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سخنی با خوانندگان

با عنایت به تغییر ساختار تشکیالتی سازمان حفاظت محیطزیست ،دفتر آموزش محیطزیست،
به مرکز آموزش محیطزیست و تربیت محیطبان ارتقا یافت و براساس شرح وظایف محوله به آن،
موضوع "توسعه سواد محیطزیستی" با هدف افزایش نفوذپذیری موضوعات آن در برنامههای کالن
آموزشی کشور ،در سرلوحه فعالیتهای این مرکز قرار گرفت .بدیهی است ،حفاظت خردمندانه
از عرصههای طبیعی میهن عزیزمان ،همواره مرهون اذهان آموزشدیده و تربیت نسلی دوستدار
محیطزیست است .از اینرو ،روشنگری ،آموزش و ترویج فرهنگ محیطزیستی با اولویت ویژه
بر توانمندسازی آموزشگران ،مدرسان و تسهیلگران برای ارایه آموزشهای صحیح محیطزیستی
به آحاد جامعه و نیز تحقق شعار "از مردم ،با مردم و برای مردم" با رویکرد جلب مشارکت
خردمندانه آنها در امر حفاظت از محیطزیست ،شالوده و اساس فعالیتهای آموزشی معاونت
آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیطزیست قرار دارد و بر خود ضروری میداند
که از همه فرصتها ،ابزار و بسترهای تبادل اطالعات برای اجتماعی کردن مسایل محیطزیستی
در جامعه بهرهگیری نماید .کتاب راهنمای پیشرو با عنوان «شیوهنامه محیطزیستی فعالیتهای
ورزشی؛ ویژه سازمانها و فدراسیونهای ورزشی» ،یکی از موضوعات آموزشی با اهمیت است که
سازمان حفاظت محیطزیست بر آموزش و بهکارگیری اصول و مالحظات آن بسیار تاکید دارد.
امید است با تهیه این شیوهنامه و بهرهبرداری از آن ،گامی موثر در توسعه سواد محیطزیستی و
ارتقای فرهنگ حفاظت از محیطزیست برداشته باشیم.
در پایان ،خواهشمند است با ارایه نظرات و پیشنهادهای سازنده خود ،به گسترش سواد
محیطزیستی کمک نمایید .بدین منظور ،از طریق تکمیل فرم نظرخواهی که در پیوست کتاب
درج شده است و ارسال آن به پست الکترونیکی  environmental.literacy@doe.irما را
در تحقق این مهم یاری فرمایید.

مرکز آموزش محیطزیست و تربیت محیطبان

پیشگفتار
پیشگفتار

ورزش ،شامل فعاليتهايي در سطوح گوناگون است .محدوده آن بسیار گسترده بوده و
از افرادي كه بهطور اتفاقي و بهندرت فعاليتهاي ورزشي را انجام داده و آموزش ميبينند تا
ورزشكاران حرفهاي ،از باشگاههاي كوچك تا فدراسيونهاي بينالمللي ،از رقابتهاي محلي تا
مسابقات قهرماني و رويدادهاي بزرگي مانند بازيهاي المپيك را در برميگيرد .امروزه از ورزش
به عنوان نوعی از فعاليتهاي جسمی و ذهنی یاد میشود که در قالب تفريح و تندرستی و از
طريق باشگاهها ،انجمنها و ديگر سازمانها ،افراد بسياري را در زير چتر خود گرد ميآورد .اما
مانند بسياري ديگر از فعاليتهاي انساني ،پتانسیل آسیب زدن به محیطزیست را نیز دارا است .از
سوی دیگر ،محیطزیست آلوده و ناسالم نیز از توانایی اثرگذاری بر سالمت و راندمان ورزشکاران
برخوردار است .در حقيقت ،مفاهيم ورزش و محيطزيست دارای ارتباطی متقابل بوده و بايد
بهطور همزمان مورد توجه قرار گيرند.
محیطزیست زنجیرهای درهم پیچیده از برهمکنشهای فیزیکی ،شیمیایی ،زمینشناختی
و زیستشناختی است که رابطه میان زندگی و سیاره زمین را مشخص میکند .مسایل و
چالشهای محیطزیستی در همه جا گستردهاند و در واقع کمتر نقطهای از جهان را میتوان یافت
که عاری از این اثرات باشد .تمامی فعالیتهای انسانی به گونهای بر محیطزیست تاثیر میگذارند   .
هر نوع فعالیت ورزشی تحت تاثیر مکان و شرایط محیطزیستی خاصی قرار دارد .قوانین
حاکم بر ورزش؛ تعیین میکنند که در یک رویداد ورزشی ،محیطزیست و ساختارهای انسانی
چگونه میتوانند به ایجاد شرایط عادالنه برای همه کاربران در آن رویداد یا بازیها کمک کنند.
اگر قرار است که ورزش همچنان به نیازهای انسانی پاسخ بدهد ،بدون بررسی و تعهد همهجانبه
به پایداری نمیتواند این کار را انجام دهد ،و این باالترین مساله محیطزیست است.
توسعه ورزش ،چه برای اهداف عمومی و چه اهداف خصوصی ،نیازمند توجه ویژه به سالمت
و رفاه محیطزیست و تاثیر آن بر بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم امروزی و نسلهای
آتی است .هر زمان که یک مکان عمومی برای ورزش یا فعالیتهای تفریحی اختصاص یابد،
مسائل پایداری همانند آب و هوای پاک ،زمین و دفن پسماند از عوامل مهم مرتبط با برنامهریزی
و طراحی هستند.
در چند سال گذشته ،موضوع ورزش و محيطزيست بهطور گستردهاي مطرح گرديده و

بسته شیوهانهماهی محیطزیستی فعالیتاه و مشاغل(فعالتاهی ورزشی)
از ورزش به عنوان ابزاري در جهت دستيابي به اصول توسعه پايدار نام برده ميشود .ورزش
و محيطزيست با يكديگر در ارتباط تنگاتنگي ميباشند ،چنانكه آلودگيهاي محيطزيست بر
سالمت و كارايي افراد در زمان تعليم و اجراي آموزشهاي مختلف تاثير گذارده و سالمت
ورزشكاران را به مخاطره مياندازد .پس از آنكه منشور المپيك اصالح و محيطزيست پس
از ورزش و فرهنگ بعنوان سومين ركن منشور المپيك  مطرح گرديد ،كميسيون ورزش و
محيطزيست در سال  1996در كميته بينالمللي المپيك )IOC( 1تشكيل گرديد .از آن زمان
تا بهحال اقدامات چشمگيري در زمينه حفاظت محيطزيست صورت گرفته است ،بهطوري كه
مالحظات محیطزیستی و تعهدات حفاظت از آن ،از مالكهاي مهم اعطاي امتياز ميزباني به
شهرهاي داوطلب برگزاري بازيهاي المپيك قرار گرفته است.
اگر چه ،ورزش در زمره بزرگترین جفاکنندگان به محیطزیست قرار نمیگیرد ،ولیکن
میتواند صدمات و لطمات کوچک و بزرگ بسیاری به محیطزیست وارد سازد ،اگر چه در عین
حال ،عملکرد آن از نظر کیفیت میتواند در نتیجه شرایط نامطلوب محیطزیستی محدود شده
یا کاهش یابد ،اعم از آنکه این شرایط به وسیله عاملهای ورزشی ایجاد شوند یا عاملهای
غیرورزشی.
صدمات ناشی از ورزش یا صدمات وارده بر ورزش ضرورتاً اجتنابناپذیر نیستند .اما چنانچه
مدیران و دستاندرکارن امر ورزش ،ورزشکاران و تماشاچیان درک کنند و حتی بپذیرند که
مسئوالنهتر عمل کردن آنها بر شرایط محیطزیستی که فعالیتهای ورزشی در آن صورت
میگیرد ،تاثیر مثبت دارد ،این حقایق میتواند عکس آن باشد .وانگهی از نقش بسیار مهم ورزش
و نمادهای آن میتوان برای ارتقای آگاهیهای محیطزیستی ،بهبود عملکردها و فعالیتهای
روزانه میلیونها نفر از مردمی که بخشی از این صنعت هستند ،بهره جست  .

در این کتاب تالش گردیده است تا ضمن معرفی استانداردها و ضوابط فضاهای ورزشی
سبز ،با ارایه مثالهای کاربردی ،نسبت به شرح دقیق موضوع اقدام گردد .بدیهی است این اثر
نمیتواند به عنوان یک سند جامع و کامل در زمینه مدیریت ورزشی پایدار معرفی گردد،
ولیکن به عنوان یک راهنما و دستورالعمل مقدماتی برای کاربران ،مالکان و مدیران مجموعهها
و فضاهای ورزشی و همچنین برنامهریزان و طراحان در هر مقیاس و سطحی اثربخش میباشد.

1-International Olympic Committee -
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بخش اول:

موضوعات کلیدی

بخش اول :موضوعات کلیدی
 -1-1ارتباط میان ورزش و محیطزیست

ورزش كردن شامل مراتب متنوعي است از :يك سازمان نظاميافته ،لوازم و تجهيزات ورزشي،
تداركات و حاميان مالي ،رسانهها و البته ورزشكاران و افرادي كه يك فعاليت ورزشي را كم و
بيش بهصورت مشتاقانه انجام ميدهند .تمامی جوامع انسانی به محیطزیست وابسته هستند،
بهطوری که خدمات متعددی از سوی اکوسیستمها به جوامع انسانی ارایه میشود که میتواند
شامل بقا و حتی ورزش باشد .در مورد برخی از انواع ورزشها ،همانند ورزشهای زمستانی،
ورزشهای آبی و یا سایر فعالیتها در فضای آزاد ،وجود رابطه مستقیم با محیطزیست مشهود
است .محققان و مشتاقان ورزش میدانند که ورزش و محیطزیست به یکدیگر مرتبط هستند.
ورزش بر محیطزیست تاثیرات مختلفی دارد.
بهطور مثال ،ساخت زمینهای گلف یا تسهیالت ورزشی جدید بر اکوسیستم تاالبهای
اطراف تاثیر جدی دارد ،زیرا سطح آب ذخیره شده را پایین میآورد .این امر اکوسیستم را
مختل کرده یا به شدت تغییر میدهد .روانآبهای آلوده به قارچکشها و آفتکشها وارد
جریانهای اطراف ،رودخانهها و دریاچهها میشوند و بر رشد ماهیان ،پرندگان و حشرات تاثیر
میگذارند.

شکل  .1فعاليتها و نيازهاي ناشي از رويدادهاي ورزشي
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بهرغم افزایش آگاهی در مورد روابط بین طراحی تسهیالت و تالش برای جبران تاثیرات
محیطزیستی ورزش ،محیطزیست تاثیر زیادی بر ورزش دارد که در مقیاسی تقریباً بزرگتر
نمود مییابد .بهطور مثال ،عملکرد ورزشکاران به دلیل کیفیت نامطلوب هوا پایین میآید.
کارشناسان بیان کردند که پایین بودن کیفیت هوا ،نرخ تهویه و تنفس دماغی -دهانی را
افزایش میدهد که باعث کم شدن عملکرد ورزشکار میشود .بهطور کلی ،کیفیت محیطزیست
میتواند اثرات قابل توجهی بر زیرساختهای ورزشی و سالمت و راندمان ورزشکار داشته
باشد .زنان و مردان ورزشکار ممکن است بهواسطه شرایط محیطزیستی همانند کیفیت هوا
و آب متاثر شده و یا در معرض مواد خطرناک قرار بگیرند .تغییرات اقلیمی و از دست رفتن
فضاهای طبیعی ،شرکت در فعالیتهای ورزشی را دشوار میسازد .مثالهای ذیل معمولیترین
مواردی هستند که طی آن مشکالت محیطزیستی ،ورزش را متاثر میسازند.
●

آلودگی هوا ممکن است سبب بیماریهای تنفسی و اختالل در تنقس شود.

● کیفیت هوا در محیط سرپوشیده میتواند سبب واکنشهای فیزیولوژیکی شدید شود.
●

آفتکشها میتوانند سبب واکنشهای فیزیولوژیکی شدید شوند.

● آلودگی آب و حضور باکتریهای بیماریزا (پاتوژنها) میتواند سبب واکنشهای
فیزیولوژیکی شدید شود.
●

آلودگی صوتی میتواند سبب مشکالت در شنوایی و استرس شود.

● قرار گرفتن در معرض دود سیگار ،موجودی اکسیژن مورد نیاز برای بدن را
کاهش خواهد داد.
● آسیب الیه ازن موجب افزایش تابش اشعه ماوراءبنفش و مشکالت پوستی از جمله
سرطان میشود.
● تغییر اقلیم و الگوهای غیرقابل پیشبینی و نامالیم آب و هوایی ممکن است
حضور در فعالیتهای ورزشی را دشوار سازد .نظیر باال رفتن خط تراز برف قابل اتکا
و تخریب پیستهای اسکی.
● نابودی تنوع زیستی و آسیب به زیستگاهها میتواند منتهی به نابودی مناطق
طبیعی مناسب برای تمرینات ورزشی شود.
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هرگاه فردی در یک فعالیت ورزشی حضور پیدا کند ،تاثیری بر محیطزیست خواهد
گذاشت .تجهیزات و تاسیسات ورزشی همگی «جای پای اکولوژیکی» از خود بر جای
میگذارند .ساختوساز و مدیریت تاسیسات و اداره کردن یک رویداد ورزشی انرژی مصرف
کرده و میتواند به آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانهای و تولید مواد زاید ،همچنین آسیب
به الیه ازن ،نابودی زیستگاهها و تنوع زیستی ،فرسایش خاک و آلودگی آب کمک کند.
برخی از راههای معمول که ورزش محیطزیست را متاثر میسازد ،عبارتند از:
● تغییر در اکوسیستمهای شکننده و یا مناظر طبیعی منحصربهفرد برای مقاصد
ورزشی.
●

آلودگی صوتی و نوری ناشی از فعالیتهای ورزشی.

●

مصرف منابع غیرقابل تجدید (سوخت ،فلزات و غیره).

●

مصرف بیش از حد منابع طبیعی (آب ،چوب ،کاغذ و غیره).

●

انتشار گازهای گلخانهای و آلودگی هوا از طریق مصرف برق و سوخت.

●

آسیب به الیه ازن (ناشی از مواد خنککننده).

●

آلودگی خاک و آب ناشی از مصرف سموم و آفتکشها.

● فرسایش خاک طی عملیات ساختوساز و یا حضور تماشاچیان و گردشگران
ورزشی.
● تولید مواد زاید و پسماند ناشی از ساخت و ساز تاسیسات ،و یا بهواسطه حضور
تماشاچیان و گردشگران.
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شکل  .2اثرات بالقوه رويدادهاي ورزشي بر محيطزيست

انواع اثرات ايجاد شده توسط رويدادهاي ورزشي ،شامل موارد ذیل میباشد:
الف) اثرات كوتاهمدت

اثرات كوتاهمدت در هنگام مسابقات رخ ميدهند .بهطور مثال؛ آلودگي صدا يا آلودگي
هواي محلي ،ناشي از يك رويداد ورزشي خاص ،جزو اثرات كوتاهمدت هستند.
ب) اثرات بلندمدت

این اثرات پس از پايان يافتن مسابقات نيز ادامه دارند و ميتوانند ناشي از تجهيزات يا
زيرساختهاي باقيمانده باشند .همچنين افت كيفيت خاك  نيز از جمله اثرات بلندمدت
بهشمار ميآيد.
پ) اثرات مستقيم

این اثرات توسط تجهيزات و افرادي كه بهطور مستقيم در رويدادهاي ورزشي حضور
دارند ،ايجاد میشود.
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ت) اثرات غيرمستقيم

اثرات غيرمستقيم ناشي از زيرساختهاي تازه تاسیس براي برگزاری مسابقات ميباشند،
اما بهطور مستقيم به فعاليتهاي ورزشي مرتبط نيستند .بهطور مثال؛ جادهها و پلهاي جديد.
كاهش جاذبههاي يك ناحيه و فشار انساني قابل مالحظه بر روي آن (بهطور مثال؛ افزايش
گردشگري) ،نيز شامل اثرات غيرمستقيم ميگردد.
موضوع ورزش و محيطزيست از آغاز دهه  1990بيش از پيش در جنبش المپيك مطرح
و مورد توجه قرار گرفته است .در جشن «سده المپيك» كه در سال  1994با نام «كنگره
وحدت» برگزار گرديد ،محيطزيست از محورهاي اصلي مورد بحث بود.
در سال 1996کمیته بینالمللی
المپیک ،مسئولیت ویژه خود را
در زمینه ارتقای توسعه پایدار
تصدیق کرد و “محیطزیست”
را به عنوان رکن سوم منشور
المپیک و در کنار “ورزش” و
“فرهنگ” در نظر گرفت.

این موضــــوع منــجر به
شکلگیری «کمیسیون ورزش و
محیطزیست» در ساختار کمیته
بیــنالمللی المپیک ()IOC2
در سال  1995گردید .تا از
این طریق ،بر اهمیت پایداری
محیطزیستی نیز تاکید شود.

 -2-1پایداری محیطزیستی و ورزش

2

چندین دهه است که اصطالح «پایداری» در سطح جهان رواج یافته و به حوزههایی اشاره
دارد که با آنها اهداف و راهبردهای انسانی و غیرانسانی توسعهای تعیین و محقق میشوند.
اغلب پایداری در زمینههای محیطزیست ،جامعه و اقتصاد شناخته میشود .در بیشتر طول
تاریخ ،مردم طبیعت را بهعنوان منبع نامحدودی در نظر گرفتهاند که باید در اختیار منافع
اقتصادی و اجتماعی باشد .این نوع نگرش ،به مشکالت زیادی در رابطه با آلودگی ،آب و
هوای پاک ،تولید پسماند و دفن آن ،کاهش جنگلها و نابودی اکوسیستمها ،گرمایش جهانی،
بارانهای اسیدی ،استفاده نامناسب از زمین ،انفجار جمعیت ،گیاهان و حیوانات در معرض
انقراض ،کمبود منابع غذایی و تغییر آبوهوا منجر شده است.
برخي نكات مهم كه در توسعه پايدار ميبايد مورد توجه قرار گيرند ،عبارتند از:

2- International Olympic Committee
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1ـ انسان محور اصلي توسعه پايدار بوده و تمام برنامهريزيها و تالشها براي ارتقاء و رشد او
صورت ميگيرد (انسان محور توسعه).
2ـ توسعه پايدار؛ ميبايد توسعه همه جانبهنگر بوده و در نهايت جامعه را به طرف جامعه
آرماني هدايت نمايد (ديد جامعنگر).
3ـ در برنامههاي توسعه حقوق نسل امروز و نسلهاي آينده با هم مورد توجه قرار گيرد
(حقوق نسلها).
4ـ برنامههاي توسعه بايد به صورتي تنظيم گردد كه مجموعه آنها با هم هماهنگ بوده و در
پهنه جغرافيايي و ارتباطات جانبي تعارضي ايجاد نکند (پايداري در عرض).
5ـ برنامههاي توسعه در بلندمدت و در طول زمان نبايد منجر به اثرات منفي در محيطزيست
گرديده و يا ساير تواناييهاي توسعه را كاهش دهد (پايداري در طول).
6ـ استفاده بهينه از تمامی منابع در تمام مراحل بايد مورد توجه قرار گرفته و با حداقل منابع
و حداقل اثرات جانبي محیطزیستی اهداف توسعه تحقق يابد (حداقل پیامدهای منفی).
گزارش برانتلند 3در سال  1987که از سوی کمیسیون محیطزیست و توسعه سازمان
ملل ارائه شد ،پرکاربردترین تعریف ارائه شده از توسعه پایدار است ،بهطوری که توسعه پایدار
را توسعهای میداند که:
«نیازهای حال را بدون به خطرانداختن توانایی نسلهای
آینده در برآوردن نیازهای خود ،برآورده کند».

توسعه پایدار جنبههای محیطزیستی،
اجتماعی و اقتصادی در فرآیندهای
تصمیمگیری را به تعادل میکشد .عامل
دیگری که در تعریف توسعه پایدار اهمیت
زیادی دارد ،زمان است؛ اقدامات مدیریتی
که هماکنون در حال انجام هستند ،باید
در آینده نیز نمود داشته باشند.

توسعهپایدار

شکل  .3توسعه پایدار و ارتباط میان مقولههای سهگانه

3- Brundtland
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 -1-2-1اهداف و شاخصهای توسعه پایدار
در سال  2015میالدی و در اجالس پاریس ،رویکرد جدیدی مطرح شد.
این سند 17 ،هدف متعالی توسعه پایدار (4 )SDGرا مشخص کرده است
که باید تا سال  2030محقق شوند .این کنفرانس به نام کنفرانس پاریس
نامگذاری شده است.

شکل  .4اهداف کالن (آرمانی) توسعه پایدار

 -2-2-1نقش ورزش در تحقق اهداف توسعه پایدار

در مورد برخی از انواع ورزشها ،همانند ورزشهای زمستانی ،ورزشهای آبی و یا سایر فعالیتها
در فضای آزاد ،وجود رابطه مستقیم با محیطزیست مشهود است .اما حتی ورزشکارانی که
اساساً در محیط سربسته رقابت میکنند نیز به هوای پاک ،تغذیه مناسب و پایدار ،آب و هوای
قابل پیشبینی برای تمرین و بهینهسازی عملکرد احتیاج دارند .همچنین ،برای یک تیم یا
یک محل برگزاری مسابقات ،دیدگاهی کلنگر و پایدار با محیطزیست آن محل (آن اقلیم)،
راندمان را به حداکثر رسانده و هزینهها را کاهش میدهد.
4-Sustainable development goals
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در مجموع میتوان گفت ،صنعت ورزش ،در
مقایسه با برخی صنایع دیگر ،تاثیرات مخرب
محیطزیستی اندکی دارد (مانند تولید سوخت
فسیلی ،کارخانجات تولیدی ،استخراج معدن،
هوانوردی و بسیاری دیگر) .اما تاثیراتی دارد که
یک مدیریت پویا قادر است تا به کاهش آن کمک
کند .در اصل ،ورزش در کنار سایر بخشها باید
در مسیر بهبود عملکرد محیطزیست حرکت کند.
شاید فرصت تاثیرگذاری بر میلیونها مشارکتکننده و طرفدار در دنیا ،بهترین شانس
صنعت ورزش است .تنها چند فعالیت دیگر هستند که میتواند همانند ورزش میزانی از
شور ،اشتیاق و فداکاری را ایجاد کنند که از دید بازیگران حرفهای و طرفداران آنها متفاوت
به نظر میرسد .ورزش در ایجاد گروههای عالقهمند که از سطح محلی تا جهانی هستند،
منحصربهفرد است؛ در جایی که پایگاههای هواداری از منچستریونایتد یا بارسلونا به صورت
جهانی و متنوع هستند ،یک تیم کریکت محلی در مناطق روستایی انگلستان میتواند کانون
اجتماعات باشد.
اهداف جدیدتر توسعه پایدار که در سال  2015و در کنفرانس پاریس به چاپ
رسیدند ،به عنوان چهارچوبی از سوی کسبوکارها استفاده میشوند تا تاثیرات
منفی را کم کرده و تاثیر مثبتتری داشته باشند .الزم به ذکر است که ورزش تنها
بخشی است که بهطور خاص در سند اهداف توسعه پایدار ذکر شده است.

ورزش تاثیر ثابت شدهای
در ارائه خروجیهای مثبت
اجتماعی داشته است .از
برنامههای جهانی سازمان ملل
تا اقدامات محلی ،ورزش به
عنوان کانون برنامههای توسعه
اجتماعی استفاده شده است.
همانطور که نشان داده شد ،افزایش آگاهی در مورد مسائل پایداری در حوزههای گوناگون
زندگی معاصر اجتنابناپذیر است که این امر ورزش را نیز شامل میشود .مانند همه آنهایی
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که در بخشهای خصوصی و عمومی کار میکنند ،رهبران ورزشی و مدیران باید به قوانین،
مقررات و الزامات محیطزیستی و پایداری ،پایبند باشد که با جایگاه تجاری یا اجتماعی آنها
همخوانی داشته باشد.
همانطور که سبزشدن زندگی روزمره ما را تا حدی تحت تاثیر قرار داده است ،ورزش
امروزی نیز از همین الگو پیروی میکند .افراد بیشتری از مسائل اکولوژیک و پایداری آگاه
شدهاند و تقاضا از دولتها ،کسبوکارها و ورزش برای توجه به این مسائل افزایش یافته است.
این بدان معنی نیست که اگر مردم در خانه برخی موارد را بازیافت و مجددا ً استفاده کنند ،در
شمار طرفداران جدی محیطزیست هستند .از دیدگاه اخالقی ،سازمانهای ورزشی ،مدیران و
بیشتر صنایع فعال در سطوح پایه اخالق اکولوژیک قرار دارند .یعنی عالئق و خوشحالی انسان
ارزش اصلی است که معموالً بر نیازهای محیطزیستی و سایر نیازهای پایدار فائق میآید.
در این راستا ،رهبران و مدیران ورزشی باید مسایل مربوط به پایداری را در هنگام
طراحی ،سازماندهی ،برنامهریزی ،ارتقاء ،حاکمیت و ارائه ورزش در نظر بگیرند و در این
زمینه خالق بوده و تفکر آیندهنگر داشته باشند .قبول مسئولیت محیطزیست به روشهای باال
در همه سطوح ورزش عمومی و خصوصی ،در کنار ذینفعان همپیمان ،کاربست خوبی را ایجاد
کرده و برای آینده ورزش و کل دنیا مهم است .مردم در جامعه ورزش امروزی خواهان این
هستند که ببینند سازمانها ،موسسات ،دولتها و سازمانهای نوپا به مسائل محیطزیستی و
پایداری توجه دارند .آنها میخواهند بدانند که صنعت ورزش در حال انجام فعالیتهای سبز
برای پایداری محیطزیست ،جامعه ،فرهنگ و اقتصاد است.
از میان اهداف هفدهگانه توسعه
پایدار 7 ،هدف دارای ارتباط
مستقیم و اولویتدار نسبت
به ورزش هستند .همچنین،
 3هدف نیز در اولویت درجه
دوم قرار داشته و  7هدف نیز
در ارتباط غیرمستقیم با ورزش
قرار دارند.
شکل  .5ارتباط میان اهداف توسعه پایدار با ورزش
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میان ورزش و توسعه پایدار موازنهای مشهود وجود دارد .یعنی فراهم کردن جامعه انسانی که
در آن همه شرکت کرده و به شکل فعال و مثبت کمک کنند و به جای نابودی اکوسیستم،
بدان کمک کنند .ورزش از جایگاه برتری برای اعمال توان خود به منظور ایجاد آگاهی
جهانی برخوردار است .اما ورزش نمیتواند این کار را به تنهایی انجام دهد .باشگاهها و
مکانهای ورزشی باید با شرکای تجاری کار کنند ،یعنی آنهایی که مستقیماً به بخش ورزش
ارتباط دارند (مانند تولیدکنندگان لباس ،شرکتهای مسافرتی و غیره) و شرکای فرعی (مانند
اسپانسرها ،شرکتهای تبلیغاتی ،صاحبان امتیاز و دیگران) تا بتوانند رفتار پایدار را طبیعی و
پذیرفته شده کنند.
پایداری را نباید تنها به عنوان یک هزینه یا
بار مالی برای سازمان در نظر گرفت ،بلکه آن
را باید بهعنوان سرمایهگذاری بر روی توسعه
پایدار و موفقیت صنعت ورزش یا یک رویداد
ورزشی خاص مطرح کرد .میان محیطزیست
و ورزش رابطهای غیرقابل انکار وجود دارد.
بدون محیط طبیعی ،بشر نمیتواند بقاء یابد
و پرواضح است که در آن صورت ،امکان
مشارکت در ورزش یا حضور در آن را نیز
نخواهد داشت
باید نحوه تعامل با محیطزیست را تغییر داد ،اگرچه اکثر افراد همچنان دوست دارند که در
صنعت ورزش به مصرف و مشارکت بپردازند .اقدام محیطزیستی در ورزش فعالیت جدیدی نیست،
چرا که در گذشته نیز مواردی که نشان میدهد چگونه آگاهی از تاثیرات مخرب محیطزیستی
میتواند به مداخالت مثبت منجر شود ،ثبت شده است .بهطور مثال ،شکار تفریحی میتواند یک
نوع ورزش و تفرج باشد .اما در طول تاریخ ،رفتارهای غیرمسئوالنه شکارچیان منجر به انقراض
برخی از گونهها شده است .در طی تالش برای حفظ محیطزیست در دهههای  1920و ،1930
شکارچیان تفریحی متوجه شدند که چگونه شکار بیش از حد منجر به کم شدن گونههای
برخی از حیوانات خاص میشود (همانند گوزن ،ماهی قزلآال ،مرغ آبی) .از سوی دیگر ،کاهش
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سکونتگاههای طبیعی این گونهها ،تداوم و بقای آنها را تهدید میکند .بهمنظور حفظ این
گونههای وحشی ،گروههای حافظ محیطزیست (همانند گوزن نامحدود 5و اردک نامحدود)6
برای اعمال محدودیتهای شکار ،حفظ و حراست سکونتگاههای حیوانات ،ایجاد شدند .با
جاافتادن این سازمانها ،اهداف سازمانی آنها گسترش یافت و شامل البیهای سیاسی برای
تصویب قوانینی شد که از حیاتوحش و سکونتگاههای آنها حفاظت کنند تا در نتیجه
شکارچیان بتوانند از این ورزش به صورت تفریحی لذت ببرند.
این تالشهای جمعی نیازمند هماهنگی جبهههای گوناگون است تا موثر واقع شوند و
در نتیجه باعث ایجاد تغییرات شوند .هرچند ،یک حس مسئولیتپذیری که میان تمام افراد
جامعه و همچنین مدیران ورزشی ،طرفداران ،ورزشکارانی که خواهان ایجاد تعادل بین حفظ
محیطزیست طبیعی و انجام ورزش هستند ،گم شده است .تعداد اندکی از سازمان ورزشی،
خطمشیهایی را برای ارتقای رفتارهای مسئوالنه در قبال محیطزیست در درون خود تعیین و
تلفیق اقدامات مختلف درون سازمانهای خود برای کاهش تاثیر محیطزیستی را آغاز کردهاند.
از اینرو ،جهان در ابتدای شکلگیری «جنبش محیطزیستی در ورزش» قرار دارد.
ورزش را زمانی میتوان پایدار نامید که ضمن برآورده ساختن نیازهای جامعه امروز
ورزش و ایجاد فرصتهای ورزشی برای همه در آینده ،تلفیق و انسجام بیشتر محیطزیست
طبیعی و اجتماعی را که ورزش بدان متکی است ،میسر سازد .سازمانهای ورزشی در زمینه
تلفیق موفقیتآمیز برنامههای پایداری محیطزیستی در مقایسه با رقبای غیرورزشی خود،
ُکند عمل کردهاند .مدیران ورزشی در اجرای فعالیتهای پایداری محیطزیستی به دیده
شک مینگرند .دالیل آنها برای عدم حضور در این فعالیتها متفاوت است و شامل نگرانی
در مورد هزینهها ،بازده نامعین سرمایهگذاری ،فقدان عالقه یا حمایت سازمان یا طرفداران
میشود .مدیران ورزشی از طریق همکاری با متخصصان پایداری میتوانند بر این چالشها
غلبه کنند .زیرا این متخصصان دانش عملی یا درک تحلیلی از تلفیق پایداری محیطزیستی با
ورزش را دارند .در نتیجه این افراد به مدیران ورزشی در توسعه ،تلفیق ،اندازهگیری و پاالیش
فعالیتهای پایداری محیطزیستی کمک میکنند .با این حال ،متخصصان کنونی و آینده
صنعت ورزش باید پایداری را درک کنند ،به ویژه پایداری محیطزیستی و ارزش آن برای
سازمان و محیطزیست طبیعی را.
5-Deer Unlimited
6-Ducks Unlimited
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شکل  .6شماتیک مفهوم ورزش پایدار با رویکرد کاهش انواع آلودگیها و
مصرف بهینه مواد و انرژی

همانطور که پیشتر نیز گفته شد ،پایداری شامل سه جنبه است :محیطزیستی ،اجتماعی
و اقتصادی .عبارتهای دیگری نیز برای توصیف این جنبهها و مفهوم پایداری استفاده شدهاند.
8
از جمله «خط مبنای سهگانه» 7یا سیاره ،مردم و سود.
جداسازی تفاوتهای بین سبز بودن و پایدار بودن مهم است .این دو عبارت را نمیتوان به
جای هم استفاده کرد .هر چند «سبز» و «پایدار» گاهی به جای هم استفاده میشوند« .سبز»
یا «سبز بودن» به تالشهای محیطزیستی یک سازمان یا فرد اشاره دارد که هدفش مسئولیت
در برابر محیطزیست است .همانطور که رابرتسون میگوید« ،سبز بودن یک قدم مثبت است،
7-Triple bottom line
8-Planet, People, and Profits
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اما هدف نهایی نیست» .در نهایت ،سبزبودن روش اولیه در مسیر مقاصد پایداری است یا به
عبارت دیگر ،سبزبودن قدم اولیه در درک نحوه پایدار بودن است .بهطور مثال ،یک سازمان
ورزشی میتواند اجرای برنامه مدیریت پسماند را برای جداسازی پسماند قابل بازیافت و قابل
تبدیل به کود از محل دفن زباله اجرا کند که این کار ،نخستین گام و تالشی ارزشمند است.
اما تعهد پایدار به مدیریت پسماند ،باید بر سایر موارد نیز تمرکز کند ،شامل :کاهش پسماند،
منبعیابی مسئوالنه و برنامههای آموزشی .در اصل« ،کمتر بد بودن» (در زمینههای متنوع
محیطزیست) به جای تمرکز بر ارزیابی عمیق فرآیندها و رویههای یک سازمان برای کاهش
تاثیر خود در بلندمدت ،نشانگر سبز بودن است؛ اما الزاماً نشانه پایداری نیست.
 -3-2-1پایداری از طریق ورزش

ورزش و محیطزیست رابطهای دوگانه با یکدیگر دارند .این رابطه یک وابستگی دوگانه
بین هر دو بخش را شامل میشود .بهعنوان مثال ،بدون وجود کوهستانها ،انجام ورزشهاي 
اسکی و اسنوبورد ،دیگر چه جایگاهی خواهد داشت؟ و یا بدون وجود رودخانههای طبیعی؛
مسابقات کایاک ،کانوی و شنای ماراتون چگونه برگزار خواهد شد؟ بنابراین ،ورزش در حفظ
محیط طبیعی باید نقش بهسزایی را ایفا کند ،چرا که این موضوع برای نسلهای آینده بسیار
حساس میباشد .بدین منظور ،سازمانهای بینالمللی و مرجع ،نکات کلیدی را مطرح کردهاند
که توجه و تمرکز بر آنها راه را هموار خواهد ساخت .در ادامه بدانها اشاره میشود:
الف) اصالح ساختار و فرآیند

چاپ دستورکار ۲۱جنبش المپیک در سال  ۱۹۹۹به وضوح مفاهیم پایه و اقدامات
عمومی الزم برای اطمینان از حصول توسعه پایدار در کره زمین را برای تمامی جنبش المپیک
ارایه میکند .نقطه آغاز دستورکار ۲۱جنبش المپیک بر این اصل استوار است که سیاستها
و رویکردهای ملی در ورزش و محیطزیست باید این نکته را در نظر بگیرند که ورزشکاران به
محیطزیستی پاک نیاز دارند تا بتوانند در آن تمرین کرده و عملکردی بهینه داشته باشد .به
ویژه نیاز دارند به:
•استانداردهای پایه و اساسی کیفیت هوا برای تضمین آن که هوایی که ورزشکاران
تنفس میکنند ،بر روی سالمتی آنها اثر نامطلوبی نداشته باشد.
•استانداردهای پایه و اساسی کیفیت آب برای اطمینان یافتن از آن که آبی که
مینوشیم و رودخانهها و دریاچههایی که در آنها شنا و ماهیگیری کرده و پارو میزنیم،
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اثر نامطلوبی بر سالمت ما ندارند.
•استانداردهای تغذیهای پایه برای اطمینان از آن که هر فردی به غذای کافی و سالم
دسترسی داشته باشد.
•تجهیزات و فضای سبز کافی برای ورزش و تفریحات ،به ویژه در شهرهای در حال
رشد و با جمعیت متراکم در سرتاسر جهان.
ب) ارتقای کیفیتهای اقتصادی – اجتماعی از طریق

•ترویج ارزشها و اقدامات منطبق با توسعه پایدار ورزش ،تقویت هر چه بیشتر
مشارکتهای بینالمللی برای توسعه پایدار ،محرومیتزدایی؛
•تالش و کار بیشتر برای تغییر عادتهای مصرفکنندگان؛
•ایجاد ضمانت برای حفاظت از سالمتی و بهداشت؛
•ارتقای سطح کیفیت زیستگاهها و سکونتگاههای انسانی؛
•یکپارچهسازی مفهوم توسعه پایدار در سیاستهای ورزشی.
•پ) حفاظت و مدیریت منابع طبیعی از طریق
•تضمین رعایت مالحظات محیطزیستی و تشویق و تقویت توسعه پایدار در تمامی
اقدامات جنبش المپیک؛

•تضمین پاسداری از مناطق تحت حفاظت ،حومه شهرها ،میراث فرهنگی و منابع
طبیعی؛
•تشویق بهترین بهرهبرداریهای ممکن از تجهیزات ورزشی ،نگهداری آنها در شرایط
خوب و اصالح آنها بهوسیله افزایش ایمنی و کاهش اثرات محیطزیستی آنها؛
•دستیابی به تجهیزات ورزشی دوستدار محیطزیست؛
•تشویق به کاهش مصرف انرژی و منابع تجدیدپذیر ،حفاظت و ذخیره منابع و انرژی ،
و تشویق برای دستیابی به منابع انرژی تجدیدپذیر و پاک برای مناطق فاقد پتانسیل
تأمین آنها؛
•کار و تالش بهمنظور فراهم کردن شرایط برای تطابق و تبدیل رویدادهای بزرگ
ورزشی به صورت الگو و معرفی آن به عنوان نمونهای از توسعه پایدار؛
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•حفاظت از اندوختههای آبی و حراست از کیفیت آبهای طبیعی ،به حداقل رساندن
فعالیتهایی که توانایی آالیندگی منابع آبی را دارند ،شامل تولید فاضالب توسط
فعالیتهای ورزشی؛
•به حداقل رساندن تمامی انواع مختلف آلودگی ،شامل آلودگی صوتی و ارتقای
برنامههای اجتماعی برای مدیریت و بازیافت ضایعات؛

•مخالفت با هر نوع اقدام (مخصوصاً هر نوع فعالیت ورزشی) که سبب ایجاد آلودگیهای
برگشتناپذیر و غیرضروری به هوا ،خاک ،آب ،یا زیستگاههای تنوع زیستی یا گونههای
گیاهی و جانوری در معرض خطر ،تاثیر بر جنگلزدایی یا آسیب رساندن بر حفاظت
سرزمین باشد.
ت) تقویت نقش گروههای اصلی

پیشنهاد شده است تا به منظور دستیابی سریعتر و آسانتر به اهداف توسعه پایدار ،اقدام
به شناسایی گروههای هدف شود .منظور از گروههای هدف ،بخشهایی از جامعه هستند که
ارایه آموزههای محیطزیستی برای آنان در اولویت میباشد ،بهطوری که آنان نقش عمدهای در
آموزش و آگاهسازی اجتماعی داشته و از این طریق میتوان راحتتر نسبت به انتقال دانستهها
در سطح جامعه اقدام کرد.

آموزههای محیطزیستی و اهداف توسعه پایدار را میتوان از طریق ورزشکاران شاخص و
محبوب ،آموزگاران مدارس و مربیان ورزشی و همچنین مادران به خوبی و سادگی به کودکان و
نوجوانان انتقال داد .البته الزمه این کار آن است که ابتدا همین گروهها از آموزش کافی برخوردار
باشند و نسبت به توانمندسازی آنان اقدام شود .در حقیقت ،مشارکت شهروندان آموزش داده
شده و توانمند از میان جوامع ورزشی ،برای موفقیت در پیادهسازی دستورکار الزامی است.
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 -1-2تعاریف و اصطالحات

برخی از تعاریف و مفاهیم بهکار رفته در این شیوهنامه ،به قرار ذیل میباشد:

الف) محیطزیست :عبارت است از همه محيطهايي که در آنها زندگي جريان دارد.
به عبارت دیگر ،مجموعهاي از عوامل فيزيکي خارجي و موجودات زنده که با هم در کنش
هستند ،محيطزيست را تشکيل ميدهند .محیطزیست در برگیرنده سه نوع محیط طبیعی،
اجتماعی و مصنوع است( .دانشنامه محیطزیست.)1399 ،

ب) آلودگی :پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی
که کیفیت فیزیکی یا شیمایی یا بیولوژیک آن را بهطوری که زیانآور به حال انسان یا
سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد ،تغییر دهد( .قانون حفاظت و بهسازی
محیطزیست ،مصوب .)1355

پ) تخریب :منظور هرگونه تغییر در منابع طبیعی است که تعادل طبیعت را بر هم بزند
و تنوع زیستی را در معرض خطر قرار دهد( .قانون برنامه سوم توسعه.)1379 ،
ت) خروجی :منظور فاضالب ،هوای آلوده ،مواد زاید و یا اصواتی است که از هر واحد و
یا مجموعه تولیدی و یا خدماتی به محیط تخلیه میشود( .پیوست .)1

ث) توسعه پایدار :نوعی از توسعه که نیازهای نسل حاضر را برآورده سازد ،بدون آن که
نیازهای نسل آتی را بدون پاسخ گذارد .مفهوم آن در برگیرنده سه مقوله محیطزیست ،اقتصاد
و اجتماع بهطور یکپارچه میباشد( .کمیسیون برانتلند.)1987 ،

ج) مدیریت سبز :مجموعهای از مطالعات و اقدامات جامع ،هدفمند و مستمری است که
در سطوح مختلف یک سازمان صورت میگیرد تا وضعیت موجود را برای نیل به وضعیت بهتر
ارتقا و تداوم بخشد( .آییننامه اجرایی مدیریت سبز ،مصوب  1390/11/9هیات وزیران).

چ) سکونتگاه :عبارت است از تمامی شهرها ،روستاها ،شهرکهاي مسكونی و مجتمعهاي
مسكونی که داراي حداقل بيست خانوار ساکن باشند .مالک تشخيص جمعيت خانوار ،آخرین
سرشماري مرکز آمار ایران میباشد.

ح) محدوده شهر :عبارت است از حد کالبدي موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح
جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادي شهر که ضوابط و مقررات شهرسازي در آن
الزماالجرا میباشد .شهرداريها عالوه بر اجراي طرحهاي عمرانی از جمله احداث و توسعه
معابر و تأمین خدمات شهري و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و
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نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در
داخل محدوده شهر را نیز بر عهده دارند( .ماده  1قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ،روستا و
شهرك و نحوه تعیین آنها مصوب .)1384/10/14

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

خ) حریم شهر :عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهر که
نظارت و کنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوري شهرستان و بخش
مربوط تجاوز ننماید .بهمنظور حفظ اراضی الزم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعایت
اولویت حفظ اراضی کشاورزي ،باغها و جنگلها ،هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و
تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و
هادي امکانپذیر خواهد بود( .ماده  2قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ،روستا و شهرك و نحوه

تعیین آنها مصوب .)1384/10/14

د) محدوده روستا :عبارت است از محدودهاي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی
آن در دوره طرح هادي روستایی که با رعایت مصوبات طرحهاي باال دست تهیه و به تصویب
مرجع قانونی مربوط میرسد .دهیاريها کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساخت و ساز
در داخل محدوده را عهدهدار خواهند بود( .ماده  3قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ،روستا و
شهرك و نحوه تعیین آنها مصوب .)1384/10/14

ذ) پهنههای حریم شهر :به استناد مصوبه  300/59669مورخ 1395/11/27
شورایعالی شهرسازی و معماری پهنههای پنجگانه حریم شهرها شامل تمام یا برخی از موارد
ذیل خواهد بود:

 -1پهنه حفاظت :پهنهاي است که در آن تاکید بر حفظ وضعیت طبیعی موجود و
جلوگیري از دخل و تصرف در آن است و مشتمل بر مناطق چهارگانه حفاظت محیطزیست،
محدودههاي آبخوان و سفرههای آب زیرزمینی ،جنگل و اراضی جنگلی ،عرصهها و حرایم آثار
با ارزش تاریخی ،فرهنگی و طبیعی ثبتی و ارزشمند و سایر عرصههایی است که به هر دلیل
حفاظت از آنها ضروري است.
 -2پهنه کشاورزی :پهنهاي است شامل تمامی عرصههاي باغی ،زراعی مرتبط با تولید
محصوالت کشاورزی.
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 -3پهنه مراتع :پهنهاي است شامل مراتع درجه یک ،دو و سه.

 -4پهنه طبیعی :پهنهاي است شامل عرصههاي منابع طبیعی فاقد پوشش مرتعی و
جنگلی.
 -5پهنه سطوح آبی( :طبیعی و مصنوعی) نظیر دریاچهها ،تاالبها ،رودخانهها و
مسیلها ،مخازن سدها و حرایم کمی و کیفی آنها و غیره.

ر) حریم کمی و کیفی آب :حریم کمی و کیفی و منابع آب سطحی مطابق بند (خ) اصالحی
ماده ( )1آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها ،انهار ،مسیلها ،مردابها ،برکههای طبیعی
و شبکههای آبرسانی ،آبیاری و زهکشی( .موضوع تصویبنامه شماره /58977ت 29101/مورخ
 1382/12/18هیات وزیران) با اصالحیههای بعدی ،چنین تبیین شده است:
 -رودخانه :مجرایی طبیعی که آب به طور دایم یا فصلی در آن جریان داشته باشد.

 نهر طبیعی :مجرایی که آب به طور دایم یا فصلی در آن جریان داشته و داراي حوضهآبریز مشخصی نباشد.
 حریم :آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه ،مسیل ،نهر طبیعی یا سنتی ،مرداب وبرکههاي طبیعی است که بالفاصله پس از بستر قراردارد و به عنوان حق ارتفاق براي کمال
انتفاع و حفاظت کمی و کیفی آنها الزم است.
 حریم کمی :برای انهار طبیعی ،رودخانهها و مسیلها (اعم از اینکه آب دائم یا فصلیداشته باشند) و مردابها و برکههاي طبیعی براي عملیات الیروبی و بهرهبرداري ،از یک تا
بیست متر و براي حفاظت کیفی آب رودخانهها ،انهار طبیعی و برکههاي تأمین کننده آب
شرب مقطوعاً یکصد و پنجاه متر خواهد بود.
 حریم کیفی آبهای زیرزمینی :عبارت است از تعیین محدودهها یا حریمهاي حفاظتکیفی در چندین سطح براي منابع آب زیرزمینی در مقابل آالیندههاي ناشی از فعالیتهاي
انسانی که براي هر کدام از سطوح حریم کیفی ،محدودیتها و تغییرات خاص فعالیتهای
انسانی وضع میگردد .غالباً اصطالح «آب زیرزمینی» را به آبهای زیر سطح زمین که قابل
برداشت به وسیله چاه ،چشمه و قنات است ،به کار میبرند .این گونه آبها بیشتر در اعماق
 50تا  100متری زمین انباشته شدهاند.

ز) چاه جاذب :عبارت است از حفره یا گودالی که قابلیت جذب داشته و کف آن تا
باالترین سطح ایستابی حداقل  3متر فاصله داشته باشد.
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ژ) كنارگذر :كانالي است كه فاضالب را بدون عبور از بخشي از تصفيهخانه يا كل آن به
بخش ديگر  و يا كانال خروجي هدايت كند.

س) مراکز حساس :منظور از مراکز حساس در این ضوابط ،مراکزی از قبیل سکونتگاههای
انسانی ،درمانی ،آموزشی ،نظامی ،منابع آب شرب (سفرههای زیرزمینی ،رودخانهها و سدها)،
بزرگراه و جاده ترانزیتی و جاده اصلی ،پارک ملی ،تاالب ،دریاچه ،اثر طبیعی ملی ،زیستگاههای
حیاتوحش ،مناطق و رودخانههای حفاظتشده میباشد.

