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 پیشگفتار

را به تسخیر خود  فراداباشد و ذهن  جامعهتواند منبع الهامی برای  یک رویداد ورزشی بهتر از هر رویداد دیگری می      

ورزش بر نمایش  ،. همچنینا داردرتجسم اصول و موازین اخالقی و نظام ارزشی خاص خود  ؛آورد. ورزش در

تلفی از روحیات ورزشكاری، مبتنی بر مسابقات جوانمردانه، احترام، دوستی، تالش برای دستیابی به های مخ عرصه

 عرصه جغرافیاییزیست نیز همچون ورزش، حد و مرز و  برتری و رفع هرگونه مانع بر سر این راه داللت دارد. محیط

وهای عملكردی مناسبی در این خصوص های ورزشی الگ شناسد. ورزشكاران به عنوان ایفاگران اصلی فعالیت نمی

 هستند. 

ای مطرح گردیده و از ورزش به عنوان ابزاری  طور گسترده هزیست ب در چند سال گذشته، موضوع ورزش و محیط      

با یكدیگر در ارتباط تنگاتنگی زیست  شود. ورزش و محیط در جهت دستیابی به اصول توسعه پایدار نام برده می

های مختلف  رای آموزشزیستی بر سالمت و کارایی افراد در زمان تمرین و اج های محیط آلودگی باشند، چنان که می

میالدی، منشور المپیک اصالح و  1991اندازد. در سال  و سالمت ورزشكاران را به مخاطره می بوده تاثیر گذارد

 ،حال از آن زمان تا بهزیست به عنوان سومین رکن منشور المپیک )پس از ورزش و فرهنگ( مطرح گردید.  محیط

 زیست، صورت گرفته است.  محیطاز اقدامات چشمگیری در فضاها و اماکن ورزشی در زمینه حفاظت 

باشد،  انسان با یک موجود زنده در ارتباط میهای ورزشی است که در آن  جا که سوارکاری جزو معدود رشته از آن      

های  مجموعهمحیط زیست از سوی  تظاحفگیرد.  به طور توامان مدنظر قرار میسالمت انسان و حیوان بنابراین؛ 

پرورش اسب و توسعه سوارکاری در جهت رشد اقتصادی، بهبود  .سزایی دارد ، اهمیت بهش اسبو پرورسوارکاری 

ی سوارکاری و ها یابی و جانمایی اکثر مجموعه متاسفانه مكان. ر خور توجه استدزایی  معیشت روستاییان و اشتغال

های سوارکاری در سطح کشور،  عهقرارگیری مجموکند.  پرورش اسب در کشور از الگوی مشخص و مدونی تبعیت نمی

ریزان  برنامه از سوی دیگر، .دلیل رشد سریع صنعت اسب رخ داده است  باشد که این امر به اغلب پراکنده و ناهمگون می

بسیاری از اند.  و مكانی مناسب و شایسته را برای صنعت اسب در نظر نگرفته  ه چندانی به این مقوله نداشتهتوج

سعه شهری، و یا رشد و تو اند واقع شده هاشهرپیرامونی   در محیط ها و مراکز ویژه پرورش اسب و سوارکاری جموعهم

به است. ها قرار داده  و در مجاورت آنهای سوارکاری و پرورش اسب نزدیک کرده  شهر را به مجموعهمسكونی بافت 

کارگیری اصول مدیریت محیط زیست در  ها با مراکز شهری و سكونتگاهی، اهمیت به دلیل همجواری این مجموعه

جا که این  باشد و از آن ار میذلیتی بر محیط زیست اثرگسوارکاری مانند هر فعاگردد.  ها بیش از پیش مطرح می آن

ها مورد توجه  محیط زیستی در مجموعهرعایت الزامات  ،باشد ورزش در ارتباط مستقیم با طبیعت و محیط زیست می

 باشد. می

رعایت و  ،گردند می توسط سازمان حفاظت از محیط زیست صادر یای محیط زیستمجوزهکه  به آنظر ن      

تمامی مشاغل و صنوف ای و اجتماعی مدنظر  به عنوان یک الزام حرفه استانداردها و ضوابط مرتبط،بكارگیری 

در مناطق مختلف کشور، بخشی از این الزامات و  محیطیاقلیمی و شرایط توجه به  باشند. بدیهی است که با می

گروه »در  ،های پرورش اسب صنایع در کشور، مجموعهبندی  طبقهاساس بر .داشنب با اندک تفاوتی همراه میمالحظات، 
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محیط زیستی  رویكردبه  نایتعبا اند.  بندی شده تقسیم «گروه خدمات»، در و باشگاههای سوارکاری «نایع کشاورزیص

الزامات  لزم به رعایتمنیز های سوارکاری  مجموعهفدراسیون سوارکاری جمهوری اسالمی ایران، کمیته ملی المپیک و 

تدوین و ارایه  مالحظات وامات این گونه الز حاضر، بخش مهمی ازالعمل  در دستورکه  باشند رتبط میم محیط زیستی

  شده است. 

ماده تهیه و تنظیم شده است، به عنوان  01که در دو بخش )مالحظات عمومی و اختصاصی( و دستورالعمل حاضر،       

هدف از تهیه این  گردد. نتشر میم "های ورزشی سبز مجموعه"های سوارکاری به  راهنمایی جهت تبدیل مجموعه

در  سوارکاران و سایر عالقمندان این رشته ورزشی، های سوارکاری مجموعهو صاحبان ، کمک به مدیران دستورالعمل

 باشد. های ناشی از تخریب محیط زیست و منابع طبیعی می کاهش اثرات سوء و هزینهط زیست و محیاز  تظاجهت حف

 و در برگیرنده باشد های سوارکاری می سیستماتیک برای مدیریت محیط زیستی مجموعهاین دستورالعمل یک رویكرد 

 .برخوردار باشد ها باید از آنکه هر باشگاه محیط زیستی است  الزامات

گردد، این دستورالعمل هر ساله مورد بازنگری قرار خواهد گرفت تا براساس جدیدترین استانداردها  خاطر نشان می      

ای در  جا که در حال حاضر، راهنمای مجزا و ویژه المللی و ملی تنظیم و منتشر گردد. همچنین؛ از آن و مالحظات بین

برای ورزش کشور تهیه نگردیده است، در این ( HSE-MSخصوص مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست )

 دستورالعمل رهنمودهایی در زمینه محیط زیست، ایمنی بهداشتی و ایمنی فردی نیز بیان شده است.  

