






شیوه انهم محیط زیستی مجموهع اهی 
سوارکاری و رپورش اسب 

تهیه شده در: 

فدراسیون سوارکاری جمهوری اسالمی ایران و کمیسیون ورزش و 

محیط زیست کمیته ملی المپیک. 

تحت نظارت: 

مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان

 سازمان حفاظت محیط زیست 

تالیف:

دکترشهرزادخرمنژادیان

 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی
 و رییس کمیته محیط زیست فدراسیون سوارکاری

دکترهومنبهمنپور

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی
 و عضو کمیسیون ورزش و محیط زیست کمیته ملی المپیک



شیوه نامه محیط زیستی مجموعه های سوارکاری و پرورش اسب 

 ناشر                                  :  نشرمعارف
تألیف                                  : دکتر شهرزاد خرم نژادیان - دکتر هومن بهمن پور 

ویراستار علمی               :  دکتر آرش یوسفی
ویراستاران ادبی              : مهندس فاطمه آرتا، مهندس منیژه خلیلی

طرح جلد و صفحه آرایی   : مهندس محسن خلیفه                   :  نقشآفرین                                           
: پژمان چاپ و صحافی                 

 نوبت چاپ                      :  اول
1399 :  سال چاپ                     

شمارگان                        : 500 نسخه
قیمت                              : 580000 ریال

شرح عکس                       : عکس روی جلد از: عباس محمدی - پشت جلد :گزارش محیط زیستی فدراسیون جهانی سوارکاری 
شابک                              : 978-964-2676-62-0

  ISBN :  978-964-2676-62-0

 
 سرشناسه                  خرم نژادیان ،   شهرزاد   

 عنوان و نام پدیدآور       

              
 مشخصات نشر            تهران: معارف  ، ۱۳۹۹. 

 مشخصات ظاهری             ۱۰۰ص. 
 شابک             ۵۸۰۰۰۰ ریال 978-964-2676-65-1    

 وضعیت فهرست نویسی           فیپا
 موضوع             مزارع پرورش اسب -- جنبه های زیست محیطی

Horse farms -- Environmental aspects                         موضوع 
 موضوع             مزارع پرورش اسب -- ایران -- جنبه های زیست محیطی

Horse farms -- Environmental aspects -- Iran             موضوع 
 موضوع             باشگاه های سوارکاری

Riding clubs             موضوع 
 موضوع             ورزش -- تسهیالت -- جنبه های زیست محیطی

Sports facilities -- Environmental aspects             موضوع 
 موضوع                حفاظت محیط زیست -- ایران

Environmental protection -- Iran             موضوع 
 شناسه افزوده               بهمن پور ، هومن،   ۱۳۵۶ -   

 شناسه افزوده               فدراسیون سوارکاری جمهوری اسالمی ایران
 شناسه افزوده            ایران. کمیته ملی المپیک. کمیسیون ورزش و محیط زیست

 شناسه افزوده            سازمان حفاظت محیط  زیست. مرکز آموزش محیط  زیست و تربیت محیط بان
   SF۲۹۰                رده بندی کنگره 

 رده بندی دیویی                        ۶۳۶/۱۰۱   
 شماره کتابشناسی ملی             ۷۵۳۲۱۶۰  

 وضعیت رکورد            فیپا
تاریخ درخواست             ۱۳۹۹/۱۱/۲۷  

تاریخ پاسخگویی              
کد پیگیری                         ۷۵۳۱۲۲۶

شیوه نامه محیط زیستی مجموعه های سوارکاری و پرورش اسب/ تالیف: شهرزاد خرم نژادیان،هومن بهمن پور؛ 
تهیه شده در فدراسیون سوارکاری جمهوری اسالمی ایران و کمیسیون ورزش و محیط زیست کمیته ملی 

المپیک  ؛ تحت نظارت مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان سازمان حفاظت محیط زیست. 



فهرست مطالب

شماره صفحهعنوان

۷پیشگفتار
۱۳بخش اول: مالحظات عمومی

۲۷بخش دوم: مالحظات اختصاصی 
۲۷تصفیه فاضالب

۳۳مدیریت پسماند و مواد زاید جامد
4۰مدیریت انرژی

4۸کیفیت هوا
4۸مدیریت ایمنی و بهداشت )حرفه ای(

۵4مدیریت فضای سبز
۶۱بخش سوم: مالحظات ویژه؛ برگزاری رویدادها و مسابقات
۸۹بخش چهارم: سازوکار مدیریت سبز و دریافت نشان ویژه

۹۲منابع مورد استفاده
۹۳واژگان تخصصی

۹۷پیوست ها





پیشگفتار

یک رویداد ورزشي بهتر از هر رویداد دیگري مي تواند منبع الهامي براي جامعه باشد و ذهن افراد را به 
تسخیر خود درآورد. ورزش؛ تجسم اصول و موازین اخالقي و نظام ارزشي خاص خود را دارد. همچنین، 
از روحیات ورزشکاري، مبتني بر مسابقات جوانمردانه، احترام،  ورزش بر نمایش عرصه هاي مختلفي 
دوستي، تالش براي دستیابي به برتري و رفع هرگونه مانع بر سر این راه داللت دارد. محیط زیست 
ایفاگران اصلي  نیز همچون ورزش، حد و مرز و عرصه جغرافیایی نمي شناسد. ورزشکاران به عنوان 

فعالیت هاي ورزشي می توانند الگوهاي عملکردي مناسبي در این خصوص باشند. 

در چند سال گذشته، موضوع ورزش و محیط زیست به طور گسترده اي مطرح شده و از ورزش به 
عنوان ابزاري به منظور دستیابي به اصول توسعه پایدار نام برده مي شود. ورزش و محیط زیست در ارتباط 
تنگاتنگي با یکدیگر مي باشند، چنان که آلودگي هاي محیط زیستی بر سالمت و کارایي افراد در زمان 
تمرین و اجراي آموزش هاي مختلف تاثیر گذارد بوده و سالمت ورزشکاران را به مخاطره مي اندازد. در 
سال ۱۹۹۶ میالدی، منشور المپیک اصالح و محیط زیست به عنوان سومین رکن منشور المپیک )پس 
از ورزش و فرهنگ( مطرح گردید. از آن زمان تا به حال، اقدامات چشمگیري در فضاها و اماکن ورزشی 

در زمینه حفاظت از محیط زیست، صورت گرفته است. 

از آن جا که سوارکاری جزو معدود رشته های ورزشی است که در آن انسان با یک موجود زنده در 
ارتباط می باشد، بنابراین؛ سالمت انسان و حیوان به طور توامان مدنظر قرار می گیرد. با عنایت به آن  که 
پرورش اسب و توسعه سوارکاری در جهت رشد اقتصادی، بهبود معیشت روستاییان و اشتغال زایی در 
خور توجه است، بنابراین؛ توجه به حفظ محیط زیست از سوی مجموعه های سوارکاری و پرورش اسب، 
اهمیت به سزایی دارد. متاسفانه مکان یابی و جانمایی اکثر مجموعه های سوارکاری و پرورش اسب در 
کشور از الگوی مشخص و مدونی تبعیت نمی کند، به طوری که قرارگیری مجموعه های سوارکاری 
در سطح کشور، اغلب پراکنده و ناهمگون می باشد. از سوی دیگر، برنامه ریزان توجه چندانی به این 
مقوله نداشته  و مکانی مناسب و شایسته را برای صنعت اسب در نظر نگرفته اند. بسیاری از مجموعه ها 
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و مراکز ویژه پرورش اسب و سوارکاری در محیط  پیرامونی شهرها واقع شده اند و همزمان با رشد و 
توسعه شهرها، بافت مسکونی شهری به مجموعه های سوارکاری و پرورش اسب نزدیک شده و در 
مجاورت آن ها قرار گرفته است. به دلیل همجواری این مجموعه ها با مراکز شهری و سکونتگاهی، 
سوارکاری  می گردد.  مطرح  پیش  از  بیش  آن ها  در  محیط زیست  مدیریت  اصول  به کارگیری  اهمیت 
مانند هر فعالیتی بر محیط زیست اثرگذار بوده و از آن جا که این ورزش در ارتباط مستقیم با طبیعت و 

محیط زیست می باشد، رعایت الزامات محیط زیستی در مجموعه ها مورد توجه می باشد.
نظر به آن که مجوزهای محیط زیستی توسط سازمان حفاظت محیط زیست صادر می گردد، رعایت 
تمامی  مدنظر  اجتماعی  و  حرفه ای  الزام  یک  عنوان  به  مرتبط،  ضوابط  و  استانداردها  به کارگیری  و 
اقلیمی و محیطی در مناطق مختلف  به شرایط  با توجه  مشاغل و صنوف می باشد. بدیهی است که 
کشور، بخشی از این الزامات و مالحظات، با اندکی تفاوت همراه می باشد. براساس طبقه بندی صنایع 
در  سوارکاری،  باشگاههای  و  کشاورزی«  صنایع  »گروه  در  اسب،  پرورش  مجموعه های  کشور،  در 
»گروه خدمات« تقسیم بندی شده اند. با عنایت به رویکرد محیط زیستی کمیته ملی المپیک و فدراسیون 
سوارکاری جمهوری اسالمی ایران، مجموعه های سوارکاری نیز ملزم به رعایت الزامات محیط زیستی 
مرتبط می باشند. بر این اساس و به منظور اجرای هر چه بهتر دستورالعمل های محیط زیستی در ساختار 
ورزش کشور، تفاهم نامه سه جانبه میان کمیسیون ورزش و محیط زیست کمیته ملی المپیک، فدراسیون 
امضا  به  محیط زیست  حفاظت  سازمان  محیطبان  تربیت  و  محیط زیست  آموزش  مرکز  و  سوارکاری 
رسیده است. این تفاهم نامه مشتمل بر تعهداتی است که هر یک از طرفین در راستای رسالت کاری 

و تخصصی خود و برای ارتقای سطح کیفی جنبه های پایداری در فعالیت های ورزشی تقبل کرده اند. 
نظر به آنکه پایداری محیط زیستی در ورزش شامل جنبه های متعدد و متنوعی می باشد، در شیوه نامه 

حاضر، بخش مهمی از این گونه الزامات و مالحظات تدوین و ارایه شده است. 
ویژه  مالحظات  اختصاصی،  مالحظات  عمومی،  )مالحظات  بخش  چهار  در  که  پیشرو،  شیوه نامه 
تبدیل  به منظور  راهنمایی  عنوان  به  است،  شده  تنظیم  و  تهیه  ماده   ۳۸ و  سبز(  مدیریت  سازوکار  و 
مجموعه های سوارکاری به "مجموعه های ورزشی سبز" منتشر می گردد. هدف از تهیه این سند، 
کمک به مدیران و صاحبان مجموعه های سوارکاری، سوارکاران و سایر عالقمندان این رشته ورزشی 
از تخریب محیط زیست و  اثرات سوء و هزینه های ناشی  از محیط زیست و کاهش  به منظور حفاظت 
منابع طبیعی می باشد. این شیوه نامه یک رویکرد سیستماتیک برای مدیریت محیط زیستی مجموعه های 
سوارکاری می باشد و در برگیرنده الزامات محیط زیستی است که هر باشگاه باید از آن ها برخوردار باشد.
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خاطر نشان می گردد، این شیوه نامه هر ساله مورد بازنگری قرار خواهد گرفت تا براساس جدیدترین 
استانداردها و مالحظات بین المللی و ملی تنظیم و منتشر شود. همچنین؛ از آن جا که در حال حاضر، 
راهنمای مجزا و ویژه ای در خصوص مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست )HSE-MS( برای ورزش 
کشور تهیه نشده است، در این شیوه نامه رهنمودهایی در زمینه محیط زیست، ایمنی بهداشتی و ایمنی 

فردی نیز بیان شده است.  
 امید است تا این شیوه نامه مورد بهره برداری مدیران و صاحبان مجموعه های سوارکاری و پرورش 
شاخص های  کیفی  و  کمی  سطح  ارتقای  در  موثر  گامی  طریق،  این  از  تا  گیرد  قرار  کشور،  اسب 

محیط زیستی در فضاها و اماکن ورزشی برداشته شود. 

دکتر مهرافزا منوچهری

رییس کمیسیون ورزش و 
محیط زیست کمیته ملی المپیک

دکتر آرش یوسفی

رییس مرکز آموزش محیط زیست و 
تربیت محیط بانی

دکتر مسعود خلیلی

رییس فدراسیون سوارکاری

پیشگفتار
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ماده 1- برخی از تعاریف و مفاهیم به کار رفته در این شیوه نامه، به قرار ذیل می باشند:
عبارت  به  دارد.  زندگي جریان  آن ها  در  از همه محیط هایي که  است  عبارت  الف( محیط زیست: 
دیگر، مجموعه اي از عوامل فیزیکي خارجي و موجودات زنده که با هم در کنش هستند، محیط زیست 
را تشکیل مي دهند. محیط زیست در برگیرنده سه نوع محیط طبیعی، اجتماعی و مصنوع است )دانشنامه 

محیط زیست، ۱۳۹۹(. 

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 به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و 

یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد )قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مصوب ۱۳۵۵(. 
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، ۱۳۷۹(. 
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 می شود )پیوست ۱(. 
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 محیط زیست، اقتصاد و اجتماع به طور 

یکپارچه می باشد )کمیسیون برانت لند، ۱۹۸۷(. 
ج( مدیریت سبز: مجموعه ای از مطالعات و اقدامات جامع، هدفمند و مستمری است که در سطوح 
مختلف یک سازمان صورت می گیرد تا وضعیت موجود را برای نیل به وضعیت بهتر ارتقا و تداوم بخشد 

)آیین نامه اجرایی مدیریت سبز، مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۹ هیات وزیران(.  
چ( سکونتگاه : عبارت است از تمامی شهرها، روستاها، شهرک هاي مسکونی و مجتمع هاي مسکونی 
که داراي حداقل بیست خانوار ساکن می باشند. مالک تشخیص جمعیت خانوار، آخرین سرشماري مرکز 

آمار ایران می باشد.
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 الزم االجرا می باشد. شهرداري ها 
عالوه بر اجراي طرح هاي 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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سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز بر عهده دارند )ماده ۱ قانون تعاریف 
محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸4/۱۰/۱4(. 

تبصره 1: محدوده شهرهایی که به تازگی از روستا به شهر تبدیل شده اند، تا زمانی که براي آن، طرح 
جامع یا هادي شهري به تصویب نرسیده باشد، همان محدوده طرح هادي روستایی خواهد بود. 

و  نظارت  که  شهر  محدوده  پیرامون  بالفصل  اراضی  از  قسمتی  از  است  عبارت  شهر:  حریم  خ( 
تجاوز  مربوط  بخش  و  شهرستان  کشوري  تقسیمات  مرز  از  و  دارد  ضرورت  آن  در  شهرداري  کنترل 
ننماید. به منظور حفظ اراضی الزم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی 
کشاورزي، باغها و جنگل ها، هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر 
تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح هاي جامع و هادي امکان پذیر خواهد بود )ماده ۲ قانون 

تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸4/۱۰/۱4(.

د( محدوده روستا: عبارت است از محدوده اي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره 
طرح هادي روستایی که با رعایت مصوبات طرح هاي باال دست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط 
عهده دار  را  محدوده  داخل  در  ساز  و  ساخت  گونه  هر  احداث  بر  نظارت  و  کنترل  می رسد. دهیاري ها 

خواهند بود )ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸4/۱۰/۱4(.
تبصره 2: روستاهایی که در حریم شهرها واقع می شوند، 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 3: روستاهایی که به موجب طرح هاي 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 آن ها در قالب طرح هاي 
جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیت هاي روستایی تهیه و مالک عمل 

قرار خواهد گرفت.
تبصره 4: محدوده 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 می رسد.
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، پارک 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 می باشد )ابالغیه شماره ۳۰۰/۳۱۰/۱۷۹۷۰ 
مورخ ۱۳۸۹/۳/۲۶ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران(.

ر( کاربری اراضی روستا: عبارت است از کاربرد یا استفاده اي که از یک قطعه زمین، محدوده 
هادي  طرح  اجراي  و  تهیه  فرایند  در  که  کاربري هایی  می گیرد. عمده  صورت  مشخص  فضاي  یا  و 
فرهنگی،  درمانی،  آموزشی،  تجاري،  مسکونی،  کاربري  شامل  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  روستایی 
اداري، انتظامی، مذهبی، تاسیسات و تجهیزات روستایی، ورزشی، صنعتی و کارگاهی، زراعی، باغات، 

دامداري و بایر می باشد. 
ز( پهنه های حریم شهر: به استناد مصوبه ۳۰۰/۵۹۶۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ شورای عالی شهرسازی 

و معماری پهنه های پنجگانه حریم شهرها شامل تمام یا برخی از موارد ذیل خواهد بود: 
1- پهنهحفاظت: پهنه اي است که در آن تاکید بر حفظ وضعیت طبیعی موجود و جلوگیري از دخل 
و  آبخوان  محدوده هاي  محیط زیست،  حفاظت  چهارگانه  مناطق  بر  مشتمل  و  است  در آن  و تصرف 
سفره های آب زیرزمینی، جنگل و اراضی جنگلی، عرصه ها و حرایم آثار با ارزش تاریخی، فرهنگی و 

طبیعی ثبتی و ارزشمند و سایر عرصه هایی است که به هر دلیل حفاظت از آن ها ضروري است.
2- پهنهکشاورزی: پهنه اي است شامل کلیه عرصه هاي باغی، زراعی مرتبط با تولید محصوالت 

کشاورزی.
3- پهنهمراتع: پهنه اي است شامل مراتع درجه یک، دو و سه.

4- پهنهطبیعی: پهنه اي است شامل عرصه هاي منابع طبیعی فاقد پوشش مرتعی و جنگلی.

5- پهنهسطوحآبی: )طبیعی و مصنوعی( نظیر دریاچه ها، تاالب ها، رودخانه ها و مسیل ها، مخازن 
سدها و حرایم کمی و کیفی آن ها و غیره.

ژ( مجتمع های صنفی: مکانی است دارای محدوده و مساحت معین با امکانات زیربنایی و خدمات 
ضروري براي استقرار مجموعه اي از واحدهاي صنفی آالینده، عمده فروشی ها و مانند آن ها )برابر ماده 
۱ آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، مصوب ۱۳۸۷/۷/۱۸ وزیران عضو کارگروه حل مشکالت 

اصناف(.

س( حریم کمی و کیفی آب: حریم کمی و کیفی و منابع آب سطحی مطابق بند )خ( اصالحی ماده 
)۱( آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها،  مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های 
آبرسانی، آبیاری و زهکشی )موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۷۷/ت/۲۹۱۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۸ هیات 

وزیران( با اصالحیه های بعدی، چنین تبیین شده است:
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- رودخانه: مجرایی طبیعی که آب به طور دایم یا فصلی در آن جریان داشته باشد.

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

- حریم: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه هاي طبیعی 
است 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، رودخانه ها و مسیل ها )اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند( و 
مرداب ها و برکه هاي طبیعی براي عملیات الیروبی و بهره برداري، از یک تا بیست متر و براي حفاظت 
کیفی آب رودخانه ها، انهار طبیعی و برکه هاي تأمین کننده آب شرب مقطوعاً یکصد و پنجاه متر خواهد بود.

