
 به نام خداوند بخشنده مهربان

ورزشی بر شهر با نگاه به تجربه برگزاری  بررسی تاثیرات رویدادهای

 لندن  2102بازیهای المپیک 

 دانشجو : سعید کاووسی ، دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد مشهد

 چکیده

برگزار می شوند، همچنین  شهرهامی شوند در واقع مقصود اصلی آن دسته از رویداد هایی هستند که در  رویداد هاهنگامی که صحبت از 

 ضمن برگزاری در شهر یا کشور میزبان ، شهر را برای مدت طوالنی یا کوتاه تحت تاثیر قرار می دهند.این تاثیرات ممکن است در سطوح مختلف

، رابطه ای متقابل است که از یک سو اثرات ورزش و شهررابطه بین دو مقوله م از اقتصادی ، فرهنگی و زیرساخت های شهری یا غیره. مطرح شود اع

امروز چه به لحاظ کیفی و چه از  توسعه شهرها را بر ورزش شامل می شود. توسعه ورزش در دنیای شهرنشینی و از طرف دیگر نفوذ ورزش را بر شهر و

ویژگی های منحصر به فرد این نوع ورزش  نام برد.  «ورزش مدرن»آن به نام  کمی آنرا به مقوله ای نو و پیچیده تبدیل کرده، که می توان ازنظر 

. توریسم ورزشی در توسعه زیرساخت های شهری، مروزی در سطح خرد و کالن شده استموجب اثرگذاری شدید آن بر بخش های مختلف زندگی ا

و ساختمان، شناخته شدن شهر، جذب گردشگران تاریخی، فرهنگی و ورزشی به شهر ، توسعه صنایع به ویژه صنایع ورزشی، اثر داشته و در  اشتغال راه

بر رابطه با متغیرهایی چون توسعه پایدار، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، صلح، مشارکت، محیط زیست، برنامه ریزی شهری اثرات ژرفی را 

در خصوص  رویداد موفق ورزشیبه معرفی یک  تجربه لندندر این مقاله سعی شده است تا با بررسی  وامع شهری به جای می گذارد.وضعیت ج

 بررسی تاثیرات این رویداد بر شهر با نگاه به تمام ابعاد تاثیرگذاری آن بتوانیم نتیجه گیری کاملی در بحث رویدادها برسیم.

 لندن 2102شهر ، المپیک   ، رویداد ورزشی کلید واژه ها :

 مقدمه 

هنگامی که صحبت از رویداد هایی می شوند در واقع مقصود اصلی آن دسته از رویداد هایی هستند که در شهرها برگزار می شوند، همچنین 

ت ممکن است در سطوح مختلف ضمن برگزاری در شهر یا کشور میزبان ، شهر را برای مدت طوالنی یا کوتاه تحت تاثیر قرار می دهند.این تاثیرا

 مطرح شود اعم از اقتصادی ، فرهنگی و زیرساخت های شهری یا غیره. رویدادهای بزرگ به پنج نوع دسته بندی می شوند : 

 شامل ) سینما و تئاتر و موسیقی و صنایع دستی و .......(رویداد های فرهنگی و هنری  .1

 اره ها وفستیوال های مختلف در سرتاسر دنیا(رویدادهای اجتماعی ) جشن های کریسمس و یا جشنو .2

 رویدادهای اقتصادی ) اکسپوها( .3

 سیاسی ) نشست ها و همایش ها( .4

 )رقابت های المپیک و جام های جهانی فوتبال( رویدادهای ورزشی .5

بررسی شود. ضمن تجربه جهانی شهر لندن  در این مقاله هدف آن است تا تاثیرات یک رویداد ورزشی بزرگ بر شهر و کالبد آن ،  با نگاه به

 اهمیت بر نیز نظران صاحب از برخی اینکه در پایان نتیجه گیری در این خصوص مبنی بر تاثیرات بلند مدت بر کالبد و سیمای شهر خواهیم داشت.
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 در دانانی که اقتصاد و ریزان برنامه تمداران،سیاس زرادخانه عناصر از یکی را ورزش همکارانش و کوتلر .اند تاکید نموده شهری توسعه در ورزش نقش