رار قهای سوارکاری و پرورش اسب کشور،  مدیران و صاحبان مجموعهاین دستورالعمل مورد استفاده است تا امید       

 های محیط زیستی در فضاها و اماکن ورزشی گامی موثر در ارتقای سطح کمی و کیفی شاخصا از این طریق، تگیرد 

 برداشته شود. 

   

 
 دکتر مهرافزا منوچهری

 رییس کمیسیون ورزش و محیط زیست 
 کمیته ملی المپیک

 خلیلی  دکتر مسعود

 رییس فدراسیون سوارکاری
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  الحظات عمومیبخش اول: م

 باشند: به قرار زیر میدستورالعمل، برخی از تعاریف و مفاهیم به کار رفته در این  -1ماده 

 دارای که مسكونی های مجتمع و مسكونی های شهرک روستاها، شهرها، کلیهعبارت است از  ها: الف( سکونتگاه

 باشد. می ایران آمار مرکز سرشماری ینآخر خانوار، جمعیت تشخیص مالک باشند. می ساکن خانوار حداقل بیست
 

 مصوب ها آن تعیین نحوه و شهرک و روستا شهر، حریم و محدوده تعاریف قانون (1ماده ) درب( محدوده شهر: 

 جامع طرح دوره در آتی توسعه و شهر موجود کالبدی حد از است عبارت شهر محدوده»چنین آمده است  11/12/1331

 عالوه ها شهردارید. باش می االجرا الزم آن در شهرسازی مقررات و ضوابط که شهر هادی رحط در مذکور طرح تهیهتا  و

 چارچوب در زیربنایی تأسیسات و شهری خدمات تأمین و معابر توسعه و احداث جمله از عمرانی های طرح اجرایبر 

 عمران و توسعه به مربوط قداماتا سایر و تأسیسات و ساختمان گونه هر احداث بر نظارت و کنترل خود قانونیوظایف 

 «. دارند عهده به نیز را شهر محدودهداخل  در
 

 هادی یا جامع طرح آن، برای که زمانی تا اند، شده تبدیل شهر به روستا از تازگی به که شهرهایی محدوده :1 تبصره

 د. بو خواهد روستایی هادی طرح محدوده همان باشد، نرسیده تصویب به شهری
 

 که شهر محدوده پیرامون بالفصل اراضی از قسمتی از است عبارت قانون، همان( 0ماده ) مطابق :شهر حریمپ( 

 بهد. ننمای تجاوز مربوط بخش و شهرستان کشوری تقسیمات مرز از و دارد ضرورت آن در شهرداری کنترل و نظارت

 و باغات کشاورزی، اراضی حفظ اولویت رعایت با شهرها موزون توسعه برای مناسب و الزم اراضی حفظ منظور

 مقرراتضوابط و  چارچوب در تنها شهر حریم داخل در تأسیسات و ساختمان احداث برای استفاده گونه هر ها، جنگل

 د.بو خواهد پذیر امكان هادی و جامع های طرح مصوب
 

 گسترش و روستا موجود بافت شامل ای محدوده از است عبارت قانون همان (3ماده ) استناد به :روستا محدودهت( 

 مربوط قانونی مرجع تصویب به و تهیه دست باال های طرح مصوبات رعایت با که روستایی هادی طرح دوره در آنآتی 

 د.بو خواهند دار عهده را محدوده داخل در ساز و ساخت گونه هر احداث بر نظارت و کنترل ها دهیاریرسد.  می
 

 مستقل حریم و محدوده دارای روستایی هادی طرح مطابقشوند،  می واقع اشهره حریم در که روستاهایی :2تبصره 

 د.ندار را روستا امور سایر و ساز و ساخت در دخالت حق مجاور شهر شهرداری و بوده
 

 صورت در ،شوند واقع شهرها حریم داخل در هادی و جامع مصوب های طرح موجب به که روستاهایی :3 تبصره

 یا نواحی از منطقه یا ناحیه یک عنوان به منفصل صورت به و نشده شناخته مستقل شهر ن،شد شهر شرایط به رسیدن

 ویژه مقررات و ضوابط تفصیلی و جامع های طرح قالب در ها آن برای و شد خواهند اداره و تلقی اصلی شهر مناطق

 ت.گرف خواهد قرار عمل مالک و تهیه روستایی های فعالیت استمرار امكان متضمن
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 اسالمی انقالب مسكن بنیاد توسط روستا اسالمی شورای هماهنگی با هادی، طرح فاقد روستاهای محدوده :4 رهتبص

 رسد. می استان در مربوطه قانونی مراجع تصویب به و گردیده پیشنهاد روستا مسكونی بافت قالب در
 

 

شورایعالی شهرسازی و  01/3/1339مورخ  17972/312/322برابر ابالغیه شماره  ث( کاربری اراضی شهر:

 انتظامی، و اداری آموزشی، فناوری، و تحقیقات آموزش مسكونی، شامل شهر محدوده اراضی کاربری ایرانمعماری 

 شهری، تجهیزات سبز، فضای و پارک هنری، -فرهنگی  درمانی، ورزشی، غیرانتفاعی(، و انتفاعی) خدماتی –تجاری 

 و توریستی و تفریحی طبیعی، تاریخی، میراث کشاورزی، و باغات نظامی، انبارداری، و نقل و حمل شهری، تاسیسات

 باشد. می حریم
 

 فضای یا و محدوده زمین، قطعه یک از که ای استفاده یا کاربرد از است عبارتج( کاربری اراضی روستا: 

 قرار استفاده دمور روستایی هادی طرح اجرای و تهیه فرایند در که هایی کاربری عمدهگیرد.  می صورت مشخص

 تجهیزات و تاسیسات مذهبی، انتظامی، اداری، فرهنگی، درمانی، آموزشی، تجاری، مسكونی، کاربری شامل گیرد، می

 باشد.  می بایر و دامداری باغات، زراعی، کارگاهی، و صنعتی ورزشی، روستایی،
 

ایعالی شهرسازی و معماری شور 07/11/1395مورخ  59119/322به استناد مصوبه های حریم شهر:  چ( پهنه

 های پنجگانه حریم شهرها شامل تمام یا برخی از موارد ذیل خواهد بود:  پهنه

 در تصرف و دخل از جلوگیری و موجود طبیعی وضعیت حفظ بر تاکید آن در که است ای پهنه حفاظت: پهنه -1

 جنگل زیرزمینی، آب های سفره و آبخوان های محدوده زیست، محیط حفاظت چهارگانه مناطق بر مشتمل و است آن

