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سخنی با خوانندگان 
باعنایتبهتغییرساختارتشکیالتیسازمانحفاظتمحیطزیست،دفترآموزشمحیطزیست،
بهمرکزآموزشمحیطزیستوتربیتمحیطبانارتقایافتوبراساسشرحوظایفمحولهبهآن،
موضوع"توسعهسوادمحیطزیستی"باهدفافزایشنفوذپذیریموضوعاتآندربرنامههایکالن
آموزشیکشور،درسرلوحهفعالیتهایاینمرکزقرارگرفت.بدیهیاست،حفاظتخردمندانه
ازعرصههایطبیعیمیهنعزیزمان،هموارهمرهوناذهانآموزشدیدهوتربیتنسلیدوستدار
محیطزیستاست.ازاینرو،روشنگری،آموزشوترویجفرهنگمحیطزیستیبااولویتویژه
برتوانمندسازیآموزشگران،مدرسانوتسهیلگرانبرایارایهآموزشهایصحیحمحیطزیستی
بهآحادجامعهونیزتحققشعار"ازمردم،بامردموبرایمردم"بارویکردجلبمشارکت
خردمندانهآنهادرامرحفاظتازمحیطزیست،شالودهواساسفعالیتهایآموزشیمعاونت
آموزشومشارکتمردمیسازمانحفاظتمحیطزیستقرارداردوبرخودضروریمیداند
کهازهمهفرصتها،ابزاروبسترهایتبادلاطالعاتبرایاجتماعیکردنمسایلمحیطزیستی
درجامعهبهرهگیرینماید.کتابراهنمایپیشروباعنوان»شیوهنامهمحیطزیستیفعالیتهای
ورزشی؛ویژهسازمانهاوفدراسیونهایورزشی«،یکیازموضوعاتآموزشیبااهمیتاستکه
سازمانحفاظتمحیطزیستبرآموزشوبهکارگیریاصولومالحظاتآنبسیارتاکیددارد.
امیداستباتهیهاینشیوهنامهوبهرهبرداریازآن،گامیموثردرتوسعهسوادمحیطزیستیو

ارتقایفرهنگحفاظتازمحیطزیستبرداشتهباشیم.
درپایان،خواهشمنداستباارایهنظراتوپیشنهادهایسازندهخود،بهگسترشسواد
محیطزیستیکمکنمایید.بدینمنظور،ازطریقتکمیلفرمنظرخواهیکهدرپیوستکتاب
درجشدهاستوارسالآنبهپستالکترونیکیenvironmental.literacy@doe.irمارا

درتحققاینمهمیاریفرمایید.

مرکز آموزش محیط زيست و تربیت محیط بان  





پیشگفتار 
بودهو ورزش،شاملفعالیتهایيدرسطوحگوناگوناست.محدودهآنبسیارگسترده
ازافراديکهبهطوراتفاقيوبهندرتفعالیتهايورزشيراانجامدادهوآموزشميبینندتا
ورزشکارانحرفهاي،ازباشگاههايکوچکتافدراسیونهايبینالمللي،ازرقابتهايمحليتا
مسابقاتقهرمانيورویدادهايبزرگيمانندبازيهايالمپیکرادربرميگیرد.امروزهازورزش
بهعنواننوعیازفعالیتهايجسمیوذهنییادمیشودکهدرقالبتفریحوتندرستیواز
طریقباشگاهها،انجمنهاودیگرسازمانها،افرادبسیاريرادرزیرچترخودگردميآورد.اما
مانندبسیاريدیگرازفعالیتهايانساني،پتانسیلآسیبزدنبهمحیطزیسترانیزدارااست.از
سویدیگر،محیطزیستآلودهوناسالمنیزازتواناییاثرگذاریبرسالمتوراندمانورزشکاران
برخورداراست.درحقیقت،مفاهیمورزشومحیطزیستدارایارتباطیمتقابلبودهوباید

بهطورهمزمانموردتوجهقرارگیرند.
محیطزیستزنجیرهایدرهمپیچیدهازبرهمکنشهایفیزیکی،شیمیایی،زمینشناختی
و مسایل میکند. رامشخص زمین سیاره و زندگی میان رابطه که است زیستشناختی و
چالشهایمحیطزیستیدرهمهجاگستردهاندودرواقعکمترنقطهایازجهانرامیتوانیافت
کهعاریازایناثراتباشد.تمامیفعالیتهایانسانیبهگونهایبرمحیطزیستتاثیرمیگذارند.
هرنوعفعالیتورزشیتحتتاثیرمکانوشرایطمحیطزیستیخاصیقراردارد.قوانین
حاکمبرورزش؛تعیینمیکنندکهدریکرویدادورزشی،محیطزیستوساختارهایانسانی
چگونهمیتوانندبهایجادشرایطعادالنهبرایهمهکاربراندرآنرویدادیابازیهاکمککنند.
اگرقراراستکهورزشهمچنانبهنیازهایانسانیپاسخبدهد،بدونبررسیوتعهدهمهجانبه

بهپایدارینمیتوانداینکارراانجامدهد،واینباالترینمسالهمحیطزیستاست.
توسعهورزش،چهبرایاهدافعمومیوچهاهدافخصوصی،نیازمندتوجهویژهبهسالمت
ورفاهمحیطزیستوتاثیرآنبربهبودزندگیاقتصادیواجتماعیمردمامروزیونسلهای
آتیاست.هرزمانکهیکمکانعمومیبرایورزشیافعالیتهایتفریحیاختصاصیابد،
مسائلپایداریهمانندآبوهوایپاک،زمینودفنپسماندازعواملمهممرتبطبابرنامهریزی

وطراحیهستند.
درچندسالگذشته،موضوعورزشومحیطزیستبهطورگستردهايمطرحگردیدهو

پیشگفتار 
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ازورزشبهعنوانابزاريدرجهتدستیابيبهاصولتوسعهپایدارنامبردهميشود.ورزش
ومحیطزیستبایکدیگردرارتباطتنگاتنگيميباشند،چنانکهآلودگيهايمحیطزیستبر
وسالمت گذارده تاثیر مختلف آموزشهاي اجراي و تعلیم زمان در افراد کارایي و سالمت
ومحیطزیستپس اصالح المپیک منشور آنکه از مياندازد.پس مخاطره به را ورزشکاران
و ورزش کمیسیون گردید، مطرح المپیک منشور رکن بعنوانسومین فرهنگ و ورزش از
محیطزیستدرسال۱996درکمیتهبینالملليالمپیکIOC(۱(تشکیلگردید.ازآنزمان
تابهحالاقداماتچشمگیريدرزمینهحفاظتمحیطزیستصورتگرفتهاست،بهطوريکه
مالحظاتمحیطزیستیوتعهداتحفاظتازآن،ازمالکهايمهماعطايامتیازمیزبانيبه

شهرهايداوطلببرگزاريبازيهايالمپیکقرارگرفتهاست.
قرارنمیگیرد،ولیکن بهمحیطزیست اگرچه،ورزشدرزمرهبزرگترینجفاکنندگان
میتواندصدماتولطماتکوچکوبزرگبسیاریبهمحیطزیستواردسازد،اگرچهدرعین
حال،عملکردآنازنظرکیفیتمیتوانددرنتیجهشرایطنامطلوبمحیطزیستیمحدودشده
یاعاملهای ایجادشوند اینشرایطبهوسیلهعاملهایورزشی ازآنکه یابد،اعم یاکاهش

غیرورزشی.
صدماتناشیازورزشیاصدماتواردهبرورزشضرورتاًاجتنابناپذیرنیستند.اماچنانچه
مدیرانودستاندرکارنامرورزش،ورزشکارانوتماشاچیاندرککنندوحتیبپذیرندکه
صورت آن در ورزشی فعالیتهای که محیطزیستی شرایط بر آنها کردن عمل مسئوالنهتر
میگیرد،تاثیرمثبتدارد،اینحقایقمیتواندعکسآنباشد.وانگهیازنقشبسیارمهمورزش
ونمادهایآنمیتوانبرایارتقایآگاهیهایمحیطزیستی،بهبودعملکردهاوفعالیتهای

روزانهمیلیونهانفرازمردمیکهبخشیازاینصنعتهستند،بهرهجست.
دراینکتابتالشگردیدهاستتاضمنمعرفیاستانداردهاوضوابطفضاهایورزشی
سبز،باارایهمثالهایکاربردی،نسبتبهشرحدقیقموضوعاقدامگردد.بدیهیاستایناثر
پایدارمعرفیگردد، بهعنوانیکسندجامعوکاملدرزمینهمدیریتورزشی نمیتواند
ولیکنبهعنوانیکراهنماودستورالعملمقدماتیبرایکاربران،مالکانومدیرانمجموعهها
وفضاهایورزشیوهمچنینبرنامهریزانوطراحاندرهرمقیاسوسطحیاثربخشمیباشد.

1-International Olympic Committee -
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1-1- ارتباط میان ورزش و محیط زيست
ورزشکردنشاملمراتبمتنوعياستاز:یکسازماننظامیافته،لوازموتجهیزاتورزشي،
تدارکاتوحامیانمالي،رسانههاوالبتهورزشکارانوافراديکهیکفعالیتورزشيراکمو
بیشبهصورتمشتاقانهانجامميدهند.تمامیجوامعانسانیبهمحیطزیستوابستههستند،
بهطوریکهخدماتمتعددیازسویاکوسیستمهابهجوامعانسانیارایهمیشودکهمیتواند
شاملبقاوحتیورزشباشد.درموردبرخیازانواعورزشها،همانندورزشهایزمستانی،
ورزشهایآبیویاسایرفعالیتهادرفضایآزاد،وجودرابطهمستقیمبامحیطزیستمشهود
است. محققانومشتاقانورزشمیدانندکهورزشومحیطزیستبهیکدیگرمرتبطهستند.

ورزشبرمحیطزیستتاثیراتمختلفیدارد.
بهطورمثال،ساختزمینهایگلفیاتسهیالتورزشیجدیدبراکوسیستمتاالبهای
اطرافتاثیرجدیدارد،زیراسطحآبذخیرهشدهراپایینمیآورد.اینامراکوسیستمرا
وارد آفتکشها و قارچکشها به آلوده روانآبهای تغییرمیدهد. بهشدت یا مختلکرده
جریانهایاطراف،رودخانههاودریاچههامیشوندوبررشدماهیان،پرندگانوحشراتتاثیر

میگذارند.

شکل 1. فعالیت ها و نیازهاي ناشي از رویدادهاي ورزشي
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بهرغمافزایشآگاهیدرموردروابطبینطراحیتسهیالتوتالشبرایجبرانتاثیرات
محیطزیستیورزش،محیطزیستتاثیرزیادیبرورزشداردکهدرمقیاسیتقریباًبزرگتر
میآید. پایین هوا نامطلوب کیفیت دلیل به ورزشکاران عملکرد مثال، بهطور نمودمییابد.
را تنفسدماغی-دهانی و تهویه نرخ بودنکیفیتهوا، پایین بیانکردندکه کارشناسان
افزایشمیدهدکهباعثکمشدنعملکردورزشکارمیشود.بهطورکلی،کیفیتمحیطزیست
داشته ورزشکار راندمان و وسالمت ورزشی زیرساختهای بر توجهی قابل اثرات میتواند
باشد.زنانومردانورزشکارممکناستبهواسطهشرایطمحیطزیستیهمانندکیفیتهوا
وآبمتاثرشدهویادرمعرضموادخطرناکقراربگیرند.تغییراتاقلیمیوازدسترفتن
فضاهایطبیعی،شرکتدرفعالیتهایورزشیرادشوارمیسازد.مثالهایذیلمعمولیترین

مواردیهستندکهطیآنمشکالتمحیطزیستی،ورزشرامتاثرمیسازند.

●  آلودگیهواممکناستسبببیماریهایتنفسیواختاللدرتنقسشود.
●  کیفیتهوادرمحیطسرپوشیدهمیتواندسببواکنشهایفیزیولوژیکیشدیدشود.

●  آفتکشهامیتوانندسببواکنشهایفیزیولوژیکیشدیدشوند.
●  آلودگیآبوحضورباکتریهایبیماریزا)پاتوژنها(میتواندسببواکنشهای

فیزیولوژیکیشدیدشود.
●  آلودگیصوتیمیتواندسببمشکالتدرشنواییواسترسشود.

را بدن برای نیاز مورد اکسیژن موجودی دودسیگار، معرض در گرفتن قرار   ●

کاهشخواهدداد.
●  آسیبالیهازنموجبافزایشتابشاشعهماوراءبنفشومشکالتپوستیازجمله

سرطانمیشود.
نامالیمآبوهواییممکناست الگوهایغیرقابلپیشبینیو اقلیمو تغییر   ●
حضوردرفعالیتهایورزشیرادشوارسازد.نظیرباالرفتنخطترازبرفقابلاتکا

وتخریبپیستهایاسکی.
●  نابودیتنوعزیستیوآسیببهزیستگاههامیتواندمنتهیبهنابودیمناطق

طبیعیمناسببرایتمریناتورزشیشود.
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خواهد محیطزیست بر تاثیری کند، پیدا حضور ورزشی فعالیت یک در فردی هرگاه
جای بر خود از اکولوژیکی« پای »جای همگی ورزشی تاسیسات و تجهیزات گذاشت.
میگذارند.ساختوسازومدیریتتاسیساتوادارهکردنیکرویدادورزشیانرژیمصرف
کردهومیتواندبهآلودگیهواوانتشارگازهایگلخانهایوتولیدموادزاید،همچنینآسیب

بهالیهازن،نابودیزیستگاههاوتنوعزیستی،فرسایشخاکوآلودگیآبکمککند.
برخیازراههایمعمولکهورزشمحیطزیسترامتاثرمیسازد،عبارتنداز:

●   تغییردراکوسیستمهایشکنندهویامناظرطبیعیمنحصربه فردبرایمقاصد
ورزشی.

●   آلودگیصوتیونوریناشیازفعالیتهایورزشی.
●   مصرفمنابعغیرقابلتجدید)سوخت،فلزاتوغیره(.

●   مصرفبیشازحدمنابعطبیعی)آب،چوب،کاغذوغیره(.

●   انتشارگازهایگلخانهایوآلودگیهواازطریقمصرفبرقوسوخت.
●   آسیببهالیهازن)ناشیازموادخنککننده(.

●   آلودگیخاکوآبناشیازمصرفسموموآفتکشها.
●   فرسایشخاکطیعملیاتساختوسازویاحضورتماشاچیانوگردشگران

ورزشی.
●   تولیدموادزایدوپسماندناشیازساختوسازتاسیسات،ویابهواسطهحضور

تماشاچیانوگردشگران.
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شکل 2. اثرات بالقوه رويدادهاي ورزشي بر محیط زيست

انواعاثراتایجادشدهتوسطرویدادهايورزشي،شاملمواردذیلمیباشد:

الف( اثرات کوتاه مدت 
اثراتکوتاهمدتدرهنگاممسابقاترخميدهند.بهطورمثال؛آلودگيصدایاآلودگي

هوايمحلي،ناشيازیکرویدادورزشيخاص،جزواثراتکوتاهمدتهستند.

ب( اثرات بلندمدت 
ایناثراتپسازپایانیافتنمسابقاتنیزادامهدارندوميتوانندناشيازتجهیزاتیا
بلندمدت اثرات جمله از نیز خاک کیفیت افت همچنین باشند. باقيمانده زیرساختهاي

بهشمارميآید.

پ( اثرات مستقیم 
ورزشيحضور رویدادهاي در مستقیم بهطور که افرادي و تجهیزات توسط اثرات این

دارند،ایجادمیشود.
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ت( اثرات غیرمستقیم 
اثراتغیرمستقیمناشياززیرساختهايتازهتاسیسبرايبرگزاریمسابقاتميباشند،
امابهطورمستقیمبهفعالیتهايورزشيمرتبطنیستند.بهطورمثال؛جادههاوپلهايجدید.
کاهشجاذبههايیکناحیهوفشارانسانيقابلمالحظهبررويآن)بهطورمثال؛افزایش

گردشگري(،نیزشاملاثراتغیرمستقیمميگردد.
موضوعورزشومحیطزیستازآغازدهه۱99۰بیشازپیشدرجنبشالمپیکمطرح
وموردتوجهقرارگرفتهاست.درجشن»سدهالمپیک«کهدرسال۱99۴بانام»کنگره

وحدت«برگزارگردید،محیطزیستازمحورهاياصليموردبحثبود.

به منــجر موضــــوع این
شکلگیری»کمیسیونورزشو
محیطزیست«درساختارکمیته
)IOC۲( المپیک بیــنالمللی
از تا گردید. ۱99۵ سال در
پایداری براهمیت اینطریق،
شود. تاکید نیز محیطزیستی

درسال1996کمیتهبینالمللی
المپیک،مسئولیتویژهخودرا
درزمینهارتقایتوسعهپایدار
تصدیقکردو“محیطزیست”
رابهعنوانرکنسوممنشور
المپیکودرکنار“ورزش”و

“فرهنگ”درنظرگرفت.

1-2- پايداری محیط زيستی و ورزش2
چندیندههاستکهاصطالح»پایداری«درسطحجهانرواجیافتهوبهحوزههاییاشاره
داردکهباآنهااهدافوراهبردهایانسانیوغیرانسانیتوسعهایتعیینومحققمیشوند.
اغلبپایداریدرزمینههایمحیطزیست،جامعهواقتصادشناختهمیشود.دربیشترطول
تاریخ،مردمطبیعترابهعنوانمنبعنامحدودیدرنظرگرفتهاندکهبایددراختیارمنافع
و آلودگی،آب با رابطه در زیادی بهمشکالت نگرش، نوع این باشد. اجتماعی و اقتصادی
هوایپاک،تولیدپسماندودفنآن،کاهشجنگلهاونابودیاکوسیستمها،گرمایشجهانی،
بارانهایاسیدی،استفادهنامناسباززمین،انفجارجمعیت،گیاهانوحیواناتدرمعرض

انقراض،کمبودمنابعغذاییوتغییرآبوهوامنجرشدهاست.
برخينکاتمهمکهدرتوسعهپایدارميبایدموردتوجهقرارگیرند،عبارتنداز:

2- International Olympic Committee 
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۱ـانسانمحوراصليتوسعهپایداربودهوتمامبرنامهریزيهاوتالشهابرايارتقاءورشداو
صورتميگیرد)انسان محور توسعه(.

رابهطرفجامعه نهایتجامعه بودهودر پایدار؛ميبایدتوسعههمهجانبهنگر ۲ـتوسعه
آرمانيهدایتنماید)ديد جامع نگر(.

گیرد قرار توجه مورد هم با آینده نسلهاي و امروز نسل توسعهحقوق برنامههاي در ۳ـ
)حقوق نسل ها(.

۴ـبرنامههايتوسعهبایدبهصورتيتنظیمگرددکهمجموعهآنهاباهمهماهنگبودهودر
پهنهجغرافیایيوارتباطاتجانبيتعارضيایجادنکند)پايداري در عرض(.

۵ـبرنامههايتوسعهدربلندمدتودرطولزماننبایدمنجربهاثراتمنفيدرمحیطزیست
گردیدهویاسایرتوانایيهايتوسعهراکاهشدهد)پايداري در طول(.

6ـاستفادهبهینهازتمامیمنابعدرتماممراحلبایدموردتوجهقرارگرفتهوباحداقلمنابع
وحداقلاثراتجانبيمحیطزیستیاهدافتوسعهتحققیابد)حداقل پیامدهای منفی(.

گزارشبرانتلند۳درسال۱987کهازسویکمیسیونمحیطزیستوتوسعهسازمان
مللارائهشد،پرکاربردترینتعریفارائهشدهازتوسعهپایداراست،بهطوریکهتوسعهپایدار

راتوسعهایمیداندکه:

»نیازهای حال را بدون به خطرانداختن توانايی نسل های 
آينده در برآوردن نیازهای خود، برآورده کند«.

توسعهپایدارجنبههایمحیطزیستی،
فرآیندهای در اقتصادی و اجتماعی
تصمیمگیریرابهتعادلمیکشد.عامل
دیگریکهدرتعریفتوسعهپایداراهمیت
زیادیدارد،زماناست؛اقداماتمدیریتی
کههماکنوندرحالانجامهستند،باید

درآیندهنیزنمودداشتهباشند.

شکل 3. توسعه پایدار و ارتباط میان مقوله های سه گانه

 3- Brundtland

توسعه پايدار
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1-2-1- اهداف و شاخص های توسعه پايدار

درسال2015میالدیودراجالسپاریس،رویکردجدیدیمطرحشد.
اینسند،17هدفمتعالیتوسعهپایدار)SDG(4رامشخصکردهاست
کهبایدتاسال2030محققشوند.اینکنفرانسبهنامکنفرانسپاریس

نامگذاریشدهاست. 

شکل 4. اهداف کالن )آرمانی( توسعه پایدار

1-2-2- نقش ورزش در تحقق اهداف توسعه پايدار
درموردبرخیازانواعورزشها،همانندورزشهایزمستانی،ورزشهایآبیویاسایرفعالیتها
درفضایآزاد،وجودرابطهمستقیمبامحیطزیستمشهوداست.اماحتیورزشکارانیکه
اساساًدرمحیطسربستهرقابتمیکنندنیزبههوایپاک،تغذیهمناسبوپایدار،آبوهوای
قابلپیشبینیبرایتمرینوبهینهسازیعملکرداحتیاجدارند.همچنین،براییکتیمیا
یکمحلبرگزاریمسابقات،دیدگاهیکلنگروپایداربامحیطزیستآنمحل)آناقلیم(،

راندمانرابهحداکثررساندهوهزینههاراکاهشمیدهد.

4-Sustainable development goals
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در ورزش، صنعت گفت، میتوان مجموع در
مخرب تاثیرات دیگر، صنایع برخی با مقایسه
سوخت تولید )مانند دارد اندکی محیطزیستی
معدن، استخراج تولیدی، کارخانجات فسیلی،
هوانوردیوبسیاریدیگر(.اماتاثیراتیداردکه
یکمدیریتپویاقادراستتابهکاهشآنکمک
کند.دراصل،ورزشدرکنارسایربخشهاباید
درمسیربهبودعملکردمحیطزیستحرکتکند.

شایدفرصتتاثیرگذاریبرمیلیونهامشارکتکنندهوطرفداردردنیا،بهترینشانس
از میزانی ورزش همانند میتواند که هستند دیگر فعالیت چند تنها است. ورزش صنعت
شور،اشتیاقوفداکاریراایجادکنندکهازدیدبازیگرانحرفهایوطرفدارانآنهامتفاوت
تاجهانیهستند، ازسطحمحلی ایجادگروههایعالقهمندکه نظرمیرسد.ورزشدر به
منحصربهفرداست؛درجاییکهپایگاههایهواداریازمنچستریونایتدیابارسلونابهصورت
جهانیومتنوعهستند،یکتیمکریکتمحلیدرمناطقروستاییانگلستانمیتواندکانون

اجتماعاتباشد.
چاپ  به  پاريس  کنفرانس  در  و   2015 سال  در  که  پايدار  توسعه  جديدتر  اهداف 
تاثیرات  تا  می شوند  استفاده  از سوی کسب و کارها  عنوان چهارچوبی  به  رسیدند، 
منفی را کم کرده و تاثیر مثبت تری داشته باشند. الزم به ذکر است که ورزش تنها 

بخشی است که به طور خاص در سند اهداف توسعه پايدار ذکر شده است.

شدهای ثابت تاثیر ورزش
مثبت خروجیهای ارائه در
از است. داشته اجتماعی
برنامههایجهانیسازمانملل
به ورزش محلی، اقدامات تا
عنوانکانونبرنامههایتوسعه

اجتماعیاستفادهشدهاست.

همانطورکهنشاندادهشد،افزایشآگاهیدرموردمسائلپایداریدرحوزههایگوناگون
زندگیمعاصراجتنابناپذیراستکهاینامرورزشرانیزشاملمیشود.مانندهمهآنهایی
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کهدربخشهایخصوصیوعمومیکارمیکنند،رهبرانورزشیومدیرانبایدبهقوانین،
مقرراتوالزاماتمحیطزیستیوپایداری،پایبندباشدکهباجایگاهتجارییااجتماعیآنها

همخوانیداشتهباشد.
همانطورکهسبزشدنزندگیروزمرهماراتاحدیتحتتاثیرقراردادهاست،ورزش
پایداریآگاه اکولوژیکو ازمسائل افرادبیشتری الگوپیرویمیکند. ازهمین نیز امروزی
شدهاندوتقاضاازدولتها،کسبوکارهاوورزشبرایتوجهبهاینمسائلافزایشیافتهاست.
اینبدانمعنینیستکهاگرمردمدرخانهبرخیمواردرابازیافتومجدداًاستفادهکنند،در
شمارطرفدارانجدیمحیطزیستهستند.ازدیدگاهاخالقی،سازمانهایورزشی،مدیرانو
بیشترصنایعفعالدرسطوحپایهاخالقاکولوژیکقراردارند.یعنیعالئقوخوشحالیانسان

ارزشاصلیاستکهمعموالًبرنیازهایمحیطزیستیوسایرنیازهایپایدارفائقمیآید.
هنگام در را پایداری به مربوط مسایل باید ورزشی مدیران و رهبران راستا، این در
این در و بگیرند نظر در ارائهورزش و ارتقاء،حاکمیت برنامهریزی، طراحی،سازماندهی،
زمینهخالقبودهوتفکرآیندهنگرداشتهباشند.قبولمسئولیتمحیطزیستبهروشهایباال
درهمهسطوحورزشعمومیوخصوصی،درکنارذینفعانهمپیمان،کاربستخوبیراایجاد
کردهوبرایآیندهورزشوکلدنیامهماست.مردمدرجامعهورزشامروزیخواهاناین
هستندکهببینندسازمانها،موسسات،دولتهاوسازمانهاینوپابهمسائلمحیطزیستیو
پایداریتوجهدارند.آنهامیخواهندبدانندکهصنعتورزشدرحالانجامفعالیتهایسبز

برایپایداریمحیطزیست،جامعه،فرهنگواقتصاداست.

ازمیاناهدافهفدهگانهتوسعه
ارتباط دارای هدف 7 پایدار،
نسبت اولویتدار و مستقیم
همچنین، هستند. ورزش به
درجه اولویت در نیز هدف 3
نیز دومقرارداشتهو7هدف
درارتباطغیرمستقیمباورزش

قراردارند.

شکل 5. ارتباط میان اهداف توسعه پایدار با ورزش
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میانورزشوتوسعهپایدارموازنهایمشهودوجوددارد.یعنیفراهمکردنجامعهانسانیکه
درآنهمهشرکتکردهوبهشکلفعالومثبتکمککنندوبهجاینابودیاکوسیستم،
آگاهی ایجاد منظور به خود توان اعمال برای برتری جایگاه از ورزش کنند. کمک بدان
و باشگاهها دهد. انجام تنهایی به را کار این نمیتواند ورزش اما است. برخوردار جهانی
مکانهایورزشیبایدباشرکایتجاریکارکنند،یعنیآنهاییکهمستقیماًبهبخشورزش
ارتباطدارند)مانندتولیدکنندگانلباس،شرکتهایمسافرتیوغیره(وشرکایفرعی)مانند
اسپانسرها،شرکتهایتبلیغاتی،صاحبانامتیازودیگران(تابتوانندرفتارپایدارراطبیعیو

پذیرفتهشدهکنند.

پایداریرانبایدتنهابهعنوانیکهزینهیا
بارمالیبرایسازماندرنظرگرفت،بلکهآن
رابایدبهعنوانسرمایهگذاریبررویتوسعه
پایداروموفقیتصنعتورزشیایکرویداد
ورزشیخاصمطرحکرد.میانمحیطزیست
وورزشرابطهایغیرقابلانکاروجوددارد.
بدونمحیططبیعی،بشرنمیتواندبقاءیابد
امکان صورت، آن در که است پرواضح و
نیز را آن در حضور یا ورزش در مشارکت

نخواهدداشت

بایدنحوهتعاملبامحیطزیستراتغییرداد،اگرچهاکثرافرادهمچناندوستدارندکهدر
صنعتورزشبهمصرفومشارکتبپردازند.اقداممحیطزیستیدرورزشفعالیتجدیدینیست،
چراکهدرگذشتهنیزمواردیکهنشانمیدهدچگونهآگاهیازتاثیراتمخربمحیطزیستی
میتواندبهمداخالتمثبتمنجرشود،ثبتشدهاست.بهطورمثال،شکارتفریحیمیتواندیک
نوعورزشوتفرجباشد.امادرطولتاریخ،رفتارهایغیرمسئوالنهشکارچیانمنجربهانقراض
برخیازگونههاشدهاست.درطیتالشبرایحفظمحیطزیستدردهههای۱9۲۰و۱9۳۰،
شکارچیانتفریحیمتوجهشدندکهچگونهشکاربیشازحدمنجربهکمشدنگونههای
برخیازحیواناتخاصمیشود)همانندگوزن،ماهیقزلآال،مرغآبی(.ازسویدیگر،کاهش
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سکونتگاههایطبیعیاینگونهها،تداوموبقایآنهاراتهدیدمیکند.بهمنظورحفظاین
گونههایوحشی،گروههایحافظمحیطزیست)همانندگوزننامحدود۵واردکنامحدود6(
با ایجادشدند. حیوانات، وحراستسکونتگاههای محدودیتهایشکار،حفظ اعمال برای
جاافتادناینسازمانها،اهدافسازمانیآنهاگسترشیافتوشاملالبیهایسیاسیبرای
نتیجه در تا کنند حفاظت آنها سکونتگاههای و حیاتوحش از که شد قوانینی تصویب

شکارچیانبتوانندازاینورزشبهصورتتفریحیلذتببرند.
اینتالشهایجمعینیازمندهماهنگیجبهههایگوناگوناستتاموثرواقعشوندو
درنتیجهباعثایجادتغییراتشوند.هرچند،یکحسمسئولیتپذیریکهمیانتمامافراد
جامعهوهمچنینمدیرانورزشی،طرفداران،ورزشکارانیکهخواهانایجادتعادلبینحفظ
محیطزیستطبیعیوانجامورزشهستند،گمشدهاست.تعداداندکیازسازمانورزشی،
خطمشیهاییرابرایارتقایرفتارهایمسئوالنهدرقبالمحیطزیستدردرونخودتعیینو
تلفیقاقداماتمختلفدرونسازمانهایخودبرایکاهشتاثیرمحیطزیستیراآغازکردهاند.

ازاینرو،جهاندرابتدایشکلگیری»جنبشمحیطزیستیدرورزش«قراردارد.
امروز جامعه نیازهای ساختن برآورده ضمن که نامید پایدار میتوان زمانی را ورزش
ورزشوایجادفرصتهایورزشیبرایهمهدرآینده،تلفیقوانسجامبیشترمحیطزیست
طبیعیواجتماعیراکهورزشبدانمتکیاست،میسرسازد.سازمانهایورزشیدرزمینه
رقبایغیرورزشیخود، با مقایسه پایداریمحیطزیستیدر برنامههای تلفیقموفقیتآمیز
دیده به محیطزیستی پایداری فعالیتهای اجرای در ورزشی مدیران کردهاند. عمل ُکند
شکمینگرند.دالیلآنهابرایعدمحضوردراینفعالیتهامتفاوتاستوشاملنگرانی
درموردهزینهها،بازدهنامعینسرمایهگذاری،فقدانعالقهیاحمایتسازمانیاطرفداران
میشود.مدیرانورزشیازطریقهمکاریبامتخصصانپایداریمیتوانندبراینچالشها
غلبهکنند.زیرااینمتخصصاندانشعملییادرکتحلیلیازتلفیقپایداریمحیطزیستیبا
ورزشرادارند.درنتیجهاینافرادبهمدیرانورزشیدرتوسعه،تلفیق،اندازهگیریوپاالیش
آینده و کنونی متخصصان حال، این با میکنند. محیطزیستیکمک پایداری فعالیتهای
بایدپایداریرادرککنند،بهویژهپایداریمحیطزیستیوارزشآنبرای صنعتورزش

سازمانومحیطزیستطبیعیرا.

5-Deer Unlimited
6-Ducks Unlimited
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شکل 6. شماتیک مفهوم ورزش پايدار با رويکرد کاهش انواع آلودگی ها و 

مصرف بهینه مواد و انرژی

همانطورکهپیشترنیزگفتهشد،پایداریشاملسهجنبهاست:محیطزیستی،اجتماعی
واقتصادی.عبارتهایدیگرینیزبرایتوصیفاینجنبههاومفهومپایداریاستفادهشدهاند.

ازجمله»خطمبنایسهگانه«7یاسیاره،مردموسود.8
جداسازیتفاوتهایبینسبزبودنوپایداربودنمهماست.ایندوعبارترانمیتوانبه
جایهماستفادهکرد.هرچند»سبز«و»پايدار«گاهیبهجایهماستفادهمیشوند.»سبز«
یا»سبزبودن«بهتالشهایمحیطزیستییکسازمانیافرداشارهداردکههدفشمسئولیت
دربرابرمحیطزیستاست.همانطورکهرابرتسونمیگوید،»سبزبودنیکقدممثبتاست،

7-Triple bottom line
8-Planet, People, and Profits
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اماهدفنهایینیست«.درنهایت،سبزبودنروشاولیهدرمسیرمقاصدپایداریاستیابه
عبارتدیگر،سبزبودنقدماولیهدردرکنحوهپایداربودناست.بهطورمثال،یکسازمان
ورزشیمیتوانداجرایبرنامهمدیریتپسماندرابرایجداسازیپسماندقابلبازیافتوقابل
تبدیلبهکودازمحلدفنزبالهاجراکندکهاینکار،نخستینگاموتالشیارزشمنداست.
اماتعهدپایداربهمدیریتپسماند،بایدبرسایرمواردنیزتمرکزکند،شامل:کاهشپسماند،
منبعیابیمسئوالنهوبرنامههایآموزشی.دراصل،»کمتربدبودن«)درزمینههایمتنوع
محیطزیست(بهجایتمرکزبرارزیابیعمیقفرآیندهاورویههاییکسازمانبرایکاهش

تاثیرخوددربلندمدت،نشانگرسبزبودناست؛اماالزاماًنشانهپایدارینیست.

1-2-3- پايداری از طريق ورزش
ورزشومحیطزیسترابطهایدوگانهبایکدیگردارند.اینرابطهیکوابستگیدوگانه
بینهردوبخشراشاملمیشود.بهعنوانمثال،بدونوجودکوهستانها،انجامورزشهاي
اسکیواسنوبورد،دیگرچهجایگاهیخواهدداشت؟ویابدونوجودرودخانههایطبیعی؛
مسابقاتکایاک،کانویوشنایماراتونچگونهبرگزارخواهدشد؟بنابراین،ورزشدرحفظ
محیططبیعیبایدنقشبهسزاییراایفاکند،چراکهاینموضوعبراینسلهایآیندهبسیار
حساسمیباشد.بدینمنظور،سازمانهایبینالمللیومرجع،نکاتکلیدیرامطرحکردهاند

کهتوجهوتمرکزبرآنهاراهراهموارخواهدساخت.درادامهبدانهااشارهمیشود:

الف( اصالح ساختار و فرآيند
اقدامات و پایه مفاهیم وضوح به ۱999 سال در المپیک جنبش دستورکار۲۱ چاپ
عمومیالزمبرایاطمینانازحصولتوسعهپایداردرکرهزمینرابرایتمامیجنبشالمپیک
ارایهمیکند.نقطهآغازدستورکار۲۱جنبشالمپیکبرایناصلاستواراستکهسیاستها
ورویکردهایملیدرورزشومحیطزیستبایدایننکتهرادرنظربگیرندکهورزشکارانبه
محیطزیستیپاکنیازدارندتابتواننددرآنتمرینکردهوعملکردیبهینهداشتهباشد.به

ویژهنیازدارندبه:
• استانداردهایپایهواساسیکیفیتهوابرایتضمینآنکههواییکهورزشکاران	

تنفسمیکنند،بررویسالمتیآنهااثرنامطلوبینداشتهباشد.
• که	 آبی که آن از یافتن اطمینان برای آب کیفیت اساسی و پایه استانداردهای

مینوشیمورودخانههاودریاچههاییکهدرآنهاشناوماهیگیریکردهوپارومیزنیم،
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اثرنامطلوبیبرسالمتماندارند.
• استانداردهایتغذیهایپایهبرایاطمینانازآنکههرفردیبهغذایکافیوسالم	

دسترسیداشتهباشد.
• تجهیزاتوفضایسبزکافیبرایورزشوتفریحات،بهویژهدرشهرهایدرحال	

رشدوباجمعیتمتراکمدرسرتاسرجهان.

ب( ارتقای کیفیت های اقتصادی – اجتماعی از طريق
• بیشتر	 چه هر تقویت ورزش، پایدار توسعه با منطبق اقدامات و ارزشها ترویج

مشارکتهایبینالمللیبرایتوسعهپایدار،محرومیتزدایی؛
• تالشوکاربیشتربرایتغییرعادتهایمصرفکنندگان؛	
• ایجادضمانتبرایحفاظتازسالمتیوبهداشت؛	
• ارتقایسطحکیفیتزیستگاههاوسکونتگاههایانسانی؛	
• یکپارچهسازیمفهومتوسعهپایداردرسیاستهایورزشی.	
• پ(حفاظتومدیریتمنابعطبیعیازطریق	
• تضمینرعایتمالحظاتمحیطزیستیوتشویقوتقویتتوسعهپایداردرتمامی	

اقداماتجنبشالمپیک؛
• ازمناطقتحتحفاظت،حومهشهرها،میراثفرهنگیومنابع	 تضمینپاسداری

طبیعی؛
• تشویقبهترینبهرهبرداریهایممکنازتجهیزاتورزشی،نگهداریآنهادرشرایط	

خوبواصالحآنهابهوسیلهافزایشایمنیوکاهشاثراتمحیطزیستیآنها؛
• دستیابیبهتجهیزاتورزشیدوستدارمحیطزیست؛	
• تشویقبهکاهشمصرفانرژیومنابعتجدیدپذیر،حفاظتوذخیرهمنابعوانرژی،	

وتشویقبرایدستیابیبهمنابعانرژیتجدیدپذیروپاکبرایمناطقفاقدپتانسیل
تأمینآنها؛

• برایتطابقوتبدیلرویدادهایبزرگ	 بهمنظورفراهمکردنشرایط کاروتالش
ورزشیبهصورتالگوومعرفیآنبهعنواننمونهایازتوسعهپایدار؛
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• حفاظتازاندوختههایآبیوحراستازکیفیتآبهایطبیعی،بهحداقلرساندن	
توسط فاضالب تولید شامل دارند، را آبی منابع آالیندگی توانایی که فعالیتهایی

فعالیتهایورزشی؛
• ارتقای	 و صوتی آلودگی شامل آلودگی، مختلف انواع تمامی رساندن حداقل به

برنامههایاجتماعیبرایمدیریتوبازیافتضایعات؛
• مخالفتباهرنوعاقدام)مخصوصاًهرنوعفعالیتورزشی(کهسببایجادآلودگیهای	

برگشتناپذیروغیرضروریبههوا،خاک،آب،یازیستگاههایتنوعزیستییاگونههای
برحفاظت یاآسیبرساندن برجنگلزدایی تاثیر گیاهیوجانوریدرمعرضخطر،

سرزمینباشد.

ت( تقويت نقش گروه های اصلی 
پیشنهادشدهاستتابهمنظوردستیابیسریعتروآسانتربهاهدافتوسعهپایدار،اقدام
بهشناساییگروههایهدفشود.منظورازگروههایهدف،بخشهاییازجامعههستندکه
ارایهآموزههایمحیطزیستیبرایآناندراولویتمیباشد،بهطوریکهآناننقشعمدهایدر
آموزشوآگاهسازیاجتماعیداشتهوازاینطریقمیتوانراحتترنسبتبهانتقالدانستهها

درسطحجامعهاقدامکرد.

 

آموزههایمحیطزیستیواهدافتوسعهپایداررامیتوانازطریقورزشکارانشاخصو
محبوب،آموزگارانمدارسومربیانورزشیوهمچنینمادرانبهخوبیوسادگیبهکودکانو
نوجوانانانتقالداد.البتهالزمهاینکارآناستکهابتداهمینگروههاازآموزشکافیبرخوردار
باشندونسبتبهتوانمندسازیآناناقدامشود.درحقیقت،مشارکتشهروندانآموزشداده

شدهوتوانمندازمیانجوامعورزشی،برایموفقیتدرپیادهسازیدستورکارالزامیاست.
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بخش دوم:  
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2-1- تعاريف و اصطالحات 
برخیازتعاریفومفاهیمبهکاررفتهدراینشیوهنامه،بهقرارذیلمیباشد:

الف( محیط زيست: عبارتاستازهمهمحیطهایيکهدرآنهازندگيجریاندارد.
بهعبارتدیگر،مجموعهايازعواملفیزیکيخارجيوموجوداتزندهکهباهمدرکنش
هستند،محیطزیستراتشکیلميدهند.محیطزیستدربرگیرندهسهنوعمحیططبیعی،

اجتماعیومصنوعاست.)دانشنامهمحیطزیست،۱۳99(.
ب( آلودگی: پخشیاآمیختنموادخارجیبهآبیاهوایاخاکیازمینبهمیزانی
یا انسان حال به زیانآور که بهطوری را آن بیولوژیک یا شیمایی یا فیزیکی کیفیت که
سایرموجوداتزندهویاگیاهانویاآثاروابنیهباشد،تغییردهد.)قانونحفاظتوبهسازی

محیطزیست،مصوب۱۳۵۵(. 
پ( تخريب: منظورهرگونهتغییردرمنابعطبیعیاستکهتعادلطبیعترابرهمبزند

وتنوعزیستیرادرمعرضخطرقراردهد.)قانونبرنامهسومتوسعه،۱۳79(. 
ت( خروجی: منظورفاضالب،هوایآلوده،موادزایدویااصواتیاستکهازهرواحدو

یامجموعهتولیدیویاخدماتیبهمحیطتخلیهمیشود.)پیوست۱(. 
ث( توسعه پايدار: نوعیازتوسعهکهنیازهاینسلحاضررابرآوردهسازد،بدونآنکه
نیازهاینسلآتیرابدونپاسخگذارد.مفهومآندربرگیرندهسهمقولهمحیطزیست،اقتصاد

واجتماعبهطوریکپارچهمیباشد.)کمیسیونبرانتلند،۱987(. 
ج( مديريت سبز: مجموعهایازمطالعاتواقداماتجامع،هدفمندومستمریاستکه
درسطوحمختلفیکسازمانصورتمیگیردتاوضعیتموجودرابراینیلبهوضعیتبهتر

ارتقاوتداومبخشد.)آییننامهاجراییمدیریتسبز،مصوب۱۳9۰/۱۱/9هیاتوزیران(.  
چ( سکونتگاه :عبارتاستازتمامیشهرها،روستاها،شهرکهايمسکونیومجتمعهاي
مسکونیکهدارايحداقلبیستخانوارساکنباشند.مالکتشخیصجمعیتخانوار،آخرین

سرشماريمرکزآمارایرانمیباشد.
ح( محدوده شهر: عبارتاستازحدکالبديموجودشهروتوسعهآتیدردورهطرح
آن در شهرسازي مقررات و ضوابط که شهر هادي طرح در مذکور طرح تهیه تا و جامع
الزماالجرامیباشد.شهرداريهاعالوهبراجرايطرحهايعمرانیازجملهاحداثوتوسعه
معابروتأمینخدماتشهريوتأسیساتزیربناییدرچارچوبوظایفقانونیخودکنترلو
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نظارتبراحداثهرگونهساختمانوتأسیساتوسایراقداماتمربوطبهتوسعهوعمراندر
داخلمحدودهشهررانیزبرعهدهدارند.)ماده۱قانونتعاریفمحدودهوحریمشهر،روستاو

شهرکونحوهتعیینآنهامصوب۱۳8۴/۱۰/۱۴(.
-محدودهشهرهاییکهبهتازگیازروستابهشهرتبدیلشدهاند،تازمانیکهبرايآن،
باشد،همانمحدودهطرحهاديروستایی نرسیده بهتصویب یاهاديشهري طرحجامع

خواهدبود.
که محدودهشهر پیرامون بالفصل اراضی از قسمتی از است عبارت خ( حريم شهر:
نظارتوکنترلشهرداريدرآنضرورتداردوازمرزتقسیماتکشوريشهرستانوبخش
مربوطتجاوزننماید.بهمنظورحفظاراضیالزمومناسببرايتوسعهموزونشهرهابارعایت
باغهاوجنگلها،هرگونهاستفادهبراياحداثساختمانو اراضیکشاورزي، اولویتحفظ
تأسیساتدرداخلحریمشهرتنهادرچارچوبضوابطومقرراتمصوبطرحهايجامعو
هاديامکانپذیرخواهدبود.)ماده۲قانونتعاریفمحدودهوحریمشهر،روستاوشهرکونحوه

تعیینآنهامصوب۱۳8۴/۱۰/۱۴(.
د( محدوده روستا:عبارتاستازمحدودهايشاملبافتموجودروستاوگسترشآتی
آندردورهطرحهاديروستاییکهبارعایتمصوباتطرحهايباالدستتهیهوبهتصویب
مرجعقانونیمربوطمیرسد.دهیاريهاکنترلونظارتبراحداثهرگونهساختوساز
درداخلمحدودهراعهدهدارخواهندبود.)ماده۳قانونتعاریفمحدودهوحریمشهر،روستاو

شهرکونحوهتعیینآنهامصوب۱۳8۴/۱۰/۱۴(.
۱۳9۵/۱۱/۲7 مورخ ۳۰۰/۵9669 مصوبه استناد به شهر:  حريم  پهنه های  ذ( 
شورایعالیشهرسازیومعماریپهنههایپنجگانهحریمشهرهاشاملتمامیابرخیازموارد

ذیلخواهدبود:
و موجود طبیعی وضعیت برحفظ تاکید آن در که است پهنهاي پهنه حفاظت:   -1
جلوگیريازدخلوتصرفدرآناستومشتملبرمناطقچهارگانهحفاظتمحیطزیست،
محدودههايآبخوانوسفرههایآبزیرزمینی،جنگلواراضیجنگلی،عرصههاوحرایمآثار
باارزشتاریخی،فرهنگیوطبیعیثبتیوارزشمندوسایرعرصههاییاستکهبههردلیل

حفاظتازآنهاضرورياست.
2- پهنه کشاورزی: پهنهاياستشاملتمامیعرصههايباغی،زراعیمرتبطباتولید

محصوالتکشاورزی.
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3- پهنه مراتع: پهنهاياستشاملمراتعدرجهیک،دووسه.
4- پهنه طبیعی: پهنهاياستشاملعرصههايمنابعطبیعیفاقدپوششمرتعیو

جنگلی.
و رودخانهها تاالبها، دریاچهها، نظیر مصنوعی( و )طبیعی آبی:  سطوح  پهنه   -5

مسیلها،مخازنسدهاوحرایمکمیوکیفیآنهاوغیره.

ر( حريم کمی و کیفی آب:حریمکمیوکیفیومنابعآبسطحیمطابقبند)خ(اصالحی
ماده)۱(آییننامهمربوطبهبستروحریمرودخانهها،انهار،مسیلها،مردابها،برکههایطبیعی
وشبکههایآبرسانی،آبیاریوزهکشی.)موضوعتصویبنامهشماره۵8977/ت/۲9۱۰۱مورخ

۱۳8۲/۱۲/۱8هیاتوزیران(بااصالحیههایبعدی،چنینتبیینشدهاست:
- رودخانه:مجراییطبیعیکهآببهطوردایمیافصلیدرآنجریانداشتهباشد.

- نهر طبیعی:مجراییکهآببهطوردایمیافصلیدرآنجریانداشتهودارايحوضه
آبریزمشخصینباشد.

و یاسنتی،مرداب نهرطبیعی اطرافرودخانه،مسیل، اراضی از - حريم:آنقسمت
برکههايطبیعیاستکهبالفاصلهپسازبسترقرارداردوبهعنوانحقارتفاقبرايکمال

انتفاعوحفاظتکمیوکیفیآنهاالزماست.
- حريم کمی:برایانهارطبیعی،رودخانههاومسیلها)اعمازاینکهآبدائمیافصلی
داشتهباشند(ومردابهاوبرکههايطبیعیبرايعملیاتالیروبیوبهرهبرداري،ازیکتا
بیستمتروبرايحفاظتکیفیآبرودخانهها،انهارطبیعیوبرکههايتأمینکنندهآب

شربمقطوعاًیکصدوپنجاهمترخواهدبود.
- حريم کیفی آب های زيرزمینی:عبارتاستازتعیینمحدودههایاحریمهايحفاظت
کیفیدرچندینسطحبرايمنابعآبزیرزمینیدرمقابلآالیندههايناشیازفعالیتهاي
انسانیکهبرايهرکدامازسطوححریمکیفی،محدودیتهاوتغییراتخاصفعالیتهای
انسانیوضعمیگردد.غالباًاصطالح»آبزیرزمینی«رابهآبهایزیرسطحزمینکهقابل
برداشتبهوسیلهچاه،چشمهوقناتاست،بهکارمیبرند.اینگونهآبهابیشتردراعماق

۵۰تا۱۰۰متریزمینانباشتهشدهاند.
تا آن وکف داشته قابلیتجذب که یاگودالی ازحفره است عبارت ز( چاه جاذب: 

باالترینسطحایستابیحداقل۳مترفاصلهداشتهباشد.
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ژ( کنارگذر: کانالياستکهفاضالبرابدونعبورازبخشيازتصفیهخانهیاکلآنبه
بخشدیگرویاکانالخروجيهدایتکند.