- حریم کیفی آب های زیرزمینی: عبارت است از تعیین محدوده ها یا حریم هاي حفاظت کیفی در 
چندین سطح براي منابع آب زیرزمینی در مقابل آالینده هاي ناشی از فعالیت هاي انسانی که براي هر 
غالبًا  انسانی وضع می گردد.  فعالیت های  تغییرات خاص  و  از سطوح حریم کیفی، محدودیت ها  کدام 
اصطالح »آب زیرزمینی« را به آب های زیر سطح زمین که قابل برداشت به وسیله چاه، چشمه و قنات 

است، به کار می برند. این گونه آب ها بیشتر در اعماق ۵۰ تا ۱۰۰ متری زمین انباشته شده اند. 
ش( چاه جاذب: عبارت است از حفره یا گودالی که قابلیت جذب داشته و کف آن تا باالترین سطح 

ایستابی حداقل ۳ متر فاصله داشته باشد. 
ص( ترانشه جذبی: عبارت است از مجموعه ای از کانال های افقی که فاضالب به منظور جذب در 

زمین به آن ها تخلیه شده و کف آن ها از باالترین سطح ایستابی حداقل ۳ متر باشد. 
ض( کنارگذر: کانالي است که فاضالب را بدون عبور از بخشي از تصفیه خانه یا کل آن به بخش 

دیگر  و یا کانال خروجي هدایت کند.
ط( مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست: عبارت است از مناطق با ارزش 
مناطق  سازمان،  این  مدیریت می شوند.  ایران  محیط زیست  سازمان حفاظت  توسط  که  محیط زیستی 
حفاظت شده ایران را در قالب ذخیره گاه های زیست کره، مناطق چهارگانه )پارک های ملی، آثار طبیعی 
ملی، پناهگاه های حیات وحش، مناطق حفاظت شده( و مناطق شکار ممنوع تحت حفاظت دارد. این 
ارزشمند اکولوژیکی و ژنتیکی گیاهی و جانوری می باشند. براساس ماده ۳  مناطق واجد ویژگی های 
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، تعیین و تصویب حدود این مناطق بر عهده شورایعالی حفاظت 

محیط زیست کشور است )پیوست ۲(.  
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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 ۱۹۷۱ که طبیعتًا ایران نیز جزو آن است، تاالب به 
این ترتیب معرفی شده است: »تاالب ها شامل مرداب ها و باتالق ها و لجن زارها یا آب هاي طبیعی یا 
مصنوعی اعم از دایمی یا موقت هستند که آب هاي شیرین، تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاري 
یافت می شود، مانند آب هاي دریا که عمق آن ها در پایین ترین نقطه جزر از شش متر تجاوز ننماید )بند 

»ج« ماده ۱ قانون مستحدثات و اراضی ساحلی - مصوب ۱۳۵4(. 

ع( باشگاه سوارکاری: باشگاه سوارکاری موسسه ای است که با هدف تعلیم و تقویت قوای جسمی 
و روحی افراد و سالم سازی 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 آئین نامه اجرایی قانون 
اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت تأسیس و اداره می شود )فدراسیون 

سوارکاری، ۱۳۹۹(.

غ( مانژ: عبارت است از میدان اجرای مسابقه یا تمرین در رشته های مختلف سوارکاری.
ف( اصطبل: به محلی گفته می شود که در آن تعدادی باکس برای نگهداری اسب تعبیه شده باشد.

ق(  باکس: محل نگهداری اسب، باکس نامیده می شود.
ک( پادوک: عبارت از محل رهاسازی اسب ها در فضای آزاد و محصور می باشد.

گ( هنرهای رزمی سواره: عبارت است از اجرای مسابقات رزمی سوارکاری مانند تیراندازی، 
تیروکمان و حرکات نمایشی بر روی اسب در میدان.

ل( سه روزه: انجام مسابقات درساژ، پرش از مانع و پرش از موانع طبیعی و ثابت ایجاد شده 
طی سه روز در مسیر تعیین شده.

ماده 2- مکان یابی، احداث، بهره برداري و طرح های توسعه آتی مجموعه های سوارکاری و پرورش 
اسب، منوط به رعایت ضوابط و استانداردهای محیط زیستی مندرج در این شیوه نامه می باشد. 

ماده 3- تعاریف و حداقل استانداردهای باشگاه های سوارکاری مطابق جداول شماره ۱ تا ۳ می باشد:
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جدول شماره )1(: ویژگی ها و استانداردهای باشگاه سوارکاری مبتدی

تعریف: 

از آن جا که در سطح کشور افراد زیادی با حداقل متراژ زمین اقدام به نگهداری، تولید و پرورش اسب 
با حداقل  باشگاه ها  این  قرار می گیرند.  آماتوری  باشگاه های  رده  در  افراد  از  گروه  این  بنابراین  می نمایند، 
سرمایه گذاری براساس شرایط جغرافیایی محل تاسیس می توانند در امر تولید و پرورش اسب های بومی بسیار 
تاثیرگذار باشند. از آن جا که اکثر این افراد در مناطق محروم اقدام به تاسیس باشگاه کرده اند، بنابراین به منظور 
حمایت از تولیدکنندگان داخلی خصوصاً در مناطق محروم، این گروه به طبقه بندی باشگاه های سوارکاری در 

ایران اضافه شده است. 
استانداردها:

۱-۱- مساحت زمین حداقل ۳ هزار مترمربع باشد.
۱-۲- تعداد باکس ها حداقل ۱۰ باکس، مساحت هر باکس ۳ × ۳ )۹ مترمربع(

۱-۳- اصطبل باید دارای نور کافی و امکانات تهویه باشد.
تبصره 1: در صورت نگهداری از اسب های بومی و یا کاسپین می توان ابعاد باکس ها را براساس نوع اسب 

کم تر در نظر گرفت.
۱-4- ساختمان اداری: باشگاه ها برای انجام امور ثبت نام و غیره نیازمند محلی به عنوان دفتر می باشند که 

باید متناسب با تعداد اعضاء و نیازهای اداری ساخته شود.
۱-۵- جایگاه نعل بندی و شست وشوی اسب: فضایی در اصطبل و یا اطراف آن برای شست وشوی دست 

و پای اسب و انجام نعل بندی است.
۱-۶- انبار علیق و علوفه: حداقل ۶۰ مترمربع با ارتفاع بیش از 4 متر برای نگهداری علوفه و جو و سبوس 

و کنسانتره. 
دارای درب  و  به صورت مجزا  زنانه  و ۲ سرویس  مردانه  بهداشتی: حداقل ۲ سرویس  ۱-۷- سرویس 

ورودی جداگانه. 
۱-۸- نمازخانه: اتاقی برای انجام فریضه نماز که می تواند مشترکًا با رختکن استفاده گردد.

۱-۹- لوازم اطفاء حریق: وجود کپسول های آتش نشانی و غیره به میزان مورد نیاز تا در صورت بروز حادثه 
مورد استقاده قرار گیرد. بیمۀ آتش سوزی باشگاه و اسب های موجود آن پیشنهاد می گردد.



بخش اول: مالحظات عمومی

۱۹

جدول شماره )2(: ویژگی ها و استانداردهای باشگاه سوارکاری غیرحرفه ای )آماتوری(

تعریف: 
آموزش  دوره های  برگزاری  اسب،  نگهداری  و  پانسیون  امکانات  حداقل  دارای  غیرحرفه ای  باشگاه های 
سوارکار و تعلیم و تربیت اسب در حد آموزش های متوسط هستند و از آن جا 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:
۱-۱- مساحت زمین حداقل ۶ هزار مترمربع باشد.

۱-۲- تعداد باکس ها حداقل ۲۰ باکس، مساحت هر باکس ۳ × ۳ )۹ مترمربع(
۱-۳- اصطبل باید دارای نور کافی و امکانات تهویه باشد.

تبصره 1: در صورت نگهداری از اسب های بومی و یا کاسپین می توان ابعاد باکس ها را براساس نوع اسب کم تر 
در نظر گرفت.

۱-4- مانژ تمرین و آموزش هر دو جمعا به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع با بستر و حصار مناسب با امکان آبپاشی باشد.
تبصره 2: برای تأسیس باشگاه های غیرحرفه ای )آماتوری( برای هر۲۰ رأس اسب، حداقل ۲۵۰۰ مترمربع مانژ 

تمرین و آموزش شامل مانژ بیضی مورد نیاز می باشد.
۱-۵- رختکن: هر باشگاه متناسب با تعداد اعضاء باید فضایی را برای تعویض لباس سوارکاران خانم و آقا به صورت 

مجزا داشته باشد.
۱-۶- ساختمان اداری: باشگاه ها برای انجام امور ثبت نام و غیره نیازمند محلی به عنوان دفتر می باشند که باید 

متناسب با تعداد اعضاء و نیازهای اداری ساخته شود.
۱-۷- زین خانه: محل نگهداری زین و برگ سوارکاری می باشد که باید در محیطی ایمن ساخته شود.

۱-۸- جایگاه نعل بندی و شست وشوی اسب: فضایی در اصطبل و یا اطراف آن برای شست وشوی دست و پای 
اسب و انجام نعل بندی است.

۱-۹- انبار علیق و علوفه: حداقل ۶۰ مترمربع با ارتفاع بیش از 4 متر برای نگهداری علوفه، جو، سبوس و کنسانتره. 
۱-۱۰- سرویس بهداشتی: حداقل ۲ سرویس مردانه و ۲ سرویس زنانه به صورت مجزا و جداگانه. 

۱-۱۱- نمازخانه: اتاقی به منظور انجام فریضه نماز که می تواند مشترکاً با رختکن استفاده گردد.
۱-۱۲- بوفه: محل پذیرایی و ارائه خدمات به اعضاء باشگاه براساس تعداد اعضاء و نیاز باشگاه باید ساخته شود.

۱-۱۳- لوازم اطفاء حریق: وجود کپسول های آتش نشانی و غیره به میزان مورد نیاز تا در صورت بروز حادثه مورد 
استقاده قرار گیرد. بیمۀ آتش سوزی باشگاه و اسب های موجود آن پیشنهاد می گردد.

آنان جنبه  )پانسیون( اشتغال می ورزند و فعالیت  باشگاه هایی که صرفا به نگهداری اسب  تبصره ۳: در مورد 
آموزش های سوارکاری ندارد )مانند پرورش اسب های زیبائی و ...( حداقل مساحت زمین در اختیار به ۲ هزار 

مترمربع کاهش یافته و نیازمند احداث رختکن، زین خانه نیستند.
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جدول شماره )3(: ویژگی ها و استانداردهای باشگاه سوارکاری حرفه ای

تعریف: 
باشگاه های حرفه ای به باشگاهی گفته می شود که عالوه بر شرایط باشگاه های غیرحرفه ای، دارای حداقل 
امکان  آن ها  در  و  بوده  بین المللی  و  ملی  رسمی  مسابقات  برگزاری  برای  نیاز  مورد  میادین  و  امکانات 

آموزش های سوارکاری در رده های حرفه ای و قهرمانی مهیا باشد.
تبصره 1: برگزاری مسابقات در تمامی رشته های مذکور منوط به کسب مجوز از فدراسیون و هیأت های 

استانی می باشد. 

استانداردها:

۱-۱- مساحت زمین حداقل ۲۱ هزار مترمربع باشد.
۱-۲- تعداد باکس ها حداقل ۵۰ باکس، هر باکس به مساحت ۹ مترمربع
۱-۳- مانژ تمرین و آموزش هر دو جمعًا به مساحت ۳۵۰۰ متر مترمربع 

۱-4- مانژ مسابقه: حداقل به ابعاد ۷۰ × ۵۰ متر
۱-۵- جایگاه داوران: پشت به خورشید و حداقل یک متر باالتر از سطح زمین باید با گنجایش حداقل ۵ 

نفر ساخته شود.
۱-۶- سرویس بهداشتی: حداقل ۶ واحد، ۳ واحد مردانه، ۳ واحد زنانه با درب ورودی جداگانه.

برای  موقت  نگهداری  هفته  یک  برای  میهمان  اسب های  نگهداری  برای  مناسب  محل  تعبیه   -۷-۱
اسب های مسابقات مختلف با ساختار فیزیکی پرتابل. 

۱-۸- پارکینگ: به گنجایش خودروهای اعضاء و هنگام برگزاری مسابقات به گنجایش خودرو مهمانان 
و تماشاچیان.

استاندارد  باید دارای  برگزاری مسابقات ملی  برای  ۱-۹- بستر مانژ مسابقه و تمرین: بستر مانژ مسابقه 
ملی و برای مسابقات بین المللی باید دارای استاندارد بین المللی بوده و در هر دو مورد به تأیید فدراسیون 

سوارکاری رسیده باشد.

۱-۱۰- امکانات آبپاشی مناسب به منظور جلوگیری از بروز گرد و خاک در مانژ و زهکشی استاندارد کف 
مانژ.

۱-۱۱-  تأمین امکانات اولیه فوریت های پزشکی و دامپزشکی.
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استقرار واحدهای خدماتی« که مصوب سال  براساس »ضوابط و معیارهای محیط زیستی  ماده 4- 
۱۳۹۸ سازمان حفاظت محیط زیست کشور می باشد، باشگاه های سوارکاری برحسب سطح آالیندگی و 

پیامدهای محیط زیستی احتمالی در رده  ۳ قرار دارند.  

و  در محدوده های مجاز  دارند  اجازه  باشگاه های سوارکاری(،  )از جمله  رده ۳  کاربری های  تمامی 
مشروط پهنه های پنجگانه حریم شهر براساس مفاد طرح جامع و سند پهنه بندی حریم و یا مجتمع های 
صنفی در خارج از محدوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری ها به 

شرح جدول شماره )4( مستقر شوند. 

تبصره 1: مرجع استعالم در خصوص طرح هاي جامع شهري و محدوده هاي مجاز یا مشروط برای 
استقرار فعالیت های تولیدي، صنعتی و یا خدماتی، دبیرخانه شورایعالی شهرسازي و معماري، اداره کل 
راه و شهرسازي استان و در مورد طرح هاي هادي روستایی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان محل 

اجراي طرح می باشد. 

تبصره 2: اولویت انتقال و استقرار در مجتمع هاي صنفی با صنوف آالینده محدوده شهرها می باشد 
و تشخیص آالیندگی با سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. 

جدول  در  مندرج  فواصل  رعایت  به  )باشگاه های سوارکاری( مشروط  رده  ۳  واحدهای  ماده 5- 
محیط زیست،  حفاظت  سازمان  زیستی  تنوع  و  طبیعی  محیط زیست  معاونت  موافقت  و  یک  شماره 

می توانند در مستثنیات مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش مستقر شوند.

ماده 6- نظر به آن  که باشگاه های سوارکاری به عنوان مکانی برای ورزش، تفریح و نیز نگهداری 
از حیوانات تلقی می شوند، الزم است تا مالحظات بهداشتی و محیط زیستی در خصوص فاصله ایمن از 
صنایع آالینده در آن ها رعایت شود. به ویژه صنایعی که به عنوان کانون های اصلی آلودگی هوا شناخته 
می شوند. در صورت نیاز، می توان نسبت به استعالم از اداره کل حفاظت محیط زیست استان، اقدام کرد.  
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 های سوارکاری()باشگاه 3استقرار واحدهای گروه خدماتی رده (: حداقل فواصل مجاز برای 4جدول شماره )
 فاصله برحسب متر هامناطق و کاربری ردیف

 هاسکونتگاه 1
 250 شهر )فاصله از خط محدوده شهر مالک است(

روستا )فاصله از خط محدوده روستا مالک 
 150 است(

 سایر مراکز جمعیتی 2

 20های زیر سکونتگاهمراکز درمانی، آموزشی و 
 150 خانوار

اخذ مجوز از مراجع  هامراکز نظامی و ندامتگاه
 صالحذی

ت منطقه حفاظ –وحش پناهگاه حیات –اثر طبیعی ملی  –ملی  پارک 3
 150 شده

4 
ی، های مرجانها، صخرههای ثبت کنوانسیون رامسر، خورها، مصبتاالب
ای های حرا، مصب رودخانهجنگلهای گلی، پهنه های دریایی،علف

 دران( ناز)حوضه خلیج فارس، دریای عمان و دریای م
150 

 100 ها، ثبت نشده در کنوانسیون رامسرسایر تاالب 5

 های حفاظت شده و منابع آب سطحی در مناطق چهارگانهرودخانه 6
 150 سازمان

7 
رب و شب نده آهای تامین کنها، دریاچهها، انهار طبیعی، برکهرودخانه

 150 سدها نازمخ

 80 شرب قابل غیر هایرودخانه و انهار طبیعی، هایبرکه ها،مرداب ها،مسیل 8
 100 چاه، چشمه و قنات 9

10 
 زیاد زانهای هوا به میهای صنعتی که انتشار آالیندهواحدها و مجتمع

ها، پتروشیمی دارند. نظیر: کارخانه سیمان، کارخانه فروسیلیس،
 هاها، خروجی فلر، نیروگاهپاالیشگاه

1000 
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ماده  )موضوع  معدنی  و  صنعتی  تولیدی،  واحدهای  استقرار  ضوابط  و  مقررات  با  مطابق   -7 ماده 
۱۱ قانون هوای پاک( که توسط معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست )مصوب 
۱۳۹۰/4/۱۵( تدوین و اعالم شده است، »واحدهای پرورش اسب« به عنوان زیرمجموعه گروه صنایع 

کشاورزی طبقه بندی شده اند )جدول شماره ۵(. 

جدول شماره )5(: تقسیم بندی واحدهای پرورش اسب به عنوان زیرمجموعه گروه کشاورزی )کد 90000(

مشخصاترده - ردیفگروه – کد

کشاورزی 

 )کد ۹۰۰۰۰(

واحد پرورش اسب و مادیان تا ۱۰ راس رده )۲( – ردیف ۹۲۰۰۹

پرورش اسب و مادیان از ۱۰ تا ۵۰ راس رده )۳( – ردیف ۹۳۰۰۷
در سال

پرورش اسب و مادیان بیش از ۵۰ راس در رده )4( – ردیف ۹4۰۰۹
سال

ضوابط  و  مالحظات  برخی  مشمول  اسب،  پرورش  واحدهای   ،۵ شماره  جدول  اساس،  بر  ماده 8- 
محیط زیستی می گردند. از جمله آن که در هنگام مکان یابی و یا استقرار، ملزم به رعایت حریم ها و 
محدوده ها می باشند. در جدول شماره ۶، فواصل مجاز برای واحدهای تولیدی رده های ۲، ۳ و 4 ارایه 

شده است. 

تبصره 1: مالک رعایت فواصل و حریم ها، اولویت زمانی استقرار کاربری است. بدین معنی که چنانچه 
پس از استقرار و بهره برداری 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 می باشد. در موارد 

خاص، مرجع حل اختالف، اداره کل محیط زیست استان مربوطه خواهد بود. 
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نواحی صنعتی مصوب  و  استقرار در شهرک ها  به  مادیان مجاز  و  پرورش اسب  ماده 9- واحدهای 
نمی باشند و الزامی است واحدهای مربوطه ترجیحًا در شهرک های صنعتی تخصصی استقرار یابند، در 

غیر این صورت برابر ضوابط و مقررات در کاربری های مجاز استقرار یابند.