 است هایی عرصه سایر و ارزشمند و ثبتی طبیعی و فرهنگی تاریخی، ارزش با آثار حرایم و ها عرصه جنگلی، اراضی و

 ت.اس ضروری ها آن از حفاظت دلیل هر به که

 ی.کشاورز محصوالت تولید با مرتبط زراعی باغی، های عرصه کلیه شامل است ای پهنه کشاورزی: پهنه -2

 ه.س و دو یک، درجه مراتع شامل است ای پهنه مراتع: پهنه -3

 ی.جنگل و مرتعی پوشش فاقد طبیعی منابع های عرصه شامل است ای پهنه طبیعی: پهنه -4

 حرایم و سدها مخازن ها، مسیل و ها رودخانه ها، تاالب ها، دریاچه نظیر (مصنوعی و طبیعی) آبی: سطوح پهنه -5

 ه.غیر و ها آن کیفی و کمی
 

 های صنفی:  ح( مجتمع

وزیران عضو کارگروه حل مشكالت اصناف(  13/7/1337های صنفی )مصوب  نامه نحوه ایجاد مجتمع آیین 1برابر ماده 
 از ای مجموعه استقرار برای ضروری خدمات و زیربنایی امكانات با معین مساحت و محدودهمكانی است دارای 

 ها. آن مانند و ها فروشی دهعم آالینده، صنفی واحدهای
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نامه  ( آیین1مطابق بند )خ( اصالحی ماده )حریم کمی و کیفی و منابع آب سطحی  ( حریم کمی و کیفی آب:خ

های آبرسانی، آبیاری و زهكشی  های طبیعی و شبكه ها، برکه مرداب ها،  ها، انهار، مسیل مربوط به بستر و حریم رودخانه

چنین تبیین های بعدی،  ات وزیران( با اصالحیههی 13/10/1330مورخ  09121/ت/53977 نامه شماره )موضوع تصویب

 شده است:

 باشد. داشته جریان آن در فصلی یا دایم طور به آب که طبیعی مجرایی رودخانه: -

 نباشد. مشخصی آبریز حوضه دارای و داشته جریان آن در فصلی یا دایم طور به آب که مجرایی طبیعی: نهر -

که  است طبیعی های برکه و مرداب سنتی، یا طبیعی نهر مسیل، رودخانه، اطراف اراضی از قسمت آن حریم: -

 است. الزم آنها کیفی و کمی حفاظت و انتفاع کمال برای ارتفاق حق عنوان به و قراردارد بستر از پس بالفاصله

و  ها مرداب و باشند( داشته فصلی یا دائم آب نكهای از ها )اعم مسیل و ها رودخانه طبیعی، انهار برای :کمی حریم -

 انهار ها، رودخانه آب کیفی حفاظت برای و متر بیست تا یک از برداری، بهره و الیروبی عملیات برای طبیعی های برکه

 خواهد بود. متر پنجاه و یكصد مقطوعاً شرب آب کننده تأمین های برکه و طبیعی

 برای سطح در چندین کیفی حفاظت های حریم یا ها محدوده تعیین از است ارتعب های زیرزمینی: حریم کیفی آب -

از سطوح حریم کیفی،  کدام هر برای که انسانی های فعالیت از ناشی های آالینده مقابل در زیرزمینی آب منابع

های زیر سطح  ه آبرا ب« آب زیرزمینی»گردد. غالباً اصطالح  های انسانی وضع می ها و تغییرات خاص فعالیت محدودیت

 122تا  52ها بیشتر در اعماق  برند. این گونه آب زمین که قابل برداشت به وسیله چاه، چشمه و قنات است، به کار می

 اند.  متری زمین انباشته شده
 

 3عبارت است از حفره یا گودالی که قابلیت جذب داشته و کف آن تا باالترین سطح ایستابی حداقل د( چاه جاذب: 

  ر فاصله داشته باشد.مت
 

ها تخلیه  های افقی که فاضالب به منظور جذب در زمین به آن ای از کانال عبارت است از مجموعهذ( ترانشه جذبی: 

  متر باشد. 3ها از باالترین سطح ایستابی حداقل  شده و کف آن
 

ل آن بهه بخهش دیگهر  و یها کانهال      خانه یا ک کانالی است که فاضالب را بدون عبور از بخشی از تصفیهکنارگذر: ر( 

 خروجی هدایت کند.
 

که  زیستی محیطمناطق با ارزش عبارت است از  ( مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست:ز

شده ایران را در قالب  شوند. این سازمان، مناطق حفاظت می مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ایرانتوسط 

های حیات وحش، مناطق  های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه ، مناطق چهارگانه )پارککره های زیست گاه ذخیره

های ارزشمند اکولوژیكی و ژنتیكی  این مناطق واجد ویژگی. ممنوع تحت حفاظت دارد شده( و مناطق شكار حفاظت

ویب حدود این مناطق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، تعیین و تص 3براساس ماده باشند.  گیاهی و جانوری می

  بر عهده شورایعالی حفاظت محیط زیست کشور است. 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87
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( تاالب را چنین تعریف کرده است: 1351قانون مستحدثات و اراضی ساحلی )مصوب  1بند )ج( ماده  ( تاالب:ژ

كتار کمتر ه پنج از آب ارتفاع حداکثر در آن سطح که طبیعی بندان آب یا باتالق مرداب، اراضی از است اعم تاالب»

 ها تاالب»شده است:  معرفی ترتیب این به تاالب ،است آن جزو نیز ایران طبیعتاً که 1971رامسر  کنوانسیون در«. نباشد

 شیرین، های آب که هستند موقت یا دایمی از اعم مصنوعی یا طبیعی های آب یا زارها لجن و ها باتالق و ها مرداب شامل

 ترین پایین در ها آن عمق که دریا های آب است جمله آن از شود، می یافت جاری یا راکد صورت به آن در شور یا تلخ

 «. ننماید تجاوز متر شش از جزر نقطه
 

های سوارکاری و پرورش اسب، منوط به  های توسعه آتی مجموعه طرح و برداری بهره یابی، احداث، مكان -2ماده 

 باشد.  ر این دستورالعمل میرعایت ضوابط و استانداردهای محیط زیستی مندرج د
 

سازمان  1393که مصوب سال « ضوابط و معیارهای محیط زیستی استقرار واحدهای خدماتی»براساس  -3ماده 

برحسب سطح آالیندگی و پیامدهای محیط زیستی های سوارکاری  باشد، باشگاه حفاظت محیط زیست کشور می

