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خوانندگان  با    سخني 

 زيست، به مركز آموزش زيست، دفتر آموزش محيط ختار تشكيالتي سازمان حفاظت محيطبا عنايت به تغيير سا
با " زيستي توسعه سواد محيط"بان ارتقا يافت و براساس شرح وظايف محوله به آن، موضوع  زيست و تربيت محيط محيط

هاي آموزش و  هاي كالن آموزشي كشور، با تاكيد ويژه در وزارتخانه ذپذيري موضوعات آن در برنامههدف افزايش نفو
بديهي است، حفاظت خردمندانه از . هاي اين مركز قرار گرفت پرورش، علوم، تحقيقات و فنĤوري در سرلوحه فعاليت

از . زيست است نسلي دوستدار محيط ديده و تربيت هاي طبيعي ميهن عزيزمان، همواره مرهون اذهان آموزش عرصه
زيستي با اولويت ويژه بر توانمندسازي آموزشگران، مربيان و  شنگري، آموزش و ترويج فرهنگ محيطرو، رواين

از مردم، با مردم و براي "زيستي به آحاد جامعه و نيز تحقق شعار  هاي صحيح محيط ه آموزشتسهيلگران براي اراي
هاي آموزشي  زيست، شالوده و اساس فعاليت ها در امر حفاظت از محيط دانه آنت خردمنبا رويكرد جلب مشارك "مردم

داند كه از همه  زيست قرار دارد و بر خود ضروري مي مشاركت مردمي سازمان حفاظت محيط معاونت آموزش و
بسته . ري نمايدگي رهزيستي در جامعه به ات براي اجتماعي كردن مسايل محيطها، ابزار و بسترهاي تبادل اطالع فرصت

وزشي با اهميت سازمان حفاظت ، يكي از موضوعات آم»زيست ورزش و محيط«زيستي با موضوع  آموزشي سواد محيط
هاي آن را به فراگيران خود  هاي آموزشي آن آشنا و پيام الذكر، با روش زيست است كه الزم است مخاطبان فوق محيط

زيستي و  در توسعه سواد محيط مؤثرن، گامي برداري از آ سته آموزشي و بهرهاميد است با تهيه اين ب. منتقل نمايند
  . زيست برداشته باشيم سازي فرهنگ حفاظت از محيط هادينهن

بدين . كمك نماييد زيستي هاي سازنده خود، به گسترش سواد محيطدر پايان، خواهشمند است با ارايه نظرات و پيشنهاد
درج شده است و ارسال آن به پست الكترونيكي كتاب خواهي كه در پيوست از طريق تكميل فرم نظر منظور،

environmental.literacy@doe.ir ما را در تحقق اين مهم ياري فرماييد .  

  
  بان زيست و تربيت محيط مركز آموزش محيط
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  پيشگفتار

طور اتفاقي و به  از افرادي كه بهده و محدوده آن بسيار گسترده بو. هايي در سطوح گوناگون است ورزش، شامل فعاليت
كوچك تا هاي  از باشگاه ؛اي بينند تا ورزشكاران حرفه هاي ورزشي را انجام داده و آموزش مي ندرت فعاليت

هاي المپيك را در  هاي محلي تا مسابقات قهرماني و رويدادهاي بزرگي مانند بازي از رقابت المللي؛ هاي بين فدراسيون
شود كه در قالب تفريح و تندرستي و از  هاي جسمي و ذهني ياد مي وزه از ورزش به عنوان نوعي از فعاليتامر. گيرد برمي

اما مانند بسياري ديگر از . آورد ها، افراد بسياري را در زير چتر خود گرد مي ها و ديگر سازمان ها، انجمن طريق باشگاه
زيست آلوده و ناسالم نيز  از سوي ديگر، محيط. را نيز دارا استزيست  پتانسيل آسيب زدن به محيطهاي انساني،  فعاليت

زيست عبارت از هر چيزي است كه يك  محيط. از توانايي اثرگذاري بر سالمت و راندمان ورزشكاران برخوردار است
انسان . دشو ساخت مي اي از موجودات زنده را احاطه كرده، و شامل هر دو نوع عوامل طبيعي و انسان موجود يا مجموعه

ر فعل و انفعاالت متقابل با اند، هميشه د هاي ديگري كه اكوسيستم جهاني را تشكيل داده همچون تمام گونه
زيست داراي ارتباطي متقابل بوده و  مفاهيم ورزش و محيط در حقيقت،. دهي به آن بوده است خود و شكل زيست محيط
  . طور همزمان مورد توجه قرار گيرند بايد به

  

  ان بسته آموزشيمخاطب
هستند كه به كار آموزش و تربيت  دبيران و مربيانيهر چند كه مخاطبان بالفصل اين كتاب، آموزشگران، تسهيلگران، 

ي هستند كه بايد اهميت و ورزشكاران جوانان و نوجواناشتغال دارند، وليكن، مخاطبان نهايي اين مجموعه آموزشي 
بشناسند و با تهديدها،  هاي ورزشي و تفرجي ي را در هنگام انجام فعاليتزيست و منابع طبيع حفاظت محيطجايگاه 
اي تدوين  حرفه مربيانمجموعه حاضر، براي آموزشگران و . آشنا شوند هاي طبيعي محيطهاي حفاظت  ها و روش چالش

برد اصول آموزشي در بنابراين؛ اگر چه بر كار. هاي مختلف فرآيند آموزشي تا حدودي آگاهي دارند شده است كه از جنبه
اي وسيعي در مورد طراحي برنامه درسي،  شود، اما بحث زمينه طي اين مجموعه تاكيد مي زيست ورزش و محيطآموزش 
  . ها، و فرآيندهاي يادگيري و ياددهي در اين مجموعه وارد نشده است هاي تدريس، ارزيابي اين روش روش

  

  اهداف بسته آموزشي
كوشند تجارب آموزشي ثمربخشي را در  كه مي دبيران و مربيانيهاي درسي، تسهيلگران،  هآموزشگران، طراحان برنام

اين مجموعه، . شوند رو مي ارايه كنند، با چالشي سخت و حساس روبه زيست ورزش و محيطمورد مباحث و مسايل 
ها براي انتقال تجارب و  سازي آن چارچوب اطالعات و الگوهاي الزم را براي هدايت اين آموزشگران در روند آماده

  : باشد مؤثرمجموعه حاضر چنان طراحي شده است كه در تامين موارد ذيل . كند مباحث آموزشي فراهم مي
  ؛هاي طبيعي زيست و محيط محيطارايه اطالعات پايه و زيربنايي در مورد  .1
  ؛هاي ورزشي و تفرجي هنگام فعاليتزيستي در  كاربرد اصول آموزش محيط .2
  . زيست و منابع طبيعي در ورزش محيطبراي ياددهي و ارزيابي آموزش اصول حفاظت از رهنمودهايي  .3

  

  



 

ها و  رصت

يرش مواد 

يد و معتبر 
ي ساده و 

ها  قال داده
ش تقسيم 
كليدي در 
و در گفتار 

است و   ف
و مربيان  

 نيز براي 

  عروسكي،
آموزش و 
 آموزشي، 

  

  ؛ ي
تهديدها و فر

طراحي و يا پذي

نابع علمي جدي
صي، داراي متني
ه آموزشي، انتقا

ر به چهار بخش
م، موضوعات ك
 ورزشي دارد و
شي قابل انعطاف

دبيران.  باشند
تفاوت ديگري

  

هاي محلي و ع
هاي فعال  ش

 در اين بسته

 :ي رسانده شود

هاي طبيعي ستم
، تشخيص ت

 در انتخاب، ط

شده براساس من
علمي و تخصص
 تهيه اين بسته
، ساختار حاضر

ر گفتار دومد. ت
هاي ط و فعاليت

كه اهداف آموزش
قابل دسترس 
 مشابه و يا مت

ه مايش، نمايش
ق و ساير روش

شده  ي ارايه

موارد ذيل ياري

اكوسيسماعي جت
زيست در محيط

زش و ارزيابي

حتواي تهيه ش
هاي ع ي از جنبه

هدف اصلي از
،باشد ويجي مي

بيان شده است
 كيفيت محيط
ن توجه است ك
ف تعيين شده 

هاي  از تمرين

شعر، بازي، آزما
 عكس، تحقيق

هاي ونه فعاليت

 

ن مجموعه در م
 

زيستي و اجحيط
زش و تفرج د

 شده براي آمو

مح.  شده است
 بر برخورداري

جا كه  از آن. د
كاربردي و ترو

زيستي بي محيط
م، اختصاص به

شايان. ده است
 كرد كه اهداف
ليقه شخصي، 

مانند داستان، ش
يواري، گرفتن

نمو. ذير است

كنندگان اين ده
 ن در طبيعت؛
كاركردهاي مح

ورز مربوط به 

 اصول توصيه 
  .ت

موزشي طراحي
عالوه  يه شده،

باط برقرار نمايد
به شكلي ك ست

 مفاهيم پايه م
گفتار سوم. اند ه

ي پايدار بيان شد
 اما بايد توجه
ش، تجربه و سل

هاي كلي هما ش
شي، روزنامه دي
پذ هداف انعطاف

 يست

ت كه به استفاد
تاثير رفتار انسا
اي بنيادين و ك
سايي مسايل 

  مشكالت؛
كار بستن  ر به

زيست  و محيط

  ي
كرد علمي و آم
ت تا مطالب اراي

آن ارتبتواند با 
زيس ش و محيط

 در گفتار اول،
ت تشريح شده
ديريت ورزشي
رت تغيير داد،
 توجه به دانش

   .ده نمايند

ند شامل روش
ل كمك آموزش
ا نيز مانند اه

ورزش و محيط زي

تالش شده است
گاهي از دامنه ت

ها زششناخت ار
هارت در شناس

هاي حل م وش
وانايي بيشتر در

ورزش موزشي 

سته آموزشي
موزشي با رويك
الش شده است
، تا آموزشگر بت

ورزشمرتبط با 
به نحوي كه 

زيست ش و محيط
ول و ضوابط مد

ه ضروها را ب ن
توانند با  ميي 

 مفاهيم استفاد

وانت ي علمي مي
ش، تهيه وسايل

ها فعاليت. اشد

و            

 

14

همچنين؛ ت
آگ .1
ش .2
مه .3

رو
تو .4

آم
  

تار بسساخ
اين بسته آم
تدوين و تال
روان باشند
و مفاهيم م
.شده است

مورد ورزش
چهارم، اصو

توان آن مي
تربيت بدني
انتقال بهتر

  
  

  

  
هاي فعاليت

ايفاي نقش
يادگيري با



 پيشگفتار 

 

15

تواند با توجه به شرايط و نيازها و با استفاده از ابتكارات خود و فراگيران در آن تغييراتي  پيشنهادي است و آموزشگر مي
ها براي رسيدن به اهداف است  اما نبايد اين نكته را فراموش كرد كه فعاليت. هاي جديد ابداع كند ايجاد كند و با فعاليت

بديهي است كه امكانات آموزشي، فضا و زمان در دسترس، گروه سني مخاطبان و ساير . با هم هماهنگ باشند و بايد
  . باشند ثر ميؤزيستي م وامل در كيفيت و كميت آموزش محيطع

هاي آموزشي مرتبط با ورزش و  هاي ورزشي بهتر است تا فعاليت بايد خاطر نشان ساخت كه با توجه به ماهيت فعاليت
  . هاي اجرايي و عملي انجام شود تا براي ورزشكاران از جذابيت كافي برخوردار باشد زيست در قالب برنامه طمحي

هاي الزم را  باشيد كه فراگيران، اطالعات و مهارت مطمئنهاي هر مبحث،  مهم آن است كه در پايان فعاليت و تمرين
  . سب كرده باشندهاي اساسي و اطالعات پشتيبان مورد نياز ك در زمينه پيام

  

  هاي بسته آموزشي محدوديت
هر چند كه . نبوده است زيست ورزش و محيطهدف از تهيه اين بسته آموزشي، نگارش يك كتاب درسي جامع در زمينه 

را كه براي راهنمايي  هاي طبيعي از محيطزيستي و نيز اصول حفاظت  اند اركان اساسي آموزش محيط شيدهنگارندگان كو
گان برنامه آموزشي و مدرسان الزم است، ارايه كنند تا آنان بتوانند اين اركان را براي اجراي آموزش در كنند تدوين

اميد است كه هر استفاده كننده از اين مجموعه به تالش براي افزودن بر اطالعات . كار برند موقعيت خاص خود به
  . اساسي ارايه شده ادامه دهد

. در جهان نيستند زيست مربوط به ورزش و محيطنقص از مباحث  ارايه دورنمايي بي همچنين؛ مولفان اثر حاضر، مدعي
ها  با آن هاي ورزشي و تفرجي فعاليتها و تهديدها در  زيست و انواع آلودگي ي كه امروز، در زمينه تخريب محيطمسايل
نيست، بلكه  زيست و طبيعت يطمحاين مجموعه آموزشي نقشه راهنمايي براي حفاظت از . رو هستيم، پيچيده است روبه

هاي مشكل اجتماعي و محيط زيستي مربوط به  شرح فرآيندهاي آموزشي است كه مخاطبان را براي مواجهه با پرسش
  . آماده كند زيست ورزش و محيطمباحث 
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  هاي ايران تنوع اكوسيستم -1-2-2
متر است و از  1200ميانگين ارتفاع كشور . داراي تنوع اكولوژيكي بااليي است ،ايران به علت تنوع اقليم و شكل زمين

كيلومتر خط ساحلي است و همچنين از نظر اقليمي  2000عالوه بر اين داراي . متر ارتفاع دارد 5000از تا بيش  -26
گيري غناي  چندين عامل در شكل. مرطوب است گرم و مرطوب و نيمه ،اي خشك، مديترانه داراي مناطق خشك و نيمه

  .ين و ارتفاع از سطح درياميزان بارش، تغييرات دمايي، شكل زم: از جمله. تنوع زيستي نقش دارند
  طوري كه اختالف ميانگين دماي ساالنه نقاط مختلف كشور به  باشد، به ايران بسيار گسترده مي تغييرات دمايي در

چرا كه  ،از سوي ديگر، اختالف ميانگين بارش ساالنه نيز در ايران بسيار جالب توجه است. رسد گراد مي سانتيدرجه  30
  . ر مركزي ايران متغير استمتر در كوي تا حتي صفر ميلي) آستارا(ر در شمال ايران مت ميلي 2000از حدود 

  

  هاي خشكي اكوسيستم -1- 2-2- 1
  يجنگلاكوسيستم  

البته تعريف . جنگل پهنه كم و بيش وسيعي متشكل از درخت، درختچه و گياهان علفي و خشبي و جانوران وحشي است
دهنده فرم رويشي غالب هستند، جنگل ناميده  ي كه در آن درختان تشكيلاكوسيستم. مشخصي از جنگل وجود ندارد

رود كه داراي مساحتي  شمار مي ، اكوسيستمي جنگل به)فائو(سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي برطبق تعريف . شود مي
در . درصد باشد 10از  بيشمتر باشد و تاج پوشش درختان  5بيش از نيم هكتار بوده و داراي درختان با ارتفاع بيش از 

هاي جهان در حدود  مساحت جنگل در طي سه قرن گذشته. اند ها پوشانده درصد از سطح كره زمين را جنگل 30حدود 
   .هستندنوع كاالي تجاري مختلف  5000ها تأمين كننده  جنگل. درصد كاهش يافته است 40

  

  
  نقشه پوشش جنگلي جهان . 2شكل 

  ) دهد هاي جهان را نشان مي هاي جهان در گذشته و رنگ سبز تيره، وضعيت فعلي جنگل لرنگ سبز روشن، وضعيت جنگ(
  

  
  
  

  . گذاري شده استها نامعنوان روز جهاني جنگلبه) فروردين ماه 2(مارچ  21
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د، ارتفاع متغير
ها  ر اين جنگل

شود، يعن ده مي
مانده از دور اقي

ترين كي از كهن
  .ستند

ي جنوب خزر و
ه و تا پارك م
ها ي اين جنگل

ها شده است آن

گزارش وضعيت
ها احت جنگل

2/4بالغ بر  138
د مساحت كشو

هاي انبو جنگل
زار  حتساب بيشه

392در سال  
بيعي كشور 
 .ش يافته است

17/0گلي، ي جن
  .  است

  ي خزري
ي رطوبت زياد

در). كننده ديگر
ز جنگل مشاهد

هاي با ها جنگل
  

يك  هاي هيركاني؛
هاي جهان هس ل

اي راضي جلگه
دهش شروع ش

ترين نواحي تفاع
جايگزين آ) دم

س آخرين گز
ت ايران، مسا

83ور در سال 
درصد 8/8(تار 

كه مشتمل بر 
 تنك بدون اح

.باشد زارها مي
هاي طب جنگل

ون هكتار كاهش

يراني از اراضي
ر در اين زمينه

هاي ستم جنگل
 خزري داراي
ك  معتدل خزان

ن در اين نوع از
ها تنه ن جنگل

ه جنگل. 4شكل 
جنگل

ها محدود به ا
ر غرب از تالش

ارتف ترين و كم ت
، مركبات و گند

  
  

بر اساس
زيست محيط

طبيعي كشو
ميليون هكت
بوده است ك

انبوه و نيمه
ز و درختچه
مساحت ج

ميليو 3/13

سهم هر اي
شديد كشور

  

ـ اكوسيس
هاي جنگل
هاي جنگل

رشد زيرين
اين. كنند مي

  

ش

ه اين جنگل
ها در جنگل
ستپايين د

چاي، برنج،
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هاي ديگري چون  عالوه بر اين، گونه. باشند پذير مي كه در اين ميان پلنگ و بزكوهي به ترتيب در معرض خطر و آسيب
پراكنش مرال و شوكا نيز محدود . شوند هاي هيركاني يافت مي اي، گراز و شغال در اكثر مناطق جنگل تشي، خرس قهوه

هاي هيركاني  در محدوده جنگل. اي است كه تعارضات انساني كمتري دارد حفاظت شده به نواحي مرتفع و مناطق
تنوع دوزيستان در منطقه هيركاني غني نيست و تاكنون . وجود داردگونه خزنده  31و گونه پرنده  180حداقل تعداد 

ر جنوبي، وزغ معمولي و سمندر غارزي ايران، سمندر تاجدا. گونه دوزيست از اين منطقه گزارش شده است 9تعداد 
  . هاي دوزيست منطقه هيركاني است هايي از گونه قورباغه درختي نمونه

  

  هاي ارسباران ـ جنگل
: درختاني نظير. اند گرفتهب رودخانه ارس را در براليه غرب كشور در شمال آذربايجان و جنو هاي منتهي كوه ،ها اين جنگل

هاي  درختچه از درختان و و سماق كا، آق پالت، ممرز، افراي هيركاني، سرخداركول، تل اخته، اسپيره، بارانك، هفت زغال
متر  ميلي 300متر و حتي تا  ميلي 550ميزان بارندگي در منطقه ارسباراني به . روند شمار مي ها به شاخص اين جنگل

  .ا به شدت كاسته شده استه اند و در سه دهه اخير از وسعت و كيفيت آن ها به شدت تخريب يافته اين جنگل. رسد مي
  

  
به  1355هاي ارسباران كه در سال  جنگل

عنوان يك منطقه حفاظت شده و 
كره از سوي سازمان  گاه زيست ذخيره

سال  50يونسكو مطرح شده، در حدود 
هزار هكتار  300تا  250قبل داراي 

جنگل بوده است كه متأسفانه هم اكنون 
  .هزار هكتار كاهش يافته است 164به 
    

  هاي ارسباران  نمايي از جنگل. 5شكل 
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  هاي زاگرس جنگل ـ
 به دليل ناحيه اين در جنگل گسترش و ايجاد. اند كرده ذكر سال 5500 را زاگرس بلوط هاي جنگل قدمت منابع، برخي

 فيروزآباد تا غربي آذربايجان سردشت ناحيه از و بوده سياه درياي و اي مديترانه سيستم استقرار از ناشي هاي بارندگي
  . دارد امتداد فارس

  

  
 و آب حفاظت زاگرس، بلوط هاي جنگل مهم كاركرد دو

 خشك هواي و آب بودن غالب به توجه با كه است خاك
برخوردار  انكارنشدني اهميتي از كشور در خشك نيمه و

 و حفاظتي گذاري سرمايه نوع هر چنان كه آن باشد؛  مي
 با زاگرس هاي جنگل. هدد نشان مي پذير توجيه را احيايي
 هاي جنگل جزو پايين، و محدود زادآوري به توجه

  .گيرند مي قرار حمايتي و حفاظتي
  

  هاي زاگرس در استان ايالم جنگل .6شكل 
  

  
خشك  هاي زاگرس از اجتماعات بلوط نيمه جنگل

هاي  هاي زاگرس از گونه جنگل. اند تشكيل شده
وط تشكيل شده كننده با گونه غالب بل برگ خزان پهن

هاي علفي را  ها به دليل نور كافي استپ پوش آن و كف
  . اند به وجود آورده

  

  
  ؛فروردين  7

  هاي بلوط زاگرس روز پاسداشت و حفاظت از جنگل
  

  هاي مانگرو جنگلاكوسيستم ـ 
 جزر و مدي ناحيه متنوع در هاي درختچه و درختان از اجتماعي توصيف در متداول اصطالحي مانگال، يا مانگرو جنگل
  . است شور لب تا شور گرمسيري سواحل

  

استان  3 سواحل از ناحيه 9 در ايران، مانگروي هاي جنگل
نزديك  با وسعتي بلوچستان و سيستان و هرمزگان بوشهر،

ايران  مانگروي نواحي. كنند رشد مي هكتار 10700به
در حالي  اين و شد انتخاب شده حفاظت مناطق عنوان به

تاالب  عنوان ناحيه به 3كشور،  مانگرو ذخاير بين از كه است
به  بيوسفري گاه ه عنوان ذخير به منطقه يك و المللي بين

  .است شده معرفي جهانيان
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قشم  جزيره حدفاصل مانگروهاي جنگل حاضرعحالدر
 با وسعت حرا شده حفاظت منطقه عنوان به بندر خمير و

 حفاظت با رويش تحت منطقه ترين بزرگ هكتار 85686
  . شود مي در كشور محسوب مانگرو

جوالي؛  26  
هاي  به عنوان روز جهاني حفاظت از اكوسيستم

. گذاري شده است مانگرو نام  

  اكوسيستم مرتعي 
مرتع سرزميني است كه حداقل مدتي از سال داراي پوشش گياهي . ترين اكوسيستم طبيعي ايران است وسيعمرتع، 

هاي طبيعي هستند كه ويژگي  در واقع مراتع اكوسيستم. شود ده و با توجه به سابقه چرا، عرفاً مرتع شناخته ميخودرو بو
  . باشد ها پوشش گياهي بومي مي اصلي آن

  

  
گياهان غالب مراتع عموماً مشتمل بر گندميان، 

باشند  ها مي برگان علفي و يا بوته گندميان، پهن شبه
وسعت مراتع . هستند  اسبها من كه براي انواع دام

  . رسد ميليون هكتار مي 1/86كشور به 

  

  
  منبع اصلي تعليف دام  مراتع ايران،. 7شكل 

  

  يكوهستاناكوسيستم  
هاي گرم  هاي اصلي جهان از بيابان هاي جغرافيايي و در تمام انواع بيوم ها، در تمامي عرض ها در تمام قاره كوهستان
به عنوان ارتفاع و شيب . هاي قطبي وجود دارند ا سرزمينهاي مرطوب گرمسيري گرفته ت آب و خشك و جنگل بسيار كم

ارتفاع . ارائه تعريفي رسمي و جهاني براي كوهستان ساده نيست .روند شمار مي هاي كوهستاني به دو عنصر كليدي محيط
داراي ارتفاع بيش از  ي كهاده مناطقاساس تعريفي سبر. ي تعريف كوه معيار كافي باشدتواند برا مطلق به تنهايي نمي

به هاي كره زمين  درصد از سطح خشكي 5بر اين اساس در حدود . گيرند را كوهستان در نظر ميهستند متر  3000
اين بر . باشند متر مي 1000نواحي مرتفع؛ نواحي هستند كه داراي ارتفاع بيش از . دنشو بندي مي كوهستان طبقهعنوان 

  . شود ميليون كيلومترمربع را شامل مي 40كه مساحتي بالغ بر  استسطح كره زمين كوهستان درصد از  27، مبنا
  

هاي اصلي دنيا از  تمامي رودخانه. هاي كوهستاني وابسته هستند نيمي از جمعيت جهان به آب اكوسيستم
درصد آب  95تا  70خشك  هاي خشك و نيمه ها در محيط طور متوسط، كوهستانبه. گيرند ها سرچشمه مي كوهستان

  .كنند دست را فراهم مي شيرين پايين
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  دسامبر را  11اهميت و جايگاه كوهستان در زندگي انسان و ساير موجودات به حدي است كه سازمان ملل متحد،  .8شكل 
  .را به نام كوهستان نامگذاري كرد 2002المللي محيط كوهستان معرفي و سال  به عنوان روز بين

  

متر و ارتفاع  1250متوسط كشور ايران حدود  ارتفاع
. متر است 900متوسط فالت داخلي ايران نزديك به 

هاي هموار در داخل فالت ايران  قسمت اعظم زمين
 0درصد اراضي ايران داراي شيب  75بيش از . قرار دارد

  . باشد درصد مي 15تا 
متر كه اراضي مرتفع را شامل  1000با توجه به معيار 

 69(كيلومترمربع  1139000 ، مساحتي بالغ برشود مي
  . باشد از كشور مرتفع مي) درصد

  

  
  نقشه تراز ارتفاعي ايران . 9شكل 

  
  هاي البرز ـ كوه
خزر از آستارا تا جاجرم  كيلومتر در جنوب درياي 1000طول  كماني به همانند) هاي تالش مشتمل بر كوه(هاي البرز  كوه

گيرند كه حداكثر ارتفاع  ميارتفاع طوالني و باريكي را در بر هاي كم ارتفاعات و برآمدگي ،الشهاي ت كوه. اند كشيده شده
هاي  هاي شمالي كوه شيب. هاي پايدارند ها و يخچال هاي مرتفع البرز داراي برفچال كوه. رسد متر مي 3000ها به  آن

  . نند بلندمازو، انجيلي، ممرز و پلت پوشيده شده استهاي هيركاني با عناصر شاخصي ما متر از جنگل 1000البرز تا ارتفاع 
  

  هاي زاگرس ـ رشته كوه
 همانند بخش شمال غربي كه از مرزهاي شمال غربي كشور شروع شده و: اين رشته كوه داراي دو منطقه فرعي است

كه ميانگين  هآورد به وجود را زنجيري در گستره قزوين، همدان، كرمانشاه كشيده شده است و يك رشته مناطق مرتفع 
جنوب شرقي  -عموماً داراي جهت شمال غربيبخش دوم . كند ير ميمتر تغي 1500-2000ها از سطح دريا بين  ارتفاع آن

اند و از بوشهر به سمت شرق به صورت كماني تغيير مسير داده و تا بندرعباس و  بوده و به موازات يكديگر كشيده شده
  . يابند هرمز ادامه مي

 7خانواده و  23جنس از  50گونه پستاندار متعلق به  61داران زاگرس نشانگر آن است كه در اين محدوده،  هرهبررسي م
اسبي بزرگ و بال  توان به پلنگ، شنگ، قوچ و ميش، خفاش نعل از پستانداران شاخص زاگرس مي .راسته وجود دارد
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در محدوده  .گوش و گرگ اشاره كرد اي، كفتار، سياه اسبي كوچك، كل و بز، سنجاب ايراني، خرس قهوه بلند، خفاش نعل
توان به كبك  هاي شاخص پرندگان مي از گونه. گونه پرنده مورد شناسايي قرار گرفته است 206زاگرس تاكنون تعداد 

لك سفيد، كشيم  چشم پيشاني سفيد، لك دري، هما، عقاب طاليي، دليجه كوچك، پليكان پاخاكستري، بحري، سنگ
گونه  50در اين منطقه بيش از . دار بزرگ و دال اشاره كرد جاق، داركوب سرسرخ، اردك سرسفيد، عقاب خال بزرگ، جي
از اين ميان گونه سوسمار ياسوجي، دو زيرگونه السرتاي  .كنند پشت زيست مي گونه الك 2گونه مار و  30مارمولك، 

هاي شاخص خزندگان در اين  از گونه. ستندبومي انحصاري ايران ه ،اي فارس پشت بركه پرينسپس زاگرس و الك
اي خرزي، السرتاي پرينسپس، گكوي پلنگي غربي، گرزه مار، مار قيطاني و مار  پشت بركه توان به الك محدوده مي

نظيري از  كوهستاني زاگرس داراي تنوع بي به لحاظ تنوع دوزيستان، مناطق كوهستاني و نيمه. چليپر اشاره كرد
هاي  از گونه. هستند) اندميك زاگرس(زاد رشته كوه زاگرس  طور عمده بوم هايي است كه به ها و وزغ قورباغهسمندرها، 

توان به سمندر كوهستاني لرستان، سمندر كوهستاني كردستان، قورباغه درختي، قورباغه  شاخص دوزيستان زاگرس مي
دهد كه  ماهيان منطقه زاگرس نشان مي هاي بررسي گونه. گوش لرستان و وزغ رنگارنگ اشاره كرد مردابي، وزغ بي
مركزي هاي بومي انحصاري ايران در منطقه زاگرس  هاي باارزش اقتصادي، ورزشي، تزئيني و برخي گونه برخي از گونه

  . هاي شيرين ايران در اين منطقه قرار دارند هاي ماهي بومي انحصاري آب تر گونهقرار دارند به نحوي كه بيش
  

  يبياباناكوسيستم  
و گاهي  200گاهي (متر باشد  ميلي 250شود كه ميزان بارندگي ساالنه آن كمتر از  بيابان غالباً به مناطقي اطالق مي