ش) مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست :عبارت است از مناطق
با ارزش محیطزیستی که توسط سازمان حفاظت محیطزیست ایران مدیریت میشوند .این
سازمان ،مناطق حفاظتشده ایران را در قالب ذخیرهگاههای زیستکره ،مناطق چهارگانه
(پارکهای ملی ،آثار طبیعی ملی ،پناهگاههای حیات وحش ،مناطق حفاظتشده) و مناطق
شکار ممنوع تحت حفاظت دارد .این مناطق واجد ویژگیهای ارزشمند اکولوژیکی و ژنتیکی
گیاهی و جانوری میباشند .براساس ماده  3قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست ،تعیین و
تصویب حدود این مناطق بر عهده شورایعالی حفاظت محیطزیست کشور است( .پیوست   .)2
ص) تاالب :عبارت است از اراضی مرداب ،باتالق یا آب بندان طبیعی که سطح آن در
حداکثر ارتفاع آب از پنج هکتار کمتر نباشد» .در کنوانسیون رامسر  1971که طبیعتاً ایران
نیز جزو آن است ،تاالب به این ترتیب معرفی شده است« :تاالبها شامل مردابها و باتالقها
و لجنزارها یا آبهاي طبیعی یا مصنوعی اعم از دایمی یا موقت هستند که آبهاي شیرین،
تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاري یافت میشود ،مانند آبهاي دریا که عمق آنها
در پایینترین نقطه جزر از شش متر تجاوز ننماید( .بند «ج» ماده  1قانون مستحدثات و اراضی
ساحلی  -مصوب .)1354

ض) گزارش ارزیابی اثرات محیطزیستی :گزارش مطالعاتی که با هدف پیشبینی
و شناسایی مجموعه آثار و پیامدهای محیطزیستی احتمالی یک طرح (فعالیتهای معدنی)
صورت میگیرد و در قالب گزارش ارزیابی اجمالی و گزارش ارزیابی تفصیلی تهیه میشود.
 گزارش ارزیابی اجمالی :گزارشی که براساس سرفصلهای تعیینشده در پیوستشماره  3مصوبه شماره  45880/144479مورخ  ،1390/7/20تهیه میشود و هدف عمده
آن ،پیشبینی اثرات مهم و ماندگار طرح مورد نظر در محیطزیست و کمک به انتخاب بهینه
گزینههای طرح میباشد.
 -گزارش ارزیابی تفصیلی :گزارشی تکمیلی و تا حد امکان کمی و مدلل که در آن
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جنبهها و نکات مندرج در گزارش ارزیابی اجمالی به ویژه وضعیت موجود محیطزیست منطقه
اجرای طرح ،جنبههای محیطزیستی طرح و شعاع تاثیرگذاری آنها و نیز تمهیدات مربوط به
طور دقیق تشریح و ارایه میشود .هدف عمده این گزارش تدقیق پیشبینی اثرات و تصمیمات
متخذه و در نهایت ارتقای کیفی تمهیدات پیشنهادی میباشد که شرح خدمات آن براساس
پیوست شماره  4مصوبه شماره  45880/144479مورخ  ،1390/7/20در مقیاس دقیقتر
توسط دستگاه اجرایی ذیربط و با همکاری سازمان حفاظت محیطزیست تهیه میشود.
ط) اماکن ورزشی :به طور کلی و عام ،تمام فضاهایی که امکان اجرای ورزش ،فعالیتهای
جسمانی و حرکتهای ورزشی و تفریحی برای تمامی افراد یک جامعه در آنها وجود داشته
باشد ،میتواند یک مکان ورزشی تلقی گردد .اماکن ورزشی دارای یک تقسیمبندی کلی
بوده و به لحاظ میزان امکانات و تجهیزات و از نظر بهرهبرداری دارای انواع گوناگون هستند
(استانداردها و ایمنی در اماکن ورزشی.)1388 ،

◼ تقسیمبندی کلی اماکن ورزشی:
براساس دستورالعمل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ( ،)1388این
تقسیمبندی به شرح ذیل است:
الف) اماکن طبیعی سرزمینی؛ همانند کوهها ،جنگلها ،مناطق برفگیر ،سواحل ،دریاچهها
و دریاها؛
ب) اماکن روباز احداثی؛ همانند زمینهای فوتبال ،پیست دو و میدانی ،استخرهای روباز؛
پ) اماکن سرپوشیده؛ همانند سالنهای ورزشی ،زورخانهها و استخرهای سرپوشیده.

◼ انواع اماکن ورزشی به لحاظ امکانات و تجهیزات:
 -1مجتمعهای ورزشی

9

مکانی که بتوان انواع ورزشهای میدانی و سالنی نظیر سوارکاری ،فوتبال ،دو و میدانی،
قایقرانی ،شنا ،ورزشهای رزمی ،ورزشهای راکتی و  ...را در آن برگزار کرد.
 -2سالن ورزشی

10

مکان سرپوشیدهای که براساس ضوابط فنی ورزشی برای انجام فعالیتهای یک یا چند
9-Sport Complex
(10-Gymansium/ Field house (GYM
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رشته ورزشی احداث شده باشد .این سالنها برای برگزاری کالسهای رزمی ،ژیمناستیک،
آمادگی جسمانی و  ...مورد استفاده قرار میگیرد.
 -3زمین بازی

11

رایجترین مکان ورزشی است که در شهرها و روستاها وجود دارد .زمین مذکور روباز و
مسطح است و دارای کاربری ورزشی بوده و دارای خطکشیهایی است که محدوده بازی را
مشخص میکند .زمین بازی از ضوابط فنی الزم برای انجام فعالیتهای ورزشی مانند تنیس،
بسکتبال ،فوتسال ،هندبال و  ...برخوردار است و مورد استفاده قرار میگیرد.
 -4میدان یا صحنه مسابقه

12

محل مشخص شده برای برگزاری مسابقات یک رشته ورزشی که اندازههای آن مطابق
قوانین و مقررات آن رشته میباشد.
 -5پیست ورزشی

13

به فضایی اطالق میشود که برای انجام مسابقات سرعتی ایجاد شده باشد و شامل مسیر
مشخصی که به تناسب رشتههای ورزشی و براساس استانداردهای فنی برای انجام تمرینات
و مسابقات احداث میشود.
 -6استخر ورزشی

14

سازهای است که عموماً به شكل مستطيل و در درون زمين ساخته شده و از آب پر
ميشود تا براي شنا مورد استفاده قرار گيرد .مكاني است كه داراي ضوابط فني ورزشي الزم
بوده ودر آن امكان فعاليت رشته هاي ورزشي آبي وجود داشته باشد  .
 -7استادیوم ورزشی

15

سازهای بیضی یا دایرهای شکل که معموالً روباز بوده و ویژه بازیها و مسابقاتی نظیر
فوتبال و دو و میدانی میباشد .این مکان دارای ردیفهایی پلکانی برای نشستن تماشاگران
است .به عبارتی دیگر ،مکانی است مجهز به سکوهای تماشاچی و امکانات جانبی محصور شده
با استانداردها و ضوابط فنی الزم برای برگزاری مسابقات ورزشی.
11 - Sports ground/Court
12 - Arena
13 - Sport track
14 - Swimming pool
15 - Stadium/Colisium
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 -8باشگاه ورزشی

16

به مکانی اطالق میشود که توسط سازمانهای دولتی و یا بخش خصوصی به منظور
اشاعه ورزش به وجود آمده باشد و افراد عالقمند را به عضویت بپذیرد .باشگاه ورزشی هویت
و موقعیت اجتماعی دارد و تیمهایی را برای شرکت در مسابقات بین باشگاهی در ورزشهای
گوناگون معرفی میکند.
 -9پارکهای تفریحی – ورزشی

بیشتر جنبه تفریحی دارند و در شهرهای کوچک و بزرگ ساخته میشوند .همانند بوستانهای
شهری.

◼ انواع اماکن ورزشی از نظر مقیاس و بهرهبرداری:
 -1مرکز ورزشی واحد همسایگی

شعاع کاربری مرکز ورزشی واحد همسایگی  ۳۰۰متر است و جمعیتی بین  ۲۰۰۰تا
 ۴۰۰۰نفر را تحت پوشش قرار میدهد .حداقل مساحت این مرکز  ۵۰۰متر در نظر گرفته
میشود و پاسخگوی نیازهای ورزشی اولیه جوانان و نوجوانانی است که محل زندگی و سکونت
آنها در اطراف این مرکزها باشد .در این مرکز امکاناتی برای ورزشهای پر طرفدار مانند گل
کوچک ،والیبال ،بسکتبال و تنیس روی میز در فضای باز پیشنهاد میشود.
 -2مرکز ورزشی محله

شعاع کاربری مرکز ورزشی محله  ۸۰۰تا  ۱۰۰۰متر است و جمعیتی بین  ۶تا  ۱۰هزار
نفر را تحت پوشش قرار میدهد .حداقل مساحت این مرکز ورزشی  ۸۰۰۰متر مربع در نظر
گرفته میشود و گنجایش حدود  ۱۰۰۰تا  ۱۴۰۰نفر تماشاگر و بازیکن را دارد .در این مرکز
ورزشی افزون بر فضاهای آموزشی ،تأسیسات جانبی مانند ساختمان اداری ،تأسیسات ،بوفه و
فضای سبز نیز احداث میشود .در این مرکز افزون بر ورزش هایی که در فضاهای آزاد مرکز
ورزشی واحد همسایگی عملی میشوند ،سالنهای ورزشی مخصوص ژیمناستیک و شطرنج
نیز طراحی میشوند .به عبارت دیگر مرکز ورزشی محله ،فضای ورزشی سرپوشیدهای دارد که
از سالن های چند منظوره آن برای انجام چند ورزش در یک سالن استفاده میشود.
 -3مرکز ورزشی ناحیه

شعاع کارکرد مرکز ورزشی ناحیه  ۱۵۰۰تا  ۳۰۰۰متر است و جمعیتی در حدود 30000
16 - Sport club
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نفر را تحت پوشش قرار میدهد ،متوسط مساحت این مرکز ورزشی ۲۰ ،تا  ۳۰هزار متر مربع
است و ظرفيت تم بازیکنان آن  ۷۰۰۰نفر پیش بینی میگردد .در این مرکز هم بر تعداد
ورزشهای انجام شده در فضای باز تعداد ورزشهایی که در فضای سرپوشیده انجام میشوند
افزوده میگردد .زمینها در ابعادی استاندارد ما شوند و در فضاهای ورزشی امکان برگزاری
مسابقه نیز هست.
 -4مرکز ورزشی شهر

اندازه ،شعاع عملکرد ،جمعیت تحت پوشش و ظرفیت این مرکز ورزشی به جمعیت شهر
بستگی دارد .مرکز ورزشی شهر تقریبا همه فضاهای ورزشی مورد نیاز شهروندان را در بر دارد.
اگر چه احداث برخی از این فضاها مانند پیست اسکی ،قایقرانی و مسیر کوهنوردی به شرایط
اقلیمی و محیطی شهر بستگی دارد و قاعدتاً در بعضی از شهرها امکان احداث این فضاها وجود
ندارد ،سایر رشتههای ورزشی در تمام شهر ها قابل اجرا هستند.
 -5مراکز ورزشی استانی

غالباً چندمنظوره بوده و متناسب با جمعیت استان طراحی و ساخته میشوند .امکان
برگزاری مراسم مختلف در آنها وجود دارد.
 -6مراکز ملی

این قبیل اماکن دارای امکاناتی برای برگزاری مسابقات ،جایگاه تماشاچیان ،تربیت مربی
و  ...هستند.
 -7مراکز تفریحی ،ورزشی – محلی

برای جمعیتی در حدود  2تا  10هزار نفر طراحی شده است ،به طوریکه دسترسی آسان،
انعطافپذیری و آمادگی برای استفادههای دیگر و چندمنظوره بودن از خصوصیات آن میباشد.
 -8مراکز مدرسهای یا چندمنظوره

برای فعالیت چند رشته ورزشی به طور همزمان طراحی میشوند  .

 -2-2ضوابط مکانیابی ،احداث و بهرهبرداري

مکانیابی ،احداث و بهرهبرداري و طرحهای توسعه آتی اماکن ورزشی و فضاهای تفرجی،
منوط به رعایت ضوابط و استانداردهای محیطزیستی مندرج در این شیوهنامه میباشد.
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الف) مالحظات اساسی در مکانیابی فضاهای ورزشی

1 .وضعیت مالکیت زمین و نوع کاربری آن مشخص باشد و از تمام جنبهها بالمعارض
باشد.
2 .با توجه به مطالعات اقلیمی و تعیین جهت باد باید توجه داشت که زمین انتخابی
در مسیر عوامل آلودگیزا همانند دود کارخانجات ،مواد شیمیایی ،بوی محل تجمع
زبالهها ،فاضالب شهری ،قبرستان ،کشتارگاهها ،محلهای دارای آلودگی صوتی ،مرغداری،
دباغخانه ،کورههای آجرپزی ،تیمارستان ،گورستان ،پمپ بنزین و  ...نباشد.
3 .حریمهای قانونی رودخانههای فصلی ،مرزی ،دریا و دریاچهها رعایت شود و در مسیر
حوضههای آبریز فرعی و اصلی و رودخانهها قرار نداشته و باتالقی نباشد.
4 .امکان بهرهمندی مجموعه از آب آشامیدنی بهداشتی الزامی است و استفاده از آب
چاه ،چشمه یا قنات با اخذ مجوز از اداره بهداشت منطقه به لحاظ میکروبیولوژی ضروری
است.
5 .امکان اتصال به شبکههای سراسری برق ،گاز و مخابرات میسر باشد.
6 .زمین انتخابی نباید در اراضی پست و سیلگیر واقع شده باشد.
7 .دارای شیب  3درصد و حداکثر  15درصد باشد.
8 .زمین نباید در مجاورت محلهایی که احتمال ریزش کوه و بهمن وجود دارد ،قرار
داشته باشد.
9 .زمین باید خارج از حریم کابلهای هوایی و زمینی فشار قوی برق باشد.
	10.زمین باید خارج از حریم خطوط اصلی و فرعی گازرسانی و خارج از حریم لولههای
سراسری نفترسانی حتی با فاصله خیلی زیاد باشد.
	11.زمین دارای عوارض و توپوگرافی نامناسب که هزینههای آمادهسازی زیاد را در بر
دارد ،نباشد.
	12.حریمهای قانونی راههای احتمالی موجود در اطراف زمین پس از اخذ استعالم رعایت
شود تا ابعاد قطعی زمین پس از اصالحی مشخص گردد.
	13.استعالم از شهرداری یا ادارات ذیربط به لحاظ آنکه مشخص گردد زمین در محدوده
طرح توسعه فعلی یا آینده شهر یا مسیر بزرگراههای ارتباطی واقع نشده است.
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	14.زمینهای واقع بر روی آبانبارهای قدیمی متروکه و مدفون در خاک ،مسیر قنوات
متروکه یا دایره مردود میباشد.
	15.زمینهایی که عمق خاک دستی و بقایای زباله در روی آنها بیش از حد پیسازی
باشد ،برای احداث ساختمان مناسب نیستند.
	16.زمینهایی که در کنار مخازن سوخت شهرها واقع گردیدهاند ،برای احداث ساختمان
نامناسب هستند.
ب) مالحظات مربوط به فضاها و اماکن ورزشی و تفرجی با کاربری خدماتی
این دسته از مالحظات به شرح موارد ذیل میباشد:

براساس «ضوابط و معیارهای محیطزیستی استقرار واحدهای خدماتی» که مصوب سال
 1398سازمان حفاظت محیطزیست کشور میباشد ،واحدهای خدماتی برحسب سطح آالیندگی
و پیامدهای محیطزیستی احتمالی در ردههای گوناگون (مطابق با جدول  )1قرار میگیرند.
جدول  .1ردههای گوناگون واحدهای خدماتی برحسب سطح آالیندگی و
پیامدهای محیطزیستی احتمالی
رده
1

توضیحات

واحدهای این رده مجازند داخل محدوده شهر و روستا در کاربریهای مجاز مشروط بر رعایت
فواصل از کاربریها به شرح مندرج در جدول شماره ( )2استقرار یابند.

2و3

واحدهای این ردهها اجازه دارند در محدودههای مجاز و مشروط پهنههای پنجگانه حریم شهر براساس
مفاد طرح جامع و سند پهنهبندی حریم شهر و یا مجتمعهای صنفی در خارج از محدوده مصوب شهرها
و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربریها به شرح جدول شماره ( )2مستقر شوند.

4و5

واحدهای این ردهها ملزم به استقرار در خارج از حریم مصوب شهرها و محدوده روستاها ،با رعایت
ضوابط استقرار در کاربریهای تعیینشده مندرج در طرحهای توسعه و عمران ناحیهای و یا مجموعه
شهری و در صورت عدم وجود طرحهای مذکور مجازند برابر تبصره  2ماده  3آییننامه نصاب اراضی
مورخ ( )1390/4/15در کاربریهای مجاز ،مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربریها به شرح
جدول شماره ( )2استقرار یابند .واحدهای رده  ،5عالوه بر موارد مربوط به رده  ،4مشمول انجام
مطالعات ارزیابی محیطزیستی نیز میباشند  .

◼ واحدهای ردههای  1و  2و  3مشروط به رعایت فواصل مندرج در جدول شماره ( )2و
موافقت معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیطزیست ،میتوانند در مستثنیات مناطق
حفاظتشده و پناهگاههای حیاتوحش مستقر شوند  .
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◼   در صورتی که فهرست واحدی در جدول شماره ( )3وجود نداشته باشد ،به منظور
تعیین رده ،میتوان با ارایه درخواست و اخذ استعالم از دفتر ارزیابی سازمان حفاظت
محیطزیست اقدام نمود.
جدول  .2حداقل فواصل مجاز برای استقرار واحدهای گروه خدماتی

ردیف
1

مناطق و کاربریها
شهر (برای ردههای  2و 3و فاصله از
خط محدوده شهر و برای رده  4فاصله
از حریم شهر مالک است)
سکونتگاهها
روستا (فاصله از خط محدوده روستا
مالک است)

2

مراکز درمانی ،آموزشی و سکونتگاههای
سایر مراکز
کمتر از  20خانوار
جمعیتی
مراکز نظامی و ندامتگاهها

فاصله برحسب متر
رده 1

رده 2

رده  3رده 4

-

150

250

400

-

100

150

250

-

100

150

200

اخذ مجوز از مراجع ذیصالح

3

ک ملی ،اثر طبیعی ملی
پار 

50

100

150

250

4

پناهگاه حیاتوحش ،منطقه حفاظتشده

-

-

-

100

5

تاالبهای ثبت کنوانسیون رامسر ،خورها،صخرههای
مرجانی ،علفهای دریایی ،پهنههای گلی ،جنگلهای
حرا و مصبهای رودخانهای
(حوض ه دریای عمان ،خلیجفارس و دریای خزر)

150

150

150

250

6

رودخانههای حفاظتشده و منابع آب سطحی در
مناطق حفاظتشده

150

150

150

250

7

سایر تاالبها (ثبت نشده در کنوانسیون رامسر)

50

100

100

150

8

رودخانهها،انهار طبیعی ،برکهها،دریاچههای تامین
کننده آب شرب و مخازن سدها

برابر سرانههای
حریم منابع آب

100

150

250

9

مسیلها ،مردابها ،برکههای طبیعی ،انهار و
رودخانههای غیرقابل شرب

برابر سرانههای
حریم منابع آب

50

80

150

10

چاه ،چشمه و قنات

30

80

100

150

(ضوابط و معیارهای محیطزیستی استقرار واحدهای خدماتی)1398 ،
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توضیحات جدول:

فواصل مندرج در ردیفهای  5و  6مستفاد از بند (ت) ماده ( )1آییننامه جلوگیری از تخریب
و آلودگی غیرقابل جبران تاالبها به شماره /157408ت55096ه مورخ  1397/11/27و تبصره
چهار ماده  1دستورالعمل ناحیهبندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی موضوع
بخشنامه شماره  98/317915مورخ  1398/6/12سازمان برنامه و بودجه میباشد.
جدول  .3فهرست ردهها و عناوین واحدهای گروه خدمات مرتبط با کاربریهای ورزشی و تفرجی

رده

1

عنوان واحد خدماتی
پیست دوچرخهسواری

احداث انواع سالنهای ورزشی سرپوشیده (والیبال ،فوتبال ،بسکتبال ،بدنسازی ،استخرهای
سرپوشیده ،حمام سونا ،جکوزی و موارد مشابه)  
مجتمع آب درمانی با تجهیزات اقامتی
تلهکابین و سکوی فرود

تفرجگاه بدون مراکز اقامتی
اسکلههای تفریحی

واحد تفریحی سورتمه

واحدهای بومگردی روستایی ،عشایری با مساحت کمتر از  5هکتار
2

3

پیست موتورسواری ،اسکی ،اسبسواری
پالژهای ساحلی

استادیوم ورزشی ،سالنها و مجتمعهای بزرگ ورزشی
احداث پارک طبیعتگردی
باشگاه ورزشی تیراندازی و تراپ اسکیت
باشگاه سوارکاری
پیست اتومبیلرانی

4

مجتمع تفریحی ،توریستی و گردشگری تا  15هکتار سایر استانها به غیر از استانهای شمالی
(فاقد محدودیت حریم ،محدوده فواصل شهر و روستا)

5

مجتمع تفریحی و توریستی (طرحهای گردشگری) در استانهای شمالی کشور با وسعت بیش
از  5هکتار و در سایر استانهای کشور با وسعت بیش از  15هکتار (فاقد محدودیت حریم و
فواصل شهر و روستا)

دهکده بومگردی
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◼ تمامی کاربریهای رده ( 3از جمله باشگاههای سوارکاری) ،اجازه دارند در محدودههای
مجاز و مشروط پهنههای پنجگانه حریم شهر براساس مفاد طرح جامع و سند پهنهبندی حریم
و یا مجتمعهای صنفی در خارج از محدوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل
از سایر کاربریها به شرح جدول شماره ( )2مستقر شوند.
◼  مرجع استعالم در خصوص طرحهاي جامع شهري و محدودههاي مجاز یا مشروط
برای استقرار فعالیتهای تولیدي ،صنعتی و یا خدماتی ،دبیرخانه شورایعالی شهرسازي و
معماري ،ادارهکل راه و شهرسازي استان و در مورد طرحهاي هادي روستایی ،بنیاد مسکن
انقالب اسالمی استان محل اجراي طرح میباشد  .
◼  نظر به آنکه باشگاههای سوارکاری به عنوان مکانی برای ورزش ،تفریح و نیز نگهداری
از حیوانات تلقی میشوند ،الزم است تا مالحظات بهداشتی و محیطزیستی در خصوص فاصله
ایمن از صنایع آالینده در آنها رعایت شود .به ویژه صنایعی که به عنوان کانونهای اصلی
آلودگی هوا شناخته میشوند .میتوان نسبت به استعالم از اداره کل حفاظت محیطزیست
استان ،اقدام کرد.
پ) مالحظات فضاها و اماکن ورزشی و تفرجی با کاربری تولیدی و صنعتی
این دسته از مالحظات به شرح ذیل میباشد:
براساس «مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی ،صنعتی و معدنی» مصوب سال
 1397سازمان حفاظت محیطزیست کشور ،واحدهای تولیدی و صنعتی برحسب سطح
آالیندگی و پیامدهای محیطزیستی احتمالی در ردههای گوناگون (مطابق با جدول  )4قرار
میگیرند.
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جدول  .4ردههای گوناگون واحدهای تولیدی و خدماتی برحسب سطح آالیندگی و
پیامدهای محیطزیستی احتمالی

رده
1

توضیحات

واحدهای این رده مجاز به استقرار در کاربریهای صنعتی ،کارگاهی و تجاری (مطابق با جدول
شماره ( )6مصوب داخل محدوده ،حریم و یا خارج از حریم مصوب شهرها و محدوده روستاها با
رعایت فواصل از سایر کاربریها به شرح جدول شماره ( )5میباشد.

2و3

واحدهای این ردهها مجاز به استقرار در شهرکها و نواحی صنعتی و پهنههای صنعتی مصوب در
خارج از محدوده مصوب شهرها و روستاها (مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربریها به شرح
جدول شماره  )5میباشند  .

4و5
و6

واحدهای این ردهها ملزم به استقرار در شهرکها و نواحی صنعتی مصوب در خارج از حریم مصوب
شهرها و محدوده روستاها میباشند .در صورت عدم امکان الزامی است در خارج از حریم مصوب
شهرها و خارج از محدوده روستاها ،مشروط به رعایت فواصل موضوع جدول شماره  5اسقرار یابند.

7

واحدهای این رده ،برابر با قانون ،مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیطزیستی و ملزم به
رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر رده  6نیز میباشند.

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

ردیف

مناطق و کاربریها

1

سکونتگاهها

2

سایر مراکز
جمعیتی

مراکز استان (آخرین
محدوده سکونتگاه)
شهر

روستا

3
4
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مراکز درمانی و
آموزشی

فاصله برحسب متر
رده
2

رده
3

رده
4

رده
5

رده
6

رده
7

-

500

1000

1500

2000

2500

-

250

500

1000

1500

2000

-

100

250

500

750

1000

-

150

مراکز نظامی و
ندامتگاهها

ک ملی ،تاالب ،خور ،مصب،
پار 
دریاچه ،اثر طبیعی ملی
پناهگاه حیاتوحش ،منطقه
حفاظت شده

300

600

800

1200

اخذ مجوز از مراجع ذیصالح
-

150

300

750

1000

1500

-

100

150

300

750

1000
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5

رودخانهها (اعم از دایمی و فصلی)

6

چاهها و چشمههای آب شرب،
قنوات دایر

7

رودخانههای حفاظتشده

150

200

150

250

500

750

رعایت حریمهای قانونی
-

100

150

300

750

1000

جدول  .6فهرست ردهها و عناوین واحدهای تولیدی و صنعتی مرتبط با
کاربریهای ورزشی و تفرجی

رده
1

عنوان واحد خدماتی
تولید تور ماهیگیری

تولید توپهای ورزشی از چرم آماده
تولید قایقهای چوبی و بلم تا  300دستگاه در سال
تولید انواع لباس و پوشاک ورزشی (بیش از  30هزار دست در سال)
تولید قایقهای چوبی و بلم بیش از  300دستگاه در سال

2

تولید کفش ورزشی ماشینی (حداکثر تا  2میلیون جفت در سال)
بستهبندی انواع کراتین ،مکمل غذایی و گلوتامین
پرورش اسب و مادیان تا  10راس در سال
تولید کفش ورزشی ماشینی (بیش از  2میلیون جفت در سال)

3

تولید قطعات تفنگ شکاری بادی
تولید انواع قطعات دوچرخه بدون آبکاری

پرورش اسب و مادیان از  10تا  50راس در سال
تولید قایقهای فایبرگالس

4

پرورش اسب و مادیان بیش از  50راس در سال

5

ساخت دوچرخه
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جدول  .7طرحها و پروژههای ورزشی و تفرجی مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات
محیطزیستی با تعیین مقیاس

عنوان پروژه
عنوان
طرح

مجتمع تفریحی و
توریستی (طرحها
و پروژههای
گردشگری)

مناطق نمونه
گردشگری

منطقه خزری (استانهای شمالی کشور)

بیش از  5هکتار

در هر مقیاس

نوار ساحلی جنوب
(تمامی شهرستانهای نوار ساحلی جنوب)

بیش از  20هکتار

بیش از  20هکتار

بیش از  2هکتار

در هر مقیاس

در هر مقیاس

در هر مقیاس

حوضچههای آبریز بالفصل سدها و سایر
تاالبها

بیش از  10هکتار

بیش از  20هکتار

آبخوانها و سفرههای آب شرب

بیش از  10هکتار

بیش از  20هکتار

دریاها ،دریاچهها و جزایر

در هر مقیاس

در هر مقیاس

بیش از  20هکتار

بیش از  100هکتار

بیش از  30هکتار

بیش از  100هکتار

منطقه  /اکوسیستم

عرصههای جنگلی

(پهنبرگ ،سوزنیبرگ ،حفاظتی ،مانگرو ،زاگرسی،
پارکهای جنگلی طبیعی و دستکاشت)
حریم مناطق تحت حفاظت و
خدماتی

تاالبهای بینالمللی

مناطق کوهستانی

(شمالغرب ،غرب و جنوب غرب کشور)
سایر مناطق

(بیابانی و دشتهای حوضه مرکزی ،جنوبی و شرقی)

◼ مالک رعایت فواصل و حریمها ،اولویت زمانی استقرار کاربری است .بدین معنی که
چنانچه پس از استقرار و بهرهبرداری از واحد پرورش اسب ،سکونتگاه شهری و یا روستایی
توسعه یافته به نحوی که حریم مربوطه با سایت مورد نظر تداخل یابد ،اولویت استقرار با
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کاربری اول میباشد .در موارد خاص ،مرجع حل اختالف ،ادارهکل محیطزیست استان مربوطه
خواهد بود.
◼ واحدهای پرورش اسب و مادیان مجاز به استقرار در شهرکها و نواحی صنعتی مصوب
نمیباشند و الزامی است واحدهای مربوطه ترجیحاً در شهرکهای صنعتی تخصصی استقرار
یابند ،در غیر این صورت برابر ضوابط و مقررات در کاربریهای مجاز استقرار یابند.
◼ صدور پروانه بهرهبرداری و انجام فعالیت (تولیدی ،خدماتی) برای کاربریهای مرتبط
با تفرج و ورزش (جدول  )7منوط به تهیه و ارایه گزارش ارزیابی اثرات محیطزیستی است که
براساس الگوی تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیطزیست انجام میپذیرد و در نهایت
باید به تایید سازمان حفاظت محیطزیست برسد.
◼ کمپینگها و اردوگاهها با هر عنوان و هر مقیاس در خارج از مناطق تحت مدیریت
سازمان حفاظت محیطزیست ،مشمول ارزیابی اثرات محیطزیستی نمیباشند.

 -3-2ضوابط و استانداردهای محیطزیستی
بهرهبردار موظف به رعایت کلیه ضوابط و استانداردهای محیطزیستی کشور میباشد.
الف) استانداردهاي خروجي فاضالبها

اين استاندارد با استناد به ماده ( )5آييننامه جلوگيري از آلودگي آب و با توجه به ماده
( )3همين آييننامه و با همكاري وزارتخانههاي بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی ،نيرو،
صمت ،كشور و كشاورزي توسط سازمان حفاظت محيطزيست تهيه و تدوين شده است
(جدول  .)8تمامی کاربریهای ورزشی (سازمانها ،اماکن و فضاهای ورزشی) ملزم به رعایت
آن هستند.
مالحظات كلي:

1 .تخليه فاضالبها ،بايد بر اساس استانداردهايي باشد كه بهصورت حداكثر
غلظت آلودهكنندهها بيان ميشود و رعايت اين استانداردها تحت نظارت سازمان حفاظت
محيطزيست ضروري است.
2 .مسئولين منابع آلودهكننده بايد فاضالبهاي توليدي را با بررسيهاي مهندسي و
استفاده از فناوری مناسب و اقتصادي تا حد استانداردها تصفيه نمايد.
3 .اندازهگيري غلظت مواد آلودهكننده و مقدار جريان در فاضالبها بايد بالفاصله پس
از آخرين واحد تصفيهاي تصفيهخانه و قبل از ورود به محيط انجام گيرد.
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4 .اندازهگيري برای تطبيق با استانداردهاي اعالم شده پیش از تأسيسات تصفيه
فاضالب بايد بر مبناي نمونه مركب صورت گيرد .در سيستمهايي كه تخليه ناپيوسته دارند،
اندازهگيري در طول زمان تخليه مالك خواهد بود.
5 .لجن و ساير مواد جامد توليد شده در تأسيسات تصفيه فاضالب پیش از دفع بايستي
به صورت مناسب تصفيه شده و تخليه نهايي اين مواد نبايد موجب آلودگي محيطزيست
گردد.
6 .فاضالب تصفيه شده بايد با شرايط يكنواخت و به نحوي وارد آبهاي پذيرنده گردد
كه حداكثر اختالط صورت گيرد.
7 .فاضالب خروجي نبايد داراي بوي نامطبوع بوده و حاوي كف و اجسام شناور باشد.
8 .رنگ و كدورت فاضالب خروجي نبايد ظاهر طبيعي آبهاي پذيرنده و محل تخليه
را بهصورت محسوس تغيير دهد.
9 .روشهاي سنجش پارامترهاي آلودهكننده بر مبناي روشهاي ذكر شده در كتاب
«روشهای استاندارد برای آزمایش آب و فاضالب »17خواهد بود  .
	10.استفاده از سيستم سپتيك تانك و ايمهوف تانك با بهكارگيري چاهها و يا ترانشههاي
جذبي در مناطقي كه فاصله كف چاه يا ترانشه از سطح آبهاي زيرزميني كمتر از  3متر
ميباشد ،ممنوع است.
	11.ضمن رعايت استانداردهاي مربوطه ،خروجي فاضالبها نبايد كيفيت آب را براي
استفادههاي منظورشده تغيير دهد.
	12.رقيق كردن فاضالب تصفيه شده يا خام به منظور رسانيدن غلظت مواد آلودهكننده
تا حد استانداردهاي اعالم شده قابل قبول نميباشد.
	13.استفاده از روشهاي تبخير فاضالبها با كسب موافقت سازمان حفاظت محیطزیست
مجازاست.
	14.استفاده از كنارگذر ممنوع است .كنارگذرهايي كه صرفاً جهت رفع اشكال واحدهاي
تصفيهاي بهكاررفته و يا در زمان جمعآوري توأم فاضالب شهري و آب باران مورد استفاده
قرار ميگيرند ،مجاز است.
	15.تأسيسات تصفيه فاضالب بايستي به گونهاي طراحي ،احداث و بهرهبرداري گردد تا
17 - Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water
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پيشبينيهاي الزم برای به حداقل رساندن آلودگي در مواقع اضطراري از قبيل شرايط آب و
هوايي نامناسب ،قطع برق ،نارسايي تجهيزات مكانيكي و  ...فراهم گردد.
	16.آن دسته از فاضالبهاي صنعتي كه آلودگي آنها بيش از اين استانداردها نباشد،
ميتوانند فاضالب خود را با كسب موافقت سازمان بدون تصفيه دفع نمايند.
	17.تخليه با غلظت بيش از ميزان مشخص شده در جدول  8در صورتي مجاز خواهد بود
كه فاضالب خروجي ،غلظت كلرايد ،سولفات و مواد محلول منبع پذيرنده را در شعاع 200
متري بيش از  ۱۰درصد افزايش ندهد.
	18.تخليه با غلظت بيش از ميزان مشخص شده در جدول  8در صورتي مجاز خواهد
بود كه افزايش كلرايد ،سولفات و مواد محلول فاضالب خروجي نسبت به آب مصرفي بيش
از  ۱۰درصد نباشد.
	19.صنايع موجود مجاز خواهند بود  BODو  CODرا حداقل  %90كاهش دهند.
	20.درجه حرارت بايد به ميزاني باشد كه بيش از  3درجه سانتيگراد در شعاع 200
متري محل ورود آن ،درجه حرارت منبع پذيرنده را افزايش يا كاهش ندهد.
جدول  .8استاندارد خروجي فاضالبها
رديف

مواد آلوده كننده

تخليه به آبهاي
سطح
mg/l

تخليه به چاه
جاذب
mg/l

مصارف كشاورزي
و آبياري
mg/l

1

نقره ()Ag

1

0/1

0/1

2

آلومينيوم ()Al

5

5

5

3

آرسنيك ()As

0/1

0/1

0/1

4

بر ()B

2

1

1

5

باريم ()Br

5

1

1

6

بريليوم ()Be

0/1

1

0/5

7

كلسيم (  )Ca

75

ــــ

ــــ

8

كادميوم ()Cd

0/1

0/1

0/05

9

كلرآزاد ()Cl

1

1

0/2

10

كلرايد ()-Cl

( 600تبصره)1

( 600تبصره)2

600
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11

فرمالدئيد ()CH2O

1

1

1

12

فنل ()C6H5OH

1

ناچيز

1

13

سيانور (  )CN

0/5

0/1

0/1

14

كبالت (  )Co

1

1

0/05

15

كرم ()Cr+6

0/5

1

1

16

كرم (  )Cr+3

2

2

2

17

مس (  )Cu

1

1

0/2

18

فلورايد (  )F

2/5

2

2

19

آهن (  )Fe

3

3

3

20

جيوه ()Hg

ناچيز

ناچيز

ناچيز

21

ليتيم ()Li

2/5

2/5

2/5

22

منيزيم ()Mg

100

100

100

23

منگنز ()Mn

1

1

1

24

موليبدن ()Mo

0/01

0/01

0/01

25

نيكل ()Ni

2

2

2

26

آمونيم برحسب NH4

2/5

1

ـــ

27

نيتريت برحسب NO2

10

10

ــــ

28

نيترات برحسب NO3

50

10

ــــ

29

فسفات برحسب فسفر

6

6

ــــ

30

سرب ()Pb

1

1

1

31

سلنيم ()Se

1

0/1

0/1

32

سولفيد ()SH2

3

3

3

33

سولفيت ()SO3-

1

1

1

34

سولفات ()SO4-

( 400تبصره)1

( 400تبصره )2
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35

واناديم ()V

0/1

0/1

0/1

36

روی ()Zn

2

2

2

37

چربي روغن

10

10

--

38

دترجنت ()ABS

1/5

0/5

0/5

39

بي .او .دي (تبصره )3
()BOD5

( 30لحظهاي )50

( 30لحظهاي )50

100

40

سي .او .دي (تبصره )3
()COD

( 60لحظهاي )100

( 60لحظهاي )100

200

41

اكسيژن محلول (حداقل)
()DO

2

ــــ

2

42

مجموع مواد جامدمحلول
()TDS

(تبصره )1

(بصره )2

ـــ

43

مجموع مواد جامد معلق
()TSS

( 40لحظهاي )60

ــــ

100

44

مواد قابل تهنشيني ()SS

0

ــــ

ـــ

45

پ .هاش (حدود) pH

6/5-8/5

5-9

6-8/5

46

مواد راديو اكتيو

0

0

0

47

كدورت (واحد راديو اكتيو)

50

ـــ

50

48

رنگ (واحد رنگ)

75

75

75

49

درجه حرارت ()T

(تبصره)4

ـــ

--

50

كليفرم گوارشي (تعداد در
100ميلي ليتر)

400

400

400

51

كل كليفرمها (تعداد در
100ميلي ليتر) MPN

1000

1000

1000

52

تخم انگل

ـــ

ـــ

(تبصره )5

ب) استانداردهاي هوای پاک
حد مجاز آالیندههای هوا ،اثرات آنها بر سالمتی افراد و نیز استانداردهای هواي پاك 
كه به منظور تعيين ميزان پاكيزگي هوا استفاده ميشود ،در جداول ذیل ارائه شده است.
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بسته شیوهانهماهی محیطزیستی فعالیتاه و مشاغل(فعالتاهی ورزشی)
جدول  .9حد مجاز و اثرات آالیندههای شاخص هوا
آالینده

ذرات جامد معلق

حد مجاز برای سالمت
انسان

آثار اولیه

آثار متناسب به اندازه ،ذرات ،جرم و ترکیب آنها به
همراه ویژگیهای شخصی متفاوت است .هر 10
ميکروگرم افزايش ذرات معلق موجب  1تا  3درصد
افزايش مرگ و مير خواهد شد .عملکرد اين ذرات
به گونهای است که ذراتی که در قسمت گلو و حلق
گرفته میشوند ،وارد دستگاه گوارش شده و در مدت
نسبت ًا کوتاهی دفع میگردند ،مگر آنکه وارد خون
شوند .ذراتی که وارد نای میشوند به وسيله موی
 1000میکروگرم در مترمکعب ،مانندها ومخاط از جريان هوای تنفسی جدا میشوند
میانگین  24ساعت
و در نهايت به دستگاه گوارش راه میيابند .ذراتی
که به برونشها برسند خيلی کندتر حذف میشوند.
•درشت ( 5-10میکرومتر) :رسوب در مجرای
بینی و حلق :التهاب ،حالت خفگی

•ریز ( 3-5میکرومتر) :رسوب در نای و
برونشها :اسپاسم برونشها ،حالت خفگی و
برونشیت

•بسیار ریز (کمتر از  3میکرومتر) :رسوب در
آلویولها ،التهاب

•گاز بسیار حالل که سبب تحریکات تنفسی،
تنگی نایژهها و اسپاسمها است.
•افزایش حساسیت در افراد مبتال به آسم به
خصوص در هوای سرد و خشک
اکسیدهای گوگرد
()SOx
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 2620میکروگرم در
مترمکعب (،)0/1 ppm
میانگین  24ساعت

•سوزاننده مجاری و مخاطهای بینی و دستگاه
تنفسی است .بیماران آسمی  ۱۰مرتبه بیشتر از
افراد غیرآسمی به این آالینده حساسترند ،به
ویژه در هنگام ورزش .تقريب ًا به ازاء هر mg/
 m310افزايش غلظت ميزان خطر 0/4درصد
افزايش میيابد .يعنی ميزان خطر قلبی و
عروقی 0/8درصد و 0/64درصد خطر سکته
قلبی همچنين ميزان خطر انسداد مزمن ريوی
0/46درصد افزايش میيابد.

بخش دوم :مالحظات عمومی
 938میکروگرم در مترمکعب
( ،)0/5 ppmمیانگین 24
ساعت
 3750میکروگرم در
مترمکعب (،)0/2 ppm
میانگین  1ساعت

•گاز حالل که در مجاری حلق و بینی جذب
شدنی است.
•نقص عملکرد ششها ،تحریکات تنفسی

 57.5میکروگرم بر مترمکعب
( ،)50 ppmمیانگین  8ساعت
 86/3میکروگرم در مترمکعب
منواکسید کربن ( ،)75 ppm( )COمیانگین  4ساعت
 144میکروگرم در مترمکعب
( ،)125 ppmمیانگین 1
ساعت

•میل ترکیبی باال (در حدود  230برابر بیشتر از
اکسیژن) برای ترکیب با هموگلوبین که منجر
به کاهش ظرفیت حمل اکسیژن و تضعیف
عملکرد دایمی قلبی و عروقی میشود.
•آسیبهای دایمی قلبی و عصبی ،نهایت ًا در
دوزهای باال کشنده است.

اکسیدهای نیتروژن
()NOx

•دوزهای باال و حاد میتواند آسیبهای ریوی
بلندمدتی ایجاد کند.
•محرک چشم ،حلق ،سینه و تنگی نفس است.

 8000میکروگرم در مترمکعب
( ،)0/4 ppmمیانگین 4

آیرسلها

ازن
()O3

ساعت
 1200میکروگرم در
مترمکعب (،)0/6 ppm
میانگین  2ساعت
 1400میکروگرم در
مترمکعب (،)0/7 ppm
میانگین  1ساعت

 120میکروگرم در مترمکعب،
میانگین  8ساعت (استاندارد
)WHO

 0/075 ppmبا میانگین 8
ساعت (استاندارد )EPA

بهطور بالقوه و وسیع و تغییرپذیری در پاسخهای
تنفسی و قلبی عروقی براساس نوع آالینده ،سابقه
آلرژی یا آسم

•محدوده وسیعی از عوارض تنفسی شامل
تحریک یا سوزش (ریه) ،اسپاسم برونشها،
التهاب ،تنگی نفس و کاهش عملکرد ریوی
•آستانه  0/2 ppmتا  0/4پیشنهادی برای
آسیب بارز حین فعالیت ورزشی
•سبب تحریک و آزار دستگاه تنفسی ،کاهش
عملکرد ریوی ،تشدید آسم و آلرژیها ،التهاب
و تخریب ریه و افزایش احتمال به عفونتهای
تنفسی میشود .مواجه با ازن با غلظت ppb
 ۱۰۰میتواند سبب کاهش عملکرد ریوی
شود .افزایش دمای  ۳۵درجه ،سبب افزایش
اثرات منفی ازن میشود.
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جدول  .10استانداردهای هوای پاک (مصوب )1395

استاندارد
دوره زماني انتشار

ميكروگرم در مترمكعب

ppm

نوع آالينده

حداكثر غلظت  8ساعته

10000

9

حداكثر غلظت 1ساعته

40000

35

معدل ساليانه

20

0/007

حداكثر غلظت  24ساعته

100

0/037

متوسط غلظت ساليانه

100

ذرات معلق

معدل ساليانه

-

منواكسيد كربن

دياكسيد گوگرد

196

0/075

حداکثر یک ساعته

200

0/1

()PM10

حداكثر غلظت  24ساعته

150

-

ذرات معلق

معدل ساليانه

12

-

حداكثر غلظت  24ساعته

35

-

حداکثر  8ساعته

159

0/075

0/5

-

( 1 )ng/m

-

دياكسيد نيتروژن

()PM2.5

ازن

حداکثر یک ساعته

حداکثر  1ساعته

سرب

سالیانه

بنزوآلفا پیرن

سالیانه

سالیانه

بنزن

5

3

0/035
-

-

-

ماخذ :ضوابط و استانداردهاي زيستمحيطي ،سازمان حفاظت محيط زيست1390 ،

پ) استانداردهای صوت

بهطور كلي صداهاي با شدت بيش از  60دسيبل براي انسان آزاردهنده بوده و بيش از
 120دسيبل باعث اختالل در سيستم شنوايي انسان ميشود .استاندارد متوسط تراز آلودگي
صوتي در روز  65و در شب  55دسيبل است .مطابق استانداردهای سازمان حفاظت از
محیطزیست ایران ،حد مجاز تراز معادل فشار صوت ( )Leq dBAبرای منطقه مسکونی از 7
صبح تا  10شب  55دسیبل و از  10شب تا  7صبح  45دسیبل میباشد.

بخش دوم :مالحظات عمومی
جدول  .11استانداردهاي صدا در هواي آزاد ايران
روز ( 7صبح الي  10شب)

شب ( 10شب الي  7صبح)
(Leq(30(*         dB(A

منطقه مسكوني

55

45

منطقه تجاري ـ مسكوني

60

50

منطقه تجاري

65

55

منطقه مسكوني ـ صنعتي

70

60

منطقه صنعتي

75

65

نوع منطقه

)dB(A

(Leq (30

استاندارد آژانس حفاظت محیط زیست کشور آمریکا ( )EPAبرای میزان صدا در مناطق
باز (زمینهای بازی) حداقل  55دسیبل و حداکثر  70دسیبل میباشد .استاندارد کشور
انگلستان برای پارکها و فضاهای تفرجی ( 55 dB)Aاست .مطابق با برخی مطالعات و
استانداردهای بینالمللی ،سطح تراز صوت در فضاهای ورزشی نباید بیشتر از  55دسیبل
باشد و صدای باالتر از  85دسیبل توانایی آسیبرسانی به سیستم شنوایی را خواهد داشت.
مطابق با استاندارد سازمان بهداشت جهانی برای مکانهای باز و عمومی ،تراز صوتی در 1
ساعت نباید بیشتر از  85دسیبل باشد .متخصصان عقیده دارند که صدای بیش از  85دسیبل
بر سطح شنوایی اثر منفی میگذارد .هر اندازه صدا بلندتر و بیشتر باشد ،و یا مدت بیشتری
فرد مجبور به شنیدن آن باشد ،احتمال کاهش شنوایی بیشتر خواهد بود .آستانه درد گوش
 120تا  130دسیبل است .شلیک گلوله ،ترقه ،هدفون ،صدای موتورسیکلت و چمنزن،
همگی بیش از  90دسیبل سروصدا تولید میکنند که برای سالمت شنوایی زیانبخش
هستند .توصیه شده که افراد نباید حداکثر بیش از  8ساعت در روز در معرض سروصدایی
معادل  85دسیبل قرار گیرند.
مقادير حد مواجهه شغلي  TLVصدا و مدت مواجهه با آن به شـرايطي اشـاره دارد كه
به نظر ميرسد چنانچه تمامی شاغلين بهطور مكرر در مواجهه با ايـن مقـادير قـرار گيرنـد،
آثار نامطلوب در توانائي شنيداري و درك محاورة طبيعي آنـان ظـاهر نشـود .اصوالً در بیان
حد مجاز صدا یک تراز معین در مقیاس  Aبرای  8ساعت کار روزانه و  40ساعت کار هفتگی
اعالم گردیده و حد سقفی نیز برای مواجهه آستانه دردناکی ( 140 )dBاصالح گردیده است.
در ایران بر اساس  ،OELقاعده  3دسیبل ( ،)3dB Ruleاستاندارد مورد پذیرش میباشد به این
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شکل که به ازای نصف شدن زمان مواجهه تراز فشار صوت به اندازه ( 3 )dBافزایش مییابد.
جدول  .11استاندارد مواجهه با صدا در محیط کار
کار روزانه و  40ساعت کار هفتگی dBA

میزان افزایش صدا ( )dBبرای  
پیروی از قاعده نصف شدن زمان مواجهه

90

3

90

3

تراز فشار صوت مجاز برای  8ساعت

90

سازمان یا کشور توصیه کننده
NIOSH

5

85

OSHA
ISO,BOHS

3

ACGIH

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

حد مجاز تراز معادل فشار صوت به      حد مراقبت (اقدام) تراز معادل فشار صوت به
(SPL-TWA dB(A
(SPL-TWA dB(A
            (فشار مبنا  20میکروپاسکال)
(فشار مبنا  20میکروپاسکال)

 24ساعت

80

 16ساعت

82

 4ساعت

88

 8ساعت

 2ساعت

 30دقیقه

97

 15دقیقه

79

85

91

 1ساعت

77

82

85

88

91

94

94

97

100

جدول  .13استانداردهای صدا برای اماکن و فضاهای تفرجی و ورزشی
نوع فضا  /مکان

مناطق باز (زمینهای بازی)
پارکها و فضاهای تفرجی
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استاندارد پیشنهادی
سازمان مرجع

آژانس حفاظت محیط زیست
کشور آمریکا ()EPA
انگلستان

تراز صوت

 55 -70دسیبل
55

بخش دوم :مالحظات عمومی
فضاهای ورزشی
مکانهای باز و عمومی
مناطق تفريحي و پيكنيك،
زمينهاي ورزشي و پاركها

برنامه سازمان ملل متحد
()UNDP

سازمان بهداشت جهانی
()WHO

شورایعالی مسکن و شهرسازی ایران

55-65
 85دسیبل برای  1ساعت
 70دسیبل

ت) ضوابط مدیریت پسماند
به منظور تحقق اصل پنجاهم ( )50قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به منظور
حفظ محیطزیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها ،تمامی وزارتخانهها و
سازمانها و مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آنها
مستلزم ذکر نام میباشد و تمامی شرکتها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند
مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند.

◾ پسماند :به مواد جامد ،مایع و گاز (غیر از فاضالب) گفته میشود که به طور مستقیم یا
غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زاید تلقی میشود (پیوست .)1
◾ پسماند عادی:به تمامی پسماندهایی گفته میشود که به صورت معمول از فعالیتهای
روزمره انسانها در شهرها ،روستاها و خارج از آنها تولید میشود ،از قبیل زبالههای خانگی
و نخالههای ساختمانی.

◾ دفع :تمامی روشهای از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل موارد ذیل:
دفن بهداشتی ،پسماندسوزی ،تصفیه ،بازیافت ،کمپوست.

