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پیشگفتار
يك رويداد ورزشي بهتر از هر رويداد ديگري ميتواند منبع الهامي براي جامعه باشد و ذهن افراد را به
تسخير خود درآورد .ورزش؛ تجسم اصول و موازين اخالقي و نظام ارزشي خاص خود را دارد .همچنين،
ورزش بر نمايش عرصههاي مختلفي از روحيات ورزشكاري ،مبتني بر مسابقات جوانمردانه ،احترام،
دوستي ،تالش براي دستيابي به برتري و رفع هرگونه مانع بر سر اين راه داللت دارد .محيطزيست
نيز همچون ورزش ،حد و مرز و عرصه جغرافیایی نميشناسد .ورزشكاران به عنوان ايفاگران اصلي
فعاليتهاي ورزشي میتوانند الگوهاي عملكردي مناسبي در اين خصوص باشند.
در چند سال گذشته ،موضوع ورزش و محيطزيست بهطور گستردهاي مطرح شده و از ورزش به
عنوان ابزاري بهمنظور دستيابي به اصول توسعه پايدار نام برده ميشود .ورزش و محيطزيست در ارتباط
تنگاتنگي با یکدیگر ميباشند ،چنان كه آلودگيهاي محيطزيستی بر سالمت و كارايي افراد در زمان
تمرین و اجراي آموزشهاي مختلف تاثير گذارد بوده و سالمت ورزشكاران را به مخاطره مياندازد .در
سال  1996میالدی ،منشور المپيك اصالح و محيطزيست به عنوان سومين ركن منشور المپيك (پس
از ورزش و فرهنگ) مطرح گرديد .از آن زمان تا بهحال ،اقدامات چشمگيري در فضاها و اماکن ورزشی
در زمينه حفاظت از محيطزيست ،صورت گرفته است.
از آنجا که سوارکاری جزو معدود رشتههای ورزشی است که در آن انسان با یک موجود زنده در
ارتباط میباشد ،بنابراین؛ سالمت انسان و حیوان به طور توامان مدنظر قرار میگیرد .با عنایت به آنکه
پرورش اسب و توسعه سوارکاری در جهت رشد اقتصادی ،بهبود معیشت روستاییان و اشتغالزایی در
خور توجه است ،بنابراین؛ توجه به حفظ محیطزیست از سوی مجموعههای سوارکاری و پرورش اسب،
اهمیت بهسزایی دارد .متاسفانه مکانیابی و جانمایی اکثر مجموعههای سوارکاری و پرورش اسب در
کشور از الگوی مشخص و مدونی تبعیت نمیکند ،به طوری که قرارگیری مجموعههای سوارکاری
در سطح کشور ،اغلب پراکنده و ناهمگون میباشد .از سوی دیگر ،برنامهریزان توجه چندانی به این
مقوله نداشت ه و مکانی مناسب و شایسته را برای صنعت اسب در نظر نگرفتهاند .بسیاری از مجموعهها

شیوهانهم محیطزیستی مجموهعاهی سوارکاری و رپورش اسب
و مراکز ویژه پرورش اسب و سوارکاری در محیط پیرامونی شهرها واقع شدهاند و همزمان با رشد و
توسعه شهرها ،بافت مسکونی شهری به مجموعههای سوارکاری و پرورش اسب نزدیک شده و در
مجاورت آنها قرار گرفته است .به دلیل همجواری این مجموعهها با مراکز شهری و سکونتگاهی،
اهمیت بهکارگیری اصول مدیریت محیطزیست در آنها بیش از پیش مطرح میگردد .سوارکاری
مانند هر فعالیتی بر محیطزیست اثرگذار بوده و از آنجا که این ورزش در ارتباط مستقیم با طبیعت و
محیطزیست میباشد ،رعایت الزامات محیطزیستی در مجموعهها مورد توجه میباشد.
نظر به آن که مجوزهای محیطزیستی توسط سازمان حفاظت محیطزیست صادر میگردد ،رعایت
و بهکارگیری استانداردها و ضوابط مرتبط ،به عنوان یک الزام حرفهای و اجتماعی مدنظر تمامی
مشاغل و صنوف میباشد .بدیهی است که با توجه به شرایط اقلیمی و محیطی در مناطق مختلف
کشور ،بخشی از این الزامات و مالحظات ،با اندکی تفاوت همراه میباشد .براساس طبقهبندی صنایع
در کشور ،مجموعههای پرورش اسب ،در «گروه صنایع کشاورزی» و باشگاههای سوارکاری ،در
«گروه خدمات» تقسیمبندی شدهاند .با عنایت به رویکرد محیطزیستی کمیته ملی المپیک و فدراسیون
سوارکاری جمهوری اسالمی ایران ،مجموعههای سوارکاری نیز ملزم به رعایت الزامات محیطزیستی
مرتبط میباشند .بر این اساس و بهمنظور اجرای هر چه بهتر دستورالعملهای محیطزیستی در ساختار
ورزش کشور ،تفاهمنامه سهجانبه میان کمیسیون ورزش و محیطزیست کمیته ملی المپیک ،فدراسیون
سوارکاری و مرکز آموزش محیطزیست و تربیت محیطبان سازمان حفاظت محیطزیست به امضا
رسیده است .این تفاهمنامه مشتمل بر تعهداتی است که هر یک از طرفین در راستای رسالت کاری
و تخصصی خود و برای ارتقای سطح کیفی جنبههای پایداری در فعالیتهای ورزشی تقبل کردهاند.
نظر به آنکه پایداری محیطزیستی در ورزش شامل جنبههای متعدد و متنوعی میباشد ،در شیوهنامه
حاضر ،بخش مهمی از این گونه الزامات و مالحظات تدوین و ارایه شده است.
شیوهنامه پیشرو ،که در چهار بخش (مالحظات عمومی ،مالحظات اختصاصی ،مالحظات ویژه
و سازوکار مدیریت سبز) و  38ماده تهیه و تنظیم شده است ،به عنوان راهنمایی بهمنظور تبدیل
مجموعههای سوارکاری به "مجموعههای ورزشی سبز" منتشر میگردد .هدف از تهیه این سند،
کمک به مدیران و صاحبان مجموعههای سوارکاری ،سوارکاران و سایر عالقمندان این رشته ورزشی
بهمنظور حفاظت از محیطزیست و کاهش اثرات سوء و هزینههای ناشی از تخریب محیطزیست و
منابع طبیعی میباشد .این شیوهنامه یک رویکرد سیستماتیک برای مدیریت محیطزیستی مجموعههای
سوارکاری میباشد و در برگیرنده الزامات محیطزیستی است که هر باشگاه باید از آنها برخوردار باشد.
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بخش اول :مالحظ پی
اتشعمگفوتماری
خاطر نشان میگردد ،این شیوهنامه هر ساله مورد بازنگری قرار خواهد گرفت تا براساس جدیدترین
استانداردها و مالحظات بینالمللی و ملی تنظیم و منتشر شود .همچنین؛ از آنجا که در حال حاضر،
راهنمای مجزا و ویژهای در خصوص مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیطزیست ( )HSE-MSبرای ورزش
کشور تهیه نشده است ،در این شیوهنامه رهنمودهایی در زمینه محیطزیست ،ایمنی بهداشتی و ایمنی
فردی نیز بیان شده است.
امید است تا این شیوهنامه مورد بهرهبرداری مدیران و صاحبان مجموعههای سوارکاری و پرورش
اسب کشور ،قرار گیرد تا از این طریق ،گامی موثر در ارتقای سطح کمی و کیفی شاخصهای
محیطزیستی در فضاها و اماکن ورزشی برداشته شود.

دکتر مهرافزا منوچهری

دکتر آرش یوسفی

دکتر مسعود خلیلی

رییس کمیسیون ورزش و
محیطزیست کمیته ملی المپیک

رییس مرکز آموزش محیطزیست و
تربیت محیطبانی

رییس فدراسیون سوارکاری
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بخش اول:
مالحظات عمومی

بخش اول :مالحظات عمومی
بخش اول :مالحظات عمومی
ماده  -1برخی از تعاریف و مفاهیم به کار رفته در این شیوهنامه ،به قرار ذیل میباشند:

الف) محیطزیست :عبارت است از همه محيطهايي که در آنها زندگي جريان دارد .به عبارت
دیگر ،مجموعهاي از عوامل فيزيکي خارجي و موجودات زنده که با هم در کنش هستند ،محيط زيست
را تشکيل ميدهند .محیطزیست در برگیرنده سه نوع محیط طبیعی ،اجتماعی و مصنوع است (دانشنامه
محیطزیست.)1399 ،
ب) آلودگی :پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی
یا شیمایی یا بیولوژیک آن را بهطوری که زیانآور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و
یا آثار و ابنیه باشد ،تغییر دهد (قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست ،مصوب .)1355
پ) تخریب :منظور هرگونه تغییر در منابع طبیعی است که تعادل طبیعت را بر هم بزند و تنوع زیستی
را در معرض خطر قرار دهد (قانون برنامه سوم توسعه.)1379 ،
ت) خروجی :منظور فاضالب ،هوای آلوده ،مواد زاید و یا اصواتی است که از هر واحد و یا مجموعه
تولیدی و یا خدماتی به محیط تخلیه میشود (پیوست .)1
ث) توسعه پایدار :نوعی از توسعه که نیازهای نسل حاضر را برآورده سازد ،بدون آن که نیازهای
نسل آتی را بدون پاسخ گذارد .مفهوم آن در برگیرنده سه مقوله محیطزیست ،اقتصاد و اجتماع بهطور
یکپارچه میباشد (کمیسیون برانتلند.)1987 ،
ج) مدیریت سبز :مجموعهای از مطالعات و اقدامات جامع ،هدفمند و مستمری است که در سطوح
مختلف یک سازمان صورت میگیرد تا وضعیت موجود را برای نیل به وضعیت بهتر ارتقا و تداوم بخشد
(آییننامه اجرایی مدیریت سبز ،مصوب  1390/11/9هیات وزیران).
چ) سکونتگاه :عبارت است از تمامی شهرها ،روستاها ،شهرکهاي مسكونی و مجتمعهاي مسكونی
که داراي حداقل بيست خانوار ساکن میباشند .مالک تشخيص جمعيت خانوار ،آخرین سرشماري مرکز
آمار ایران میباشد.
ح) محدوده شهر :عبارت است از حد کالبدي موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه
طرح مذکور در طرح هادي شهر که ضوابط و مقررات شهرسازي در آن الزماالجرا میباشد .شهرداريها
عالوه بر اجراي طرحهاي عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهري و تأسیسات
زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات و
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شیوهانهم محیطزیستی مجموهعاهی سوارکاری و رپورش اسب
سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز بر عهده دارند (ماده  1قانون تعاریف

محدوده و حریم شهر ،روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها مصوب .)1384/10/14

تبصره  :1محدوده شهرهایی که به تازگی از روستا به شهر تبدیل شدهاند ،تا زمانی که براي آن ،طرح
جامع یا هادي شهري به تصویب نرسیده باشد ،همان محدوده طرح هادي روستایی خواهد بود.
خ) حریم شهر :عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و
کنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز
ننماید .بهمنظور حفظ اراضی الزم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی
کشاورزي ،باغها و جنگلها ،هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر
تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي امکانپذیر خواهد بود (ماده  2قانون
تعاریف محدوده و حریم شهر ،روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها مصوب .)1384/10/14
د) محدوده روستا :عبارت است از محدودهاي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره
طرح هادي روستایی که با رعایت مصوبات طرحهاي باال دست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط
میرسد .دهیاريها کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهدهدار
خواهند بود (ماده  3قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ،روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها مصوب .)1384/10/14
تبصره  :2روستاهایی که در حریم شهرها واقع میشوند ،مطابق طرح هادي روستایی داراي محدوده
و حریم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.
تبصره  :3روستاهایی که به موجب طرحهاي مصوب جامع و هادي در داخل حریم شهرها واقع شوند،
در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن ،شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک
ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و براي آنها در قالب طرح هاي
جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیتهاي روستایی تهیه و مالك عمل
قرار خواهد گرفت.
تبصره  :4محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي ،با هماهنگی شوراي اسالمی روستا توسط بنیاد مسکن
انقالب اسالمی در قالب بافت مسکونی روستا پیشنهاد گردیده و به تصویب مراجع قانونی مربوطه در
استان میرسد.
ذ) کاربری اراضی شهر :کاربري اراضی محدوده شهر شامل مسکونی ،آموزش تحقیقات و فناوري،
آموزشی ،اداري و انتظامی ،تجاری – خدماتی (انتفاعی و غیرانتفاعی) ،ورزشی ،درمانی ،فرهنگی –
هنري ،پارك و فضاي سبز ،تجهیزات شهري ،تاسیسات شهري ،حمل و نقل و انبارداري ،نظامی ،باغات
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و کشاورزي ،میراث تاریخی ،طبیعی ،تفریحی و توریستی و حریم میباشد (ابالغیه شماره 300/310/17970

مورخ  1389/3/26شورایعالی شهرسازی و معماری ایران).

ر) کاربری اراضی روستا :عبارت است از کاربرد یا استفادهاي که از یک قطعه زمین ،محدوده
و یا فضاي مشخص صورت میگیرد .عمده کاربريهایی که در فرایند تهیه و اجراي طرح هادي
روستایی مورد استفاده قرار میگیرد ،شامل کاربري مسکونی ،تجاري ،آموزشی ،درمانی ،فرهنگی،
اداري ،انتظامی ،مذهبی ،تاسیسات و تجهیزات روستایی ،ورزشی ،صنعتی و کارگاهی ،زراعی ،باغات،
دامداري و بایر میباشد.
ز) پهنههای حریم شهر :به استناد مصوبه  300/59669مورخ  1395/11/27شورایعالی شهرسازی
و معماری پهنههای پنجگانه حریم شهرها شامل تمام یا برخی از موارد ذیل خواهد بود:
 -1پهنه حفاظت :پهنهاي است که در آن تاکید بر حفظ وضعیت طبیعی موجود و جلوگیري از دخل
و تصرف در آن است و مشتمل بر مناطق چهارگانه حفاظت محیطزیست ،محدودههاي آبخوان و
سفرههای آب زیرزمینی ،جنگل و اراضی جنگلی ،عرصهها و حرایم آثار با ارزش تاریخی ،فرهنگی و
طبیعی ثبتی و ارزشمند و سایر عرصههایی است که به هر دلیل حفاظت از آنها ضروري است.
 -2پهنه کشاورزی :پهنهاي است شامل کلیه عرصههاي باغی ،زراعی مرتبط با تولید محصوالت
کشاورزی.
 -3پهنه مراتع :پهنهاي است شامل مراتع درجه یک ،دو و سه.
 -4پهنه طبیعی :پهنهاي است شامل عرصههاي منابع طبیعی فاقد پوشش مرتعی و جنگلی.
 -5پهنه سطوح آبی( :طبیعی و مصنوعی) نظیر دریاچهها ،تاالبها ،رودخانهها و مسیلها ،مخازن
سدها و حرایم کمی و کیفی آنها و غیره.
ژ) مجتمعهای صنفی :مکانی است دارای محدوده و مساحت معین با امکانات زیربنایی و خدمات
ضروري براي استقرار مجموعهاي از واحدهاي صنفی آالینده ،عمده فروشیها و مانند آنها (برابر ماده
 1آییننامه نحوه ایجاد مجتمعهای صنفی ،مصوب  1387/7/18وزیران عضو کارگروه حل مشکالت
اصناف).
س) حریم کمی و کیفی آب :حریم کمی و کیفی و منابع آب سطحی مطابق بند (خ) اصالحی ماده
( )1آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها ،انهار ،مسیلها،مردابها ،برکههای طبیعی و شبکههای
آبرسانی ،آبیاری و زهکشی (موضوع تصویبنامه شماره /58977ت 29101/مورخ  1382/12/18هیات
وزیران) با اصالحیههای بعدی ،چنین تبیین شده است:
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 رودخانه :مجرایی طبیعی که آب به طور دایم یا فصلی در آن جریان داشته باشد. نهر طبیعی :مجرایی که آب به طور دایم یا فصلی در آن جریان داشته و داراي حوضه آبریزمشخصی نباشد.
 حریم :آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه ،مسیل ،نهر طبیعی یا سنتی ،مرداب و برکههاي طبیعیاست که بالفاصله پس از بستر قراردارد و به عنوان حق ارتفاق براي کمال انتفاع و حفاظت کمی و
کیفی آنها الزم است.
 حریم کمی :برای انهار طبیعی ،رودخانهها و مسیلها (اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند) ومردابها و برکههاي طبیعی براي عملیات الیروبی و بهرهبرداري ،از یک تا بیست متر و براي حفاظت
کیفی آب رودخانهها ،انهار طبیعی و برکههاي تأمین کننده آب شرب مقطوع ًا یکصد و پنجاه متر خواهد بود.
 حریم کیفی آبهای زیرزمینی :عبارت است از تعیین محدودهها یا حریمهاي حفاظت کیفی درچندین سطح براي منابع آب زیرزمینی در مقابل آالیندههاي ناشی از فعالیتهاي انسانی که براي هر
کدام از سطوح حریم کیفی ،محدودیتها و تغییرات خاص فعالیتهای انسانی وضع میگردد .غالب ًا
اصطالح «آب زیرزمینی» را به آبهای زیر سطح زمین که قابل برداشت به وسیله چاه ،چشمه و قنات
است ،به کار میبرند .این گونه آبها بیشتر در اعماق  50تا  100متری زمین انباشته شدهاند.
ش) چاه جاذب :عبارت است از حفره یا گودالی که قابلیت جذب داشته و کف آن تا باالترین سطح
ایستابی حداقل  3متر فاصله داشته باشد.
ص) ترانشه جذبی :عبارت است از مجموعهای از کانالهای افقی که فاضالب بهمنظور جذب در
زمین به آنها تخلیه شده و کف آنها از باالترین سطح ایستابی حداقل  3متر باشد.
ض) كنارگذر :كانالي است كه فاضالب را بدون عبور از بخشي از تصفيهخانه يا كل آن به بخش
ديگر و يا كانال خروجي هدايت كند.
ط) مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست :عبارت است از مناطق با ارزش
محیطزیستی که توسط سازمان حفاظت محیطزیست ایران مدیریت میشوند .این سازمان ،مناطق
حفاظتشده ایران را در قالب ذخیرهگاههای زیستکره ،مناطق چهارگانه (پارکهای ملی ،آثار طبیعی
ملی ،پناهگاههای حیات وحش ،مناطق حفاظتشده) و مناطق شکار ممنوع تحت حفاظت دارد .این
مناطق واجد ویژگیهای ارزشمند اکولوژیکی و ژنتیکی گیاهی و جانوری میباشند .براساس ماده 3
قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست ،تعیین و تصویب حدود این مناطق بر عهده شورایعالی حفاظت
محیطزیست کشور است (پیوست .)2
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ظ) تاالب :عبارت است از اراضی مرداب ،باتالق یا آب بندان طبیعی که سطح آن در حداکثر ارتفاع
آب از پنج هکتار کمتر نباشد» .در کنوانسیون رامسر  1971که طبیعت ًا ایران نیز جزو آن است ،تاالب به
این ترتیب معرفی شده است« :تاالبها شامل مردابها و باتالقها و لجنزارها یا آبهاي طبیعی یا
مصنوعی اعم از دایمی یا موقت هستند که آبهاي شیرین ،تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاري
یافت میشود ،مانند آبهاي دریا که عمق آنها در پایینترین نقطه جزر از شش متر تجاوز ننماید (بند
«ج» ماده  1قانون مستحدثات و اراضی ساحلی  -مصوب .)1354
ع) باشگاه سوارکاری :باشگاه سوارکاری موسسهای است که با هدف تعلیم و تقویت قوای جسمی
و روحی افراد و سالمسازی جامعه و تعمیم یک یا چند رشته ورزشی سوارکاری مطابق ضوابط فنی و
اصول و مقررات تعیین شده توسط وزارت ورزش و جوانان ،براساس مقررات آئیننامه اجرایی قانون
اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت تأسیس و اداره میشود (فدراسیون
سوارکاری.)1399 ،
غ) مانژ :عبارت است از میدان اجرای مسابقه یا تمرین در رشتههای مختلف سوارکاری.