س( مراکز حساس:منظورازمراکزحساسدراینضوابط،مراکزیازقبیلسکونتگاههای
انسانی،درمانی،آموزشی،نظامی،منابعآبشرب)سفرههایزیرزمینی،رودخانههاوسدها(،
بزرگراهوجادهترانزیتیوجادهاصلی،پارکملی،تاالب،دریاچه،اثرطبیعیملی،زیستگاههای

حیاتوحش،مناطقورودخانههایحفاظتشدهمیباشد.
ازمناطق ش( مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محیط زيست:عبارتاست
باارزشمحیطزیستیکهتوسطسازمانحفاظتمحیطزیستایرانمدیریتمیشوند.این
چهارگانه مناطق زیستکره، ذخیرهگاههای قالب در را ایران حفاظتشده مناطق سازمان،
)پارکهایملی،آثارطبیعیملی،پناهگاههایحیاتوحش،مناطقحفاظتشده(ومناطق
شکارممنوعتحتحفاظتدارد.اینمناطقواجدویژگیهایارزشمنداکولوژیکیوژنتیکی
گیاهیوجانوریمیباشند.براساسماده۳قانونحفاظتوبهسازیمحیطزیست،تعیینو
تصویبحدوداینمناطقبرعهدهشورایعالیحفاظتمحیطزیستکشوراست.)پیوست۲(.
ص( تاالب:عبارتاستازاراضیمرداب،باتالقیاآببندانطبیعیکهسطحآندر
حداکثرارتفاعآبازپنجهکتارکمترنباشد«.درکنوانسیونرامسر۱97۱کهطبیعتاًایران
نیزجزوآناست،تاالببهاینترتیبمعرفیشدهاست:»تاالبهاشاملمردابهاوباتالقها
ولجنزارهایاآبهايطبیعییامصنوعیاعمازدایمییاموقتهستندکهآبهايشیرین،
تلخیاشوردرآنبهصورتراکدیاجاريیافتمیشود،مانندآبهايدریاکهعمقآنها
درپایینتریننقطهجزرازششمترتجاوزننماید.)بند»ج«ماده۱قانونمستحدثاتواراضی

ساحلی-مصوب۱۳۵۴(.
پیشبینی باهدف که مطالعاتی گزارش اثرات محیط زيستی:  ارزيابی  ض( گزارش 
وشناساییمجموعهآثاروپیامدهایمحیطزیستیاحتمالییکطرح)فعالیتهایمعدنی(

صورتمیگیردودرقالبگزارشارزیابیاجمالیوگزارشارزیابیتفصیلیتهیهمیشود. 
پیوست در تعیینشده سرفصلهای براساس که گزارشی اجمالی:  ارزيابی  گزارش   -
شماره۳مصوبهشماره۴۵88۰/۱۴۴۴79مورخ۱۳9۰/7/۲۰،تهیهمیشودوهدفعمده
آن،پیشبینیاثراتمهموماندگارطرحموردنظردرمحیطزیستوکمکبهانتخاببهینه

گزینههایطرحمیباشد.
آن در که مدلل و امکانکمی تاحد و تکمیلی گزارشی تفصیلی:   ارزيابی  - گزارش 
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جنبههاونکاتمندرجدرگزارشارزیابیاجمالیبهویژهوضعیتموجودمحیطزیستمنطقه
اجرایطرح،جنبههایمحیطزیستیطرحوشعاعتاثیرگذاریآنهاونیزتمهیداتمربوطبه
طوردقیقتشریحوارایهمیشود.هدفعمدهاینگزارشتدقیقپیشبینیاثراتوتصمیمات
متخذهودرنهایتارتقایکیفیتمهیداتپیشنهادیمیباشدکهشرحخدماتآنبراساس
دقیقتر مقیاس در مورخ۱۳9۰/7/۲۰، مصوبهشماره۴۵88۰/۱۴۴۴79 ۴ پیوستشماره

توسطدستگاهاجراییذیربطوباهمکاریسازمانحفاظتمحیطزیستتهیهمیشود. 
ط( اماکن ورزشی: بهطورکلیوعام،تمامفضاهاییکهامکاناجرایورزش،فعالیتهای
جسمانیوحرکتهایورزشیوتفریحیبرایتمامیافرادیکجامعهدرآنهاوجودداشته
کلی تقسیمبندی یک دارای ورزشی اماکن گردد.  تلقی ورزشی مکان یک میتواند باشد، 
بودهوبهلحاظمیزانامکاناتوتجهیزاتوازنظربهرهبرداریدارایانواعگوناگونهستند

)استانداردهاوایمنیدراماکنورزشی،۱۳88(.

◼  تقسیم بندی کلی اماکن ورزشی:
این ،)۱۳88( کشور ورزشی اماکن نگهداری و توسعه شرکت دستورالعمل براساس

تقسیمبندیبهشرحذیلاست:
الف(اماکنطبیعیسرزمینی؛همانندکوهها،جنگلها،مناطقبرفگیر،سواحل،دریاچهها

ودریاها؛
ب(اماکنروبازاحداثی؛همانندزمینهایفوتبال،پیستدوومیدانی،استخرهایروباز؛

پ(اماکنسرپوشیده؛همانندسالنهایورزشی،زورخانههاواستخرهایسرپوشیده.

◼  انواع اماکن ورزشی به لحاظ امکانات و تجهیزات:
1- مجتمع های ورزشی9

مکانیکهبتوانانواعورزشهایمیدانیوسالنینظیرسوارکاری،فوتبال،دوومیدانی،
قایقرانی،شنا،ورزشهایرزمی،ورزشهایراکتیو...رادرآنبرگزارکرد.

2- سالن ورزشی10

مکانسرپوشیدهایکهبراساسضوابطفنیورزشیبرایانجامفعالیتهاییکیاچند

9-Sport Complex 
10-Gymansium/ Field house (GYM( 
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رشتهورزشیاحداثشدهباشد.اینسالنهابرایبرگزاریکالسهایرزمی،ژیمناستیک،
آمادگیجسمانیو...مورداستفادهقرارمیگیرد.

3- زمین بازی11
رایجترینمکانورزشیاستکهدرشهرهاوروستاهاوجوددارد.زمینمذکورروبازو
مسطحاستودارایکاربریورزشیبودهودارایخطکشیهاییاستکهمحدودهبازیرا
مشخصمیکند.زمینبازیازضوابطفنیالزمبرایانجامفعالیتهایورزشیمانندتنیس،

بسکتبال،فوتسال،هندبالو...برخورداراستومورداستفادهقرارمیگیرد.
4- میدان يا صحنه مسابقه12

محلمشخصشدهبرایبرگزاریمسابقاتیکرشتهورزشیکهاندازههایآنمطابق
قوانینومقرراتآنرشتهمیباشد.

5- پیست ورزشی13
بهفضاییاطالقمیشودکهبرایانجاممسابقاتسرعتیایجادشدهباشدوشاملمسیر
مشخصیکهبهتناسبرشتههایورزشیوبراساساستانداردهایفنیبرایانجامتمرینات

ومسابقاتاحداثمیشود.
6- استخر ورزشی14

پر آب از و زمینساختهشده درون در و بهشکلمستطیل عموماً که است سازهای
ميشودتابرايشنامورداستفادهقرارگیرد.مکانياستکهدارايضوابطفنيورزشيالزم

بودهودرآنامکانفعالیترشتههايورزشيآبيوجودداشتهباشد.
7- استاديوم ورزشی15

نظیر بازیهاومسابقاتی ویژه و بوده روباز دایرهایشکلکهمعموالً یا بیضی سازهای
فوتبالودوومیدانیمیباشد.اینمکاندارایردیفهاییپلکانیبراینشستنتماشاگران
است.بهعبارتیدیگر،مکانیاستمجهزبهسکوهایتماشاچیوامکاناتجانبیمحصورشده

بااستانداردهاوضوابطفنیالزمبرایبرگزاریمسابقاتورزشی.

11 - Sports ground/Court
12 - Arena
13 - Sport track
14 - Swimming pool
15 - Stadium/Colisium
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8- باشگاه ورزشی16
بهمنظور یابخشخصوصی و توسطسازمانهایدولتی اطالقمیشودکه بهمکانی
اشاعهورزشبهوجودآمدهباشدوافرادعالقمندرابهعضویتبپذیرد.باشگاهورزشیهویت
وموقعیتاجتماعیداردوتیمهاییرابرایشرکتدرمسابقاتبینباشگاهیدرورزشهای

گوناگونمعرفیمیکند.
9- پارک های تفريحی – ورزشی

بیشترجنبهتفریحیدارندودرشهرهایکوچکوبزرگساختهمیشوند.همانندبوستانهای
شهری.

◼ انواع اماکن ورزشی از نظر مقیاس و بهره برداری:
1- مرکز ورزشی واحد همسايگی

تا بین۲۰۰۰ وجمعیتی است متر واحدهمسایگی۳۰۰ کاربریمرکزورزشی شعاع
۴۰۰۰نفرراتحتپوششقرارمیدهد.حداقلمساحتاینمرکز۵۰۰متردرنظرگرفته
میشودوپاسخگوینیازهایورزشیاولیهجوانانونوجوانانیاستکهمحلزندگیوسکونت
آنهادراطرافاینمرکزهاباشد.دراینمرکزامکاناتیبرایورزشهایپرطرفدارمانندگل

کوچک،والیبال،بسکتبالوتنیسرویمیزدرفضایبازپیشنهادمیشود.
2- مرکز ورزشی محله

شعاعکاربریمرکزورزشیمحله8۰۰تا۱۰۰۰متراستوجمعیتیبین6تا۱۰هزار
نفرراتحتپوششقرارمیدهد.حداقلمساحتاینمرکزورزشی8۰۰۰مترمربعدرنظر
گرفتهمیشودوگنجایشحدود۱۰۰۰تا۱۴۰۰نفرتماشاگروبازیکنرادارد.دراینمرکز
ورزشیافزونبرفضاهایآموزشی،تأسیساتجانبیمانندساختماناداری،تأسیسات،بوفهو
فضایسبزنیزاحداثمیشود.دراینمرکزافزونبرورزشهاییکهدرفضاهایآزادمرکز
ورزشیواحدهمسایگیعملیمیشوند،سالنهایورزشیمخصوصژیمناستیکوشطرنج
نیزطراحیمیشوند.بهعبارتدیگرمرکزورزشیمحله،فضایورزشیسرپوشیدهایداردکه

ازسالنهایچندمنظورهآنبرایانجامچندورزشدریکسالناستفادهمیشود.
3- مرکز ورزشی ناحیه

شعاعکارکردمرکزورزشیناحیه۱۵۰۰تا۳۰۰۰متراستوجمعیتیدرحدود۳۰۰۰۰

16 - Sport club
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نفرراتحتپوششقرارمیدهد،متوسطمساحتاینمرکزورزشی،۲۰تا۳۰هزارمترمربع
بازیکنانآن7۰۰۰نفرپیشبینیمیگردد.دراینمرکزهمبرتعداد استوظرفیتتم
ورزشهایانجامشدهدرفضایبازتعدادورزشهاییکهدرفضایسرپوشیدهانجاممیشوند
افزودهمیگردد.زمینهادرابعادیاستانداردماشوندودرفضاهایورزشیامکانبرگزاری

مسابقهنیزهست.
4- مرکز ورزشی شهر

اندازه،شعاععملکرد،جمعیتتحتپوششوظرفیتاینمرکزورزشیبهجمعیتشهر
بستگیدارد.مرکزورزشیشهرتقریباهمهفضاهایورزشیموردنیازشهروندانرادربردارد.
اگرچهاحداثبرخیازاینفضاهامانندپیستاسکی،قایقرانیومسیرکوهنوردیبهشرایط
اقلیمیومحیطیشهربستگیداردوقاعدتاًدربعضیازشهرهاامکاناحداثاینفضاهاوجود

ندارد،سایررشتههایورزشیدرتمامشهرهاقابلاجراهستند.
5- مراکز ورزشی استانی

امکان وساختهمیشوند. استانطراحی باجمعیت متناسب و بوده چندمنظوره غالباً
برگزاریمراسممختلفدرآنهاوجوددارد.

6- مراکز ملی
اینقبیلاماکندارایامکاناتیبرایبرگزاریمسابقات،جایگاهتماشاچیان،تربیتمربی

و...هستند.
7- مراکز تفريحی، ورزشی – محلی

برایجمعیتیدرحدود۲تا۱۰هزارنفرطراحیشدهاست،بهطوریکهدسترسیآسان،
انعطافپذیریوآمادگیبرایاستفادههایدیگروچندمنظورهبودنازخصوصیاتآنمیباشد.

8- مراکز مدرسه ای يا چندمنظوره 
برایفعالیتچندرشتهورزشیبهطورهمزمانطراحیمیشوند.

2-2- ضوابط مکان يابی، احداث و بهره برداري 
تفرجی، فضاهای و ورزشی اماکن آتی توسعه وطرحهای بهرهبرداري و احداث مکانیابی،

منوطبهرعایتضوابطواستانداردهایمحیطزیستیمندرجدراینشیوهنامهمیباشد.
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الف( مالحظات اساسی در مکان يابی فضاهای ورزشی 
۱ وضعیتمالکیتزمینونوعکاربریآنمشخصباشدوازتمامجنبههابالمعارض.

باشد.
۲ باتوجهبهمطالعاتاقلیمیوتعیینجهتبادبایدتوجهداشتکهزمینانتخابی.

تجمع محل بوی شیمیایی، مواد کارخانجات، دود همانند آلودگیزا عوامل مسیر در
زبالهها،فاضالبشهری،قبرستان،کشتارگاهها،محلهایدارایآلودگیصوتی،مرغداری،

دباغخانه،کورههایآجرپزی،تیمارستان،گورستان،پمپبنزینو...نباشد.
۳ حریمهایقانونیرودخانههایفصلی،مرزی،دریاودریاچههارعایتشودودرمسیر.

حوضههایآبریزفرعیواصلیورودخانههاقرارنداشتهوباتالقینباشد.
۴ امکانبهرهمندیمجموعهازآبآشامیدنیبهداشتیالزامیاستواستفادهازآب.

چاه،چشمهیاقناتبااخذمجوزازادارهبهداشتمنطقهبهلحاظمیکروبیولوژیضروری
است.

۵ امکاناتصالبهشبکههایسراسریبرق،گازومخابراتمیسرباشد..
6 زمینانتخابینبایددراراضیپستوسیلگیرواقعشدهباشد..
7 دارایشیب۳درصدوحداکثر۱۵درصدباشد..
8 زمیننبایددرمجاورتمحلهاییکهاحتمالریزشکوهوبهمنوجوددارد،قرار.

داشتهباشد.
9 زمینبایدخارجازحریمکابلهایهواییوزمینیفشارقویبرقباشد..
۱۰ زمینبایدخارجازحریمخطوطاصلیوفرعیگازرسانیوخارجازحریملولههای.

سراسرینفترسانیحتیبافاصلهخیلیزیادباشد.
۱۱ زمیندارایعوارضوتوپوگرافینامناسبکههزینههایآمادهسازیزیادرادربر.

دارد،نباشد.

۱۲ حریمهایقانونیراههایاحتمالیموجوددراطرافزمینپسازاخذاستعالمرعایت.
شودتاابعادقطعیزمینپسازاصالحیمشخصگردد.

۱۳ استعالمازشهردارییااداراتذیربطبهلحاظآنکهمشخصگرددزمیندرمحدوده.
طرحتوسعهفعلییاآیندهشهریامسیربزرگراههایارتباطیواقعنشدهاست.
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۱۴ زمینهایواقعبررویآبانبارهایقدیمیمتروکهومدفوندرخاک،مسیرقنوات.
متروکهیادایرهمردودمیباشد.

۱۵ زمینهاییکهعمقخاکدستیوبقایایزبالهدررویآنهابیشازحدپیسازی.
باشد،برایاحداثساختمانمناسبنیستند.

۱6 زمینهاییکهدرکنارمخازنسوختشهرهاواقعگردیدهاند،برایاحداثساختمان.
نامناسبهستند.

ب( مالحظات مربوط به فضاها و اماکن ورزشی و تفرجی با کاربری خدماتی 
ایندستهازمالحظاتبهشرحمواردذیلمیباشد:

براساس»ضوابطومعیارهایمحیطزیستیاستقرارواحدهایخدماتی«کهمصوبسال
۱۳98سازمانحفاظتمحیطزیستکشورمیباشد،واحدهایخدماتیبرحسبسطحآالیندگی

وپیامدهایمحیطزیستیاحتمالیدرردههایگوناگون)مطابقباجدول۱(قرارمیگیرند.
جدول 1. رده های گوناگون واحدهای خدماتی برحسب سطح آاليندگی و 

پیامدهای محیط زيستی احتمالی 

توضیحاترده

1
رعایت بر مشروط مجاز کاربریهای در روستا و محدودهشهر داخل مجازند رده این واحدهای

فواصلازکاربریهابهشرحمندرجدرجدولشماره)2(استقراریابند.

2و3
واحدهایاینردههااجازهدارنددرمحدودههایمجازومشروطپهنههایپنجگانهحریمشهربراساس
مفادطرحجامعوسندپهنهبندیحریمشهرویامجتمعهایصنفیدرخارجازمحدودهمصوبشهرها

وروستاهامشروطبهرعایتفواصلازسایرکاربریهابهشرحجدولشماره)2(مستقرشوند.

4و5

واحدهایاینردههاملزمبهاستقراردرخارجازحریممصوبشهرهاومحدودهروستاها،بارعایت
ضوابطاستقراردرکاربریهایتعیینشدهمندرجدرطرحهایتوسعهوعمرانناحیهایویامجموعه
شهریودرصورتعدموجودطرحهایمذکورمجازندبرابرتبصره2ماده3آییننامهنصاباراضی
ازسایرکاربریهابهشرح بهرعایتفواصل مورخ)1390/4/15(درکاربریهایمجاز،مشروط
جدولشماره)2(استقراریابند.واحدهایرده5،عالوهبرمواردمربوطبهرده4،مشمولانجام

مطالعاتارزیابیمحیطزیستینیزمیباشند.

◼  واحدهایردههای۱و۲و۳مشروطبهرعایتفواصلمندرجدرجدولشماره)۲(و
موافقتمعاونتمحیططبیعیسازمانحفاظتمحیطزیست،میتواننددرمستثنیاتمناطق

حفاظتشدهوپناهگاههایحیاتوحشمستقرشوند.
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◼درصورتیکهفهرستواحدیدرجدولشماره)۳(وجودنداشتهباشد،بهمنظور
حفاظت سازمان ارزیابی دفتر از استعالم اخذ و درخواست ارایه با میتوان رده، تعیین

محیطزیستاقدامنمود.

جدول 2. حداقل فواصل مجاز برای استقرار واحدهای گروه خدماتی 

ف
فاصله برحسب مترمناطق و کاربری هاردی

رده 4رده 3رده 2رده 1

سکونتگاهها1

شهر)برایردههای2و3وفاصلهاز
خطمحدودهشهروبرایرده4فاصله

ازحریمشهرمالکاست(
-150250400

روستا)فاصلهازخطمحدودهروستا
100150250-مالکاست(

سایرمراکز2
جمعیتی

مراکزدرمانی،آموزشیوسکونتگاههای
100150200-کمتراز20خانوار

اخذمجوزازمراجعذیصالحمراکزنظامیوندامتگاهها

50100150250پارکملی،اثرطبیعیملی3

100---پناهگاهحیاتوحش،منطقهحفاظتشده4

5

تاالبهایثبتکنوانسیونرامسر،خورها،صخرههای
مرجانی،علفهایدریایی،پهنههایگلی،جنگلهای

حراومصبهایرودخانهای
)حوضهدریایعمان،خلیجفارسودریایخزر(

150150150250

رودخانههایحفاظتشدهومنابعآبسطحیدر6
150150150250مناطقحفاظتشده

50100100150سایرتاالبها)ثبتنشدهدرکنوانسیونرامسر(7

رودخانهها،انهارطبیعی،برکهها،دریاچههایتامین8
کنندهآبشربومخازنسدها

برابرسرانههای
100150250حریممنابعآب

مسیلها،مردابها،برکههایطبیعی،انهارو9
رودخانههایغیرقابلشرب

برابرسرانههای
5080150حریممنابعآب

3080100150چاه،چشمهوقنات10
)ضوابط و معیارهای محیط زيستی استقرار واحدهای خدماتی، 1398(
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توضیحات جدول: 

فواصلمندرجدرردیفهای۵و6مستفادازبند)ت(ماده)۱(آییننامهجلوگیریازتخریب
وآلودگیغیرقابلجبرانتاالبهابهشماره۱۵7۴۰8/ت۵۵۰96همورخ۱۳97/۱۱/۲7وتبصره
چهارماده۱دستورالعملناحیهبندیاستقرارکاربریدرحریمکیفیمنابعآبسطحیموضوع

بخشنامهشماره98/۳۱79۱۵مورخ۱۳98/6/۱۲سازمانبرنامهوبودجهمیباشد.

جدول 3. فهرست رده ها و عناوين واحدهای گروه خدمات مرتبط با کاربری های ورزشی و تفرجی

عنوان واحد خدماتیرده 

1

پیستدوچرخهسواری

احداثانواعسالنهایورزشیسرپوشیده)والیبال،فوتبال،بسکتبال،بدنسازی،استخرهای
سرپوشیده،حمامسونا،جکوزیومواردمشابه(

مجتمعآبدرمانیباتجهیزاتاقامتی
تلهکابینوسکویفرود

تفرجگاهبدونمراکزاقامتی
اسکلههایتفریحی
واحدتفریحیسورتمه

واحدهایبومگردیروستایی،عشایریبامساحتکمتراز5هکتار

2
پیستموتورسواری،اسکی،اسبسواری

پالژهایساحلی

3

استادیومورزشی،سالنهاومجتمعهایبزرگورزشی
احداثپارکطبیعتگردی

باشگاهورزشیتیراندازیوتراپاسکیت

باشگاهسوارکاری

4

پیستاتومبیلرانی
مجتمعتفریحی،توریستیوگردشگریتا15هکتارسایراستانهابهغیرازاستانهایشمالی

)فاقدمحدودیتحریم،محدودهفواصلشهروروستا(
دهکدهبومگردی

5
مجتمعتفریحیوتوریستی)طرحهایگردشگری(دراستانهایشمالیکشورباوسعتبیش
از5هکتارودرسایراستانهایکشورباوسعتبیشاز15هکتار)فاقدمحدودیتحریمو

فواصلشهروروستا(
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◼ تمامیکاربریهایرده۳)ازجملهباشگاههایسوارکاری(،اجازهدارنددرمحدودههای
مجازومشروطپهنههایپنجگانهحریمشهربراساسمفادطرحجامعوسندپهنهبندیحریم
ویامجتمعهایصنفیدرخارجازمحدودهمصوبشهرهاوروستاهامشروطبهرعایتفواصل

ازسایرکاربریهابهشرحجدولشماره)۲(مستقرشوند.
◼مرجعاستعالمدرخصوصطرحهايجامعشهريومحدودههايمجازیامشروط
و شورایعالیشهرسازي دبیرخانه یاخدماتی، و تولیدي،صنعتی فعالیتهای استقرار برای
معماري،ادارهکلراهوشهرسازياستانودرموردطرحهايهاديروستایی،بنیادمسکن

انقالباسالمیاستانمحلاجرايطرحمیباشد.
◼نظربهآنکهباشگاههایسوارکاریبهعنوانمکانیبرایورزش،تفریحونیزنگهداری
ازحیواناتتلقیمیشوند،الزماستتامالحظاتبهداشتیومحیطزیستیدرخصوصفاصله
ایمنازصنایعآالیندهدرآنهارعایتشود.بهویژهصنایعیکهبهعنوانکانونهایاصلی
آلودگیهواشناختهمیشوند.میتواننسبتبهاستعالمازادارهکلحفاظتمحیطزیست

استان،اقدامکرد.

پ( مالحظات فضاها و اماکن ورزشی و تفرجی با کاربری تولیدی و صنعتی
ایندستهازمالحظاتبهشرحذیلمیباشد:

براساس»مقرراتوضوابطاستقرارواحدهایتولیدی،صنعتیومعدنی«مصوبسال
سطح برحسب صنعتی و تولیدی واحدهای کشور، محیطزیست حفاظت سازمان ۱۳97
آالیندگیوپیامدهایمحیطزیستیاحتمالیدرردههایگوناگون)مطابقباجدول۴(قرار

میگیرند.
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جدول 4. رده های گوناگون واحدهای تولیدی و خدماتی برحسب سطح آاليندگی و 
پیامدهای محیط زيستی احتمالی 

توضیحاترده

1
باجدول )مطابق استقراردرکاربریهایصنعتی،کارگاهیوتجاری به اینردهمجاز واحدهای
شماره)6(مصوبداخلمحدوده،حریمویاخارجازحریممصوبشهرهاومحدودهروستاهابا

رعایتفواصلازسایرکاربریهابهشرحجدولشماره)5(میباشد.

2و3
واحدهایاینردههامجازبهاستقراردرشهرکهاونواحیصنعتیوپهنههایصنعتیمصوبدر
خارجازمحدودهمصوبشهرهاوروستاها)مشروطبهرعایتفواصلازسایرکاربریهابهشرح

جدولشماره5(میباشند.

4و5
و6

واحدهایاینردههاملزمبهاستقراردرشهرکهاونواحیصنعتیمصوبدرخارجازحریممصوب
شهرهاومحدودهروستاهامیباشند.درصورتعدمامکانالزامیاستدرخارجازحریممصوب
شهرهاوخارجازمحدودهروستاها،مشروطبهرعایتفواصلموضوعجدولشماره5اسقراریابند.

به7 ملزم و اثراتمحیطزیستی ارزیابی مطالعات انجام قانون،مشمول با برابر رده، این واحدهای
رعایتضوابطومقرراتحاکمبررده6نیزمیباشند.

جدول 5. حداقل فواصل مجاز برای استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی )ورزشی و تفرجی(

ردیف
فاصله برحسب مترمناطق و کاربری ها

رده
2 

رده
3 

رده 
4

رده
5 

رده 
6

رده
7 

سکونتگاهها1

مراکزاستان)آخرین
5001000150020002500-محدودهسکونتگاه(

250500100015002000-شهر
1503006008001200-روستا

سایرمراکز2
جمعیتی

مراکزدرمانیو
1002505007501000-آموزشی

مراکزنظامیو
اخذمجوزازمراجعذیصالحندامتگاهها

پارکملی،تاالب،خور،مصب،3
15030075010001500-دریاچه،اثرطبیعیملی

پناهگاهحیاتوحش،منطقه4
1001503007501000-حفاظتشده
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150150200250500750رودخانهها)اعمازدایمیوفصلی(5

چاههاوچشمههایآبشرب،6
رعایتحریمهایقانونیقنواتدایر

1001503007501000-رودخانههایحفاظتشده7

جدول 6. فهرست رده ها و عناوين واحدهای تولیدی و صنعتی مرتبط با 
کاربری های ورزشی و تفرجی

عنوان واحد خدماتیرده 

1
تولیدتورماهیگیری

تولیدتوپهایورزشیازچرمآماده

تولیدقایقهایچوبیوبلمتا300دستگاهدرسال

2

تولیدانواعلباسوپوشاکورزشی)بیشاز30هزاردستدرسال(

تولیدقایقهایچوبیوبلمبیشاز300دستگاهدرسال

تولیدکفشورزشیماشینی)حداکثرتا2میلیونجفتدرسال(

بستهبندیانواعکراتین،مکملغذاییوگلوتامین

پرورشاسبومادیانتا10راسدرسال

3

تولیدکفشورزشیماشینی)بیشاز2میلیونجفتدرسال(

تولیدقطعاتتفنگشکاریبادی

تولیدانواعقطعاتدوچرخهبدونآبکاری
پرورشاسبومادیاناز10تا50راسدرسال

تولیدقایقهایفایبرگالس

پرورشاسبومادیانبیشاز50راسدرسال4

ساختدوچرخه5
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جدول 7. طرح ها و پروژه های ورزشی و تفرجی مشمول انجام مطالعات ارزيابی اثرات 
محیط زيستی با تعیین مقیاس

عنوان 
منطقه / اکوسیستمطرح

عنوان پروژه
مجتمع تفریحی و 
توریستی )طرح ها 

و پروژه های 
گردشگری(

مناطق نمونه 
گردشگری

خدماتی

درهرمقیاسبیشاز5هکتارمنطقه خزری)استانهایشمالیکشور(

نوار ساحلی جنوب
)تمامیشهرستانهاینوارساحلیجنوب(

بیشاز20هکتاربیشاز20هکتار

عرصه های جنگلی
)پهنبرگ،سوزنیبرگ،حفاظتی،مانگرو،زاگرسی،

پارکهایجنگلیطبیعیودستکاشت(
درهرمقیاسبیشاز2هکتار

حریم مناطق تحت حفاظت و
تاالب های بین المللی

درهرمقیاسدرهرمقیاس

حوضچه های آبریز بالفصل سدها و سایر 
بیشاز20هکتاربیشاز10هکتارتاالب ها

بیشاز20هکتاربیشاز10هکتارآبخوان ها و سفره های آب شرب

درهرمقیاسدرهرمقیاسدریاها، دریاچه ها و جزایر

مناطق کوهستانی
)شمالغرب،غربوجنوبغربکشور(

بیشاز100هکتاربیشاز20هکتار

سایر مناطق
)بیابانیودشتهایحوضهمرکزی،جنوبیوشرقی(

بیشاز100هکتاربیشاز30هکتار

◼مالکرعایتفواصلوحریمها،اولویتزمانیاستقرارکاربریاست.بدینمعنیکه
چنانچهپسازاستقراروبهرهبرداریازواحدپرورشاسب،سکونتگاهشهریویاروستایی
با اولویتاستقرار یابد، باسایتموردنظرتداخل بهنحویکهحریممربوطه یافته توسعه
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کاربریاولمیباشد.درمواردخاص،مرجعحلاختالف،ادارهکلمحیطزیستاستانمربوطه
خواهدبود.

◼ واحدهایپرورشاسبومادیانمجازبهاستقراردرشهرکهاونواحیصنعتیمصوب
نمیباشندوالزامیاستواحدهایمربوطهترجیحاًدرشهرکهایصنعتیتخصصیاستقرار

یابند،درغیراینصورتبرابرضوابطومقرراتدرکاربریهایمجازاستقراریابند.
◼صدورپروانهبهرهبرداریوانجامفعالیت)تولیدی،خدماتی(برایکاربریهایمرتبط
باتفرجوورزش)جدول7(منوطبهتهیهوارایهگزارشارزیابیاثراتمحیطزیستیاستکه
براساسالگویتعیینشدهتوسطسازمانحفاظتمحیطزیستانجاممیپذیردودرنهایت

بایدبهتاییدسازمانحفاظتمحیطزیستبرسد.
◼کمپینگهاواردوگاههاباهرعنوانوهرمقیاسدرخارجازمناطقتحتمدیریت

سازمانحفاظتمحیطزیست،مشمولارزیابیاثراتمحیطزیستینمیباشند.

2-3- ضوابط و استانداردهای محیط زيستی
بهرهبردارموظفبهرعایتکلیهضوابطواستانداردهایمحیطزیستیکشورمیباشد.

الف( استانداردهاي خروجي فاضالب ها 
ایناستانداردبااستنادبهماده)۵(آییننامهجلوگیريازآلودگيآبوباتوجهبهماده
نیرو، پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارتخانههاي همکاري با و آییننامه همین )۳(
است شده تدوین و تهیه محیطزیست حفاظت سازمان توسط کشاورزي و کشور صمت،
)جدول8(. تمامیکاربریهایورزشی)سازمانها،اماکنوفضاهایورزشی(ملزمبهرعایت

آنهستند.
مالحظات کلي: 

۱ حداکثر. بهصورت که باشد استانداردهایي اساس بر باید فاضالبها، تخلیه
ایناستانداردهاتحتنظارتسازمانحفاظت بیانميشودورعایت غلظتآلودهکنندهها

محیطزیستضرورياست.
۲ و. مهندسي بررسيهاي با را تولیدي فاضالبهاي باید آلودهکننده منابع مسئولین

استفادهازفناوریمناسبواقتصاديتاحداستانداردهاتصفیهنماید.
۳ اندازهگیريغلظتموادآلودهکنندهومقدارجریاندرفاضالبهابایدبالفاصلهپس.

ازآخرینواحدتصفیهايتصفیهخانهوقبلازورودبهمحیطانجامگیرد.
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۴ تصفیه. تأسیسات از پیش شده اعالم استانداردهاي با تطبیق برای اندازهگیري
فاضالببایدبرمبناينمونهمرکبصورتگیرد.درسیستمهایيکهتخلیهناپیوستهدارند،

اندازهگیريدرطولزمانتخلیهمالکخواهدبود.
۵ لجنوسایرموادجامدتولیدشدهدرتأسیساتتصفیهفاضالبپیشازدفعبایستي.

نبایدموجبآلودگيمحیطزیست اینمواد نهایي بهصورتمناسبتصفیهشدهوتخلیه
گردد.
6 فاضالبتصفیهشدهبایدباشرایطیکنواختوبهنحويواردآبهايپذیرندهگردد.

کهحداکثراختالطصورتگیرد.
7 فاضالبخروجينبایددارايبوينامطبوعبودهوحاويکفواجسامشناورباشد..
8 رنگوکدورتفاضالبخروجينبایدظاهرطبیعيآبهايپذیرندهومحلتخلیه.

رابهصورتمحسوستغییردهد.
9 روشهايسنجشپارامترهايآلودهکنندهبرمبنايروشهايذکرشدهدرکتاب.

»روشهایاستانداردبرایآزمایشآبوفاضالب۱7«خواهدبود.

۱۰ استفادهازسیستمسپتیکتانکوایمهوفتانکبابهکارگیريچاههاویاترانشههاي.
جذبيدرمناطقيکهفاصلهکفچاهیاترانشهازسطحآبهايزیرزمینيکمتراز۳متر

ميباشد،ممنوعاست.
۱۱ ضمنرعایتاستانداردهايمربوطه،خروجيفاضالبهانبایدکیفیتآبرابراي.

استفادههايمنظورشدهتغییردهد.
۱۲ رقیقکردنفاضالبتصفیهشدهیاخامبهمنظوررسانیدنغلظتموادآلودهکننده.

تاحداستانداردهاياعالمشدهقابلقبولنميباشد.
۱۳ استفادهازروشهايتبخیرفاضالبهاباکسبموافقتسازمانحفاظتمحیطزیست.

مجازاست.
۱۴ استفادهازکنارگذرممنوعاست.کنارگذرهایيکهصرفاًجهترفعاشکالواحدهاي.

تصفیهايبهکاررفتهویادرزمانجمعآوريتوأمفاضالبشهريوآببارانمورداستفاده
قرارميگیرند،مجازاست.

۱۵ تأسیساتتصفیهفاضالببایستيبهگونهايطراحي،احداثوبهرهبرداريگرددتا.

17 - Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water
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پیشبینيهايالزمبرایبهحداقلرساندنآلودگيدرمواقعاضطراريازقبیلشرایطآبو
هوایينامناسب،قطعبرق،نارسایيتجهیزاتمکانیکيو...فراهمگردد.

۱6 آندستهازفاضالبهايصنعتيکهآلودگيآنهابیشازایناستانداردهانباشد،.
ميتوانندفاضالبخودراباکسبموافقتسازمانبدونتصفیهدفعنمایند.

۱7 تخلیهباغلظتبیشازمیزانمشخصشدهدرجدول8درصورتيمجازخواهدبود.
کهفاضالبخروجي،غلظتکلراید،سولفاتوموادمحلولمنبعپذیرندهرادرشعاع۲۰۰

متريبیشاز۱۰درصدافزایشندهد.
۱8 تخلیهباغلظتبیشازمیزانمشخصشدهدرجدول8درصورتيمجازخواهد.

بودکهافزایشکلراید،سولفاتوموادمحلولفاضالبخروجينسبتبهآبمصرفيبیش
از۱۰درصدنباشد.

۱9 صنایعموجودمجازخواهندبودBODوCODراحداقل9۰%کاهشدهند..
۲۰ بایدبهمیزانيباشدکهبیشاز۳درجهسانتیگراددرشعاع۲۰۰. درجهحرارت

متريمحلورودآن،درجهحرارتمنبعپذیرندهراافزایشیاکاهشندهد.

جدول 8. 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

1)Ag( 10/10/1نقره

2  )Al(555آلومینیوم

3)As(0/10/10/1آرسنیک

4)B(211بر

5)Br(511باریم

6)Be(0/110/5بریلیوم

7)Ca(ــــــــ75کلسیم

8)Cd(0/10/10/05کادمیوم

9)Cl(110/2کلرآزاد

10 )-Cl(کلراید)600600)تبصره2(600)تبصره1



بسته شیوه انهم اهی محیط زیستی فعالیت اه و مشاغل)فعالت اهی  ورزشی(

54

11 )CH
2
O(111فرمالدئید

12   )C
6
H

5
OH(1ناچیز1فنل

13)CN(0/50/10/1سیانور

14 )Co(110/05کبالت

15)Cr+6(0/511کرم

16)Cr+3(222کرم

17 )Cu(110/2مس

18)F(2/522فلوراید

19   )Fe(333آهن

20)Hg(ناچیزناچیزناچیزجیوه

21 )Li(2/52/52/5لیتیم

22  )Mg(100100100منیزیم

23 )Mn(111منگنز

24)Mo(0/010/010/01مولیبدن

25)Ni(222نیکل

26NH
4
ـــ2/51آمونیمبرحسب 

27NO
2
ــــ1010نیتریتبرحسب

28NO
3
ــــ5010نیتراتبرحسب 

ــــ66فسفاتبرحسبفسفر29
30)Pb(111سرب

31)Se(10/10/1سلنیم

32)SH
2
333سولفید)

33)SO
3
111سولفیت)-

34)SO
4
400500)تبصره2(400)تبصره1(سولفات)-
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35)V(0/10/10/1وانادیم

36)Zn(222روی

--1010چربيروغن37
38 )ABS(1/50/50/5دترجنت

بي.او.دي)تبصره3(39
)BOD5()5030100)لحظهاي50(30)لحظهاي

سي.او.دي)تبصره3(40
)COD()10060200)لحظهاي100(60)لحظهاي

اکسیژنمحلول)حداقل(41
)DO(22ــــ

مجموعموادجامدمحلول42
)TDS()1ـــ)بصره2()تبصره

مجموعموادجامدمعلق43
)TSS()60100ــــ40)لحظهاي

44)SS(ـــــــ0موادقابلتهنشیني
45pH)8/5-96-8/55-6/5پ.هاش)حدود
000موادرادیواکتیو46
50ـــ50کدورت)واحدرادیواکتیو(47
757575رنگ)واحدرنگ(48
49)T(درجهحرارت)ـــ)تبصره4--

کلیفرمگوارشي)تعداددر50
100400400400میليلیتر(

کلکلیفرمها)تعداددر51
MPN)100100010001000میليلیتر

)تبصره5(ــــــتخمانگل52

ب( استانداردهاي هوای پاک 
حدمجازآالیندههایهوا،اثراتآنهابرسالمتیافرادونیزاستانداردهایهوايپاک
کهبهمنظورتعیینمیزانپاکیزگيهوااستفادهميشود،درجداولذیلارائهشدهاست.

ادامهجدول)1(
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جدول 9. حد مجاز و اثرات آالينده های شاخص هوا 

حد مجاز برای سالمت آالینده
آثار اولیهانسان

1000میکروگرمدرمترمکعب،ذراتجامدمعلق
میانگین24ساعت

آثارمتناسببهاندازه،ذرات،جرموترکیبآنهابه
10 هر است. متفاوت شخصی ویژگیهای همراه
میکروگرمافزایشذراتمعلقموجب1تا3درصد
افزایشمرگومیرخواهدشد.عملکرداینذرات
بهگونهایاستکهذراتیکهدرقسمتگلووحلق
گرفتهمیشوند،وارددستگاهگوارششدهودرمدت
واردخون آنکه نسبتًاکوتاهیدفعمیگردند،مگر
شوند.ذراتیکهواردنایمیشوندبهوسیلهموی
مانندهاومخاطازجریانهوایتنفسیجدامیشوند
ودرنهایتبهدستگاهگوارشراهمییابند.ذراتی
کهبهبرونشهابرسندخیلیکندترحذفمیشوند.

• درمجرای	 درشت)10-5میکرومتر(:رسوب
بینیوحلق:التهاب،حالتخفگی

• و	 نای در رسوب میکرومتر(: 3-5( ریز
و حالتخفگی برونشها، اسپاسم برونشها:

برونشیت
• در	 رسوب میکرومتر(: 3 از )کمتر ریز بسیار

آلویولها،التهاب

اکسیدهایگوگرد
)SOx(

2620میکروگرمدر
،)0/1ppm(مترمکعب
میانگین24ساعت

• تنفسی،	 تحریکات بسیارحاللکهسبب گاز
تنگینایژههاواسپاسمهااست.

• به	 آسم به مبتال افراد در حساسیت افزایش
خصوصدرهوایسردوخشک

• سوزانندهمجاریومخاطهایبینیودستگاه	
تنفسیاست.بیمارانآسمی10مرتبهبیشتراز
افرادغیرآسمیبهاینآالیندهحساسترند،به
mg/ویژهدرهنگامورزش.تقریبًابهازاءهر
m310افزایشغلظتمیزانخطر0/4درصد
و قلبی خطر میزان یعنی مییابد. افزایش
سکته خطر 0/64درصد و 0/8درصد عروقی
قلبیهمچنینمیزانخطرانسدادمزمنریوی

0/46درصدافزایشمییابد.
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اکسیدهاینیتروژن
)NOx(

938میکروگرمدرمترمکعب
)0/5ppm(،میانگین24

ساعت
3750میکروگرمدر
،)0/2ppm(مترمکعب

میانگین1ساعت

• بینیجذب	 و درمجاریحلق گازحاللکه
شدنیاست.

• نقصعملکردششها،تحریکاتتنفسی	
• دوزهایباالوحادمیتواندآسیبهایریوی	

بلندمدتیایجادکند.
• محرکچشم،حلق،سینهوتنگینفساست.	

)CO(منواکسیدکربن

57.5میکروگرمبرمترمکعب
)50ppm(،میانگین8ساعت
86/3میکروگرمدرمترمکعب
)75ppm(،میانگین4ساعت
144میکروگرمدرمترمکعب
)125ppm(،میانگین1

ساعت

• میلترکیبیباال)درحدود230برابربیشتراز	
اکسیژن(برایترکیبباهموگلوبینکهمنجر
تضعیف و اکسیژن حمل ظرفیت کاهش به

عملکرددایمیقلبیوعروقیمیشود.
• در	 نهایتًا عصبی، و قلبی دایمی آسیبهای

دوزهایباالکشندهاست.

آیرسلها

8000میکروگرمدرمترمکعب
)0/4ppm(،میانگین4

ساعت
1200میکروگرمدر
،)0/6ppm(مترمکعب
میانگین2ساعت
1400میکروگرمدر
،)0/7ppm(مترمکعب
میانگین1ساعت

پاسخهای در تغییرپذیری و وسیع و بالقوه بهطور
تنفسیوقلبیعروقیبراساسنوعآالینده،سابقه

آلرژییاآسم

ازن

)O
3
(

120میکروگرمدرمترمکعب،
میانگین8ساعت)استاندارد

)WHO

0/075ppmبامیانگین8
)EPAساعت)استاندارد

• شامل	 تنفسی عوارض از وسیعی محدوده
برونشها، اسپاسم )ریه(، سوزش یا تحریک
التهاب،تنگینفسوکاهشعملکردریوی

• برای	 پیشنهادی 0/4 تا 0/2 ppm آستانه
آسیببارزحینفعالیتورزشی

• تنفسی،کاهش	 آزاردستگاه و سببتحریک
عملکردریوی،تشدیدآسموآلرژیها،التهاب
وتخریبریهوافزایشاحتمالبهعفونتهای
ppbتنفسیمیشود.مواجهباازنباغلظت
ریوی عملکرد کاهش سبب میتواند 100
افزایش درجه،سبب دمای35 افزایش شود.

اثراتمنفیازنمیشود.



جدول 10. استانداردهای هوای پاک )مصوب 1395(

استاندارد 

ppmمیکروگرمدرمترمکعبدورهزمانيانتشارنوعآالینده

منواکسیدکربن
100009حداکثرغلظت8ساعته

4000035حداکثرغلظت1ساعته

دياکسیدگوگرد
200/007معدلسالیانه

1000/037حداکثرغلظت24ساعته
1960/075حداکثریکساعته

دياکسیدنیتروژن
1000/035متوسطغلظتسالیانه
2000/1حداکثریکساعته

ذراتمعلق

)PM
10
(

--معدلسالیانه

-150حداکثرغلظت24ساعته

ذراتمعلق
)PM

2.5
(

-12معدلسالیانه

-35حداکثرغلظت24ساعته

ازن
1590/075حداکثر8ساعته
--حداکثر1ساعته

-0/5سالیانهسرب
-5سالیانهبنزن

-)ng/m3(1سالیانهبنزوآلفاپیرن
                    ماخذ: ضوابط و استانداردهاي زيست محیطي، سازمان حفاظت محیط زيست، 1390

پ( استانداردهای صوت
بهطورکليصداهايباشدتبیشاز6۰دسيبلبرايانسانآزاردهندهبودهوبیشاز
۱۲۰دسيبلباعثاختاللدرسیستمشنوایيانسانميشود.استانداردمتوسطترازآلودگي
از حفاظت سازمان استانداردهای مطابق است. دسیبل ۵۵ شب در و 6۵ روز در صوتي
محیطزیستایران،حدمجازترازمعادلفشارصوت)LeqdBA(برایمنطقهمسکونیاز7

صبحتا۱۰شب۵۵دسیبلواز۱۰شبتا7صبح۴۵دسیبلمیباشد.
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جدول 11. استانداردهاي صدا در هواي آزاد ايران 

شب)10شبالي7صبح(
Leq)30(*dB)A(

روز)7صبحالي10شب(
dB)A(         Leq )30(

نوعمنطقه

45 55 منطقهمسکوني

50 60 منطقهتجاريـمسکوني

55 65 منطقهتجاري

60 70 منطقهمسکونيـصنعتي

65 75 منطقهصنعتي

استانداردآژانسحفاظتمحیطزیستکشورآمریکا )EPA(برایمیزانصدادرمناطق
استانداردکشور میباشد. وحداکثر7۰دسیبل بازی(حداقل۵۵دسیبل )زمینهای باز
و مطالعات برخی با مطابق است. ۵۵ dB)A( تفرجی فضاهای و پارکها برای انگلستان
از۵۵دسیبل بیشتر نباید ترازصوتدرفضاهایورزشی بینالمللی،سطح استانداردهای
باشدوصدایباالتراز8۵دسیبلتواناییآسیبرسانیبهسیستمشنواییراخواهدداشت. 
مطابقبااستانداردسازمانبهداشتجهانیبرایمکانهایبازوعمومی،ترازصوتیدر۱
ساعتنبایدبیشتراز8۵دسیبلباشد.متخصصانعقیدهدارندکهصدایبیشاز8۵دسیبل
برسطحشنواییاثرمنفیمیگذارد.هراندازهصدابلندتروبیشترباشد،ویامدتبیشتری
فردمجبوربهشنیدنآنباشد،احتمالکاهششنواییبیشترخواهدبود.آستانهدردگوش
وچمنزن، موتورسیکلت هدفون،صدای ترقه، گلوله، شلیک است. دسیبل ۱۳۰ تا ۱۲۰
زیانبخش شنوایی سالمت برای که میکنند تولید سروصدا دسیبل 9۰ از بیش همگی
هستند.توصیهشدهکهافرادنبایدحداکثربیشاز8ساعتدرروزدرمعرضسروصدایی

معادل8۵دسیبلقرارگیرند.
مقادیرحدمواجههشغليTLVصداومدتمواجههباآنبهشـرایطياشـارهداردکه
بهنظرميرسدچنانچهتمامیشاغلینبهطورمکرردرمواجههباایـنمقـادیرقـرارگیرنـد،
آثارنامطلوبدرتوانائيشنیداريودرکمحاورةطبیعيآنـانظـاهرنشـود.اصوالًدربیان
حدمجازصدایکترازمعیندرمقیاسAبرای8ساعتکارروزانهو۴۰ساعتکارهفتگی
اعالمگردیدهوحدسقفینیزبرایمواجههآستانهدردناکی)dB(۱۴۰اصالحگردیدهاست.
درایرانبراساسOEL،قاعده۳دسیبل)3dBRule(،استانداردموردپذیرشمیباشدبهاین
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شکلکهبهازاینصفشدنزمانمواجههترازفشارصوتبهاندازه)dB(۳افزایشمییابد.
جدول 11. استاندارد مواجهه با صدا در محیط کار 

ترازفشارصوتمجازبرای8ساعت
dBAکارروزانهو40ساعتکارهفتگی

میزانافزایشصدا)dB(برای
سازمانیاکشورتوصیهکنندهپیرویازقاعدهنصفشدنزمانمواجهه

903NIOSH

905OSHA

903ISO,BOHS

853ACGIH

جدول 12. حد مجاز و حد مراقبت )اقدام( مواجهه شغلی با صدا 

مدتمواجههدرروز
حدمجازترازمعادلفشارصوتبه

 SPL-TWA dB(A(
)فشارمبنا20میکروپاسکال(

حدمراقبت)اقدام(ترازمعادلفشارصوتبه
SPL-TWA dB(A(

)فشارمبنا20میکروپاسکال(

248077ساعت
168279ساعت
88582ساعت
48885ساعت
29188ساعت
19491ساعت
309794دقیقه
1510097دقیقه

جدول 13. استانداردهای صدا برای اماکن و فضاهای تفرجی و ورزشی 

نوع فضا / مکان
استاندارد پیشنهادی

تراز صوتسازمان مرجع

آژانسحفاظتمحیطزیستمناطقباز)زمینهایبازی(
)EPA( 70-55دسیبلکشورآمریکا

55انگلستانپارکهاوفضاهایتفرجی
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برنامهسازمانمللمتحدفضاهایورزشی
)UNDP(55-65

سازمانبهداشتجهانیمکانهایبازوعمومی
)WHO(85دسیبلبرای1ساعت

مناطقتفریحيوپیکنیک،
70دسیبلشورایعالیمسکنوشهرسازیایرانزمینهايورزشيوپارکها

ت( ضوابط مديريت پسماند

ایرانوبهمنظور قانوناساسیجمهوریاسالمی بهمنظورتحققاصلپنجاهم)۵۰(
حفظمحیطزیستکشورازآثارزیانبارپسماندهاومدیریتبهینهآنها،تمامیوزارتخانههاو
سازمانهاومؤسساتونهادهایدولتیونهادهایعمومیغیردولتیکهشمولقانونبرآنها
مستلزمذکرناممیباشدوتمامیشرکتهاومؤسساتواشخاصحقیقیوحقوقیموظفند

مقرراتوسیاستهایمقرردراینقانونرارعایتنمایند.
◾ پسماند:بهموادجامد،مایعوگاز)غیرازفاضالب(گفتهمیشودکهبهطورمستقیمیا
غیرمستقیمحاصلازفعالیتانسانبودهوازنظرتولیدکنندهزایدتلقیمیشود)پیوست۱(.
◾ پسماند عادی: بهتمامیپسماندهاییگفتهمیشودکهبهصورتمعمولازفعالیتهای
روزمرهانسانهادرشهرها،روستاهاوخارجازآنهاتولیدمیشود،ازقبیلزبالههایخانگی

ونخالههایساختمانی.
◾ دفع:تمامیروشهایازبینبردنیاکاهشخطراتناشیازپسماندهاازقبیلمواردذیل:

دفنبهداشتی،پسماندسوزی،تصفیه،بازیافت،کمپوست.
نیز و مجدد استفاده برای پسماند در موجود انرژی و مواد آمادهسازی به بازيافت: ◾

استفادهازموادمصرفشدهبرایتولیدمجددهمانکاالیاکاالهایدیگر.
◾درشرایطیکهآلودگی،خطرفوریبرایمحیطوانساندارد،بااخطارسازمانووزارت
بهداشت،درمانوآموزشپزشکی،متخلفینوعاملینآلودگیموظفندفوراًاقداماتیراکه
منجربهبروزآلودگیوتخریبمحیطزیستمیشودمتوقفنمودهوبالفاصلهمبادرتبهرفع
آلودگیوپاکسازیمحیطنمایند.درصورتاستنکاف،مرجعقضاییخارجازنوبتبهموضوع
رسیدگیومتخلفینوعاملینراعالوهبرپرداختجریمهتعیینشدهملزمبهرفعآلودگیو

پاکسازیخواهدنمود.
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2-4- اصول و مالحظات مديريت سبز 
2-4-1- مديريت کاربرد مواد شیمیايی 

پاککنندهها، شویندهها، قبیل از خطرناک و سمی مواد شیمیایی، مواد از منظور
ضدعفونیکنندههاوسمومهستند.بسیاریازمحصوالتپاککنندهکهدرمحلکاربهمصرف
میرسند،دارایموادشیمیاییسمی،خورنده،یاقابلاشتعالمانندپرکلرواتیلن،نفتالین،سدیم
هیپوکلریت،تولوئنوبنزنهستند.بسیاریازاینموادپسازاستفاده،واردشبکهفاضالب
این میشوندوتصفیهمیشوند.ولیکندرمواردیکهسیستمتصفیهفاضالبوجودندارد،
سمومواردمنابعآبوخاکمیشوند.همچنینگازهایحاصلازبهکارگیریاینموادنیز،
هوایمحیطداخلی)فضایکاروزندگی(راآلودهکردهوباعثآزردگیچشمها،بینی،ریههاو
نیزتشدیدآسموحساسیتهامیشوند.بنابراین،اطمینانحاصلکنیدکهدرهنگامنظافتاز
محصوالتبيخطروکمترآسیبرسانبرایافرادومحیطزیستاستفادهميکنید.دراینزمینه،

بهکارگیریراهکارهایذیلمیتواندکمکشایانینماید:
الف( به حداکثر رساندن ايمنی و سالمت فردی

	:ازمحصوالتيکهحاويمواديهستندکهدارايخصوصیاتذیلمیباشد،اجتنابکنید
شدید،	  پوستي حساسیت ایجاد مستعد و اشتعال قابل سرطانزا، سمي، شدیداً

مشکالتتنفسيیاآسیببهقشرمخاطبیني.
	مواد بهحداقلميرسانند. را اثراتمحیطزیستی که کنید انتخاب را محصوالتي

پاککنندهباید:
عاريازفسفات۱8،اسیدنیتریلوترياستیک۱9وآمونیاک۲۰باشند.	 
عاريازمواديباشندکهبرايالیهازنمضرهستند)ترکیباتآليفرار(.	 
ازموادبامنشاءگیاهيساختهشدهباشند.	 
	درزماناستفادهازاینموادالزماستتاازماسکاستفادهکنیدوحتماًازتهویه

مناسبمحیطاطمینانحاصلکنید.
	.حتماًبرچسبدرجشدهبهرویبستهبندیمحصوالترابهدقتمطالعهکنید

18- Phosphates

19- Nitrilotriacetic acid

20- Ammonia
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	.باعالیماختصاریمربوطبهموادخطرناکوموادشیمیاییآشناشوید
ب( به حداقل رساندن بسته بندي

	بهطور ذیل روشهای به ميتوان را بستهبندي با مرتبط محیطزیستی اثرات
چشمگیريکاهشداد:

موادپاککنندهايراانتخابکنیدکهازبستهبنديهايقابلاستفادهمجددیاقابل	 
بازیافتبرخوردارباشند.