  دارند. قرار  3  احتمالی در رده

های  های مجاز و مشروط پهنه های سوارکاری(، اجازه دارند در محدوده )از جمله باشگاه 3های رده  تمامی کاربری

های صنفی در خارج از محدوده مصوب  بندی حریم و یا مجتمع پنجگانه حریم شهر براساس مفاد طرح جامع و سند پهنه

 ( مستقر شوند. 1ل شماره )ها به شرح جدو شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری
 

های  استقرار فعالیت جهت مشروط یا مجاز های محدوده و شهری جامع های طرح خصوص در استعالم مرجع: 1تبصره 

مورد  در و شهرسازی استان و راه کل اداره معماری، و شهرسازی شورایعالی دبیرخانه خدماتی، یا و صنعتی تولیدی،

 باشد.   می طرح اجرای محل استان اسالمی انقالب سكنم بنیاد روستایی، هادی های طرح
 

 تشخیص و باشد می شهرها محدوده آالینده صنوف با صنفی های مجتمع در استقرار و انتقال اولویت :2تبصره 

 باشد.  می زیست محیط حفاظت سازمانبا  آالیندگی
 

موافقت  و یک شماره جدول در مندرج لفواص رعایت به مشروطهای سوارکاری(  )باشگاه 3  واحدهای رده -4ماده 

 حفاظت مناطق مستثنیات در توانند حفاظت محیط زیست، می سازمان زیستی تنوع و طبیعیزیست  محیط معاونت

 د.شون وحش مستقر حیاتهای  پناهگاهو  شده
 

حیوانات تلقی  های سوارکاری به عنوان مكانی برای ورزش، تفریح و نیز نگهداری از نظر به آنكه باشگاه -5ماده 

ها رعایت  شوند، الزم است تا مالحظات بهداشتی و محیط زیستی در خصوص فاصله ایمن از صنایع آالینده در آن می

توان نسبت به  شوند. در صورت نیاز، می های اصلی آلودگی هوا شناخته می به ویژه صنایعی که به عنوان کانونشود. 

 ستان، اقدام نمود.  استعالم از اداره کل حفاظت محیط زیست ا
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 های سوارکاری( )باشگاه 3(: حداقل فواصل مجاز برای استقرار واحدهای گروه خدماتی رده 1جدول شماره )

 فاصله برحسب متر ها مناطق و کاربری ردیف

 ها سكونتگاه 1
 052 شهر )فاصله از خط محدوده شهر مالک است(

 152 (روستا )فاصله از خط محدوده روستا مالک است

 سایر مراکز جمعیتی 0
 152 خانوار 02های زیر  مراکز درمانی، آموزشی و سكونتگاه

 صالح اخذ مجوز از مراجع ذی ها مراکز نظامی و ندامتگاه

 152 منطقه حفاظت شده –وحش  پناهگاه حیات –اثر طبیعی ملی  –ملی   پارک 3

1 

های  های مرجانی، علف خرهها، ص های ثبت کنوانسیون رامسر، خورها، مصب تاالب

ای )حوضه خلیج فارس،  های حرا، مصب رودخانه های گلی، جنگل پهنه  دریایی،

 دریای عمان و دریای مازندران( 

152 

 122 ها، ثبت نشده در کنوانسیون رامسر سایر تاالب 5

 152 های حفاظت شده و منابع آب سطحی در مناطق چهارگانه سازمان رودخانه 1

 152 های تامین کننده آب شرب و مخازن سدها ها، دریاچه ها، انهار طبیعی، برکه هرودخان 7

 32 شرب قابل غیر های رودخانه و انهار طبیعی، های برکه ها، مرداب ها، مسیل 3

 122 چاه، چشمه و قنات 9

12 

های هوا به میزان زیاد دارند. نظیر:  های صنعتی که انتشار آالینده واحدها و مجتمع

ها، خروجی فلر،  ها، پاالیشگاه پتروشیمی  ارخانه سیمان، کارخانه فروسیلیس،ک

 ها نیروگاه

1222 

 

قانون هوای پاک(  11مطابق با مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی )موضوع ماده  -6ماده 

( تدوین و اعالم گردیده 15/1/1392که توسط معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست )مصوب 

  (.0)جدول شماره اند  بندی شده طبقه گروه صنایع کشاورزیبه عنوان زیرمجموعه  «واحدهای پرورش اسب»است، 
 

 (09999بندی واحدهای پرورش اسب به عنوان زیرمجموعه گروه کشاورزی )کد  (: تقسیم2جدول شماره )

 مشخصات ردیف - رده کد –گروه 

 کشاورزی 

 (92222 کد) 

 راس  12واحد پرورش اسب و مادیان تا  90229ردیف  –( 0رده )

 راس در سال 52تا  12پرورش اسب و مادیان از  93227ردیف  –( 3رده )

 راس در سال 52پرورش اسب و مادیان بیش از  91229ردیف  –( 1رده )
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ظات و ضوابط محیط زیستی مشمول برخی مالح، واحدهای پرورش اسب، 0جدول شماره بر اساس،  -7ماده 

باشند. در جدول  ها می ها و محدوده ملزم به رعایت حریمیابی و یا استقرار،  در هنگام مكانگردند. از جمله آن که  می

 ارایه شده است.  1و  3، 0های  ، فواصل مجاز برای واحدهای تولیدی رده3شماره 
 

، اولویت زمانی استقرار کاربری است. بدین معنی که چنانچه پس از استقرار ها مالک رعایت فواصل و حریم :1 تبصره

برداری از واحد پرورش اسب، سكونتگاه شهری و یا روستایی توسعه یافته به نحوی که حریم مربوطه با سایت  و بهره

الف، اداره کل محیط باشد. در موارد خاص، مرجع حل اخت مورد نظر تداخل یابد، اولویت استقرار با کاربری اول می

 زیست استان مربوطه خواهد بود. 
 