ف) اصطبل :به محلی گفته میشود که در آن تعدادی باکس برای نگهداری اسب تعبیه شده باشد.
ق ) باکس :محل نگهداری اسب ،باکس نامیده میشود.

ک) پادوک :عبارت از محل رهاسازی اسبها در فضای آزاد و محصور میباشد.
گ) هنرهای رزمی سواره :عبارت است از اجرای مسابقات رزمی سوارکاری مانند تیراندازی،
تیروکمان و حرکات نمایشی بر روی اسب در میدان.

ل) سهروزه :انجام مسابقات درساژ ،پرش از مانع و پرش از موانع طبیعی و ثابت ایجاد شده
طی سه روز در مسیر تعیین شده.
ماده  -2مکانیابی ،احداث ،بهرهبرداري و طرحهای توسعه آتی مجموعههای سوارکاری و پرورش
اسب ،منوط به رعایت ضوابط و استانداردهای محیطزیستی مندرج در این شیوهنامه میباشد.
ماده  -3تعاریف و حداقل استانداردهای باشگاههای سوارکاری مطابق جداول شماره  1تا  3میباشد:
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جدول شماره ( :)1ویژگیها و استانداردهای باشگاه سوارکاری مبتدی

تعریف:
از آنجا که در سطح کشور افراد زیادی با حداقل متراژ زمین اقدام به نگهداری ،تولید و پرورش اسب

مینمایند ،بنابراین این گروه از افراد در رده باشگاههای آماتوری قرار میگیرند .این باشگاهها با حداقل

سرمایهگذاری براساس شرایط جغرافیایی محل تاسیس میتوانند در امر تولید و پرورش اسبهای بومی بسیار
تاثیرگذار باشند .از آنجا که اکثر این افراد در مناطق محروم اقدام به تاسیس باشگاه کردهاند ،بنابراین بهمنظور
حمایت از تولیدکنندگان داخلی خصوص ًا در مناطق محروم ،این گروه به طبقهبندی باشگاههای سوارکاری در
ایران اضافه شده است.

استانداردها:
 -1-1مساحت زمین حداقل  3هزار مترمربع باشد.
 -2-1تعداد باکسها حداقل  10باکس ،مساحت هر باکس  9( 3 × 3مترمربع)
 -3-1اصطبل باید دارای نور کافی و امکانات تهویه باشد.
تبصره  :1در صورت نگهداری از اسبهای بومی و یا کاسپین میتوان ابعاد باکسها را براساس نوع اسب
کمتر در نظر گرفت.
 -4-1ساختمان اداری :باشگاهها برای انجام امور ثبتنام و غیره نیازمند محلی به عنوان دفتر میباشند که
باید متناسب با تعداد اعضاء و نیازهای اداری ساخته شود.
 -5-1جایگاه نعلبندی و شستوشوی اسب :فضایی در اصطبل و یا اطراف آن برای شستوشوی دست
و پای اسب و انجام نعلبندی است.
 -6-1انبار علیق و علوفه :حداقل  60مترمربع با ارتفاع بیش از  4متر برای نگهداری علوفه و جو و سبوس
و کنسانتره.
 -7-1سرویس بهداشتی :حداقل  2سرویس مردانه و  2سرویس زنانه به صورت مجزا و دارای درب
ورودی جداگانه.
 -8-1نمازخانه :اتاقی برای انجام فریضه نماز که میتواند مشترک ًا با رختکن استفاده گردد.
 -9-1لوازم اطفاء حریق :وجود کپسولهای آتشنشانی و غیره به میزان مورد نیاز تا در صورت بروز حادثه
مورد استقاده قرار گیرد .بیمۀ آتشسوزی باشگاه و اسبهای موجود آن پیشنهاد میگردد.
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جدول شماره ( :)2ویژگیها و استانداردهای باشگاه سوارکاری غیرحرفهای (آماتوری)

تعریف:
باشگاههای غیرحرفهای دارای حداقل امکانات پانسیون و نگهداری اسب ،برگزاری دورههای آموزش
سوارکار و تعلیم و تربیت اسب در حد آموزشهای متوسط هستند و از آنجا که امکانات برگزاری مسابقات
رسمی را ندارند ،بنابراین مجاز به برگزاری مسابقه نخواهند بود و فقط مجوز برگزاری مسابقه غیررسمی و با
استفاده از سوارکاران باشگاه خود را دارا هستند.
استانداردها:
 -1-1مساحت زمین حداقل  6هزار مترمربع باشد.
 -2-1تعداد باکسها حداقل  20باکس ،مساحت هر باکس  9( 3 × 3مترمربع)
 -3-1اصطبل باید دارای نور کافی و امکانات تهویه باشد.
تبصره  :1در صورت نگهداری از اسبهای بومی و یا کاسپین میتوان ابعاد باکسها را براساس نوع اسب کمتر
در نظر گرفت.
 -4-1مانژ تمرین و آموزش هر دو جمع ا به مساحت  2500مترمربع با بستر و حصار مناسب با امکان آبپاشی باشد.
تبصره  :2برای تأسیس باشگاههای غیرحرفهای (آماتوری) برای هر 20رأس اسب ،حداقل  2500مترمربع مانژ
تمرین و آموزش شامل مانژ بیضی مورد نیاز میباشد.
 -5-1رختکن :هر باشگاه متناسب با تعداد اعضاء باید فضایی را برای تعویض لباس سوارکاران خانم و آقا به صورت
مجزا داشته باشد.
 -6-1ساختمان اداری :باشگاهها برای انجام امور ثبتنام و غیره نیازمند محلی به عنوان دفتر میباشند که باید
متناسب با تعداد اعضاء و نیازهای اداری ساخته شود.
 -7-1زین خانه :محل نگهداری زین و برگ سوارکاری میباشد که باید در محیطی ایمن ساخته شود.
 -8-1جایگاه نعلبندی و شستوشوی اسب :فضایی در اصطبل و یا اطراف آن برای شستوشوی دست و پای
اسب و انجام نعلبندی است.
 -9-1انبار علیق و علوفه :حداقل  60مترمربع با ارتفاع بیش از  4متر برای نگهداری علوفه ،جو ،سبوس و کنسانتره.
 -10-1سرویس بهداشتی :حداقل  2سرویس مردانه و  2سرویس زنانه به صورت مجزا و جداگانه.
 -11-1نمازخانه :اتاقی بهمنظور انجام فریضه نماز که میتواند مشترک ًا با رختکن استفاده گردد.
 -12-1بوفه :محل پذیرایی و ارائه خدمات به اعضاء باشگاه براساس تعداد اعضاء و نیاز باشگاه باید ساخته شود.
 -13-1لوازم اطفاء حریق :وجود کپسولهای آتشنشانی و غیره به میزان مورد نیاز تا در صورت بروز حادثه مورد
استقاده قرار گیرد .بیمۀ آتشسوزی باشگاه و اسبهای موجود آن پیشنهاد میگردد.
تبصره  :3در مورد باشگاههایی که صرف ا به نگهداری اسب (پانسیون) اشتغال میورزند و فعالیت آنان جنبه
آموزشهای سوارکاری ندارد (مانند پرورش اسبهای زیبائی و  )...حداقل مساحت زمین در اختیار به  2هزار
مترمربع کاهش یافته و نیازمند احداث رختکن ،زین خانه نیستند.
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جدول شماره ( :)3ویژگیها و استانداردهای باشگاه سوارکاری حرفهای

تعریف:
باشگاههای حرفهای به باشگاهی گفته میشود که عالوه بر شرایط باشگاههای غیرحرفهای ،دارای حداقل
امکانات و میادین مورد نیاز برای برگزاری مسابقات رسمی ملی و بینالمللی بوده و در آنها امکان
آموزشهای سوارکاری در ردههای حرفهای و قهرمانی مهیا باشد.
تبصره  :1برگزاری مسابقات در تمامی رشتههای مذکور منوط به کسب مجوز از فدراسیون و هیأتهای
استانی میباشد.

استانداردها:
 -1-1مساحت زمین حداقل  21هزار مترمربع باشد.
 -2-1تعداد باکسها حداقل  50باکس ،هر باکس به مساحت  9مترمربع
 -3-1مانژ تمرین و آموزش هر دو جمع ًا به مساحت  3500متر مترمربع
 -4-1مانژ مسابقه :حداقل به ابعاد  50 × 70متر
 -5-1جایگاه داوران :پشت به خورشید و حداقل یک متر باالتر از سطح زمین باید با گنجایش حداقل 5
نفر ساخته شود.
 -6-1سرویس بهداشتی :حداقل  6واحد 3 ،واحد مردانه 3 ،واحد زنانه با درب ورودی جداگانه.
 -7-1تعبیه محل مناسب برای نگهداری اسبهای میهمان برای یک هفته نگهداری موقت برای
اسبهای مسابقات مختلف با ساختار فیزیکی پرتابل.
 -8-1پارکینگ :به گنجایش خودروهای اعضاء و هنگام برگزاری مسابقات به گنجایش خودرو مهمانان
و تماشاچیان.
 -9-1بستر مانژ مسابقه و تمرین :بستر مانژ مسابقه برای برگزاری مسابقات ملی باید دارای استاندارد
ملی و برای مسابقات بینالمللی باید دارای استاندارد بینالمللی بوده و در هر دو مورد به تأیید فدراسیون
سوارکاری رسیده باشد.
 -10-1امکانات آبپاشی مناسب بهمنظور جلوگیری از بروز گرد و خاک در مانژ و زهکشی استاندارد کف
مانژ.

 -11-1تأمین امکانات اولیه فوریتهای پزشکی و دامپزشکی.
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بخش اول :مالحظات عمومی
ماده  -4براساس «ضوابط و معیارهای محیطزیستی استقرار واحدهای خدماتی» که مصوب سال
 1398سازمان حفاظت محیطزیست کشور میباشد ،باشگاههای سوارکاری برحسب سطح آالیندگی و
پیامدهای محیطزیستی احتمالی در رده  3قرار دارند.
تمامی کاربریهای رده ( 3از جمله باشگاههای سوارکاری) ،اجازه دارند در محدودههای مجاز و
مشروط پهنههای پنجگانه حریم شهر براساس مفاد طرح جامع و سند پهنهبندی حریم و یا مجتمعهای
صنفی در خارج از محدوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربریها به
شرح جدول شماره ( )4مستقر شوند.
تبصره  :1مرجع استعالم در خصوص طرحهاي جامع شهري و محدودههاي مجاز یا مشروط برای
استقرار فعالیتهای تولیدي ،صنعتی و یا خدماتی ،دبیرخانه شورایعالی شهرسازي و معماري ،اداره کل
راه و شهرسازي استان و در مورد طرحهاي هادي روستایی ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان محل
اجراي طرح میباشد.
تبصره  :2اولویت انتقال و استقرار در مجتمعهاي صنفی با صنوف آالینده محدوده شهرها میباشد
و تشخیص آالیندگی با سازمان حفاظت محیطزیست میباشد.
ماده  -5واحدهای رده ( 3باشگاههای سوارکاری) مشروط به رعایت فواصل مندرج در جدول
شماره یک و موافقت معاونت محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست،
میتوانند در مستثنیات مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیاتوحش مستقر شوند.
ماده  -6نظر به آنکه باشگاههای سوارکاری به عنوان مکانی برای ورزش ،تفریح و نیز نگهداری
از حیوانات تلقی میشوند ،الزم است تا مالحظات بهداشتی و محیطزیستی در خصوص فاصله ایمن از
صنایع آالینده در آنها رعایت شود .به ویژه صنایعی که به عنوان کانونهای اصلی آلودگی هوا شناخته
میشوند .در صورت نیاز ،میتوان نسبت به استعالم از اداره کل حفاظت محیطزیست استان ،اقدام کرد.
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جدول شماره ( :)4حداقل فواصل مجاز برای استقرار واحدهای گروه خدماتی رده ( 3باشگاههای سوارکاری)

ردیف
1

سکونتگاهها

2

سایر مراکز جمعیتی

3
4
5

پارک ملی – اثر طبیعی ملی – پناهگاه حیاتوحش – منطقه حفاظت
شده
تاالبهای ثبت کنوانسیون رامسر ،خورها ،مصبها ،صخرههای مرجانی،
علفهای دریایی ،پهنههای گلی ،جنگلهای حرا ،مصب رودخانهای
(حوضه خلیج فارس ،دریای عمان و دریای مازندران)
سایر تاالبها ،ثبت نشده در کنوانسیون رامسر

150
150
اخذ مجوز از مراجع
ذیصالح
150
150
100

رودخانههای حفاظت شده و منابع آب سطحی در مناطق چهارگانه
سازمان
رودخانهها ،انهار طبیعی ،برکهها ،دریاچههای تامین کننده آب شرب و
مخازن سدها

150

8

مسیلها ،مردابها ،برکههای طبیعی ،انهار و رودخانههای غیر قابل شرب

80

9

چاه ،چشمه و قنات
واحدها و مجتمعهای صنعتی که انتشار آالیندههای هوا به میزان زیاد
دارند .نظیر :کارخانه سیمان ،کارخانه فروسیلیس ،پتروشیمیها،
پاالیشگاهها ،خروجی فلر ،نیروگاهها

100

6
7

10
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مناطق و کاربریها
شهر (فاصله از خط محدوده شهر مالک است)
روستا (فاصله از خط محدوده روستا مالک
است)
مراکز درمانی ،آموزشی و سکونتگاههای زیر 20
خانوار
مراکز نظامی و ندامتگاهها

فاصله برحسب متر
250

150

1000

بخش اول :مالحظات عمومی
ماده  -7مطابق با مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی ،صنعتی و معدنی (موضوع ماده
 11قانون هوای پاک) که توسط معاونت محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست (مصوب
 )1390/4/15تدوین و اعالم شده است« ،واحدهای پرورش اسب» به عنوان زیرمجموعه گروه صنایع
کشاورزی طبقهبندی شدهاند (جدول شماره .)5
جدول شماره ( :)5تقسیمبندی واحدهای پرورش اسب به عنوان زیرمجموعه گروه کشاورزی (کد )90000

گروه – کد

کشاورزی
(کد )90000

رده  -ردیف

مشخصات

رده ( – )2ردیف 92009

واحد پرورش اسب و مادیان تا  10راس

رده ( – )3ردیف 93007

پرورش اسب و مادیان از  10تا  50راس
در سال

رده ( – )4ردیف 94009

پرورش اسب و مادیان بیش از  50راس در
سال

ماده  -8بر اساس ،جدول شماره  ،5واحدهای پرورش اسب ،مشمول برخی مالحظات و ضوابط
محیطزیستی میگردند .از جمله آن که در هنگام مکانیابی و یا استقرار ،ملزم به رعایت حریمها و
محدودهها میباشند .در جدول شماره  ،6فواصل مجاز برای واحدهای تولیدی ردههای  3 ،2و  4ارایه
شده است.
تبصره  :1مالک رعایت فواصل و حریمها ،اولویت زمانی استقرار کاربری است .بدین معنی که چنانچه
پس از استقرار و بهرهبرداری از واحد پرورش اسب ،سکونتگاه شهری و یا روستایی توسعه یافته به
نحوی که حریم مربوطه با سایت مورد نظر تداخل یابد ،اولویت استقرار با کاربری اول میباشد .در موارد
خاص ،مرجع حل اختالف ،ادارهکل محیطزیست استان مربوطه خواهد بود.
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جدول شماره ( :) 6حداقل فواصل مجاز برای استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی (واحدهای پرورش اسب)

ردیف

1

2
3
4
5
6
7
8
9

مناطق و کاربریها
مراکز استان (آخرین محدوده سکونتگاه)
شهر
سکونتگاهها
روستا
مراکز درمانی ،آموزشی و سکونتگاههای
سایر مراکز
زیر  20خانوار
جمعیتی
مراکز نظامی و ندامتگاهها
پارک ملی – تاالب – خور – مصب – دریاچه – اثر طبیعی
ملی
پناهگاه حیاتوحش – منطقه حفاظت شده
رودخانهها (اعم از دایمی و فصلی)
رودخانههای حفاظت شده و منابع آب سطحی در مناطق
چهارگانه سازمان
باغات مثمر
چاهها و چشمههای آب شرب ،قنوات دایر
واحدها و مجتمعهای صنعتی که انتشار آالیندههای هوا به
میزان زیاد دارند .نظیر :کارخانه سیمان ،کارخانه فروسیلیس،
پتروشیمیها ،پاالیشگاهها ،خروجی فلر ،نیروگاهها

فاصله برحسب متر
رده 2
500
250
150
100

رده 3
1000
500
300
250

رده 4
1500
1000
600
500

اخذ مجوز از مراجع ذیصالح
150

300

750

100
150

150
200

300
250

100

150

300

100

150

150
200

1000

1000

1000

ماده  -9واحدهای پرورش اسب و مادیان مجاز به استقرار در شهرکها و نواحی صنعتی مصوب
نمیباشند و الزامی است واحدهای مربوطه ترجیح ًا در شهرکهای صنعتی تخصصی استقرار یابند ،در
غیر این صورت برابر ضوابط و مقررات در کاربریهای مجاز استقرار یابند.
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بخش دوم :مالحظات اختصاصی
بخش دوم :مالحظات اختصاصی
◼ تصفیه فاضالب
ماده  -10تخلیه فاضالبها باید براساس استانداردهایی باشد که بهصورت حداکثر غلظت آالیندهها
بیان میشود و رعایت این استانداردها تحت نظارت سازمان حفاظت محیطزیست ضروری است.
مدیران و مسئولین واحدهای آالینده باید فاضالبهای تولیدی را با بررسیهای مهندسی و استفاده
از فناوریهای مناسب و اقتصادی تا حد استانداردها تصفیه نمایند تا امکان آلودگی منابع کاهش یابد.
تبصره  :1اندازهگیری غلظت مواد آلوده کننده و مقدار جریان در فاضالبها ،بالفاصله پس از آخرین
واحد تصفیه کننده و قبل از ورود به محیط انجام میشود.
تبصره  :2لجن و یا سایر مواد جامد تولید شده در تاسیسات تصفیه فاضالب ،قبل از دفع باید به صورت
مناسب تصفیه شده و تخلیه نهایی این مواد نباید موجب آلودگی محیطزیست شود.
تبصره  :3فاضالب خروجی نباید دارای بوی نامطبوع بوده و حاوی کف و اجسام شناور باشد.
تبصره  :4رنگ و کدورت فاضالب خروجی نباید ظواهر طبیعی آبهای پذیرنده و محل تصفیه را به
طور محسوس تغییر دهد.
تبصره  :5رقیق کردن فاضالب تصفیه شده یا خام به منظور رساندن غلظت مواد آلوده کننده تا حد
استانداردهای اعالم شده ،قابل قبول نمیباشد.
تبصره  :6استفاده از کنارگذر ممنوع است .کنارگذرهایی که صرف ًا بهمنظور رفع اشکال واحدهای
تصفیهای به کار رفته و یا در زمان جمعآوری توام فاضالب شهری و آب باران مورد استفاده قرار
میگیرند ،مجاز است.
تبصره  :7تأسيسات تصفيه فاضالب بايد به گونهاي طراحي ،احداث و بهرهبرداري گردد تا پيشبينيهاي
الزم برای به حداقل رساندن آلودگي در مواقع اضطراري از قبيل شرايط آب و هوايي نامناسب ،قطع
برق ،نارسايي تجهيزات مكانيكي و  ...فراهم شود.
ماده  -11مجموعههای سوارکاری و پرورش اسب با تعداد اسب کمتر از  20راس و حداکثر 20
نفر پرسنل مجاز به استفاده از چاه جذبی هستند .این امر با توجه به شرایط محل (سطح ایستابی،
نزدیکی به منابع آب سطحی ،ژئوتکنیک خاک و چاههای آب شرب) با توجه به نظر سازمان حفاظت از
محیطزیست و شهرداری در منطقه قابل اجرا میباشد.
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تبصره  :1در مناطق شهری ،الزامات شهرداری نیز باید مدنظر قرار گیرد.