 
 

 (: حداقل فواصل مجاز برای استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی )واحدهای پرورش اسب(6جدول شماره )
 ردیف

 هامناطق و کاربری
 فاصله برحسب متر

 4رده  3رده  2رده 

 هاسکونتگاه 1
 1500 1000 500 محدوده سکونتگاه(مراکز استان )آخرین 

 1000 500 250 شهر
 600 300 150 روستا

سایر مراکز  2
 جمعیتی

های مراکز درمانی، آموزشی و سکونتگاه
 500 250 100 خانوار 20زیر 

 صالحاخذ مجوز از مراجع ذی هامراکز نظامی و ندامتگاه

اثر طبیعی  –دریاچه  –مصب  –خور  –تاالب  –ملی  پارک 3
 750 300 150 ملی

 300 150 100  منطقه حفاظت شده –وحش پناهگاه حیات 4
 250 200 150 ها )اعم از دایمی و فصلی(رودخانه 5

های حفاظت شده و منابع آب سطحی در مناطق رودخانه 6
 300 150 100 چهارگانه سازمان

 150 - - باغات مثمر 7
 200 150 100 قنوات دایر، های آب شربها و چشمهچاه 8

9 
های هوا به های صنعتی که انتشار آالیندهواحدها و مجتمع

 میزان زیاد دارند. نظیر: کارخانه سیمان، کارخانه فروسیلیس،
 هاها، خروجی فلر، نیروگاهها، پاالیشگاهپتروشیمی

1000 1000 1000 
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بخش دوم: مالحظات اختصاصی

◼ تصفیه فاضالب

ماده 10- تخلیه فاضالب ها باید براساس استانداردهایی باشد که به صورت حداکثر غلظت آالینده ها 
است.  ضروری  محیط  زیست  حفاظت  سازمان  نظارت  تحت  استانداردها  این  رعایت  و  می شود  بیان 
مدیران و مسئولین واحدهای آالینده باید فاضالب های تولیدی را با بررسی های مهندسی و استفاده 
از فناوری های مناسب و اقتصادی تا حد استانداردها تصفیه نمایند تا امکان آلودگی منابع کاهش یابد. 

تبصره 1: اندازه گیری غلظت مواد آلوده کننده و مقدار جریان در فاضالب ها، بالفاصله پس از آخرین 
واحد تصفیه کننده و قبل از ورود به محیط انجام می شود.

تبصره 2: لجن 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 محیط زیست شود.

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

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

تبصره 5: رقیق کردن فاضالب تصفیه شده یا خام به منظور رساندن غلظت مواد آلوده کننده تا حد 
استانداردهای اعالم شده، قابل قبول نمی باشد. 

واحدهای  اشکال  رفع  بهمنظور  که صرفًا  کنارگذرهایی  است.  ممنوع  کنارگذر  از  استفاده   :6 تبصره 
قرار  استفاده  مورد  باران  آب  و  فاضالب شهری  توام  زمان جمع آوری  در  یا  و  رفته   کار  به  تصفیه ای 

می گیرند، مجاز است. 
تبصره 7: تأسیسات تصفیه فاضالب باید به گونه اي طراحي، احداث و بهره برداري گردد تا پیش بیني هاي 
الزم برای به حداقل رساندن آلودگي در مواقع اضطراري از قبیل شرایط آب و هوایي نامناسب، قطع 

برق، نارسایي تجهیزات مکانیکي و ... فراهم شود.

از ۲۰ راس و حداکثر ۲۰  تعداد اسب کمتر  با  اسب  پرورش  و  ماده 11- مجموعه های سوارکاری 
ایستابی،  به شرایط محل )سطح  توجه  با  امر  این  از چاه جذبی هستند.  استفاده  به  پرسنل مجاز  نفر 
نزدیکی به منابع آب سطحی، ژئوتکنیک خاک و چاه های آب شرب( با توجه به نظر سازمان حفاظت از 

محیط زیست و شهرداری در منطقه قابل اجرا می باشد.
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تبصره 1: در مناطق شهری، الزامات شهرداری نیز باید مدنظر قرار گیرد.
ماده 12- مجموعه های سوارکاری و پرورش اسب تا سقف ۸۰ رأس اسب یا پرسنل حداکثر ۱۰۰ نفر  
ملزم به استفاده از سیستم سپتیک تانک می باشند. در صورت عدم بازیابی آب، طبق دستورالعمل 4۲-۲ 
سازمان حفاظت از محیط زیست ضروری است که از ترانشه یا چاه جاذب )با توجه به شرایط منطقه( 

برای دفع خروجی سیستم سپتیک استفاده شود.
تبصره 1: با توجه به مشکل کمبود آب، توصیه می شود خروجی مخزن سپتیک پس از میکروب زدایی 
)کلرزنی، استفاده از المپ  ماورابنفش UV و ...( برای آبیاری فضای سبز و آبپاشی مانژها استفاده شود.

تبصره 2: استفاده از سیستم سپتیک تانک و ایمهوف تانک با به کارگیری چاه ها و یا ترانشه های جذبی 
در مناطقی که فاصله کف چاه یا ترانشه از سطح آب های زیرزمینی کمتر از ۳ متر می باشد، ممنوع است. 
در  الزامات دفع پساب مجموعه های سوارکاری  تهران و سایر شهرستان ها،  تبصره 3: در کالنشهر 

مناطق شهری عالوه بر سازمان محیط زیست توسط شهرداری منطقه نیز مشخص می شود.
ماده 13- مجموعه های سوارکاری و پرورش اسب با بیش از ۸۰ رأس اسب یا تعداد پرسنل باالی 
۱۰۰ نفر در مناطق شهری و نزدیک به مناطق مسکونی ملزم به استفاده از سیستم تصفیه فاضالب 

کامل)پکیج( می باشند.
تبصره 1: کانال ها، مجاری و آبراهه های پساب باید دارای شیب مناسب بوده تا ضمن تخلیه و هدایت 
سریع آن ها به منبع تصفیه، از تجمع، ماندن و پس زدن پساب ها به کف سالن ها و انتشار آن در محوطه 
و زمین های اطراف کارگاه جلوگیری شود و نحوه انتقال پساب ها به نحوی باشد که امکان انتشار و 

تماس با کارگران وجود نداشته باشد.
تحت  مناطق  و  مسکونی  اماکن  از  دور  که  اسب  پرورش  و  سوارکاری  مجموعه های  در   :2 تبصره 
حفاظت سازمان حفاظت از محیط زیست می باشند، نحوه دفع پساب توسط سازمان حفاظت محیط زیست 

منطقه مشخص می شود. 
ماده 14- استانداردهاي خروجي فاضالب ها: این استاندارد با استناد به ماده )۵( آیین نامه جلوگیري از 
آلودگي آب و با توجه به ماده )۳( همین آیین نامه و با همکاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، نیرو، صمت، کشور و کشاورزي توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و تدوین شده است 

که در جدول شماره )۷( ارائه گردیده است.
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جدول شماره )7(: استاندارد خروجي فاضالب ها

مواد آلوده کنندهردیف
تخلیه به آب هاي 

سطح
mg/l

تخلیه به چاه 
جاذب
mg/l

مصارف کشاورزي و 
آبیاري
mg/l

۱ )Ag( ۱۰/۱۰/۱نقره
۲   )Al( ۵۵۵آلومینیوم
۳ )As( ۰/۱۰/۱۰/۱آرسنیک

4 )B( ۲۱۱بر
۵ )Br( ۵۱۱باریم
۶ )Be( ۰/۱۱۰/۵بریلیوم
۷  )Ca( ــــــــ۷۵کلسیم
۸ )Cd( ۰/۱۰/۱۰/۰۵کادمیوم
۹ )Cl( ۱۱۰/۲کلرآزاد
۱۰ )-Cl( کلراید)۶۰۰۶۰۰ )تبصره۲( ۶۰۰ )تبصره۱
۱۱ )CH2O( ۱۱۱فرمالدئید
۱۲   )C6H5OH( ۱ناچیز۱فنل
۱۳  )CN( ۰/۵۰/۱۰/۱سیانور

۱4   )Co( ۱۱۰/۰۵کبالت

۱۵ )Cr+6( ۰/۵۱۱کرم
۱۶  )Cr+3( ۲۲۲کرم
۱۷   )Cu( ۱۱۰/۲مس
۱۸  )F( ۲/۵۲۲فلوراید

۱۹     )Fe( ۳۳۳آهن

۲۰ )Hg( ناچیزناچیزناچیزجیوه

۲۱  )Li( ۲/۵۲/۵۲/۵لیتیم

۲۲   )Mg( ۱۰۰۱۰۰۱۰۰منیزیم

۲۳  )Mn( ۱۱۱منگنز

۲4 )Mo( ۰/۰۱۰/۰۱۰/۰۱مولیبدن
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۲۵ )Ni( ۲۲۲نیکل
۲۶NH4  ـــ۲/۵۱آمونیم برحسب
۲۷NO2 ــــ۱۰۱۰نیتریت برحسب
۲۸NO3  ــــ۵۰۱۰نیترات برحسب
ــــ۶۶فسفات برحسب فسفر۲۹
۳۰ )Pb( ۱۱۱سرب
۳۱ )Se( ۱۰/۱۰/۱سلنیم
۳۲)SH2( ۳۳۳سولفید
۳۳ )SO3-( ۱۱۱سولفیت
۳4 )SO4-( سولفات)4۰۰۵۰۰ )تبصره ۲(4۰۰ )تبصره۱
۳۵)V( ۰/۱۰/۱۰/۱وانادیم
۳۶)Zn( ۲۲۲روی
--۱۰۱۰چربي روغن۳۷
۳۸  )ABS( ۱/۵۰/۵۰/۵دترجنت
۳۹ )BOD5( )۳ ۳۰۱۰۰ )لحظه اي ۵۰(۳۰ )لحظه اي ۵۰(بي .او. دي )تبصره
4۰)COD( )۳ ۶۰۲۰۰ )لحظه اي۱۰۰(۶۰ )لحظه اي۱۰۰(سي. او. دي )تبصره
4۱ )DO( )۲ــــ۲اکسیژن محلول )حداقل
4۲ )TDS( مجموع مواد جامدمحلول)ـــ)بصره ۲()تبصره ۱
4۳ )TSS( مجموع مواد جامد معلق)۱۰۰ــــ4۰ )لحظه اي ۶۰
44 )SS( ـــــــ۰مواد قابل ته نشیني

4۵pH )۸/۵-۹۶-۸/۵۵-۶/۵پ. هاش )حدود
۰۰۰مواد رادیو اکتیو4۶
۵۰ـــ۵۰کدورت )واحد رادیو اکتیو(4۷
۷۵۷۵۷۵رنگ )واحد رنگ(4۸
4۹ )T( درجه حرارت)ـــ)تبصره4--
4۰۰4۰۰4۰۰کلیفرم گوارشي )تعداد در ۱۰۰میلي لیتر(۵۰

کل کلیفرم ها )تعداد در ۱۰۰میلي لیتر( ۵۱
MPN۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰

)تبصره ۵(ــــــتخم انگل۵۲
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ماده 15- آن دسته از فاضالب هاي صنعتي که آلودگي آن ها بیش از این استانداردها نباشد، مي توانند 
فاضالب خود را با کسب موافقت سازمان بدون تصفیه دفع نمایند.

تبصره 1: تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول، در صورتي مجاز خواهد بود که 
فاضالب خروجي، غلظت کلراید، سولفات و مواد محلول منبع پذیرنده را در شعاع ۲۰۰ متري بیش از 

۱۰ درصد افزایش ندهد.

تبصره 2: تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول، در صورتي مجاز خواهد بود که 
افزایش کلراید، سولفات و مواد محلول فاضالب خروجي نسبت به آب مصرفي بیش از ۱۰ درصد نباشد.

ماده 16- به کارگیری 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 زمان دار )خودکار(؛ به طوری که اگر شیر آب از روی بی توجهی باز 	

ماند، بعد از مدتی به طور خودکار بسته شود )پیوست ۳(؛
 استفاده از فالش تانک دوزمانه یا تغییر شناور فالش تانک تک زمانه.	

ماده 17- رعایت مالحظات مصرف بهینه آب در آبیاری فضای سبز مجموعه از طریق موارد ذیل:

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

 عدم استفاده از آب آشامیدنی برای آبیاری گیاهان و فضای سبز؛	
 انتخاب گیاهانی که به آب زیاد نیاز ندارند.	

ماده 18- به منظور پیاده سازی اصول مدیریت سبز در بخش مصرف بهینه آب، از چک لیست اقدامات 
اجرایی مدیریت مصرف آب )جدول شماره ۸( استفاده شود.  



شیوه انهم محیط زیستی مجموهع اهی سوارکاری و رپورش اسب 

۳۲

جدول شماره )8(: چک لیست اقدامات اجرایي مدیریت مصرف آب

مالحظاتشرح اقدامنوع اقدام

پایش

مصرف آب

بررسی کنتور آب مجموعه، حداقل ماهی یک بار.

نصب کنتور در هر واحد برای پایش میزان مصرف آب.

محاسبۀ هزینه های مصرف آب برای واحدهای مجموعه.

شناسایی فعالیت هایی که باعث مصرف آب زیادی می شوند.

مشخص کردن مکان هایی که مصرف آب باالیی دارند.

جلوگیری از

اتالف منابع

آب

جریان،  )تنظیم کننده  مناسب  مکان  در  آب  ذخیره  دستگاه  نصب 
سنسورهای جریان آب، فلکه های بسته شدن خودکار، توالت هایی با 

حجم سیفون کم و ...(.

اجتناب از باز گذاشتن شیر آب در مواقع غیرضروری )تاکید و آموزش(.

اجتناب از شست وشو با فشار زیاد و شلنگ.

بررسی مرتب تجهیزات لوله کشی به منظور جلوگیری از نشتی. 

برنامۀ منظم تعویض واشرهای معیوب و تعمیر لوله های آب آسیب دیده.

نصب تنظیم کنندة جریان )رگوالتور(، روی سردوش برای کاهش مصرف 
از ۲۰ لیتر در دقیقه به ۱۲ لیتر در دقیقه،  )4۰ درصد صرفه جویی آب(

روی  از  آب  اگر شیر  که  به طوری  )خودکار(  زمان دار  نصب شیرهای 
بی توجهی باز بماند، پس از مدتی به طور خودکار بسته شود.

استفاده از فالش تانک دوزمانه یا تغییر شناور فالش تانک تک زمانه 
)با این روش می توان بیش از ۳۰ درصد در مصرف کل آب مجموعه 

صرفه جویی کرد(.

تنظیم جریان آب مطابق با نوع شست وشو

رها نکردن جریان آب شست وشو یا آبکشی.
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مدیریت

منابع آب در

فضای سبز

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

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

پرهیز از ایجاد باغچه هایی که به سرعت خشک می شوند.

انجام آبیاری در صبح زود یا دیرهنگام شب، برای محدود کردن تبخیر 
و جلوگیری از سوختن گیاهان. 

آبیاری  )آبپاش،   تجهیزات  جانمایی  و  آبپاشی  نصب سیستم خودکار 
قطره ای ریشه ها و ...(.

دادن  رخ   بدون  خاک  داخل  به  آب  نفوذ  برای  مناسب  شیب  تعبیۀ 
فرسایش خاک.

جمع آوری آب باران برای آبیاری.

آموزش و 
فرهنگ سازی

آگاهسازی و ایجاد تعهد برای مدیریت.

آگاهسازی و ایجاد تعهد در نزد مسئولین امور تاسیسات مجموعه

آموزش کارکنان برای استفاده بهینه و دعوت به کاهش مصرف. 

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی مرتبط با مدیریت مصرف. 

تشویق کارکنان به کاهش و مدیریت مصرف.

مشارکت در برنامه های همگانی رعایت الگوی مصرف آب.

■ مدیریت پسماند و مواد زاید جامد
ماده 19- طبق بند 4 ماده )۲( قانون مدیریت پسماندها، بخش جامد و مایع مواد زاید مراکز پرورش 

و نگهداری اسب )به استثنای فاضالب(، پسماند کشاورزی محسوب می گردد.
تبصره 1: از آن جا که پسماندهای دامپزشکی، جزو پسماندهای ویژه طبقه بندی می شوند، می باید به 

صورت جداگانه جمع آوری گردند و مخلوط کردن آن ها با سایر پسماندها ممنوع است. 

محیط زیستی  مدیریت  برنامه  می باید  اسب،  پرورش  و  سوارکاری  مجموعه  یا  واحد  هر  ماده 20- 
پسماند را تهیه نماید )این برنامه از الزامات سازمان حفاظت از محیط زیست می باشد(.
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ماده 21- سوزاندن پسماندها در واحدهای پرورش اسب و مجموعه های سوارکاری ممنوع است. 

ماده 22- محل 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 عایق بندی شود تا امکان نشت به
آب های زیرزمینی نداشته باشد )کف و دیواره را می توان 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 تخم ریزی مگس و حشرات موذی می باشد، بنابراین؛ الزم است تا حداقل
۲۵ متر با اصطبل ها فاصله داشته باشد.

تبصره 1: دستورالعمل هاي فرآورده هاي غیرخوراکي سازمان دامپزشکی، در مورد شرایط حمل کود 
دامی نیز مدنظر قرار گیرد.

ماده 23- بر کاهش حجم پسماند تولیدی تاکید گردد. به طور مثال از طریق موارد ذیل:
	هدف گذاری کمی و برنامه زمان بندی 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 آن ها؛
	استفاده از محصوالت قابل تعویض به جای انواع دور ریختنی؛
	محدود کردن استفاده از محصوالت بسته بندی و خرید موادی که حداقل بسته بندی را دارند؛
	 استفاده نکردن از لیوان های یک بار مصرف )به ویژه انواع پالستیکی( و جایگزینی ظروف یک بار

مصرف گیاهی با انواع پالستیکی و کاغذی آن؛
	استفاده از روش های نوین در بازاریابی و اطالع رسانی و تبلیغات؛
	اجتناب از کاربرد ظروف اسپري که قابل اشتعال بوده و حاوي مواد آسیب رسان به ازن هستند؛



بخش دوم: مالحظات اختصاصی

۳۵

	استفاده از دست  خشک کن های برقی برای کاهش مصرف مواد و افزایش سطح بهداشتی؛

 انتخاب محصوالتی که حداقل آلودگی و حداکثر پایداری را دارند.	

ماده 24- بازیافت و تفکیک پسماند در مجموعه های سوارکاری و پرورش اسب صورت گیرد. بر این 
اساس، الزم است تا سطل های زباله با رنگ های مختلف و یا برچسب برای تفکیک کاغذ، پالستیک 
در محوطه، اصطبل، رستوران، کافی شاپ و قسمت های 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 بطری های پالستیکی؛
	تفکیک قوطی های فلزی؛
	تفکیک پسماندهای آلی و خوراکی؛
	تفکیک سایر پسماندها )پسماندهای خطرناک(؛
	بررسی مرتب روند تفکیک پسماند؛
	سامان دهی فضای کار برای تفکیک انواع پسماند؛
	برای انواع مختلف پسماند؛ )Pictogram( تشخیص ظروف از روی رنگ، برچسب یا عالمت
	 ،بررسی امکان فروش زباله های تفکیک شده به بازیافت کنندگان )کاغذ، پالستیک، فلزات، شیشه

پسماند آلی(؛
	 دفع پسماندهای غیرقابل بازیافت و استفادة مجدد، با به کارگیری روش های مناسب و مطابق با

قوانین موجود؛
	تفکیک پسماندهای خطرناک از پسماندهای بی خطر برای جلوگیری از آلودگی و تسهیل کار؛
	 ،الکترونیکی دامپزشکی،  )پسماند  خطرناک  پسماندهای  دفع  برای  الزم  احتیاط  گرفتن  نظر  در 

شیمیایی و ...(.

ماده 25- به منظور پیاده سازی اصول مدیریت سبز در بخش مصرف بهینه مواد، از چک لیست اقدامات 
اجرایی مدیریت پسماند )جداول شماره ۹ و ۱۰( استفاده شود.  
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جدول شماره )9(: چک لیست اقدامات اجرایي مدیریت پسماند

مالحظاتشرح اقدامنوع اقدام

ایجاد سیستم

مدیریت و

ممیزی 
پسماند

شناخت منابع مهم تولیدکنندة پسماند.
تعیین کمیت و ترکیب پسماندهای تولید شده در مجموعه.

تعیین هزینۀ زباله های هر واحد. 
انطباق با قانون )مورد رسیدگی، نگهداری و دفع تمام زباله ها(.

رعایت استانداردهای مدیریتی و محیط زیستی.
شناسایی زباله های خطرناک برای جداسازی.

داشتن روش هایی برای اندازه گیری دقیق زباله.

اولویت بندی کمینه سازی زباله و تمرکز بر کاهش زباله. 