 دیکنوپ (Kotler et al, 1993)میدانند.  توسعه است، کالم یک در و توریستی مکانهای و پایه مشاغل تولید محلی، اقتصادهای بازتولید جستجوی

 (DeKnope،1990) . شهرنشینی و مدنیت میداند افزایش عامل را مدرن جوامع در ورزش محبوبیت نیز

ذکر شده در فوق در سرتاسر دنیا ساالنه گردشگران بسیار زیادی را مجذوب خود کرده است که این  (mega eventهر کدام از رویدادهای)

خود یکی از دالیل نشان دهنده اهمیت طرح این موضوع است زیرا گردشگران عالوه بر موقعیت اقتصادی که برای میزبان بوجود می آورند سبب 

در نتیجه برگزاری این رویدادها در سطح بین المللی وجه مناسبی برای شهر بوجود می  مللی می شود .معرفی بهتر شهر میزبان به عنوان یک شهر بین ال

 ( یا نام مستعار برای شهر میزبان به همراه می آورد که سبب بهتر معرفی شدن شهر می شود.brandingآید که به نوبه ی خود این رویدادها نوعی برند)

 رویدادهای ورزشی

توسعه شهرها را  شهرنشینی و از طرف دیگر نفوذ قوله ورزش و شهر، رابطه ای متقابل است که از یک سو اثرات ورزش را بر شهر ورابطه بین دو م

 امروز چه به لحاظ کیفی و چه از نظر کمی آنرا به مقوله ای نو و پیچیده تبدیل کرده، که می توان از بر ورزش شامل می شود. توسعه ورزش در دنیای

ویژگی های منحصر به فرد این نوع ورزش موجب اثرگذاری شدید آن بر بخش های مختلف زندگی امروزی در  نام برد. « ورزش مدرن»ام آن به ن

 (1331)مشیری و دیگران ؛سطح خرد و کالن شده است.

 :دانست زیر شرح به را شهری توسعه بر ورزشی توریسم مهم اثرات از بعضی میتوان کلی بطور

 رستورانها، هتلها، ورزشی، نظیر اماکن زیرساختهای توسعه موجب شهر یک در بازیها برگزاری جریان در ورزشی توریسم جذب .1

 ....میگردد و جادهها

 .میگیرد رونق شهرها در صنایع ورزشی و ساختمان و راه صنعت غذایی، صنایع هتلداری، صنعت نظیر توریسم به وابسته صنایع .2

 کاهش را بیکاری یعنی مهم معضالت یکی از میتوان راه این از و میشود ایجاد گوناگونی مشاغل ورزشی مسابقات برگزاری جریان در .3

 .داد

 برای مزیت همین و شده المللی سطح بین در میزبان کشور و شهر شدن شناخته سبب توریست جذب و ورزشی مسابقات میزبانی .4

 .میشود موجب بعدی مراحل در را جذب توریسم گسترش هستند تاریخی و طبیعی های جاذبه دارای که شهرهایی

 فردی سالمت توسعه و فرهنگی به توسعه میتواند ورزشی توریسم توسعه است، قضیه اقتصادی جنبه به ناظر عمدتا   که باال موارد بر عالوه .5

 .نماید کمک نیز اجتماعی و

ند بین ورزش و توریسم شکل می گیرد که اثرات عظیم و شگرف توریسم ورزشی، پدیده جدیدی در صنعت توریسم قلمداد می شود که از پیو

آن بر توسعه، علی الخصوص توسعه شهری دارد. توریسم ورزشی در توسعه زیرساخت های شهری، اشتغال راه و ساختمان، شناخته شدن شهر، جذب 

 اشته و در رابطه با متغیرهایی چون توسعه پایدار، توسعه گردشگران تاریخی، فرهنگی و ورزشی به شهر ، توسعه صنایع به ویژه صنایع ورزشی، اثر د
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در  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، صلح، مشارکت، محیط زیست، برنامه ریزی شهری اثرات ژرفی را بر وضعیت جوامع شهری به جای می گذارد.