◾ بازیافت :به آمادهسازی مواد و انرژی موجود در پسماند برای استفاده مجدد و نیز
استفاده از مواد مصرفشده برای تولید مجدد همان کاال یا کاالهای دیگر.
◾ در شرایطی که آلودگی ،خطر فوری برای محیط و انسان دارد ،با اخطار سازمان و وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،متخلفین و عاملین آلودگی موظفند فورا ً اقداماتی را که
منجر به بروز آلودگی و تخریب محیطزیست میشود متوقف نموده و بالفاصله مبادرت به رفع
آلودگی و پاکسازی محیط نمایند .در صورت استنکاف ،مرجع قضایی خارج از نوبت به موضوع
رسیدگی و متخلفین و عاملین را عالوه بر پرداخت جریمه تعیین شده ملزم به رفع آلودگی و
پاکسازی خواهد نمود.
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 -4-2اصول و مالحظات مدیریت سبز

 -1-4-2مدیریت کاربرد مواد شیمیایی

منظور از مواد شیمیایی ،مواد سمی و خطرناک از قبیل شویندهها ،پاککنندهها،
ضدعفونیکنندهها و سموم هستند .بسیاری از محصوالت پاککننده که در محل کار به مصرف
میرسند ،دارای مواد شیمیایی سمی ،خورنده ،یا قابل اشتعال مانند پرکلرواتیلن ،نفتالین ،سدیم
هیپوکلریت ،تولوئن و بنزن هستند .بسیاری از این مواد پس از استفاده ،وارد شبکه فاضالب
میشوند و تصفیه میشوند .ولیکن در مواردی که سیستم تصفیه فاضالب وجود ندارد ،این
سموم وارد منابع آب و خاک میشوند .همچنین گازهای حاصل از بهکارگیری این مواد نیز،
هوای محیط داخلی (فضای کار و زندگی) را آلوده کرده و باعث آزردگی چشمها ،بینی ،ریهها و
نیز تشدید آسم و حساسیتها میشوند .بنابراین ،اطمينان حاصل كنيد كه در هنگام نظافت از
محصوالت بيخطر و كمتر آسيبرسان برای افراد و محیطزیست استفاده ميكنید .در این زمینه،
بهکارگیری راهکارهای ذیل میتواند کمک شایانی نماید:
الف) به حداکثر رساندن ایمنی و سالمت فردی

از محصوالتي كه حاوي موادي هستند كه داراي خصوصيات ذیل میباشد ،اجتناب كنيد:
-شديدا ً سمي ،سرطانزا ،قابل اشتعال و مستعد ايجاد حساسيت پوستي شديد،

مشكالت تنفسي يا آسيب به قشر مخاط بيني.

محصوالتي را انتخاب كنيد كه اثرات محیطزیستی را به حداقل ميرسانند .مواد
پاككننده بايد:
عاري از فسفات ،18اسيد نيتريلو تري استيك 19و آمونياك 20باشند.عاري از موادي باشند كه براي اليه ازن مضر هستند (تركيبات آلي فرار).-از مواد با منشاء گياهي ساخته شده باشند.

در زمان استفاده از این مواد الزم است تا از ماسک استفاده کنید و حتماً از تهویه
مناسب محیط اطمینان حاصل کنید.
حتماً برچسب درج شده به روی بستهبندی محصوالت را به دقت مطالعه کنید.

18- Phosphates
19- Nitrilotriacetic acid
20- Ammonia
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با عالیم اختصاری مربوط به مواد خطرناک و مواد شیمیایی آشنا شوید.
ب) به حداقل رساندن بستهبندي

اثرات محیطزیستی مرتبط با بستهبندي را ميتوان به روشهای ذیل بهطور
چشمگيري كاهش داد:
مواد پاككنندهاي را انتخاب كنيد كه از بستهبنديهاي قابل استفاده مجدد يا قابلبازيافت برخوردار باشند.
مواد پاککننده را بهصورت عمده و ماده تغليظ شده خريد نمائيد.از ظروف اسپري (كه قابل اشتعال هستند و امكان دارد حاوي مواد آسيبرسان بهازن باشند) اجتناب نمائيد.
به دنبال اطالعات مصرف مناسب در مورد استفاده ايمن و گزينههاي دورريزي بودهو آنها را بهكار گيريد.
پ) جستجو براي جايگزينهاي ايمن

امروزه برخی از سيستمهاي نظافتي به شکلی طراحی شدهاند که نياز به تركيبات
پاككننده ندارند و متكي بر عملكرد انواع خاصي از مواد هستند .اين سيستمها به طور
کامل ،نياز به مواد پاككننده را كاهش ميدهند.
با عملکرد مواد پاککننده دوستدار محیطزیست آشنا شده و به جای مواد سنتی از
آنها استفاده نمایید.
از مواد پاککننده غلیظ استفاده نمایید تا بتوانید مقدار ماده مورد استفاده را کنترل
و در هزینهها صرفهجویی کنید.
از مواد پاککننده همهکاره استفاده کنید تا تعداد پاککنندههای مورد استفاده را
کمتر کنید.
برای گندزدایی و از بین بردن حشرات موذی ،میتوانید با شرکتهایی که دارای
تأییدیه محیطزیستی هستند و از سموم مناسب استفاده میکنند ،تماس بگیرید .از
کاربرد گچهای سوسککش قوی خودداری کنید.
ت) آموزش

برای آموزش خود و کارکنان زیرمجموعه خودتان ،برنامهای مناسب تدوین نموده و
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نکتههای الزم را به ایشان بیاموزید.
ث) برچسبهای مواد شیمیایی خطرناک

برچسبها ،حاوی اطالعات مفیدی در مورد ویژگیهای مواد شیمیایی هستند که مورد
استفاده قرار میگیرند .در اصل ،مالحظات مرتبط با نگهداری ،جابهجایی و نحوه و میزان
مصرف و همچنین پیامدهای محیطزیستی آنها به روی برچسب درج میشود.
 .1مایعات قابل اشتعال

21

منظور از مایعات قابل اشتعال ،مخلوطی از مایعات و یا مایعاتی حاوی جامدات بهصورت
محلول و یا معلق هستند که میتوانند در تماس با یک منبع جرقه مشتعل شوند .مانند :بنزن،
تینر ،الکها ،رنگها و حاللهای قابل اشتعال.
 .2مواد اکسیدکننده

22

این مواد شامل  2کالس هستند:
کالس  :5-1مواد اکسیدکننده (به غیر از پراکسیدهای آلی)؛ مانند پراکسید هیدروژن،
هیپوکلریت کلسیم نیترات آمونیم و نیتراتهای آلی.
کالس  :5-2پراکسیدهای آلی (جامد یا مایع)؛ مانند :بنزوییل پراکسید ،دیبنزول و
پراستیک اسید.

مواد اکسیدکننده به خودی خود لزوماً قابل احتراق نیستند ،اما ممکن است موجب
احتراق سایر مواد شوند .بهعنوان مثال :پراکسید سدیم در حضور آب ایجاد واکنش قوی
اگزوترمیک (گرمازا) نیز شده و در اختالط با زغال نیز موجب احتراق خودبهخودی گردد.
پراکسیدهای آلی دارای ساختاری با اکسیژن دوظرفیتی میباشند .این مواد از نظر حرارتی
موادی ناپایدار بوده و بنابراین ممکن است خودبهخود تجزیه شده که گاهی میتواند موجب
واکنشهای انفجار شده و یا به سرعت بسوزند و یا در مقابل ضربه یا اصطکاک حساس بوده و
یا با سایر مواد واکنشهای خطرناکی ایجاد نمایند.
 .3مواد سمی و عفونتزا

23

این مواد شامل  2کالس میباشند:
کالس  :6-1مواد سمی (شامل مایعات و جامدات سمی)
21- Flammable Liquids.
22- Oxidizing Substances.
23- Toxic and Infectious Substances.
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موادی هستند که منجر به مرگ و یا صدمات جدی و آسیب شدید به سالمتی انسان در
صورت بلعیده شدن ،استنشاق و یا از طریق تماس پوستی میشوند .همانند سیانسد سدیم،
سیانیدها و ترکیبات آرسنیک.
کالس  :6-2مواد عفونی
مواد عفونی موادی هستند که عفونتزا شناخته شده و یا ممکن است حاوی عوامل
بیماریزا (باکتریها ،ویروسها ،قارچها ،ریکتزیاها) باشند.
 .4مواد خورنده

24

مواد خورنده موادی هستند جامد یا مایع که میتوانند از طریق اثر شیمیایی موجب
آسیب بافتهای زنده و وسایل و تجهیزات در هنگام تماس با آنها گردند .مثال :هیدروکسید
سدیم و کلر استخرها.

شکل  .7عالیم راهنما و هشداردهنده در مورد مواد شیمیایی خطرناک
24- Corrosives
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ﻟﻮزي ﺧﻄﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ

درﺟﻪ ﺑﻨﺪي

درﺟﻪﺑﻨﺪي ﺳﻄﻮح ﺧﻄﺮات
ﺧﻄﺮ آﺗﺶﮔﯿﺮي
ﺧﻄﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

ﮐﺸﻨﺪه ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه
ﺧﻄﺮ ﺷﺪﯾﺪ )(4
آﺳﯿﺐ ﻫﺎي داﯾﻤﯽ و وﺳﯿﻊ
ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ) (3اﯾﺠﺎد آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﺟﺪي

ﮐﻼس

І

ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل
ﮐﻼس  І Cو І

اﯾﺠﺎد آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ و
ﺧﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ )(2
ﻣﻮﻗﺖ

ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاق

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

ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاق

ﺑﯽ ﺧﻄﺮ )(0

ﺑﺪون ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﯽ

اﯾﺠﺎد آﺳﯿﺐﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ در
ﺧﻄﺮ ﻣﺰﻣﻦ ) (
اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ
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ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل

ﮐﻼس
 ІІو ІІ І A
ﮐﻼس
ІІ ІB

ﻣﻮاد ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
اﺷﺘﻌﺎل
-

ﺧﻄﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

ﻣﻮادي ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در دﻣﺎي اﺗﺎق
واﮐﻨﺶﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ اﻧﻔﺠﺎري در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ
آب دارﻧﺪ.
ﻣﻮادي ﮐﻪ ﺑﺎ آب ،ﻣﺨﻠﻮط ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و در ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺒﻊ آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ ه
ﻗﻮي ،ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻮاد ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در دﻣﺎ و
ﻓﺸﺎر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد،
رﯾﺴﮏ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ از اﻧﻔﺠﺎر را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻮادي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺎﯾﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ
وﻟﯿﮑﻦ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر زﯾﺎد
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻮادي ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در آﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺪار
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
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 -2-4-2مدیریت مصرف آب
الف) پایش مصرف آب

کنتور آب را حداقل ماهی یکبار بررسی کنید.

فعالیتهایی که مصرف آب باالیی دارند را مشخص کنید.
مکانهایی که مصرف آب باالیی دارند را مشخص کنید.

ب) جلوگیری از هدررفت منابع آب

دستگاه ذخیره آب را در مکان مناسب نصب کنید (تنظیمکننده جریان ،سنسورهای
جریان آب ،فلکههای بسته شدن خودکار ،توالتهایی با حجم سیفون کم و .) ...

روی شیرهای آب مورد استفاده ،فشارشکن نصب کنید .این فشارشکنها قیمت
چندانی ندارند و راحت نصب میشوند .ولیکن میتوانند تا  25درصد در مصرف آب
صرفهجویی کنند .بدون آنکه تغییر محسوسی در اندازه آب پیش بیاید .زیرا هوا با آب
مخلوط میشود و مقدار آب بیش از آنکه واقعاً جریان دارد به نظر میرسد.
دوشها و سردوشها ،مقادير قابل توجهي آب مصرف ميكنند .بنابراین ،از سردوشهای
كممصرف یا سردوش با جريان كم آب كه داراي تأیيديه محیطزیستی است ،استفاده كنيد.
از بازگذاشتن شیر آب در مواقع غیرضروری خودداری کنید.
از شستوشو با فشار زیاد و شلنگ خودداری کنید؛ در استفاده از شلنگ آب برای
شستوشو و تمیز کردن محل کار بازنگری کنید.
برنامة منظمی برای تعویض واشرهای معیوب و تعمیر لولههای آب آسیبدیده داشته
باشید.
تنظیمکنندة جریان (رگوالتور) نصب کنید؛ روی سردوش برای کاهش مصرف از 20
لیتر در دقیقه به  12لیتر در دقیقه (باعث حدود  40درصد صرفهجویی در مصرف آب
میشود).
از شیرهای زماندار (خودکار) استفاده کنید ،به طوری که اگر شیر آب از روی
بیتوجهی باز بماند ،بعد از مدتی به طور خودکار بسته شود.
از فالش تانک دوزمانه استفاده کنید و یا شناور فالش تانک تکزمانه را تغییر دهید
(از این طریق میتوان بیش از  30درصد در مصرف کل آب محل صرفهجویی کرد).
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برای شستوشوی حولهها ،روپوشها و سایر منسوجات ،بهتر است تا زمان شستوشو
را متناسب با میزان کثیفی تنظیم کنید.
تا حد امکان در شستوشوها از مصرف بيش از حد صابون و مواد شوینده اجتناب
كنيد.
در شرایط خشکسالی و بحران کمآبی که کشور با آن مواجه میباشد ،با استفاده
از آب خاکستری برای مصارفی همانند آبیاری گیاهان ،شستوشوی معابر و محوطههای
بیرونی میتوان مصرف آب را  25تا  70درصد کاهش داد.
از رهاسازی فاضالب تصفیه نشده و دارای مواد آالینده در طبیعت و محیطزیست
خودداری کنید.
پ) آبیاری فضای سبز و گیاهان

از آب قابل آشامیدن برای آبیاری گیاهان و فضای سبز استفاده نکنید.
گونههای گیاهی مناسب که به آب فراوان ،نیاز ندارند را انتخاب کنید.

از آب مازاد برای آبیاری گیاهان استفاده مجدد کنید؛ بهطور مثال :آبی که برای
مصارفی همچون شستوشوی میوهها و یا لوازم معمولی استفاده شده است.
ت) بازديد منظم شیرها و لولهها

تمامي شيرها و لولهها را براي چكه و نشت بازديد كنيد .تمامي ادواتي كه آب مصرف
ميكنند را قطع كنيد ،حتي در توالتها و سپس كنتور آب را چك كنيد .به مدت يك 
ساعت آب مصرف نكنيد و سپس كنتور آب را دوباره چك كنيد تا بفهميد كه آيا اضافه
شده است يا خير ،در صورت اضافه شدن مشخص ميگردد كه آب از جايي نشت ميكند.
محل نشت را يافته و تعمير كنيد .ممكن است نياز به لولهكشي مجدد داشته باشيد.
شيرها ،سردوشها و سرويسهاي توالت را كه خراب هستند ،تعمير كنيد (بهطور
مثال از طريق نصب واشرهاي جديد) .توالتی که سیفون آن نشت آب دارد ،هر روز بیش از
 200لیتر و در سال حدود  70هزار لیتر آب هدر میدهد .برای پیدا کردن نشتی سیفون
توالت ،چند قطره رنگ خوراکی در مخزن توالت بریزید 20 ،دقیقه صبر کنید و در این
فاصله از توالت استفاده نکید .اگر آب رنگی وارد کاسه توالت شد ،توالت نشتی دارد.
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ث) كاهش حجم آب در فالش تانكها

اطمينان حاصل كنيد كه تمامی وسایل و لوازم ،داراي نشان استاندارد و نیز گواهي
محیطزیستی هستند.
از سيستمهاي سيفون دوگانه استفاده کنید.
يك وزنه سربي يا بطري پر از آب داخل منبع آب توالت (فالش تانك) بگذاريد يا
ميله شناور را خم كنيد تا حجم آب در منبع كمتر شود .این کار باعث میشود تا آب
کمتری مصرف شود.

ج) آموزش

برای آموزش خود و کارکنان برنامه مناسب تدوین کرده و نکتههای الزم را به ایشان
بیاموزید.
جدول  .14چكلیست اقدامات اجرایي مدیریت مصرف آب

نوع اقدام
پایش
مصرف آب

شرح اقدام

بررسی کنتور آب ،حداقل ماهی یکبار

مالحظات

محاسبه و ثبت هزینههای مصرف آب

شناسایی فعالیتها و مکانهایی که مصرف آب باالیی دارند.

نصب دستگاه ذخیره آب در مکان مناسب (تنظیمکننده جریان،
سنسورهای جریان آب ،فلکههای بسته شدن خودکار ،توالتهایی با
حجم سیفون اندک و )...
اجتناب از باز گذاشتن شیر آب در مواقع غیرضروری (تاکید و آموزش)

جلوگیری از
هدررفت منابع
آب

اجتناب از شستوشو با فشار زیاد و شلنگ

بررسی مرتب تجهیزات لولهکشی به منظور جلوگیری از نشتی
برنامة منظم تعویض واشرهای معیوب و تعمیر لولههای آب آسیبدیده
نصب تنظیمکنندة جریان (رگوالتور) ،روی سردوش برای کاهش
مصرف از  20لیتر در دقیقه به  12لیتر در دقیقه   ( 40درصد
صرفهجویی آب)
نصب شیرهای زماندار (خودکار) بهطوری که اگر شیر آب از روی
بیتوجهی باز ماند ،بعد از مدتی بهطور خودکار بسته شود.
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استفاده از فالش تانک دوزمانه یا تغییر شناور فالش تانک تکزمانه
(بیش از  30درصد از مصرف کل آب سازمان از این طریق میتواند
صرفهجویی شود)
تنظیم جریان آب مطابق با نوع شستوشو
رها نکردن جریان آب شستوشو یا آبکشی
خیساندن ظروف کثیف قبل از قراردادن آنها در ظرفشویی برای
کوتاه کردن زمان شستوشو
پرکردن ظرفشوییها با حداکثر ظرفیت برای به حداقلرسانی دفعات
شستوشو
بازنکردن یخ غذا در آب و قرار دادن آن در معرض هوا

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

انتخاب گیاهانی که با اقلیم و بارندگی منطقه سازگار است.

مدیریت
منابع آب در
فضای سبز

پرهیز از ایجاد باغچهها که به سرعت خشک میشود و یا گلدانهایی
که به آب زیاد احتیاج دارند.

آبیاری در صبح زود یا دیر هنگام شب ،برای محدود کردن تبخیر و
جلوگیری از سوختن گیاهان
نصب سیستم خودکار آبپاشی و جانمایی تجهیزات (آبپاش ،آبیاری
قطرهای ریشهها و )...
تعبیة شیب برای نفوذ آب به خاک بدون فرسایش آن

جمعآوری آب باران برای آبیاری

آموزش و الزام کارکنان برای استفاده بهینه و دعوت به کاهش مصرف
مشارکت در برنامههای همگانی رعایت الگوی مصرف آب

آموزش و
فرهنگسازی

راهاندازی جنبش بستن شیر آب
اصالح الگوهای مصرف بیرویه آب و ترک عادت نادرست
جلب مشارکت مشتریان در برنامههای مدیریت مصرف آب
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 -3-4-2مدیریت مصرف انرژی
الف) پایش مصرف انرژی

کنتور برق را حداقل ماهی یکبار بررسی کنید.
مکانها و فعالیتهای پرمصرف انرژی را مشخص کنید.

ب) جلوگیری از هدررفت انرژی

تجهیزات (گرمکنندهها و سیستم تهویه) را محافظت کنید.
مصرف آب گرم را هر چه بیشتر کنترل کنید.
برای بهحداقل رساندن هدررفت حرارت و منابع سیستمهای عایقبندی بادوام را
انتخاب کنید.
ترموستاتهایی را انتخاب کنید که قادر باشند حداقل و حداکثر دما را برنامهریزی
کنند (همچنین از گرم یا سرد کردن افراطی محیط کار جلوگیری شود).
برای به حداقل رساندن مصرف انرژی توسط گرمکنندهها و تهویهها ،از بازگذاشتن
دربها و پنجرهها خودداری کنید.
گرمای داخلی فضاها و اتاقهای خالی را در پایینترین میزان تنظیم کنید.
به وسیلة سایبان ،پرده ،کرکره ،حفاظ ،صفحات بازتابندة گرما و  ...پنجرهها را از نور
آفتاب بپوشانید تا استفاده از سیستم سرمایشی محدود شود.
در صورت امکان شیشههای دوجداره نصب کنید.
پنجرهها را درزگیری کنید.
تجهیزات معیوب را تعمیر کنید و یا با وسایل پربازده و مقرون به صرفه تعویض کنید.

پ) اصالح سیستم روشنایی

سیستم روشنایی را بهطور مداوم بررسی کنید ،همچنین مدت زمان روشن بودن
چراغهای مختلف را در طی روز بازبینی کنید.
از المپهای کممصرف استفاده کنید .بهویژه در مکانهای پرمصرف (یک المپ
فلورسنت 60 ،وات و یک المپ کممصرف  11وات ،انرژی برابری مصرف میکنند).
کلیدهای برق را کدگذاری کنید (استفاده از برچسب یا کد رنگی به طوری که قادر
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باشید تنها چراغهایی را که نیاز دارید ،روشن کنید).
روشنایی عمومی را در طی روز کاهش دهید و اطمینان یابید که چراغهای بیرونی
تنها در شب روشن هستند (برای مثال میتوانید از صفحات فتوالکتریک یا پیل نوری
استفاده کنید).
در صورت امکان ،از نور طبیعی به جای چراغهای مصنوعی استفاده کنید.
برای استفادة بهینه از نور طبیعی محل کار را بازآرایی کنید؛ از كاربرد شيشه در ضلع
غربي ساختمانها بکاهید .چرا که باعث گرم شدن بيش از حد در هنگام بعد از ظهر میشود.
بر روی بامها ،دستگاههای تهویه مطبوع و کولرها ،مخازن آب و پنجرهها سایهبان
تعبیه کنید.
به منظور ایجاد سایه در تابستان و در مقابل پنجرههای جنوبی ساختمان از درختان
برگریز بهره بگیرید.

ت) مدیریت مصرف انرژی در وسائل و تجهیزات

دستورالعمل تولیدکننده که به روی دستگاه و یا بستهبندی درج شده است را بهطور
دقیق مطالعه و به آن عمل کنید.
وسایل برقی را در زمانی که از آنها استفاده نمیکنید ،خاموش کنید.
وسائل و تجهیزات را در حالت آماده به کار ( )Standbyقرار ندهید؛ از روشن
گذاشتن کامپیوترها در زمان استراحت طوالنی و بیش از  30دقیقه پرهیز کنید (در
حالت آماده به کار یک کامپیوتر  95وات مصرف دارد).
در مناطق با آب و هوای معتدل ،از سیستمهای سرمایشی و گرمایشی پرمصرف
همانند اسپیلت استفاده نکنید .سیستمهای حرارتی اسپیلت دارای مصرف برق باالیی
میباشند که از لحاظ محیطزیستی و اقتصادی حداقل برای مناطق دارای آب و هوای
معتدل توصیه نمیشود.
درجه حرارت دستگاه اتوکالو (مناسب برای تمام وسایل) را بیش از  121درجه
سانتیگراد و مدت زمان آن را بیش از  20دقیقه تنطیم نکنید (حرارت مرطوب)  .
درجه حرارت دستگاه فور (مناسب برای وسایل فلزی) را بیش از  170درجه
سانتیگراد و مدت زمان آن را بیش از  2ساعت تنطیم نکنید (حرارت خشک)  .
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از روشن گذاشتن صفحه نمایش کامپیوتر در صورت عدم نیاز بیش از  10دقیقه
پرهیز کنید (ضمناً ا ِسکرینسِ یورها مصرف انرژی کمتری از حالت عادی ندارند).
درب یخچال و فریزر را تنها در مواقع ضروری باز کنید.
در مورد یخچال و فریزر برفکزدایی دورهای انجام دهید.
پیش از داغ کردن غذا و بهمنظور صرفهجویی در مصرف برق ،غذای داخل یخچال
یا فریزر را با محیط همدما کنید.
قهوهجوش  /چایساز را پس از هر بار استفاده خاموش کنید.
آب را متناسب با نیاز و میزان مصرف بجوشانید؛ براي تهيه يك فنجان چاي و يا
قهوه كتري را پر از آب نكنيد.
ماشین لباسشویی را تا آخرین حد ظرفیت پر کنید.
برای شستوشوی البسه از دمای پایین استفاده کنید.
برای کوتاه کردن زمان خشک کردن لباسها ،بهتر است ماشین لباسشویی را بر
روی دور تند قرار دهید.
از پر کردن خشککنها و در نهایت افزایش زمان خشک کردن پرهیز کنید.
برنامهریزی کنید که خشککنها به طور ممتد استفاده شوند تا در نهایت از هدررفت
گرما جلوگیری شود.
برای استفاده از وسایلی همانند ماشینهای ظرفشویی و لباسشویی طی ساعات
کممصرف برنامهریزی کنید.

ث) کاهش نیاز به آب گرم

تقريباً در تمامي آرایشگاهها براي شستوشو ،آب گرم مورد نیاز است .روشهاي مناسب
براي کاهش نياز به آب گرم عبارتند از:
سيستم آب گرم (موتورخانه یا آبگرمکن) را مرتباً بازبینی و تجهیزات آن را بهروز
كنيد تا در مصرف انرژی صرفهجویی شود.
از سیستمهای هوشمند کنترل سوخت و ترموستات در سیستم آب گرم استفاده
نمایید.
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درجه حرارت آب را در حدود 65ـ 60درجه سانتیگراد تنظيم كنيد .قرار دادن
ترموستات روی درجههای باال سبب اتالف انرژی خواهد شد.
در صورت امکان ،از آب ولرم استفاده كنيد  .
دوشها بيشترين آب گرم را مصرف ميكنند .ميزان آب مصرفي را ارزيابي نموده و
نصب سردوشهاي كممصرف را مدنظر قرار دهيد.
از مخلوط كنندههاي آب سرد با آب گرم در كنار مخزن آب گرم استفاده نمائيد تا
درجه حرارت آب را در حدود  50درجه سانتيگراد نگه دارد.
از آب سرد (ولرم) براي شستن دستها و لوازم استفاده كنيد (آب گرم را براي
مصارف بهداشتي نگهداريد).
اگر از ماشينهای لباسشویی استفاده میکنید که گرمكننده دارند ،مطمئن شويد
آب ورودي ،آب سرد است.
هميشه ماشينهای لباسشویی را زماني كه ظرفيت آنها پر است ،استفاده کنید.
آب گرمكن گازي را هر ساله برای اطمينان از ايمني و كارآيي سرويس كنيد.
آب گرمكنهاي خورشيدي ميتوانند از لحاظ محیطزیستی و نیز اقتصادی جايگزين
بسیار مناسبتری برای نمونههای برقی و گازی باشند.
ج) به حداکثر رساندن تهویه و نور طبیعی

پنجرههای محل کار فقط چند قطعه شیشه نیستند ،بلکه آنها یک سامانه انرژی هستند.
این شیشهها جریان هوای گرم یا سردی را که خارج میشود ،کنترل میکنند .تغییرات ساده
و کمهزینه در پنجرههای محیط کار تا حد زیادی از اتالف انرژی جلوگیری میکند.
نور خورشید که از شیشهها به داخل میتابد ،در زمستانها گرمای خوشایندی ایجاد
میکند که استفاده از سیستمهای گرمایش را کاهش میدهد .ولیکن این گرما باعث
میشود در تابستانها سیستمهای سرمایش یا تهویه مطبوع با شدت بیشتری کار کنند
و انرژی بیشتری مصرف نمایند .از گرماي بيش از حد در تابستان ممانعت به عمل آوريد.
به دنبال ايدههايي براي سايهانداز در تابستان باشيد (همانند درختان ،گياهان باال رونده
و پرده و نورگير).
از پرده براي كاهش ورود نور خورشيد در تابستان استفاده كنيد و در هزينههاي
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سرمايش صرفهجويي كنيد .سایهبانها ،آفتابگیرها و پردههای نورگیر هزینههای گرمایش
و سرمایش را به شکل چشمگیری کاهش میدهند.
از شیشههای دارای الیههای بازتابدهنده استفاده کنید.
استفاده از شیشههای دو یا چندجداره تا حد قابل توجهی مانع از هدررفت انرژی
شده و از ورود سر و صدای بیرون هم به داخل محیط کار جلوگیری میکند.

چ) مراقبت از سيستمهاي گرمایش ،تهویه و سرمایش ()25HVAC

روشهاي متعددي برای سرمايش ،تهويه و گرمايش محل کار وجود دارد .اگر در جایی
كار ميكنيد كه داراي تهويه مطبوع است ،بدانيد كه بيش از نيمي از انرژي مصرف شده صرف
گرمايش ،تهويه و سرمايش ساختمان ميشود.
هر سيستم  HAVCبايد طوري طراحي ،به كار گرفته و نگهداري شود تا به حدي
از استانداردها برسد ،در غير اين صورت ،به دليل نگهداري نامناسب سبب ايجاد آلودگي
هوا ميگردد.
سيستمهاي سرمايش قديمي که از  CFCها (کلروفلورو کربنها) استفاده ميكنند،
به اليه ازن آسيب ميرسانند و دارای گازهاي گلخانهاي فعال هستند که الزم است
تعویض شوند  .
استفاده از وسايل گرمايش مجزا را به حداقل برسانيد .اگر وسايل گرمايشي داريد ،از
نوع تابشي استفاده كنيد و نه نوع پنكهاي.
سيستم  HVACرا بهطور مرتب سرويس كنيد .رسیدگی منظم عمر دستگاه را
بیشتر کرده و از اتالف انرژی جلوگیری میکند.
ح) ارتقاي سيستم روشنايي
يكسوم انرژي مصرفي در فضاهاي تجاري را روشنايي تشكيل ميدهد .در حدود
نيمي از روشنايي در محیطهای کار از طريق المپهاي ناكارآمد و کم بازده و يا طراحي
ضعيف يا نگهداري نامناسب هدر ميرود.

المپها و صفحات انعكاسي ،فناوريهاي قديمي و ناكارآمدی هستند که عمدتاً گرما
توليد ميكنند تا نور (كه در تابستان بايد توسط سيستم تهويه مطبوع برطرف شود و اين

25- Heating, Ventilation and Cooling
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امر مستلزم مصرف بيشتر انرژي است).
استفاده از رنگهای روشن برای دیوارها ،سقف و پنجرهها نقش قابل توجهی در
کاهش مصرف برق دارد.
اين مساله را كه محل کار چگونه قرار است مورد استفاده قرار گيرد ،حل كنيد و
سپس محدودهها را از طريق موارد ذیل اختصاص دهيد:
نوردهي كلي برای روشن كردن فضای کار؛نوردهی اختصاصی برای هر یک از صندلیها و آیینهها؛نوردهي تاكيدي؛ اگر براي ايجاد حال و هوايي برای تكيه بر ويژگي خاص نياز باشد.از نورهای موضعی نظیر چراغهای دیواری و رومیزی استفاده کنید (به جای افزایش
روشنایی از طریق سقف).
برای نورپردازی محوطه بیرونی از المپهای کممصرف و با بازده باال استفاده شود
و به جای نورافکنهای معمولی از المپهای بازتابی که در مصرف انرژی صرفهجویی
میکنند ،استفاده کنید.
سرپيچها و المپها را ارتقاء داده و يا تعويض نمائيد.
صفحات براق را در ادوات روشنایی قرار دهيد تا جهت نور را تغيير دهيد .حدود
نيمي از نور يك المپ فلورسنت مدادي توسط قسمت داخل ادوات جذب ميشود .نصب
بازتابگرها در قاب المپها در فضاهای اداری این نور تلف شده را باز میگردانند.
تجهیزات روشنایی را بهطور منظم تمييز كنيد.
المپهاي كممصرف را خريداري نمائيد (المپهاي  LEDبا صفحات منعكسكننده
يا المپهاي فلورسنت فشرده) تا بازدهي باال رود .المپهای کممصرف هر چند که
گرانتر از المپهای معمولی میباشند ،ولیکن یکچهارم المپهای معمولی برق مصرف
میکنند و  10برابر آنها نیز عمر میکنند .در ضمن با استفاده از این المپها عالوه بر
صرفهجویی در مصرف برق میزان آلودگی هوای ناشی از فعالیت نیروگاههای تولید برق
نیز کاهش مییابد      .
در محلهايي كه بيش از حد پرنور هستند ،المپهاي پرنور را با المپهاي كم توانتر
تعويض نمائيد يا برخي از المپها را باز نمائيد.
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خ) استفاده از منابع انرژي جايگزين

استفادههاي بيشتر از انرژيهاي تجديدپذير (همانند خورشيد يا باد) ميتواند منابع انرژي
ايمنتري را براي آينده فراهم ساخته و به كاهش تغيير اقليم كمك نمايد.
انرژي خورشيد  
روشهاي فراواني براي تبديل انرژي خورشيد وجود دارد:
ـ الكتريسيته فتوولتائيك خورشيدي

26

سلولهاي فتوولتائيك ( )PVانرژي حاصل از نور خورشيد را گرفته و به الكتريسيته
تبديل ميكنند .اكثر آنها از سيليكون ساخته شدهاند (كه منبعي فراوان است) و روي
پشتبامها ثابت ميشوند .انواع جديد در مصالح پوشاننده سقف مخلوط شدهاند و در
نتيجه نياز به دو اليه روي پشت بام نخواهد بود.
ـ آبگرمكن خورشيدي  27

يك نوع گيرنده نور خورشيد است كه معموالً از يك سري لولههاي متصل به يك صفحه
سياه جاذب گرما تشكيل شده است و در يك مكان آفتابگير شمالي قرار ميگيرد تا آب موجود
در منبع آب گرم را گرم كند.
د) آموزش و فرهنگسازی
استفاده بهینه از منابع انرژی و روشهای صرفهجویی را به کارکنان خود بیاموزید.
برچسبهاي راهنما از قبيل «هنگام عدم استفاده خاموش كنيد» را بهكار ببريد.
به افراد يادآوري كنيد كه چراغها را در زماني كه نیازی به آنها نیست ،خاموش كنند.
تا جایی که میتوانید از رایانههای همراه (لپتاپ) ،مانیتورهای (نمایشگرهای)
 ،LEDپرینترهایی که کمتر برق مصرف میکنند ،استفاده کنید و نور صفحه آنها را
کمرنگ کنید.
مطمئن شويد كه تمامي رايانهها و ديگر تجهيزات برقی زماني كه مورد استفاده
نيستند ،خاموش هستند.
26- Solar Photo – voltaic Electricity
27 Solar Water Heating
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تجهیزات برقی با برچسب مصرف انرژي پايين را خريداري كنيد و یا در خرید
تجهیزات مورد نیاز مواردی را انتخاب کنید که راندمان مصرف انرژی آنها مطلوب و
مناسب باشد .تالش کنید تا دستگاههایی را که خریداری میکنید ،دارای برچسب انرژی
 B ،Aو یا حداقل Cباشند و از آن پایینتر نباشند.
المپهای کممصرف
در المپهای معمولی (شکل
چپ) ،سیمپیچ درون المپ گرمای زیاد
و همزمان نور تولید میکند .المپهای
کممصرف (شکل راست) ،هیچ گونه
گرمای اضافی تولید نمیکنند و با
یکپنجم مصرف برق المپهای معمولی،
همان نور را تولید میکنند و عمرشان نیز
طوالنیتر است ،البته قیمت آنها باالتر
است.

در صورتی که  ۱المپ  ۱۰۰وات در طول یک سال فقط روزها روشن باشد ،مصرف برق آن
تقریب ًا برابر با سوختن  ۱۸۰کیلوگرم زغالسنگ است .سوزاندن این مقدار از زغالسنگ
در حدود  ۴۰کیلوگرم از انواع گازها را تولید میکند ،که باعث به وجود آمدن گازهای
گلخانهای میشود ۳ .کیلوگرم از این گازها هم باران اسیدی تولید میکنند.

برچسب انرژی
برچسب انرژی بهصورت یک لیبل کاغذی است که روی دستگاههای الکترونیکی درج
میشود .یک سری اطالعات مهم مربوط به شرکت سازنده دستگاه ،مدل ،میزان انرژی که
مصرف میکند و عالئمی درباره بهینه و مناسب کارکردن دستگاه روی آن ثبت شده است.
این برچسب با هدف کنترل و صرفهجویی در مصرف انرژی تولید و در لوازم الکترونیکی
مورد استفاده قرار میگیرد .توجه به برچسب انرژی درج شده روی لوازم الکترونیکی جزو
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مواردی است ،که در خرید بسیار مؤثر میباشد .چند مورد از مزیت استفاده از برچسب انرژی
به صورت ذیل میباشد:
◾ به انتخاب درست و آگاهانه در هنگام خرید کمک میکند.
◾ مصرفکنندگان را با میزان کارآیی و بازدهی لوازم آشنا میکند.
◾ به بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش هزینه انرژی مصرفی کمک میکند.
◾ میزان آلودگی محیطزیست را کاهش میدهد.
◾ اطالعات مهمی را درباره هر وسیله برقی در اختیار خریدار میگذارد.
اینها نمونه اطالعاتی است که روی برچسب انرژی لوازم خانگی انرژی درج میشوند.
البته برای هر وسیلهای ،متناسب با کارکردهای آن ،اطالعات متفاوتی درج میشود .برای
وسیلهای مثل ماشین لباسشویی اطالعات دیگری از قبیل میزان تخمینی مصرف آب
(برحسب لیتر در سال) و حداکثر حجم قابلشستوشو (برحسب کیلوگرم) در نیمه پایینی
برچسب درج میشوند .یا مث ً
ال برای تلویزیون توان مصرفی دستگاه در دو حالت آماده
بهکار و روشن (برحسب وات) و اندازه سطح تصویر (برحسب اینچ) در نیمه پایینی برچسب
بهچشم میخورد .اما موردی که بیش از سایر اطالعات روی برچسبهای انرژی جلبتوجه
میکند رتبه مصرف انرژی است.
رتبه مصرف انرژی معمو ًال در بازه  Aتا  Gتعریف میشود .هر حرف روی نواری رنگی
شامل طیف سبز تا قرمز قرار دارد .رتبه  Aبا نوار سبز پررنگ باالترین سطح بهرهوری
و رتبه  Gبا نوار قرمز پررنگ پایینترین سطح بهرهوری بهلحاظ مصرف انرژی را نشان
میدهد .گاهی هم خود رتبه  Aدر چند سطح با عالمت مثبت(  )+درجهبندی میشود که
در این حالت شاید بازه درجهبندی از  A+تا  Dیا حتی از  A+++تا  Fباشد.
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برچسب دیگر که در مورد انرژی مورد استفاده قرار میگیرد ،ستاره انرژی (Energy

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

حالت توازن  ۲۰تا  ٪۳۰انرژی کمتری مصرف کنند.

جدول  .15چکلیست بهینهسازی مصرف انرژی
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نوع اقدام
پایش

شرح اقدام

بررسی کنتور برق ،حداقل ماهی یکبار و ثبت هزینههای پرداختی برای انرژی

مصرف انرژی شناسایی فعالیتها و مکانهای پرمصرف انرژی
دقت در استفاده از آسانسور
نصب شیشههای دوجداره

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

برنامهریزی و مدیریت منطق کنترلی در حرکت آسانسورها

نگهداری پیشگیرانه از تجهیزات ،شامل گرمکنندهها و سیستم تهویه

کنترل هر چه بیشتر مصرف آب گرم

نصب هواده بر روی شیرهای آب برای کاهش مصرف آب گرم
جلوگیری از
هدررفت
انرژی

انتخاب سیستمهای عایقبندی بادوام برای به حداقل رساندن اتالف حرارت و منابع

بررسی عایقبندی لولههای آب گرم برای کاهش اتالف انرژی

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

پرهیز از باز گذاشتن دربها و پنجرهها برای به حداقل رساندن مصرف انرژی
توسط گرمکنندهها و دستگاههای تهویهها

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

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

نصب درهای مناسب برای محدود کردن هدررفت انرژی (در صورت لزوم)

بررسی روشنایی و رصد کردن مدت زمان روشن بودن چراغهای مختلف در طی روز

کاهش روشنایی عمومی در طی روز و اطمینان از این که چراغهای بیرونی تنها
در شب روشن هستند.
اصالح
سیستم
روشنایی

استفاده از نور طبیعی به جای چراغهای مصنوعی (در صورت امکان)
بازآرایی محل کار برای استفادة بهینه از نور طبیعی

استفاده از نور خورشید و نیز سیستمهای روشنایی که با انرژی خورشیدی کار میکنند.

استفاده از المپهای کممصرف ،بهویژه در مکانهای پرمصرف (یک المپ
فلورسنت 60 ،وات و یک المپ کممصرف حدود  11وات انرژی مصرف میکند)
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نصب تایمر و سنسورهای حرکتی در موقعیتهای ویژه(سرویسهای بهداشتی،
راه پلهها ،راهروها ،پارکینگها و )...

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

اطمینان از این که چراغ اتاقهای خالی خاموش است (استفاده از کلیدهایی که
بهطور خودکار زمانی که فرد اتاق را ترک میکند جریان برق چراغها را قطع میکند)
خاموش کردن وسایل زمانی که از آنها استفاده نمیشود.

قرار ندادن دستگاهها درحالت آماده به کار ()standby

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

پرهیز از روشن گذاشتن صفحه نمایش کامپیوتر در صورت عدم نیاز بیش از 10
دقیقه (در ضمن ا ِسکرینسِ یورها مصرف انرژی کمتری از حالت عادی ندارند)
برنامهریزی برای استفاده طی ساعات کممصرف

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

گذاشتن درب ظروفی که در حال پخت غذا هستند (جوشیدن یک لیتر آب در
ظرف پوششدار ،تنها  25درصد از انرژی مورد نیاز ظروف بدون در را نیاز دارد)
مدیریت
مصرف

بازکردن درب یخچال و فریزر تنها در مواقع ضروری

یخزدایی دورهای یخچال و فریزرهایی که یخساز هستند (آنتیفراست نیستند)
خنک کردن غذا پیش از قرار دادن در داخل یخچال یا فریزر

همدما کردن غذای داخل یخچال یا فریزر با محیط قبل از داغ کردن آن
خاموش کردن قهوهجوش ،چایساز یا سماور پس از هر بار استفاده
جوشاندن آب متناسب با میزان نیاز و مصرف

تنظیم دمای آب طبق نیاز آشپزخانه و شستوشو

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

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

پرهیز از بیش از حد پر کردن خشککنها و در نهایت افزایش زمان خشک کردن
و برنامهریزی شستوشو بهطوری که در نهایت از هدررفت گرما جلوگیری شود.
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راهاندازی جنبش خاموش کردن برای خاموش کردن وسایلی که مورد نیاز نیستند.

آموزش و تشویق کارکنان برای استفاده بهینه و دعوت به کنترل و کاهش
مصرف

آموزش و

پرهیز از روشن گذاشتن وسایل تا صبح (ترک عادت)

فرهنگسازی مشارکت در برنامههای همگانی نظیر روز بدون خودرو و ...
استفاده از وسائل حمل و نقل عمومی برای رفت و آمد به محل کار و تا حد
امکان عدم استفاده از خودرو شخصی
جلب مشارکت مشتریان در برنامههای مدیریت انرژی

 -4-4-2مدیریت پسماند

الف) کاهش پسماند (زباله)

هدفگذاری کمی و تمرکز بر کاهش پسماند؛ یک برنامة زمانبندی برای کاهش زباله
در محل کار خود تنظیم کنید.
مواد را مطابق با نیاز خود سفارش دهید تا میزان پسماند را به حداقل برسانید.
از محصوالت قابل تعویض به جای انواع دور ریختنی استفاده کنید؛ اولویت ،تعمیر و
نگهداری تجهیزات باشد و سپس ،تعویض آنها.
محصوالت پایدار را انتخاب کنید و استفادة صحیح از آنها را (به منظور افزایش طول
عمر کاال) فرا بگیرید.
استفاده از محصوالت بستهبندی را محدود کنید؛ رویکردهای نوین را با هدف کاهش
میزان زباله و ضایعات تولیدی اتخاذ کنید .بهعنوان مثال :اولویت دادن به خرید محصوالت
و اقالم مورد نیاز به صورت عمده و فلهای و با حداقل بستهبندی.
از روشهای نوین در بازاریابی ،اطالعرسانی و تبلیغات استفاده کنید؛ استفاده از بولتن،
پوستر ،بروشور ،تراکت و کارت ویزیت برای تبلیغات را به حداقل برسانید .از روشهای
جایگزین ،همانند فضای مجازی استفاده کنید .از اقالم و کاالهای بادوام و کاربردی برای
تبلیغات نظیر؛ ساعت ،لوازم اداری رومیزی ،فلش و  ...به جای اقالمی چون؛ سررسید
نامه ،تقویم ،خودکار و  ...استفاده کنید.
از اقالم و کاالهای سازگار با محیطزیست و یا تهیه شده از مواد بازیافتی برای تبلیغات
استفاده کنید.
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با پرهیز از سفارشهای کم کیفیت ،خرید را بهینهسازی کنید.
اولویت خرید را به فروشندگانی بدهید که بستهبندیهای خود را پس میگیرند.
محصوالتی را انتخاب کنید که حداقل آلودگی و حداکثر پایداری را دارند.
از لیوانهای یکبار مصرف (بهویژه پالستیکی) استفاده نکنید؛ در محلهای کسب و کار
از ظروف پالستیکی برای توزیع غذا بسیار استفاده میشود که باید از آن پرهیز نمود .در
ظروف پالستیکی نباید نوشیدنی و غذاهای داغ ریخته شود ،زیرا این ظروف پالستیکی در
معرض حرارت ترکیبات سرطانزا آزاد میکنند .در صورت نیاز به استفاده از ظروف یکبار
مصرف در محل کار ،بهتر است از ظروف کاغذی و یا ظروف تهیه شده از مواد تجزیهپذیر
گیاهی (نظیر غالف ذرت) استفاده نمایید .سعی کنید در محل کار از لیوان ،بشقاب ،قاشق و
چنگال ،چاقو و ...پالستیکی یکبار مصرف کمتر استفاده شود .به جای آن از لیوان و ظروف
بلوری ،چینی و سرامیکی و قاشق ،چنگال و چاقوهای فلزی استفاده کنید.
ب) تفکیک پسماند (زباله)

فضای کار را بهمنظور تفکیک انواع پسماند طراحی کنید.
تالش شود تا لوازم مصرفی و مستعمل در ظروف جداگانه جمعآوری و دفع شوند .بهطور
مثال:
تفکیک کاغذتفکیک شیشهتفکیک پالستیکتفکیک فلزتفکیک پسماندهای آلی و خوراکیتفکیک پسماند الکترونیکی و الکتریکی (انواع باتریها و سایر قطعات الکترونیکی)امکان فروش زبالههای تفکیک شده به بازیافتکنندگان را بررسی کنید (کاغذ ،مقوا،
پالستیک ،فلزات ،شیشه ،پسماند آلی)؛ میتوانید از طریق جستجوی اینترنتی و یا از
طریق کسب اطالعات از اتحادیه و یا سایر همکاران ،نسبت به تفکیک ،جمعآوری و
فروش انواع پسماند محل کار خود اقدام کنید.
روند تفکیک پسماند بهطور مرتب و روزانه بررسی شود.
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پ) مدیریت پسماندهای آلی و خوراکی تر

تاریخ انقضاء مواد غذایی و استفاده از مواد خوراکی که قب ً
ال خریداری شدهاند را بررسی
کنید.
از شرایط نگهداری مواد تازه و فاسدشدنی در دمای مناسب اطمینان حاصل کنید.
غذاهای اضافی را برای جلوگیری از دور ریختن اهدا کنید (به نیازمندان ،مراکز خیریه و .)...
ظروف ویژهای را برای جمعآوری پسماند آلی نصب کنید .به منظور تهیة کود یا استفاده
از آنها به عنوان غذای حیوانات.
عدم تخلیة انواع روغن (خوراکی ،آرایشی و بهداشتی) به داخل سینک ظرفشویی یا
توالتها برای جلوگیری از مسدود شدن لولهها و اختالل در سیستم فاضالب.
تمامی سطلهای زباله باید دربدار باشند تا برای باز کردن آنها نیازی به استفاده از
دست نباشد.
ضایعات مایع را در ظروف مناسب ذخیره کنید و آنها را به شکل صحیح دفع کنید.
از ظروف غذایی یکبار مصرف استفاده نکنید.
ت) تاکید بر بازیافت

از مصرف بیرویه پرهیز نموده و پیش از مصرف به محیطزیست فکر کرده و زباله کمتری
تولید کنید.
از ظروف مستعمل ،استفاده مجدد نمایید .میتوانید از طریق بازیافت بطریهای پت و
شیشهها (بازیافت یک تن شیشه ،حدود  100کیلوگرم سوخت نفتی را ذخیره میکند)
و همچنین قوطیها و بستهبندیهای فلزی (قلع و آلومینیوم) از آنها به عنوان گلدان،
وسایل تزیینی ،جامدادی و  ...بهره بگیرید.
برای فروش ضایعات به منظور بازیافت ،میتوانید با اپلیکیشنها و یا افرادی که خریدار
این گونه مواد هستند ،تماس بگیرید .از سازمان بازیافت شهرداریها هم میتوانید کمک
بگیرید .همچنین میتوان هر چند وقت یکبار مواد بازیافتی را به مراکز بازیافت تحویل
نمود.
برای بازیافت و استفاده مجدد مواد در محل کار خود یک برنامه تدوین کنید .الزم است
همه کارکنان از برنامه بازیافت مطلع باشند .بنابراین ،پیش از شروع کار به آنها نشان
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دهید که چه موادی قابل بازیافت هستند و سیستم بازیافت شما چگونه عمل میکند.
زبالههای خشک (کاغذها ،پالستيكها ،شيشهها ،قوطيهاي فلزي) ،پسماندهای آلی و
خوراکی (تر) را تفکیک نموده و بهطور جداگانه نگهداريد.
از كاغذهاي چاپ شده دور ريخته شده به عنوان برگه يادداشت استفاده كنيد.
هر ساله تعداد زیادی وسائل در محیطهای کسب و کار همچون میز و صندلی ،قفسه،
دستگاههای خراب و  ...از رده خارج شده و دیگر مورد استفاده قرار نمیگیرند ،ولیکن
بسیاری از این وسایل هنوز کار میکنند و دیگران میتوانند از آنها استفاده نمایند .این
دورانداختنیها را میتوان به فروش رساند و یا در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود
به افراد نیازمند و یا خیریهها اهدا نمود.
میتوانید لوازمی که برای محل کسب و کار خود میخرید ،بخشی یا تمام آن مواد
بازیافتی تهیه شده و با حداقل قابل بازیافت باشند.
تا حد امکان از محصوالت و تجهیزات پایدار و قابل تعویض به جای انواع دورریختنی و
غیرقابل تعمیر و یا تعویض استفاده نمایید.
اولویت خرید با محصوالت سازگار با محیطزیست و دارای نشانهای محیطزیستی (سبز)
باشد.
ث) آموزش و فرهنگسازی

نسبت به آموزش پرسنل و بهروزرسانی آن اطمینان حاصل کنید.
دانش خود را در زمینه مسایل مرتبط با خطرات انواع پسماند ،دفع پسماند ،بازیافت و
 ...افزایش دهید.
تالش کنید تا آموزههای محیطزیستی نظیر تفکیک پسماند و استفاده از کاالهای
بازیافتی را به مشتریان خود منتقل سازید.
 3اصل طالیی حفظ محیطزیست:
بازمصرف (استفاده مجدد)
بازکاهی (کاهش مصرف)
بازیافت (بازگردانی)
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مزایای تفکیک پسماند از مبدا عبارتند از:
کاهش حجم زباله قابل دفع
کاهش هدر رفت پسماند قابل بازیافت
کاهش مصرف انرژی
کاهش هزینههای بازیافت
 کاهش احتمال انتشار آلودگیها
بازیافت کاغذ
كاغذ كه يكي از اقالم با ارزش مواد زائد جامد است ،سلطان زائدات لقب گرفته است .كاغذ
باطله عالوه بر اين كه خود موجب آلوده شدن محيطزيست ميشود ،حاصل قطع درختان كه
يكي از ارزشمندترين نهادههاي طبيعي به شمار ميروند ،است و افزايش توليد آن براي تامين
نيازهاي رو به افزايش بازار مصرف منجر به قطع فزاينده درختان سرسبزي ميشود كه ریههاي
طبيعي كره زمين محسوب ميشوند.
تحقیقات نشان داده است كه براي توليد
يك تن كاغذ به  17اصله درخت قطع شده نياز
است که هر درخت به طور متوسط قادر است
ساالنه  ۶کیلوگرم کربن دیاکسید را به اکسیژن
تبدیل کند .عالوه بر اين ،در فرايند توليد كاغذ
از الياف گياهي درختان 400،هزار ليتر آب و 4
هزار كيلووات برق مصرف ميشود.
امروزه ،مهمترين مصرف كاغذهاي بازيافتي در مصارف صنعتي مانند بستهبندي ،كفش،
شانه تخممرغ ،تولید مقوا و مانند آن است .در مقیاس جهانی هر ساله بیش از  ۹۵میلیون تن
کاغذ باطله برای تولید کاغذ جدید بازیافت میشود .به عنوان مثال ،ایاالت متحده آمریکا ۳۰
درصد کل کاغذ جهان را مصرف میکند .نکته قابل توجه آن که تمام روزنامههای آمریکا از
کاغذهای باطله و بازیافتی است و مطبوعات این کشور اجازه ندارند از کاغذ نو استفاده کنند.
در کشور هند نیز  ۵۰درصد کاغذ مصرفی بازیافتی است.
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بازیافت کاغذ عالوه بر سودآور بودن باعث میشود آلودگی آب تا ۳۵
درصد ،آلودگی هوا تا  ۷۴درصد مصرف انرژی  ۲۴تا  ۵۴درصد کاهش یابد.
اگر هر نفر ،کاغذهای مصرفی یک سال خود را بازیافت کند ،از قطع  7راس
درخت جلوگیری کرده است.
بازیافت مواد فلزی ،پالستیکی و شیشه
بهطور میانگین ،حدود  7درصد شیشهها از زبالههای خانگی تولید میشوند ،بطری
شیشهای که امروز دور انداخته میشود تا  ۱۰۰۰سال دیگر هم به صورت زباله در روی زمین
باقی میماند .برای تولید شیشه باید مقدار زیادی شن و ماسه از زمین استخراج شود که این
کار مستلزم صرف مقدار زیادی انرژی و آب است .بنابراین ،برای ساخت شیشه انرژی زیادی
در استخراج و حمل و نقل مواد صرف میشود .در این فرآیند ،ترکیب مواد را باید در دمای
بسیار باال انجام داد که این کار سبب میشود حجم زیادی سوخت فسیلی استفاده شود که در
نهایت منجر به تولید کربن دیاکسید و گازهای گلخانهای دیگر خواهد شد .انرژی الزم برای
تولید هر کیلوگرم شیشه حدود  ۴۲۰۰کیلو کالری است.
ذوب هر تن شیشه منجر به صرفهجویی
 ۱۰۰تن نفت میشود .تهیه شیشه از
شیشه بازیافت شده نسبت به تهیه آن
از مواد اولیه ،آلودگی آبها را به میزان
 ۵۰درصد آلودگی هوا را تا  20درصد
کاهش میدهد.
اگر از شیشه بازیافتی برای ساخت بطری و سایر اجسام شیشهای استفاده شود ،انرژی
الزم برای کورهها کاهش مییابد .همچنین ،عالوه بر حمل و نقل و مراحل تولید ،حدود 315
کیلوگرم از تولید کربن دیاکسید در هر تن شیشه ذوب شده کاهش خواهد یافت و اگر از
منظر دیگری به آن توجه کنیم ،هر چند که شیشه مستقیماً سالمت زمین را تهدید نمیکند،
ولیکن بازیافت آن موجب کاهش ضایعات شیشه در کره زمین میشود که پاکیزگی محیط
زیست را به ارمغان میآورد.
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بازیابی بطریهای پالستیکی ،سبب  50-60درصد کاهش
در انرژی مصرفی برای تولید بطریهای نو میشود.