موادپاککنندهرابهصورتعمدهومادهتغلیظشدهخریدنمائید.	 
ازظروفاسپري)کهقابلاشتعالهستندوامکانداردحاويموادآسیبرسانبه	 

ازنباشند(اجتنابنمائید.
بهدنبالاطالعاتمصرفمناسبدرمورداستفادهایمنوگزینههايدورریزيبوده	 

وآنهارابهکارگیرید.

پ( جستجو براي جايگزين هاي ايمن
	امروزهبرخیازسیستمهاينظافتيبهشکلیطراحیشدهاندکهنیازبهترکیبات

پاککنندهندارندومتکيبرعملکردانواعخاصيازموادهستند.اینسیستمهابهطور
کامل،نیازبهموادپاککنندهراکاهشميدهند.

	باعملکردموادپاککنندهدوستدارمحیطزیستآشناشدهوبهجایموادسنتیاز
آنهااستفادهنمایید.

	ازموادپاککنندهغلیظاستفادهنماییدتابتوانیدمقدارمادهمورداستفادهراکنترل
ودرهزینههاصرفهجوییکنید.

	ازموادپاککنندههمهکارهاستفادهکنیدتاتعدادپاککنندههایمورداستفادهرا
کمترکنید.

	باشرکتهاییکهدارای ازبینبردنحشراتموذی،میتوانید برایگندزداییو
از بگیرید. تماس استفادهمیکنند، مناسب ازسموم و تأییدیهمحیطزیستیهستند

کاربردگچهایسوسککشقویخودداریکنید.
ت( آموزش 

	برایآموزشخودوکارکنانزیرمجموعهخودتان،برنامهایمناسبتدویننمودهو
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نکتههایالزمرابهایشانبیاموزید.
ث( برچسب  های مواد شیمیايی خطرناک

برچسبها،حاویاطالعاتمفیدیدرموردویژگیهایموادشیمیاییهستندکهمورد
میزان و نحوه و نگهداری،جابهجایی با مرتبط اصل،مالحظات در قرارمیگیرند. استفاده

مصرفوهمچنینپیامدهایمحیطزیستیآنهابهرویبرچسبدرجمیشود.
1. مايعات قابل اشتعال21 

منظورازمایعاتقابلاشتعال،مخلوطیازمایعاتویامایعاتیحاویجامداتبهصورت
محلولویامعلقهستندکهمیتواننددرتماسبایکمنبعجرقهمشتعلشوند.مانند:بنزن،

تینر،الکها،رنگهاوحاللهایقابلاشتعال.
2. مواد اکسید کننده22 

اینموادشامل۲کالسهستند:
کالس۱-۵:مواداکسیدکننده)بهغیرازپراکسیدهایآلی(؛مانندپراکسیدهیدروژن،

هیپوکلریتکلسیمنیتراتآمونیمونیتراتهایآلی.
و دیبنزول پراکسید، بنزوییل مانند: مایع(؛ یا )جامد آلی پراکسیدهای :۵-۲ کالس

پراستیکاسید.
موجب است ممکن اما نیستند، احتراق قابل لزوماً خود خودی به اکسیدکننده مواد
قوی واکنش ایجاد آب درحضور سدیم پراکسید مثال: بهعنوان شوند. مواد سایر احتراق
نیزموجباحتراقخودبهخودیگردد. بازغال نیزشدهودراختالط اگزوترمیک)گرمازا(
پراکسیدهایآلیدارایساختاریبااکسیژندوظرفیتیمیباشند.اینموادازنظرحرارتی
موادیناپایداربودهوبنابراینممکناستخودبهخودتجزیهشدهکهگاهیمیتواندموجب
واکنشهایانفجارشدهویابهسرعتبسوزندویادرمقابلضربهیااصطکاکحساسبودهو

یاباسایرموادواکنشهایخطرناکیایجادنمایند.
3. مواد سمی و عفونت زا۲۳

اینموادشامل۲کالسمیباشند:
کالس۱-6:موادسمی)شاملمایعاتوجامداتسمی(

21- Flammable Liquids.
22- Oxidizing Substances.
23- Toxic and Infectious Substances.
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موادیهستندکهمنجربهمرگویاصدماتجدیوآسیبشدیدبهسالمتیانساندر
صورتبلعیدهشدن،استنشاقویاازطریقتماسپوستیمیشوند.همانندسیانسدسدیم،

سیانیدهاوترکیباتآرسنیک.
کالس۲-6:موادعفونی

عوامل حاوی است ممکن یا و شده شناخته عفونتزا که هستند موادی عفونی مواد
بیماریزا)باکتریها،ویروسها،قارچها،ریکتزیاها(باشند.

4. مواد خورنده۲۴
موجب اثرشیمیایی ازطریق میتوانند که مایع یا جامد موادیهستند موادخورنده
آسیببافتهایزندهووسایلوتجهیزاتدرهنگامتماسباآنهاگردند.مثال:هیدروکسید

سدیموکلراستخرها.

شکل 7. عاليم راهنما و هشداردهنده در مورد مواد شیمیايی خطرناک    

24- Corrosives
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لوزي خطر را بشناسید

بندي سطوح خطرات درجه
خطر فیزیکیگیريخطر آتشخطر بهداشتیبنديدرجه

کشنده یا ایجاد کننده )4خطر شدید (
هاي دایمی و وسیعآسیب

مواد قابل اشتعال

 Іکالس 

موادي که به آسانی در دماي اتاق 
هاي شدید انفجاري در تماس با واکنش

آب دارند.

هاي جديایجاد آسیب)3خطر جدي (
مواد قابل اشتعال

ІوІکالس   

موادي که با آب، مخلوط قابل انفجار 
هایجاد کرده و در حضور منبع آغاز کنند

شوند. قوي، منفجر می

)2خطر متوسط (
هاي متوسط و ایجاد آسیب

موقت
مواد قابل احتراق 

کالس

ІІ وAІІ І

توانند در دما ومواد ناپایداري که می
فشار معمولی با تغییرات شیمیایی خود،

ریسک پایینی از انفجار را ایجاد کنند

ایجاد تحریک یا آسیب )1خطر اندك (
خفیف قابل برگشت

مواد قابل احتراق 
کالس

BІІ І

موادي که به طور معمول پایدار هستند 
دولیکن در تماس با دما و فشار زیا

شوند. ناپایدار می

قابل مواد غیربدون خطر براي سالمتی)0خطر (بی
اشتعال

موادي که حتی در آتش نیز پایدار 
شوند.  هستند و تجزیه نمی

)خطر مزمن (
هاي مزمن در ایجاد آسیب
--هاي طوالنیاثر تماس

C
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2-4-2- مديريت مصرف آب
الف( پايش مصرف آب

	.کنتورآبراحداقلماهییکباربررسیکنید
	.فعالیتهاییکهمصرفآبباالییدارندرامشخصکنید
	.مکانهاییکهمصرفآبباالییدارندرامشخصکنید

ب( جلوگیری از هدررفت منابع آب
	دستگاهذخیرهآبرادرمکانمناسبنصبکنید)تنظیمکنندهجریان،سنسورهای

جریانآب،فلکههایبستهشدنخودکار،توالتهاییباحجمسیفونکمو...(.
	قیمت فشارشکنها این کنید. نصب فشارشکن استفاده، مورد آب شیرهای روی

آب مصرف در درصد ۲۵ تا میتوانند ولیکن میشوند. نصب راحت و ندارند چندانی
صرفهجوییکنند.بدونآنکهتغییرمحسوسیدراندازهآبپیشبیاید.زیراهواباآب

مخلوطمیشودومقدارآببیشازآنکهواقعاًجریانداردبهنظرمیرسد.
	دوشهاوسردوشها،مقادیرقابلتوجهيآبمصرفميکنند.بنابراین،ازسردوشهای

کممصرفیاسردوشباجریانکمآبکهدارايتأییدیهمحیطزیستیاست،استفادهکنید.
	.ازبازگذاشتنشیرآبدرمواقعغیرضروریخودداریکنید
	ازشستوشوبافشارزیادوشلنگخودداریکنید؛دراستفادهازشلنگآببرای

شستوشووتمیزکردنمحلکاربازنگریکنید.
	برنامةمنظمیبرایتعویضواشرهایمعیوبوتعمیرلولههایآبآسیبدیدهداشته

باشید.
	۲۰تنظیمکنندةجریان)رگوالتور(نصبکنید؛رویسردوشبرایکاهشمصرفاز

لیتردردقیقهبه۱۲لیتردردقیقه)باعثحدود۴۰درصدصرفهجوییدرمصرفآب
میشود(.
	روی از آب شیر اگر که طوری به کنید، استفاده )خودکار( زماندار شیرهای از

بیتوجهیبازبماند،بعدازمدتیبهطورخودکاربستهشود.
	ازفالشتانکدوزمانهاستفادهکنیدویاشناورفالشتانکتکزمانهراتغییردهید

)ازاینطریقمیتوانبیشاز۳۰درصددرمصرفکلآبمحلصرفهجوییکرد(.
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	برایشستوشویحولهها،روپوشهاوسایرمنسوجات،بهتراستتازمانشستوشو
رامتناسببامیزانکثیفیتنظیمکنید.

	تاحدامکاندرشستوشوهاازمصرفبیشازحدصابونوموادشویندهاجتناب
کنید.
	درشرایطخشکسالیوبحرانکمآبیکهکشورباآنمواجهمیباشد،بااستفاده

ازآبخاکستریبرایمصارفیهمانندآبیاریگیاهان،شستوشویمعابرومحوطههای
بیرونیمیتوانمصرفآبرا۲۵تا7۰درصدکاهشداد.

	ازرهاسازیفاضالبتصفیهنشدهودارایموادآالیندهدرطبیعتومحیطزیست
خودداریکنید.

پ( آبیاری فضای سبز و گیاهان
	.ازآبقابلآشامیدنبرایآبیاریگیاهانوفضایسبزاستفادهنکنید
	.گونههایگیاهیمناسبکهبهآبفراوان،نیازندارندراانتخابکنید
	برای آبیکه مثال: بهطور استفادهمجددکنید؛ آبیاریگیاهان برای مازاد ازآب

مصارفیهمچونشستوشویمیوههاویالوازممعمولیاستفادهشدهاست.

ت( بازديد منظم شیرها و لوله ها 
	تماميشیرهاولولههارابرايچکهونشتبازدیدکنید.تماميادواتيکهآبمصرف

ميکنندراقطعکنید،حتيدرتوالتهاوسپسکنتورآبراچککنید.بهمدتیک
ساعتآبمصرفنکنیدوسپسکنتورآبرادوبارهچککنیدتابفهمیدکهآیااضافه
شدهاستیاخیر،درصورتاضافهشدنمشخصميگرددکهآبازجایينشتميکند.

محلنشترایافتهوتعمیرکنید.ممکناستنیازبهلولهکشيمجددداشتهباشید.
	شیرها،سردوشهاوسرویسهايتوالتراکهخرابهستند،تعمیرکنید)بهطور

مثالازطریقنصبواشرهايجدید(.توالتیکهسیفونآننشتآبدارد،هرروزبیشاز
۲۰۰لیترودرسالحدود7۰هزارلیترآبهدرمیدهد.برایپیداکردننشتیسیفون
توالت،چندقطرهرنگخوراکیدرمخزنتوالتبریزید،۲۰دقیقهصبرکنیدودراین

فاصلهازتوالتاستفادهنکید.اگرآبرنگیواردکاسهتوالتشد،توالتنشتیدارد.
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ث( کاهش حجم آب در فالش تانک ها 
	اطمینانحاصلکنیدکهتمامیوسایلولوازم،داراينشاناستانداردونیزگواهي

محیطزیستیهستند.
	.ازسیستمهايسیفوندوگانهاستفادهکنید
	یکوزنهسربيیابطريپرازآبداخلمنبعآبتوالت)فالشتانک(بگذاریدیا

میلهشناورراخمکنیدتاحجمآبدرمنبعکمترشود.اینکارباعثمیشودتاآب
کمتریمصرفشود.

ج( آموزش 
	برایآموزشخودوکارکنانبرنامهمناسبتدوینکردهونکتههایالزمرابهایشان

بیاموزید.

جدول 14. چک لیست اقدامات اجرايي مديريت مصرف آب

مالحظاتشرح اقدامنوع اقدام

پایش

مصرف آب

بررسیکنتورآب،حداقلماهییکبار
محاسبهوثبتهزینههایمصرفآب

شناساییفعالیتهاومکانهاییکهمصرفآبباالییدارند.

جلوگیری از

هدررفت منابع

آب

جریان، )تنظیمکننده مناسب مکان در آب ذخیره دستگاه نصب
سنسورهایجریانآب،فلکههایبستهشدنخودکار،توالتهاییبا

حجمسیفوناندکو ...(
اجتنابازبازگذاشتنشیرآبدرمواقعغیرضروری)تاکیدوآموزش(

اجتنابازشستوشوبافشارزیادوشلنگ
بررسیمرتبتجهیزاتلولهکشیبهمنظورجلوگیریازنشتی

برنامةمنظمتعویضواشرهایمعیوبوتعمیرلولههایآبآسیبدیده

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

صرفهجوییآب(

روی از آب شیر اگر که بهطوری )خودکار( زماندار شیرهای نصب
بیتوجهیبازماند،بعدازمدتیبهطورخودکاربستهشود.
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استفادهازفالشتانکدوزمانهیاتغییرشناورفالشتانکتکزمانه
)بیشاز30درصدازمصرفکلآبسازمانازاینطریقمیتواند

صرفهجوییشود(

تنظیمجریانآبمطابقبانوعشستوشو

رهانکردنجریانآبشستوشویاآبکشی

برای ظرفشویی در آنها قراردادن از قبل کثیف ظروف خیساندن
کوتاهکردنزمانشستوشو

پرکردنظرفشوییهاباحداکثرظرفیتبرایبهحداقلرسانیدفعات
شستوشو

بازنکردنیخغذادرآبوقراردادنآندرمعرضهوا

مدیریت

منابع آب در

فضای سبز

نصبسیستمحلقهبستهبرایبازیابیواستفادةمجددازآببرایآبیاری

عدماستفادهازآبآشامیدنیبرایفضایسبز
انتخابگیاهانیکهبااقلیموبارندگیمنطقهسازگاراست.

پرهیزازایجادباغچههاکهبهسرعتخشکمیشودویاگلدانهایی
کهبهآبزیاداحتیاجدارند.

آبیاریدرصبحزودیادیرهنگامشب،برایمحدودکردنتبخیرو
جلوگیریازسوختنگیاهان

آبیاری )آبپاش، تجهیزات جانمایی و آبپاشی خودکار سیستم نصب
قطرهایریشههاو...(

تعبیةشیببراینفوذآببهخاکبدونفرسایشآن

جمعآوریآببارانبرایآبیاری

آموزش و 
فرهنگسازی

آموزشوالزامکارکنانبرایاستفادهبهینهودعوتبهکاهشمصرف

مشارکتدربرنامههایهمگانیرعایتالگویمصرفآب

راهاندازیجنبشبستنشیرآب

اصالحالگوهایمصرفبیرویهآبوترکعادتنادرست

جلبمشارکتمشتریاندربرنامههایمدیریتمصرفآب
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2-4-3- مديريت مصرف انرژی
الف( پايش مصرف انرژی

	.کنتوربرقراحداقلماهییکباربررسیکنید
	.مکانهاوفعالیتهایپرمصرفانرژیرامشخصکنید

ب( جلوگیری از هدررفت انرژی
	.تجهیزات)گرمکنندههاوسیستمتهویه(رامحافظتکنید
	.مصرفآبگرمراهرچهبیشترکنترلکنید
	را بادوام عایقبندی منابعسیستمهای و رساندنهدررفتحرارت بهحداقل برای

انتخابکنید.
	ترموستاتهاییراانتخابکنیدکهقادرباشندحداقلوحداکثردمارابرنامهریزی

کنند)همچنینازگرمیاسردکردنافراطیمحیطکارجلوگیریشود(.
	برایبهحداقلرساندنمصرفانرژیتوسطگرمکنندههاوتهویهها،ازبازگذاشتن

دربهاوپنجرههاخودداریکنید.
	.گرمایداخلیفضاهاواتاقهایخالیرادرپایینترینمیزانتنظیمکنید
	بهوسیلةسایبان،پرده،کرکره،حفاظ،صفحاتبازتابندةگرماو...پنجرههاراازنور

آفتاببپوشانیدتااستفادهازسیستمسرمایشیمحدودشود.
	.درصورتامکانشیشههایدوجدارهنصبکنید
	.پنجرههارادرزگیریکنید
	.تجهیزاتمعیوبراتعمیرکنیدویاباوسایلپربازدهومقرونبهصرفهتعویضکنید

پ( اصالح سیستم روشنايی
	سیستمروشناییرابهطورمداومبررسیکنید،همچنینمدتزمانروشنبودن

چراغهایمختلفرادرطیروزبازبینیکنید.
	المپ )یک پرمصرف مکانهای در بهویژه کنید. استفاده کممصرف المپهای از

فلورسنت،6۰واتویکالمپکممصرف۱۱وات،انرژیبرابریمصرفمیکنند(.
	کلیدهایبرقراکدگذاریکنید)استفادهازبرچسبیاکدرنگیبهطوریکهقادر
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باشیدتنهاچراغهاییراکهنیازدارید،روشنکنید(.
	روشناییعمومیرادرطیروزکاهشدهیدواطمینانیابیدکهچراغهایبیرونی

تنهادرشبروشنهستند)برایمثالمیتوانیدازصفحاتفتوالکتریکیاپیلنوری
استفادهکنید(.

	.درصورتامکان،ازنورطبیعیبهجایچراغهایمصنوعیاستفادهکنید
	برایاستفادةبهینهازنورطبیعیمحلکاررابازآراییکنید؛ازکاربردشیشهدرضلع

غربيساختمانهابکاهید.چراکهباعثگرمشدنبیشازحددرهنگامبعدازظهرمیشود.
	بررویبامها،دستگاههایتهویهمطبوعوکولرها،مخازنآبوپنجرههاسایهبان

تعبیهکنید.
	بهمنظورایجادسایهدرتابستانودرمقابلپنجرههایجنوبیساختمانازدرختان

برگریزبهرهبگیرید.
ت( مديريت مصرف انرژی در وسائل و تجهیزات

	دستورالعملتولیدکنندهکهبهرویدستگاهویابستهبندیدرجشدهاسترابهطور
دقیقمطالعهوبهآنعملکنید.

	.وسایلبرقیرادرزمانیکهازآنهااستفادهنمیکنید،خاموشکنید
	روشن از ندهید؛ قرار )Standby( کار به آماده حالت در را تجهیزات و وسائل

)در کنید پرهیز دقیقه از۳۰ بیش و استراحتطوالنی زمان در کامپیوترها گذاشتن
حالتآمادهبهکاریککامپیوتر9۵واتمصرفدارد(.

	پرمصرف وگرمایشی ازسیستمهایسرمایشی معتدل، وهوای باآب مناطق در
باالیی هماننداسپیلتاستفادهنکنید.سیستمهایحرارتیاسپیلتدارایمصرفبرق
میباشندکهازلحاظمحیطزیستیواقتصادیحداقلبرایمناطقدارایآبوهوای

معتدلتوصیهنمیشود.
	درجه از۱۲۱ بیش را وسایل( تمام برای )مناسب اتوکالو دستگاه حرارت درجه

سانتیگرادومدتزمانآنرابیشاز۲۰دقیقهتنطیمنکنید)حرارتمرطوب(.
	درجه ۱7۰ از بیش را فلزی( وسایل برای )مناسب فور دستگاه حرارت درجه

سانتیگرادومدتزمانآنرابیشاز۲ساعتتنطیمنکنید)حرارتخشک(.
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	ازروشنگذاشتنصفحهنمایشکامپیوتردرصورتعدمنیازبیشاز۱۰دقیقه
پرهیزکنید)ضمناًاِسکرینِسیورهامصرفانرژیکمتریازحالتعادیندارند(.

	.دربیخچالوفریزرراتنهادرمواقعضروریبازکنید
	.درموردیخچالوفریزربرفکزداییدورهایانجامدهید
	پیشازداغکردنغذاوبهمنظورصرفهجوییدرمصرفبرق،غذایداخلیخچال

یافریزررابامحیطهمدماکنید.
	.قهوهجوش/چایسازراپسازهرباراستفادهخاموشکنید
	آبرامتناسببانیازومیزانمصرفبجوشانید؛برايتهیهیکفنجانچايویا

قهوهکتريراپرازآبنکنید.
	.ماشینلباسشوییراتاآخرینحدظرفیتپرکنید
	.برایشستوشویالبسهازدمایپاییناستفادهکنید
	برایکوتاهکردنزمانخشککردنلباسها،بهتراستماشینلباسشوییرابر

رویدورتندقراردهید.
	.ازپرکردنخشککنهاودرنهایتافزایشزمانخشککردنپرهیزکنید
	برنامهریزیکنیدکهخشککنهابهطورممتداستفادهشوندتادرنهایتازهدررفت

گرماجلوگیریشود.
	برایاستفادهازوسایلیهمانندماشینهایظرفشوییولباسشوییطیساعات

کممصرفبرنامهریزیکنید.
ث( کاهش نیاز به آب گرم 

تقریباًدرتماميآرایشگاههابرايشستوشو،آبگرمموردنیازاست.روشهايمناسب
برايکاهشنیازبهآبگرمعبارتنداز:

	بازبینیوتجهیزاتآنرابهروز سیستمآبگرم)موتورخانهیاآبگرمکن(رامرتباً
کنیدتادرمصرفانرژیصرفهجوییشود.

	ازسیستمهایهوشمندکنترلسوختوترموستاتدرسیستمآبگرماستفاده
نمایید.
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	دادن قرار کنید. تنظیم سانتیگراد درجه 6۵ـ6۰ حدود در را آب حرارت درجه
ترموستاترویدرجههایباالسبباتالفانرژیخواهدشد.

	.درصورتامکان،ازآبولرماستفادهکنید
	دوشهابیشترینآبگرمرامصرفميکنند.میزانآبمصرفيراارزیابينمودهو

نصبسردوشهايکممصرفرامدنظرقراردهید.
	ازمخلوطکنندههايآبسردباآبگرمدرکنارمخزنآبگرماستفادهنمائیدتا

درجهحرارتآبرادرحدود۵۰درجهسانتیگرادنگهدارد.
	براي را گرم )آب کنید استفاده لوازم و برايشستندستها )ولرم( سرد آب از

مصارفبهداشتينگهدارید(.
	اگرازماشینهایلباسشوییاستفادهمیکنیدکهگرمکنندهدارند،مطمئنشوید

آبورودي،آبسرداست.
	.همیشهماشینهایلباسشوییرازمانيکهظرفیتآنهاپراست،استفادهکنید
	.آبگرمکنگازيراهرسالهبرایاطمینانازایمنيوکارآیيسرویسکنید
	آبگرمکنهايخورشیديميتوانندازلحاظمحیطزیستیونیزاقتصادیجایگزین

بسیارمناسبتریبراینمونههایبرقیوگازیباشند.

ج( به حداکثر رساندن تهويه و نور طبیعی 
پنجرههایمحلکارفقطچندقطعهشیشهنیستند،بلکهآنهایکسامانهانرژیهستند.
اینشیشههاجریانهوایگرمیاسردیراکهخارجمیشود،کنترلمیکنند.تغییراتساده

وکمهزینهدرپنجرههایمحیطکارتاحدزیادیازاتالفانرژیجلوگیریمیکند.
	نورخورشیدکهازشیشههابهداخلمیتابد،درزمستانهاگرمایخوشایندیایجاد

باعث اینگرما ولیکن راکاهشمیدهد. ازسیستمهایگرمایش استفاده میکندکه
میشوددرتابستانهاسیستمهایسرمایشیاتهویهمطبوعباشدتبیشتریکارکنند
وانرژیبیشتریمصرفنمایند.ازگرمايبیشازحددرتابستانممانعتبهعملآورید.
بهدنبالایدههایيبرايسایهاندازدرتابستانباشید)هماننددرختان،گیاهانباالرونده

وپردهونورگیر(.
	ازپردهبرايکاهشورودنورخورشیددرتابستاناستفادهکنیدودرهزینههاي
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سرمایشصرفهجویيکنید.سایهبانها،آفتابگیرهاوپردههاینورگیرهزینههایگرمایش
وسرمایشرابهشکلچشمگیریکاهشمیدهند.

	.ازشیشههایدارایالیههایبازتابدهندهاستفادهکنید
	استفادهازشیشههایدویاچندجدارهتاحدقابلتوجهیمانعازهدررفتانرژی

شدهوازورودسروصدایبیرونهمبهداخلمحیطکارجلوگیریمیکند.
 )25HVAC( مراقبت از سیستم هاي گرمايش، تهويه و سرمايش )چ

روشهايمتعدديبرایسرمایش،تهویهوگرمایشمحلکاروجوددارد.اگردرجایی
کارميکنیدکهدارايتهویهمطبوعاست،بدانیدکهبیشازنیميازانرژيمصرفشدهصرف

گرمایش،تهویهوسرمایشساختمانميشود.
	بایدطوريطراحي،بهکارگرفتهونگهداريشودتابهحديHAVCهرسیستم

ازاستانداردهابرسد،درغیراینصورت،بهدلیلنگهدارينامناسبسببایجادآلودگي
هواميگردد.

	،ها)کلروفلوروکربنها(استفادهميکنندCFCسیستمهايسرمایشقدیميکهاز
است الزم که هستند فعال گلخانهاي گازهاي دارای و ميرسانند آسیب ازن الیه به

تعویضشوند.
	استفادهازوسایلگرمایشمجزارابهحداقلبرسانید.اگروسایلگرمایشيدارید،از

نوعتابشياستفادهکنیدونهنوعپنکهاي.
	را دستگاه عمر منظم رسیدگی کنید. سرویس مرتب بهطور را HVAC سیستم

بیشترکردهوازاتالفانرژیجلوگیریمیکند.

ح( ارتقاي سیستم روشنايي
	یکسومانرژيمصرفيدرفضاهايتجاريراروشنایيتشکیلميدهد.درحدود

نیميازروشنایيدرمحیطهایکارازطریقالمپهايناکارآمدوکمبازدهویاطراحي
ضعیفیانگهدارينامناسبهدرميرود.

	المپهاوصفحاتانعکاسي،فناوريهايقدیميوناکارآمدیهستندکهعمدتاًگرما
تولیدميکنندتانور)کهدرتابستانبایدتوسطسیستمتهویهمطبوعبرطرفشودواین

25- Heating, Ventilation and Cooling
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امرمستلزممصرفبیشترانرژياست(.
	در توجهی قابل نقش پنجرهها و دیوارها،سقف برای روشن رنگهای از استفاده

کاهشمصرفبرقدارد.
	اینمسالهراکهمحلکارچگونهقراراستمورداستفادهقرارگیرد،حلکنیدو

سپسمحدودههاراازطریقمواردذیلاختصاصدهید:
نوردهيکليبرایروشنکردنفضایکار؛	 
نوردهیاختصاصیبرایهریکازصندلیهاوآیینهها؛	 
نوردهيتاکیدي؛اگربرايایجادحالوهوایيبرایتکیهبرویژگيخاصنیازباشد.	 

	ازنورهایموضعینظیرچراغهایدیواریورومیزیاستفادهکنید)بهجایافزایش
روشناییازطریقسقف(.

	براینورپردازیمحوطهبیرونیازالمپهایکممصرفوبابازدهباالاستفادهشود
انرژیصرفهجویی درمصرف که بازتابی ازالمپهای معمولی نورافکنهای بهجای و

میکنند،استفادهکنید.
	.سرپیچهاوالمپهاراارتقاءدادهویاتعویضنمائید
	تغییردهید.حدود را نور تاجهت ادواتروشناییقراردهید رادر براق صفحات

نیميازنوریکالمپفلورسنتمداديتوسطقسمتداخلادواتجذبميشود.نصب
بازتابگرهادرقابالمپهادرفضاهایاداریایننورتلفشدهرابازمیگردانند.

	.تجهیزاتروشناییرابهطورمنظمتمییزکنید
	باصفحاتمنعکسکنندهLEDالمپهايکممصرفراخریدارينمائید)المپهاي

که چند هر کممصرف المپهای رود. باال بازدهي تا فشرده( فلورسنت المپهاي یا
گرانترازالمپهایمعمولیمیباشند،ولیکنیکچهارمالمپهایمعمولیبرقمصرف
میکنندو۱۰برابرآنهانیزعمرمیکنند.درضمنبااستفادهازاینالمپهاعالوهبر
صرفهجوییدرمصرفبرقمیزانآلودگیهوایناشیازفعالیتنیروگاههایتولیدبرق

نیزکاهشمییابد.
	درمحلهایيکهبیشازحدپرنورهستند،المپهايپرنورراباالمپهايکمتوانتر

تعویضنمائیدیابرخيازالمپهارابازنمائید.
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خ( استفاده از منابع انرژي جايگزين
استفادههايبیشترازانرژيهايتجدیدپذیر)همانندخورشیدیاباد(ميتواندمنابعانرژي

ایمنتريرابرايآیندهفراهمساختهوبهکاهشتغییراقلیمکمکنماید.
	انرژيخورشید

روشهايفراوانيبرايتبدیلانرژيخورشیدوجوددارد:
ـالکتریسیتهفتوولتائیکخورشیدي۲6

	انرژيحاصلازنورخورشیدراگرفتهوبهالکتریسیته)PV(سلولهايفتوولتائیک
تبدیلميکنند.اکثرآنهاازسیلیکونساختهشدهاند)کهمنبعيفراواناست(وروي
در و پوشانندهسقفمخلوطشدهاند درمصالح انواعجدید ثابتميشوند. پشتبامها

نتیجهنیازبهدوالیهرويپشتبامنخواهدبود.
ـآبگرمکنخورشیدي۲7

یکنوعگیرندهنورخورشیداستکهمعموالًازیکسريلولههايمتصلبهیکصفحه
سیاهجاذبگرماتشکیلشدهاستودریکمکانآفتابگیرشماليقرارميگیردتاآبموجود

درمنبعآبگرمراگرمکند.

د( آموزش و فرهنگ سازی
	.استفادهبهینهازمنابعانرژیوروشهایصرفهجوییرابهکارکنانخودبیاموزید
	.برچسبهايراهنماازقبیل»هنگامعدماستفادهخاموشکنید«رابهکارببرید

	.بهافرادیادآوريکنیدکهچراغهارادرزمانيکهنیازیبهآنهانیست،خاموشکنند
	)نمایشگرهای( مانیتورهای )لپتاپ(، همراه رایانههای از میتوانید که جایی تا

را نورصفحهآنها LED،پرینترهاییکهکمتربرقمصرفمیکنند،استفادهکنیدو

کمرنگکنید.
	استفاده مورد که زماني برقی تجهیزات دیگر و رایانهها تمامي که مطمئنشوید

نیستند،خاموشهستند.

26- Solar Photo – voltaic Electricity

27 Solar Water Heating
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	خرید در یا و کنید خریداري را پایین انرژي مصرف برچسب با برقی تجهیزات
و مطلوب آنها انرژی مصرف راندمان که کنید انتخاب را مواردی نیاز مورد تجهیزات
مناسبباشد.تالشکنیدتادستگاههاییراکهخریداریمیکنید،دارایبرچسبانرژی

B،AویاحداقلCباشندوازآنپایینترنباشند.
المپ های کم مصرف

)شکل معمولی المپهای در
چپ(،سیمپیچدرونالمپگرمایزیاد
وهمزماننورتولیدمیکند.المپهای
گونه هیچ راست(، )شکل کممصرف
با و نمیکنند تولید اضافی گرمای
یکپنجممصرفبرقالمپهایمعمولی،
هماننورراتولیدمیکنندوعمرشاننیز
طوالنیتراست،البتهقیمتآنهاباالتر

است.

در صورتی که 1 المپ 100 وات در طول يک سال فقط روزها روشن باشد، مصرف برق آن 
تقريبًا برابر با سوختن 180 کیلوگرم زغال سنگ است. سوزاندن اين مقدار از زغال سنگ 
در حدود 40 کیلوگرم از انواع گازها را تولید می کند، که باعث به وجود آمدن گازهای 

گلخانه ای می شود. 3 کیلوگرم از اين گازها هم باران اسیدی تولید می کنند.

برچسب انرژی

برچسبانرژیبهصورتیکلیبلکاغذیاستکهرویدستگاههایالکترونیکیدرج
میشود.یکسریاطالعاتمهممربوطبهشرکتسازندهدستگاه،مدل،میزانانرژیکه
مصرفمیکندوعالئمیدربارهبهینهومناسبکارکردندستگاهرویآنثبتشدهاست.
اینبرچسبباهدفکنترلوصرفهجوییدرمصرفانرژیتولیدودرلوازمالکترونیکی

مورداستفادهقرارمیگیرد.توجهبهبرچسبانرژیدرجشدهرویلوازمالکترونیکیجزو
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مواردیاست،کهدرخریدبسیارمؤثرمیباشد.چندموردازمزیتاستفادهازبرچسبانرژی
بهصورتذیلمیباشد:

◾بهانتخابدرستوآگاهانهدرهنگامخریدکمکمیکند.
◾مصرفکنندگانرابامیزانکارآییوبازدهیلوازمآشنامیکند.

◾بهبهینهسازیمصرفانرژیوکاهشهزینهانرژیمصرفیکمکمیکند.
◾میزانآلودگیمحیطزیستراکاهشمیدهد.

◾اطالعاتمهمیرادربارههروسیلهبرقیدراختیارخریدارمیگذارد.
اینهانمونهاطالعاتیاستکهرویبرچسبانرژیلوازمخانگیانرژیدرجمیشوند.
البتهبرایهروسیلهای،متناسبباکارکردهایآن،اطالعاتمتفاوتیدرجمیشود.برای
وسیلهایمثلماشینلباسشوییاطالعاتدیگریازقبیلمیزانتخمینیمصرفآب
)برحسبلیتردرسال(وحداکثرحجمقابلشستوشو)برحسبکیلوگرم(درنیمهپایینی
آماده توانمصرفیدستگاهدردوحالت تلویزیون برای یامثاًل برچسبدرجمیشوند.
بهکاروروشن)برحسبوات(واندازهسطحتصویر)برحسباینچ(درنیمهپایینیبرچسب
بهچشممیخورد.اماموردیکهبیشازسایراطالعاترویبرچسبهایانرژیجلبتوجه

میکندرتبهمصرفانرژیاست.
رتبهمصرفانرژیمعمواًلدربازهAتاGتعریفمیشود.هرحرفروینواریرنگی
شاملطیفسبزتاقرمزقراردارد.رتبهAبانوارسبزپررنگباالترینسطحبهرهوری
ورتبهGبانوارقرمزپررنگپایینترینسطحبهرهوریبهلحاظمصرفانرژیرانشان
میدهد.گاهیهمخودرتبهAدرچندسطحباعالمتمثبت)+(درجهبندیمیشودکه

دراینحالتشایدبازهدرجهبندیاز+AتاDیاحتیاز+++AتاFباشد.
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Energy(برچسبدیگرکهدرموردانرژیمورداستفادهقرارمیگیرد،ستارهانرژی
Star(است،کهاستانداردیبینالمللیاستدربارهنحوهمصرفانرژیتوسطدستگاههای
الکترونیکیودیگرمحصوالتتجاریشرکتها.ایناستانداردبرایاولینباردردولت
ژاپن، استرالیا، کانادا، مانند دیگر کشورهای سپس و شد ابداع 1992 سال در آمریکا

نیوزیلند،تایوانوکشورهایعضواتحادیهاروپانیزآنراپذیرفتندواعمالکردند.
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وسایلیکهاینلوگورادارند،مانندمحصوالتمربوطبهکامپیوترواجزایمربوطبه
آن،وسایلآشپزخانهایولوازمخانگی،وسایلساختمانسازیواجزایمربوطبهآن،بایددر

حالتتوازن20 تا30٪انرژیکمتریمصرفکنند.

جدول 15. چک لیست بهینه سازی مصرف انرژی
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مالحظاتشرح اقدامنوع اقدام

پایش
مصرف انرژی

بررسیکنتوربرق،حداقلماهییکباروثبتهزینههایپرداختیبرایانرژی
شناساییفعالیتهاومکانهایپرمصرفانرژی

جلوگیری از
هدررفت 

انرژی

دقتدراستفادهازآسانسور
نصبشیشههایدوجداره

تعمیریاتعویضتجهیزاتمعیوبباوسایلپربازدهومقرونبهصرفه
برنامهریزیومدیریتمنطقکنترلیدرحرکتآسانسورها

نگهداریپیشگیرانهازتجهیزات،شاملگرمکنندههاوسیستمتهویه
کنترلهرچهبیشترمصرفآبگرم

نصبهوادهبررویشیرهایآببرایکاهشمصرفآبگرم
انتخابسیستمهایعایقبندیبادوامبرایبهحداقلرساندناتالفحرارتومنابع

بررسیعایقبندیلولههایآبگرمبرایکاهشاتالفانرژی
انتخابترموستاتهاییکهقادرباشندحداقلوحداکثردمارابرنامهریزیکنند

)همچنینازگرمیاسردکردنافراطیاتاقهاتوسطکارکنانجلوگیریشود(
پرهیزازبازگذاشتندربهاوپنجرههابرایبهحداقلرساندنمصرفانرژی

توسطگرمکنندههاودستگاههایتهویهها
خاموشکردنتهویةهواوتنظیمگرمایداخلیاتاقهایخالیدرحداقلمیزان
حفظپنجرههاازنورآفتاببرایمحدودکردناستفادهازسیستمسرمایشیبه

وسیلةسایبان،پرده،کرکره،حفاظ،صفحاتبازتابندةگرماو...
نصبدرهایمناسببرایمحدودکردنهدررفتانرژی)درصورتلزوم(

اصالح 
سیستم 
روشنایی

بررسیروشناییورصدکردنمدتزمانروشنبودنچراغهایمختلفدرطیروز
کاهشروشناییعمومیدرطیروزواطمینانازاینکهچراغهایبیرونیتنها

درشبروشنهستند.
استفادهازنورطبیعیبهجایچراغهایمصنوعی)درصورتامکان(

بازآراییمحلکاربرایاستفادةبهینهازنورطبیعی
استفادهازنورخورشیدونیزسیستمهایروشناییکهباانرژیخورشیدیکارمیکنند.
المپ )یک پرمصرف مکانهای در بهویژه کممصرف، المپهای از استفاده
فلورسنت،60واتویکالمپکممصرفحدود11واتانرژیمصرفمیکند(



بخش دوم: مالحظات عمومی 

83

نصبتایمروسنسورهایحرکتیدرموقعیتهایویژه)سرویسهایبهداشتی،
راهپلهها،راهروها،پارکینگهاو...(

کدگذاریکلیدهایبرق)استفادهازبرچسبیاکدرنگیبهطوریکهقادرباشید
تنهاچراغهاییراکهنیازداریدروشنکنید(

اطمینانازاینکهچراغاتاقهایخالیخاموشاست)استفادهازکلیدهاییکه
بهطورخودکارزمانیکهفرداتاقراترکمیکندجریانبرقچراغهاراقطعمیکند(

مدیریت 
مصرف

خاموشکردنوسایلزمانیکهازآنهااستفادهنمیشود.
)standby(قرارندادندستگاههادرحالتآمادهبهکار

پرهیزازروشنگذاشتنکامپیوترهادرزماناستراحتطوالنیوبیشاز30
دقیقه)درحالتآمادهبهکاریککامپیوتر95واتمصرفدارد(

پرهیزازروشنگذاشتنصفحهنمایشکامپیوتردرصورتعدمنیازبیشاز10
دقیقه)درضمناِسکرینِسیورهامصرفانرژیکمتریازحالتعادیندارند(

برنامهریزیبرایاستفادهطیساعاتکممصرف
توجهبهدمایآشپزخانه،درزماننصبیاتغییرمحلیخچالوفریزر)افزایش
بیشاز5درجهسانتیگرادیدمایاتاق،افزایش30درصدیمصرفانرژیرا

برایفریزردرپیدارد(
استفادهازظروفآشپزیکهقطرشانبااجاقگازمتناسبوسازگاراست.

گذاشتندربظروفیکهدرحالپختغذاهستند)جوشیدنیکلیترآبدر
ظرفپوششدار،تنها25درصدازانرژیموردنیازظروفبدوندررانیازدارد(

بازکردندربیخچالوفریزرتنهادرمواقعضروری
یخزداییدورهاییخچالوفریزرهاییکهیخسازهستند)آنتیفراستنیستند(

خنککردنغذاپیشازقراردادندرداخلیخچالیافریزر
همدماکردنغذایداخلیخچالیافریزربامحیطقبلازداغکردنآن

خاموشکردنقهوهجوش،چایسازیاسماورپسازهرباراستفاده
جوشاندنآبمتناسببامیزاننیازومصرف

تنظیمدمایآبطبقنیازآشپزخانهوشستوشو
نَُشستنظروفدرزیرجریانآبوبهجایآنپرکردنسینکظرفشوییویا

بهکارگیریماشینظرفشوییتنهازمانیکهظرفیتآنتکمیلاست.
پرکردنماشینلباسشوییتاآخرینحدظرفیت

استفادهازدمایپایینبرایشستوشو
انتخابماشینلباسشوییباسرعتباالبرایکوتاهکردنزمانخشککردن
پرهیزازبیشازحدپرکردنخشککنهاودرنهایتافزایشزمانخشککردن

وبرنامهریزیشستوشوبهطوریکهدرنهایتازهدررفتگرماجلوگیریشود.



بسته شیوه انهم اهی محیط زیستی فعالیت اه و مشاغل)فعالت اهی  ورزشی(

84

آموزش و 
فرهنگ سازی

راهاندازیجنبشخاموشکردنبرایخاموشکردنوسایلیکهموردنیازنیستند.
کاهش و کنترل به دعوت و بهینه استفاده برای کارکنان تشویق و آموزش

مصرف
پرهیزازروشنگذاشتنوسایلتاصبح)ترکعادت(

مشارکتدربرنامههایهمگانینظیرروزبدونخودروو...

استفادهازوسائلحملونقلعمومیبرایرفتوآمدبهمحلکاروتاحد
امکانعدماستفادهازخودروشخصی

جلبمشارکتمشتریاندربرنامههایمدیریتانرژی

2-4-4- مديريت پسماند
الف( کاهش پسماند )زباله(

	هدفگذاریکمیوتمرکزبرکاهشپسماند؛یکبرنامةزمانبندیبرایکاهشزباله
درمحلکارخودتنظیمکنید.

	.موادرامطابقبانیازخودسفارشدهیدتامیزانپسماندرابهحداقلبرسانید
	اولویت،تعمیرو انواعدورریختنیاستفادهکنید؛ ازمحصوالتقابلتعویضبهجای

نگهداریتجهیزاتباشدوسپس،تعویضآنها.
	محصوالتپایدارراانتخابکنیدواستفادةصحیحازآنهارا)بهمنظورافزایشطول

عمرکاال(فرابگیرید.
	استفادهازمحصوالتبستهبندیرامحدودکنید؛رویکردهاینوینراباهدفکاهش

میزانزبالهوضایعاتتولیدیاتخاذکنید.بهعنوانمثال:اولویتدادنبهخریدمحصوالت
واقالمموردنیازبهصورتعمدهوفلهایوباحداقلبستهبندی.

	،ازروشهاینویندربازاریابی،اطالعرسانیوتبلیغاتاستفادهکنید؛استفادهازبولتن
پوستر،بروشور،تراکتوکارتویزیتبرایتبلیغاترابهحداقلبرسانید.ازروشهای
جایگزین،همانندفضایمجازیاستفادهکنید.ازاقالموکاالهایبادواموکاربردیبرای
تبلیغاتنظیر؛ساعت،لوازماداریرومیزی،فلشو...بهجایاقالمیچون؛سررسید

نامه،تقویم،خودکارو...استفادهکنید.
	ازاقالموکاالهایسازگاربامحیطزیستویاتهیهشدهازموادبازیافتیبرایتبلیغات

استفادهکنید.
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	.باپرهیزازسفارشهایکمکیفیت،خریدرابهینهسازیکنید
	.اولویتخریدرابهفروشندگانیبدهیدکهبستهبندیهایخودراپسمیگیرند
	.محصوالتیراانتخابکنیدکهحداقلآلودگیوحداکثرپایداریرادارند
	ازلیوانهاییکبارمصرف)بهویژهپالستیکی(استفادهنکنید؛درمحلهایکسبوکار

ازظروفپالستیکیبرایتوزیعغذابسیاراستفادهمیشودکهبایدازآنپرهیزنمود.در
ظروفپالستیکینبایدنوشیدنیوغذاهایداغریختهشود،زیرااینظروفپالستیکیدر
معرضحرارتترکیباتسرطانزاآزادمیکنند.درصورتنیازبهاستفادهازظروفیکبار
مصرفدرمحلکار،بهتراستازظروفکاغذیویاظروفتهیهشدهازموادتجزیهپذیر
گیاهی)نظیرغالفذرت(استفادهنمایید.سعیکنیددرمحلکارازلیوان،بشقاب،قاشقو
چنگال،چاقوو...پالستیکییکبارمصرفکمتراستفادهشود.بهجایآنازلیوانوظروف

بلوری،چینیوسرامیکیوقاشق،چنگالوچاقوهایفلزیاستفادهکنید.

ب( تفکیک پسماند )زباله(
	.فضایکاررابهمنظورتفکیکانواعپسماندطراحیکنید
	تالششودتالوازممصرفیومستعملدرظروفجداگانهجمعآوریودفعشوند.بهطور

مثال:
تفکیککاغذ	 
تفکیکشیشه	 
تفکیکپالستیک	 
تفکیکفلز	 
تفکیکپسماندهایآلیوخوراکی	 
تفکیکپسماندالکترونیکیوالکتریکی)انواعباتریهاوسایرقطعاتالکترونیکی(	 
	،بررسیکنید)کاغذ،مقوا را بازیافتکنندگان به زبالههایتفکیکشده امکانفروش

پالستیک،فلزات،شیشه،پسماندآلی(؛میتوانیدازطریقجستجویاینترنتیویااز
و تفکیک،جمعآوری به یاسایرهمکاران،نسبت و اتحادیه از اطالعات طریقکسب

فروشانواعپسماندمحلکارخوداقدامکنید.
	.روندتفکیکپسماندبهطورمرتبوروزانهبررسیشود
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پ( مديريت پسماندهای آلی و خوراکی تر
	تاریخانقضاءموادغذاییواستفادهازموادخوراکیکهقباًلخریداریشدهاندرابررسی

کنید.
	.ازشرایطنگهداریموادتازهوفاسدشدنیدردمایمناسباطمینانحاصلکنید

	.)...غذاهایاضافیرابرایجلوگیریازدورریختناهداکنید)بهنیازمندان،مراکزخیریهو
	ظروفویژهایرابرایجمعآوریپسماندآلینصبکنید.بهمنظورتهیةکودیااستفاده

ازآنهابهعنوانغذایحیوانات.
	انواعروغن)خوراکی،آرایشیوبهداشتی(بهداخلسینکظرفشویییا عدمتخلیة

توالتهابرایجلوگیریازمسدودشدنلولههاواختاللدرسیستمفاضالب.
	تمامیسطلهایزبالهبایددربدارباشندتابرایبازکردنآنهانیازیبهاستفادهاز

دستنباشد.
	.ضایعاتمایعرادرظروفمناسبذخیرهکنیدوآنهارابهشکلصحیحدفعکنید
	.ازظروفغذایییکبارمصرفاستفادهنکنید

ت( تاکید بر بازيافت 
	ازمصرفبیرویهپرهیزنمودهوپیشازمصرفبهمحیطزیستفکرکردهوزبالهکمتری

تولیدکنید.
	ازظروفمستعمل،استفادهمجددنمایید.میتوانیدازطریقبازیافتبطریهایپتو

شیشهها)بازیافتیکتنشیشه،حدود۱۰۰کیلوگرمسوختنفتیراذخیرهمیکند(
وهمچنینقوطیهاوبستهبندیهایفلزی)قلعوآلومینیوم(ازآنهابهعنوانگلدان،

وسایلتزیینی،جامدادیو...بهرهبگیرید.