 است را می بینیم. 2111که میزبان بازیهای المپیک زیر نمونه ای از توسعه و پیشرفت کالبدی شهر ریودوژانیرو برزیل را 

 ورزشیگردشگری   رویدادهای

ی یکی از حوزه های مهم گردشگری رویدادها که به عنوان یک منبع درآمد عظیم میتواند مورد توجه ویژ های قرار گیرد، گردشگری ورزش

لب می است. از مهمترین و یژگیهای این نوع رویدادها آن است که، هر ساله بر وسعت و تنوع آن افزوده میشود و مخاطبین بیشتری را به سمت خود ج

اهد نمایند. این امر سبب میگردد تا سرمایه گذاریهای کالنی در کشور صورت گیرد که در پی آن، تحولی عظیم در زیرساختهای این مناطق رخ خو

دیریت داد. ابعاد گردشگری رویدادها در کشور بسیار متنوع است و با توجه به وجود مراسم و مناسک گوناگون در اغلب شهرهای کشور، می توان با م

داد های روی دقیق در هدف گذاری، زمان برگزاری، نوع مخاطبین، موضوع رویدادها و بسیاری از عوامل دیگر، از این نوع گردشگری استفاده نمود.

بزرگ ورزشی مختلفی اعم از جام جهانی یا المپیک در شهرهای مختلفی تا 

کنون برگزار گردیده است .در این مقاله سعی شده است تا با بررسی تجربه لندن 

به معرفی یک رویداد موفق ورزشی در خصوص بررسی تاثیرات این رویداد بر 

یم نتیجه گیری کاملی در بحث شهر با نگاه به تمام ابعاد تاثیرگذاری آن بتوان

 (1331)مشیری و دیگران ؛.رویدادها برسیم. 

در این قسمت به طور خالصه گزارشی از کمیته بین الملل المپیک که در 

به  2112خصوص تغییرات و تحوالتی که لندن در خصوص رقابت های المپیک 

خود دیده است را مورد بررسی قرار می دهیم تا مشخص شود چگونه یک 

رویداد بزرگ ورزشی می تواند موجب تحولی عظیم و همه جانبه در یک شهر 

 و یا حتی فراتر از آن یک کشور شود.

 لندن 2102بازیهای المپیک رویداد ورزشی  بررسی تاثیرات

بر شهر و کشور  هنگامی که بازی های المپیک به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای بزرگ ورزشی جهان مطرح شد همزمان بحث تاثیرات آن

ن رویدادی میزبان نیز بطور فزاینده ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این بدان معنی است که شهرهای میزبان با تاکید بر میراث و تاثیراتی که چنی

ه عنوان یک کاتالیزور در خصوص می تواند برای شهروندان و شهر خود ایجاد کند به استقبال آن رفته اند و مهمتر از آن اینکه استفاده از میزبانی ب

در طول این سالها، می توان به نمونه های متعددی از تاثیرات  نوسازی شهری همواره در را برنامه و اهداف شهرها می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

همواره به عنوان یک فرصتی استثنایی در خصوص مثبتی که میزبانی رقابت ها بر شهرها داشته است نام برد .در واقع برگزاری یک تورنومنت بین المللی 

ضاهای امر توسعه شهری مطرح گردیده است.همچنین در کنار تاثیرات بلند مدت زیادی که بر توسعه شهرها دارد ، تاثیراتی کوتاه مدت بر شهرها و ف

ا حضور گردشگران یا تماشاگران مسابقات ورزشی شهری نیز می گذارد و همانند یک رویداد فرهنگی یا فستیوال چهره شهر را برای مدت زمانی ب

 international Olympic) تغییر می دهد و به گونه ای منحصر بفرد شهر و فضاهای شهری را دستخوش تغییراتی محسوس می نماید.

committee,2013)  

 تابستانی 6102 بازی های المپیکدهکده  

http://tik.ir/fa/news/89971 :ماخذ 

مکان ویژه و  میالدی است ، در یک 6102دهکده المپیک تابستانی ریودوژانیروی برزیل که میزبان المپیک 

 .با مدرن ترین امکانات تاسیساتی و معماری در حال ساخت است
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 تاثیرات بر گزاری رقابت های المپیک

شهر میزبان داشته باشد بسیار امر پیچیده ای است لذا حتی تا سالهای سال ممکن است تاثیراتی که برگزاری رقابت های المپیک می تواند بر 

 تاثرات خود را نشان ندهد.بنابراین داشتن برنامه ای دقیق و برخواسته از مشارکت مردمی الزام صد در صد یک برنامه توسعه شهری است.