ماده  -12مجموعههای سوارکاری و پرورش اسب تا سقف  80رأس اسب یا پرسنل حداکثر  100نفر
ملزم به استفاده از سیستم سپتیک تانک میباشند .در صورت عدم بازیابی آب ،طبق دستورالعمل 42-2
سازمان حفاظت از محیطزیست ضروری است که از ترانشه یا چاه جاذب (با توجه به شرایط منطقه)
برای دفع خروجی سیستم سپتیک استفاده شود.
تبصره  :1با توجه به مشکل کمبود آب ،توصیه میشود خروجی مخزن سپتیک پس از میکروبزدایی
(کلرزنی ،استفاده از المپ ماورابنفش  UVو  )...برای آبیاری فضای سبز و آبپاشی مانژها استفاده شود.
تبصره  :2استفاده از سیستم سپتیک تانک و ایمهوف تانک با بهکارگیری چاهها و یا ترانشههای جذبی
در مناطقی که فاصله کف چاه یا ترانشه از سطح آبهای زیرزمینی کمتر از  3متر میباشد ،ممنوع است.
تبصره  :3در کالنشهر تهران و سایر شهرستانها ،الزامات دفع پساب مجموعههای سوارکاری در
مناطق شهری عالوه بر سازمان محیطزیست توسط شهرداری منطقه نیز مشخص میشود.

ماده  -13مجموعههای سوارکاری و پرورش اسب با بیش از  80رأس اسب یا تعداد پرسنل باالی
 100نفر در مناطق شهری و نزدیک به مناطق مسکونی ملزم به استفاده از سیستم تصفیه فاضالب
کامل(پکیج) میباشند.

تبصره  :1کانالها ،مجاری و آبراهههای پساب باید دارای شیب مناسب بوده تا ضمن تخلیه و هدایت
سریع آنها به منبع تصفیه ،از تجمع ،ماندن و پس زدن پسابها به کف سالنها و انتشار آن در محوطه
و زمینهای اطراف کارگاه جلوگیری شود و نحوه انتقال پسابها به نحوی باشد که امکان انتشار و
تماس با کارگران وجود نداشته باشد.

تبصره  :2در مجموعههای سوارکاری و پرورش اسب که دور از اماکن مسکونی و مناطق تحت
حفاظت سازمان حفاظت از محیطزیست میباشند ،نحوه دفع پساب توسط سازمان حفاظت محیطزیست
منطقه مشخص میشود.
ماده  -14استانداردهاي خروجي فاضالبها :اين استاندارد با استناد به ماده ( )5آييننامه جلوگيري از
آلودگي آب و با توجه به ماده ( )3همين آييننامه و با همكاري وزارتخانههاي بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكی ،نيرو ،صمت ،كشور و كشاورزي توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و تدوين شده است
كه در جدول شماره ( )7ارائه گرديده است.
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جدول شماره ( :)7استاندارد خروجي فاضالبها
تخليه به آبهاي
سطح
mg/l

تخليه به چاه
جاذب
mg/l

مصارف كشاورزي و
آبياري
mg/l

0/1

0/1
5

رديف

مواد آلوده كننده

1

نقره ()Ag

1

2

آلومينيوم ()Al

5

5

3

آرسنيك ()As

0/1

0/1

0/1

4

بر ()B

2

1

1

5

باريم ()Br

5

1

1

7

كلسيم ()Ca

ــــ

ــــ

1

0/2

6

بريليوم ()Be

0/1

1

كادميوم ()Cd

0/1

0/1

10

كلرايد ()-Cl
فرمالدئيد ()CH2O

( 600تبصره)1

( 600تبصره)2

600

12

فنل ()C6H5OH

1

1

1

1

ناچيز

1

13

سيانور ()CN

0/5

0/1

0/1

14

كبالت ()Co

1

1

0/05

15

كرم ()Cr+6

0/5

1

1

16

كرم ()Cr+3

2

2

2

18

فلورايد ()F

2/5

2

2

19

آهن ()Fe

3

3

3

20

جيوه ()Hg

ناچيز

ناچيز

ناچيز

21

ليتيم ()Li

2/5

2/5

2/5

22

منيزيم ()Mg

100

100

100

23

منگنز ()Mn

1

1

1

24

موليبدن ()Mo

0/01

0/01

0/01

8
9

11

17

كلرآزاد ()Cl

مس ()Cu

75
1

1

1

0/5

0/05

0/2
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25

نيكل ()Ni

27

نيتريت برحسب NO2

26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

10

ــــ

6

ــــ

آمونيم برحسب NH4

2/5

1

نيترات برحسب NO3

50

10

سرب ()Pb

1

فسفات برحسب فسفر
سلنيم ()Se

سولفيد ()SH2

10
6
1
3

سولفيت ()SO3-

1

واناديم ()V

0/1

سولفات ()SO4-
روی ()Zn

چربي روغن

دترجنت ()ABS

ــــ
1

0/1

0/1

1

1

3

3

( 400تبصره)1

( 400تبصره )2

500

2

2

2

10

1/5

بي .او .دي (تبصره )BOD5( )3

( 30لحظهاي )50

0/1
10

0/5

( 30لحظهاي )50

0/1
--

0/5

100

( 60لحظهاي)100

( 60لحظهاي)100

41

اكسيژن محلول (حداقل) ()DO

2

ــــ

2

42

مجموع مواد جامدمحلول ()TDS

مجموع مواد جامد معلق ()TSS

(تبصره )1

( 40لحظهاي )60

(بصره )2
ــــ

ـــ

44

مواد قابل تهنشيني ()SS

0

ــــ

ـــ

45

پ .هاش (حدود) pH

6/5-8/5

5-9

6-8/5

46

مواد راديو اكتيو

0

0

0

48

رنگ (واحد رنگ)

47
49
50
51
52

سي .او .دي (تبصره )COD( )3

1

ـــ

200

43

30

2

2

2

100

كدورت (واحد راديو اكتيو)

50

ـــ

50

درجه حرارت ()T

(تبصره)4

ـــ

كل كليفرمها (تعداد در 100ميلي ليتر)
MPN

400

--

400

1000

1000

1000

تخم انگل

ـــ

ـــ

(تبصره )5

كليفرم گوارشي (تعداد در 100ميلي ليتر)

75

400

75

75

بخش اول :مالحظات عمومی
ماده  -15آن دسته از فاضالبهاي صنعتي كه آلودگي آنها بيش از اين استانداردها نباشد ،ميتوانند
فاضالب خود را با كسب موافقت سازمان بدون تصفيه دفع نمايند.
تبصره  :1تخليه با غلظت بيش از ميزان مشخص شده در جدول ،در صورتي مجاز خواهد بود كه
فاضالب خروجي ،غلظت كلرايد ،سولفات و مواد محلول منبع پذيرنده را در شعاع  200متري بيش از
 ۱۰درصد افزايش ندهد.
تبصره  :2تخليه با غلظت بيش از ميزان مشخص شده در جدول ،در صورتي مجاز خواهد بود كه
افزايش كلرايد ،سولفات و مواد محلول فاضالب خروجي نسبت به آب مصرفي بيش از  ۱۰درصد نباشد.
ماده  -16بهکارگیری راهنمای مدیریت سبز در زمینه مصرف آب و آموزش و آگاهسازی کارکنان
به شرح ذیل:
بررسی کنتور آب ،حداقل ماهی یکبار؛

اجتناب از باز گذاشتن شیر آب در مواقع غیرضروری؛

نصب شیرهای زماندار (خودکار)؛ به طوری که اگر شیر آب از روی بیتوجهی باز
ماند ،بعد از مدتی بهطور خودکار بسته شود (پیوست )3؛

استفاده از فالش تانک دوزمانه یا تغییر شناور فالش تانک تکزمانه.

ماده  -17رعایت مالحظات مصرف بهینه آب در آبیاری فضای سبز مجموعه از طریق موارد ذیل:
طراحی سیستم آبیاری قطرهای برای آبیاری فضای سبز ،ترجیح ًا با استفاده از
پساب تصفیه شده؛
عدم استفاده از آب آشامیدنی برای آبیاری گیاهان و فضای سبز؛

انتخاب گیاهانی که به آب زیاد نیاز ندارند.
ماده  -18بهمنظور پیادهسازی اصول مدیریت سبز در بخش مصرف بهینه آب ،از چکلیست اقدامات
اجرایی مدیریت مصرف آب (جدول شماره  )8استفاده شود.

31

شیوهانهم محیطزیستی مجموهعاهی سوارکاری و رپورش اسب
جدول شماره ( :)8چكلیست اقدامات اجرایي مدیریت مصرف آب

نوع اقدام

پایش
مصرف آب

شرح اقدام

بررسی کنتور آب مجموعه ،حداقل ماهی یکبار.
نصب کنتور در هر واحد برای پایش میزان مصرف آب.
محاسبة هزینههای مصرف آب برای واحدهای مجموعه.
شناسایی فعالیتهایی که باعث مصرف آب زیادی میشوند.
مشخص کردن مکانهایی که مصرف آب باالیی دارند.
نصب دستگاه ذخیره آب در مکان مناسب (تنظیمکننده جریان،
سنسورهای جریان آب ،فلکههای بسته شدن خودکار ،توالتهایی با
حجم سیفون کم و .)...
اجتناب از باز گذاشتن شیر آب در مواقع غیرضروری (تاکید و آموزش).
اجتناب از شستوشو با فشار زیاد و شلنگ.
بررسی مرتب تجهیزات لولهکشی بهمنظور جلوگیری از نشتی.

جلوگیری از

برنامة منظم تعویض واشرهای معیوب و تعمیر لولههای آب آسیبدیده.

اتالف منابع

نصب تنظیمکنندة جریان (رگوالتور) ،روی سردوش برای کاهش مصرف
از  20لیتر در دقیقه به  12لیتر در دقیقه 40( ،درصد صرفهجویی آب)

آب

نصب شیرهای زماندار (خودکار) بهطوری که اگر شیر آب از روی
بیتوجهی باز بماند ،پس از مدتی بهطور خودکار بسته شود.
استفاده از فالش تانک دوزمانه یا تغییر شناور فالش تانک تکزمانه
(با این روش میتوان بیش از  30درصد در مصرف کل آب مجموعه
صرفهجویی کرد).
تنظیم جریان آب مطابق با نوع شستوشو
رها نکردن جریان آب شستوشو یا آبکشی.
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بخش دوم :مالحظات اختصاصی
مدیریت

نصب سیستم حلقه بسته برای بازیابی و استفادة مجدد از آب برای آبیاری.
عدم استفاده از آب قابل آشامیدن برای آبیاری فضای سبز.

منابع آب در

انتخاب گیاهانی که با اقلیم و میزان بارندگی منطقه سازگار باشند.

فضای سبز

پرهیز از ایجاد باغچههایی که به سرعت خشک میشوند.
انجام آبیاری در صبح زود یا دیرهنگام شب ،برای محدود کردن تبخیر
و جلوگیری از سوختن گیاهان.
نصب سیستم خودکار آبپاشی و جانمایی تجهیزات (آبپاش ،آبیاری
قطرهای ریشهها و .)...
تعبیة شیب مناسب برای نفوذ آب به داخل خاک بدون ر خ دادن
فرسایش خاک.

جمعآوری آب باران برای آبیاری.

آگاهسازی و ایجاد تعهد برای مديريت.
آگاهسازی و ایجاد تعهد در نزد مسئولین امور تاسیسات مجموعه
آموزش و
فرهنگسازی

آموزش کارکنان برای استفاده بهینه و دعوت به کاهش مصرف.
برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی مرتبط با مدیریت مصرف.
تشويق كاركنان به کاهش و مدیریت مصرف.
مشارکت در برنامههای همگانی رعایت الگوی مصرف آب.

■ مدیریت پسماند و مواد زاید جامد

ماده  -19طبق بند  4ماده ( )2قانون مدیریت پسماندها ،بخش جامد و مایع مواد زاید مراکز پرورش
و نگهداری اسب (به استثنای فاضالب) ،پسماند کشاورزی محسوب میگردد.
تبصره  :1از آنجا که پسماندهای دامپزشکی ،جزو پسماندهای ویژه طبقهبندی میشوند ،میباید به
صورت جداگانه جمعآوری گردند و مخلوط کردن آنها با سایر پسماندها ممنوع است.
ماده  -20هر واحد یا مجموعه سوارکاری و پرورش اسب ،میباید برنامه مدیریت محیطزیستی
پسماند را تهیه نماید (این برنامه از الزامات سازمان حفاظت از محیطزیست میباشد).
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ماده  -21سوزاندن پسماندها در واحدهای پرورش اسب و مجموعههای سوارکاری ممنوع است.
ماده  -22محل ذخیره و نگهداری کود باید به صورتی باشد که امکان آلودگی آب ،خاک و هوا وجود
نداشته باشد.

محل دپو (ذخیره و نگهداری) کود بهتر است دارای مشخصات ذیل باشد:
در نزدیکی رودخانه (آب جاری) یا چاه آب شرب نباشد.

در مناطقی که سطح ایستابی باال باشد ،کف محل دپو کود عایقبندی شود تا امکان نشت به
آبهای زیرزمینی نداشته باشد (کف و دیواره را میتوان با نایلون پوشاند).
محل نگهداری در جهت باد غالب قرار نداشته باشد ،به طوری که بوی نامطبوع در محیط پخش
نشود.
کود دامی ،مکانی برای تخمریزی مگس و حشرات موذی میباشد ،بنابراین؛ الزم است تا حداقل
 25متر با اصطبلها فاصله داشته باشد.
تبصره  :1دستورالعملهاي فرآوردههاي غيرخوراكي سازمان دامپزشکی ،در مورد شرایط حمل کود
دامی نیز مدنظر قرار گیرد.
ماده  -23بر کاهش حجم پسماند تولیدی تاکید گردد .به طور مثال از طریق موارد ذیل:
هدفگذاری کمی و برنامه زمانبندی برای کاهش زباله؛
سفارش مواد مطابق با نیاز در به حداقل رساندن پسماند؛
نگهداری و تعمیر تجهیزات در اولویت نسبت به تعویض آن؛
انتخاب محصوالت پایدار و استفادة صحیح در افزایش طول عمر آنها؛
استفاده از محصوالت قابل تعویض به جای انواع دور ریختنی؛
محدود کردن استفاده از محصوالت بستهبندی و خرید موادی که حداقل بستهبندی را دارند؛
استفاده نکردن از لیوانهای یکبار مصرف (به ویژه انواع پالستیکی) و جایگزینی ظروف یکبار
مصرف گیاهی با انواع پالستیکی و کاغذی آن؛
استفاده از روشهای نوین در بازاریابی و اطالعرسانی و تبلیغات؛
اجتناب از کاربرد ظروف اسپري كه قابل اشتعال بوده و حاوي مواد آسيبرسان به ازن هستند؛
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ت خشککنهای برقی برای کاهش مصرف مواد و افزایش سطح بهداشتی؛
استفاده از دس 
انتخاب محصوالتی که حداقل آلودگی و حداکثر پایداری را دارند.
ماده  -24بازیافت و تفکیک پسماند در مجموعههای سوارکاری و پرورش اسب صورت گیرد .بر این
اساس ،الزم است تا سطلهای زباله با رنگهای مختلف و یا برچسب برای تفکیک کاغذ ،پالستیک
در محوطه ،اصطبل ،رستوران ،کافیشاپ و قسمتهای اداری قرار داده شود .همچنین؛ مخازن تفکیک
زباله خشک و تر در آشپزخانه و محل اسکان کارگران قرار داده شود .برخی از راهکارهای پیشنهادی
عبارتند از:
تفکیک کاغذ؛
تفکیک شیشه؛
تفکیک بطریهای پالستیکی؛
تفکیک قوطیهای فلزی؛
تفکیک پسماندهای آلی و خوراکی؛
تفکیک سایر پسماندها (پسماندهای خطرناک)؛
بررسی مرتب روند تفکیک پسماند؛
ساماندهی فضای کار برای تفکیک انواع پسماند؛
تشخیص ظروف از روی رنگ ،برچسب یا عالمت ( )Pictogramبرای انواع مختلف پسماند؛
بررسی امکان فروش زبالههای تفکیک شده به بازیافتکنندگان (کاغذ ،پالستیک ،فلزات ،شیشه،
پسماند آلی)؛
دفع پسماندهای غیرقابل بازیافت و استفادة مجدد ،با بهکارگیری روشهای مناسب و مطابق با
قوانین موجود؛
تفکیک پسماندهای خطرناک از پسماندهای بیخطر برای جلوگیری از آلودگی و تسهیل کار؛
در نظر گرفتن احتیاط الزم برای دفع پسماندهای خطرناک (پسماند دامپزشکی ،الکترونیکی،
شیمیایی و .)...
ماده  -25بهمنظور پیادهسازی اصول مدیریت سبز در بخش مصرف بهینه مواد ،از چکلیست اقدامات
اجرایی مدیریت پسماند (جداول شماره  9و  )10استفاده شود.
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جدول شماره ( :)9چكلیست اقدامات اجرایي مدیریت پسماند

نوع اقدام

شرح اقدام

شناخت منابع مهم تولیدکنندة پسماند.

تعیین کمیت و ترکیب پسماندهای تولید شده در مجموعه.

ایجاد سیستم تعیین هزینة زبالههای هر واحد.
مدیریت و
ممیزی
پسماند

انطباق با قانون (مورد رسیدگی ،نگهداری و دفع تمام زبالهها).
رعایت استانداردهای مدیریتی و محیطزیستی.
شناسایی زبالههای خطرناک برای جداسازی.

داشتن روشهایی برای اندازهگیری دقیق زباله.
اولویتبندی کمینهسازی زباله و تمرکز بر کاهش زباله.
هدفگذاری کمی برای کاهش زباله.
برنامة زمانبندی کاهش زباله.

سفارش مواد و کاال مطابق با نیاز واقعی مجموعه برای بهحداقل رساندن پسماند.

اولویت بخشیدن به نگهداری و تعمیر تجهیزات نسبت به تعویض آنها.
انتخاب محصوالت پایدار و استفادة صحیح در افزایش طول عمر آنها.

استفاده از محصوالت قابل تعویض به جای انواع دورریختنی

محدود کردن استفاده از محصوالت بستهبندی.

کاهش
پسماند

اتخاذ رویکردهای نوین برای کاهش تولید زباله در جلسات کاری ،مسابقات
و مراسمهای ویژه.

استفاده نکردن از لیوانهای یکبار مصرف (پالستیکی و کاغذی) در
جلسات و رویدادها.
استفاده از روشهای نوین در بازاریابی و اطالعرسانی.
خرید موادی که حداقل بستهبندی را دارند.

بهینهسازی خرید با پرهیز از سفارشهای کم کیفیت.

اولویت دادن به فروشندگانی که بستهبندیهای خود را پس میگیرند.
بررسی و مطالعة روشهای نوین کاهش زباله.

جایگزینی ظروف یکبار مصرف گیاهی با انواع پالستیکی و کاغذی.
انتخاب محصوالتی که حداقل آلودگی و حداکثر پایداری را دارند.
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تفکیک کاغذهای مصرف شده در مجموعه.
تفکیک شیشه.

تفکیک بطریهای پالستیکی.
تفکیک قوطیهای فلزی.
تفکیک پسماندهای آلی (خوراکی).
تفکیک سایر پسماندها (پسماندهای خطرناک و پسماند دامپزشکی).
بررسی مرتب تفکیک پسماند.

ساماندهی فضای کار برای تفکیک انواع پسماند.