	برایفروشضایعاتبهمنظوربازیافت،میتوانیدبااپلیکیشنهاویاافرادیکهخریدار
اینگونهموادهستند،تماسبگیرید.ازسازمانبازیافتشهرداریهاهممیتوانیدکمک
بگیرید.همچنینمیتوانهرچندوقتیکبارموادبازیافتیرابهمراکزبازیافتتحویل

نمود.
	برایبازیافتواستفادهمجددمواددرمحلکارخودیکبرنامهتدوینکنید.الزماست

همهکارکنانازبرنامهبازیافتمطلعباشند.بنابراین،پیشازشروعکاربهآنهانشان
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دهیدکهچهموادیقابلبازیافتهستندوسیستمبازیافتشماچگونهعملمیکند.
	زبالههایخشک)کاغذها،پالستیکها،شیشهها،قوطيهايفلزي(،پسماندهایآلیو

خوراکی)تر(راتفکیکنمودهوبهطورجداگانهنگهدارید.
	.ازکاغذهايچاپشدهدورریختهشدهبهعنوانبرگهیادداشتاستفادهکنید
	،هرسالهتعدادزیادیوسائلدرمحیطهایکسبوکارهمچونمیزوصندلی،قفسه

دستگاههایخرابو...ازردهخارجشدهودیگرمورداستفادهقرارنمیگیرند،ولیکن
بسیاریازاینوسایلهنوزکارمیکنندودیگرانمیتوانندازآنهااستفادهنمایند.این
دورانداختنیهارامیتوانبهفروشرساندویادرراستایمسئولیتهایاجتماعیخود

بهافرادنیازمندویاخیریههااهدانمود.
	مواد آن تمام یا بخشی میخرید، خود کار و محلکسب برای که لوازمی میتوانید

بازیافتیتهیهشدهوباحداقلقابلبازیافتباشند.
	تاحدامکانازمحصوالتوتجهیزاتپایداروقابلتعویضبهجایانواعدورریختنیو

غیرقابلتعمیرویاتعویضاستفادهنمایید.
	)اولویتخریدبامحصوالتسازگاربامحیطزیستوداراینشانهایمحیطزیستی)سبز

باشد.
ث( آموزش و فرهنگ سازی

	.نسبتبهآموزشپرسنلوبهروزرسانیآناطمینانحاصلکنید
	دانشخودرادرزمینهمسایلمرتبطباخطراتانواعپسماند،دفعپسماند،بازیافتو

...افزایشدهید.
	کاالهای از استفاده و پسماند تفکیک نظیر محیطزیستی آموزههای تا کنید تالش

بازیافتیرابهمشتریانخودمنتقلسازید.

3اصلطالییحفظمحیطزیست:
	)بازمصرف)استفادهمجدد
	)بازکاهی)کاهشمصرف
	)بازیافت)بازگردانی
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مزایایتفکیکپسماندازمبداعبارتنداز:
	کاهشحجمزبالهقابلدفع
	کاهشهدررفتپسماندقابلبازیافت
	کاهشمصرفانرژی
	کاهشهزینههایبازیافت
	کاهشاحتمالانتشارآلودگیها

بازيافت کاغذ

کاغذکهیکيازاقالمباارزشموادزائدجامداست،سلطانزائداتلقبگرفتهاست.کاغذ
باطلهعالوهبراینکهخودموجبآلودهشدنمحیطزیستميشود،حاصلقطعدرختانکه
یکيازارزشمندتریننهادههايطبیعيبهشمارميروند،استوافزایشتولیدآنبرايتامین
نیازهايروبهافزایشبازارمصرفمنجربهقطعفزایندهدرختانسرسبزيميشودکهریههاي

طبیعيکرهزمینمحسوبميشوند.

تولید براي که است داده نشان تحقیقات
یکتنکاغذبه17اصلهدرختقطعشدهنیاز
قادراست بهطورمتوسط استکههردرخت
ساالنه6کیلوگرمکربندیاکسیدرابهاکسیژن
تبدیلکند.عالوهبراین،درفرایندتولیدکاغذ
ازالیافگیاهيدرختان،400هزارلیترآبو4

هزارکیلوواتبرقمصرفميشود.

امروزه،مهمترینمصرفکاغذهايبازیافتيدرمصارفصنعتيمانندبستهبندي،کفش،
شانهتخممرغ،تولیدمقواومانندآناست.درمقیاسجهانیهرسالهبیشاز9۵میلیونتن
کاغذباطلهبرایتولیدکاغذجدیدبازیافتمیشود.بهعنوانمثال،ایاالتمتحدهآمریکا۳۰
درصدکلکاغذجهانرامصرفمیکند.نکتهقابلتوجهآنکهتمامروزنامههایآمریکااز
کاغذهایباطلهوبازیافتیاستومطبوعاتاینکشوراجازهندارندازکاغذنواستفادهکنند.

درکشورهندنیز۵۰درصدکاغذمصرفیبازیافتیاست.
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بازيافت مواد فلزی، پالستیکی و شیشه

بطری میشوند، تولید خانگی زبالههای از شیشهها درصد 7 حدود میانگین، بهطور
شیشهایکهامروزدورانداختهمیشودتا۱۰۰۰سالدیگرهمبهصورتزبالهدررویزمین
باقیمیماند.برایتولیدشیشهبایدمقدارزیادیشنوماسهاززمیناستخراجشودکهاین
کارمستلزمصرفمقدارزیادیانرژیوآباست.بنابراین،برایساختشیشهانرژیزیادی
دراستخراجوحملونقلموادصرفمیشود.دراینفرآیند،ترکیبموادرابایددردمای
بسیارباالانجامدادکهاینکارسببمیشودحجمزیادیسوختفسیلیاستفادهشودکهدر
نهایتمنجربهتولیدکربندیاکسیدوگازهایگلخانهایدیگرخواهدشد.انرژیالزمبرای

تولیدهرکیلوگرمشیشهحدود۴۲۰۰کیلوکالریاست.

ذوبهرتنشیشهمنجربهصرفهجویی
از شیشه تهیه میشود. نفت تن 100
بازیافتشدهنسبتبهتهیهآن شیشه
ازمواداولیه،آلودگیآبهارابهمیزان
درصد 20 تا را هوا آلودگی درصد 50

کاهشمیدهد.

اگرازشیشهبازیافتیبرایساختبطریوسایراجسامشیشهایاستفادهشود،انرژی
الزمبرایکورههاکاهشمییابد.همچنین،عالوهبرحملونقلومراحلتولید،حدود۳۱۵
کیلوگرمازتولیدکربندیاکسیددرهرتنشیشهذوبشدهکاهشخواهدیافتواگراز
منظردیگریبهآنتوجهکنیم،هرچندکهشیشهمستقیماًسالمتزمینراتهدیدنمیکند،
ولیکنبازیافتآنموجبکاهشضایعاتشیشهدرکرهزمینمیشودکهپاکیزگیمحیط

زیسترابهارمغانمیآورد.

تا 35  آلودگی آب  باعث می شود  بودن  بر سودآور  بازيافت کاغذ عالوه 
درصد، آلودگی هوا تا 74 درصد مصرف انرژی 24 تا 54 درصد کاهش يابد. 
اگر هر نفر، کاغذهای مصرفی يک سال خود را بازيافت کند، از قطع 7 راس 

درخت جلوگیری کرده است.
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شکل 8. معرفی انواع پالستیک و عالئم اختصاری آن ها

پالستیک شماره 
1: پلی اتیلن 

ترفتاالت
PETE یا PET 

کاربردها در بسته بندی:درساختبطریهایآب،
آبمیوهونوشیدنیها،ظروفسس،بطریهای
استفاده دهانشویه بطریهای و مایع روغن
محتویات طعمهای و بوها ظروف این میشود.
خودراجذبمیکنندوعموماًقابلبازیافتاست.

موارد استفاده پس از بازیافت: پیاتیلنترفتاالتوضایعاتپتپسازبازیافت،درتولیدتسمه،
کفشورزشی،کیسههایخرید،نخ،مبلمان،چمدان،کیسهخواب،قطعاتخودرووالیافپلیاستر،مواد

الیافیالبسهزمستانه،ظروفجدیدنوشیدنیو…استفادهمیشوند.

توصیه بهداشتی: ازبطریهایآبیانوشیدنییکبارمصرفتنهایکبار،استفادهشودوازریختن
مایعاتداغیاقراردادنآنهادرفریزرخودداریکنید.

بازيابی بطری های پالستیکی، سبب 60-50 درصد کاهش 
در انرژی مصرفی برای تولید بطری های نو می شود. 
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پالستیک شماره 
2: پلی اتیلن 

HDPE سنگین یا

سنگین پلیاتیلن بسته بندی: در  کاربردها 
درساختبطریهایشیر،بطریآبمیوه،
شامپو، ظروف خوراکی، روغنهای بطری
محلولهای کننده، سفید مایع شوینده،
بستهبندی موتور، روغن کننده، ضدعفونی
زباله کیسه و خرید کیسه و کره ماست،

کاربرددارد.
موارد استفاده پس از بازیافت: پسازبازیافت،درتولیدبطریهایشویندهلباس،بطریروغن،
ساختخودکار،مخازنبازیافتوزباله،کفپوش،نیمکت،میزوصندلیمسافرتیوصندوقپستکاربرد

دارد.

توصیه بهداشتی: اینپلیمر،بیخطراستومحصوالتساختهشدهازاینپالستیکبسیارسالم
قابل عمومًا پالستیک نوع این نمیکنند. نوشیدنیها و غذا وارد را شیمیایی مواد نوع هیچ و هستند

بازیافتاست.

پالستیک شماره 3:  
پلی وینیل کلراید یا 

PVC

کاربردها در بسته بندی:پلیوینیلکلراید
بطریهای وساخت بستهبندی درصنایع
خوراکی، روغنهای پاککن، شیشه
کننده، ضدعفونی و شوینده محلولهای
تجهیزات سیم، و کابل روکش شامپو،
پنجره و آب شلنگهای لوله، پزشکی،

کاربرددارد.
کفپوش، سرعتگیر، ساخت در بازیافت، از پس پلیمر این بازیافت:  از  پس  استفاده  موارد 

قابسازی،کابل،گلگیراتومبیل،عرشهکشتی،تشکوهشداردهندههایجادهایکاربرددارد.

توصیه بهداشتی: محصوالتساختهشدهازایننوعپالستیکاغلببازیافتنمیشوندواگربلعیده
شوند،خطرناکهستند.نبایددرتماسباموادغذاییقرارگیرد.توصیهمیشودایننوعپالستیکبامواد
غذاییگرمدرتماسنباشدوسوزاندهنیزنشود،زیرابهدلیلوجودکلرینموجوددرآن،برایسالمتی

مضراست.



بسته شیوه انهم اهی محیط زیستی فعالیت اه و مشاغل)فعالت اهی  ورزشی(

92

 
پالستیک شماره 4: 
پلی اتیلن سبک یا 

LDPE

کاربردها در بسته بندی:درتولیدبطریهای
انعطافپذیر،کیسههاینان،بستهبندیمواد
غذاییمنجمد،کاورلباس،کیسههایخرید،
کاربرد مبلمان و فرش جاروبرقی، کیسه
دارد.ایننوعپالستیکقابلانعطافبودهو
بادواممیباشد،ازاینرو،انتخابخوبیبرای

بستهبندیموادغذاییویخزدهاست.

زباله، سطل تولید در و نمیشود بازیافت عمومًا پالستیک این بازیافت:  از  پس  استفاده  موارد 
کفپوشو...استفادهمیشود.

توصیه بهداشتی: اینپلیمربیخطراست.

 
پالستیک شماره 5: 

PP پلی پروپیلن یا

نوع این بسته بندی: در  کاربردها 
پالستیکقویاستومعمواًلتابدرجه
پلیپروپیلن میآورد. را باالتر حرارت
همانند اما شود، بازیافت میتواند
بازیافت برای 2 و 1 شماره پالستیک
عمومیپذیرفتهشدهنیست.پلیپروپیلندر
ساختبطریمحلولهایغلیظ،ظروف
ماست،بطریسسگوجه،درببطریها،
شربتهای بطری نیز و نوشیدنی نی

داروییکاربرددارد.
موارد استفاده پس از بازیافت: پلیپروپیلندرصورتبازیافتمیتوانددرساختکابلهایباتری،
باتریاتومبیل،یخشکن،جارودستی،برسمو،چراغهایچشمکزنوسطلزباله،درببطریهای
پالستیکی،سطلهایماست،بطریوظروفدارو،لیوانهاییکبارمصرفو...مورداستفادهقرارگیرد.

توصیه بهداشتی: اینپلیمربیخطربودهوبهندرتبازیافتمیشود.
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پالستیک شماره 6: 

PS پلی  استایرن یا

کاربردها در بسته بندی:پلیاستایرن
درتولیدشانهتخممرغ،ظروفیکبار
و گوشت بستهبندیهای مصرف،
و قرص بطریهای پروتئینی، مواد
کپسولوکاورسی.دی.کاربرددارد.

موارد استفاده پس از بازیافت: بازیافتاینپلیمردشواراستودرصورتیکهبازیافتشود،در
تولیدعایقحرارتی،دریچهکولر،کلیدپریز،شانهتخممرغ،جلدشناسنامه،وخطکشکاربرددارد.

توصیه بهداشتی: توصیهمیشوداینپالستیکدرتماسباغذایداغقرارنگیرد،زیراموجب
سمیشدنغذامیشود.

 
پالستیک شماره 7: 

پالستیک ترکیبی

این بسته بندی: در  کاربردها 
انواع ترکیب از که است پالستیکی
پالستیکتولیدشدهاستودرتولید
تجهیزاتضد آب، بزرگ بطریهای
گلوله،عینکآفتابی،قطعاتکامپیوتر،
نایلون،عالئمترافیکیوDVDکاربرد

دارد.

و تختهها تولید در بازیافت، از ترکیبیپس اینپالستیکهای بازیافت:  از  موارد استفاده پس 
صفحاتپالستیکیکاربرددارند.

توصیه بهداشتی: احتمالخطرناکبودنبرایسیستمهورمونیبدنانسانوجوددارد.
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جدول 16. چک لیست اقدام های اجرايي مديريت پسماند

مالحظاتشرح اقدامنوع اقدام

مدیریت و

ممیزی

پسماند

شناختمنابعمهمتولیدکنندةپسماند
تعیینکمیتوترکیبپسماند

تعیینهزینةزبالههایهرواحد
شناساییزبالههایخطرناکبرایجداسازی

داشتنروشهاییبرایاندازهگیریمیزانزبالهتولیدی
اولویتبندیکمینهسازیزبالهوتمرکزبرکاهشزباله

تشویقوالزامکارکنانبهکاهشوکنترلمصرف
تشویقوالزامکارکنانبهکاهشوکنترلمصرفپالستیک

کاهش 
پسماند

هدفگذاریکمیبرایکاهشزباله
برنامةزمانبندیکاهشزباله

سفارشموادمطابقبانیازبرایبهحداقلرساندنپسماند

نگهداریوتعمیرتجهیزاتدراولویتنسبتبهتعویضآن

انتخابمحصوالتپایدارواستفادةصحیحدرافزایشطولعمرآنها

استفادهازمحصوالتقابلتعویضبهجایانواعدورریختنی

محدودکردناستفادهازمحصوالتبستهبندی

اتخاذرویکردهاینوینبرایکاهشتولیدزبالهدرفرآیندهایکاری

استفادهنکردنازلیوانهاییکبارمصرف)پالستیکیوکاغذی(

استفادهازروشهاینویندرتبلیغاتواطالعرسانی
خریدموادیکهحداقلبستهبندیرادارند

بهینهسازیخریدباپرهیزازسفارشهایکمکیفیت
اولویتدادنبهفروشندگانیکهبستهبندیهایخودراپسمیگیرند

بررسیومطالعةروشهاینوینکاهشزباله

جایگزینیظروفیکبارمصرفگیاهیباانواعپالستیکیوکاغذیآن

انتخابمحصوالتیکهحداقلآلودگیوحداکثرپایداریرادارند



بخش سوم: مالحظات اختصاصی

95

تفکیک 
پسماند

تفکیککاغذ
تفکیکشیشه

تفکیکبطریهایپالستیکی
تفکیکقوطیهایفلزی

تفکیکپسماندهایآلی)خوراکی(
تفکیکسایرپسماندها)پسماندهایخطرناک(

بررسیمرتبتفکیکپسماند
ساماندهیفضایکاربرایتفکیکانواعپسماند

تشخیصظروفازرویرنگ،برچسبیاعالمت)pictogram)برایانواع
مختلفپسماند

مقوا، )کاغذ، بازیافتکنندگان به تفکیکشده زبالههای فروش امکان بررسی
پالستیک،فلزات،شیشه،پسماندآلی(

نصبظروفویژهبرایانواعخاصضایعات
همکاریباشرکتهایدریافتپسماندهایتفکیکشده

تفکیکپسماندهایخطرناکازبیخطربرایجلوگیریازآلودگیوبرایتسهیلکار
درنظرگرفتناحتیاطالزمبرایدفعپسماندهایخطرناک

دورنیانداختنباتریهابههمراهپسماندهایخانگی

مدیریت 
پسماندهای 

غذایی

بررسیتاریخانقضاءموادغذاییواستفادهازموادخوراکیکهقباًلخریداری
شدهاست.

اطمینانازشرایطنگهداریموادتازهوفاسدشدنیدردمایمناسب
هدیةغذاهایاضافیبرایجلوگیریازدورریختن)بهنیازمندانو...(

از جلوگیری برای توالتها یا داخلسینکظرفشویی به روغن تخلیة عدم
در مایع ضایعات لولههاواختاللدرسیستمفاضالبوذخیرة مسدودشدن

ظروفمناسبودفعصحیحآنها

استفادهنکردنازظروفغذایییکبارمصرف
جمعآوریپسماندآلی)اضافهویادورریزغذاها(،بهطورجداگانهبهمنظورتهیة

کود)تولیدکمپوست(ویااستفادهازآنهابهعنوانغذایحیوانات
تنظیمحجموعدههایغذاییبهصورتنیمپرسبرایافرادکمغذاوبهمیزان

نیازهمکاران
هدیةغذاهایاضافیبرایجلوگیریازدورریختن)بهنیازمندانو...(
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آموزش و 
فرهنگ سازی

آموزشوتشویقکارکنانبرایاستفادهبهینهودعوتبهکاهشمصرف
راهاندازیجنبشتفکیکپسمانددرمحلکار

اصالحالگوهایمصرفبیرویهوترکعادتنادرستکهمنجربهتولیدبیش
ازحدزبالهمیشود.

مشارکتدربرنامههایهمگانینظیرروزبیزبالهونهبهکیسههایپالستیکی
و...

جلبمشارکتمشتریاندربرنامههایمدیریتپسماند

2-4-5- مديريت محیط کار
الف( کنترل کیفیت هوای داخل

	به کنید. پیدا اطمینان مناسب تهویه ازطریقیکسیستم هوا مبادله به نسبت
هرمیزانکهتالشکنید،بازهمآلودگيهوادرمحوطهداخليوجودخواهدداشت.
ازمحوطهداخليخارجشود.درمحیطهایکاریکه آلودگي این مهمآناستکه
ساختمانهاازسیستمهایتهویهمطبوعاستفادهمیکنند، هوایآلودهدرفضایبسته
قرارمیگیردوافرادحاضر)شاغالنومشتریان(آنراتنفسمیکنند.برآوردمیشود
کهدرحدودیکسوممحیطهایاداریبامشکلآلودگیهوایداخلساختمانمواجه
هستندوافرادشاغلدراینمکانهابامشکالتتنفسیوآلرژیدستبهگریبانبودهو
بیشتربهسرماخوردگی،عفونتهایتنفسیوحساسیتهادچارمیشوند.آلودگیهوای
داخلساختمانهاناشیعواملمختلفیهمانند؛گازهایحاصلازدستگاههاوتجهیزات
مورداستفاده،کفپوشهایبهکاررفتهبررویزمین،بهکارگیریسیستمهایگرمایش،
پختوپزدرمحیطکار،استعمالدخانیات،رنگ،روغن،موادشیمیاییمورداستفاده)به

خصوصاسپریها(،ترددمراجعینوکارکنانو...ایجادمیشود.
	برایاستعمالدخانیاتدرمحلکارمحدودیتایجادکنیدوبهکارکناندرخصوص

عدماستعمالدخانیاتدرمحیطهایکاریومضراتآنبرایسالمتیافرادآموزش
دهید.
	هوای تهویه فیلترهایسیستم تعویض و مرتبسرویسشوند بهطور هواکشها

محلکارفراموشنشود.
	پنجرههارابازکنیدتابتوانیدبهطورطبیعيهوايمحلکارراتهویهکنید.اگراین

امکانوجودندارد،مطمئنشویدکیفیتهوابهطورمرتبومنظمارزیابيميشود،تا
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از»سندرمناخوشيساختمان۲8«جلوگیريکنید.
	محصوالتوتجهیزاتیراخریداريکنیدکهدرآنهافرمالدئید)موجوددرچوب

بهکاررفتهدرکفپوشهاوتجهیزاتچوبیومبلماناداری(،تريکلرواتیلنویابنزن
)کهازبعضیجوهرها،رنگها،روغنهایجال،برخیپالستیکهاوموادشیمیاییآزاد

میشوند(کمباشدویااصاًلوجودنداشتهباشد.
	موادپاککنندهايرااستفادهنمائیدکهترکیباتفرارکمتريدارند،زیراگازهای

حاصلازبهکارگیریموادتمییزکنندههوایمحیطداخلیمحلکارشماراآلودهنموده
وباعثآزردگیچشمها،بینی،ریههاونیزتشدیدآسموحساسیتهامیشوند.

ب( استفاده از گیاهان و ايجاد فضای سبز
	برايپرسنلو آپارتمانومحیطکارجذاب،مزایايبسیاري فضاهایسبزداخل

مشتریانداشتهوهمچنیننمايداخلیوخارجیمحلکسبوکارراارتقاءمیبخشد.
	.تاحدامکاندراطرافمحلکارتانفضایسبزایجادکنیدوگلداننگهدارید
	درختانخزانکنندهرانزدیکپنجرههابکاریدتادرزمستانازنوربهرهببریدودر

تابستانسایهداشتهباشید.
	،ازپوششگیاهيمناسببرايفضاهايمحلکارخوداستفادهکنید)نیازآبيکم

مقاومتدربرابرشرایطآبوهوایينامساعدوآلودگيها،غیرآلرژیزا(.
	ازگیاهانتصفیهکنندههوادراطرافمیزکارودرکنارپنجرههادرمحلکارخود

و پنجهاي برگهاي با ازگیاهان دارید، کار بیشتريدرمحل نور اگر استفادهکنید.
گلداراستفادهکنید.

	کارکنانرابراینگهداریگیاهاندرمحلکارترغیبکنید.زیراعالوهبرپاکیزگی
هوا،محیطکاریراتلطیفوفضایمطبوعتریایجادوباعثبهبودروحیهکارکنانو

مراجعینمیشود.
پ( آلودگی امواج 

	امواجالکترومغناطیسناشیازسیستمهایوایرلس)بیسیم(،آنتنهایسیستمهای
نظیر دستگاههایی الکترومغناطیس میدانهاي و اینترنت موبایل، بیسیم، مخابراتی،
رایانهوفتوکپی،برسالمتیانسانتاثیرگذارمیباشندوبایدمیزانآنهادرمحیطهای

28- Sick Building Syndrom
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کاراندازهگیریوکنترلشود.
	تاحدامکانفاصلهخودراازمنابعتولید،انتشارودریافتامواجالکترومغناطیس

رعایتکنید.
	بیرونی نیزکاشتدرختاندرمحوطههای ایجادفضایسبزدرمحیطهایکارو

اطرافدرجذبوکاهشامواجتأثیرگذاراست.
ت( آلودگی صوتی

	ترازصوتیرادرمحیطکارکاهشدهید؛شاغلیناینحرفه)شغلآرایشگریو
پیرایشگری(ناخواستهدرمعرضترازهایباالیصوتقراردارند.دقتکنیدکهتراز
صوتایدهآلبرایایننوعمحیطهایکاری،حداکثر7۵دسیبل)dB(وآنهمبرای
مدت8ساعتاست.باروشهایذیلمیتوانیدترازصوتیرادرمحلکارخودکاهش

دهید:
ـازموادجاذبصوتدرسقفویادیوارهایمحلکاراستفادهکنید.بسیاریازاین
موادقابلحملبودهونصبیآساندارند.درصورتیکهمحلکارمتعلقبهشمانیست

وآنرااجارهکردهاید،میتوانیدآنهارابهمکانجدیدمنتقلکنید.
آرامش وحفظ آلودگیصوتی کاهش کردن، آرامصحبت درخصوص را ـهمکاران

محیطکارآموزشدهید.
ـدرجهصدایوسایلصوتیوتصویریراباالنبرید.

ـازوسایلبرقیکهآلودگیصوتیباالییدارنداستفادهنکنیدوآنهاراجایگزینکنید.
ـازپنجرههایدوجدارهوموانعیاعایقهایصوتیبرایکنترلآلودگیصوتیناشی
مجاورت در که ساختمانهایی مورد در )بهخصوص کنید استفاده اطراف محیط از

بزرگراههاوخیابانهایپرترددقراردارند(.
◾ میتوانیدبانصباپلیکیشنهایگوناگونبهرویگوشیهمراههوشمندخود،میزان
سروصدایمحیطکاررااندازهگیرینماییدوبااستانداردمقایسهکنید.اینبرنامههابه
طوررایگانبهرویگوشیهایهوشمندنصبمیشوندوکارکردنباآنهابسیارساده
استودیگرنیازیبهاستفادهازدستگاههایمهندسیوگرانقیمتبرایاندازهگیریو

سنجشصوتنیست.
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شکل 9. انواع اپلیکیشن های کاربردی و قابل نصب به روی گوشی های 
هوشمند به منظور سنجش تراز صوت در محیط های کاری

درشرایطیکهامکانکاستنازترازصوتیوجودنداردویاآنکهنمیخواهیددرمعرض
صدایشدیدقرارگیرید،میتوانیدازوسایلحفاظتفردیکهدرذیلارایهشدهاست،

استفادهکنید.

حفاظ 
توگوشی

Ear plugs

ایننوعگوشیهایحفاظتیدر
داخلکانالگوشقرارمیگیرند،
آنهابهصورتیکبارمصرف
وچندبارمصرفدربازارعرضه

میشوند.

حفاظ های توام
 یا ترکیبی

Semi - insert

ترکیبیازحفاظروگوشیوتوگوشیاست.ایننوع
گوشیهامانندحفاظتوگوشیدرداخلکانالگوش
قرارمیگیرند،بااینتفاوتکهانتهایهریکاز
توگوشیهایچپوراست،بااستفادهازیکپیشانی

بندسفتوسخت،بهیکدیگراتصالدارند.
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ث( عايق کاری محل کسب و کار
	اطمینانحاصلکنیدکهساختمانبهطورمناسبوبراساسمالحظاتوضوابط

موجودعایقکاريشدهباشد.عایقکاريسببصرفهجویيدرمیزانمصرفانرژيشده
ومحیطسالمترومناسبتريرافراهمميآورد.بخشعمدهحرارتازطریقسقفبه
هدرميرود)۴۲٪(وپنجرهها)۱۲٪(،شکافها)۱۲٪(وکفساختمانهاودفاترنیز

)۱۰٪(درهدررفتانرژينقشدارند.
	بهمنظورعایقکاري،موادطبیعيوبازیافتيتوصیهميگردند.ازقبیلکاغذومقواو

...،ولیکنبایددقتکردکهازعایقهایدارایآزبستاستفادهنشود.
	نصبدربهایاتوماتیکدرورودیوخروجیمحلکار،عمدتاًمنجربهخروجگرما

وسرمادرهربارورودوخروجشدهدرنتیجهباعثاتالفانرژیخواهدشد.

ج( جست وجوي راه هاي بهینه براي خشک کردن دست ها 
ارائهروشهايسازگاربهلحاظمحیطزیستیبرايخشککردندستهاميتوانددشوار
باشد.قطعاًدراینجابهداشتمسالهمهمياست.برایانتخابگزینهمناسب،الزماستتا
مواردینظیرمیزانمصرفانرژي،مصرفآب،قدرتپاککنندگیوتولیدموادزائدکمتررا

موردتوجهقراردهیدوگزینههایرابرایناساسبایکدیگرمقایسهکنید.
ـ حوله ها 

حولههايکتانيویاپارچهايبهویژهاگرشخصيباشند،ازجملهبهترینگزینههاهستند.
ـ دست خشک کن هاي برقي

تعبیهدستخشککنهايبرقيبامصرفبهینهانرژي،موادزائدونیازبهشستوشو
قدیمي مدلهاي از جدید خشککنهاي داد. خواهد کاهش را حولهها کردن خشک یا
را انرژيدستخشککنها نرخمصرف آنها کارآمدترهستند.هنگامخرید و کممصرفتر

مقایسهکنید.
ـ دستمال کاغذي )حوله هاي کاغذي يک بار مصرف(

گاهياوقاتازحولههايکاغذيیکبارمصرفبهعنوانبهداشتيترینگزینهبرایخشک
کردندستهایادميشود.هرچندحولهکاغذيتولیدزبالهکردهواگربهدرستيمدیریت
نشود،ميتواندایجادزبالهفراواننمایدوهمچنینمنجربهقطعدرختانبیشترخواهدشد.
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بخش سوم:  
مالحظات اختصاصی



بسته شیوه انهم اهی محیط زیستی فعالیت اه و مشاغل)فعالت اهی  ورزشی(

102



بخش سوم: مالحظات اختصاصی

103

3-1- راهکارهای مديريت پايدار در ورزش
ورزشيتضمین رویدادهاي تمامي در مدیریتسالممحیطزیستی اصول تا است الزم
گردد.هرچندرویدادهايورزشيبزرگمقیاسمعموالًنگرانيدربارهحفاظتمحیطزیستی
راافزایشميدهند،فعالیتهايکوچکترنیزبهدلیلآلودگيوتخریبيکهممکناستایجاد
نمایند،بایدبراینمسائلتمرکزکنند.هدفآناستکههرشخص،باشگاهویاسازماني
درراستایکاهشاثراتمحیطزیستیمربوطبهخود،حتيبااقداماتيکوچکگامبردارد.

3-1-1- اصول حفاظت محیط زيستی

محیطزیستی نگرانيهاي گرفتن نظر در بهمنظور
است الزم ورزشي، فعالیتهاي از هرسطحي در

مفاهیمذیلرابهخاطرداشت:
ایناصولميتواننددرتمامجنبههايرویدادهاي
مراحل در یاسازمانهايورزشيخصوصًا وزشي
این در شوند. گرفته بهکار برنامهریزي اولیه
خصوص،نکتهشایانتوجهایناستکهاقدامات
ارزانتر اصالحي اقدامات از معمواًل پیشگیرانه
هستند،بهطوريکهاقداماتاصالحيممکناست
شاملبازسازي،جنگلکاريومالیاتتصفیهمواد

زائدباشند.
◾ اقدامات پیشگیرانه

هنگامبرنامهریزيبراییکرویداد،اقداماتپیشگیرانه
محیطزیستیبایددرنظرگرفتهشوند.هرچندباید
بیشتربرتعدیلروشهاورفتارهاتاکیدشود،ولیکن
کاهشاثراتمحیطزیستیبایدهدفاولیهباقيبماند.
ایناصلنیازمندآناستکهازاثراتمحیطزیستی

حتيازآغازهماجتنابشود.
شکل 10. اصول حفاظت محیط زیستی

بادیگرمحصوالت، یا و یافته بایدکاهش اثرات اینقبیل ندارد، امکانوجود این اگر
نظامهايمدیریتيیافناوریهاجایگزینگردد.
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    ◼ اقدامات اصالحي

همچنیناقداماتمحیطزیستیبایدبهمنظورکاهشاثرات،همدرهنگامرویدادورزشيو
همپسازآنبهکاربردهشود.اینبهمعنايبازیافت،حذفوجبراناست.مدیریترویدادها؛
برتماماقداماتالزمبرایبرنامهریزي،سازماندهيوبرگزاريیکرویدادورزشي،باهراندازهاي،

داللتميکند.تمامانواعرویدادهاممکناستبهشکلهايذیلدرنظرگرفتهشوند:
رویدادهايبزرگمقیاس)بازيهايالمپیک،بازيهايدانشگاهي،بازيهايمنطقهاي،	•

جامهايجهانيومسابقاتقهرماني(،
رقابتهايمليومحلي،	•
رویدادهايدانشگاهيومدرسهاي،	•
ورزشحرفهاي،	•
برنامههايتفریحيوآموزشي،	•
آموزشدرفضايباز.	•

گامهايزیربایدبرداشتهشوند:

◾  شرايط و تاثیرات محیط زيستی که توسط رويداد ايجاد شده است را تعیین کنید. 
◾  اهداف را تعین کنید. 

◾  راه هايی را برای دست يابی به آن اهداف انتخاب کنید. 

در را سازماندهندگان که هستند روشهایي ۲9)EIA( محیطزیستی اثرات ارزیابي
برنامهریزيومدیریترویدادهابهطریقسالمبهلحاظمحیطزیستییاريميدهند.ارزیابي
قبیل از محیطزیست مختلف مؤلفههاي بر را پروژه یک بالقوه اثرات محیطزیستی، اثرات
آب،خاک،هوا،مجموعهپوششگیاهي،مجموعهپوششجانوريومدیریتمنابعبررسي
ميکند.انجامEIAتضمینميکندکهتاثیراتپروژهمذکوربهطورصحیحپیشبینيشده
است.معموالًارزیابياثراتمحیطزیستیتوسطگروهيازمتخصصانمحیطزیستیباتوافق

مراجعذيصالحاجراميگردد.

29 - Environmental Impact Assessment
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3-1-2- کنترل و اجتناب از آلودگی های محیطی
3-1-2-1- کنترل کیفیت هوا در محیط های سرپوشیده

موضوعکیفیتهوادرفضاهایسرپوشیده،یکیازمواردیاستکهدرسالهایاخیر
بیماریهای »سندرم همچون عارضههایی روزافزون شیوع است. گرفته قرار توجه مورد
ساختمانی«و»حساسیتهایمحیطزیستی«عمدهدلیلتوجهبهاینموضوعبودهاست.هوا
درفضایسرپوشیدهعالوهبرآنکهبهخوبیتهویهنمیشود،میتواندحاویذراتحاصل
ازمحصوالتپالستیکیونفتیباشدکهاینروزهادردکوراسیونداخلیاکثرساختمانها
بهکاررفتهاست.بهاینعاملها،موادآلیفرارناشیازرنگها،موادپاککننده،دستگاههای
فتوکپیوچاپگرهایلیزری،همچنینعطرمتصاعدشدهازصابونها،شامپوها،نرمکنندهها،
خوشبوکنندههایهواوعطرهاوادوکلنهارانیزبایداضافهنمود.اینموادبهتنهاییویابا
ترکیببایکدیگر،منبعبسیاریازحساسیتهاوآلرژیهایمحیطزیستیشناختهشدهاند.
در است. خاص محل همان به مختص ورزشی سرپوشیده سالنهای در هوا کیفیت
صورتیکهساختمانیکهازسیستممطلوبتهویههوابرخوردارباشدومیزانانتشارذراتو
بویناشیازرنگها،روغنجال،الکالکل،موادعایق،پاککنندهها،اثاثیهومبلمانودود
سیگاردرآنبهحداقلبرسدمیتواندبرایسالمتحاضرانبیخطرباشد.ساختمانهاییکه
مواردباالدرآنهارعایتنشود،میتواندموجبابتالیورزشکارانبهسردرد،آسم،تهوعو
سرگیجهوبسیاریازبیماریهایدیگرشوند.دودسیگارانباشتهشدهدرمیدانهایورزشی
کهغالباًآنرا»دود غیرمستقیم«مینامند،درسالنهایسرپوشیدهیافضاهایغیرسرپوشیده،
و دستاندرکاران مسئوالن، ورزشکاران، سالمت برای محیطزیستی تهدید بزرگترین

تماشاچیانمحسوبمیشود.
درالمپیکزمستانیتورینوکهدرسال۲۰۰6درایتالیابرگزارگردید،محققاناقدامبه
اندازهگیریدونوعآالیندهبسیارخاصدرسالنهایبرگزاریمسابقاتنمودند.آنهابنزن۳۰و
فرمالدیید۳۱رابهعنوانآالیندههاییخطرناکوکمترشناختهشدهکهدرفضایشهرهاشایع
هستندبهمدتیکسال،موردمطالعهقراردادند.بنزناینقابلیتراداردکهدرهواییکشهر
افزایشیابد،حتیاگرمقداراولیهآنکمباشد.البتهاینامکاننیزوجودداردکهبراثرواکنش
بافنولوکربویلها،دچارتخریبفتوشیمیاییشدهومیزانآنکمشود.مطالعاتنشانداده
استکهساکنانشهرها،حدودا۴۰ًدرصدازبنزنراازطریقهوایبیرونی)فضایباز(وحدود

30- Benzene
31- Formaldehyde
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۳۱درصدراازطریقهوایداخلی)فضایبسته(و۱9درصدراازطریقترددبااتومبیلونیز
۱۰درصدهمازطریقاستعمالدخانیاتاطرافیان،دریافتمیکنند.فرمالدیید؛ازواکنشهای
فتوشیمیایی،بهویژهاکسیداسیونهیدروکربنهادرحضوراکسیدهاینیتروژنحاصلمیشود.
اینمادهازسویآژانسحفاظتمحیطزیستآمریکا،بهعنوانیکترکیبسرطانزاشناخته
شدهاست.سازمانبهداشتجهانی،حدمجازاینمادهرابرای۳۰دقیقهدرمحیطبسته،۱۰۰
میکروگرمبرمترمکعباعالمنمودهاست.آژانسحفاظتمحیطزیستآمریکا،۱میکروگرمبر
مترمکعبرابراییکعمربهعنوانحدمجاز)مرزسرطان(اعالمکردهاست.نتیجهتحقیقیکه
درکشورپرتقالدرسال۲۰۱۴انجامشدهاست،نشاندادکهباوجودافزایشمیزانآالیندههایی
نظیرCO,VOCS,CO2درباشگاههایبدنسازی،بهمحضبهکارانداختنسیستمهایتصفیه

وتهویههوا)HVAC(،میزانآالیندههاروبهکاهشگذارد.
3-1-2-2- شاخص کیفیت هوا

بهطورکليشاخصکیفیتهوا؛شاخصيجهتپیشبینيروزانهکیفیتهوااست.این
شاخصمردمراازکیفیتهوا)پاکبودنیاآلودهبودنآن(آگاهميسازدومیزانارتباطآن
باسطوحسالمتراارایهميکند.اینشاخصهشدارهايالزمدررابطباتاثیرهوايآلوده
برسالمتيانسانرانشانميدهد.شاخصیاستکهبرایگزارشروزانهکیفیتهوابهکار
میرودونشانمیدهدکههوایاطرافچقدرتمیزیاآلودهاستوچهاثراتیممکناستبر

سالمتیانسانداشتهباشد.
شاخصکیفیتهوابرایپنجآالیندهاصلیهوایعنیذراتمعلق،دیاکسیدنیتروژن،ازن
سطحزمین،منواکسیدکربنودیاکسیدگوگردمحاسبهمیشودوکیفیتهوارادرشش

دستهکهبهسطوحمختلفسالمتانسانمربوطمیباشد،طبقهبندیمیکند.

جدول 17. ارتباط شاخص کیفیت هوا با سطح اهمیت بهداشتي و رنگ هاي متناظر با آن

شاخص کیفیت هواسطح اهمیت بهداشتی
50-0پاك

100-51قابل قبول
150-101ناسالم برای گروه حساس

200-151ناسالم
201-300بسیار ناسالم

301-500خطرناك
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و بین۰و۵۰است.کیفیتهوارضایتبخشاست اینحالت AQIدر پاک:میزان
آلودگيهوابيخطریاکمخطراست.اینحالترابارنگسبزنشانميدهند.درکشورما

معموالًبهاینحالتوضعیت"پاک"ودرسایرنقاط"خوب"اطالقمیشود.
قابل قبول:میزانAQIدراینحالتبین۵۱تا۱۰۰است.کیفیتهواقابلقبولاست،
اگرچهبعضيازآالیندههاممکناستبرايتعدادبسیارکميازافرادبامالحظاتبهداشتي
خاصهمراهباشد.بهعنوانمثالکسانيکهنسبتبهازنحساسیتویژهايدارند،ممکن

استعالئمتنفسيازخودبروزدهند.اینحالترابارنگزردنشانميدهند.
ناسالم براي گروه هاي حساس:میزانAQIدراینحالتبین۱۰۱و۱۵۰است.بعضي
ازافرادگروههايحساسممکناستاثراتبهداشتيخاصيراتجربهکنند.برايمثال
مردميکهدارايبیماريریههستندنسبتبهعموممردمخطراتبیشتريراازمواجههبا
ازنمتحملميشوند،امامردميکهبیماريریويیاقلبيدارندخطربیشتريراازمواجهه
باذراتمعلقمتحملمیشوند.وليوقتيآلودگيهوادراینسطحقراردارد،عموممردم

تحتتاثیرقرارنميگیرند.اینحالترابارنگنارنجينشانميدهند.
ناسالم: هرفرديممکناستاثراتبهداشتيAQIباالرازمانيکهمقدارآنبین۱۵۱و
۲۰۰است،تجربهکند.اعضايگروههايحساسبیشازسایریناثراتجديرابرسالمت

خودتجربهميکنند.اینحالترابارنگقرمزنشانميدهند.
بسیار ناسالم:دراینحالتAQIبین۲۰۱تا۳۰۰قرارداردوهشداريبرايسالمتيبه
حسابميآیدوبدینمعنياستکههرکسيممکناستاثراتجديتريرابرسالمت

خودتجربهکند.اینحالترابهرنگبنفشنشانميدهند.
خطرناک:AQIدراینوضعیتاز۳۰۰باالتراستواخطاريجديبرايسالمتانسان
واعالموضعاضطرارياست.دراینوضعیتاحتماالًتمامافرادجامعهتحتتاثیرقرار

ميگیرند.اینحالترابارنگخرمایينشانميدهند.
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جدول 18. پیشنهادهای کاربردی برای کاهش پیامدهای ناشی از آلودگی هوا 
در فعالیت های ورزشی

محیطزیستی تقویم از حتماً آلوده شهرهای در ورزشی تمرینات انجام برای  ◾
استفادهشودوبهشاخصهایکیفیتهوایروزانهتوجهشود.

◾ بهتراستدرشرایطناسالموبسیارناسالم،انجامتمریناتبهفضاهایسربستهکه
دارایسیستمتهویهوتصفیههوامیباشند،منتقلشوند.

عملکرد به است ممکن میشود، انباشته ورزشی میادین در که سیگار دود  ◾
ورزشکارانلطمهواردسازد.منواکسیدکربنیکیازهزارانمادهشیمیاییاستکه
ازطریقسیگارکشیدنتولیدمیشودوحتیبرافرادیکهدرمجاورتدودسیگار

قرارمیگیرندهمتاثیرمنفیدارد.
◾زمانهایمساعدبرایاجتنابازاثراتزیانبارگازازن،درصبحزودوهنگامشب
است.مقدارازندرساعت۳بعدازظهربهاوجخودمیرسد.البتهدراینهنگام
معموالًمقدارمنواکسیدکربنبهپایینترینحدخودمیرسد.منواکسیدکربندردو
زماندرطولشبانهروزبهباالترینحدخودمیرسد؛حدود7صبحو8بعدازظهر
کهتقریباًبامنحنیازندرتضاداست.بدینترتیب،ورزشکاربایدتصمیمبگیردکه
کدامآالیندهبرایاومهمتراست!!دلیلاصلیافزایشCOدریکمنطقهشهری،
فرابنفش اشعه تابش شدت O3 افزایش دلیل و است اتومبیلها حرکت و تردد
خورشیدومهیاشدنبرایواکنشهایفتوشیمیاییاستکهتولیدمهدودمیکند.
از آن کردن صاف و یخ آمادهسازیسطح برای یخ، روی اسکی سالنهای در ◾
ماشینآالتیاستفادهمیشودکهگازNO2)دیاکسیدنیتروژن(راواردفضامیسازند

کهمیتواندموجبمسمومیتشرکتکنندگانوتماشاگرانشود.
◾درمحیطسالنهایتیراندازی،تولیدسربدراثرتجزیهگلولهوسوختناجزای
تیراندازی وورزشکارانسالنهای مربیان بین رادر زیادی سیبل،مسمومیتهای

موجبشدهاست.
◾درهوایآلودههرچهحجمهوایریویورزشکارانباالترباشد،بیشترتحتتاثیر

آالیندههاقرارخواهندگرفت.
نتیجه در مییابد، افزاشی نیز دقیقهای تهویه رود، باالتر تمرین هرچهشدت ◾
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آالیندهبیشتریواردسیستمتنفسیخواهدشد.
◾ازآنجاکهدرهنگامورزششدید،تنفسبیشترازطریقدهانانجاممیگیرد،
درنتیجهموانعطبیعیموجوددربینیبرایفیلترکردنذراتبزرگترمورداستفاده

قرارنخواهندگرفت.
◾اگرچهماسکهایحساسبهکربنبرایورزشکاراندرمحیطهایشهریآلوده
مورداستفادهقرارمیگیرند،ولیاینماسکهاقادربهجذبتمامآالیندههایموجود

درهوانیستند.همچنین،الزماستفیلترآنهابهطورمداومتعویضشود.
واکنشهای بروز سبب است ممکن هوا در گردوغبار یا و گیاهان گرده وجود ◾
التهابیوحساسیتشود.قرارگرفتنمداومدربرابرموادحساسیتزاممکناست

باعثمزمنشدنوتداوماینعالیمشود.
◾درنزدیکیجادههاوخیابانهاییکهکامیونهایسنگینواتوبوسهادرحرکت

هستند،ندوید.
◾درمناطقحاشیهایودورازمراکزصنعتیوپرترافیکشهرورزشکنید.

درمناطقسبزوجنگلیویاساحلدریاورزشکنید.
◾درصورتبروزمشکلتنفسیشدید،بالفاصلهورزشرامتوقفکنید.

باخود را آالینده ریز بسیار بادذرات بادورزشکنید،جریان ◾درهنگاموزش
میبرد.

3-1-2-3- مديريت آلودگی صدا در محیط های ورزشی
آلودگیصدایناشیازورزشدرزمینههایمتعددومتنوعیقابلبررسیاست.دراین

بخشبهبررسیبرخیازمهمترینفازهایتولیدصدادرورزشپرداختهمیشود.

الف( فاز ساختمانی
بخشیازآلودگیصوتیمنتشرشدهدرورزش،بهفازساختمانیوزماناحداثفضاها
واماکنورزشیمربوطمیگردد.اینمرحله،ناخواستهدارایترازصوتیباالوطوالنیمدتی
وماشینآالت نوععملیات با ارایهشد،متناسب است.همانطورکهدربخشهایپیشین
مورداستفادهترازصوتیمنتشرشدهنیزمتفاوتخواهدبود.ترازصوتيایجادشدهتوسط
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ماشینآالتساختمانی،عمدتاًبین7۰تا۱۰۰دسيبلميباشد.بنابراینترددوفعالیتاین
گونهماشینآالت،بیشترینمیزانسروصداراتولیدخواهدنمود.بهجزماشینآالتیکهانواع
آلودگیهایصوتیراتولیدمیکنند،انجامیکسریازفعالیتهایساختمانینیزدرطی

عملیاتپروژههاآلودگیصوتیایجادمیکنند.

فعالیتهایینظیرپاکتراشیاراضی
ساختمانی فعالیتهای اثر در که
دسیبل 83 حدود میشود، ایجاد
صداتولیدخواهدنمود.فعالیتهایی
نظیرپیریزیدرشرایطیکهتمامی
استفاده تجهیزاتدرسایتدرحال
باشند،88دسیبلودرشرایطیکه
حداقلتجهیزاتمشغولبهکارباشند
75دسیبلصداتولیدخواهدنمود.

شکل 11. مراحل ساخت استادیوم فوتبال میجسکی در 
لهستان؛ تراز صوتی میانگین dBA90 در مدت 6 ماه 
سبب ایجاد مزاحمت برای ساکنین اطراف شده بود.

اثر در محیط صدای تراز باشد نداشته وجود صوتی تداخل گونه هیچ که صورتی در
فعالیتهایساختمانیدرفاصله۱۵/۲۴متریمیتواندبه89دسیبلافزایشیابد.بهطور
معمول،سطحصدایتولیدشدهتوسطبیلمکانیکیمعادل9۳-7۲دسیبل،میکسرمعادل

9۰-7۱دسیبل،بولدوزرمعادل۱۰۲-87دسیبلوکامیونها96-7۰دسیبلاست.
ایننوعازآلودگیصدا،نوعیازمزاحمتهایمحیطیتلقیمیگرددکهدربلندمدت

تواناییاثرگذارینامطلوببرساکنینومناطقهمجواررادارد.
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تولیدی، صدای و سر مواقع، برخی در
سببمهاجرتپرندگانوسایرحیواناتی
اطرافسایتسکونتگاه میگرددکهدر
در که مردمی شکایت همچنین؛ دارند.
به منجر دارند، سکونت سایت اطراف
پیگیریقضاییوطرحدعاویدرمحاکم

میگردد.
شکل 12. ماشین آالت و تجهیزات ساختمانی 
دارای تراز صدای باالتر از استاندارد هستند.

بهمنظوراجتنابازایجادانواعمزاحمتهادرهنگامفعالیتهایعمرانیمجموعههای
ورزشی،اصولمکانیابیرامدنظرقرارمیدهند.برهمیناساس،یکیازگامهایمهمدر
پروژهها،انجاممطالعاتمکانیابیاستکههدفازآن،دستیابیبهگزینهمکانیبهینهبرای

پروژهموردنظراست.
مکانیابیبهینهبافاکتورهایمتعددیمترادفاست.ازآنجمله:

● یافتنمکانیکهحداقلپیامدهایناشیازآلودگیهوارابرساکنینمناطقاطراف
داشتهباشد؛

ازآلودگیصدارابرساکنینمناطقاطراف اثراتناشی یافتنمکانیکهحداقل ●
داشتهباشد؛

مجموعه یک تا است الزم گاهی
یا و نوسازی بهسازی، مورد ورزشی
تغییرکاربریقرارگیرد.دراینصورت
به محیطزیست مهندسی اصول نیز
کمکمهندسیعمرانآمدهومنجر

بهکاهشاثراتمنفیخواهدشد.

شکل 13. ترمیم و بازسازی یک استادیوم کوچک محلی در 
مجاورت ساختمان های مسکونی می تواند سبب ایجاد انواع 

مزاحمت ها از جمله آلودگی صدا و هوا گردد.



بسته شیوه انهم اهی محیط زیستی فعالیت اه و مشاغل)فعالت اهی  ورزشی(

112

شکل 14. نمایی از احداث ورزشگاه نیوکمپ   
و عدم  مکان یابی سایت  به  توجه  و  )اسپانیا( 

مسکونی  مناطق  با  مجاورت 

ب( فاز بهره برداری
اینبخش،مربوطبهزمانهایبرگزاریمسابقات،رویدادهاواردوهایورزشیاست.در
اینمرحله،متناسبباابعادوزمانبرگزاریرویدادامکانایجاداثراتمختلففراهماست.
بهطورمثال؛برگزاریرویدادیبزرگمقیاسنظیربازیهایالمپیکویاجامجهانیفوتبال،
اثراتوپیامدهایبسیارمتنوعومتعددیبرمحیطبرگزاریومحدودهپیرامونیخواهند
داشت.درحالیکهبرگزارییکمسابقهفوتبالیاوالیبالدرسطحلیگداخلییککشور،

اثراتبسیارمحدودتروکوتاهتریرادربرخواهدداشت.

و ورزش نوع اهمیت حایز نکته البته؛
جمعیت)تماشاگران(متاثرازآنمیباشد.
بهطوریکهیکمسابقهفوتبالویاتنیس
دریکشهرپرجمعیتکهرشتهورزشی
موردنظردارایطرفدارانبیشماریدر
آنمنطقهمیباشد،هموارهکانونتولید

انواعآلودگیهاومزاحمتهامیباشد.

اینموضوعبهویژهدرهنگامتخلیهورزشگاهوخروججمعیتبهخیابانهاومعابراطرافرخ
میدهد.دراصل،دردومرحلهآلودگیصداسببایجادمزاحمتمیگردد:

در  که  لهستان  در  ورشو  استادیوم   .15 شکل 
هنگام ساخت بسیاری از مالحظات محیط زیستی 
از جمله کنترل آلودگی صدا در آن رعایت شده بود.