معادل سطحي . ميليون كيلومترمربع است 21طور تقريب  وسعت مناطق بياباني به). شده استمتر نيز عنوان  ميلي 300
هاي  بيابان عمده و وسيع وجود دارد كه بيابان 13در جهان . ده شده استدرصد از كره زمين از اراضي بياباني پوشي 35با 

ها  ها صحراي آفريقاي شمالي و سردترين آن ترين آن گرم. رود شمار مي جهان به منطقه بياباني 13ايران نيز يكي از 
شرقي و  دشت لوت و دشت كوير بر روي هم شامل منطقه وسيعي است كه در قسمت. صحراي گبي مغولستان است

متر در سال تجاوز  ميلي 100در مناطق شديداً بياباني ايران، ميزان بارندگي هرگز از . استمركزي ايران واقع شده 
  .شود بارد نيز به سرعت تبخير مي كند كه آن هم توزيع نامنظمي دارد و آنچه كه مي نمي

  

  هاي آبي اكوسيستم -2- 2-2- 1
   اكوسيستم تاالب 

  : باشد مسر از تاالب به شرح ذيل ميتعريف كنوانسيون را
  

زاري يا آبي چه طبيعي و چه مصنوعي، دائمي يا موقتي، با آب ساكن، جاري شيرين،  ب  مناطق مردابي، مرغزاري، تور«
  . »متر تجاوز نكند 6هاي دريايي كه عمق آب در هنگام جزر از  شور يا شور شامل آن دسته از آب لب

  

ها و نوار ساحلي درياها، جزاير و بعضي  به عالوه، درياها، كرانه. گيرد ول اين تعريف قرار ميدر واقع هر منبع آبي در شم
 ،اي، بسترهاي علفي دريايي هاي صخره اين تعريف كفه .شود هاي خاص را نيز شامل مي از مناطق دريايي با ويژگي

ها،  هاي جنگلي و مشجر، درياچه ن، باتالقهاي شيري ها، آب ها، مصب هاي گلي، مانگروها، رودخانه مناطق ساحلي، كفه
  . گيرد در بر مينيز هاي شور را  ها و درياچه مرداب
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  ؛ )بهمن 14(فوريه  2
گذاري شده ها نام روز جهاني تاالب

   .است

  
  

  
  

  
ها و كاركردهاي متعددي  ها داراي ارزش تاالب
تفرج و گردشگري، جذب رسوبات و تصفيه . هستند
هاي  د انرژي، بانك ژن، جنبهها، تولي آلودگي
شناختي، كاركردهاي اجتماعي و فرهنگي،  زيبايي

مزاياي اقتصادي، حفاظت در برابر نيروهاي طبيعي، 
نگهداري مواد مغذي، تامين آب، حمل و نقل آبي و 

  . تنوع زيستي

 
 اي  رودخانهاكوسيستم  

هاي موجود در كشور نيز  وضعيت  هاي رودخانه سيستمدرصد از وسعت كشور ما فاقد رودخانه دائمي است و اكو 70حدود 
  . شيميايي ندارند -مناسبي به لحاظ پارامترهاي فيزيكي

 
  هاي دريايي اكوسيستم 

 و غذايي مواد تأمين ،)نفت و گاز(فسيلي  هاي سوخت ويژه به انرژي تأمين منابع وجود دليل به ها اقيانوس و درياها
 كيلومتر 1722 با نيز ما كشور. دارند بااليي اقتصادي ارزش و پتانسيل ،دريايي مل ونقلح ديدگاه از همچنين پروتئيني و

 . است برخوردار مزايا اين از خزر درياي ساحلي خط كيلومتر 850 و عمان درياي و در خليج فارسساحلي  خط
  

  ـ درياي خزر
 320كيلومتر و عرض متوسط  1200ول تقريبي شود، با ط درياي خزر كه گاهي با نام درياچه خزر هم از آن نام برده مي

  . جهان است درياچهترين  كيلومتر مكعب بزرگ 770000كيلومتر مربع و حجم  438000كيلومتر و مساحت 
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متر در منطقه شمالي است و  25ترين ناحيه اين درياچه  عمق كم
است كه در   ترين مناطق در قسمت مركزي و جنوبي واقع شده عميق

عمق اين دريا . متر عمق دارد 1000الي  900بعضي از مناطق جنوبي 
 6379سواحل اين دريا جمعاً . يابد از شمال به جنوب افزايش مي

  هكيلومتر آن در خاك ايران واقع شد 922كيلومتر است كه حدود 
ها است و بنابراين  تر از سطح اقيانوس متر پائين 28اين دريا . است
  . گونه خروجي از اين دريا وجود ندارد  هيچ

گذاري شده  مرداد روز ملي درياي خزر نام 21در تقويم كشور، 
  .است

  

واده را شامل خان 17گونه و  100ماهيان در حدود  .است شده شناسايي خزر درياي در گونه 2000 از بيش تاكنون
 ماهيان. در درياي خزر وجود دارند )فك خزري(گونه پرنده و تنها يك گونه پستاندار  312گونه از مارها،  2. شوند مي
  .آيند مي به شمار آبي اكوسيستم اين فون ترين مهم

  

  ـ خليج فارس و درياي عمان
 و پربار مناطق از يكي باال، همچنان يشور محيطي نظير سخت شرايط بودن حاكم با وجود فارس خليج گرم هاي آب

  . رود  مي شمار به هند اقيانوس منطقه در آبزيان متعدد ذخاير دريايي با خيز حاصل
  

 با همراه آن، در و گسترده متعدد هاي زيستگاه وجود
 و ويژه شرايط متفاوت، جانوري و گياهي موجودات
 ايجاد كرده شكننده و حساس اين محيط در را خاصي
 از هزار گونه 5 تا 3 از بيش كه شود مي زده تخمين .است
 داشته وجود آن ماهيان، در جز به آبزيان، مختلف انواع
 سر به خود خاص كنج اكولوژيك و محيط در يك هر كه
    . برند مي

باله  ز بيها، پورپوي ها، دلفين گونه عنوان شده است كه مشتمل بر نهنگ 14تعداد پستانداران خليج فارس و درياي عمان 
هاي  زيستگاه. باشد گونه مي 120فارس و درياي عمان مشتمل بر  پرندگان آبزي خليج. و يك گونه گاو دريايي است

گونه  5. باشد هاي حرا مي ها، نواحي كشندي و جنگل عمده پرندگان خليج فارس مشتمل بر جزاير، خورها و مصب
با احتساب تنگه هرمز و (ماهيان خليج فارس  .كنند زيست مي هاي خليج فارس و درياي عمان پشت دريايي در آب الك

يا اندميك  زاد هاي بوم گونه به عنوان گونه 13عداد ت. باشد خانواده مي 157گونه در قالب  907) منطقه مرزي خليج عمان
يج فارس اند كه به لحاظ گسترش جغرافيايي منحصر به حوضه داخلي خل خليج فارس معرفي و تاييد شده) زاد بوم(

  . دباشن مي
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گونه  256از سواحل خليج فارس و درياي عمان تعداد 
عالوه بر اين در سواحل . خرچنگ گزارش شده است
اين راسته شامل (پايان  درياي عمان از راسته ده

هاي شكم دراز، خرچنگ آب شيرين، ميگوها و  خرچنگ
گونه گزارش شده  121تعداد ) هاي پهن است خرچنگ

گونه اسفنج از جزاير فارور و هنگام  8عداد تاكنون ت. است
از . گونه اسفنج از جزيره هرمز گزارش شده است 3و

گونه از  27تنان، تاكنون تعداد  ها يا كيسه شاخه مرجان
  .آوري شده است هاي مرجاني خليج فارس جمع صخره

  
  ارديبهشت؛ روز ملي خليج فارس 10

  .نامگذاري شده است

  
  

  1زيستگاه -1-3
زيستگاه . طور موقت يا دائم در آن زندگي كند ين است كه يك گونه خاص بتواند بهكره يا زم اه بخشي از زيستزيستگ

متغيرهاي غيرزيستي نظير دما و متغيرهاي زيستي نظير رقبا و (و شرايط محيطي ) غذا و پناه(اي از منابع  مجموعه
شود كه  در واقع زيستگاه به مناطقي گفته مي. كند مي است كه حضور، بقاء و توليدمثل يك جمعيت را تعيين) صيادان

زيستگاه . رود شمار مي كند، زيستگاه آن به نده زندگي ميجايي كه يك موجود ز. كند براي جانوران غذا و پناه تأمين مي
ها و  ستمتنوع محيطي بر ساختار اكوسي. كند شرايط و منابع كافي را براي زيست و توليدمثل جمعيت يك گونه فراهم مي

ها نيز خود باعث حفظ تنوع و ناهمگني اين  برعكس، اكوسيستم. هاي موجود در آن تأثيرگذار است اجتماعات گونه
زيست خود اثرگذار هستند، به ويژه در شرايطي كه گونه اي گياهي و جانوري هر دو بر محيطه گونه. شوند ها مي محيط

ريز امكان رشد  كننده يا برگ هاي خزان خاك جنگل. كنند اسيدي مي برگان خاك را طور مثال، سوزنيبه. شدغالب با
برگ خاك براي رشد گياهان در زير درختان  هاي سوزني در حالي كه در جنگل. كند گياهان در زير درختان را فراهم مي

  . بسيار اسيدي است
اهد آن هستيم تخريب، زوال و از ها و كاهش تنوع زيستي كه در حال حاضر ش يكي از داليل اصلي از دست رفتن گونه

در طي صد سال گذشته بسياري از . هاي بشر است ها به خاطر فعاليت زيستگاه) تكه شدن تكه(هم گسيختگي 
طور مداوم تغيير يافته و به اراضي قابل كشت تبديل ذايي انسان بههاي طبيعي به منظور تأمين نيازهاي غ زيستگاه

هاي بكر  درصد جنگل 70و بيش از   جهان از بين رفتههاي مانگرو  درصد از جنگل 35برآورد شده است كه . اند شده
دچار از ها، خطوط ارتباطي و خطوط لوله نفت و گاز  ها به دليل عبور جاده زيستگاه ،عالوه بر اين. اند اندونزي قطع شده

حد رند بايد از نظر اندازه و تعداد به گي هايي كه مورد حفاظت قرار مي زيستگاه. اند شدگي شده تكه هم گسيختگي و تكه
عالوه بر اين، بايد . شان پوشش دهند ها را به همراه نيازهاي بايد فراواني مناسبي از گونه كافي بزرگ و متنوع باشند و نيز

  . ها نيز حفظ شود يكپارچگي اكولوژيك اين زيستگاه
  

                                                 
1 - Habitat 
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تئين نيمي از جمعيت كشورهاي در حال پرو از نيازدرصد  40حدود . كند رويه مي برداري بي بهره شيرينهاي  انسان از آب
درباره  ،زيست دريايي را به خطر انداخته استهاي انسان، محيط در حالي كه فعاليت .شود دريا تأمين ميطريق توسعه، از 

هاي كره زمين آب  درصد از آب 5/2تنها . آلودگي مناطق ساحلي و وضعيت درياهاي جهان، نگراني شديدي وجود دارد
) درصد 30حدود (هاي قطبي محبوس شده و يا در زيرزمين  ها و توده در يخ) درصد 68بيش از (كه عمدتاً  شيرين هستند

  .قابل دسترس بشر است) هاي سطحي به شكل آب(درصد از اين ميزان  1قرار دارند و فقط در حدود 
  

  1تنوع زيستي -1-5
  : كند زيستي را چنين تعريف مي تنوع) UNESCO(سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد 

  
  
  
  
  

  
  

  

  
  

  .رود ثانيه، يك گونه از بين مي 60هر . 12شكل 

 116177موجود در كره زمين، تعداد   ميليون گونه 8/1از بين 
گونه توسط اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي 

)IUCN (اند و از اين تعداد بيش از  مورد ارزيابي قرار گرفته
 27زار گونه در معرض خطر انقراض قرار دارند كه ه 31

  .باشند هاي ارزيابي شده مي درصد از كل گونه

  
  

   

                                                 
1 - Biodiversity 

موجودات زنده شامل حيوانات، گياهان و موجودات : تنوع زيستي در برگيرنده تمامي اشكال حيات است
ها تعلق دارند و در آن نقش ايفا  هايي كه اين موجودات به آن ها، اكوسيستم هاي آن بيني، زيستگاه ذره
 . اند واسطه اقليم شكل گرفته ها و واحدهاي بزرگ جغرافيايي كه به همچنين بيومكنند و  مي
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  زيستارتباط ميان ورزش و محيط -2-1
طور اتفاقي و از افرادي كه بهمحدوده آن بسيار گسترده بوده و . هايي در سطوح گوناگون است شامل فعاليت ورزش،

هاي كوچك تا  اي، از باشگاه بينند تا ورزشكاران حرفه هاي ورزشي را انجام داده و آموزش مي ندرت فعاليت به
هاي المپيك را در  اني و رويدادهاي بزرگي مانند بازيهاي محلي تا مسابقات قهرم المللي، از رقابت هاي بين فدراسيون

شود كه در قالب تفريح و تندرستي و از  هاي جسمي و ذهني ياد مي امروزه از ورزش به عنوان نوعي از فعاليت. گيرد برمي
بسياري ديگر از اما مانند . آورد ها، افراد بسياري را در زير چتر خود گرد مي ها و ديگر سازمان ها، انجمن طريق باشگاه

زيست آلوده و ناسالم نيز از سوي ديگر، محيط. زيست را نيز دارا استپتانسيل آسيب زدن به محيطهاي انساني،  فعاليت
زيست داراي  مفاهيم ورزش و محيط در حقيقت،. از توانايي اثرگذاري بر سالمت و راندمان ورزشكاران برخوردار است

  . طور همزمان مورد توجه قرار گيرند ارتباطي متقابل بوده و بايد به
  

: ورزش كردن شامل مراتب متنوعي است از
يافته، لوازم و تجهيزات يك سازمان نظام

ها و  ورزشي، تداركات و حاميان مالي، رسانه
البته ورزشكاران و افرادي كه يك فعاليت 

صورت مشتاقانه انجام ورزشي را كم و بيش به
زيست به محيط تمامي جوامع انساني. دهند مي

طوري كه خدمات متعددي  وابسته هستند، به
ها به جوامع انساني ارايه  از سوي اكوسيستم

تواند شامل بقا و حتي ورزش  شود كه مي مي
ها، همانند  در مورد برخي از انواع ورزش. باشد

هاي آبي و يا  هاي زمستاني، ورزش ورزش
ها در فضاي آزاد، وجود رابطه  ساير فعاليت

    .زيست مشهود است يم با محيطمستق
  ها و نيازهاي ناشي از رويدادهاي ورزشي فعاليت. 13شكل 

  

كنند نيز به هواي پاك، تغذيه مناسب و پايدار، آب و هواي  اما حتي ورزشكاراني كه اساساً در محيط سرپوشيده رقابت مي
زيست مدرن؛ در ارتباط نزديك و دوسويه با محيط ورزش. سازي عملكرد احتياج دارند بيني براي تمرين و بهينه قابل پيش

زشي تحت تاثير مكان و هر نوع فعاليت ور. دار استاست و تاثير آن بر مسائل مرتبط با رفاه اقتصادي و جامعه معني
زيست و نند كه در يك رويداد ورزشي، محيطك قوانين حاكم بر ورزش؛ تعيين مي. زيستي خاصي قرار دارد شرايط محيط

اگر . ها كمك كنند توانند به ايجاد شرايط عادالنه براي همه كاربران در آن رويداد يا بازي تارهاي انساني چگونه ميساخ
تواند اين جانبه به پايداري نمي انساني پاسخ بدهد، بدون بررسي و تعهد همه نيازهايقرار است كه ورزش همچنان به 

  . زيست استطله محياكار را انجام دهد، و اين باالترين مس
زيست و تاثير توسعه ورزش، چه براي اهداف عمومي و چه اهداف خصوصي، نيازمند توجه ويژه به سالمت و رفاه محيط

هر زمان كه يك مكان عمومي براي . هاي آتي استآن بر بهبود زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم امروزي و نسل
پايداري همانند آب و هواي پاك، زمين و دفن پسماند از عوامل  ، مسائلبدهاي تفريحي اختصاص ياورزش يا فعاليت

برگزاري ميزباني مهم از معيارها براي پيشنهاد  اي طور مثال، مجموعه به. ريزي و طراحي هستندمهم مرتبط با برنامه
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اما . باشد يهاي هواشناسي م زيستي و ارزيابي جنبهيك در يك منطقه مطرح است كه شامل حفاظت محيطهاي المپ بازي
اين مورد، تنها يك نمونه از ارتباط بين ورزش و پايداري و الزام رهبران ورزشي و عموم براي شناخت و توجه به اين بعد 

  . ورزش است
زيست تاثيرات ورزش بر محيط. زيست به يكديگر مرتبط هستنددانند كه ورزش و محيطمحققان و مشتاقان ورزش مي

هاي اطراف تاثير تاالب هاي جديد گلف يا تسهيالت ورزشي جديد بر اكوسيستم ال، ساخت زمينطور مث به. مختلفي دارد
. دهد را مختل كرده يا به شدت تغيير مي اين امر اكوسيستم. آوردجدي دارد، زيرا سطح آب ذخيره شده را پايين مي

شوند و بر رشد ها ميها و درياچهودخانههاي اطراف، ر ها وارد جريانكشها و آفتكشهاي آلوده به قارچ آب روان
ها،  ها و تسهيالت مرتبط به آنبا ادامه استفاده زمين از سوي ورزش. گذارند ماهيان، پرندگان و حشرات تاثير مي

براي  1هاي گلف، داراي گواهينامه آدوبونامروزه، برخي از زمين. روندهاي طبيعي گياهان و حيوانات از بين ميسكونتگاه
- كنند، ممكن است بوقلمون، الكها بازي ميبازان بر روي اين زمينوحش هستند و در حالي كه گلف اظت از حياتحف

 4هيت كه ميزبان تيم ميامي 3ورزشگاه آمريكن ايرالينز. را مشاهده كنند 2پشت و حتي پلنگ در معرض انقراض فلوريدا
دليل راهكارهاي پايداري به  USGBC(5(متحده  است، از سوي شوراي ساختمان سبز اياالت NBAدر مسابقات 

زيستي از جمله تكيه بر انرژي تجديدپذير، بازيافت گسترده و ممانعت از استفاده موارد شيميايي در نگهداري از محيط
  . ساختمان كه ممكن است آب محلي را آلوده كنند، تجليل شده است

و تالش براي جبران تاثيرات  ورد روابط بين طراحي تسهيالترغم افزايش آگاهي در م ها و بهبا وجود اين موفقيت
طور مثال،  به. يابد تر نمود ميزيست تاثير زيادي بر ورزش دارد كه در مقياسي تقريباً بزرگزيستي ورزش، محيط محيط

فيت هوا، نرخ بيان كردند كه پايين بودن كي كارشناسان. آيدعملكرد ورزشكاران به دليل كيفيت نامطلوب هوا پايين مي
اين  برخي از محققان. شود دهد كه باعث كم شدن عملكرد ورزشكار ميدهاني را افزايش مي -تهويه و تنفس دماغي

  هاي بيشتري نسبت به ورزشكاران غيرآسمي،با چالش ،نكته را بررسي كردند كه چطور ورزشكاران المپيكي داراي آسم
هايي كه آسم  گيرند، اما آنايين است، همه ورزشكاران تحت تاثير قرار ميها پزماني كه كيفيت يعني. شوند مواجه مي

  . گيرنددارند، بيشتر و زودتر تحت تاثير قرار مي
پكن، مورد بررسي  2008هاي المپيك و پارالمپيك از بازي پيشالمللي در دوي استقامت تاثير آلودگي هوا بر رقابت بين

دانشمندان علوم جوي كه . شدترين شهرهاي دنيا شناخته ميعنوان يكي از آلودهها به پكن قبل از بازي. قرار گرفت
كردند، به اين نتيجه رسيدند كه سطوح آلودگي ذرات معلق و ازن در هواي پكن در گيري ميهاي هوا را اندازه شاخص

  . انصراف دادند 2008لمپيك هاي ادر نتيجه، چندين دونده از حضور در رقابت. تابستان بيش از ميزان استاندارد است
كنند بايد از اين خطر آگاه  ويژه ورزشكاراني كه در فضاي باز تمرين مي كند، بهرعدوبرق نيز ورزشكاران را تهديد مي

هاي پزشكي است، رعدوبرق تاثيرات مختلفي همانند شوك الكتريكي، حمله قلبي و تنفسي دارد كه نيازمند فوريت. باشند
كننده  ورزشكاران شركت. 6هاي مرگبارهاي عصبي يا آسيبدمدت، همانند اختالل خواب و اختالل سيستمو يا تاثيرات بلن

                                                 
1- Audubon-certified 
2- Endangered Florida Panther 
3- American Airlines Arena 
4- Miami Heat 
5- United States Green Building Council 
6- Cooper, 1980; Cooper & Marshburn, 2005; DeFranco, Baker, DaSilva, Piasecki, & Bach, 2008; Hendler, 2005; Lopez & 
Holle, 1986; Maghsoudi, Adyani, & Ahmadian, 2007; Watson, Lopez, & Holle, 1994 
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  برگزار  1بالن اولترا تريل مونتهاي كوهستاني مانند توردو فرانس و در مسابقات ورزشي كه در تابستان و در محيط
  .دپيوندها در بعد از ظهرهاي تابستان به وقوع ميشوند، در معرض حمالت رعدوبرق هستند، چرا كه بيشتر اين رخدادمي
هاي ورزشي و سالمت و راندمان ورزشكار  تواند اثرات قابل توجهي بر زيرساخت زيست ميطور كلي، كيفيت محيط به

همانند كيفيت هوا و آب متاثر شده و يا  زيستي واسطه شرايط محيطهزنان و مردان ورزشكار ممكن است ب. داشته باشد
ي را هاي ورزش تغييرات اقليمي و از دست رفتن فضاهاي طبيعي، شركت در فعاليت. معرض مواد خطرناك قرار بگيرنددر 

  . سازند ، ورزش را متاثر ميزيستيمحيطترين مواردي هستند كه طي آن مشكالت  يمعمول هاي ذيل مثال. سازد دشوار مي
  

  . ل در تنقس شودهاي تنفسي و اختال آلودگي هوا ممكن است سبب بيماري •
  . هاي فيزيولوژيكي شديد شود تواند سبب واكنش كيفيت هوا در محيط سرپوشيده مي •
  .هاي فيزيولوژيكي شديد شوند توانند سبب واكنش ها مي كش آفت •
  .هاي فيزيولوژيكي شديد شود تواند سبب واكنش مي) ها پاتوژن(زا  هاي بيماري آلودگي آب و حضور باكتري •
  .تواند سبب مشكالت در شنوايي و استرس شود آلودگي صوتي مي •
  . قرار گرفتن در معرض دود سيگار، موجودي اكسيژن مورد نياز براي بدن را كاهش خواهد داد •
  .شود بنفش و مشكالت پوستي از جمله سرطان مي آسيب اليه ازن موجب افزايش تابش اشعه ماوراء •
هاي ورزشي را  آب و هوايي ممكن است حضور در فعاليت بيني و ناماليم تغيير اقليم و الگوهاي غيرقابل پيش •

  . هاي اسكي نظير باال رفتن خط تراز برف قابل اتكا و تخريب پيست. دشوار سازد
تواند منتهي به نابودي مناطق طبيعي مناسب براي تمرينات  ها مي به زيستگاه  نابودي تنوع زيستي و آسيب •

 . دشوورزشي 
  

تجهيزات و تاسيسات . زيست خواهد گذاشتشي حضور پيدا كند، تاثيري بر محيطرزگاه فردي در يك فعاليت وهر
وساز و مديريت تاسيسات و اداره كردن يك  ساخت. گذارند از خود بر جاي مي» جاي پاي اكولوژيكي«ورزشي همگي 

د مواد زايد، همچنين اي و تولي تواند به آلودگي هوا و انتشار گازهاي گلخانه رويداد ورزشي انرژي مصرف كرده و مي
  . ها و تنوع زيستي، فرسايش خاك و آلودگي آب كمك كند آسيب به اليه ازن، نابودي زيستگاه

  :سازد، عبارتند از زيست را متاثر ميورزش محيط هاي معمول كه برخي از راه
  

  . فرد براي مقاصد ورزشيهاي شكننده و يا مناظر طبيعي منحصربه تغيير در اكوسيستم •
  . هاي ورزشيي صوتي و نوري ناشي از فعاليتآلودگ •
  ). سوخت، فلزات و غيره(مصرف منابع غيرقابل تجديد  •
  ). آب، چوب، كاغذ و غيره(مصرف بيش از حد منابع طبيعي  •
  . اي و آلودگي هوا از طريق مصرف برق و سوخت انتشار گازهاي گلخانه •
  ). كننده خنكناشي از مواد (آسيب به اليه ازن  •
  .ها كش اك و آب ناشي از مصرف سموم و آفتآلودگي خ •
  . واسطه حضور تماشاچيان و گردشگران ورزشيوساز و يا به فرسايش خاك طي عمليات ساخت •
 .واسطه حضور تماشاچيان و گردشگرانتوليد مواد زايد و پسماند ناشي از ساخت و ساز تاسيسات، و يا به •

                                                 
1- Tour de France and the Ultra Trail du Mont Blanc 
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تواند اثرات  طور بالقوه، ورزش ميبه

ي، از اثرات ناچيز گرفته تا متنوع
ها  هاي عمده، بر اكوسيستم خسارت

اساساً مقياس و اهميت اثر . ايجاد كند
ايجاد شده به نوع و ابعاد رويداد ورزشي 

  . وابسته است
  

  
  زيست اثرات بالقوه رويدادهاي ورزشي بر محيط. 14شكل 

  
   :باشد يل ميشامل موارد ذانواع اثرات ايجاد شده توسط رويدادهاي ورزشي، 

  مدت  اثرات كوتاه) الف
طور مثال؛ آلودگي صدا يا آلودگي هواي محلي، ناشي از يك رويداد هب. دهند مدت در هنگام مسابقات رخ مي اثرات كوتاه

  . مدت هستند ورزشي خاص، جزو اثرات كوتاه
  اثرات بلندمدت ) ب

 هاي ساختتوانند ناشي از تجهيزات يا زير اين اثرات مي مدت پس از پايان يافتن مسابقات نيز ادامه دارند؛اثرات بلند
  . آيد شمار مياك نيز از جمله اثرات بلندمدت بههمچنين افت كيفيت خ. مانده باشند باقي
  اثرات مستقيم ) پ

   .شود ميطور مستقيم در رويدادهاي ورزشي حضور دارند، ايجاد هاثرات مستقيم توسط تجهيزات و افرادي كه ب
  ت غيرمستقيم اثرا) ت

طور مستقيم به هباشند، اما ب مسابقات ميبرگزاري براي  تازه تاسيسهاي  اثرات غيرمستقيم ناشي از زيرساخت
انساني  هاي يك ناحيه و فشار كاهش جاذبه .هاي جديد ها و پل طور مثال؛ جادههب. هاي ورزشي مرتبط نيستند فعاليت

  . گردد ، نيز شامل اثرات غيرمستقيم مي)ايش گردشگريطور مثال؛ افزهب(قابل مالحظه بر روي آن 
  

  : باشند اي با رويدادهاي ورزشي در ارتباط مي طور ويژههدر هر صورت، سه نوع از اثرات ب
  

 تمركز زياد افراد در زماني كوتاه و در مكاني محدود؛  •

 ؛ )اي نبوده است سابقه هر مكاني كه در گذشته داراي چنين(هاي ورزشي در زمان و مكان  افزايش فعاليت •

 . باشد اثرات غيرمستقيم ناشي از ورزش، اغلب مشابه اثرات ناشي از صنعت گردشگري مي •
  

هاي المپيك متمركز شده زيستي حاصل از رويدادهاي بزرگي مانند بازين افكار عمومي بر روي مسائل محيطهم اكنو
طور منظم و توسط عده زيادي هورزشي و رويدادهايي كه بهاي  ست كه توجه كمي به ديگر فعاليتا است، اين در حالي
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، اما هستند  تر بوده و بيشتر قابل رويت هماثرات رويدادهاي بزرگ م. گردد شوند، معطوف مي از مردم انجام مي
  . زيست داشته باشديادي از مردم اثرات منفي بر محيطواسطه حضور تعداد زتواند به ميهاي روزانه نيز  فعاليت

 گردشگريتشكيل يك جاذبه ...) هاي طبيعي و ها، جايگاه ها، جاده زيرساخت(گاه رويدادها، تجهيزات و اماكن ورزشي هر
  . تواند با گردشگري در ارتباط باشد را بدهند، در آن صورت؛ ورزش مي

  

  
رو شامل موضوعات  به فهرست رو

باشد كه تاكنون  زيستي مي محيط
 چه در هنگام برگزاري رويدادهاي
ها، ورزشي و چه در سازماندهي آن

  : اند شناسايي شده

ها؛ محافظت از اكوسيستم   
 حفاظت از تنوع زيستي؛  

 ؛ )طراحي منظر(انداز  كاربري سرزمين و چشم 

 هاي محيطي؛ آلودگي 

 مديريت منابع و پسماند؛  

 تندرستي و ايمني؛  

 عدم ايجاد مزاحمت؛  

  .حراست از ميراث فرهنگي 
  

  .گيرندقرار ميبررسي  مورد رد باال، موادر ادامه
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  ها  محافظت از اكوسيستم -2-1-1
ها و  اي است پيچيده و پويا از جوامع گياهي، حيواني، ميكروارگانيزم يك اكوسيستم، مجموعهطور پيشتر بيان شد، همان