تفکیک
پسماند

تشخیص ظروف از روی رنگ ،برچسب یا عالمت ( )Pictogramبرای
انواع گوناگون پسماند.
بررسی امکان فروش زبالههای تفکیک شده به بازیافتکنندگان (کاغذ،
مقوا ،پالستیک ،فلزات ،شیشه ،پسماند آلی).
طراحی مکانی مناسب برای ذخیره و نگهداری کود دامی.
دفع پسماندهای غیرقابل بازیافت و استفادة مجدد با بهکارگیری روشهای
مناسب (مطابق با قوانین موجود).
ارزیابی پیمانکارانی که دریافتکننده پسماندهای تفکیک شده هستند.
تفکیک پسماندهای خطرناک از بیخطر برای جلوگیری از آلودگی و برای
تسهیل کار.
در نظر گرفتن احتیاط الزم برای دفع پسماندهای خطرناک.
اجتناب از دور انداختن باتریها به همراه پسماندهای خانگی

مدیریت
پسماندهای
غذایی

بررسی تاریخ انقضاء مواد غذایی و استفاده از مواد خوراکی که قب ً
ال خریداری
شده است.
اطمینان از شرایط نگهداری مواد تازه و فاسدشدنی در دمای مناسب.
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اهدای غذاهای اضافی (به بنیادهای خیریه و )...برای جلوگیری از دور
ریختن.
عدم تخلیة روغن به داخل سینک ظرفشویی یا توالتها برای جلوگیری از
مسدود شدن لولهها و اختالل در سیستم فاضالب.
مدیریت

نصب ظروف ویژه برای انواع خاص ضایعات در انبار پسماند ،برای بهسازی،
بستهبندی و جداسازی.

پسماندهای

جمعآوری پسماند آلی (اضافه و یا دورریز غذاها) ،بهطور جداگانه به منظور
تهیة کود (تولید کمپوست) و یا استفاده از آنها به عنوان غذای حیوانات.

(بوفه،
رستوران)

بازیافت بطریهای پت و شیشههای (بازیافت یک تن شیشه 100 ،کیلوگرم
سوخت نفتی را ذخیره میکند) و همچنین قوطیها و بستهبندیهای فلزی
(قلع و آلومینیوم).

غذایی

ذخیرة ضایعات مایع در ظروف مناسب و دفع صحیح آنها.
استفاده نکردن از ظروف غذایی یکبار مصرف.
امکان ارائة وعدههای غذایی نیمپرس برای افراد کم غذا.
آموزش کارکنان برای استفاده بهینه و دعوت به کاهش مصرف.
آموزش و

فرهنگسازی برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی مرتبط با مدیریت مصرف
تشويق كاركنان به کاهش و مدیریت مصرف.
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جدول شماره ( :)10چكلیست اقدامات اجرایي کاهش پسماندهای تولیدی ناشی از مصرف کاغذ در بخش اداری

نوع اقدام

شرح اقدام

بررسي مصرف كاغذ به صورت ماهیانه در واحدها.

مالحظات

شناسایی میزان
محاسبه میزان مصرف كاغذ به صورت ماهیانه.
مصرف
کاغذ

ارزیابي پیمانکاران خرید كاغذ.
استفاده از دو روي كاغذ.
استفاده از گزینه چاپ از دوطرف دستگاه كپي و پرینتر.
كاهش حاشیههاي كاغذ (تغییر تنظیمات در كامپیوتر).
استفاده از پاورپوینت در جلسات به جاي پرینت كاغذي.

كاهش پرینت اسناد و جایگزیني تا حد امکان با نسخههاي الکترونیك.
پرینت نکردن فکسهاي دریافتي (دریافت بر روي كامپیوتر)

استفادة صحیح از دستگاههاي كپي و پرینت (یادگیري و استفاده از
قابلیتهاي آن).
بهبود سیستم
مصرف کاغذ

استفاده از سیستمهای بدون كاغذ و اتوماسیون اداری.
استفاده از قسمتهاي سفید كاغذ استفاده شده.

استفاده از پورتال رسمی سازمان برای اطالعرسانی (بخشنامهها ،جزوات
و کتابهای الکترونیکی و  )...بهجای تکثیر بروشورهای آموزشی.
تعریف مسئولیت و توجیه كاركنان خدماتي بهمنظور جمعآوری و
تفکیک زبالههای کاغذی.
تهیه كاغذ یادداشت از قسمتهاي سفید كاغذهاي استفاده شده در
زمانهاي فراغت.
استفاده از كاغذ بازیافتي.

محدود كردن استفاده از كپي و پرینت رنگي.
بازگرداندن تونر و كارتریج جوهر چاپگرها و دستگاه كپي به واحد
تامینكننده.
آموزش روشهاي كاهش مصرف کاغذ.
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■ مدیریت انرژی
ماده  -26مدیریت مجموعهها و باشگاهها ،نسبت به مدیریت و مصرف بهینه انرژی اقدام نموده و
اقدامات ذیل را مدنظر قرار دهند:
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر (سلولهای خورشیدی ،بیوگاز) برای تامین روشنایی محوطهها؛
بهینهسازی مصرف انرژی برق با استفاده از المپهای ( LEDکممصرف)؛
استفاده از آبگرمکنهای خورشیدی؛
استفاده از استخر و مخازن ذخیره آب (ذخیره آب باران) برای فصول کمآبی برای آبپاشی مانژها؛
سرویس و تعمیر تجهیزات برای کاهش مصرف و افزایش راندمان؛
عایقبندی سقفها برای حفظ دما در زمستان و جلوگیری از افزایش بیرویه دما در تابستان؛
تمیز کردن پره پنکهها و فنها (وجود جرم و گردوغبار سبب افزایش مصرف دستگاهها میگردد)؛
ایجاد تهویه مناسب و انتقال جریان هوا در اصطبل (در تابستان) که سبب کاهش استفاده از
تجهیزات خنککننده میگردد؛
حفاظت پنجرهها از نور آفتاب به منظور محدود کردن استفاده از سیستم سرمایشی به وسیلة
سایبان ،پرده ،کرکره ،حفاظ ،صفحات بازتابندة گرما و ...؛
آموزش مصرف بهینه مواد و انرژی به کارکنان؛
استفاده از پمپ کارواش (واترجت) مناسب برای شستوشوی سطوح که سبب صرفهجویی در
مصرف آب گردد.
ماده  -27استفاده از منابع انرژي جايگزين :استفاده بيشتر از انرژيهاي تجديدپذير (همانند
خورشيد يا باد) ميتواند منابع انرژي ايمنتري را براي آينده فراهم ساخته و به كاهش روند تغيير اقليم
كمك کند.
انرژي خورشيد
روشهاي فراواني براي تبديل انرژي خورشيد وجود دارد:
1
ـ الكتريسيته فتوولتائيك خورشيدي
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سلولهاي فتوولتائيك ( )PVانرژي حاصل از نور خورشيد را گرفته و به الكتريسيته تبديل ميكنند.
ت بامها ثابت ميشوند .انواع
اكثر آنها از سيليكون ساخته شدهاند (كه منبعي فراوان است) و روي پش 
جديد در مصالح پوشاننده سقف مخلوط شدهاند و در نتيجه نياز به احداث دو اليه روي پشتبام نخواهد
بود.
2
ـ آبگرمكن خورشيدي
يك نوع گيرنده نور خورشيد است كه معمو ًال از يك سري لولههاي متصل به يك صفحه سياه
جاذب گرما تشكيل شده است و در يك مكان آفتابگير شمالي قرار ميگيرد تا آب موجود در منبع آب
را گرم كند.
ماده  -28تجهیزات برقی با برچسب مصرف انرژي پايين را خريداري كنيد و یا در خرید تجهیزات
مورد نیاز خود ،مواردی را انتخاب کنید که راندمان مصرف انرژی آنها مطلوب و مناسب باشد .تالش
کنید تا دستگاههایی را که خریداری میکنید ،دارای برچسب انرژی  B ،Aو یا حداقل  Cباشند و از
آن پایینتر نباشند.
برچسب انرژی

برچسب انرژی بهصورت یک لیبل کاغذی است که روی دستگاههای الکترونیکی درج
میشود .یک سری اطالعات مهم مربوط به شرکت سازنده دستگاه ،مدل ،میزان انرژی که
مصرف میکند و عالئمی درباره بهینه و مناسب کارکردن دستگاه روی آن ثبت شده است.
این برچسب با هدف کنترل و صرفهجویی در مصرف انرژی تولید و در لوازم الکترونیکی
مورد استفاده قرار میگیرد .توجه به برچسب انرژی درج شده روی لوازم الکترونیکی جزو
مواردی است ،که در خرید بسیار مؤثر میباشد .چند مورد از مزیت استفاده از برچسب انرژی
به صورت ذیل میباشد:
ـ به انتخاب درست و آگاهانه در هنگام خرید کمک میکند.
ـ مصرفکنندگان را با میزان کارآیی و بازدهی لوازم آشنا میکند.
ـ به بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش هزینه انرژی مصرفی کمک میکند.
ـ میزان آلودگی محیطزیست را کاهش میدهد.
ـ اطالعات مهمی را درباره هر وسیله برقی در اختیار خریدار میگذارد.

2-Solar Water Heating
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ی درج میشوند.
اینها نمونه اطالعاتی است که روی برچسب انرژی لوازم خانگی انرژ 
البته برای هر وسیلهای ،متناسب با کارکردهای آن ،اطالعات متفاوتی درج میشود .برای
وسیلهای مثل ماشین لباسشویی اطالعات دیگری از قبیل میزان تخمینی مصرف آب
(برحسب لیتر در سال) و حداکثر حجم قابلشستوشو (برحسب کیلوگرم) در نیمه پایینی
برچسب درج میشوند .یا مث ً
ال برای تلویزیون توان مصرفی دستگاه در دو حالت آمادهبهکار
و روشن (برحسب وات) و اندازه سطح تصویر (برحسب اینچ) در نیمه پایینی برچسب بهچشم
میخورد .اما موردی که بیش از سایر اطالعات روی برچسبهای انرژی جلبتوجه میکند
رتبه مصرف انرژی است.
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رتبه مصرف انرژی معمو ًال در بازه  Aتا  Gتعریف میشود .هر حرف روی نواری رنگی
شامل طیف سبز تا قرمز قرار دارد .رتبه  Aبا نوار سبز پررنگ باالترین سطح بهرهوری و رتبه
 Gبا نوار قرمز پررنگ پایینترین سطح بهرهوری بهلحاظ مصرف انرژی را نشان میدهد.
گاهی هم خود رتبه  Aدر چند سطح با عالمت مثبت( )+درجهبندی میشود که در این حالت
شاید بازه درجهبندی از  A+تا  Dیا حتی از  A+++تا  Fباشد.

برچسب دیگر که در مورد انرژی مورد استفاده قرار میگیرد ،ستاره انرژی (Energy

 )Starاست ،که استانداردی بینالمللی است درباره نحوه مصرف انرژی توسط دستگاههای
الکترونیکی و دیگر محصوالت تجاری شرکتها .این استاندارد برای اولین بار در دولت آمریکا
در سال  ۱۹۹۲ابداع شد و سپس کشورهای دیگر مانند کانادا ،استرالیا ،ژاپن ،نیوزیلند ،تایوان
و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز آن را پذیرفتند و اعمال کردند.
وسایلی که این لوگو را دارند ،مانند محصوالت مربوط به کامپیوتر و اجزای مربوط به آن،
وسایل آشپزخانهای و لوازم خانگی ،وسایل ساختمانسازی و اجزای مربوط به آن ،باید در حالت
توازن  ۲۰تا  ٪۳۰انرژی کمتری مصرف کنند.

ماده  -29بهمنظور پیادهسازی اصول مدیریت سبز در بخش مصرف بهینه انرژی ،از چکلیست
اقدامات اجرایی مدیریت مصرف انرژی (جداول شماره  11و  )12استفاده شود.
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جدول شماره ( :)11چکلیست بهینهسازی مصرف انرژی

نوع اقدام

پایش
مصرف انرژی

شرح اقدام

بررسی کنتور برق ،حداقل ماهی یکبار.

نصب کنتور در هر واحد برای پایش میزان مصرف انرژی.

محاسبة هزینههای مصرف انرژی برای واحدهای مجموعه.

شناسایی فعالیتهای پرمصرف انرژی در سازمان یا مجموعه.

مشخص کردن مکانهای پرمصرف انرژی در سازمان و مجموعه.

نگهداری پیشگیرانه از تجهیزات ،شامل گرمکنندهها و سیستم تهویه.
تمیز کردن و تعویض مرتب فیلترهای سیستم تهویه.
کنترل هر چه بیشتر مصرف آب گرم.

نصب هواده بر روی شیرهای آب برای کاهش مصرف آب گرم
انتخاب سیستمهای عایقبندی بادوام برای بهحداقل رساندن اتالف حرارت
و منابع.
بررسی عایقبندی لولههای آب گرم برای کاهش اتالف انرژی

انتخاب ترموستاتهایی که قادر باشند حداقل و حداکثر دما را برنامهریزی
جلوگیری از کنند (همچنین از گرم یا سرد کردن افراطی اتاقها توسط کارکنان
جلوگیری شود).

اتالف انرژی

پرهیز از باز گذاشتن دربها و پنجرهها برای بهحداقل رساندن مصرف انرژی
توسط گرمکنندهها و تهویهها.

خاموش کردن تهویة هوا و تنظیم گرمای داخلی اتاقهای خالی در حداقل میزان.

حفظ پنجرهها از نور آفتاب برای محدود کردن استفاده از سیستم سرمایشی به
وسیلة سایبان ،پرده ،کرکره ،حفاظ ،صفحات بازتابندة گرما و . ...

نصب درهای گردان برای محدود کردن اتالف انرژی (در صورت لزوم).
نصب شیشههای دوجداره.

تعمیر یا تعویض تجهیزات معیوب با وسایل پربازده و مقرون بهصرفه.
برنامهریزی و مدیریت منطق کنترلی در حرکت آسانسورها.
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بازیابی حرارت تولید شده توسط واحدهای سرماساز بهمنظور گرم کردن آب.
نصب حلقههای بسته برای بازیابی و استفادة مجدد از بخار.
بررسی روشنایی و رصد کردن مدت زمان روشن بودن چراغهای مختلف طی روز.
استفاده از المپهای کممصرف ،به ویژه در مکانهای پرمصرف (یک المپ
فلورسنت 60 ،وات و یک المپ کم مصرف  11وات انرژی مصرف میکند).
اصالح
سیستم
روشنایی

نصب تایمر و سنسورهای حرکتی در موقعیتهای ویژه(سرویسهای بهداشتی،
راهپلهها ،راهروها ،پارکینگها و .)...

کدگذاری کلیدهای برق (استفاده از برچسب یا کد رنگی به طوری که قادر
باشید تنها چراغهایی را که نیاز دارید روشن کنید).
کاهش روشنایی عمومی در طی روز و اطمینان از این که چراغهای بیرونی
تنها در شب روشن است (برای مثال شما میتوانید از صفحات فتوالکتریک یا
پیل نوری استفاده کنید).
استفاده از نور طبیعی به جای چراغهای مصنوعی (در صورت امکان).
بازآرایی محل کار برای استفادة بهینه از نور طبیعی.

اطمینان از اینکه چراغ اتاقهای خالی خاموش است(کارتهای مغناطیسی ،بهطور
خودکار زمانی که فرد اتاق را ترک میکند ،جریان برق چراغها را قطع میکند).
استفاده از انرژی خورشیدی.

عمل کردن ماشینهای اداری مطابق با دستورالعمل تولیدکننده

خاموش کردن وسایل زمانی که استفادهای از آنها نمیشود (دستگاه کپی در
حالت آماده به کار میتواند معادل بیش از  80درصد از انرژیای که در وضعیت
فعال استفاده میکند را مصرف کند).
مدیریت
مصرف در

قرار ندادن چاپگرها ،دستگاههای کپی و  ...درحالت آماده به کار (.)Standby

پرهیز از روشن گذاشتن کامپیوترها در زمان استراحت طوالنی و بیش از 30
دقیقه (در حالت آماده به کار یک کامپیوتر  95وات مصرف دارد).

سیستمهای پرهیز از روشن گذاشتن صفحه نمایش کامپیوتر در صورت عدم نیاز بیش از 10
دقیقه (در ضمن ا ِسکرینسِ یورها مصرف انرژی کمتری از حالت عادی ندارند).
اداری
استفاده از پرینترها به صورت مشترک (در صورت امکان).

خاموش کردن وسایلی که مورد نیاز نیستند.

پرهیز از روشن گذاشتن وسایل آشپزخانه یا آبدارخانه تا صبح (ترک عادت).
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توجه به دمای آشپزخانه ،در زمان نصب یا تغییر محل یخچال و فریزر (افزایش
بیش از  5درجه سانتیگرادی دمای اتاق ،افزایش  30درصدی مصرف انرژی را
برای فریزر در پی دارد).
استفاده از ظروف آشپزی که قطرشان با اجاق گاز متناسب و سازگار است.

گذاشتن درب ظروفی که در حال پخت غذا هستند (جوشیدن یک لیتر آب در
ظرف پوششدار ،تنها  25درصد از انرژی مورد نیاز ظروف بدون در را نیاز دارد).
بازکردن درب یخچال و فریزر تنها در مواقع ضروری.

یخزدایی دورهای یخچال و فریزرهایی که یخ سازند (آنتیفراست نیستند).
خنک کردن غذا قبل از قرار دادن در داخل یخچال یا فریزر.

همدما کردن غذای داخل یخچال یا فریزر با محیط قبل از داغ کردن آن.

خاموش کردن قهوهجوش ،چایساز یا سماور بعد از هر بار استفاده.
جوشاندن آب متناسب با میزان مصرف.

تنظیم دمای آب طبق نیاز آشپزخانه و شستوشو.

نَشُ ستن ظروف در زیر جریان آب و بهجای آن پر کردن سینک ظرفشویی
و یا به کارگیری ماشین ظرفشویی تنها زمانی که ظرفیت آن تکمیل است.
پرکردن ماشین لباسشویی تا آخرین حد ظرفیت.
استفاده از دمای پایین برای شستوشو.

انتخاب ماشین لباسشویی با سرعت باال برای کوتاه کردن زمان خشک کردن.

پرهیز از بیش از حد پر کردن خشککنها و در نهایت افزایش زمان خشک
کردن.

برنامهریزی شستوشو بهطوری که خشککنها بهطور ممتد استفاده شوند تا
در نهایت از اتالف گرما جلوگیری شود.
برنامهریزی برای استفاده طی ساعات کممصرف.
راهاندازی پویشی با عنوان «خاموش کردن».

آموزش کارکنان برای استفاده بهینه و دعوت به کاهش مصرف.
برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی مرتبط با مدیریت مصرف.

آموزش و
سازی
فرهنگ
آگاهسازی و ایجاد تعهد برای مسئولین امور تاسیسات سازمان.

توجیه و تعهد مديريت.
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جدول شماره ( :)12چكلیست اقدامات اجرایي مدیریت حمل و نقل (مصرف سوخت وسائل نقلیه)

نوع اقدام
پایش

شرح اقدام

تعيين تعداد كل خودروهاي مالكيتي و یا طرف قرارداد و میزان
مصرف سوخت هر خودرو.

مالحظات

محاسبة هزینههای مصرف سوخت هر خودرو و کل سوخت
مصرف سوخت مصرفی خودروهاي مالكيتي و یا طرف قرارداد.
شناسایی خودروهای پرمصرف فرسوده و از رده خارج.

معاینه فنی و
سرویس
و نگهداری

تعيين تعداد داراي معاينه فني (حداكثر رتبه ) Bو داراي معاينه
فنی سبز (برتر).
انجام ساالنه معاینه فنی خودروهاي مالكيتي و یا طرف قرارداد
دستگاه اجرايي.

سرویس و نگهداری مطلوب خودروهاي مالكيتي و یا طرف
قرارداد دستگاه اجرايي با هدف کاهش و مصرف بهینه سوخت
اتخاذ سرويس گروهي برای كاركنان.

حذف سفرهاي غيرضروري.
مدیریت
حمل و نقل

تجمیع سفرهای کاری.