 (: حداقل فواصل مجاز برای استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی )واحدهای پرورش اسب(3جدول شماره )

 ردیف
 ها مناطق و کاربری

 مترفاصله برحسب 

 4رده  3رده  2رده 

 ها سكونتگاه 1

 1522 1222 522 مراکز استان )آخرین محدوده سكونتگاه(

 1222 522 052 شهر

 122 322 152 روستا

0 
سایر مراکز 

 جمعیتی

 522 052 122 خانوار 02های زیر  مراکز درمانی، آموزشی و سكونتگاه

 صالح اخذ مجوز از مراجع ذی ها مراکز نظامی و ندامتگاه

 752 322 152 اثر طبیعی ملی –دریاچه  –مصب  –خور  –تاالب  –ملی   پارک 3

 322 152 122  منطقه حفاظت شده –پناهگاه حیات وحش  1

 052 022 152 ها )اعم از دایمی و فصلی( رودخانه 5

 322 152 122 های حفاظت شده و منابع آب سطحی در مناطق چهارگانه سازمان رودخانه 1

 152 - - باغات مثمر 7

 022 152 122 قنوات دایر، های آب شرب ها و چشمه چاه 3

9 

های هوا به میزان زیاد دارند.  های صنعتی که انتشار آالینده احدها و مجتمعو

ها،  ها، پاالیشگاه پتروشیمی  نظیر: کارخانه سیمان، کارخانه فروسیلیس،

 ها خروجی فلر، نیروگاه

1222 1222 1222 

 

 الزامی و باشند نمی بمصو صنعتی نواحی و ها شهرک در استقرار به مجاز واحدهای پرورش اسب و مادیان -8ماده 

 و ضوابط برابر صورت این غیر در یابند، استقرار تخصصی صنعتی های شهرک در ترجیحاً مربوطه واحدهای است

 د.یابن استقرار مجاز های کاربری در مقررات
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 اختصاصی: مالحظات دومبخش 

 تصفیه فاضالب 

شود و  ها بیان می ه به صورت حداکثر غلظت آالیندهها باید براساس استانداردهایی باشد ک تخلیه فاضالب -0ماده 

منابع آلوده کننده باید  مسئولینرعایت این استانداردها تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست ضروری است. 

های مناسب و اقتصادی تا حد استانداردها تصفیه  های مهندسی و استفاده از فناوری های تولیدی را با بررسی فاضالب

 نماید. 
 

ها، بالفاصله پس از آخرین واحد تصفیه  گیری غلظت مواد آلوده کننده و مقدار جریان در فاضالب اندازه :1تبصره 

 شود.  کننده و قبل از ورود به محیط انجام می
 

لجن و یا سایر مواد جامد تولید شده در تاسیسات تصفیه فاضالب، قبل از دفع باید به صورت مناسب تصفیه  :2تبصره 

 و تخلیه نهایی این مواد نباید موجب آلودگی محیط زیست گردد.  شده
 

 فاضالب خروجی نباید دارای بوی نامطبوع بوده و حاوی کف و اجسام شناور باشد.   :3تبصره 
 

های پذیرنده و محل تصفیه را به طور محسوس  رنگ و کدورت فاضالب خروجی نباید ظواهر طبیعی آب :4تبصره 

 تغییر دهد. 
 

رقیق کردن فاضالب تصفیه شده یا خام به منظور رساندن غلظت مواد آلوده کننده تا حد استانداردهای  :5ه تبصر

 باشد.  اعالم شده، قابل قبول نمی
 

و   ای به کار رفته استفاده از کنارگذر ممنوع است. کنارگذرهایی که صرفاً جهت رفع اشكال واحدهای تصفیه :6تبصره 

 گیرند، مجاز است.  وام فاضالب شهری و آب باران مورد استفاده قرار میآوری ت یا در زمان جمع
 

ههای الزم   بینهی  برداری گردد تها پهیش   ای طراحی، احداث و بهره تأسیسات تصفیه فاضالب بایستی به گونه :7تبصره 

نارسایی تجهیزات جهت به حداقل رسانیدن آلودگی در مواقع اضطراری از قبیل شرایط آب و هوایی نامناسب، قطع برق، 

 مكانیكی و ... فراهم گردد.
 

نفر پرسنل مجاز به  02راس و حداکثر  02های سوارکاری و پرورش اسب با تعداد اسب کمتر از  مجموعه -19ماده 

های  سطح ایستابی، نزدیكی به منابع آب سطحی و چاه) این امر با توجه به شرایط محل .استفاده از چاه جذبی هستند

 باشد. توجه به نظر سازمان حفاظت از محیط زیست در منطقه قابل اجرا می آب شرب( با
 

نفر  ملزم به  122رأس اسب و پرسنل حداکثر  022های سوارکاری و پرورش اسب تا سقف  مجموعه -11ماده 

ز سازمان حفاظت ا 10-0العمل . در صورت عدم بازیابی آب، طبق دستورباشند سپتیک تانک می سیستم استفاده از

 زیست ضروری است که از ترانشه یا چاه جاذب برای دفع خروجی سیستم سپتیک استفاده شود. محیط
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کلرزنی، استفاده ) زدایی د خروجی مخزن سپتیک پس از میكروبشو با توجه به مشكل کمبود آب، توصیه می :1تبصره 

 ستفاده شود.پاشی مانژها ا...( برای آبیاری فضای سبز و آب و UVماورابنفش   از المپ
 

های جذبی در مناطقی که  ها و یا ترانشه کارگیری چاه استفاده از سیستم سپتیک تانک و ایمهوف تانک با به :2تبصره 

 باشد، ممنوع است.  متر می 3های زیرزمینی کمتر از  فاصله کف چاه یا ترانشه از سطح آب
 

نفر ملزم به  122رأس اسب و تعداد پرسنل باالی  022های سوارکاری و پرورش اسب با بیش از  مجموعه -12ماده 

 باشند. استفاده از سیستم تصفیه فاضالب کامل می
 

 به ها آن سریع هدایت و تخلیه ضمن تا بوده مناسب شیب دارای باید پساب های آبراهه و مجاری ها، کانال :3تبصره 

 کارگاه اطراف های زمین و محوطه در آن تشاران و ها سالن کف به ها پساب زدن پس و ماندن تجمع، از تصفیه، منبع

 .باشد نداشته وجود کارگران با تماس و انتشار امكان که باشد نحوی به ها پساب انتقال نحوة و شود جلوگیری

 

نامه جلوگیری از آلودگی آب و  آیین (5)این استاندارد باستناد ماده : ها استانداردهای خروجی فاضالب -13ماده 

، کشور صمتهای بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، نیرو،  نامه و با همكاری وزارتخانه همین آیین (3)اده با توجه به م

 ارائه گردیده است. (1)که در جدول شماره  و کشاورزی توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و تدوین گردیده است
 