کاهش 
پسماند

هدف گذاری کمی برای کاهش زباله.
برنامۀ زمان بندی کاهش زباله.

سفارش مواد و کاال مطابق با نیاز واقعی مجموعه برای به حداقل رساندن پسماند.
اولویت بخشیدن به نگهداری و تعمیر تجهیزات نسبت به تعویض آن ها.
انتخاب محصوالت پایدار و استفادة صحیح در افزایش طول عمر آن ها.

استفاده از محصوالت قابل تعویض به جای انواع دورریختنی
محدود کردن استفاده از محصوالت بسته بندی.

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

در  کاغذی(  و  )پالستیکی  مصرف  یک بار  لیوان های  از  نکردن  استفاده 
جلسات و رویدادها.

استفاده از روش های نوین در بازاریابی و اطالع رسانی.
خرید موادی که حداقل بسته بندی را دارند.

بهینه سازی خرید با پرهیز از سفارش های کم کیفیت.
اولویت دادن به فروشندگانی که بسته بندی های خود را پس می گیرند.

بررسی و مطالعۀ روش های نوین کاهش زباله.
جایگزینی ظروف یک بار مصرف گیاهی با انواع پالستیکی و کاغذی. 

انتخاب محصوالتی که حداقل آلودگی و حداکثر پایداری را دارند.
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تفکیک

پسماند

تفکیک کاغذهای مصرف شده در مجموعه.

تفکیک شیشه.
تفکیک بطری های پالستیکی.

تفکیک قوطی های فلزی.

تفکیک پسماندهای آلی )خوراکی(.

تفکیک سایر پسماندها )پسماندهای خطرناک و پسماند دامپزشکی(.

بررسی مرتب تفکیک پسماند.
سامان دهی فضای کار برای تفکیک انواع پسماند.

تشخیص ظروف از روی رنگ، برچسب یا عالمت )Pictogram(  برای 
انواع گوناگون پسماند.

)کاغذ،  بازیافت کنندگان  به  تفکیک شده  زباله های  فروش  امکان  بررسی 
مقوا، پالستیک، فلزات، شیشه، پسماند آلی(.

طراحی مکانی مناسب برای ذخیره و نگهداری کود دامی.

دفع پسماندهای غیرقابل بازیافت و استفادة مجدد با به کارگیری روش های 
مناسب )مطابق با قوانین موجود(.

ارزیابی پیمانکارانی که دریافت کننده پسماندهای تفکیک شده هستند.

تفکیک پسماندهای خطرناک از بی خطر برای جلوگیری از آلودگی و برای 
تسهیل کار.

در نظر گرفتن احتیاط الزم برای دفع پسماندهای خطرناک.

اجتناب از دور انداختن باتری ها به همراه پسماندهای خانگی

مدیریت

پسماندهای

غذایی

بررسی تاریخ انقضاء مواد غذایی و استفاده از مواد خوراکی که قباًل خریداری 
شده است.

اطمینان از شرایط نگهداری مواد تازه و فاسدشدنی در دمای مناسب.
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مدیریت

پسماندهای

غذایی

)بوفه،  
رستوران(

دور  از  جلوگیری  برای  و...(  خیریه  بنیادهای  )به  اضافی  غذاهای  اهدای 
ریختن.

عدم تخلیۀ روغن به داخل سینک ظرفشویی یا توالت ها برای جلوگیری از 
مسدود شدن لوله ها و اختالل در سیستم فاضالب.

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

جمع آوری پسماند آلی )اضافه و یا دورریز غذاها(، به طور جداگانه به منظور 
تهیۀ کود )تولید کمپوست( و یا استفاده از آن ها به عنوان غذای حیوانات. 

بازیافت بطری های پت و شیشه های )بازیافت یک تن شیشه، ۱۰۰ کیلوگرم 
سوخت نفتی را ذخیره می کند( و همچنین قوطی ها و بسته بندی های فلزی 

)قلع و آلومینیوم(. 

ذخیرة ضایعات مایع در ظروف مناسب و دفع صحیح آن ها.

استفاده نکردن از ظروف غذایی یک بار مصرف.

امکان ارائۀ وعده های غذایی نیم پرس برای افراد کم غذا.

آموزش و 
فرهنگ سازی

آموزش کارکنان برای استفاده بهینه و دعوت به کاهش مصرف. 

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی مرتبط با مدیریت مصرف

تشویق کارکنان به کاهش و مدیریت مصرف.
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جدول شماره )10(: چک لیست اقدامات اجرایي کاهش پسماندهای تولیدی ناشی از مصرف کاغذ در بخش اداری

مالحظاتشرح اقدامنوع اقدام

شناسایی میزان 
مصرف

کاغذ

بررسي مصرف کاغذ به صورت ماهیانه در واحدها.
محاسبه میزان مصرف کاغذ به صورت ماهیانه.

ارزیابي پیمانکاران خرید کاغذ.

بهبود سیستم 
مصرف کاغذ

استفاده از دو روي کاغذ.

استفاده از گزینه چاپ از دوطرف دستگاه کپي و پرینتر.
کاهش حاشیه هاي کاغذ )تغییر تنظیمات در کامپیوتر(.

استفاده از پاورپوینت در جلسات به جاي پرینت کاغذي. 
کاهش پرینت اسناد و جایگزیني تا حد امکان با نسخه هاي الکترونیک.

پرینت نکردن فکس هاي دریافتي )دریافت بر روي کامپیوتر(
استفادة صحیح از دستگاه هاي کپي و پرینت )یادگیري و استفاده از 

قابلیت هاي آن(.
استفاده از سیستم های بدون کاغذ و اتوماسیون اداری.

استفاده از قسمت هاي سفید کاغذ استفاده شده.

استفاده از پورتال رسمی سازمان برای اطالع رسانی )بخشنامه ها،  جزوات 
و کتاب های الکترونیکی و ...( به جای تکثیر بروشورهای آموزشی.

و  جمع آوری  به منظور  خدماتي  کارکنان  توجیه  و  مسئولیت  تعریف 
تفکیک زباله های کاغذی.

تهیه کاغذ یادداشت از قسمت هاي سفید کاغذهاي استفاده شده در 
زمان هاي فراغت.

استفاده از کاغذ بازیافتي.
محدود کردن استفاده از کپي و پرینت رنگي.

بازگرداندن تونر و کارتریج جوهر چاپگرها و دستگاه کپي به واحد 
تامین کننده. 

آموزش روش هاي کاهش مصرف کاغذ. 
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■ مدیریت انرژی

ماده 26- مدیریت مجموعه ها و باشگاه ها، نسبت به مدیریت و مصرف بهینه انرژی اقدام نموده و 
اقدامات ذیل را مدنظر قرار دهند:

	 استفاده از انرژی های تجدیدپذیر )سلول های خورشیدی، بیوگاز( برای تامین روشنایی محوطه ها؛

	کم مصرف(؛( LED بهینه سازی مصرف انرژی برق با استفاده از المپ های

	استفاده از آبگرمکن های خورشیدی؛

	استفاده از استخر و  مخازن ذخیره آب )ذخیره آب باران( برای فصول کم آبی برای آبپاشی مانژها؛

	سرویس و تعمیر تجهیزات برای کاهش مصرف و افزایش راندمان؛

	عایق بندی سقف ها برای حفظ دما در زمستان و جلوگیری از افزایش بی رویه دما در تابستان؛

	تمیز کردن پره پنکه ها و فن ها )وجود جرم و گردوغبار سبب افزایش مصرف دستگاه ها می گردد(؛

	 از استفاده  تابستان( که سبب کاهش  )در  اصطبل  در  انتقال جریان هوا  و  مناسب  تهویه  ایجاد 
تجهیزات خنک کننده می گردد؛

	 به وسیلۀ از سیستم سرمایشی  استفاده  منظور محدود کردن  به  آفتاب  نور  از  پنجره ها  حفاظت 
سایبان، پرده، کرکره، حفاظ، صفحات بازتابندة گرما و ...؛

	آموزش مصرف بهینه مواد و انرژی به کارکنان؛

	 استفاده از پمپ کارواش )واترجت( مناسب برای شست وشوی سطوح که سبب صرفه جویی در
مصرف آب گردد.

ماده 27- استفاده از منابع انرژي جایگزین: استفاده  بیشتر از انرژي هاي تجدیدپذیر )همانند 
خورشید یا باد( مي تواند منابع انرژي ایمن تري را براي آینده فراهم ساخته و به کاهش روند تغییر اقلیم 

کمک کند.
 انرژي خورشید  	

روش هاي فراواني براي تبدیل انرژي خورشید وجود دارد:
ـ الکتریسیته فتوولتائیک خورشیدي۱

1-Solar Photo – voltaic Electricity  
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سلول هاي فتوولتائیک )PV( انرژي حاصل از نور خورشید را گرفته و به الکتریسیته تبدیل مي کنند. 
اکثر آنها از سیلیکون ساخته شده اند )که منبعي فراوان است( و روي پشت  بام ها ثابت مي شوند. انواع 
جدید در مصالح پوشاننده سقف مخلوط شده اند و در نتیجه نیاز به احداث دو الیه روي پشت  بام نخواهد 

بود. 
 ـ آبگرم کن خورشیدي۲  

یک نوع گیرنده نور خورشید است که معمواًل از یک سري لوله هاي متصل به یک صفحه سیاه 
جاذب گرما تشکیل شده است و در یک مکان آفتابگیر شمالي قرار مي گیرد تا آب موجود در منبع آب 

را گرم کند. 

ماده 28- تجهیزات برقی با برچسب مصرف انرژي پایین را خریداري کنید و یا در خرید تجهیزات 
مورد نیاز خود، مواردی را انتخاب کنید که راندمان مصرف انرژی آنها مطلوب و مناسب باشد. تالش 
کنید تا دستگاه هایی را که خریداری می کنید، دارای برچسب انرژی B ،A و یا حداقل C باشند و از 

آن پایین تر نباشند. 

برچسب انرژی
برچسب انرژی به صورت یک لیبل کاغذی است که روی دستگاههای الکترونیکی درج 
می شود. یک سری اطالعات مهم مربوط به شرکت سازنده دستگاه، مدل، میزان انرژی که 
مصرف می کند و عالئمی درباره بهینه و مناسب کارکردن دستگاه روی آن ثبت شده است. 
این برچسب با هدف کنترل و صرفه جویی در مصرف انرژی تولید و در لوازم الکترونیکی 
مورد استفاده قرار می گیرد. توجه به برچسب انرژی درج شده روی لوازم الکترونیکی جزو 
مواردی است، که در خرید بسیار مؤثر می باشد. چند مورد از مزیت استفاده از برچسب انرژی 

به صورت ذیل می باشد:

ـ به انتخاب درست و آگاهانه در هنگام خرید کمک می کند.
ـ مصرف کنندگان را با میزان کارآیی و بازدهی لوازم آشنا می کند.

ـ به بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه انرژی مصرفی کمک می کند.
ـ میزان آلودگی محیط زیست را کاهش می دهد.

ـ اطالعات مهمی را درباره هر وسیله برقی در اختیار خریدار می گذارد.

 2-Solar Water Heating 
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این ها نمونه اطالعاتی است که روی برچسب انرژی لوازم خانگی انرژی  درج می شوند. 
برای  با کارکردهای آن، اطالعات متفاوتی درج می شود.  برای هر وسیله ای،  متناسب  البته 
آب  مصرف  تخمینی  میزان  قبیل  از  دیگری  اطالعات  لباس شویی  ماشین  مثل  وسیله ای 
پایینی  نیمه  در  کیلوگرم(  )برحسب  قابل شست وشو  و حداکثر حجم  در سال(  لیتر  )برحسب 
برچسب درج می شوند. یا مثاًل برای تلویزیون توان مصرفی دستگاه در دو حالت آماده  به کار 
و روشن )برحسب وات( و اندازه سطح تصویر )برحسب اینچ( در نیمه پایینی برچسب به چشم 
می خورد. اما موردی که بیش از سایر اطالعات روی برچسب های انرژی جلب توجه می کند 

رتبه مصرف انرژی است.
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رتبه مصرف انرژی معمواًل در بازه A تا G تعریف می شود. هر حرف روی نواری رنگی 
شامل طیف سبز تا قرمز قرار دارد. رتبه A با نوار سبز پررنگ باالترین سطح بهره وری و رتبه 
G با نوار قرمز پررنگ پایین ترین سطح بهره وری به لحاظ مصرف انرژی را نشان می دهد. 
گاهی هم خود رتبه A در چند سطح با عالمت مثبت)+(  درجه بندی می شود که در این حالت 

شاید بازه درجه بندی از +A تا D یا حتی از +++A تا F باشد.

 Energy( انرژی  استفاده قرار می گیرد، ستاره  انرژی مورد  برچسب دیگر که در مورد 
Star( است، که استانداردی بین المللی است درباره نحوه مصرف انرژی توسط دستگاه های 
الکترونیکی و دیگر محصوالت تجاری شرکت ها. این استاندارد برای اولین بار در دولت آمریکا 
در سال ۱۹۹۲ ابداع 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 آشپزخانه ای و لوازم خانگی، وسایل ساختمان سازی و اجزای مربوط به آن، باید در حالت 

توازن ۲۰ تا ۳۰٪ انرژی کمتری مصرف کنند.

از چک لیست  انرژی،  بهینه  مصرف  بخش  در  سبز  مدیریت  اصول  پیاده سازی  به منظور  ماده 29- 
اقدامات اجرایی مدیریت مصرف انرژی )جداول شماره ۱۱ و ۱۲( استفاده شود.  
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جدول شماره )11(: چک لیست بهینه سازی مصرف انرژی 

مالحظاتشرح اقدامنوع اقدام

پایش

مصرف انرژی

بررسی کنتور برق، حداقل ماهی یک بار.
نصب کنتور در هر واحد برای پایش میزان مصرف انرژی.

محاسبۀ هزینه های مصرف انرژی برای واحدهای مجموعه.
شناسایی فعالیت های پرمصرف انرژی در سازمان یا مجموعه.

مشخص کردن مکان های پرمصرف انرژی در سازمان و مجموعه.

جلوگیری از

اتالف انرژی

نگهداری پیشگیرانه از تجهیزات، شامل گرم کننده ها 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

اتالف حرارت  رساندن  به حداقل  برای  بادوام  انتخاب سیستم های عایق بندی 
و منابع.

بررسی عایق بندی لوله های آب گرم برای کاهش اتالف انرژی
انتخاب ترموستات هایی که قادر باشند حداقل و حداکثر دما را برنامه ریزی 
کارکنان  توسط  اتاق ها  افراطی  کردن  سرد  یا  گرم  از  )همچنین  کنند 

جلوگیری شود(.
پرهیز از باز گذاشتن درب ها و پنجره ها برای به حداقل رساندن مصرف انرژی 

توسط گرم کننده ها و تهویه ها.
خاموش کردن تهویۀ هوا و تنظیم گرمای داخلی اتاق های خالی در حداقل میزان.

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

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

تعمیر یا تعویض تجهیزات معیوب با وسایل پربازده و مقرون به صرفه.

برنامه ریزی و مدیریت منطق کنترلی در حرکت آسانسورها.
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اصالح

سیستم

روشنایی

بازیابی حرارت تولید شده توسط واحدهای سرماساز به منظور گرم کردن آب.

نصب حلقه های بسته برای بازیابی و استفادة مجدد از بخار. 

بررسی روشنایی و رصد کردن مدت زمان روشن بودن چراغ های مختلف طی روز.

استفاده از المپ های کم مصرف، به ویژه در مکان های پرمصرف )یک المپ 
فلورسنت، ۶۰ وات و یک المپ کم مصرف ۱۱ وات انرژی مصرف می کند(.

نصب تایمر و سنسورهای حرکتی در موقعیت های ویژه)سرویس های بهداشتی، 
راه پله ها، راهروها، پارکینگ ها و ...(.

از برچسب یا کد رنگی به طوری که قادر  کدگذاری کلیدهای برق )استفاده 
باشید تنها چراغ هایی را که نیاز دارید روشن کنید(.

کاهش روشنایی عمومی در طی روز و اطمینان از این که چراغ های بیرونی 
تنها در شب روشن است )برای مثال شما می توانید از صفحات فتوالکتریک یا 

پیل نوری استفاده کنید(.
استفاده از نور طبیعی به جای چراغ های مصنوعی )در صورت امکان(.

بازآرایی محل کار برای استفادة بهینه از نور طبیعی.
اطمینان از این  که چراغ اتاق های خالی خاموش است)کارت های مغناطیسی، به طور 

خودکار زمانی که فرد اتاق را ترک می کند، جریان برق چراغ ها را قطع می کند(.

استفاده از انرژی خورشیدی.

مدیریت 
مصرف در

سیستم های 
اداری

عمل کردن ماشین های اداری مطابق با دستورالعمل تولیدکننده

خاموش کردن وسایل زمانی که استفاده ای از آن ها نمی شود )دستگاه کپی در 
حالت آماده به کار می تواند معادل بیش از ۸۰ درصد از انرژی ای که در وضعیت 

فعال استفاده می کند را مصرف کند(.
.)Standby( قرار ندادن چاپگرها، دستگاه های کپی و ... درحالت آماده به کار

پرهیز از روشن گذاشتن کامپیوترها در زمان استراحت طوالنی و بیش از ۳۰ 
دقیقه )در حالت آماده به کار یک کامپیوتر ۹۵ وات مصرف دارد(.

پرهیز از روشن گذاشتن صفحه نمایش کامپیوتر در صورت عدم نیاز بیش از ۱۰ 
دقیقه )در ضمن اِسکرینِسیورها مصرف انرژی کمتری از حالت عادی ندارند(.

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 ۵ درجه سانتیگرادی دمای اتاق، افزایش ۳۰ درصدی 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 پوشش دار، تنها ۲۵ درصد از انرژی مورد نیاز ظروف بدون در را نیاز دارد(.

بازکردن درب یخچال و فریزر تنها در مواقع ضروری.
یخزدایی دوره ای یخچال و فریزرهایی که یخ سازند )آنتیفراست نیستند(.

خنک کردن غذا قبل از قرار دادن در داخل یخچال یا فریزر.
هم دما کردن غذای داخل یخچال یا فریزر با محیط قبل از داغ کردن آن.

خاموش کردن قهوه جوش، چای ساز یا سماور بعد از هر بار استفاده.
جوشاندن آب متناسب با میزان مصرف.

تنظیم دمای آب طبق نیاز آشپزخانه و شست وشو.
نَُشستن ظروف در زیر جریان آب و به جای 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 شست وشو.
انتخاب ماشین لباسشویی با سرعت باال برای کوتاه کردن زمان خشک کردن.

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

برنامه ریزی شست وشو به طوری که خشک کن ها به طور ممتد استفاده شوند تا 
در نهایت از اتالف گرما جلوگیری شود.

برنامه ریزی برای استفاده طی ساعات کم مصرف.

آموزش و 
فرهنگ سازی

راه اندازی پویشی با عنوان »خاموش کردن«.
آموزش کارکنان برای استفاده بهینه و دعوت به کاهش مصرف. 

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی مرتبط با مدیریت مصرف. 
آگاهسازی و ایجاد تعهد برای مسئولین امور تاسیسات سازمان.

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

مالحظاتشرح اقدامنوع اقدام

پایش

مصرف سوخت

تعیین تعداد کل خودروهاي مالکیتي و یا طرف قرارداد و میزان 
مصرف سوخت هر خودرو. 

سوخت  کل  و  خودرو  هر  سوخت  مصرف  هزینه های  محاسبۀ 
مصرفی خودروهاي مالکیتي و یا طرف قرارداد.

شناسایی خودروهای پرمصرف فرسوده و از رده خارج.

معاینه فنی و 
سرویس

و نگهداری

تعیین تعداد داراي معاینه فني )حداکثر رتبهB ( و داراي معاینه 
فنی سبز )برتر(.  