شهری شناختی دقیق داشته باشد . این اولویتها شامل نیازهای شهری کالبدی حوزه  با توجه به نمودار شهرها می بایست از اولویتهای مطرح شده در

زمینه برقرار امنیت )نظیر زیر ساختهای مورد نظر مانند بزرگراهها، جاده ها، هتلها، رستورانها و ...(، احتیاجات اجتماعی و سیاسی )مهمترین مساله در این 

تیاجات مالی و مدیریتی )تامین منابع مالی از طریق حامیان یا همان اسپانسرهای قدرتمند (، نیازهای سیاسی و اجتماعی در سطح منطقه است (، اح

ویت و ورزشی )عمدتا  امکانات ورزشی بویژ ه ورزشگا ههای مدرن و استاندارد ( و نیازهای توریستی )فراهم آوردن جاذبه های طبیعی، فرهنگی و تق

 international Olympic) نین تبلیغ و شناسایی چنین جاذبه های در سطح بین المللی( می شود.زیبا سازی جاذبه های تاریخی و همچ

committee,2013) 

 ابعاد اجتماعی و فرهنگی

میلیون بازدید کننده در خصوص این  14، که لندن خود را برای برگزاری رقابت ها آماده می کرد حدود 2112در سالهای منتهی به المپیک 

هزار نفر هنرمند را از 25هفته برگزاری فستیوال های متفاوت که در شهر لندن برگزار شد تا حدود  12در این خصوص می توان به  رویداد داشته است.

میلیون گردشگر و 5..1سرتاسر دنیا مجذوب خود کند اشاره کرد که این جشنواره ها با هدف مشارکت فرهنگی ساکنان و همچنین با جذب 

ذکر است که حضور قابل  میلیون مشارکت کننده در طول برگزاری رقابت های المپیک به نوعی به ابعاد اجتماعی فرهنگی المپیک اشاره می کند.11.5

 ورزش کاران و تماشاگران از تمامی نقاط دنیا جهت بازدید از شهر ها و همچنین مسابقات منجر به تالقی فرهنگ ها با یکدیگر می گردد.

(international Olympic committee,2013) 

 

 محیط زیست و تویعه پایدار 

 برگزاری جشنواره های مختلف فرهنگی با هدف مشارکت شهروندان در میزبانی المپیک

  http://wordpress.comماخذ : 

http://wordpress.com/
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به بعد محیط زیست و  4..1سال پیش در اکثر پروژه های المپیک مورد توجه و التزام قرار گرفت.از سال 21بحث محیط زیست و توسعه پایدار از 

یی تمام نیز به یکی از جنبش ها و اهداف اجرا 21توسعه پایدار اولویت اصلی تمام برنامه های اجرایی کمیته بین المللی المپیک قرار گرفت.دستور کار 

می  کشورهای عضو در کمیته بین الملل المپیک تبدیل شد که تمام کشورها را ملزم به حفظ و نگهداری از محیط زیست در تمام پروژه های المپیکی

کرد.براین اساس در المپیک لندن تمامی طرح ها و پروژه ها با 

 هدف توسعه پایدار به گونه ای برنامه ریزی شد که بعد از اتمام این

رویداد بزرگ کارآمد و مثمر ثمر واقع شود. لذا در طراحی  

“Queen Elizabeth Olympic Park”  تمام اصول توسعه

پایدار مد نظر قرار گرفت.هم اکنون این پارک نیز به پناهگاه و 

حیات وحشی در شهر لندن تبدیل شده است که شامل تاالب و 

فضای سبز تبدیل همچنین حاشیه رودخانه به فضاهای باز عمومی و 

در طراحی و اجرا طرح در نظر گرفته  شده است.قابل ذکر است که

شده تمامی جانداران و گونه های گیاهی مدنظر و مورد توجه قرار 

 دادند.  