استفاده از خودروهاي پاک هيبريدي ،گازسوز و. ...
استفاده از خودروهاي كممصرف.

استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات (تلهكنفرانس،
ويدئوكنفرانس ،چت و  )..بهجاي جلسات حضوري که نيازمند
سفرهاي كاري هستند.
تشویق به استفاده از پیادهروی و دوچرخه (در صورت فراهم
بودن شرایط).
آگاهسازی و ایجاد تعهد در مسئولین امور نقلیه سازمان.

آموزش و

آموزش و تشويق رانندگان خودروهاي مالكيتي و یا طرف قرارداد.

فرهنگسازی آموزش سبك رانندگي سبز (آرام و بدون شتاب ،خاموش كردن
در ترافيك و پشت چراغ قرمز ،رعايت سرعتهاي بهينه با توجه
به نوع اتومبيل و .) ...
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■ کیفیت هوا
ماده  -30کیفیت هوای مجموعههای پرورش اسب و باشگاههای سوارکاری شامل دو بخش اداری و
غیراداری میباشد .در محیطهای اداری که ساختمانها از سیستمهای تهویه مطبوع استفاده میکنند،
ن را تنفس مینمایند .نسبت به مبادله هوا از طريق
هوای آلوده در فضای بسته قرار میگیرد و کارکنان آ 
يك سيستم تهويه خوب اطمينان پيدا كنيد .به هر ميزان كه تالش كنيد ،باز هم آلودگي هوا در محوطه
داخلي وجود خواهد داشت .مهم آن است كه اين آلودگي از محوطه داخلي خارج شود .در محیطهای
کاری که ساختمانها از سیستمهای تهویه مطبوع استفاده میکنند ،هوای آلوده در فضای بسته قرار
میگیرد و افراد حاضر (شاغالن و مشتریان) آن را تنفس میکنند .برآورد میشود که در حدود یکسوم
محلهای کسبوکار با مشکل آلودگی هوای داخل ساختمان مواجه هستند و افراد شاغل در این
مکانها با مشکالت تنفسی و آلرژی دست به گریبان بوده و بیشتر به سرماخوردگی ،عفونتهای تنفسی
و حساسیتها دچار میشوند .آلودگی هوای داخل ساختمانها ناشی از عوامل مختلفی چون؛ گازهای
حاصل از دستگاهها و تجهیزات مورد استفاده ،کفپوشهای بهکار رفته بر روی زمین ،بهکارگیری
سیستمهای گرمایش ،پختوپز در محیط کار ،استعمال دخانیات ،رنگ ،روغن ،مواد شیمیایی مورد
استفاده (به خصوص اسپریها) ،تردد مراجعین و کارکنان و  ...ایجاد میشود.
رعایت مالحظات ذیل ،پیشنهاد میگردد:
استعمال دخانیات در هنگام آموزش سوارکاران و همچنین در محل نگهداری اسبها ممنوع است.

نسبت به مبادله هوا از طريق يك سيستم تهويه خوب اطمينان پيدا كنيد .به هر ميزان كه تالش
كنيد ،باز هم آلودگي هوا در محوطه داخلي وجود خواهد داشت .مهم آن است كه اين آلودگي از
محوطه داخلي خارج شود.
هواکشها به طور مرتب و منظم سرویس شوند.

محصوالت و تجهیزاتی خريداري شوند كه در آنها فرمالدئيد (موجود در چوب به کار رفته در
کفپوشها و تجهیزات چوبی و مبلمان اداری) ،تريكلرو اتيلن و يا بنزن (که از بعضی جوهرها،
رنگها ،روغنهای جال ،برخی پالستیکها و مواد شیمیایی آزاد میشوند) حداقل ممکن باشد و
يا اص ً
ال وجود نداشته باشد.

■ مدیریت ایمنی و بهداشت (حرفهای)

ماده  -31به منظور ارتقای سطح ایمنی و اجتناب از بروز حوادث و سوانح در مجموعههای پرورش
اسب و باشگاههای سوارکاری ،رعایت مالحظات ذیل الزامی است:
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حداقل یک کپسول اطفای حریق در هر دهنه اصطبل تعبیه شود؛
از سیستمهای اعالن حریق استفاده شود؛ به ویژه در مجموعهها باشگاههای بزرگ؛
در نگهداری پوشال و علوفه خشک دقت شود که در معرض گرما و یا منبع برق نباشند (پیشگیری
از حریق)؛
خوراکهای اسب که امکان احتراق خود به خودی در آنها وجود دارد ،باید در بستهها یا کیسههای
سالم با حجم مشخص ذخیره و نگهداری و با رعایت فواصل مناسب انبارداری شوند؛
مواد قابل اشتعال ،سوخت و مواد شیمیایی دور از اصطبلها نگهداری شوند و از استعمال دخانیات
در محل نگهداری سوخت و سایر مواد آتشزا جلوگیری گردد؛
سیمها و اتصاالت برق در اصطبلها ،محوطهها و مانژها کنترل شوند؛
از کاله ایمنی در هنگام کار در ارتفاع و تخلیه علوفه استفاده شود؛
از ماسک هنگام تعویض بستر و پوشالریزی استفاده شود؛
حداکثر سرعت حرکت اتومبیلها در محوطه باشگاهها  30کیلومتر در ساعت در نظر گرفته شود؛
جنس پنجره باکسهای نگهداری اسب از طلق یا سایر مواد مقاوم به شکستگی باشد؛
جعبه کمکهای اولیه در اصطبلها قرار داده شود؛
حصارها و بدنه فلزی تجهیزات الکتریکی و تابلوهای برق ،تمامی اجزای فلزی سیمکشی و نیز
سپر (شیلد) حفاظهای فلزی کابلها و تاسیسات فلزی باید مطابق آییننامه ایمنی سیستم اتصال
به زمین (ارتینگ) که مصوب شورایعالی حفاظت فنی میباشد ،به اتصال زمین مؤثر و مناسب،
مجهز گردند؛
میزان و نحوه آمادهسازی ماده کنهکش ،سموم و مواد ضدعفونیکننده باید طبق دستورالعمل
شرکت سازنده و برابر دستورالعملهای سازمان دامپزشکی کشور و با رعایت اصول ایمنی صورت
گیرد؛
کف قسمتهای مختلف اصطبل باید از مصالحی ساخته شود که احتمال سرخوردن و لغزندگی از
بین برود و در ضمن ،شیب کافی برای انتقال پسابها به کانالهای فاضالب در نظر گرفته شود؛
نگهداری ،ضبط ،دفع ،انهدام و سوزاندن ضایعات و دفن الشهها باید طبق موازین بهداشتی
و رعایت مسائل محیطزیستی به نحوی انجام گیرد که خطری برای سالمت کارگران و سایر
اسبها ایجاد ننماید؛
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استفاده از کاله و تجهیزات ایمنی مناسب توسط سوارکاران الزامی بوده و الزم است تا مربیان
نسبت به این امر دقت کافی را مبذول دارند؛
شرایط مناسب تغذیه و نگهداری از اسبها در مجموعههای سوارکاری به صورت دورهای بازرسی
گردد .هرگونه سوء رفتار با اسبها ممنوع میباشد ،در صورتی که به اسب آسیب جدی وارد شود،
فرد خاطی به کمیته انضباطی فدراسیون معرفی میگردد.
نسبت به آگاهسازی و آموزش دورهای جنبههای ایمنی و بهداشتی به کارکنان اقدام شود.

استفاده نکردن از لیوانهای یکبار مصرف (بهویژه پالستیکی)؛ در محلهای کسب و کار از
ظروف پالستیکی برای توزیع غذا بسیار استفاده میشود که باید از آن پرهیز نمود .در ظروف
پالستیکی نباید نوشیدنی و غذاهای داغ ریخته شود ،زیرا این ظروف پالستیکی در صورت حرارت
دیدن ،ترکیبات سرطانزا ایجاد مینمایند .در صورت نیاز به استفاده از ظروف یکبار مصرف در
محل کار ،بهتر است از ظروف کاغذی و یا ظروف تهیه شده از مواد تجزیهپذیر گیاهی (نظیر
غالف ذرت) استفاده نمایید .سعی کنید در محل کار از لیوان ،بشقاب ،قاشق و چنگال ،چاقو
و ...پالستیکی یکبار مصرف کمتر استفاده شود .به جای آن از لیوان و ظروف بلوری ،چینی و
سرامیکی و قاشق ،چنگال و چاقوهای فلزی استفاده نمایید.
نسبت به آموزش پرسنل و بهروزرسانی آن اطمینان حاصل کنید.

دانش خود را در زمینه مسایل مرتبط با خطرات کاربرد انواع مواد شیمیایی ،انواع پسماند ،دفع
پسماند ،بازیافت و  ...افزایش دهید.

پیش از کاربرد مواد شیمیایی ،سموم آفتکش ،مواد گندزدا ،انواع رنگها ،رزینها و  ...به راهنمای
استفاده مندرج در بستهبندی و همچنین ،دستورالعمل حدود مجاز مواجهه شغلی (مصوب وزارت
بهداشت )1396 ،مراجعه کنید.
تالش کنید تا آموزههای محیطزیستی را به مشتریان خود منتقل سازید.
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معرفی انواع پالستیک و عالئم اختصاری آنها

توجه :بطریهای پالستیکی شماره  ۴ ،۲و  ۵برای مصرف دوباره و گذاشتن داخل فریزر
مناسبتر هستند.
پالستیک شماره  PET :1یا PETE

کاربردها در بستهبندی :از پلیاتیلن ترفتاالت در ساخت بطریهای آب ،آب میوه و نوشیدنیها ،ظروف
سس ،بطریهای روغن مایع ،بطریهای دهانشویه و ظرف کره بادام زمینی استفاده میشود .این ظروف
بوها و طعمهای محتویات خود را جذب میکنند .این نوع پالستیک عموم ًا قابل بازیافت است و در بسیاری
از مواقع در خانهها مورد استفاده قرار میگیرد.
موارد استفاده پس از بازیافت :پیاتیلن ترفتاالت و ضایعات پت پس از بازیافت ،در تولید تسمه ،کفش
ورزشی ،کیسههای خرید ،نخ ،مبلمان ،چمدان ،کیسه خواب ،قطعات خودرو و الیاف پلیاستر ،مواد الیافی
البسه زمستانه ،ظروف جدید نوشیدنی و…مورد استفاده قرار میگیرد.
توصیه بهداشتی :توصیه میشود از بطریهای آب یا نوشیدنی یکبار مصرف تنها یکبار ،استفاده شود
و از ریختن مایعات داغ یا قرار دادن آنها در فریزر خودداری کنید.
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پالستیک شماره  :2پلیاتیلن سنگین یا HDPE

کاربردها در بستهبندی :پلیاتیلن سنگین در ساخت بطریهای شیر ،بطری آب میوه ،بطری روغنهای
خوراکی ،ظروف شامپو ،شوینده ،مایع سفید کننده ،محلولهای ضدعفونی کننده ،روغن موتور ،بستهبندی
ماست ،کره و کیسه خرید و کیسه زباله کاربرد دارد.
موارد استفاده پس از بازیافت :پس از بازیافت ،در تولید بطریهای شوینده لباس ،بطری روغن،
ساخت خودکار ،مخازن بازیافت و زباله ،کفپوش ،نیمکت ،میز و صندلی مسافرتی و صندوق پست کاربرد
دارد.
توصیه بهداشتی :این پلیمر ،بیخطر است و محصوالت ساختهشده از این پالستیک بسیار سالم هستند
و هیچ نوع مواد شیمیایی را وارد غذا و نوشیدنیها نمیکنند .این نوع پالستیک عموم ًا قابل بازیافت است.
پالستیک شماره  :3پلیوینیل کلراید یا PVC

کاربردها در بستهبندی :پلیوینیل کلراید در صنایع بستهبندی و ساخت بطریهای شیشه پاککن،
روغنهای خوراکی ،محلولهای شوینده و ضدعفونی کننده ،شامپو ،روکش کابل و سیم ،تجهیزات پزشکی،
لوله ،شلنگهای آب و پنجره کاربرد دارد.
موارد استفاده پس از بازیافت :این پلیمر پس از بازیافت ،در ساخت سرعتگیر ،کفپوش ،قابسازی،
کابل ،گلگیر اتومبیل ،عرشه کشتی ،تشک و هشداردهندههای جادهای کاربرد دارد.
توصیه بهداشتی :محصوالت ساختهشده از این نوع پالستیک اغلب بازیافت نمیشوند و اگر بلعیده شوند،
خطرناک هستند .این نوع پالستیک نباید در تماس با مواد غذایی قرار گیرد .توصیه میشود با مواد غذایی
گرم در تماس نباشد و سوزانده نیز نشود ،زیرا به دلیل وجود کلرین موجود در آن ،برای سالمتی مضر است.
پالستیک شماره  :4پلیاتیلن سبک یا LDPE

کاربردها در بستهبندی :پلیاتیلن سبک در تولید بطریهای انعطافپذیر ،کیسههای نان ،بستهبندی
مواد غذایی منجمد ،کاور لباس ،کیسههای خرید ،کیسه جاروبرقی ،فرش و مبلمان کاربرد دارد .این نوع
پالستیک قابل انعطاف بوده و بادوام میباشد ،ازاینرو ،انتخاب خوبی برای بستهبندی مواد غذایی و یخزده
است.

موارد استفاده پس از بازیافت :این پالستیک عموم ًا بازیافت نمیشود و در تولید سطل زباله ،کفپوش
و  ...استفاده میشود.
توصیه بهداشتی :این پلیمر بیخطر است.
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پالستیک شماره  :5پلیپروپیلن یا PP

کاربردها در بستهبندی :این نوع پالستیک قوی است و معمو ًال تاب درجه حرارت باالتر را میآورد.
پلیپروپیلن میتواند بازیافت شود ،اما همانند پالستیک شماره  ۱و  ۲برای بازیافت عمومی پذیرفتهشده
ی محلولهای غلیظ ،ظروف ماست ،بطری سس گوجه ،درب بطریها،
نیست .پلی پروپیلن در ساخت بطر 
نی نوشیدنی و نیز بطری شربتهای دارویی کاربرد دارد.
موارد استفاده پس از بازیافت :پلیپروپیلن در صورت بازیافت میتواند در ساخت کابلهای باتری،
باتری اتومبیل ،یخشکن ،جارو دستی ،برس مو ،چراغهای چشمکزن و سطل زباله ،درب بطریهای
پالستیکی ،سطلهای ماست ،بطری و ظروف دارو ،لیوانهای یکبارمصرف و  ...مورد استفاده قرار گیرد.
توصیه بهداشتی :این پلیمر بیخطر بوده و به ندرت بازیافت میشود.

پالستیک شماره  :6پلیاستایرن یا PS

کاربردها در بستهبندی :پلیاستایرن در تولید شانه تخممرغ ،ظروف یکبار مصرف ،بستهبندیهای
گوشت و مواد پروتئینی ،بطریهای قرص و کپسول و کاور سی .دی .کاربرد دارد.
موارد استفاده پس از بازیافت :بازیافت این پلیمر دشوار است و در صورتی که بازیافت شود ،در
تولید عایق حرارتی ،دریچه کولر ،کلید پریز ،شانه تخممرغ ،جلد شناسنامه ،و خطکش کاربرد دارد.
توصیه بهداشتی :توصیه میشود این پالستیک در تماس با غذای داغ قرار نگیرد ،زیرا موجب سمی
شدن غذا میشود.

پالستیک شماره  :7پالستیک ترکیبی

کاربردها در بستهبندی :این پالستیکی است که از ترکیب انواع پالستیک تولید شده است و در تولید
بطریهای بزرگ آب ،تجهیزات ضد گلوله ،عینک آفتابی ،قطعات کامپیوتر ،نایلون ،عالئم ترافیکی و DVD
کاربرد دارد.

موارد استفاده پس از بازیافت :این پالستیکهای ترکیبی پس از بازیافت ،در تولید تختهها و صفحات
پالستیکی کاربرد دارند.
توصیه بهداشتی :احتمال خطرناک بودن برای سیستم هورمونی بدن انسان وجود دارد.
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■ مدیریت فضای سبز

ماده  -32فضای سبز مجموعهها بخش مهمی از سایت میباشد که الزم است موارد ذیل در آن
مدنظر قرار گیرد:
حداقل  %10سطح مجموعههای سوارکاری به فضای سبز اختصاص یابد؛

گیاهان مناسب برای فضای سبز مجموعههای سوارکاری و پرورش اسب با توجه به شرایط
محیطی منطقه (بومی) انتخاب شوند؛ بهتر است گیاهان مقاوم به کمآبی در استانهای خشک
انتخاب گردند؛
تالش کنید تا از گیاهان بومی برای طراحی و منظرآرایی استفاده شود؛
از گیاهان سمی و حساسیتزا در فضای سبز باشگاهها استفاده نشود؛
از آب قابل آشامیدن بهمنظور آبیاری فضای سبز استفاده نشود و ترجیح ًا از پساب تصفیه شده و
یا آب خاکستری استفاده شود؛
تا حد امکان از سمپاشی و کاربرد آفتکشهای شیمیایی که دارای اثرات مخربی میباشند،
استفاده نشود؛
تا حد امکان از کودهای شیمیایی استفاده نشود و ترجیح ًا کودهای گیاهی و کمپوست جایگزین
آنها شوند؛
درختان خزانكننده نزديك پنجرهها کاشته شوند تا در زمستان از نور خورشید بهره برده و در
تابستان سايهانداز داشته باشند.
بهتر است بخشی از فضای سبز مجموعه توسط ورزشکاران و یا کودکان و نوجوانانی که به عنوان
نوآموز در مجموعهها حضور دارند ،کاشته شوند؛
بخشی از محوطه را برای جمعآوری و نگهداری برگهای خزانشده و بخشهای هرس شده
گیاهان اختصاص دهید و مقدمات تهیه کمپوست را فراهم سازید.
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بخش سوم :مالحظات ویژه؛ برگزاری رویدادها و مسابقات
ماده  -33برگزاری یک رویداد ورزشی به شکل پایدار :بهمنظور طراحی پایدار یک رویداد
ورزشی در رشته سوارکاری ،الزم است تا از یک راهنمای جامع و دقیق استفاده گردد .بر همین اساس،
فهرستی از حدود  150راهکار پایداری مرتبط با موضوع ،توسط فدراسیون بینالمللی سوارکاری ()FEI
تهیه شده است که میتواند به عنوان سندی کاربردی برای ارزیابی پیش از مسابقات مورد استفاده قرار
گیرد.
هر یک از راهکارهای پایداری با  18هدف در ارتباط است و هر یک از اهداف نیز با  8بخش اصلی
مرتبط است.
جدول شماره  13هر یک از اهداف و بخشهای اصلی را نشان میدهد.