انجام ساالنه معاینه فنی خودروهاي مالکیتي و یا طرف قرارداد 
دستگاه اجرایي. 

طرف  یا  و  مالکیتي  خودروهاي  مطلوب  نگهداری  و  سرویس 
قرارداد دستگاه اجرایي با هدف کاهش و مصرف بهینه سوخت

مدیریت

حمل و نقل

اتخاذ سرویس گروهي برای کارکنان.
حذف سفرهاي غیرضروري.

تجمیع سفرهای کاری.
استفاده از خودروهاي پاک هیبریدي، گازسوز و... .

استفاده از خودروهاي کم مصرف. 
)تله کنفرانس،  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  از  استفاده 
نیازمند  که  جلسات حضوري  به جاي   ).. و  ویدئوکنفرانس، چت 

سفرهاي کاري هستند.
فراهم  صورت  )در  دوچرخه  و  پیاده روی  از  استفاده  به  تشویق 

بودن شرایط(.

آموزش و 
فرهنگ سازی

آگاهسازی و ایجاد تعهد در مسئولین امور نقلیه سازمان.
آموزش و تشویق رانندگان خودروهاي مالکیتي و یا طرف قرارداد.

آموزش سبک رانندگي سبز )آرام و بدون شتاب، خاموش کردن 
در ترافیک و پشت چراغ قرمز، رعایت سرعت هاي بهینه با توجه 

به نوع اتومبیل و ... (.
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■ کیفیت هوا

ماده 30- کیفیت هوای مجموعه های پرورش اسب و باشگاه های سوارکاری شامل دو بخش اداری و 
غیراداری می باشد. در محیط های اداری که ساختمان ها از سیستم های تهویه مطبوع استفاده می کنند، 
هوای آلوده در فضای بسته قرار می گیرد و کارکنان آن  را تنفس مینمایند. نسبت به مبادله هوا از طریق 
یک سیستم تهویه خوب اطمینان پیدا کنید. به هر میزان که تالش کنید، باز هم آلودگي هوا در محوطه 
داخلي وجود خواهد داشت. مهم آن است که این آلودگي از محوطه داخلي خارج شود. در محیط های 
کاری که ساختمان ها از سیستم های تهویه مطبوع استفاده می کنند، هوای آلوده در فضای بسته قرار 
می گیرد و افراد حاضر )شاغالن و مشتریان( آن  را تنفس می کنند. برآورد می شود که در حدود یک سوم 
این  در  شاغل  افراد  و  هستند  مواجه  ساختمان  داخل  هوای  آلودگی  مشکل  با  کسب وکار  محل های 
مکان ها با مشکالت تنفسی و آلرژی دست به گریبان بوده و بیشتر به سرماخوردگی، عفونت های تنفسی 
و حساسیت ها دچار می شوند. آلودگی هوای داخل ساختمان ها ناشی از عوامل مختلفی چون؛ گازهای 
به کارگیری  زمین،  روی  بر  رفته  به کار  استفاده، کف پوش های  مورد  تجهیزات  و  دستگاه ها  از  حاصل 
مورد  شیمیایی  مواد  روغن،  رنگ،  دخانیات،  استعمال  کار،  محیط  در  پخت و پز  گرمایش،  سیستم های 

استفاده )به خصوص اسپری ها(، تردد مراجعین و کارکنان و ... ایجاد می شود. 

رعایت مالحظات ذیل، پیشنهاد می گردد:
	.استعمال دخانیات در هنگام آموزش سوارکاران و همچنین در محل نگهداری اسب ها ممنوع است
	 نسبت به مبادله هوا از طریق یک سیستم تهویه خوب اطمینان پیدا کنید. به هر میزان که تالش

کنید، باز هم آلودگي هوا در محوطه داخلي وجود خواهد داشت. مهم آن است که این آلودگي از 
محوطه داخلي خارج شود. 

	.هواکش ها به طور مرتب و منظم سرویس شوند
	 محصوالت و تجهیزاتی خریداري شوند که در آن ها فرمالدئید )موجود در چوب به کار رفته در

کفپوش ها و تجهیزات چوبی و مبلمان اداری(، تریکلرو اتیلن و یا بنزن )که از بعضی جوهرها، 
رنگ ها، روغن های جال، برخی پالستیک ها و مواد شیمیایی آزاد می شوند( حداقل ممکن باشد و 

یا اصاًل وجود نداشته باشد. 

■ مدیریت ایمنی و بهداشت )حرفه ای(

ماده 31- به منظور ارتقای سطح ایمنی و اجتناب از بروز حوادث و سوانح در مجموعه های پرورش 
اسب و باشگاه های سوارکاری، رعایت مالحظات ذیل الزامی است:
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	حداقل یک کپسول اطفای حریق در هر دهنه اصطبل تعبیه شود؛
	از سیستم های اعالن حریق استفاده شود؛ به ویژه در مجموعه ها باشگاه های بزرگ؛
	 در نگهداری پوشال و علوفه خشک دقت شود که در معرض گرما و یا منبع برق نباشند )پیشگیری

از حریق(؛
	 خوراک های اسب که امکان احتراق خود به خودی در آن ها وجود دارد، باید در بسته ها یا کیسه های

سالم با حجم مشخص ذخیره و نگهداری و با رعایت فواصل مناسب انبارداری شوند؛
	 مواد قابل اشتعال، سوخت و مواد شیمیایی دور از اصطبل ها نگهداری شوند و از استعمال دخانیات

در محل نگهداری سوخت و سایر مواد آتش زا جلوگیری گردد؛
	سیم ها و اتصاالت برق در اصطبل ها، محوطه ها و مانژها کنترل شوند؛
	از کاله ایمنی در هنگام کار در ارتفاع و تخلیه علوفه استفاده شود؛
	از ماسک هنگام تعویض بستر و پوشال ریزی استفاده شود؛
	حداکثر سرعت حرکت اتومبیل ها در محوطه باشگاه ها ۳۰ کیلومتر در ساعت در نظر گرفته شود؛
	جنس پنجره باکس های نگهداری اسب از طلق یا سایر مواد مقاوم به شکستگی باشد؛
	جعبه کمک های اولیه در اصطبل ها قرار داده شود؛
	 حصارها و بدنه فلزی تجهیزات الکتریکی و تابلوهای برق، تمامی اجزای فلزی سیم کشی و نیز

سپر )شیلد( حفاظ های فلزی کابل ها و تاسیسات فلزی باید مطابق آیین نامه ایمنی سیستم اتصال 
به زمین )ارتینگ( که مصوب شورای عالی حفاظت فنی می باشد، به اتصال زمین مؤثر و مناسب، 

مجهز گردند؛
	 باید طبق دستورالعمل مواد ضدعفونی کننده  و  کنه کش، سموم  ماده  آماده سازی  نحوه  و  میزان 

شرکت سازنده و برابر دستورالعمل های سازمان دامپزشکی کشور و با رعایت اصول ایمنی صورت 
گیرد؛
	 کف قسمت های مختلف اصطبل باید از مصالحی ساخته شود که احتمال سرخوردن و لغزندگی از

بین برود و در ضمن، شیب کافی برای انتقال پساب ها به کانال های فاضالب در نظر گرفته شود؛
	 بهداشتی موازین  طبق  باید  الشه ها  دفن  و  ضایعات  سوزاندن  و  انهدام  دفع،  ضبط،  نگهداری، 

و رعایت مسائل محیط زیستی به نحوی انجام گیرد که خطری برای سالمت کارگران و سایر 
اسب ها 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 اسب ها در مجموعه های سوارکاری به صورت دوره ای بازرسی
گردد. هرگونه سوء رفتار با اسب ها ممنوع می باشد، در صورتی که به اسب آسیب جدی وارد شود، 

فرد خاطی به کمیته انضباطی فدراسیون معرفی می گردد.
	 .نسبت به آگاهسازی و آموزش دوره ای جنبه های ایمنی و بهداشتی به کارکنان اقدام شود
	 از کار  و  در محل های کسب  )به ویژه پالستیکی(؛  لیوان های یک بار مصرف  از  نکردن  استفاده 

ظروف پالستیکی برای توزیع غذا بسیار استفاده می شود 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 سرطان زا ایجاد می نمایند. در صورت نیاز به استفاده از ظروف یک بار مصرف در 
محل کار، بهتر است از ظروف کاغذی و یا ظروف تهیه شده از مواد تجزیه پذیر گیاهی )نظیر 
چاقو  و چنگال،  قاشق  بشقاب،  لیوان،  از  کار  در محل  کنید  نمایید. سعی  استفاده  ذرت(  غالف 
و... پالستیکی یک بار 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 به روزرسانی 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 آفت کش، مواد گندزدا، انواع رنگ ها، رزین ها و ... به راهنمای

استفاده مندرج در بسته بندی و همچنین، دستورالعمل حدود مجاز مواجهه شغلی )مصوب وزارت 
بهداشت، ۱۳۹۶( مراجعه کنید. 

	.تالش کنید تا آموزه های محیط زیستی را به مشتریان خود منتقل سازید
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معرفی انواع پالستیک و عالئم اختصاری آن ها

توجه: بطری های پالستیکی شماره 2، 4 و 5 برای مصرف دوباره و گذاشتن داخل فریزر 
مناسب تر هستند.

PETE یا PET :1 پالستیک شماره
کاربردها در بسته بندی: از پلی اتیلن ترفتاالت در ساخت بطری  های آب، آب  میوه و نوشیدنی  ها، ظروف 
سس، بطری  های روغن مایع، بطری  های دهان  شویه و ظرف کره بادام زمینی استفاده می شود. این ظروف 
بوها و طعم های محتویات خود را جذب می کنند. این نوع پالستیک عمومًا قابل بازیافت است و در بسیاری 

از مواقع در خانه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

موارد استفاده پس از بازیافت: پی اتیلن ترفتاالت و ضایعات پت پس از بازیافت، در تولید تسمه، کفش 
ورزشی، کیسه  های خرید، نخ، مبلمان، چمدان، کیسه خواب، قطعات خودرو و الیاف پلی استر، مواد الیافی 

البسه زمستانه، ظروف جدید نوشیدنی و…مورد استفاده قرار می  گیرد.

توصیه بهداشتی: توصیه می شود از بطری  های آب یا نوشیدنی یک  بار مصرف تنها یک بار، استفاده شود 
و از ریختن مایعات داغ یا قرار دادن آن ها در فریزر خودداری کنید.
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HDPE پالستیک شماره 2: پلی اتیلن سنگین یا
کاربردها در بسته بندی: پلی اتیلن سنگین در ساخت بطری  های شیر، بطری آب  میوه، بطری روغن  های 
خوراکی، ظروف شامپو، شوینده، مایع سفید کننده، محلول  های ضدعفونی کننده، روغن موتور، بسته  بندی 

ماست، کره و کیسه خرید و کیسه زباله کاربرد دارد.

لباس، بطری روغن،  تولید بطری  های شوینده  در  بازیافت،  از  پس  بازیافت:  از  موارد استفاده پس 
ساخت خودکار، مخازن بازیافت و زباله، کفپوش، نیمکت، میز و صندلی مسافرتی و صندوق پست کاربرد 

دارد.
توصیه بهداشتی: این پلی مر، بی خطر است و محصوالت ساخته شده از این پالستیک بسیار سالم هستند 

و هیچ نوع مواد شیمیایی را وارد غذا و نوشیدنی ها نمی کنند. این نوع پالستیک عمومًا قابل بازیافت است.

PVC پالستیک شماره 3: پلی وینیل کلراید یا
پاک  کن،  بطری  های شیشه  و ساخت  بسته  بندی  در صنایع  کلراید  پلی وینیل  بسته بندی:  در  کاربردها 
روغن  های خوراکی، محلول  های شوینده و ضدعفونی کننده، شامپو، روکش کابل و سیم، تجهیزات پزشکی، 

لوله، شلنگ  های آب و پنجره کاربرد دارد.

موارد استفاده پس از بازیافت: این پلیمر پس از بازیافت، در ساخت سرعت  گیر، کف پوش، قاب  سازی، 
کابل، گل گیر اتومبیل، عرشه کشتی، تشک و هشداردهنده  های جاده  ای کاربرد دارد.

توصیه بهداشتی: محصوالت ساخته شده از این نوع پالستیک اغلب بازیافت نمی شوند و اگر بلعیده شوند، 
خطرناک هستند. این نوع پالستیک نباید در تماس با مواد غذایی قرار گیرد. توصیه می شود با مواد غذایی 
گرم در تماس نباشد و سوزانده نیز نشود، زیرا به دلیل وجود کلرین موجود در آن، برای سالمتی مضر است.

LDPE پالستیک شماره 4: پلی اتیلن سبک یا
کاربردها در بسته بندی: پلی اتیلن سبک در تولید بطری  های انعطاف پذیر، کیسه  های نان، بسته  بندی 
مواد غذایی منجمد، کاور لباس، کیسه  های خرید، کیسه جاروبرقی، فرش و مبلمان کاربرد دارد. این نوع 
پالستیک قابل انعطاف بوده و بادوام می باشد، ازاین رو، انتخاب خوبی برای بسته بندی مواد غذایی و یخ زده 

است. 
موارد استفاده پس از بازیافت: این پالستیک عمومًا بازیافت نمی شود و در تولید سطل زباله، کف پوش 

و ... استفاده می شود.

توصیه بهداشتی: این پلی مر بی خطر است. 
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PP پالستیک شماره 5: پلی پروپیلن یا
کاربردها در بسته بندی: این نوع پالستیک قوی است و معمواًل تاب درجه حرارت باالتر را می آورد. 
پلی پروپیلن می تواند بازیافت شود، اما همانند پالستیک شماره ۱ و ۲ برای بازیافت عمومی پذیرفته شده 
نیست. پلی پروپیلن در ساخت بطری  محلو ل  های غلیظ، ظروف ماست، بطری سس گوجه، درب بطری ها، 

نی نوشیدنی و نیز بطری شربت  های دارویی کاربرد دارد.
موارد استفاده پس از بازیافت: پلی پروپیلن در صورت بازیافت می  تواند در ساخت کابل  های باتری، 
بطری های  درب  زباله،  سطل  و  چشمک  زن  چراغ  های  مو،  برس  دستی،  جارو  یخ  شکن،  اتومبیل،  باتری 
پالستیکی، سطل های ماست، بطری و ظروف دارو، لیوان های یک بارمصرف و ... مورد استفاده قرار گیرد.

توصیه بهداشتی: این پلی مر بی  خطر بوده و به ندرت بازیافت می  شود. 

PS پالستیک شماره 6: پلی  استایرن یا
کاربردها در بسته بندی: پلی استایرن در تولید شانه تخم  مرغ، ظروف یک  بار مصرف، بسته  بندی  های 

گوشت و مواد پروتئینی، بطری  های قرص و کپسول و کاور سی.  دی. کاربرد دارد.

موارد استفاده پس از بازیافت: بازیافت این پلی مر دشوار است و در صورتی که بازیافت شود، در 
تولید عایق حرارتی، دریچه کولر، کلید پریز، شانه تخم مرغ، جلد شناسنامه، و خط  کش کاربرد دارد.

توصیه بهداشتی: توصیه می شود این پالستیک در تماس با غذای داغ قرار نگیرد، زیرا موجب سمی 
شدن غذا می شود.

پالستیک شماره 7: پالستیک ترکیبی
کاربردها در بسته بندی: این پالستیکی است که از ترکیب انواع پالستیک تولید شده است و در تولید 
 DVD بطری  های بزرگ آب، تجهیزات ضد گلوله، عینک آفتابی، قطعات کامپیوتر، نایلون، عالئم ترافیکی و

کاربرد دارد.
موارد استفاده پس از بازیافت: این پالستیک  های ترکیبی پس از بازیافت، در تولید تخته  ها 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 32- فضای سبز مجموعه ها بخش مهمی از سایت می باشد که الزم است موارد ذیل در آن 
مدنظر قرار گیرد: 

	حداقل ۱۰% سطح مجموعه های سوارکاری به فضای سبز اختصاص یابد؛

	 شرایط به  توجه  با  اسب  پرورش  و  سوارکاری  مجموعه های  سبز  فضای  برای  مناسب  گیاهان 
محیطی منطقه )بومی( انتخاب شوند؛ بهتر است گیاهان مقاوم به کم آبی در استان های خشک 

انتخاب گردند؛

	تالش کنید تا از گیاهان بومی برای طراحی و منظرآرایی استفاده شود؛

	 از گیاهان سمی و حساسیت زا در فضای سبز باشگاه ها استفاده نشود؛

	 از آب قابل آشامیدن به منظور آبیاری فضای سبز استفاده نشود و ترجیحًا از پساب تصفیه شده و
یا آب خاکستری استفاده شود؛ 

	 ،می باشند مخربی  اثرات  دارای  که  شیمیایی  آفت کش های  کاربرد  و  سمپاشی  از  امکان  حد  تا 
استفاده نشود؛

	 تا حد امکان از کودهای شیمیایی استفاده نشود و ترجیحًا کودهای گیاهی و کمپوست جایگزین
آن ها شوند؛

	 درختان خزان کننده نزدیک پنجره ها کاشته شوند تا در زمستان از نور خورشید بهره برده و در
تابستان سایه انداز داشته باشند.

	 بهتر است بخشی از فضای سبز مجموعه توسط ورزشکاران و یا کودکان و نوجوانانی که به عنوان
نوآموز در مجموعه ها حضور دارند، کاشته شوند؛

	 بخشی از محوطه را برای جمع آوری و نگهداری برگ های خزان شده و بخش های هرس شده
گیاهان اختصاص دهید و مقدمات تهیه کمپوست را فراهم سازید. 



بخش سوم:  
مالحظات ویژه؛ 

برگزاری رویدادها و مسابقات
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ماده 33- برگزاری یک رویداد ورزشی به شکل پایدار: به منظور طراحی پایدار یک رویداد 
ورزشی در رشته سوارکاری، الزم است تا از یک راهنمای جامع و دقیق استفاده گردد. بر همین اساس، 
 )FEI( فهرستی از حدود ۱۵۰ راهکار پایداری مرتبط با موضوع، توسط فدراسیون بین المللی سوارکاری
تهیه شده است که می تواند به عنوان سندی کاربردی برای ارزیابی پیش از مسابقات مورد استفاده قرار 

گیرد. 
هر یک از راهکارهای پایداری با ۱۸ هدف در ارتباط است و هر یک از اهداف نیز با ۸ بخش اصلی 

مرتبط است. 
جدول شماره ۱۳ هر یک از اهداف و بخش های اصلی را نشان می دهد. 