حيط فيزيكي معين قرار ها و اثرات متقابلشان كه همانند مجموعه مرتبطي در داخل يك ممحيط غيرزنده اطراف آن
هيچ بخشي از . گذارند به يكديگر وابسته بوده و بر ديگري اثر مي) كره زمين(تمام اعضاي اكوسيستم جهاني . اند گرفته

  . پذيري از ديگران را ندارندتأثيردام توانايي اثرگذاري، بدون هاي ديگر نبوده، و هيچك اكوسيستم جهاني مجزا از بخش

  

  
هاي طوالني تغيير  مانها در ز اكوسيستم

كنند، اما اين تغيير طبيعي بوده و طبق  مي
اي رخ  الگوهاي تكراري شناخته شده

در زمان برگزاري رويدادهاي . دهد مي
ورزشي در يك اكوسيستم، افراد، تجهيزات 

هاي مختلفي آن  ورزشي و زيرساخت
بنابراين اثرات . گيرند اكوسيستم را در برمي

شود كه آن  ر ميايجاد شده زماني بيشت
اي بكر  مكان، يك جايگاه طبيعي يا منطقه

كه در ارتباط كمتري با مخلوقات بشري 
  .بوده، در نظر گرفته شده باشد

  

  

  
  ها رده بندي وضعيت اكوسيستم. 15شكل 

  

شود، و  ها در نظر گرفته ميتوان از لحاظ نوع اكوسيستمي كه به عنوان مكان برگزاري بازي هاي ورزشي را مي فعاليت
  : بندي كرد تقسيم ذيلهاي  ها به دستههمچنين اثرات وارد بر آن

  

  

  ) فضاي باز و فضاي بسته(ساخت هاي انسانفعاليت در سيستم) الف
هاي تنيس،  ها، زمين هاي محصور و احداث شده، همانند استاديوم در مكان انجام ورزشاين مورد اشاره دارد به 

شمار آمده و توانايي ن ورزشي به نوعي منشاء مزاحمت بهدر مناطق شهري، اماك. شنا هاي ورزشي يا استخرهاي سالن
  ). ، انرژيپسابمواد زائد، (باشند  هاي شهري را دارا مي همانند ديگر فعاليت زيستيمحيطايجاد مشكالت 

  

  ) اي آبيهسواري كوهستان، سواركاري، ورزش دوچرخه(هاي طبيعي  اثر در اكوسيستمهاي كم فعاليت) ب
هايي كه نياز به ايجاد تغييرات اساسي در اكوسيستم هاي ورزشي اشاره دارد كه در مناطق طبيعي و جايگاه به فعاليت

ها باشد كه رفتارهاي آن در اين حالت، اثر حاصل بيشتر ناشي از حضور تعداد زياد ورزشكاراني مي. شود ندارند، انجام مي
  . ستزيست هيچگاه دوستانه ني با محيط

  

  ) سوريسورتمههاي اسكي آلپ،  پيست(هاي طبيعي اثر بر اكوسيستمهاي پر فعاليت) پ
هايي كه نياز به ايجاد تغييرات اساسي و يا تخريب هاي ورزشي اشاره دارد كه در مناطق طبيعي و جايگاه به فعاليت

  . شوند هاي وسيعي به كل اكوسيستم مي تكنندگان سبب ايجاد خسارتجهيزات و استفاده. شود نجام مياكوسيستم دارند، ا
  :همانند. شودتخريب يا تغيير اكوسيستم تواند سبب هاي گوناگون ميورزش به شكل
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- به(قرارگيري تاسيسات ورزشي و يا برگزاري رويدادهاي ورزشي در داخل و يا نزديكي مناطق حفاظت شده  
 . ها خواهد شداكوسيستم و زيستگاه سبب فشار انساني شديد بر) ها و تجهيزاتواسطه ساختمان

ها، فشرده شدن و زدايي، تغيير وضعيت شيبتراشي درختان، جنگلهاي اسكي از طريق پاك احداث پيست 
  . فرسايش خاك

ها، كاهش پايداري خاك و جداسازي قلمرو واسطه تغيير مسير آبهاي دسترسي بهاحداث مسيرها و جاده 
  .وسيله ايجاد موانعجانوران به

تواند سبب تخريب پوشش گياهي، ايجاد آلودگي صوتي و افت كيفيت احداث تاسيسات و تجهيزات ورزشي مي 
 . زيستگاه جانوران و در نتيجه كاهش تنوع زيستي گردد

  

    
    

    
د سبب وارد آمدن توانهاي طبيعي ميدر اكوسيستم) راني و موتورسوارياتومبيل(انجام آفرود و انواع مسابقات رالي . 16شكل 

  . ها و اكوسيستم شودهاي فراوان به زيستگاهخسارت
 .برابر درآمد ناخالص ملي است 14و هزينه فرسايش در ايران معادل برابر متوسط جهاني  4نرخ فرسايش خاك در ايران  :توضيح شكل 

  
   حفاظت از تنوع زيستي -2-1-2

راني با  سواركاري، چوگان، سورتمه: از قبيل. وحش در ارتباط هستند طور مستقيم با حيات هاي ورزشي به برخي از فعاليت
ناپذير آن  هاي تفرجي نيز وجود دارند كه جانوران بخش جدايي البته در اين ميان، انواعي از فعاليت. سگ و شترسواري

بازي ها،  ي، نبرد سگدواني، گاوباز سگ: ها را به عنوان ورزش در نظر گرفت، همانند توان آن هستند، هر چند كه نمي
نكته حايز ... . گذاري، شكار تفريحي و  ، انواع ماهيگيري، دام)1بازي قوش(جنگي، شكار و صيد، پرندگان شكاري   خروس

                                                 
1- Hawking 
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اهميت اين است كه ضروري است تا در تمامي موارد، حقوق حيوانات رعايت شده و از شكنجه دادن و آسيب وارد كردن 
  .  ها خودداري شود به آن

  

  

،  در جنگ. اسب، از ديرباز با انسان همراه بوده است
شكار و صيد، معيشت، تجارت، كشاورزي و 

سواركاري و چوگان نيز از جمله مهمترين . مهاجرت
نگهداري و . هاي مبتني بر اسب هستند ورزش

كارگيري اصول  مراقبت از اين حيوان مستلزم به
عدم رعايت شرايط مناسب و . پيچيده و دقيقي است

در نظر نگرفتن استانداردهاي ايمني و بهداشتي، 
منجر به وارد آمدن آسيب به اين گونه ارزشمند 

امروزه، قوانين و مقررات متعددي در . خواهد شد
هاي  زمينه نگهداري و استفاده از اسب در فعاليت

  .  ورزشي وضع شده است

  
  

  
  

هاي جانوري است كه  شتر نيز همانند اسب، يكي از گونه
ديرباز و پس از اهلي شدن، به خدمت انسان در آمده  از

در برخي از كشورهاي عربي از اين حيوان در . است
همچنين در . شود مسابقات ورزشي استفاده مي

گردي نيز از اين گونه بهره برده  گردشگري و طبيعت
ناپذيري و مقاومت شتر نسبت به شرايط  خستگي. شود مي

براي وارد آوردن فشار اي  خشك اقليمي، نبايد بهانه
    .    مضاعف بر اين گونه باشد

  مسابقه شترسواري در مصر. 17شكل 
  

   

  
  راني با سگ در آالسكا مسابقات سورتمه. 18شكل 

  
  هاي تازي در استراليا مسابقه سگ. 19شكل 
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عدم توجه 
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اند كه به شكل غيرمجاز انجام  بسياري از تفريحات مرتبط با حيوانات به عنوان اقداماتي غيرقانوني معرفي شده. 22شكل 

  . شوند مي
  
  

  
، حدود 1392در سال 

شكار غيرمجاز  1215
 300پستانداران، بيش از  

 5129گيري و  زنده مورد
شكار غيرمجاز پرنده در 
ايران رخ داده كه در اين 

سالح  608رابطه نيز 
مورد  60غيرمجاز و 

سالح جنگي از متخلفين 
  . ضبط شده است
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يك نمايش سنتي است كه در كشورهايي همچون  ،گاوبازي
و بعضي از  فرانسههاي جنوبي  ، بخشپرتغال، اسپانيا

 ونزوئال، اكوادور، كلمبيا، كمكزي(ي آمريكاي التين كشورها
در بعضي از كشورها همچون پرتغال، . شود انجام مي )وپرو 

 كشتن گاوها در زمين نمايش غيرقانوني است كه اصطالحاً
نماند كه ناگفته . گويند مي» گاوبازي غير خونين«به آن 

، گاو از درد و فشار بسيار زيادي هم در اين مدل گاوبازي
پس از اتمام نمايش و ترك محل  برد و معموالً رنج مي

  .شود نمايش كشته مي
به تازگي، نوع خاصي از گاوبازي در كشور هندوستان نيز 

  !ابداع شده است
  
  

  
  

 ).روزگاو در  36معادل (وند ش گاو وحشي در مسابقات رسمي گاوبازي كشته مي 13300ساالنه  •
به دليل حمله گاو و شاخ زدن  شوند كه معموالً اسب در مسابقات گاوبازي كشته مي 200هر سال بيش از  •

 .برند ها به دليل مسابقات گاوبازي از صدمات بسيار جدي رنج مي بسياري از اسب. باشد ميآن 
جزاير قانوني است، اما اين ورزش در كاتالونيا و  هاي اسپانيا در حالي كه گاوبازي هنوز در بسياري از بخش •

ن هايي از جنوب اي گاوبازي در بسياري از مناطق فرانسه ممنوع شده اما در بخش. ممنوع است كامالً قناري
 .كشور همچنان قانوني است

 .ميليون پوند دارند 600ساالنه درآمدي حدود  ،هاي اصلي گاوبازي در اروپا قطب •
 حاضر بريتانيا مردم از ٪89. اند دهد كه عموم مردم با گاوبازي مخالف نشان مي ،هاي اخير نظرسنجي •

اي ندارند و در فرانسه،  عالقه يگاوباز به اسپانيا مردم از ٪67. نيستند كه به يك نمايش گاوبازي بروند
 .اند شود مخالف حاصل مي آن از كه درآمدهايي و گاوبازي با مردم از 69٪

  
  

هاي جانوري كشيده شده  دامنه تفريحات و سرگرمي در بسياري از مناطق جهان به سمت استفاده نابخردمندانه از گونه
توان  تر مي كننده به نظر بيايند، وليكن با نگرشي عميق رمشايد در برخورد اول، اين قبيل تفريحات جذاب و سرگ. است
  .ها دريافت كننده را نيز در آن هاي ناپسند و ناراحت جنبه

  
  

  

  
  
  
  

هاي مردمي متعددي در سرتاسر جهان عليه اين قبيل ها و پويشامروزه، كمپين
هاي  تفريحات به راه افتاده است كه مورد استقبال و حمايت بسياري از چهره

  .اند مشهور سياسي، ورزشي و هنري قرار گرفته
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  حراست از ميراث فرهنگي -2-1-3
زيست و  سنتي خويش، داراي نقشي اساسي در اجراي مديريت محيط هاي هاي ويژه و تجربه جوامع محلي به دليل دانش

ها در اجراي توسعه  بايد در نظر گرفته شود و نبايد از مشاركت آن ها  هويت، فرهنگ و عاليق آن. باشند مييدار پاتوسعه 
به همين منظور، هنگام سازماندهي يك رويداد ورزشي يا ساخت تجهيزات و اماكن ورزشي، . عمل آورد هپايدار ممانعت ب

فرد  هبهاي منحصر هايي در جهت حفظ و تقويت ويژگي شبنابراين بايد تال. اين جنبه بايد در نظر گرفته شود
طور كامالً  هست كه ورزش با در حقيقت ضروري. زيست طبيعي و ميراث فرهنگي منطقه مورد نظر، صورت گيرد محيط

زيستي،  محيطهاي  سازمان: الب اجتماعي براي مشاركت جوامع اطراف، نظيرقدرستي در فرهنگ محلي جا افتاده، و يك 
ها، دانش اجدادي و اقدامات مديريتي ذخاير بايد  هاي آن ارزش. هاي صاحب امتياز، قائل باشد ن محلي و گروهساكنا

. هاي باستاني معطوف گردد همچنين بايد توجه خاصي به محافظت از مناطق، آثار تاريخي و ديگر جنبه. مدنظر قرار گيرد
  :عبارتند ازميراث فرهنگي  گوناگونهاي  جنبه
   ؛)آثار، توليدات محلي، هنرها و صنايع، منابع طبيعي(منابع  كاالها و •
  ؛)استفاده و مديريت منابع محلي(دانش سنتي  •
  .)هاي باستاني هاي فرهنگي، مسابقات و ورزش ها و فعاليت جامعه محلي، ارزش(هاي اجتماعي  جنبه •

  

    
  هاي گوناگون ميراث فرهنگي جنبه. 23شكل 

  
  

از مسابقه و يا اعم (يك رويداد ورزشي 
فرصت مناسبي است براي ) گردشگري ورزشي

. معرفي ميراث فرهنگي يك منطقه يا يك كشور
هاي آموزشي و ترويجي  در اين ميان، جنبه

  .زيادي نهفته است
  

چرا   ميراث طبيعي، مكمل ميراث فرهنگي است؛
كه تنوع طبيعي است كه تنوع فرهنگي را رقم 

  .زند مي
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  به همين دليل در جنبش المپيك، تاكيد بسيار زيادي . دومين ركن منشور المپيك است "فرهنگ". 24شكل 

  . بر اين مقوله شده است
  

    
هاي ورزشي بزرگ مقياس، فرصتي مناسب براي معرفي ميراث فرهنگي يك سرزمين  مراسم افتتاحيه بازي. 25شكل  

   )2006هاي آسيايي دوحه،  افتتاحيه بازي: ؛ تصوير چپ2008 هاي المپيك پكن، افتتاحيه بازي: تصوير راست(است 
  

شود و فرهنگي كه ناشي از مردمان آن طبيعت است با  دهنده فرهنگي است كه درآن واقع ميميراث طبيعي شكل
  .پردازد كند و به تعريف آن مي ميراث تعامل مي

 
المللي  كميته بين زيست كميسيون ورزش و محيط

ميالدي با عنوان جديد  2016المپيك، از سال 
به فعاليت خود ادامه  "كميسيون پايداري و ميراث"

  .دهد مي

  

علمي و فرهنگي   در چند سال اخير، بنياد آموزشي،
سازمان ملل متحد به يكي از شركاي اصلي جنبش 

  . المپيك تبديل شده است
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   هاي محيطي آلودگيكنترل  -2-1-4
، به ها شود ها از جمله منابع طبيعي آن گذارده، سبب افت كيفيت اكوسيستم اي اقتصادي اثره تواند بر فعاليت آلودگي مي

ها به محض ورود به  آالينده. اندازها را از بين ببرد شناسي چشم هاي زيبايي سالمت انسان آسيب وارد ساخته و ارزش
  . اندازند ين موجودات را به مخاطره ميو سالمت ا جذب شده  هان، حيوانات و در نهايت انسانزيست، توسط گيا محيط

  

  
خانگي و (ورزش فعاليتي است كه پسماند 

كند و  توليد كرده، مواد را مصرف مي) خطرناك
برخي از . تواند عامل بالقوه آلودگي باشد مي

تجهيزات و امكانات ورزشي ممكن است حاوي 
طور  به(ها  ها يا كلرين كننده مواد سمي همانند خنك

  . باشند) ستخرهاي شنامثال؛ در ا
  

  

  
  .شوند ها در هوا، آب و خاك رها مي آالينده. 26شكل 

  
هاي زيرزميني و سطحي منابع بالقوه آب(ها آب

  ) آب آشاميدني هستند
هاي آلوده  هاي زيرزميني از طريق روانĤب آلودگي آب •

كش كه در تعمير و نگهداري  به كودها و سموم آفت
كار  به) هاي ورزشي نمانند زمي(تجهيزات ورزشي 

 . روند مي
 .دفع مستقيم مواد سمي •

  هوا 
تجهيزات (انتشار گازهاي ناشي از حمل و نقل  •

 ). هاي ورزشي ساختماني، دسترسي به مكان
  خاك 

آلودگي خاك به علت كاربرد مواد شيميايي به منظور  •
 . هاي ورزشي سازي زمين حذف گياهان هرز و آماده

صنعتي و (زائد خطرناك آلودگي خاك از طريق مواد  •
 ). ساختماني

  

  

  
  

  
طبيعي و   هاي اي از آلودگي در اكوسيستم نمونه. 27شكل 
هاي ورزشي  توانند بستري براي فعاليت ساخت كه مي انسان

  . باشند
  

   



موضوعات كليدي : گفتار دوم  

 

49

  مديريت منبع و پسماند  -2-1-5
ها  و كمك به ساخت و حفاظت زيرساختاند از همه عناصر، كاالها و افرادي كه براي رفع نيازهاي مردم  منابع عبارت

. آيد و الزم است كه دفع شوند ها به عمل نمي پسماند؛ تمام موادي است كه استفاده مجددي از آن. روند كار مي هب
كه پسماند جريان خروجي آن رويداد  توان منابع را با جريان ورودي به يك رويداد مقايسه كرد، در حالي بنابراين، مي

منجر به توليد مشخص گرديده كه كاربرد منابع اغلب اوقات . باشند ها با يكديگر در ارتباط مي بع و پسماندمنا. باشد مي
برداري نادرست از منابع، در مشكالت اكولوژيكي رايج در دنيا  بهره. بايد تصفيه و يا دفع شود كه مي شود پسماندي مي

طور ثابتي رو به افزايش است كه اين امر  هده توسط هر فرد بمقدار انرژي و مواد خام مصرف ش. سهم زيادي داشته است
  . شود موجب كاهش منابع موجود و افزايش پسماند مي

   .ناپذير و بازيافتي ، تجديدتجديدپذيردايمي، : شوند به چهار دسته تقسيم ميمنابع طور كلي،  به
  

  منابع دايمي 
منابع نامحدودي هستند كه بدون آن كه ذخايرشان تهي 

نور و انرژي خورشيد، : همانند. شوند كار گرفته مي شود، به
    . باد و امواج

    

  منابع تجديدپذير  
اين منابع در حالت استفاده پايدار تجديدپذيرند، نه در حالت 

طوري كه  به. شان استفاده بيش از حد از توان خود پروري
يا بازيابي ) رويش(توسط فرآيندهاي طبيعي مانند رشد 

چوب و : همانند. گردند به سطح قبلي خود باز مي) بازسازي(
  .شيالت

    

  منابع تجديدناپذير  
شدنشان در  ها به تهي برداري بيش از حد از آن بهره
منابعي مانند . شود مدت يا بلندمدت منجر مي كوتاه

هاي معدني كه به مقادير  هاي فسيلي و سنگ سوخت
انايي بازسازي و توليد مجدد محدودي وجود دارند و فاقد تو

  ...سنگ و  نفت و زغال: همانند. باشند برداري مي پس از بهره
   

  منابع بازيافتي 
در اصل، اين منابع كاالهاي مصرفي گذشته هستند، كه 

به . شود برداري مي ها بهره امروزه براي استفاده مجدد از آن
كار  يد بهنياز در فرآيند توليد محصوالت جد عنوان پيش
  ...كاغذ بازيافتي، شيشه بازيافتي و : همانند. شوند گرفته مي
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  : از قبيل. باشند هاي ورزشي مورد نياز مي منابع، به اشكال مختلف در فعاليت
  

 ، اسكان، آبرساني و بهداشت؛ )ها نوشيدني/ ها  خوردني(تغذيه  •
 ؛)خصوصاً كاربرد انرژي و آب(مديريت مسابقات  •
 و ساز، تعمير و نگهداري تجهيزات و بناها؛  ساخت •
 ). كاربرد انرژي(حمل و نقل مردم و كاالها  •

 

    
  

  : شود انواع گوناگون پسماند، در مقادير فراوان، توليد ميگاهي مواقع و در هنگام برگزاري رويدادهاي ورزشي، 
 يا مربوط به اسكان؛ ) رفبار مص ظروف يك(پسماند عادي مربوط به رويداد ورزشي، ناشي از تغذيه  •

كار رفته در تعمير و نگهداري و  مانند محصوالت به(هاي خاص  پسماند صنعتي يا خطرناك ناشي از فعاليت •
 . كه نيازمند فرآيند تصفيه خاصي هستند) همچنين حمل و نقل

  
  

  در رويدادهاي ورزشي  مشكالت مرتبط با منبع و پسماند
يسه با مقادير آب استفاده بيش از حد از آب، در مقا •

). شود كه سبب وارد آمدن فشار به منابع مي(موجود 
انرژي توليد شده با استفاده از منابع تجديدناپذير  •

 ...). هاي فسيلي و  سنگ، سوخت زغال(
 . هاي فسيلي حمل و نقل با استفاده از سوخت •
) خانگي و خطرناك(مقادير بيش از حد پسماند  •

آوري، انتقال و  جمع طوري كه مديريت محلي، در به
 . ها، ناتوان هستند تصفيه كامل پسمانده

تصفيه نامناسب پسماند سمي ويژه يك ورزش يا  •
 . باشد تجهيزات و بناها، توان توليد آلودگي را دارا مي
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  اثر بر تندرستي و سالمتي -2-1-6
اين خطرات . موجودات زنده داشته باشندير انسان و ساتوانند اثرات بسياري بر سالمتي  زيستي مي مخاطرات محيط

گيرند، سطح  ها قرار مي ممكن است از لحاظ نوع، شدت و مقدار، بسته به نوع مخاطراتي كه مردم در معرض آن
اغلب اوقات، حضور در طبيعت به مردم . اند، متفاوت باشند ها و تعداد افرادي كه در معرض قرار گرفته گذاري آنتأثير

در يك منطقه تخريب شده از لحاظ . هنگام انجام تمرينات ورزشي لذت برده و احساس خوشبختي كنند كند تا كمك مي
كه به ورزشكار  يك محيط ناسالم عالوه بر آن. هاي معين اگر غيرممكن نباشد، دشوار است اكولوژيكي، انجام ورزش

اگر محل . يدن به انجام تمرينات ورزشيهاي فردي براي اولويت بخش رساند، مانعي است بر سر راه انگيزه آسيب مي
روي در  پياده: مانند. گذارد هاي ورزشي در فضاي باز، اثر نامطلوب مي انجام ورزش نامناسب باشد، بر انجام تمرين
  . هاي آلوده به عوامل باكتريايي شهرهاي آلوده به مه ـ دود يا قايقراني در آب

  

  منابع بالقوه ايجاد مشكالت تندرستي
 

 دسترسي به آب آشاميدني سالم و كيفيت پايين آب آشاميدني؛ عدم  

 عدم رعايت اصول اوليه بهداشت؛  

 ؛ ...)هاي سربسته، غلظت باالي ازن و  مه ـ دود، كيفيت هوا در مكان(كيفيت پايين هوا  

 ؛...)ها و  كش ها، مواد شيميايي سمي، آفت ها، باكتري آالينده(هاي آلوده  هاي آبي در آب ورزش 
 ؛ )كش يا فلزات سنگين توسط پسماندهاي سمي، بقاياي سموم آفت(رزش در مناطق آلوده و 

زدايي و قطع پوشش  هاي اسكي كه در اثر جنگل پيست: مانند(تجهيزات ورزشي خطرناك براي مردم  
واد م: همانند. يا استفاده از موادي كه براي انسان مضر است). گياهي، امكان وقوع بهمن افزايش يافته است

 شوند؛  ها و تجهيزات ورزشي كه در شرايط نامناسبي نگهداري مي كش يا آفت) مبردها(كننده  خنك

كننده  داشته و انجام ورزش را، اگر نه غيرممكن، كه ناراحت تأثيردگرگوني و آلودگي جهاني، بر كل اكوسفر  
   ).باران اسيدي كاهش اليه ازن، تغيير اقليم، انباشت سموم، آلودگي آب و خاك و(سازد  مي

  
  

. گيرد شوند انجام مي هايي كه بدين منظور ساخته مي هاي مختلفي چون فضاهاي طبيعي يا ساختمان ورزش در محيط
  . شوند ها برگزار مي ها در مناطق شهري، در فضاهاي سبز يا درون اماكن و استاديوم بيشتر ورزش

  

زيست، تاثير چشمگيري بر سالمت ورزشكاران محيط
. كننده در رويدادهاي ورزشي دارد اشاگران شركتو تم

زيستي بهبود يابد،  بنابراين هر چه شرايط محيط
رعايت نكات . ها تضمين خواهد شد سالمت بيشتر آن

بسياري همانند كنترل سروصدا، برگزاري مسابقات در 
در حفظ و ارتقاي ... ساعاتي كه هوا كمتر آلوده است و 

    .است مؤثراين سالمت 
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 ايجاد مزاحمت -2-1-7
چه، ممكن گر. آيند شمار مي گي جامعه بهنيستند، بلكه بيشتر تهديدي براي كيفيت زند زيستي محيطاثرات  ها مزاحمت

اما شامل ارتعاشات و . هاي صوتي هستند ها، عمدتاً ناراحتي مزاحمت. گذارندباست در برخي مواقع بر روي جانوران اثر 
ها و جوامع  هايي را توليد كند كه براي اكوسيستم تواند مزاحمت ورزش مي. مكن است باشندديگر انواع ناراحتي نيز م

اين حالت در هنگام . تواند در يك سطح پيوسته يا متناوب رخ دهد ها مي اين مزاحمت. مجاور غيرقابل تحمل باشد
هاي جهان و  فوتبال، مسابقات ارتشهاي المپيك، جام جهاني  ريزي و اجراي رويدادهاي بزرگ مقياس نظير بازي برنامه

  . شود المپيادها بيشتر مشاهده مي
  

  :منابع اصلي ايجاد مزاحمت عبارتند از
صدا و ترافيك در هنگام مرحله ساختماني بناها و  •

  تجهيزات ورزشي؛ 
صدا و ترافيك ناشي از سازماندهي رويدادهاي  •

هاي المپيك و يا  بازي(ورزشي در مقياس بزرگ 
 ؛ )نيمسابقات جها

هاي همگاني  صدا و آلودگي ناشي از برگزاري جشن •
 پس از رويدادهاي ورزشي؛ 

صداي ناشي از كاربرد تجهيزات ورزشي كه در  •
 اند؛  مناطق مسكوني واقع شده

عمدتاً سبب (آلودگي نوري ناشي از تجهيزات ورزشي  •
شود و  رساني به سيستم زندگي پرندگان مي آسيب
روندان اثر منفي تواند بر كيفيت خواب شه مي

  ). بگذارد

  
  

  
وسازهاي ورزشي  آلودگي صوتي ناشي از ساخت. 28شكل 

هاي  ساز ايجاد مزاحمت و ترافيك مرتبط با مسابقات، زمينه
  . محيطي هستند

  

 

  

 
  

  . شود هاي مزاحمت تلقي مي آلودگي نوري يكي از جنبه. 29شكل 
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  زيست تاريخچه ورزش و محيط -2-2
. بيش از پيش در جنبش المپيك مطرح و مورد توجه قرار گرفته است 1990زيست از آغاز دهه  محيط موضوع ورزش و

زيست از محورهاي اصلي مورد  برگزار گرديد، محيط» كنگره وحدت«با نام  1994كه در سال  "سده المپيك"در جشن 
  . بحث بود

  

گيري  اين موضوع منجر به شكل
» زيست كميسيون ورزش و محيط«

المللي المپيك  اختار كميته بيندر س
)1IOC ( تا از . گرديد 1995در سال

اين طريق، بر اهميت پايداري 
  . زيستي نيز تاكيد شود محيط

  

المللي  كميته بين 1996در سال 
المپيك، مسئوليت ويژه خود را در 
زمينه ارتقاي توسعه پايدار تصديق 

را به عنوان  "زيست  محيط"كرد و 
لمپيك و در كنار ركن سوم منشور ا

در نظر  "فرهنگ"و  "ورزش"
  .گرفت

  
  :المللي المپيك عبارت است از هاي مهم كميته بين ؛ يكي از نقش)2015(براساس منشور المپيك 

  

، ارتقاي توسعه پايدار در ورزش و برگزاري زيستي محيطتشويق و حمايت از مسئوليت در قبال مسائل «
  .»مسابقات المپيك براساس آن است

  

آينده را تشويق  هاي شد كه بازي گوناگونهاي مشيگيري ماموريت، اهداف و خطبه شكل ، منجراين تالش جمعي
هاي المپيك  بازي هاي بعدي مثبت براي دوره يو در عين حال ميراث كاهش دهندخود را  زيستي محيط اتكند تا تاثيرمي

نيز از  زيستي محيطهاي كاهش تاثيرات ها با تمركز بر روش اهها و باشگهاي ورزشي، ليگفدراسيون. به يادگار بگذارند
هاي مهم اعطاي ميزباني به شهرهاي  از مالك زيستي محيطبر اين اساس، مالحظات . اين مجموعه پيروي كردند

زيست  اي با موضوع ورزش و محيط المللي و منطقه هاي بين كنگره. هاي المپيك قرار گرفت داوطلب برگزاري بازي
زيست و ترويج  هاي ملي كشورها را به ايجاد كميسيون ورزش و محيط المللي المپيك، كميته زار شد و كميته بينبرگ

   .كردانديشه توسعه پايدار تشويق 
  
  

  

  
  
  
  
  
  

                                                 
1 - International Olympic Committee 

المللي المپيك مراقب آن است تا مسابقات المپيك تحت شرايطي برگزار شود كميته بين"
زيستي نشان داده و جنبش المپيك را تشويق  كه توجه مسئوالنه را به موضوعات محيط

هايي را كه با جنبش  زيست را در كانون توجه خود قرار دهد و تمامي آن كند كه محيط مي
  .د، راجع به اهميت توسعه پايدار آموزش دهدالمپيك در ارتباط هستن