 ابعاد شهری

ن، مدارس میلیون پوند که شامل شامل مسک 311هزینه ای معادل  با”Queen Elizabeth Olympic Park“2112دهکده بازیهای المپیک 

واحد مسکن ارزان قیمت بود که پس از 11111آپارتمان و 2311جدید، مراکز بهداشتی، فضای کسب و کار و سالن های ورزشی بود ساخته شد. شامل 

  (international Olympic committee,2013) .بازیهای المپیک به افراد کم بضاعت واگذار گردید

پارک المپیک الیزابت اکنون به تفرجگاهی منحصر بفرد با  ، این رویداد بزرگ ورزشی می گذرد سال که از اتمام 3اکنون پس از حدود 

 ل شده است. یبدتساختمانها و بناهای غول پیکر 

 جنوبی پارکقسمت 

بخشی است که  لذتباغ در حال حاضر بازدید کننده در طول بازیها و توسط  های فراوان زینتی پر شده است که گل فضای سبز تزئینی زیبائی با 

به تفرجگاهی بی نظیر از منظر ک ، تئاتر و چرخ و فلصحن ق بازی، مناط وبا فضاهای باز  منظر زیبایی برای این پارک بوجود آورده است . این پارک 

در نظر گرفته شده بود، اکنون یک لندن و پارالمپ 2012پیاده برای المپیک  انعابراصلی این منطقه که به عنوان میدان  .شده است بازدیدکنندگان تبدیل

در همکاری با   Piet Oudolfدر دنیا به نام معماران منظر ترین مشهور از  که توسط توسط یکیتبدیل شده است باغ شگفت انگیز عنوان یک  به 

James Corner   است. خیابانی در نیویورک است انجام شده، اجراییعملیات که مسئول 

 طراحی فضای پارک المپیک با لولویت به حفظ محیط زیست

 http://queenelizabetholympicpark.co.ukماخذ : 

http://queenelizabetholympicpark.co.uk/
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دایره شکل پوشیده شده با فانوس های ریگاهی با درختان بلند که است، شامل یک تف اکتشافاین شبه جزیره طوالنی محل سرگرمی، فعالیت و 

 توسط گیاهانهر یک این فضاها  است که تمام افراد در هر رده ی سنی را پذیرا است. طراحی شدهبه گونه ای  مهیج است و ی یفضاها و شاملو است 

 حسایجاد  در جهت ایجاد احاطه شده اندازه های مختلفبا 

دور تا دور این پارک را فضای سبز احاظه کرده می باشد. "محصوریت"

نیز در تمام چشم اندازها قابل مشاهده  ArcelorMittal orbite است،

 :   ی نظیرفضاهای اختصاص است .شامل 

  بازی، با فعالیت هایی مختص کودکان در تمام رده های

سنی ، از جمله تپه شنی ، فضای مختص به پارک آبی ، 

 فضای مخصوص جشن مشرف به رودخانه

  فضای مختص موسیقی ، با آالت موسیقی بزرگ که

 کودکان با آن سرگرم شوند

  در فضای باز نیز طراحی شده استتئاتر، صحن تئاتر 

 آبنمای غول پیکر 

این رویداد در  نیز می باشد که نشان از تاثیرات کالبدی و دراز مدت

 شهر لندن دارد.

 شمال پارک

در قست شمالی این مجموعه ، فضای سبز بزرگ که در اصل 

ران است طراحی شده است. با هدف پناهگاه گونه های مختلف از جانو

حفظ محیظ زیست و توجه به مبحث توسعه پایدار این قسمت در مجموعه 

 در نظر گرفته است.

 

  Queen Elizabeth Olympic parkطراحی منحصر بفرد 

کند.پارک الیزابت نیز به گونه ای لندن شهری است که به داشتن میراث مخر و باشکوه در معماری ، معماری منظر و طراحی شهری افتخار می 

نیز همراه  21منحصر بفرد ادامه دهنده سنت دیرینه بریتانیا در معماری و شهرسازی می باشد ، این سنت با هدف دستیابی به مدلی برای زندگی در قرن 

در نظر گرفته شده است ، زیرا مالکیت آن  مقیاس و مساحت این پارک در نظر گرفتن این واقعیت که آینده ای به دور از حاشیه نشینی شده است.

