیت بدنی آهن فوالد شهر بر محیط شهري. پایان نامه کارشناسی ارشد. اصفهان: دا

 .1387و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان. 

6. Eckhardt, N. and Thomas, I. Spatial nested scales for road accidents in the 
periphery of Brussels, Iatss Research. 2005; 29 (1):66-78. 
7. Steenberghen, T., Dufays, T., Thomas, I., Flahaut, B. Intra-urban location and 
clustering of road accidents using GIS: a Belgian example. 2004; 18:169-81. 

هاي کشور، جلد چهارم، تهران: ریزي کشور. موازین فنی ورزشگاه. سازمان مدیریت و برنامه8

 .73-85. ص 1384ریزي کشور. معاونت فنی سازمان مدیریت و برنامه

کتاب سبز شهرداري فضاي فرهنگی، ورزشی و تفریحی. جلد نهم. تهران:  . سعیدنیا احمد.9

 .26- 28. ص 1374هاي کشور. انتشارات سازمان شهرداري

. موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران، آیین کار اماکن ورزش، طراحی و اندازه ها. 10

 .43- 57. ص 1373، 3440شماره استاندارد 

فهان، مطالعات راهبردي ورزشگاه بزرگ اصفهان (نقش جهان). . شرکت فوالد تکنیک اص11

 .24-33. ص 1373جلد سوم. اصفهان. 

12. Hoffmann, B.A. Traffic, parking, crowds top local concerns over University 
of Minnesota stadium. 2005; in: http://www.bridgelandnews.org/111. 
13. Heger, M.A. Ballpark environmental report highlights traffic and noise. 2006; 
In: www.communitynewspapers.com/archives/rosegardenresident/20060309/rg-
letters2. shtml. 
14. Chunquan, Y. Xiaodong, Z. Jiangyan, W. Di, H. Yue, Z. Traffic Organization 
with Simulation for Vehicles on Beijing Olympic Venues. J Transpn Sys Eng & 



         29                                          .....محیطی و ترافیکی اماکن ورزشی-بررسی اثرات زیست  

 

 

IT, 2008; 8(6):25-31. 

15. Xiaoming, L. Jifu, G. Zhuangzhi, S.Traffic Operation with Comments during 
Beijing Olympic Games. J Transpn Sys Eng & IT, 2008; 8(6):16-24. 

تحقیق. چاپ چهارم. تهران: انتشارات سازمان  اي بر نمونه گیري درسرایی حسن. مقدمه. 16

 .173-5 . ص1384مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). 

17. Dehring, C. A., Depken, C. A. and Ward, M. R. The Impact of Stadium 
Announcements on Residential Property Values: Evidence from a Natural 
Experiment in Dallas-Fort Worth. Contemporary Economic Policy. 2007; 
25(4):627-38. 

عظیمی نورالدین، فاروقی محمد ضا. الگوهاي فضایی حوادث ترافیک درون شهري در . 18

 .33- 51: 65؛ 1387هاي جغرافیاي انسانی. رشت. نشریه پژوهش

19. Gray, K.A. Feasibility Study for a Proposed Stadium, Sports Complex, and 
Retail Development presented to Kansas City Sports Commission and 
Foundation. Sept 29, 2005. 
20. Kaspar, R.A Sport, Environment and Culture. Olympic review. 1998; 
26(20):67-70. 

  

 ارجاع مقاله به روش ونکوور

 

 

    

 

 

 

 

 

 

بررسی اثرات . دوست قهفرخی، فراهانی ابوالفضلمحمد، علیسلطان حسینی 

. مطالعات محیطی و ترافیکی اماکن ورزشی شهر یزد بر محیط شهري آن- زیست

  15- 30): 24( 6؛ 1393 .مدیریت ورزشی



7                                                          Sport Management Review, No 24, 2014 

 

Traffic and Natural Environmental Effects of Sport Stadiums 

On Urban Environment of Yazd 
 

Mohammad Soltan Hoseini1, Ebrahim Alidoust Ghahfarokhi2, Abolfazl 
Farahani3 

1. Associate professor, University of Isfahan 
2. Assistant professor, University of Tehran* 
3. Professor, Payam Noor University 
 
Received date:  08/06/2011                                           Accepted date: 07/04/2012 

Abstract 

The purpose of this research was traffic and natural environmental effects of 
sport stadiums on urban environment of Yazd. Method of research was 
survey and population included the people living around the stadiums, police 
personnel’s, properties consultants and sport boards chiefs and specialists of 
physical education organizations. After a pilot study on 30 peoples, 256 
peoples were estimated through available random sampling. The total 
amount of polices were 33 persons, properties consultants were 38 persons 
and sport boards chiefs and the specialists of physical education 
organizations were 53 persons that accounted as population. The instrument 
was researcher made questionnaire that validity of it was confirmed by 
academic members and experts after a pilot study on 30 people; its reliability 
was calculated 0.85 through Cronbach’s α index. Data Analysis done by 
univariable t-test and showed that obtained means in case of natural 
environmental effects on the region by people’s viewpoints was lower than 
(2.79) moderate level (3), but in traffic effects, the resulting averages was 
more than (3.71) moderate level. Results showed that sport stadiums of Yazd 
had no negative effects on natural environmental, and had meaningful 
negative effects on traffic environmental of sport stadiums. We suggested 
choosing solitude and suitable zones of cities for building and structure of 
new stadiums.  

KeyWords: Sport Places, Urban Environment, Traffic Effects, Natural 
Environmental  
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