  )بخشي از منشور المپيك(
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هاي مرتبط با توسعه پايدار در ورزش و همچنين ارايه مشاوره به  زيست، پشتيباني از طرح نقش كميسيون ورزش و محيط
لمپيك در رابطه با حفاظت از كه بايد جنبش ااست هايي  المللي المپيك در خصوص سياست يي كميته بينهيئت اجرا

هاي  منظور ارتقاي سطح آگاهي هاي متنوعي را به عالوه، فعاليت به. زيست و حمايت از توسعه پايدار در پيش گيرند محيط
ها و اشكال مختلفي توانند به روش ها مي فعاليتاين . دهد زيست انجام مي محيطعمومي درباره اهميت حفاظت از 

زيست يا تشكيل  نشريات ويژه در خصوص ورزش و محيطاي، انتشار  از جمله سمينارهاي منطقه. صورت گيرند
به فعاليت  "كميسيون پايداري و ميراث"ميالدي با عنوان جديد  2016اين كميسيون از سال . المللي هاي بين كنفرانس

  . دهد خود ادامه مي
  

  و ساير رويدادها زيستي در جنبش المپيك هاي محيط تاريخچه فعاليت 
ريزي و مديريت شوند و  ها برنامه اما اگر، اين بازي. هاي المپيك بيش از هر چيز در مورد ورزش و ورزشكاران است بازي

توانند نتايج  ها مي آن بازي، ها به حداقل برسد، در آن صورت آن زيستي محيطبه شكلي برگزار گردند كه اثرات منفي 
توان براي  ها را مي سط بازيهمچنين؛ فرصت ايجاد شده تو. مهم و متعددي را نيز در بر داشته باشند زيستي محيط
ها و  و توسعه سياست ها، ارتقاي آگاهي سيستمپايدار مانند احياء و بازسازي اماكن و اكوزيستي  آوردن ميراث محيط فراهم
  . كار برد هي پايدار، بهاي مديريت روش
واسطه ارزش آموزشي يك  هپايدار را ب زيستي محيطها و توليد محصوالت  توانند اقدامات، فناوري ها مي گونه بازي اين

  .الگوي مناسب، بيشتر ترويج و تسهيل نمايند
  

ضروري است تا به اين نكته توجه شود كه اين ميراث 
سر ميزباني رخ  بر ،تواند جداي از نتيجه رقابت مثبت مي

هاي المپيك  بازي رقابت بر سر ميزبانيطور مثال؛  به. دهد
ممكن است در بردارنده ترميم و بازسازي بخش متروك 
. شهر و فضاي باز عمومي براي محل برگزاري مراسم باشد

اين نتايج و ميراث مثبت از طريق فرآيندهايي كه منتهي به 
ها و اقدامات  سياستشوند، و از طريق الزامات،  ها مي بازي

هاي سازماندهي  المللي المپيك و نامزدها و كميته كميته بين
در ادامه، برخي از اقدامات و  .گردند مسابقات حاصل مي

زيستي كه در مسابقات ورزشي انجام  هاي محيط فعاليت
  .شوند معرفي مي  اند، شده

  

 

  
  )Eco Flag(پرچم  بوم. 30شكل 

  

در . زيست است يطبه محنماد تعهد اين پرچم 
آيد تا ارتباط رويدادهاي ورزشي به اهتزاز در مي

زيست را مورد تاكيد قرار دهد و  ميان ورزش و محيط
هاي ورزشي بيشتري را تشويق به درآميختن  سازمان

  .هاي خود كند زيست در فعاليتمحيط
  

ها وضعيت  رار گرفت كه بعد از اتمام بازيمسابقات به شرطي مورد تائيد ق هاي زمستاني ساپورو ژاپن؛ در بازي :1972
  . محيط به شرايط اوليه بازگردانده شود و به طبيعت اطراف آسيبي وارد نشود
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عنوان  ها به كه اين مجموعه بعد از بازي  شرط آن ها با پيش مجموعه ساختمان هاي المپيك مونيخ؛ در بازي :1972
  . ر گيرد، طراحي شدپارك طبيعي مورد استفاده اهالي شهر مونيخ قرا

  

جلس، تحقيقاتي انجام شد و مشخص گرديد كه در اواسط روز غلظت ازن به اوج آن هاي المپيك در لس در بازي: 1984
  . يابد رسد و تا چند ساعت ادامه مي مي

معموالً افزايش دماي هوا با افزايش غلظت ازن همراه است كه عموماً 
مسابقات تغيير كرد   اين، برنامهبنابر. گردد منجر به مشكالت تنفسي مي

هاي اوج غلظت ازن  و به نحوي طراحي شد كه مسابقات در ساعت
برگزار نشود و محل برگزاري نيز در مكاني با ميزان ازن كمتر 

    . يابي شد مكان
  

شهر زيست  ونقل و محيط دالر صرف بهبود سيستم حملميليارد  14 حدود ،1988ول ئهاي المپيك س در بازي :1988
همچنين؛ مبلغ زيادي . پارك جديد ايجاد شد 389سئول گرديد و يك سيستم جديد مترو و مسير اتوبوس به همراه 

ها از مسايل  سازي آن منظور مشاركت مردم و نيز، آگاه هاي زيادي نيز به شد و تالش» هان«ف پاكسازي رودخانه رص
  .زيستي صورت گرفت محيط

  

اين . زيست كردند اي سبز و دوستدار محيط اقدام به برگزاري مسابقه  ،١گانه وينترلود سهبرگزاركنندگان مسابقات : 1990
هاي طبيعي و بر هم نزدن نظم و  بوم عدم خسارت به زيست  مسابقات در پاركي برگزار شد كه قوانين مربوط به زباله،

  :ارت بودند ازبرخي از اين قبيل اقدامات عب. شد در آن رعايت مي  وحش كامالً آرامش حيات
  پذير پارك، ريزي دقيق به منظور اجتناب از ورود به نقاط حساس و آسيب برنامه 
  ها، اجراي يك برنامه پاكسازي سراسري پس از اتمام بازي 
  هاي بزرگ، كنندگان در مسابقات به خودداري از حمل كوله ملزم كردن شركت 
  شده، استفاده از كاغذهاي بازيافت 
  تن خودروها هنگام توقف در پاركينگ،ممنوعيت روشن نگهداش 
  مسابقه، مسيرممنوعيت استعمال دخانيات در آغاز و پايان  
مورد و  هاي بي نقل و منظور اجتناب از حمل به صورت كلي و از مراكز محلي به خريد ملزومات و نيازها 

  هاي زايد، بندي بسته
  داً قابل استفاده بودند،نصب عاليم به روي تابلوهايي از جنس پالستيك شياردار كه مجد 
  . هاي كوچك و جوايز و هداياي قابل استفاده اهداي مدال 

  
المللي المپيك به همراه ديگر  هاي المپيك بارسلون ورزشكاران و مقامات رسمي كميته بين طي برگزاري بازي :1992

ه بر اساس آن خود را ملزم نمودند ك» پيمان كره زمين«اي تحت عنوان  اعضاي اين جنبش اقدام به امضاي عهدنامه
  . به حفاظت و حراست از اين كره خاكي كردند

                                                 
1 - Winterlude Triathelon 
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مكان جديد ساخته شد و  15ها  در اين بازي  همچنين،
ها سبب  برگزاري بازي. مكان موجود بازسازي شدند 10

بازسازي و توسعه بزرگترين پارك شهر شد كه قبالً به 
اده قرار المللي بارسلونا مورد استف عنوان نمايشگاه بين

  وسيله قطار، اتوبوس ونقل ورزشكاران به حمل. گرفت مي
گرفت و مردم شهر بارسلون در  انجام مي  بوس و ميني

ونقل  ها از سيستم حمل خالل روزهاي برگزاري بازي
كردند تا به بهبود ترافيك شهر كمك  عمومي استفاده مي

  . نمايند

  
  

  
  

، براي ميزباني زيستي محيطهاي مهم  العمل به پيگيري و توسعه دستور در اين سال شهر سيدني با التزام :1993
 "صلح سبز"سازمان مردم نهاد هاي  ، در اثر پيگيري1992در سال . ميالدي برگزيده شد 2000هاي المپيك سال  بازي

)Green Peace (ود كه از ي شاي طراح ها، به گونه و مقرر گرديد كه دهكده بازي شدهاي سبز سيدني پيشنهاد  بازي
طور عاقالنه  ازيافتي استفاده كند، از زمين بهسمي و بفظ منابع زمين باشد، از مواد غير، حاانرژي خورشيدي استفاده كند

دستورالعمل «به همين مناسبت . دزيست ساماندهي شو هاي دوستدار محيط آوري اده از فناستفاده شود و با استف
هاي جايگزين،  توسط گروهي از متخصصان صلح سبز جهاني، انرژي» يهاي المپيك تابستان زيستي بازي محيط
  . هاي دولتي تهيه شد هاي پايدار، دانشگاهيان و بخش هاي مديريت زباله، طراحان سازه سيستم
نتونيو آ«و آقاي  شد 2000هاي المپيك تابستاني  ازيراي بيشتر از شهر آلوده پكن ميزبان ب 2شهر سيدني با  ،بنابراين

المللي المپيك، در سخناني با اشاره به موفقيت سيدني در به دست گرفتن  به عنوان دبيركل كميته بين» رانشساما
  . زيستي دانست ها، علت اصلي اين پيروزي را توجه سيدني به موضوعات محيط ميزباني بازي

  

هاي المپيك زمستاني  ، بازيتيزيس محيطهاي  هامر در نروژ، با تاكيدي چشمگير بر وظايف و مسئوليت شهر ليل :1994
جا گذارده است و اين اطمينان را ايجاد  ها استاندارهاي جديدي را براي رويدادهاي ورزشي كالن به اين بازي. كردرا آغاز 

در برداشته  را به عنوان بخشي از تعهدات اصلي زيستي محيطنموده تا رويدادهاي ورزشي آتي ملزم شوند تا اقدامات 
. هامر نروژ، بروز كرد هاي المپيك زمستاني ليل ساز براي بازيو ريزي و ساخت ستي ابتدا در برنامهزي محيط مسايل. باشند

ها جاي داشته و به درون  هاي تاريخي آن اهالي نروژ داراي فرهنگ قوي وابستگي به طبيعت هستند كه در سنت
زيستي بسيار قوي هستند كه توسط  البي محيطها همچنين داراي  آن. تهاي ورزشي و تفريحي رسوخ كرده اس فعاليت

زيستي ايجاد كردند و ساكنان  هاي محيط نروژ البي به همراه حاميان مالي المپيك، مردم. شود افكار عمومي حمايت مي
زيستي از قبيل  را به شدت تحت فشار گذاشتند تا مسايل محيط) LOOC(هامر  هاي ليل محلي كميته برگزاري بازي

كميته مزبور به . كامل در نظر بگيرند طور تراشي و آلودگي هوا را به ، جنگلهاي پرندگان ي يكي از پناهگاهحفظ يكپارچگ
ها را به يك نمايش  بازي اين توانايي را دارد تا سرعت به اين تشخيص رسيد كه اتخاذ يك برنامه عمل مشاركتي، 

كه ميسر بود از مصالح محلي ساخته شدند، مسيرهاي هاي اسكان و برگزاري در هر جايي  محل. زيستي بدل كند محيط
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المللي المپيك اقدام به تشكيل  كميته بين :1996
  . كرد "زيست كميسيون ورزش و محيط"
  

زيست  جهاني ورزش و محيط دومين كنفرانس :1997
  .  در كشور كويت برگزار شد

  
  

بخش ) زيست دوستدار محيط(تالش براي سبز ساختن مسابقات . برگزار شد 1مسابقات سبز در جام گلف ريدر :1997
ا زيستي ارايه شده در پيست گلف والدرام هاي محيط زمان با ابتكار عمل ريدر بود كه هم 1997هاي جام  مهمي از بازي

  :برخي از اين ابتكارات عبارت بودند از. اسپانيا انجام شد
هزار تماشاچي به هتل محل اقامت خود و  8جايي  براي جابه) رفت و برگشت(هاي دوسره  استفاده از اتوبوس 

 مؤثرهاي صوتي و هوا بسيار  سوار كه در كاهش چشمگير ترافيك، آلودگي چنين ايجاد يك پارك برعكس، هم
  . بود

با ارايه يك برنامه بازيافت و با استفاده از مواد پالستيكي قابل بازيافت  "ايستمن"مواد شيميايي شركت  
   .كردهاي پالستيكي عرضه  هاي پليمري و توليدات جديد همانند پوشاك و كيسه  ها و ليوان  بطري

رفته شده بودند تا به قطع هاي توسعه آينده در نظر گ هاي جديد در مكاني ساخته شدند كه براي برنامه پاركينگ 
  .  درختان منجر نشود

 . هاي موتوري با صدا و آلودگي كمتر استفاده شد در پيست مسابقات از گاري 
  

آموزان،  كميته برگزاركننده با مشاركت دانش. هاي المپيك زمستاني در شهر ناگانو ژاپن برگزار شد بازي :1998
ها و  ها هزار اصله نهال در اطراف مجموعه ساختمان اقدام به كاشت دهو ورزشكاران ) NGOs(هاي مردم نهاد  سازمان

هاي سبز توسط  ها و استراتژي ، تعدادي از فعاليت1994هاي  با تكيه بر بازي. ها كرد اسيسات ورزشي محل بازيت
از كمتر، وسايل نقليه از جمله استفاده از وسايل نقليه با انتشار گ. برگزاركنندگان و حاميان مورد استفاده قرار گرفتند

بندي قابل بازيافت، و  هاي پرينتر و مواد بسته سوز؛ كاتريج هاي دوگانه هاي برقي و اتوبوس ، ماشين)با گاز طبيعي(گازسوز 
  . هاي بازيافت در محل برگزاري در سرتاسر شهر ميزبان معرفي جعبه

  

هاي المپيك زمستاني ناگانو  در بازي
به  پروپان بار از براي نخستين) 1998(

ها استفاده  عنوان سوخت در مشعل بازي
با اين كار نمادين، ميزان انتشار دود . شد

و منواكسيد كربن در مقايسه با موارد 
بسيار كمتر ) استفاده از پارافين(پيشين 

  .بود
  

هاي بازيافتي  هاي داوطلبان از پالستيك يونيفرم
تهيه شده بود كه براي بازديدكنندگان و 

ورزشي بسيار جذاب و جالب توجه  گردشگران
  .بود

شركت ميزانو، توليدكننده كاالهاي ورزشي و 
در اين المپيك،  14000دارنده گواهينامه ايزو

هايي را توليد كرد كه از جنس نايلون  لباس
  .شده بودند بازيافت

                                                 
1 - Ryder 
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هاي المپيك  سكوي پرش اسكي در بازي. 33شكل 
ها و  كشتي(آهن بازيافتي  تماماً از) 1998(زمستاني ناگانو 

  .ساخته شده بود) هاي فرسوده قطارهاي قراضه و ريل
  

  
  

زيست در ريودوژانيرو  سومين كنفرانس جهاني ورزش و محيط :1999
سه اصل  با تاكيد بر "جنبش المپيك 21دستوركار "برزيل برگزار شد و 
  :اساسي تصويب شد

  اقتصادي؛  –بهبود وضعيت اجتماعي  -1
  مديريت منابع براي توسعه پايدار؛  حفظ و -2
  . هاي اصلي تقويت نقش گروه -3

  
  

كميته . اش را به همگان ثابت كند در كانادا، توانست توانايي و موفقيت كرونر بروكهاي زمستاني  بازي: 1999
هاي  مي و كمكها فقط با صرف اعتباري اندك چندين ابتكار عمل كارآمد و مبتني بر مشاركت مرد زيستي بازي  محيط

عمده  1999هاي زمستانه  و در طول بازي پس  زيستي پيش، ترويج و اشاعه مسيوليت و آگاهي محيط. غيرنقدي ارايه داد
   :هاي ذيل حاصل شد هدف برنامه اقدام ارايه شده بود كه با روش

  ها در زمينه مديريت و خريد سبز؛ اندركاران بازي آموزش تمام دست 
آموزش تماشاچيان در مورد ريختن ( 1999هاي  ي زيستي باز ن در مورد ابتكارات محيطآموزش تمام داوطلبا 

  ؛)هاي زباله مخصوص هاي قابل بازيافت به سطل زباله
  هاي ورزشي؛ اجراي يك برنامه بازيافت براي دهكده ورزش و تمام ميدان 
  هاي غذاخوري به كمپوست؛ تبديل تمام پسماندهاي غذايي سرويس 
يا و ) هاي آب بطري(ندن توليد زباله از طريق خريد كاالهايي كه قابل استفاده مجدد باشند به حداقل رسا 

  ها باشند؛  يادگاري براي زمان پس از خاتمه بازي
منظور كاهش  يا تردد به شيوه چند سرنشيني به نقل عمومي و تشويق همه تماشاچيان به استفاده از وسايل حمل 

  و كاهش ترافيك؛ هاي ناشي از صدا و هوا آلودگي
  اجراي طرح روشن نگذاشتن اتومبيل هنگام توقف در پاركينگ براي تمام وسايل نقليه؛ 
تون و ارسال هايي نظير تهيه كپي دورويه از م مشي به حداقل رساندن توليد كاغذ باطله از طريق اعمال خط 

  از طريق پس الكترونيكي و دورنگار؛ ها نامه
  ؛جويي مصرف آب در صرفه مؤثرمصرف و ديگر وسايل  سرشيرهاي كم طريق به حداقل رساندن آب مصرفي از 
  . مصرف هاي كم مصرف برق از طريق نصب تايمرها و المپ جويي در   حفظ انرژي و صرفه 
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 .شدزيستي توجه  محيطها و پيشنهادات  به راهنماييدر آن هاي المپيك بود كه  اولين بازيالمپيك سيدني،  :2000
ريزي  عنوان يكي از اجزاي اصلي برنامه ، بايد پايداري را بهكه المپيك موفق باشد براي آن IOCماموريت براساس بيانيه 
  . هايي را براي توسعه پايدار معرفي كرده است كميته بين المللي المپيك، شاخص. ها در نظر بگيرد و اجراي بازي

  

  :ايدار باشدبر اين اساس، المپيك بايد ميراث ذيل را بر جاي بگذارد تا پ
  
  
  
  
  
  
  
  

  

در اين المپيك عالوه بر بازسازي مناطق شهري، . ابعاد جديدي را در بازسازي شهر گشود )2000(المپيك سيدني 
هاي المپيك سيدني،  در بازي. هايي از شهر سيدني كه سرشار از آلودگي بودند انجام گرفت اصالحات محيطي در بخش

. ميليون بليت به فروش رسيد 7/6ويداد ورزشي به رقابت پرداختند و ر 300كشور در  199ورزشكار و  10651
ها براي  اين دستورالعمل. منتشر شدند 1993هاي المپيك تابستاني سيدني در سال  زيستي بازي محيطهاي  دستورالعمل

ريزي  راي برنامهها را به عنوان شاخصي ب اين دستورالعمل IOCزيستي صادر شده بودند و  محيطهاي  دولت و ساير گروه
عنوان مكان برگزاري المپيك  به 1بوش هوم ي موسوم بهمهمترين بخش برنامه سيدني، توسعه خليج. دكرآينده تعريف 

  . نقل و مديريت فاضالب نيز براي محيط مهم قلمداد شدندو ، حملهمچنين. بود
  

كيلومتري غرب سيدني واقع  19بوش در  منطقه هوم
دهكده المپيك . يدني بوداست و محل پارك المپيك س

اين خليج در . در مجاورت پارك المپيك قرار داشت
اي صنعتي بود كه براي دفع زباله و به  گذشته منطقه

اين . گرفت صورت كنترل نشده مورد استفاده قرار مي
ترين نقاط سيدني تا پيش از برگزاري  مكان يكي از آلوده

ودگي آل 1990رفت كه در دهه  ها به شمار مي رقابت
برابر محدوده مجاز  6500اكسين موجود در آن  دي

  .زندگي انسان بود

  
خليج مجاور دهكده (بوش  وضعيت منطقه هوم. 34شكل 

هاي  پيش از طراحي و بهسازي براي برگزاري بازي) ها بازي
  المپيك سيدني

از تا  كندهاي المپيك را هدايت  هاي بازي تا ميزبان گرديد هاي تابستاني تهيه براي المپيك زيستي محيطرهنمودهاي 
اين . خواهند شدكه تاسيسات ورزشي كه سازگاري بيشتري با طبيعت دارند، ساخته  شوداطمينان حاصل اين طريق 

  . كار گرفته شدند هرهنمودها با موفقيت در المپيك سيدني ب

                                                 
1 - Homebush Bay 

  اماكن بازسازي و ترميم شده باشند؛  -1
  هاي محيطي رخ داده باشد؛  افزايش آگاهي -2
  ها و اقدامات محيطي قابل رويت باشد؛  بهبود سياست -3
  زيستي صورت گيرد؛  تسهيل اقدامات قدرتمند محيط -4
  زيست در شهر و كشور ميزبان اجرا شود؛  ري و محصوالت دوستدار محيطتوسعه فناو -5
  .   آموزش در قالب يك الگوي مناسب انجام شود -6
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هاي المپيك سيدني، اساس استانداردهاي جهاني نويني را در جهت تلفيق  بازي
وساز و عملكرد مربوط به رويدادهاي  گيري، ساخت زيستي با تصميم مسائل محيط

در نتيجه برگزاركنندگان المپيك سيدني مفتخر به . مختلف ورزشي برجاي نهاد
هاي تا آن  براي سبزترين بازي 2001يونپ در سال  500دريافت جايزه جهاني 

  .شود ياد مي "1هاي سبز بازي"ها با نام  از اين بازي. زمان شدند
  

وسيله  براي دفع و بازيافت زباله كه به ADOXپس از انتخاب شهر سيدني به عنوان ميزبان، در فرآيندي تحت نام 
. زباله آلوده سمي بسيار خطرناك در فرآيندي كامالً پايدار اصالح گرديد 400صنايع دفاع استراليا انجام گرفت، 

  : اصلي تمركز داشتند بوش بر سه بخش هومهاي توسعه  دستورالعمل
  

  هاي زيستي مردم و محيط؛  حفظ گونه -1
  حفظ منابع، آب، انرژي، مصالح، فضاهاي باز و خاك؛ -2
  . كنترل آلودگي هوا، سروصدا، روشنايي، آب، خاك و مديريت زباله -3
  

كه به آن به دليل  هاي سمي بود، براي دفع زباله كانيم عنوانها به  در شهر سيدني كه براي دهه بوش هوممنطقه 
برخي از . عنوان محل اصلي برگزاري مسابقات المپيك برگزيده شده بود، به شكل يك محل تفريحي بازسازي گرديد

   :زعبارت بودند ا 2000هاي المپيك سيدني  صورت گرفته در برگزاري بازي زيستي محيطاقدامات 
  

 ؛ورزشكاران هاي دهكده هاي خورشيدي بر روي بام ساختمان كاربرد باتري •
  ؛هاي مملو از آجر و مصالح ساختماني به درياچه مصنوعي تبديل گودال •
  ؛هاي المپيك كاشت صدها هزار اصله درختان بومي استراليا در ورزشگاه •
  ؛عنوان بخشي از راهكار تلفيقي مديريت زباله در دهكده المپيك هاي متمايز به اله با رنگهاي زب سطل نصب •
ساخته شده از نشاسته  هاي زباله هاي مخصوص سطل بار مصرف و كيسه وري يكاستفاده از ظروف غذاخ •

هاي  آرايي پس از بازي  سازي و زمين طوري كه اين مواد پس از مصرف به عنوان كود در محوطه اي، به غله
  ؛گرفتند هاي استراليا مورد استفاده قرار مي المپيك در پارك

 ؛يون ليتر در سال در شهر سيدنيميل 500جويي در مصرف آب به ميزان  صرفه •
 ؛دار گونه جانور مهره 200گونه گياه بومي و بيش از  400حفاظت از  •
احياي زيستگاه گونه كمياب هاي در معرض خطر و  هكتار از فضاي پارك، به زيستگاه گونه 300اختصاص  •

  .2قورباغه زنگي سبز و طاليي
  

برگزاري اطمينان كنندگان، كميته  يق و صحبت با پيمانكاران و عرضهريزي دق ، برنامهشفافزيستي   با رهنمودهاي محيط
يك آالينده آلي پايدار كه متعاقباً در كنوانسيون استهكلم ملل متحد در سال (فنيل  كلرو بي گونه پلي حاصل كرد كه هيچ

وينيل كلرايد به حداقل  لياستفاده از پ ،و در همان حال خواهد شددر كارهاي عمراني استفاده ن) 3ممنوع اعالم شد 2004
                                                 
1 - Green Games 
2 - Green & Golden Bell Frog 
3 - Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs), http://chm.pops.int/ 
Convention/tabid/54/Default.aspx 
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شیدي به شکل منظور کاهش مصرف انرژي در محل برگزاري مسابقات، فناوري انرژي خور همچنین، به. رسید
نقل را نیز تحت تاثیر قرار و انرژي، چگونگی حملحفظ . ها مورد استفاده قرار گرفت بام دهکده بازي چشمگیري در پشت

طور میانگین نیازمند یک  ، برگزار شد که بهها داشتند ها در مناطقی که ارتباط نزدیکی با دهکده بازي داد و بیشتر بازي
و مواد آالینده و زباله از  مورد استفاده قرار گرفتند پذیرهاي تجدید فزون بر این، انرژيا. اي بودند دقیقه 30مسافرت 

در . ها بود نقل عمومی در خالل بازيو استراتژي سیدنی، تاکید بر حمل. دآوري شدند تا بعداً بازیافت شون فاضالب جمع
ها از یکدیگر،  ها و دهکده بازي دور بودن ورزشگاهالمپیک سیدنی با توجه به تجربه تلخ بارسلون که ترافیک شدید در اثر 

. شود سبب بروز مشکالت بسیاري شد، تمامی اماکن در کنار یکدیگر ساخته شدند که به نام پارك المپیک خوانده می
هاي تولیدي نیز در نهایت  بخش مدیریت زباله بر همکاري و مشارکت همگانی در کاهش میزان زباله تاکید داشت، زباله

  . زیافت شدندبا
  

ها  ورو کربنئمانند کلروفلو(زن راي الیه اها، عدم توانایی در جلوگیري از ورود گازهاي مضر ب بزرگترین ناکامی بازي
  .هاي محیطی ذکر شده بود در محل برگزاري مسابقات بود که در دستورالعمل) HFCو 

هاي مهم مورد استفاده قرار  جایی شخصیت توسط اسپانسرها براي جابه VIPخودروي  3000همچنین بیش از 
کردند،  که تماشاگران از وسایل نقلیه عمومی استفاده می هاي محیطی بود و در حالی گرفت که نقض دستورالعمل

  .شدند جا می این افراد با خودروي شخصی جابه
  

  

  
باعث  بوش هومهزار اصله درخت در حاشیه منطقه  7هزار اصله درختچه و  100شود که کاشت  تخمین زده می. 35شکل 

  .شود هزار تن در سال در استرالیا می10اي به میزان  کاهش گازهاي گلخانه

  

این مسابقات به دلیل انجام اقدامات متعدد و متنوع . 36شکل 
هاي آبی و مناطق  راههکتار از  160نظیر الیروبی (زیستی  محیط

میلیون متر مکعب زباله از مسیرهاي آبی،  9آوري  ها، جمع پیرامون آن
هاي  بازي"به) میلیون کیلوگرم زباله و پسماند 9/2بازیافت بیش از 

  .معروف شده است "سبز
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ها  در دهكده بازي» پارك هزاره«احداث . 37شكل 
كيلومتر مسير  40هكتار كه داراي  450ت به مساح

  .باشد سواري مي روي و دوچرخه پياده

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

ميليارد دالر ارزش اماكن  2حدود . المپيك سيدني تاثيرات اقتصادي قابل توجهي براي كشور استراليا به همراه داشت
در  صنعت گردشگري. اري شغلي و توليد در سيدني انجام شدگذ منظور سرمايه ميليارد دالر به 3ها بود،  بازي مانده از باقي

ميليارد  1/1ها معادل  ميليارد دالر درآمد داشت، درآمد حاصل از حق پخش بازي 6 ميالدي 2001استراليا، در خالل سال 
  . ميليون دالر بود 600ميليون دالر و فروش بليت  680دالر، درآمد اسپانسرشيپ 

براي مثال، اجاره  .راه داشتمشكالتي را نيز به همدرآمد،  مپيك سيدن، به ويژه براي اقشار كمهاي ال اين حال، بازي با
ها كاهش  ها افزايش يافت و بودجه مربوط به سالمت و آموزش و پرورش در اثر اين بازي بهاي منازل مسكوني و قيمت

  . يافت
  

منطقه كيبرا در (طقه فقيرنشين قاره آفريقا ترين من براي كودكان در بزرگ ،كمپ آموزشي طبيعت و ورزش :2001
تا  2001از سال . احداث شد سرپرست و فقير زيستي به كودكان بي هاي ورزشي و محيط دف ارايه آموزهبا ه) نايروبي

 دستاوردهاي سبز سيدني 

هاي شد، بلكه زيرساختنمهمي مالحظه منفي زيستي اثرات محيطتنها نه برگزاري اين رويداد،در طول 
 . ها پايدار خواهد ماند ارزشمندي به وجود آمد كه تا سال