شکل  .8معرفی انواع پالستیک و عالئم اختصاری آنها

پالستیک شماره
 :1پلیاتیلن
ترفتاالت
 PETیا PETE

یهای آب،
کاربردها در بستهبندی :در ساخت بطر 
یهای
یها ،ظروف سس ،بطر 
ب میوه و نوشیدن 
آ
نشویه استفاده
یهای دها 
روغن مایع و بطر 
میشود .این ظروف بوها و طعمهای محتویات
خود را جذب میکنند و عموم ًا قابل بازیافت است.

موارد استفاده پس از بازیافت :پیاتیلن ترفتاالت و ضایعات پت پس از بازیافت ،در تولید تسمه،
کفش ورزشی ،کیسههای خرید ،نخ ،مبلمان ،چمدان ،کیسه خواب ،قطعات خودرو و الیاف پلیاستر ،مواد
الیافی البسه زمستانه ،ظروف جدید نوشیدنی و… استفاده میشوند.
توصیه بهداشتی :از بطریهای آب یا نوشیدنی یکبار مصرف تنها یکبار ،استفاده شود و از ریختن
مایعات داغ یا قرار دادن آنها در فریزر خودداری کنید.

90

بخش دوم :مالحظات عمومی
پالستیک شماره
 :2پلیاتیلن
سنگین یا HDPE

کاربردها در بستهبندی :پلیاتیلن سنگین
در ساخت بطریهای شیر ،بطری آب میوه،
بطری روغنهای خوراکی ،ظروف شامپو،
شوینده ،مایع سفید کننده ،محلولهای
ضدعفونی کننده ،روغن موتور ،بستهبندی
ماست ،کره و کیسه خرید و کیسه زباله
کاربرد دارد.

موارد استفاده پس از بازیافت :پس از بازیافت ،در تولید بطریهای شوینده لباس ،بطری روغن،

ساخت خودکار ،مخازن بازیافت و زباله ،کفپوش ،نیمکت ،میز و صندلی مسافرتی و صندوق پست کاربرد

دارد.

توصیه بهداشتی :این پلیمر ،بیخطر است و محصوالت ساختهشده از این پالستیک بسیار سالم
هستند و هیچ نوع مواد شیمیایی را وارد غذا و نوشیدنیها نمیکنند .این نوع پالستیک عموم ًا قابل
بازیافت است.

پالستیک شماره :3
پلیوینیل کلراید یا
PVC

کاربردها در بستهبندی :پلیوینیل کلراید
در صنایع بستهبندی و ساخت بطریهای
شیشه پاککن ،روغنهای خوراکی،
محلولهای شوینده و ضدعفونی کننده،
شامپو ،روکش کابل و سیم ،تجهیزات
پزشکی ،لوله ،شلنگهای آب و پنجره
کاربرد دارد.

موارد استفاده پس از بازیافت :این پلیمر پس از بازیافت ،در ساخت سرعتگیر ،کفپوش،
قابسازی ،کابل ،گلگیر اتومبیل ،عرشه کشتی ،تشک و هشداردهندههای جادهای کاربرد دارد.
توصیه بهداشتی :محصوالت ساختهشده از این نوع پالستیک اغلب بازیافت نمیشوند و اگر بلعیده
شوند ،خطرناک هستند .نباید در تماس با مواد غذایی قرار گیرد .توصیه میشود این نوع پالستیک با مواد
غذایی گرم در تماس نباشد و سوزانده نیز نشود ،زیرا به دلیل وجود کلرین موجود در آن ،برای سالمتی
مضر است.
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پالستیک شماره :4
پلیاتیلن سبک یا
LDPE

یهای
کاربردها در بستهبندی :در تولید بطر 
انعطافپذیر ،کیس ههای نان ،بست هبندی مواد
غذایی منجمد ،کاور لباس ،کیس ههای خرید،
کیسه جاروبرقی ،فرش و مبلمان کاربرد
دارد .این نوع پالستیک قابل انعطاف بوده و
بادوام میباشد ،ازاینرو ،انتخاب خوبی برای
بستهبندی مواد غذایی و یخزده است.

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

پالستیک شماره :5
پلیپروپیلن یا PP

کاربردها در بستهبندی :این نوع
پالستیک قوی است و معمو ًال تاب درجه
حرارت باالتر را میآورد .پلیپروپیلن
میتواند بازیافت شود ،اما همانند
پالستیک شماره  ۱و  ۲برای بازیافت
عمومی پذیرفتهشده نیست .پلیپروپیلن در
ی محل و لهای غلیظ ،ظروف
ساخت بطر 
ماست ،بطری سس گوجه ،درب بطریها،
تهای
نی نوشیدنی و نیز بطری شرب 
دارویی کاربرد دارد.

موارد استفاده پس از بازیافت :پلیپروپیلن در صورت بازیافت میتواند در ساخت کابلهای باتری،
باتری اتومبیل ،یخ شکن ،جارو دستی ،برس مو ،چراغهای چشمکزن و سطل زباله ،درب بطریهای
پالستیکی ،سطلهای ماست ،بطری و ظروف دارو ،لیوانهای یکبارمصرف و  ...مورد استفاده قرار گیرد.
توصیه بهداشتی :این پلیمر بیخطر بوده و به ندرت بازیافت میشود.
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پالستیک شماره :6
پلیاستایرن یا PS

کاربردهادربستهبندی:پلیاستایرن
در تولید شانه تخ ممرغ ،ظروف یکبار
یهای گوشت و
مصرف ،بست هبند 
یهای قرص و
مواد پروتئینی ،بطر 
کپسول و کاور سی .دی .کاربرد دارد.

موارد استفاده پس از بازیافت :بازیافت این پلیمر دشوار است و در صورتی که بازیافت شود ،در
تولید عایق حرارتی ،دریچه کولر ،کلید پریز ،شانه تخممرغ ،جلد شناسنامه ،و خطکش کاربرد دارد.
توصیه بهداشتی :توصیه میشود این پالستیک در تماس با غذای داغ قرار نگیرد ،زیرا موجب
سمی شدن غذا میشود.

پالستیک شماره :7
پالستیک ترکیبی

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

موارد استفاده پس از بازیافت :این پالستیکهای ترکیبی پس از بازیافت ،در تولید تختهها و

صفحات پالستیکی کاربرد دارند.

توصیه بهداشتی :احتمال خطرناک بودن برای سیستم هورمونی بدن انسان وجود دارد.
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جدول  .16چكلیست اقدامهای اجرایي مدیریت پسماند
شرح اقدام

نوع اقدام

شناخت منابع مهم تولیدکنندة پسماند

تعیین کمیت و ترکیب پسماند
مدیریت و
ممیزی
پسماند

تعیین هزینة زبالههای هر واحد

شناسایی زبالههای خطرناک برای جداسازی

داشتن روشهایی برای اندازهگیری میزان زباله تولیدی
اولویتبندی کمینهسازی زباله و تمرکز بر کاهش زباله
تشويق و الزام کارکنان به کاهش و کنترل مصرف

تشويق و الزام کارکنان به کاهش و کنترل مصرف پالستیک

هدفگذاری کمی برای کاهش زباله
برنامة زمانبندی کاهش زباله

سفارش مواد مطابق با نیاز برای به حداقل رساندن پسماند
نگهداری و تعمیر تجهیزات در اولویت نسبت به تعویض آن
انتخاب محصوالت پایدار و استفادة صحیح در افزایش طول عمر آنها
استفاده از محصوالت قابل تعویض به جای انواع دورریختنی
محدود کردن استفاده از محصوالت بستهبندی
کاهش
پسماند

اتخاذ رویکردهای نوین برای کاهش تولید زباله در فرآیندهای کاری
استفاده نکردن از لیوانهای یکبار مصرف (پالستیکی و کاغذی)
استفاده از روشهای نوین در تبلیغات و اطالعرسانی

خرید موادی که حداقل بستهبندی را دارند

بهینهسازی خرید با پرهیز از سفارشهای کمکیفیت

اولویتدادن به فروشندگانی که بستهبندیهای خود را پس میگیرند
بررسی و مطالعة روشهای نوین کاهش زباله
جایگزینی ظروف یکبار مصرف گیاهی با انواع پالستیکی و کاغذی آن
انتخاب محصوالتی که حداقل آلودگی و حداکثر پایداری را دارند
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تفکیک کاغذ

تفکیک شیشه

تفکیک بطریهای پالستیکی
تفکیک
پسماند

تفکیک قوطیهای فلزی

تفکیک پسماندهای آلی (خوراکی)

تفکیک سایر پسماندها (پسماندهای خطرناک)
بررسی مرتب تفکیک پسماند

ساماندهی فضای کار برای تفکیک انواع پسماند

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

بررسی امکان فروش زبالههای تفکیکشده به بازیافتکنندگان (کاغذ ،مقوا،
پالستیک ،فلزات ،شیشه ،پسماند آلی)
نصب ظروف ویژه برای انواع خاص ضایعات

همکاری با شرکتهای دریافت پسماندهای تفکیک شده

تفکیک پسماندهای خطرناک از بیخطر برای جلوگیری از آلودگی و برای تسهیل کار

در نظر گرفتن احتیاط الزم برای دفع پسماندهای خطرناک
دور نیانداختن باتریها به همراه پسماندهای خانگی

بررسی تاریخ انقضاء مواد غذایی و استفاده از مواد خوراکی که قب ً
ال خریداری
شده است.
اطمینان از شرایط نگهداری مواد تازه و فاسدشدنی در دمای مناسب

هدیة غذاهای اضافی برای جلوگیری از دور ریختن (به نیازمندان و )...
مدیریت
پسماندهای
غذایی

عدم تخلیة روغن به داخل سینک ظرفشویی یا توالتها برای جلوگیری از
مسدود شدن لولهها و اختالل در سیستم فاضالب و ذخیرة ضایعات مایع در
ظروف مناسب و دفع صحیح آنها
استفاده نکردن از ظروف غذایی یکبار مصرف

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

تنظیم حجم وعدههای غذایی بهصورت نیمپرس برای افراد کمغذا و به میزان
نیاز همکاران
هدیة غذاهای اضافی برای جلوگیری از دورریختن (به نیازمندان و )...
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آموزش و تشویق کارکنان برای استفاده بهینه و دعوت به کاهش مصرف

راهاندازی جنبش تفکیک پسماند در محل کار
آموزش و
فرهنگسازی

اصالح الگوهای مصرف بیرویه و ترک عادت نادرست که منجر به تولید بیش
از حد زباله میشود.

مشارکت در برنامههای همگانی نظیر روز بیزباله و نه به کیسههای پالستیکی
و ...
جلب مشارکت مشتریان در برنامههای مدیریت پسماند

 -5-4-2مدیریت محیط کار

الف) کنترل کیفیت هوای داخل

نسبت به مبادله هوا از طريق يك سيستم تهويه مناسب اطمينان پيدا كنيد .به
هر ميزان كه تالش كنيد ،باز هم آلودگي هوا در محوطه داخلي وجود خواهد داشت.
مهم آن است كه اين آلودگي از محوطه داخلي خارج شود .در محیطهای کاری که
ساختمانها از سیستمهای تهویه مطبوع استفاده میکنند ،هوای آلوده در فضای بسته
قرار میگیرد و افراد حاضر (شاغالن و مشتریان) آن را تنفس میکنند .برآورد میشود
که در حدود یکسوم محیطهای اداری با مشکل آلودگی هوای داخل ساختمان مواجه
هستند و افراد شاغل در این مکانها با مشکالت تنفسی و آلرژی دست به گریبان بوده و
بیشتر به سرماخوردگی ،عفونتهای تنفسی و حساسیتها دچار میشوند .آلودگی هوای
داخل ساختمانها ناشی عوامل مختلفی همانند؛ گازهای حاصل از دستگاهها و تجهیزات
مورد استفاده ،کفپوشهای بهکار رفته بر روی زمین ،بهکارگیری سیستمهای گرمایش،
پختوپز در محیط کار ،استعمال دخانیات ،رنگ ،روغن ،مواد شیمیایی مورد استفاده (به
خصوص اسپریها) ،تردد مراجعین و کارکنان و  ...ایجاد میشود.
برای استعمال دخانیات در محل کار محدودیت ایجاد کنید و به کارکنان در خصوص
عدم استعمال دخانیات در محیطهای کاری و مضرات آن برای سالمتی افراد آموزش
دهید.
هواکشها به طور مرتب سرویس شوند و تعویض فیلترهای سیستم تهویه هوای
محل کار فراموش نشود  .
پنجرهها را باز كنيد تا بتوانيد بهطور طبيعي هواي محل کار را تهويه كنيد .اگر اين
امكان وجود ندارد ،مطمئن شويد كيفيت هوا بهطور مرتب و منظم ارزيابي ميشود ،تا
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از « سندرم ناخوشي ساختمان» 28جلوگيري كنيد.

محصوالت و تجهیزاتی را خريداري كنيد كه در آنها فرمالدئيد (موجود در چوب
بهکار رفته در کفپوشها و تجهیزات چوبی و مبلمان اداری) ،تريكلرو اتيلن و يا بنزن
(که از بعضی جوهرها ،رنگها ،روغنهای جال ،برخی پالستیکها و مواد شیمیایی آزاد
میشوند) كم باشد و يا اص ً
ال وجود نداشته باشد.
مواد پاككنندهاي را استفاده نمائيد كه تركيبات فرار كمتري دارند ،زیرا گازهای
حاصل از بهکارگیری مواد تمییزکننده هوای محیط داخلی محل کار شما را آلوده نموده
و باعث آزردگی چشمها ،بینی ،ریهها و نیز تشدید آسم و حساسیتها میشوند.

ب) استفاده از گیاهان و ایجاد فضای سبز

فضاهای سبز داخل آپارتمان و محیط کار جذاب ،مزاياي بسياري براي پرسنل و
مشتریان داشته و همچنين نماي داخلی و خارجی محل کسب و کار را ارتقاء میبخشد.
تا حد امکان در اطراف محل کارتان فضای سبز ایجاد کنید و گلدان نگه دارید.
درختان خزانكننده را نزديك پنجرهها بكاريد تا در زمستان از نور بهره ببريد و در
تابستان سايه داشته باشيد.
از پوشش گياهي مناسب براي فضاهاي محل کار خود استفاده كنيد (نياز آبي كم،
مقاومت در برابر شرايط آب و هوايي نامساعد و آلودگيها ،غیر آلرژیزا).
از گياهان تصفيهكننده هوا در اطراف میز کار و در کنار پنجرهها در محل کار خود
استفاده كنيد .اگر نور بيشتري در محل کار داريد ،از گياهان با برگهاي پنجهاي و
گلدار استفاده كنيد.
کارکنان را برای نگهداری گیاهان در محل کار ترغیب کنید .زیرا عالوه بر پاکیزگی
هوا ،محیط کاری را تلطیف و فضای مطبوعتری ایجاد و باعث بهبود روحیه کارکنان و
مراجعین میشود.

پ) آلودگی امواج

امواج الکترومغناطیس ناشی از سیستمهای وایرلس (بیسیم) ،آنتنهای سیستمهای
مخابراتی ،بیسیم ،موبایل ،اینترنت و ميدانهاي الكترومغناطيس دستگاههایی نظیر
رایانه و فتوکپی ،بر سالمتی انسان تاثیرگذار میباشند و باید میزان آنها در محیطهای
28- Sick Building Syndrom
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کار اندازهگیری و کنترل شود.
تا حد امکان فاصله خود را از منابع تولید ،انتشار و دریافت امواج الکترومغناطیس
رعایت کنید  .
ایجاد فضای سبز در محیطهای کار و نیز کاشت درختان در محوطههای بیرونی
اطراف در جذب و کاهش امواج تأثیرگذار است.

ت) آلودگی صوتی

تراز صوتی را در محیط کار کاهش دهید؛ شاغلین این حرفه (شغل آرایشگری و
پیرایشگری) ناخواسته در معرض ترازهای باالی صوت قرار دارند .دقت کنید که تراز
صوت ایدهآل برای این نوع محیطهای کاری ،حداکثر  75دسیبل ( )dBو آنهم برای
مدت  8ساعت است .با روشهای ذیل میتوانید تراز صوتی را در محل کار خود کاهش
دهید:
ـ از مواد جاذب صوت در سقف و یا دیوارهای محل کار استفاده کنید .بسیاری از این
مواد قابل حمل بوده و نصبی آسان دارند .در صورتی که محل کار متعلق به شما نیست
و آن را اجاره کردهاید ،میتوانید آنها را به مکان جدید منتقل کنید.
ـ همکاران را در خصوص آرام صحبت کردن ،کاهش آلودگی صوتی و حفظ آرامش
محیط کار آموزش دهید.
ـ درجه صدای وسایل صوتی و تصویری را باال نبرید.
ـ از وسایل برقی که آلودگی صوتی باالیی دارند استفاده نکنید و آنها را جایگزین کنید.
ـ از پنجرههای دوجداره و موانع یا عایقهای صوتی برای کنترل آلودگی صوتی ناشی
از محیط اطراف استفاده کنید (به خصوص در مورد ساختمانهایی که در مجاورت
بزرگراهها و خیابانهای پرتردد قرار دارند).

◾ میتوانید با نصب اپلیکیشنهای گوناگون به روی گوشی همراه هوشمند خود ،میزان
سروصدای محیط کار را اندازهگیری نمایید و با استاندارد مقایسه کنید .این برنامهها به
طور رایگان به روی گوشیهای هوشمند نصب میشوند و کار کردن با آنها بسیار ساده
است و دیگر نیازی به استفاده از دستگاههای مهندسی و گرانقیمت برای اندازهگیری و
سنجش صوت نیست  .
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شکل  .9انواع اپلیکیشنهای کاربردی و قابل نصب به روی گوشیهای
هوشمند بهمنظور سنجش تراز صوت در محیطهای کاری

در شرایطی که امکان کاستن از تراز صوتی وجود ندارد و یا آنکه نمیخواهید در معرض
صدای شدید قرار گیرید ،میتوانید از وسایل حفاظت فردی که در ذیل ارایه شده است،
استفاده کنید.
حفاظ
توگوشی
Ear plugs

این نوع گوشیهای حفاظتی در
داخل کانال گوش قرار میگیرند،
آنها به صورت یکبار مصرف
و چندبار مصرف در بازار عرضه
میشوند.

حفاظهای توام
یا ترکیبی
Semi - insert

ترکیبی از حفاظ روگوشی و توگوشی است .این نوع
گوشیها مانند حفاظ توگوشی در داخل کانال گوش
قرار میگیرند ،با این تفاوت که انتهای هر یک از
توگوشیهای چپ و راست ،با استفاده از یک پیشانی
بند سفت و سخت ،به یکدیگر اتصال دارند.
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ث) عایقکاری محل کسب و کار

اطمينان حاصل كنيد كه ساختمان بهطور مناسب و براساس مالحظات و ضوابط
موجود عايقكاري شده باشد .عايقكاري سبب صرفهجويي در ميزان مصرف انرژي شده
و محيط سالمتر و مناسبتري را فراهم ميآورد .بخش عمده حرارت از طريق سقف به
هدر ميرود ( )%42و پنجرهها ( ،)%12شكافها ( )%12و كف ساختمانها و دفاتر نيز
( )%10در هدر رفت انرژي نقش دارند.

بهمنظور عايقكاري ،مواد طبيعي و بازيافتي توصيه ميگردند .از قبيل كاغذ و مقوا و
 ،...ولیکن باید دقت کرد که از عایقهای دارای آزبست استفاده نشود.

نصب دربهای اتوماتیک در ورودی و خروجی محل کار ،عمدتاً منجر به خروج گرما
و سرما در هر بار ورود و خروج شده در نتیجه باعث اتالف انرژی خواهد شد.

ج) جستوجوي راههاي بهينه براي خشك كردن دستها

ارائه روشهاي سازگار به لحاظ محیطزیستی براي خشك كردن دستها ميتواند دشوار
باشد .قطعاً در اينجا بهداشت مساله مهمي است .برای انتخاب گزينه مناسب ،الزم است تا
مواردی نظیر میزان مصرف انرژي ،مصرف آب ،قدرت پاككنندگی و توليد مواد زائد كمتر را
مورد توجه قرار دهید و گزینههای را بر این اساس با یکدیگر مقایسه کنید.
ـ حولهها

حولههاي كتاني و يا پارچهاي به ويژه اگر شخصي باشند ،از جمله بهترين گزينهها هستند.
ـ دست خشككنهاي برقي

تعبيه دست خشككنهاي برقي با مصرف بهينه انرژي ،مواد زائد و نياز به شستوشو
يا خشك  كردن حولهها را كاهش خواهد داد .خشككنهاي جديد از مدلهاي قديمي
كممصرفتر و كارآمدتر هستند .هنگام خريد آنها نرخ مصرف انرژي دست خشككنها را
مقايسه كنيد.
ـ دستمال كاغذي (حولههاي كاغذي يكبار مصرف)

گاهي اوقات از حولههاي كاغذي يكبار مصرف به عنوان بهداشتيترين گزينه برای خشك 
كردن دستها ياد ميشود .هر چند حوله كاغذي توليد زباله كرده و اگر به درستي مديريت
نشود ،ميتواند ايجاد زباله فراوان نمايد و همچنین منجر به قطع درختان بیشتر خواهد شد.
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 -1-3راهکارهای مدیریت پایدار در ورزش

الزم است تا اصول مديريت سالم محیطزیستی در تمامي رويدادهاي ورزشي تضمين
گردد .هر چند رويدادهاي ورزشي بزرگ مقياس معموالً نگراني درباره حفاظت محیطزیستی
را افزايش ميدهند ،فعاليتهاي كوچكتر نيز به دليل آلودگي و تخريبي كه ممكن است ايجاد
نمايند ،بايد بر اين مسائل تمركز كنند .هدف آن است که هر شخص ،باشگاه و يا سازماني
در راستای كاهش اثرات محیطزیستی مربوط به خود ،حتي با اقداماتي كوچك گام بردارد.
 -1-1-3اصول حفاظت محیطزیستی
بهمنظور در نظر گرفتن نگرانيهاي محیطزیستی
در هر سطحي از فعاليتهاي ورزشي ،الزم است
مفاهيم ذیل را به خاطر داشت:

اين اصول ميتوانند در تمام جنبههاي رويدادهاي
وزشي يا سازمانهاي ورزشي خصوص ًا در مراحل
اوليه برنامهريزي بهكار گرفته شوند .در اين
خصوص ،نكته شايان توجه اين است كه اقدامات
پيشگيرانه معمو ًال از اقدامات اصالحي ارزانتر
هستند ،بهطوري كه اقدامات اصالحي ممكن است
شامل بازسازي ،جنگلكاري و ماليات تصفيه مواد
زائد باشند.
◾ اقدامات پيشگيرانه

هنگام برنامهريزي برای يك رويداد ،اقدامات پيشگيرانه
محیطزیستی بايد در نظر گرفته شوند .هر چند باید
بيشتر بر تعديل روشها و رفتارها تاکید شود ،ولیکن
كاهش اثرات محیطزیستی بايد هدف اوليه باقي بماند.
اين اصل نيازمند آن است كه از اثرات محیطزیستی
حتي از آغاز هم اجتناب شود.

شکل  .10اصول حفاظت محیطزیستی

اگر اين امكان وجود ندارد ،اين قبيل اثرات بايد كاهش يافته و يا با ديگر محصوالت،
نظامهاي مديريتي يا فناوریها جايگزين گردد.
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◼ اقدامات اصالحي

همچنين اقدامات محیطزیستی بايد بهمنظور كاهش اثرات ،هم در هنگام رويداد ورزشي و
هم پس از آن به كار برده شود .اين به معناي بازيافت ،حذف و جبران است .مديريت رويدادها؛
بر تمام اقدامات الزم برای برنامهريزي ،سازماندهي و برگزاري يك رويداد ورزشي ،با هر اندازهاي،
داللت ميكند .تمام انواع رويدادها ممكن است به شكلهاي ذیل در نظر گرفته شوند:
•رويدادهاي بزرگ مقياس (بازيهاي المپيك ،بازيهاي دانشگاهي ،بازيهاي منطقهاي،
جامهاي جهاني و مسابقات قهرماني)،
•رقابتهاي ملي و محلي،
•رويدادهاي دانشگاهي و مدرسهاي،
•ورزش حرفهاي،
•برنامههاي تفريحي و آموزشي،
•آموزش در فضاي باز.
گامهاي زير بايد برداشته شوند:
◾ شرایط و تاثیرات محیطزیستی که توسط رویداد ایجاد شده است را تعیین کنید.
◾ اهداف را تعین کنید.
◾ راههایی را برای دستیابی به آن اهداف انتخاب کنید.

ارزيابي اثرات محیطزیستی ( 29)EIAروشهايي هستند كه سازماندهندگان را در
برنامهريزي و مديريت رويدادها به طريق سالم به لحاظ محیطزیستی ياري ميدهند .ارزيابي
اثرات محیطزیستی ،اثرات بالقوه يك  پروژه را بر مؤلفههاي مختلف محيطزيست از قبيل
آب ،خاك ،هوا ،مجموعه پوشش گياهي ،مجموعه پوشش جانوري و مديريت منابع بررسي
ميکند .انجام  EIAتضمين ميكند كه تاثيرات پروژه مذكور بهطور صحيح پيشبيني شده
است .معموالً ارزيابي اثرات محیطزیستی توسط گروهي از متخصصان محیطزیستی با توافق
مراجع ذيصالح اجرا ميگردد.

29 - Environmental Impact Assessment
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 -2-1-3کنترل و اجتناب از آلودگیهای محیطی

 -1-2-1-3کنترل کیفیت هوا در محیطهای سرپوشیده

موضوع کیفیت هوا در فضاهای سرپوشیده ،یکی از مواردی است که در سالهای اخیر
مورد توجه قرار گرفته است .شیوع روزافزون عارضههایی همچون «سندرم بیماریهای
ساختمانی» و «حساسیتهای محیط زیستی» عمده دلیل توجه به این موضوع بوده است .هوا
در فضای سرپوشیده عالوه بر آن که به خوبی تهویه نمیشود ،میتواند حاوی ذرات حاصل
از محصوالت پالستیکی و نفتی باشد که این روزها در دکوراسیون داخلی اکثر ساختمانها
بهکار رفته است .به این عاملها ،مواد آلی فرار ناشی از رنگها ،مواد پاککننده ،دستگاههای
فتوکپی و چاپگرهای لیزری ،همچنین عطر متصاعد شده از صابونها ،شامپوها ،نرمکنندهها،
خوشبوکنندههای هوا و عطرها و ادوکلنها را نیز باید اضافه نمود .این مواد به تنهایی و یا با
ترکیب با یکدیگر ،منبع بسیاری از حساسیتها و آلرژیهای محیطزیستی شناخته شدهاند.

کیفیت هوا در سالنهای سرپوشیده ورزشی مختص به همان محل خاص است .در
صورتی که ساختمانی که از سیستم مطلوب تهویه هوا برخوردار باشد و میزان انتشار ذرات و
بوی ناشی از رنگها ،روغن جال ،الکالکل ،مواد عایق ،پاک کنندهها ،اثاثیه و مبلمان و دود
سیگار در آن به حداقل برسد میتواند برای سالمت حاضران بیخطر باشد .ساختمانهایی که
موارد باال در آنها رعایت نشود ،میتواند موجب ابتالی ورزشکاران به سر درد ،آسم ،تهوع و
سرگیجه و بسیاری از بیماریهای دیگر شوند .دود سیگار انباشته شده در میدانهای ورزشی
که غالباً آن را «دود غیرمستقیم» مینامند ،در سالنهای سرپوشیده یا فضاهای غیرسرپوشیده ،
بزرگترین تهدید محیطزیستی برای سالمت ورزشکاران ،مسئوالن ،دستاندرکاران و
تماشاچیان محسوب میشود.

در المپیک زمستانی تورینو که در سال  2006در ایتالیا برگزار گردید ،محققان اقدام به
اندازهگیری دو نوع آالینده بسیار خاص در سالنهای برگزاری مسابقات نمودند .آنها بنزن 30و
فرمالدیید 31را به عنوان آالیندههایی خطرناک و کمتر شناخته شده که در فضای شهرها شایع
هستند به مدت یک سال ،مورد مطالعه قرار دادند .بنزن این قابلیت را دارد که در هوای یک شهر
افزایش یابد ،حتی اگر مقدار اولیه آن کم باشد .البته این امکان نیز وجود دارد که بر اثر واکنش
با فنول و کربویلها ،دچار تخریب فتوشیمیایی شده و میزان آن کم شود .مطالعات نشان داده
است که ساکنان شهرها ،حدودا ً  40درصد از بنزن را از طریق هوای بیرونی (فضای باز) و حدود
30- Benzene
31- Formaldehyde
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 31درصد را از طریق هوای داخلی (فضای بسته) و  19درصد را از طریق تردد با اتومبیل و نیز
 10درصد هم از طریق استعمال دخانیات اطرافیان ،دریافت میکنند .فرمالدیید؛ از واکنشهای
فتوشیمیایی ،به ویژه اکسیداسیون هیدروکربنها در حضور اکسیدهای نیتروژن حاصل میشود.
این ماده از سوی آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا ،به عنوان یک ترکیب سرطانزا شناخته
شده است .سازمان بهداشت جهانی ،حد مجاز این ماده را برای  30دقیقه در محیط بسته100 ،
میکروگرم بر مترمکعب اعالم نموده است .آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا 1 ،میکروگرم بر
مترمکعب را برای یک عمر به عنوان حد مجاز (مرز سرطان) اعالم کرده است .نتیجه تحقیقی که
در کشور پرتقال در سال  2014انجام شده است ،نشان داد که با وجود افزایش میزان آالیندههایی
نظیر  CO, VOCS, CO2در باشگاههای بدنسازی ،به محض به کار انداختن سیستمهای تصفیه
و تهویه هوا ( ،)HVACمیزان آالیندهها رو به کاهش گذارد.
 -2-2-1-3شاخص کیفیت هوا

بهطور کلي شاخص کيفيت هوا؛ شاخصي جهت پيشبيني روزانه کيفيت هوا است .اين
شاخص مردم را از کيفيت هوا (پاک بودن يا آلوده بودن آن) آگاه ميسازد و ميزان ارتباط آن
با سطوح سالمت را ارايه ميکند .این شاخص هشدارهاي الزم در رابط با تاثير هواي آلوده
بر سالمتي انسان را نشان ميدهد .شاخصی است که برای گزارش روزانه کیفیت هوا به کار
میرود و نشان میدهد که هوای اطراف چقدر تمیز یا آلوده است و چه اثراتی ممکن است بر
سالمتی انسان داشته باشد.
شاخص کیفیت هوا برای پنج آالینده اصلی هوا یعنی ذراتمعلق ،دیاکسید نیتروژن ،ازن
سطح زمین ،منواکسید کربن و دیاکسید گوگرد محاسبه میشود و کيفيت هوا را در شش
دسته که به سطوح مختلف سالمت انسان مربوط میباشد ،طبقهبندی میکند.
جدول  .17ارتباط شاخص کيفيت هوا با سطح اهميت بهداشتي و رنگهاي متناظر با آن
سطح اهمیت بهداشتی
پاك
قابل قبول
ناسالم برای گروه حساس
ناسالم
بسیار ناسالم
خطرناك

106

شاخص کیفیت هوا
0-50
5۱-100
10۱-۱۵۰
۱۵۱-۲00
۳۰۰-۲۰۱
۵۰۰-۳۰۱

بخش سوم :مالحظات اختصاصی

پاک :ميزان  AQIدر اين حالت بين  0و  50است .کيفيت هوا رضايتبخش است و
آلودگي هوا بيخطر يا کمخطر است .اين حالت را با رنگ سبز نشان ميدهند .در کشور ما
معموالً به این حالت وضعیت "پاک" و در سایر نقاط "خوب" اطالق میشود.

قابل قبول :ميزان  AQIدر اين حالت بين  51تا  100است .کيفيت هوا قابل قبول است،
اگر چه بعضي از آاليندهها ممکن است براي تعداد بسيار کمي از افراد با مالحظات بهداشتي
خاص همراه باشد .به عنوان مثال کساني که نسبت به ازن حساسيت ويژهاي دارند ،ممکن
است عالئم تنفسي از خود بروز دهند .اين حالت را با رنگ زرد نشان ميدهند.

ناسالم براي گروههاي حساس :ميزان  AQIدر اين حالت بين  101و  150است .بعضي
از افراد گروههاي حساس ممکن است اثرات بهداشتي خاصي را تجربه کنند .براي مثال
مردمي که داراي بيماري ريه هستند نسبت به عموم مردم خطرات بيشتري را از مواجهه با
ازن متحمل ميشوند ،اما مردمي که بيماري ريوي يا قلبي دارند خطر بيشتري را از مواجهه
با ذراتمعلق متحمل میشوند .ولي وقتي آلودگي هوا در اين سطح قرار دارد ،عموم مردم
تحت تاثير قرار نميگيرند .اين حالت را با رنگ نارنجي نشان ميدهند.
ناسالم :هر فردي ممکن است اثرات بهداشتي  AQIباال را زماني که مقدار آن بين  151و
 200است ،تجربه کند .اعضاي گروههاي حساس بيش از سايرين اثرات جدي را بر سالمت
خود تجربه ميکنند .اين حالت را با رنگ قرمز نشان ميدهند.

بسیار ناسالم :در اين حالت  AQIبين  201تا  300قرار دارد و هشداري براي سالمتي به
حساب ميآيد و بدين معني است که هر کسي ممکن است اثرات جديتري را بر سالمت
خود تجربه کند .اين حالت را به رنگ بنفش نشان ميدهند.

خطرناک AQI :در اين وضعيت از  300باالتر است و اخطاري جدي براي سالمت انسان
و اعالم وضع اضطراري است .در اين وضعيت احتماالً تمام افراد جامعه تحت تاثير قرار
ميگيرند .اين حالت را با رنگ خرمايي نشان ميدهند.
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جدول  .18پیشنهادهای کاربردی برای کاهش پیامدهای ناشی از آلودگی هوا
در فعالیتهای ورزشی

◾ برای انجام تمرینات ورزشی در شهرهای آلوده حتماً از تقویم محیطزیستی
استفاده شود و به شاخصهای کیفیت هوای روزانه توجه شود.
◾ بهتر است در شرایط ناسالم و بسیار ناسالم ،انجام تمرینات به فضاهای سربسته که
دارای سیستم تهویه و تصفیه هوا میباشند ،منتقل شوند.
◾ دود سیگار که در میادین ورزشی انباشته میشود ،ممکن است به عملکرد
ورزشکاران لطمه وارد سازد .منواکسید کربن یکی از هزاران ماده شیمیایی است که
از طریق سیگار کشیدن تولید میشود و حتی بر افرادی که در مجاورت دود سیگار
قرار میگیرند هم تاثیر منفی دارد.
◾ زمانهای مساعد برای اجتناب از اثرات زیانبار گاز ازن ،در صبح زود و هنگام شب
است .مقدار ازن در ساعت  3بعد از ظهر به اوج خود میرسد .البته در این هنگام
معموالً مقدار منواکسید کربن به پایینترین حد خود میرسد .منواکسید کربن در دو
زمان در طول شبانهروز به باالترین حد خود میرسد؛ حدود  7صبح و  8بعد از ظهر
که تقریباً با منحنی ازن در تضاد است .بدین ترتیب ،ورزشکار باید تصمیم بگیرد که
کدام آالینده برای او مهمتر است!! دلیل اصلی افزایش  COدر یک منطقه شهری،
تردد و حرکت اتومبیلها است و دلیل افزایش  O3شدت تابش اشعه فرابنفش
خورشید و مهیا شدن برای واکنشهای فتوشیمیایی است که تولید مه دود میکند.
◾ در سالنهای اسکی روی یخ ،برای آمادهسازی سطح یخ و صاف کردن آن از
ماشینآالتی استفاده میشود که گاز ( NO2دیاکسید نیتروژن) را وارد فضا میسازند
که میتواند موجب مسمومیت شرکتکنندگان و تماشاگران شود.
◾ در محیط سالنهای تیراندازی ،تولید سرب در اثر تجزیه گلوله و سوختن اجزای
سیبل ،مسمومیتهای زیادی را در بین مربیان و ورزشکاران سالنهای تیراندازی
موجب شده است.
◾ در هوای آلوده هر چه حجم هوای ریوی ورزشکاران باالتر باشد ،بیشتر تحت تاثیر
آالیندهها قرار خواهند گرفت.
◾ هر چه شدت تمرین باالتر رود ،تهویه دقیقهای نیز افزاشی مییابد ،در نتیجه
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آالینده بیشتری وارد سیستم تنفسی خواهد شد.
◾ از آنجا که در هنگام ورزش شدید ،تنفس بیشتر از طریق دهان انجام میگیرد،
در نتیجه موانع طبیعی موجود در بینی برای فیلتر کردن ذرات بزرگتر مورد استفاده
قرار نخواهند گرفت.
◾ اگر چه ماسکهای حساس به کربن برای ورزشکاران در محیطهای شهری آلوده
مورد استفاده قرار میگیرند ،ولی این ماسکها قادر به جذب تمام آالیندههای موجود
در هوا نیستند .همچنین ،الزم است فیلتر آنها بهطور مداوم تعویض شود.
◾ وجود گرده گیاهان و یا گردوغبار در هوا ممکن است سبب بروز واکنشهای
التهابی و حساسیت شود .قرار گرفتن مداوم در برابر مواد حساسیتزا ممکن است
باعث مزمن شدن و تداوم این عالیم شود.
◾ در نزدیکی جادهها و خیابانهایی که کامیونهای سنگین و اتوبوسها در حرکت
هستند ،ندوید.
◾ در مناطق حاشیهای و دور از مراکز صنعتی و پرترافیک شهر ورزش کنید.
در مناطق سبز و جنگلی و یا ساحل دریا ورزش کنید.
◾ در صورت بروز مشکل تنفسی شدید ،بالفاصله ورزش را متوقف کنید.
◾ در هنگام وزش باد ورزش کنید ،جریان باد ذرات بسیار ریز آالینده را با خود
میبرد.
 -3-2-1-3مدیریت آلودگی صدا در محیطهای ورزشی

آلودگی صدای ناشی از ورزش در زمینههای متعدد و متنوعی قابل بررسی است .در این
بخش به بررسی برخی از مهمترین فازهای تولید صدا در ورزش پرداخته میشود.
الف) فاز ساختمانی

بخشی از آلودگی صوتی منتشر شده در ورزش ،به فاز ساختمانی و زمان احداث فضاها
و اماکن ورزشی مربوط میگردد .این مرحله ،ناخواسته دارای تراز صوتی باال و طوالنیمدتی
است .همانطور که در بخشهای پیشین ارایه شد ،متناسب با نوع عملیات و ماشینآالت
مورد استفاده تراز صوتی منتشر شده نیز متفاوت خواهد بود .تراز صوتي ايجاد شده توسط
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ماشينآالت ساختمانی ،عمدتاً بين  70تا  100دسيبل ميباشد .بنابراين تردد و فعاليت اين
گونه ماشينآالت ،بيشترين ميزان سر و صدا را توليد خواهد نمود .به جز ماشینآالتی که انواع
آلودگیهای صوتی را تولید میکنند ،انجام یک سری از فعالیتهای ساختمانی نیز در طی
عملیات پروژهها آلودگی صوتی ایجاد میکنند.
فعالیتهایی نظیر پاکتراشی اراضی
که در اثر فعالیتهای ساختمانی
ایجاد میشود ،حدود  83دسیبل
صدا تولید خواهد نمود .فعالیتهایی
نظیر پیریزی در شرایطی که تمامی
تجهیزات در سایت در حال استفاده
باشند 88 ،دسیبل و در شرایطی که
حداقل تجهیزات مشغول به کار باشند
 75دسیبل صدا تولید خواهد نمود.

شکل  .11مراحل ساخت استادیوم فوتبال میجسکی در
لهستان؛ تراز صوتی میانگین  dBA90در مدت  6ماه
سبب ایجاد مزاحمت برای ساکنین اطراف شده بود.

در صورتی که هیچ گونه تداخل صوتی وجود نداشته باشد تراز صدای محیط در اثر
فعالیتهای ساختمانی در فاصله  15/24متری میتواند به  89دسیبل افزایش یابد .بهطور
معمول ،سطح صدای تولید شده توسط بیل مکانیکی معادل  72-93دسیبل ،میکسر معادل
 71-90دسیبل ،بولدوزر معادل  87-102دسیبل و کامیونها  70-96دسیبل است.
این نوع از آلودگی صدا ،نوعی از مزاحمتهای محیطی تلقی میگردد که در بلندمدت
توانایی اثرگذاری نامطلوب بر ساکنین و مناطق همجوار را دارد.
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در برخی مواقع ،سر و صدای تولیدی،
سبب مهاجرت پرندگان و سایر حیواناتی
میگردد که در اطراف سایت سکونتگاه
دارند .همچنین؛ شکایت مردمی که در
اطراف سایت سکونت دارند ،منجر به
پیگیری قضایی و طرح دعاوی در محاکم
میگردد.
شکل  .12ماشینآالت و تجهیزات ساختمانی
دارای تراز صدای باالتر از استاندارد هستند.

به منظور اجتناب از ایجاد انواع مزاحمتها در هنگام فعالیتهای عمرانی مجموعههای
ورزشی ،اصول مکانیابی را مدنظر قرار میدهند .بر همین اساس ،یکی از گامهای مهم در
پروژهها ،انجام مطالعات مکانیابی است که هدف از آن ،دستیابی به گزینه مکانی بهینه برای
پروژه مورد نظر است.
مکانیابی بهینه با فاکتورهای متعددی مترادف است .از آن جمله:

● یافتن مکانی که حداقل پیامدهای ناشی از آلودگی هوا را بر ساکنین مناطق اطراف
داشته باشد؛
● یافتن مکانی که حداقل اثرات ناشی از آلودگی صدا را بر ساکنین مناطق اطراف
داشته باشد؛
گاهی الزم است تا یک مجموعه
ورزشی مورد بهسازی ،نوسازی و یا
تغییر کاربری قرار گیرد .در این صورت
نیز اصول مهندسی محیطزیست به
کمک مهندسی عمران آمده و منجر
به کاهش اثرات منفی خواهد شد.
شکل  .13ترمیم و بازسازی یک استادیوم کوچک محلی در
مجاورت ساختمانهای مسکونی میتواند سبب ایجاد انواع
مزاحمتها از جمله آلودگی صدا و هوا گردد.
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شکل  .14نمایی از احداث ورزشگاه نیوکمپ
(اسپانیا) و توجه به مکانیابی سایت و عدم
مجاورت با مناطق مسکونی

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

ب) فاز بهرهبرداری

این بخش ،مربوط به زمانهای برگزاری مسابقات ،رویدادها و اردوهای ورزشی است .در
این مرحله ،متناسب با ابعاد و زمان برگزاری رویداد امکان ایجاد اثرات مختلف فراهم است.
بهطور مثال؛ برگزاری رویدادی بزرگمقیاس نظیر بازیهای المپیک و یا جام جهانی فوتبال،
اثرات و پیامدهای بسیار متنوع و متعددی بر محیط برگزاری و محدوده پیرامونی خواهند
داشت .در حالی که برگزاری یک مسابقه فوتبال یا والیبال در سطح لیگ داخلی یک کشور،
اثرات بسیار محدودتر و کوتاهتری را در بر خواهد داشت.
البته؛ نکته حایز اهمیت نوع ورزش و
جمعیت (تماشاگران) متاثر از آن میباشد.
بهطوری که یک مسابقه فوتبال و یا تنیس
در یک شهر پرجمعیت که رشته ورزشی
مورد نظر دارای طرفداران بیشماری در
آن منطقه میباشد ،همواره کانون تولید
انواع آلودگیها و مزاحمتها میباشد.
این موضوع به ویژه در هنگام تخلیه ورزشگاه و خروج جمعیت به خیابانها و معابر اطراف رخ
میدهد .در اصل ،در دو مرحله آلودگی صدا سبب ایجاد مزاحمت میگردد:
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الف) در زمان برگزاری مسابقه ورزشی و در داخل استادیوم؛

ب) در هنگام اتمام مسابقه ورزشی و خروج تماشاگران از استادیوم.

کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند که تراز صوتی ایجاد شده توسط وسایل تولید
صدا (بعضاً موسیقی) در هنگام برگزاری مسابقه ورزشی نهتنها باعث بر همخوردن تمرکز و
توجه ورزشکار میشود ،بلکه سبب ایجاد مزاحمت برای سایر تماشاگران نیز میباشد .از اینرو،
در برخی از رشتههای ورزشی نظیر :تنیس ،بدمینتون ،گلف ،بیلیارد ،جودو و  ...تماشاگران
و مربیان بههیچ عنوان مجاز به ارایه توصیه و یا تشویق در هنگامی که مسابقه در جریان
میباشد ،نیستند و صرفاً در زمان توقف بازی میتوانند به شکل ساده و مختصر اقدام به تشویق
نمایند .البته این مساله در رشتههای ورزشی فوتبال ،بسکتبال ،والیبال ،کشتی و  ...متفاوت
و گاهی متضاد است.

شکل  .16انواع آالت موسیقی و تشویق توسط تماشاگران و طرفداران در داخل اماکن ورزشی مورد
استفاده قرار میگیرد که در بسیاری از مواقع تراز صوتی باالتر از استاندارد دارند.
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پ) در زمان گردشگری ورزشی
گردشگری ورزشی بهعنوان یکی از
جذابترین و پرطرفدارترین شاخههای
گردشگری در سطح جهان مطرح
است .همانند سایر انواع گردشگری ،این
نوع نیز دارای جنبههای مثبت و منفی
متعددی است .در صورتی که مالحظات
محیطزیستی در این قبیل فعالیتها
رعایت نشود ،گردشگری ناپایدار شکل
میگیرد که در بلندمدت سبب پیامدهای
ناگواری بر جامعه میزبان خواهد بود.