 ها استاندارد خروجی فاضالب (:4)جدول شماره 

ندهمواد آلوده کن ردیف  
 تخلیه به آبهای سطح

mg/l 

 تخلیه به چاه جاذب

mg/l 

مصارف کشاورزی و 

 آبیاری

mg/l 

 1 1/2 1/2  (Ag) هنقر 1

 5 5 5    (Al) آلومینیوم 0

 1/2 1/2 1/2  (As) آرسنیک 3

 0 1 1  (B) بر 1

 5 1 1  (Br) باریم 5

 1/2 1 5/2  (Be) بریلیوم 1

 هههه هههه 75   (Ca) کلسیم 7

 1/2 1/2 25/2  (Cd) ادمیومک 3

 1 1 0/2  (Cl) کلرآزاد 9

 122 (0)تبصره122 (1)تبصره122  (-Cl) کلراید 12

 1 1 1  (CH2O) فرمالدئید 11

 1 ناچیز 1    (C6H5OH) فنل 10

 5/2 1/2 1/2   (CN) سیانور 13

 1 1 25/2    (Co) کبالت 11

Cr)کرم  15
+6)  5/2 1 1 
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Cr) کرم 11
+3)   0 0 0 

 1 1 0/2    (Cu) مس 17

 5/0 0 0   (F) فلوراید 13

 3 3 3      (Fe) آهن 19

 ناچیز ناچیز ناچیز  (Hg) جیوه 02

 5/0 5/0 5/0   (Li) لیتیم 01

 122 122 122    (Mg) منیزیم 00

 1 1 1   (Mn) منگنز 03

 21/2 21/2 21/2 ( Mo) مولیبدن 01

 0 0 0  (Ni) نیكل 05

 ههه NH4 5/0 1  برحسب آمونیم 01

 هههه NO2 12 12 نیتریت برحسب 07

 هههه NO3 52 12  نیترات برحسب 03

 هههه 1 1 فسفات برحسب فسفر 09

 1 1 1  (Pb) سرب 32

 1 1/2 1/2 ( Se) سلنیم 31

 3 3 3 (SH2) سولفید 30

SO3) سولفیت 33
-)  1 1 1 

 522 (0)تبصره 122 (1)تبصره122  (SO4-) سولفات 31

 1/2 1/2 1/2 (Vم )وانادی 35

 0 0 0 (Znی )رو 31

 -- 12 12 چربی روغن 37

 5/1 5/2 5/2   (ABS) دترجنت 33

 122 (52)لحظه ای 32 (52)لحظه ای 32  (BOD5) (3دی )تبصره  بی .او. 39

 022 (122)لحظه ای 12 (122)لحظه ای 12 (COD) (3دی )تبصره . او .سی 12

 0 هههه 0 ( DO) حداقل(اکسیژن محلول ) 11

 ههه (0)بصره  (1)تبصره  ( TDS) مجموع مواد جامدمحلول 10

 122 هههه (12)لحظه ای 12  (TSS) مجموع مواد جامد معلق 13

 ههه هههه 2  (SS) نشینی مواد قابل ته 11

 pH 5/3-5/1 9-5 5/3-1 هاش )حدود( پ. 15

 2 2 2 مواد رادیو اکتیو 11

 52 ههه 52 ادیو اکتیو(کدورت )واحد ر 17

 75 75 75 رنگ )واحد رنگ( 13

 -- ههه (1)تبصره  (T) درجه حرارت 19
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 122 122 122 میلی لیتر(122کلیفرم گوارشی )تعداد در  52

51 
میلی لیتر( 122ها )تعداد در  کل کلیفرم

MPN 
1222 1222 1222 

 (5)تبصره  ههه ههه تخم انگل 50
 
 

د فاضالب خود را نتوان می ،ها بیش از این استانداردها نباشد های صنعتی که آلودگی آن اضالبآن دسته از ف -14ماده 

 با کسب موافقت سازمان بدون تصفیه دفع نمایند.
 

در صورتی مجاز خواهد بود که فاضهالب خروجهی،    ،تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول -1تبصره 

 درصد افزایش ندهد. 12متری بیش از  022ول منبع پذیرنده را در شعاع غلظت کلراید، سولفات و مواد محل
 

در صورتی مجاز خواهد بهود کهه افهزایش کلرایهد،      ،تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول -2تبصره 

 درصد نباشد. 12سولفات و مواد محلول فاضالب خروجی نسبت به آب مصرفی بیش از 
 

 هنمای مدیریت سبز در زمینه مصرف آب و آموزش و آگاهسازی کارکنان به شرح ذیل:به کارگیری را -15ماده 

 یكبار ماهی حداقل آب، کنتور بررسی 

 ضروری  مواقع در شیر آب باز گذاشتن از اجتناب 

 طور به مدتی از بعد ماند، باز توجهی بی روی از آب شیر اگر که طوری به  ر )خودکار(دا زمان شیرهای نصب 

 .شود تهبس خودکار

 زمانه تک تانک فالش شناور تغییر یا دوزمانه تانک فالش از استفاده. 
 

 رعایت مالحظات مصرف بهینه آب در آبیاری فضای سبز مجموعه از طریق موارد ذیل: -16ماده 

 ای برای آبیاری فضای سبز، ترجیحاً با استفاده از پساب تصفیه شده؛ طراحی سیستم آبیاری قطره 

 سبز؛ آبیاری گیاهان و فضای برای شرب آب از استفاده عدم 

 به آب زیاد نیاز ندارند که گیاهانی انتخاب. 

 

 

  

(1ادامه جدول )  
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 مدیریت پسماند و مواد زاید جامد 

( 0) ماده 1 بند طبق ،)به استثنای فاضالب( اسب نگهداری و پرورش مراکز مواد زاید مایع و جامد بخش -17ماده 

 .گردد می محسوب کشاورزی پسماند پسماندها، مدیریت قانون
 

 جداگانه صورته ب باید میشوند،  بندی می ، جزو پسماندهای ویژه طبقهدامپزشكی پسماندهایجا که  از آن :1ه تبصر

 ها با سایر پسماندها ممنوع است.  د و مخلوط کردن آنگردن آوری جمع
 

 نماید تهیه را پسماند حیط زیستیم مدیریت برنامهباید  می ،اسب پرورش و سوارکاری مجموعه یا واحد هر -18ماده 

 .باشد( می زیست محیط از حفاظت سازمان الزامات از برنامه این)
 

  های سوارکاری ممنوع است. سوزاندن پسماندها در واحدهای پرورش اسب و مجموعه -10ماده 
 

 .باشد نداشته جودو هوا و خاک آب، آلودگی امكان که باشد صورتیه ب باید کود نگهداری و ذخیره محل -29ماده 