عالمت ( )ارتباط میان اهداف و دامنه اصلی را برجسته میکند و نشان میدهد که کدام هدف با
کدام بخش اصلی مرتبط است .این بدان معنی است که برای ترکیب هدف و بخش اصلی مورد نظر،
یک یا چند راهکار پیشنهادی برای پایداری وجود دارد.
به همین ترتیب ،جایی که عالمت ( )درج نشده است ،نشان میدهد که بخش اصلی و هدف مورد
نظر با یکدیگر ارتباط ندارند و هیچ راهکار پیشنهادی برای پایداری وجود ندارد.
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بخشهای اصلی

























غذا ،نوشیدنیها کاربریهای مدیریت ،ارتباطات ،اقامتی و پذیرایی
مصرف انرژی حمل و نقل
(هتلها ،کمپها)
حاضر در سایت
بازاریابی
و تغذیه














ساختمانها(زیرساخت ،مدیریت
اصطبل ،سطحسازی) پسماند

جدول شماره ( :)13ماتریس ارزیابی ارتباط میان اهداف و بخشهای اصلی و راهکارهای پیشنهادی برای پایداری رویداد ورزشی در رشته سوارکاری براساس راهنمای ()FEI

اهداف

ترویج تفکیک پسماند
وبازیافت
بهحداقلرساندن تولید
پسماند

طوالنیترکردناستفاده
ازمواد و مصالح و محصوالت
(اجاره کردن ،استفاده دوباره،
انبار کردن از یک سال برای
سال بعد)

صرفهجویی در مصرف آب

مدیریت و تصفیه پساب

به حداقل رساندن مصرف
انرژیهای تجدیدناپذیر

کاربرد انرژیهای
تجدیدپذیر (تولید در محل)

بهینهسازی و یا به حداقل
رساندن حمل و نقل شخصی
(هواپیما ،کامیون و غیره)
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بهینهسازی یا کاهش حمل
و نقل بار (هواپیما ،کامیون
و غیره)
توصیه به پیادهروی،
دوچرخه ،و ترویج استفاده
از حمل و نقل عمومی

جبران انتشار کربن

استفاده از ابنیه ،تاسیسات
و مواد و مصالح موجود

حفاظت از زیستگاههای
طبیعی در مکان و محیط
اطراف محل رویداد

استفاده از محصوالت
پایدار (تولید محلی،
بازیافتی ،تجدیدپذیر ،دارای
گواهی ،غیرسمی و غیره)
بهره بردن از تخصصهای
خارج از سازمان

تامین مالی سیاست
ی مورد نظر
پایدار 

اطالعرسانی و آگاهسازی
عمومی

سازماندهی و
هماهنگسازی اقدامات
مربوط به پایداری
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بهمنظور انتخاب و اجرای برنامه پایداری مناسب در هنگام برگزاری رویدادها ،توصیه میشود که
گامهای ذیل را دنبال کنید:
 )۱در میان  ۸بخش اصلی که در جدول  13اشاره شده است ،از حوزههایی که میخواهید بر آنها تمرکز
کنید یک فهرست کوتاه تهیه کنید.
 )۲همانطور که عالمت تیک ( )نشان میدهد ،یک یا چند هدف به بخشهای اصلی انتخابی شما
مربوط میشوند .میتوانید همگی یا برخی از این اهداف را انتخاب کنید.
 )۳در نهایت ،بعد از تهیه فهرست کوتاه ،میتوانید به فهرست کوتاه حوزههای اصلی جدول «راهکارهای
پایداری» در قسمت بعدی رجوع کنید.
هر یک از راهکارهای پایداری به شکل ذیل رتبهبندی شده است:
 کم
متوسط
● زیاد
●● بسیار زیاد
که این رتبهبندی بر اساس مولفههای زیر صورت گرفته است:
•ظرفیت به حداقل رساندن اثرات
•توان آگاهسازی
•آسانی استفاده
براساس رتبهبندی که متناسب با چشمانداز و اولویتهای شما است ،از راهکارهای پایداری فهرست
کوتاهی تهیه کنید و بدین شکل برنامه پایداری خود را تهیه کنید.
یک مثال گامبهگام

 )۱برگزارکننده یک رویداد ورزشی (سوارکاری) به جدول شماره  13نظر انداخته و «مدیریت پسماند»
و «مصرف انرژی» مورد توجهاش قرار میگیرند.
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 )۲او در مییابد که شش هدف به انتخاب او در گام  ۱مرتبط هستند .از این میان ،او دو هدف زیر را
به عنوان حوزه مورد تمرکز خودش برمیگزیند:
•ترویج تفکیک و بازیافت پسماند (که فقط به مدیریت پسماند ارتباط دارد).

•طوالنیتر کردن استفاده از مواد و مصالح و محصوالت (که هم به مدیریت پسماند و هم
مصرف انرژی ارتباط دارد).
اهداف
ترویج تفکیک و بازیافت پسماند

بخشهای اصلی
مدیریت پسماند

مصرف انرژی



به حداقل رساندن تولید پسماند
طوالنیتر کردن استفاده از مواد و مصالح و محصوالت (اجاره
کردن ،استفاده دوباره ،انبار کردن از یک سال برای سال بعد)





 )۳سپس او به جدول «راهکارهای پایداری» مدیریت پسماند رفته و تصمیم میگیرد که فقط
آنهایی را که از رتبه زیاد یا بسیار زیاد در قسمت «آسانی استفاده» برخوردارند ،انتخاب کند .این امر
به او این امکان را میدهد که دو راهکار را انتخاب کند و بخشی از برنامه پایداری خود را به شکل زیر
تهیه کند:
•از بازیافت المپهای قدیمی اطمینان حاصل شود.
•انواع مختلفی از سطل زباله تفکیکی (کاغذ ،شیشه ،آلومینیوم ،ارگانیک ،قابل سوزاندن) و در
سراسر محل برگزاری قرار داده شوند (جایگاه تماشاچیان ،اصطبلها ،پارکینگها ،کمپها).
بهطور مشابه ،او گام  ۳را تکرار میکند تا برنامه پایداری خودش را تکمیل کند.
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نکته :این فقط یک روش برای انتخاب راهکار پایداری شما است .شما میتوانید در فهرست راهکارها
جستوجو کنید و هر کدام که نظرتان را جلب میکند ،فارغ از بخش اصلی یا هدف ،انتخاب کنید.
در ادامه ،جداول راهنما برای انتخاب انواع راهکارهای پیشنهادی (که برخی ابتکاری هستند) ارایه
شده است .این راهکارها منطبق با دستورالعمل محیطزیستی فدراسیون جهانی سوارکاری میباشد.
برنامهریزان و مدیران میتوانند متناسب با نیاز و عالقه خود ،اقدام به انتخاب و اجرای یک تا تعدادی
از راهکارهای ذیل نمایند.
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اقدام راهکاری پایداری

مکانی را برای نگهداری فضوالت در نزدیکی اصطبل طراحی کنید.

●

●

به حداقل
رساندن
اثر

توان
آگاهسازی
●




●



●

●





●

آسانی
استفاده

جدول شماره ( :)14راهکارهای پایداری پیشنهادی برای مکان برگزاری مسابقات (بخش اصلی :زیرساخت ،اصطبل ،سطحسازی)  -براساس راهنمای ()FEI

اهداف

ترویج تفکیک پسماند و
بازیافت

اطمینان حاصل کنید که فضوالت در هنگام برگزاری رویداد جمعآوری ،پاکسازی ،کمپوست و
بازمصرف میشوند.

مواد و مصالح را دوباره استفاده کنید ،آنها را اجاره دهید یا به دیگران اهدا کنید تا میزان مصرف را
به حداقل برسانید (موانع پرش ،حصار ،بنر ،عالئم ،چادر ،مواد الکترونیک)

مطمئن شوید که شن مورد نیاز در نزدیکی محل مسابقه باشد تا اثر حمل و نقل را کاهش دهید

طوالنیتر کردن استفاده و برای رویداد بعدی یا توسط مرکز اسبدوانی دوباره استفاده شود.
از مواد ،مصالح و
دادههای رویداد قبلی یا دیگر رویدادها را استفاده کنید تا نیازهای خاص را برآورد کنید و مواد و
محصوالت
مصالح را به حداقل برسانید.
(اجاره ،استفاده دوباره،
انبار از سالی به سال بعد) نیاز به هر یک از سفارشها برای محصوالت و مواد را ارزیابی کنید؛ به دنبال جایگزین باشید.

برنامه بلندمدت با شرکای خود (حامیان مالی ،فروشندگان) داشته باشید تا بنرهایی برای استفاده
چندساله تهیه کنید.



●
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صرفهجویی در مصرف
آب

اگر بارش باران در طی رویداد پیشبینی میشود ،تانکرهای جمعآوری آب باران نصب کنید و آن
را برای قسمتهای بیرونی محل برگزاری و حوضچههای شستوشو مصرف کنید.

به کارکنان و شرکتکنندگان در مورد صرفهجویی در مصرف آب آموزش بدهید (به حداقل
رساندن آب برای شستوشوی اسبها ،برای آبپاشی محل برگزاری مسابقه و غیره)







●

●

در دورههای منظم سیستم آبرسانی را چک کنید تا نشتی وجود نداشته باشد.
●

●●



●



اگر برگزارکنندگان صاحب محل مسابقه هستند ،تشویق کنید تا سرویسهای بهداشتی سازگار
با محیطزیست را نصب کنند.

از یورینال و توالتهای کممصرف و یا بدون آب استفاده کنید.

هنگام ساخت و ساز هر گونه ساختمان جدید مصرف درست انرژی را مدنظر داشته باشید.

از لولهکشی دومنظوره استفاده کنید تا آب باران و سیستم فاضالب را از هم جدا کنید.

شرکتکنندگان را تشویق کنید تا از شامپوهای غیرشیمیایی برای شستوشو در حوضچههای
شستوشو استفاده کنند تا آب آلوده کمتری وارد آبراهههای طبیعی شود.

از زهکشی مناسب اطمینان یابید و رواناب را با ایجاد پیادهروهای نفوذپذیر ،پشتبام سبز،
حوضچههای نگهداری آب و بسترهای نیزاری کاهش دهید.

اصطبل ،محل نگهداری فضوالت و حوضچههای شستوشو را طوری طراحی کنید که مانع
مدیریت و تصفیه پساب نشت آب شوند و از راه یافتن رواناب و آلودگی به مسیلهای طبیعی جلوگیری کنید.

به حداقل رساندن
استفاده از انرژیهای
تجدیدناپذیر

●

⭕





شیوهانهم محیطزیستی مجموهعاهی سوارکاری و رپورش اسب

استفاده از منابع انرژی
تجدیدپذیر

(تولید در محل)

در طراحی از صفحات خورشیدی (حرارتی و فوتوولتائیک) بهره بگیرید.

در صورت امکان برق را از منابع تجدیدپذیر تولید کنید تا باعث تشویق انرژیهای تجدیدپذیر
بشوید.

از مواد ،مصالح و محصوالت بومی استفاده کنید.
بهینهسازی و یا به
حداقل رساندن حمل برای مواد و مصالحی که نیاز به ترابری دارند (حصار ،تریبون داوران ،موانع پرش) برای حملونقل
و نقل شخصی و یا بار در مسافتهای طوالنی به جای هواپیما و کامیون با قطار برنامهریزی کنید.
(هواپیما ،کامیون و غیره)

ساختمانهای موجود را از طریق مدرنسازی استفاده یا بازسازی کنید و توسعه دهید.

محلی را انتخاب کنید که دسترسی خوبی به مراکز حمل و نقل عمومی ،مرکز شهر و هتلها دارد
توصیه به پیادهروی،
دوچرخهسواری و ترویج (به طور ایدهآل در فاصله قابل پیادهروی)
استفاده از حمل و نقل
عمومی

استفاده از ابنیه،
تاسیسات و مواد موجود

محل برگزاری را طوری طراحی کنید که امکان انعطافپذیری ،چندمنظوره بودن و استفاده
مداوم را فراهم کند.

استفاده از تاسیسات بومی و محلی قابل دسترس را مدنظر داشته باشید ،با دیگر رویدادهای
محلی همکاری کنید و از مواد مصالح برای رویدادهای بعدی از همان نوع دوباره استفاده کنید.

●

●
●●

●●

●

●

●
●



●



●

●
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حفاظت از زیستگاههای
طبیعی محل و اطراف
مکان برگزاری رویداد

●

●
●

پوشش گیاهی را پاک نکنید و درختان را قطع نکنید؛ اگر این کار ضروری است ،به همان
مساحت در جایی دیگر درخت و پوشش گیاهی ایجاد کنید.

بعد از رویداد تمامی زبالههای داخل و بیرون محل را گردآوری کنید.

به تعداد کافی توالت و سطل آشغال در گوشه و کنار محل برگزاری تعبیه کنید.

●



●





●

●

محدودههایی که در نزدیکی محل برگزاری و در مسیر راهها هستند و نیاز به حفاظت دارند را با
حصار حفظ کنید (مناطق پست ،دخیرهگاههای طبیعی ،جنگلها)

از مصرف آفتکشهای شیمیایی قوی و مخرب یا کودشیمیایی اجتناب کنید یا از محصوالت
سازگار با محیطزیست استفاده کنید (مانند محصوالت فاقد فسفر)



اگر هنگام باران زمین آب را به سرعت به خود نمیکشد ،یک سیستم زهکشی موقت برپا کنید.

برای حذف رواناب ،حوضچه نگهداری یا گودال تعبیه کنید تا فرسایش را محدود نمایید و به
رسوبات و آالیندهها فرصت ترسیب یا خنثی شدن بدهید.



از محلهایی که آب زیرزمینی نزدیک به سطح یا نزدیک منابع آب آشامیدنی است دوری کنید.









هنگام برنامهریزی برای محل برگزاری ،پارکینگها و جادههای دسترسی محله و همسایگان
را مدنظر قرار دهید.

هنگام طراحی مسیر مسابقات کشوری استقامت و سهگانه ،مساله فشردگی خاک و پوشش
گیاهی را در نظر داشته باشید.

برای هوای نامساعد ،آمادگی داشته باشید (گذرگاهها را با پوشش ،سازه ،سنگفرش یا سنگریزه
نفودپذیر بپوشانید تا از لگدکوب شدن زمین به جز در گذرگاهها جلوگیری کنید).



شیوهانهم محیطزیستی مجموهعاهی سوارکاری و رپورش اسب

استفاده از محصوالت
پایدار (تولیدات محلی،
بازیافتی ،تجدیدپذیر،

راهحلهای پایدار را برای ساخت محل برگزاری و اصطبلها استفاده کنید (مواد بازیافتی،
مواد سازگار با محیطزیست ،برچسبهای ساختمانسازی مثل  LEEDو .)BREEM

با شرکتهایی کار کنید که خطمشیهای پایداری را دارند و میتوانند مواد و مصالح
گواهی شده ارایه دهند.

شرکتهای ساختمانی را انتخاب کنید که هدف پایداری را مدنظر قرار میدهند.

موادی را استفاده کنید که ارگانیک باشند و پس از استفاده بهراحتی کمپوست میشوند.

محصوالت و مواد سازگار با محیطزیست را برای سطحسازی استفاده کنید و از موادی
و
غیرسمی
گواهی شده،
که بار محیطزیستی باالیی دارند اجتناب کنید (چسب  ،P.V.Cکیسههای پالستیکی
غیره)
یکبار مصرف و غیره).

بهرهگیری از
تخصصهای خارج از
سازمان

از دانش و تخصص مهندسین انرژی و معماران با تجربه برای طراحی محل برگزاری
استفاده کنید.

اطالعرسانی و آگاهسازی عالئمی را در حوضچههای شستوشو تعبیه کنید که شرکتکنندگان را دعوت به
صرفهجویی در مصرف آب میکند.
عمومی

راهنما:

 کم

متوسط

● زیاد

●● بسیار زیاد

●
●


●
●



●

●




●

●●
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اهداف





⭕

●

●

●●

به
توان
حداقل
رساندن آگاهسازی
اثر

●

●

آسانی
استفاده

جدول شماره ( :)15راهکارهای پایداری پیشنهادی برای مکان برگزاری مسابقات (بخش اصلی :مدیریت پسماند)  -براساس راهنمای ()FEI

اقدام راهکاری پایداری

ترویج تفکیک پسماند و بازیافت

از عالمتگذاری موثر برای سطلهای زباله تفکیکی استفاده کنید.

از بازیافت المپهای قدیمی اطمینان حاصل کنید.

بهمنظور دسترسی راحتتر ،خودتان اقدام به طراحی سایتی برای بازیافت و
کمپوست کنید.

راهکارهای مرتبط با بازیافت پسماند را به تماشاگران و طرفداران انتقال دهید
(از طریق الکترونیکی و یا به کمک داوطلبان و .)...
طیف وسیعی از سطلهای زباله تفکیکی را بکار بگیرید (کاغذ ،شیشه،
آلومینیوم ،مواد آلی و مواد غیرقابل اشتعال) و سطلها را در محل برگزاری
مسابقات مستقر کنید (جایگاه تماشاگران ،محل اقامت ورزشکاران ،پارکینگ،
کمپها و .)...

طوالنیتر کردن استفاده از مواد،
مصالح و محصوالت (اجاره،
استفاده دوباره ،انبار از سالی به
سال بعد)

وسایلی را که نمیتوان دوباره برای پروژهها و رویدادها استفاده کرد ،اهدا کنید
(تزیینات ،موکت ،سیگنال و غیره).

شیوهانهم محیطزیستی مجموهعاهی سوارکاری و رپورش اسب

مدیریت و تصفیه پساب

استفاده از محصوالت پایدار

و غیره)

پساب تولید شده در مجموعه را مدیریت کنید (از طریق تصفیه در محل با
استفاده از سپتیک تانک و یا اتصال به سیستم جمعآوری فاضالب) و همچنین
به بازگردانی و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده بیاندیشید.

صرف ًا از شویندهها و تمیزکنندههایی استفاده کنید که سازگار با محیطزیست
(تولیدات محلی ،بازیافتی،
تجدیدپذیر ،گواهی شده ،غیرسمی هستند و دارای پیامدهای منفی بر محیطزیست نمیباشند.

اطمینان حاصل کنید که افراد خدماتی و سرویسکاران مجموعهها در خصوص
جنبههای محیطزیستی آموزش مناسب دیدهاند و با روشها ،و تجهیزات دوستدار
اطالعرسانی و آگاهسازی عمومی
محیطزیست آشنا هستند (مدیریت پسماند و پساب و شویندهها و )...

راهنما:

 کم

متوسط

● زیاد

●● بسیار زیاد

●









●
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اهداف

●

آسانی
توان
به حداقل
رساندن اثر آگاهسازی استفاده

جدول شماره ( :)16راهکارهای پایداری پیشنهادی برای مکان برگزاری مسابقات (بخش اصلی :مصرف انرژی)  -براساس راهنمای ()FEI

اقدام راهکاری پایداری

در صورتی که تنها یکبار و آنهم برای یک رویداد خاص نیاز به
سیستم روشنایی ویژهای دارید ،به جای خرید سیستم ،آنرا اجاره کنید.



●
●

●

مجموعه را به شکلی طراحی کنید تا نیاز به انرژی به حداقل برسد.
میتوانید از اصول معماری سبز استفاده کنید (روشنایی طبیعی،
گرمایش یا سرمایش غیرفعال و .)...
در اقلیم و آب و هوای گرم ،تا حد امکان از روشهای خنککننده
غیرفعال استفاده کنید (سایهبان ،تهویه طبیعی و .)...

روشها و تجهیزات نوین و محیطزیستی را روشنایی مجموعه بهکار
ببرید و کارکنان و کاربران مجموعهها را نسبت به استفاده از آنها
آموزش دهید.

کارکنان را آموزش دهید تا در هنگام عدم نیاز ،نسبت به خاموش کردن
وسایل الکتریکی و الکترونیکی اقدام کنند.

طوالنیتر کردن استفاده از مواد،
مصالح و محصوالت (اجاره،
استفاده دوباره ،انبار از سالی به
سال بعد)

به حداقل رساندن استفاده از
انرژیهای تجدیدناپذیر
●

●







در اقلیم و شرایط آب و هوایی گرم ،تا حد امکان از روشهای کمهزینه
و کممصرف (همانند فن ،پنکه سقفی و یا دیواری به جای تهویه
مطبوع) استفاده کنید و از سرد شدن بیش از حد جلوگیری کنید.

شیوهانهم محیطزیستی مجموهعاهی سوارکاری و رپورش اسب

برنامه مسابقات و رویدادها را به نحوی طراحی و برنامهریزی کنید تا
از نور طبیعی بیشترین استفاده را بنمایید و نیاز کمتری به نورهای
مصنوعی داشته باشید.
از سیستمهای روشنایی هوشمند و کممصرف استفاده کنید.

●





●





در صورتی که در مکان برگزاری مسابقات از چاه آب و پمپاژ استفاده
میکنید ،از موتور کمتوان و یا متناسب با نیاز واقعی خود آب را برداشت
کنید.

استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در آب و هوای گرم  /سرد از سیستم سرمایشی  /گرمایشی با انرژی
تجدیدپذیر استفاده کنید (فتوولتاییک ،توربین بادی کوچک و )...
(تولید در محل)

در صورتی که تقویم مسابقات به شما اجازه میدهد ،تالش کنید تا
در شرایط معتدلتر و مناسبتر به لحاظ آب و هوایی میزبان مسابقات
باشید.