  . ساخته شد بوش هومآهن جديد بين شهر و فرودگاه و همچنين فرودگاه و منطقه  يك خط •
  . نياز آب در پارك المپيك از طريق آب تصفيه شده تامين گرديد% 50 •
 .جديد ايجاد شدهكتار فضاي سبز  830 •
  .فاده شدسي است. وي. پي  هاي   پروپيلن به جاي صندلي هاي پلي از صندلي •
  . هاي ديگر بود كمتر از هتل% 40هاي دهكده المپيك،  ميزان مصرف انرژي در هتل •
  . كاهش پيدا كرد% 40ها  مصرف كاغذ در طول بازي •
  . ها نصب گرديد عالمت راهنما در دهكده بازي 48000بسته آموزشي توزيع و  70000 •
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، كاركنان كميته برگزاري آتن، اعضاي شهرداري محلي، 2002زيست در سال  در روز جهاني محيطمتحد سازمان ملل 
 1سواري مانت پارينثا مترمكعب زباله را از جايگاه دوچرخه 100آموزان بومي، بيش از  نشاني و دانش باني، آتش اداره جنگل

سازماندهي كرد كه در آن كودكان  2004ا در سال ر» 2درياهاي درخشان يونان«اين كميته پروژه . پاكسازي كردند
عمق آتن  هاي كم شناي نمايشي، سواحل و آب ، غواصان و تيم ملي)WOA(اي، اعضاي انجمن جهاني المپيك  مدرسه

ما «كرد توضيح داد كه  كه تيم غواصي را رهبري مي 3شناس محيط دريايي ژان ميشل كاستو زيست. را پاكسازي كردند
  . »ها به عنوان سطل آشغال خاتمه دهيم اده از اقيانوسبايد به استف
سوز هيونداي و  هاي سبز از جمله ماشين دوگانه منظور ترويج فناوري رگزاري با حاميان مالي المپيك بهاين كميته ب

زيافت بامرتبط با هاي  كوكاكوال فعاليت ،ها در حين بازي. واحدهاي روشنايي بادي و خورشيدي پاناسونيك همكاري كرد
هاي مستعمل را سازماندهي نمود، و هاينيكن  يك برنامه بازيافت باتري) شركت توليد فيلم عكاسي(را تبليغ كرد، كوداك 

هاي ترويجي تفكيك زباله و  كه پيام كردشده از پالستيك بازيافتي را توليد  هاي ساخته فنجان) شركت توليد نوشيدني(
را در سرتاسر يونان بر  زيست محيط اقدامات، دستاوردي از حيث آگاهي عمومي از تمامي اين. بازيافت را بر خود داشتند

  . جاي گذاشت
رو تغيير داد، و تاسيسات شهر از جمله روشنايي آثار  آتن با آگاهي از ميراث خود، مركز شهر باستاني خود را به پياده

اين دستاورد، تاكنون . را ارتقا داد) 1896(ك هاي نوين المپي باستاني و استاديوم ساخته شده براي افتتاحيه بازي
  . كند هاي المپيك را كاشت يادآوري مي كننده بعدي، فرهنگي را كه بذر بازي ها نفر بازديد پابرجاست و به ميليون

  

كنندگان در  شركت. برگزار شد) كشور كنيا(زيست در شهر نايروبي  ششمين كنفرانس جهاني ورزش و محيط :2005
صورت گرفته توسط برگزاركنندگان رويدادهاي ورزشي  زيستي هاي محيط هاي جنبش المپيك و تالش تمورد فعالي

از اين كنفرانس . و گفتگوهاي جامعي داشتند  سخنراني) 2006جهاني فوتبال  مسابقات المپيك و جام(بزرگ مقياس 
هايشان  عنوان بخش اصلي فعاليتبه زيستي  محيطهاي ورزشي جهت لحاظ نمودن موضوعات  منظور تشويق سازمان به

بيانيه ورزش، صلح و (زيست شد  اي در مورد ورزش، صلح و محيط انهسه روز تالش، منجر به صدور بي. بهره برده شد
  ). محيط زيست نايروبي

  

  

را سال               2005سازمان ملل متحد سال 
اعالم كرد، در حالي كه در » ورزش و تربيت بدني«

اين سال اولين سالِ                 همين زمان،
  .نيز بوده است» دهه آموزش براي توسعه پايدار«

  
  

كميته برگزاري،  ،بار در مسابقات ورزشي براي نخستين. ستاني در شهر تورينو برگزار شدهاي المپيك زم بازي :2006
مربوط به تغيير اقليم را باال برده و جبران  از مسايل آگاهيرا تدوين كرد كه ) HECTOR( 4طرح ميراث اقليم تورين

                                                 
1 - Mount Parnitha 
2 - Sparkling Greek Seas 
3 - Jean-Michel Cousteau 
4 - HEritage Climate TORino 
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هاي  سازي مصرف انرژي و طرح كاري، بهينه گذاري در جنگل ها را از طريق سرمايه اي طي بازي انتشار گازهاي گلخانه
 ها از جمله هاي بازي جنبه تمامياين طرح به كميته برگزاري تورين اين امكان را داد تا . پذير ميسر كرد انرژي تجديد

  .نقل، تأسيسات اقامتي، و مديريت پسماند و مديريت پايدار رويداد را تجزيه و تحليل كندو زيرساخت حمل
براي ها  كميته برگزاري بازي. آموزان طراحي شد زيست ويژه دانش پايگاه اينترنتي براي آموزش محيطهمچنين، يك 

 همچنين،. گرديد) زيستي استانداردهاي محيط( ISO14000موفق به دريافت گواهينامه بار در تاريخ المپيك،  اولين
ت كه مورد اخير، يك ابزار مديريتي اس. را دريافت كرد) EMAS( 1گواهي مديريت سبز و طرح مميزي اتحاديه اروپا

گواهي ساماندهي و اين . كند سازي را تسهيل مي شفاف دهد و اعتبار را افزايش ميزيستي را ارتقا داده،  عملكرد محيط
  . كند هاي محيط زيستي را پشتيباني مي ي تعدادي از طرحاجرا

  
  

از حاميان المپيك نيز دعوت شد تا رهنمودهاي پايداري 
هايي كه رهنمودها را  شركت. را مورد استفاده قرار دهند

گذاشتند در ادامه قادر بودند تا لوگوي  به اجرا مي
در . را استفاده كنند 2006زيست كميته برگزاري  محيط

نه سبزسازي اين رويداد ورزشي، كميته تورين زمي
مصرف آب در تاسيسات مورد نياز براي توليد برف را 

    .بهينه ساخت
  

. هزار مترمكعب براي توليد برف نياز بود 350درياچه ذخيره آب با مجموع ظرفيت  20داد كه  برآوردهاي اوليه نشان مي
آب را مديريت كرد تا اثر برداشت آب از  برداشتهينه شده و دفعات هاي تجمع آب ب ريزي دقيق باعث شد تا محل برنامه

كل سيستم تامين آب به حداقل برسد و تداخل بين مصارف متفاوت شهري، كشاورزي، و صنعتي كاهش يابد، كه اين 
  . مورد شد 9ها تنها به  كار، منجر به كاهش ميزان برآورد آب به بيش از يك سوم و كاهش تعداد درياچه

ها را به همراه داشت، همچنين امكان بهبود  ريزي كه به لطف درك بهتر از چرخه آب، ساخت تاسيسات بازي برنامه اين
زيست منطقه به  دغدغه تورين را براي بهبود محيط اين موارد. ها فراهم كرد سيستم آبرساني محلي را پس از اتمام بازي

زيست عبارت بود  اطمينان از انسجام محيط كارهاي جبراني براي. كند عنوان بخشي از دستاوردهاي المپيك منعكس مي
ثباتي  هاي مهندسي سازگار با طبيعت براي مهار بي كاري مجدد، استفاده از تكنيك ها، جنگل  از حفاظت كناره رودخانه
هاي ناپايدار  شيب ها براي جلوگيري از رانش زمين، و استفاده از آب آبندها و نيز تثبيت بندي زهكشي، استفاده از ستون

  . ها در توسعه پايدار محلي نقش داشت كه تمامي اين
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
1 - Eco-Management and Audit Scheme 
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2006: 
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ان شهر آلوده جه 10صنعتي شدن سريع پكن به همراه تراكم باالي جمعيتي و آلودگي، آن را به يكي از . ثر هستندؤم
كارگيري يك برنامه جامع عملياتي و با  ههاي المپيك، ب بازيمنظور برگزاري موفق  از اينرو، به. بدل ساخته است

  . مشاركت همگاني انجام شد
  

زيست و دولت و  هاي طرفدار محيط همكاري بين گروه
هاي مردم نهاد در نيل به برگزاري  استفاده از سازمان

. زيست نقش چشمگيري داشت هاي دوستدار محيط بازي
سازي و  الر صرف آمادهميليارد د 40برآوردها نشان داد كه 

شده و بيش از  2008هاي المپيك تابستاني پكن  اجراي بازي
پيش از . ها را در تلويزيون تماشا كردند ميليارد نفر بازي 7/4

، برنامه عملياتي بر روي 2008هاي المپيك  برگزاري بازي
    .ها و ترافيك متمركز شد مديريت شبكه راه

  ها  ز افتتاح بازيآلودگي هواي پكن، پيش ا. 40شكل 
  

 يش خطوط هوايي، افزايش وسايل نقليهنقل ريلي و زيرزميني، افزاو وسعه خطوط حملتمركز اصلي اين برنامه بر ت
ها  ها كافي نبودند و نياز به توسعه راه نقل بود، زيرا جاده و هاي حمل ن نيازمند بهبود زيرساختپك. عمومي و مدرن بود

زيستي صورت  محيطتفاده از زمين و پاركينگ بايد به دقت و با در نظر گرفتن تمامي جوانب با اين حال، اس. ضروري بود
نقل، خطر افزايش استفاده از خودروهاي شخصي و وسايل نقليه را و هاي حمل ن بر اين، بهبود زيرساختافزو. گرفت مي

  . الزم بود تا استفاده از خودروهاي شخصي محدود شود ،بنابراين .كرد تشديد مي
از . شد نابع انرژي جايگزين ميسنگ بود كه بايد با ساير م گر در پكن، آلودگي از سوختن زغالزيستي دي محيطچالش 
و منابع زيرزميني در نواحي روستايي توسعه ) پسماندهاي كشاورزي و دامي(توده  استفاده از انرژي خورشيد و زيست ،اينرو
لت چين دو. تري استفاده نمايند زيان هاي كم اده شد كه بتواند از سوختمد استفهاي روزآ براي صنايع نيز از فناوري. يافت
كن كمبود منابع آب يكي ديگر از مشكالت اصلي پ. زيست را به مناطق ديگر انتقال داد محيط كننده كارخانه آلوده 200
در مناطق شهري نيز . روستايي شدتجهيزاتي براي استفاده مجدد از فاضالب در مناطق دولت ناگزير به استفاده از . بود

هايي براي مديريت زباله و  برنامه. هايي براي تصفيه فاضالب و نيز، بهبود كيفيت آب آشاميدني به اجرا در آمد برنامه
ها و مصالح دوستدار  فناوري همچنين از. هاي خطرناك به اجرا گذاشته شد كنترل ميزان آن و همچنين، مديريت زباله

سوزاندن زباله بدون : ها عبارت بودند از برخي از آن. دهكده المپيك و ساير اماكن ورزشي استفاده شدزيست در  محيط
هايي براي كنترل  در نهايت، با افزايش پوشش گياهي در شهر و اطراف آن، برنامه. آلودگي و استفاده از انرژي خورشيدي

زيست و تاثير آن به ويزه در رابطه  مردم درباره محيطوزش و آگاهسازي همچنين، آم. فرسايش خاك به اجرا گذاشته شد
   .گرفتبا سالمت صورت 

براي تشويق شهروندان زيست و  مصرف سازگار با محيط زيست، افزايش آگاهي از حفاظت محيطمقامات رسمي براي 
آب و هوا و  الويت ويژه به آلودگي. تر، تالش خود را مصروف داشتند تبديل پكن به شهري قابل سكونت منظور به

كرد، بلكه مقامات شهر  تنها كميته برگزاري پكن را درگير مي اين كار فرآيندي ويژه بود كه نه .مواجهه با پسماند داده شد
زيستي تمامي  كه پيشنهادش براي مميزي محيط( UNEPو ) سمن(سازمان مردم نهاد  20و دولت چين و بيش از 

  .  را در بر داشت) غاز شد، با آغوش باز مورد پذيرش قرار گرفتآ 2001هاي كميته پكن كه در سال  فعاليت
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خانه جديد در پكن و شهرها و  اكنون نيز يك تصفيه نحوي كه هم به  قابل توجهي ارتقا پيدا كرد، طور سيستم فاضالب به
دام دولت به اق 200كيفيت هوا يك مساله عمده بود و . كند روستاهاي اقماري بخش عمده فاضالب شهر را تصفيه مي

هزار دستگاه كه در  11هزار خودروي آالينده از جمله  300بيش از . پرداخت براي وضعيت آلودگي مي يموضوع نگران
جا شدند، سيستم گرمايش بيش از  هرفتند جايگزين يا اسقاط شدند، كارخانجات آالينده جاب كار مي ونقل عمومي به حمل

اهش سولفور و نيتروژن و مهار ك برايتر شد و در همان حال  گاز طبيعي پاكسنگ تبديل به  هزار خانوار از زغال 60
بودن اين اقدامات با ميراثي  مؤثربراي اطمينان از . غبار از نيروگاه حرارتي اصلي پكن اقداماتي صورت گرفتگردو

اكسيد  د كربن، دياكسيد گوگرد، مونوكسي برداري براي پايش غلظت دي هاي نمونه ماندگار، شهرداري پكن ايستگاه
به عالوه كسب و . 1درصد كاهش يافتند 33تا  12بين  2008غلظت اين مواد تا سال . نيتروژن و ذرات معلق ايجاد كرد

ها، توليد اين مواد را متوقف كردند تا در بهبود كيفيت هوا نقش داشته باشند، تا رفع مشكل  كارهايي كه طي بازي
  . را نداشتند كار مجدد هآلودگي خود، حق شروع ب

  
  
  

اماكن و فضاهاي ورزشي طراحي شده براساس . 41شكل 
  مصرف بهينه انرژي و معماري پايدار

  
  

  
 استفاده از انرژي. هاي پاك مورد استفاده قرار گرفتند در اين مسابقات، انواع انرژي

منظور  مترمربع به 400،000به وسعت  ايناحيهپمپ داغ در  تكنولوژيو  گرماييزمين
 همچنين، كارخانه. صورت گرفت هواكيفيت  سازي بمطلوو  مركزيحرارت  تأمين
 توليدو تن زباله خطرناك  8500زباله معمولي و تن  600،000 ظرفيتبا  سوززباله
تن فوالد و قراضه  8000عالوه، از  به. انرژي ساالنه احداث شد كيلووات ميليون 250

    .شد استفاده ها بازي باطله براي ساخت دهكده
  

درصد از انرژي  90تا  80حدود . 41شكل 
هاي خياباني و همچنين آب  مورد نياز چراغ

گرم براي حمام ورزشكاران توسط انرژي 
  .خورشيدي تامين شد

  
  

   

                                                 
1 - Official Report of the 2008 Beijing Olympic Games, Vol 3, BOCOG, http://olympic-museum. de/o-
reports/report2008.htm 
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درصد از الكتريسيته  20حدود . 42شكل 
 2008هاي المپيك  مورد نياز براي بازي

پكن از طريق انرژي باد و نصب 
  . دي تامين شدهاي با توربين

 
  

پكن تنها به اقدامات مبتني بر فناوري اكتفا 
هاي  احداث كمربندهاي سبز و طرح. نكرد

مبتكرانه احياي علفزارها به كاهش اثر توفان 
هزار هكتار  25به عالوه . شن كمك كرد

هاي جنگلي براي  هاي سبز و پناهگاه داالن
هكتار كمربند  12،600هاي زراعي و نيز  زمين
هنگامي كه . شهري ايجاد شد سبز

و ديگر رهبران  1جمهور هو ژينتو رييس
آموزان و  بلندپايه، سربازان، پليس، دانش

ساكنان محلي به اين برنامه پيوستند، برنامه 
 . به يك فعاليت با مشاركت همگاني تبديل شد

  
  پارك جنگلي المپيك پكن. 43شكل 

  

كه سرانه به ازاي (درصد كل مساحت شهر افزايش يافت  43سبز شهر تا ، در پكن مساحت فضاي با اين قبيل اقدامات
عالوه بر بهبود . درصد از اين مساحت به عنوان منطقه طبيعي اعالم شد 8، و بيش از )داد هر شهروند را نيز افزايش مي

. كردا كمك ه سال پيش از بازي 7در اكسيد  ديكربن  ميليون تن 16/4، اين طرح به جذب كيفيت هواي پيرامون
درصد پسماند  50بيش از  2007تا سال . مقامات شهرداري نيز اقدام به ترويج تفكيك و بازيافت پسماند خشك كردند

زدايي از پسماند  سم). يك افزايش سه برابري(شد  درصد آن بازيافت مي 35شد كه  پكن توسط شهروندان تفكيك مي
  .درصد رسيد 80درصد و در مناطق حومه شهر به  100خانگي نيز افزايش يافت كه در خود شهر به 

  

   .زيست در شهر ادمونتون كانادا برگزار شد س جهاني ورزش و محيطهشتمين كنفران :2009
  

   .المللي المپيك، اعطا كرد ملل متحد مقام ناظر را به كميته بينسازمان مجمع عمومي  :2009
  

   .شد تمركز بر فرهنگ و ارزش آموزش، در سنگاپور جشن گرفته هاي المپيك تابستاني جوانان با  اولين بازي :2010
هاي پايدار كسب و كار، جوامع و افراد تمركز  حل آگاهي بيشتر در مورد راه«ونكوور بر ايجاد  هاي المپيك بازي: 2010

ديدگاه كه  با اين 2»هاي پايداري در سطح محلي و جهاني را مورد تشويق قرار داد كرد و اقدام در رابطه با چالش
  . كند هاي پايدار، منافع محيط زيستي، اجتماعي و اقتصادي را ممزوج مي حل راه

                                                 
1 - Hu Jintao 
2 - Official Report of the 2010 Vancouver Olympic Games, Vol 1, http:// 
www.la84foundation.org/6oic/OfficialReports/2010/2010v1.pdf 
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هاي  شده از دستگاه برداري و استفاده مجدد از انرژي گرمايي تلف از جمله بهره. اتخاذ شدند براي مديريت انرژي نيز
نقل و با حمل: رور هوشمند نيز تاكيد شدعالوه بر عبور و م به. ي بايوديزلساز، استفاده از انرژي آبي و ژنراتورها يخ

كه مصرف سوخت و انتشار كربن را پايين  سوز هاي هيدروژن يافته از جمله يك ناوگان از اتوبوس عمومي توسعه
 30ريزي دقيقي كه موفق به كاهش تعداد خودروها در جاده به ميزان  آوردند، آموزش رانندگي هوشمند و برنامه مي

  . ها شد درصد، طي بازي
در . اسبات خود افزودها را نيز محاسبه نمود و به مح كننده بار در تاريخ المپيك، ونكوور انتشار كربن از رقابت براي اولين

 22،000تن كربن از ساخت و ساز تاسيسات و برگزاري المپيك توليد شد، شركا و حاميان در حدود  118،000مجموع 
  . تن برآورد شد 128،000تن توليد كردند، و انتشار غيرمستقيم از سوي تماشاچيان در حدود 

  
  

كميته برگزاري ونكوور، دو نوع اول را از طريق 
  در واقع نخستين. كننده، جبران كرد برانشركاي ج

هاي المپيك در  باري بود كه اين نوع حامي براي بازي
پيشروان ارايه (ها  كننده جبران. نظر گرفته شد

ها  شرح وضعيتي از طرح) راهكارهاي مديريت كربن
تهيه كردند كه بهترين روش مديريت كربن و كاهش 

  . داد ق قرار ميآن در هر يك از پنج قاره را مورد تشوي
    

  استاديوم بيضي شكل ريچموند. 45شكل 
  

جتماعي و سازي كربن، و تركيب منافع اقليمي همراه با انتقال فناوري و توسعه ا هاي كمي ها بهترين روش اين طرح
پاك در هاي كارآمد و  كردند و عبارت بودند از مزارع بادي نيوزلند و تركيه، توزيع اجاق زيستي را منعكس مي محيط

داوطلبانه   تماشاچيان نيز براي ملحق شدن به يك طرح. اوگاندا، يك پروژه برقابي در چين، و توليد انرژي بيوگاز در هند
  . كردند كاري خنثي مي تن انتشار كربن را از طريق جنگل 8،000تشويق شدند كه

گونه گياهي بومي مهم توسط  12برف، هاي توليد  در يكي از درياچه. زيستي نيز دقت فراواني معطوف شد به تنوع
جا  هدرختان واقع در مسير منتهي به مركز المپيك ونكوور با دقت جاب. داوطلبان به تاالب محلي ديگري منتقل شدند

ه خاطر شان ب دار به همراه نوزادان هاي دم و در محل پيست اسكي آلپاين قورباغه) كه قطع شوند به جاي آن(شدند 
  . جا شدند هطوردستي جاب متر به 40آسايش و امنيت، 

هاي پيش روي  حل در مورد راهرا سازي بيشتري  شود و آگاه كميته برگزاري نشان داد كه پايداري شامل چه چيزهايي مي
كميته مذكور اين . كردند در سطح محلي و جهاني را تشويق ميهايي كه اقدام  حل راه –تجارت، جوامع و افراد انجام داد 

، يك برنامه كارتوني در )هاي ونكوور يك توضيح بصري از پايداري در بازي( 1سفر پايداريطريق انيميشن  منش را از
و ) هاي بدون كربن ايجاد بازي: بخش باش بدان، كاهش بده، جبران كن، الهام(مورد كربن و يك داستان اينترنتي 

همانند . هايي از پايداري بودند منتقل كرد ثالكه همگي م) براي خبرنگاران(ها  مربوط به بازي داستان 50همچنين 
هايي را به اجرا درآورده  با طراحي لوگوي اختصاصي پايداري خود، از شركايي قدرداني كرد كه پروژه نيزتورين، ونكوور 
يافت براي احراز شرايط در .كند زيستي خلق مي گيري اجتماعي، اقتصادي و محيط زههاي مثبت قابل اندا بودند كه دارايي

                                                 
1 - Sustainability Journey 
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ها را بر منطقه كاهش  داد، اثر بازي بايست منافع اجتماعي ماندگار را نشان مي ستاره پايداري، يك اقدام ابتكاري مي
هاي آموزشي را براي افزايش آگاهي در  برگزاركنندگان همچنين برنامه. آورد داد، و حمايت اقتصادي به همراه مي مي

نقش خود را ايفا «و فرصتي را براي فعاليت به نام  ندجمله داوطلبان اجرا كرد ها از مورد پايداري براي نيروي كار بازي
  . وجود آوردند هورزشكاران، تماشاچيان و عامه مردم عالقمند در هر بازي ب  براي جوانان،» 1كنيد
زيستي  طو اثرات اقتصادي، اجتماعي و محي  خود فرصت  پروژه المپيك كميته ونكوور، همراه با شركاي مجموع،در 
متعاقباً، تعهد و حمايت شركاي المپيك به سطح جديدي . ها را به شكلي مديريت كرد كه منافع ماندگار ايجاد كنند بازي

  . هاي المپيك رسيد از عملكرد پايدار براي بازي
  

  معرفي يك نمونه جهاني موفق
 ،يسخنران كي، در 2رابرتسون يگورگرر، شهردار ونكوو، 2010 زمستاني كيو پارالمپ كيالمپ يها از بازي پيششش ماه 

: جديد نام برد يك نام تجارينوان ع  بهاز آن او . معرفي كردرا  هاي المپيك ميراث بازي يتوسعه اقتصاد ياستراتژ
در روند رشد  عيتسر) 1(: گذاري ابتكاري تجاري عبارت بودند ازبراي اين نام يسه هدف اصل. "سرمايه سبز ،ونكوور"

  شناخته شده جهان و  يشهرها نياز مهمتر يكيونكوور به عنوان  شهراز  كياستفاده استراتژ) 2( ونكوور پايدار شهر
طوري  ، بهدر بخش صنعت سبز ديجد يگذار هيجذب سرما يفرصت برا كيعنوان  بهي المپيك ها استفاده از بازي) 3(

  .  ريع اقتصاد سبز تبديل شودبتواند به يك رهبر جهاني براي رشد س 2010هاي  كه شهر ميزبان بازي
عنوان مهمترين عنصر از يك هدف اجتماعي  وسط شهرداري ونكوور ارايه شد، بهكه ت يتوسعه اقتصاد ياستراتژ نيا

 .  بود 2020تا سال  "سبزترين شهر روي كره زمين"تر يعني تبديل ونكوور به بزرگ
او  .داد در اختيار شهر قرار مي "مالكيت سبز"نظيري را براي يب ياها فرصت رسانه بازي نيا، شهردار رابرتسوناز ديدگاه 
 كاين مراحل، از طريق ي. مشخص كردطي كند، هدف  نيبه ا دنيرس يونكوور برا ي را كه نياز بود تامراحل همچنين،

محلي،  شوراهاي، )VANOC( ونكوور 2010 كيالمپهاي  بازي يسازمانده تهيبا كمو منسجم تالش هماهنگ 
دانشگاه ، )NGOs(ي زيست محيط مردم نهاد يهاسازمان ،2010ي ها بازي يانحام ،مقامات حكومتي محليو  يارشهرد

 . گرديدمحقق  يمال پشتيبان جذب يشهر برا نيا شرويپ يهاشركتو  يقاتيتحق و مراكز
رشد  يند سبز صنعتهدفم يها بخش. بسيار موفق بود داريپا يتوسعه اقتصاد ياستراتژ نيا ،بعدطول هفت سال  در

ها  بازي نيا. ابديخود دست  يدارياهداف عملكرد پا شتريبه ب بودشهر توانسته  زمان، كه در همان يدر حال. خوبي داشتند
 تا حدرفتن فراتر  يبلكه برا ،كيالمپ يزبانيم اتيعملدر  يداريعملكرد پا يدستاوردها نشان دادن يبراتنها  نهرا  يفرصت

ي ها سالنعنوان مثال،  به(ساخته شده  طيمح) 1(شامل  ميراث نيا. شهر ارائه داد يبرا يراثيمان به عنو يداريحفظ پا
پخش ها به عنوان مركز  غرب كه در طول بازي همايشورزشكاران، مركز تجارت و  دهكدهدو ي، ورزش يها رقابت

و  ي، مهندسيمعمار يها ميت يبرا يلتوسعه تخصص مح قالب در يانسان هيسرما راثيم) 2(؛ كرد فعاليت مي يالملل نيب
ساخته شده  ديجد طيمح درو  كه در آن شركت داشتند داريپا يها ياز نوآور ياريو ساخت بس يطراح دري مانكاريپ

 هاي محدوديت يدارا يي كهها گروهبا تمركز بر  تدارك پايدارو  هيته ياستراتژيك  يانسان هيسرما راثيم) 3(است؛ 
 )6(كاهش كربن؛ و تكنولوژيك جديد جهت اقدامات ) 5( يحمل و نقل عموم يها رساختيز )4(؛ ي هستنداقتصاد
 يمؤثرطور  كه به يردولتيغ يها سازمان و ،يدولت، بخش خصوصدر آن كه  يو خصوص يمشاركت عموم ديجد تجارب

  .كنند يبا هم كار م
                                                 
1 - Do Your Part 
2- Gregor Robertson  
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  به آن مربوط يها رساختيز و 2010 كيالمپ يمسابقات ورزش هاي سالن
زيست  محيططراحي و  يانرژزمينه ر متحده د االتيساختمان سبز اشوراي انرژي  اي رهبري گواهينامه نقرهونكوور 

)LEED( يها حت از سالن ياريبس حال، با گذشت زمان نيبا ا. دهدف قرار داده بو مسابقات ورزشي خود را براي 
 LEED ياز گواه شيب كسب استاندارديكه قادر به  يطور بهدست آوردند، را به  يشتريب زيستي محيط يها يژگيو

 يمركز دفترو  هاكي روي يخ ناتيمركز تمر، ونكوور )نگيكورن( كيپارالمپ/  كيالمپ مركزل، عنوان مثا به. ي بودندا نقره
 نامهيصدور گواهدر كشور كانادا، در آن زمان  .ندرا به دست آورد LEED ييطال ينامهگواه همگي VANOCاداره 

LEED ي ارزشمند به امداران محلسه انيگسترده در م يبانيجذب پشت يبراشد و  محسوب مي ديجد نسبتاًاي  پديده
 .آمد حساب مي

 يتوجه به طراح با. شناخته شد تيبه رسم سرعتبه  جشنواره يمحل برگزار LEED ييطال نامهيصدور گواه با
از جمله . ونكوور بوددر ها  بازي محل در فضاي مربوط به نيترريورزشكاران چشمگ دهكده ،پروژه يزيست محيط

عملكرد كه (صفر  كربنساختمان  ،آب بارانبا  ياريآبو  يآور جمع يها ستميسروباز،  ياه نوآورانه آن، باغ يها يژگيو
 ستميسها،  دهكده بازي محيطيعنصر مهمترين و تاثيرگذارترين حال،  نيبا ا). بخشد را بهبود مي ي و آبانرژمصرف 

ه از گرماي حاصل از ك ،گويند مي) 1NEU(» سودمندي انرژي همسايگي«ي است كه به آن ا منطقه گرمايش آب
 . كند ها استفاده مجدد مي هاي دهكده بازي فاضالب براي گرم كردن آب براي كل مجموعه ساختمان

در بخش ساختمان دهكده ورزشكاران وجود  يي كهها تمام ساختمان ستم،يس نياز ا يبخش بزرگدر  كه آن  توجه به با
را  LEEDي نيپالت نامهيگواهنيز  يمحله كلشدند،  LEED ينيپالت اي ييطال ينامهگواه افتيدرشتند موفق به دا
ها  همچنين، اين بازي .است "جهان محله نيسبزتر"منطقه  نيشهردار ونكوور با افتخار اعالم كرد كه اكرد و  افتيدر