ا اینکه به ایجاد عمومی است و به برنامه ریزان و طراحان شهر این اجازه را می دهد تا در آینده بر حسب نیاز به ایجاد ساختمانهای مسکونی و اداری و...ی

ود و این به نوبه ی خود یک نمونه موفق در طراحی محسوب می شم انداز های آتی به آن نیاز شفضاهایی که بر طبق اصول توسعه پایدار در طرح و چ

 (queenelizabetholympicpark.co.uk ).گردد

“Queen Elizabeth Olympic Park” 

 http://queenelizabetholympicpark.co.ukماخذ : 

 

http://queenelizabetholympicpark.co.uk/
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چشم انداز این پارک این گونه توصیف شده است که پارک المپیک الیزلبت را می توان آینده کار و زندگی برای نسلهای بعدی در نظر گرفت.

واند جاذبه های جهانگردی پدید آورد که محله شرق لندن به یک واحد همسایگی بی نظیر در تمام منطقه خواهد شد که بتدر آینده به مکانی تبدیل 

این منطقه و بخصوص فضای دور تا دور آن برای تمام ساکنین لندن فراهم آورنده یک محیط آرامش بخش است که بتوانند بدون اینکه  تبدیل گردد.

توانند خود و خانواده شان در محیطی سالم )متناسب با استادارد های توسعه پایدار( لذت ببرند.طراحی مناسب و سفری طوالنی و پر هزینه داشته باشند ب

می تواند به خلق محیط های سالم و ایمن تر بیانجامد که می تواند جرم  و جنایت را در موفق واحدهای مسکونی و در نتیجه آن واحدهای همسایگی 

 محیط ها کاهش دهد.

مقصود اصلی در طراحی این طراحی هم بصورت راهبردی و هم با جزئیات اهمیت بسیار زیادی در وضعیت آینده این پارک دارد. توجه به

این شهر لندن در آینده گردد.جامعه این بوده است که بتواند شهر یا مجموعه ی شهری خلق کند که این پارک منحصر بفرد مرکز پیشرفت  مجموعه

بایست از منظر شهروندان و بازدیدکنندگان خارجی محیطی امن و ایمن باشد تا بتواند تصویر ذهنی  Queen Elizabeth Olympic Parkمجموعه 

شایان ذکر است که این امر میسر نمی شود  خاطره انگیزی در ذهن بازدیدکنندگان ایجاد کند که آنها را به سفرهای بیشتر و بیشتر به لندن ترغیب کند.

 طراحی دقیق و کیفیت باالیی در خلق مکان های پایدار شهری در مجموعه پارک الیزابت بکار رود. مگر اینکه

 Queen Elizabeth Olympic park  طرح پیشنهادی

ور این طرح پیشنهادی به گونه ای در نظر گرفته شده است که در بردارنده میراث شهرسازی و معماری تاریخی شهر لندن باشد به گونه ای که غر

ن پارک ملی بریتانیا را بر انگیزد.این گرایش و تمایل در تمام ابعاد نیز در نظر گرفته شد لذا از طراحی واحدهای مسکونی در شرق لندن و همچنی

و تمام  ایجاد واحدهای مسکونی برای افراد و اقشار بی خانمان و کم بضاعت نیز دستور کار قرار گرفتبازیهای المپیک کامال قابل مشاهده است.

 ساختمانهای خوابگاه ورزشکاران بعد بازیهای المپیک به این افراد واگذار گردید.

 

 

 

 

 2112طراحی واحدهای همسایگی ) مناطق مسکونی ( دهکده المپیک 
London Olympic park 
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لندن محسوب می گردد.این سازه در پارک متر ارتفاع بلندترین و منحصر بفردترین آسمان خراش در 114با  ArcelorMittal Orbitسازه ی 

 بازی های المپیک ساخته شده است.تنها هدف ساخت این سازه ایجاد نمادی از المپیک در شهر تاریخی لندن که میراث گذشته خود را بخوبی حفظ

مایل را میتوان مشاهده کرد، عالوه بر این  21ان تا نموده و قصد پیوند این میراث با آینده دارد ، نیز ساخته شد.با ایستادن بر بام این سازه عجیب می تو

 ( http://queenelizabetholympicpark.co.ukمی توان تمام خط آسمان شهر لندن را بصورت پانوراما نظاره گر بود.)