●

راهنما:

 کم

متوسط

● زیاد

●● بسیار زیاد
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اقدام راهکاری پایداری

تالش کنید برای جابجایی تماشاگران از وسایل حملونقل عمومی مناسب و با
سوخت پاک استفاده شود.

از اتومبیلهایی که اقدام به حمل تعداد بیشتری از مسافرین میکنند ،هزینه
پارکینگ کمتری دریافت شود و یا پارکینگ آنها رایگان باشد.

توان
آگاهسازی
●●

به حداقل
رساندن
اثر
●●
●
●





●







آسانی
استفاده

جدول شماره ( :)17راهکارهای پایداری پیشنهادی برای مکان برگزاری مسابقات (بخش اصلی :حمل و نقل) -براساس راهنمای ()FEI

اهداف

بهینهسازی و یا به

بار (هواپیما ،کامیون

حداقل رساندن حمل نقشه مکان برگزاری مسابقات و همچنین مل سایر رقبا را بررسی کنید تا شاید راهی
برای کاهش تعداد کامیونها (برای جابهجایی اسبها و تجهیزات) پیدا کنید .این کار از
و نقل شخصی و یا طریق استفاده مشترک از وسایل حمل و نقل صورت خواهد گرفت.

و غیره)

محوطههای پارکینگ را محدود سازید و خدمات را در مکانی حدواسط هتل ،مکان
مسابقات ،محل عزیمت و  ...طراحی کنید.

هنگام برنامهریزی برای برگزاری رویداد ،ساعتهای اوج ترافیک را در نظر بگیرید.

برای جابهجایی اسبها از شرکتهایی کمک بگیرید که دارای کامیونهای تمیز هستند و
از روشهای سبز استفاده میکنند (سوخت پاک ،شویندههای دوستدار محیطزیست ،و .)...

برای تجهیزات و موادی که باید جابهجا شوند ،از شرکتهایی کمک بگیرید که
دارای کامیونهای تمیز هستند و از روشهای سبز استفاده میکنند (سوخت پاک،
شویندههای دوستدار محیطزیست ،و .)...

برای جابهجاییها از روش ترکیبی استفاده کنید .ادغام بارها و استفاده از کامیونهای
مشترک به منظور صرفهجویی در مصرف سوخت و تولید آلودگی کمتر.
●●
⭕



شیوهانهم محیطزیستی مجموهعاهی سوارکاری و رپورش اسب

برای حضور تماشاگران مسیرهای سبز و یا روشهای پاک دسترسی برنامهریزی
کنید (همانند مسیر دوچرخه ،وسایل حمل و نقل عمومی با سوخت پاک ،مسیر
پیادهروی و )...

جزییات ،نقشه مسیرها ،و روش دسترسی به مکان برگزاری رویدادها را به طور دقیق

●●

●

●●

●●

●

●●

در هنگام برگزاری مسابقات تمامی مجوزهای الزم برای حمل و نقل عمومی (درون
مجموعه و بیرون از مجموعه) را از مراجع ذیصالح اخذ کنید.

در هنگام برگزاری مسابقات از کارتهای تخفیف حمل و نقل عمومی برای کارکنان
و خدمه استفاده کنید.

از دوچرخههای رایگان برای جابهجایی تماشاگران و عالقمندان استفاده کنید .در
مسیر هتل تا مکان برگزاری مسابقات و ...

●
●●

●

●

در مورد سیستم حمل و نقل عمومی موجود در منطقه (مکان برگزاری مسابقات)
اطالعرسانی انجام دهید .از طریق پورتال رسمی ،فضای مجازی ،بروشورها ،بنرها،
و سایر رسانهها.

توصیه به پیادهروی،
و کامل در پورتال مجموعه ،فضای مجازی ،بلیت مسابقات و یا اینستاگرام مجموعه
دوچرخهسواری و و یا مسابقات شرح دهید.
ترویج استفاده از حمل
و نقل عمومی

راهنما:

 کم

⭕ متوسط

● زیاد

●● بسیار زیاد
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اقدام راهکاری پایداری

به پیمانکاران و یا فروشندگان مواد غذایی برآوردی از تعداد تماشاگران ،عوامل
برگزاری و ورزشکاران ارایه کنید تا آنها بتوانند به تعداد کافی مواد غذایی تهیه
کنند و از هدررفت آن جلوگیری شود.

از بستهبندیهای کوچک قهوه ،نسکافه ،شکر ،قند و  ...خودداری کنید (به شرط
رعایت جنبههای بهداشتی).

از فروشندگان بخواهید تا از فروش ژتون کاغذی و یا تبادل پول نقد خودداری
کنند و سیستم فروش آنالین را طراحی کنند و از بانکداری الکترونیک پیروی
کنند.

توان
آگاهسازی

به حداقل
رساندن اثر
●



●





●

آسانی
استفاده

جدول شماره ( :)18راهکارهای پایداری پیشنهادی برای مکان برگزاری مسابقات (بخش اصلی :غذا ،نوشیدنیها و تغذیه)  -براساس راهنمای ()FEI

اهداف

به حداقل رساندن تولید
پسماند

بهینهسازی و یا به حداقل

ترجیحًا از تولیدکنندگان و فروشندگان مواد غذایی بومی و محلی استفاده کنید
رساندن حمل و نقل بار
(هواپیما ،کامیون و غیره) (با شرط رعایت جنبههای بهداشتی).

شیوهانهم محیطزیستی مجموهعاهی سوارکاری و رپورش اسب

استفاده از محصوالت
پایدار (تولیدات محلی،

غیره)

●

●

حداقل یک وعده غذایی گیاهی را در برنامه غذایی قرار دهید تا مصرف گوشت
(قرمز) که مستلزم مصرف سوخت بیشتری است ،کمتر شود.

اصول تجارت و بازاریابی سبز را تشویق کنید.

●

●●

●●





●

●

●

⭕

●

غذاهای محلی ،فصلی و ارگانیک را ترویج کنید.

انتظارات خود را به فروشندگان و تامینکنندگان منتقل کنید و آنها را از نیازها
و انتظارات خود آگاه سازید.

از مشوقهای محیطزیستی برای فروش کاالها و مواد غذایی ارگانیک استفاده شود.

دقت شود که آب آشامیدنی صرف ًا از طریق بطریهای بستهبندی استاندارد
( )٪100 PETتوزیع و فروخته شود.

بازیافتی ،تجدیدپذیر ،در مورد سالمت و استاندارد بودن نوشیدنیهایی که در هنگام برگزاری مسابقات
گواهی شده ،غیرسمی و در مکان رویداد فروخته میشوند و یا تبلیغ میشوند ،مطمین شوید.

عمومی

فهرستی از تامینکنندگان و تولیدکنندگان بومی و محلی که میتوانند خدمات
محیطزیستی و محصوالت ارگانیک داشته باشند ،تهیه کنید و به اطالع عموم
برسانید.

تمامی قراردادها و تعهدات را براساس اصول پایداری تنظیم کنید (اصالحیه
اطالعرسانی و آگاهسازی
بزنید) در این زمینه و برای راحتی کار اقدام به تدوین دستورالعمل کنید.

راهنما:

 کم

متوسط

● زیاد

●● بسیار زیاد

●●

●●
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اقدام راهکاری پایداری

تمام کاغذ مصرفی در مجموعه را بازیافت کنید .از سطلهای تفکیک
زباله در بخشهای گوناگون مجموعه استفاده کنید.

اهداف

ترویج تفکیک پسماند و
بازیافت

جدول شماره ( :)19راهکارهای پایداری پیشنهادی برای مکان برگزاری مسابقات (بخش اصلی :کاربریهای حاضر در سایت)  -براساس راهنمای ()FEI

توان
آگاهسازی
●

●

به حداقل
رساندن اثر

آسانی
استفاده
●●

●

برای برقراری ارتباط با مخاطبان و مشتریان ،از وسایل و روشهای
سبز همانند وبسایتها ،پورتالها ،صفحات فضای مجازی ،آیمیل و
 ...بهره بگیرید.
از حسابداری الکترونیکی بهره بگیرید.
نوشیدنیها را در ظروف یکبار مصرف ارایه کنید.
از کاغذهایی که یک طرف آنها استفاده شده است ،بهعنوان کاغذ
یادداشت استفاده کنید.







●


●
●

لوازم و تجهیزات اضافی را دور نیاندازید .آنها را به موسسات خیریه
ببخشید و یا در سایت آگهی کنید.

●
●

●

صرف ًادر موارد ضروری از چاپگر (پرینتر) اسفاده کنید .تالش کنید از
هر دو روی کاغذ استفاده شود .به جای چاپ بروشور و یا بنر ،از ارسال
الکترونیکی (ایمیل) برای اطالعرسانی استفاده شود.

به حداقل رساندن تولید
پسماند

طوالنیتر کردن استفاده از
مواد ،مصالح و محصوالت
(اجاره ،استفاده دوباره ،انبار
از سالی به سال بعد)



برای آنکه بتوانید در آینده مجدداً از بنرها و پوسترها استفاده کنید،
بهتر است تا از عالمتگذاری و درج تاریخ در آنها خودداری شود.


شیوهانهم محیطزیستی مجموهعاهی سوارکاری و رپورش اسب

المپها و تجهیزات برقی را در مواقع عدم نیاز ،خاموش کنید.

●

⭕

انرژیهای تجدیدناپذیر

وسایل کممصرف که دارای برچسبهای انرژی استاندارد هستند را
به حداقل رساندن استفاده از جایگزین لوازم پرمصرف و غیراستاندارد کنید.

●

برای تهیه تجهیزات دفتری و اداری با تولیدکنندگان محلی و بومی
کار کنید.
کارکنان را با اصول و روشهای پایداری آشنا کنید.






از نور طبیعی که رایگان و اثربخش است استفاده کنید .ایستگاههای
تغذیه (کافه ،رستوران ،بوفه) و فضاهای کاری را به نحوی طراحی
کنید که از نور خورشید بهره بگیرند.

●
●

از پوشاک ارگانیک و الیاف طبیعی برای لباس کارکنان و خدمه
استفاده کنید.

●
●

●

استفاده از محصوالت پایدار
(تولیدات محلی ،بازیافتی،
تجدیدپذیر ،گواهی شده،
غیرسمی و غیره)

اطالعرسانی و آگاهسازی
عمومی

راهنما:

 کم

متوسط

● زیاد

●● بسیار زیاد
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به حداقل
رساندن اثر



اقدام راهکاری پایداری

با رقبا ارتباط الکترونیکی برقرار کنید (برای ثبتنام ،جدول مسابقات،
زمانبندی و )...
با تماشاگران ارتباط الکترونیکی برقرار کنید (برای بلیت ،برنامه رویداد
و )...
استفاده از المانهای تزیینی را کاهش دهید و تالش کنید تا طراحی
پایدار داشته باشید.





توان
آگاهسازی





●



●



●

آسانی
استفاده

جدول شماره ( :)20راهکارهای پایداری پیشنهادی برای مکان برگزاری مسابقات (بخش اصلی :مدیریت ،ارتباطات و بازاریابی)  -براساس راهنمای ()FEI

اهداف

به حداقل رساندن تولید پسماند

طوالنیتر کردن استفاده از مواد،

دوباره ،انبار از سالی به سال بعد)

مصالح و محصوالت (اجاره ،استفاده از نشانها و المانهایی که قابلیت استفاده مجدد دارند ،استفاده کنید.
برای تامین محصوالت و خدمات مورد نیاز خود ،از تامینکنندگان
محلی استفاده کنید (چاپ و نشر ،و )...

بهینهسازی و یا به حداقل رساندن به اندازه الزم نیرو استخدام کنید .اولویت بهکارگیری با نیروهای
محلی و بومی باشد.

،
(هواپیما
حمل و نقل شخصی
کامیون و غیره)
در صورت لزوم و فراهم بودن شرایط ،اجازه انجام کار در منزل را
بدهید (دورکاری) .با این کار از مصرف بیرویه انرژی و سوخت
جلوگیری کردهاید.

شیوهانهم محیطزیستی مجموهعاهی سوارکاری و رپورش اسب

جبران انتشار کربن

ردپای کربن خود را محاسبه کنید و از روشهای جبران کربن
الگوبرداری کنید.
برای گرفتن پرینت و یا کپی ،از کاغذهای استاندارد استفاده
کنید .کاغذهایی که دارای برچسبهای معتبر باشند (همانند

⭕





●●



●



«هزینه سبز» را در قیمت ورودی بگنجانید و از آن برای تامین
هزینههای پایداری مجموعه خود استفاده کنید (ترمیم زمین ،جبران
انتشار کربن ،ارتباطات سبز و )...
هزینههای پایداری را از زمان شروع برنامهریزی رویداد در نظر بگیرید.

در صورتی که قصد اهدای جایزه دارید ،از هدایای پایدار (سبز ،سازگار
با محیطزیست ،تهیه شده از مواد ارگانیک ،تولیدات محلی و )...
استفاده کنید.

.)FSC,Green Seal
استفاده از محصوالت پایدار
برای تهیه و توزیع بستههای اطالعاتی به مخاطبان ،رقبا ،مشتریان و
(تولیدات محلی ،بازیافتی،
 ...از محصوالت پایدار و ضوابط تجارت منصفانه استفاده کنید.
غیرسمی
شده،
تجدیدپذیر ،گواهی
و غیره)

تامین مالی سیاست پایداری

مورد نظر
●

●●

●
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اطالعرسانی و آگاهسازی عمومی

سازماندهی و هماهنگسازی
اقدامات مربوط به پایداری

راهنما:

 کم

متوسط

اهداف و رویکردهای پایداری مورد نظر خود را اعالم کنید و این
رویداد را به عنوان یک پدیده ورزشی پایدار تبلیغ کنید.

دستورالعملها و راهنمای محیطزیستی را کام ً
ال نمایش دهید تا مورد
احترام قرار گیرید.

●●
●●

●●

مطابق با خطمشی پایداری ،اطالعات محیطزیستی را در مورد استفاده
از انرژی ،حمل و نقل ،اسکان ،مدیریت پسماند و  ...به تماشاگران
منتقل کنید.
برای آزمایش رویکرد پایداری ،یک فردی را مسیول کنید.

برای انتقال جنبههای پایداری رویداد به تماشاگران و رسانهها،
میتوانید از برپایی یک غرفه در مکان برگزاری مسابقات استفاده
کنید .با این کار شرکتکنندگان احساس میکنند که بخشی از روند
پایداری این رویداد هستند.

●

از شرکتکنندگان و تماشاگران نظرسنجی کنید.

●●
●





●●

دادههای مورد نیاز را در این رویداد استخراج کنید و از آنها برای
تخمین و برنامهریزی رویدادهای آتی استفاده کنید.
● زیاد

●● بسیار زیاد

●

شیوهانهم محیطزیستی مجموهعاهی سوارکاری و رپورش اسب

اقدام راهکاری پایداری

از بستههای کوچک شامپو ،شکر ،صابون ،قهوه و  ...خودداری کنید.
خرید و استفاده از لیوانهای یکبار مصرف را ممنوع کنید.

اهداف

به حداقل رساندن تولید پسماند

توان
آگاهسازی

●



●●

آسانی
استفاده

جدول شماره ( :)21راهکارهای پایداری پیشنهادی برای مکان برگزاری مسابقات (بخش اصلی :اقامتی و پذیرایی)  -براساس راهنمای ()FEI

به حداقل
رساندن اثر





از آب باران و آب خاکستری استفاده مجدد کنید.

از دستگاههای کممصرف آب استفاده کنید (شیر آب و دوش آب،
تنظیمکنندههای آب حمام و توالتهای شستوشوی دوگانه و )...

طوالنیتر کردن استفاده از مواد،
مصالح و محصوالت (اجاره،
استفاده دوباره ،انبار از سالی به
سال بعد)

صرفهجویی در مصرف آب

مدیریت و تصفیه پساب

دفع آب خاکستری از توالتها باید با رعایت مالحظات بهداشتی انجام
شود و مستقیم ًا در محیطزیست و اکوسیستم رها نشود.
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به حداقل رساندن استفاده از
انرژیهای تجدیدناپذیر

توصیه به پیادهروی،
دوچرخهسواری و ترویج استفاده
از حمل و نقل عمومی

برای صرفهجویی در مصرف انرژی و آب بهتر است از حوله شخصی
استفاده شود.
●

●

●

به کارکنان در خصوص بازدید دورهای و منظم وسایل و تجهیزات
آموزش داده شود .در صورت عدم مصرف ،وسایل و تجهیزات تنظیم
و یا خاموش شوند (کولر ،پنکه ،یخچال بخاری ،مینیبار و )...
از روشها و تکنیکهای کارآمد انرژی استفاده کنید (همانند:
سیستمهای روشنایی هوشمند و کممصرف ،مینیبار کممصرف و )...

●

●

برای هتلها و مکانهای اقامت نظیر کمپها و  ...به جای کلیدهای
قدیمی از کلیدهای کارتی استفاده کنید تا در هنگام خروج افراد از
اتاقها ،چراغها و سایر وسایل سرمایشی و گرمایشی خاموش شوند.
تا حد امکان ،از انرژیهای تجدیدپذیر استفاده کنید.

هتلها و کمپهای مجاور مکان برگزاری رویداد را در اولویت انتخاب
قرار دهید.
از هتلها و مکانهای اقامتی بخواهدی تا دوچرخههای رایگان در
اختیار مسافران قرار دهند.

برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و پاک ،تسهیالت در
نظر بگیرید.
●



●

●●

●

●

شیوهانهم محیطزیستی مجموهعاهی سوارکاری و رپورش اسب

حفاظت از زیستگاههای طبیعی
محل و اطراف مکان برگزاری
رویداد

در خصوص حفاظت از طبیعت و اکوسیستمها و همچنین تنوع زیستی
به راهنمایان تورها و تمامی مخاطبان آموزش دهید.
ی خرید محصوالت مورد نیاز خود را بر مبنای سازگاری
خطمش 
محصوالت با محیطزیست و سیاستهای پایداری اجتماعی (نظیر

از پاککنندههایی که دارای برچسب استاندارد محیطزیستی هستند
و همچنین قابلیت تجزیهپذیری زیستی کامل (100درصد) را دارند،
خریداری کنید.







در مورد روشهای پایداری و اصول محیطزیستی به کارکنان خود
آموزش دهید.

برای انتخاب هتل و محل اقامت ورزشکاران و تماشاچیان و  ...بهتر
است مکانهای دارای تاییدیه محیطزیستی (همانند ایزو  )14000را
در اولویت قرار دهید.