بخش سوم: مالحظات اختصاصی

113

الف( در زمان برگزاری مسابقه ورزشی و در داخل استاديوم؛ 
ب( در هنگام اتمام مسابقه ورزشی و خروج تماشاگران از استاديوم. 

کارشناسانوصاحبنظرانبراینباورندکهترازصوتیایجادشدهتوسطوسایلتولید
صدا)بعضاًموسیقی(درهنگامبرگزاریمسابقهورزشینهتنهاباعثبرهمخوردنتمرکزو
توجهورزشکارمیشود،بلکهسببایجادمزاحمتبرایسایرتماشاگراننیزمیباشد.ازاینرو،
دربرخیازرشتههایورزشینظیر:تنیس،بدمینتون،گلف،بیلیارد،جودوو...تماشاگران
یاتشویقدرهنگامیکهمسابقهدرجریان ارایهتوصیهو به ومربیانبههیچعنوانمجاز
میباشد،نیستندوصرفاًدرزمانتوقفبازیمیتوانندبهشکلسادهومختصراقدامبهتشویق
نمایند.البتهاینمسالهدررشتههایورزشیفوتبال،بسکتبال،والیبال،کشتیو...متفاوت

وگاهیمتضاداست.



شکل 16. انواع آالت موسیقی و تشويق توسط تماشاگران و طرفداران در داخل اماکن ورزشی مورد 
استفاده قرار می گیرد که در بسیاری از مواقع تراز صوتی باالتر از استاندارد دارند. 
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پ( در زمان گردشگری ورزشی

از یکی بهعنوان ورزشی گردشگری
شاخههای پرطرفدارترین و جذابترین
مطرح جهان سطح در گردشگری
است.همانندسایرانواعگردشگری،این
نوعنیزدارایجنبههایمثبتومنفی
متعددیاست.درصورتیکهمالحظات
فعالیتها قبیل این در محیطزیستی
ناپایدارشکل رعایتنشود،گردشگری
میگیردکهدربلندمدتسببپیامدهای

ناگواریبرجامعهمیزبانخواهدبود.
شکل 17. عدم رعایت ظرفیت برد یکی از 
جنبه های منفی گردشگری ناپایدار است.

تحقیقاتجدیدنشانمیدهندکهزندگیکردندرمناطقیکهسروصدایزیادیدارد
احتمالورزشکردندرساکنانراکاهشمیدهد.آلودگیصوتیبرکیفیتخوابافرادتاثیر
نیزمیگذاردوکیفیتخوابتاثیرمستقیمبرتمایلفردبهورزشکردندارد.نداشتنفعالیت
فیزیکیوورزشنکردنیکیازمعضالتقرناستومحققاندرصددهستندراهیبرایبر
طرفکردنآنپیداکنند.کاهشآلودگیصوتیدرشهرهاوکاهشمیزانترافیکمیتواند
درحلکردناینمعضلکمککنندهباشد.یکیازرویکردهایجدیددرمدیریتورزشی،
مدیریتپایدارورزشمیباشدکهبهنفعتمامگروههااعمازمردم،ورزشکارانوطرفداران
محیطزیستاست.ورزشمیتوانددرعینحالهمگانی،ثمربخشوازنظرمحیطزیستیو

اجتماعیپاسخگوباشد.دستیابیبهاینمهم،بهعواملذیلنیازمنداست:

●  درکمفهومورزشپایداروتعهددرقبالهدفهایآن؛
●  ارایهاصولونظامیهدایتگرکهبهدستیابیبهیکورزشپایدارترمنجرشود؛
●  تفهیمموضوعانجامفعالیتهایورزشیبهشیوههاییمناسبتربرایجامعهجهانی؛
ابزارمناسببرایکمکبهبرنامهریزیبهترواستفادهمعقوالنهتراز ●  استفادهاز

موادوفناوریها.
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برخوردمنطقيبامسئلهکنترلصداازاهمیتخاصيبرخورداراست.مرحلهنخستبراي
تشخیصسروصدايموجود،اندازهگیريمیزانصداوتعیینمهمترینمنابعتولیدآنها
میباشد.دراکثرمواردچندینمنبعتولیدصدابهطورهمزمانوجوددارند.درصورتيکه
پروژههايتأسیساتصنعتيویاغیرصنعتيدرمرحلهبرنامهریزيباشد،ميبایدمیزانتولید
صداتوسطمنابعمذکورپیشبینيگردد.مرحلهبعدشاملتعیینمیزانمشخصوقابلقبول
صدابرايیکموقعیتبهخصوصميباشدوبدینترتیبمیتوانمیزانکاهشصوتبرای

بهدستآوردنصدايقابلقبولراتعییننمود.
میزاناستانداردقابلقبولصدابهعواملمتعدديبستگيداردکهازآنجمله،حفظ
سالمتيورزشکاران،تعیینمیزانشدتصوتقابلقبولبرايمشتریانوجلوگیريازایجاد
ناراحتيبرايعموممیباشد.الزمهمیزانکاهشسروصدا،تغییراتيدرمنبعمولدصوتو
یاتغییرمکانآنراایجابمینماید.پسازتعیینمیزانکاهششدتصوتموردنیاز،باید
ازاصولمهندسيجهتکنترلسروصدا،بهمنظورتأمینکاهشموردنظراستفادهشود.در
اینمرحلهبایدعواملمتعدددیگرينیزنظیرهزینه،خطراتآتشسوزي،مسائلایمنيو

اثراتسیستمبهکارگرفتهشدهبرفرآیندتولید،موردارزیابيدقیققرارگیرند.
مرحلهبعديشاملارزیابيکیفیتومیزانتأثیرپذیريسیستمکنترلدرصورتنصب
خواهدبود.درصورتيکهاینارزیابيمنفيباشد،بایدفرآیندبررسيهاکهشروعآنازقسمت
طراحيميباشدمجدداًتکرارشود.معموالًبرایکنترلمنابعتولیدصدا،روشهايمختلفي
وجودداردکهبعضاًمیتوانآنهارابهطورهمزمانمورداستفادهقرارداد.بدینترتیبدرصورتي
کهبهکارگیريیکطرح،کاهشموردنظرراتأمیننسازد،نیازيبهتکرارکاملطراحينیست،
بلکهدراکثرموارد،نیازبهیککارتکمیليویاافزودنسیستمهاياضافيخواهدبود.صدای

منتشرشدهازمنبعمیتواندتوسطیکیاتمامیروشهایزیرکنترلشود:

۱ـکاهشصدادرمنبع-کنترلصدادرمبداء
۲ـمختلکردنمسیرصدا-کنترلصدادرمسیر

۳ـحفاظتازشنونده-کنترلصدادرمحلدریافت
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کنترل رایج روشهای کلی بهطور
صداشاملمواردذیلمیباشد:

	کنترلهایفنیومهندسی؛
	کنترلهایمدیریتی؛
	کنترلصدابااستفادهازوسائل

حفاظتفردی)کوتاهمدت(.
شکل 18. روش های اصلی کنترل صدا در 

محیط کار و فضاهای ورزش

اصولاساسیکنترلصدابهروشفنیشامل:
کنترلصدادرمنبعتولید)فونداسیون،استفادهازموادجاذبومحوکننده(،کنترلیا
کاهشصدادرمسیرانتشارصوتازمنبعتاشنونده،کنترلیاکاهشصدادرمحلگیرنده

)شنونده(.

◼ کنترل صدا در مبداء

ثابت، دوچرخههای وزنهها، توسط ضربهای صدای تکانه: ضربه/  نیروی  کاهش  الف( 
تردمیلها،ضرباتبهکیسهبوکسو...است.اینصدامیتواندازطریقمتعادلسازیفاصله

ضربهوپوششضربهایبهوسیلهالستیکیاموادیازاینقبیلکاهشیابد.

 

وینفياهلرتنک
مهندسی

استفادهازوسایلیتیریدمياهلرتنک
حفاظتفردي

با  ورزشی  تجهیزات  از  استفاده   .20 شکل 
روکش الستیک سبب کاهش نیروی ضربه ای 
می گردد. زمین  با  وسایل  برخورد  از  ناشی 

شکل 19. استفاده از وسایل ورزشی مجهز 
به سیستم صداگیر در باشگاه های ورزشی 
کمک ویژه ای به کاهش نوفه خواهد کرد. 
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ب( متعادل سازی توده متحرک:برخیصداهاتوسطهجومیاتخلیهناگهانیهواایجاد
میشوند.مثلفنهایتهویه،وسایلگرمایشیوسرمایشیداخلسالنهایورزشی،ایننوع
صدابهدلیلتخلیهحجمزیادیازهواداخلیکمسیربستهایجادمیشود.بنابراین؛میتواند
ازطریقکاربردصداخفهکنهاکهاتاقکهایوسیعسادهبرایکاهشسرعتهوایخارج

شدههستند،کاهشیابد.

و  اگزوز موتورسیکلت  انواع صداگیر )صدا خفه کن( در  کاربرد   .21 شکل 
اتومبیل های مسابقات ورزشی امکان کاهش تراز صدا تا 40 دسی بل را دارد.

◼ کنترل صدا در مسیر 

اگرصدانتوانددرمبدابهسطحقابلقبولکاهشیابد،بایددرمسیربینمبداوشنونده
بااستفادهازروشهایذیلکاهشیابد.

الف( مکان يابی مناسب:
ازمحوطهحساس، دور بهجایی منبع منتقلکردن ازطریق آلودگیصوتیمیتواند
کاهشیابد.درصورتیکهدرهنگامساختفضاهایورزشیبهاصولعلمآکوستیکتوجه
شود،امکانمدیریتوحذفصداهایناهنجاربهمیزانزیادیمیسراست.اینمهمازطریق
بهکارگیریاصولمهندسیدرساختوطراحیمجموعههایورزشیونیزبهکارگیریوسایل،

مصالحوتجهیزاتداخلیبرایکنترلصداانجاممیشود.
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طراحی آکوستیکی )با توجه به زمان 
ساخت مجموعه( تا حدود زیادی 
رعایت شــده است. فرورفتگی 
استادیوم دوطبقه فوتبال در داخل 
زمیــن در کاهش تــراز صدای 
تماشاگران نقـش داشتـه است.

زمان ساخت،  در  تهران  آزادی  شکل 22. مجموعه ورزشی 
باالترین استانداردهای محیطی را دارا بوده است. به طوری 
که فاصله مناسب از مراکز اطراف را در نظر گرفته و با ایجاد 
ارتقا بخشیده است. را  کیفیت محیطی  مناسب  فضای سبز 

ب( سرپوشیده کردن: 
	را میتواندصدا وجدا منفرد )اتاقکهای( درساختمانهای منبعصدادار دادن قرار 

کاهشدهد.
	دیوارهایضخیموموادسنگینمؤثرترهستند.یکدیوار۲۵سانتیمتریسطحصدارا

۴۵دسیبلکاهشدهد.
	دیوارهایدوجدارهکهبینآنهاهواقرارگرفتهمیتواندمؤثرترینمانعباشد.هرچهفضا

دارایهوابیشترباشد،صدایکمتریانتقالمییابد.

شکل 23. فرم سوله و عدم استفاده از مصالح مناسب و جاذب صوت، سالن های 
ورزشی را به کانون دريافت و انعکاس تراز صدای باال تبديل می کند. 
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پ( استفاده از عايق ها و موانع اکوستیک: 
کاهشصداتوسطیکمانعبهدوعاملزیربستگیدارد:

۱-اختالفمسیرموجصدازمانیکهازباالیمانععبورمیکندوبهدریافتکننده
میرسددرمقایسهباحالتیکهکاماًلدرمسیرمستقیمحرکتکردهوبهدریافتکننده

میرسد.
کاهش موانع از استفاده با سختی به پایین فرکانسهای )تواتر(؛ صدا فرکانس -۲

مییابد.

جاییکهمیزانزیادیانعکاسموجصداوجوددارد،استفادهازموادجاذبآکوستیکی
بایکورقه ازپشموسپس بایکالیهضخیم ابتدا )یعنیدیوارهاییکه بهشکلدیوار
را صدایی و داده کاهش دسیبل ۱۰ از بیش را صدا سطح میشوند( پوشیده پلیاتیلن
کهمستقیماًازمنبعمنعکسمیشود،کاهشنخواهدداد.یکدیوارسنگیمیتواندیک
بیش را مستقیم صدای انتشار میتوانند اکوستیکی عایقهای چنین باشد. محکم مانع
عایق جسم از صدا منبع فاصله افزایش با آنها کارآمدی دهند. کاهش ۱۵دسیبل از
در آزاردهنده صدای و سر موفقیتآمیز کنترل آکوستیکی، نظر نقطه از مییابد. کاهش
واحدهای به هوابرد نوفه انتقال از تنها نه که است اقداماتی ورزشی،مستلزم باشگاههای
مجاورجلوگیریکند،بلکهازانتقالنوفهکوبهایفرکانسپایینازطریقدیوارههاوکف

نیزجلوگیریبهعملآورد.
درآوالوژی،تاکنونچندینمطالعهموردیدراینخصوصصورتپذیرفتهاست.این
نتیجهشروعشکایات در و باشگاه افتتاح و تجهیزات استقرار از مرحلهپس در مطالعات
سایرساکنانازانتقالصداانجامشدهاست.نتیجهایکهازاینمطالعاتبهدستآمد،این
بودکهدرچنینشرایطی،اگرچهباانجامبرخیاقدامات،میتوانانتقالنویزراتاحدودی
امابرایایجادبهبودقابلمالحظه،بهگونهایکهمشکلبهطورکاملبرطرف کاهشداد،
فرآیند در باید نیاز، مورد تمهیدات غالب واقع در شود. انتخاب دیگری زمان باید شود

ساختوسازساختمانیامجموعهبهعملآید.
بوده باشگاهها از خروجی نوفههای دیگر از باال امپدانس با شونده تکرار نوفههای
ماشینهای در وزنه جابهجایی یا افراد توسط سنگین وزنههای انداختن زمین اثر بر که
وزنهبردارییاضرباتکوبهایشدیدناشیازبرگزاریکالسهایکراسفیتکهافرادرابه
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پرتابوزنهیامدیسینبالتشویقمیکنند،ایجادميشود.اگرچهایدهاولیهمناسبایناست
کهاینباشگاههادرطبقهفوقانیواحدهایحساسبهصداقرارنگیرند،امامطالعاتمیدانی
صورتگرفتهاثباتکردکهمشکلانتقالایننوعنوفه،حتیمیتواندبهواحدهایجانبییا
فوقانینیزتسریپیداکند)گاهیحتیچندینطبقهباالترازمحلاستقرارباشگاهورزشی(.
سازه درآمدن لرزه به باعث وزنهها، انداختن زمین از ناشی شدید کوبهای ضربات
ساختمانوتحریکفرکانسطبیعیآنشدهوموجبتولیدلرزشونوفهقابلشنیدندر
همهجهاتمیشود.یکراهبرایحلمشکلایننوفهها،بهکارگیریموادارتجاعیمقاوم
میباشدتاتجهیزاتورزشیراازسازهساختمانجداکند.بااینوجود،حتیضخیمترین
موادUnderlayنیزکهبرایکاربردهایورزشیطراحیشدهاند،نمیتواننداثراتضربههای
شدیدواردشدهبهساختمانهایسبکسازهراجبراننمایند.درواقعبرخیازساختمانها،
و اداری مسکونی، واحدهای بین گذاردن اشتراک به برای سازه، بودن سبک دلیل به
ورزشیمناسبنیستند.اینمسالهبهدلیلشرایطذاتیسازهسبکفوالدییاکفسبک
سازهایساختمانمیباشد.درچنینشرایطیاستکهبرخیفعالیتهایورزشیباشدت
انواع از برخی در مثال، بهعنوان میکشند. چالش به را بهصرفه مقرون راهحلهای باال،
ساختمانهاییکهسطوحبتنی)کفشناور(ضخیمتراز۱۵۰میلیمترضخامتدارند،در
انواع یا تردمیل کارکرد باشگاه، درکف مناسب ورزشی کفپوش نوعی از استفاده صورت
اداری واحد یک فوقانی طبقه در که باشگاه این در متوسط باشدت هوازی فعالیتهای
قرارگرفته،ممکناستبدونشکایتساکناناینواحدانجامپذیرد.بااینحال،دریک
ورزشیطراحی تجهیزات با ورزشی باشگاه یک که زمانی که دیگر،مشخصشد مطالعه
شدهبرایتمریناتباشدتباال،درطبقههمکفیکساختمانکمارتفاع،درستدرپایین
یکواحداداریحساسبهصداقرارگرفت،اثراتصدایضربهای)نوفهکوبهای(،مستقل
ازنوعکفپوشانتخابشدهبرایکفباشگاه،بهصورتبسیارناخوشایندبهساکنانواحد
اداریفوقانیمنتقلمیشدوبنابراینمدیرباشگاهرامجبوربهمحدودکردنفعالیتهای

ورزشیافرادمیکرد.
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شکل 24. در سالن های بدنسازی و کراس فیت میزان تراز صدای تولیدی بسیار باال است 

که با توجه به سرپوشیده بودن سالن های ورزشی، ضريب انعکاس صدا نیز افزايش می يابد.

باشگاههایورزشیمساحتزیادوسقفبلندیدارندوطراحیآنهابهگونهایاست
کهبهصورتذاتیموجبتقویتصدامیشوند.عالوهبرصدایناشیازکارکردتجهیزات
ورزشی،مکالماتبینورزشکارانومربیانوافتادنوزنههایسنگینرویزمینرانیزمیتوان
ورزشکراسفیت باشگاههای در اینمشکالتصوتی نمود. اضافه تولیدسروصدا منبع به
افتادنوزنههایسنگینرویزمینرخمیدهد. بیشترهستند.دراینورزشبهطورمدام
اینامرممکناستمشکالتبسیارزیادیدرپیداشتهباشد.ترازصوتیاندازهگیریشده
درباشگاههایبدنسازیدرکشورانگلستاننشاندادکهباافزایشترازصوتیتا8۵دسیبل
تراز میزان افزایش با که حالی در بود. نشده اظهار ورزشکاران سوی از نارضایتی چندان
صوت،اعتراضهاشروعگردیدهودر9۵دسبلشاهدسقوطوزنههاوعدمتمرکزودقت
آنانگردید.شاکیانزیادیدرداخلواطرافباشگاههایکراسفیتوجوددارندکهازصداها
ناراضیهستند.تنهاورزشکاراننیستندکهازاینصداهاشاکیهستند.برایصداگیریکف،
میباشد. گرانولی یاکفپوش تاتامی مانند ورزشی ازکفپوشهای استفاده گزینه بهترین
همچنینبرایصداگیریدیوارهاوسقفمیتوانازعایقهایصوتیوپنلهایعایقصوت
از قبل ورزشیمیباید باشگاههای امتیاز وصاحبان مدیران و استفادهکرد.سرمایهگذاران
افتتاحهرمرکز،بهویژهباشگاههایبدنسازیپُرامکاناتوطراحیشدهبرایفعالیتهایبا
شدتباال،محدودیتهایبالقوهمربوطبههمجواری،مکانجغرافیاییونوعسازهساختمان
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نوفههایکوبهای،بهطور اثراتمخرب امکانپذیرنیستکه رادرنظربگیرند.زیراهمیشه
موثربهبودیابد.

ت( کمربند سبز:
ایجادکمربندسبزبهدورمحوطههایمسکونیمثلیکمانعصداعملمیکند.آنها

سطحصداراازطریقجذبدرونپوششزمینیوشاخوبرگدرختانکاهشدهند.

شکل 25. استفاده از فضای سبز در اطراف و داخل مجموعه های ورزشی عالوه بر ايجاد سرزندگی محیطی، 
سبب جذب آالينده های هوا و در نتیجه کاهش آلودگی هوای محیط می گردد. همچنین توانايی کاهش 
تراز صوتی دريافتی در محیط را دارد که در نتیجه میزان رضايت و راندمان ورزشکار افزايش می يابد. 

◼ آکوستیک سالن های ورزشی
مصالحسخت از استفاده و سقف زیاد ارتفاع و مساحت دلیل به ورزشی سالنهای
درسالنهای موازی دیوارهای آکوستیکهستند. تکنیک نیازمند وسرامیک، مانندسنگ

بزرگ،باعثایجادپژواکوبازتابصدامیشوند.

شکل26.  استفاده از پنل های سقفی 
برای کاهش تراز صوت و افت پژواك                      

دیوارپوش  های  از  استفاده   .27 شکل 
آکوستیک در سالن های چندمنظوره ورزش
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پنلهای آکوستیکمیباشد. پنلهای از بازتابصدااستفاده رفع برای مناسب راهحل
بازتابصدامیشوند.کف از مانع برخوردمیکند آنها به که باجذبصدایی آکوستیک
سالنهارانمیتوانبامصالحجاذبصداپوشاندوبههمیندلیلبایداینمیزانجذبرادر
دیوارهاوسقفجبراننمود.پنلهایسقفینقشمهمیدرشکستصداوجذبصدادارند.

جدول 19. انواع فوم عايق صوتی 

فوم عایق صوتی
یکیازمحصوالتعایقصوتیکهبسیارمورداستفادهقرارمیگیرد،فومآکوستیک
پنلاست.پنلهایجذبصدامحصوالتسبکتریهستند.اینپانلهاباقابلیت“کاهش
نویز”سطوحاتاق،درمناطقبزرگترمانندسالناجتماعات،سالنهایضیافتوسالنهای
ورزشی،بهطوریکههمهمیتوانندصداهارابهخوبیدرککنندوازتماشایموسیقیویا
مسابقهورزشیلذتببرندبدونآنکهبرایشنیدنصدادرتالشباشند.پنلهایکاهش
صدا،متراکمتروسنگینتر،باجداکردندیوارها،خاصیتعایقصدارافراهممیکنندتا
ندهد.پنلهایصوتیفشردهشده، نشان را وغیرغلیظی یکطرفدیواره،سطحسخت
امواجصوتیراکاهشمیدهندتانویزعمومیراکاهشدهندوبازتابصدادردیوارهارا
درمناطقمحصورمحدودکنند.پنلهایصوتیبرایاستودیوهایضبطصدا،عایقصوتی

دیواروسقف،عایقاتاقهایکنفرانسو...استفادهمیشود.

تابلوهای آکوستیک هنری
قابلیت که است مخاطب پر صوتی عایق فومهای از هنری آکوستیک پنلهای

سفارشیسازیدارد.ویژگیساختپنلهایآکوستیک:
	بهطورمعمول،بهترینپنلهایجذبصدا،پنلهایصوتیفایبرگالسباپارچهپیچیدهشده

هستند.اینپنلهادارایکنترلنویزباالییبرایطیفگستردهایازصداهاهستندودرسایزها
ورنگهایمختلفوباقیمتهایمناسبتولیدمیشوند.

	روکشتابلوهایصوتیرامیتوانباانواعمختلفپارچهتولیدکرد.بااینحال،پنلهااغلب
ازپارچهبازیافتیتشکیلشدهوطبقباالتریناستانداردهایموجوددربازارتولیدمیشوند.
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پنل های عایق صوتی پارچه ای
پنلهارامیتوانباسهولتروییکدیواریاسقفنصبکرد.عایقپتویازجملهرایجترین
عایقهاستکهبهعنوانعایقصوتینیزاستفادهمیشودوبهشکلرولوالیافانعطافپذیرعرضه
میشود.ایننوععایقهایصوتیمعمواًلازجنسفایبرگالس،پشمسنگ،الیافپالستیکیوالیاف

طبیعیمانندپنبههستند.

پنل آکوستیک چوبی سوراخ دار
و بلندگوها توسط شده پیشبینی صدای و سر سطح سوراخدار آکوستیک چوب پنلهای
نوازندگانراکاهشمیدهندوبازتابصدارادریکساختمانکاهشمیدهد.تابلوهابرایکمک
بهجذبامواجصوتیازخیمههااستفادهمیکنندومیتوانندازسقفهاآویزانشوندتاسطحسرو

صداراکاهشدهند.

عایق های صوتی دورو صاف چسبدار  

عایقهایصوتی STI برایعایقکاریصوتیدیوارهایمشترک،کفوسقفآپارتمانها،منازل
مسکونی،محیطهایاداری،فضاهایبازیوورزشیاستفادهمیگردد.اینعایقهادرکاهش
صداهایانتقالینقشبهسزاییراایفامیکنند،بهطوریکهاز30دسیبلبهباالامکانکاهش

ترازصوتراداراهستند.

شکل 28. عايق صوتی STI FLEX مناسب برای باشگاه های کوچک و محیط های اداری و منازل

چ( کنترل صدا در محل دريافت کننده )شنونده( 
وقتیکاهشسطحصداعملییااقتصادینباشد،محافظهایگوشاستفادهمیشوند.
تا۱۰دسیبلکاهشدهند.معمولترینمحافظهای اینهاقادرندسطحصدارادرگوش

گوش،گوشیهایPlugوMuffهاهستند.
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◾  گوشیهایPlugمستقیماًرویکانالگوشقرارگرفتهوازالستیک،پالستیکیا
پنبههایموماندودساختهمیشوند.

پوشیده موماندود فوم از که هستند پالستیکی برجستگیهای Muff گوشیهای  ◾
شدهورویگوشقرارگرفتهوبانوارهای)دستههای(متحرکبههممتصلشدهاند.اینها

بیشترینمیزانکاهشصدارادارند.

ورزشکاران می توانند از این تجهیزات 
در محیط های ورزشی )هنگام تمرین و 
حتی مسابقه( استفاده کنند. این وسایل 
حتی  را  صوت  تراز  تا  هستند  قادر 
دهند. کاهش  دسی بل   50 میزان  به 

  شکل 29. انواع محافظ های گوش قابل   
استفاده در محیط های پر سروصدا

3-1-2-4- مديريت پسماند در فضاهای ورزشی
فعالیتهايورزشيبهخصوصدرمقیاسبزرگ،ميتوانندپسماندقابلتوجهيراتولید
نمایندکهبرخيازآنهاآلودگیبصریراایجادنمودهدرحاليکهبرخيدیگرازفعالیتها
اثرزیانبخشوپایداريبرمحیطزیستوسالمتانساندارند.تولیدپسماندغیرقابلاجتناب
محدود مشخصي حد در پسماند میزان که مينماید تضمین سالم مدیریت ولیکن است

ميشود.
اهدافآناستکه:

●  دفعمناسبپسماندتولیدشده.
●  بهحداقلرساندنآلودگیناشیازپسماند.

اولویتاصلیدرمدیریتپسماند،عبارتاستازتالشبرایکاهشتولیدپسماندها،
تفکیکوجداسازیوقرارگیریبخشهایقابلبازیافتآنهادرمسیرمناسبچرخهبازیابي
وبازیافتمواد.درنهایت،اولویتدوم،استفادهازروشهایمدیریتیازقبیلسوزاندن،دفن

بهداشتیوتصفیهمیباشد.
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◼  ماندگاری زباله ها در طبیعت را برای مخاطبان بازگو کنید.
میتوانباارایهآمار،تصاویرویافیلمهایکوتاهآموزشی،ماندگاریانواعزبالهدرطبیعت
انواعپسماندهادر پایداری نامطلوب و باجنبههایمنفی تا بازگوکرد ورزشکاران برای را
ابزارکمک محیطزیستآشناشوند.اینفوگرافیهاوپوسترهایترویجی،میتواندبهعنوان

آموزشیاستفادهشود.

شکل 30. زمان الزم برای تجزيه انواع زباله در اکوسیستم های آبی

◼ پیامدهای رهاسازی پسماندها در محیط را بیان کنید.
پیامدهایبهداشتی،محیطزیستی،زیباییشناسی، تاتمامی اینخصوصالزماست در
اقتصادیواجتماعیرهاسازیودفعغیربهداشتیپسمانددرمحیطبرایورزشکارانبیانشود.

رهاسازی که کنند درک باید فراگیران
پسمانددرطبیعت،میتواندپیامدهایمتعدد
این باشد. داشته پی در جبرانناپذیری و
عمل،زندگیبسیاریازگونههایجانوری
انداخت. خواهد خطر به را گیاهی حتی و
آموزشگرانمیتوانندبرایاثرگذاریبیشتر،
ازتصاویرنهچندانخوشایندنیزبهرهبگیرند.
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مکانهایآلودهبهانواعپسماندوبهویژه
پسماندخطرناک)شیمیاییوعفونی(،مکان
و کودکان تفریح و بازی برای مناسبی
نوجواناننیست.اینامر،یکیازتهدیدهای
در محروم مناطق از بسیاری در بالقوه

کشورهایدرحالتوسعهاست.

جنبههای بر اکوسیستم، در شده رها زباله
میگذارد. تاثیر نیز محیط زیباییشناختی
گردشگری جاذبههای دارای که مناطقی
هستندومیتوانندازطریقجذبگردشگر،
فرصتهایشغلیودرآمدزاییایجادکنند،در
صورتآلودهشدنبهانواعزباله،اینفرصت
رهاسازی داد. خواهند دست از را طالیی
پسماند،ازکیفیتمحیطخواهدکاست.تولید
بوینامطبوعوانتشارحشراتمزاحمازجمله

پیامدهایناشیازآناست.

◼ بر مصرف بهینه مواد تاکید کنید.
درابتدابایدتفاوتمیانمصرفبهینهوکممصرفکردنرابرایورزشکارانشرحدهید.
سپس،برجنبههایمثبتمصرفبهینهتاکیدورزیدوجنبههایمنفیآنرابهطورکامل

برایبیاننماید.
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شکل 31. نمونه هايی از بازيافت لوازم و تجهیزات ورزشی

اگر هر خانواده ايرانی فقط در هفته يک پالستیک کمتر مصرف کند، 
ساالنه 816 میلیون کیسه پالستیکی کمتر مصرف می شود.
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شرکتنایکیمتعهدشدهاستتاانتشارگازهایگلخانهایناشیازعملیاتشراکاهش
دهد.همچنینتمامیجعبههایکفشاینشرکتازموادبازیافتیتولیدشدهودارای۱۰
دارایجوهر و نمیرود کار به آنها در موادچسبندهای وزنکمتریهستند.هیچ درصد

سازگاربامحیطزیستهستند.

شده بازیافت پالستیکی بطریهای از لباسها این
پلیاستر از درصد 100 شورتها است. شده ساخته
درصد 96 تیشرتها و شدهاند ساخته شده بازیافت
ساخته فناوری این از درصد 78 از جورابها و
شدهاند.به طور متوسط هر لباس از 18 بطری 
4 طول در و است شده  ساخته  شده  بازیافت 
سالگذشتهنایکیتقریبٌا2میلیاردازاینبطریهارا

درساختلباسهابهکاربردهاست.

در و شوند بازیافت ميتوانند بسیاري فلزات
به دارند. باالیي بازیافت میزان موارد، برخي
عنوانمثالدرحالحاضر67درصدازفوالد
35 و آلومینیوم از درصد 60 از بیش قراضه،

درصدازمسبازیافتميشوند.
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◼ برنامه های نمادين ترتیب دهید. 
کوهستانها، رودخانهها، سواحل، پاکسازی نظیر: نمادین، برنامههای از برخی انجام
جنگلهاو...میتواندعالوهبررفعآلودگیازاکوسیستمهایطبیعیکشور،سببانتقالمفاهیم
وپیامهایترویجیمحیطزیستیبهمخاطبانوورزشکارانشود.بدینمنظوروبرایاثرگذاری
بیشتر،میتوانازچهرههایسرشناسهنری،ورزشیواجتماعیدعوتبهعملآورددربرنامه
موردنظرحضورداشتهباشند.حتیمیتوانایننوعازبرنامههارابافعالیتهایورزشیوتفرجی

ادغامکرد.بهطورمثال:طراحییکدورهمسابقهپالگینگبراینوجوانانوجوانان.

شکل 32. پاکسازی پارك ملی تندوره توسط ورزشکاران

شکل 33. پاکسازی محوطه اطراف دریاچه 
طالقان از زباله توسط انجمن باراسول سبز

شکل 35. پاکسازی بندر انزلی توسط تیم ملی قايق رانی بانوان ايران

شکل 34. جمع آوری زباله در سالن 12هزار 
نفری آزادی تهران پس از پایان مسابقات
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  شکل 36. پاکسازی ساحل قشم از زباله توسط انجمن ورزش های موج سواری

شکل 37. برنامه پاکسازی درياچه مجموعه ورزشی آزادی تهران توسط فدراسیون نجات 

غريق و غواصی و قايق رانی )1399( 
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◼ مشارکت های اجتماعی را تقويت کنید.
نقشگروههایمختلفاجتماعیرادربرنامههایمدیریتپسماندپررنگکنید.دانشآموزان،

زنانخانهدار،بازنشستگان،ورزشکاران،هنرمندان،سایرافرادسرشناس،جوانان،معلمانو...

شکل 38. برنامه پاك سازی سواحل قشم توسط 
کمپین های اجتماعی –  محیط زیستی و  با مشارکت 
افــراد بومـی و چهـره های سرشناس هنــری

شکل 40. پاك سازی سواحل تنکابن از 
زباله توسط افراد بومی و جامعه محلی 

شکل 41. پویش جمع آوری زباله توسط 
مرکزی  استان  در  مدارس  دختران 

شکل 39. پویـش مـردمــی نجـات ســواحل
این قبیل برنامه ها به هیچ عنوان نباید جنبه اجبار 
داشته باشد، بلکه کاماًل انگیزشی صورت گیرند.

فیلتر سیگار  برنامه جمــع آوری  شکل 42. 
ورزشکاران  و  محیط زیست  فعاالن  توسط 
– گـروه ورزش  در شهـرستـان ورامیــن 
خانـواده و جمعـیت نیـک اندیـشان طراوت
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3-1-2-5- مديريت آب و فاضالب
هنگامورزشکردن،آببرايرفعتشنگي،شستوشوواحتیاجاتدیگر،موردنیازاست.

برخياوقاتآببخشيازوسایلولوازمآنورزشميباشد.
اهدافآناستکه:

●برآوردهساختناحتیاجاتآبیرویدادورزشی،بدونبهخطرانداختنموجودي
آبمنطقه.

●حفاظتازمنابعآب.
●تصفیهآب.

شکل 43. طراحی و استقرار سیستم های تصفیه فاضالب در مجموعه های ورزشی 
سبب صرفه جويی در مصرف آب و استفاده بهینه از منبع خواهد شد.

◼ پیشنهاد هايي براي مديريت کارآمد آب
الف(ازاینکهآبتامینشدهدربنايمربوطهدارايکیفیتخوبياست،اطمینانحاصل

کنید؛اگراینطورنیست،برايتصفیهآناقدامکنید:
• آبراازصافيبگذرانید.	
• آبراحداقل۵دقیقهبجوشانید.	
• ازیداستفادهکنید)۲قطرهدرلیتر(یاقرص؛کلررااگرصددرصدنیازهستمصرف	

کنید.
ب(آبرابهصرفهمصرفنمایید؛بستنشیرهايآبوقتيکهآبرااستفادهنميکنید
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سادهترینومؤثرترینراهصرفهجویيآباست،اعمازشستندستها،مسواکزدنواصالح
کردن؛شیرآبرافقطزمانيکهالزماستبازکنید.

پ(آبمصرفيبراینگهداريامکاناتورزشيراکاهشدهید؛بهطورمثالآبآبیاري.
ت(برنامههايمدیریتسالمپایدارمنابعآبيراتشویقنماییدکهمشتملاستبر:

• حفاظتازآبوشیوههايبازیافت،	
• ازریزشهايآبيوجریانهايهرزآبتصفیهشدهمجدداًبهرهبرداريکنید،	
• طراحيمعماريبهگونهايکهاحتیاجاتآبيراکمکند،	
• طراحيبناوزیربنادرجهتجمعآوريفاضالبجهتبازیافت.	

ث(مدیریتفاضالب:
• ازتصفیهفاضالبمطمئنشوید،	
• کیفیتفاضالبتصفیهشدهرابازرسينمایید،	
• سیستم	 نیست، دسترس در شما محدوده در فاضالبي تصفیه دستگاه هیچ اگر

فاضالبراخودتاناحداثنمایید)مناسبباهزینهپایین(،
• ازآبتصفیهشدهدرآبیاريزمین،سرویساستحماموغیرهاستفادهنمایید.	

ج(مراقبسموميکهممکناستدربنايمربوطهباقيبمانند،باشید.
3-1-3- طراحی و ساخت فضاهای ورزشی سبز

خالصه ذیل مراحل در سبز ورزشی فضای یک ساخت و طراحی اصول کلی بهطور
میگردد:

ویجنسناکما
یبایناکم طراحی ساخت يرادربهرهب

شکل 44. فازبندی پروژه احداث فضای ورزشی 
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همانطورکهدرشکلمفهومیباالنشاندادهشدهاست،فرآیندساختشامل۴مرحله
اصلیمیباشدکههریکدارایاصولوضوابطخاصیاست.بهنحویکهعدماجرایاصول
وضوابطدرهرمرحله)گام(منجربهتضعیفسایرمعیارهاخواهدشد.برایناساس،یک
ورزشگاهزمانیسبزقلمدادمیشودکهدرتمامیمراحل،اصولومعیارهایموردنظربهدقت

رعایتشدهباشند.
الف( مکان يابی فضاهای ورزشی

موقعیتمکانينکتهحساسیکبنایارویدادورزشياست.موقعیتمکانينهتنهااثرات
محیطزیستی،بلکهدسترسیآسانونزدیکيآنبرايکاربرانواثراتزیباییشناسیآنرا
یا یارویدادراکاهشدادهو تاثیرمنفيآنوسیله انتخابمکانميتواند مشخصميکند.
تشدیدنماید.یکمحلبيعیبازلحاظمحیطزیستیمعموالًازلحاظمالينیزبيعیباست.
بایدمعیارهايانتخابدرطيفرایندتصمیمگیريبهکاربردهشوند)بهبخشدوممراجعهشود(.

هدفآناستکه:

●  باانتخابمناسبترینمکان،اثراتمحیطزیستیراکاهشداد.
●  سرزمینهايویژهواکوسیستمهایمنحصربفردرانگاهداريوحفاظتنماییم.

ب( طراحی و ساخت فضاهای ورزشي
تشکیل را ورزشي سازمان یا رویداد هر بخش رویتترین قابل ورزشي ساختمانهاي
منبع بالقوه بهطور آنها مدیریت فرآیندهاي و مصالح ساختار، مکاني، موقعیت ميدهند.
مزاحمتوآسیبباالیيراتشکیلميدهند.هنگاميکهاینقبیلرویدادهایاسازمانهاي
ورزشيبهصورتقابلقبولیابهطورجديبرنامهریزينميشوند،اینآسیبهاشاملاتالف

زمین،آسیببهچشماندازها،مصرفزیادانرژي،آلودگيواتالفمنابعماليميباشند.
هدفآناستکه:

● ازبرگزاریمسابقاتواردوهایورزشیدرمکانهاینامناسبپرهیزشود.
●اثراتمربوطبهموقعیتمکانيکاهشیابد)چشمانداز،کاربريسرزمین(.

●مصرفانرژيبهحداقلبرسد.
●آلودگيکمشود.
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بناهاي از بهواسطهپرهیز اجازهميدهد بهسازماندهندگان برنامهریزيسالم همچنین
بامساحتبیشازاندازه،هزینههاراکاهشداده،وعملیاتوهزینههايسرباررابهحداقل

برسانند.

جدول 20. معیارها و ويژگی های ورزشگاه سبز در فاز طراحی

توضیحمعیار / ویژگی 

انعطافپذیری

یکمجموعهورزشیایدهآل،مجموعهایاستکهبهگونهایطراحیشودتا
دربرابرنیازهایمتغیروگوناگونقابلانعطافباشد،برایطراحانومعماران
کاربرد که است اقتصادیطراحیمجموعههایی بُعد از مرحله حساسترین
یک قطعًا سازند. برآورده را متعددی نیازهای میتوانند و دارند چندمنظوره
مجموعهچندمنظورهدارایطراحیمناسب،بسیارمفیدترواقتصادیترازچند
مجموعهتکمنظورهوارزاناست.نمونههاییازایننوعطراحیهابهشرح

ذیلهستند:

	استادیومهایسرپوشیدهدارایصندلی،خطوطمسابقاتدو،دیوارهایصعود
غیرثابتوقابلتغییر؛

	،اسکیت مسابقات برای استفاده قابل غیرسرپوشیده پیستهای
دوچرخهسواریودارایزمینهایپوشیدهازچمنبرایمقاصدوبازیهای

گوناگون.

تداومپایداری

درطراحیهرمجموعه،فرصتهایزیادیبرایتداومپایداریبیشتروجود
دارد.یکساختمانرامیتوانبهگونهایطراحیکردکهبرایروشناییو
گرمایش،حداکثراستفادهراازنورخورشیدداشتهباشد.همچنینمیتوانبه
کرد جلوگیری گرما هدررفت از سرما فصل در مانع یک یا درختان کمک
ویادرآبوهوایگرمتاحدممکنفضاراخنکنگهداشت.سیستمها،
نظر از ساختمان خود اندازه به نیز ساختمانی مصالح و مواد ماشینآالت،
موارد، از بسیاری در هستند. توجه قابل و مهم محیطزیستی و اقتصادی
اگر حتی میکاهد. عملیاتی هزینههای از محیطزیستی بهتر گزینه انتخاب
هزینههایاولیهسرمایهایبیشترباشند،تاسیساتآبوانرژییاعایقکاری
دست از را خود کارایی زمان گذشت با و تدریج به است ممکن ساختمان
یاکاالی ارزانییکشیوه به بدهند.دربرخیمواردممکناستگزینهای
سنتینباشد.فایدهبیشترآنگزینهمیتواندوجودهوایپاکتریاسالمتربا

داشتنسهمیکمتردرایجادمشکالتمحیطیباشد.
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بهرهوریدرانرژی

سیستم گرمایشی، سیستمهای کارایی و بازدهی بهبود در گام مهمترین
تهویههواوسرمایشی)که60درصدانرژیساختمانمعمولیرابهمصرف
میرسانند(کاهشمیزاننشتهوااست.باجلوگیریازنشتهوایبیرون
بهداخلساختمانوکاهشگردشهوا)اعمازهوایگرمیاسرد(میتوان
خروجوورودهوارادرداخلساختمانکنترلکرد.برایمسدودکردنراههای
خروجیاورودهوابایدتماماتصاالتمیانیکسطحیایکشیءباسطحیا
شیءدیگرراازنظروجودترکیاشکافبررسیکرد.اینبررسیپنجرهها،
دربها،سیستمتهویههوا،اتصاالتوشکافهایمیاندیوارها،مسیرهای
نصبدستگاههایخنککنندهومجاریعبورسیستمهایبرقساختمانرا
شاملمیشود.شکافهاودرزهارامیتوانباانواعنوارها،درزگیرهاوعایقها

مسدودکردیاازانواعمدلهایجدیدوبیمنفذاستفادهکرد.

جدول 21. معیارها و ويژگی های ورزشگاه سبز در فاز ساخت

در طي این فاز، ممکن است سوانح و اختالالت به وقوع بپیوندد، مانند انتشار تصادفي 
مواد سمي، ترافیک فزاینده، خاك برداري، یا سرو صدا. برنامه ریزي بي نقص و موشکافانه 
براي ساخت و ساز نه تنها قادر به حفظ محیط زیست، بلکه قادر به حفظ زندگي کارگران 

و مردم مجاور پروژه نیز مي باشد. 

◼  مراحل ساخت: 

	ساختوسازرادرزمانيانجامدهیدکهبهافرادوحیاتوحشاسترسکمتریوارد
شود.
	.درصورتنیاز،عایقهایصوتیرانصبکنید
	.برايمدیریتخاکبرنامهریزيکنید
	.ازماشینآالتمناسباستفادهکنید
	.تاحدامکان،ازمصرفموادسمياجتنابکنید
	،برایمدیریتتماممواديکهدرمحلکاراستفادهميشوندبرنامهریزيکنید)انبار

مصرف،تخلیهوتصفیه(.
	.ازاینکهپروژهمطابقبابرنامههايساختمانياست،اطمینانحاصلکنید
	.ازتکنیکهاومصالحسالمبهلحاظمحیطزیستیاستفادهکنید
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◼  برنامه ریزی برای ساخت:
	،ارزیابینیازواقعيبهبنايجدید
	،فرصتاستفادهیابازسازيبناهايموجود
	،تعیینوسعتبنا
	،)تعیینکاربريهاونیازهايآتيبعدازرویداد)درموردرقابتهايبزرگورزشي
	استفادهازتأسیساتموقتيزمانيکهنیازبعديوجودندارد)درموردرقابتهاي

بزرگورزشي(،
	،انتخابمیانبناهايتکیاچندمنظوره
	،تنظیمبرنامهماليشاملهزینههايساختوساز،نگهداريوبهرهبرداري
	،اجتنابازساختوسازغیرقانونی
	،درنظرگرفتننگرانيهايمربوطبهانرژيوبهویژهمالحظاتحرارتي
	و خورشیدي انرژي مانند محیطزیستی لحاظ به سالم فنآوريهاي تشویق

پمپهايحرارتي،
	،پیشبینیفازعملیاتيسالمبهلحاظمحیطزیستی
	،پیشبینیاقداماتجبرانيوبازسازيدرصورتنیاز
	:انتخابمصالحساختمانيبامشخصاتذیل

ـمصالحيباکارآیيحرارتيمناسب.
ـموادبازیافتشدهومصالحقابلبازیافت.

ـاقالمبادوام،بهراحتيقابلتعمیریاقابلتعویض.
ـمصالحعاريازفرآوردههايخطرناکیاسمي.

	،انتخابفرآوردههایيکهبهمانندموادزائدخطرناکنیازبهدورریزينداشتهباشند
	،استفادهازمصالحقابلدسترسدرمنطقه
	.برنامهریزیبراییکپارچگيمعماريباچشماندازاطراف
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پ( بهره برداری از فضاهای ورزشي
فازبهرهبرداريمعموالًطوالنيترینبخشدرطولعمریکبناميباشد.بناباآب،انرژيو
دیگرکاالهاتامینميشود،تجهیزاتنگهداريميشوندوزبالههادفعميگردند.بنا،تمرینها
ورقابتهايورزشيرامیزبانيمينماید.امکانآنوجودداردکهبرايتمامياینفعالیتها

»گاميسبز«اختیارنمود.
مراحل:
	:صرفهجویيدرمصرفانرژيبا
سیستمهايسرمایش،گرمایشوتهویه- 
سیستمهايروشنایي- 
سیستمهايآبگرم- 
تجهیزات- 
	:کاهشخطرناشيازموادشیمیایي
برايموادشیمیایيخطرناکجایگزینیافتهیاازآنهااجتنابکنید.- 
آنهارابهدقتانبارکنید.- 
شیوهنامههایمصرفوقوانینبهداشتوایمنيمحليرادنبالکنید.- 
اطمینانحاصلکنیدکهبهروشمناسببهلحاظمحیطزیستیدفعو- 

تصفیهميگردند.
	.سروصداواغتشاشاتراکمکنید

3-1-3-1- فضاها و تاسیسات ورزشی ويژه
فضاهاوتاسیساتساختمانیبهلحاظاثراتيکهبرمحیطزیستایجادميکنند،متفاوت

هستند.
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جدول 22. مالحظات محیط زيستی برای فضاها و تاسیسات ورزشی ويژه

زمین هاي بازي روباز )چمن، پوشش هاي مصنوعي، زمین هاي تنیس و غیره(
	.گونههايچمنبوميراانتخابکنیدکهنیازبهآبکمتريدارند
	)آبیاريدرخاللفصلخشکراکمکردهوازسیستمهايآبیاريکهتبخیر)پخش

رامحدودميکنند،استفادهکنیدودرطولخنکترینزمانروزآبیاريراانجام
دهید.
	.استفادهازآفتکشهاوکودهايشیمیایيرامتوقفویادستکممحدودکنید
	از( کنید حاصل اطمینان مجاور سطوح اکولوژیکي برنامهریزي و مدیریت از

معرفي را مختلف گیاهي گونههاي کنید، پرهیز کودهايشیمیایي و آفتکشها
کنیدوغیره(.

سالن هاي ورزشي سرپوشیده )سالن ژیمناستیک، استخر شنا، پیست هاي 
برفی و یخی و غیره(

	.ازانرژيخورشیديبهرهبگیرید
	.تعادلانرژيدرساختمانراکنترلکنید
	.وسایلوتجهیزاتکممصرفرامعرفيکنید
	.ازسیستمتصفیهايجایگزین)فاقدگازکلر(برایپاکیزهنگهداشتنآباستفادهکنید
	.)موادخنککنندهفاقدکلر-فلوروکربنراانتخابکنید)برايپیستهايیخي

مسیرهاي روباز )دو، اسب سواري، دوچرخه سواري در کوهستان(
	.بادوريازاکوسیستمهایحساسومناطقطبیعیبکر،ازفرسایشجلوگیريکنید
	.اززیستگاهحیاتوحشدوريکنید
	.مسیرهايبدونآسفالتراطراحیوایجادکنید
	دادن آگاهي طریق از دهید، ترویج ورزشکاران بین در را اکولوژیکي رفتارهاي

و  زباله و حفظ پوشش گياهي  قبيل جمع آوري  از  در مورد مسائلي  آنها به
جانوري.
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مسیر اسکي )اسکي آلپاین، پرش با اسکي، دوگانه زمستاني و غیره(
	.ساختمسیرهايجدیدرامحدودکنید
	.درانتخابمحلبرايمسیرهايجدیدبادقتعملکنید
	.ازماشینهايبرفسازبامصرفآبکماستفادهکنید
	.مصرفموادشیمیایيسختکنندهبرفراحذفکنید

ورزش هاي آبي )قایق راني، موج سواري، کرجي راني و غیره(
	،ازایجاداسکلهدرمناطقحساسدوريکنید)بهویژهدرمناطقتاالبي

کرانههاوسواحلطبیعيوغیره(.
	،ازفرآوردههايگندزدااجتنابکنید)خصوصاًآنهایيکهحاويآرسنیک

جیوهیاترکیباتآليهستند(.

	دسترسيبهمسیرهايآبي،دریاچههاویامحدودههايآبيرادرطيدوران
بحرانبرايپوششگیاهي،ممنوعکنید)مانندزمانتولیدمثل(.