 : مقصود از ساخت این سازه را اینگونه بیان شده است  

 ( دید پرنده به سایت بازیهای المپیکQueen 

Elizabeth Olympic Park) 
 ایجاد یک چشم انداز ) منظر ( جدید برای لندن 

  ایجاد فضای منحصر بفرد برای یک رویداد خاص در

 پیوند مشترک با عملکرد این رویداد

 ایجاد پیوند با هنر مکان های عمومی در بریتانیا 

سوالهایی که برای بازدید کنندگان پیش می آید در خصوص این بنا 

که عبارتند از از هزینه گزاف ساخت این پروژه و موقعیت مکانی این 

ه چگونه خواهد بود؟ این سازه در سازه و همچنین عملکرد آن برای آیند

واقع نشان از تحول شهر لندن برای یک رویداد خاص می باشد.رویدادی 

که  هزاران گردشگر و بازدیدکننده داخلی و خارجی دارد قطع به یقین 

)  نیاز به یک نماد عظیم نیز دارد.

elizabetholympicpark.co.ukhttp://queen  ) 

 ابعاد شهری ) حمل و نقل(

ر لندن از نوسازی معابر و همچنین ایجاد فضاهای شهری جدید در سطح شه

بیلیون پوند در خصوص 1.5تنها جمله تمهیدات ویژه در نظر گرفته شده بود. 

نوسازی معابر و همچنین ساخت چند پل جدید و مسیر دوچرخه در معابر بخصوص 

پروژه برای ارتقا مسیرهای  11برای ورزشکاران در سطح شهر هزینه شد .حدود

شهر لندن با مشارکت سرمایه داران عابران پیاده و مسیرهای دوچرخه در تمام سطح 

 international Olympic) از تمام کشور ها اجرا شد.

 committee,2013) 

ArcelorMittal Orbit 

http://queenelizabetholympicpark.co.uk : منبع  

http://queenelizabetholympicpark.co.uk : منبع  

 

http://queenelizabetholympicpark.co.uk/
http://queenelizabetholympicpark.co.uk/
http://queenelizabetholympicpark.co.uk/
http://queenelizabetholympicpark.co.uk/
http://queenelizabetholympicpark.co.uk/
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 ابعاد ورزشی 

ین ساخت استادیوم ها و ورزشگاه های جدید ، منظر و سیمای شهرها را بلکل تغییر می دهد و به نوعی برند هر شهر محسوب میشوند.در حالی که ا

 international Olympic) ه شدن و بهره برداری شدن اشتغال زایی دارد و در اقتصاد شهر تاثیر گزار است.ورزشگاه ها با ساخت

committee,2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری 

 خود به پیچیدهای و وسیع حوزه و مفهوم و رفته فراتر سرگرمی و تفریح و جمعی دسته فعالیت نوع یک مقوله از امروزی جهان در ورزش 

 جوامع فرهنگی و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، اوضاع در پدیدهها اثرگذارترین از یکی به ورزش و شده علمی نگاهی ورزش به نگاه است، گرفته

برگزار می گردد ، تغییرات کالبدی بزرگی در ورزشی بزرگ همانند المپیک در یک شهر رویداد همگان می دانیم که زمانی یک .است شده تبدیل

است که تغییرات اساسی در شهر بوجود مدرنترین شهرهای جهان به وقوع می پیوندد. در واقع شهرها مقصودشان از برگزاری رقابت ها این 

آورند.ضمن اینکه این تغییرات در تمام حوزه های برنامه ریزی و طراحی شهری قابل مشهود است.نه تنها بخش شهرسازی متحول می گردد بلکه 

تخوش نوسازی می شود.به هر فرصتهای شغلی بسیاری در سطح شهر و حتی منطقه ای ایجاد می گردد در عین حال نیز زیرساخت های شهری نیز دس

 حال تاثیراتی شگرف در حیطه شهری رخ می دهد که نتیجه این تغییرات می تواند تا سالیان و حتی بصورت مداوم مشهود باشد.ضمن اینکه مباحث

با ت خاصی برخوردار گردد.توسعه پایدار بایست  و حفظ محیط زیست در تمامی این طرح ها و برنامه ریزی ها بایست مدنظر قرار گیرد و از اولوی

 بررسی تجربه موفق شهر لندن در میزبانی این رویداد ورزشی پی به این فرصت مناسب در خصوص امر میزبانی این رویداد می بریم که چگونه یک