ينه با برآورد هز(منظور ساخت كانون تجارت و همايش ونكوور  به عنوان كاتاليزوري براي مشاركت دولتي و خصوصي به
ها عمل  المللي در طول بازي اين كانون، به عنوان مركز پخش بين. كردند ، خدمت مي)ميليون دالري 900ساخت 

را دريافت كرده  LEED Platinum اين ساختمان عظيم اولين مركز همايش در جهان است كه گواهينامه .كرد مي
استفاده از انرژي و مصرف بهينه انرژي وجود دارد و هاي نظارت بر  سيستم ،زيرا در ميان ساير عناصر طراحي آن. است

هاي ساختمان به مكان دفن  شود و مابقي زباله هاي ساختمان بازيافت مي كند كه تقريباً نيمي از زباله اطمينان حاصل مي
  .شود ها منتقل مي زباله

  

 2010 كيالمپ يها بازيدر  ها رساختيو زنقل و حمل تيريمد
مدت براي منطقه  كار گرفته شد، تأثير زيادي بر استراتژي حمل و نقل طوالني هها ب زمان بازي نقلي كه درو سيستم حمل

ها توانستند از طريق ارتقاي  دهندگان در كاهش انتشار كربن موفق بودند، چرا كه آن سازمان. بزرگ ونكوور داشته است
، استفاده از ناوگان انتشار )ه تهيه شده استكه براي دارندگان بليت مسابقات المپيك بدون هزين(نقل عمومي و حمل
ها انتشار گازهاي  سواري به عنوان وسيله حمل و نقل سبز در طول بازي روي و دوچرخه كربن و تأكيد بر پياده كم

  . اي را كاهش دهند گلخانه
  

   

                                                 
1- Neighbourhood Energy Utility 
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 توسعه كسب و كار تا به امروز برنامه - »سبز ؛ سرمايهونكوور« 2010 كيالمپ يها بازي جينتا
هاي جامعه  اين بود كه شهرداري ونكوور نقش رهبري را در بسيج تالش "پايتخت سبز ونكوور"تمركز اوليه برنامه 

، اين 2010هاي المپيك  در دوره زماني بعد از بازي. داشته باشد "سبزترين شهر روي زمين"محلي براي تبديل شدن به 
ت و هم در پارامترهاي صالحيت دولت شهري خود افزايش داده طور مداوم عملكردهاي سبز خود را هم در عمليا شهر به
  .گيرند برخي از دستاوردهاي قابل توجه در ادامه مورد بررسي قرار مي. است

  

 ساختمان سبزتر ياستانداردها
بوط ريزي پايداري مر هاي برنامه عنوان يكي از تأثيرگذارترين جنبه شود به ابتكاراتي كه به محيط ساخته شده مربوط مي

هاي شهر از طريق افزايش كدهاي ساختماني و ساير  بخش عمده پيشرفت. شود در شهر ديده مي 2010هاي  به بازي
در . هاي جديد انرژي در مقياس محله رخ داده است هاي نوين تأمين مالي و ظهور سيستم مقررات توسعه، معرفي برنامه

  . به رسميت شناخت "بهترين سياست ساختمان سبز"نوان ، شوراي جهاني ساختمان سبز، ونكوور را به ع2013سال 
  

 يمال يبانيپشت يابزارها
. شد اندازي با مشاركت بزرگترين موسسات اعتباري منطقه ونكوور راه 2011در سال  (HELP1) برنامه وام انرژي خانگي

ها به  ي كارايي انرژي با اتصال آنمنظور كمك به ساكنين ونكوور براي غلبه بر موانع مشترك انجام بازساز به اين برنامه
 برنامه. هاي سطح باالي دولت طراحي شده است يك سيستم پشتيباني از بودجه مقرون به صرفه همراه با تخفيف

HELP  جويي در انرژي  هاي صرفه روزرساني درصد بهره با استفاده از به 5/4ارزيابي انرژي شخص ثالث را با استفاده از
برنامه پايتخت سبز جهاني «ها در  ها و برنامه نمونه بارز سياست اين برنامه. هزار دالر وام ارائه داد 10و هزينه و حداكثر 
هاي موضوع يك كنفرانس بزرگ پايداري بود كه توسط شهرداري ونكوور و اتاق  اين برنامه. بود» 2اتاق جنگ كربن

  . هان در آن شركت كردندها برگزار شد و مقامات شهرهاي برجسته ج جنگ كربن در طول بازي
  

 ساختمان سبز يكدها
ها و  ميالدي، شوراي شهر ونكوور سياستي را تصويب كرد كه طبق آن همه بازسازي 2010در ژوئيه سال 

اين شهر همچنين سياست . برخوردار باشند LEEDوسازهاي جديد ساختماني بايد از استاندارد طاليي  ساخت
درصد كاهش مصرف انرژي در  50تا  40اين سياست نياز به . اجرا كرد 2011هاي باالتر را در سال  ساختمان
ميالدي،  2013در سال  .شود هاي آن تا حدي با افزايش ارتفاع اضافي ساختمان جبران مي ها دارد كه هزينه ساختمان

درصد 13ند تا هاي تجاري مجاز هست دارد ساختمان نامه جديدي را تصويب كرد كه مقرر مي شوراي شهر ونكوور آيين
درصد از انتشار 50هاي مسكوني داشته باشند و منازل نيز بايد بيش از  انرژي مصرفي بيشتري نسبت به ساختمان

 اين كد ساختمان شهري همچنين براي به دست آوردن مجوز بازسازي، نياز به ارتقا .اي جلوگري كنند گازهاي گلخانه
هاي شهر در محل  ميالدي، ساختمان 2014از سال . ان بازسازي داردهاي موجود در زم وري انرژي در ساختمان بهره

 Falsي جنوب شرقدر (ورزشكاران  دهكده پيشگام. كردند رصد انرژي كمتري مصرف ميد 22احداث جديد بايد 
Creek (اتعيضا يابيباز يها ستميس ايآ آن كه نييتع يبرا پروژهاين . شد جاديا كيالمپ پروژه آزمايشي كيعنوان  به 

كاهش  هستند كه بتوانند منجر به زيستي محيطو  ياقتصادگيرند، به اندازه كافي  ميكه حرارت را از فاضالب شهر 

                                                 
1- The Home Energy Loan Program 
2- Global Green Capital Program of the Carbon War Room 
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محله به اين در  يا گلخانه يانتشار گازها زانيم ها نشان داد كه بررسي. شوند، انجام شدو برق  يعيگاز طب يتقاضا برا
  .كردرا حفظ ) گاز و برق( يرقابت يها نهيهز عين حال، درداشته است و درصد كاهش  74 زانيم

دهد  و اقتصادي اين پروژه آزمايشي، الگويي را براي شهر ايجاد كرده است كه نشان مي زيستي محيطموفقيت آشكار 
هاي انرژي منطقه استفاده كنند تا اطمينان حاصل شود كه  توانند از سيستم هاي مهم مي چگونه ساير پيشرفت

اي را به  دهند و انتشار گازهاي گلخانه هاي آب و برق را كاهش مي ني و تجاري با تراكم باال هزينههاي مسكو توسعه
  . رسانند حداقل مي

  

  ايجاد مشاغل سبز جديد موفقيت در
از زمان آغاز . كردن شهر، تأثير متقابلي بر تقويت توسعه مشاغل سبز در منطقه داشت "سبز"هاي شهر براي  تالش

از (درصد افزايش يافته است  19طور كلي، مشاغل توليد غذاي سبز و محلي در ونكوور  سبز ونكوور، به برنامه پايتخت
از جمله رشد مزارع شهري، بازارهاي (درصد افزايش يافته است  21در مشاغل غذايي محلي ). 20،000به  16،700

درصدي در مشاغل  19افزايش مشابه ). وشابههاي توليد انواع ن كشاورزان، فروشندگان مواد غذايي خياباني و كارخانه
هاي مربوط  مربوط به حمل و نقل سبز اتفاق افتاده است و سرانجام، تغيير در استانداردهاي ساختمان سبز شهر و سياست

 2013و  2010هاي  هاي سبز بين سال درصدي مشاغل طراحي و ساخت ساختمان 50به آن، كاتاليزوري براي افزايش 
  .بوده است

  

 يو نقل عموم ملح
نقل عمومي و وي كه باعث استفاده از وسايل حملونكوور با انجام يك كارزار ق 2010هاي المپيك  برگزاركنندگان بازي

ها  نقل ترجيحي در طول بازيو عنوان وسيله حمل سواري به دوچرخهروي و  به اماكن ورزشي و همچنين تأكيد بر پياده
درصدي را در استفاده از سفرهاي حمل  6/6ها افزايش  گزارش. ها موفق بودند بازيشد، در كاهش انتشار كربن در زمان 

. است 2010هاي  دهند كه نشانگر تبعيت از روند صعودي ايجاد شده در طي بازي نشان مي 2011و نقل عمومي در سال 
شهر با اين روش حمل و اين روند همچنان در حال افزايش است تا جايي كه بيش از نيمي از سفرهاي انجام شده در 

مشخص  2009كه در گزارش آينده سبز روشن در سال  2020درصد از اهداف  80. شود نقل عمومي پايدارتر انجام مي
هدف جديد را تعيين كرده است كه بايد  50بنابراين، اين شهر تعديل شده و . محقق شده است 2015شده بود، تا سال 

  .ر ونكوور محقق شوددر گزارش شهر تجديدپذي 2050در سال 
  

  با هدف توسعه تجارت سبز 2010ها در سال  ميزباني به وقت بازي  برنامه
ميليون دالر كانادا  63/1در ازاي تنها . هاي المپيك ونكوور بازگشت بسيار خوبي از سرمايه را نشان داده است بازي

هاي  ها با شركت هفته اول بازي 8ران خارجي در گذا ميليون دالر از طريق سرمايه 60هزينه اوليه، قراردادهاي بيش از 
 350مطالعات نشان داد كه برنامه راهبردي ونكوور،  .ماهه اصلي برنامه بود 18داخلي منعقد شد كه فراتر از هدف 

ميليون دالر كانادا در  179شغل جديد در ده بخش هدفمند از جمله فناوري پاك و  3000ميليون دالر منافع اقتصادي و 
چندين نفر از صاحبان مشاغل كه در برنامه ميزباني  .رشد توليد ناخالص داخلي براي منطقه ميزبان ايجاد كرده استكل 
گذاري در ونكوور  ها و روحيه ايجاد شده در شهر را دليل اصلي سرمايه هاي مربوط به بازي ها شركت كردند، فعاليت بازي

فضايي را ايجاد  2010هاي  ذاران تجاري خاطر نشان كردند كه بازيگ ساير سرمايه. هاي ديگر دانستند به جاي مكان
هاي محلي كه قبالً در  داد تا با شركت ها را تحت تأثير قرار مي كرده بود كه براي انجام تجارت بسيار مساعد بود و آن

  .حال كار بودند، قراردادهاي تجاري را منعقد كنند
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اين پروژه، نمونه خوبي از چگونگي استفاده جامعه ميزبان از يك رويداد بزرگ طور خالصه، ابتكارات مورد استفاده در  به
گيري،  با تمام اصطالحات قابل اندازه. هاي هدفمند صنعتي است ورزشي براي ايجاد توسعه اقتصادي بلندمدت در بخش

بازدهي قابل توجهي از يك تواند به  دهد كه چگونه همكاري جامعه ميزبان مي آميز اين برنامه نشان مي نتايج موفقيت
آموزند آن است كه بدون تمركز جذاب  جا مي درسي كه طرفداران بازي در اين. گذاري عمومي مشترك منجر شود سرمايه

هاي همزمان در ميان جوامع  اين رويداد بزرگ ورزشي كه به ايجاد يك برنامه و جدول زماني مشترك براي تالش
ي و همكاري ارائه شده توسط كميته ميزبان، سرمايه اجتماعي مشترك در بين كند و بدون رهبر اي كمك مي منطقه
  . تواند پس از پايان مراسم اختتاميه به سرعت از بين برود شود، مي اي كه توسط پروژه بازي ايجاد مي هاي منطقه دولت

  
رويج توسعه صحيح زيست، اهميت نقش جوانان در ت جهاني دوحه در مورد ورزش و محيط كنفرانسنهمين  :2011
هاي ورزشي  برنامه«هاي ملي المپيك  و كميته IOCبيانيه دوحه توصيه كرد كه . زيستي را مورد تأكيد قرار داد محيط

هاي ملي المپيك اقداماتي را  و كميته» ها حمايت كند زيست و توسعه پايدار براي جوانان را تدوين و از آن آموزشي محيط
  . »دهند را، ترويج و حمايت كنند در زمينه توسعه پايدار انجام مي) مع محرومبه ويژه در جوا(كه جوانان 

 

  . در لندن برگزار گرديدزيست  دهمين كنفرانس جهاني ورزش و محيط :2012
  

كشور جشن  60اتريش با حضور جوانان بيش از  1هاي المپيك زمستاني جوانان در اينسبروك نخستين بازي :2012
اجتماعي و مسايل  ها در مورد رفاه و زندگي سالم، مسئوليت منظور ارتقاي سطح آگاهي هه باين برنام. گرفته شد

   .هاي اصلي المپيك هستند زيستي طراحي شده است كه در اصل، ارزش محيط
  

، در اين سال دنرو شمار مي هاي المپيك لندن كه فصل نويني در معماري سبز و رويكرد طراحي پايدار به بازي :2012
هزار مربي و مسئول در  6تا  5ورزشكار به همراه  11000هاي المپيك لندن،  روز برگزاري بازي 16در خالل . م شدانجا
ها در  يكي از مهمترين برنامه. هزار نفر از مسئوالن اجرايي المپيك نيز حضور يافتندچهار رويداد شركت داشتند كه  300

هاي ساخته شده براي برگزاري  تا جايي كه برخي سازه زيستي بود محيطساخت مجموعه دهكده المپيك، توجه به ابعاد 
هاي سبز و  گيري از فناوري از نظر بهره) ها بود كه ميزبان افتتاحيه و اختتاميه بازي(مسابقات، به ويژه استاديوم اصلي 

هاي المپيك لندن،  يپيش از برگزاري باز. هاي ساخته شده در جهان است زيست، يكي از بهترين سازه محيط سازگار با
اي وسعت داشته  بايد به اندازه ها بود كه مي نخستين مشكلي كه وجود داشت، انتخاب مكاني براي ساخت دهكده بازي

هاي متعدد ورزشي در آن ساخت و افزون بر اين، به شهر نزديك بوده و براي استفاده پس از  باشد كه بتوان مجموعه
مانده بود، نظرها را به خود  يك منطقه فرسوده صنعتي كه در شرق شهر باقي ور،بدين منظ. المپيك نيز مناسب باشد

ها هزار  در ساخت استاديوم هشتاد هزار نفري اصلي مسابقات، ده. ساز آغاز شدو كرده و با تملك اراضي، كار ساخت جلب
هايي مانند  و بخش) آن در آينده به معناي كاهش استفاده از كربن و پيشگيري از عوارض نامطلوب(كار رفت  هتن فوالد ب

از . طبقه فوقاني استاديوم قابل جدا شدن از سازه اصلي هستند و حتي قطعات جدا شده آن نيز قابل استفاده خواهد بود
زيستي اين استاديوم، استفاده بسيار زياد از نوعي ماده سبك پالستيكي است كه تا حد زيادي  محيطهاي  ديگر ويژگي

  .ها شد جويي در هزينه ست و منجر به صرفهقابل بازيافت ا

                                                 
1 - Innsbruck 
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، تحويل اقالم به )كند اي منتشر مي ميزان زيادي از گازهاي گلخانهچرا كه توليد سيمان (براي سيمان جايگزين عمده 
درصد در  100 به صورتدرصد از مصالح ساختماني، حمل و نقل عمومي  50پارك المپيك از طريق حمل و نقل پايدار 

   1.بودند) HFCs(ها  هاي سرمايش، عاري از هيدروكلروفلوركربن درصد از سيستم 90كه  ها و اطمينان از اين بازي
  پسماند . 2

حداقل  به. را با پسماند صفر برگزار كندها  كميته المپيك لندن بر آن بود كه از طريق مديريت منابع و تغيير افكار، بازي
ريزي آغاز شد و كميته لندن در جستجوي آن بود كه توليد پسماند را طي  نامهرساندن و مديريت پسماند از مرحله بر

 90همچنين استفاده مجدد و بازيافت بيش از . اندازي تاسيسات المپيك، از طراحي خود حذف كند ساخت و ساز و راه
د نخاله ساختماني از درص 90درصد از مواد توليد شده از تخريب قبل از ساخت و ساز پارك المپيك، بازيابي بيش از 

ها هم در  هاي موقت بعد از بازي محل دفن از طريق استفاده مجدد، بازيافت و بازيابي، و اطمينان از بازيابي مصالح سازه
  . دستوركار بودند

  تنوع زيستي . 3
تي در براي حفاظت از تنوع اكوسيستمي و ايجاد فضاي سبز شهري، كميته لندن از طريق بهبود مستقيم شرايط زيس

والنه به ئهاي المپيك و از طريق ترويج ارزش محيط طبيعي، رويكردي مس و ديگر ساختمان 2اي موسوم به لوور ولي دره
اي با كيفيت محيطي نازل، در حال بدل شدن  هكتاري المپيك از منطقه 250پارك  .مديريت منابع طبيعي داشته است

وحش در دست ايجاد بود كه امكان معرفي به  حيات  تار زيستگاههك 45حداقل . به بزرگترين پارك شهري اروپا بود
اراضي مربوط به پارك شرق لندن با نوسازي پايدار، از . را داشت) SINC( 3هاي طبيعي با ارزش حفاظتي عنوان مكان

ه شد كه آب انداز جديد، از مصالح و خاك بازيافتي استفاد در طراحي چشم. محيط آلوده صنعتي رها شده و تغيير يافتند
رساند، فرصت ظهور  كرد، با طراحي مناطق تاالبي جديد، خطر ايجاد سيل را به حداقل مي ميباران را جذب و استفاده 

  . كرد اكولوژي غني را به حداكثر رسانده و براي كاهش اثر گرماي شهري، سايه و خنكي ايجاد مي
  فراگير بودن . 4

بود دسترسي، بزرگداشت تنوع، و تسهيل احياي فيزيكي، اقتصادي و اجتماعي ها آن بود كه از راه به هدف كميته بازي
 12،000نزديك به  2010در انتهاي سال . ها را تا اين زمان برگزار كند ها و جوامع مجاور، فراگيرترين بازي محل بازي

پيدا  توانستند براي خود شغليزن  200از نظر برابري جنسيتيي، بيش از . ها در حال فعاليت بودند نفر براي اجراي بازي
به وسيله آكادمي ) ODA( 4هاي المپيك اداره برگزاري بازي. ها از مردم محلي و قبالً بيكار بودند درصد آن 75كنند كه 

كار  هها مشغول ب كارآموز را در برنامه ساخت و ساز بازي 400مورد همكاري و  3250اي عمران، بيش از  ملي فني حرفه
ها  ها و زيرساخت هاي مربوط به ساختمان هاي محلي برگزار شد كه براي برنامه هايي با گروه كار، نشستدر روند . كرد

هاي  كارگاهآموز، در  دانش 7000ها بازديد كرده و  نفر از سايت بازي 125،000در اين دوره بيش از . مشورت كنند
  . بهداشت و ايمني شركت كردند

  زندگي سالم . 5
، سالمت و پايدارتر تشويق  لندن آن بود كه مردم را به ورزش كردن و ايجاد روش زندگي فعال 2012هاي  هدف بازي

كه  با در نظر گرفتن اين. كرد سواري تشويق مي روي يا دوچرخه كميته لندن براي انجام اين كار، مردم را به پياده. كند

                                                 
1 - FCs are a long-lived greenhouse gas 
2 - Lower Lea Valley 
3 - Sites of Importance for Nature Conservation 
4 - Olympic Delivery Authority 
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هزار مايل ب 14
ين مسابقات ك
و آمد مردم به
ل در برزيل، ت

هاي پاك ش ي
مند سا ك بهره

ي در خصوص
ه  چنين ويژگي
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چ تقريباً سه
وجود داشت

هاي مكان«
دوست ندار
افراد جوان 

  

ياز :2013
   

جا :2014
عنوان هدف

جام دهدان
Eccaplan
بود و همين

2014جام 
كرده است

هايي فعاليت
مسابقات ج
سيستم بهر
امكان تامي

ردهاياستاندا
عالوه بر به
برزيل موفق

ها مي سازه
  

 .47شكل 

  

  



موضوعات كليدي : گفتار دوم  

 

83

  
  

  ميالدي 50در دهه ) بزرگترين استاديوم جهان(تصاوير استاديوم فوتبال ماراكانا . 48كل ش
  

  
  2014استاديوم فوتبال ماراكانا پس از بازسازي در سال . 49شكل 

  . گرديد» )LEED(رهبري طراحي انرژي و محيط زيستي «استاديوم فوتبال ماراكانا موفق به كسب گواهينامه 
  

  : عبارت بودند از 2014زيستي جام جهاني  محيطاقدامات اساسي  تعدادي از مهمترين
  

  :بازيافت
ها و مناطق اطراف  هايي كه در حضور تماشاچيان، استاديوم دولت فدرال برزيل يك ميليون دالر را براي بازيافت زباله

افت را ارايه ندادند شد به شهرهاي ميزبان اختصاص داد، ولي برخي شهرها كه به موقع برنامه بازي آن توليد مي
كارگر به  700زيست برزيل، در مجموع بيش از  طبق اعالم وزارت محيط. نتوانستند اين منبع مالي را كسب كنند

تنها در سايوپايولو، . هاي جام جهاني استخدام شدند آوري زباله هزار رفتگر در سراسر كشور براي جمع 800همراه 
هاي آلومينيومي مواد آشاميدني بود كه به  ها قوطي درصد آن 90كه  آوري كردند تن زباله جمع 22كارگران 
  . كنندگان فروخته شدند بازيافت

  هاي تجديدپذيروري منابع و انرژيبهره
رهبري «استاديوم ساخته و مرمت شده براي جام جهاني گواهينامه  12براساس توافق ميان فيفا و دولت برزيل، تمام 

 74ورزشگاه از جمله استاديوم  6اين گواهينامه تاكنون براي . كسب كردند» )LEED(ي طراحي انرژي و محيط زيست
سازي سبز آمريكا، در برخي از  طبق گزارش شوراي ساختمان. در ريودوژانيرو صادر شده است Maracanaساله 

مانده از ساخت و ساز  ها و مواد باقي درصد از كل نخاله 90درصد و در برخي ديگر بيش از  20هاي برزيل،  ورزشگاه
درصد و مصرف برق نيز تا  67ها در مواردي تا  هاي جديد، مصرف آب در ورزشگاه كارگيري فناوري با به. بازيافت شد

  . هاي خورشيدي نصب شدند ها سلول همچنين در برخي از استاديوم. يابد درصد كاهش مي 13
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  حمل و نقل شهري
تنها ) گذاري اوليه ميليارد دالر سرمايه 4/5با (پروژه هدف حمل و نقل  50 هاي اوليه حاكي از آن است كه از گزارش

و دو خط مونوريلي براي ) تي.آر.بي(هاي حمل و نقل سريع اتوبوسي  با وجود طراحي سامانه. پروژه انجام شد 38
  . ها به موقع به اتمام نرسيدند ، تمام اين طرح2014تسهيل رفت و آمد در جريان مسابقات جام 

  انتشار كربن
اكسيد در اتمسفر  ميليون تن گاز كربن دي 5/27براساس برآورد فيفا، جام جهاني و اقدامات جانبي آن، در مجموع 

و سفرهاي داخلي ) درصد 50(المللي  طور عمده ناشي از سفرهاي بين اي منتشر شده به گازهاي گلخانه. منتشر كرد
 6هاي برگزاري مسابقات و حدود  اي مربوط به ورزشگاه گازهاي گلخانه درصد از انتشار 10كمتر از . بود) درصد 33(

هايي با  دولت برزيل اظهار داشت كه برنامه. ها اختصاص داشت هاي اقامت بازيكنان و حاميان آن درصد آن به محل
ه انتشار فيفا هم اعالم كرد ك. اكسيد جبران شود تن گاز كربن دي 394هاي خصوصي خواهد داشت تا توليد  شركت

هزار تن گاز كربن  79كند و براي  آن است را جبران مي لمسئواكسيدي را كه مستقيماً  هزار تن كربن دي 247
  . كند ها منتشر شده نيز، اعتبارات كربن خريداري مي اكسيد كه توسط هواداران تيم دي

  

چرا كه از . ها همراه است تي اين بازيزيس يج محيطبا ترديدهايي در خصوص نتا) برزيل(المپيك ريودوژانيرو  :2016
هاي آبي اين شهر برخي از نتايج و دستاوردهاي ادعا  آلودگي اكوسيستم  سو، شيوع ويروس زيكا و از سوي ديگر، يك

ها توليد شد كه متاسفانه  گيگاوات برق براي اين بازي 29500بنابر تحقيقات انجام شده، . برد شده را به زير سوال مي
اكسيد توليد  هزار تن كربن دي 600ميليون و  3همچنين، . فاده از منابع انرژي پاك، قابل قبول نبوده استميزان است

  . هاي پيشين، نرخي باالتر داشته است گرديد كه در مقايسه با دوره
  

يك مركز جديد براي تصفيه فاضالب با طرفيت 
در هنگام . تن در روز طراحي و احداث شد 9000

تن پسماند  1100 اي المپيك،ه برگزاري بازي
 9حدود (بخشي از مسير رودخانه . بازيافت گرديد

هكتار فضاي سبز  44. پاكسازي شد) كيلومتر
 .  جديد به عنوان زمين گلف احداث شد

البته اقداماتي نمادين و ترويجي نيز در اين دوره 
كه در بليت   از جمله آن. ها انجام شد از بازي

سبز رنگي از دو انسان در ها طرح  افتتاحيه بازي
طبيعت همراه با پرندگان قرار داده شده بود كه 

اقداماتي نيز . بود "كره زمين سبز"بيانگر مفهوم 
در زمينه تصفيه آب مصرفي و همچنين كاربرد 

  .پذير صورت گرفت مواد تجزيه
  
  
  

  
هايي در دست  كودك با گلدان 206، در مراسم افتتاحيه. 50شكل 

در كنار بود ) گونه 206مجموعاً (وي يك گونه گياهي كه هر كدام حا
ها در آيين رژه شركت  بازيكشور حاضر در  206 داران پرچم

  .كردند
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  زيستي رويدادهاي ورزشي ابعاد محيط -2-3
. زيستي سهيم هستند اي و جهاني محيط هاي مهم منطقه ها و مراكز ورزشي در نگراني تمامي مسابقات، مجموعه

اي،  و تاسيسات ورزشي غالباً با مصرف انرژي بيشتر، آلودگي هوا، انتشار گازهاي گلخانهدهاي ورزشي رويدامديريت 
ها  ها و تنوع زيستي، فرسايش خاك و آلودگي آب بوم ، كاهش اليه ازن، تخريب زيست)سمي و غيرسمي(توليد زباله 
  . همراه است
 ،زيست توانند آسيب جدي به محيط يدادهاي بزرگ ورزشي ميروباز هم د، ناعمال شونيز هاي پيشگيرانه  روش حتي اگر

   :به موارد ذيل دقت كنيد. آب و هوا وارد سازند
  

ها نياز به ساختمان، بزرگراه، هواپيما و اماكن ورزشي است كه ساخت اين موارد توام با  سازي بازي براي آماده 
  . آلودگي هوا، زمين و آب است

فشار ... نقل، مصرف آب، انرژي، توليد زباله و و ها از طريق حمل خالل بازيردم در تجمع تعداد زيادي از م 
  . سازد زيست وارد مي زيادي را بر محيط

ها، روشنايي اماكن ورزشي،  گرم كردن فضاي سالن .هاي مختلف نيازمند استفاده از انرژي است انجام فعاليت 
نقل تماشاگران، و حمل. شود اي مي ار گازهاي گلخانهباعث انتش... روشن بودن تلويزيون و ساير وسايل برقي و 

ها نيز استفاده از انرژي را مضاعف  مواد غذايي و نوشيدني به سالن جايي مربوط به جابهها، مقامات و  تيم
 . سازد مي

هزار تن كربن  500مصرف ساليانه انرژي در مراكز ورزشي انگلستان، حدوداً يك ميليون دالر است كه توليد  
  . كسيد و انتشار آن در جو را نيز بايد به اين رقم افزودا دي

بار مصرف روانه مراكز دفن زباله  هزار ليوان يك 50تا  30مريكا، روزانه بين بال در آ اي بيس هاي حرفه در بازي 
 ). 2004 براساس آمار سال(شوند  مي

اين رقم . كنند ساعت برق مصرف ميپيست و ميدان يخي در كانادا، ساليانه بيش از يك ميليون مگاوات  3600 
 . شود را شامل نميهستند، اليه ازن  كننده وسايل سرمازا كه تخريبانتشار گازهاي آمونياك ناشي از 

ها ليتر آب  ها هستند، از ميليون كش ها و علف كش دهنده آفتكه انتشار نهاي ورزشي عالوه بر آ من استاديومچ 
 . كنند در سال استفاده مي

در انگلستان نشان داد كه  هاها، تماشاگران و اجراي رويداد شده توسط سالن دار نسبي انرژي مصرفبررسي مق 
ها و  برداري از سالن درصد مربوط به انرژي و بهره 24، اي مربوط به مسافران ازهاي گلخانهدرصد از انتشار گ 45
در كارديف  2004ستي فينال جام يوفا زي ارزيابي ردپاي محيط. باشد درصد مربوط به عرضه و فروش كاال مي 15