شکل  .17عدم رعایت ظرفیت برد یکی از
جنبههای منفی گردشگری ناپایدار است.

تحقیقات جدید نشان میدهند که زندگی کردن در مناطقی که سر و صدای زیادی دارد
احتمال ورزش کردن در ساکنان را کاهش میدهد .آلودگی صوتی بر کیفیت خواب افراد تاثیر
نیز میگذارد و کیفیت خواب تاثیر مستقیم بر تمایل فرد به ورزش کردن دارد .نداشتن فعالیت
فیزیکی و ورزش نکردن یکی از معضالت قرن است و محققان درصدد هستند راهی برای بر
طرف کردن آن پیدا کنند .کاهش آلودگی صوتی در شهرها و کاهش میزان ترافیک میتواند
در حل کردن این معضل کمک کننده باشد .یکی از رویکردهای جدید در مدیریت ورزشی،
مدیریت پایدار ورزش میباشد که به نفع تمام گروهها اعم از مردم ،ورزشکاران و طرفداران
محیطزیست است .ورزش میتواند در عین حال همگانی ،ثمربخش و از نظر محیطزیستی و
اجتماعی پاسخگو باشد .دستیابی به این مهم ،به عوامل ذیل نیازمند است:
●
●

درک مفهوم ورزش پایدار و تعهد در قبال هدفهای آن؛
ارایه اصول و نظامی هدایتگر که به دستیابی به یک ورزش پایدارتر منجر شود؛

● تفهیم موضوع انجام فعالیتهای ورزشی به شیوههایی مناسبتر برای جامعه جهانی؛
● استفاده از ابزار مناسب برای کمک به برنامهریزی بهتر و استفاده معقوالنهتر از
مواد و فناوریها.
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برخورد منطقي با مسئله كنترل صدا از اهميت خاصي برخوردار است .مرحله نخست براي
تشخيص سر و صداي موجود ،اندازهگيري ميزان صدا و تعيين مهمترين منابع توليد آنها
ميباشد .در اكثر موارد چندين منبع توليد صدا بهطور همزمان وجود دارند .در صورتي كه
پروژههاي تأسيسات صنعتي و يا غيرصنعتي در مرحله برنامهريزي باشد ،ميبايد ميزان توليد
صدا توسط منابع مذكور پيشبيني گردد .مرحله بعد شامل تعيين ميزان مشخص و قابل قبول
صدا براي يك موقعيت به خصوص ميباشد و بدين ترتيب ميتوان ميزان كاهش صوت برای
بهدست آوردن صداي قابل قبول را تعيين نمود.
ميزان استاندارد قابل قبول صدا به عوامل متعددي بستگي دارد كه از آن جمله ،حفظ
سالمتي ورزشکاران ،تعيين ميزان شدت صوت قابل قبول براي مشتريان و جلوگيري از ايجاد
ناراحتي براي عموم ميباشد .الزمه ميزان كاهش سر و صدا ،تغييراتي در منبع مولد صوت و
يا تغيير مكان آن را ايجاب مينمايد .پس از تعيين ميزان كاهش شدت صوت مورد نياز ،بايد
از اصول مهندسي جهت كنترل سر و صدا ،بهمنظور تأمين كاهش مورد نظر استفاده شود .در
اين مرحله بايد عوامل متعدد ديگري نيز نظير هزينه ،خطرات آتشسوزي ،مسائل ايمني و
اثرات سيستم بهكار گرفته شده بر فرآیند توليد ،مورد ارزيابي دقيق قرار گيرند.
مرحله بعدي شامل ارزيابي كيفيت و ميزان تأثيرپذيري سيستم كنترل در صورت نصب
خواهد بود .در صورتي كه اين ارزيابي منفي باشد ،بايد فرآيند بررسيها كه شروع آن از قسمت
طراحي ميباشد مجددا ً تكرار شود .معموالً برای كنترل منابع توليد صدا ،روشهاي مختلفي
وجود دارد كه بعضاً ميتوان آنها را بهطور همزمان مورد استفاده قرار داد .بدين ترتيب در صورتي
كه بهكارگيري يك طرح ،كاهش مورد نظر را تأمين نسازد ،نيازي به تكرار كامل طراحي نيست،
بلكه در اكثر موارد ،نياز به يك كار تكميلي و يا افزودن سيستمهاي اضافي خواهد بود .صدای
منتشر شده از منبع میتواند توسط یک یا تمامی روشهای زیر کنترل شود:
1ـ کاهش صدا در منبع  -کنترل صدا در مبداء 	
2ـ مختل کردن مسیر صدا  -کنترل صدا در مسیر
3ـ حفاظت از شنونده  -کنترل صدا در محل دریافت
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ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎي ﻓﻨﯽ و
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

بهطور کلی روشهای رایج کنترل
صدا شامل موارد ذیل میباشد:
کنترلهای فنی و مهندسی؛
کنترلهای مدیریتی؛

کنترل صدا با استفاده از وسائل
حفاظت فردی (کوتاهمدت).

ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

اﺳﺘﻔﺎدهازوﺳﺎﯾﻞ
ﺣﻔﺎﻇﺖﻓﺮدي

شکل  .18روشهای اصلی کنترل صدا در
محیط کار و فضاهای ورزش

اصول اساسی کنترل صدا به روش فنی شامل:
کنترل صدا در منبع تولید (فونداسیون ،استفاده از مواد جاذب و محوکننده) ،کنترل یا
کاهش صدا در مسیر انتشار صوت از منبع تا شنونده ،کنترل یا کاهش صدا در محل گیرنده
(شنونده).
◼ کنترل صدا در مبداء

الف) کاهش نیروی ضربه /تکانه :صدای ضربهای توسط وزنهها ،دوچرخههای ثابت،
تردمیلها ،ضربات به کیسه بوکس و  ...است .این صدا میتواند از طریق متعادلسازی فاصله
ضربه و پوشش ضربهای به وسیله الستیک یا موادی از این قبيل کاهش یابد.

شکل  .19استفاده از وسایل ورزشی مجهز
به سیستم صداگیر در باشگاههای ورزشی
کمک ویژهای به کاهش نوفه خواهد کرد.
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ب) متعادلسازی توده متحرک :برخی صداها توسط هجوم یا تخلیه ناگهانی هوا ایجاد
میشوند .مثل فنهای تهویه ،وسایل گرمایشی و سرمایشی داخل سالنهای ورزشی ،این نوع
صدا بهدلیل تخلیه حجم زیادی از هوا داخل یک مسیر بسته ایجاد میشود .بنابراین؛ میتواند
از طریق کاربرد صدا خفهکنها که اتاقکهای وسیع ساده برای کاهش سرعت هوای خارج
شده هستند ،کاهش یابد.

شکل  .21کاربرد انواع صداگیر (صدا خفهکن) در اگزوز موتورسیکلت و
اتومبیلهای مسابقات ورزشی امکان کاهش تراز صدا تا  40دسیبل را دارد.

◼ کنترل صدا در مسیر

اگر صدا نتواند در مبدا به سطح قابل قبول کاهش یابد ،باید در مسیر بین مبدا و شنونده
با استفاده از روشهای ذیل کاهش یابد.
الف) مکانیابی مناسب:

آلودگی صوتی میتواند از طریق منتقل کردن منبع به جایی دور از محوطه حساس،
کاهش یابد .در صورتی که در هنگام ساخت فضاهای ورزشی به اصول علم آکوستیک توجه
شود ،امکان مدیریت و حذف صداهای ناهنجار به میزان زیادی میسر است .این مهم از طریق
بهکارگیری اصول مهندسی در ساخت و طراحی مجموعههای ورزشی و نیز بهکارگیری وسایل،
مصالح و تجهیزات داخلی برای کنترل صدا انجام میشود.
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طراحیآکوستیکی(باتوجهبهزمان
ساخت مجموعه) تا حدود زیادی
رعایت شــده است .فرورفتگی
استادیوم دوطبقه فوتبال در داخل
زمیــن در کاهش تــراز صدای
تماشاگران نقـش داشتـه است.

شکل  .22مجموعه ورزشی آزادی تهران در زمان ساخت،
باالترین استانداردهای محیطی را دارا بوده است .بهطوری
که فاصله مناسب از مراکز اطراف را در نظر گرفته و با ایجاد

فضای سبز مناسب کیفیت محیطی را ارتقا بخشیده است.

ب) سرپوشیده کردن:

 قرار دادن منبع صدادار در ساختمانهای (اتاقکهای) منفرد و جدا میتواند صدا را
کاهش دهد.
 دیوارهای ضخیم و مواد سنگین مؤثرتر هستند .یک دیوار  25سانتیمتری سطح صدا را
 45دسیبل کاهش دهد.
 دیوارهای دوجداره که بین آنها هوا قرار گرفته میتواند مؤثرترین مانع باشد .هر چه فضا
دارای هوا بیشتر باشد ،صدای کمتری انتقال مییابد.

شکل  .23فرم سوله و عدم استفاده از مصالح مناسب و جاذب صوت ،سالنهای
ورزشی را به کانون دریافت و انعکاس تراز صدای باال تبدیل میکند.
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پ) استفاده از عایقها و موانع اکوستیک:

کاهش صدا توسط یک مانع به دو عامل زیر بستگی دارد:
 -1اختالف مسیر موج صدا زمانی که از باالی مانع عبور میکند و به دریافتکننده
میرسد در مقایسه با حالتی که کام ً
ال در مسیر مستقیم حرکت کرده و به دریافتکننده
میرسد.
 -2فرکانس صدا (تواتر)؛ فرکانسهای پایین به سختی با استفاده از موانع کاهش
مییابد.
جایی که میزان زیادی انعکاس موج صدا وجود دارد ،استفاده از مواد جاذب آکوستیکی
به شکل دیوار (یعنی دیوارهایی که ابتدا با یک الیه ضخیم از پشم و سپس با یک ورقه
پلیاتیلن پوشیده میشوند) سطح صدا را بیش از  10دسیبل کاهش داده و صدایی را
که مستقیماً از منبع منعکس میشود ،کاهش نخواهد داد .یک دیوار سنگی میتواند یک
مانع محکم باشد .چنین عایقهای اکوستیکی میتوانند انتشار صدای مستقیم را بیش
از 15دسیبل کاهش دهند .کارآمدی آنها با افزایش فاصله منبع صدا از جسم عایق
کاهش مییابد .از نقطه نظر آکوستیکی ،کنترل موفقیتآمیز سر و صدای آزاردهنده در
باشگاههای ورزشی ،مستلزم اقداماتی است که نه تنها از انتقال نوفه هوابرد به واحدهای
مجاور جلوگیری کند ،بلکه از انتقال نوفه کوبهای فرکانس پایین از طریق دیوارهها و کف
نیز جلوگیری به عمل آورد.
در آوالوژی ،تاکنون چندین مطالعه موردی در این خصوص صورت پذیرفته است .این
مطالعات در مرحله پس از استقرار تجهیزات و افتتاح باشگاه و در نتیجه شروع شکایات
سایر ساکنان از انتقال صدا انجام شده است .نتیجهای که از این مطالعات بهدست آمد ،این
بود که در چنین شرایطی ،اگرچه با انجام برخی اقدامات ،میتوان انتقال نویز را تا حدودی
کاهش داد ،اما برای ایجاد بهبود قابل مالحظه ،بهگونهای که مشکل بهطور کامل برطرف
شود باید زمان دیگری انتخاب شود .در واقع غالب تمهیدات مورد نیاز ،باید در فرآیند
ساخت و ساز ساختمان یا مجموعه به عمل آید.
نوفههای تکرار شونده با امپدانس باال از دیگر نوفههای خروجی از باشگاهها بوده
که بر اثر زمین انداختن وزنههای سنگین توسط افراد یا جابهجایی وزنه در ماشینهای
وزنهبرداری یا ضربات کوبهای شدید ناشی از برگزاری کالسهای کراسفیت که افراد را به
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پرتاب وزنه یا مدیسینبال تشویق میکنند ،ایجاد ميشود .اگرچه ایده اولیه مناسب این است
که این باشگاهها در طبقه فوقانی واحدهای حساس به صدا قرار نگیرند ،اما مطالعات میدانی
صورت گرفته اثبات کرد که مشکل انتقال این نوع نوفه ،حتی میتواند به واحدهای جانبی یا
فوقانی نیز تسری پیدا کند (گاهی حتی چندین طبقه باالتر از محل استقرار باشگاه ورزشی).
ضربات کوبهای شدید ناشی از زمین انداختن وزنهها ،باعث به لرزه درآمدن سازه
ساختمان و تحریک فرکانس طبیعی آن شده و موجب تولید لرزش و نوفه قابل شنیدن در
همه جهات میشود .یک راه برای حل مشکل این نوفهها ،بهکارگیری مواد ارتجاعی مقاوم
میباشد تا تجهیزات ورزشی را از سازه ساختمان جدا کند .با این وجود ،حتی ضخیمترین
مواد  Underlayنیز که برای کاربردهای ورزشی طراحی شدهاند ،نمیتوانند اثرات ضربههای
شدید وارد شده به ساختمانهای سبکسازه را جبران نمایند .در واقع برخی از ساختمانها،
به دلیل سبک بودن سازه ،برای به اشتراک گذاردن بین واحدهای مسکونی ،اداری و
ورزشی مناسب نیستند .این مساله به دلیل شرایط ذاتی سازه سبک فوالدی یا کف سبک
سازهای ساختمان میباشد .در چنین شرایطی است که برخی فعالیتهای ورزشی با شدت
باال ،راهحلهای مقرون به صرفه را به چالش میکشند .بهعنوان مثال ،در برخی از انواع
ساختمانهایی که سطوح بتنی (کف شناور) ضخیمتر از  150میلیمتر ضخامت دارند ،در
صورت استفاده از نوعی کفپوش ورزشی مناسب در کف باشگاه ،کارکرد تردمیل یا انواع
فعالیتهای هوازی با شدت متوسط در این باشگاه که در طبقه فوقانی یک واحد اداری
قرار گرفته ،ممکن است بدون شکایت ساکنان این واحد انجام پذیرد .با این حال ،در یک
مطالعه دیگر ،مشخص شد که زمانی که یک باشگاه ورزشی با تجهیزات ورزشی طراحی
شده برای تمرینات با شدت باال ،در طبقه همکف یک ساختمان کمارتفاع ،درست در پایین
یک واحد اداری حساس به صدا قرار گرفت ،اثرات صدای ضربهای (نوفه کوبهای) ،مستقل
از نوع کفپوش انتخاب شده برای کف باشگاه ،به صورت بسیار ناخوشایند به ساکنان واحد
اداری فوقانی منتقل میشد و بنابراین مدیر باشگاه را مجبور به محدود کردن فعالیتهای
ورزشی افراد میکرد.
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شکل  .24در سالنهای بدنسازی و کراسفیت میزان تراز صدای تولیدی بسیار باال است
که با توجه به سرپوشیده بودن سالنهای ورزشی ،ضریب انعکاس صدا نیز افزایش مییابد.

باشگاههای ورزشی مساحت زیاد و سقف بلندی دارند و طراحی آنها به گونهای است
که به صورت ذاتی موجب تقویت صدا میشوند .عالوه بر صدای ناشی از کارکرد تجهیزات
ورزشی ،مکالمات بین ورزشکاران و مربیان و افتادن وزنههای سنگین روی زمین را نیز میتوان
به منبع تولید سروصدا اضافه نمود .این مشکالت صوتی در باشگاههای ورزش کراسفیت
بیشتر هستند .در این ورزش بهطور مدام افتادن وزنههای سنگین روی زمین رخ میدهد.
این امر ممکن است مشکالت بسیار زیادی در پی داشته باشد .تراز صوتی اندازهگیری شده
در باشگاههای بدنسازی در کشور انگلستان نشان داد که با افزایش تراز صوتی تا  85دسیبل
چندان نارضایتی از سوی ورزشکاران اظهار نشده بود .در حالی که با افزایش میزان تراز
صوت ،اعتراضها شروع گردیده و در  95دسبل شاهد سقوط وزنهها و عدم تمرکز و دقت
آنان گردید .شاکیان زیادی در داخل و اطراف باشگاههای کراسفیت وجود دارند که از صداها
ناراضی هستند .تنها ورزشکاران نیستند که از این صداها شاکی هستند .برای صداگیری کف،
بهترین گزینه استفاده از کفپوشهای ورزشی مانند تاتامی یا کفپوش گرانولی میباشد.
همچنین برای صداگیری دیوارها و سقف میتوان از عایقهای صوتی و پنلهای عایق صوت
استفاده کرد .سرمایهگذاران و مدیران و صاحبان امتیاز باشگاههای ورزشی میباید قبل از
افتتاح هر مرکز ،به ویژه باشگاههای بدنسازی پُرامکانات و طراحی شده برای فعالیتهای با
شدت باال ،محدودیتهای بالقوه مربوط به همجواری ،مکان جغرافیایی و نوع سازه ساختمان
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را در نظر بگیرند .زیرا همیشه امکانپذیر نیست که اثرات مخرب نوفههای کوبهای ،بهطور
موثر بهبود یابد.
ت) کمربند سبز:

ایجاد کمربند سبز به دور محوطههای مسکونی مثل یک مانع صدا عمل میکند .آنها
سطح صدا را از طریق جذب درون پوشش زمینی و شاخ و برگ درختان کاهش دهند.

شکل  .25استفاده از فضای سبز در اطراف و داخل مجموعههای ورزشی عالوه بر ایجاد سرزندگی محیطی،
سبب جذب آالیندههای هوا و در نتیجه کاهش آلودگی هوای محیط میگردد .همچنین توانایی کاهش
تراز صوتی دریافتی در محیط را دارد که در نتیجه میزان رضایت و راندمان ورزشکار افزایش مییابد.

◼ آکوستیک سالنهای ورزشی

سالنهای ورزشی به دلیل مساحت و ارتفاع زیاد سقف و استفاده از مصالح سخت
مانند سنگ و سرامیک ،نیازمند تکنیک آکوستیک هستند .دیوارهای موازی در سالنهای
بزرگ ،باعث ایجاد پژواک و بازتاب صدا میشوند.

شکل.26استفاده از پنلهای سقفی

برای کاهش تراز صوت و افت پژواک
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راهحل مناسب برای رفع بازتاب صدا استفاده از پنلهای آکوستیک میباشد .پنلهای
آکوستیک با جذب صدایی که به آنها برخورد میکند مانع از بازتاب صدا میشوند .کف
سالنها را نمیتوان با مصالح جاذب صدا پوشاند و بههمین دلیل باید این میزان جذب را در
دیوارها و سقف جبران نمود .پنلهای سقفی نقش مهمی در شکست صدا و جذب صدا دارند.
جدول  .19انواع فوم عایق صوتی

فوم عایق صوتی

یکی از محصوالت عایق صوتی که بسیار مورد استفاده قرار میگیرد ،فوم آکوستیک
پنل است .پنلهای جذب صدا محصوالت سبکتری هستند .این پانلها با قابلیت “کاهش
نویز” سطوح اتاق ،در مناطق بزرگتر مانند سالن اجتماعات ،سالنهای ضیافت و سالنهای
ورزشی ،بهطوری که همه میتوانند صداها را به خوبی درک کنند و از تماشای موسیقی و یا
مسابقه ورزشی لذت ببرند بدون آن که برای شنیدن صدا در تالش باشند .پنلهای کاهش
صدا ،متراکمتر و سنگینتر ،با جدا کردن دیوارها ،خاصیت عایق صدا را فراهم میکنند تا
یک طرف دیواره ،سطح سخت و غیرغلیظی را نشان ندهد .پنلهای صوتی فشرده شده،
امواج صوتی را کاهش میدهند تا نویز عمومی را کاهش دهند و بازتاب صدا در دیوارها را
در مناطق محصور محدود کنند .پنلهای صوتی برای استودیوهای ضبط صدا ،عایق صوتی
دیوار و سقف ،عایق اتاقهای کنفرانس و  ...استفاده میشود.
تابلوهای آکوستیک هنری
پنلهای آکوستیک هنری از فومهای عایق صوتی پر مخاطب است که قابلیت
سفارشیسازی دارد .ویژگی ساخت پنلهای آکوستیک:
 بهطور معمول ،بهترین پنلهای جذب صدا ،پنلهای صوتی فایبرگالس با پارچه پیچیده شده
هستند .این پنلها دارای کنترل نویز باالیی برای طیف گستردهای از صداها هستند و در سایزها
و رنگهای مختلف و با قیمتهای مناسب تولید میشوند.
 روکش تابلوهای صوتی را میتوان با انواع مختلف پارچه تولید کرد .با این حال ،پنلها اغلب
از پارچه بازیافتی تشکیل شده و طبق باالترین استانداردهای موجود در بازار تولید میشوند.

123

بسته شیوهانهماهی محیطزیستی فعالیتاه و مشاغل(فعالتاهی ورزشی)
پنلهای عایق صوتی پارچهای
پنلها را میتوان با سهولت روی یک دیوار یا سقف نصب کرد .عایق پتوی از جمله رایجترین
عایقهاست که بهعنوان عایق صوتی نیز استفاده میشود و به شکل رول و الیاف انعطافپذیر عرضه
میشود .این نوع عایقهای صوتی معمو ًال از جنس فایبرگالس ،پشم سنگ ،الیاف پالستیکی و الیاف
طبیعی مانند پنبه هستند.
پنل آکوستیک چوبی سوراخدار
پنلهای چوب آکوستیک سوراخدار سطح سر و صدای پیشبینی شده توسط بلندگوها و
نوازندگان را کاهش میدهند و بازتاب صدا را در یک ساختمان کاهش میدهد .تابلوها برای کمک
به جذب امواج صوتی از خیمهها استفاده میکنند و میتوانند از سقفها آویزان شوند تا سطح سر و
صدا را کاهش دهند.
عایقهای صوتی دورو صاف چسبدار
عایقهای صوتی  STIبرای عایقکاری صوتی دیوارهای مشترک ،کف و سقف آپارتمانها ،منازل
مسکونی ،محیطهای اداری ،فضاهای بازی و ورزشی استفاده میگردد .این عایقها در کاهش
صداهای انتقالی نقش بهسزایی را ایفا میکنند ،بهطوری که از  30دسیبل به باال امکان کاهش
تراز صوت را دارا هستند.

شکل  .28عایق صوتی  STI FLEXمناسب برای باشگاههای کوچک و محیطهای اداری و منازل

چ) کنترل صدا در محل دریافت کننده (شنونده)

وقتی کاهش سطح صدا عملی یا اقتصادی نباشد ،محافظهای گوش استفاده میشوند.
اینها قادرند سطح صدا را در گوش تا  10دسیبل کاهش دهند .معمولترین محافظهای
گوش ،گوشیهای  Plugو  Muffها هستند.
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◾ گوشیهای  Plugمستقیماً روی کانال گوش قرار گرفته و از الستیک ،پالستیک یا
پنبههای موماندود ساخته میشوند.
◾   گوشیهای  Muffبرجستگیهای پالستیکی هستند که از فوم موماندود پوشیده
شده و روی گوش قرار گرفته و با نوارهای (دستههای) متحرک به هم متصل شدهاند .اینها
بیشترین میزان کاهش صدا را دارند.
ورزشکاران میتوانند از این تجهیزات
در محیطهای ورزشی (هنگام تمرین و
حتی مسابقه) استفاده کنند .این وسایل
قادر هستند تا تراز صوت را حتی
به میزان  50دسیبل کاهش دهند.
شکل  .29انواع محافظهای گوش قابل
استفاده در محیطهای پر سروصدا

 -4-2-1-3مدیریت پسماند در فضاهای ورزشی

فعاليتهاي ورزشي به خصوص در مقياس بزرگ ،ميتوانند پسماند قابل توجهي را توليد
نمايند كه برخي از آنها آلودگی بصری را ايجاد نموده در حالي كه برخي ديگر از فعاليتها
اثر زيانبخش و پايداري بر محيطزيست و سالمت انسان دارند .توليد پسماند غيرقابل اجتناب
است وليکن مديريت سالم تضمين مينمايد كه ميزان پسماند در حد مشخصي محدود
ميشود.
اهداف آن است كه:
●

دفع مناسب پسماند تولید شده.

●

به حداقل رساندن آلودگی ناشی از پسماند.

اولویت اصلی در مدیریت  پسماند ،عبارت است از تالش برای کاهش تولید پسماندها،
تفکیک و جداسازی و قرارگیری بخشهای قابل بازیافت آنها در مسير مناسب چرخه بازيابي
و بازیافت مواد .در نهایت ،اولویت دوم ،استفاده از روشهای مدیریتی از قبیل سوزاندن ،دفن
بهداشتی و تصفیه میباشد.

125

بسته شیوهانهماهی محیطزیستی فعالیتاه و مشاغل(فعالتاهی ورزشی)
◼ ماندگاری زبالهها در طبیعت را برای مخاطبان بازگو کنید.

میتوان با ارایه آمار ،تصاویر و یا فیلمهای کوتاه آموزشی ،ماندگاری انواع زباله در طبیعت
را برای ورزشکاران بازگو کرد تا با جنبههای منفی و نامطلوب پایداری انواع پسماندها در
محیطزیست آشنا شوند .اینفوگرافیها و پوسترهای ترویجی ،میتواند به عنوان ابزار کمک
آموزشی استفاده شود.

شکل  .30زمان الزم برای تجزیه انواع زباله در اکوسیستمهای آبی

◼ پیامدهای رهاسازی پسماندها در محیط را بیان کنید.

در این خصوص الزم است تا تمامی پیامدهای بهداشتی ،محیطزیستی ،زیباییشناسی،
اقتصادی و اجتماعی رهاسازی و دفع غیر بهداشتی پسماند در محیط برای ورزشکاران بیان شود.
فراگیران باید درک کنند که رهاسازی
پسماند در طبیعت ،میتواند پیامدهای متعدد
و جبرانناپذیری در پی داشته باشد .این
عمل ،زندگی بسیاری از گونههای جانوری
و حتی گیاهی را به خطر خواهد انداخت.
آموزشگران میتوانند برای اثرگذاری بیشتر،
از تصاویر نهچندان خوشایند نیز بهره بگیرند.
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مکانهای آلوده به انواع پسماند و به ویژه
پسماند خطرناک (شیمیایی و عفونی) ،مکان
مناسبی برای بازی و تفریح کودکان و
نوجوانان نیست .این امر ،یکی از تهدیدهای
بالقوه در بسیاری از مناطق محروم در
کشورهای در حال توسعه است.
زباله رها شده در اکوسیستم ،بر جنبههای
زیباییشناختی محیط نیز تاثیر میگذارد.
مناطقی که دارای جاذبههای گردشگری
هستند و میتوانند از طریق جذب گردشگر،
فرصتهای شغلی و درآمدزایی ایجاد کنند ،در
صورت آلوده شدن به انواع زباله ،این فرصت
طالیی را از دست خواهند داد .رهاسازی
پسماند ،از کیفیت محیط خواهد کاست .تولید
بوی نامطبوع و انتشار حشرات مزاحم از جمله
پیامدهای ناشی از آن است.

◼ بر مصرف بهینه مواد تاکید کنید.

در ابتدا باید تفاوت میان مصرف بهینه و کم مصرف کردن را برای ورزشکاران شرح دهید.
سپس ،بر جنبههای مثبت مصرف بهینه تاکید ورزید و جنبههای منفی آن را به طور کامل
برای بیان نماید.
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اگر هر خانواده ایرانی فقط در هفته یک پالستیک کمتر مصرف کند،
ساالنه  816میلیون کیسه پالستیکی کمتر مصرف میشود.

شکل  .31نمونههایی از بازیافت لوازم و تجهیزات ورزشی
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شرکت نایکی متعهد شده است تا انتشار گازهای گلخانهای ناشی از عملیاتش را کاهش
دهد .همچنین تمامی جعبههای کفش این شرکت از مواد بازیافتی تولید شده و دارای 10
درصد وزن کمتری هستند .هیچ مواد چسبندهای در آنها به کار نمیرود و دارای جوهر
سازگار با محیطزیست هستند.
این لباسها از بطریهای پالستیکی بازیافت شده
ساخته شده است .شورتها  100درصد از پلیاستر
بازیافت شده ساخته شدهاند و تیشرتها  96درصد
و جورابها از  78درصد از این فناوری ساخته
شدهاند .بهطور متوسط هر لباس از  18بطری
بازیافت شده ساخته شده است و در طول 4
سال گذشته نایکی تقریب ٌا  2میلیارد از این بطریها را
در ساخت لباسها به کار برده است.

فلزات بسياري ميتوانند بازيافت شوند و در
برخي موارد ،ميزان بازيافت بااليي دارند .به
عنوان مثال در حال حاضر  67درصد از فوالد
قراضه ،بيش از  60درصد از آلومينيوم و 35
درصد از مس بازيافت ميشوند.
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◼ برنامههای نمادین ترتیب دهید.

انجام برخی از برنامههای نمادین ،نظیر :پاکسازی سواحل ،رودخانهها ،کوهستانها،
جنگلها و  ...میتواند عالوه بر رفع آلودگی از اکوسیستمهای طبیعی کشور ،سبب انتقال مفاهیم
و پیامهای ترویجی محیطزیستی به مخاطبان و ورزشکاران شود .بدین منظور و برای اثرگذاری
بیشتر ،میتوان از چهرههای سرشناس هنری ،ورزشی و اجتماعی دعوت به عمل آورد در برنامه
مورد نظر حضور داشته باشند .حتی میتوان این نوع از برنامهها را با فعالیتهای ورزشی و تفرجی
ادغام کرد .بهطور مثال :طراحی یک دوره مسابقه پالگینگ برای نوجوانان و جوانان  .

شکل  .32پاکسازی پارک ملی تندوره توسط ورزشکاران

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

شکل  .34جمعآوری زباله در سالن 12هزار
نفری آزادی تهران پس از پایان مسابقات

شکل  .35پاکسازی بندر انزلی توسط تیم ملی قایقرانی بانوان ایران
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شکل  .36پاکسازی ساحل قشم از زباله توسط انجمن ورزشهای موجسواری

شکل  .37برنامه پاکسازی دریاچه مجموعه ورزشی آزادی تهران توسط فدراسیون نجات
غریق و غواصی و قایقرانی ()1399
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◼ مشارکتهای اجتماعی را تقویت کنید.

نقش گروههای مختلف اجتماعی را در برنامههای مدیریت پسماند پررنگ کنید .دانشآموزان،
زنان خانهدار ،بازنشستگان ،ورزشکاران ،هنرمندان ،سایر افراد سرشناس ،جوانان ،معلمان و ...

شکل  .38برنامه پاکسازی سواحل قشم توسط
کمپینهایاجتماعی–محیطزیستیوبامشارکت
افــراد بومـی و چهـرههای سرشناس هنــری

شکل  .39پویـش مـردمــی نجـات ســواحل
این قبیل برنامهها به هیچ عنوان نباید جنبه اجبار
داشته باشد ،بلکه کام ً
ال انگیزشی صورت گیرند.

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

شکل .41پویش جمعآوری زباله توسط
دختران مدارس در استان مرکزی
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 -5-2-1-3مديريت آب و فاضالب

هنگام ورزش كردن ،آب براي رفع تشنگي ،شستوشو و احتياجات ديگر ،مورد نياز است.
برخي اوقات آب بخشي از وسايل و لوازم آن ورزش ميباشد.
اهداف آن است که:
●  برآورده ساختن احتیاجات آبی رویداد ورزشی ،بدون به خطر انداختن موجودي
آب منطقه.
●  حفاظت از منابع آب.
●  تصفیه آب.

شکل  .43طراحی و استقرار سیستمهای تصفیه فاضالب در مجموعههای ورزشی
سبب صرفهجویی در مصرف آب و استفاده بهینه از منبع خواهد شد.

◼ پیشنهادهايي براي مديريت كارآمد آب

الف) از اين كه آب تامين شده در بناي مربوطه داراي كيفيت خوبي است ،اطمينان حاصل
کنید؛ اگر اينطور نيست ،براي تصفيه آن اقدام كنيد:
•آب را از صافي بگذرانيد.
•آب را حداقل  5دقيقه بجوشانيد.
كنيد.

•از يد استفاده كنيد ( 2قطره در ليتر) يا قرص؛ كلر را اگر صددرصد نياز هست مصرف

ب) آب را به صرفه مصرف نماييد؛ بستن شيرهاي آب وقتي كه آب را استفاده نميكنيد
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سادهترين و مؤثرترين راه صرفهجويي آب است ،اعم از شستن دستها ،مسواك زدن و اصالح
كردن؛ شير آب را فقط زماني كه الزم است باز كنيد.
پ) آب مصرفي برای نگهداري امكانات ورزشي را کاهش دهید؛ بهطور مثال آب آبياري.
ت) برنامههاي مديريت سالم پايدار منابع آبي را تشويق نماييد كه مشتمل است بر:
•حفاظت از آب و شيوههاي بازيافت،
•از ريزشهاي آبي و جريانهاي هرزآب تصفيه شده مجدداً بهرهبرداري كنيد،
•طراحي معماري به گونهاي كه احتياجات آبي را كم كند،
•طراحي بنا و زيربنا در جهت جمعآوري فاضالب جهت بازيافت.
ث) مديريت فاضالب:
•از تصفيه فاضالب مطمئن شويد،
•كيفيت فاضالب تصفيه شده را بازرسي نماييد،
•اگر هيچ دستگاه تصفيه فاضالبي در محدوده شما در دسترس نيست ،سيستم
فاضالب را خودتان احداث نماييد (مناسب با هزينه پايين)،
•از آب تصفيه شده در آبياري زمين ،سرويس استحمام و غيره استفاده نماييد.
ج) مراقب سمومي كه ممكن است در بناي مربوطه باقي بمانند ،باشيد.

 -3-1-3طراحی و ساخت فضاهای ورزشی سبز

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

ﺑ ﻬﺮه ﺑﺮدار ي

ﺳﺎﺧﺖ

ﻃﺮاﺣﯽ

شکل  .44فازبندی پروژه احداث فضای ورزشی

134

اﻣﮑﺎن ﺳﻨ ﺠﯽ و
ﻣﮑﺎنﯾﺎ ﺑﯽ

بخش سوم :مالحظات اختصاصی
همانطور که در شکل مفهومی باال نشان داده شده است ،فرآیند ساخت شامل  4مرحله
اصلی میباشد که هر یک دارای اصول و ضوابط خاصی است .بهنحوی که عدم اجرای اصول
و ضوابط در هر مرحله (گام) منجر به تضعیف سایر معیارها خواهد شد .بر این اساس ،یک
ورزشگاه زمانی سبز قلمداد میشود که در تمامی مراحل ،اصول و معیارهای مورد نظر بهدقت
رعایت شده باشند.
الف) مکانیابی فضاهای ورزشی

موقعيت مكاني نكته حساس يك بنا يا رويداد ورزشي است .موقعيت مكاني نهتنها اثرات
محیطزیستی ،بلكه دسترسی آسان و نزديكي آن براي كاربران و اثرات زیباییشناسی آن را
مشخص ميكند .انتخاب مكان ميتواند تاثير منفي آن وسيله يا رويداد را كاهش داده و يا
تشديد نمايد .يك محل بيعيب از لحاظ محیطزیستی معموالً از لحاظ مالي نيز بيعيب است.
بايد معيارهاي انتخاب در طي فرايند تصميمگيري به كار برده شوند (به بخش دوم مراجعه شود).
هدف آن است كه:
● با انتخاب مناسبترين مكان ،اثرات محیطزیستی را كاهش داد.
● سرزمينهاي ويژه و اکوسیستمهای منحصربفرد را نگاهداري و حفاظت نماييم.
ب) طراحی و ساخت فضاهای ورزشي

ساختمانهاي ورزشي قابل رويتترين بخش هر رويداد يا سازمان ورزشي را تشكيل
ميدهند .موقعيت مكاني ،ساختار ،مصالح و فرآيندهاي مديريت آنها بهطور بالقوه منبع
مزاحمت و آسيب بااليي را تشكيل ميدهند .هنگامي كه اين قبيل رويدادها يا سازمانهاي
ورزشي بهصورت قابل قبول يا بهطور جدي برنامهريزي نميشوند ،اين آسيبها شامل اتالف
زمين ،آسيب به چشماندازها ،مصرف زياد انرژي ،آلودگي و اتالف منابع مالي ميباشند.
هدف آن است كه:
● از برگزاری مسابقات و اردوهای ورزشی در مکانهای نامناسب پرهیز شود.
● اثرات مربوط به موقعيت مكاني كاهش یابد (چشمانداز ،كاربري سرزمين).
● مصرف انرژي به حداقل برسد.
● آلودگي كم شود.
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همچنين برنامهريزي سالم به سازماندهندگان اجازه ميدهد بهواسطه پرهيز از بناهاي
با مساحت بيش از اندازه ،هزينهها را كاهش داده ،و عمليات و هزينههاي سربار را به حداقل
برسانند.
جدول  .20معیارها و ویژگیهای ورزشگاه سبز در فاز طراحی
معیار  /ویژگی

توضیح

انعطافپذیری

یک مجموعه ورزشی ایدهآل ،مجموعهای است که به گونهای طراحی شود تا
در برابر نیازهای متغیر و گوناگون قابل انعطاف باشد ،برای طراحان و معماران
حساسترین مرحله از بُعد اقتصادی طراحی مجموعههایی است که کاربرد
چندمنظوره دارند و میتوانند نیازهای متعددی را برآورده سازند .قطع ًا یک
مجموعه چندمنظوره دارای طراحی مناسب ،بسیار مفیدتر و اقتصادیتر از چند
مجموعه تکمنظوره و ارزان است .نمونههایی از این نوع طراحیها به شرح
ذیل هستند:
استادیومهای سرپوشیده دارای صندلی ،خطوط مسابقات دو ،دیوارهای صعود
غيرثابت و قابل تغییر؛
پیستهای غیرسرپوشیده قابل استفاده برای مسابقات اسکیت،
دوچرخهسواری و دارای زمینهای پوشیده از چمن برای مقاصد و بازیهای
گوناگون.

تداوم پایداری
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در طراحی هر مجموعه ،فرصتهای زیادی برای تداوم پایداری بیشتر وجود
دارد .یک ساختمان را میتوان به گونهای طراحی کرد که برای روشنایی و
گرمایش ،حداکثر استفاده را از نور خورشید داشته باشد .همچنین میتوان به
کمک درختان یا یک مانع در فصل سرما از هدررفت گرما جلوگیری کرد
و یا در آب و هوای گرم تا حد ممکن فضا را خنک نگه داشت .سیستمها،
ماشینآالت ،مواد و مصالح ساختمانی نیز به اندازه خود ساختمان از نظر
اقتصادی و محیطزیستی مهم و قابل توجه هستند .در بسیاری از موارد،
انتخاب گزینه بهتر محیطزیستی از هزینههای عملیاتی میکاهد .حتی اگر
هزینههای اولیه سرمایهای بیشتر باشند ،تاسیسات آب و انرژی یا عایقکاری
ساختمان ممکن است به تدریج و با گذشت زمان کارایی خود را از دست
بدهند .در برخی موارد ممکن است گزینهای به ارزانی یک شیوه یا کاالی
سنتی نباشد .فایده بیشتر آن گزینه میتواند وجود هوای پاکتر یا سالمتر با
داشتن سهمی کمتر در ایجاد مشکالت محیطی باشد.

بخش سوم :مالحظات اختصاصی

بهرهوری در انرژی

مهمترین گام در بهبود بازدهی و کارایی سیستمهای گرمایشی ،سیستم
تهویه هوا و سرمایشی (که  ۶۰درصد انرژی ساختمان معمولی را به مصرف
میرسانند) کاهش میزان نشت هوا است .با جلوگیری از نشت هوای بیرون
به داخل ساختمان و کاهش گردش هوا (اعم از هوای گرم یا سرد) میتوان
خروج و ورود هوا را در داخل ساختمان کنترل کرد .برای مسدود کردن راههای
خروج یا ورود هوا باید تمام اتصاالت میان یک سطح یا یک شیء با سطح یا
شیء دیگر را از نظر وجود ترک یا شکاف بررسی کرد .این بررسی پنجرهها،
دربها ،سیستم تهویه هوا ،اتصاالت و شکافهای میان دیوارها ،مسیرهای
نصب دستگاههای خنککننده و مجاری عبور سیستمهای برق ساختمان را
شامل میشود .شکافها و درزها را میتوان با انواع نوارها ،درزگیرها و عایقها
مسدود کرد یا از انواع مدلهای جدید و بیمنفذ استفاده کرد.

جدول  .21معیارها و ویژگیهای ورزشگاه سبز در فاز ساخت
در طي اين فاز ،ممكن است سوانح و اختالالت به وقوع بپيوندد ،مانند انتشار تصادفي
مواد سمي ،ترافيك فزاينده ،خاكبرداري ،يا سرو صدا .برنامهريزي بينقص و موشكافانه
براي ساخت و ساز نهتنها قادر به حفظ محيطزيست ،بلكه قادر به حفظ زندگي كارگران
و مردم مجاور پروژه نيز ميباشد.

◼ مراحل ساخت:
ساخت و ساز را در زماني انجام دهيد كه به افراد و حياتوحش استرس کمتری وارد
شود.
در صورت نياز ،عایقهای صوتی را نصب کنید.
براي مديريت خاك برنامهريزي كنيد.
از ماشينآالت مناسب استفاده كنيد.
تا حد امکان ،از مصرف مواد سمي اجتناب کنید.
برای مديريت تمام موادي كه در محل كار استفاده ميشوند برنامهريزي كنيد (انبار،
مصرف ،تخليه و تصفيه).
از اين كه پروژه مطابق با برنامههاي ساختماني است ،اطمينان حاصل کنید.
از تكنيكها و مصالح سالم به لحاظ محیطزیستی استفاده كنيد.
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◼ برنامهریزی برای ساخت:
ارزیابی نياز واقعي به بناي جديد،
فرصت استفاده يا بازسازي بناهاي موجود،
تعيين وسعت بنا،
تعیین كاربريها و نيازهاي آتي بعد از رويداد (در مورد رقابتهاي بزرگ ورزشي)،
استفاده از تأسيسات موقتي زماني كه نياز بعدي وجود ندارد (در مورد رقابتهاي
بزرگ ورزشي)،
انتخاب میان بناهاي تک يا چندمنظوره،
تنظیم برنامه مالي شامل هزينههاي ساخت و ساز ،نگهداري و بهرهبرداري،
اجتناب از ساخت و ساز غیرقانونی،
در نظر گرفتن نگرانيهاي مربوط به انرژي و به ويژه مالحظات حرارتي،
تشویق فنآوريهاي سالم به لحاظ محیطزیستی مانند انرژي خورشيدي و
پمپهاي حرارتي،
پیشبینی فاز عملياتي سالم به لحاظ محیطزیستی،
پیشبینی اقدامات جبراني و بازسازي در صورت نياز،
انتخاب مصالح ساختماني با مشخصات ذیل:
ـ مصالحي با كارآيي حرارتي مناسب.
ـ مواد بازيافت شده و مصالح قابل بازيافت.
ـ اقالم بادوام ،بهراحتي قابل تعمير يا قابل تعويض.
ـ مصالح عاري از فرآوردههاي خطرناك يا سمي.
انتخاب فرآوردههايي كه به مانند مواد زائد خطرناك نياز به دورريزي نداشته باشند،
استفاده از مصالح قابل دسترس در منطقه،
برنامهریزی برای يكپارچگي معماري با چشمانداز اطراف.
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پ) بهرهبرداری از فضاهای ورزشي

فاز بهرهبرداري معموالً طوالنيترين بخش در طول عمر يك بنا ميباشد .بنا با آب ،انرژي و
ديگر كاالها تامين ميشود ،تجهيزات نگهداري ميشوند و زبالهها دفع ميگردند .بنا ،تمرينها
و رقابتهاي ورزشي را ميزباني مينمايد .امكان آن وجود دارد كه براي تمامي اين فعاليتها
«گامي سبز» اختيار نمود.
مراحل:

صرفهجويي در مصرف انرژي با:

	-سيستمهاي سرمايش ،گرمايش و تهويه
	-سيستمهاي روشنايي
	-سيستمهاي آب گرم
	-تجهيزات

كاهش خطر ناشي از مواد شيميايي:

	-براي مواد شيميايي خطرناك جايگزين يافته يا از آنها اجتناب كنيد.
	-آنها را به دقت انبار كنيد.
	-شیوهنامههای مصرف و قوانين بهداشت و ايمني محلي را دنبال كنيد.
	-اطمينان حاصل كنيد كه به روش مناسب به لحاظ محیطزیستی دفع و
تصفيه ميگردند.
سر و صدا و اغتشاشات را كم كنيد.

 -1-3-1-3فضاها و تاسیسات ورزشی ویژه

فضاها و تاسیسات ساختمانی به لحاظ اثراتي كه بر محيطزيست ايجاد ميكنند ،متفاوت
هستند.
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جدول  .22مالحظات محیطزیستی برای فضاها و تاسیسات ورزشی ویژه

زمينهاي بازي روباز (چمن ،پوششهاي مصنوعي ،زمينهاي تنيس و غيره)
گونههاي چمن بومي را انتخاب کنید كه نياز به آب كمتري دارند.
آبياري در خالل فصل خشك را كم كرده و از سيستمهاي آبياري كه تبخير (پخش)
را محدود ميکنند ،استفاده كنيد و در طول خنكترين زمان روز آبياري را انجام
دهيد.
استفاده از آفتكشها و كودهاي شيميايي را متوقف و يا دستكم محدود كنيد.
از مديريت و برنامهريزي اكولوژيكي سطوح مجاور اطمينان حاصل كنيد (از
آفتكشها و كودهاي شيميايي پرهيز كنيد ،گونههاي گياهي مختلف را معرفي
كنيد و غيره).
سالنهاي ورزشي سرپوشيده (سالن ژيمناستيك ،استخر شنا ،پيستهاي
برفی و یخی و غيره)
از انرژي خورشيدي بهره بگیرید.
تعادل انرژي در ساختمان را كنترل كنيد.
وسایل و تجهيزات كممصرف را معرفي کنید.
از سيستم تصفيهاي جايگزين (فاقد گاز كلر) برای پاكيزه نگهداشتن آب استفاده كنيد.
مواد خنککننده فاقد كلر -فلوروكربن را انتخاب كنيد (براي پيستهاي يخي).

مسيرهاي روباز (دو ،اسبسواري ،دوچرخهسواري در كوهستان)
با دوري از اکوسیستمهای حساس و مناطق طبیعی بکر ،از فرسايش جلوگيري كنيد.
از زيستگاه حياتوحش دوري كنيد.
مسيرهاي بدون آسفالت را طراحی و ايجاد كنيد.
رفتارهاي اكولوژيكي را در بين ورزشكاران ترویج دهید ،از طريق آگاهي دادن

گياه و
مسائل از قبيل جمعآوري زباله و حفظ پوشش
به آنها در مورد
ي
ي
جانوري.
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مسير اسكي (اسكي آلپاين ،پرش با اسكي ،دوگانه زمستاني و غيره)
ساخت مسيرهاي جديد را محدود كنيد.

در انتخاب محل براي مسيرهاي جديد با دقت عمل كنيد.
از ماشينهاي برفساز با مصرف آب کم استفاده كنيد.
مصرف مواد شيميايي سختكننده برف را حذف كنيد.

ورزشهاي آبي (قايقراني ،موجسواري ،كرجيراني و غيره)
از ايجاد اسكله در مناطق حساس دوري كنيد (به ويژه در مناطق تاالبي،
كرانهها و سواحل طبيعي و غيره).
از فرآوردههاي گندزدا اجتناب كنيد (خصوصاً آنهايي كه حاوي آرسنيك،
جيوه يا تركيبات آلي هستند).

دسترسي به مسيرهاي آبي ،درياچهها و يا محدودههاي آبي را در طي دوران
بحران براي پوشش گياهي ،ممنوع کنید (مانند زمان توليدمثل).