استفاده از محصوالت پایدار
اولویت جوامع محلی و بومی) قرار دهید.
(تولیدات محلی ،بازیافتی،
تجدیدپذیر ،گواهی شده ،غیرسمی
و غیره)

اطالعرسانی و آگاهسازی عمومی

راهنما:

 کم

متوسط

● زیاد

●● بسیار زیاد

●

●

●

بخش سوم :مالحظات وژیه؛ ربگزاری رویدا داه و مسابقات
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بخش چهارم :سازوکار مدرییت سبز و ردیافت نشان وژیه
بخش چهارم :سازوکار مدیریت سبز و دریافت نشان ویژه
ماده  -34مدیران و مالکان مجموعههای سوارکاری و پرورش اسب برای اخذ نشان «باشگاه ورزشی
سبز» مراحل ذیل را باید طی کنند:
.1

1تحلیل وضع موجود و شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتهای مجموعه؛

.2

2تدوین خطمشی محیطزیستی برای مجموعه توسط مدیریت و یا با مشارکت
کمیته محیطزیست فدراسیون سوارکاری؛

.3

3رعایت و پیادهسازی اصول و مالحظات عمومی و اختصاصی مندرج در شیوهنامه؛

.4

4خوداظهاری از طریق مستندسازی و تهیه گزارش؛

.5

5درخواست بازبینی مجموعه توسط کمیته محیطزیست فدراسیون سوارکاری؛

.6

6بررسی و بازبینی سایت/مجموعه توسط کمیته محیطزیست فدراسیون (پس از رفع
نواقص و انجام اصالحات)؛

.7

7ارایه نتایج و گزارش نهایی بازبینی مجموعه به رییس فدراسیون؛

.8

8ارسال گزارش محیطزیستی مجموعه مورد بررسی توسط فدراسیون سوارکاری
به کمیسیون ورزش و محیطزیست کمیته ملی المپیک به همراه نامه درخواست
ارزیابی و ممیزی؛

.9

9ممیزی مجموعه توسط کمیسیون ورزش و محیطزیست؛

1010اعطای نشان «باشگاه ورزشی سبز» در صورت رعایت تمامی جنبههای پایداری
و تایید رییس کمیسیون.
1111پایش دورهای توسط کمیته محیطزیست فدراسیون و یا کمیسیون ورزش و
محیطزیست؛
1212تمدید نشان «باشگاه ورزشی سبز» در صورت تداوم اجرای مالحظات محیطزیستی
و عدم تمدید و یا بازپسگیری نشان ،در صورت اجرای نادرست مالحظات.
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تحلیل وضع موجود و شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتهای مجموعه

تدوین خطمشی محیطزیستی برای مجموعه توسط
مدیریت و یا با مشارکت کمیته محیطزیست
فدراسیون

رعایت و پیادهسازی اصول و مالحظات عمومی و اختصاصی
مندرج در شیوهنامه کمیته محیطزیست فدراسیون

رد

خوداظهاری و درخواست بازبینی مجموعه

بررسی و بازبینی سایت/مجموعه توسط کمیته محیطزیست
فدراسیون

رد

ارسال گزارش و نتایج ارزیابی به کمیسیون ورزش و
محیطزیست و درخواست ممیزی از سوی
کمیته محیط زیست فدراسیون

ارزیابی و ممیزی مجموعه توسط کمیسیون ورزش و محیطزیست

عدم تداوم
در اجرای

اعطای نشان «باشگاه ورزشی سبز»

مالحظات

پایش دورهای توسط کمیته محیطزیست فدراسیون و یا
کمیسیون

تمدید و یا بازپسگیری نشان

نگاره  .1فرآیند دریافت نشان «باشگاه ورزشی سبز»
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ماده  -35دریافت نشان «باشگاه ورزشی سبز» طی مراحلی که در ماده  34ذکر گردیده است،
امکانپذیر بوده و روش دیگری برای آن طراحی نگردیده است.

ماده  -36مرجع نهایی تایید صالحیت و اعطای نشان ،کمیسیون ورزش و محیطزیست کمیته ملی
المپیک خواهد بود.
ماده  -37نشان «باشگاه سبز» دارای تاریخ انقضا ( 2سال از زمان صدور) بوده و تمدید مجدد آن
مستلزم ممیزی دوباره میباشد.
تبصره  :1تمامی مجموعههای پرورش اسب و سوارکاری که موفق به دریافت نشان «باشگاه ورزشی
سبز» میگردند ،توسط کمیته محیطزیست فدراسیون سوارکاری و یا کمیسیون ورزش و محیطزیست
کمیته ملی المپیک مورد پایش دورهای قرار خواهند گرفت و در صورت عدم رعایت مالحظات
محیطزیستی ،نشان مربوطه فاقد اعتبار بوده و از سامانه حذف خواهد شد.
ماده  -38مجموعههایی که موفق به دریافت نشان «باشگاه ورزشی سبز» میشوند ،از مزایای ذیل
برخوردار خواهند بود:
درج نام و مشخصات مجموعه در سامانه فدراسیون سوارکاری ،پورتال سازمان حفاظت
محیطزیست و همچنین درگاه کمیسیون ورزش و محیطزیست کمیته ملی المپیک؛
دریافت لوح تقدیر از کمیته ملی المپیک؛
دریافت لوح تقدیر از مرکز آموزش محیطزیست و تربیت محیطبان سازمان حفاظت
محیطزیست؛
دریافت لوح تقدیر از فدراسیون سوارکاری؛
برگزاری یک برنامه نمادین و ترویجی با محوریت آموزش محیطزیست در محل مجموعه
با مشارکت همهجانبه سازمانهای ذینفع؛
معرفی مجموعه به سازمانهای بینالمللی و مرجع نظیر کمیته بینالمللی المپیک (،)IOC
برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد ( )UNEPو فدراسیون جهانی سوارکاری (.)FEI
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منابع مورد استفاده:
 -1آییننامه اجرایی بند (ز) ماده  38قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران
 -2آییننامه تاسیس باشگاههای سوارکاری .1399 .فدراسیون سوارکاری جمهوری اسالمی ایران.
 -3آییننامه جلوگیری از آلودگی آب .1373 .مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی 34 ،ص.
 -4دستورالعمل و راهنمای اجرای آییننامه نظام مدیریت سبز .1398 .سازمان حفاظت
محیطزیست ،دفتر ارزیابی زیست محیطی ،دبیرخانه نظام مدیریت سبز.
 -5دفتر کار سبز .1395 .آرش یوسفی ،دفتر آموزش محیطزیست؛ سازمان حفاظت محیطزیست.
 -6ضوابط و معیارهاي استقرار واحدها و فعالیتهاي صنعتی و تولیدي .1390 .سازمان حفاظت
محیطزیست.
 -7قوانین ،مقررات ،ضوابط و استانداردهای محیطزیست انسانی .1391 .شاعری .علی محمد،
رحمتی .علیرضا ،سازمان حفاظت محیطزیست ،تهران 339 ،ص.
 -8مدیریت سبز .1395 .یوسفی .آرش ،دفتر آموزش محیطزیست ،معاونت آموزش و پژوهش،
سازمان حفاظت محیطزیست ،تهران 59،ص.
 -9مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیطزیست و تعالی همهجانبه کشور .1387 .دفتر حقوقی
و امور مجلس ،سازمان حفاظت محیطزیست 368،ص.
 -10محتوای آموزشی عمومی مدیریت سبز .1399 .سازمان حفاظت محیطزیست ،دفتر ارزیابی
زیست محیطی ،دبیرخانه نظام مدیریت سبز.
 -11مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی ،خدماتی و معدنی .1397 .دفتر ارزیابی زیست
محیطی ،معاونت محیطزیست انسانی ،سازمان حفاظت محیطزیست 68 ،ص.
12-Manual on Sport and the Environment. 2000 International Olympic
.Committee, 121P
13-Sustainability handbook for event organizers, FEI, https://inside.fei.
org/system/files/FEI_Sustainability_Handbook_for_Event_Organisers.pdf
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 سازوکار مدرییت سبز و ردیافت نشان وژیه:بخش چهارم
واژگان تخصصی
انگلیسی
Hazardous Waste
Infection Wastes
Solid waste
Wild life refuge
Wetland
Destruction
Soil Degradation
Wastewater treatment

انگلیسی

 پسماند خطرناکPollution

 پسماندهای عفونیWater Pollution
 مواد زاید/  پسماندSoil pollution
جامد

پناهگاه حیاتوحش

تاالب

تخریب

Environment
Sound pollution
Air pollution
Environmental

 تخریب خاکEducation
تصفیه فاضالب

Air Conditioning

تهویه مطبوع

Reuse

Emission
Waste Disposal
Residence
Wastewater, Sewage
Soil Erosion
Arena
Urban area
Green Management
Protected area
Horseback Archery

Stable

 حفاظتClimate
 خروجیRenewable energy

دفع مواد زاید
سکونتگاه

 پساب/ فاضالب
فرسایش خاک

مانژ
محدوده شهری
مدیریت سبز

Recycling
Horse Riding Club
Box
Hygiene, Health
Occupational
Health
Environmental
Improvement
Paddock

 منطقه حفاظت شدهNational park

هنرهای رزمی سواره

آلودگی آب

آلودگی خاک
محیطزیست

آلودگی صوتی
آلودگی هوا

آموزش محیطزیستی

ارزیابی اثرات
محیطزیستی

Environmental Impact Assessment

Conservation, Protection

آلودگی

اثر گلخانهای

توسعه پایدار
حد مجاز

فارسی

Greenhouse Effect

Sustainable Development
Permissible Limit
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فارسی

Monitoring

استفاده مجدد

اصطبل
اقلیم

انرژی تجدیدپذیر
بازیافت

باشگاه سوارکاری

باکس

بهداشت
بهداشت حرفهای
بهسازی محیطی
پادوک

پارک ملی
پایش

پیوستها

ویپستاه
پیوست 1
آلودگی آب :تغییر مواد محلول یا معلق یا تغییر درجه حرارت و دیگر خواص فیزیکی و شیمیایی و
بیولوژیکی آب در حدی که آن را برای مصرفی که برای آن مقرر است ،مضر یا غیر مفید سازد.
فاضالب :هر نوع ماده مایع زاید حاصل از فعالیتهای صنعتی یا کشاورزی و دامداری یا شهری،
بیمارستانی و آزمایشگاهی و خانگی که به آب یا خاک تخلیه گردد.
مواد زاید جامد :هرگونه ماده جامدی که عرف ًا زاید محسوب میشود مانند زباله ،خاکروبه،
خاکستر ،جسد حیوانات ،ضایعات مراکز شهری و صنعتی و زواید حاصل از تصفیه ،اعم از شیمیایی و
بیولوژیک و همچنین فضوالت انسانی و حیوانی و مواد زاید بیمارستانها و غیره.
مواد زاید سمی و خطرناک :هر نوع ماده زاید آلودهکننده یا ترکیبی از مواد و ضایعاتی که دارای
قدرت صدمه و آسیب زیاد به سالمت انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان بوده یا بر اثر تماس و
تکرار دارای عوارض سو در آنها باشد و قابلیت آلوده ساختن آب و یا خاک را دارد.
آلودگی هوا :وجود و پخش یک یا چند آلودهکننده اعم از جامد ،مایع ،گاز ،تشعشع پرتوزا و
غیرپرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را بهطوری که زیانآور برای انسان و یا سایر
موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد ،تغییر دهد.
مواد زاید (پسماند) :به مواد جامد ،مایع و گاز (غیر از فاضالب) گفته میشود که به طور مستقیم
و یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زاید تلقی میشود .پسماندها شامل
پنج گروه میباشند :پسماند عادی ،پزشکی ،ویژه ،کشاورزی و صنعتی.
 -1پسماندهاي عادی:
به پسماندهايي گفته ميشود كه به صورت معمول از فعاليتهاي روزمره انسانها در شهرها،
روستاها و خارج از آنها توليد ميشود .از قبيل پسماندهاي خانگي و نخالههاي ساختمانی .پسماندهاي
عادي و در راس آنها پسماندهای خانگی ،مهمترين بخش مرتبط با شهروندان است .در راستای
مدیریت صحیح آنها ،اهداف ذيل تعقيب میگردند:
كاهش توليد پسماند؛
بازيافت و استفاده مجدد از پسماندها؛
دفع بهداشتی و سازگار با محيط زيست.
با انتشار پسماندهای شهري در محيط و يا تلنبار آن در حواشي شهرها ،به دلیل وجود مواد غذايي،
پناهگاههاي مناسب ،رطوبت ،محيط مناسبی براي توليد ،رشد و نمو حشرات ،جوندگان و ديگر موجودات
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موذي به وجود میآيد كه به علتهای مختلف موجب آلودگي محيط و انتشار بيماريهاي گوناگون
ميگردد .انتشار بوی نامطبوع و تولید شیرابه زباله نیز از دیگر پیامدهای محیطزیستی تولید ،انباشت
و دفع غیربهداشتی زبالههای شهری است .همچنین ،مشکل پخش شدن کیسههای پالستیکی و رها
کردن ظروف پالستیکی یکبارمصرف در طبیعت هم از مهمترین مشکالت ناشی از پسماندها میباشد.
 -2پسماندهاي پزشكی:
به تمامی پسماندهاي عفوني و زيانآور ناشي از بيمارستانها ،مراكز بهداشتي ،درماني ،آزمايشگاههاي
تخصصي طبي و ساير مراكز مشابه گفته ميشود.
 -3پسماندهاي ويژه:
وجود یکی از ویژگیهای قابلیت اشتعال ،خورندگی ،واکنشپذیری ،سمیت و بیماریزایی در
پسماند ،آن را در زمره پسماندهای ویژه قرار میدهد که به موجب آن نیازمند مدیریت خاص خواهد بود.
 -4پسماندهاي كشاورزی:
به پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي توليدي در بخش كشاورزي گفته ميشود .از قبيل فضوالت،
الشه حيوانات ،محصوالت كشاورزي فاسد يا غيرقابل مصرف.
 -4پسماندهاي صنعتی:
به تمامی پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي صنعتي و معدني ،پسماندهاي پااليشگاهي ،صنايع گاز،
نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته ميشود .از قبيل برادهها ،سرريزها و لجنهاي صنعتي.
آلودگی صوتی :عبارت است از پخش و انتشار هرگونه صوت و صدا و ارتعاش مربوط بیش از حد
مجاز و مقرر در فضای باز.
آلودگی خاک :آميختن يك يا چند ماده خارجي به خاك یا پخش آنها بر سطح خاک به ميزاني
كه كيفيت فيزيكي ،شيميايي يا زیستی آن را به نحوی تغییر دهد كه براي انسان يا ساير موجودات زنده
يا گياهان و يا آثار و ابنيه زيانآور باشد .اين تعريف ،آلودگي پوششهاي آبرفتي و سنگي سطح زمين را
نيز در برمیگیرد .مهمترین آالیندههای خاک کود شیمیایی ،شویندهها ،فاضالب ،آفتکش ها ،پسماند
و فرآوردههای نفتی میباشند.
اعمال روشهای نامناسب بهرهبرداری از خاک و آلوده کردن آن ،میتواند خاک را از چرخه تولید
خارج کرده و به تباهی این سرمایه ملی منجر گردد .پاکسازی و یا جایگزینی خاکهای آلوده غالب ًا
نیازمند پرداخت هزینههای سرسامآوری است و بنابراین ،مهمترین اصل ،حفظ خاک از آلودگی است.
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همچنین پاکسازی خاک آلوده بسیار زمانبر است و گاهی سالها طول میکشد.
برخی از مهمترین عوامل آلودگی خاک عبارتند از:
•عوامل طبیعی
•فعالیتهای صنعتی
•اکتشاف و معدنکاری
•فعالیتهای کشاورزی (مصرف کود ،سم)... ،
•فروریزهها و بارشهای جوی
•تخلیه و رهاسازی پسابها و فاضالبها بر سطح خاک
•تخلیه ،رهاسازی و دفن نامناسب پسماندها بر خاک
•روانابهای شهری و روستایی
•آبهای زیرزمینی آلوده
•سوانح حمل و نقل و خطوط انتقال مواد و محصوالت
•آلودگیهای ناشی از جنگ
تهدیدهای محیطزیستی که منجر به از دست رفتن خاک میگردند ،عبارتند از؛ فرسایش ،آلودگی،
غرقابی شدن ،بیابانگستری ،شورشدن ،تغییر کاربری زمینها (تبدیل مزرعهها ،مرتعها ،باغها و
جنگلها به مناطق مسکونی ،صنعتی) ،چرای بیرویه ،گرد و غبار ،آتشسوزی و فعالیتهای صنعتی.
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شیوهانهم محیطزیستی مجموهعاهی سوارکاری و رپورش اسب
پیوست 2
تعریف مناطق تحت حفاظت (چهارگانه)
ـ پارک ملی؛ به محدودهای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و بیشههای طبیعی و
اراضی جنگلی و دشت و آب و کوهستان اطالق میشود که نمایانگر نمونههای برجستهای از مظاهر
طبیعی ایران باشد و بهمنظور حفظ همیشگی وضع زندگی و طبیعی آن و همچنین ایجاد محیط مناسب
برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد رستنیها در شرایط کام ً
ال طبیعی تحت حفاظت قرار
میگیرد.
ـ آثار طبیعی ملی؛ عبارتند از پدیدههای نمونه و نادر گیاهی ،حیوانی ،اشکال یا مناظر کمنظیر
و کیفیات ویژه طبیعی زمین یا درختان کهنسال یادگار تاریخی که با منظور داشتن محدوده متناسبی
تحت حفاظت قرار میگیرد.
ـ پناهگاه حیاتوحش؛ به محدودهای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و بیشههای
طبیعی و اراضی جنگلی و دشت و آب و کوهستان اطالق میشود که دارای زیستگاه طبیعی نمونه
و شرایط اقلیمی خاصی برای جانوران وحشی بوده و به منظور حفظ و یا احیای این زیستگاه تحت
حفاظت قرار میگیرد.
ـ منطقه حفاظت شده؛ به محدودهای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و آب
و کوهستان اطالق میشود که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ و یا احیا
رستنیها و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده و تحت حفاظت قرار میگیرد.
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پیوست 3
بیشتر مصارف آب به كمك وسایل مختلفي مانند شیر آب ،سردوشي حمام و سیفون صورت
ميگیرد .متناسب با طراحي این وسایل ،میزان آب مصرفي براي انجام یك فعالیت خاص ،كم یا زیاد
ميشود .یکي از روشهاي حفظ و صرفهجویي آب ،ترغیب مصرفكنندگان به استفاده از وسایل و
شیرآالتي است كه كممصرف طراحي شدهاند .برخی از تجهیزات رایج کاهنده مصرف آب عبارتند از:
شیر اهرمی :شیر اهرمي شیري است كه با حركت اهرم به سمت باال و پایین جریان آب قطع
و وصل ميگردد و با حركت اهرم به سمت راست و چپ دماي آب تنظیم ميگردد .تاثیر استفاده از
شیر اهرمي بر مصرف آب تا حدود  30درصد ميباشد و چنانچه این شیر همراه با پرالتور باشد ،میزان
كاهش مصرف باالتر خواهد بود.
پرالتور (آبفشان) :پرالتور یا آبفشان نوعي از سرشیرهاي كاهنده مصرف بوده كه مکانیزم
عملکرد این دسته از شیرها براساس اختالط آب و هوا و در دو نوع روپیچ و توپیچ قابل دسترس ميباشد.
شیر پدالی :باز و بسته کردن این شیر از طریق یك پدال كه در سطح زمین و در كنار شیر قرار
ميگیرد انجام ميشود ،تنظیم دماي آب خروجي در هنگام نصب انجام ميشود .مزیت این شیر بر
شیرهاي الکترونیکي عدم نیاز آنها به برق و باتري ميباشد .از دیگر مزیتهاي آن عدم تماس دست
با شیر است كه مانع انتقال بیماري ميشود .شیرهاي پدالي حدود  50تا  70درصد منجر به كاهش
مصرف آب ميشود و چنانچه این شیر همراه با پرالتور باشد ،میزان كاهش مصرف باالتر خواهد بود.
شیر فتوالکتریک یا چشمی :با قرارگیري یك سنسور فتوالکترونیك در جلو علمك شیر نصب
شده كه با نزدیك كردن دست به سوي شیر ،جریان آب برقرار ميگردد .این شیر بهوسیله برق و یا
باتري كار ميكند و در زمان قطعي برق ميتواند قابل استفاده باشد .از مزایاي این شیر عدم تماس
دست با شیر و مانع انتقال بیماري ميشود .شیرهاي فتوالکترونیك یا چشمي حدود  50تا  70درصد
منجر به كاهش مصرف آب ميشود و چنانچه این شیر همراه با پرالتور باشد ،میزان كاهش مصرف
باالتر خواهد بود.
شیر فشاری :مکانیزم استفاده از این شیر كاهنده به گونهاي است كه فشار دكمهاي كه بر روي
شیر تعبیه شده است ،جریان آب برقرار و با رها كردن آن جریان آب قطع ميشود .البته اینگونه شیرها
نمونه قطع اتومات یا خودكار هم دارد .شیرهاي فتوالکترونیك یا چشمي حدود  50تا  80درصد منجر
به كاهش مصرف آب ميشود.
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