عالمت )( ارتباط میان اهداف و دامنه اصلی را برجسته می کند و نشان می دهد 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 می دهد که بخش اصلی و هدف مورد 
نظر با یکدیگر ارتباط ندارند و هیچ راهکار پیشنهادی برای پایداری وجود ندارد. 
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)FEI( س راهنمای
شنهادی برای پایداری رویداد ورزشی در رشته سوارکاری براسا

ش های اصلی و راهکارهای پی
س ارزیابی ارتباط میان اهداف و بخ

جدول شماره )13(: ماتری

ف
اهدا

ی اصلی
ش ها

بخ

ساختمان ها )زیرساخت، 
اصطبل، سطح سازی(

مدیریت
 پسماند

مصرف انرژی
حمل و نقل

غذا، نوشیدنی ها 
و تغذیه 

کاربری های
 حاضر در سایت

مدیریت، ارتباطات، 
بازاریابی

اقامتی و پذیرایی 
)هتل ها، کمپ ها(

ک پسماند 
ترویج تفکی

وبازیافت 





به حداقلرساندن تولید 
پسماند







طوالنی ترکردن استفاده 
ازمواد و مصالح و محصوالت 
)اجاره کردن، استفاده دوباره، 
ک سال برای 

انبار کردن از ی
سال بعد(










صرفه جویی در مصرف آب



مدیریت و تصفیه پساب






به حداقل رساندن مصرف 
انرژی های تجدیدناپذیر







کاربرد انرژی های 
تجدیدپذیر )تولید در محل(




بهینه سازی و یا به حداقل 
رساندن حمل و نقل شخصی 

)هواپیما،  کامیون و غیره(
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ش حمل 
بهینه سازی یا کاه

و نقل بار )هواپیما، کامیون 
و غیره(




توصیه به پیاده روی، 
دوچرخه، و ترویج استفاده 

از حمل و نقل عمومی





جبران انتشار کربن


استفاده از ابنیه، تاسیسات 
و مواد و مصالح موجود



حفاظت از زیستگاه های 
طبیعی در مکان و محیط 

اطراف محل رویداد


استفاده از محصوالت 
پایدار )تولید محلی، 

بازیافتی، تجدیدپذیر، دارای 
گواهی، غیرسمی و غیره(









ص های 
بهره بردن از تخص

خارج از سازمان


تامین مالی سیاست 
پایداری  مورد نظر


اطالع رسانی و آگاه سازی 

عمومی










سازمان دهی و 
گ سازی اقدامات 

هماهن
مربوط به پایداری
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که  می شود  توصیه  رویدادها،  برگزاری  هنگام  در  مناسب  پایداری  برنامه  اجرای  و  انتخاب  به منظور 
گام های ذیل را دنبال کنید: 

۱( در میان ۸ بخش اصلی که در جدول ۱۳ اشاره شده است،  از حوزه هایی که می خواهید بر آن ها تمرکز 
کنید یک فهرست کوتاه تهیه کنید.

۲( همان طور که عالمت تیک )( نشان می دهد، یک یا چند هدف به بخش های اصلی انتخابی شما 
مربوط می شوند. می توانید همگی یا برخی از این اهداف را انتخاب کنید. 

۳( در نهایت، بعد از تهیه فهرست کوتاه، می توانید به فهرست کوتاه حوزه های اصلی جدول »راهکارهای 
پایداری« در قسمت بعدی رجوع کنید.

هر یک از راهکارهای پایداری به شکل ذیل رتبه بندی شده است: 

 کم

     متوسط 

● زیاد

●● بسیار زیاد 

که این رتبه بندی بر اساس مولفه های زیر صورت گرفته است: 

• ظرفیت به حداقل رساندن اثرات 	

• توان آگاه سازی 	

• آسانی استفاده 	
براساس رتبه بندی که متناسب با چشم انداز و اولویت های شما است، از راهکارهای پایداری فهرست 

کوتاهی تهیه کنید و بدین شکل برنامه پایداری خود را تهیه کنید.

یک مثال گام به گام 

۱( برگزارکننده یک رویداد ورزشی )سوارکاری( به جدول شماره ۱۳ نظر انداخته و »مدیریت پسماند« 
و »مصرف انرژی« مورد توجه اش قرار می گیرند. 
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۲( او در می یابد که شش هدف به انتخاب او در گام ۱ مرتبط هستند. از این میان، او دو هدف زیر را 
به عنوان حوزه مورد تمرکز خودش بر می گزیند: 

• ترویج تفکیک و بازیافت پسماند )که فقط به مدیریت پسماند ارتباط دارد(.	
• طوالنی تر کردن استفاده از مواد و مصالح و محصوالت )که هم به مدیریت پسماند و هم 	

مصرف انرژی ارتباط دارد(. 

اهداف
بخش های اصلی

مصرف انرژیمدیریت پسماند
ترویج تفکیک و بازیافت پسماند

به حداقل رساندن تولید پسماند
طوالنی تر کردن استفاده از مواد و مصالح و محصوالت )اجاره 

کردن، استفاده دوباره، انبار کردن از یک سال برای سال بعد(

فقط  که  می گیرد  تصمیم  و  رفته  پسماند  مدیریت  پایداری«  »راهکارهای  جدول  به  او  ۳( سپس 
آن هایی را که از رتبه زیاد یا بسیار زیاد در قسمت »آسانی استفاده« برخوردارند، انتخاب کند. این امر 
به او این امکان را می دهد که دو راهکار را انتخاب کند و بخشی از برنامه پایداری خود را به شکل زیر 

تهیه کند:

• از بازیافت المپ های 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، اصطبل ها، پارکینگ ها، کمپ ها(. 
به طور مشابه، او گام ۳ را تکرار می کند تا برنامه پایداری خودش را تکمیل کند.
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نکته: این فقط یک روش برای انتخاب راهکار پایداری شما است. شما می توانید در فهرست راهکارها 
جست و جو کنید و هر کدام که نظرتان را جلب می کند، فارغ از بخش اصلی یا هدف، انتخاب کنید. 

ارایه  ابتکاری هستند(  برخی  )که  پیشنهادی  راهکارهای  انواع  انتخاب  برای  راهنما  جداول  ادامه،  در 
فدراسیون جهانی سوارکاری می باشد.  با دستورالعمل محیط زیستی  منطبق  راهکارها  این  است.  شده 
برنامه ریزان و مدیران می توانند متناسب با نیاز و عالقه خود، اقدام به انتخاب و اجرای یک تا تعدادی 

از راهکارهای ذیل نمایند. 
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)FE
I( ی

س راهنما
ی( - براسا

ت، اصطبل، سطح ساز
ش اصلی: زیرساخ

ت )بخ
سابقا

ی م
ی مکان برگزار

ی برا
شنهاد

ی پی
ی پایدار

جدول شماره )14(: راهکارها

ف
اهدا

ی
ی پایدار

اقدام راهکار
به حداقل 
رساندن 

اثر

توان 
ی

آگاه ساز
آسانی 
استفاده

سماند و 
ک پ

ترویج تفکی
ت 

بازیاف

مکانی را برای نگهداری فضوالت در نزدیکی اصطبل طراحی کنید. 
●

اطمینان حاصل کنید که فضوالت در هنگام برگزاری رویداد جمع  آوری، پاکسازی، کمپوست و 
بازمصرف می شوند. 



طوالنی تر کردن استفاده 
صالح و 

از مواد،  م
ت 

صوال
مح

)اجاره، استفاده دوباره، 
انبار از سالی به سال بعد(

مواد و مصالح را دوباره استفاده کنید، آن ها را اجاره دهید یا به دیگران اهدا کنید تا میزان مصرف را 
ک(

ش، حصار، بنر، عالئم، چادر، مواد الکترونی
به حداقل برسانید )موانع پر

●

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

و برای رویداد بعدی یا توسط مرکز اسب دوانی دوباره استفاده شود. 
●


●

ص را برآورد کنید و مواد و 
داده های رویداد قبلی یا دیگر رویدادها را استفاده کنید تا نیاز های خا

مصالح را به حداقل برسانید. 
●


●

ش ها برای محصوالت و مواد را ارزیابی کنید؛ به دنبال جایگزین باشید. 
ک از سفار

نیاز به هر ی
●



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




●
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ف 
صر

صرفه جویی در م
ب

آ

ش بدهید )به حداقل 
به کارکنان و شرکت کنندگان در مورد صرفه جویی در مصرف آب آموز

رساندن آب برای شست وشوی اسب ها، برای آب پاشی محل برگزاری مسابقه و غیره( 
●

ش بینی می شود، تانکرهای جمع آوری آب باران نصب کنید و آن 
ش باران در طی رویداد پی

اگر بار
را برای قسمت های بیرونی محل برگزاری و حوضچه های شست وشو مصرف کنید. 



ک کنید تا نشتی وجود نداشته باشد. 
در دوره های منظم سیستم آبرسانی را چ



ب
سا

صفیه پ
ت و ت

مدیری

س های بهداشتی سازگار 
اگر برگزارکنندگان صاحب محل مسابقه هستند، تشویق کنید تا سروی

با محیط زیست را نصب کنند. 
●

●

از یورینال و توالت های کم مصرف و یا بدون آب استفاده کنید. 
●

اصطبل، محل نگهداری فضوالت و حوضچه های شست وشو را طوری طراحی کنید که مانع 
نشت آب شوند و از راه یافتن رواناب و آلودگی به مسیل های طبیعی جلوگیری کنید. 

●


⭕

از زهکشی مناسب اطمینان یابید و رواناب را با ایجاد پیاده روهای نفوذپذیر، پشت بام سبز، 
ش دهید.   

حوضچه های نگهداری آب و بسترهای نیزاری کاه


شرکت کنندگان را تشویق کنید تا از شامپوهای غیرشیمیایی برای شست وشو در حوضچه های 
شست وشو استفاده کنند تا آب آلوده کمتری وارد آبراهه های طبیعی شود.



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




به حداقل رساندن 
ی 

ی ها
استفاده از انرژ

تجدیدناپذیر 

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

●
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ی 
استفاده از منابع انرژ

تجدیدپذیر 

)تولید در محل(

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

●
●

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

●
●

ی و یا به 
بهینه ساز

حداقل رساندن حمل 
صی و یا بار 

و نقل شخ
)هواپیما،  کامیون و غیره(

از مواد، مصالح و محصوالت بومی استفاده کنید. 
●

ش( برای حمل ونقل 
برای مواد و مصالحی که نیاز به ترابری دارند )حصار، تریبون داوران، موانع پر
در مسافت های طوالنی به جای هواپیما و کامیون با قطار برنامه ریزی کنید.

●
●



ی، 
توصیه به پیاده رو

ی و ترویج 
دوچرخه سوار

استفاده از حمل و نقل 
عمومی 

محلی را انتخاب کنید که دسترسی خوبی به مراکز حمل و نقل عمومی، مرکز شهر و هتل ها دارد 
)به طور ایده آل در فاصله قابل پیاده روی(

●
●

●

استفاده از ابنیه، 
ت و مواد موجود

سا
تاسی

ساختمان های موجود را از طریق مدرن سازی استفاده یا بازسازی کنید و توسعه دهید. 
●

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

●

س را مدنظر داشته باشید، با دیگر رویدادهای 
استفاده از تاسیسات بومی و محلی قابل دستر

محلی همکاری کنید و از مواد مصالح برای رویدادهای بعدی از همان نوع دوباره استفاده کنید.
●
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ی 
ستگاه ها

ت از زی
حفاظ

ف 
طبیعی محل و اطرا

ی رویداد
مکان برگزار

ک نکنید و درختان را قطع نکنید؛ اگر این کار ضروری است، به همان 
ش گیاهی را پا

پوش
ش گیاهی ایجاد کنید. 

مساحت در جایی دیگر درخت و پوش
●

●

بعد از رویداد تمامی زباله های داخل و بیرون محل را گردآوری کنید.
●

●

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


●
●

محدوده هایی که در نزدیکی محل برگزاری و در مسیر راه ها هستند و نیاز به حفاظت دارند را با 
حصار حفظ کنید )مناطق پست، دخیره گاه های طبیعی،  جنگل ها( 

ش های شیمیایی قوی و مخرب یا کودشیمیایی اجتناب کنید یا از محصوالت 
از مصرف آفت ک

سازگار با محیط زیست استفاده کنید )مانند محصوالت فاقد فسفر( 


●

ش را محدود نمایید و به 
برای حذف رواناب، حوضچه نگهداری یا گودال تعبیه کنید تا فرسای

رسوبات و آالینده ها فرصت ترسیب یا خنثی شدن بدهید.  


ک سیستم زهکشی موقت برپا کنید.
اگر هنگام باران زمین آب را به سرعت به خود نمی کشد، ی



ک منابع آب آشامیدنی است دوری کنید. 
ک به سطح یا نزدی

از محل هایی که آب زیرزمینی نزدی


گ ها و جاده های دسترسی محله و همسایگان 
هنگام برنامه ریزی برای محل برگزاری، پارکین

را مدنظر قرار دهید. 


ش 
ک و پوش

هنگام طراحی مسیر مسابقات کشوری استقامت و سه گانه، مساله فشردگی خا
گیاهی را در نظر داشته باشید. 




ش یا سنگریزه 
گ فر

ش، سازه، سن
برای هوای نامساعد، آمادگی داشته باشید )گذرگاه ها را با پوش

نفودپذیر بپوشانید تا از لگدکوب شدن زمین به جز در گذرگاه ها جلوگیری کنید(. 
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ت 
صوال

استفاده از مح
ت محلی، 

پایدار )تولیدا
بازیافتی، تجدیدپذیر، 

گواهی شده، غیرسمی و 
غیره(

راه حل های پایدار را برای ساخت محل برگزاری و اصطبل ها استفاده کنید )مواد بازیافتی، 
.)B

R
EEM

مواد سازگار با محیط زیست، برچسب های ساختمان سازی مثل LEED و 
●

●


با شرکت هایی کار کنید که خط مشی های پایداری را دارند و می توانند مواد و مصالح 
گواهی شده ارایه دهند. 

●


محصوالت و مواد سازگار با محیط زیست را برای سطح سازی استفاده کنید و از موادی 
که بار محیط زیستی باالیی دارند اجتناب کنید )چسب P.V.C، کیسه های پالستیکی 

ک بار مصرف و غیره(. 
ی

س از استفاده به راحتی کمپوست می شوند.  
ک باشند و پ

موادی را استفاده کنید که ارگانی


●

ی از 
بهره گیر

ی خارج از 
ص ها

ص
تخ

سازمان

شرکت های ساختمانی را انتخاب کنید که هدف پایداری را مدنظر قرار می دهند. 
●

ص مهندسین انرژی و معماران با تجربه برای طراحی محل برگزاری 
ش و تخص

از دان
استفاده کنید. 

●

ی 
ساز

اطالع رسانی و آگاه
عمومی 

عالئمی را در حوضچه های شست وشو تعبیه کنید که شرکت کنندگان را دعوت به 
صرفه جویی در مصرف آب می کند. 


●

●
●

راهنما: 

● بسیار زیاد 
●

● زیاد                      
 متوسط                    

 کم                 
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)FE
I( ی

س راهنما
سماند( - براسا

ت پ
ش اصلی: مدیری

ت )بخ
سابقا

ی م
ی مکان برگزار

ی برا
شنهاد

ی پی
ی پایدار

جدول شماره )15(: راهکارها

ف
اهدا

ی
ی پایدار

اقدام راهکار

به 
حداقل 

رساندن 
اثر

توان 
ی

ساز
آگاه

آسانی 
استفاده

ت 
سماند و بازیاف

ک پ
ترویج تفکی

راهکارهای مرتبط با بازیافت پسماند را به تماشاگران و طرفداران انتقال دهید 
ک داوطلبان و ...(. 

)از طریق الکترونیکی و یا به کم
●

●

طیف وسیعی از سطل های زباله تفکیکی را بکار بگیرید )کاغذ، شیشه، 
آلومینیوم، مواد آلی و مواد غیرقابل اشتعال( و سطل ها را در محل برگزاری 
گ، 

مسابقات مستقر کنید )جایگاه تماشاگران، محل اقامت ورزشکاران، پارکین
کمپ ها و ...(.  

●
●

به منظور دسترسی راحت تر،  خودتان اقدام به طراحی سایتی برای بازیافت و 
کمپوست کنید. 

●

از بازیافت المپ های قدیمی اطمینان حاصل کنید. 


⭕
●

از عالمت گذاری موثر برای سطل های زباله تفکیکی استفاده کنید. 


طوالنی تر کردن استفاده از مواد،  
ت )اجاره، 

صوال
صالح و مح

م
استفاده دوباره، انبار از سالی به 

سال بعد(

وسایلی را که نمی توان دوباره برای پروژه ها و رویدادها استفاده کرد، اهدا کنید 
)تزیینات، موکت، سیگنال و غیره(.
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ب
سا

صفیه پ
ت و ت

مدیری

پساب تولید شده در مجموعه را مدیریت کنید )از طریق تصفیه در محل با 
ک و یا اتصال به سیستم جمع آوری فاضالب( و همچنین 

ک تان
استفاده از سپتی

به بازگردانی و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده بیاندیشید. 
●



ت پایدار 
صوال

استفاده از مح
ت محلی، بازیافتی، 

)تولیدا
تجدیدپذیر، گواهی شده، غیرسمی 

و غیره(

صرفًا از شوینده ها و تمیزکننده هایی استفاده کنید که سازگار با محیط زیست 
هستند و دارای پیامدهای منفی بر محیط زیست نمی باشند. 




●

ی عمومی
ساز

اطالع رسانی و آگاه

ص 
س کاران مجموعه ها در خصو

اطمینان حاصل کنید که افراد خدماتی و سروی
ش مناسب دیده اند و با روشها، و تجهیزات دوستدار 

جنبه های محیط زیستی آموز
محیط زیست آشنا هستند )مدیریت پسماند و پساب و شوینده ها و ...( 



راهنما: 

● بسیار زیاد 
●

● زیاد                     
 متوسط                    

 کم                 
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شیوه انهم محیط زیستی مجموهع اهی سوارکاری و رپورش اسب 

)FE
I( ی

س راهنما
ی( - براسا

ف انرژ
صر

ش اصلی: م
ت )بخ

سابقا
ی م

ی مکان برگزار
ی برا

شنهاد
ی پی

ی پایدار
جدول شماره )16(: راهکارها

ف
اهدا

ی
ی پایدار

اقدام راهکار
به حداقل 
رساندن اثر

توان 
ی

ساز
آگاه

آسانی 
استفاده

طوالنی تر کردن استفاده از مواد،  
ت )اجاره، 

صوال
صالح و مح

م
استفاده دوباره، انبار از سالی به 

سال بعد(

ص نیاز به 
ک رویداد خا

ک بار و آن هم برای ی
در صورتی که تنها ی

سیستم روشنایی ویژه ای دارید، به جای خرید سیستم، آن را اجاره کنید. 


●

به حداقل رساندن استفاده از 
ی تجدیدناپذیر

ی ها
انرژ

ش کردن 
ش دهید تا در هنگام عدم نیاز، نسبت به خامو

کارکنان را آموز
وسایل الکتریکی و الکترونیکی اقدام کنند. 

●

ش ها و تجهیزات نوین و محیط زیستی را روشنایی مجموعه به کار 
رو

ببرید و کارکنان و کاربران مجموعه ها را نسبت به استفاده از آن ها 
ش دهید.  

آموز
●

مجموعه را به شکلی طراحی کنید تا نیاز به انرژی به حداقل برسد. 
می توانید از اصول معماری سبز استفاده کنید )روشنایی طبیعی، 

ش غیرفعال و ...(.
ش یا سرمای

گرمای
●



ک کننده 
ش های خن

در اقلیم و آب و هوای گرم، تا حد امکان از رو
غیرفعال استفاده کنید )سایه بان، تهویه طبیعی و ...(. 

●


ش های کم هزینه 
در اقلیم و شرایط آب و هوایی گرم، تا حد امکان از رو

و کم مصرف )همانند فن، پنکه سقفی و یا دیواری به جای تهویه 
ش از حد جلوگیری کنید. 

مطبوع( استفاده کنید و از سرد شدن بی
●
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برنامه مسابقات و رویدادها را به نحوی طراحی و برنامه ریزی کنید تا 
ش ترین استفاده را بنمایید و نیاز کم تری به نورهای 

از نور طبیعی بی
مصنوعی داشته باشید. 

●




از سیستم های روشنایی هوشمند و کم مصرف استفاده کنید.  


ش کنید تا 
در صورتی که تقویم مسابقات به شما اجازه می دهد، تال

در شرایط معتدل تر و مناسب تر به لحاظ آب و هوایی میزبان مسابقات 
باشید. 




در صورتی که در مکان برگزاری مسابقات از چاه آب و پمپاژ استفاده 
می کنید، از موتور کم توان و یا متناسب با نیاز واقعی خود آب را برداشت 

کنید. 