هری و پروژه های موفق در شهر لندن خود میراث دار شهرسازی و طراحی شضمن اینکه  .شهر می تواند خود را به گونه ای منحصر بفرد متحول گرداند

“Queen Elizabeth Olympic Park” 

 http://queenelizabetholympicpark.co.ukماخذ : 

 

http://queenelizabetholympicpark.co.uk/
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با چشم انداز مشخصی در خصوص رسیدن به یک مجموعه جهانگردی تفریحی  این زمینه است طراحی پارک الیزابت محل برگزاری بازیهای المپیک

مچنین معابر اصلی و نیز اجرایی گردید .ضمن اینکه واحدهای همسایگی محله شرق لندن به دلیل همجواری با این پارک مورد نوسازی قرار گرفت .ه

نکته قابل بحث در طراحی این پارک خیابان های شهر مورد نوسازی و مرمت قرار گرفت تا اینکه شهر به یک وضعیت بسامانی برای میزبانی برسد.

ت ها و فضاهای باز بازیهای المپیک این است که زمینه توسعه و پیشرفت شهر را برای آتی مشخص کرده است .یعنی با در نظر گرفتن برخی از قسم

ا زمینه ساخت و سازهای آینده شهر را فراهم گردادنده است.یعنی این حرکتی است جلوگیری از گسترش بی رویه شهرها در حاشیه شهر.این پارک ب

جذاب و مفرح دیدن نماید  در نظر گرفتن مکان های عمومی این امکان را به تمام افراد و اقشار می دهد تا ضمن بازدید از این پارک ، از تمام مناطق

متر از سطح زمین نوعی نماد و المان منحصر بفرد با دید  111با ارتفاع  ArcelorMittal Orbitساخت که مختص تمام رده های سنی نیز می شود.

هیج نظیر سقوط آزاد و....می هر چند که اکنون این سازه پرهزینه و عظیم تنها مورد استفاده ورزشهای مجدید به لندن برای آینده محسوب می گردد.

در کل این رویداد ورزشی در جذب گردشگران و یازدیدکنندگان داخلی نقش مهمی در اقتصاد شود و هیچ استفاده ای کارآمد از آن نمی گردد.

یزبان را بازگو می کند.در گردشگری شهرها دارد.حضور گردشگران از سرتاسر دنیا نشان از اهمیت بین الملی و امنیت خاطر مسافران نسبت به شهر م

 واقع این رویداد هم بصورت کوتاه مدت و هم بلند مدت تاثیرات بسزا و بزرگی در شهر دارد.

 

 

 

 

 منابع : 

 اسالمی آزاد دانشگاه جغرافیا ازدیدگاه توسعه راهکارهای ای منطقه همایش ؛ علی ، رجائی و آزیتا ، رجبی  و رحیم سید ، مشیری .1

 1831 ، شهرها کالبدی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، توسعه در ورزشی توریسم نقش ارزیابی و بررسی ، آستارا واحد

2. Inter national Olympic committee , 2013 december, fact sheet  
8. Inter national Olympic committee , 2013 march, Olympic legacy 
1. www.queenelizabetolympicpark.co.uk 
5. http://wordpress.com 

 رویداد های 

ورزشی 

 المپیک  

شهر میزبان دچار تحوالتی عظیم  ، در نتیجه برگزاری این رویداد

 در مباحث اقتصادی ، کالبدی و همچنین زیرساخت ها می شود.

 مشارکت شهروندان در پیشرفت برنامه ها و طرح ها امری حیاتی

 است.

زی نوسان بین المللی نیاز به حضور گردشگران و بازدیدکنندگا

 کالبد شهر در تمام ابعاد دارد.

 شهر و کالبد شهر دچار تحول می

 )بهبود نابه سامانی های کالبدی(گردد

 ایجاد فضاهای شهری جدید 

)نوسازی شهری )حمل و نقل 

 ساختمانهای جدید 

 شهروجه بین المللی مطرح شدن 

پیشرفت فرهنگی اجتماعی  شهروندان 

 بر شهرها رویداد ورزشی المپیکدر خصوص تاثیرات میزبانی خالصه مبانی نظری 

http://www.queenelizabetolympicpark.co.uk/
http://www.queenelizabetolympicpark.co.uk/
http://wordpress.com/
http://wordpress.com/
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