تر از  زيستي يك مسابقه است كه بسيار بزرگ ولز نشان داد كه مسافرت بازديدكنندگان، بزرگترين اثر محيط
نفر از تماشاگراني كه به استاديوم رفتند، هزار  73در كارديف، . باشد ها مي ميانگين اثر مسافرت روزانه بريتانيايي

 .د از مسافت را با خودرو پيمودنددرص 47و ميليون كيلومتر  43
بر اثر  اكسيد دي تن كربن 42000برآورد كرده است كه در هر فصل ورزشي، ، )اتحاديه فوتبال اروپا(يوفا  

منظور كاهش ميزان كربن  به 2008 -2007ردپاي كربن در فصل كمپين . آيند برگزاري مسابقات به وجود مي
سايتي داشت كه هواداران بتوانند با خودروهاي مشترك براي تماشاي  پين وباين كم. اندازي شد يدي راهتول

روي كنند يا به جاي تماشاي فردي، مسابقات را به صورت  مسابقات حضور پيدا كنند، تا زمين مسابقه پياده
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 22000نين اقداماتي سبب كاهش چ). هاي متعدد روشن نباشند تا تلويزيون(جمعي در منزل تماشا كنند  دسته
 . در اين فصل از مسابقات گرديداكسيد  ديكربن  تني

ه منچسترسيتي در باشگا. نقل نقش داردو م در كاهش آاليندگي مربوط به حملاستفاده از نيروي كار محلي ه 
در سال . كنندگان محلي قرارداد امضا كرد ردپاي كربن ساالنه خود، با تامينمنظور كاهش  اقدامي مناسب به

كنندگان محلي تهيه شد كه  ر حال ساخت توسط باشگاه، از عرضههاي د از مصالح ساختمان درصد 95، 2009
  . درصد كاهش ردپاي كربن به دنبال داشت 30

  

    
  

  :زيست اثرگذار باشد تواند بر محيط ها ورزش مي واسطه آن هاي معمول كه به برخي شيوه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي ورزشي مراكز و مجموعه  

  مياب؛پذير و ك هاي آسيب گسترش زمين •
  فرسايش خاك ناشي از ساخت و ساز؛  •
  سوز؛  هاي زباله ها در مراكز دفن زباله يا دستگاه توليد زباله و تخليه آن •
  ؛ )ها ها، حالل كننده مواد سوختني، پاك(آلودگي ناشي از نشت مايعات  •
  آلودگي صدا و نور؛  •
  آلودگي هوا و صداي ناشي از تردد مردم و وسايل نقليه؛  •
  ؛ )مواد سوختي و فلزات(مواد تجديدناپذير استفاده از  •
  ؛ )آب، چوب و كاغذ(استفاده از منابع طبيعي  •
  ؛ )وسايل برقي و مواد سوختي(اي  توليد گازهاي گلخانه •
 ؛ )هاي سرماساز استفاده از دستگاه(كاهش اليه ازن  •
 هاي جمعي؛ مصرف بيشتر كاغذ توسط مطبوعات و رسانه •
  ؛)مواد سوختي و فلزات(استفاده از مواد تجديدناپذير  •
 . ها كش آلودگي خاك و آب ناشي از آفت •
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  هاي سازگار با طبيعت ورزش -2-3-1
اي بين  منطقه» پارانا«در  1997در سال  بار نخستينبراي ) با طبيعت زيست هاي هم بازي(ازگار با طبيعت هاي س ورزش

هاي مختلف ورزشي  كشور در رشته 55ورزشكار از  809روز  9طي . سه كشور برزيل، آرژانتين و پاراگوئه برگزار گرديد
ها تاكيد بر حفظ و احترام به طبيعت و توجه  همترين اهداف اين بازييكي از م. هاي طبيعي به رقابت پرداختند در محيط

توان به  ها مي هاي مختلف اين بازي از رشته. باشد زيست مي ورزشكاران جهان به مسئوليت آنان در قبال حفظ محيط
 .چتربازي اشاره كرد راني و سواري در كوهستان، قايق سواري، دوچرخه تيراندازي، كوهنوردي، اسب

  

  
  

نند هر فرد يا گروه ديگر بر هاي ورزشي و توليدكنندگان كاالهاي ورزشي نيز، ما شك، فعاليت ورزشكاران، انجمن بي
طور جداگانه مورد  ها هنگامي كه به هر چند ماهيت فعاليت هر كدام از اين گروه. زيست پيرامون خود تاثير دارد محيط

تواند مهم و بسيار گسترده  ها، در مجموع مي نيست، اما دايره آثار فعاليت آنرسان  تجزيه و تحليل قرار گيرند، آسيب
هاي گياهي،  جايي گونه قطعاً يك مسابقه گلف يا ساخت يك ورزشگاه، آثار متفاوتي مانند فرسايش خاك، جابه. باشد

جاي خواهد  ي بهاي جوه آلودگي توليد زباله و حتي در شرايط شديدتر،وحش و پرندگان،  هاي حيات تخريب زيستگاه
. تواند سالمت ورزشكاران را تضمين كند زيست سالم مي تنها يك محيط. زشكاراني سالم استورزش نيازمند ور. گذاشت

ر هاي ورزشي د بسياري از فعاليت. ترند دهند، به طبيعت نزديك هايي كه انجام مي ورزشكاران به سبب ماهيت فعاليت
آيا نازك . زيستي قرار دارند محيطرو، ورزشكاران بيش از ساير مردم در معرض خطرات ناز اي. شوند فضاي باز انجام مي

هاي  ها و كرم هاي ورزشكاران ندارد؟ آيا اين بدان معني نيست كه بايد از كاله شدن اليه ازن، تاثيري بر فعاليت
آب مرواريد و  مانندهاي چشمي  يماريهاي پوست و ب ضدآفتاب استفاده كنند؟ يا بايد ابتالي بيشتر ورزشكاران به سرطان

ها كودك ساكن در كشورهاي در حال توسعه خواهد آمد؟ كودكاني كه مكاني جز  را شاهد باشيم؟ چه بر سر ميليون... 
به همان . توانند قهرمانان ورزشي آينده باشند هاي ورزشي و بازي ندارند، اين كودكان مي كوچه و خيابان براي فعاليت

هاي ورزشي خود توجه دارند، به همان اندازه اطالعات و دانش مربوط به  رزشكاران زن و مرد به فعاليتاندازه كه و
 . زيستي ترغيب و تشويق كند محيطها را در بهبود شرايط و موضوعات  تواند آن زيستي مي محيطمسايل 

هر دو گروه . ال گسترش استامروزه، صنعت توليد كاالهاي ورزشي كه از صنايع پيشرو جهان است، به شدت در ح
توليد كاالهاي ورزشي، با استفاده از منابع حاصل از . ورزشكاران و غيرورزشكاران از خريداران اين كاالها هستند

هاي جايگزين براي تامين نيازهاي فزاينده نسل كنوني به كاالهاي  ضرورت يافتن شيوه. پذير ادامه دارد اكوسيستم آسيب
ها و توليد كاالهاي  بازيافت يا استفاده مجدد از كاالهاي ورزشي و مواد اوليه آن. شود حساس ميورزشي، بيش از پيش ا

 .  زيست بكاهد ايجاد شده و فشار وارده بر محيط تواند از آثار مخرب ورزشي با استفاده كمتر از منابع، مي
 

باشد و اين همان  ميزيست سالم و پاك  طورزش سالم و سودمند نيازمند محي. داري با طبيعت دارد ورزش ارتباط معني
رابطه صميمانه با طبيعت انگيزه و محركي است براي . از ورزشكاران به آن نياز دارند چيزي است كه بسياري
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هاي افراد براي پرداختن به  زيست ناسالم، مانعي است بر تحريكات و انگيزه از طرف ديگر، يك محيط. ورزشكاران
 . هاي يك مكان را به لحاظ برگزاري مسابقات ورزشي به مخاطره بياندازد يتتواند قابل ورزش، و مي

طور  مسابقات و وسايل رايج به. كنند يزيست اعمال م ها و يا وسايل ورزشي فشاري را بر محيط مسابقات، فعاليت
و ) نوع سمي و غيرسمي از هر دو(اي و دفع مواد زائد  داري در مصرف انرژي، آلودگي هوا، انتشار گازهاي گلخانه معني

در حقيقت؛ . نيز كاهش اليه ازن، تخريب زيستگاه جانوران و تنوع زيستي، فرسايش خاك و آلودگي آب و هوا نقش دارند
ت هاي المپيك، مسابقا در توليد كاالها، وسايل و برگزاري مسابقات و رويدادهاي ورزشي در مقياس بزرگ، مانند بازي

مصرف منابع در سطح  گير كرده و باعث خريد وفرانسه هزاران نفر از مردم را درسواري  چرخهجام جهاني فوتبال و تور دو
كننده محصوالت توليدي، افزايش  ها مصرف هايي چون ظهور ميليون دهكه در نهايت سبب بروز پدي گردد، وسيع مي

   .السير خواهد شد حمل و نقل سريع ميزان مصرف آب و انرژي، توليد زائدات جامد، توسعه زمين و به كار افتادن وسايل
  

 ورزشدر ميزباني ناشي از زيستي  آثار محيط -2-3-2
تنها خود را به جهان بشناساند و از مزاياي  كند تا نه ي شهر ميزبان فراهم ميميزباني رويدادهاي ورزشي، فرصتي را برا

هاي آتي پيشگيري  اي بگذارد و از برخي چالشها بر ج مند شود، بلكه ميراث سبزي را در برخي زمينه اقتصادي آن بهره
ش همگاني براي بهبود وضعيت توان گفت كه در شهرهاي ميزبان رويدادهاي بزرگ ورزشي، تال در واقع مي. نمايد
ادهاي همچنين، برگزاري رويد. گيرد تا شمايل بهتري از شهر در نزد بينندگان ايجاد نمايد زيستي صورت مي محيط

زيست سبب افزايش چشمگير آگاهي مردم و جوامع محلي در اين زمينه و مشاركت  تدار محيطورزشي به شكل دوس
  . ها خواهد شد آن

نظر بلندمدت،  نقطهزيستي در رويدادهاي ورزشي نيازمند بررسي عوامل زيادي است و از يك  مديريت عملكرد محيط
هر چه . ويدادهاي ورزشي با قاطعيت نظر دادزيستي مثبت يا منفي ر ي زود است كه در مورد تاثير محيطهنوز خيل

ميليارد دالر  5/1مونترال،  1976هاي المپيك  برگزاري بازي. ها نيز بيشتر است رويدادهاي ورزشي بزرگتر باشند، فشار آن
هاي  در بازي. هاي ورزشي جديد بود جاي گذاشت كه بخش عمده آن به دليل ساخت اماكن و مجموعهكانادا بدهي بر

ها افزايش پيدا كرد و به همين دليل، ساخت و  ، مشاركت بخش خصوصي در تامين مالي بازي1984آنجلس  لس المپيك
ميليون دالر سود را به  215ها  ساز كمتري صورت گرفت و بيشتر به اماكن موجود اكتفا شد كه در نتيجه، برگزاري بازي

ي ميزباني رويدادهاي بعدي گشت و تعداد درخواست چنين سودي سبب افزايش انگيزه ساير كشورها برا. دنبال داشت
  . ميزباني پس از اين المپيك به شكل چشمگيري افزايش يافت

  آثار مثبت) الف
زيست شهر  ها و محيط زرگ مقياس، سبب تغيير زيرساختزيستي، رويدادهاي ورزشي ب از ديدگاه توسعه شهري و محيط

كارگيري  قابليت بهها  هاي مربوط به زيرساخت ويژه در رابطه با پروژه زيست به استراتژي حفظ محيط. شوند زبان ميمي
نقل، امنيت و و ها، حمل اي چون فرودگاه هاي عمده نمايند كه زيرساخت رويدادهاي بزرگ، فرصتي را فراهم مي .دارد

نقل و سيستم حمل ،1960سال  هاي المپيك رم در براي مثال، در بازي. بخش تامين انرژي در شهر ميزبان توسعه يابد
 22 تعداد ،1964 در سال هاي المپيك توكيو در بازي. و نيز، سيستم تامين آب جديدي براي شهر ايجاد شد جديدعمومي 

 در سال هاي المپيك طور كامل نوسازي گرديد و ميزباني بازي ه شد و سيستم آب و فاضالب شهر بهبزرگراه جديد ساخت
  . شد) لندن نشينهاي فقير از محله(هره استانفورد لندن سبب بازسازي و بهبود چ 2012

ها ماهيت موقتي دارند و  البته بيشتر اين شغل. يكي از ديگر از مزاياي برگزاري رويدادهاي ورزشي، ايجاد شغل است
دامه ارويداد امشاغلي كه در مرحله پس. روند خود از بين مي هبرگزاري رويداد هستند و پس از آن، خودب مرحلهمربوط به 
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اين . بار آورد واند تاثيرات اقتصادي چشمگيري بهت ، مي)ساز، گردشگري و اوقات فراغتو ويژه در بخش ساخت به(يابد 
  . هاي گردشگري هستند مشاغل اغلب نتيجه مستقيم تغيير شمايل و تصوير شهر و بهبود زيرساخت

سازي  هاي آموزشي و آگاه هاي مختلف، برنامه مفردي را براي رساندن پيا هالمللي به ورزش، فرصت منحصرب توجه بين
براي مثال، كمپين پيشگيري از . المللي داشته باشند توانند اهداف داخلي يا بين ها مي اين پيام. آورد همگاني فراهم مي

يان به اوكراين براي غلبه و زدودن تصور منفي در بين مردم اوكراين نسبت به مبتال 2012هاي فوتبال يورو  ايدز در بازي
براي . طور ناخواسته و يا با بار منفي انتشار يابند بههايي نيز  در سوي ديگر، ممكن است پيام. اندازي شد اين بيماري راه

مونيخ اتفاق افتاد و نيز، آگاهي جهانيان از مشكل تبت در چين،  1972مثال، اتفاقات و حمالت تروريستي كه در المپيك 
  . روند چين از اين دست بشمار ميپكن  2008همزمان با المپيك 

  

  آثار منفي) ب
گونه دستاورد مطلوبي براي  مونترال كانادا موجب بدهي مالي عظيمي براي اين شهر شد و هيچ 1967هاي المپيك  بازي

بارسلونا نقطه جهش توسعه اين شهر بود كه تاكنون ادامه يافته  1992كه المپيك  حال آن. اين شهر به دنبال نداشت
شوند،  هاي المپيك در نواحي مورد عالقه جهانگردان برگزار مي مانند بازي بزرگجا كه اغلب رويدادهاي  از آن. است

مانند تجمع جمعيت ممكن است جهانگردهاي عادي را از بازديد شهر طي رويداد ههاي منفي ناشي از رويداد  خروجي
شلوغ باشند ممكن است بازديدكنندگان ورزشي، جهانگردان هاي نزديك محل رويداد  ها و هتل اگر رستوران. سرد كند دل

يك مثال خوب در اين . شود بيني شده مي عادي را از محل فراري دهند كه منجر به اثر خالصي كمتر از مقادير پيش
شود كه مشخص شد تعداد كل بازديدكنندگان خارجي طي آن  جنوبي مربوط مي به اثر جام جهاني فوتبال در كره زمينه،

آتالنتا هم داراي اثر مشابهي  1996همچنين، شواهد نشان دادند كه المپيك . زمان، با دوره مشابه سال قبل يكسان بود
ها و  هايي از شهر نزديك به پارك المپيك، بسياري از هتل ، در بخشتحقيقاتبراساس . در فراري دادن جمعيت بود

مايلي  150هايي در نواحي تا  حتي فروشگاه. ها گزارش كردند يها، فروشي كمتر از ميزان معمولي در طي باز رستوران
  . گزارش دادند 1996تر را در تابستان  هم كسب و كاري ضعيف

اند، چگونه  ها كه به تازگي ساخته شده ه آنژكه در آينده از اين اماكن، به وي در خصوص ساخت اماكن ورزشي هم، اين
پس از جام جهاني . شود انجام داد كارهاي زيادي را نمي ستاديوم فوتبال خاليبا يك ا. نهايت مهم است بي ،استفاده شود

افزون بر اين، تنها . جنوبي شاهد برگزاري منظم رويدادهاي ورزشي بودند يوم در كره، تنها پنج مورد از ده استاد2002
حتي در ژاپن . اي فوتبال هستند فههزار نفري، تماشاچيان حر 60هزار تا  40هزار نفر از تماشاچيان يك ورزشگاه  3حدود 

مشخص است كه رويدادهاي . هزار نفر است 16، ميانگين جمعيت تماشاگر تنها )جي ليگ(تر  اي با ليگ فوتبال حرفه
 .يابد دهند و تقاضا براي استفاده از اماكن، پس از رويداد به تدريج كاهش مي ورزشي يك محصول لوكس را ارايه مي

هاي مربوط به رويداد تبديل به معضلي بزرگ  اي در حال توسعه، اين خطر وجود دارد كه زيرساختبنابراين براي كشوره
هزار  60ميليون دالر صرف ساخت يك استاديوم  300آفريقا، دولت نيجريه حدود  2003هاي  براي مثال، در بازي. شوند

و ميزان باالي  نامناسبهاي  ر برق، جادهكه اين كشور از مشكالتي نظير كمبود سوخت، قطعي مكر نفره كرد، در حالي
. هاي بزرگ است هاي مستمر تعمير و نگهداري استاديوم هاي پنهان، هزينه يكي ديگر از هزينه. برد جرايم رنج مي

كه خيل عظيم آن براي . مدت ضربه بخورندبلندهاي  داري نيز ممكن است از هزينه صنعت هتل هاي ديگر بخش
شوند، اما وقتي كه  هاي جديد مي ها مجبور به ساختن بخش يداد اسكان داده شوند، هتلبازديدكنندگان طي يك رو

يابد و هزينه باالي نگهداري را روي دست صاحبان هتل  شود، تقاضا براي اين اماكن كاهش مي رويداد تمام مي
  . گذارد مي
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ي ن در قبل، حين و پس از برگزارزيستي چشمگيري بر شهر ميزبا ثيرات محيطأدادهاي بزرگ ورزشي، تبرگزاري روي
برگزاري رويدادهاي بزرگ . سازند دفع زباله و آلودگي بر آن وارد مي ،نقلو وساز، حمل دارد و فشاري را در هنگام ساخت

گيرد كه  يوساز و بازسازي زيادي صورت م ، معموالً ساخترواز اين. بزرگ به تعداد كافي است ورزشي نيازمند اماكن
ها  طراحي جاده ،سازو ابل توجه مورد استفاده براي ساختي و زمين قژانر. نمايد زيست تحميل مي بر محيط هزينه فراواني

. ها را در پي خواهد داشت ها و پارك هاي كشاورزي، منابع طبيعي، جنگل و مسيرهاي حمل و نقل؛ خطر نابودي زمين
. دنبال خواهد داشت نتيجه، سالمت اكوسيستم انساني بهتوسعه شهر ميزبان، فشار آلودگي را بر هوا، آب و خاك آن و در 

و اكسيدهاي نيتروژن سبب كاهش اكسيد  ديكربن  ،نواكسيد كربنر اثر افزايش گازهاي سمي مانند متغيير آب و هوا د
هاي زيستي و در نتيجه  ها، افزايش دماي محيط، نابودي گونه محصوالت كشاورزي، افزايش آلودگي، تخريب جنگل

جايي و  ههاي المپيك، جاب هاي منفي ميزباني رويدادهاي بزرگي چون بازي از ديگر جنبه. اكوسيستم خواهد شد تخريب
ميليون نفر در سراسر جهان به  3سال گذشته بيش از  25در . هاي فقير از مراكز اصلي شهر است اخراج برخي خانواده
هاي  ها مربوط به بازي از آننفر هزار  720اند كه حدود  ههاي خود آواره شد هاي المپيك از خانه دليل برگزاري بازي

  . چين است 2008مربوط به پكن نفر نيز ميليون  5/1سئول و  1988المپيك 
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  آلودگي هوا  -3-1
نيست، از سوي ديگر؛ مشكل آلـودگي هـوا   ه انسان بر كسي پوشيد سالمت ارتقاي در بدني فعاليت و ورزش انجام يتاهم

مواجـه  ر تواند سالمت شهروندان و ورزشكاران را با خط است رو به گسترش كه ميي ا شهرها نيز مساله به ويژه در كالن
ـ . رم مطرح اسـت بضرورت و نياز مك پديده، به عنوان يبنابراين؛ امروزه آگاهي و شناخت اجمالي از اين . سازد  دليـل ه ب

م انجـا  بـراي  مناسـب  زمـان  تعيـين  مشـكل  بـا  همـواره  ورزشي مسابقات برگزاركنندگان، مناطق بعضي دري آلودگ شدت
 اشارهن پك شهر در 2008 المپيك مسابقاتي برگزار تجربه به توان مي نمونه براي اند؛ بوده مواجهق مناط اين در مسابقات

 كـربن، د منوكسـي ل شـام  آن هـواي  هـاي  آالينده غلظت و آيد مي حساب به دنيا كالنشهرهاين تري آلوده از يكي كه كرد

 كـه  جا آنز ا. رود مي فراتر طبيعي استانداردهاي از مرز ساعاتز ا برخي در معلق ذراتو  ازن گوگرد، و نيتروژن اكسيدهاي

ـ  تـأثير  مدال كسب در او موفقيت ميزان بر ورزشكار كاراييز ا اندكي كاهشي قهرمان ورزش در  از دارد، اي مالحظـه ل قاب

 تـأثيرات  خصـوص ر د وجـود  ايـن  بـا . كـرد  غفلت نبايد ورزشي باال سطوحر د ورزشكاران عملكرد بر هوا آلودگي اثرات

 حاد اثرات بر صرفاً هگرفتت صور مطالعات و است نگرفته صورت تحقيقيز هنو ورزشكاران بر كارايي هوا آلودگي مدتبلند

درباره ميزان، شدت و نوع اثرات و پيامـدهاي ناشـي از آن   ي اختالف نظرهاي. دارد تأكيد ورزشكاران كارايي بر هوا آلودگي
 عمـوم  تندرستي درن آ نقش و فيزيكيت فعالي اهميت به توجه ديگر باف طر از. محققان وجود داردو نظران  ميان صاحب

 براي سؤال اين همواره شهرهاي بزرگ درن ساك بيمارانو  مردمف مختل اقشار ميان در ورزش دنش فراگير و جامعه افراد

 هـوا  هـاي  آالينـده ر ناگوا اثرات تأثير تحت كمترا ت بپردازند ورزشم انجا به روز شبانه از ساعتي چهر د كه بوده مطرح آنان

  . گيرند قرار
  

  مباني نظري آلودگي هوا -3-1-1
زمين است كه تا ارتفاع هزاران كيلومتر اطراف آن پراكنـده شـده   ة در اطراف كرشكل ، تركيبي گازي )اتمسفر(جو زمين 

كيلومتر  100تا  60اي ضخيم به ضخامت  هوا به صورت اليه. زمين و ساكنان آن در اقيانوسي از هوا شناور هستند. است
حجم هـوا را بـه   % 99روژن و اكسيژن به تنهايي بيش از نيت. به اين اليه هوا، اتمسفر گويند. دور زمين را فرا گرفته است

اكسيد كه كاهش يا افزايش آن، زندگي در كره زمـين را تهديـد    گاز بسيار مهم و حياتي كربن دي. اند خود اختصاص داده
د گازهاي ديگري نيز به مقدار انـدك و متغيـري در جـو وجـو    . دهد از حجم هوا را تشكيل مي %03/0كند، تنها حدود  مي

هاي مختلف، ازن، منواكسيدكربن، اكسيدهاي نيتـروژن، هيـدروژن، آمونيـاك، پراكسـيد هيـدروژن،       دارند كه هيدروكربن
  . اند ها از آن جمله اكسيد گوگرد، سولفيد هيدروژن؛ سولفيدهاي آلي و مركاپتان ها، رادون، دي هالوژن

، مايع، گاز و يا تشعشع پرتوزا و غيرپرتوزا در هوا به تعداد از وجود هر نوع آالينده اعم از جامد«است   آلودگي هوا عبارت
كه كيفيت زندگي را براي انسان و ديگر جانداران به خطر اندازد و يا به آثار باستاني و اموال خسارت  و در مدت زماني

  . »دوارد آور
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طور كلي منابع  به. شوند ارد هوا ميخالت انسان وهاي هوا از منابع مختلف طبيعي و مصنوعي يا ناشي از د كننده آلوده
  : كننده هوا عبارتند از آلوده

  

  : منابع طبيعي) الف
  . شوند غبار كه سبب انتشار ذرات معلق ميهاي گردو توفانهاي شن و ماسه روان،  وفانت 
گردند و مواد  ا ميوارد هو... و متان و  H2Sو  SO2ها گازهاي آلوده كننده نظير  ها كه در نتيجه آن فعاليت آتشفشان 

  . شوند مذاب از داخل زمين به خارج پرتاب مي
كننده مثل دود هيدروكربن سوخته،  نتيجه آن مقادير زياد مواد آلودهها كه در  خودي جنگل سوزي خودبه آتش 

  . شوند اكسيدهاي نيتروژن و خاكستر ايجاد مي
  . شوند مي ها باعث ايجاد آلودگي هوا رسلئها كه با ايجاد آ اقيانوس 
  . شوند هاي معدني آب گرم كه با ايجاد گازهاي سولفور سبب آلودگي هوا مي چشمه 
  . شوند غبار به جو زمين ميتن گردو 2000ساالنه باعث انتقال  ها كه سنگ شهاب 
  :منابع مصنوعي) ب
  . فسيليهاي  و مصرف سوخت گوناگوندر اثر فرآيندهاي : شوند صنايع با دو روش سبب آلودگي مي 

  

دهند و افراد  هوا جان خود را از دست مي آلودگي اثر در نفر ميليون 3 سال هر در جهاني بهداشت سازمان گزارش طبق
  .برند هاي ناشي از آن رنج مي زيادي از بيماري

  

  

آخرين برآورد بانك جهاني نشان 
دهد كه خسارات ساليانه آلودگي  مي

ميليارد  420هزار و  14هوا در ايران 
درصد توليد ناخالص  6/1ريال معادل 

داخلي است، خسارت مرگ و مير 
ناشي از آلودگي هواي شهري ساالنه 

هزار و صد  5ميليون دالر معادل  640
درصد از  57/0ميليارد ريال يعني 

  .توليد ناخالص داخلي است
  

  هاي هوا بيست شهر آلوده جهان از لحاظ آالينده. 50شكل 
  

اي از قبيل  رويه شهرهاي بزرگ است كه ناشي از عوامل عمده زيستي رشد بي پيامدهاي محيطلودگي هوا از جمله آ
ها، كيفيت نامطلوب و استاندارد  استاندارد بودن خروجي اگزوز اتومبيلمعيت، افزايش تعداد خودروها، غيرافزايش ج

ها به  ن كارخانجات و نيروگاهبودن سوخت، تردد خودروهاي فرسوده و از رده خارج، نزديكي مراكز صنعتي همچون
آلودگي هوا   بر همين اساس، خسارات ساالنه. باشد گونه مراكز مي هاي اين شهرها و غيراستاندارد بودن خروجي دودكش

  . ميليارد دالر برآورد شده است 16ميالدي حدود  2016در ايران تا سال 
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 مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز، كرج، اراك، اهواز و تهران

  .باشند شهر آلوده كشور مي كالن 8

  
عمومي و   ونقل درصد آن از طريق وسايل حمل 50شود كه حدود  ميليون سفر شهري انجام مي 16در تهران بيش از 

هزار تن آلودگي  10بيش از  در هر روز. گيرد ها صورت مي  خصي يا مسافركشاز طريق خودروهاي ش ديگردرصد  50
فقط كافي است تصور كنيد . شود معلق در نتيجه ترافيك تهران توليد مي تن ذرات 8روزانه  .شود وارد هواي پايتخت مي

 . شود كه اين حجم از آلودگي وارد ريه شهروندان تهراني و يا شهروندان ساير كالن شهرهاي آلوده كشور مي
نام برده  جزيره حرارتيا عنوان باشد كه از آن ب تر بودن هوا مي باشند، گرم مشكل ديگري كه شهرها با آن مواجه مي

  . دهد شود كه بيشتر در هنگام شب يا بامداد رخ مي مي
  

  
منحني دمايي . 51شكل 

  .هاي گوناگون در كاربري
  

 :توضيح شكل
هاي شهري  سكونتگاه

داراي دماي باالتري نسبت 
 . به مناطق پيراموني هستند

  
  

در . هستندگونه جزاير حرارتي  اين بيانگرهايي همچون تهران شهر قاعده موجود در كالن نامنظم و بيهاي  ساختمان
ايجاد بخار آب در هواي  وشود  شهري ميغيرواقع انرژي ورودي خورشيد موجب تبخير آب گياهان و خاك در مناطق 

ر و معاب ،ها در شهرها سطوح تيره رنگ خيابان كنولي ،باشد گونه مناطق مانعي براي گرم شدن بيش از حد هوا مي اين
و آن را  كردهها، گرماي نور خورشيد و نيز حرارت توليد شده توسط خودروها را جذب  نيز سقف و نماي بيروني ساختمان

يل به همين دل. نمايد كند ميرا طي شب به آهستگي به هوا منعكس و روند كاهش دما و خنك شدن هوا در شهرها 
ا و ه بيشتر از ساير مناطق اطراف، باغ گراد سانتيدرجه  15 تا 2 شهرها دماي هوا معموالً در مناطق مسكوني كالن

  . باشند هاي آب، فضاي سبز و درختان بيشتري مي نما، بركه باشد كه داراي آب ها مي پارك
  

  اثرات بهداشتي آلودگي هوا -3-1-2
با آلودگي هوا  هاي مرتبط بيماري، نتايج مطالعات خود را در خصوص )WHO(بهداشت  ، سازمان جهاني2014در سال 