ی تجدیدپذیر 
استفاده از منابع انرژ

)تولید در محل(
در آب و هوای گرم / سرد از سیستم سرمایشی / گرمایشی با انرژی 

ک و ...( 
ک، توربین بادی کوچ

تجدیدپذیر استفاده کنید )فتوولتایی
●

●

راهنما: 

● بسیار زیاد 
●

● زیاد                      
 متوسط                    

 کم                 



۷۲

شیوه انهم محیط زیستی مجموهع اهی سوارکاری و رپورش اسب 

)FE
I( ی

س راهنما
ش اصلی: حمل و نقل(- براسا

ت )بخ
سابقا

ی م
ی مکان برگزار

ی برا
شنهاد

ی پی
ی پایدار

جدول شماره )17(: راهکارها

ف
اهدا

ی
ی پایدار

اقدام راهکار
به حداقل 
رساندن 

اثر

توان 
ی

ساز
آگاه

آسانی 
استفاده

ی و یا به 
بهینه ساز

حداقل رساندن حمل 
صی و یا 

و نقل شخ
بار )هواپیما،  کامیون 

و غیره(

ش کنید برای جابجایی تماشاگران از وسایل حمل ونقل عمومی مناسب و با 
تال

ک استفاده شود.  
سوخت پا

●
●

●
●

ش تری از مسافرین می کنند، هزینه 
از اتومبیل هایی که اقدام به حمل تعداد بی

گ آن ها رایگان باشد. 
گ کم تری دریافت شود و یا پارکین

پارکین
●

●


نقشه مکان برگزاری مسابقات و همچنین مل سایر رقبا را بررسی کنید تا شاید راهی 
ش تعداد کامیون ها )برای جابه جایی اسب ها و تجهیزات( پیدا کنید. این کار از 

برای کاه
ک از وسایل حمل و نقل صورت خواهد گرفت.  

طریق استفاده مشتر
●



گ را محدود سازید و خدمات را در مکانی حدواسط هتل ، مکان 
محوطه های پارکین

مسابقات، محل عزیمت و ... طراحی کنید. 
ک را در نظر بگیرید.  

هنگام برنامه ریزی برای برگزاری رویداد، ساعت های اوج ترافی


ک بگیرید که دارای کامیون های تمیز هستند و 
برای جابه جایی اسب ها از شرکت هایی کم

ک، شوینده های دوستدار محیط زیست، و ...(. 
ش های سبز استفاده می کنند )سوخت پا

از رو




ک بگیرید که 
برای تجهیزات و موادی که باید جابه جا شوند، از شرکت هایی کم

ک، 
ش های سبز استفاده می کنند )سوخت پا

دارای کامیون های تمیز هستند و از رو
شوینده های دوستدار محیط زیست، و ...(.

ش ترکیبی استفاده کنید. ادغام بارها و استفاده از کامیون های 
برای جابه جایی ها از رو

ک به منظور صرفه جویی در مصرف سوخت و تولید آلودگی کم تر. 
مشتر

●
●

⭕
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ی، 
توصیه به پیاده رو

ی و 
دوچرخه سوار

ترویج استفاده از حمل 
و نقل عمومی

ک دسترسی برنامه ریزی 
ش های پا

برای حضور تماشاگران مسیرهای سبز و یا رو
ک، مسیر 

کنید )همانند مسیر دوچرخه، وسایل حمل و نقل عمومی با سوخت پا
پیاده روی و ...( 

●
●

●
●

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

و کامل در پورتال مجموعه، فضای مجازی، بلیت مسابقات و یا اینستاگرام مجموعه 
و یا مسابقات شرح دهید. 

●
●

●
●

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

و سایر رسانه ها. 
●

●
●

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

●
●

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

●

از دوچرخه های رایگان برای جابه جایی تماشاگران و عالقمندان استفاده کنید. در 
مسیر هتل تا مکان برگزاری مسابقات و ...

●

راهنما: 

● بسیار زیاد 
●

● زیاد                      
⭕ متوسط                    

 کم                 



۷4

شیوه انهم محیط زیستی مجموهع اهی سوارکاری و رپورش اسب 

)FE
I( ی

س راهنما
ش اصلی: غذا، نوشیدنی ها و تغذیه( - براسا

ت )بخ
سابقا

ی م
ی مکان برگزار

ی برا
شنهاد

ی پی
ی پایدار

جدول شماره )18(: راهکارها

ف
اهدا

ی
ی پایدار

اقدام راهکار
به حداقل 
رساندن اثر

توان 
ی

ساز
آگاه

آسانی 
استفاده

به حداقل رساندن تولید 
سماند 

پ

به پیمانکاران و یا فروشندگان مواد غذایی برآوردی از تعداد تماشاگران، عوامل 
برگزاری و ورزشکاران ارایه کنید تا آن ها بتوانند به تعداد کافی مواد غذایی تهیه 

کنند و از هدررفت آن جلوگیری شود. 
●



ک قهوه،  نسکافه، شکر، قند و ... خودداری کنید )به شرط 
از بسته بندی های کوچ

رعایت جنبه های بهداشتی(. 


ش ژتون کاغذی و یا تبادل پول نقد خودداری 
از فروشندگان بخواهید تا از فرو

ک پیروی 
ش آن الین را طراحی کنند و از بانکداری الکترونی

کنند و سیستم فرو
کنند. 



ی و یا به حداقل 
بهینه ساز

رساندن حمل و نقل بار 
)هواپیما،  کامیون و غیره(

ترجیحاً  از تولیدکنندگان و فروشندگان مواد غذایی بومی و محلی استفاده کنید 
)با شرط رعایت جنبه های بهداشتی(. 

●
●
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ت 
صوال

استفاده از مح
ت محلی، 

پایدار )تولیدا
بازیافتی، تجدیدپذیر، 

گواهی شده، غیرسمی و 
غیره(

ک وعده غذایی گیاهی را در برنامه غذایی قرار دهید تا مصرف گوشت 
حداقل ی

ش تری است، کم تر شود.  
)قرمز( که مستلزم مصرف سوخت بی

●
●

●
●

اصول تجارت و بازاریابی سبز را تشویق کنید. 
●

●

ک را ترویج کنید. 
غذاهای محلی، فصلی و ارگانی

●

در مورد سالمت و استاندارد بودن نوشیدنی هایی که در هنگام برگزاری مسابقات 
در مکان رویداد فروخته می شوند و یا تبلیغ می شوند، مطمین شوید.   

⭕


●
●

دقت شود که آب آشامیدنی صرفًا از طریق بطری های بسته بندی استاندارد 
)PET ۱۰۰٪( توزیع و فروخته شود.  

ک استفاده شود. 
ش کاالها و مواد غذایی ارگانی

از مشوق های محیط زیستی برای فرو


ی 
ساز

اطالع رسانی و آگاه
عمومی

انتظارات خود را به فروشندگان و تامین کنندگان منتقل کنید و آن ها را از نیازها 
و انتظارات خود آگاه سازید. 

●
●

●

س اصول پایداری تنظیم کنید )اصالحیه 
تمامی قراردادها و تعهدات را براسا

بزنید( در این زمینه و برای راحتی کار اقدام به تدوین دستورالعمل کنید. 
●

●

فهرستی از تامین کنندگان و تولیدکنندگان بومی و محلی که می توانند خدمات 
ک داشته باشند، تهیه کنید و به اطالع عموم 

محیط زیستی و محصوالت ارگانی
برسانید. 

●

راهنما: 

● بسیار زیاد 
●

● زیاد                      
 متوسط                    

 کم                 



۷۶

شیوه انهم محیط زیستی مجموهع اهی سوارکاری و رپورش اسب 

)FE
I( ی

س راهنما
ت( - براسا

ی حاضر در سای
ی ها

ش اصلی: کاربر
ت )بخ

سابقا
ی م

ی مکان برگزار
ی برا

شنهاد
ی پی

ی پایدار
جدول شماره )19(: راهکارها

ف
اهدا

ی
ی پایدار

اقدام راهکار
به حداقل 
رساندن اثر

توان 
ی

ساز
آگاه

آسانی 
استفاده

سماند و 
ک پ

ترویج تفکی
ت

بازیاف
ک 

تمام کاغذ مصرفی در مجموعه را بازیافت کنید. از سطل های تفکی
ش های گوناگون مجموعه استفاده کنید.  

زباله در بخ
●

●
●

به حداقل رساندن تولید 
سماند

پ

ش کنید از 
صرفاً در موارد ضروری از چاپگر )پرینتر( اسفاده کنید. تال

هر دو روی کاغذ استفاده شود. به جای چاپ بروشور و یا بنر، از ارسال 
الکترونیکی )ایمیل( برای اطالع رسانی استفاده شود. 

●
●

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


●

ش های 
برای برقراری ارتباط با مخاطبان و مشتریان، از وسایل و رو

سبز همانند وب سایت ها، پورتال ها، صفحات فضای مجازی، آیمیل و 
... بهره بگیرید. 


●

از حسابداری الکترونیکی بهره بگیرید. 




طوالنی تر کردن استفاده از 
ت 

صوال
صالح و مح

مواد،  م
)اجاره، استفاده دوباره، انبار 

از سالی به سال بعد(

ک بار مصرف ارایه کنید. 
نوشیدنی ها را در ظروف ی


●

●

ک طرف آن ها استفاده شده است، به عنوان کاغذ 
از کاغذهایی که ی

یادداشت استفاده کنید. 


●
●

برای آن که بتوانید در آینده مجدداً از بنرها و پوسترها استفاده کنید، 
بهتر است تا از عالمت گذاری و درج تاریخ در آن ها خودداری شود. 
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به حداقل رساندن استفاده از 
ی تجدیدناپذیر

ی ها
انرژ

ش کنید. 
المپ ها و تجهیزات برقی را در مواقع عدم نیاز، خامو

●

وسایل کم مصرف که دارای برچسب های انرژی استاندارد هستند را 
جایگزین لوازم پرمصرف و غیراستاندارد کنید. 

⭕
●

ش است استفاده کنید. ایستگاه های 
از نور طبیعی که رایگان و اثربخ

تغذیه )کافه، رستوران، بوفه( و فضاهای کاری را به نحوی طراحی 
کنید که از نور خورشید بهره بگیرند. 



ت پایدار 
صوال

استفاده از مح
ت محلی، بازیافتی، 

)تولیدا
تجدیدپذیر، گواهی شده، 

غیرسمی و غیره(

س کارکنان و خدمه 
ک و الیاف طبیعی برای لبا

ک ارگانی
از پوشا

استفاده کنید. 
●

برای تهیه تجهیزات دفتری و اداری با تولیدکنندگان محلی و بومی 
کار کنید. 


●

●

ی 
ساز

اطالع رسانی و آگاه
عمومی

ش های پایداری آشنا کنید. 
کارکنان را با اصول و رو


●

●

راهنما: 

● بسیار زیاد 
●

● زیاد                      
 متوسط                    

 کم                 
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شیوه انهم محیط زیستی مجموهع اهی سوارکاری و رپورش اسب 

)FE
I( ی

س راهنما
ت و بازاریابی( - براسا

ت، ارتباطا
ش اصلی: مدیری

ت )بخ
سابقا

ی م
ی مکان برگزار

ی برا
شنهاد

ی پی
ی پایدار

جدول شماره )20(: راهکارها

ف
اهدا

ی
ی پایدار

اقدام راهکار
به حداقل 
رساندن اثر

توان 
ی

ساز
آگاه

آسانی 
استفاده

سماند
به حداقل رساندن تولید پ

با رقبا ارتباط الکترونیکی برقرار کنید )برای ثبت نام، جدول مسابقات، 
زمان بندی و ...(   


●

با تماشاگران ارتباط الکترونیکی برقرار کنید )برای بلیت، برنامه رویداد 
و ...( 



ش کنید تا طراحی 
ش دهید و تال

استفاده از المان های تزیینی را کاه
پایدار داشته باشید. 




طوالنی تر کردن استفاده از مواد،  
ت )اجاره، استفاده 

صوال
صالح و مح

م
دوباره، انبار از سالی به سال بعد(

از نشان ها و المان هایی که قابلیت استفاده مجدد دارند، استفاده کنید. 




ی و یا به حداقل رساندن 
بهینه ساز

صی )هواپیما،  
حمل و نقل شخ

کامیون و غیره(

برای تامین محصوالت و خدمات مورد نیاز خود، از تامین کنندگان 
محلی استفاده کنید )چاپ و نشر، و ...( 

●

به اندازه الزم نیرو استخدام کنید. اولویت به کارگیری با نیروهای 
محلی و بومی باشد. 

●

در صورت لزوم و فراهم بودن شرایط، اجازه انجام کار در منزل را 
بدهید )دورکاری(. با این کار از مصرف بی رویه انرژی و سوخت 

جلوگیری کرده اید. 
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ن
شار کرب

جبران انت
ش های جبران کربن 

ردپای کربن خود را محاسبه کنید و از رو
الگوبرداری کنید. 

ت پایدار 
صوال

استفاده از مح
ت محلی، بازیافتی، 

)تولیدا
تجدیدپذیر، گواهی شده، غیرسمی 

و غیره(

برای گرفتن پرینت و یا کپی، از کاغذهای استاندارد استفاده 
کنید. کاغذهایی که دارای برچسب های معتبر باشند )همانند 

 .)FSC
,G

reen Seal


⭕
●

●

برای تهیه و توزیع بسته های اطالعاتی به مخاطبان، رقبا، مشتریان و 
... از محصوالت پایدار و ضوابط تجارت منصفانه استفاده کنید. 


●

در صورتی که قصد اهدای جایزه دارید، از هدایای پایدار )سبز، سازگار 
ک، تولیدات محلی و ...( 

با محیط زیست، تهیه شده از مواد ارگانی
استفاده کنید. 



ی  
ت پایدار

ن مالی سیاس
تامی

مورد نظر

»هزینه سبز« را در قیمت ورودی بگنجانید و از آن برای تامین 
هزینه های پایداری مجموعه خود استفاده کنید )ترمیم زمین، جبران 

انتشار کربن، ارتباطات سبز و ...(  


●
●

●

هزینه های پایداری را از زمان شروع برنامه ریزی رویداد در نظر بگیرید. 
●
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ی عمومی
ساز

اطالع رسانی و آگاه

اهداف و رویکردهای پایداری مورد نظر خود را اعالم کنید و این 
ک پدیده ورزشی پایدار تبلیغ کنید. 

رویداد را به عنوان ی
●

●
●

ش دهید تا مورد 
دستورالعمل ها و راهنمای محیط زیستی را کامال نمای

احترام قرار گیرید. 
●

●

برای انتقال جنبه های پایداری رویداد به تماشاگران و رسانه ها، 
ک غرفه در مکان برگزاری مسابقات استفاده 

می توانید از برپایی ی
س می کنند که بخشی از روند 

کنید. با این کار شرکت کنندگان احسا
پایداری این رویداد هستند. 

●
●

مطابق با خط مشی  پایداری، اطالعات محیط زیستی را در مورد استفاده 
از انرژی، حمل و نقل، اسکان، مدیریت پسماند و ... به تماشاگران 

منتقل کنید.  


●
●

ی 
گ ساز

سازمان دهی و هماهن
ی

ت مربوط به پایدار
اقداما

ک فردی را مسیول کنید. 
ش رویکرد پایداری،  ی

برای آزمای
●

●

از شرکت کنندگان و تماشاگران نظرسنجی کنید. 


●
●

داده های مورد نیاز را در این رویداد استخراج کنید و از آن ها برای 
تخمین و برنامه ریزی رویدادهای آتی استفاده کنید. 



راهنما: 

● بسیار زیاد 
●

● زیاد                      
 متوسط                    

 کم                 
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)FE
I( ی

س راهنما
ش اصلی: اقامتی و پذیرایی( - براسا

ت )بخ
سابقا

ی م
ی مکان برگزار

ی برا
شنهاد

ی پی
ی پایدار

جدول شماره )21(: راهکارها

ف
اهدا

ی
ی پایدار

اقدام راهکار
به حداقل 
رساندن اثر

توان 
ی

ساز
آگاه

آسانی 
استفاده

سماند
به حداقل رساندن تولید پ

ک شامپو، شکر، صابون، قهوه و ... خودداری کنید.   
از بسته های کوچ



طوالنی تر کردن استفاده از مواد،  
ت )اجاره، 

صوال
صالح و مح

م
استفاده دوباره، انبار از سالی به 

سال بعد(

ک بار مصرف را ممنوع کنید. 
خرید و استفاده از لیوان های ی


●

●
●

ب
ف آ

صر
صرفه جویی در م

ش آب، 
از دستگاه های کم مصرف آب استفاده کنید )شیر آب و دو

تنظیم کننده های آب حمام و توالت های شست وشوی دوگانه و ...(  

ب
سا

صفیه پ
ت و ت

مدیری

از آب باران و آب خاکستری استفاده مجدد کنید. 


دفع آب خاکستری از توالت ها باید با رعایت مالحظات بهداشتی انجام 
شود و مستقیمًا در محیط زیست و اکوسیستم رها نشود. 
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به حداقل رساندن استفاده از 
ی تجدیدناپذیر

ی ها
انرژ

برای صرفه جویی در مصرف انرژی و آب بهتر است از حوله شخصی 
استفاده شود. 

●
●

●

ص بازدید دوره ای و منظم وسایل و تجهیزات 
به کارکنان در خصو

ش داده شود. در صورت عدم مصرف، وسایل و تجهیزات تنظیم 
آموز

ش شوند )کولر، پنکه، یخچال بخاری، مینی بار و ...( 
و یا خامو

●
●

ک های کارآمد انرژی استفاده کنید )همانند:  
ش ها و تکنی

از رو
سیستم های روشنایی هوشمند و کم مصرف، مینی بار کم مصرف و ...( 

●

برای هتل ها و مکان های اقامت نظیر کمپ ها و ... به جای کلیدهای 
قدیمی از کلیدهای کارتی استفاده کنید تا در هنگام خروج افراد از 
ش شوند. 

اتاق ها، چراغ ها و سایر وسایل سرمایشی و گرمایشی خامو
●

تا حد امکان، از انرژی های تجدیدپذیر استفاده کنید. 

ی، 
توصیه به پیاده رو

ی و ترویج استفاده 
دوچرخه سوار

از حمل و نقل عمومی

ک، تسهیالت در 
برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و پا

نظر بگیرید. 
●

هتل ها و کمپ های مجاور مکان برگزاری رویداد را در اولویت انتخاب 
قرار دهید. 

●

از هتل ها و مکان های اقامتی بخواهدی تا دوچرخه های رایگان در 
اختیار مسافران قرار دهند. 


●

●
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ی طبیعی 
ستگاه ها

ت از زی
حفاظ

ی 
ف مکان برگزار

محل و اطرا
رویداد

ص حفاظت از طبیعت و اکوسیستم ها و همچنین تنوع زیستی 
در خصو

ش دهید. 
به راهنمایان تورها و تمامی مخاطبان آموز


●

ت پایدار 
صوال

استفاده از مح
ت محلی، بازیافتی، 

)تولیدا
تجدیدپذیر، گواهی شده، غیرسمی 

و غیره(

خط مشی  خرید محصوالت مورد نیاز خود را بر مبنای سازگاری 
محصوالت با محیط زیست و سیاست های پایداری اجتماعی )نظیر 

اولویت جوامع محلی و بومی( قرار دهید.  

ک کننده هایی که دارای برچسب استاندارد محیط زیستی هستند 
از پا

و همچنین قابلیت تجزیه پذیری زیستی کامل )۱۰۰درصد( را دارند، 
خریداری کنید. 


●

ی عمومی
ساز

اطالع رسانی و آگاه

برای انتخاب هتل و محل اقامت ورزشکاران و تماشاچیان و ... بهتر 
است مکان های دارای تاییدیه محیط زیستی )همانند ایزو ۱4۰۰۰( را 

در اولویت قرار دهید. 