 دارای مشخصات ذیل باشد:ذخیره و نگهداری( کود بهتر است ) محل دپو

 آب جاری( یا چاه آب شرب نباشد. در نزدیكی رودخانه( 

  زمینی های زیر بندی شود تا امكان نشت به آب مناطقی که سطح ایستابی باال باشد، کف محل دپو کود عایقدر

 توان با نایلون پوشاند(. کف و دیواره را می) نداشته باشد

 نگردد.که بوی نامطبوع در محیط پخش  ، به طوریمحل نگهداری در جهت باد غالب قرار نداشته باشد 

  متر با  05حداقل بنابراین؛ الزم است تا باشد،  ریزی مگس و حشرات موذی می تخم كانی برایمدامی، کود

 داشته باشد.فاصله ها  اصطبل
 

نظر قرار مورد شرایط حمل کود دامی نیز مد در ،غیرخوراکی سازمان دامپزشكی های فرآورده یها دستورالعمل :1 تبصره

 گیرد.
 

 تاکید گردد. به طور مثال از طریق موارد ذیل:تولیدی بر کاهش حجم پسماند  -21ماده 

 ؛زباله کاهش بندی جهت و برنامه زمان کمی گذاری هدف 

 ؛پسماند اندنرس حداقل به در نیاز با مطابق مواد سفارش 

 ؛آن تعویض به نسبت اولویت در تجهیزات تعمیر و نگهداری 

 ؛ها آن عمر طول افزایش در صحیح استفادة و پایدار محصوالت انتخاب 

 دور ریختنی؛ انواع جای به تعویض قابل محصوالت از استفاده 

 دارند؛ را بندی بسته حداقل که موادی خریدو  بندی بسته محصوالت از استفاده کردن محدود 

 گیاهی مصرف یكبار ظروف جایگزینیو  مصرف )به ویژه انواع پالستیكی( یكبار های لیوان از نكردن استفاده 

 آن؛ کاغذی و پالستیكی انواع با

 رسانی و تبلیغات؛ اطالع و بازاریابی در نوین های روش از استفاده 
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 هستند؛رسان به ازن  حاوی مواد آسیبو  ودهبظروف اسپری که قابل اشتعال برد کاراز  جتنابا 

  گردد؛  سبب کاهش مصرف مواد و افزایش سطح بهداشتی میبرقی  های کن خشک  از دستاستفاده  

 دارند. را پایداری حداکثر و آلودگی حداقل که محصوالتی انتخاب 
 

بر این اساس، الزم و پرورش اسب صورت گیرد. های سوارکاری  تفكیک پسماند در مجموعهبازیافت و  -22ماده 

رستوران،  ،اصطبلبرای تفكیک کاغذ، پالستیک در محوطه،  های مختلف و یا برچسب های زباله با رنگ سطلاست تا 

مخازن تفكیک زباله خشک و تر در آشپزخانه و محل اسكان همچنین؛  های اداری قرار داده شود. شاپ و قسمت کافی

 برخی از راهكارهای پیشنهادی عبارتند از:  کارگران قرار داده شود.

 کاغذ تفكیک 

 شیشه تفكیک 

 تیكیپالس های بطری تفكیک 

 فلزی های قوطی تفكیک 

 و خوراکی آلی پسماندهای تفكیک 

 خطرناک( )پسماندهای پسماندها سایر تفكیک 

 پسماند روند تفكیک مرتب بررسی 

 پسماند انواع تفكیک جهت کار فضای دهی سامان 

 عالمت یا برچسب رنگ، روی از ظروف تشخیص (pictogram )مختلف پسماند انواع برای 

 آلی( پسماند شیشه، پالستیک، فلزات، کنندگان )کاغذ، بازیافت به شده تفكیک های بالهز فروش امكان بررسی 

 موجود قوانین و مطابق با مناسب های روش بكارگیری با مجدد، استفادة و بازیافت غیرقابل پسماندهای دفع 

 کار تسهیل برای و آلودگی از جلوگیری برای خطر بی از خطرناک پسماندهای تفكیک 

 خطرناک )پسماند دامپزشكی، الكترونیكی، شیمیایی و ...( پسماندهای دفع برای الزم احتیاط رفتنگ نظر در 
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  انرژیمدیریت 

ها، در صورت امكان، نسبت به مدیریت و مصرف بهینه انرژی اقدام نموده و  ها و باشگاه مدیریت مجموعه -23ماده 

 اقدامات ذیل را مدنظر قرار دهند:

 ها؛  های خورشیدی، بیوگاز( برای تامین روشنایی محوطه های تجدیدپذیر )سلول ژیاستفاده از انر 

 های سازی مصرف انرژی برق با استفاده از المپ بهینهLED )؛)کم مصرف 

 ؛های خورشیدی استفاده از آبگرمكن 

 ؛ذخیره آب باران( برای فصول کم آبی جهت آبپاشی مانژهاده از استخر و  مخازن ذخیره آب )استفا 

 ؛سرویس و تعمیر تجهیزات جهت کاهش مصرف و افزایش راندمان 

 ؛رویه دما در تابستان ر زمستان و جلوگیری از افزایش بیها جهت حفظ دما د بندی سقف عایق 

 ؛گردد( ها می وجود جرم و گرد وغبار سبب افزایش مصرف دستگاهها ) ها و فن تمیز کردن پره پنكه 

  ه از تجهیزات سبب کاهش استفادکه )در تابستان(  اصطبلان هوا در تهویه مناسب و انتقال جریایجاد

 گردد؛ کننده می خنک

 سایبان، پرده، وسیلة به سرمایشی سیستم از استفاده کردن محدود ب به منظورآفتا نور از ها پنجره فاظتح 

 ؛... گرما و بازتابندة صفحات حفاظ، کرکره،
 ؛آموزش مصرف بهینه مواد و انرژی به کارکنان 

 ( برای شستشوی سطوح که استفاده از پمپ کارواش مناسب )گردد.در مصرف آب جویی  سبب صرفهواترجت 

 

 یفیت هواک 

های سوارکاری شامل دو بخش اداری و غیراداری  های پرورش اسب و باشگاه مجموعهکیفیت هوای  -24ماده 

هوای آلوده در فضای بسته  کنند، های تهویه مطبوع استفاده می ها از سیستم های اداری که ساختمان در محیطباشد.  می

ها ناشی عوامل مختلفی چون؛ گازهای  آلودگی هوای داخل ساختمان. را تنفس می نمایند  گیرد و کارکنان آن قرار می