 -2-3-1-3طراحی محیطزیستی و انرژی

سازوکار مناسب دیگر برای تبدیل مجموعههای ورزشی به مکانهایی پایدار از نظر
محیطزیستی از طریق طراحی محیطزیستی و انرژی است .الگوی رسمی گواهینامه لید
( )LEEDچهارچوبی قانونی و مناسب برای مجموعههای ورزشی فراهم میکند .استاندارد
لید؛ یک چهارچوب شناختهشده بینالمللی است که بر روی طراحی پایدار محیطزیستی
ساختمان ،عملکرد ،کارکرد و نگهداری تمرکز دارد .با ایجاد انواع مختلف (مث ً
ال ساختوساز
جدید یا بازسازی بناهای موجود) و سطوح مختلف گواهینامه (طالیی ،نقرهای و پالتینی)،
 LEEDتالش دارد تا همه مالکان ساختمانها را تشویق کند که بهبود کیفیت محیطزیست
را در اولویت قرار دهند .مانند :استفاده کمتر از انرژی ،آب و منابع طبیعی؛ تلفیق طراحی
محیطزیستی برای مولفههای جدید ساختمانی؛ و اصالح ناکارآمدیهای عملیاتی (پیوست .)5
پارک ملی بیسبال واشنگتن ( )MLBنخستین استادیوم حرفهای بود که به گواهینامه
ساختوساز جدید لید در سال  2008دست پیدا کرد و از آن زمان بیش از  12استادیوم
و زمین ورزش حرفهای و بیش از  24مکان ورزشی دانشگاهی در کل آمریکا به گواهینامه
 LEEDدست پیدا کردهاند .استادیوم دانشگاه تگزاس شمالی اولین مکان ورزشی بود که به
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گواهینامه پالتینیوملید در سال  2011دست یافت .این ورزشگاه از انرژی بادی برای تامین
برق مورد نیاز خود استفاده میکند و به عنوان یک الگوی ساختمان سبز در تگزاس شناخته
میشود .پس از دریافت گواهینامه ،مکانهای ورزشی عملیات خود را بازطراحی میکنند
تا استفاده از منابع را به حداقل برسانند .مث ً
ال ،مینسوتا توئینز یک سیستم نوآورانه را برای
مدیریت مصرف آب طراحی کرد – آنها آب باران را از نقاط مختلف ورزشگاه جمعآوری کرده،
تصفیه میکنند و آن را برای آبیاری و تمیز کردن محوطهها استفاده میکنند.
مدیریت مجموعهها و باشگاهها ،نسبت به مدیریت و مصرف بهینه انرژی اقدام نموده و
اقدامات ذیل را مدنظر قرار دهند:
● استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر (سلولهای خورشیدی ،بیوگاز) برای تامین روشنایی
محوطهها؛
● بهینهسازی مصرف انرژی برق با استفاده از المپهای ( DELکممصرف)؛
● استفاده از آبگرمکنهای خورشیدی؛
● استفاده از استخر و مخازن ذخیره آب (ذخیره آب باران) در فصول کمآبی برای آبپاشی مانژها؛
● سرویس و تعمیر تجهیزات برای کاهش مصرف و افزایش راندمان؛
● عایقبندی سقفها برای حفظ دما در زمستان و جلوگیری از افزایش بیرویه دما در تابستان؛
●   تمیز کردن پنکهها و فنها (وجود جرم و گردوغبار سبب افزایش مصرف دستگاهها میگردد)؛
●  حفاظت پنجرهها از نور آفتاب برای محدود کردن استفاده از سیستم سرمایشی به وسیلة
سایبان ،پرده ،کرکره ،حفاظ ،صفحات بازتابندة گرما و ...؛
● آموزش مصرف بهینه مواد و انرژی به کارکنان؛
● نصب ترموستاتهای اتوماتیک و تنظیم آنها؛
● خاموش کردن سیستم گرمایشی حتیاالمکان در شب و در روزهای آخر هفته و تعطیالت؛
●   خودداری از گرم یا سرد کردن فضاهایی که مورد استفاده نیستند .مانند انباریهایی که
محتویات داخل آنها به دما (سرد یا گرم) حساس نیستند؛
●   خودداری از استفاده از بخاریهای برقی؛
●   خاموش کردن المپها و وسایل برقی غیرضروری در تابستان به منظور کاهش گرما.
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ـ المپ رشتهای
در المپهای رشتهای ،جریان برق ،رشته فلزی داخل حباب را گرم میکند .این رشته،
ملتهب و سفید میشود و از خود نور بازتاب میکند .اما فقط  01درصد این برق به نور تبدیل
میشود و مابقی آن به گرما تبدیل میشوند.
ـ المپهای کممصرف (فلویورسنت)
این المپها فقط یکچهارم تا یکسوم انرژی المپهای رشتهای را مصرف میکنند و عمر
آنها نیز  01برابر طوالنیتر است .نقش این المپها در حفاظت از محیطزیست فوقالعاده است.
کاربرد یک المپ فلویورسنت متراکم  02واتی به جای یک المپ رشتهای  57واتی ،منجر به
 055کیلووات ساعت صرفهجویی در مصرف برق میشود .اگر سوخت نیروگاهی زغالسنگ
باشد ،این صرفهجویی معادل نسوزاندن  002کیلوگرم زغالسنگ است که مانع انتشار حدود
 025کیلوگرم کربن دیاکسید و  8کیلوگرم دیاکسید گوگرد در محیطزیست میشود.
ـ المپ هالوژنی
این نوع المپها برای مکانهایی که نیاز به نور باکیفیت و یا متمرکز دارند ،مناسب هستند.
این نوع المپ اندکی باصرفهتر از المپهای رشتهای معمولی هستند ،اما نه به اندازه المپهای
فلویورسنت.
◼ استفاده از پنجرههای باصرفه
ـ شیشههای چندجداره:

شیشههای دوجداره 2 ،برابر شیشههای ساده عایق هستند .به همین ترتیب ،افزودن
جداره سوم یا چهارم شیشه میتواند این نسبت را افزایش دهد.
ـ ضخامت فضای بین جدارهها:

فاصله هوای بین قابهای شیشههای دوجداره تاثیر زیادی بر بازده انرژی دارد.
یک فضای بسیار باریک ،به علت انتقال حرارت آسان به خوبی عایقبندی نمیشود .در
طول سالهای دهه  ،0791بسیاری از تولیدکنندگان پنجرهها ،ضخامت فاصله هوایی
شیشههای دوجداره را از  6میلیمتر به  31میلیمتر افزایش دادند .به هر حال اگر فاصله
هوایی بسیار زیاد باشد ،حلقههای همرفتی بین الیههای شیشهها به وجود میآید .اگر
فاصلههای هوایی بیش از  52میلیمتر باشد ،بهره انرژی زیادی ندارد.
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ـ گاز کمرسانا:

اگر در شیشههای دوجداره از گازی مانند آرگون (که رسانایی آن کم است) ،به جای
هوا استفاده شود ،اتالف حرارت به میزان قابل توجهی کاهش مییابد .گازهای مورد
استفاده دیگر عبارتند از :کربن دیاکسید ،هگزا فلورید گوگرد ( ،)6FSکریپتون ()rK
و مخلوطی از آرگون – کریپتون.
ـ شیشههای رنگی:

سالیان متمادی از شیشههای رنگی برای کاهش بهره گرما در ساختمانهای تجاری
استفاده میشد .اکنون پنجرههای پیشرفته کمرنگتر ،بیش از پیش در فروشگاههای
ساختمانی رواج یافته است .این پنجرهها بیشتر مناسب آب  هوای گرم هستند .این
شیشههای جدید ،بهره گرمایی خورشیدی را کاهش میدهند ،بدون آن که از میزان
قدرت دید بکاهند    .
◼ استفاده از وسایل باصرفه انرژی

تجهیزات برقی با برچسب مصرف انرژي پايين را خريداري كنيد و یا در خرید
تجهیزات مورد نیاز خود ،مواردی را انتخاب کنید که راندمان مصرف انرژی آنها مطلوب
و مناسب باشد .تالش کنید تا دستگاههایی را که خریداری میکنید ،دارای برچسب
انرژی  B ،Aو یا حداقل  Cباشند و از آن پایینتر نباشند.
 -3-3-1-3مدیریت انرژی در سازههای ورزشی

مدیریت انرژی به مفهوم مصرف منطقی و اثربخش انرژی به منظور افزایش سود (کاهش
هزینه) و تقویت جایگاه رقابتی و یا تعدیل و بهینهسازی مصرف انرژی و استفاده از سیستمها و
رویههایی است که نیازهای انرژی را به ازای تولید واحد محصول ،با ثابت نگاه داشتن یا کاهش
هزینههای تولید شده کاهش دهند .مراحل مدیریت انرژی عبارتند از:
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.

1اعمال کنترل بر روی مصرف انرژی.

.

2سرمایهگذاری در ذخیره انرژی.

.

3نگاهداری و حفظ کنترل روی مصرف انرژی.
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برای توليد كاالهاي ورزشی ،اداره كردن رويدادهای ورزشي و امكانات مربوطه و جابهجايي
افراد و محصوالت به محل رويداد ،انرژی مصرف میشود .به مانند ديگر فعاليتهاي انساني
انرژي مصرفي عمدتاً از منابع تجديدناپذير توليد ميگردد .حتي اگر سازمانهاي ورزشي قادر
نيستند تاثيري بر سياستهاي كالن انرژي يك منطقه اعمال كنند ،ولیکن ميتوانند در مقام
خود عمل كنند.
اهداف آن است كه:
●

کاهش مصرف انرژي.

●

تشویق انرژيهاي تجديدپذير و فنآوريهاي جديد.

●

ترویج امكانات و تجهيزات با نياز انرژي پايينتر  .

هدف اصلی مدیریت انرژی در سازههای ورزشی کمک به مسئولین برای مدیریت ،نظارت
و تقلیل مصرف انرژی است .به طور مثال میتوان گزینههای گسترده ارتقای آگاهی کارکنان
و ورزشکاران در مورد آینده انرژی ،و بهینهسازی وضعیت سامانههای گرمایشی و سرمایشی را
بررسی نمود .آشنایی مدیران به روشهای پیشنهادی در شناسایی روشهای ممکن ،میتواند
هزینه جاری سوخت مصرفی را به میزان وسیعی تقلیل دهد ،و همزمان کمک شایانی به
مدیریت مالی ورزشگاه شود .این روشها را میتوان در چهار حیطه اصلی خالصه نمود:
•تشخیص و سرمایهگذاریهای موثر در کاهش مصرف؛
•ارتقای آگاهی نسبت به مساله انرژی؛
•نظارت بر مصرف سوخت و برق؛
•بهینهسازی و اداره سامانههای آسایشدهنده.
با انطباق و به اجرا گذاردن این روشها قادر خواهیم بود در ورزشگاهها بین  ۱۵تا ۲۵
درصد تقلیل در مصرف انرژی به وجود آوریم و در میانمدت ،ارتقای وضعیت اقتصادی همراه
با ایجاد پایداری در محیطزیست را شاهد باشیم .شرایط مطلوب محیطی برای سالنهای
ورزشی ،در جدول ذیل ارایه شده است.
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جدول  .23شرایط محیطی مطلوب سالنهای ورزشی
فضاها
سالن ورزشی

قسمت اداری

میانگین تعداد
دمای مطلوب
تهویه( )2هوای محل (مترمکعب
دفعات تعویض
(سانتیگراد)
در دقیقه) به ازای هر نفر
هوا( )1در ساعت
10 -20

18 – 22

2

21 – 27

   4

سرویسهای بهداشتی

18 – 22

سالن لستخر

22

رختکن و دوش

3

0/55 – 0/85

    ()3

0/2

5

()4

7

0/75
0/2

0/75

( :)1منظور از تعويض هوا؛ مقدار هوايي است كه بايد از فضاي مورد نظر به خارج
ساختمان تخليه شود .در اين قبيل فضاها (شامل توالت ،حمام ،و مكانهايي كه بوي تعفن و
دود و گازهاي حاصل از احتراق در آنها ايجاد میشود) بايد با استفاده از هواكش يا فن که
حجم و ظرفيت آن با توجه به حجم فضا تعيین میشود ،هواي محل را به بيرون از ساختمان
تخليه نمود ،بنابراين هيچگاه نباید هوای این قبیل اماکن با کانالهای برگشتی مربوط به
دستگاههای تهویه در ارتباط باشند.
( :)2منظور از تهویه؛ مقدار هوایی است که به صورت اجباری توسط فن به داخل فضای
مورد نظر برای گرمایش و سرمایش فرستاده میشود .حجم هوای مورد نیاز برای تهویه
هر فضا برحسب ارتفاع محل و سطح زیربنا تعیین میگردد .فضاهایی از قبیل سالنهای
ورزشی چندمنظوره ،سالن استخر ،قسمت اداری ،غذاخوری ،رختکن و فروشگاه و غیره توسط
دستگاههای تهویه تغذیه میشوند.
( :)3در شرایطی که تراکم جمعیت تماشاچی زیاد و کشیدن سیگار مجاز باشد ،هوای
تازه تا  1/5مترمکعب در دقیقه باید افزایش یابد.
( :)4پیشبینی تهویه با ظرفیت نهایی  10بار در ساعت توصیه میشود.
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الف) اقدامات مدیریتی سبز در استخرهای شنا

هر یک از انواع استخرهای شنا دارای تاثیرات محیطزیستی خاص خود هستند .یک مکان
چندمنظوره بهطور متوسط  11درصد بهتر از استخر شنای سرپوشیده امتیاز میگیرد .به نظر
میرسد یک شناگر در فضای باز نسبت به یک شناگر در استخر سرپوشیده  17درصد تأثیرات
محیطزیستی کمتری ایجاد میکند.

شکل  .45نمودار تأثیرات محیطزیستی استخرهای چندمنظوره سرپوشیده و فضای باز

با این حال ،در هر مترمربع مساحت استخر ،تفاوت محسوسی وجود دارد:
•  ساختمانهای چندمنظوره به دلیل عملکردهای اضافی ،بیشترین تأثیرات محیطزیستی
را براساس هر متر مربع دارند.
•  استخرهای فضای باز به مراتب ،تأثیرات محیطزیستی کمتری نسبت به استخرهای
سرپوشیده (براساس هر مترمربع) دارند .زیرا ساعات کار آنها در سال ،بسیار کمتر است.
استفاده از مواد شیمیایی و حفظ کیفیت آبها در استخرها و همچنین دفع آنها از
یکسو ،و کنترل کیفیت هوای درون استخرها از جمله موارد هزینهبر و چالشزا برای این
مراکز به شمار میروند .به همین منظور میتوان اقدامات کمهزینه زیادی را به صاحبان
و گردانندگان چنین مراکزی پیشنهاد کرد و انرژی تمام وسایل و دستگاهها ،سیستمهای
روشنایی و گرمایشی مرکز را از نظر کارآیی و کممصرف بودن کنترل کرد .در این راستا به
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موارد ذیل باید توجه کرد:
• پمپها و مبدلهای حرارتی
• سیستمهای آبگرم
• پمپهای کممصرف و کم صدا
• عایقهای حرارتی که باعث حفظ گرما و جلوگیری از تبخیر آب و مواد شیمیایی میشوند.
• سیستمهای مدیریت انرژی که میتواند به راحتی و بر اساس نیاز مرکز ،برونداد انرژی
را افزایش یا کاهش دهد.
در جدول ذیل  ،شاخصهای کلیدی محیطی برای استخرهای شنا (مقیاس متوسط)
آورده شده است.
جدول  .24شاخصهای کلیدی محیطی – استخرهای شنا (مقیاس متوسط)

جنبه
محیطزیستی
الکتریسیته (برق)

سوخت

انرژی
آب

پسماند
کربن دیاکسید
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شاخص کلیدی

میانگین

دامنه

واحد

میزان مصرف /نفر

3/5

2/3 – 5/3

kWh/visitor

میزان مصرف /مساحت استخر

780

300-1100

kWh/m2

میزان سوخت   /مترمکعب آب در سیستم

164

90-230

m3 gas eq./m3

میزان سوخت   /نفر

1

0/5 – 2/6

m gas eq./
visitor

میزان سوخت  /مساحت استخر

230

130-340

m3 gas eq./m2

میزان انرژی وابسته به ساختمان /
مساحت استخر

15

130-340

GJ/m2

حجم آب مصرفی  /نفر

80

50-120

litres/visitor

درصد آب جذب شده  /نفر

35

21-60

%

پسماند  /نفر

60

15-200

grams/visitor

درصد ضایعات تفکیکی

32

10-50

%

مجموع کربن دیاکسید تولید شده /
نفر (بدون در نظر گرفتن حمل و نقل)

4/2

2-6

km CO2 /
visitor

3
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◼ گرما و تهویه

 درجه ترموستات را هنگام شب کم نکنید ،زیرا گرم کردن مجدد آب استخر همان اندازه یا حتی بیشترهزینه در بر خواهد داشت.
 دستگاههای تنظیمکننده رطوبت هوا را خاموش نکنید ،زیرا هزینه خسارتهای ناشی از رطوبت ازهزینه استفاده از دستگاههای رطوبتزدا بیشتر است.
 از دستگاههای رطوبتزدایی استفاده کنید که نسبت به دستگاههایی که هوای سرد و خشک بیرونرا گرم و به درون ساختمان هدایت میکنند ،انرژی کمتری را به مصرف میرسانند.
 از سیستمهای گرمایشی هوا به هوا که در آنها از گرمای هوای مرطوب خروجی برای گرم کردنهوای سرد وارده استفاده میشود ،بهره بگیرید.
 از پنکههای سقفی که هوای گرمتر را به سمت پایین و سطح عرشه استخر هدایت میکنند استفاده کنید. -پوشاندن سطح استخر میتواند در کاهش هدررفت گرما و جلوگیری از تبخیر آب ،بسیار مؤثر باشد.

◼ روشنایی

 در نصب سیستم روشنایی ساختمان رعایت فاصلهها و دقت در چینش و نصب المپها بسیار اهمیتدارد .به گونهای که بتوان از هر دو تا سه المپ یکی را که مورد نیاز نباشد خاموش کرد.
 المپهای داخل آب را در صورتی که نیاز نباشد ،خاموش کنید. -از لوازم و اتصاالت هالوژنی فلزی برای روشنایی سقف ساختمان استفاده کنید.

◼ حفظ و صرفهجویی در آب

 پوشاندن استخرها مؤثرترین شیوه حفظ آب و جلوگیری از تبخير آن است .همچنین در چارچوبمحدودیتهای موجود در زمینه مقررات کیفیت آب میتوان با استفاده از یک سیستم مداربسته این
هدف را تحقق بخشید .با پوشانیدن روی استخر میتوان ضمن جلوگیری از تبخیر آب و نیاز به گرم
کردن آن همزمان رطوبتزدایی را کاهش داد .پوشانیدن استخرها مؤثرترین و کمهزینهترین شیوه
برای حفظ انرژی است و دوره بازگشت سرمایه در صورت استفاده از این تکنیک بسته به اندازه استخر،
نوع عایق و تعداد دفعات استفاده بین شش ماه تا سه سال است .ترفند استفاده کارآمد از پوشاندن استخر
مستلزم روش ساده سریع گستردن و جمع کردن آن است.

◼ مواد شیمیایی سمی و خطرناک

 -امروزه بسیاری از صاحبان استخرها از مصرف گاز کلر خودداری میکنند .استفاده از جایگزینهایی
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غیر از کلر که ارزانتر و مؤثرتر هستند توصیه میشود .بسیاری از استخرهای شهری و استخرهای
مخصوص مسابقات در سیستمهای تصفیه آب خود از گاز ازن و بروم که هزینه کمتر و تأثیر بیشتری
دارند استفاده میکنند .با تولید مداوم بروم به روش الکترونیکی و از طریق گردش آب ،سیستم تصفیه
آب  ۶۰درصد کمتر از تصفیه کنندههای استاندارد مواد شیمیایی مصرف میکنند .عالوه بر این که آب
استخر کمتر نیاز به تعویض دارد.

ب) شرایط محیطی مطلوب در سالنهای ژیمناستیک

این سالنها همانند سایر سالنهای ورزشی ،باید موضوعاتی همچون استفاده معقوالنه از
آب و انرژی ،کاهش صداهای مزاحم ،اصالح سیستم روشنایی ،برنامهریزی برای حمل و نقل
ضابطهمند ،یافتن و انتخاب محل مناسب برای احداث سالن ،اجتناب از استفاده از مواد مضر
و خطرناک و برنامهریزی برای استفاده بهینه از ساختمانها و تأسیسات مربوطه را مورد توجه
قرار دهند.
◾ استفاده چندمنظوره :سالنهای ژیمناستیک باید به گونهای طراحی شوند تا امکان
اجرای بسیاری از ورزشها برای استفادهکنندگان در ردههای سنی مختلف در آنها میسر
باشد .این سالنها همچنین باید قابلیت انطباق با اولویتهای متغیر فعالیتها در طول زمان
را داشته باشند .در مجموعههای برخوردار از استانداردهای پایداری ،کاربران مختلف و سطح
آنها مورد توجه قرار میگیرد (برای نمونه رقابتکنندگان دبیرستانی ،دانشگاهی با کاربرانی
که به طور تفریحی از آن استفاده میکنند) .همچنین ضروری است تا انجام همزمان چند
فعالیت و نیز سهولت انجام تغیرات یا تعمیرات الزم در طراحی این اماکن مدنظر قرار گیرد.
◾   کیفیت هوای سالن :باید اطمینان پیدا کرد که هوای سالن برای انجام تمرینات
پرتحرک ورزش ژیمناستیک از کیفیت مطلوبی برخوردار است .انتخاب محل مناسب برای
احداث سالن ،دقت در انتخاب رنگ ،مواد و مصالح به کاررفته در نمای ساختمان ،تهویه منظم
هوا و منع استعمال دخانیات از جمله مواردی هستند که باید در سالنهای  ژیمناستیک
مدنظر قرار گیرند.
◾  کفپوش :انواع متنوعی از کفپوش ساختمان وجود دارند که هر کدام دارای عملکرد
ویژه ،قیمت و ویژگیهای محیطزیستی متفاوتی هستند .هنگام انتخاب کفپوش ساختمان،
فایدهها و آثار مواد مختلف نظیر چوب ،بتن یا مواد  مصنوعی ،ارزیابی دقیق در خصوص طول
عمر مفید واقع شود.
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جدول  .25شرایط محیطی مطلوب ژیمناستیک

دما به درجه رطوبت
سانتیگراد به درصد
میانگین

21

روشنایی
به لوکس

میانگین تمرینی و
تفریحی
40

400-800

رقابتی
 1400برای مسابقات
بینالمللی ،المپیک و
پخش تلویزیونی

ویژگی
بازی
میزان
تعویض هوا از نظر
نور طبیعی و
اکوستیک
جهتگیری
 0/85مترمکعب
شمالی – جنوبی هوای تازه در هر
و نور غیرمستقیم دقیقه به ازای هر
نفر بازیکن

بازی در
سکوت
کامل

پ) شرایط محیطی مطلوب در بدنسازی

در این بخش تأثیرات محیطزیستی سالن تمرینات ورزشی (بدنسازی) و سالنهای
مسابقات ورزشی بررسی میگردد .این رشته ورزشی شامل انواعی از اثرات محیطزیستی
(به استثنای زباله و حمل و نقل) میباشد .بیشترین تأثیرات محیطزیستی یک مکان ورزشی
سرپوشیده 32شامل گرمایش (معموالً گاز طبیعی) و پس از آن برق است.

شکل  .46نمودار تأثیرات محیطزیستی سالنهای تمرینی (بدنسازی)

32- Indoor Sport Facility
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در جدول ذیل ،تعدادی از شاخصهای مهم محیطی یک سالن تمرين ورزشی (بدنسازی)
آورده شده است .زمان متعادلسازی شرایط محیطی که  میزان زمانی است تا ساختمان در
دمای مناسب نگهداری شود ،بهطور متوسط دو برابر بیشتر از زمان استفاده است.
جدول  .26شاخصهای کلیدی سالن تمرینات ورزشی

جنبه محیطزیستی
الکتریسیته (برق)

سوخت
انرژی وابسته به
ساختمان
آب

شاخص کلیدی

میزان مصرف /مساحت

میانگین

دامنه

7/3

10-44
3-16

kWh/m

مصرف انرژی گرمایشی در هر حجم
ساختمان

3/3

1/7 – 6

مصرف انرژی گرمایشی/ساعت گرمایش

1/6

1/1 – 2/1

m gas
eq./m3

میزان انرژی  /مساحت

0/2

m3 gas
eq./h

45 -300

m /m2

میانگین

دامنه

واحد

32

19-59

میزان مصرف /مدت مصرف

میزان مصرف /مساحت در مدت زمان x

میزان انرژی /مساحت در مدت زمان x

حجم آب مصرفی  /مترمربع

25

16

0/45
160

8-40

الکتریسیته (برق)

سوخت
آب
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شاخص کلیدی

میزان مصرف /مساحت

میزان مصرف /مدت مصرف

میزان مصرف /مساحت در مدت زمان x

32

2

kWh/h

Wh/m2h
3

GJ/m2

MJ/m h
2

جدول  .27شاخصهای کلیدی سالن مسابقات ورزشی

جنبه محیطزیستی

واحد

22-55

مصرف انرژی گرمایشی در هر حجم
ساختمان

16/5

9-27

2/2

1/3 – 3/6

مصرف انرژی گرمایشی/ساعت گرمایش

1/6

1/1 – 1/2

حجم آب مصرفی  /مترمربع

195

117-270

3

kWh/m2
kWh/h

Wh/m2h
m gas
eq./m3
3

m3 gas
eq./h

Liter/m2

بخش سوم :مالحظات اختصاصی
در جدول ذیل ،استانداردهای محیطی پیشنهادی برای رشته ورزشی بدنسازی ارایه شده
است.
جدول  .28شرایط محیطی مطلوب بدنسازی

دما به درجه رطوبت
سانتیگراد به درصد

روشنایی
به لوکس

میانگین

میانگین

16

40

تمرینی و
تفریحی

رقابتی

300

-

نور طبیعی و
جهتگیری

میزان
تعویض هوا

ویژگی
بازی
از نظر
اکوستیک

  1مترمکعب
بازی در
شمالی – جنوبی هوای تازه در هر
و نور غیرمستقیم دقیقه به ازای هر سکوت کامل
ورزشکار

مصرف انرژی و آب سالنهای ورزشی و مراکز ورزشی گسترش زیادی نشان میدهد.
عواملی که بیشترین نقش را دارند ،عبارتند از:
عایقبندی ساختمان (و سن آن).
اگر تاسیسات مکانیکی و برقی (نور ،گرمایش ،تهویه) بر اساس سطح اشغال محاسبه شوند.
بیشترین میزان صرفهجویی را میتوان با نحوه استفاده از تاسیسات مکانیکی و برقی
(نور ،تهویه ،گرمایش و برودت) بر اساس سطح اشغال به دست آورد .این مورد قطعاً در مورد
ساختمانهایی که تعداد ساعات کاربری کمی دارند ،اعمال میشود .برای ساختمانهایی که
زمان استفاده زیادی دارند ،استفاده از فناوری تجهیزات و لوازم کممصرف مانند روشنایی
 LEDو بازیابی گرمایش به سرعت نتیجه میدهد .بهطور متوسط در یک سالن ورزشی
اقدامات صرفهجویی در انرژی نسبت به سالن بدنسازی سریعتر به نتیجه میرسد.
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ت) شرایط محیطی مطلوب در کشتی

در جدول ذیل ،استانداردهای محیطی پیشنهادی برای رشته ورزشی کشتی ارایه شده
است.
جدول  .29شرایط محیطی مطلوب کشتی

دما به درجه رطوبت
سانتیگراد به درصد

روشنایی
به لوکس

میانگین

میانگین

16

40

تمرینی و
تفریحی

رقابتی

نور طبیعی و
جهتگیری

ویژگی
بازی
میزان
تعویضهوا
از نظر
اکوستیک

 0/85مترمکعب
 1000برای
هوای تازه در
شمالی – جنوبی
مسابقات
هر دقیقه به
بینالمللی ،المپیک و نور غیرمستقیم
ازای هر نفر
و پخش تلویزیونی
بازیکن

500

بازی در
سکوت

ث) شرایط محیطی مطلوب در کاراته
در جدول ذیل ،استانداردهای محیطی پیشنهادی برای رشته ورزشی کاراته ارایه شده
است.
جدول  .30شرایط محیطی مطلوب کاراته

دما به درجه رطوبت
به
سانتیگراد درصد

روشنایی
به لوکس

میانگین

11

154

میانگین تمرینی و
تفریحی
40

500

رقابتی

نور طبیعی و
جهتگیری

میزان
تعویض هوا

 0/85مترمکعب
 1200برای
شمالی – جنوبی هوای تازه در هر
مسابقات
بینالمللی ،المپیک و نور غیرمستقیم دقیقه به ازای هر
نفر بازیکن
و پخش تلویزیونی

ویژگی
بازی
از نظر
اکوستیک

بازی در
سکوت

بخش سوم :مالحظات اختصاصی
ج) شرایط محیطی مطلوب در فوتبال

در این بخش ،بر اساس شاخصهای کلیدی ،تأثیرات محیطزیستی و انتشار کربن
دیاکسید توسط یک باشگاه فوتبال بررسی میگردد .بیشترین تأثیر محیطزیستی یک باشگاه
فوتبال شامل :حمل و نقل اعضاء برای رسیدن به باشگاه فوتبال است .موارد بعدی شامل
برق ،گرمایش و حمل و نقل تیمها و هواداران به بازیهای خارج از خانه میباشد و سه مورد
پسماند ،آب و تجهیزات سیار (مانند ماشینهای چمنزن) به یک میزان و  از اهمیت کمتری
برخوردار هستند.

شکل  .47نمودار تأثیرات محیطزیستی یک باشگاه فوتبال

در جدول زیر ،مهمترین شاخصهای کلیدی محیطی برای باشگاه فوتبال آورده شده
است.
جدول  .31شاخصهای کلیدی – باشگاه فوتبال

جنبه محیطزیستی
الکتریسیته (برق)
سوخت

میانگین

دامنه

واحد

شاخص کلیدی
میزان مصرف /مساحت محوطه

53

30-180

میزان مصرف /تعداد اعضاء

70

35-115

kWh/m2

4/1

3-9

ا نر ژ یمصر فیجهتگر ما یش /حجم
ساختمان

kWh/member
m3 gas eq./m3
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حجم آب مصرفی  /تعداد اعضاء

آب
پسماند

پسماند   /تعداد اعضاء

حمل و نقل

مسافت طی شده  /تیم

10

4-16

10-50 650-5500

مجموع  CO2تولید شده  /عداد اعضاء
(با ترانسپورت)

CO2

1229

-1500
550

مجموع  CO2تولید شده  /عداد اعضاء
(بدون در نظر گرفتن حمل و نقل)

164

litres/member
Kg/member

Km/member
kg CO2 /member

80

در جدول ذیل ،استانداردهای محیطی پیشنهادی برای رشته ورزشی فوتبال ارایه شده
است.
جدول  .32شرایط محیطی مطلوب فوتبال

دما به درجه رطوبت
به
سانتیگراد درصد

روشنایی
به لوکس

میانگین

میانگین

15

45

تمرینی و
تفریحی

رقابتی

500 - 700 300 - 500

ویژگی
نور طبیعی و
جهتگیری

شمالی –
جنوبی و نور
غیرمستقیم

چ) شرایط محیطی مطلوب برای دو و میدانی

میزان تعویض
هوا

بازی
از نظر
اکوستیک

 1/5مترمکعب
هوای تازه در هر
دقیقه به ازای هر
نفر بازیکن

فضای پر
سروصدا

در جدول ذیل ،استانداردهای محیطی پیشنهادی برای رشته ورزشی دو و میدانی ارایه
شده است.
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جدول  .33شرایط محیطی مطلوب دو و میدانی

دما به درجه رطوبت
به
سانتیگراد درصد

روشنایی
به لوکس

میانگین

میانگین

15 - 25

45

تمرینی و
تفریحی

رقابتی

200

400 – 500
ولیکن
برای پخش
تلویزیونی
 1000تا 1500

ویژگی

نور طبیعی و
جهتگیری

شمالی –
جنوبی و نور
غیرمستقیم

میزان تعویض
هوا

بازی
از نظر
اکوستیک

 0/85مترمکعب هوای
تازه در هر دقیقه به
ازای هر نفر بازیکن

بازی در
سکوت

ح) شرایط محیطی مطلوب بسکتبال

در جدول ذیل ،استانداردهای محیطی پیشنهادی برای رشته ورزشی بسکتبال ارایه شده
است.
جدول  .34شرایط محیطی مطلوب بسکتبال

دما به درجه رطوبت
به
سانتیگراد درصد

روشنایی
به لوکس

میانگین

میانگین

14 -16

40

تمرینی و
تفریحی

850

رقابتی

ویژگی
میزان تعویض
نور طبیعی و

هوا

از نظر
اکوستیک

جهتگیری

 1500برای
مسابقات
شمالی – جنوبی
بینالمللی،
و نور غیرمستقیم
المپیک و پخش
تلویزیونی

بازی

 1/5مترمکعب هوای
تازه در هر دقیقه به
ازای هر نفر بازیکن
با پیشبینی تعویض
هوای سالن به میزان
 4بار در ساعت

بازی پر
سروصدا
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خ) شرایط محیطی مطلوب در والیبال
در جدول ذیل ،استانداردهای محیطی پیشنهادی برای رشته ورزشی والیبال ارایه شده است.
جدول  .35شرایط محیطی مطلوب والیبال

دما به درجه رطوبت
به
سانتیگراد درصد

روشنایی
به لوکس

میانگین

میانگین تمرینی و
تفریحی

20
(حداقل )10

40

1000

ویژگی
میزان تعویض
هوا

نور طبیعی و

رقابتی

جهتگیری

 1500برای
مسابقات
بینالمللی،
المپیک و پخش
تلویزیونی

حتیاالمکان
استفاده از نور
مصنوعی و
یا نور طبیعی
غیرمستقیم
(شمال غربی به
جنوب شرقی)

بازی
از نظر
اکوستیک

 0/85مترمکعب
هوای تازه در هر
دقیقه به ازای هر
نفر بازیکن

بازی عادی

د) شرایط محیطی مطلوب در بدمینتون

در جدول ذیل ،استانداردهای محیطی پیشنهادی برای رشته ورزشی بدمینتون ارایه شده است.
جدول  .36شرایط محیطی مطلوب بدمینتون

دما به درجه رطوبت
به
سانتیگراد درصد

روشنایی
به لوکس

میانگین

میانگین تمرینی و
تفریحی

16

158

40

200

ویژگی
میزان تعویض
نور طبیعی و

رقابتی

جهتگیری

300 - 500

-

هوا

بازی
از نظر
اکوستیک

 0/55مترمکعب
هوای تازه در هر
دقیقه به ازای هر
نفر بازیکن

بازی در
سکوت

بخش سوم :مالحظات اختصاصی
ذ) شرایط محیطی مطلوب در تنیس روی میز

در جدول ذیل ،استانداردهای محیطی پیشنهادی برای رشته ورزشی تنیس روی میز
ارایه شده است.
جدول  .37شرایط محیطی مطلوب تنیس روی میز

دما به درجه رطوبت
به
سانتیگراد درصد

روشنایی
به لوکس

میانگین

میانگین

13

40

ویژگی
میزان تعویض
هوا

نور طبیعی و

تمرینی و
تفریحی

رقابتی

جهتگیری

150 - 400

400 - 500

توصیه نمیشود.

بازی
از نظر
اکوستیک

 0/75مترمکعب
هوای تازه در هر
دقیقه به ازای هر
نفر بازیکن

بازی در
سکوت
کامل

ر) شرایط محیطی مطلوب در فوتسال

در جدول زیر ،استانداردهای محیطی پیشنهادی برای رشته ورزشی فوتسال ارایه شده است.
جدول  .38شرایط محیطی مطلوب فوتسال

دما به درجه رطوبت
به
سانتیگراد درصد

روشنایی
به لوکس

میانگین

16

میانگین تمرینی و
تفریحی

40

850

رقابتی

ویژگی
میزان تعویض
نور طبیعی و

هوا

جهتگیری

 1/5مترمکعب هوای
 1500برای
تازه در هر دقیقه به
مسابقات
شمالی – جنوبی ازای هر نفر بازیکن
المللی،
بین
و نور غیرمستقیم با پیشبینی تعویض
پخش
و
المپیک
هوای سالن به میزان
تلویزیونی
 4بار در ساعت

بازی
از نظر
اکوستیک

بازی پر
سروصدا
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ز) شرایط محیطی مطلوب در هندبال

در جدول ذیل ،استانداردهای محیطی پیشنهادی برای رشته ورزشی هندبال ارایه شده است.
جدول  .39شرایط محیطی مطلوب هندبال

دما به درجه رطوبت
به
سانتیگراد درصد

روشنایی
به لوکس

میانگین

میانگین

16

40

تمرینی و
تفریحی

850

رقابتی

ویژگی
میزان تعویض
نور طبیعی و

از نظر
اکوستیک

جهتگیری

 1500برای
مسابقات
شمالی – جنوبی و
بینالمللی،
نور غیرمستقیم
المپیک و پخش
تلویزیونی

ژ) تاثیرات محیطزیستی در تنیس

هوا

بازی

 1/5مترمکعب
هوای تازه در هر
دقیقه به ازای
هر نفر بازیکن با
پیشبینی تعویض
هوای سالن به
میزان  4بار در
ساعت

بازی پر
سروصدا

نمودار ذیل نشان میدهد که بیشترین تأثیر محیطزیستی یک باشگاه تنیس ،مربوط به
مصرف برق است و پس از آن گرمایش و مصرف آب قرار دارند .تأثیر مصرف گاز در باشگاههای
تنیس به وضوح کمتر از باشگاههای فوتبال است ،به ازای هر عضو ،مقدار آب مورد استفاده در
یک باشگاه تنیس تقریباً مشابه باشگاههای فوتبال است .اما باشگاههای تنیس از آب بیشتری
برای آبپاشی استفاده میکنند (کوبیدن زمینهای تنیس خاکی) .از آنجا که این آب تبخیر
شده و در خاک فرو میرود و به سیستم جمعآوری فاضالب وارد نمیشود ،در نتیجه در
مجموع ،تأثیرات محیطزیستی در استفاده از آب کمتر از یک باشگاه فوتبال است.
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شکل  .48نمودار تأثیرات محیطزیستی یک باشگاه تنیس

در جدول ذیل ،شاخصهای کلیدی محیطی برای باشگاه (کلوپ) تنیس آورده شده است.
جدول  .40شاخصهای کلیدی محیطی باشگاه (کلوپ) تنیس

شاخص کلیدی

میانگین

دامنه

واحد

جنبه محیطزیستی

میزان مصرف /مساحت محوطه

5000

2600-6500

میزان مصرف /تعداد اعضاء

85

50-120

kWh/court

سوخت

انرژی مصرفی جهت گرمایش   /
حجم ساختمان

2/3

1 - 4/4

kWh/member

آب

حجم آب مصرفی  /تعداد اعضاء

1230

360-2200

m3
gas eq./m3

10

4-16

litres/member

69

35-90

kg CO2 /
member

الکتریسیته(برق)

پسماند
CO2

پسماند   /تعداد اعضاء

مجموع CO2تولیدشده/عداد
اعضاء

 -2-3الگوهای رفتاری سبز

Kg/member

تغيير عادتها و رفتارهاي ما و مطابقت اعمال ما با احتياجات و منابع موجودمان يك 
نياز است .اين مهم از طريق متعهد گرديدن به انجام يك سري اقدامات سادهاي كه رفتارهاي
مناسب محیطزیستی را پرورش داده و اكوسيستمهاي ما را محافظت ميكند ،حاصل ميشود
که عبارتند از:
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● جلوگيري از آلودگي؛
●

كاهش مواد زائد؛

● استفاده بهینه از آب ،انرژي و منابع ديگر و مديريت استفاده خردمندانه از منابع
طبيعي؛
●

احترام و توجه به تنوع زیستی و زيستگاهها؛

●

يادآوري ،احترام و محافظت از ميراث تاريخي ،بومي ،فرهنگي و طبيعي جهان؛

●

شركت در آموزش محیطزیستی از طريق ورزش؛

●

حمايت از اقدامات محلي و مشاركت اجتماعي؛

● توسعه روشها و فنآوريهايي كه اثرات منفي وارد بر محيطزيست را كاهش
دهند.
براي سازمانهاي ورزشي ،متقاعد ساختن ورزشكاران درباره اهميت شناخت مسايل
محیطزیستی ،يك امر ضروري ميباشد ،بهطوري كه اين امر خود به خود سبب ايجاد آداب و
رسوم مطلوب محیطزیستی ميگردد.

شکل  .49چرخه تکاملی الگوهای رفتاری سبز

این چرخه با دانشافزایی و انتقال آموزهها
آغاز میشود و تا مرحله پایش پیش میرود.
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 -1-2-3مسئوليتها

ت همگاني؛ قوانین بينالمللي محيطزيست
الف) مسئولي 

اغلب كشورها دارای قوانین خاصي در زمينه حفاظت از محيطزيست هستند که بايد رعايت
شوند .گرچه دولتها در قبال اجرا و رعايت كردن اين مجموعه قوانين محیطزیستی مسئوليتي
اساسي دارند ،ولیکن جنبشهاي ورزشي نيز بايد توسط اين قبيل موضوعات در نظر گرفته
شوند .همچنين برنامهريزي يك رويداد ورزشي يا ساخت تجهيزات و اماكن ورزشي نيازمند
رعايت قوانين و مقرراتي در زمينه حفاظت از محيطزيست است.
ب) مسئوليتهاي فردي و گروهي؛ تغيير رفتار و كردار

رشد جمعيت انساني ،فشار شديدي را بر محيطزيست وارد ميكند ،چرا كه منابع محدود
بوده و حتي منابع تجديدپذير كه تحت شرايط ويژهاي هستند ،معموالً تجديدناپذيرند .فشار
وارد بر محيطزيست از جنبههاي مختلف افزايش يافته ،و تغييرات سريعتر شدهاند .اين
اثرگذاري نهتنها شامل مناطق كوچك ،بلكه در مقياس جهاني نيز ،شامل كره زمين ميشود.
تغييراتي كه در گذشته در طي چندين دهه يا قرن رخ ميدادند ،امروزه در مدت چند سال
در يك مكان حادث ميشوند و اغلب سبب تغيير در سيستمهاي حمايتكننده حيات در اين
سياره ميگردند .در نتيجه ،نيازمند برقراري يك رابطه جديد كام ً
ال منطقي با محيطزيست
خود ميباشند .موضوعات محیطزیستی ،بهترين دستمايه براي مشاركت شهروندان در امور
همگاني هستند ،كه در اين صورت ،جوامع ورزشي نقش بسيار مهمتري را بازي ميكنند .بر
اين اساس ،سطوح يا مسئوليتهاي مختلفي ممكن است در نظر گرفته شوند.

«جهانی فکر کنید؛ محلی اقدام کنید»

یکی از موارد مهمی که برنامه محیطزیست سازمان ملل
متحد بر آن تاکید دارد ،آن است که برنامهها با رویکردی
جهانی تدوین شوند و در مقیاسی کوچکتر اجرا شوند.

163

بسته شیوهانهماهی محیطزیستی فعالیتاه و مشاغل(فعالتاهی ورزشی)
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻓﺮدي
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ورزﺷﮑﺎران

ﺳﺮﻓﺼﻞ اﻗﺪاﻣﺎت
ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
روﯾﺪادﻫﺎ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ي
ورزﺷﯽ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻣﺮﺑﯿﺎن و
ﻣﺪﯾﺮان

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ر ﺳﺎ ﻧﻪﻫﺎ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن

شکل  :50سرفصل اقدامهای محیطزیستی
مرتبط با رویدادها و فعالیتهای ورزشی

◼ مسئوليتهاي فردي

مسئوليتهاي ذاتي بهعنوان شهروندان؛ براي زيستن مطابق با شرايط محيط پيرامون
آنها و مالحظه اين كه ،نيازهاي نسلهاي فردا نيز بايد در نظر گرفته شود .در
زندگي روزانه تمامي شهروندان فرصت تغيير اغلب عادتهاي خويش را بهمنظور ايجاد
محيطزيست مطلوبتر دارا هستند.
ـ مسئوليت ورزشكاران

تمامي ورزشكاران مرد و زن ،اعم از حرفهاي و غيرحرفهاي ،به اين سياره (زمين) تعلق
داشته و طبيعتاً داراي مسئوليتي در مورد كاهش اثرات آنها بر محيطزيست در زندگي
روزانه خويش ميباشند .يك  محيطزيست تنزليافته ،بهطور مستقيم بر ورزشكاران
اثر گذارده ،چنانكه قابليتها و از همه مهمتر سالمتي و حتي زندگي آنها را تهديد
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ميكند .بنابراين ،ميبايد كه يك دلمشغولي واقعي نسبت به موضوعات محیطزیستی
ابراز گرديده و همچنين يك نقش رهبري در حفاظت از محيطزيست ،از طريق تغيير
رفتار و تدارك ورزشهاي دوستدار با محيطزيست ،اتخاذ شود .تمامي ورزشكاران به
واسطه موقعيت ويژه و رفتار الگووار خويش داراي نفوذ خاصي در جامعه بوده و ميتوانند
ورزشكاران و بهخصوص جوانان را براي اتخاذ رفتار مناسب محیطزیستی متقاعد سازند.
ـ مسئوليت مربيان و مديران

مسئوليت بزرگي بر عهده مربياني است كه توانايي نفوذ در روح و ذهن ورزشكاران
را از طريق رفتار و كردار خود دارا ميباشند .ورزشكاران تحت تاثير الگوی رفتاری و
ارزشهاي مربيانشان قرار خواهند گرفت .اين حالت صرفاً مختص به ورزشكاران و
تيمهايي در سطوح باال نخواهد بود .تمام اشخاصي كه داراي نقش رهبري در ورزش
ميباشند ،از امتيازاتي بهرهمند هستند كه آنها را در انتقال اصول پايه محیطزیستی
به جوانان توانا ميسازد.
ـ مسئوليت تماشاچيان

ورزش سبب جذب تماشاچياني ميشود كه محيطزيست را تحت تاثير قرار ميدهند
و نبايد آنها را ناديده گرفت .زماني كه آنها توصيههاي محیطزیستی را كه از طرف
برگزاركنندگان به آنها داده ميشود ،همانند :اجتناب از انباشتن مواد زائد و استفاده
از وسايل سازگار با محيطزيست به منظور حملونقل ،اجرا ميكنند؛ از طريق رفتار
خود تعهدي را به منظور حفاظت از محيطزيست به اثبات ميرسانند  .
◼ مسئوليتهاي جمعي

ـ مسئوليتهاي سازماني

آگاهي از مسائل محیطزیستی ،اولين قدم در راه ،حل آنها ميباشد .گرچه؛ بهطور
قطع توسعه ورزش اولين هدف تمام سازمانهاي ورزشي ميباشد ،اما تمامي اين
سازمانها موظف به انجام تالش براي فراهم آوردن محيطزيستي مطلوب و رفتارهاي
توام با تعهد اجتماعي براي دستيابي به توسعه پايدار ميباشند .هنگام برنامهريزي يك 
رويداد ورزشي ،خواه يك مسابقه بزرگ قهرماني باشد و يا يك رقابت ساده محلي،
سازمانهاي ورزشي ميتوانند به تشويق الگوهاي رفتاري جديد از طريق گنجاندن آنها
در برنامههاي آموزشي يا روشهاي مديريتي بپردازند .اين قبيل رفتارها ،ممكن است
تشكيلدهنده بخشي از يك برنامه آموزشي و ارتقاء دانش محیطزیستی ويژه باشند.
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در اين حالت ،هر سازمان ورزشي و گروه اجتماعي ميتواند با روشهاي خاص خود ،در
پرورش ورزشكاران جامعه ،مصرفكنندگان ،صنايع ،جوامع محلي ،سازمانهاي محلي،
انجمنها و شوراهاي حكومتي و  ...سهم داشته باشند.

شکل  .51استفاده از محبوبيت ورزشكاران به منظور آموزش مسايل محیطزیستی

شکل  .52كاشت و آبياري نهال توسط آقاي
پال اشميت ،رياست كميسيون ورزش و
محيطزيست IOC
(مراسم جهاني در كنيا)2005 ،

شکل  .53برگزاري تور دوچرخه سواري
سبز ،با هدف تشويق ورز شهاي سازگار با
محيطزيست و پاكسازي مسير مسابقات
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 -2-2-3نقش ورزشكاران در ارتقاي فرهنگ محیطزیستی جامعه

ورزشكاران ،بهويژه افراد شاخص و نامآور ،نقش بسيار مهمي در فرآيند ارتقاي دانش
محیطزیستی جامعه و همچنين عالقهمند كردن افراد نسبت به مسايل محیطزیستی دارند.
اين امر در مورد جوانان و نوجوانان ،بيشتر نمود دارد .از آنجا كه قهرمانان و ورزشكاران
شاخص الگوهايي مناسب براي نسل جوان به حساب ميآيند ،و به دليل محبوبيت آنها در
نزد آحاد جامعه ،فرصتي مناسب نصيب مديران و برنامهريزان محیطزیستی ميشود تا از اين
مهم بهمنظور سوق دادن افكار جامعه به سمت مسايل و چالشهای محیطزیستی بهرهمند
شوند .به اين منظور ميتوان اقدامات ذیل را به كار بست:
استفاده از ورزشكاران در برنامههاي نمادين و سمبليك  محیطزیستی (همانند :روز
درختكاري ،روز پاكسازي محيط كوهستان ،روز هواي پاك و) ...؛
استفاده از ورزشكاران بهمنظور ارسال پيامهاي محیطزیستی براي مردم؛
استفاده از ورزشكاران در تبليغها و تيزرهاي راديويي و تلويزيوني در زمينه محيطزيست؛
استفاده از ورزشكاران بهمنظور ترویج تجهيزات و وسايل سازگار با محيطزيست (همانند
اتومبيلهاي داراي استاندارد محیطزیستی و كممصرف و يا اتومبيلهايي كه با سوخت
طبيعي كار ميكنند )؛
استفاده از ورزشكاران برای تاسيس گروههاي حامي محيطزيست.

شکل  .45مراسم كاشت نهال توسط قهرمانان ورزشي كشور كنيا ،در سمينار جهاني
ورزش و محيطزيست (نايروبي)5002 ،
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حسین توکلی

(قهرمان وزنهبرداری المپیک)

پروانه تقیپور تهرانی

(قهرمان تکواندو آسیا)

شکل  .55حضور و شركت قهرمانان ورزشي در برنامه حفظ محيطكوهستان ،تهران 1381

مشارکت قهرمانان ورزشی در برنامههای ترویجی و آموزشی

شکل  .56کاشت نهال و آزادسازی پرنده شکاری تیماریافته توسط قهرمانان ورزشی

(حسین رضازاده و مجتبی عابدینی)
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شکل  .57استفاده از شهرت و محبوبیت ورزشکاران
شاخص و نامآور برای انتقال آموزههای محیطزیستی

(کریستین رونالدو در مراسم کاشت نهال)

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

شکل  .59کاشت نهال توسط اعضای
تیم ملی شمشیربازی جوانان

 -3-2-3آموزش و ارتباط

هدف سازمانهای بینالمللی فعال در عرصه ورزش ،سهيم شدن در آموزش جوانان از
طريق انجام فعاليتهاي ورزشي و ايجاد ارزشهاي اخالقي است.
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توسعه پايدار بايد مكمل اين پروژه آموزشي باشد ،بهطوري
كه ورزش را در خدمت جامعه بشري قرار دهد .سازمانهاي
ورزشي بايد از طريق مشاركت با ديگر نهادهاي مرتبط ،متعهد
به انجام فعاليتهاي قانونمند برای ترويج ارتباطات و ايجاد
رفتارهاي محیطزیستی مناسب ،در جامعه گردند.

اقدامات متعددي را میتوان در سطوح مختلف و برای رفع نيازهاي جوامع اتخاذ کرد.
برخي از آنها عبارتند از:
● استفاده از رويدادهاي ورزشي برای ارسال پيامهايي در رابطه با احترام به اخالق
محیطزیستی و جلب حمايت چهرههاي ورزشي مشهور و رهبران محلي؛
● ادغام موضوع ورزش و محيطزيست در همايشها ،كارگاههاي آموزشي و جلسات
تمرين؛
● سازماندهي فعاليتهاي ويژه برای افزايش آگاهي و احترام به حفاظت محيطزيست،
همچون روزهاي پاكسازي؛
● اطالعرساني به افراد محلي درباره اقدامات محیطزیستی صورت گرفته؛
● استفاده از رسانهها به منظور دستيابي به موفقيت در ارسال پيام و آگاهسازي.