3-1-3-2- طراحی محیط زيستی و انرژی
نظر از پایدار مکانهایی به ورزشی مجموعههای تبدیل برای دیگر مناسب سازوکار
لید گواهینامه رسمی الگوی است. انرژی و محیطزیستی طراحی طریق از محیطزیستی
استاندارد میکند. فراهم ورزشی مجموعههای برای مناسب و قانونی چهارچوبی )LEED(
محیطزیستی پایدار طراحی روی بر که است بینالمللی شناختهشده چهارچوب یک لید؛
ساختمان،عملکرد،کارکردونگهداریتمرکزدارد.باایجادانواعمختلف)مثاًلساختوساز
بازسازیبناهایموجود(وسطوحمختلفگواهینامه)طالیی،نقرهایوپالتینی(، یا جدید
LEEDتالشداردتاهمهمالکانساختمانهاراتشویقکندکهبهبودکیفیتمحیطزیست

انرژی،آبومنابعطبیعی؛تلفیقطراحی از رادراولویتقراردهند.مانند:استفادهکمتر
محیطزیستیبرایمولفههایجدیدساختمانی؛واصالحناکارآمدیهایعملیاتی)پیوست۵(.
پارکملیبیسبالواشنگتن)MLB(نخستیناستادیومحرفهایبودکهبهگواهینامه
از۱۲استادیوم ازآنزمانبیش لیددرسال۲۰۰8دستپیداکردو ساختوسازجدید
وزمینورزشحرفهایوبیشاز۲۴مکانورزشیدانشگاهیدرکلآمریکابهگواهینامه
LEEDدستپیداکردهاند.استادیومدانشگاهتگزاسشمالیاولینمکانورزشیبودکهبه
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گواهینامهپالتینیوملیددرسال۲۰۱۱دستیافت.اینورزشگاهازانرژیبادیبرایتامین
برقموردنیازخوداستفادهمیکندوبهعنوانیکالگویساختمانسبزدرتگزاسشناخته
میکنند بازطراحی را خود عملیات ورزشی مکانهای گواهینامه، دریافت از پس میشود.
تااستفادهازمنابعرابهحداقلبرسانند.مثاًل،مینسوتاتوئینزیکسیستمنوآورانهرابرای
مدیریتمصرفآبطراحیکرد–آنهاآببارانراازنقاطمختلفورزشگاهجمعآوریکرده،

تصفیهمیکنندوآنرابرایآبیاریوتمیزکردنمحوطههااستفادهمیکنند.
مدیریتمجموعههاوباشگاهها،نسبتبهمدیریتومصرفبهینهانرژیاقدامنمودهو

اقداماتذیلرامدنظرقراردهند:

روشنایی تامین برای بیوگاز( خورشیدی، )سلولهای تجدیدپذیر انرژیهای از استفاده   ●
محوطهها؛

●   بهینهسازیمصرفانرژیبرقبااستفادهازالمپهایDEL)کممصرف(؛
●   استفادهازآبگرمکنهایخورشیدی؛

●  استفادهازاستخرومخازنذخیرهآب)ذخیرهآبباران(درفصولکمآبیبرایآبپاشیمانژها؛
●  سرویسوتعمیرتجهیزاتبرایکاهشمصرفوافزایشراندمان؛

●  عایقبندیسقفهابرایحفظدمادرزمستانوجلوگیریازافزایشبیرویهدمادرتابستان؛
●تمیزکردنپنکههاوفنها)وجودجرموگردوغبارسببافزایشمصرفدستگاههامیگردد(؛
●حفاظتپنجرههاازنورآفتاببرایمحدودکردناستفادهازسیستمسرمایشیبهوسیلة

سایبان،پرده،کرکره،حفاظ،صفحاتبازتابندةگرماو...؛
●  آموزشمصرفبهینهموادوانرژیبهکارکنان؛
●  نصبترموستاتهایاتوماتیکوتنظیمآنها؛

●  خاموشکردنسیستمگرمایشیحتیاالمکاندرشبودرروزهایآخرهفتهوتعطیالت؛
●خودداریازگرمیاسردکردنفضاهاییکهمورداستفادهنیستند.مانندانباریهاییکه

محتویاتداخلآنهابهدما)سردیاگرم(حساسنیستند؛
●خودداریازاستفادهازبخاریهایبرقی؛

●خاموشکردنالمپهاووسایلبرقیغیرضروریدرتابستانبهمنظورکاهشگرما.
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ـ المپ رشته ای
درالمپهایرشتهای،جریانبرق،رشتهفلزیداخلحبابراگرممیکند.اینرشته،
ملتهبوسفیدمیشودوازخودنوربازتابمیکند.امافقط۰۱درصداینبرقبهنورتبدیل

میشودومابقیآنبهگرماتبدیلمیشوند.
ـ المپ های کم مصرف )فلويورسنت(

اینالمپهافقطیکچهارمتایکسومانرژیالمپهایرشتهایرامصرفمیکنندوعمر
آنهانیز۰۱برابرطوالنیتراست.نقشاینالمپهادرحفاظتازمحیطزیستفوقالعادهاست.
کاربردیکالمپفلویورسنتمتراکم۰۲واتیبهجاییکالمپرشتهای۵7واتی،منجربه
نیروگاهیزغالسنگ اگرسوخت برقمیشود. ۰۵۵کیلوواتساعتصرفهجوییدرمصرف
باشد،اینصرفهجوییمعادلنسوزاندن۰۰۲کیلوگرمزغالسنگاستکهمانعانتشارحدود

۰۲۵کیلوگرمکربندیاکسیدو8کیلوگرمدیاکسیدگوگرددرمحیطزیستمیشود.
ـ المپ هالوژنی

ایننوعالمپهابرایمکانهاییکهنیازبهنورباکیفیتویامتمرکزدارند،مناسبهستند.
ایننوعالمپاندکیباصرفهترازالمپهایرشتهایمعمولیهستند،امانهبهاندازهالمپهای

فلویورسنت.

◼ استفاده از پنجره های باصرفه
ـ شیشه های چندجداره:

شیشههایدوجداره،۲برابرشیشههایسادهعایقهستند.بههمینترتیب،افزودن
جدارهسومیاچهارمشیشهمیتواندایننسبتراافزایشدهد.

ـ ضخامت فضای بین جداره ها:
دارد. انرژی بازده بر زیادی تاثیر دوجداره قابهایشیشههای بین هوای فاصله
یکفضایبسیارباریک،بهعلتانتقالحرارتآسانبهخوبیعایقبندینمیشود.در
طولسالهایدهه۰79۱،بسیاریازتولیدکنندگانپنجرهها،ضخامتفاصلههوایی
شیشههایدوجدارهرااز6میلیمتربه۳۱میلیمترافزایشدادند.بههرحالاگرفاصله
هواییبسیارزیادباشد،حلقههایهمرفتیبینالیههایشیشههابهوجودمیآید.اگر

فاصلههایهواییبیشاز۵۲میلیمترباشد،بهرهانرژیزیادیندارد.
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ـ گاز کم رسانا: 
اگردرشیشههایدوجدارهازگازیمانندآرگون)کهرساناییآنکماست(،بهجای
قابلتوجهیکاهشمییابد.گازهایمورد بهمیزان اتالفحرارت استفادهشود، هوا
)rK(کریپتون،)6FS(استفادهدیگرعبارتنداز:کربندیاکسید،هگزافلوریدگوگرد

ومخلوطیازآرگون–کریپتون.
ـ شیشه های رنگی:

سالیانمتمادیازشیشههایرنگیبرایکاهشبهرهگرمادرساختمانهایتجاری
ازپیشدرفروشگاههای استفادهمیشد.اکنونپنجرههایپیشرفتهکمرنگتر،بیش
این اینپنجرههابیشترمناسبآبهوایگرمهستند. یافتهاست. ساختمانیرواج
شیشههایجدید،بهرهگرماییخورشیدیراکاهشمیدهند،بدونآنکهازمیزان

قدرتدیدبکاهند.

◼ استفاده از وسايل باصرفه انرژی
خرید در یا و کنید خریداري را پایین انرژي مصرف برچسب با برقی تجهیزات
تجهیزاتموردنیازخود،مواردیراانتخابکنیدکهراندمانمصرفانرژیآن هامطلوب
ومناسبباشد.تالشکنیدتادستگاههاییراکهخریداریمیکنید،دارایبرچسب

انرژیB،AویاحداقلCباشندوازآنپایینترنباشند.

3-1-3-3- مديريت انرژی در سازه های ورزشی
مدیریتانرژیبهمفهوممصرفمنطقیواثربخشانرژیبهمنظورافزایشسود)کاهش
هزینه(وتقویتجایگاهرقابتیویاتعدیلوبهینهسازیمصرفانرژیواستفادهازسیستمهاو
رویههاییاستکهنیازهایانرژیرابهازایتولیدواحدمحصول،باثابتنگاهداشتنیاکاهش

هزینههایتولیدشدهکاهشدهند.مراحلمدیریتانرژیعبارتنداز:
۱ اعمالکنترلبررویمصرفانرژی..
۲ سرمایهگذاریدرذخیرهانرژی..
۳ نگاهداریوحفظکنترلرویمصرفانرژی..
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برایتولیدکاالهايورزشی،ادارهکردنرویدادهایورزشيوامکاناتمربوطهوجابهجایي
افرادومحصوالتبهمحلرویداد،انرژیمصرفمیشود.بهماننددیگرفعالیتهايانساني
انرژيمصرفيعمدتاًازمنابعتجدیدناپذیرتولیدميگردد.حتياگرسازمانهايورزشيقادر
نیستندتاثیريبرسیاستهايکالنانرژيیکمنطقهاعمالکنند،ولیکنميتواننددرمقام

خودعملکنند.
اهدافآناستکه:

●  کاهشمصرفانرژي.

●   تشویقانرژيهايتجدیدپذیروفنآوريهايجدید.
●   ترویجامکاناتوتجهیزاتبانیازانرژيپایینتر.

هدفاصلیمدیریتانرژیدرسازههایورزشیکمکبهمسئولینبرایمدیریت،نظارت
وتقلیلمصرفانرژیاست.بهطورمثالمیتوانگزینههایگستردهارتقایآگاهیکارکنان
وورزشکاراندرموردآیندهانرژی،وبهینهسازیوضعیتسامانههایگرمایشیوسرمایشیرا
بررسینمود.آشناییمدیرانبهروشهایپیشنهادیدرشناساییروشهایممکن،میتواند
به وهمزمانکمکشایانی تقلیلدهد، میزانوسیعی به را هزینهجاریسوختمصرفی

مدیریتمالیورزشگاهشود.اینروشهارامیتواندرچهارحیطهاصلیخالصهنمود:
تشخیصوسرمایهگذاریهایموثردرکاهشمصرف؛	•
ارتقایآگاهینسبتبهمسالهانرژی؛	•
نظارتبرمصرفسوختوبرق؛	•
بهینهسازیوادارهسامانههایآسایشدهنده.	•

باانطباقوبهاجراگذاردناینروشهاقادرخواهیمبوددرورزشگاههابین۱۵تا۲۵
درصدتقلیلدرمصرفانرژیبهوجودآوریمودرمیانمدت،ارتقایوضعیتاقتصادیهمراه
سالنهای برای محیطی مطلوب باشیم.شرایط شاهد را محیطزیست در پایداری ایجاد با

ورزشی،درجدولذیلارایهشدهاست.
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جدول 23. شرايط محیطی مطلوب سالن های ورزشی

دمای مطلوب فضاها
)سانتی گراد(

میانگین تعداد 
دفعات تعویض 
هوا)1( در ساعت

تهویه)2( هوای محل )مترمکعب 
در دقیقه( به ازای هر نفر

0/85–0/55)3(203-10سالنورزشی
2220/2–18قسمتاداری

2250/75–18سرویسهایبهداشتی
40/2)4(27–21رختکنودوش
2270/75سالنلستخر

خارج به نظر مورد فضاي از باید که است هوایي مقدار هوا؛ تعویض از منظور :)۱(
ساختمانتخلیهشود.دراینقبیلفضاها)شاملتوالت،حمام،ومکانهایيکهبويتعفنو
دودوگازهايحاصلازاحتراقدرآنهاایجادمیشود(بایدبااستفادهازهواکشیافنکه
حجموظرفیتآنباتوجهبهحجمفضاتعیینمیشود،هوايمحلرابهبیرونازساختمان
به برگشتیمربوط کانالهای با اماکن قبیل این نبایدهوای بنابراینهیچگاه نمود، تخلیه

دستگاههایتهویهدرارتباطباشند.
)۲(:منظورازتهویه؛مقدارهواییاستکهبهصورتاجباریتوسطفنبهداخلفضای
تهویه برای نیاز مورد هوای حجم میشود. فرستاده سرمایش و گرمایش برای نظر مورد
سالنهای قبیل از فضاهایی میگردد. تعیین زیربنا وسطح محل ارتفاع برحسب فضا هر
ورزشیچندمنظوره،سالناستخر،قسمتاداری،غذاخوری،رختکنوفروشگاهوغیرهتوسط

دستگاههایتهویهتغذیهمیشوند.
)۳(:درشرایطیکهتراکمجمعیتتماشاچیزیادوکشیدنسیگارمجازباشد،هوای

تازهتا۱/۵مترمکعبدردقیقهبایدافزایشیابد.
)۴(:پیشبینیتهویهباظرفیتنهایی۱۰باردرساعتتوصیهمیشود.
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الف( اقدامات مديريتی سبز در استخرهای شنا
هریکازانواعاستخرهایشنادارایتاثیراتمحیطزیستیخاصخودهستند.یکمکان
چندمنظورهبهطورمتوسط۱۱درصدبهترازاستخرشنایسرپوشیدهامتیازمیگیرد.بهنظر
میرسدیکشناگردرفضایبازنسبتبهیکشناگردراستخرسرپوشیده۱7درصدتأثیرات

محیطزیستیکمتریایجادمیکند.

 شکل 45. نمودار تأثیرات محیط زيستی استخرهای چندمنظوره سرپوشیده و فضای باز

بااینحال،درهرمترمربعمساحتاستخر،تفاوتمحسوسیوجوددارد:
ساختمانهایچندمنظورهبهدلیلعملکردهایاضافی،بیشترینتأثیراتمحیطزیستی	•

رابراساسهرمترمربعدارند.
استخرهای	• به تأثیراتمحیطزیستیکمترینسبت بهمراتب، باز استخرهایفضای  

سرپوشیده)براساسهرمترمربع(دارند.زیراساعاتکارآنهادرسال،بسیارکمتراست.
از آنها دفع وهمچنین استخرها در آبها کیفیت وحفظ موادشیمیایی از استفاده
یکسو،وکنترلکیفیتهوایدروناستخرهاازجملهمواردهزینهبروچالشزابرایاین
صاحبان به را زیادی کمهزینه اقدامات میتوان منظور همین به میروند. شمار به مراکز
ودستگاهها،سیستمهای وسایل تمام انرژی و کرد پیشنهاد مراکزی گردانندگانچنین و
روشناییوگرمایشیمرکزراازنظرکارآییوکممصرفبودنکنترلکرد.دراینراستابه
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مواردذیلبایدتوجهکرد:
پمپهاومبدلهایحرارتی	•
سیستمهایآبگرم	•
پمپهایکممصرفوکمصدا	•
عایقهایحرارتیکهباعثحفظگرماوجلوگیریازتبخیرآبوموادشیمیاییمیشوند.	•
سیستمهایمدیریتانرژیکهمیتواندبهراحتیوبراساسنیازمرکز،بروندادانرژی	•

راافزایشیاکاهشدهد.
متوسط( )مقیاس شنا استخرهای برای محیطی کلیدی ،شاخصهای ذیل درجدول

آوردهشدهاست.
جدول 24. شاخص های کلیدی محیطی – استخرهای شنا )مقیاس متوسط(

جنبه 
واحددامنهمیانگینشاخص کلیدیمحیط زیستی

الکتریسیته)برق(
5/3kWh/visitor–3/52/3میزانمصرف/نفر

1100kWh/m2-780300میزانمصرف/مساحتاستخر

سوخت

230m3 gas eq./m3-16490میزانسوخت/مترمکعبآبدرسیستم

/.2/6m3 gas eq–10/5میزانسوخت/نفر
visitor

340m3 gas eq./m2-230130میزانسوخت/مساحتاستخر

میزانانرژیوابستهبهساختمان/انرژی
340GJ/m2-15130مساحتاستخر

آب
120litres/visitor-8050حجمآبمصرفی/نفر

%60-3521درصدآبجذبشده/نفر

پسماند
-200grams/vis-6015پسماند/نفر

itor

%50-3210درصدضایعاتتفکیکی

مجموعکربندیاکسیدتولیدشده/کربندیاکسید
 / 6km CO2-4/22نفر)بدوندرنظرگرفتنحملونقل(

visitor
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◼ گرما و تهويه
-درجهترموستاتراهنگامشبکمنکنید،زیراگرمکردنمجددآباستخرهماناندازهیاحتیبیشتر

هزینهدربرخواهدداشت.
-دستگاههایتنظیمکنندهرطوبتهواراخاموشنکنید،زیراهزینهخسارتهایناشیازرطوبتاز

هزینهاستفادهازدستگاههایرطوبتزدابیشتراست.
-ازدستگاههایرطوبتزداییاستفادهکنیدکهنسبتبهدستگاههاییکههوایسردوخشکبیرون

راگرموبهدرونساختمانهدایتمیکنند،انرژیکمتریرابهمصرفمیرسانند.
-ازسیستمهایگرمایشیهوابههواکهدرآنهاازگرمایهوایمرطوبخروجیبرایگرمکردن

هوایسردواردهاستفادهمیشود،بهرهبگیرید.
-ازپنکههایسقفیکههوایگرمتررابهسمتپایینوسطحعرشهاستخرهدایتمیکننداستفادهکنید.
-پوشاندنسطحاستخرمیتوانددرکاهشهدررفتگرماوجلوگیریازتبخیرآب،بسیارمؤثرباشد.

◼ روشنايی
-درنصبسیستمروشناییساختمانرعایتفاصلههاودقتدرچینشونصبالمپهابسیاراهمیت

دارد.بهگونهایکهبتوانازهردوتاسهالمپیکیراکهموردنیازنباشدخاموشکرد.
-المپهایداخلآبرادرصورتیکهنیازنباشد،خاموشکنید.

-ازلوازمواتصاالتهالوژنیفلزیبرایروشناییسقفساختماناستفادهکنید.
◼ حفظ و صرفه جويی در آب 

-پوشاندناستخرهامؤثرترینشیوهحفظآبوجلوگیریازتبخیرآناست.همچنیندرچارچوب
محدودیتهایموجوددرزمینهمقرراتکیفیتآبمیتوانبااستفادهازیکسیستممداربستهاین
هدفراتحققبخشید.باپوشانیدنرویاستخرمیتوانضمنجلوگیریازتبخیرآبونیازبهگرم
استخرهامؤثرترینوکمهزینهترینشیوه پوشانیدن داد. راکاهش کردنآنهمزمانرطوبتزدایی
برایحفظانرژیاستودورهبازگشتسرمایهدرصورتاستفادهازاینتکنیکبستهبهاندازهاستخر،
نوععایقوتعداددفعاتاستفادهبینششماهتاسهسالاست.ترفنداستفادهکارآمدازپوشاندناستخر

مستلزمروشسادهسریعگستردنوجمعکردنآناست.
◼ مواد شیمیايی سمی و خطرناک

-امروزهبسیاریازصاحباناستخرهاازمصرفگازکلرخودداریمیکنند.استفادهازجایگزینهایی
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غیرازکلرکهارزانترومؤثرترهستندتوصیهمیشود.بسیاریازاستخرهایشهریواستخرهای
مخصوصمسابقاتدرسیستمهایتصفیهآبخودازگازازنوبرومکههزینهکمتروتأثیربیشتری
دارنداستفادهمیکنند.باتولیدمداومبرومبهروشالکترونیکیوازطریقگردشآب،سیستمتصفیه
آب60درصدکمترازتصفیهکنندههایاستانداردموادشیمیاییمصرفمیکنند.عالوهبراینکهآب

استخرکمترنیازبهتعویضدارد.

ب( شرايط محیطی مطلوب در سالن های ژيمناستیک
اینسالنهاهمانندسایرسالنهایورزشی،بایدموضوعاتیهمچوناستفادهمعقوالنهاز
آبوانرژی،کاهشصداهایمزاحم،اصالحسیستمروشنایی،برنامهریزیبرایحملونقل
ضابطهمند،یافتنوانتخابمحلمناسببرایاحداثسالن،اجتنابازاستفادهازموادمضر
وخطرناکوبرنامهریزیبرایاستفادهبهینهازساختمانهاوتأسیساتمربوطهراموردتوجه

قراردهند.
◾  استفادهچندمنظوره:سالنهایژیمناستیکبایدبهگونهایطراحیشوندتاامکان
برایاستفادهکنندگاندرردههایسنیمختلفدرآنهامیسر ازورزشها اجرایبسیاری
باشد.اینسالنهاهمچنینبایدقابلیتانطباقبااولویتهایمتغیرفعالیتهادرطولزمان
راداشتهباشند.درمجموعههایبرخوردارازاستانداردهایپایداری،کاربرانمختلفوسطح
آنهاموردتوجهقرارمیگیرد)براینمونهرقابتکنندگاندبیرستانی،دانشگاهیباکاربرانی
کهبهطورتفریحیازآناستفادهمیکنند(.همچنینضروریاستتاانجامهمزمانچند
فعالیتونیزسهولتانجامتغیراتیاتعمیراتالزمدرطراحیایناماکنمدنظرقرارگیرد.

تمرینات انجام برای سالن هوای که کرد پیدا اطمینان باید سالن: هوای کیفیت  ◾
برای انتخابمحلمناسب ازکیفیتمطلوبیبرخورداراست. پرتحرکورزشژیمناستیک
احداثسالن،دقتدرانتخابرنگ،موادومصالحبهکاررفتهدرنمایساختمان،تهویهمنظم
ژیمناستیک  بایددرسالنهای مواردیهستندکه ازجمله استعمالدخانیات ومنع هوا

مدنظرقرارگیرند.
◾کفپوش:انواعمتنوعیازکفپوشساختمانوجوددارندکههرکدامدارایعملکرد
ویژه،قیمتوویژگیهایمحیطزیستیمتفاوتیهستند.هنگامانتخابکفپوشساختمان،
فایدههاوآثارموادمختلفنظیرچوب،بتنیاموادمصنوعی،ارزیابیدقیقدرخصوصطول

عمرمفیدواقعشود.
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جدول 25. شرايط محیطی مطلوب ژيمناستیک

دما به درجه 
سانتی گراد

رطوبت 
روشناییبه درصد

میزان 
تعویض هوا

ویژگی 
بازی 
از نظر 

اکوستیک میانگینمیانگین
به لوکس

نور طبیعی و 
جهت گیری تمرینی و 

رقابتیتفریحی

2140400-800
1400برایمسابقات
بینالمللی،المپیکو
پخشتلویزیونی

شمالی–جنوبی
ونورغیرمستقیم

0/85مترمکعب
هوایتازهدرهر
دقیقهبهازایهر

نفربازیکن

بازیدر
سکوت
کامل

پ( شرايط محیطی مطلوب در بدنسازی
سالنهای و )بدنسازی( ورزشی تمرینات سالن محیطزیستی تأثیرات بخش این در
محیطزیستی اثرات از انواعی شامل ورزشی رشته این میگردد. بررسی ورزشی مسابقات
)بهاستثنایزبالهوحملونقل(میباشد.بیشترینتأثیراتمحیطزیستییکمکانورزشی

سرپوشیده۳۲شاملگرمایش)معموالًگازطبیعی(وپسازآنبرقاست.

شکل 46. نمودار تأثیرات محیط زيستی سالن های تمرينی )بدنسازی(

 32- Indoor Sport Facility
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درجدولذیل،تعدادیازشاخصهایمهممحیطییکسالنتمرینورزشی)بدنسازی(
آوردهشدهاست.زمانمتعادلسازیشرایطمحیطیکهمیزانزمانیاستتاساختماندر

دمایمناسبنگهداریشود،بهطورمتوسطدوبرابربیشتراززماناستفادهاست.

جدول 26. شاخص های کلیدی سالن تمرينات ورزشی

واحددامنهمیانگینشاخص کلیدیجنبه محیط زیستی

الکتریسیته)برق(
44kWh/m2-2510میزانمصرف/مساحت

16kWh/h-7/33میزانمصرف/مدتمصرف

x 40-168میزانمصرف/مساحتدرمدتزمانWh/m2h

سوخت

حجم هر در گرمایشی انرژی مصرف
m3 gas 6–3/31/7ساختمان

eq./m3

m3 gas 2/1–1/61/1مصرفانرژیگرمایشی/ساعتگرمایش
eq./h

انرژیوابستهبه
ساختمان

0/2GJ/m2میزانانرژی/مساحت

x0/45میزانانرژی/مساحتدرمدتزمانMJ/m2h

300m3/m2-16045حجمآبمصرفی/مترمربعآب

جدول 27. شاخص های کلیدی سالن مسابقات ورزشی

واحددامنهمیانگینشاخص کلیدیجنبه محیط زیستی

الکتریسیته)برق(
55kWh/m2-3222میزانمصرف/مساحت

59kWh/h-3219میزانمصرف/مدتمصرف

x 27-16/59میزانمصرف/مساحتدرمدتزمانWh/m2h

سوخت

حجم هر در گرمایشی انرژی مصرف
m3 gas 3/6–2/21/3ساختمان

eq./m3

m3 gas 1/2–1/61/1مصرفانرژیگرمایشی/ساعتگرمایش
eq./h

270Liter/m2-195117حجمآبمصرفی/مترمربعآب
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درجدولذیل،استانداردهایمحیطیپیشنهادیبرایرشتهورزشیبدنسازیارایهشده
است.

جدول 28. شرايط محیطی مطلوب بدنسازی

دما به درجه 
سانتی گراد

رطوبت 
روشناییبه درصد

میزان 
تعویض هوا

ویژگی 
بازی 
از نظر 

اکوستیک میانگینمیانگین

به لوکس
نور طبیعی و 
جهت گیری تمرینی و 

رقابتیتفریحی

شمالی–جنوبی-1640300
ونورغیرمستقیم

1مترمکعب
هوایتازهدرهر
دقیقهبهازایهر

ورزشکار

بازیدر
سکوتکامل

نشانمیدهد. زیادی ورزشیگسترش مراکز و ورزشی وآبسالنهای انرژی مصرف
عواملیکهبیشتریننقشرادارند،عبارتنداز:

	.)عایقبندیساختمان)وسنآن
	.اگرتاسیساتمکانیکیوبرقی)نور،گرمایش،تهویه(براساسسطحاشغالمحاسبهشوند

برقی و مکانیکی تاسیسات از استفاده نحوه با میتوان را میزانصرفهجویی بیشترین
)نور،تهویه،گرمایشوبرودت(براساسسطحاشغالبهدستآورد.اینموردقطعاًدرمورد
ساختمانهاییکهتعدادساعاتکاربریکمیدارند،اعمالمیشود.برایساختمانهاییکه
روشنایی مانند کممصرف لوازم و تجهیزات فناوری از استفاده دارند، زیادی استفاده زمان
ورزشی سالن یک در متوسط بهطور میدهد. نتیجه سرعت به گرمایش بازیابی و LED

اقداماتصرفهجوییدرانرژینسبتبهسالنبدنسازیسریعتربهنتیجهمیرسد.
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ت( شرايط محیطی مطلوب در کشتی
درجدولذیل،استانداردهایمحیطیپیشنهادیبرایرشتهورزشیکشتیارایهشده

است.
جدول 29. شرايط محیطی مطلوب کشتی

دما به درجه 
سانتی گراد

رطوبت 
روشناییبه درصد

میزان 
تعویض هوا

ویژگی 
بازی 
از نظر 

اکوستیک میانگینمیانگین

به لوکس
نور طبیعی و 
جهت گیری تمرینی و 

رقابتیتفریحی

1640500

1000برای
مسابقات

بینالمللی،المپیک
وپخشتلویزیونی

شمالی–جنوبی
ونورغیرمستقیم

0/85مترمکعب
هوایتازهدر
هردقیقهبه
ازایهرنفر

بازیکن

بازیدر
سکوت

ث( شرايط محیطی مطلوب در کاراته

درجدولذیل،استانداردهایمحیطیپیشنهادیبرایرشتهورزشیکاراتهارایهشده
است.

جدول 30. شرايط محیطی مطلوب کاراته

دما به درجه 
سانتی گراد

رطوبت 
به 

درصد
روشنایی

میزان 
تعویض هوا

ویژگی 
بازی 
از نظر 

اکوستیک میانگینمیانگین
به لوکس

نور طبیعی و 
جهت گیری تمرینی و 

رقابتیتفریحی

1140500
1200برای
مسابقات

بینالمللی،المپیک
وپخشتلویزیونی

شمالی–جنوبی
ونورغیرمستقیم

0/85مترمکعب
هوایتازهدرهر
دقیقهبهازایهر

نفربازیکن

بازیدر
سکوت
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ج( شرايط محیطی مطلوب در فوتبال
کربن انتشار و محیطزیستی تأثیرات کلیدی، شاخصهای اساس بر بخش، این در
دیاکسیدتوسطیکباشگاهفوتبالبررسیمیگردد.بیشترینتأثیرمحیطزیستییکباشگاه
بعدیشامل موارد است. فوتبال باشگاه به برایرسیدن اعضاء نقل و فوتبالشامل:حمل
برق،گرمایشوحملونقلتیمهاوهوادارانبهبازیهایخارجازخانهمیباشدوسهمورد
پسماند،آبوتجهیزاتسیار)مانندماشینهایچمنزن(بهیکمیزانوازاهمیتکمتری

برخوردارهستند.

شکل 47. نمودار تأثیرات محیط زيستی يک باشگاه فوتبال

آوردهشده فوتبال باشگاه برای محیطی کلیدی مهمترینشاخصهای زیر، درجدول
است.

جدول 31. شاخص های کلیدی – باشگاه فوتبال

واحددامنهمیانگینشاخص کلیدیجنبه محیط زیستی

الکتریسیته)برق(
180kWh/m2-5330میزانمصرف/مساحتمحوطه

115kWh/member-7035میزانمصرف/تعداداعضاء

سوخت
یش/حجم ما فیجهتگر ژیمصر نر ا

9m3 gas eq./m3-4/13ساختمان



بسته شیوه انهم اهی محیط زیستی فعالیت اه و مشاغل)فعالت اهی  ورزشی(

156

1500-1229حجمآبمصرفی/تعداداعضاءآب
550litres/member

16Kg/member-104پسماند/تعداداعضاءپسماند

50Km/member-550010-650مسافتطیشده/تیمحملونقل

CO2

مجموعCO2تولیدشده/عداداعضاء
)باترانسپورت(

164

kg CO2 /member
مجموعCO2تولیدشده/عداداعضاء

80)بدوندرنظرگرفتنحملونقل(

درجدولذیل،استانداردهایمحیطیپیشنهادیبرایرشتهورزشیفوتبالارایهشده
است.

جدول 32. شرايط محیطی مطلوب فوتبال

دما به درجه 
سانتی گراد

رطوبت 
به 

درصد
روشنایی

میزان تعویض 
هوا

ویژگی 
بازی 
از نظر 

اکوستیک میانگینمیانگین

به لوکس
نور طبیعی و 
جهت گیری تمرینی و 

رقابتیتفریحی

1545300-500500-700
شمالی–
جنوبیونور
غیرمستقیم

1/5مترمکعب
هوایتازهدرهر
دقیقهبهازایهر

نفربازیکن

فضایپر
سروصدا

چ( شرايط محیطی مطلوب برای دو و میدانی
درجدولذیل،استانداردهایمحیطیپیشنهادیبرایرشتهورزشیدوومیدانیارایه

شدهاست.
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جدول 33. شرايط محیطی مطلوب دو و میدانی

دما به درجه 
سانتی گراد

رطوبت 
به 

درصد
روشنایی

میزان تعویض 
هوا

ویژگی 
بازی 
از نظر 

اکوستیک میانگینمیانگین

به لوکس
نور طبیعی و 
جهت گیری تمرینی و 

رقابتیتفریحی

15-2545200

400–500
ولیکن

برایپخش
تلویزیونی

1000تا1500

شمالی–
جنوبیونور
غیرمستقیم

0/85مترمکعبهوای
تازهدرهردقیقهبه
ازایهرنفربازیکن

بازیدر
سکوت

ح( شرايط محیطی مطلوب بسکتبال
درجدولذیل،استانداردهایمحیطیپیشنهادیبرایرشتهورزشیبسکتبالارایهشده

است.
جدول 34. شرايط محیطی مطلوب بسکتبال

دما به درجه 
سانتی گراد

رطوبت 
به 

درصد
روشنایی

میزان تعویض 
هوا

ویژگی 
بازی 
از نظر 

اکوستیک میانگینمیانگین

به لوکس
نور طبیعی و 
جهت گیری تمرینی و 

تفریحی
رقابتی

14-1640850

1500برای
مسابقات
بینالمللی،

المپیکوپخش
تلویزیونی

شمالی–جنوبی
ونورغیرمستقیم

1/5مترمکعبهوای
تازهدرهردقیقهبه
ازایهرنفربازیکن
باپیشبینیتعویض
هوایسالنبهمیزان

4باردرساعت

بازیپر
سروصدا
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خ( شرايط محیطی مطلوب در والیبال
درجدولذیل،استانداردهایمحیطیپیشنهادیبرایرشتهورزشیوالیبالارایهشدهاست.

جدول 35. شرايط محیطی مطلوب والیبال

دما به درجه 
سانتی گراد

رطوبت 
به 

درصد
روشنایی

میزان تعویض 
هوا

ویژگی 
بازی 
از نظر 

اکوستیک میانگینمیانگین
به لوکس

نور طبیعی و 
جهت گیری تمرینی و 

تفریحی
رقابتی

20
401000)حداقل10(

1500برای
مسابقات
بینالمللی،

المپیکوپخش
تلویزیونی

حتیاالمکان
استفادهازنور
مصنوعیو
یانورطبیعی
غیرمستقیم

)شمالغربیبه
جنوبشرقی(

0/85مترمکعب
هوایتازهدرهر
دقیقهبهازایهر

نفربازیکن

بازیعادی

د( شرايط محیطی مطلوب در بدمینتون
درجدولذیل،استانداردهایمحیطیپیشنهادیبرایرشتهورزشیبدمینتونارایهشدهاست.

جدول 36. شرايط محیطی مطلوب بدمینتون

دما به درجه 
سانتی گراد

رطوبت 
به 

درصد
روشنایی

میزان تعویض 
هوا

ویژگی 
بازی 
از نظر 

اکوستیک میانگینمیانگین
به لوکس

نور طبیعی و 
جهت گیری تمرینی و 

تفریحی
رقابتی

1640200300-500-

0/55مترمکعب
هوایتازهدرهر
دقیقهبهازایهر

نفربازیکن

بازیدر
سکوت
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ذ( شرايط محیطی مطلوب در تنیس روی میز
میز تنیسروی برایرشتهورزشی پیشنهادی استانداردهایمحیطی درجدولذیل،

ارایهشدهاست.
جدول 37. شرايط محیطی مطلوب تنیس روی میز

دما به درجه 
سانتی گراد

رطوبت 
به 

درصد
روشنایی

میزان تعویض 
هوا

ویژگی 
بازی 
از نظر 

اکوستیک میانگینمیانگین

به لوکس
نور طبیعی و 
جهت گیری تمرینی و 

رقابتیتفریحی

توصیهنمیشود.1340150-400400-500

0/75مترمکعب
هوایتازهدرهر
دقیقهبهازایهر

نفربازیکن

بازیدر
سکوت
کامل

ر( شرايط محیطی مطلوب در فوتسال
درجدولزیر،استانداردهایمحیطیپیشنهادیبرایرشتهورزشیفوتسالارایهشدهاست.

جدول 38. شرايط محیطی مطلوب فوتسال

دما به درجه 
سانتی گراد

رطوبت 
به 

درصد
روشنایی

میزان تعویض 
هوا

ویژگی 
بازی 
از نظر 

اکوستیک میانگینمیانگین

به لوکس
نور طبیعی و 
جهت گیری تمرینی و 

رقابتیتفریحی

1640850

1500برای
مسابقات
بینالمللی،

المپیکوپخش
تلویزیونی

شمالی–جنوبی
ونورغیرمستقیم

1/5مترمکعبهوای
تازهدرهردقیقهبه
ازایهرنفربازیکن
باپیشبینیتعویض
هوایسالنبهمیزان
4باردرساعت

بازیپر
سروصدا
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ز( شرايط محیطی مطلوب در هندبال
درجدولذیل،استانداردهایمحیطیپیشنهادیبرایرشتهورزشیهندبالارایهشدهاست.

جدول 39. شرايط محیطی مطلوب هندبال

دما به درجه 
سانتی گراد

رطوبت 
به 

درصد
روشنایی

میزان تعویض 
هوا

ویژگی 
بازی 
از نظر 

اکوستیک میانگینمیانگین

به لوکس
نور طبیعی و 
جهت گیری تمرینی و 

رقابتیتفریحی

1640850

1500برای
مسابقات
بینالمللی،

المپیکوپخش
تلویزیونی

شمالی–جنوبیو
نورغیرمستقیم

1/5مترمکعب
هوایتازهدرهر
دقیقهبهازای
هرنفربازیکنبا
پیشبینیتعویض
هوایسالنبه
میزان4باردر

ساعت

بازیپر
سروصدا

ژ( تاثیرات محیط زيستی در تنیس
نمودارذیلنشانمیدهدکهبیشترینتأثیرمحیطزیستییکباشگاهتنیس،مربوطبه
مصرفبرقاستوپسازآنگرمایشومصرفآبقراردارند.تأثیرمصرفگازدرباشگاههای
تنیسبهوضوحکمترازباشگاههایفوتبالاست،بهازایهرعضو،مقدارآبمورداستفادهدر
یکباشگاهتنیستقریباًمشابهباشگاههایفوتبالاست.اماباشگاههایتنیسازآببیشتری
برایآبپاشیاستفادهمیکنند)کوبیدنزمینهایتنیسخاکی(.ازآنجاکهاینآبتبخیر
در نتیجه در نمیشود، وارد فاضالب بهسیستمجمعآوری و میرود فرو درخاک و شده

مجموع،تأثیراتمحیطزیستیدراستفادهازآبکمترازیکباشگاهفوتبالاست.



بخش سوم: مالحظات اختصاصی

161

شکل 48. نمودار تأثیرات محیط زيستی يک باشگاه تنیس

درجدولذیل،شاخصهایکلیدیمحیطیبرایباشگاه)کلوپ(تنیسآوردهشدهاست.
جدول 40. شاخص های کلیدی محیطی باشگاه )کلوپ( تنیس

واحددامنهمیانگینشاخص کلیدیجنبه محیط زیستی

الکتریسیته)برق(
6500kWh/court-50002600میزانمصرف/مساحتمحوطه

120kWh/member-8550میزانمصرف/تعداداعضاء

انرژیمصرفیجهتگرمایش/سوخت
4/4m3 gas  eq./m3-2/31حجمساختمان

2200litres/member-1230360حجمآبمصرفی/تعداداعضاءآب

16Kg/member-104پسماند/تعداداعضاءپسماند

CO2
تولیدشده/عداد

 
CO

2
مجموع

90kg CO-6935اعضاء
2
 /

member

3-2- الگوهای رفتاری سبز
تغییرعادتهاورفتارهايماومطابقتاعمالمابااحتیاجاتومنابعموجودمانیک
نیازاست.اینمهمازطریقمتعهدگردیدنبهانجامیکسرياقداماتسادهايکهرفتارهاي
مناسبمحیطزیستیراپرورشدادهواکوسیستمهايمارامحافظتميکند،حاصلميشود

کهعبارتنداز:
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● جلوگیريازآلودگي؛

●  کاهشموادزائد؛
●  استفادهبهینهازآب،انرژيومنابعدیگرومدیریتاستفادهخردمندانهازمنابع

طبیعي؛
●  احتراموتوجهبهتنوعزیستیوزیستگاهها؛

●  یادآوري،احترامومحافظتازمیراثتاریخي،بومي،فرهنگيوطبیعيجهان؛
●  شرکتدرآموزشمحیطزیستیازطریقورزش؛

●  حمایتازاقداماتمحليومشارکتاجتماعي؛

اثراتمنفيواردبرمحیطزیستراکاهش ●  توسعهروشهاوفنآوريهایيکه
دهند.

مسایل شناخت اهمیت درباره ورزشکاران ساختن متقاعد ورزشي، سازمانهاي براي
محیطزیستی،یکامرضروريميباشد،بهطوريکهاینامرخودبهخودسببایجادآدابو

رسوممطلوبمحیطزیستیميگردد.

شکل 49. چرخه تکاملی الگوهای رفتاری سبز 

این چرخه با دانش افزایی و انتقال آموزه ها 
آغاز می شود و تا مرحله پایش پیش می رود. 
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3-2-1- مسئولیت ها 
الف( مسئولیت  همگاني؛ قوانین بین المللي محیط زيست 

اغلبکشورهادارایقوانینخاصيدرزمینهحفاظتازمحیطزیستهستندکهبایدرعایت
شوند.گرچهدولتهادرقبالاجراورعایتکردناینمجموعهقوانینمحیطزیستیمسئولیتي
اساسيدارند،ولیکنجنبشهايورزشينیزبایدتوسطاینقبیلموضوعاتدرنظرگرفته
شوند.همچنینبرنامهریزيیکرویدادورزشيیاساختتجهیزاتواماکنورزشينیازمند

رعایتقوانینومقرراتيدرزمینهحفاظتازمحیطزیستاست.
ب( مسئولیت هاي فردي و گروهي؛ تغییر رفتار و کردار 

رشدجمعیتانساني،فشارشدیديرابرمحیطزیستواردميکند،چراکهمنابعمحدود
بودهوحتيمنابعتجدیدپذیرکهتحتشرایطویژهايهستند،معموالًتجدیدناپذیرند.فشار
این شدهاند.  سریعتر تغییرات و یافته،  افزایش مختلف جنبههاي از محیطزیست بر وارد
اثرگذارينهتنهاشاملمناطقکوچک،بلکهدرمقیاسجهانينیز،شاملکرهزمینميشود.
تغییراتيکهدرگذشتهدرطيچندیندههیاقرنرخميدادند،امروزهدرمدتچندسال
دریکمکانحادثميشوندواغلبسببتغییردرسیستمهايحمایتکنندهحیاتدراین
سیارهميگردند.درنتیجه،نیازمندبرقراريیکرابطهجدیدکاماًلمنطقيبامحیطزیست
خودميباشند.موضوعاتمحیطزیستی،بهتریندستمایهبرايمشارکتشهرونداندرامور
همگانيهستند،کهدراینصورت،جوامعورزشينقشبسیارمهمتريرابازيميکنند.بر

ایناساس،سطوحیامسئولیتهايمختلفيممکناستدرنظرگرفتهشوند.

»جهانی فکر کنید؛ محلی اقدام کنید«
یکیازمواردمهمیکهبرنامهمحیطزیستسازمانملل
متحدبرآنتاکیددارد،آناستکهبرنامههابارویکردی
جهانیتدوینشوندودرمقیاسیکوچکتراجراشوند.
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شکل 50: سرفصل اقدام های محیط زیستی 

مرتبط با رویدادها و فعالیت های ورزشی

◼  مسئولیت هاي فردي 
مسئولیتهايذاتيبهعنوانشهروندان؛برايزیستنمطابقباشرایطمحیطپیرامون
در شود. گرفته نظر در باید نیز فردا نسلهاي نیازهاي که، این مالحظه و آنها
زندگيروزانهتماميشهروندانفرصتتغییراغلبعادتهايخویشرابهمنظورایجاد

محیطزیستمطلوبترداراهستند.
ـ مسئولیت ورزشکاران 

تماميورزشکارانمردوزن،اعمازحرفهايوغیرحرفهاي،بهاینسیاره)زمین(تعلق
داشتهوطبیعتاًدارايمسئولیتيدرموردکاهشاثراتآنهابرمحیطزیستدرزندگي
ورزشکاران بر مستقیم بهطور تنزلیافته، محیطزیست یک ميباشند. خویش روزانه
اثرگذارده،چنانکهقابلیتهاوازهمهمهمترسالمتيوحتيزندگيآنهاراتهدید

سرفصل اقدامات
با پایداري مرتبط
رویدادها و 

ياهتیلاعف
ورزشی

مسئولیت
فردي

مسئولیت
ورزشکاران

مسئولیت
مربیان و 
مدیران

مسئولیت
تماشاچیان

مسئولیت
سازمانی

مسئولیت
اههناسر
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ميکند.بنابراین،ميبایدکهیکدلمشغوليواقعينسبتبهموضوعاتمحیطزیستی
ابرازگردیدهوهمچنینیکنقشرهبريدرحفاظتازمحیطزیست،ازطریقتغییر
رفتاروتدارکورزشهايدوستداربامحیطزیست،اتخاذشود.تماميورزشکارانبه
واسطهموقعیتویژهورفتارالگووارخویشداراينفوذخاصيدرجامعهبودهوميتوانند
ورزشکارانوبهخصوصجوانانرابراياتخاذرفتارمناسبمحیطزیستیمتقاعدسازند.

ـ مسئولیت مربیان و مديران 
مسئولیتبزرگيبرعهدهمربیانياستکهتوانایينفوذدرروحوذهنورزشکاران
راازطریقرفتاروکردارخودداراميباشند.ورزشکارانتحتتاثیرالگویرفتاریو
و ورزشکاران به مختص صرفاً حالت این گرفت. خواهند قرار مربیانشان ارزشهاي
تیمهایيدرسطوحباالنخواهدبود.تماماشخاصيکهداراينقشرهبريدرورزش
ميباشند،ازامتیازاتيبهرهمندهستندکهآنهارادرانتقالاصولپایهمحیطزیستی

بهجوانانتواناميسازد.
ـ مسئولیت تماشاچیان 

ورزشسببجذبتماشاچیانيميشودکهمحیطزیستراتحتتاثیرقرارميدهند
ونبایدآنهارانادیدهگرفت.زمانيکهآنهاتوصیههايمحیطزیستیراکهازطرف
برگزارکنندگانبهآنهادادهميشود،همانند:اجتنابازانباشتنموادزائدواستفاده
ازوسایلسازگاربامحیطزیستبهمنظورحملونقل،اجراميکنند؛ازطریقرفتار

خودتعهديرابهمنظورحفاظتازمحیطزیستبهاثباتميرسانند.
◼  مسئولیت هاي جمعي
ـ مسئولیت هاي سازماني

آگاهيازمسائلمحیطزیستی،اولینقدمدرراه،حلآنهاميباشد.گرچه؛بهطور
این تمامي اما ميباشد، ورزشي سازمانهاي تمام هدف اولین ورزش توسعه قطع
سازمانهاموظفبهانجامتالشبرايفراهمآوردنمحیطزیستيمطلوبورفتارهاي
توامباتعهداجتماعيبرايدستیابيبهتوسعهپایدارميباشند.هنگامبرنامهریزيیک
یایکرقابتسادهمحلي، باشدو رویدادورزشي،خواهیکمسابقهبزرگقهرماني
سازمانهايورزشيميتوانندبهتشویقالگوهايرفتاريجدیدازطریقگنجاندنآنها
دربرنامههايآموزشيیاروشهايمدیریتيبپردازند.اینقبیلرفتارها،ممکناست
تشکیلدهندهبخشيازیکبرنامهآموزشيوارتقاءدانشمحیطزیستیویژهباشند.
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دراینحالت،هرسازمانورزشيوگروهاجتماعيميتواندباروشهايخاصخود،در
پرورشورزشکارانجامعه،مصرفکنندگان،صنایع،جوامعمحلي،سازمانهايمحلي،

انجمنهاوشوراهايحکومتيو...سهمداشتهباشند.

شکل 51. استفاده از محبوبیت ورزشکاران به منظور آموزش مسايل محیط زيستی

شکل 52. کاشت و آبیاري نهال توسط آقاي 
پال اشمیت، ریاست کمیسیون ورزش و 

 IOC محیط زیست

)مراسم جهاني در کنیا، 2005(

سواري  دوچرخه  تور  برگزاري   .53 شکل 
سبز، با هدف تشویق ورزش هاي سازگار با 
مسابقات مسیر  پاکسازي  و  محیط زیست 
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3-2-2- نقش ورزشکاران در ارتقاي فرهنگ محیط زيستی جامعه
دانش ارتقاي فرآیند در مهمي بسیار نقش نامآور، و افرادشاخص بهویژه ورزشکاران،
محیطزیستیجامعهوهمچنینعالقهمندکردنافرادنسبتبهمسایلمحیطزیستیدارند.
ورزشکاران و قهرمانان که آنجا از دارد. نمود بیشتر نوجوانان، و موردجوانان در امر این
شاخصالگوهایيمناسببراينسلجوانبهحسابميآیند،وبهدلیلمحبوبیتآنهادر
نزدآحادجامعه،فرصتيمناسبنصیبمدیرانوبرنامهریزانمحیطزیستیميشودتاازاین
مهمبهمنظورسوقدادنافکارجامعهبهسمتمسایلوچالشهایمحیطزیستیبهرهمند

شوند.بهاینمنظورميتواناقداماتذیلرابهکاربست:
	روز )همانند: محیطزیستی سمبلیک و نمادین برنامههاي در ورزشکاران از استفاده

درختکاري،روزپاکسازيمحیطکوهستان،روزهوايپاکو...(؛
	استفادهازورزشکارانبهمنظورارسالپیامهايمحیطزیستیبرايمردم؛
	استفادهازورزشکاراندرتبلیغهاوتیزرهايرادیویيوتلویزیونيدرزمینهمحیطزیست؛
	استفادهازورزشکارانبهمنظورترویجتجهیزاتووسایلسازگاربامحیطزیست)همانند

اتومبیلهايداراياستانداردمحیطزیستیوکممصرفویااتومبیلهایيکهباسوخت
طبیعيکارميکنند(؛

	.استفادهازورزشکارانبرایتاسیسگروههايحاميمحیطزیست

شکل 45. مراسم کاشت نهال توسط قهرمانان ورزشي کشور کنیا، در سمینار جهاني 
ورزش و محیط زيست )نايروبي، 5002(
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شکل 55. حضور و شرکت قهرمانان ورزشي در برنامه حفظ محیط کوهستان، تهران 1381

مشارکت قهرمانان ورزشی در برنامه های ترویجی و آموزشی

شکل 56. کاشت نهال و آزادسازی پرنده شکاری تیماريافته توسط قهرمانان ورزشی
)حسینرضازادهومجتبیعابدینی(

حسین توکلی 
)قهرمان وزنه برداری المپیک(

پروانه تقی پور تهرانی 
)قهرمان تکواندو آسیا(
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شکل 57. استفاده از شهرت و محبوبیت ورزشکاران 
شاخص و نام آور برای انتقال آموزه های محیط زیستی

)کریستینرونالدودرمراسمکاشتنهال( 

شکل 58. جمع آوری زباله در استادیوم آزادی          
تهران توسط تماشاچیان پس از مسابقه فوتبال

3-2-3- آموزش و ارتباط  
هدفسازمانهایبینالمللیفعالدرعرصهورزش،سهیمشدندرآموزشجواناناز

طریقانجامفعالیتهايورزشيوایجادارزشهاياخالقياست.

شکل 59. کاشت نهال توسط اعضای 
تیم ملی شمشیربازی جوانان
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توسعهپایداربایدمکملاینپروژهآموزشيباشد،بهطوري
کهورزشرادرخدمتجامعهبشريقراردهد.سازمانهاي
ورزشيبایدازطریقمشارکتبادیگرنهادهايمرتبط،متعهد
بهانجامفعالیتهايقانونمندبرایترویجارتباطاتوایجاد

رفتارهايمحیطزیستیمناسب،درجامعهگردند.

اقداماتمتعدديرامیتواندرسطوحمختلفوبرایرفعنیازهايجوامعاتخاذکرد.
برخيازآنهاعبارتنداز:

●  استفادهازرویدادهايورزشيبرایارسالپیامهایيدررابطهبااحترامبهاخالق
محیطزیستیوجلبحمایتچهرههايورزشيمشهورورهبرانمحلي؛

● ادغامموضوعورزشومحیطزیستدرهمایشها،کارگاههايآموزشيوجلسات
تمرین؛

● سازماندهيفعالیتهايویژهبرایافزایشآگاهيواحترامبهحفاظتمحیطزیست،

همچونروزهايپاکسازي؛
● اطالعرسانيبهافرادمحليدربارهاقداماتمحیطزیستیصورتگرفته؛

● استفادهازرسانههابهمنظوردستیابيبهموفقیتدرارسالپیاموآگاهسازي.