های گرمایش،  سیستم ه بر روی زمین، بكارگیریکار رفت ههای ب پوش ، کفو تجهیزات مورد استفاده ها حاصل از دستگاه

مورد استفاده، تردد مراجعین و کارکنان شیمیایی  روغن، مواد ، پخت و پز در آشپزخانه ادارات، استعمال دخانیات، رنگ

 گردد: یشنهاد میپ، مالحظات ذیلرعایت شود.  یم... ایجاد  و

 ست.اممنوع ها  حل نگهداری اسبمو همچنین  سوارکاران آموزشهنگام دخانیات در ستعمال ا 

  نسبت به مبادله هوا از طریق یک سیستم تهویه خوب اطمینان پیدا کنید. به هر میزان که تالش کنید، باز هم

 ودگی از محوطه داخلی خارج شود. آلودگی هوا در محوطه داخلی وجود خواهد داشت. مهم آن است که این آل

 به طور مربت سرویس شوندها  هواکش. 
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  ها و  ه کار رفته در کفپوشها فرمالدئید )موجود در چوب ب که در آن وندشخریداری محصوالت و تجهیزاتی

های جال،  ها، روغن ا بنزن )که از بعضی جوهرها، رنگیتجهیزات چوبی و مبلمان اداری(، تری کلرو اتیلن و 

 شوند( کم باشد و یا اصالً وجود نداشته باشد.  یایی آزاد میها و مواد شیم برخی پالستیک

 

  ایمنیمدیریت 

و ی پرورش اسب ها بروز حوادث و سوانح در مجموعهبه منظور ارتقای سطح ایمنی و اجتناب از  -25ماده 

 الزامی است:ذیل  مالحظاترعایت ی سوارکاری، ها باشگاه

 ؛تعبیه شود اصطبلحریق در هر دهنه  یحداقل یک کپسول اطفا 

 ؛های بزرگ باشگاهها  مجموعهدر  یژهوه ب ؛استفاده شودهای اعالن حریق  از سیستم 

 ؛پیشگیری از حریق() رض گرما و یا منبع برق نباشنددر نگهداری پوشال و علوفه خشک دقت شود که در مع 

 با سالم های کیسه یا ها بسته در باید ،دارد وجود ها آن در خودی به خود احتراق امكان که های اسب خوراک 

 ؛شوند انبارداری مناسب فواصل رعایت با و نگهداری و ذخیره مشخص حجم

  حل ها نگهداری شوند و از استعمال دخانیات در م بلاصطمواد قابل اشتعال، سوخت و مواد شیمیایی دور از

 ؛زا جلوگیری گردد نگهداری سوخت و سایر مواد آتش

 کنترل شوند؛ ها، محوطه و مانژها اصطبلها و اتصاالت برق در  سیم 

 استفاده شود؛ از کاله ایمنی در هنگام کار در ارتفاع و تخلیه علوفه 

 ه شود؛استفاد ریزی ز ماسک هنگام تعویض بستر و پوشالا 

 در نظر گرفته شود؛ کیلومتر در ساعت 32ها  ها در محوطه باشگاه ر سرعت حرکت اتومبیلحداکث 

 ؛دهای نگهداری اسب از طلق یا سایر مواد مقاوم به شكستگی باش جنس پنجره باکس 

 ؛ها قرار داده شود اصطبلهای اولیه در  جعبه کمک 

 ( شیلد) سپر نیز و کشی سیم فلزی اجزای کلیه برق، تابلوهای و الكتریكی تجهیزات فلزی بدنه و حصارها

 که( ارتینگ) زمین به اتصال سیستم ایمنی نامه آیین مطابق باید فلزی تاسیسات و ها کابل فلزی های حفاظ

 ؛گردند مجهز مناسب، و مؤثر زمین اتصال به باشد، می فنی حفاظت عالی شورای مصوب

 سازنده شرکت تورالعملدس طبق باید کننده ضدعفونی مواد و سموم کش، کنه ماده سازی آماده نحوه و میزان 

 ؛گیرد صورت ایمنی اصول رعایت با و کشور دامپزشكی سازمان های دستورالعمل برابر و

 و برود بین از لغزندگی و خوردنسر احتمال که شود ساخته مصالحی از باید اصطبل مختلف های قسمت کف 

 ؛شود گرفته نظر در فاضالب های کانال به ها پساب انتقال برای کافی شیب ر ضمن،د

 ،مسائل رعایت و بهداشتی موازین طبق باید ها الشه دفن و ضایعات سوزاندن و انهدام دفع، ضبط، نگهداری 

 ؛ننماید ایجاد ها سایر اسب و کارگران سالمت برای خطری که گیرد انجام نحوی بهستی حیط زیم

 الزامی بوده و الزم است تا مربیان نسبت به این  استفاده از کاله و تجهیزات ایمنی مناسب توسط سوارکاران

 امر دقت کافی را مبذول دارند؛ 
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 ای بازرسی گردد ه صورت دورههای سوارکاری ب ها در مجموعه شرایط مناسب تغذیه و نگهداری از اسب .

فرد خاطی به  ،که به اسب آسیب جدی وارد شود باشد، در صورتی ها ممنوع می گونه سوء رفتار با اسبهر

 گردد. کمیته انضباطی فدراسیون معرفی می

  اقدام شود. های ایمنی و بهداشتی به کارکنان  جنبهای  به آگاهسازی و آموزش دورهنسبت 

 

  ضای سبزفمدیریت 

  باشد که الزم است موارد ذیل در آن مدنظر قرار گیرند: بخش مهمی از سایت میها  فضای سبز مجموعه -26ماده 

  ؛فضای سبز اختصاص یابد های سوارکاری به % سطح مجموعه12حداقل 

 انتخاب )بومی( با توجه به شرایط محیطی منطقه  های سوارکاری اهان مناسب برای فضای سبز مجموعهگی

 ؛های خشک انتخاب گردند بهتر است گیاهان مقاوم به کم آبی در استان ؛گردند

 ؛ فاده نشودها است زا در فضای سبز باشگاه گیاهان سمی و حساسیت از 

  شده و یا آب خاکستری آب شرب به منظور آبیاری فضای سبز استفاده نشود و ترجیحاً از پساب تصفیه از

  ؛استفاده شود

  انداز داشته  سایه و در تابستان ردهبتا در زمستان از نور بهره  اشته شوندکها  نزدیک پنجرهدرختان خزان کننده
 باشند.
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