   

شکل  .60جمعآوری زباله پس از پایان مسابقات
جام جهانی والیبال (تهران – )۱۳۹۴
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شکل  .61آموزش جوانان برای مشاركت در
برنامههاي پاكسازي زباله از محيطهاي طبيعي

بخش سوم :مالحظات اختصاصی

شکل  .62آموزش کاشت نهال به کودکان و نوجوانان مدارس (ارتفاعات توچال تهران)1385 ،

شکل  .63پوسترهای ترویجی برای ورزشکاران (کمیسیون ورزش و محیطزیست)
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172

شکل  .64برگزاری برنامههای
تفرجی با اهداف چندگانه

شکل  .65برگزاری همایشهای تخصصی

شکل  .66برگزاری کارگاههای آموزشی

شکل  .67برگزاری نشستهای علمی

شکل  .68انجام برنامههای نمادین

شکل  .69استفاده از نمادهای ترویجی

بخش سوم :مالحظات اختصاصی

شکل  .70نمونهای از پوسترهای ترویجی و آموزشی که توسط
کمیته ملی المپیک ژاپن برای المپیک  2020تهیه شده است.

 -3-3گردشگری ورزشی پایدار

 -1-3-3تعاریف و تقسیمبندیها

فراگیرترین تعریف رسمی و پذیرفتهشده از گردشگری را سازمان جهانی گردشگری
پیشنهاد كرده که میگوید:

33

هر گونه سفر كه در برگیرنده ماندن در جایی بهمدت
دستکم يك شب ولی كمتر از يك سال و دور از خانه است.

روشن است که گوناگونی تعریفها در آن نوع گردشگری که زمینه بنیادی آن طبیعت
است نیز دیده میشود .از اینرو میتوان به واژگانی چون گردشگری پایدار ،گردشگری
)33- World Tourism Organization (UNWTO
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جایگزین ،34گردشگری سبز ،35گردشگری حیاتوحش ،36طبیعتگردی (گردشگری
طبیعتمحور) ،37ساحلگردی ،38گردشگری انبوه ،39گردشگری طبیعتکاه و طبیعتنکاه،40
گردشگری ماجراجویانه ،بومگردی 41و همانند آن اشاره کرد.
جدول  .41گونههای گردشگری با نگاهی به طبیعت
نام

تعریف

نمونه

طبیعتگردی
(گردشگری
طبیعتمحور)

سفر سرگرمی كه دربرگیرنده بهرهمندی از
منابع طبیعی سرزمین است.

بسیاری از سفرها در طبیعت

بر سه انگیزه خطر ،كوشش فيزيكی و
تواناییهای ويژه استوار است.

کلکرانی

شكلی از گردشگری كه بیشتر در كوهستان
و آمیزهای از كوهپیمایی بلندمدت ،بازدید از
روستاها ،تجربه ماجراجویانه و بهرهمندی از
طبیعت و منظرهها است.

گشتهای روستاهای
کوهستانی

ساحلگردی

گردشگری كه بر پایه منابعی مانند دريا،
خورشيد و کرانههاست.

گشتهای کنار دریا

گردشگری طبیعتکاه
(مصرفی) و طبیعتنکاه
(غیرمصرفی)

طبیعتکاه گردشگری است که به بازار،
فرآورده میدهد ولی طبیعتنکاه ،تجربه
فراهم میآورد.

گردشگری ماجراجویانه

راهنوردی

4

گردشگری حیاتوحش
گردشگری پایدار

هدف ،بهرهمندی مصرفی و غیرمصرفی از
جانوران وحشی در سرزمینهای طبیعی است.

گردشگری كه یكپارچگی فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی یا محیطزیستی مقصد گردشگری را
در بلندمدت به خطر نیاندازد.

3

طبیعتکاه :شكار و ماهیگیری
طبیعتنگاه :پرندهنگری

5

وحشگشت

6

-

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  .42دستهبندی گردشگران
نام
کاشفان

ویژگیها
ت ویژه نیاز ندارند .بودجهشان كم است .مانند پرندهنگران ،راهنوردان ،كوهپیمایان
به زیرساخ 

7

کولهگردها

8

بودجهشان كم است .زیرساختهای بومی را بهکار میگیرند .برای کاهش هزینه ،از
بازدید از سرزمینهای دوردست خودداری میکنند.

گردشگران با
ی ویژه
دلبستگ 

به سرگرمیهای ویژه گرایش دارند و آماده پرداخت هزینه آن هستند .خدمات ویژه نیاز
دارند .در گروههای كوچک سفر میکنند.

گردشگران با
دلبستگی عمومی

خواهان تعطیالت گروهی هستند .زیرساخت خوب نیاز دارند .سرمایهدار هستند.

گردشگران انبوه

ت خوب هستند .اولویت نخست ،آسایش است
گروههای بزرگ را دوست دارند .نیازمند زیرساخ 

رویهمرفته سه محیط را میشود دید:

طبیعی :همه بخشهای زنده (مانند گیاهان و جانوران) و غیرزنده (مانند آب ،خاک،
هوا) و برهمکنش آنها.
اقتصادی :فضایی که کارهای اقتصادی در آن جریان دارد مانند درصد کار و
بیکاری ،سطح درآمد.
فرهنگی و اجتماعی :فضایی که ویژگیهای جامعه و فرهنگ در آن است مانند
مهاجرت و آیینها.
بنابراین ،پیامدهای گردشگری را میتوان به شکل ذیل بیان کرد.

شکل  .71پیامدهای گردشگری
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پیامدهایمنفیمحیطزیستی
گردشگری

از آنجـا كه گردشــگران با بخشهـای
گونـاگون بـومسازگان سـروكار دارنـد،
بنابراين پیامدهایشان بیــشتر به چشـم
میآید و میتوان گفت که اثر گردشگري،
اثر بر چــرخه زندگی و گذاشتن ردپای
بومشناختي در طبيعت است.

رویهـمرفتــهمــيتوان
پیامدهایمحیـطزیسـتی
گردشگری را به سه شکل
دید که همه با هم پیوند
دارند.

شکل  .73طبیعتگردی ،مستلزم در
نظر گرفتن ضوابط و رعایت کردن
مالحظات محیطزیستی متعددی است.

شکل  .74شلوغی بیش از اندازه
در مقصدهای گردشگری یکی از
عوامل اصلی آلودگی صدا است
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 -2-3-3اصول گردشگری پایدار
هنگامی گردشگري از دیدگاه بومشناختی پايدار است که:
•منابع تجديدناپذير را سريعتر از آن كه بتوانند دوباره تجديد شوند ،یا جانشين
تجديدپذيري بتوان براي آنها پيدا کرد ،مصرف نكند؛
•مصرف انرژي را به کمترین سطح برساند؛
•آاليندهها را سريعتر از آنكه زیستکره بتواند آنها را به شکل غیرزیانآور درآورد،
رها نكند؛
•اثري بر تنوع زيستي و سيستمهاي بومشناختی نداشته باشد؛
•از انواع فرصتهاي تفرجي ،آموزشي و فرهنگي براي نسل حاضر و آينده پشتیبانی
كند؛
•از دید اجتماعي و اقتصادي ،به جوامع محلي و منطقه سود برساند؛
•برای رسیدن به پایداری بومشناختی ،بر ظرفيت سایر بخشهاي اقتصادي تاثير
نگذارد.
در سرتاسر جهان ،یکی از بخشهای بسیار رشد یافته انواع گردشگری ،گردشگری ورزشی
است .ارتباط میان دو مقوله ورزش و گردشگری در سالیان اخیر بیش از پیش درک گردیده
است .گردشگری ورزشی؛ بدین شکل تعریف شده است "مسافرت مبتنی بر تفریح که سبب
میشود افراد جامعه یا محل سکونت خود را به منظور مشارکت در فعالیتهای بدنی ،تماشای
فعالیتهای فیزیکی یا تشویق و طرفداری از جاذبههای ایجاد شده توسط فعالیتهای بدنی
ترک کنند" .هر دو مقوله ورزش و گردشگری ،امروزه به عنوان صنایعی با رشد شتابان ،در
جهان اقتصاد مطرح هستند .با وجود آن که گردشگری ورزشی یک پدیده نوظهور نمیباشد،
ولیکن؛ در سالیان اخیر به عنوان یک راهبرد توسعه اقتصادی ،مورد توجه ویژهای قرار گرفته
است .در حقیقت ،منابع و زیرساختهای مورد نیاز برای گردشگری و ورزش ،اغلب مشترک
هستند .این موارد شامل محیطزیست طبیعی ،تجهیزات ساختوساز ،حملونقل ،خدمات و
تسهیالت است  .
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گردشگری ورزشی ،اصطالحی
است که از ترکیب دو صنعت
«گردشگری» و «ورزش» پدید آمده
است .در واقع نوعی از مسافرت به
دالیل غیرتجاری برای مشاهده یا
شرکت در فعالیتهای ورزشی است
که دور از محل زندگی باشد .تعامل
این سه حیطه در شکل روبرو نشان
داده شده است  .

ورزش

ﮔﺮدﺷﮕﺮى

ﮔﺮدﺷﮕﺮى ورزﺷﻰ ﭘﺎﯾﺪار

ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ

شکل  .75رابطه میان ورزش ،گردشگری و محیطزیست

 -3-3-3بایدها و نبایدهای گردشگری ورزشی پایدار در کشور

در این بخش ،برخی از گامهای مهم در گردشگری ورزشی پایدار (بومگردی) معرفی
میشوند .این اصول ،در چند بخش جداگانه ارایه میشوند که در برگیرنده مالحظات مربوط
به آمادهسازی برای بومگردی هستند و عبارتند از:
زیرساختها و امکانات
برنامهریزی و سازماندهی
پیادهسازی و اجرا

الف) آمادهسازی زیرساختها و امکانات

نباید فراموش کرد که برای شکلگیری بومگردی در حالت مطلوب ،برخورداری از
زیرساختها ،امکانات و تجهیزات مناسب ،یک الزام است .این موارد میتواند شامل جنبههای
ذیل باشد:
زیرساختهای حملونقل؛
امکانات اقامتی (اسکان و تغذیه)؛
امکانات درمانی و بهداشتی؛
تامین ایمنی و امنیت؛
امکانات خدماتی.
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بدیهی است که در سطح کالن ،فراهم کردن برخی از این موارد بر عهده ساختار گردشگری
کشور است.
ب) آمادهسازی برای برنامهریزی و سازماندهی

در این گام ،برخی از مهمترین بایدها و نبایدها عبارتند از:
✏ باید از دانش کافی برای گردشگری و بومگردی برخوردار باشیم.

نخستین پیششرط برای برنامهریزی موفق بومگردی ،برخورداری از دانش پایه در زمینه
گردشگری و به ویژه بومگردی است .همچنین ،آگاهی داشتن در خصوص قوانین ،مقررات و
ضوابط مرتبط با گردشگری و بومگردی .این کار نیازمند آن است تا روزانه به کمک وسایل
ارتباط جمعی (مجالت تخصصی ،رسانههای خبری ،فضای مجازی ،سایتهای اینترنتی معتبر،
اپلیکیشنهای تخصصی و  )...و یا کتابها و گزارشها دانش خود را بروزرسانی کنیم .بهطور
مثال ،باید بدانیم که برای طراحی یک اقامتگاه بومگردی چه شرایط و ویژگیهایی باد برقرار
باشد.
✏ باید با انواع جاذبههای طبیعی و بومگردی آشنا باشیم.
برای هر نوع برنامهریزی گردشگری (بهطور خاص ،بومگردی و گردشگری ورزشی پایدار) الزم
است تا ابتدا با انواع جاذبههای طبیعی مرتبط با بومگردی در کشور آشنا شویم و همچنین
نسبت به منطقه مورد نظر شناخت کافی کسب کنیم .برای دستیابی به این هدف ،باید دامنه
دانش خود را در مورد انواع جاذبههای طبیعی و سایر مصادیق بومگردی افزایش دهیم .شکل
ذیل ،انواع مصادیق بومگردی در ایران را نشان میدهد .همانطور که آشکار است ،مناظر
طبیعی بکر و منحصربهفرد به عنوان یکی از مصادیق اساسی در بومگردی شناخته میشوند  .
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ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﻮارض
ﺑﺪﯾﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

آﺛﺎر و ﺑﻘﺎﯾﺎي
دﯾﺮﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﺎﻧﻮري و
ﮔﯿﺎﻫﯽ

ﭘﺎركﻫﺎي ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه

ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﺎﻣﻞ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ

ﺑﻮم ﮔﺮدي

ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺷﺎﺧﺺ
و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد

زﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎي
ﺣﯿﺎت وﺣﺶ

ﺑﻘﺎﯾﺎي دﯾﺮﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
اﻧﺴﺎﻧﯽ

شکل  .76مصادیق بومگردی در ایران

شناخت انواع و مصادیق بومگردی به ما کمک میکند تا با توجه به اهداف ،امکانات ،زمان
و بودجهای که در اختیار داریم ،نسبت به برنامهریزی و اجرای آن اقدام کنیم .برخی از این
مناطق ،دارای ویژگیهای خاصی هستند که محدودیتهای بیشتری را برای گردشگران ایجاد
میکنند .برخی از اکوسیستمهای طبیعی کشور ،در زمانهای مشخصی از سال میتوانند
پذیرای گردشگران باشند و در برخی زمانها به دلیل شرایط سخت آب و هوایی و یا فصل
جفتگیری حیوانات و حتی احتمال بروز حوادث طبیعی (همانند سیل ،رعد و برق ،یخبندان
و  )...بهتر است برای بومگردی انتخاب نشوند .هر چند که این نوع مناطق نیز عالقمندان
خاص خود را دارند که مسلماً نیازمند آمادگی ذهنی و بدنی و برخورداری از تجهیزات کامل
ایمنی و اقامتی میباشد.
در ادامه  ،برخی از محیطهای طبیعی که برای بومگردی و گردشگری ورزشی پایدار
مناسب هستند ،معرفی میشوند.
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◼ میراث طبیعی

زیرمجموعهای از میراث ملی که عوامل طبیعی در ایجاد آنها نقش اساسی داشته و
دارای ویژگیهای خاص و برجسته طبیعی و منحصربهفرد یا نادر باشند .در اصل؛ محدودههای
جغرافیایی طبیعی و مناطق ویژهای از کشور که به خاطر کیفیت ویژه فیزیکی و زیستشناسی،
مناظر بدیع جغرافیایی ،محوطههای طبیعیتاریخی ،پدیدهها و نمونههای ارزشمند گیاهی،
جانوری و زیستگاههایشان ،تعیین و تحت محافظت و بهرهبرداری پایدار قرار میگیرند را
شامل میشود.
مطابق با متن کنوانسیون میراث جهانی ،این مجموعه به دو گروه ساختارهای طبیعی و
محوطههای طبیعی تقسیم میشوند .میراث طبیعی در ایران ،شامل  4مورد ذیل میباشد:
الف) مناظر طبیعی و عوارض بدیع جغرافیایی غیرحفاظت شده؛
ب) بقایای دیرینشناختی انسانی و محوطههای حاصل از تعامل فیزیکی و فرهنگی
انسان و طبیعت؛
پ) تمامی مناطق تحت حفاظت ایران (شامل پارکهای ملی ،مناطق حفاظت شده،
پناهگاه حیاتوحش ،اثر طبیعی ملی ،مناطق شکار ممنوع ،تاالبهای بینالمللی)؛
ت) آثار و بقایای دیرینشناختی جانوری و گیاهی.

ـ مصادیق میراث طبیعی

▣ مناظر طبیعی و عوارض بدیع جغرفیایی غیرحفاظت شده
 .1مناظر طبیعی

به مناظری که از جهت زیباییشناسی طبیعی دارای شرایط ویژهای به لحاظ پوشش
گیاهی ،شرایط پستی و بلندی ،و دیگر عوارض طبیعی بوده و ساخته دست انسان نیستند یا
به محدودهای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگلها ،مراتع ،دشتها ،آبها و کوهستانها و ...
اطالق میشود که جذابیت طبیعی قابل قبول را داشته باشند.
 .2عوارض بدیع جغرافیایی

به مناطق و اشکالی گفته میشود که در مقیاس محلی خود منحصربهفرد و دارای ماهیت
طبیعی مانند ژئوپارک ،گنبدهای نمکی ،جزایر ،کلوتهای کویری ،گلفشانها ،و کوه دماوند
است.
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 .3پدیده زیستی خاص

مناطق یا زیستگاه خاص که بهعلت شرایط ویژه اکولوژیکی و اقلیمی دارای یک خاصیت
منحصربهفرد میباشد .مثل درختان دیرزیست ،مانگروها ،گونه اندمیک ،مناطق بکر جنگلی
و غیره.

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

شکل  .78ژئوپارک قشم به عنوان نخستین ژئوپارک خاورمیانه با پتانسیلهای فراوان گردشگری و بومگردی

شکل  .79عوارض جغرافیایی
بدیع؛ جاذبههای بومگردی کویر
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▣ بقایای دیرینشناختی انسانی و محوطههای حاصل از تعامل فیزیکی و
فرهنگی انسان و طبیعت
 .1تحول و سیر تکامل زیستی

به روند رویش یا گسترشی که با تحول و دگرگونی همراه باشد ،تکامل گفته میشود .این
واژه بیشتر در پیوند با تکامل زیستی به کار میرود که در نتیجه تغییر بسامد یک عامل و در
پی انتخاب طبیعی در طی یک دوره زمانی طوالنی پدید میآید .بنابراین ،روند تغییر و تحول
موجودات زنده نوعی سازگاری نسبت به تغییر عوامل محیطی و زیستی در طی زمان است.
که به این فرآیند ،سیر یا روند تکاملی زیستی گفته میشود ،مثل غارهایی با دیوارههای نقاشی
شده یا وسایل کشف شده در کاوش باستانشناسی (شهر سوخته).
 .2پدیدههای زمینشناسی ایران

در طی زمانهای گذشته تا حال جنبشهای کوهزایی و پدیدههای آتشفشانی (فورانهای
آتشفشانی) ناشی از برخورد صفحات پوسته زمین منجر به تغییر شرایط زمین شده که بررسی
سیر این تغییرات از جهت زمانی و مکانی (وقوع در ایران) ،تاریخ زمینشناسی ایران گفته
میشود .مثل قله دماوند ،سهند ،تفتان ،سبالن ،و کویرهای مرکزی ایران و ...
 .3سیمای طبیعی – فرهنگی سرزمین

یادمانهای فرهنگی که بیانگر سیر تعامل انسان و طبیعت است ،به چند گروه تقسیم میشوند:
الف) باغهای گیاهشناسی

ب) روستاهای خاص حاصل از تعامل انسان و طبیعت نظیر ماسوله ،کندوان و ...
پ) سایر

شکل  .8 0غا ر علیصد ر ؛
معروفترین غار آبی کشور
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▣ مناطق تحت حفاظت ایران

این مناطق شامل پارکهای ملی ،مناطق حفاظتشده ،پناهگاه حیاتوحش ،اثر طبیعی
ملی ،مناطق شکار ممنوع ،تاالبهای بینالمللی و ذخیرهگاه زیستکره هستند .توضیحات در
پیوست شماره  2آورده شده است.

پارک ملی تنگ صیاد – چهارمحال و بختیاری

منطقه حفاظت شده ورجین – استان تهران

ذخیرهگاه زیستکره توران

پناهگاه حیاتوحش خوش ییالق – استان سمنان

پارک ملی تاالب بوجاق

منطقه حفاظت شده دنا

شکل  .81نمایی از مناطق تحت حفاظت کشور
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✏ نباید از ظرفیت برد گردشگری مناطق فراتر رفت.
منظور از ظرفیت برد گردشگری ،حد بهینه تعداد گردشگری است که میتواند در یک زمان
مشخص از یک منطقه خاص بازدید کند .هدف از تعیین ظرفیت برد گردشگری برای هر منطقه،
جلوگیری از وارد آمدن فشار مضاعف بر اکوسیستم است .از سوی دیگر ،این کار سبب افزایش
سطح ایمنی و کاهش مخاطرات نیز خواهد شد.
گردشگری انبوه ،عالوه بر آن که
امکان لذت بردن و تفرج را از گردشگر
سلب میکند ،احتمال بروز حوادث را
نیز افزایش داده و امدادرسانی را دشوار
خواهد ساخت  .
شکل  .82تنگه واشی

حضور کنترل نشده گردشگران ،امکان
برنامهریزی مطلوب را سلب میکند.

شکل  .83ساحل بوشهر

صعودهای دستهجمعی؛ سبب وارد
آمدن فشار بیش از حد بر اکوسیستم و
به خطر افتادن سالمت گردشگران و
ورزشکاران خواهد شد.
شکل  .84کوه سبالن
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✏ باید پیش از شروع ،گردشگران را نسبت به برنامه آگاه کرد.
تجربه راهنمایان حرفهای گردشگری در نقاط گوناگون جهان ،بیانگر آن است که بهتر
است تا گردشگران (بومگردان) پیش از شروع برنامه در خصوص کلیات برنامه آگاه باشند.
همچنین ،مالحظات اساسی و بایدها و نبایدها برای آنها تشریح شود ،از جمله موارد ذیل:
 شرح مختصر منطقه مورد بازدید (مشخصات جغرافیایی ،نقشه موقعیت ،وسعت،تاریخچه؛ ارتفاع از سطح دریا ،پوشش گیاهی ،تنوع گونههای جانوری ،ویژگیها و )...؛
 -مدت زمان سفر (رفت و برگشت)؛

 -شرایط آب و هوایی منطقه؛

 -ملزومات و وسایل مورد نیاز؛

 -خطرات و تهدیدهای احتمالی؛

 -مالحظات محیط زیستی و بهداشتی در طول سفر (بازدید).

این کار میتواند به وسیله نمایش فیلمهای کوتاه ،ارسال بروشورهای ترویجی ،ارسال
اطالعات در فضای مجازی و  ...انجام شود .هدف از این کار آن است تا اطمینان حاصل شود
که عالقمندان به برنامههای بومگردی ،از آگاهی و آمادگی کافی برای برگزاری یک تور
(برنامه) برخوردار هستند .برای جذاب شدن هر چه بیشتر این برنامه ،میتوان اقدام به صدور
گواهی برای شرکتکنندگان و یا اهدای تقدیرنامه کرد .با استفاده از پورتالها و اپلیکیشنهای
تخصصی و کاربردی ،میتوان نسبت به آگاهسازی داوطلبان و کاربران بومگردی اقدام کرد.

شکل  .85اپلیکیشن بومگردی ویژه کشور تایلند
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پ) پیادهسازی و اجرای برنامه

پس از فراهم کردن زیرساختها و برنامهریزی ،نوبت به اجرای برنامه بومگردی میرسد.
در این میان ،جنبههای فراوانی باید در نظر گرفته شوند که در این قسمت به برخی از
مهمترین آنها اشاره میشود.

✏ نباید به اکوسیستم آسیبی وارد شود.
یکی از دشوارترین بخشهای برنامه بومگردی آن است که گردشگران درک کنند و دقت
نمایند تا اکوسیستم را به همان صورتی که وارد شدهاند ،ترک کنند .آنها باید بدانند که
زیباییهای طبیعت را تنها میتوان به تصویر کشید (نقاشی ،عکسبرداری و یا فیلمبرداری)
و یا در ذهن سپرد .اگر هر گردشگر تصمیم بگیرد که بخشی از طبیعت را به یادگار با خود
به خانه برد ،در کوتاه مدت بر پیکره اکوسیستم آسیب وارد خواهد شد .برخی از مهمترین
مواردی که رعایت آنها باید به گردشگران توصیه شود عبارتند از:
از شکاندن سرشاخه درختان (هر چند به ظاهر خشک و پوسیده) جدا ً خودداری
شود؛
از روشن کردن آتش در طبیعت اجتناب کنند (مگر در شرایط ضروری)؛
از رها کردن پسماند (به ویژه پسماند خطرناک) در تمامی محیطهای طبیعی
خودداری کنند؛
از ایجاد آلودگی صوتی به ویژه در مناطق بکر پرهیز کنند ،چرا که باعث هراس
و فرار حیوانات خواهد شد؛
از برداشتن یادگاری در طبیعت (به ویژه تخم پرندگان ،حیوانات مرده و )...
اجتناب کنند؛
از کندن زمین و تولید گودال و یا جابهجایی کندههای درختان و سنگهای
بزرگ خودداری کنند؛
از تخریب زیستگاههای خرد جانوران و گیاهان (آشیانه پرندگان ،النه جوندگان
و  )...اجتناب کنند؛

187

بسته شیوهانهماهی محیطزیستی فعالیتاه و مشاغل(فعالتاهی ورزشی)

از تخلیه مواد غذایی تهمانده و یا فاضالب
به داخل اکوسیستمهای آبی خودداری کنند.
گلگشتهای سازمانی و صعودهای دستهجمعی
به عنوان یکی از تهدیدهای ورزش برای
اکوسیستمهای طبیعی و به ویژه کوهستانی
شناخته میشوند .حضور جمعیت انبوه (عمدت ًا
غیرحرفهای) که با پوشش نامناسب ورزشی در
برنامه حاضر میشوند ،عالوه بر آن که سالمت
و ایمنی کار را به خطر میاندازد ،برای سایرین
نیز خطرآفرین خواهد بود.
✏ نباید زباله (پسماند) را در طبیعت رها کرد.
یکی از پیامدهای ناگوار اکثر شاخههای گردشگری در تمام جهان ،تولید و رهاسازی پسماند
است .خواه در طبیعت؛ خواه در شهرها و محیطهای انسانساخت .رعایت این مهم ،بر عهده
تکتک افراد میباشد .در یک برنامه بومگردی تاکید میگردد که گردشگران نسبت به
پاکسازی طبیعت نیز اقدام کنند .رهاسازی پسماند در طبیعت ،مشکالت متعددی را به دنبال
خواهد داشت:
آلوده ساختن اکوسیستم (آلودگی هوا ،بو ،خاک و آب زیرزمینی در صورت نشت
شیرابه)؛
آلودگی منظر و ایجاد چشمانداز نامطلوب؛
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آسیب به تنوع زیستی (تغذیه از زباله ،مجروح شدن توسط زبالههای تیز و برنده،
گیر کردن در زبالهها)؛
تکثیر تجمع حشرات و سایر موجودات مزاحم و امکان انتقال انواع بیماریها؛
تحمیل هزینه برای پاکسازی؛
کاهش کیفیت محیط و اثر منفی بر جلب گردشگر.

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

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

✏ باید به طبیعت احترام گذاشت.
یکی از تفاوتهای اساسی میان بومگردی با سایر جنبههای گردشگری ،در نوع نگاه به مقوله
طبیعت است .یک بومگرد باید برای طبیعت ،احترام فراوانی قایل باشد .این احترام شامل تمامی
اجزای طبیعت میشود ،از جمله تنوع زیستی که در برگیرنده گونههای گیاهی ،جانوری و انواع
زیستگاهها است .به همین دلیل ،الزم است تا تمامی مالحظات و اصول ایمنی در این خصوص
دانسته و به کار گرفته شود.
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شکل  .89تلف شدن یک راس آهو در
جاده پارک ملی گلستان (دی ماه )1393

تردد با وسایل نقلیه در مناطق تحت حفاظت،
مستلزم رعایت حدنصاب سرعت توسط رانندگان
است .در صورت عدم رعایت جنبههای ایمنی،
عالوه بر آسیب وارد بر حیوانات ،احتمال ایجاد
خسارت و سانحه برای سرنشینان خودرو نیز وجود
دارد (به ویژه در مورد جانوران درشت جثه).
شکل  .90تلف شدن یک قالده یوزپلنگ در
جاده سبزوار – شاهرود (تابستان )7931

باید به یاد داشت که در هنگام شب و تابش نور
مستقیم نور مصنوعی (اتومبیل و یا پروژکتور)،
چشم گربهسانان همانند بسیاری دیگر از
گونههای جانوری ،از عملکردی ضعیف برخوردار
بوده و همین امر سبب میشود تا قدرت تحلیل
موقعیت از جانور سلب گردد و با عدم تشخیص
فاصله و منبع نور ،به دام حادثه گرفتار شوند.
شکل  .91برنامه پاکسازی طبیعت توسط
بومگردان – استان فارس

هر بومگرد باید به خاطر داشته باشد که پسماند
تولید شده را در طبیعت رها نسازد و با خود
برگرداند .از سوی دیگر ،میتواند نسبت به
پاکسازی اکوسیستم از پسماندهای موجود اقدام
کند .این کار را میتوان به عنوان یک برنامه
فرعی در اجرای بومگردی در نظر گرفت   .
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شکل  .92تلف شدن یک راس کل
(بزکوهی) – کویر مرنجاب (پاییز )1399

یکی از پدیدههایی که در چند سال اخیر در کشور
رواج زیادی یافته است ،آفرود است .این تفریح؛
نه در زمره ورزش قرار میگیرد و نه در شمار
بومگردی است .تفریحی است که جنبههای منفی
آن بر طبیعت و اکوسیستم بیشمار است .به ویژه
آن که عالقمندان این فعالیت ،از دانش و آگاهی
کافی محیط زیستی برخوردار نبوده و هر ساله
اخباری از آسیبها و فجایع محیط زیستی آنان در
رسانهها منتشر میشود .یکی از آخرین نمونههای
آن ،مربوط به تعقیب و گریز یک راس کل در
کویر مرنجاب (آران و بیدگل) بوده که منجر به
مرگ کل بر اثر ترس و فشار فراوان وارد شده بر
بدن جانور گردید  .

شکل  .93خارج شدن از مسیر اصلی و نفوذ
به طبیعت بکر؛ اورامان – (نوروز )1397

همواره در بومگردی تاکید میشود که از ایجاد
مسیرهای جدید و پرتعداد در طبیعت خودداری
شود .به ویژه حرکت با اتومبیل در طبیعت بکر
که سبب فشرده شدن خاک ،تخریب زیستگاه و
آسیب به اکوسیستم میگردد.

191

بسته شیوهانهماهی محیطزیستی فعالیتاه و مشاغل(فعالتاهی ورزشی)
شکل  .94تخریب آشیانه پرنده به دلیل
کنجکاوی گردشگران – استان فارس

الزم است تا تمامی گردشگران از این موضوع
آگاهی یابند که نباید به آشیانه ،النه ،تخم ،جوجه
و  ...حیوانات نزدیک شوند و یا آنها را لمس کنند.
به ویژه حیوانات وحشی .این مساله عالوه بر آن
که احتمال دارد برای گردشگران خطرآفرین باشد،
ممکن است باعث صدمه به آشیان شده و یا منجر به
ترک سکونتگاه توسط جانور گردد.

شکل  .95جابهجایی مرجانها توسط
گردشگران ورزشی (غواصان) – جزیره کیش

مرجانها یکی از حساسترین گونههای دریایی
هستند .آنها به دلیل تنوع رنگ و شکل همواره
برای غواصان و گردشگران جذاب بوده و آنها را
به سمت خود جلب میکنند .نکته حایز اهمیت،
حساسیت زیستگاهی این گونه و احتمال صدمه به
غواصان به دلیل حضور برخی از گونههای شکارچی
و خطرناک در مجاورت زیستگاه آنها است.
شکل  .96روشن کردن آتش در
طبیعت اقدامی خطرآفرین است.

یکی از تهدیدهای مهم و همیشگی حضور
انسانها در طبیعت ،روشن کردن آتش و خاموش
نکردن آن است که همه ساله در ایران و جهان
خسارتهای سنگینی به بار میآورد .سال 1399
یکی از مهیبتترین آتشسوزیهای چند دهه
اخیر را در جنگلهای زاگرس شاهد بودیم .بر
این اساس ،الزم است تا بومگردان با جنبههای
تکنیکی آتش کام ً
ال آشنا باشند و در صورت لزوم
اقدام به روشن کردن نمایند و حتم ًا از خاموش
شدن آن اطمینان حاصل کنند.
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شکل  .97اجتناب از ایجاد
آلودگی صوتی در طبیعت

بومگردان باید دقت کنند تا از ایجاد آلودگی
صوتی و همهمه در طبیعت خودداری کنند.
همچنین ،بهتر است از مواد و لوازم معطر
همانند لوازم آرایش ،اسپری و ادوکلن
استفاده نکنند زیرا سبب جلب حشرات مزاحم
میشوند.
شکل  .98توجه به تقویم طبیعت

بومگردان باید دقت کنند تا در فصل
جفتگیری و یا زاد و ولد جانوران از تردد در
کریدورها و زیستگاههای حساس خودداری
کنند.

✏ باید برنامههای آموزشی را در بومگردی بگنجانید.
یکی از اصول بومگردی ،تاکید بر جنبههای آموزشی است که تنها شامل موارد محیط
زیستی نمیگردد .بلکه میتواند بر جنبههای فرهنگی ،تاریخی ،بهداشتی و اجتماعی نیز
متمرکز باشد .تالش کنید تا فراگیران (گردشگران) توانمند شوند .بهترین روش برای آموزش،
کسب تجربه از طریق حضور در طبیعت است .فرصت آزمون و خطا را به آنها بدهید .آنها
را به چالش بکشید .تمرینها و فعالیتها را به نحوی طراحی کنید که فقط شامل بیان و
کالم نباشد ،بلکه فعالیتهای بدنی را نیز شامل شوند تا شادابی و نشاط بیشتری در گروه
ایجاد کنید .از طریق همافزایی ،مهارتهای سایر اعضا را تقویت کنید .این مهارتها میتواند
شامل عکاسی ،تصویربرداری ،نقشهخوانی ،تقلید آوای جانوران ،برپا کردن چادر ،تهیه غذا در
طبیعت ،جهتیابی ،شناسایی گیاهان و سایر مهارتهای زندگی در طبیعت باشد.
از آنها بخواهید در مورد جاذبههای طبیعی محل اقامت ،تحصیل یا کار خود تحقیق
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کنند .این فرآیند میتواند به شکل سلسله مراتبی از روستا یا بخش شروع شده و تا سطح
استان ادامه یابد .آنها را تشویق به ارایه ایدههای خالقانه برای بومگردی کنید .مسابقه
عکاسی یا نقاشی برگزار کنید .در فضای مجازی گروهی ایجاد کنید و در آن به بحث و ارایه
اطالعات اقدام کنید .مسابقه کتابخوانی محیط زیستی برگزار کنید.

شکل  .99یک برنامه بومگردی ،عالوه بر آن که باید مفرح و جذاب باشد،
شایسته است تا بتواند باعث افزایش سطح آگاهی و دانش عمومی و تخصصی
بومگردانشودتاخاطرهایخوشهمگامبادانشاندوزیرابرایآنانایجادکند.

شکل  .100آموزش کودکان و نوجوانان در اولویت قرار گیرد .یک برنامه
ورزشی و تفریحی با ارایه آموزههای محیطزیستی پایدار خواهد بود.
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میتوانید از پالگینگ  /پاکورزی بهره
بگیرید.
دقت کنید که پالکینگ ،مسابقه زبالهجمعکنی
نیست!! بلکه  ،مسابقه ورزشی همگام با
جمعآوری زباله است .در وهله اول ،هدف
فعالیت بدنی و نشاط است.

نخستینبار اهالی سوئد با یک فعالیت بدنی برای پاکسازی محیطزیست از زبالهها رشتهای
ورزشی را به دنیا معرفی کردند که برای محیطزیست و جسم و روان انسانها بسیار مفید است.
در این رشتهورزشی داوطلبها میتوانند در یک
گروه جمع شده و تحت نظر یک مربی حرکات
هوازی یا کاردیو را همزمان با جمعآوری سریع
زبالهها انجام دهند.

 -4-3کوهنوردی مسئوالنه (پاک)

ورزش کوهنوردی در زمره فعالیتهای ورزشی و تفرجی قرار دارد که در بستری کام ً
ال
طبیعی برگزار میشود و به همین سبب در ارتباطی نزدیک و تعاملی دوسویه با محیطزیست
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است .از اینرو ،الزم است در این رشته ورزشی و دیگر موارد مشابه (صخرهنوردی ،کوهپیمایی،
اسکی روی برف و چمن و  )...جنبههای گوناگون محیطزیستی مدنظر بوده و مالحظات
محیطزیستی به دقت بهکار گرفته شوند.
دستورالعمل پیشرو برگرفته از اسناد معتبر بینالمللی است که توسط سازمانهای مرجع
و تخصصی نظیر «کمیسیون حفظ محیط کوهستان فدراسیون جهانی کوهنوردی" ،"42بیانیه
تیرول« ،"43منشور کاتماندو »44و سازمان مردم نهاد «اثری باقی نگذار »45تهیه و منتشر شده
است.

شکل  .101روز جهانی کوهستان برابر با  21آذر ( 1دسامبر) و
تاکید بر حفظ محیطزیست بومسازگانهای کوهستانی

 -42کمیسیون حفظ محیط کوهستان جزء اولین بخشهای تشکیل شده در فدراسیون جهانی کوهنوردی در سال
 1969میالدی است و به تبیین راهکارهایی برای حفاظت از محیط کوهستان و توسعه پایدار در تمام دنیا میپردازد.
این کمیسیون به طور اختصار  MPCنامیده میشود که مخفف عبارت  Mountain Protection Commission
است.
 -43یکی دیگر از رهنمودهای نوع فعالیت و کدهای اخالقی که به طور خاص برای محیط کوهستان لحاظ شده
است ،بیانیه تیرول ( )Tyrol declarationاست .این بیانیه به منظور مشخص کردن بهترین شیوه عملکرد و رفتار در
ورزشهای درون کوهستان در  8سپتامبر سال  ،2002توسط فدراسیون جهانی کوهنوردی منعقد شده است .بیانیه تیرول
شامل مجموعهای از ارزشها و نکتههای اخالقی میباشد که برای کمک به عملکرد صحیح عالقمندان رشتههای مرتبط
با طبیعت و کوهستان تدوین گردیده است.
 -44این منشور در سال  1982و توسط کمیسیون حفاظت از محیط کوهستان فدراسیون جهانی کوهنوردی تدوین
شد .در این منشور افق عملکرد صحیح محیطزیستی و راهکارهایی برای اجتناب از بروز تنشهای احتمالی بین کوهنوردان
و بومیان منطقه در قالب 10اصل کلی بیان شده است.
 -45این سازمان مردم نهاد ( )NGOبه مجموعهای از آموزشها و رهنمودهای اخالقی در مورد حفظ محیطزیست
میپردازد .اصول ردپایی از خود نگذار برای ترویج حفاظت از فضاهای باز و محیطزیست طراحی شده است.
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 -1-4-3اصول کوهنوردی مسئوالنه
اصل اول :از قبل برنامهریزی کنید و فراتر از توان بدنی خود کوهنوردی نکنید.

◾ برنامهریزی قبلی این امکان را به کوهنورد میدهد که خود را از لحاظ تجهیزات،
آمادگی بدنی و رفتار متعهدانه نسبت به محیطزیست و جامعه محلی آماده کند.
◾ در صورتی که برنامهریزی وجود نداشته باشد ،نه تنها جان کوهنورد به خطر میافتد،
بلکه امکان بروز رفتار غیر مسئوالنه و آسیب به کوهستان بیشتر میشود.
◾  همواره با تجهیزات و پوشاک استاندارد کوهنوردی کنید .تجهیزات استاندارد و
برنامهریزی در فصول سرد و خنک نیاز به برپایی آتش و در نتیجه خطرات احتمالی
و آسیبهای آتش را کم میکند .در فصل گرم سال نیز باعث عدم خستگی زودرس
میشود.
◾  هرگز خارج از تواناییهای فیزیکی خود کوهنوردی نکنید ،خستگی زودرس هم
باعث بروز آسیب به شخص و هم به محیطزیست میشود .اجرای برنامههایی با درجه
سختی باالتر از توان و مهارت ،به جز آسیبهای جسمی که میتواند به فرد وارد کند ،
همواره احتمال بروز رفتارهای غیرمسئوالنه مانند جا گذاشتن زباله برای سبکتر شدن
کولهپشتی و موارد مشابه را افزایش میدهد.
◾ همراهان و سایر کوهنوردان را از قبل نسبت به مقصد ،رفتار مسئوالنه و اصول برجای
نگذاشتن اثری در طبیعت آگاه کنید  .
◾ متناسب با روزهای سفر ،برنامه غذایی خود را تنظیم کنید و از حمل مواد غذایی
بیش از نیاز خودداری کنید.
◾ پیش از سفر نقشه منطقه ،مسیرها ،پاکوبها ،چشمهها و نقاط کمپ را بررسی
کنید.
◾ از  ،GPSقطبنما ،نقشه و برنامههای کاربردی در تلفنهای هوشمند استفاده کنید
تا برای مسیریابی از عالمت زدن سنگها ،درخت و سنگچین درست کردن اجتناب
کنید.
◾ از قبل برای شرایط آب و هوایی سخت آماده باشید  .
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◾ در صورت سفر به مناطق ناشناخته حتماً از افرادی که به این مناطق سفر کردهاند،
مشورت بگیرید و گزارش سفرهای قبلی را مطالعه کنید    .
اصل دوم :بر روی سطوح مناسب حرکت کنید و در مکان مناسب کمپ بزنید.

◾ فراموش نکنید که کوهنوردی همواره با فرسایش خاک همراه است ،هر چه کولهپشتی
سنگینتر و کفش از زیره سفتتری برخوردار باشد ،میزان فرسایش خاک در یک برنامه
کوهنوردی بیشتر میشود.
◾ همواره در یک خط و فقط در مسیر پاکوب حرکت کنید.
◾ از پا گذاشتن بر روی سنگهای سست و ریزشی اجتناب کنید.
◾ در مسیرهای شن اسکی ،خاک با سرعت و شدت زیادی جابهجا میشود و سرعت
فرسایش زیاد است .از فرود در این نوع مسیرهای شن اسکی در حد امکان اجتناب
کنید.
◾ گلسنگها جان دارند و در بومسازگان (اکوسیستم) نقش مهمی را ایفا میکنند.
بوتهها ،محلی برای زندگی الروها و همچنین تغذیه پروانهها میباشند .گلسنگها
نشانگر پاکی هوا و پروانهها نشاندهنده سالمت بومسازگان میباشند .همینطور سایر
حشرات یک بومسازگان هر یک نقش مهمی در چرخه زیستی ایفا میکنند که حذف
هر یک میتواند منجر به بر هم خوردن تعادل بومسازگان شود.
◾ در مناطق پرتردد که مسیر پاکوبها مشخص است ،از مسیر پاکوب خارج نشوید،
زیرا در آن مناطق فرسایش خاک سرعت بیشتری دارد و پاکوبها بسیار سریع گسترده
میشوند.
◾ بر روی سطوح برفی نیز در یک خط حرکت کنید ،زیرا ممکن است زیرا این برفها
بوتهها و گیاهان وجود داشته باشند.
◾ محل کمپ را از قبل برنامهریزی و مشخص کنید و محل مورد نظر را بر روی نقشه
یا جی .پی.اس عالمت بزنید.

◾ در مسیرهای پرتردد مناطق کمپ و چادر کام ً
ال مشخص میباشند ،در همین نقاط
چادر بزنید و نقطه جدیدی را احداث نکنید.
◾ محل مناسب برای کمپ ساخته نمیشود ،بلکه پیدا میشود .زیرا ما مجاز به
دستکاری طبیعت برای ایجاد محل کمپ نیستیم.
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◾ در مناطق بکر و در محیطهای کوهستان اگر به ناچار از پاکوب خارج شدید ،فقط
در یک خط حرکت کنید.
◾ در نزدیکی منابع آب (چشمه ،رودخانه ،رود ،دریاچه و  )...چادر نزنید ،زیرا این
مناطق به جز خطراتی مانند وقوع ناگهانی سیالبها ،محل گذر حیوانات وحشی برای
نوشیدن آب میباشد .همچنین وجود کمپهای متعدد میتواند منابع آب را آلوده
کنند.
◾ در فصول گرم سال مانند تابستان و بهار ،هنگام صعود بر روی یخچالهای طبیعی
با احتیاط عمل کنید .در این فصول یخچالها بسیار شکننده و آسیبپذیر میباشند.
◾ در صورت نیاز به رولکوبی در دیوارههای طبیعی ،از خود بپرسید که آیا صعود با
روش دیگری امکانپذیر نیست؟ آیا در صورت تمرین بیشتر میتوانم این مسیر را بدون
سوراخکاری صعود کنم؟
◾ اگر چند روز در یک منطقه مشخص با پوشش گیاهی انبوه حضور دارید ،محل
کمپ را در روزهای بعدی تغیید دهید تا فرسایش در یک نقطه متمرکز نشود و پوشش
گیاهی فرصت بازیابی داشته باشد.

◾ با استفاده از قمقمه یا گالن آب ،میزان آب مورد نیاز را ذخیره کنید تا دایماً بین
محل کمپ و محل آب رفت و آمد نکنید.
◾ در صورت لگدکوب کردن گیاهان و درختان ،در آخر برنامه آنها را حتی به شکل
فیزیکی به حالت اولیه برگردانید.
◾ زمانی که چادرها را جمع کردید ،تمام آثار خود را ازبین ببرید؛ گویی که هرگز
آنجا نبودید   .
اصل سوم :زبالههای خود را مدیریت کنید.

◾ بهترین روش برای مدیریت زباله ،برنامهریزی قبل از شروع سفر است .برنامه غذایی
را قبل از شروع خرید روی کاغذ بنویسید و طبق آن خرید کنید ،همچنین از قبل برای
روشهای بازگرداندن زباله برنامهریزی کنید.
◾ حتی در مجهزترین قرارگاههای کوهنوردی نیز زباله خود را جا نگذارید .همه
کوهنوردان اخالقاً وظیفه دارند که تمامی زباله تولیدی خود را به طور کامل از محیط
کوهستان خارج کنند و آن را به نزدیکترین شهر انتقال دهند.
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◾ روستاهای کوچک در ابتدا یا انتهای مسیرهای کوهنوردی دارای امکانات محدود و
غیرقابل مقایسه با شهرهای بزرگ میباشند .این امکانات محدود شامل بحث تفکیک
و جمعآوری زبالهها از فضای روستایی نیز میشود .بنابراین زبالههایی را که خود تولید
کردهاید در فضاهای محدود و کوچک روستایی رها نکنید و آن را به شهرهای بزرگتر
منتقل کنید.
◾ مواد غذایی اضافی خود (حتی سالم و دستنخورده) را در طبیعت رها نکنید.
◾ در سفرهای خود از ظروف یکبار مصرف و کیسههای نایلونی یکبار مصرف استفاده
نکنید .اگر ناچار به استفاده از کیسههای پالستیکی میباشید ،برای بستهبندی غذاها
کیسههای زیپکیپ (چندبار مصرف) را استفاده کنید .در عین حال ،کیسههای کاغذی
یا کیسههای پارچهای گزینه بهتری هستند.
◾ تجزیه پوست میوهها تقریباً دو هفته تا یک ماه به طول میانجامد و در این مدت
باعث بروز آلودگی بصری میشود .پس آنها را در طبیعت رها نکنید.

◾ در هنگام پاک کردن ظروف غذایی ،مواد داخل آن را در طبیعت و یا در آب رها
نکنید و آن را در کیسه زباله بریزید.
◾ برای شستشو از شویندههای شیمیایی استفاده نکنید .در بازار برخی شویندههای
سازگار با محیطزیست موجود است ،استفاده از آنها باعث میشود که کره زمین و به
طور خاص محیط کوهستان زیبا و عاری از آلودگی باشد.
◾ محل شستشوی ظروف باید حداقل  30تا  100متر از محل کمپ یا پاکوب فاصله
داشته باشد .هرگز در محل چشمهها و رودخانهها لوازم خود را نشویید.
◾ در هنگام کمپ زبالههای خود را به همراه مواد غذایی در فاصلهای مناسب از
کمپ قرار دهید .این مواد میتوانند باعث جذب انواع حیوانات شوند .برای این کار از
درختان ،سنگها یا عوارض طبیعی منطقه استفاده کنید و زباله را از دسترس حیوانات
دور کنید.
◾ هرگز باتریهای لوازم الکترونیکی نظیر دستگاه جی.پی.اس ،چراغ قوه ،چراغ
پیشانی و  ...را در کوهستان رها نکنید .زیرا باتریها حاوی انواع فلزات سنگین و سمی
هستند که سبب آلودگی خاک و آب میشوند و نیز تجزیه کامل آنها هزاران سال
طول میکشد.
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◾ بهتر است از باتریهای قابل شارژ و باتریهای دوستدار محیطزیست که فاقد مواد
خطرناک و سمی هستند ،استفاده کنید.
◾ فضوالت انسانی حاوی موادی شامل میکروب و باکتری است که باعث آلودگی خاک
و آب میشود .این عوامل بیماریزا قادرند تا ماهها در محل دفع فضوالت انسانی زنده
بمانند و حتی تکثیر شوند .در بهترین شرایط ،فضوالت انسانی ممکن است به یک
سال زمان برای تجزیه کامل نیاز داشته باشد .عموماً دو روش برای مدیریت فضوالت
انسانی در طبیعت وجود دارد:
 دفن فضوالت -خارج کردن فضوالت از منطقه (طبیعت)

▣ روش دفن فضوالت

⭕ دفن فضوالت انسانی سبب میگردد تا مدفوع پوشانده شده و امکان انتقال عوامل
بیماریزا کاهش یابد .همچنین حشرات را دور نگه میدارد و از تماس فضوالت با
جانوران و مردم جلوگیری میکند .به عالوه ،آبهای سطحی را از آلوده شدن دور
میدارد.
⭕ در گروههای  12نفره و بیشتر ،یک توالت عمومی ایجاد کنید.
⭕ هرگز در نزدیکی منابع آبی فضوالت انسانی را دفع نکنید .محل دفع فضوالت
انسانی باید حداقل  60متر (به سمت پاییندست) چشمهها و رودخانهها ،در یک مکان
خشک و از محل کمپ ،محل تردد ،فاصله داشته باشد.
⭕ برای دفن فضوالت انسانی ،در گروههای کم تعداد میتوان از روش چاله گربه
استفاده کرد .برای این کار ،گودالی به عرض  10تا  15سانتیمتر و عمق  15تا 20
سانتیمتر حفر کنید و پس از اتمام کار روی آن را بپوشانید .دستمال کاغذی استفاده
شده را هم در محل دفن کنید.
⭕ محل فضوالت انسانی هر چه در نقاظ آفتابگیر باشد ،روند تجزیه سریعتر است.