شکل 60. جمع آوری زباله پس از پایان مسابقات 
جام جهانی والیبال )تهران – 1394( 

شکل 61. آموزش جوانان برای مشارکت در 
برنامه هاي پاکسازي زباله از محیط هاي طبیعي
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شکل 62. آموزش کاشت نهال به کودکان و نوجوانان مدارس )ارتفاعاتتوچالتهران،۱۳8۵(

شکل 63. پوسترهای ترویجی برای ورزشکاران )کمیسیونورزشومحیطزیست(
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شکل 64. برگزاری برنامه های 
تفرجی با اهداف چندگانه

شکل 66. برگزاری کارگاه های آموزشی

شکل 68. انجام برنامه های نمادین

شکل 65. برگزاری همایش های تخصصی

شکل 67. برگزاری نشست های علمی

شکل 69. استفاده از نمادهای ترویجی
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شکل 70. نمونه ای از پوسترهای ترویجی و آموزشی که توسط 

کمیته ملی المپیک ژاپن برای المپیک 2020 تهیه شده است.

3-3- گردشگری ورزشی پايدار
3-3-1- تعاريف و تقسیم بندی ها

راسازمانجهانیگردشگری۳۳ ازگردشگری پذیرفتهشده و تعریفرسمی فراگیرترین
پیشنهادکردهکهمیگوید:

به مدت  جايی  در  ماندن  برگیرنده  در  که  سفر  گونه  هر 
دست کم يک شب ولی کمتر از يک سال و دور از خانه است.

روشناستکهگوناگونیتعریفهادرآننوعگردشگریکهزمینهبنیادیآنطبیعت
گردشگری پایدار، گردشگری چون واژگانی به میتوان اینرو از میشود. دیده نیز است

33- World Tourism Organization (UNWTO(
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)گردشگری طبیعتگردی حیاتوحش۳6، گردشگری سبز۳۵، گردشگری جایگزین۳۴،
وطبیعتنکاه۴۰، انبوه۳9،گردشگریطبیعتکاه طبیعتمحور(۳7،ساحلگردی۳8،گردشگری

گردشگریماجراجویانه،بومگردی۴۱وهمانندآناشارهکرد.
جدول 41. گونه های گردشگری با نگاهی به طبیعت 

نمونهتعریفنام
طبیعت گردی 
)گردشگری 
طبیعت محور(

سفرسرگرمیکهدربرگیرندهبهرهمندیاز
بسیاریازسفرهادرطبیعتمنابعطبیعیسرزمیناست.

برسهانگیزهخطر،کوششفیزیکیوگردشگری ماجراجویانه
تواناییهایویژهاستواراست.

کلکرانی3

راه نوردی4

شکلیازگردشگریکهبیشتردرکوهستان
وآمیزهایازکوهپیماییبلندمدت،بازدیداز
روستاها،تجربهماجراجویانهوبهرهمندیاز

طبیعتومنظرههااست.

گشتهایروستاهای
کوهستانی

گردشگریکهبرپایهمنابعیماننددریا،ساحل گردی
گشتهایکناردریاخورشیدوکرانههاست.

طبیعت کاه  گردشگری 
طبیعت نکاه  و  )مصرفی( 

)غیرمصرفی(

طبیعتکاهگردشگریاستکهبهبازار،
فرآوردهمیدهدولیطبیعتنکاه،تجربه

فراهممیآورد.

طبیعتکاه:شکاروماهیگیری

طبیعتنگاه:پرندهنگری5

هدف،بهرهمندیمصرفیوغیرمصرفیازگردشگری حیات وحش
جانورانوحشیدرسرزمینهایطبیعیاست.

وحشگشت6

گردشگری پایدار
گردشگریکهیکپارچگیفرهنگی،اجتماعی،
اقتصادییامحیطزیستیمقصدگردشگریرا

دربلندمدتبهخطرنیاندازد.
-

34- Alternative Tourism
35- Green Tourism
36- Wildlife Tourism
37- Nature-based Tourism
38- Sea, Sand, Sun (3S( Tourism
39- Mass Tourism
40- Consumptive and Non-consumptive Tourism
41- Ecotourism
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جدول 42. دسته بندی گردشگران

ویژگی هانام
بهزیرساختویژهنیازندارند.بودجهشانکماست.مانندپرندهنگران،راهنوردان،کوهپیمایانکاشفان7

کوله گردها8
بودجهشانکماست.زیرساختهایبومیرابهکارمیگیرند.برایکاهشهزینه،از

بازدیدازسرزمینهایدوردستخودداریمیکنند.

گردشگران با 
دلبستگی  ویژه

بهسرگرمیهایویژهگرایشدارندوآمادهپرداختهزینهآنهستند.خدماتویژهنیاز
دارند.درگروههایکوچکسفرمیکنند.

گردشگران با 
خواهانتعطیالتگروهیهستند.زیرساختخوبنیازدارند.سرمایهدارهستند.دلبستگی عمومی

گروههایبزرگرادوستدارند.نیازمندزیرساختخوبهستند.اولویتنخست،آسایشاستگردشگران انبوه

رویهمرفتهسهمحیطرامیشوددید:
 طبیعی:همهبخشهایزنده)مانندگیاهانوجانوران(وغیرزنده)مانندآب،خاک،	

هوا(وبرهمکنشآنها.
 و	 کار درصد مانند دارد جریان آن در اقتصادی کارهای که فضایی اقتصادی:

بیکاری،سطحدرآمد.
 فرهنگی و اجتماعی:فضاییکهویژگیهایجامعهوفرهنگدرآناستمانند	

مهاجرتوآیینها.
بنابراین،پیامدهایگردشگریرامیتوانبهشکلذیلبیانکرد.

شکل 71. پیامدهای گردشگری
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پیامدهای منفی محیط زیستی
 گردشگری

ازآنجـاکهگردشــگرانبابخشهـای
دارنـد، سـروکار بـومسازگان گونـاگون
بنابراینپیامدهایشانبیــشتربهچشـم
میآیدومیتوانگفتکهاثرگردشگري،
اثربرچــرخهزندگیوگذاشتنردپای

بومشناختيدرطبیعتاست.

رویهـمرفتــهمــيتوان
پیامدهایمحیـطزیسـتی
گردشگریرابهسهشکل
پیوند هم با همه که دید

دارند.

در  شکل 73. طبیعت گردی، مستلزم 
کردن  رعایت  و  ضوابط  گرفتن  نظر 
مالحظات محیط زیستی متعددی است.

شکل 74. شلوغی بیش از اندازه 
در مقصدهای گردشگری یکی از 
آلودگی صدا است عوامل اصلی 
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3-3-2- اصول گردشگری پايدار

هنگامیگردشگريازدیدگاهبومشناختیپایداراستکه:
• جانشین	 یا شوند، تجدید دوباره بتوانند که آن از سریعتر را تجدیدناپذیر منابع

تجدیدپذیريبتوانبرايآنهاپیداکرد،مصرفنکند؛
• مصرفانرژيرابهکمترینسطحبرساند؛	
• آالیندههاراسریعترازآنکهزیستکرهبتواندآنهارابهشکلغیرزیانآوردرآورد،	

رهانکند؛
• اثريبرتنوعزیستيوسیستمهايبومشناختینداشتهباشد؛	
• ازانواعفرصتهايتفرجي،آموزشيوفرهنگيبراينسلحاضروآیندهپشتیبانی	

کند؛
• ازدیداجتماعيواقتصادي،بهجوامعمحليومنطقهسودبرساند؛	
• تاثیر	 اقتصادي بخشهاي سایر ظرفیت بر بومشناختی، پایداری به رسیدن برای

نگذارد.
درسرتاسرجهان،یکیازبخشهایبسیاررشدیافتهانواعگردشگری،گردشگریورزشی
است.ارتباطمیاندومقولهورزشوگردشگریدرسالیاناخیربیشازپیشدرکگردیده
است.گردشگریورزشی؛بدینشکلتعریفشدهاست"مسافرتمبتنیبرتفریحکهسبب
میشودافرادجامعهیامحلسکونتخودرابهمنظورمشارکتدرفعالیتهایبدنی،تماشای
فعالیتهایفیزیکییاتشویقوطرفداریازجاذبههایایجادشدهتوسطفعالیتهایبدنی
ترککنند".هردومقولهورزشوگردشگری،امروزهبهعنوانصنایعیبارشدشتابان،در
جهاناقتصادمطرحهستند.باوجودآنکهگردشگریورزشییکپدیدهنوظهورنمیباشد،
ولیکن؛درسالیاناخیربهعنوانیکراهبردتوسعهاقتصادی،موردتوجهویژهایقرارگرفته
است.درحقیقت،منابعوزیرساختهایموردنیازبرایگردشگریوورزش،اغلبمشترک
هستند.اینمواردشاملمحیطزیستطبیعی،تجهیزاتساختوساز،حملونقل،خدماتو

تسهیالتاست.
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اصطالحی ورزشی، گردشگری
صنعت دو ترکیب از که است
»گردشگری«و»ورزش«پدیدآمده
به مسافرت از نوعی واقع در است.
یا مشاهده برای غیرتجاری دالیل
فعالیتهایورزشیاست شرکتدر
کهدورازمحلزندگیباشد.تعامل
اینسهحیطهدرشکلروبرونشان

دادهشدهاست.

شکل 75. رابطه میان ورزش، گردشگری و محیط زیست

3-3-3- بايدها و نبايدهای گردشگری ورزشی پايدار در کشور 
معرفی )بومگردی( پایدار ورزشی گردشگری در مهم گامهای از برخی بخش، این در
میشوند.ایناصول،درچندبخشجداگانهارایهمیشوندکهدربرگیرندهمالحظاتمربوط

بهآمادهسازیبرایبومگردیهستندوعبارتنداز:
	زیرساختهاوامکانات
	برنامهریزیوسازماندهی
	پیادهسازیواجرا

الف( آماده سازی زيرساخت ها و امکانات
از برخورداری مطلوب، حالت در بومگردی شکلگیری برای که کرد فراموش نباید
زیرساختها،امکاناتوتجهیزاتمناسب،یکالزاماست.اینمواردمیتواندشاملجنبههای

ذیلباشد:
	زیرساختهایحملونقل؛
	امکاناتاقامتی)اسکانوتغذیه(؛
	امکاناتدرمانیوبهداشتی؛
	تامینایمنیوامنیت؛
	.امکاناتخدماتی

گردشگرى ورزشى پایدار

محیط زیستگردشگرى

ورزش
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بدیهیاستکهدرسطحکالن،فراهمکردنبرخیازاینمواردبرعهدهساختارگردشگری
کشوراست.

ب( آماده سازی برای برنامه ريزی و سازماندهی 
دراینگام،برخیازمهمترینبایدهاونبایدهاعبارتنداز:

نخستینپیششرطبرایبرنامهریزیموفقبومگردی،برخورداریازدانشپایهدرزمینه
گردشگریوبهویژهبومگردیاست.همچنین،آگاهیداشتندرخصوصقوانین،مقرراتو
ضوابطمرتبطباگردشگریوبومگردی.اینکارنیازمندآناستتاروزانهبهکمکوسایل
ارتباطجمعی)مجالتتخصصی،رسانههایخبری،فضایمجازی،سایتهایاینترنتیمعتبر،
اپلیکیشنهایتخصصیو...(ویاکتابهاوگزارشهادانشخودرابروزرسانیکنیم.بهطور
مثال،بایدبدانیمکهبرایطراحییکاقامتگاهبومگردیچهشرایطوویژگیهاییبادبرقرار

باشد.

برایهرنوعبرنامهریزیگردشگری)بهطورخاص،بومگردیوگردشگریورزشیپایدار(الزم
استتاابتداباانواعجاذبههایطبیعیمرتبطبابومگردیدرکشورآشناشویموهمچنین
نسبتبهمنطقهموردنظرشناختکافیکسبکنیم.برایدستیابیبهاینهدف،بایددامنه
دانشخودرادرموردانواعجاذبههایطبیعیوسایرمصادیقبومگردیافزایشدهیم.شکل
مناظر است، آشکار نشانمیدهد.همانطورکه را ایران در بومگردی انواعمصادیق ذیل،
طبیعیبکرومنحصربهفردبهعنوانیکیازمصادیقاساسیدربومگردیشناختهمیشوند.

✏ بايد از دانش کافی برای گردشگری و بوم گردی برخوردار باشیم. 

✏ بايد با انواع جاذبه های طبیعی و بوم گردی آشنا باشیم.
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مناظر طبیعی و عوارض 
بدیع جغرافیایی

هاي ناشی از تعامل پدیده
انسان با طبیعت

آثار و بقایاي 
شناختی جانوري و دیرین

 گیاهی 

شناختی بقایاي دیرین
انسانی 

المللی هاي بینتاالب

مناطق هاي ملی،پارك
حفاظت شده 

هاي گیاهی شاخصگونه
منحصربفردو

هاي ها و پناهگاهزیستگاه
وحشحیات

 گرديبوم

شکل 76. مصاديق بوم گردی در ايران

شناختانواعومصادیقبومگردیبهماکمکمیکندتاباتوجهبهاهداف،امکانات،زمان
وبودجهایکهدراختیارداریم،نسبتبهبرنامهریزیواجرایآناقدامکنیم.برخیازاین
مناطق،دارایویژگیهایخاصیهستندکهمحدودیتهایبیشتریرابرایگردشگرانایجاد
میتوانند سال از مشخصی زمانهای در کشور، طبیعی اکوسیستمهای از برخی میکنند.
پذیرایگردشگرانباشندودربرخیزمانهابهدلیلشرایطسختآبوهواییویافصل
جفتگیریحیواناتوحتیاحتمالبروزحوادثطبیعی)همانندسیل،رعدوبرق،یخبندان
ایننوعمناطقنیزعالقمندان انتخابنشوند.هرچندکه ...(بهتراستبرایبومگردی و
خاصخودرادارندکهمسلماًنیازمندآمادگیذهنیوبدنیوبرخورداریازتجهیزاتکامل

ایمنیواقامتیمیباشد.
پایدار ورزشی گردشگری و بومگردی برای که طبیعی محیطهای از برخی ادامه، در

مناسبهستند،معرفیمیشوند.
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◼ میراث طبیعی 
و داشته اساسی نقش آنها ایجاد در عواملطبیعی که ملی میراث از زیرمجموعهای
دارایویژگیهایخاصوبرجستهطبیعیومنحصربهفردیانادرباشند.دراصل؛محدودههای
جغرافیاییطبیعیومناطقویژهایازکشورکهبهخاطرکیفیتویژهفیزیکیوزیستشناسی،
ارزشمندگیاهی، نمونههای بدیعجغرافیایی،محوطههایطبیعیتاریخی،پدیدههاو مناظر
را قرارمیگیرند پایدار بهرهبرداری و تعیینوتحتمحافظت جانوریوزیستگاههایشان،

شاملمیشود.
مطابقبامتنکنوانسیونمیراثجهانی،اینمجموعهبهدوگروهساختارهایطبیعیو

محوطههایطبیعیتقسیممیشوند.میراثطبیعیدرایران،شامل۴موردذیلمیباشد:

الف( مناظر طبیعی و عوارض بديع جغرافیايی غیرحفاظت شده؛ 
ب( بقايای ديرين شناختی انسانی و محوطه های حاصل از تعامل فیزيکی و فرهنگی 

انسان و طبیعت؛ 
پ( تمامی مناطق تحت حفاظت ايران )شامل پارک های ملی، مناطق حفاظت شده، 
پناهگاه حیات وحش، اثر طبیعی ملی، مناطق شکار ممنوع، تاالب های بین المللی(؛ 

ت( آثار و بقايای ديرين شناختی جانوری و گیاهی.

ـ مصاديق میراث طبیعی
▣ مناظر طبیعی و عوارض بديع جغرفیايی غیرحفاظت شده

1. مناظر طبیعی 

پوشش لحاظ به ویژهای دارایشرایط زیباییشناسیطبیعی ازجهت که مناظری به
گیاهی،شرایطپستیوبلندی،ودیگرعوارضطبیعیبودهوساختهدستانساننیستندیا
بهمحدودهایازمنابعطبیعیکشوراعمازجنگلها،مراتع،دشتها،آبهاوکوهستانهاو...

اطالقمیشودکهجذابیتطبیعیقابلقبولراداشتهباشند.
2. عوارض بديع جغرافیايی

بهمناطقواشکالیگفتهمیشودکهدرمقیاسمحلیخودمنحصربهفردودارایماهیت
طبیعیمانندژئوپارک،گنبدهاینمکی،جزایر،کلوتهایکویری،گلفشانها،وکوهدماوند

است.
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3. پديده زيستی خاص
مناطقیازیستگاهخاصکهبهعلتشرایطویژهاکولوژیکیواقلیمیداراییکخاصیت
منحصربهفردمیباشد.مثلدرختاندیرزیست،مانگروها،گونهاندمیک،مناطقبکرجنگلی

وغیره.

شکل 77. دو نمونه از مناظر طبیعی کشور؛ ونک – خرسان )باال راست( و جنگل ابر شاهرود )باال چپ( 

شکل 78. ژئوپارک قشم به عنوان نخستین ژئوپارک خاورمیانه با پتانسیل های فراوان گردشگری و بوم گردی

شکل 79. عوارض جغرافیایی 
بدیع؛ جاذبه های بوم گردی کویر
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و  فیزيکی  تعامل  از  حاصل  محوطه های  و  انسانی  ديرين شناختی  بقايای   ▣
فرهنگی انسان و طبیعت 

1. تحول و سیر تکامل زيستی 
بهروندرویشیاگسترشیکهباتحولودگرگونیهمراهباشد،تکاملگفتهمیشود.این
واژهبیشتردرپیوندباتکاملزیستیبهکارمیرودکهدرنتیجهتغییربسامدیکعاملودر
پیانتخابطبیعیدرطییکدورهزمانیطوالنیپدیدمیآید.بنابراین،روندتغییروتحول
موجوداتزندهنوعیسازگارینسبتبهتغییرعواملمحیطیوزیستیدرطیزماناست.
کهبهاینفرآیند،سیریاروندتکاملیزیستیگفتهمیشود،مثلغارهاییبادیوارههاینقاشی

شدهیاوسایلکشفشدهدرکاوشباستانشناسی)شهرسوخته(.
2. پديده های زمین شناسی ايران 

درطیزمانهایگذشتهتاحالجنبشهایکوهزاییوپدیدههایآتشفشانی)فورانهای
آتشفشانی(ناشیازبرخوردصفحاتپوستهزمینمنجربهتغییرشرایطزمینشدهکهبررسی
ایرانگفته ایران(،تاریخزمینشناسی سیراینتغییراتازجهتزمانیومکانی)وقوعدر

میشود.مثلقلهدماوند،سهند،تفتان،سبالن،وکویرهایمرکزیایرانو...
3. سیمای طبیعی – فرهنگی سرزمین 

یادمانهایفرهنگیکهبیانگرسیرتعاملانسانوطبیعتاست،بهچندگروهتقسیممیشوند:
الف(باغهایگیاهشناسی

ب(روستاهایخاصحاصلازتعاملانسانوطبیعتنظیرماسوله،کندوانو...
پ(سایر

؛  ر علیصد ر غا .8 0 شکل
معروف ترين غار آبی کشور
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▣ مناطق تحت حفاظت ايران 
اینمناطقشاملپارکهایملی،مناطقحفاظتشده،پناهگاهحیاتوحش،اثرطبیعی
ملی،مناطقشکارممنوع،تاالبهایبینالمللیوذخیرهگاهزیستکرههستند.توضیحاتدر

پیوستشماره۲آوردهشدهاست.

       پارك ملی تنگ صیاد – چهارمحال و بختیاری                  منطقه حفاظت شده ورجین – استان تهران

                   ذخیره گاه زيستکره توران                     پناهگاه حیات وحش خوش يیالق – استان سمنان

پارک ملی تاالب بوجاق                                           منطقه حفاظت شده دنا

شکل 81. نمايی از مناطق تحت حفاظت کشور
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منظورازظرفیتبردگردشگری،حدبهینهتعدادگردشگریاستکهمیتوانددریکزمان
مشخصازیکمنطقهخاصبازدیدکند.هدفازتعیینظرفیتبردگردشگریبرایهرمنطقه،
جلوگیریازواردآمدنفشارمضاعفبراکوسیستماست.ازسویدیگر،اینکارسببافزایش

سطحایمنیوکاهشمخاطراتنیزخواهدشد.

که آن بر عالوه انبوه، گردشگری
امکانلذتبردنوتفرجراازگردشگر
سلبمیکند،احتمالبروزحوادثرا
نیزافزایشدادهوامدادرسانیرادشوار

خواهدساخت.

شکل 82. تنگه واشی

حضورکنترلنشدهگردشگران،امکان
برنامهریزیمطلوبراسلبمیکند.

شکل 83. ساحل بوشهر

وارد سبب دستهجمعی؛ صعودهای
آمدنفشاربیشازحدبراکوسیستمو
بهخطرافتادنسالمتگردشگرانو

ورزشکارانخواهدشد.

شکل 84. کوه سبالن

✏ نبايد از ظرفیت برد گردشگری مناطق فراتر رفت.   
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تجربهراهنمایانحرفهایگردشگریدرنقاطگوناگونجهان،بیانگرآناستکهبهتر
برنامهآگاهباشند. برنامهدرخصوصکلیات ازشروع تاگردشگران)بومگردان(پیش است
همچنین،مالحظاتاساسیوبایدهاونبایدهابرایآنهاتشریحشود،ازجملهمواردذیل:

وسعت، موقعیت، نقشه جغرافیایی، )مشخصات بازدید مورد منطقه مختصر شرح -
تاریخچه؛ارتفاعازسطحدریا،پوششگیاهی،تنوعگونههایجانوری،ویژگیهاو...(؛

-مدتزمانسفر)رفتوبرگشت(؛
-شرایطآبوهواییمنطقه؛
-ملزوماتووسایلموردنیاز؛

-خطراتوتهدیدهایاحتمالی؛
-مالحظاتمحیطزیستیوبهداشتیدرطولسفر)بازدید(.

اینکارمیتواندبهوسیلهنمایشفیلمهایکوتاه،ارسالبروشورهایترویجی،ارسال
اطالعاتدرفضایمجازیو...انجامشود.هدفازاینکارآناستتااطمینانحاصلشود
تور یک برگزاری برای کافی آمادگی و آگاهی از بومگردی، برنامههای به عالقمندان که
)برنامه(برخوردارهستند.برایجذابشدنهرچهبیشتراینبرنامه،میتواناقدامبهصدور
گواهیبرایشرکتکنندگانویااهدایتقدیرنامهکرد.بااستفادهازپورتالهاواپلیکیشنهای
تخصصیوکاربردی،میتواننسبتبهآگاهسازیداوطلبانوکاربرانبومگردیاقدامکرد.

شکل 85. اپلیکیشن بوم گردی ویژه کشور تایلند          شکل 86. راهنمای گردشگری پارك ملی یلواستون، آمریکا

✏ باید پیش از شروع، گردشگران را نسبت به برنامه آگاه کرد.    
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پ( پیاده سازی و اجرای برنامه
پسازفراهمکردنزیرساختهاوبرنامهریزی،نوبتبهاجرایبرنامهبومگردیمیرسد.
دراینمیان،جنبههایفراوانیبایددرنظرگرفتهشوندکهدراینقسمتبهبرخیاز

مهمترینآنهااشارهمیشود.

 ✏ نبايد به اکوسیستم آسیبی وارد شود.      

یکیازدشوارترینبخشهایبرنامهبومگردیآناستکهگردشگراندرککنندودقت
نمایندتااکوسیستمرابههمانصورتیکهواردشدهاند،ترککنند.آنهابایدبدانندکه
زیباییهایطبیعتراتنهامیتوانبهتصویرکشید)نقاشی،عکسبرداریویافیلمبرداری(
ویادرذهنسپرد.اگرهرگردشگرتصمیمبگیردکهبخشیازطبیعترابهیادگارباخود
بهخانهبرد،درکوتاهمدتبرپیکرهاکوسیستمآسیبواردخواهدشد.برخیازمهمترین

مواردیکهرعایتآنهابایدبهگردشگرانتوصیهشودعبارتنداز:

 ازشکاندنسرشاخهدرختان)هرچندبهظاهرخشکوپوسیده(جداًخودداری	
شود؛
 ازروشنکردنآتشدرطبیعتاجتنابکنند)مگردرشرایطضروری(؛	
 ازرهاکردنپسماند)بهویژهپسماندخطرناک(درتمامیمحیطهایطبیعی	

خودداریکنند؛
 ازایجادآلودگیصوتیبهویژهدرمناطقبکرپرهیزکنند،چراکهباعثهراس	

وفرارحیواناتخواهدشد؛
 	)... و مرده حیوانات پرندگان، تخم ویژه )به طبیعت در یادگاری برداشتن از

اجتنابکنند؛
 وسنگهای	 یاجابهجاییکندههایدرختان و تولیدگودال و زمین ازکندن

بزرگخودداریکنند؛
 ازتخریبزیستگاههایخردجانورانوگیاهان)آشیانهپرندگان،النهجوندگان	

و...(اجتنابکنند؛
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فاضالب یا و تهمانده غذایی مواد تخلیه از
کنند. خودداری آبی اکوسیستمهای داخل به
گلگشتهایسازمانیوصعودهایدستهجمعی
برای ورزش تهدیدهای از یکی عنوان به
کوهستانی ویژه به و طبیعی اکوسیستمهای
)عمدتًا انبوه شناختهمیشوند.حضورجمعیت
غیرحرفهای(کهباپوششنامناسبورزشیدر
برنامهحاضرمیشوند،عالوهبرآنکهسالمت
وایمنیکاررابهخطرمیاندازد،برایسایرین

نیزخطرآفرینخواهدبود.

✏ نبايد زباله )پسماند( را در طبیعت رها کرد.

یکیازپیامدهایناگواراکثرشاخههایگردشگریدرتمامجهان،تولیدورهاسازیپسماند
است.خواهدرطبیعت؛خواهدرشهرهاومحیطهایانسانساخت.رعایتاینمهم،برعهده
به نسبت گردشگران که میگردد تاکید بومگردی برنامه یک در میباشد. افراد تکتک
پاکسازیطبیعتنیزاقدامکنند.رهاسازیپسمانددرطبیعت،مشکالتمتعددیرابهدنبال

خواهدداشت:
	آلودهساختناکوسیستم)آلودگیهوا،بو،خاکوآبزیرزمینیدرصورتنشت

شیرابه(؛
	آلودگیمنظروایجادچشماندازنامطلوب؛
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	،آسیببهتنوعزیستی)تغذیهاززباله،مجروحشدنتوسطزبالههایتیزوبرنده
گیرکردندرزبالهها(؛

	تکثیرتجمعحشراتوسایرموجوداتمزاحموامکانانتقالانواعبیماریها؛
	تحمیلهزینهبرایپاکسازی؛
	.کاهشکیفیتمحیطواثرمنفیبرجلبگردشگر

شکل 87. ساحل آلوده به پسماند در شمال کشور؛ گردشگری با چاشنی زباله

شکل 88. نمونه ای از پیامدهای رهاسازی پسماند در طبیعت در ارتباط با جانوران

✏ بايد به طبیعت احترام گذاشت. 
یکیازتفاوتهایاساسیمیانبومگردیباسایرجنبههایگردشگری،درنوعنگاهبهمقوله
طبیعتاست.یکبومگردبایدبرایطبیعت،احترامفراوانیقایلباشد.ایناحترامشاملتمامی
اجزایطبیعتمیشود،ازجملهتنوعزیستیکهدربرگیرندهگونههایگیاهی،جانوریوانواع
زیستگاههااست.بههمیندلیل،الزماستتاتمامیمالحظاتواصولایمنیدراینخصوص

دانستهوبهکارگرفتهشود.
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در  آهو  راس  یک  تلف شدن  شکل 89. 
جاده پارك ملی گلستان )دی ماه 1393(

حفاظت، تحت مناطق در نقلیه وسایل با تردد
مستلزمرعایتحدنصابسرعتتوسطرانندگان
ایمنی، جنبههای رعایت عدم صورت در است.
ایجاد احتمال حیوانات، بر وارد آسیب بر عالوه
خسارتوسانحهبرایسرنشینانخودرونیزوجود

دارد)بهویژهدرموردجانوراندرشتجثه(.

شکل 90. تلف شدن یک قالده یوزپلنگ در 
جاده سبزوار – شاهرود )تابستان 7931(

بایدبهیادداشتکهدرهنگامشبوتابشنور
پروژکتور(، یا و )اتومبیل مصنوعی نور مستقیم
از دیگر بسیاری همانند گربهسانان چشم
گونههایجانوری،ازعملکردیضعیفبرخوردار
بودهوهمینامرسببمیشودتاقدرتتحلیل
موقعیتازجانورسلبگرددوباعدمتشخیص

فاصلهومنبعنور،بهدامحادثهگرفتارشوند.

پاکسازی طبیعت توسط  برنامه  شکل 91. 
بوم گردان – استان فارس

هربومگردبایدبهخاطرداشتهباشدکهپسماند
خود با و نسازد رها طبیعت در را شده تولید
به نسبت میتواند دیگر، سوی از برگرداند.
پاکسازیاکوسیستمازپسماندهایموجوداقدام
برنامه یک عنوان به میتوان را کار این کند.

فرعیدراجرایبومگردیدرنظرگرفت.
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کل  راس  یک  شدن  تلف   .92 شکل 
)بزکوهی( – کویر مرنجاب )پاییز 1399(

یکیازپدیدههاییکهدرچندسالاخیردرکشور
رواجزیادییافتهاست،آفروداست.اینتفریح؛
شمار در نه و میگیرد قرار ورزش زمره در نه
بومگردیاست.تفریحیاستکهجنبههایمنفی
آنبرطبیعتواکوسیستمبیشماراست.بهویژه
آنکهعالقمنداناینفعالیت،ازدانشوآگاهی
ساله هر و نبوده برخوردار زیستی محیط کافی
اخباریازآسیبهاوفجایعمحیطزیستیآناندر
رسانههامنتشرمیشود.یکیازآخریننمونههای
در وگریزیکراسکل تعقیب به آن،مربوط
کویرمرنجاب)آرانوبیدگل(بودهکهمنجربه
مرگکلبراثرترسوفشارفراوانواردشدهبر

بدنجانورگردید.

شکل 93. خارج شدن از مسیر اصلی و نفوذ 

)1397 )نوروز   – اورامان  بکر؛  طبیعت  به 

ایجاد از تاکیدمیشودکه بومگردی در همواره
خودداری طبیعت در پرتعداد و جدید مسیرهای
اتومبیلدرطبیعتبکر با بهویژهحرکت شود.
کهسببفشردهشدنخاک،تخریبزیستگاهو

آسیببهاکوسیستممیگردد.
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شکل 94. تخریب آشیانه پرنده به دلیل 
کنجکاوی گردشگران – استان فارس

موضوع این از گردشگران تمامی تا است الزم
نبایدبهآشیانه،النه،تخم،جوجه آگاهییابندکه
و...حیواناتنزدیکشوندویاآنهارالمسکنند.
آن بر عالوه مساله این وحشی. حیوانات ویژه به
کهاحتمالداردبرایگردشگرانخطرآفرینباشد،
ممکناستباعثصدمهبهآشیانشدهویامنجربه

ترکسکونتگاهتوسطجانورگردد.

شکل 95. جابه جایی مرجان ها توسط 
گردشگران ورزشی )غواصان( – جزیره کیش

دریایی گونههای حساسترین از یکی مرجانها
هستند.آنهابهدلیلتنوعرنگوشکلهمواره
برایغواصانوگردشگرانجذاببودهوآنهارا
اهمیت، حایز نکته میکنند. جلب خود بهسمت
حساسیتزیستگاهیاینگونهواحتمالصدمهبه
غواصانبهدلیلحضوربرخیازگونههایشکارچی

وخطرناکدرمجاورتزیستگاهآنهااست.

حضور همیشگی و مهم تهدیدهای از یکی
انسانهادرطبیعت،روشنکردنآتشوخاموش
نکردنآناستکههمهسالهدرایرانوجهان
خسارتهایسنگینیبهبارمیآورد.سال1399
ازمهیبتترینآتشسوزیهایچنددهه یکی
بر بودیم. زاگرسشاهد رادرجنگلهای اخیر
ایناساس،الزماستتابومگردانباجنبههای
تکنیکیآتشکاماًلآشناباشندودرصورتلزوم
اقدامبهروشنکردننمایندوحتماًازخاموش

شدنآناطمینانحاصلکنند.

شکل 96. روشن کردن آتش در 
طبیعت اقدامی خطرآفرین است. 
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شکل 97. اجتناب از ایجاد 
آلودگی صوتی در طبیعت 

بومگردانبایددقتکنندتاازایجادآلودگی
صوتیوهمهمهدرطبیعتخودداریکنند.
معطر لوازم و مواد از است همچنین،بهتر
ادوکلن و اسپری آرایش، لوازم همانند
استفادهنکنندزیراسببجلبحشراتمزاحم

میشوند.

شکل 98. توجه به تقویم طبیعت 

فصل در تا کنند دقت باید بومگردان
جفتگیریویازادوولدجانورانازتردددر
کریدورهاوزیستگاههایحساسخودداری

کنند.

✏ بايد برنامه های آموزشی را در بوم گردی بگنجانید. 

یکیازاصولبومگردی،تاکیدبرجنبههایآموزشیاستکهتنهاشاملمواردمحیط
نیز اجتماعی و بهداشتی تاریخی، فرهنگی، جنبههای بر میتواند بلکه نمیگردد. زیستی
متمرکزباشد.تالشکنیدتافراگیران)گردشگران(توانمندشوند.بهترینروشبرایآموزش،
کسبتجربهازطریقحضوردرطبیعتاست.فرصتآزمونوخطارابهآنهابدهید.آنها
بیانو رابهچالشبکشید.تمرینهاوفعالیتهارابهنحویطراحیکنیدکهفقطشامل
کالمنباشد،بلکهفعالیتهایبدنیرانیزشاملشوندتاشادابیونشاطبیشتریدرگروه
ایجادکنید.ازطریقهمافزایی،مهارتهایسایراعضاراتقویتکنید.اینمهارتهامیتواند
شاملعکاسی،تصویربرداری،نقشهخوانی،تقلیدآوایجانوران،برپاکردنچادر،تهیهغذادر

طبیعت،جهتیابی،شناساییگیاهانوسایرمهارتهایزندگیدرطبیعتباشد.
یاکارخودتحقیق اقامت،تحصیل ازآنهابخواهیددرموردجاذبههایطبیعیمحل
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کنند.اینفرآیندمیتواندبهشکلسلسلهمراتبیازروستایابخششروعشدهوتاسطح
مسابقه کنید. بومگردی برای خالقانه ایدههای ارایه به تشویق را آنها یابد. ادامه استان
عکاسییانقاشیبرگزارکنید.درفضایمجازیگروهیایجادکنیدودرآنبهبحثوارایه

اطالعاتاقدامکنید.مسابقهکتابخوانیمحیطزیستیبرگزارکنید.

شکل 99. يک برنامه بوم گردی، عالوه بر آن که بايد مفرح و جذاب باشد، 
شايسته است تا بتواند باعث افزايش سطح آگاهی و دانش عمومی و تخصصی 
بوم گردان شود تا خاطره ای خوش همگام با دانش اندوزی را برای آنان ايجاد کند.

شکل 100. آموزش کودکان و نوجوانان در اولويت قرار گیرد. يک برنامه 
بود. خواهد  پايدار  محیط زيستی  آموزه های  ارايه  با  تفريحی  و  ورزشی 
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میتوانیدازپالگینگ / پاك ورزیبهره
بگیرید.

دقتکنیدکهپالکینگ،مسابقهزبالهجمعکنی
با همگام ورزشی مسابقه بلکه، نیست!!
هدف اول، وهله در است. زباله جمعآوری

فعالیتبدنیونشاطاست.

نخستینباراهالیسوئدبایکفعالیتبدنیبرایپاکسازیمحیطزیستاززبالههارشتهای
ورزشیرابهدنیامعرفیکردندکهبرایمحیطزیستوجسموروانانسانهابسیارمفیداست.

دراینرشتهورزشیداوطلبهامیتواننددریک
گروهجمعشدهوتحتنظریکمربیحرکات
هوازییاکاردیوراهمزمانباجمعآوریسریع

زبالههاانجامدهند.

3-4- کوه نوردی مسئوالنه )پاک(
ورزشکوهنوردیدرزمرهفعالیتهایورزشیوتفرجیقرارداردکهدربستریکاماًل
طبیعیبرگزارمیشودوبههمینسببدرارتباطینزدیکوتعاملیدوسویهبامحیطزیست
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است.ازاینرو،الزماستدراینرشتهورزشیودیگرمواردمشابه)صخرهنوردی،کوهپیمایی،
مالحظات و بوده مدنظر محیطزیستی گوناگون جنبههای )... و چمن و برف روی اسکی

محیطزیستیبهدقتبهکارگرفتهشوند.
دستورالعملپیشروبرگرفتهازاسنادمعتبربینالمللیاستکهتوسطسازمانهایمرجع
وتخصصینظیر»کمیسیونحفظمحیطکوهستانفدراسیونجهانیکوهنوردی۴۲"،"بیانیه
تیرول۴۳"،»منشورکاتماندو۴۴«وسازمانمردمنهاد»اثریباقینگذار۴۵«تهیهومنتشرشده

است.

شکل 101. روز جهانی کوهستان برابر با 21 آذر )1 دسامبر( و 
تاکید بر حفظ محیط زيست بوم سازگان های کوهستانی

۴۲-کمیسیونحفظمحیطکوهستانجزءاولینبخشهایتشکیلشدهدرفدراسیونجهانیکوهنوردیدرسال
۱969میالدیاستوبهتبیینراهکارهاییبرایحفاظتازمحیطکوهستانوتوسعهپایداردرتمامدنیامیپردازد.
MountainProtectionCommissionنامیدهمیشودکهمخففعبارتMPCاینکمیسیونبهطوراختصار

است. 
۴۳-یکیدیگرازرهنمودهاینوعفعالیتوکدهایاخالقیکهبهطورخاصبرایمحیطکوهستانلحاظشده
است،بیانیهتیرول)Tyroldeclaration(است.اینبیانیهبهمنظورمشخصکردنبهترینشیوهعملکردورفتاردر
ورزشهایدرونکوهستاندر8سپتامبرسال۲۰۰۲،توسطفدراسیونجهانیکوهنوردیمنعقدشدهاست.بیانیهتیرول
شاملمجموعهایازارزشهاونکتههایاخالقیمیباشدکهبرایکمکبهعملکردصحیحعالقمندانرشتههایمرتبط

باطبیعتوکوهستانتدوینگردیدهاست.
۴۴-اینمنشوردرسال۱98۲وتوسطکمیسیونحفاظتازمحیطکوهستانفدراسیونجهانیکوهنوردیتدوین
شد.دراینمنشورافقعملکردصحیحمحیطزیستیوراهکارهاییبرایاجتنابازبروزتنشهایاحتمالیبینکوهنوردان

وبومیانمنطقهدرقالب۱۰اصلکلیبیانشدهاست.
۴۵-اینسازمانمردمنهاد)NGO(بهمجموعهایازآموزشهاورهنمودهایاخالقیدرموردحفظمحیطزیست

میپردازد.اصولردپاییازخودنگذاربرایترویجحفاظتازفضاهایبازومحیطزیستطراحیشدهاست.
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3-4-1- اصول کوه نوردی مسئوالنه

اصل اول: از قبل برنامه ريزی کنید و فراتر از توان بدنی خود کوه نوردی نکنید.
◾برنامهریزیقبلیاینامکانرابهکوهنوردمیدهدکهخودراازلحاظتجهیزات،

آمادگیبدنیورفتارمتعهدانهنسبتبهمحیطزیستوجامعهمحلیآمادهکند.
◾درصورتیکهبرنامهریزیوجودنداشتهباشد،نهتنهاجانکوهنوردبهخطرمیافتد،

بلکهامکانبروزرفتارغیرمسئوالنهوآسیببهکوهستانبیشترمیشود.
و استاندارد تجهیزات کنید. کوهنوردی استاندارد پوشاک و تجهیزات با همواره  ◾
برنامهریزیدرفصولسردوخنکنیازبهبرپاییآتشودرنتیجهخطراتاحتمالی
وآسیبهایآتشراکممیکند.درفصلگرمسالنیزباعثعدمخستگیزودرس

میشود.
تواناییهایفیزیکیخودکوهنوردینکنید،خستگیزودرسهم از ◾هرگزخارج
باعثبروزآسیببهشخصوهمبهمحیطزیستمیشود.اجرایبرنامههاییبادرجه
سختیباالترازتوانومهارت،بهجزآسیبهایجسمیکهمیتواندبهفردواردکند،
هموارهاحتمالبروزرفتارهایغیرمسئوالنهمانندجاگذاشتنزبالهبرایسبکترشدن

کولهپشتیومواردمشابهراافزایشمیدهد.
◾همراهانوسایرکوهنوردانراازقبلنسبتبهمقصد،رفتارمسئوالنهواصولبرجای

نگذاشتناثریدرطبیعتآگاهکنید.
◾متناسبباروزهایسفر،برنامهغذاییخودراتنظیمکنیدوازحملموادغذایی

بیشازنیازخودداریکنید.
بررسی را نقاطکمپ و پاکوبها،چشمهها نقشهمنطقه،مسیرها، ازسفر ◾پیش

کنید.
◾ازGPS،قطبنما،نقشهوبرنامههایکاربردیدرتلفنهایهوشمنداستفادهکنید
تابرایمسیریابیازعالمتزدنسنگها،درختوسنگچیندرستکردناجتناب

کنید.

◾ازقبلبرایشرایطآبوهواییسختآمادهباشید.



بسته شیوه انهم اهی محیط زیستی فعالیت اه و مشاغل)فعالت اهی  ورزشی(

198

◾درصورتسفربهمناطقناشناختهحتماًازافرادیکهبهاینمناطقسفرکردهاند،
 مشورتبگیریدوگزارشسفرهایقبلیرامطالعهکنید.

اصل دوم: بر روی سطوح مناسب حرکت کنید و در مکان مناسب کمپ بزنید. 
◾فراموشنکنیدکهکوهنوردیهموارهبافرسایشخاکهمراهاست،هرچهکولهپشتی
سنگینتروکفشاززیرهسفتتریبرخوردارباشد،میزانفرسایشخاکدریکبرنامه

کوهنوردیبیشترمیشود.
◾هموارهدریکخطوفقطدرمسیرپاکوبحرکتکنید.

◾ازپاگذاشتنبررویسنگهایسستوریزشیاجتنابکنید.
◾درمسیرهایشناسکی،خاکباسرعتوشدتزیادیجابهجامیشودوسرعت
فرسایشزیاداست.ازفروددرایننوعمسیرهایشناسکیدرحدامکاناجتناب

کنید.
◾گلسنگهاجاندارندودربومسازگان)اکوسیستم(نقشمهمیراایفامیکنند.
پروانههامیباشند.گلسنگها تغذیه وهمچنین زندگیالروها برای بوتهها،محلی
نشانگرپاکیهواوپروانههانشاندهندهسالمتبومسازگانمیباشند.همینطورسایر
حشراتیکبومسازگانهریکنقشمهمیدرچرخهزیستیایفامیکنندکهحذف

هریکمیتواندمنجربهبرهمخوردنتعادلبومسازگانشود.
◾درمناطقپرترددکهمسیرپاکوبهامشخصاست،ازمسیرپاکوبخارجنشوید،
زیرادرآنمناطقفرسایشخاکسرعتبیشتریداردوپاکوبهابسیارسریعگسترده

میشوند.
◾بررویسطوحبرفینیزدریکخطحرکتکنید،زیراممکناستزیرااینبرفها

بوتههاوگیاهانوجودداشتهباشند.
◾محلکمپراازقبلبرنامهریزیومشخصکنیدومحلموردنظررابرروینقشه

یاجی.پی.اسعالمتبزنید.
◾درمسیرهایپرترددمناطقکمپوچادرکاماًلمشخصمیباشند،درهمیننقاط

چادربزنیدونقطهجدیدیرااحداثنکنید.
به مجاز ما زیرا میشود. پیدا بلکه نمیشود، ساخته کمپ برای مناسب محل ◾

دستکاریطبیعتبرایایجادمحلکمپنیستیم.
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◾درمناطقبکرودرمحیطهایکوهستاناگربهناچارازپاکوبخارجشدید،فقط
دریکخطحرکتکنید.

این زیرا نزنید، ...(چادر و نزدیکیمنابعآب)چشمه،رودخانه،رود،دریاچه ◾در
مناطقبهجزخطراتیمانندوقوعناگهانیسیالبها،محلگذرحیواناتوحشیبرای
آلوده را آب منابع متعددمیتواند نوشیدنآبمیباشد.همچنینوجودکمپهای

کنند.
◾درفصولگرمسالمانندتابستانوبهار،هنگامصعودبرروییخچالهایطبیعی
بااحتیاطعملکنید.دراینفصولیخچالهابسیارشکنندهوآسیبپذیرمیباشند.
◾درصورتنیازبهرولکوبیدردیوارههایطبیعی،ازخودبپرسیدکهآیاصعودبا
روشدیگریامکانپذیرنیست؟آیادرصورتتمرینبیشترمیتوانماینمسیررابدون

سوراخکاریصعودکنم؟
انبوهحضوردارید،محل باپوششگیاهی اگرچندروزدریکمنطقهمشخص ◾
کمپرادرروزهایبعدیتغییددهیدتافرسایشدریکنقطهمتمرکزنشودوپوشش

گیاهیفرصتبازیابیداشتهباشد.
◾بااستفادهازقمقمهیاگالنآب،میزانآبموردنیازراذخیرهکنیدتادایماًبین

محلکمپومحلآبرفتوآمدنکنید.
◾درصورتلگدکوبکردنگیاهانودرختان،درآخربرنامهآنهاراحتیبهشکل

فیزیکیبهحالتاولیهبرگردانید.
ببرید؛گوییکههرگز ازبین آثارخودرا ◾زمانیکهچادرهاراجمعکردید،تمام

آنجانبودید.
اصل سوم: زباله های خود را مديريت کنید. 

◾بهترینروشبرایمدیریتزباله،برنامهریزیقبلازشروعسفراست.برنامهغذایی
راقبلازشروعخریدرویکاغذبنویسیدوطبقآنخریدکنید،همچنینازقبلبرای

روشهایبازگرداندنزبالهبرنامهریزیکنید.
همه نگذارید. جا را خود زباله نیز کوهنوردی قرارگاههای مجهزترین در حتی ◾
کوهنورداناخالقاًوظیفهدارندکهتمامیزبالهتولیدیخودرابهطورکاملازمحیط

کوهستانخارجکنندوآنرابهنزدیکترینشهرانتقالدهند.
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◾روستاهایکوچکدرابتدایاانتهایمسیرهایکوهنوردیدارایامکاناتمحدودو
غیرقابلمقایسهباشهرهایبزرگمیباشند.اینامکاناتمحدودشاملبحثتفکیک
وجمعآوریزبالههاازفضایروستایینیزمیشود.بنابراینزبالههاییراکهخودتولید
کردهایددرفضاهایمحدودوکوچکروستاییرهانکنیدوآنرابهشهرهایبزرگتر

منتقلکنید.
◾موادغذاییاضافیخود)حتیسالمودستنخورده(رادرطبیعترهانکنید.

◾درسفرهایخودازظروفیکبارمصرفوکیسههاینایلونییکبارمصرفاستفاده
نکنید.اگرناچاربهاستفادهازکیسههایپالستیکیمیباشید،برایبستهبندیغذاها
کیسههایزیپکیپ)چندبارمصرف(رااستفادهکنید.درعینحال،کیسههایکاغذی

یاکیسههایپارچهایگزینهبهتریهستند.
◾تجزیهپوستمیوههاتقریباًدوهفتهتایکماهبهطولمیانجامدودراینمدت

باعثبروزآلودگیبصریمیشود.پسآنهارادرطبیعترهانکنید.
◾درهنگامپاککردنظروفغذایی،موادداخلآنرادرطبیعتویادرآبرها

نکنیدوآنرادرکیسهزبالهبریزید.
◾برایشستشوازشویندههایشیمیاییاستفادهنکنید.دربازاربرخیشویندههای
سازگاربامحیطزیستموجوداست،استفادهازآنهاباعثمیشودکهکرهزمینوبه

طورخاصمحیطکوهستانزیباوعاریازآلودگیباشد.
◾محلشستشویظروفبایدحداقل۳۰تا۱۰۰مترازمحلکمپیاپاکوبفاصله

داشتهباشد.هرگزدرمحلچشمههاورودخانههالوازمخودرانشویید.
از مناسب فاصلهای در غذایی مواد همراه به را خود زبالههای کمپ هنگام در ◾
کمپقراردهید.اینموادمیتوانندباعثجذبانواعحیواناتشوند.برایاینکاراز
درختان،سنگهایاعوارضطبیعیمنطقهاستفادهکنیدوزبالهراازدسترسحیوانات

دورکنید.
چراغ قوه، چراغ جی.پی.اس، دستگاه نظیر الکترونیکی لوازم باتریهای هرگز ◾
پیشانیو...رادرکوهستانرهانکنید.زیراباتریهاحاویانواعفلزاتسنگینوسمی
هستندکهسببآلودگیخاکوآبمیشوندونیزتجزیهکاملآنهاهزارانسال

طولمیکشد.
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◾بهتراستازباتریهایقابلشارژوباتریهایدوستدارمحیطزیستکهفاقدمواد
خطرناکوسمیهستند،استفادهکنید.

◾فضوالتانسانیحاویموادیشاملمیکروبوباکتریاستکهباعثآلودگیخاک
وآبمیشود.اینعواملبیماریزاقادرندتاماههادرمحلدفعفضوالتانسانیزنده
انسانیممکناستبهیک بمانندوحتیتکثیرشوند.دربهترینشرایط،فضوالت
سالزمانبرایتجزیهکاملنیازداشتهباشد.عموماًدوروشبرایمدیریتفضوالت

انسانیدرطبیعتوجوددارد:
-دفنفضوالت

-خارجکردنفضوالتازمنطقه)طبیعت(
▣روشدفنفضوالت

⭕دفنفضوالتانسانیسببمیگرددتامدفوعپوشاندهشدهوامکانانتقالعوامل
با فضوالت تماس از و میدارد نگه دور را یابد.همچنینحشرات کاهش بیماریزا
آلودهشدندور از را بهعالوه،آبهایسطحی جانورانومردمجلوگیریمیکند.

میدارد.
⭕درگروههای۱۲نفرهوبیشتر،یکتوالتعمومیایجادکنید.