●

ش های پایداری و اصول محیط زیستی به کارکنان خود 
در مورد رو

ش دهید. 
آموز

راهنما: 

● بسیار زیاد 
●

● زیاد                      
  متوسط                    

 کم                 
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ماده 34- مدیران و مالکان مجموعه های سوارکاری و پرورش اسب برای اخذ نشان »باشگاه ورزشی 
سبز« مراحل ذیل را باید طی کنند:

تحلیل وضع موجود و شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های مجموعه؛. ۱

مشارکت . ۲ با  یا  و  مدیریت  توسط  مجموعه  برای  محیط زیستی  خط مشی  تدوین 
کمیته محیط زیست فدراسیون سوارکاری؛ 

رعایت و پیاده سازی اصول و مالحظات عمومی و اختصاصی مندرج در شیوه نامه؛. ۳

خوداظهاری از طریق مستندسازی و تهیه گزارش؛. 4

درخواست بازبینی مجموعه توسط کمیته محیط زیست فدراسیون سوارکاری؛. ۵

بررسی و بازبینی سایت/مجموعه توسط کمیته محیط زیست فدراسیون )پس از رفع . ۶
نواقص و انجام اصالحات(؛

ارایه نتایج و گزارش نهایی بازبینی مجموعه به رییس فدراسیون؛. ۷

سوارکاری . ۸ فدراسیون  توسط  بررسی  مورد  مجموعه  محیط زیستی  گزارش  ارسال 
به کمیسیون ورزش و محیط زیست کمیته ملی المپیک به همراه نامه درخواست 

ارزیابی و ممیزی؛ 

ممیزی مجموعه توسط کمیسیون ورزش و محیط زیست؛. ۹

اعطای نشان »باشگاه ورزشی سبز« در صورت رعایت تمامی جنبه های پایداری . ۱۰
و تایید رییس کمیسیون. 

و . ۱۱ ورزش  کمیسیون  یا  و  فدراسیون  محیط زیست  کمیته  توسط  دوره ای  پایش 
محیط زیست؛ 

تمدید نشان »باشگاه ورزشی سبز« در صورت تداوم اجرای مالحظات محیط زیستی . ۱۲
و عدم تمدید و یا بازپس گیری نشان، در صورت اجرای نادرست مالحظات. 
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زیستی برای مجموعه توسط مشی محیطتدوین خط
زیست مدیریت و یا با مشارکت کمیته محیط

 فدراسیون

سازی اصول و مالحظات عمومی و اختصاصی رعایت و پیاده
 زیست فدراسیونکمیته محیط نامهمندرج در شیوه

 های مجموعهتهدیدها و فرصتتحلیل وضع موجود و شناسایی نقاط قوت، ضعف، 

 خوداظهاری و درخواست بازبینی مجموعه

زیست بررسی و بازبینی سایت/مجموعه توسط کمیته محیط
 فدراسیون

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

 کمیته محیط زیست فدراسیون 

 زیستتوسط کمیسیون ورزش و محیط ارزیابی و ممیزی مجموعه
 

 « باشگاه ورزشی سبز»اعطای نشان 
 

زیست فدراسیون و یا ای توسط کمیته محیطپایش دوره
 کمیسیون

 گیری نشان تمدید و یا بازپس
 

 تایید

 رد

 رد

عدم تداوم 
در اجرای 
 مالحظات

نگاره 1. فرآیند دریافت نشان »باشگاه ورزشی سبز« 
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است،  گردیده  ذکر   ۳4 ماده  در  که  مراحلی  طی  سبز«   ورزشی  »باشگاه  نشان  دریافت  ماده 35- 
امکان پذیر بوده و روش دیگری برای آن طراحی نگردیده است. 

ماده 36- مرجع نهایی تایید صالحیت و اعطای نشان، کمیسیون ورزش و محیط زیست کمیته ملی 
المپیک خواهد بود. 

ماده 37- نشان »باشگاه سبز« دارای تاریخ انقضا )۲ سال از زمان صدور( بوده و تمدید مجدد آن 
مستلزم ممیزی دوباره می باشد. 

تبصره 1: تمامی مجموعه های پرورش اسب و سوارکاری که موفق به دریافت نشان »باشگاه ورزشی 
سبز« می گردند، توسط کمیته محیط زیست فدراسیون سوارکاری و یا کمیسیون ورزش و محیط زیست 
مالحظات  رعایت  عدم  صورت  در  و  گرفت  خواهند  قرار  دوره ای  پایش  مورد  المپیک  ملی  کمیته 

محیط زیستی، نشان مربوطه فاقد اعتبار بوده و از سامانه حذف خواهد شد. 
ماده 38- مجموعه هایی که موفق به دریافت نشان »باشگاه ورزشی سبز« می شوند، از مزایای ذیل 

برخوردار خواهند بود:
	 حفاظت سازمان  پورتال  سوارکاری،  فدراسیون  سامانه  در  مجموعه  مشخصات  و  نام  درج 

محیط زیست و همچنین درگاه کمیسیون ورزش و محیط زیست کمیته ملی المپیک؛
	 دریافت لوح تقدیر از کمیته ملی المپیک؛
	 حفاظت سازمان  محیط بان  تربیت  و  محیط زیست  آموزش  مرکز  از  تقدیر  لوح  دریافت 

محیط زیست؛ 
	 دریافت لوح تقدیر از فدراسیون سوارکاری؛
	 برگزاری یک برنامه نمادین و ترویجی با محوریت آموزش محیط زیست در محل مجموعه

با مشارکت همه جانبه سازمان های ذی نفع؛ 
	 ،)IOC( معرفی مجموعه به سازمان های بین المللی و مرجع نظیر کمیته بین المللی المپیک

 .)FEI( و فدراسیون جهانی سوارکاری )UNEP( برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد
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منابع مورد استفاده:

۱- آیین نامه اجرایی بند )ز( ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران
۲- آیین نامه تاسیس باشگاه های سوارکاری. ۱۳۹۹. فدراسیون سوارکاری جمهوری اسالمی ایران. 
۳- آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب. ۱۳۷۳. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، ۳4 ص. 
حفاظت  سازمان   .۱۳۹۸ سبز.  مدیریت  نظام  آیین نامه  اجرای  راهنمای  و  دستورالعمل   -4

محیط زیست، دفتر ارزیابی زیست محیطی، دبیرخانه نظام مدیریت سبز.
۵- دفتر کار سبز. ۱۳۹۵. آرش یوسفی، دفتر آموزش محیط زیست؛ سازمان حفاظت محیط زیست.

۶- ضوابط و معیارهاي استقرار واحدها و فعالیت هاي صنعتی و تولیدي. ۱۳۹۰. سازمان حفاظت 
محیط زیست. 

۷- قوانین،  مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط زیست انسانی. ۱۳۹۱. شاعری. علی محمد، 
رحمتی. علیرضا، سازمان حفاظت محیط زیست،  تهران، ۳۳۹ ص.  

۸- مدیریت سبز. ۱۳۹۵. یوسفی. آرش، دفتر آموزش محیط زیست، معاونت آموزش و پژوهش،  
سازمان حفاظت محیط زیست،  تهران،  ۵۹ ص. 

۹- مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست و تعالی همه جانبه کشور. ۱۳۸۷. دفتر حقوقی 
و امور مجلس، سازمان حفاظت محیط زیست،  ۳۶۸ ص.

۱۰- محتوای آموزشی عمومی مدیریت سبز. ۱۳۹۹. سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر ارزیابی 
زیست محیطی، دبیرخانه نظام مدیریت سبز.

۱۱- مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، خدماتی و معدنی. ۱۳۹۷. دفتر ارزیابی زیست 
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واژگان تخصصی

انگلیسیفارسیانگلیسیفارسی
Hazardous Wasteپسماند خطرناکPollutionآلودگی

Infection Wastesپسماندهای عفونیWater Pollutionآلودگی آب

پسماند / مواد زاید Soil pollutionآلودگی خاک
جامد

Solid waste

Wild life refugeپناهگاه حیات وحشEnvironmentمحیط زیست

WetlandتاالبSound pollutionآلودگی صوتی

DestructionتخریبAir pollutionآلودگی هوا

Environmental آموزش محیط زیستی
Educationتخریب خاکSoil Degradation

-Wastewater treatتصفیه فاضالبGreenhouse Effectاثر گلخانه ای
ment

ارزیابی اثرات 
محیط زیستی

Environmental Im-
pact Assessmentتوسعه پایدارSustainable Devel-

opment

Air Conditioningتهویه مطبوعReuseاستفاده مجدد

Permissible Limitحد مجازStableاصطبل

-Conservation, ProحفاظتClimateاقلیم
tection

EmissionخروجیRenewable energyانرژی تجدیدپذیر

Waste Disposalدفع مواد زایدRecyclingبازیافت

ResidenceسکونتگاهHorse Riding Clubباشگاه سوارکاری

Wastewater, Sewageفاضالب / پسابBoxباکس

Soil Erosionفرسایش خاکHygiene, Healthبهداشت

Occupational بهداشت حرفه ای
HealthمانژArena

Environmental بهسازی محیطی
Improvementمحدوده شهریUrban area

Green Managementمدیریت سبزPaddockپادوک

Protected areaمنطقه حفاظت شدهNational parkپارک ملی

Horseback Archeryهنرهای رزمی سوارهMonitoringپایش
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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 فعالیت های صنعتی یا کشاورزی و دامداری یا شهری، 
بیمارستانی و آزمایشگاهی و خانگی که به آب یا خاک تخلیه گردد. 

خاکروبه،  زباله،  مانند  می شود  محسوب  زاید  عرفًا  که  جامدی  ماده  هرگونه  جامد:  زاید  مواد 
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 بیمارستان ها و غیره. 

مواد زاید سمی و خطرناک: هر نوع ماده زاید آلوده کننده 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 آن ها باشد و قابلیت آلوده ساختن آب و یا خاک را دارد. 

و  پرتوزا  تشعشع  گاز،  مایع،  جامد،  از  اعم  آلوده کننده  چند  یا  یک  پخش  و  وجود  هوا:  آلودگی 
غیرپرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به طوری که زیان آور 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 می شود که به طور مستقیم 
و یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زاید تلقی می شود. پسماندها شامل 

پنج گروه می باشند: پسماند عادی، پزشکی، ویژه، کشاورزی و صنعتی. 

۱- پسماندهاي عادی:

شهرها،  در  انسان ها  روزمره  فعالیت هاي  از  معمول  صورت  به  که  مي شود  گفته  پسماندهایي  به 
روستاها و خارج از آن ها تولید مي شود. از قبیل پسماندهاي خانگي و نخاله هاي ساختمانی. پسماندهاي 
راستای  در  است.  شهروندان  با  مرتبط  بخش  مهم ترین  خانگی،  پسماندهای  آن ها  راس  در  و  عادي 

مدیریت صحیح آن ها، اهداف ذیل تعقیب می گردند:
	کاهش تولید پسماند؛
	بازیافت و استفاده مجدد از پسماندها؛
	.دفع بهداشتی و سازگار با محیط زیست

با انتشار پسماندهای شهري در محیط و یا تلنبار آن در حواشي شهرها، به دلیل  وجود مواد غذایي، 
پناهگاه هاي مناسب، رطوبت، محیط مناسبی براي تولید، رشد و نمو حشرات، جوندگان و دیگر موجودات 
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موذي به وجود می آید که به علت های مختلف موجب آلودگي محیط و انتشار بیماري هاي گوناگون 
مي گردد. انتشار بوی نامطبوع و تولید شیرابه زباله نیز از دیگر پیامدهای محیط زیستی تولید، انباشت 
و دفع غیربهداشتی زباله های شهری است. همچنین، مشکل پخش شدن کیسه های پالستیکی و رها 
کردن ظروف پالستیکی یکبارمصرف در طبیعت هم از مهم ترین مشکالت ناشی از پسماندها می باشد.

۲- پسماندهاي پزشکی:
  به تمامی پسماندهاي عفوني و زیان آور ناشي از بیمارستان ها، مراکز بهداشتي، درماني، آزمایشگاه هاي 

تخصصي طبي و سایر مراکز مشابه گفته مي شود.
۳- پسماندهاي ویژه:

در  بیماری زایی  و  سمیت  واکنش پذیری،  خورندگی،  اشتعال،  قابلیت  ویژگی های  از  یکی  وجود    
پسماند، آن را در زمره پسماندهای ویژه قرار می دهد که به موجب آن نیازمند مدیریت خاص خواهد بود.

4- پسماندهاي کشاورزی:
   به پسماندهاي ناشي از فعالیت هاي تولیدي در بخش کشاورزي گفته مي شود. از قبیل فضوالت، 

الشه حیوانات، محصوالت کشاورزي فاسد یا غیرقابل مصرف.
4- پسماندهاي صنعتی:

  به تمامی پسماندهاي ناشي از فعالیت هاي صنعتي و معدني، پسماندهاي پاالیشگاهي، صنایع گاز، 
نفت و پتروشیمي و نیروگاهي و امثال آن گفته مي شود. از قبیل براده ها، سرریزها و لجن هاي 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: آمیختن یک یا چند ماده خارجي به خاک یا پخش آن ها بر سطح خاک به میزاني 
که کیفیت فیزیکي، شیمیایي یا زیستی آن را به نحوی تغییر دهد که براي انسان یا سایر موجودات زنده 
یا گیاهان و یا آثار و ابنیه زیان آور باشد. این تعریف، آلودگي پوشش هاي آبرفتي و سنگي سطح زمین را 
نیز در برمی گیرد. مهم ترین آالینده های خاک کود شیمیایی، شوینده ها، فاضالب، آفت کش ها، پسماند 

و فرآورده های نفتی می باشند.
اعمال روش های نامناسب بهره برداری از خاک و آلوده کردن آن، می تواند خاک را از چرخه تولید 
آلوده غالبًا  خارج کرده و به تباهی این سرمایه ملی منجر گردد. پاکسازی و یا جایگزینی خاک های 
نیازمند پرداخت هزینه های سرسام آوری است و بنابراین، مهم ترین اصل، حفظ خاک از آلودگی است. 
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همچنین پاکسازی خاک آلوده بسیار زمان بر است و گاهی سال ها طول می کشد. 
برخی از مهم ترین عوامل آلودگی خاک عبارتند از:

عوامل طبیعی	 
فعالیت های صنعتی	 
اکتشاف و معدن کاری	 
فعالیت های کشاورزی )مصرف کود، سم، ...(	 
فروریزه ها و بارش های جوی	 
تخلیه و رهاسازی پساب ها و فاضالب ها بر سطح خاک	 
تخلیه، رهاسازی و دفن نامناسب پسماندها بر خاک	 
رواناب های شهری و روستایی	 
آب های زیرزمینی آلوده	 
سوانح حمل و نقل و خطوط انتقال مواد و محصوالت	 
آلودگی های ناشی از جنگ	 

تهدیدهای محیط زیستی که منجر به از دست رفتن خاک می گردند، عبارتند از؛ فرسایش، آلودگی، 
و  باغ ها  مرتع ها،  مزرعه ها،  )تبدیل  زمین ها  کاربری  تغییر  شورشدن،  بیابان  گستری،  شدن،  غرقابی 

جنگل ها به مناطق مسکونی، صنعتی(، چرای بی رویه، گرد و غبار، آتش سوزی و فعالیت های صنعتی. 
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پیوست 2

تعریف مناطق تحت حفاظت )چهارگانه( 

ـ پارک ملی؛ به محدوده ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و بیشه های طبیعی و 
اراضی جنگلی و دشت و آب و کوهستان اطالق می شود که نمایانگر نمونه های برجسته ای از مظاهر 
طبیعی ایران باشد و به منظور حفظ همیشگی وضع زندگی و طبیعی آن و همچنین ایجاد محیط مناسب 
قرار  کاماًل طبیعی تحت حفاظت  در شرایط  رستنی ها  و رشد  جانوران وحشی  پرورش  و  تکثیر  برای 

می گیرد.

ـ آثار طبیعی ملی؛ عبارتند از پدیده های نمونه و نادر گیاهی، حیوانی، اشکال یا مناظر کم نظیر 
و کیفیات ویژه طبیعی زمین یا درختان کهنسال یادگار تاریخی که با منظور داشتن محدوده متناسبی 

تحت حفاظت قرار می گیرد. 

ـ پناهگاه حیات وحش؛ به محدوده ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و بیشه های 
طبیعی و اراضی جنگلی و دشت و آب و کوهستان اطالق می شود 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 می گیرد. 

ـ منطقه حفاظت شده؛ به محدوده ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و آب 
و کوهستان اطالق می شود که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ و یا احیا 

رستنی ها و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده و تحت حفاظت قرار می گیرد. 
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پیوست 3

صورت  سیفون  و  حمام  سردوشي  آب،  شیر  مانند  مختلفي  وسایل  کمک  به  آب  مصارف  بیشتر 
مي گیرد. متناسب با طراحي این وسایل، میزان آب مصرفي براي انجام یک فعالیت خاص، کم یا زیاد 
از وسایل و  استفاده  به  از روش هاي حفظ و صرفه جویي آب، ترغیب مصرف کنندگان  مي شود. یکي 

شیرآالتي است که کم مصرف طراحي شده اند. برخی از تجهیزات رایج کاهنده مصرف آب عبارتند از:
شیر اهرمی: شیر اهرمي شیري است که با حرکت اهرم به سمت باال و پایین جریان آب قطع 
و وصل  مي گردد و با حرکت اهرم به سمت راست و چپ دماي آب تنظیم مي گردد. تاثیر استفاده از 
شیر اهرمي بر مصرف آب تا حدود ۳۰ درصد مي باشد و چنانچه این شیر همراه با پرالتور باشد، میزان 

کاهش مصرف باالتر خواهد بود.
مکانیزم  که  بوده  مصرف  کاهنده  سرشیرهاي  از  نوعي  آبفشان  یا  پرالتور  )آبفشان(:  پرالتور 
عملکرد این دسته از شیرها براساس اختالط آب و هوا و در دو نوع روپیچ و توپیچ قابل دسترس مي باشد.

شیر پدالی: باز و بسته کردن این شیر از طریق یک پدال که در سطح زمین و در کنار شیر قرار 
بر  این شیر  انجام مي شود. مزیت  انجام مي شود، تنظیم دماي آب خروجي در هنگام نصب  مي گیرد 
شیرهاي الکترونیکي عدم نیاز آن ها به برق و باتري مي باشد. از دیگر مزیت هاي آن عدم تماس دست 
با شیر است که مانع انتقال بیماري مي شود. شیرهاي پدالي حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد منجر به کاهش 
مصرف آب مي شود و چنان چه این شیر همراه با پرالتور باشد، میزان کاهش مصرف باالتر خواهد بود.

شیر فتوالکتریک یا چشمی: با قرارگیري یک سنسور فتوالکترونیک در جلو علمک شیر نصب 
شده که با نزدیک کردن دست به سوي شیر، جریان آب برقرار مي گردد. این شیر به وسیله برق و یا 
باتري کار مي کند و در زمان قطعي برق مي تواند قابل استفاده باشد. از مزایاي این شیر عدم تماس 
دست با شیر و مانع انتقال بیماري مي شود. شیرهاي فتوالکترونیک یا چشمي حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد 
منجر به کاهش مصرف آب مي شود و چنان چه این شیر همراه با پرالتور باشد، میزان کاهش مصرف 

باالتر خواهد بود.
شیر فشاری: مکانیزم استفاده از این شیر کاهنده به گونه اي است که فشار دکمه اي که بر روي 
شیر تعبیه شده است، جریان آب برقرار و با رها کردن آن جریان آب قطع مي شود. البته این گونه شیرها 
نمونه قطع اتومات یا خودکار هم دارد. شیرهاي فتوالکترونیک یا چشمي حدود ۵۰ تا ۸۰ درصد منجر 

به کاهش مصرف آب مي شود.