⭕ فضوالت انسانی را در جایی که فع ً
ال خشک است ،اما در آینده محل عبور آب است،
دفع نکنید.
⭕ از دستمال توالت تمیز کمتر استفاده کنید و در روش چاله گربه آن را دفن کنید.
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▣ روش خارج کردن فضوالت از طبیعت  

⭕ میتوانید با استفاده از کیسههای مخصوص حمل ،فضوالت انسانی را با خود
به بیرون از طبیعت حمل کنید .چنین روشی در بسیاری از مناطق عمومی مث ً
ال
در بسیاری از پارکهای ملی آمریکا الزامی است .همچنین در درهنوردی ،غارنوردی
و دیوارهنوردی به دلیل عدم وجود مکان مناسب برای دفع فضوالت انسانی (مانند
عدم وجود خاک کافی ،رطوبت و پایین بودن دما و همچنین عدم وجود نور در این
محیطها) ،بیرون بردن فضوالت انسانی اجتنابناپذیر است.
اصل چهارم :هر چیزی را که پیدا کردید ،سر جایش بگذارید.

◾ در صورت برخورد با آثار تاریخی ،هرگز آنها را لمس نکنید و فقط از دور مشاهده
و عکاسی کنید.
◾ از لمس آثار تاریخی خودداری کنید ،این کار سبب فرسایش و نابودی خواهد شد.
◾ سنگها را جابهجا نکنید .هر سنگ محل زندگی حشرات و حیواناتی است که وجود
هر یک از آنها در چرخه بومسازگان و برای حفظ تعادل الزم است .شاخههای شکسته
و تنههای بزرگ شکسته شده را جابهجا نکنید.
◾ از قطع کردن تنه درختان خشک و آفتزده ،اکیدا ً خودداری کنید .این درختها

محل مناسبی برای زندگی و تغذیه برخی پرندگان و حشرات میباشند .عالوه بر این ،
با این کار امکان پخش کردن عامل آفت بین سایر درختان جنگل نیز وجود دارد.
◾ در صورت پیدا کردن فسیل یا سنگواره هرگز برای یادگاری آنها را از طبیعت
خارج نکنید.
◾ هرگز سنگی را از روی قله به یادگار بر ندارید.
◾ گیاهان دارویی را فقط به میزان نیازتان استفاده کنید و هرگز آنها را از ریشه
نکنید .برای مثال گیاه شقاقل یکی از گیاهان دارویی در معرض انقراض در جنگلهای
شمال کشور است .ریشه این گیاه خواص دارویی دارد و با هربار چیدن این گیاه ،یک
گونه از تعداد گونههای این گیاه کم میشود.
◾ از جوامع محلی گیاهان دارویی و وحشی را خریداری نکنید .زیرا خرید این قبیل
محصوالت آنها را به چیدن گیاهان تشویق و به نابودی زودتر گیاه کمک میکند.
◾ در صورت مشاهده الشه حیوانات ،آن را جابهجا نکنید.
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◾ در صورت مواجهه با آشیانه پرندگان ،هرگز تخم پرنده را جابهجا نکنید .اندکی تغییر
در محل قرارگیری تخمها باعث بروز حس عدم امنیت به پرنده میشود و گاهی سبب
میشود تا پرنده دوباره به محل آشیانه خود باز نگردد.
◾ در صورت مشاهده جوجه پرندگان در طبیعت سعی نکنید آنها را به النه برگردانید.
این اتفاق جزیی از طبیعت است.
◾ در صورت مشاهده حیوانات زخمی یا آسیبدیده در طبیعت ،مکان آنها را به اطالع
محیطبانان یا افرا مطلع و آگاه به نگهداری و تیمار جانوران برسانید .در صورت وجود
امکانات الزم و خطرناک نبودن جانور ،آن را به مرکز بازپروری و تیمار مخصوص در
شهر خود انتقال دهید.
◾ در صورت مشاهده مارها آنها را تهییج نکنید .فراموش نکنید هیچ ماری در طبیعت
ایران ،انسان را دنبال و تعقیب نخواهد کرد.
◾ در ایران هیچ گونه مارمولک سمی وجود ندارد .در صورت مشاهده آنها را به حال
خود رها کنید.
اصل پنجم :برپایی آتش را مدیریت کنید.

◾ تا جایی که امکان دارد با برنامهریزی قبلی و استفاده از تجهیزات مناسب ،نیاز خود
به برپایی آتش را حذف کنید.
◾ استفاده از نور شمع و یا یک فانوس کوچک با نور مالیم میتواند گزینه خوبی برای
دور همنشینی پس از شام باشد.
◾ میتوان با استفاده از انواع چراغهای خوراکپزی عمل پخت و پز را بدون بر جای
گذاشتن کمترین ردپا و اثری از خود انجام داد.
◾ استفاده از چراغهای خوراکپزی نیاز به برپایی آتش را از بین میبرد.
◾ برای برپایی آتش محل مناسبی انتخاب کنید.
◾ میتوانید با استفاده از روش آتش تپهای اثرات آتش را به حداقل برسانید .این روش،
روشی مسیوالنه برای برپایی آتش است .بدین شکل که از منبعی که قب ً
ال تخریب شده
خاکی به ضخامت حداقل  15سانتیمتر تهیه کنید و بر روی فویل (پتوی نجات) بریزید
و آتش را روشن کنید .با این روش میتوان روی هر سطحی آتش روشن کرد.
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◾ از مکانهایی که قب ً
ال در آنها آتش روشن شده استفاده کنید.
◾ آتش را کوچک نگه دارید و فقط زمانی که نیاز دارید ،آتش را روشن نگه دارید.
◾ در کنار صخرهها آتش روشن نکنید .زیرا باعث ایجاد سیاهی و دوده بر روی صخرهها
میشود و این سیاهی تا سالها به همان شکل باقی میماند.
◾ در هنگام برپایی آتش به جهت وزش باد دقت کنید.
◾ در برپایی آتش در فصول خشک و در جنگلهای کوهستانی بسیار احتیاط کنید.
◾ برای برپایی آتش ،فقط از چوبهای خشک افتاده بر روی زمین استفاده کنید.
◾ از کندههای بزرگ برای برپایی آتش استفاده نکنید.
◾ پیش از ترک محل از خاموش بودن آتش اطمینان کامل حاصل کنید.
◾ پس از خاموش کردن آتش ،خاکستر را پخش کنید.
اصل ششم :به حیاتوحش احترام بگذارید.

◾ هرگز حیوانات را دنبال نکنید.

◾ در صورت مشاهده النه حیوانات از کنار آنها با فاصله رد شوید و مزاحمتی برای
حیوان ایجاد نکنید.
◾ هرگز به حیوانات وحشی غذا ندهید .این کار نه تنها لطف نیست ،بلکه میتواند
منجر به مرگ آنها شود .غذا دادن به حیوانات وحشی در بسیاری از کشورهای
توسعهیافته کام ً
ال ممنوع است.
◾ مواد غذایی انسانها به هیچ وجه مناسب رژیم غذایی حیوانات نیست و میتواند
موجب صدمات گوارشی و بیماریهای جدی به حیوانات شود .در این بین پرندگان از
آسیبپذیرترین گونهها هستند.
◾ غذا دادن به حیوانات توسط وسایل نقلیه و وارد شدن به زیستگاه آنها توسط این
وسایل ،سبب کاهش ترس حیوانات از وسایل نقلیه و در نتیجه افزایش احتمال بروز
تصادفات جادهای میشود.
◾ نزدیک شدن بیش از حد انسانها به قلمرو و حریم امن حیوانات و عدم آگاهی
به رفتارشناسی گونههای وحشی به خصوص پستانداران ،موجب افزایش برخوردهای
خطرآفرین خواهد شد.
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◾ وابستگی حیوانات به غذای انسان میتواند باعث ترک زیستگاه طبیعی و وارد شدن
به محیط زندگی انسان شود که این امر برای حیوان و انسان بسیار خطرآفرین خواهد
بود.
◾ در برخی از گونهها تغذیه فراوان میتواند باعث افزایش تولیدمثل و در نتیجه
افزایش گونه جانوری خاص و در نهایت ،برهم خوردن تعادل بومسازگان شود.
◾ افزایش غذا و تغییر رژیم غذایی در برخی از پرندگان باعث اخالل در روند مهاجرت
آنها میشود.
◾ نزدیکی انسان به حیوان باعث افزایش احتمال مبتال شدن به بیماریهای مشترک
انسان – حیوان میشود.
◾ غذا دادن به حیوانات باعث روی آوردن آنها به زبالهخواری میگردد.
◾ در صورت مشاهده حیوانات فقط از فاصله دور آنها را مشاهده و عکاسی کنید.
مزاحم استراحت و آرامش موجودات نشوید.
◾ در مناطقی که به عنوان زیستگاههای ارزشمند جانوران معرفی شدهاند ،از ایجاد
سر و صدا خودداری کنید .آلودگی صوتی باعث اخالل در زندگی جانداران به خصوص
پرندگان و پستانداران میشود.
◾ توله حیوانات ،جوجه پرندگان و  ...را با خود به شهر نیاورید.
◾ از خرید لوازم تزیینی از اجزای بدن حیوانات خودداری کنید    .
اصل هفت :به دیگران احترام بگذارید.

◾ در کوهستان بلند آواز نخوانید .صدای شما ممکن است برای همه گوشنواز نباشد.
◾ از اسپیکر و بلندگو آهنگ پخش نکنید .زیرا برای بسیاری از افراد صدایی زیباتر از
موسیقی کوهستان و طبیعت نیست و این کار باعث آزار دیگران میشود .در صورت
لزوم از هدفون استفاده کنید .هر چند در کوهستان تمام حواس باید به محیط اطراف
باشد .ممکن است صدای نزدیک شدن سنگ ،بهمن یا جانور خطرناک در البهالی
آلودگی صوتی گم شود.
◾ طبق یک قانون نانوشته ،در کوهستان افرادی که از بااله به پایین حرکت میکنند،
از حق تقدم برخوردارند.
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◾ اگر در حین حرکت به نفر جلویی برخورد میکنید ،با کمی مکث از او فاصله بگیرید.
◾ روحیه کار گروهی و جمعی را در خود ارتقا بخشید.
◾ حفظ حریم شخصی دیگران را در اولویت قرار دهید و پیش از عکاسی از دیگران از
آنها اجازه بگیرید.
◾ به مردم محلی احترام بگذارید و کدهای اخالقی – رفتاری گردشگران در جوامع
محلی را رعایت کنید.
◾ گردشگران باید این نکته را بپذیرند که جوامع روستایی ایران پایبند به سنتهای
خود هستند .بنابراین ،باید پیش از سفر از خصوصیات فرهنگی و آداب و رسوم جوامع
هدف آگاهی یابید.
◾ در مناطق روستایی در هنگام شب از ایجاد سروصدا خودداری کنید .زیرا روستاییان
صبح زود از خواب بیدار میشوند و پس از کار طوالنی و زیاد در اوایل شب به خواب
میروند.
◾ اگر در روستا جشنی برپا بود حتماً از محلیها اجازه گرفته و سپس وارد جشن
شوید.

◾ اگر رسم  ،مذهب و فرهنگ آن روستا با باورهای شما مغایرت داشت ،هرگز با
روستاییان درباره آن بحث نکنید و حتی هرگز نظرتان را در روستا علنی اعالم نکنید.
◾ هرگز به کودکان روستایی کمک مالی نکنید ،زیرا با این کار فرهنگ تکدیگری را
رواج میدهید.
◾ اقامتگاههای روستایی دارای امکانات محدودی هستند و با هتلها و اقامتگاههای
بزرگ قابل مقایسه نیستند .هرگز کمبودها و کاستیها را علنی به رخ میزبان نکشید.
◾ سعی کنید همواره با خرید صنایع دستی ،محصوالت کشاورزی ،محصوالت دامی و
 ...از کسب و کارهای کوچک روستایی حمایت کنید.
◾ از خرید محصوالتی که از گیاهان و حیوانات در خطر انقراض هستند ،خودداری
کنید.
◾ برای افراد محلی که در طول سفر به شما لطف میکنند ،هدایای غیرنقدی را از
قبل پیشبینی کنید.
◾ از نوشتن یادگاری در مکانهای روستایی اجتناب کنید.
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◾ از ورود به باغها و ملکهای شخصی و استفاده بدون اجازه از محصوالت کشاورزی
خودداری کنید.
◾ زبالههای خود را مدیریت کنید و از جا گذاشتن زباله در روستاهای کوچک اجتناب
کنید.
◾ هرگز بدون اجازه از روستاییان به ویژه بانوان عکس نگیرید  .

شکل  .102استفاده از سیستم موقعیتیاب با دستگاه جی .پی .اس و یا
گوشیهای هوشمند سبب میگردد تا نیازی به عالمتگذاری در طبیعت نباشد.

شکل  .103استفاده از یک پاکوب و عدم استفاده از شن اسکی
به پویایی خاک و پوشش گیاهی محیط منجر میشود.
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شکل  .104نمونهای از سطوح سخت ()Trail
در مسیرهای حساس اکوسیستمها

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

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

شکل  .107کیسههای مخصوص حمل فضوالت انسانی
برای خروج از طبیعت که حاوی مواد تجزیهکننده است.

شکل  .108باتریهای دوستدار محیطزیست و باتریهای قابل
شارژ بهترین نوع باتری برای استفاده در طبیعت هستند.
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ویپستاه
پیوست  :1تعاریف
آلودگی هوا :وجود و پخش یک یا چند آلودهکننده اعم از جامد ،مایع ،گاز ،تشعشع
پرتوزا و غیرپرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را بهطوری که زیانآور برای
انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد ،تغییر دهد.
آلودگی صوتی :عبارت است از پخش و انتشار هرگونه صوت و صدا و ارتعاش مربوط
بیش از حد مجاز و مقرر در فضای باز.

آلودگی آب :تغییر مواد محلول یا معلق یا تغییر درجه حرارت و دیگر خواص فیزیکی
و شیمیایی و بیولوژیکی آب در حدی که آن را برای مصرفی که برای آن مقرر است ،مضر یا
غیر مفید سازد.

فاضالب :هر نوع ماده مایع زاید حاصل از فعالیتهای صنعتی یا کشاورزی و دامداری یا
شهری ،بیمارستانی و آزمایشگاهی و خانگی که به آب یا خاک تخلیه گردد.

مواد زاید جامد :هرگونه ماده جامدی که عرفاً زاید محسوب میشود مانند زباله،
خاکروبه ،خاکستر ،جسد حیوانات ،ضایعات مراکز شهری و صنعتی و زواید حاصل از تصفیه،
اعم از شیمیایی و بیولوژیک و همچنین فضوالت انسانی و حیوانی و مواد زاید بیمارستانها
و غیره.
مواد زاید سمی و خطرناک :هر نوع ماده زاید آلودهکننده یا ترکیبی از مواد و ضایعاتی
که دارای قدرت صدمه و آسیب زیاد به سالمت انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان بوده
یا بر اثر تماس و تکرار دارای عوارض سو در آنها باشد و قابلیت آلوده ساختن آب و یا خاک
را دارد.

مواد زاید (پسماند) :به مواد جامد ،مایع و گاز (غیر از فاضالب) گفته میشود که به طور
مستقیم و یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زاید تلقی میشود.
پسماندها شامل پنج گروه میباشند :پسماند عادی ،پزشکی ،ویژه ،کشاورزی و صنعتی.
 -1پسماندهاي عادی:

به پسماندهايي گفته ميشود كه به صورت معمول از فعاليتهاي روزمره انسانها در
شهرها ،روستاها و خارج از آنها توليد ميشود .از قبيل پسماندهاي خانگي و نخالههاي
ساختمانی .پسماندهاي عادي و در راس آنها پسماندهای خانگی ،مهمترين بخش مرتبط با
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شهروندان است .در راستای مدیریت صحیح آنها ،اهداف ذيل دنبال میشوند:
كاهش توليد پسماند؛
بازيافت و استفاده مجدد از پسماندها؛
دفع بهداشتی و سازگار با محيط زيست.
با انتشار پسماندهای شهري در محيط و يا تلنبار آن در حواشي شهرها ،به دلیل  وجود
مواد غذايي ،پناهگاههاي مناسب ،رطوبت ،محيط مناسبی براي توليد ،رشد و نمو حشرات،
جوندگان و ديگر موجودات موذي به وجود میآيد كه به علتهای مختلف موجب آلودگي
محيط و انتشار بيماريهاي گوناگون ميگردد .انتشار بوی نامطبوع و تولید شیرابه زباله نیز
از دیگر پیامدهای محیطزیستی تولید ،انباشت و دفع غیربهداشتی زبالههای شهری است.
همچنین ،مشکل پخش شدن کیسههای پالستیکی و رها کردن ظروف پالستیکی یکبارمصرف
در طبیعت هم از مهمترین مشکالت ناشی از پسماندها میباشد.
 -2پسماندهاي پزشكی:
به تمامی پسماندهاي عفوني و زيانآور ناشي از بيمارستانها ،مراكز بهداشتي ،درماني،
آزمايشگاههاي تخصصي طبي و ساير مراكز مشابه گفته ميشود.
 -3پسماندهاي ويژه:
وجود یکی از ویژگیهای قابلیت اشتعال ،خورندگی ،واکنشپذیری ،سمیت و بیماریزایی
در پسماند ،آن را در زمره پسماندهای ویژه قرار میدهد که به موجب آن نیازمند مدیریت
خاص خواهد بود.
 -4پسماندهاي كشاورزی:
   به پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي توليدي در بخش كشاورزي گفته ميشود .از قبيل
فضوالت ،الشه حيوانات ،محصوالت كشاورزي فاسد يا غيرقابل مصرف.
 -5پسماندهاي صنعتی:
  به تمامی پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي صنعتي و معدني ،پسماندهاي پااليشگاهي،
صنايع گاز ،نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته ميشود .از قبيل برادهها ،سرريزها
و لجنهاي صنعتي.

آلودگی خاک :آميختن يك يا چند ماده خارجي به خاك یا پخش آنها بر سطح خاک
به ميزاني كه كيفيت فيزيكي ،شيميايي يا زیستی آن را به نحوی تغییر دهد كه براي انسان يا
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ساير موجودات زنده يا گياهان و يا آثار و ابنيه زيانآور باشد .اين تعريف ،آلودگي پوششهاي
آبرفتي و سنگي سطح زمين را نيز در برمیگیرد .مهمترین آالیندههای خاک کود شیمیایی،
شویندهها ،فاضالب ،آفتکشها ،پسماند و فرآوردههای نفتی میباشند.
اعمال روشهای نامناسب بهرهبرداری از خاک و آلوده کردن آن ،میتواند خاک را از
چرخه تولید خارج کرده و به تباهی این سرمایه ملی منجر گردد .پاکسازی و یا جایگزینی
خاکهای آلوده غالباً نیازمند پرداخت هزینههای سرسامآوری است و بنابراین ،مهمترین اصل،
حفظ خاک از آلودگی است .همچنین پاکسازی خاک آلوده بسیار زمانبر است و گاهی سالها
طول میکشد.
برخی از مهمترین عوامل آلودگی خاک عبارتند از:
•عوامل طبیعی
•فعالیتهای صنعتی
•اکتشاف و معدنکاری
•فعالیتهای کشاورزی (مصرف کود ،سم)... ،
•فروریزهها و بارشهای جوی
•تخلیه و رهاسازی پسابها و فاضالبها بر سطح خاک
•تخلیه ،رهاسازی و دفن نامناسب پسماندها بر خاک
•روانابهای شهری و روستایی
•آبهای زیرزمینی آلوده
•سوانح حمل و نقل و خطوط انتقال مواد و محصوالت
•آلودگیهای ناشی از جنگ
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پیوست  :2تعریف مناطق تحت حفاظت (چهارگانه)
ـ پارک ملی؛ به محدودهای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و بیشههای
طبیعی و اراضی جنگلی و دشت و آب و کوهستان اطالق میشود که نمایانگر نمونههای
برجستهای از مظاهر طبیعی ایران باشد و بهمنظور حفظ همیشگی وضع زندگی و طبیعی آن
و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد رستنیها در
شرایط کام ً
ال طبیعی تحت حفاظت قرار میگیرد.
ـ آثار طبیعی ملی؛ عبارتند از پدیدههای نمونه و نادر گیاهی ،حیوانی ،اشکال یا مناظر
کمنظیر و کیفیات ویژه طبیعی زمین یا درختان کهنسال یادگار تاریخی که با منظور داشتن
محدوده متناسبی تحت حفاظت قرار میگیرد.

ـ پناهگاه حیاتوحش؛ به محدودهای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و
بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی و دشت و آب و کوهستان اطالق میشود که دارای زیستگاه
طبیعی نمونه و شرایط اقلیمی خاصی برای جانوران وحشی بوده و به منظور حفظ و یا احیای
این زیستگاه تحت حفاظت قرار میگیرد.

ـ منطقه حفاظت شده؛ به محدودهای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع
و دشت و آب و کوهستان اطالق میشود که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران
وحشی یا حفظ و یا احیا رستنیها و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده و تحت
حفاظت قرار میگیرد.

 عالوه بر مناطق فوق ،زیستگاههایی با ویژگیهای بارز با عنوان «مناطق شکار ممنوع»نیز تحت حمایت سازمان حفاظت محیطزیست قرار دارند که شکار در آنها به مدت  3تا
 5سال به دلیل کاهش جمعیت ممنوع میشود و در صورت احیا قابلیت ارتقا به منظقه
حفاظتشده را دارند.

 ذخیرهگاه زیستکره :ذخیرهگاههای زیستکره شبکه وسیعی از مناطق حفاظت شدهدر سطح جهان را شامل میشوند .در این مناطق جوامع محلی ،مقامات رسمی در سطوح
گوناگون (محلی ،ملی و منطقهای) ،کسبوکار و موسسات علمی آموزشی به دنبال تجمیع
تالشهای خود در راستای توسعه مدیریت حفاظت به صورت یکپارچه میباشند .هدف غایی
آنها ترکیب پژوهش ،آموزش و حفاظت از تنوع زیستی ،تنوع اکولوژیک و تنوع ژنتیکی به
منظور توسعه منابع محلی است.
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پیوست 3
رئوس و سرفصل گزارشات ارزیابی اجمالی طرحها و پروژههای مشمول ارزیابی
محیطزیستی
(مصوب شورایعالی حفاظت محیطزیست – )1390/2/12

گزارش ارزیابی اجمالی طرح در برگیرنده موارد زیر حداکثر در  100صفحه باشد:
 -1چکیده غیرفنی :شامل نوع و ویژگیهای پروژه ،گزینههای موجود ،خالصهای از
وضعیت موجود محیطزیست ،آثار مهم طرح بر محیطزیست و برنامههای پیشگیری کاهش و
کنترل آثار نامطلوب و نتیجهگیری از ارزیابی محیطزیستی (حداکثر تا  5صفحه)
 -2تشریح طرح یا پروژه پیشنهادی (حداکثر تا  20صفحه)
 -1-2عنوان طرح
 -2-2اهداف ،نیازها و ضرورتهای طرح
 -3-2جایگاه طرح در برنامهها و سیاستهای کلی مملکت
 -4-2قوانین ،مقررات و استانداردهای محیطزیستی مرتبط با طرح
 -5-2موقعیت مکان پیشنهادی طرح (روی نقشه با ذکر فواصل از تمامی کاربریهای
موجود در منطقه)
 -6-2گزینههای مکانی و فنی طرح
 -7-2فازبندی کلی طرح (آمادهسازی ،ساخت و ساز ،اجرا و بهرهبرداری و  )...برنامههای
توسعه آتی
 -8-2تشریح ریز فعالیتهای طرح به تفکیک فاز احداث و بهرهبرداری
 -9-2نمودار خط تولیـد ،و تشریح فرآیندها برای واحـدهای صنـعتی و معدنی (تولیدی)
 -10-2تأسیسات جانبی و پروژهای پیآیند (احداث راه ،اماکن و خدمات عمومی و )...
 -11-2ویژگیهای طرح در هر یک از گزینهها و فازهای طرح شامل:
 -1-11-2ارایه ظرفیت تولید (در مورد طرحهای صنعتی ،معدنی و عمرانی تولیدی نظیر
نیروگاههای برق آبی) و یا ارایه سطح خدماترسانی برای طرحهای عمرانی ـ خدماتی (احداث
راه فرودگاه خطوط انتقال گاز و )...

221

بسته شیوهانهماهی محیطزیستی فعالیتاه و مشاغل(فعالتاهی ورزشی)
 -2-11-2تخمین کلی سرمایهگذاری ریالی و ارزی
 -3-11-2برآورد نوع و میزان مواد اولیه ،محل تأمین و نحوه انتقال آنها
 -4-11-2برآورد نوع و میزان منابع (آب ،انرژی ،سوخت و  )...و موارد مصرف ،محل
تأمین و نحوه انتقال آنها
 -5-11-2برآورد نیروی انسانی و محل تأمین
 -6-11-2برآورد و میزان محصوالت اصلی و جانبی (برای طرحهای تولیدی)
 -3تشریح مرحله آمادهسازی و اقدامات زیربنایی که منجر به تغییر و تخریب محیطزیست
میشود به صورت فهرستی از خاکبرداری برداشت پوشش گیاهی ،احداث استخر باطله،
زهکشی ،حفاری ،انفجار ،تغییر در مسیر آبهای سطحی ،محل تأمین منابع قرضه ،احداث
جاده و تأسیسات عمومی و خدماتی و (حداکثر تا  4صفحه)
 -4آالیندهها و پسماندهای مهم تولید شده طی فرآیند و عملیات در هر یک از گزینهها
و فازهای طرح شامل :آالیندهها و پسماندهای تولید شده طی فرآیند و عملیات در هر یک
از گزینهها و فازهای طرح شامل آالیندههای هوا ،فاضالبهای بهداشتی و صنعتی زایدات و
ضایعات زباله ،سر و صدا ،ارتعاشات ،پرتوها و ( ...حداکثر تا  5صفحه)
 -5خطرات ،سوانح و عدم ایمنی مرتبط با طرح در هر یک از گزینهها و فازهای پیشنهادی
شامل احتمال انفجار ،نشت پیامدهای وقوع بالیای طبیعی و موارد غیر منتظره (حداکثر تا 5
صفحه)
 -6تشریح وضعیت موجود محیطزیست منطقه در زمینههای زیر پیش از اجرای طرح
برای هر یک از گزینههای پیشنهادی (همراه با نقشهها و ترجیحاً به صورت جداول و نمودارها
حداکثر تا  25صفحه)
 -1-6تعریف محدوده مطالعاتی و نمایش روی نقشه
 -2-6محیط فیزیکی شامل موارد:
 -1-2-6خاکشناسی (نوع و قابلیتهای کار ،شیب ،فرسایش و  )...آلودگیهای خاک و
منابع مهم آنها
 -2-2-6زمینشناسی (مثل توپوگرافی ،زلزلهخیزی ،رانش زمین و )...
 -3-2-6منابع آب (موقعیت ،کیفیت و کمیت آبهای سطحی و زیرزمینی ،وضعیت
سطح ایستایی منطقه و رژیمهای سیالبی و کمآبی) آلودگیهای آب و منابع مهم آنها،

222

ویپستاه
مصارف فعلی منابع آب
 -4-2-6هوا و اقلیم (وضعیت اقلیمی گلباد ،نزوالت ،دما و تبخیر در دوره زمانی  5ـ10
ساله) آلودگیهای هوا و منابع مهم آنها
 -5-2-6صدا و ارتعاشات (سطح صدا) آلودگیهای صوتی و منابع مهم آنها
 -3-6محیط طبیعی و بیولوژیکی :زیستگاههای آبی و خشکی با ذکر لیست جوامع گیاهی
و جانوری و گونههای نادر و با ارزش ،مناطق چهارگانه محیطزیست
 -4-6بهداشت و سالمت جامعه (با لحاظ نظرات دانشگاه علوم پزشکی ذیربط محل
احداث پروژه)
 -5-6محیط اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی (جمعیت و ویژگیها و تحوالت آن ،اشتغال،
تسهیالت ،آموزش ،اعتقادات فرهنگی و مذهبی ،میراث فرهنگی)
 -6-6معرفی اجمالی سایر طرحهای توسعه مصوب و یا در دست اجرای محدوده مطالعاتی
(طرحهای توسعه کشاورزی ،صنعتی و خدماتی با نمایش موقعیت آنها نسبت به محل اجرای
طرح)
 -7-6تشریح کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه و راهبردهای طرحهای برنامهریزی
باالدست برای محدوده فوقاالشاره
 -7پیشبینی آثار و پیامدهای مثبت و منفی طرح (در طرحهای چند پروژهای با تأکید
بر اثرات تجمعی) برای هر یک از گزینهها و فازهای پیشنهادی (حداکثر تا  20صفحه) به صورت
زیر:
 -1-7اثر بر محیط فیزیکی (توپوگرافی ،خاک ،ویژگیهای زمینشناسی ،آب ،هوا و اقلیم)
 -2-7اثر بر محیط طبیعی و بیولوژیکی (جوامع گیاهی و جانوری ،زیستگاههای آبی و
خشکی)
 -3-7اثر بر وضعیت بهداشت و سالمت جامعه
 -4-7اثر بر محیط اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی (جمعیت ،اشتغال ،مسکن ،آموزش،
اعتقادات فرهنگی و مذهبی ،میراث فرهنگی و )...
 -5-7اثر بر کاربریهای اراضی و دیگر طرحهای توسعه محدوده مطالعاتی
 -8تجزیه و تحلیل آثار کاربریها و پیامدهای محیطزیستی طرح و استنتاج
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 -9مدیریت و پایش محیطزیستی
 -1-9ارائه شـیوههای پیشـگیری کاهـش و کنترل برای هر یـک از آثار منـفی
محیطزیستی مرتبط با فعالیتهای طرح (حداکثر تا  10صفحه)
 -2-9ارایه برنامـه کلی مدیریت محیطزیستی برای اندازهگیری و پایش آثار محیطزیستی
و بازرسی و نظارت بر حسن انجام اقدامات پیشنهادی کنترل و کاهش
 -10ارزیابی و مدیریت ریسک محیطزیستی (برحسب ضرورت)
 -11منابع و مراجع مورد استفاده در تهیه گزارش ارزیابی اجمالی ،ادارات سازمانهای
دولتی ،اشخاص حقیقی و حقوقی
 -12نام و مشخصات ،مسئولیت و تجربیات ارزیابی هر یک از مشاوران و تهیهکنندگان
گزارش ارزیابی اجمالی.

224

ویپستاه
پیوست 4
مندرجات پيشنهادي يک گزارش ارزيابي تفصیلی (جامع)
اثرات محيطزيستي در ايران
(مصوب شورایعالی حفاظت محیطزیست – )1390/2/12

 -1خالصه غير فني

شامل نوع ويژگيهاي پروژه ،گزينههاي موجود ،خالصهاي از وضعيت موجود محيطزيست،
آثار مهم طرح بر محيطزيست و برنامههاي پيشگيري ،کاهش و کنترل آثار نامطلوب و
نتيجهگيري از ارزيابي محيطزيستي
 -2شرح پروژه

 -1-2عنوان طرح
 -2-2اهداف ،نيازها و ضرورتهاي طرح
 -3-2جايگاه طرح در برنامهها و سياستهاي کلي مملکت
 -4-2قوانين ،مقررات و استانداردهاي محيطزيستي مرتبط با طرح
 –5-2موقعيت مکان پيشنهادي طرح
 –6-2گزينههاي مکاني و فني طرح
 -7-2فازبندي کلي طرح
 -8-2تشريح ريز فعاليتهاي طرح به تفکيک فاز احداث و بهرهبرداري
 -9-2نمودار خط توليد و تشريح فرايندها براي واحدهاي صنعتي و معدني
 -10-2تاسيسات جانبي و پروژههاي پي آيند (احداث راه ،اماکن و خدمات عمومي و )...
 -11-2ويژگيهاي طرح در هر يک از گزينهها و فازهاي طرح
این طرحها شامل موارد زیر هستند:
 -1-11-2ارايه ظرفيت توليد و يا ارايه سطح خدماترساني براي طرحهاي عمراني –
خدماتي
 -2-11-2تخمين کلي سرمايه
 -3-11-2برآورد نوع و ميزان مواد اوليه ،محل تامين و نحوه انتقال آنها

225

بسته شیوهانهماهی محیطزیستی فعالیتاه و مشاغل(فعالتاهی ورزشی)
 -4-11-2برآورد نوع و ميزان منابع آب و موارد مصرف ،محل تامين و نحوه انتقال آنها
 -5-11-2برآورد نيروي انساني و محل تامين
 -6-11-2برآورد و ميزان محصول اصلي و جانبي

 -3تشريح مرحله آمادهسازي و اقدامات زيربنايي

که منجر به تغيير و تخريب محيطزيست ميشود به صورت فهرستي از :خاکبرداري،
برداشت پوشش گياهي ،احداث استخر باطله ،زهکشي ،حفاري و ...

 -4آاليندهها و پسماندهاي مهم توليد شده طي فرايند و عمليات در هر يک از
گزينهها و فازهاي طرح

و ...

شامل :آاليندههاي هوا ،فاضالبهاي بهداشتي و صنعتي ،زايدات و ضايعات زباله ،سروصدا
 -5خطرات سوانح و عدم ايمني مرتبط با طرح شامل:
احتمال انفجار ،نشت ،پيامدهاي وقوع بالياي طبيعي

 -6تشريح وضعيت موجود محيطزيست منطقه:

 -1-6تعريف محدوده مطالعاتي و نمايش روي نقشه  
 -2-6محيط فيزيکي شامل (خاکشناسي ،زمينشناسي ،منابع آب ،هوا و اقليم ،صدا و
ارتعاش) و آلودگيهاي هر يک از آنها
 -3-6محيط طبيعي (زيستگاههاي آبي و خشکي با ذکر جوامع گياهي و جانوري و
گونههاي نادر ،مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محيطزيست)  
 -4-6محيط اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي (جمعيت ويژگيها و تحوالت آن ،اشتغال،
تسهيالت ،آموزش ،بهداشت ،اعتقادات فرهنگي و مذهبي ،ميراث فرهنگي)
 -5-6معرفي اجمالي ساير طرحهاي توسعه مصوب و يا در دست اجرا در محدوده
مطالعاتي روي نقشه
 -6-6تشريح کاربريهاي اراضي در محدوده مورد مطالعه و راهبردهاي طرحهاي
برنامهريزي باالدست براي محدوده مورد نظر
 -7پيشبيني آثار و پيامدهاي مثبت و منفي طرح براي هر يک از گزينهها و فازهاي
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پيشنهادي به صورت (اثر بر محيط فيزيکي ،طبيعي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي ،کاربري
اراضي)
 -8تجزيه و تحليل آثار کاربريها و پيامدهاي طرح
 -9مديريت و پايش محيطزيستي طرح

 -1-9ارايه شيوههاي پيشگيري ،کاهش و کنترل براي هر يک از آثار منفي محيطزيستي
مرتبط با فعاليتهاي طرح
 -2-9ارايه برنامه کلي مديريت محيطزيستي براي اندازهگيري و پايش آثار محيطزيستي
و بازرسي و نظارت بر حسن انجام اقدامات پيشنهادي کنترل و کاهش
 -10منابع و مراجع مورد استفاده
 -11نام و مشخصات مسئوليت و تجربيات ارزيابي هر يک از مشاوران
 -12پيوستها

روشهاي ارزيابي محيطزيستي :روشهاي مختلفي براي ارزيابي اثرات محيطزيستي
پروژهها وجود دارد که هر يک با توجه به صالحيت متخصصين ،دسترسي به اطالعات الزم،
بودجه ،زمان و فنآوري رايانهاي براساس قابليت استفاده از آنها در يک کشور انتخاب 
ميشود.
◼ انتخاب روشهاي ارزيابي زيستمحيطي به موارد زير بستگي دارد:
•نوع و اندازه پروژه

•نوع گزينههايي كه بايد مورد ارزيابي قرار گيرند.
•ماهيت اثرات احتمالي
•ماهيت روشهاي ارزيابي زيست محيطي
•تجربه در كاربرد روش ارزيابي زيست محيطي
•منابع قابل دسترسي
•ماهيت مشاركت مردم
•تجربه كارفرما

◼ اين روشها در گروههاي ذیل قرار ميگيرند:

 -1كارشناسي ويژه (تخصصي)  -2چکليستها  -3ماتريسها  -4روش کمي  -5شبکهها
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 -6رويهمگذاري نقشهها  -7روش منوري2001
◼ اقدامات اصالحي

در يک پروژه ،پيامدها و يا اثرات سوء و مهم محيط زيستي به ندرت قابل حذف است .ولي 
با اقدامات امکانپذير ميتوان آنها را کاهش داد .اين اقدامات که براي کاهش اثرات ناسازگار
مهم به کار ميروند به نام اقدامات اصالحي ،جبراني و يا کاهش ،حذف و بازسازي يا ترميم
اثرات ناميده ميشوند.
اين اقدامات از طريق عمليات مهندسي و مديريت انجامپذير ميگردند و به عنوان يک
اصل مهم گزارش ارزيابي اثرات محسوب ميشوند که يک گزارش بدون ارايه برنامهها يا
اقدامات اصالحي مورد تاييد سازمان نخواهد بود.
◼ پايش

پايش محيطزيستي يک پروژه عليرغم عدم وجود نگراني از بروز احتمالي يک يا چند
پيامد ناسازگار و حتي باشدت و اهميت کم در اثر فعاليتهاي آن پروژه از اهميت زيادي
برخوردار است.
هدف از ارايه اين برنامه دستيابي به اطالعاتي است که مشخص مينمايد اثرات و پيامدهاي
فعاليتهاي يک طرح يا پروژه مورد سنجش قرار گرفته و نتايج آن حاکي ازاقدامات مقبول و يا
غيرمقبول انجام شده و يا در حال انجام ميباشد.
پايش محيطزيستي به عنوان گردآوري و ارزيابي اطالعات برای موارد ذیل بهکار ميرود:
 تعيين ميزان اثراقدامات حفاظت محيطزيست بهبود مديريت پروژه و برنامههاي مرتبط آن و ...يافتههاي برنامه پايش اطالعات و خطمشيهاي مناسب را براي کنترل و اجراي اقدامات
اصالحي و کاهش اثرات سوء فراهم مينمايد .در شرايط عدم تطابق يافتهها با قوانين ،مقررات،
ضوابط و استانداردها و نهايتاً با برنامههاي پايش ،اقدامات مورد نياز و ضروري اعمال خواهد
گرديد.
◼ مشاركت مردم

مشارکت جامعه به عنوان بخش تلفيقي يک ارزيابي محيطزيستي بهشمار ميرود.
ديدگاهها و نظرات مشارکتکنندگان در اين فرايند ميتواند به ارزيابي موثرتري براي شناسايي
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پيامدهاي مهم پروژه و تصميمگيري بهينه کمک نمايند.
دليل مشارکت جامعه و مشاورهها در اين فرايند در موارد ذیل خالصه ميشود:
•آشنايي بيشتر جامعه با پروژه
•کمک کردن ديدگاهها و نظرات در مورد پروژه به برنامهريزي
•شناسايي عدم رضايت گروهها از پروژه و اقدام براي رفع نگرانيهاي آنان
•تحليل و ارزيابي نظرات و نگرانيهاي جامعه
در ايران جلب مشارکت عموم از طريق ”فرم نظرخواهي ارزيابي زيست محيطي“ در
روزنامهها اجرا ميگردد.
◼ مميزي

هرچند در گزارشات ارزيابي اثرات ناسازگار پيشبيني شده و برنامه راهکارهاي اقدامات
اصالحي و پايش ارايه ميگردند ،وليکن نياز به نوع ديگري از سيستم مديريت محيطزيست
وجود دارد.
•مميزي به عنوان يک ابزار مديريتي داراي ويژگيهاي ذیل است:
•تعيين اثرات
•بررسي شرايط موجود در گزارش ارزيابي انعکاسيافته
•آزمون صحت پيشبيني اثرات در ارزيابي
•شناسايي نواحي که دراثر ارزيابي بايد بهبود مييافتهاند
•دارا بودن نگرش توسعه کيفي براي ارزيابيهاي محيطزيستي که در آينده انجام
خواهند شد.
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پیوست 5
گواهینامههای ساختمانی

روش ارزیابی محیطزیستی سازمان تحقیقات ساختمانی ( ،)BREEAM46اولین روش
اعطای گواهینامه برای ارزیابیهای پایداری ساختمانها است که در سال  1990بنیانگذاری
شد و از آن زمان برای دادن گواهینامه به  540000بنا در  70کشور استفاده شده است .این
گواهینامه  9حوزه ارزیابی را پوشش میدهد :انرژی ،سالمت ،رفاه؛ نوآوری؛ کاربری زمین؛
مواد؛ مدیریت؛ آلودگی؛ حملونقل؛ زباله؛ و آب .همچنین ،این روش از معیارهای عملکرد برای
ارزیابی مراحل گوناگون ساخت از جمله تدارکات ،طراحی ،ساخت و عملکرد استفاده می کند.
در سویی دیگر ،استاندارد رهبری در طراحی انرژی و محیطزیست ( ،)LEEDکه زیر نظر
شورای ساختمان سبز ایاالت متحده ( )USGBCقرار دارد ،سهم خود را در بازار زیرساخت
ورزشی افزایش داده است .هرچند این استاندارد ،در ایاالت متحده قرار دارد ،اما گواهینامههای
آن در کل دنیا توسط بیش از  150کشور پذیرفته و استفاده میشوند .مجموعه گواهینامههای
 LEEDبراساس نوع زیرساخت ،متنوع هستند و هر کدام پیش نیازهای متفاوتی را الزم
دارند 5 .گواهینامه  LEEDانواع مختلف ساختمانها را هدف قرار میدهند و شامل طراحی
و ساخت ساختمان ،طراحی و ساخت داخلی ،عملیات و نگهداری ساختمان ،توسعه محله و
خانهها هستند .هر کدام هدف خاصی دارند و  )2016( LEEDاین گواهینامهها را به شکل
زیر توضیح میدهد:
ـ طراحی و ساخت ساختمان ( :)B+Cبرای ساختمانهایی استفاده میشود که بهتازگی
در حال ساخت هستند یا بازسازی عمده را تجربه میکنند؛ از جمله ساخت جدید ،هسته و
پوسته ،مدارس ،خرده ،مهمانداری ،مراکز داده ،انبارها و مراکز توزیع و مراقبت سالمت.
ـ طراحی داخلی و ساخت ( :)ID+Cبرای پروژههایی استفاده میشود که ساخت داخلی
کامل هستند؛ از جمله نماهای داخلی تجاری ،خرده و مهمانداری.
ـ عملیات و نگهداری ساختمان ( :)O+Mبرای ساختمانهای کنونی کاربرد دارد که تحت
بهبود کار یا کمی یا بدون ساختوساز هستند؛ از جمله ساختمانهای کنونی ،مدارس ،خرده،
مهمانداری ،مراکز داده و مراکز انبارها و توزیع.
ـ توسعه محله ( :)NDبرای پروژههای جدید توسعه زمین یا پروژههای توسعه حاوی
46-Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology
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کاربردهای مسکونی ،کاربردهای غیرمسکونی یا ترکیبی از هر دو کاربرد دارد .پروژهها میتوانند
در هر مرحله از فرآیند توسعه باشند از برنامهریزی مفهومی تا ساختوساز؛ این امر شامل پروژه
طراحی و ساخت نیز میشود.
ـ خانهها :برای خانههای تکخانوار ،چند طبقه (یک تا سه طبقه) یا با ارتفاع متوسط (4
تا  6طبقه) کاربرد دارد؛ شامل ساختمانهای کوتاه و متوسط میشود.
گواهینامههای  LEEDحوزههای ارزیابی مشترکی در سیستمهای رتبهبندی مخلتف
دارند :سایتهای پایدار ،راندمان آب ،انرژی و جو ،مواد و منابع ،کیفیت محیطزیستی داخلی،
و نوآوری در طراحی .برای ساختارهای ورزشی ،این حوزهها عبارتند از حوزههای ارزیابی مانند:
 -1سایتهای پایدار
الف .مدیریت سایت کمتاثیر – آفتکشهای کم ضرر
ب .مدیریت حمل و نقل– تشویق به استفاده از حملونقل عمومی
ج .چشمانداز – محوطهسازی
د .مدیریت آب ،توفان و سیل
ه .کاهش جزیره گرمایی – باغهای آپارتمانی بر روی سقف ،کم کردن فضای پارکینگ
و .آلودگی نوری – کنترلها/ساختاری
 -2راندمان آب
الف .لولهکشی و نصب اتصاالت – کاهش جریان
ب .مدیریت مصرف آب – با استفاده از سیستم اندازهگیری
ج .چشمانداز مناسب و محوطهسازی برای آب – کاهش استفاده از آب شرب ،استفاده از
آب غیرشرب
د .مدیریت برج خنککننده
 -3انرژی و شرایط محیطی
الف .مدیریت بهینه انرژی – برنامههای عملیاتی
ب .حسابرسی– تنظیم ،نیت
ج .انرژیهای سبز – باد ،خورشیدی ،زمینگرمایی
د .اندازهگیری عملکرد انرژی – ستاره انرژی
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ه .تاثیرات مواد سردکننده –  ،HCFC ،CFCهالوم و بروم
 -4مواد و منابع
الف .خطمشیهای خرید
ب .خطمشی مدیریت پسماند
 -5کیفیت محیطزیستی داخلی
الف .بررسی و پایش هوای بیرونی – حسگرهای کربن دی اکسید
ب .بهترین کاربستهای مدیریتی MERV 13+ ،ASHRAE – IAQ

ج .راحتی ساکنان – دما ،کیفیت ،آکوستیک
د .پاکسازی سبز – ترکیبات ارگانیک فرار (VOCها).
نوآوری در طراحی :ایدههایی برای حضور بهتر ذینفعان و کاربران.
هر شش حوزه  LEEDبه صنعت ورزش ارتباط دارند ،اما دو حوزه مهم تاثیر عبارتند ار
انرژی (چراغها را خاموش کنید) و مواد (بازیافت خوب است) .با توجه به انرژی ،صنعت ورزش
فرصتهای زیادی برای بهبود ردپای خود دارد.
در رابطه با مواد ،مشخص شده است که دو شرکت نایکی و پوما در میان  6کسب و
کاری هستند که رویکرد محیطزیستی داشتند که با استفاده از خطمشیهای بلندمدت خود
سعی در ایجاد "تاثیرات صفر" در محیطزیست داشتند و همین مورد آنها را در حوزه پایداری
قرار داده است .گواهینامههای  LEEDدستورالعملها و حوزههایی را مشخص میکنند که با
رویکردی نظاممند به ارزیابی ،تلفیق دادهها و اندازهگیری برای بهبود مستمر ،همراستا هستند.
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پیوست 6
چکلیست فعالیتهای محیطزیستی ویژه

فدراسیونهای ورزشی و اداراتکل ورزش و جوانان
معیارها ،سیاستهای اجرایی و شاخصهای ارزیابی فعالیتهای محیط زیستی
(مدیریت سبز) فدراسیونهای ورزشی ،ادارات کل ورزش و جوانان استانها و
هیأتهای استانی بر اساس جدول ذیل تعیین و ارزیابی خواهند شد.
جدول  .43معیارها و سیاستهای اجرایی محیطزیستی فدراسیونهای ورزشی
و اداراتکل ورزش و جوانان

ردیف

معیار

۱

ساختار و
برنامه

۲

آموزش

۳

فرهنگافزایی

سیاست اجرایی

تشکیل کمیته /کارگروه /شورای محیط زیست
تدوین برنامه و تقویم عملیاتی ساالنه

برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی ویژه مدیران و کارکنان

برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی ویژه ورزشکاران ،مربیان و داوران
برگزاری نشستهای هماندیشی با موضوع ورزش و محیطزیست

فعالیتهای اطالعرسانی و تبلیغی محیطزیستی در فضای مجازی

تدوین کتاب و تهیه بستههای آموزشی

تهیه نماهنگ و یا فیلم آموزشی  -ترویجی با محوریت ورزش و محیطزیست

درج لوگو و تصویر گونه یا موضوع محیطزیستی مورد حمایت بر روی لباس
تیمهای ملی/منتخب استانی در ردههای مختلف
برگزاری یا مشارکت در برنامههای پاکسازی محیط و یا هر نوع حرکت نمادین
دیگر
برگزاری و یا شرکت در نمایشگاههای تخصصی محیطزیستی
برگزاری مسابقات ورزشی با نماد یا شعار محیطزیستی

معرفی و حمایت از سفیران محیطزیستی

معرفی افراد و نهادهای فعال در عرصه ورزش و محیطزیست به کمیسیون
ورزش و محیطزیست کمیته ملی المپیک
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بسته شیوهانهماهی محیطزیستی فعالیتاه و مشاغل(فعالتاهی ورزشی)
کاهش مصرف کاغذ و استفاده از کاغذ بازیافتی

ارتقای کیفیت هوای داخل و جلوگیری از انتشار آالیندهها
کاهش و مدیریت مصرف آب

کاهش مصرف برق

۴

اقدامات سبز مدیریت بهینه مصرف انرژی
کاربرد مواد شوینده سازگار با محیطزیست

کسب استانداردهای محیطزیستی نظیر ISO14000 :و یا  HSEو ...

مدیریت پسماند

رعایت نمودن جنبهها و مالحظات محیطزیستی برگزاری مسابقات ورزشی

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

۵

پژوهش

۶

همکاریها

حمایت از نهادها و مراکز علمی پژوهشی مرتبط با محیطزیست

ارایه طرحهای کاربردی و یا پیشنهادات اجرایی در عرصه ورزش و محیطزیست
به مراکز علمی مرتبط و کمیسیون ورزش و محیطزیست

امضای تفاهمنامه با سازمانها و نهادهای مرتبط

اجرای برنامههای مشترک محیطزیستی با سایر دستگاههای مرتبط

اجرای برنامههای مشترک با سمنهای ( )NGOsمحیطزیستی

همکاری با نهادهای بینالمللی در عرصه ورزش و محیطزیست

مشارکت فعال در نشستها و برنامههای کمیسیون ورزش و محیطزیست
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