دفعفضوالت نکنید.محل دفع را انسانی آبیفضوالت منابع نزدیکی در ⭕هرگز
انسانیبایدحداقل6۰متر)بهسمتپاییندست(چشمههاورودخانهها،دریکمکان

خشکوازمحلکمپ،محلتردد،فاصلهداشتهباشد.
گربه چاله روش از میتوان تعداد کم گروههای در انسانی، فضوالت دفن برای ⭕
استفادهکرد.برایاینکار،گودالیبهعرض۱۰تا۱۵سانتیمتروعمق۱۵تا۲۰
سانتیمترحفرکنیدوپسازاتمامکاررویآنرابپوشانید.دستمالکاغذیاستفاده

شدهراهمدرمحلدفنکنید.
⭕محلفضوالتانسانیهرچهدرنقاظآفتابگیرباشد،روندتجزیهسریعتراست.
⭕فضوالتانسانیرادرجاییکهفعاًلخشکاست،امادرآیندهمحلعبورآباست،

دفعنکنید.
⭕ازدستمالتوالتتمیزکمتراستفادهکنیدودرروشچالهگربهآنرادفنکنید.
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▣روشخارجکردنفضوالتازطبیعت
خود با را انسانی فضوالت حمل، مخصوص کیسههای از استفاده با میتوانید ⭕
مثاًل عمومی مناطق از بسیاری در روشی چنین کنید. حمل طبیعت از بیرون به
دربسیاریازپارکهایملیآمریکاالزامیاست.همچنیندردرهنوردی،غارنوردی
)مانند انسانی فضوالت دفع برای مناسب مکان وجود عدم دلیل به دیوارهنوردی و
عدموجودخاککافی،رطوبتوپایینبودندماوهمچنینعدموجودنوردراین

محیطها(،بیرونبردنفضوالتانسانیاجتنابناپذیراست.
اصل چهارم: هر چیزی را که پیدا کرديد، سر جايش بگذاريد.

◾درصورتبرخوردباآثارتاریخی،هرگزآنهارالمسنکنیدوفقطازدورمشاهده
وعکاسیکنید.

◾ازلمسآثارتاریخیخودداریکنید،اینکارسببفرسایشونابودیخواهدشد.
◾سنگهاراجابهجانکنید.هرسنگمحلزندگیحشراتوحیواناتیاستکهوجود
هریکازآنهادرچرخهبومسازگانوبرایحفظتعادلالزماست.شاخههایشکسته

وتنههایبزرگشکستهشدهراجابهجانکنید.
◾ازقطعکردنتنهدرختانخشکوآفتزده،اکیداًخودداریکنید.ایندرختها
محلمناسبیبرایزندگیوتغذیهبرخیپرندگانوحشراتمیباشند.عالوهبراین،

بااینکارامکانپخشکردنعاملآفتبینسایردرختانجنگلنیزوجوددارد.
◾درصورتپیداکردنفسیلیاسنگوارههرگزبراییادگاریآنهاراازطبیعت

خارجنکنید.
◾هرگزسنگیراازرویقلهبهیادگاربرندارید.

ازریشه را استفادهکنیدوهرگزآنها نیازتان بهمیزان رافقط دارویی ◾گیاهان
نکنید.برایمثالگیاهشقاقلیکیازگیاهانداروییدرمعرضانقراضدرجنگلهای
شمالکشوراست.ریشهاینگیاهخواصداروییداردوباهربارچیدناینگیاه،یک

گونهازتعدادگونههایاینگیاهکممیشود.
◾ازجوامعمحلیگیاهانداروییووحشیراخریدارینکنید.زیراخریداینقبیل

محصوالتآنهارابهچیدنگیاهانتشویقوبهنابودیزودترگیاهکمکمیکند.
◾درصورتمشاهدهالشهحیوانات،آنراجابهجانکنید.
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◾درصورتمواجههباآشیانهپرندگان،هرگزتخمپرندهراجابهجانکنید.اندکیتغییر
درمحلقرارگیریتخمهاباعثبروزحسعدمامنیتبهپرندهمیشودوگاهیسبب

میشودتاپرندهدوبارهبهمحلآشیانهخودبازنگردد.
◾درصورتمشاهدهجوجهپرندگاندرطبیعتسعینکنیدآنهارابهالنهبرگردانید.

ایناتفاقجزییازطبیعتاست.
◾درصورتمشاهدهحیواناتزخمییاآسیبدیدهدرطبیعت،مکانآنهارابهاطالع
محیطبانانیاافرامطلعوآگاهبهنگهداریوتیمارجانورانبرسانید.درصورتوجود
امکاناتالزموخطرناکنبودنجانور،آنرابهمرکزبازپروریوتیمارمخصوصدر

شهرخودانتقالدهید.
◾درصورتمشاهدهمارهاآنهاراتهییجنکنید.فراموشنکنیدهیچماریدرطبیعت

ایران،انسانرادنبالوتعقیبنخواهدکرد.

◾درایرانهیچگونهمارمولکسمیوجودندارد.درصورتمشاهدهآنهارابهحال
خودرهاکنید.

اصل پنجم: برپايی آتش را مديريت کنید.
◾تاجاییکهامکانداردبابرنامهریزیقبلیواستفادهازتجهیزاتمناسب،نیازخود

بهبرپاییآتشراحذفکنید.
◾استفادهازنورشمعویایکفانوسکوچکبانورمالیممیتواندگزینهخوبیبرای

دورهمنشینیپسازشامباشد.
◾میتوانبااستفادهازانواعچراغهایخوراکپزیعملپختوپزرابدونبرجای

گذاشتنکمترینردپاواثریازخودانجامداد.
◾استفادهازچراغهایخوراکپزینیازبهبرپاییآتشراازبینمیبرد.

◾برایبرپاییآتشمحلمناسبیانتخابکنید.
◾میتوانیدبااستفادهازروشآتشتپهایاثراتآتشرابهحداقلبرسانید.اینروش،
روشیمسیوالنهبرایبرپاییآتشاست.بدینشکلکهازمنبعیکهقباًلتخریبشده
خاکیبهضخامتحداقل۱۵سانتیمترتهیهکنیدوبررویفویل)پتوینجات(بریزید

وآتشراروشنکنید.بااینروشمیتوانرویهرسطحیآتشروشنکرد.
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◾ازمکانهاییکهقباًلدرآنهاآتشروشنشدهاستفادهکنید.
◾آتشراکوچکنگهداریدوفقطزمانیکهنیازدارید،آتشراروشننگهدارید.

◾درکنارصخرههاآتشروشننکنید.زیراباعثایجادسیاهیودودهبررویصخرهها
میشودواینسیاهیتاسالهابههمانشکلباقیمیماند.

◾درهنگامبرپاییآتشبهجهتوزشباددقتکنید.
◾دربرپاییآتشدرفصولخشکودرجنگلهایکوهستانیبسیاراحتیاطکنید.
◾برایبرپاییآتش،فقطازچوبهایخشکافتادهبررویزمیناستفادهکنید.

◾ازکندههایبزرگبرایبرپاییآتشاستفادهنکنید.
◾پیشازترکمحلازخاموشبودنآتشاطمینانکاملحاصلکنید.

◾پسازخاموشکردنآتش،خاکسترراپخشکنید.
اصل ششم: به حیات وحش احترام بگذاريد.

◾هرگزحیواناترادنبالنکنید.
◾درصورتمشاهدهالنهحیواناتازکنارآنهابافاصلهردشویدومزاحمتیبرای

حیوانایجادنکنید.
◾هرگزبهحیواناتوحشیغذاندهید.اینکارنهتنهالطفنیست،بلکهمیتواند
کشورهای از بسیاری در وحشی حیوانات به دادن غذا شود. آنها مرگ به منجر

توسعهیافتهکاماًلممنوعاست.
◾موادغذاییانسانهابههیچوجهمناسبرژیمغذاییحیواناتنیستومیتواند
موجبصدماتگوارشیوبیماریهایجدیبهحیواناتشود.دراینبینپرندگاناز

آسیبپذیرترینگونههاهستند.
◾غذادادنبهحیواناتتوسطوسایلنقلیهوواردشدنبهزیستگاهآنهاتوسطاین
وسایل،سببکاهشترسحیواناتازوسایلنقلیهودرنتیجهافزایشاحتمالبروز

تصادفاتجادهایمیشود.
انسانهابهقلمرووحریمامنحیواناتوعدمآگاهی ازحد ◾نزدیکشدنبیش
بهرفتارشناسیگونههایوحشیبهخصوصپستانداران،موجبافزایشبرخوردهای

خطرآفرینخواهدشد.
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◾وابستگیحیواناتبهغذایانسانمیتواندباعثترکزیستگاهطبیعیوواردشدن
بهمحیطزندگیانسانشودکهاینامربرایحیوانوانسانبسیارخطرآفرینخواهد

بود.
نتیجه در و تولیدمثل افزایش باعث میتواند فراوان تغذیه گونهها از برخی در ◾

افزایشگونهجانوریخاصودرنهایت،برهمخوردنتعادلبومسازگانشود.
◾افزایشغذاوتغییررژیمغذاییدربرخیازپرندگانباعثاخاللدرروندمهاجرت

آنهامیشود.
◾نزدیکیانسانبهحیوانباعثافزایشاحتمالمبتالشدنبهبیماریهایمشترک

انسان–حیوانمیشود.
◾غذادادنبهحیواناتباعثرویآوردنآنهابهزبالهخواریمیگردد.

◾درصورتمشاهدهحیواناتفقطازفاصلهدورآنهارامشاهدهوعکاسیکنید.
مزاحماستراحتوآرامشموجوداتنشوید.

◾درمناطقیکهبهعنوانزیستگاههایارزشمندجانورانمعرفیشدهاند،ازایجاد
سروصداخودداریکنید.آلودگیصوتیباعثاخاللدرزندگیجاندارانبهخصوص

پرندگانوپستاندارانمیشود.
◾تولهحیوانات،جوجهپرندگانو...راباخودبهشهرنیاورید.

◾ازخریدلوازمتزیینیازاجزایبدنحیواناتخودداریکنید.
اصل هفت: به ديگران احترام بگذاريد.

◾درکوهستانبلندآوازنخوانید.صدایشماممکناستبرایهمهگوشنوازنباشد.
◾ازاسپیکروبلندگوآهنگپخشنکنید.زیرابرایبسیاریازافرادصداییزیباتراز
موسیقیکوهستانوطبیعتنیستواینکارباعثآزاردیگرانمیشود.درصورت
لزومازهدفوناستفادهکنید.هرچنددرکوهستانتمامحواسبایدبهمحیطاطراف
یاجانورخطرناکدرالبهالی بهمن نزدیکشدنسنگ، باشد.ممکناستصدای

آلودگیصوتیگمشود.
◾طبقیکقانوننانوشته،درکوهستانافرادیکهازباالهبهپایینحرکتمیکنند،

ازحقتقدمبرخوردارند.
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◾اگردرحینحرکتبهنفرجلوییبرخوردمیکنید،باکمیمکثازاوفاصلهبگیرید.
◾روحیهکارگروهیوجمعیرادرخودارتقابخشید.

◾حفظحریمشخصیدیگرانرادراولویتقراردهیدوپیشازعکاسیازدیگراناز
آنهااجازهبگیرید.

◾بهمردممحلیاحترامبگذاریدوکدهایاخالقی–رفتاریگردشگراندرجوامع
محلیرارعایتکنید.

◾گردشگرانبایدایننکتهرابپذیرندکهجوامعروستاییایرانپایبندبهسنتهای
خودهستند.بنابراین،بایدپیشازسفرازخصوصیاتفرهنگیوآدابورسومجوامع

هدفآگاهییابید.
◾درمناطقروستاییدرهنگامشبازایجادسروصداخودداریکنید.زیراروستاییان
صبحزودازخواببیدارمیشوندوپسازکارطوالنیوزیاددراوایلشببهخواب

میروند.
ازمحلیهااجازهگرفتهوسپسواردجشن برپابودحتماً ◾اگردرروستاجشنی

شوید.
با هرگز داشت، مغایرت شما باورهای با روستا آن فرهنگ و مذهب رسم، اگر ◾
روستاییاندربارهآنبحثنکنیدوحتیهرگزنظرتانرادرروستاعلنیاعالمنکنید.
◾هرگزبهکودکانروستاییکمکمالینکنید،زیرابااینکارفرهنگتکدیگریرا

رواجمیدهید.
◾اقامتگاههایروستاییدارایامکاناتمحدودیهستندوباهتلهاواقامتگاههای
بزرگقابلمقایسهنیستند.هرگزکمبودهاوکاستیهاراعلنیبهرخمیزباننکشید.
◾سعیکنیدهموارهباخریدصنایعدستی،محصوالتکشاورزی،محصوالتدامیو

...ازکسبوکارهایکوچکروستاییحمایتکنید.
◾ازخریدمحصوالتیکهازگیاهانوحیواناتدرخطرانقراضهستند،خودداری

کنید.
◾برایافرادمحلیکهدرطولسفربهشمالطفمیکنند،هدایایغیرنقدیرااز

قبلپیشبینیکنید.
◾ازنوشتنیادگاریدرمکانهایروستاییاجتنابکنید.
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◾ازورودبهباغهاوملکهایشخصیواستفادهبدوناجازهازمحصوالتکشاورزی
خودداریکنید.

◾زبالههایخودرامدیریتکنیدوازجاگذاشتنزبالهدرروستاهایکوچکاجتناب
کنید.

◾هرگزبدوناجازهازروستاییانبهویژهبانوانعکسنگیرید.

يا  و  جی. پی. اس  دستگاه  با  موقعیت ياب  سیستم  از  استفاده   .102 شکل 
گوشی های هوشمند سبب می گردد تا نیازی به عالمت گذاری در طبیعت نباشد. 

شکل 103. استفاده از يک پاکوب و عدم استفاده از شن اسکی 
به پويايی خاک و پوشش گیاهی محیط منجر می شود. 



بسته شیوه انهم اهی محیط زیستی فعالیت اه و مشاغل)فعالت اهی  ورزشی(

208

 )Trail( شکل 104. نمونه ای از سطوح سخت
در مسیرهای حساس اکوسیستم ها

شکل 105. رعايت فاصله مناسب برای دفع 
فضوالت انسانی در طبیعت

شکل 106. روش چاله گربه برای دفع فضوالت انسانی در طبیعت
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شکل 106. روش چاله گربه برای 
دفع فضوالت انسانی در طبیعت

شکل 107. کیسه های مخصوص حمل فضوالت انسانی 
برای خروج از طبیعت که حاوی مواد تجزيه کننده است. 

شکل 108. باتری های دوستدار محیط زيست و باتری های قابل 
شارژ بهترين نوع باتری برای استفاده در طبیعت هستند. 
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پیوست 1: تعاريف

ازجامد،مایع،گاز،تشعشع اعم آلودهکننده یاچند وجودوپخشیک آلودگی هوا: 
پرتوزاوغیرپرتوزادرهوایآزادبهمقدارومدتیکهکیفیتآنرابهطوریکهزیانآوربرای

انسانویاسایرموجوداتزندهویاگیاهانویاآثاروابنیهباشد،تغییردهد. 
آلودگی صوتی: عبارتاستازپخشوانتشارهرگونهصوتوصداوارتعاشمربوط

بیشازحدمجازومقرردرفضایباز. 
آلودگی آب: تغییرموادمحلولیامعلقیاتغییردرجهحرارتودیگرخواصفیزیکی
وشیمیاییوبیولوژیکیآبدرحدیکهآنرابرایمصرفیکهبرایآنمقرراست،مضریا

غیرمفیدسازد.
فاضالب: هرنوعمادهمایعزایدحاصلازفعالیتهایصنعتییاکشاورزیودامدارییا

شهری،بیمارستانیوآزمایشگاهیوخانگیکهبهآبیاخاکتخلیهگردد. 
زباله، مانند میشود محسوب زاید عرفاً که جامدی ماده هرگونه جامد:  زايد  مواد 
خاکروبه،خاکستر،جسدحیوانات،ضایعاتمراکزشهریوصنعتیوزوایدحاصلازتصفیه،
اعمازشیمیاییوبیولوژیکوهمچنینفضوالتانسانیوحیوانیوموادزایدبیمارستانها

وغیره.
مواد زايد سمی و خطرناک: هرنوعمادهزایدآلودهکنندهیاترکیبیازموادوضایعاتی
کهدارایقدرتصدمهوآسیبزیادبهسالمتانسانیاسایرموجوداتزندهیاگیاهانبوده
یابراثرتماسوتکراردارایعوارضسودرآنهاباشدوقابلیتآلودهساختنآبویاخاک

رادارد.
مواد زايد )پسماند(:بهموادجامد،مایعوگاز)غیرازفاضالب(گفتهمیشودکهبهطور
مستقیمویاغیرمستقیمحاصلازفعالیتانسانبودهوازنظرتولیدکنندهزایدتلقیمیشود.

پسماندهاشاملپنجگروهمیباشند:پسماندعادی،پزشکی،ویژه،کشاورزیوصنعتی.

۱-پسماندهايعادی:
در انسانها روزمره فعالیتهاي از معمول بهصورت که گفتهميشود پسماندهایي به
نخالههاي و خانگي پسماندهاي قبیل از ميشود. تولید آنها از خارج و روستاها شهرها،
ساختمانی.پسماندهايعاديودرراسآنهاپسماندهایخانگی،مهمترینبخشمرتبطبا
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شهرونداناست.درراستایمدیریتصحیحآنها،اهدافذیلدنبالمیشوند:
	کاهشتولیدپسماند؛
	بازیافتواستفادهمجددازپسماندها؛
	.دفعبهداشتیوسازگاربامحیطزیست

باانتشارپسماندهایشهريدرمحیطویاتلنبارآندرحواشيشهرها،بهدلیلوجود
موادغذایي،پناهگاههايمناسب،رطوبت،محیطمناسبیبرايتولید،رشدونموحشرات،
جوندگانودیگرموجوداتموذيبهوجودمیآیدکهبهعلتهایمختلفموجبآلودگي
محیطوانتشاربیماريهايگوناگونميگردد.انتشاربوینامطبوعوتولیدشیرابهزبالهنیز
است. زبالههایشهری غیربهداشتی ودفع انباشت تولید، پیامدهایمحیطزیستی دیگر از
همچنین،مشکلپخششدنکیسههایپالستیکیورهاکردنظروفپالستیکییکبارمصرف

درطبیعتهمازمهمترینمشکالتناشیازپسماندهامیباشد.
۲-پسماندهايپزشکی:

بهتمامیپسماندهايعفونيوزیانآورناشيازبیمارستانها،مراکزبهداشتي،درماني،
آزمایشگاههايتخصصيطبيوسایرمراکزمشابهگفتهميشود.

۳-پسماندهايویژه:
وجودیکیازویژگیهایقابلیتاشتعال،خورندگی،واکنشپذیری،سمیتوبیماریزایی
درپسماند،آنرادرزمرهپسماندهایویژهقرارمیدهدکهبهموجبآننیازمندمدیریت

خاصخواهدبود.
۴-پسماندهايکشاورزی:

بهپسماندهايناشيازفعالیتهايتولیديدربخشکشاورزيگفتهميشود.ازقبیل
فضوالت،الشهحیوانات،محصوالتکشاورزيفاسدیاغیرقابلمصرف.

۵-پسماندهايصنعتی:
بهتمامیپسماندهايناشيازفعالیتهايصنعتيومعدني،پسماندهايپاالیشگاهي،
صنایعگاز،نفتوپتروشیميونیروگاهيوامثالآنگفتهميشود.ازقبیلبرادهها،سرریزها

ولجنهايصنعتي.
آلودگی خاک: آمیختنیکیاچندمادهخارجيبهخاکیاپخشآنهابرسطحخاک
بهمیزانيکهکیفیتفیزیکي،شیمیایيیازیستیآنرابهنحویتغییردهدکهبرايانسانیا
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سایرموجوداتزندهیاگیاهانویاآثاروابنیهزیانآورباشد.اینتعریف،آلودگيپوششهاي
آبرفتيوسنگيسطحزمینرانیزدربرمیگیرد.مهمترینآالیندههایخاککودشیمیایی،

شویندهها،فاضالب،آفتکشها،پسماندوفرآوردههاینفتیمیباشند.
از را میتواندخاک آن، کردن آلوده و ازخاک بهرهبرداری نامناسب روشهای اعمال
چرخهتولیدخارجکردهوبهتباهیاینسرمایهملیمنجرگردد.پاکسازیویاجایگزینی
خاکهایآلودهغالباًنیازمندپرداختهزینههایسرسامآوریاستوبنابراین،مهمتریناصل،
حفظخاکازآلودگیاست.همچنینپاکسازیخاکآلودهبسیارزمانبراستوگاهیسالها

طولمیکشد.
برخیازمهمترینعواملآلودگیخاکعبارتنداز:

عواملطبیعی	 
فعالیتهایصنعتی	 
اکتشافومعدنکاری	 
فعالیتهایکشاورزی)مصرفکود،سم،...(	 
فروریزههاوبارشهایجوی	 
تخلیهورهاسازیپسابهاوفاضالبهابرسطحخاک	 
تخلیه،رهاسازیودفننامناسبپسماندهابرخاک	 
روانابهایشهریوروستایی	 
آبهایزیرزمینیآلوده	 
سوانححملونقلوخطوطانتقالموادومحصوالت	 
آلودگیهایناشیازجنگ	 
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پیوست 2: تعريف مناطق تحت حفاظت )چهارگانه(

ـ پارک ملی؛بهمحدودهایازمنابعطبیعیکشوراعمازجنگلومرتعوبیشههای
نمونههای نمایانگر که میشود اطالق کوهستان و آب و ودشت اراضیجنگلی و طبیعی
برجستهایازمظاهرطبیعیایرانباشدوبهمنظورحفظهمیشگیوضعزندگیوطبیعیآن
وهمچنینایجادمحیطمناسببرایتکثیروپرورشجانورانوحشیورشدرستنیهادر

شرایطکاماًلطبیعیتحتحفاظتقرارمیگیرد.
ـ آثار طبیعی ملی؛عبارتندازپدیدههاینمونهونادرگیاهی،حیوانی،اشکالیامناظر
کمنظیروکیفیاتویژهطبیعیزمینیادرختانکهنسالیادگارتاریخیکهبامنظورداشتن

محدودهمتناسبیتحتحفاظتقرارمیگیرد.
ـ پناهگاه حیات وحش؛بهمحدودهایازمنابعطبیعیکشوراعمازجنگلومرتعو
بیشههایطبیعیواراضیجنگلیودشتوآبوکوهستاناطالقمیشودکهدارایزیستگاه
طبیعینمونهوشرایطاقلیمیخاصیبرایجانورانوحشیبودهوبهمنظورحفظویااحیای

اینزیستگاهتحتحفاظتقرارمیگیرد.
مرتع و ازجنگل اعم منابعطبیعیکشور از بهمحدودهای ـ منطقه حفاظت شده؛
ودشتوآبوکوهستاناطالقمیشودکهازلحاظضرورتحفظوتکثیرنسلجانوران
وتحت بوده اهمیتخاصی دارای آن ووضعطبیعی احیارستنیها یا و یاحفظ وحشی

حفاظتقرارمیگیرد.
-عالوهبرمناطقفوق،زیستگاههاییباویژگیهایبارزباعنوان»مناطق شکار ممنوع«
نیزتحتحمایتسازمانحفاظتمحیطزیستقراردارندکهشکاردرآنهابهمدت۳تا
منظقه به ارتقا قابلیت احیا درصورت و میشود ممنوع جمعیت کاهش دلیل به سال ۵

حفاظتشدهرادارند.
- ذخیره گاه زيستکره: ذخیرهگاههایزیستکرهشبکهوسیعیازمناطقحفاظتشده
درسطحجهانراشاملمیشوند.دراینمناطقجوامعمحلی،مقاماترسمیدرسطوح
گوناگون)محلی،ملیومنطقهای(،کسبوکاروموسساتعلمیآموزشیبهدنبالتجمیع
تالشهایخوددرراستایتوسعهمدیریتحفاظتبهصورتیکپارچهمیباشند.هدفغایی
آنهاترکیبپژوهش،آموزشوحفاظتازتنوعزیستی،تنوعاکولوژیکوتنوعژنتیکیبه

منظورتوسعهمنابعمحلیاست.
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پیوست 3

رئوس و سرفصل گزارشات ارزيابی اجمالی طرح ها و پروژه های مشمول ارزيابی 
محیط زيستی

)مصوب شورايعالی حفاظت محیط زيست – 1390/2/12(

گزارشارزیابیاجمالیطرحدربرگیرندهمواردزیرحداکثردر۱۰۰صفحهباشد:
از خالصهای موجود، گزینههای پروژه، ویژگیهای و نوع شامل غیرفنی: چکیده -۱
وضعیتموجودمحیطزیست،آثارمهمطرحبرمحیطزیستوبرنامههایپیشگیریکاهشو

کنترلآثارنامطلوبونتیجهگیریازارزیابیمحیطزیستی)حداکثرتا۵صفحه(
۲-تشریحطرحیاپروژهپیشنهادی)حداکثرتا۲۰صفحه(

۲-۱-عنوانطرح
۲-۲-اهداف،نیازهاوضرورتهایطرح

۲-۳-جایگاهطرحدربرنامههاوسیاستهایکلیمملکت
۲-۴-قوانین،مقرراتواستانداردهایمحیطزیستیمرتبطباطرح

۲-۵-موقعیتمکانپیشنهادیطرح)روینقشهباذکرفواصلازتمامیکاربریهای
موجوددرمنطقه(

۲-6-گزینههایمکانیوفنیطرح
۲-7-فازبندیکلیطرح)آمادهسازی،ساختوساز،اجراوبهرهبرداریو...(برنامههای

توسعهآتی
۲-8-تشریحریزفعالیتهایطرحبهتفکیکفازاحداثوبهرهبرداری

۲-9-نمودارخطتولیـد،وتشریحفرآیندهابرایواحـدهایصنـعتیومعدنی)تولیدی(
۲-۱۰-تأسیساتجانبیوپروژهایپیآیند)احداثراه،اماکنوخدماتعمومیو...(

۲-۱۱-ویژگیهایطرحدرهریکازگزینههاوفازهایطرحشامل:
۲-۱۱-۱-ارایهظرفیتتولید)درموردطرحهایصنعتی،معدنیوعمرانیتولیدینظیر
نیروگاههایبرقآبی(ویاارایهسطحخدماترسانیبرایطرحهایعمرانیـخدماتی)احداث

راهفرودگاهخطوطانتقالگازو...(
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۲-۱۱-۲-تخمینکلیسرمایهگذاریریالیوارزی
۲-۱۱-۳-برآوردنوعومیزانمواداولیه،محلتأمینونحوهانتقالآنها

مواردمصرف،محل و )... و انرژی،سوخت )آب، منابع ومیزان نوع برآورد -۴-۱۱-۲
تأمینونحوهانتقالآنها

۲-۱۱-۵-برآوردنیرویانسانیومحلتأمین
۲-۱۱-6-برآوردومیزانمحصوالتاصلیوجانبی)برایطرحهایتولیدی(

۳-تشریحمرحلهآمادهسازیواقداماتزیربناییکهمنجربهتغییروتخریبمحیطزیست
باطله، استخر احداث گیاهی، پوشش برداشت خاکبرداری از فهرستی صورت به میشود
زهکشی،حفاری،انفجار،تغییردرمسیرآبهایسطحی،محلتأمینمنابعقرضه،احداث

جادهوتأسیساتعمومیوخدماتیو)حداکثرتا۴صفحه(
۴-آالیندههاوپسماندهایمهمتولیدشدهطیفرآیندوعملیاتدرهریکازگزینهها
وفازهایطرحشامل:آالیندههاوپسماندهایتولیدشدهطیفرآیندوعملیاتدرهریک
ازگزینههاوفازهایطرحشاملآالیندههایهوا،فاضالبهایبهداشتیوصنعتیزایداتو

ضایعاتزباله،سروصدا،ارتعاشات،پرتوهاو...)حداکثرتا۵صفحه(
۵-خطرات،سوانحوعدمایمنیمرتبطباطرحدرهریکازگزینههاوفازهایپیشنهادی
شاملاحتمالانفجار،نشتپیامدهایوقوعبالیایطبیعیومواردغیرمنتظره)حداکثرتا۵

صفحه(
6-تشریحوضعیتموجودمحیطزیستمنطقهدرزمینههایزیرپیشازاجرایطرح
برایهریکازگزینههایپیشنهادی)همراهبانقشههاوترجیحاًبهصورتجداولونمودارها

حداکثرتا۲۵صفحه(
6-۱-تعریفمحدودهمطالعاتیونمایشروینقشه

6-۲-محیطفیزیکیشاملموارد:
6-۲-۱-خاکشناسی)نوعوقابلیتهایکار،شیب،فرسایشو...(آلودگیهایخاکو

منابعمهمآنها
6-۲-۲-زمینشناسی)مثلتوپوگرافی،زلزلهخیزی،رانشزمینو...(

وضعیت زیرزمینی، و آبهایسطحی کمیت و کیفیت )موقعیت، آب منابع -۳-۲-6
آنها، مهم منابع و آب آلودگیهای کمآبی( و سیالبی رژیمهای و منطقه ایستایی سطح
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مصارففعلیمنابعآب
6-۲-۴-هواواقلیم)وضعیتاقلیمیگلباد،نزوالت،دماوتبخیردردورهزمانی۵ـ۱۰

ساله(آلودگیهایهواومنابعمهمآنها
6-۲-۵-صداوارتعاشات)سطحصدا(آلودگیهایصوتیومنابعمهمآنها

6-۳-محیططبیعیوبیولوژیکی:زیستگاههایآبیوخشکیباذکرلیستجوامعگیاهی
وجانوریوگونههاینادروباارزش،مناطقچهارگانهمحیطزیست

پزشکیذیربطمحل علوم دانشگاه نظرات لحاظ )با وسالمتجامعه بهداشت -۴-6
احداثپروژه(

6-۵-محیطاجتماعی،اقتصادی،فرهنگی)جمعیتوویژگیهاوتحوالتآن،اشتغال،
تسهیالت،آموزش،اعتقاداتفرهنگیومذهبی،میراثفرهنگی(

6-6-معرفیاجمالیسایرطرحهایتوسعهمصوبویادردستاجرایمحدودهمطالعاتی
)طرحهایتوسعهکشاورزی،صنعتیوخدماتیبانمایشموقعیتآنهانسبتبهمحلاجرای

طرح(
برنامهریزی راهبردهایطرحهای و اراضیمحدودهموردمطالعه 6-7-تشریحکاربری

باالدستبرایمحدودهفوقاالشاره
7-پیشبینیآثاروپیامدهایمثبتومنفیطرح)درطرحهایچندپروژهایباتأکید
براثراتتجمعی(برایهریکازگزینههاوفازهایپیشنهادی)حداکثرتا۲۰صفحه(بهصورت

زیر:
7-۱-اثربرمحیطفیزیکی)توپوگرافی،خاک،ویژگیهایزمینشناسی،آب،هواواقلیم(
7-۲-اثربرمحیططبیعیوبیولوژیکی)جوامعگیاهیوجانوری،زیستگاههایآبیو

خشکی(
7-۳-اثربروضعیتبهداشتوسالمتجامعه

آموزش، مسکن، اشتغال، )جمعیت، فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، محیط بر اثر -۴-7
اعتقاداتفرهنگیومذهبی،میراثفرهنگیو...(

7-۵-اثربرکاربریهایاراضیودیگرطرحهایتوسعهمحدودهمطالعاتی
8-تجزیهوتحلیلآثارکاربریهاوپیامدهایمحیطزیستیطرحواستنتاج
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9-مدیریتوپایشمحیطزیستی
منـفی آثار از یـک هر برای کنترل و کاهـش پیشـگیری شـیوههای ارائه -۱-9

محیطزیستیمرتبطبافعالیتهایطرح)حداکثرتا۱۰صفحه(
9-۲-ارایهبرنامـهکلیمدیریتمحیطزیستیبرایاندازهگیریوپایشآثارمحیطزیستی

وبازرسیونظارتبرحسنانجاماقداماتپیشنهادیکنترلوکاهش
۱۰-ارزیابیومدیریتریسکمحیطزیستی)برحسبضرورت(

۱۱-منابعومراجعمورداستفادهدرتهیهگزارشارزیابیاجمالی،اداراتسازمانهای
دولتی،اشخاصحقیقیوحقوقی

۱۲-نامومشخصات،مسئولیتوتجربیاتارزیابیهریکازمشاورانوتهیهکنندگان
گزارشارزیابیاجمالی.
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پیوست 4

مندرجات پیشنهادي يک گزارش ارزيابي تفصیلی )جامع( 
اثرات محیط زيستي در ايران

)مصوب شورايعالی حفاظت محیط زيست – 1390/2/12(
1- خالصه غیر فني

شاملنوعویژگيهايپروژه،گزینههايموجود،خالصهايازوضعیتموجودمحیطزیست،
و نامطلوب آثار کنترل و کاهش پیشگیري، برنامههاي و محیطزیست بر طرح مهم آثار

نتیجهگیريازارزیابيمحیطزیستي
2- شرح پروژه 
۲-۱-عنوانطرح

۲-۲-اهداف،نیازهاوضرورتهايطرح
۲-۳-جایگاهطرحدربرنامههاوسیاستهايکليمملکت

۲-۴-قوانین،مقرراتواستانداردهايمحیطزیستيمرتبطباطرح
۲-۵–موقعیتمکانپیشنهاديطرح
۲-6–گزینههايمکانيوفنيطرح

۲-7-فازبنديکليطرح
۲-8-تشریحریزفعالیتهايطرحبهتفکیکفازاحداثوبهرهبرداري

۲-9-نمودارخطتولیدوتشریحفرایندهابرايواحدهايصنعتيومعدني
۲-۱۰-تاسیساتجانبيوپروژههايپيآیند)احداثراه،اماکنوخدماتعموميو...(

۲-۱۱-ویژگيهايطرحدرهریکازگزینههاوفازهايطرح
اینطرحهاشاملمواردزیرهستند:

۲-۱۱-۱-ارایهظرفیتتولیدویاارایهسطحخدماترسانيبرايطرحهايعمراني–
خدماتي

۲-۱۱-۲-تخمینکليسرمایه
۲-۱۱-۳-برآوردنوعومیزانمواداولیه،محلتامینونحوهانتقالآنها
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۲-۱۱-۴-برآوردنوعومیزانمنابعآبومواردمصرف،محلتامینونحوهانتقالآنها
۲-۱۱-۵-برآوردنیرويانسانيومحلتامین

۲-۱۱-6-برآوردومیزانمحصولاصليوجانبي
3- تشريح مرحله آماده سازي و اقدامات زيربنايي

از:خاکبرداري، کهمنجربهتغییروتخریبمحیطزیستميشودبهصورتفهرستي
برداشتپوششگیاهي،احداثاستخرباطله،زهکشي،حفاريو...

4- آالينده ها و پسماندهاي مهم تولید شده طي فرايند و عملیات در هر يک از 
گزينه ها و فازهاي طرح

شامل:آالیندههايهوا،فاضالبهايبهداشتيوصنعتي،زایداتوضایعاتزباله،سروصدا
و...

5- خطرات سوانح و عدم ايمني مرتبط با طرح شامل:
احتمالانفجار،نشت،پیامدهايوقوعبالیايطبیعي

6- تشريح وضعیت موجود محیط زيست منطقه:
6-۱-تعریفمحدودهمطالعاتيونمایشروينقشه

6-۲-محیطفیزیکيشامل)خاکشناسي،زمینشناسي،منابعآب،هواواقلیم،صداو
ارتعاش(وآلودگيهايهریکازآنها

و جانوري و گیاهي جوامع ذکر با خشکي و آبي )زیستگاههاي طبیعي محیط -۳-6
گونههاينادر،مناطقچهارگانهسازمانحفاظتمحیطزیست(

6-۴-محیطاجتماعي،اقتصاديوفرهنگي)جمعیتویژگيهاوتحوالتآن،اشتغال،
تسهیالت،آموزش،بهداشت،اعتقاداتفرهنگيومذهبي،میراثفرهنگي(

محدوده در اجرا دست در یا و مصوب توسعه طرحهاي سایر اجمالي معرفي -۵-6
مطالعاتيروينقشه

طرحهاي راهبردهاي و مطالعه مورد محدوده در اراضي کاربريهاي تشریح -6-6
برنامهریزيباالدستبرايمحدودهموردنظر

ازگزینههاوفازهاي 7-پیشبینيآثاروپیامدهايمثبتومنفيطرحبرايهریک
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پیشنهاديبهصورت)اثربرمحیطفیزیکي،طبیعي،اجتماعي،اقتصاديوفرهنگي،کاربري
اراضي(

8-تجزیهوتحلیلآثارکاربريهاوپیامدهايطرح
9- مديريت و پايش محیط زيستي طرح

9-۱-ارایهشیوههايپیشگیري،کاهشوکنترلبرايهریکازآثارمنفيمحیطزیستي
مرتبطبافعالیتهايطرح

9-۲-ارایهبرنامهکليمدیریتمحیطزیستيبراياندازهگیريوپایشآثارمحیطزیستي
وبازرسيونظارتبرحسنانجاماقداماتپیشنهاديکنترلوکاهش

۱۰-منابعومراجعمورداستفاده
۱۱-نامومشخصاتمسئولیتوتجربیاتارزیابيهریکازمشاوران

12- پیوست ها
محیطزیستي اثرات ارزیابي براي مختلفي روشهاي محیطزیستي: ارزیابي روشهاي
پروژههاوجودداردکههریکباتوجهبهصالحیتمتخصصین،دسترسيبهاطالعاتالزم،
انتخاب کشور یک در آنها از استفاده قابلیت براساس رایانهاي فنآوري و زمان بودجه،

ميشود.
◼  انتخاب روش هاي ارزيابي زيست محیطي به موارد زير بستگي دارد:

• نوعواندازهپروژه	
• نوعگزینههایيکهبایدموردارزیابيقرارگیرند.	
• ماهیتاثراتاحتمالي	
• ماهیتروشهايارزیابيزیستمحیطي	
• تجربهدرکاربردروشارزیابيزیستمحیطي	
• منابعقابلدسترسي	
• ماهیتمشارکتمردم	
• تجربهکارفرما	

◼  اين روش ها در گروه هاي ذيل قرار مي گیرند:
۱-کارشناسيویژه)تخصصي(۲-چکلیستها۳-ماتریسها۴-روشکمي۵-شبکهها
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6-رویهمگذارينقشهها7-روشمنوري۲۰۰۱
◼  اقدامات اصالحي

دریکپروژه،پیامدهاویااثراتسوءومهممحیطزیستيبهندرتقابلحذفاست.ولي
بااقداماتامکانپذیرميتوانآنهاراکاهشداد.ایناقداماتکهبرايکاهشاثراتناسازگار
مهمبهکارميروندبهناماقداماتاصالحي،جبرانيویاکاهش،حذفوبازسازيیاترمیم

اثراتنامیدهميشوند.
ایناقداماتازطریقعملیاتمهندسيومدیریتانجامپذیرميگردندوبهعنوانیک
یا برنامهها ارایه بدون گزارش یک که ميشوند محسوب اثرات ارزیابي گزارش مهم اصل

اقداماتاصالحيموردتاییدسازماننخواهدبود.

◼  پايش
پایشمحیطزیستيیکپروژهعليرغمعدموجودنگرانيازبروزاحتماليیکیاچند
زیادي اهمیت از پروژه فعالیتهايآن اثر اهمیتکمدر باشدتو ناسازگاروحتي پیامد

برخورداراست.
هدفازارایهاینبرنامهدستیابيبهاطالعاتياستکهمشخصمينمایداثراتوپیامدهاي
فعالیتهايیکطرحیاپروژهموردسنجشقرارگرفتهونتایجآنحاکيازاقداماتمقبولویا

غیرمقبولانجامشدهویادرحالانجامميباشد.
پایشمحیطزیستيبهعنوانگردآوريوارزیابياطالعاتبرایمواردذیلبهکارميرود:

-تعیینمیزاناثراقداماتحفاظتمحیطزیست
-بهبودمدیریتپروژهوبرنامههايمرتبطآنو...

یافتههايبرنامهپایشاطالعاتوخطمشيهايمناسبرابرايکنترلواجراياقدامات
اصالحيوکاهشاثراتسوءفراهممينماید.درشرایطعدمتطابقیافتههاباقوانین،مقررات،
ضوابطواستانداردهاونهایتاًبابرنامههايپایش،اقداماتموردنیازوضرورياعمالخواهد

گردید.
◼  مشارکت مردم

ميرود. بهشمار محیطزیستي ارزیابي یک تلفیقي بخش عنوان به جامعه مشارکت
دیدگاههاونظراتمشارکتکنندگاندراینفرایندميتواندبهارزیابيموثرتريبرايشناسایي



ویپستاه

229

پیامدهايمهمپروژهوتصمیمگیريبهینهکمکنمایند.
دلیلمشارکتجامعهومشاورههادراینفراینددرمواردذیلخالصهميشود:

• آشنایيبیشترجامعهباپروژه	
• کمککردندیدگاههاونظراتدرموردپروژهبهبرنامهریزي	
• شناسایيعدمرضایتگروههاازپروژهواقدامبرايرفعنگرانيهايآنان	
• تحلیلوارزیابينظراتونگرانيهايجامعه	

در محیطي“ زیست ارزیابي نظرخواهي ”فرم طریق از عموم مشارکت جلب ایران در
روزنامههااجراميگردد.

◼  ممیزي 
هرچنددرگزارشاتارزیابياثراتناسازگارپیشبینيشدهوبرنامهراهکارهاياقدامات
اصالحيوپایشارایهميگردند،ولیکننیازبهنوعدیگريازسیستممدیریتمحیطزیست

وجوددارد.
• ممیزيبهعنوانیکابزارمدیریتيدارايویژگيهايذیلاست:	
• تعییناثرات	
• بررسيشرایطموجوددرگزارشارزیابيانعکاسیافته	
• آزمونصحتپیشبینياثراتدرارزیابي	
• شناسایينواحيکهدراثرارزیابيبایدبهبودميیافتهاند	
• دارابودننگرشتوسعهکیفيبرايارزیابيهايمحیطزیستيکهدرآیندهانجام	

خواهندشد.
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پیوست 5

گواهینامه های ساختمانی
روش اولین ،)BREEAM۴6( ساختمانی تحقیقات سازمان محیطزیستی ارزیابی روش
اعطایگواهینامهبرایارزیابیهایپایداریساختمانهااستکهدرسال۱99۰بنیانگذاری
شدوازآنزمانبرایدادنگواهینامهبه۵۴۰۰۰۰بنادر7۰کشوراستفادهشدهاست.این
نوآوری؛کاربریزمین؛ انرژی،سالمت،رفاه؛ ارزیابیراپوششمیدهد: گواهینامه9حوزه
مواد؛مدیریت؛آلودگی؛حملونقل؛زباله؛وآب.همچنین،اینروشازمعیارهایعملکردبرای
ارزیابیمراحلگوناگونساختازجملهتدارکات،طراحی،ساختوعملکرداستفادهمیکند.
درسوییدیگر،استانداردرهبریدرطراحیانرژیومحیطزیست)LEED(،کهزیرنظر
شورایساختمانسبزایاالتمتحده)USGBC(قراردارد،سهمخودرادربازارزیرساخت
ورزشیافزایشدادهاست.هرچندایناستاندارد،درایاالتمتحدهقراردارد،اماگواهینامههای
آندرکلدنیاتوسطبیشاز۱۵۰کشورپذیرفتهواستفادهمیشوند.مجموعهگواهینامههای
الزم را متفاوتی نیازهای پیش کدام هر و هستند متنوع زیرساخت، نوع براساس LEED

دارند.۵گواهینامهLEEDانواعمختلفساختمانهاراهدفقرارمیدهندوشاملطراحی
وساختساختمان،طراحیوساختداخلی،عملیاتونگهداریساختمان،توسعهمحلهو
خانههاهستند.هرکدامهدفخاصیدارندوLEED)۲۰۱6(اینگواهینامههارابهشکل

زیرتوضیحمیدهد:
ـطراحیوساختساختمان)B+C(:برایساختمانهاییاستفادهمیشودکهبهتازگی
درحالساختهستندیابازسازیعمدهراتجربهمیکنند؛ازجملهساختجدید،هستهو

پوسته،مدارس،خرده،مهمانداری،مراکزداده،انبارهاومراکزتوزیعومراقبتسالمت.
ـطراحیداخلیوساخت)ID+C):برایپروژههاییاستفادهمیشودکهساختداخلی

کاملهستند؛ازجملهنماهایداخلیتجاری،خردهومهمانداری.
ـعملیاتونگهداریساختمان)O+M(:برایساختمانهایکنونیکاربردداردکهتحت
بهبودکاریاکمییابدونساختوسازهستند؛ازجملهساختمانهایکنونی،مدارس،خرده،

مهمانداری،مراکزدادهومراکزانبارهاوتوزیع.

حاوی توسعه پروژههای یا زمین توسعه جدید پروژههای برای :)ND( محله توسعه ـ

46-Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology 
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کاربردهایمسکونی،کاربردهایغیرمسکونییاترکیبیازهردوکاربرددارد.پروژههامیتوانند
درهرمرحلهازفرآیندتوسعهباشندازبرنامهریزیمفهومیتاساختوساز؛اینامرشاملپروژه

طراحیوساختنیزمیشود.
ـخانهها:برایخانههایتکخانوار،چندطبقه)یکتاسهطبقه(یاباارتفاعمتوسط)۴

تا6طبقه(کاربرددارد؛شاملساختمانهایکوتاهومتوسطمیشود.
مخلتف رتبهبندی سیستمهای در مشترکی ارزیابی حوزههای LEED گواهینامههای
دارند:سایتهایپایدار،راندمانآب،انرژیوجو،موادومنابع،کیفیتمحیطزیستیداخلی،
ونوآوریدرطراحی.برایساختارهایورزشی،اینحوزههاعبارتندازحوزههایارزیابیمانند:

۱-سایتهایپایدار
الف.مدیریتسایتکمتاثیر–آفتکشهایکمضرر

ب.مدیریتحملونقل–تشویقبهاستفادهازحملونقلعمومی
ج.چشمانداز–محوطهسازی
د.مدیریتآب،توفانوسیل

ه.کاهشجزیرهگرمایی–باغهایآپارتمانیبررویسقف،کمکردنفضایپارکینگ
و.آلودگینوری–کنترلها/ساختاری

۲-راندمانآب
الف.لولهکشیونصباتصاالت–کاهشجریان

ب.مدیریتمصرفآب–بااستفادهازسیستماندازهگیری
ج.چشماندازمناسبومحوطهسازیبرایآب–کاهشاستفادهازآبشرب،استفادهاز

آبغیرشرب
د.مدیریتبرجخنککننده
۳-انرژیوشرایطمحیطی

الف.مدیریتبهینهانرژی–برنامههایعملیاتی
ب.حسابرسی–تنظیم،نیت

ج.انرژیهایسبز–باد،خورشیدی،زمینگرمایی
د.اندازهگیریعملکردانرژی–ستارهانرژی
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ه.تاثیراتموادسردکننده–HCFC،CFC،هالوموبروم
۴-موادومنابع

الف.خطمشیهایخرید
ب.خطمشیمدیریتپسماند

۵-کیفیتمحیطزیستیداخلی
الف.بررسیوپایشهوایبیرونی–حسگرهایکربندیاکسید
MERV۱۳+،ASHRAE–IAQب.بهترینکاربستهایمدیریتی

ج.راحتیساکنان–دما،کیفیت،آکوستیک
د.پاکسازیسبز–ترکیباتارگانیکفرار)VOCها(.

نوآوریدرطراحی:ایدههاییبرایحضوربهترذینفعانوکاربران.
هرششحوزهLEEDبهصنعتورزشارتباطدارند،امادوحوزهمهمتاثیرعبارتندار
انرژی)چراغهاراخاموشکنید(ومواد)بازیافتخوباست(.باتوجهبهانرژی،صنعتورزش

فرصتهایزیادیبرایبهبودردپایخوددارد.
پومادرمیان6کسبو و نایکی مواد،مشخصشدهاستکهدوشرکت با رابطه در
کاریهستندکهرویکردمحیطزیستیداشتندکهبااستفادهازخطمشیهایبلندمدتخود
سعیدرایجاد"تاثیراتصفر"درمحیطزیستداشتندوهمینموردآنهارادرحوزهپایداری
قراردادهاست.گواهینامههایLEEDدستورالعملهاوحوزههاییرامشخصمیکنندکهبا
رویکردینظاممندبهارزیابی،تلفیقدادههاواندازهگیریبرایبهبودمستمر،همراستاهستند.
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پیوست 6

چک لیست فعالیت های محیط زيستی ويژه 
فدراسیون های ورزشی و ادارات کل ورزش و جوانان

زيستی  فعالیت های محیط  ارزيابی  و شاخص های  اجرايی  معیارها، سیاست های 
و  استان ها  ادارات کل ورزش و جوانان  )مديريت سبز( فدراسیون های ورزشی، 

هیأت های استانی بر اساس جدول ذيل تعیین و ارزيابی خواهند شد.

جدول 43. معیارها و سیاست های اجرايی محیط زيستی فدراسیون های ورزشی 

و ادارات کل ورزش و جوانان

سیاست اجراییمعیارردیف

ساختار و 1
برنامه

تشکیلکمیته/کارگروه/شورایمحیطزیست
تدوینبرنامهوتقویمعملیاتیساالنه

آموزش2

برگزاریدورههاوکارگاههایآموزشیویژهمدیرانوکارکنان
برگزاریدورههاوکارگاههایآموزشیویژهورزشکاران،مربیانوداوران

برگزارینشستهایهماندیشیباموضوعورزشومحیطزیست
فعالیتهایاطالعرسانیوتبلیغیمحیطزیستیدرفضایمجازی

تدوینکتابوتهیهبستههایآموزشی
تهیهنماهنگویافیلمآموزشی-ترویجیبامحوریتورزشومحیطزیست

فرهنگ افزایی3

درجلوگووتصویرگونهیاموضوعمحیطزیستیموردحمایتبررویلباس
تیمهایملی/منتخباستانیدرردههایمختلف

برگزارییامشارکتدربرنامههایپاکسازیمحیطویاهرنوعحرکتنمادین
دیگر

برگزاریویاشرکتدرنمایشگاههایتخصصیمحیطزیستی
برگزاریمسابقاتورزشیبانمادیاشعارمحیطزیستی

معرفیوحمایتازسفیرانمحیطزیستی
معرفیافرادونهادهایفعالدرعرصهورزشومحیطزیستبهکمیسیون

ورزشومحیطزیستکمیتهملیالمپیک



بسته شیوه انهم اهی محیط زیستی فعالیت اه و مشاغل)فعالت اهی  ورزشی(

234

اقدامات سبز4

کاهشمصرفکاغذواستفادهازکاغذبازیافتی
ارتقایکیفیتهوایداخلوجلوگیریازانتشارآالیندهها

کاهشومدیریتمصرفآب
کاهشمصرفبرق

مدیریتبهینهمصرفانرژی
کاربردموادشویندهسازگاربامحیطزیست

کسباستانداردهایمحیطزیستینظیر:ISO14000ویاHSEو...
مدیریتپسماند

رعایتنمودنجنبههاومالحظاتمحیطزیستیبرگزاریمسابقاتورزشی

پژوهش5

و ورزش حوزه در مرتبط پایاننامههای و پژوهشی طرحهای از حمایت
محیطزیست

حمایتازنهادهاومراکزعلمیپژوهشیمرتبطبامحیطزیست
ارایهطرحهایکاربردیویاپیشنهاداتاجراییدرعرصهورزشومحیطزیست

بهمراکزعلمیمرتبطوکمیسیونورزشومحیطزیست

همکاری ها6

امضایتفاهمنامهباسازمانهاونهادهایمرتبط
اجرایبرنامههایمشترکمحیطزیستیباسایردستگاههایمرتبط
اجرایبرنامههایمشترکباسمنهای)NGOs(محیطزیستی
همکاریبانهادهایبینالمللیدرعرصهورزشومحیطزیست

مشارکتفعالدرنشستهاوبرنامههایکمیسیونورزشومحیطزیست