كه اين آمار  اند شدهمرگ ناشي از آلودگي هوا دچار ميليون نفر در سطح جهان  7در حدود  بر اين اساس،. منتشر كرد
زيستي بر سالمت در  ترين خطر محيط مهمدر حال حاضر آلودگي هوا به عنوان . مير جهاني استو از كل نرخ مرگ 12%

هاي ساده براي سالمتي انسان نظير  در مقياس كوچك و محلي، از مزاحمت آلودگي هوا. باشد سطح جهاني مطرح مي
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العالج همچون  هاي خطرناك و صعب مدت تا بيماري هاي كوتاه سردرد، سرگيجه، خستگي، بدخلقي و ايجاد حساسيت
قلبي، ايجاد  هاي هاي سالمتي در كودكان به ويژه جنين و نوزادان، تشديد بيماري هاي شديد، آسم، ايجاد آسيب آلرژي

هاي  اثرات آالينده. شود مير زودرس را باعث ميو يوي، ايجاد سرطان ريه، خون و مرگهاي مزمن ر برونشيت و بيماري
  :هاي ذيل ممكن است بروز كند ها و حساسيت افراد دارد كه عوارض آن به حالت هوا بستگي به غلظت آالينده

  

  . هي شودهاي حاد كه امكان دارد به مرگ منت ـ بيماري1
  . هاي مزمن كه نتيجه آن كوتاه شدن عمر يا عدم رشد كامل است ـ بيماري2
  . هاي دستگاه عصبي وسيله هموگلبين و دگرگوني ـ دگرگوني اعمال مهم فيزيولوژيك مانند تنفس، انتقال اكسيژن به3
  . ـ عوارض ناگوار مانند احساس تحريك در مواقعي كه علت آشكاري وجود ندارد4
  . ساس ناراحتي، كاهش ديد و يا ديگر اثراتي كه ممكن است منجر به تغيير مكان سكونت يا محل كار انسان گرددـ اح5
  

اكسيد گوگرد، نسبتاً در آب محلول بوده و به سرعت در  دي. ها اثر شديد دارند كننده هوا به روي شش اكثر مواد آلوده
كمتر محلول هستند و در نتيجه  اكسيد نيتروژن و ازن دي. شود مايع مخاطي قسمت فوقاني دستگاه تنفسي حل مي

ها  اثرات كلي آالينده. روند تري در شش فرو مي طور عميق معلق به فلزات سنگين و ذرات. روند تر در شش فرو مي عميق
  : بر سيستم تنفسي به شرح ذيل است

  

  . شوند كننده هوا باعث انقباض مجاري تنفسي مي مواد آلوده •
  . شوند هاي مجاري تنفسي مي كننده هوا باعث فلج شدن نسوج از بين برنده باكتري مواد آلوده •
  . شوند هاي مجاري تنفسي مي اين مواد باعث تورم و رشد غيرعادي سلول •
  . شوند ها مي ها و چندين اليه سلولي زيرمژك اين مواد باعث از بين رفتن مژك •
طور مؤثر رانده نشده و عفونت دستگاه  ا عوامل خارجي بهگردد ت عمل تنفس مشكل گرديده و اين امر باعث مي •

  . شوند تنفس را سبب مي

از اينرو، مصرف مواد غذايي حاوي . شوند آور موجود در هوا موجب ايجاد فشار اكسيداتيو در بدن مي ها و مواد زيان آالينده
هاي تازه،  ها هستند كه در ميوه اكسيدان از مهمترين آنتي Eو  Cهاي گروه  ويتامين. اكسيدان بسيار ضروري است آنتي

همچنين، مصرف مواد حاوي پكتين مانند سيب درختي، مركبات و هويج در طول . شوند سبزيجات و زيتون يافت مي
  .است مؤثرروز، در كاهش عوارض آلودگي هوا 

   

  هاي فعاليت بدني در هواي آلوده  جنبه -3-1-2-1
ميليون  2/3حدود (م فعاليت بدني مناسب، چهارمين عامل مرگ و مير در جهان عد  طبق اعالم سازمان بهداشت جهاني،

هايي  ورزش. فعاليت بدني و ورزش، عامل مهمي براي ارتقاي كيفيت زندگي است. شناخته شده است) نفر در سال
يزه و عاري از از طرفي، محيطي پاك. دهند سواري سرزندگي و نشاط را به انسان هديه مي شنا و دوچرخه  همانند دو،

هاي بدني، الزم  گيري الزم از فعاليت منظور بهره با توجه به اين دو جنبه و به. ها نيز براي انسان ضروري است آالينده
  . است تا محيطي مناسب را براي ورزش انتخاب كرد
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هاي  كاريدرصد مشكالت سالمتي در كشورهاي عضو هم 5-8انجام گرفته است،  2001براساس تحقيقي كه در سال 
اين . شود زيست مربوط مي كه از سطح درآمد متوسط و بااليي برخوردارند، به محيط) OECD1(اي و اقتصادي  توسعه

  . باشد درصد مي 13بيش از   رقم در مورد ساير كشورها،
اي ه رود كه به شكل شمار مي زيستي براي ورزش به ترين و بارزترين تهديدهاي محيط آلودگي هوا يكي از شايع

هاي جمعيت  تحقيقات نشان داده است كه آلودگي هوا ممكن است بر برخي زيرمجموعه. شود گر مي گوناگوني جلوه
پردازند ممكن است  به تمرين يا مسابقه مي 2از اين منظر، ورزشكاراني كه در هواي آزاد. بيشتر از سايرين تاثيرگذار باشد

بسيار بيشتري را نسبت به افراد عادي يا ورزشكاراني كه ) ED( 3مؤثردوز  هاي هوا قرار بگيرند و بيشتر در معرض آالينده
  . پردازند، تجربه كنند به تمرين يا مسابقه مي 4عمدتاً در داخل سالن

عالوه بر ميزان تهويه بيشتر در انجام فعاليت ورزشي، اولين تفاوت آشكار شامل زمان صرف شده در هواي آزاد توسط 
رو،  هاي شهري، افراد پياده در محيط. هاي اوج سطوح آلودگي است غلب نيز همزمان با زمانورزشكاران است، كه ا

ها  هاي اصلي، جايي كه ممكن است مقدار آالينده سواران همچنين ممكن است در نزديكي جاده دوندگان و دوچرخه
  . رزندبسيار باالتر از ميانگين سطوح گزارش شده باشد، به انجام فعاليت ورزشي مبادرت و

توانند به سبب استعمال دخانيات و تهويه نامطلوب، گازهاي شيميايي متصاعد  هاي سرپوشيده ورزشي مي هواي سالن
اي يا  توانند منشا منطقه هاي فضاي باز مي آلودگي. كننده آلوده شوند ها و مواد پاك شده از كفپوش سالن، مبلمان، رنگ

هاي برق، ازن توليد شده در سطح  ها و نيروگاه هاي ناشي از فعاليت كارخانه دهوسايل نقليه، آالين. دوربرد داشته باشند
ها  از ميان اين آالينده. اند هزار كيلومتر را آلوده كنند، از آن جمله 5توانند شعاعي به وسعت  زمين و دود سيگار كه مي

هاي با شعاع بيشتر، آثار و عواقب  آلودگيتر و  اي و كوچك رسانند، آثار منطقه هايي كه مستقيماً به محيط صدمه مي آن
  . تري دارند مدت بلند

يك دونده مجارستاني، ممكن است آثار دود حاصل از تردد وسايل نقليه را سريعاً احساس كند، اما از خطرات ناشي از 
ش كه ممكن وزد و بروز آثار آن در بدن انباشت ذرات فلزات سنگين حاصل از وزش بادي كه از سمت كشور روماني مي

  .  سال طول بكشد، غافل است 20تا  10است 
   

                                                 
1- The Organisation for Economic Co-operation and Development 
2- Outdoors 
3- Effective dose 
4- Indoor 
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  : هاي باز، تحت تاثير عوامل ذيل قرار دارد هاي بسته و چه در محيط كيفيت هوا، چه در محيط
  بوها؛ •
ها، مصرف دخانيات، منواكسيد كربن و دي اكسيد  كش تركيبات شيميايي تبخيرشونده، آفت(مواد شيميايي  •

  ؛ )نيتروژن
  ؛)ها ها، ميكروارگانيزم قارچ( اجزاي زيستي •
هاي  ، تشعشعات، مواد راديواكتيو، ذرات قابل تنفس، ميدان)گردوخاك(هاي فيزيكي  اجزا و آلودگي •

  .الكترومغناطيسي
  

دهند عبارتند  كنندگان را تحت تاثير قرار مي هاي ورزشي و سالمت شركت مجموعه عواملي كه كيفيت هواي داخل سالن
  : از

  ي همچون آب و هوا، تصفيه آب و تهويه و تصفيه هواي بيرون سالن؛ متغيرهاي خارج •
هاي  برداري از سيستم ساختمان و عوامل مربوط به تهويه مانند طراحي ساختمان، مصالح و نحوه طراحي و بهره •

  تهويه؛ 
ابزارها، ...) ها و  ها، فرش ها، چسب كاري ها، بتونه رنگ(متغيرهاي داخلي مانند طراحي داخلي، مواد ساختماني  •

  . ها، عوامل نظافت و هر گونه ساخت يا بازسازي داخلي تجهيزات، فعاليت افراد، مديريت آفت
  

بخش، محدود  وليكن، راهبردهايي همچون ساخت اماكن با مواد مناسب، دفع مواد مضر يا محدود كردن ورود مواد زيان
هاي مختلف و رقيق ساختن هواي  خروجي در بخشهاي  كردن استفاده از سموم و مواد شيمايي خاص، نصب سيستم

درصد عمر خود  90تا  70برآورد شده است كه مردم در كشورهاي صنعتي . محيط از طريق تهويه زياد در آن نقش دارند
تهويه با گرفتن هواي كهنه و جايگزين ساختن آن با هواي تازه، به بهبود كيفيت . گذرانند را در فضاهاي سرپوشيده مي

بار تبادل هوا در ساعت را در يك سالن ورزشي توصيه كرده  12تا  8آكادمي طب ورزشي آمريكا، . كند مك ميهوا ك
هايي براي گردش  بيشتر اماكن ورزشي، ورودي و خروجي. است كه اين كار بايد به وسيله پنكه سقفي بزرگ انجام شود

  . كند جا مي به هاي سالن به سمت مركز جا گوشهبراي مثال، سيستم تهويه مركزي، هوا را از . مناسب هوا دارند
اي در مورد كيفيت هوا توسط گروهي به  صفحه 56اي  اي اهميت دارد كه در المپيك سيدني، كتابچه كيفيت هوا به اندازه

هر چه تعداد و عمق تنفس بيشتر شود، هواي . تهيه شد و مورد استفاده قرار گرفت» ها نظارت سبز بر بازي«نام 
ها  اين آالينده. در نتيجه ذرات آالينده بيشتري از طريق تنفس وارد خون خواهد شد. شود ها مي ي وارد ششبيشتر

شوند و به شكل خستگي،  هاي هوايي مي ها و راه موجب كاهش توانايي بدن در استفاده از اكسيژن و اختالل در نايژه
ا عالوه بر پيامدهاي بيروني و ظاهري نظير سوزش، ه تنفس آالينده. دهند حالي خود را نشان مي حوصلگي و بي بي

خارش و قرمزي چشم، سردردهاي مزمن، تنگي نفس، تهوع، خستگي و كسالت، درد قفسه سينه، تپش قلب، گرفتگي 
هايي نظير  آلودگي هوا ممكن است باعث بروز بيماري. هاي داخلي بدن انسان نيز اثرگذار است ، بر سيستم...عضالني و 

گازهاي سمي خارج شده از . شود... هاي ريوي و  هاي قلبي، سكته، بيماري برونشيت مزمن، آسم، بيماريآمفيزم، 
محققان تاكيد دارند كه بدترين . شود خودروها، عامل اصلي آلودگي هواي شهرهاست كه با وجود ابر، آلودگي بيشتر مي

با برخورد نور خورشيد به زمين، هواي . شين استها مملو از ما زمان آلودگي هنگامي است كه آسمان ابري و خيابان
ها باعث التهاب و تحريك  آالينده. برد ها را با خود مي كند و آالينده موجود در سطح گرم شده به طرف باال حركت مي
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هاي هوايي  كننده راه شود و عضالت كوچك احاطه شوند، در نتيجه مخاط بيشتري توليد مي ها مي هاي هوايي و شش راه
  . شود تر مي يابد و رساندن اكسيژن به بدن مشكل دهند، فعاليت تنفسي افزايش مي ا انقباض واكنش نشان ميب

رسد در هوايي كه آلودگي آن كمتر از  به نظر مي. بار است ورزش كردن در هواي آلوده بيش از آن كه سودمند باشد، زيان
ط هشدار، ضروري است كه از فعاليت بدني اجتناب شود، زيرا حد متوسط است، فعاليت بدني ترجيح دارد، وليكن در شراي

در آلودگي شديد عالوه بر آن كه بايد از تمرين اجتناب شود، الزم است تا . هاي آن بيشتر از سود آن است زيان
از مانند صبحگاهان يا پيش (روز  هاي روزمره را نيز محدود كرد و در صورت امكان در ساعات خاصي از شبانه فعاليت

  . به تمرين پرداخت) شروع ترافيك
  . بندي شده است طبقه 4خطر و بي) مخالف( 3ستيزي ، هم2افزايشي ، هم1ها تحت عنوان افزايشي امروزه، تعامل آالينده

   

؛ تاثير تام فيزيولوژيكي افزايشيدر تعامل 
  .عبارت است از جمع آثار دو يا چند آالينده منفرد

اثير ؛ شامل كل تافزايشي همتعامل 
فيزيولوژيكي است كه بيشتر از حاصل جمع آثار 

  .هر آالينده منفرد است
؛ تعاملي است كه در آن هيچ آثار خطر بيتعامل 

چه توسط يك آالينده به  فيزيولوژيكي فراتر از آن
اين تعامل شامل   آيد، پديدار نخواهد شد؛ وجود مي

ها تمام اجزا  شود كه در آن مخلوط گازهايي مي
  .ير هستندفاقد تاث
؛ تاكنون هيچ نوع تعامل ستيزي همتعامل 

  .آالينده تعارضي مشاهده نشده است
  ها انواع تعامل آالينده. 52شكل 

  

  اي ورزش و انتشار گازهاي گلخانه -3-1-2-2
رصد د 45رويداد در انگلستان نشان داد كه  برگزاريها، تماشاگران و  شده توسط سالن بررسي مقدار نسبي انرژي مصرف

درصد  15ها و  برداري از سالن ي و بهرهدرصد مربوط به انرژ 24كنندگان،  اي مربوط به مسافرت ازهاي گلخانهاز انتشار گ
در كارديف ولز نشان داد كه  2004زيستي فينال جام يوفا  ارزيابي ردپاي محيط. باشد مربوط به عرضه و فروش كاال مي

ر از ميانگين اثر مسافرت روزانه يستي يك مسابقه است كه بسيار بزرگتز حيطمسافرت بازديدكنندگان، بزرگترين اثر م
اكسيد بر اثر برگزاري  تن كربن دي 42000يوفا برآورد كرده است كه در هر فصل ورزشي،  .باشد ها مي بريتانيايي

اندازي  يدي راهتولمنظور كاهش ميزان كربن  به 2008 -2007ردپاي كربن در فصل كمپين . آيند مسابقات به وجود مي
سايتي داشت كه هواداران بتوانند با خودروهاي مشترك براي تماشاي مسابقات حضور پيدا كنند و  اين كمپين وب. شد

تا (جمعي در منزل تماشا كنند  روي كنند يا به جاي تماشاي فردي، مسابقات را به صورت دسته زمين مسابقه پياده
اكسيد در اين فصل از مسابقات  كربن دي تني 22000نين اقداماتي سبب كاهش چ). هاي متعدد روشن نباشند تلويزيون

                                                 
1- Additive  
2- Synergistic 
3- Antagonistic  
4- Benign interaction 

تعامل 
آالينده ها

افزايشي

هم افزايشي

هم  ستيزي

بي خطر
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ه منچسترسيتي در باشگا. نقل نقش داردو م در كاهش آاليندگي مربوط به حملاستفاده از نيروي كار محلي ه. گرديد
 95، 2009در سال . كردارداد امضا كنندگان محلي قر ردپاي كربن ساالنه خود، با تامينمنظور كاهش  اقدامي مناسب به

درصد كاهش  30كنندگان محلي تهيه شد كه  ر حال ساخت توسط باشگاه، از عرضههاي د درصد از مصالح ساختمان
  . ردپاي كربن به دنبال داشت

  

 زيستي ورزش  رزيابي ابعاد محيطا -3-1-2-3
پس از . شوند اي مي ازهاي گلخانهطور كلي رويدادهاي بزرگ ورزشي سبب افزايش چشمگير مصرف انرژي و انتشار گ به

هاي  كم به حالت قبلي خود برگردد و حومه شهر، پارك يا خيابان هاي ورزشي هم الزم است منطقه دستبرگزاري رويداد
زيست  هايي كه درباره تاثيرات رويدادهاي ورزشي بر محيط ارزيابي. شهر در حالتي يكسان يا بهتر از قبل باقي بمانند

. اند و تجزيه و تحليل ردپاي كربن صورت گرفته) اكولوژيك(زيستي  لب با استفاده از روش ردپاي محيطاغاند  انجام شده
اندازي و اجراي عمليات پخش تلويزيوني ايجاد  مطالعه جالبي درباره ردپاي كربني كه خود براي راه 2010فيفا در سال 

درصد بيشترين سهم  60لمللي براي خدمه پخش تلويزيوني با ا براساس نتايج تحقيق، پروازهاي بين. كرده بود، انجام داد
ها، مبلمان و  ها، دوربين نقل كابلو به خودروهاي مورد نياز براي حمل مانده درصد باقي 40را به خود اختصاص دادند و 

هزار و  24ار منجر به انتشپخش تلويزيوني فيفا . هاي الكترونيكي اختصاص داشت انرژي مورد نياز براي فعاليت دستگاه
تن  250هزار و  13ميليون گالن بنزين يا  8/2اكسيد در جو شد كه تاثير آن مشابه با سوختن  كربن دي تن 670
همچنين، فيفا ردپاي كربن در برگزاري مسابقات را مورد بررسي قرار داد كه برق مورد نياز براي . سنگ بود زغال

ها را شامل  هاي تيم هاي آموزش، مسافرت دارندگان بليت و هتل ايتها، س هاي هواداران، ضيافت ها، جشن استاديوم
ميليون گالن  360اكسيد به دست آمد كه مشابه مصرف  ميليون تن كربن دي 72/2در نتيجه، رقمي معادل . شد مي

  . سنگ بود ميليون تن زغال 46/1بنزين يا 
حتي روشن كردن تلويزيون در خانه و . ي استمصرف انرژي، يكي از مهمترين موضوعات مرتبط با رويدادهاي ورزش

طور همزمان  ها نفر به هنگامي كه ميليون. استتماشاي مسابقات نيز با افزايش مصرف انرژي و افزايش كربن در ارتباط 
، ركورد ستاندر انگل. دهد كنند، رشد چشمگير مصرف انرژي رخ مي تلويزيون خود را براي تماشاي مسابقه روشن مي

غربي و انگليس در مرحله نيمه  و مسابقه آلمان 1990ه جام جهاني صرف انرژي در يك برنامه تلويزيوني بافزايش م
. مگاواتي تقاضا را تجربه كرد 800هزار و  2نهايي اختصاص دارد كه طي آن، شبكه سراسري برق انگلستان افزايش 

  . سيد به اتمسفر كره زمين افزوده شوداك دي ها تن كربن شود تا در نهايت ميليون تمام اين موارد سبب مي
  

  ها و اثر بر سالمت ورزشكاران شناسي آالينده آسيب -3-1-2-4
  .  شوند هاي هوا بر انسان بررسي مي در ادامه، اثرات ناگوار آالينده

  )CO2( اكسيد اثرات كربن دي 
در حقيقت سمي نيست، وليكن وجود مقادير اين گاز . بو و با طعم كمي سوزاننده رنگ، بي گازي است بي  اكسيد؛ كربن دي

در افزايش گازهاي  CO2سهم . شود گيرد و باعث ايجاد مسموميت مي زيادي از آن در هوا، جاي اكسيژن را مي
زدايي، مصرف  اكسيد در جهان به ترتيب شامل جنگل منابع افزايش كربن دي. درصد است 64اي زمين در حدود  گلخانه
اكسيد به شكل خطرناكي وضعيت آب و هوايي جهان را تغيير  كربن دي. احتراق گاز هستندسنگ، مصرف نفت و  زغال
  .دهد مي
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تر  اكسيد به خصوص در حين ورزش حساس نسبت به كربن دي برابر 10غيرآسمي  افراد به نسبت آسمي بيماران
با (اسم ناشي از ورزش باشد هاي ايجاد برونكواسپ اكسيد يكي از محرك اين احتمال وجود دارد كه كربن دي. هستند

  ).هاي زمستاني درصد در المپيك ورزش 23ميزان بروز 
  

  )CO( اثرات منواكسيد كربن 
گاز منواكسيد . يابد طعم و به همين دليل، به سرعت در هوا انتشار مي بو و بي رنگ، بي منواكسيد كربن؛ گازي است بي

اندازد و در افراد سالم باعث سردرد،  قلبي و ريوي را به خطر ميكربن در هواي آزاد و به مقدار كم، زندگي بيماران 
دار باعث خفگي و مرگ  هاي بسته و سقف استنشاق اين گاز در محيط. شود زياد و تحريك اعصاب مي سرگيجه، خستگي

يز آن در هوا حتي مقادير ناچ .آيددار تحت شرايط نامناسب به وجود ميهاي كربن اين گاز در اثر احتراق سوخت .شود مي
كند و منجر به  ها برسد را كم مي به دليل تمايل فراوان به تركيب با هموگلبين خون، ميزان اكسيژني كه بايد به بافت

در مناطق شهري، ترافيك سبب افزايش غلظت . شود مسموميت، سردرد، ضربان شديد، سرگيجه، استفراغ و تشنج مي
اين ميزان . رسد ها به باالترين حد خود مي هاي قرمز و در چهارراه ت چراغشود كه ميزان آن در پش منواكسيد كربن مي

 . است ppm100در مناطق آلوده شهري 
  

ميل تركيبي هموگلبين خون، كه عامل انتقال اكسيژن 
 200هاي بدن است با منواكسيد كربن تقريباً  به بافت

از . مرتبه بيشتر از ميل تركيبي آن با اكسيژن است
ار كمي از اين گاز در هواي تنفسي قادر اينرو، مقد

است مقادير زيادي از هموگلبين خون را به كربوكسي 
هموگلبين، كه يك تركيب پايدار است، تبديل كند و از 

هاي بدن  مقدار هموگلبيني كه اكسيژن را به بافت
    . ميرساند بكاهد

  

  

شود و به هموگلبيني كه با منواكسيد  گفته مي )Hb( اكسي هموگلبينبه هموگلبيني كه اكسيژن به آن متصل است، 
  . گويند كربوكسي هموگلبينتركيب شده است، ) COHb(كربن 

  

طور مستقيم  منواكسيدكربن، به
هاي قلب آسيب  نيز به سلول

رسانده و به روند تنگي عروق 
استنشاق . بخشد سرعت مي

فراوان مونواكسيد كربن سبب 
احساس خواب آلودگي، خستگي، 

ي، تار ديدن، افزايش دقت كم
ضربان قلب، تنفس ناهماهنگ، 

  .شود كما و مرگ مي

  هاي مختلف عوارض ناشي از مونو اكسيد كربن در غلظت. 2جدول 
غلظت مونو اكسيد كربن 
 برحسب قسمت در ميليون

  اثرات زمان

 العمل مركز اعصابعكس دقيقه 520
 كاهش تيزبيني و تيزهوشي ساعت 8 30
 سر درد خفيف ساعت 2ـ  4 100
 احساس فشار در پيشاني يا سر درد  ساعت 2ـ  4 200
 سر درد شديد، ضعف و تهوع ساعت 2ـ  4 500

 ساعت 2ـ  3 1000
تيرگي ديد يا امكان بيهوشي، ضربان 

 هاي متناوب شديد قلب با تشنج
   مرگ ساعت 2ـ  1 2000
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بر . شود ونقل و حركت خودروها توليد مي ليان عمليات حمدرصد از منواكسيدكربن منتشر شده در هوا در جر 70بيش از 
  . اين اساس تغييرات ساعتي غلظت منواكسيد كربن در هواي شهر تعيين كننده الگوي ترافيكي شهر است

  
  

در ساعات اوليه صبح و ساعات پاياني  غلظت منواكسيد كربن
روز از حداكثر مقدار خود برخوردار است در صورتي كه در 

در اين گاز آخر هفته و روزهاي تعطيل، غلظت روزهاي 
    .يابدساعات پاياني روز كاهش مي

  

 HbCO، زماني كه ميزان 1عروقي همانند آنژين صدري –مشخص شده است كه افراد مبتال به اختالالت قلبي 
افت كه نشانگان ي قدر كاهش مي ها آن بوده است، زمان ورزش آن ٪2خونشان در اثر استنشاق غيرمستقيم دود، تنها 

تا  4خونشان  HbCOكشند، مقادير  طور مرتب سيگار مي هايي كه به در مقام مقايسه، سيگاري. كرد باليني آنژين بروز مي
  . كنند است، همچون دوندگاني كه در شهر نيويورك تمرين مي 7٪

 باال تراكم ترافيكي با مناطق رد سوار دوچرخه و دونده ورزشكاران گاز منواكسيد كربن در با مسموميت خطر بيني پيش
 وجود اين با. دارد مجاور خود محيط باد جريان و دماي هوا به بستگي آالينده اين حركت و غلظت است، چرا كه دشوار

 درصد 6تا  4شهر  سواران داخل در خون دوندگان و دوچرخه) HbCO(هموگلوبين  كربوكسي غلظت مطالعه يكر د
تواند سبب  بوده و مي سيگار از مدت طوالني كنندگان خون استفاده در ماده اين غلظت با مقايسه قابل كه شدش گزار

 كارايي افت بر هموگلبين كربوكسي غلظت افزايش نشانگرهاي. كاهش كارايي ورزشي ورزشكاران اين رشته شود
مالحظه تعداد هوازي و پالس اكسيژن و افزايش قابل  ، آستانه بيVO2maxبارز  كاهش شاملن ورزشكارا ورزشي

  . است 2ضربان قلب و فشار پالس
در خون محاسبه  HbCOسازمان بهداشت جهاني، ارتباط ميان غلظت آالينده منواكسيد كربن در محيط را با غلظت 

 در .كنند مي ورزش كم شدت با كه است كساني مقادير اين جدول براي. كرده است كه در جدول ذيل ارايه شده است
  .شود ضرب مي 2 عدد بر كند مي ورزش باال شدت با كه فردي در و 2 عدد بر تقسيم مقادير اين حتاسترا حالر د فرد

  

  كنند اثرات منواكسيد كربن بر سالمتي براي افرادي كه با شدت كم ورزش مي. 3جدول 
  غلظت منواكسيد كربن محيط  درصد كربوكسي هموگلبين

 mg/m3  ppm  ساعت 1پس از   ساعت 8پس از   در حالت تعادل
15  9/12  6/3  117  100  
10  7/8  5/2  70  60  
5  5/4  3/1  35  30  
3/3  8/2  8/0  23  20  
7/1  4/1  4/0  12  10  

  

غلظت منواكسيد كربن معادل  با هوايي در يك ساعت مدت به باال شدت با كه فردي كه است اين بر انتظار بنابراين
ppm20 كنند، داراي غلظت  ورزش ميCOHb 6/1 مقادير . اشددرصد در خون بCOHb 7/2  درصد و باالتر منجر به

 انسدادي هاي بيماري(ريوي  ،)مغز عروق شامل(عروقي  قلبي هاي بيماري داراي افراد. شود ايجاد اختالالت رفتاري مي
                                                 
1- Angina pectoris 
2- Pressure pulse  
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 هنگام در خصوص به آالينده اين با صورت مواجه در سالمندان و و سال سن كم كودكان احتماالً و خوني وكم )ريه
  . شوند عالئم تشديد يا مشكل دچار است مكنم ورزش

  
  ) SO2( اثرات دي اكسيد گوگرد 
رنگ و بدبو كه باعـث   شود، گازي است بي كه بيشتر از ديگر اكسيدهاي گوگرد در هوا منتشر مي) SO2(اكسيد گوگرد  دي

منبـع  . كنـد  آمفيزم ميهاي مزمن، آسم و  تحريك مجاري تنفسي به خصوص حلق، بيني و حنجره شده و ايجاد برونشيت
اكسيد گوگرد وقتي  دي. اصلي توليد اين گاز، احتراق گازوئيل و مازوت در منازل، كارخانجات و وسايل نقليه موتوري است

صورت باران اسيدي، باعث خـوردگي فلـزات،    هشود تبديل به اسيد شده و بارش آن ب با بخار آب موجود در هوا تركيب مي
 .شـود  ها مي نيتروژن بر گياهان اثر گذاشته و باعث از بين رفتن آن اكسيد  ن گاز نيز همچون دياي. شود سنگ و پارچه مي

كننده توليـد   هاي فسيلي از منابع ثابت آلوده تدرصد از اكسيدهاي گوگرد به دست بشر در جريان احتراق سوخ 80بيش از 
هاي نفت،  پااليشگاه. درصد است 2 م خودروها تنهادرصد و سه 85هاي برق در حدود  از اين مقدار سهم نيروگاه. شودمي

  . روندشمار مي به احتراقي توليد اكسيدهاي گوگردهاي سيمان نيز از جمله منابع غيرخانههاي ذوب مس و كاركارخانه
تنفس هوايي كه . شود هايي در مغز مي موجب ايجاد واكنش) ppm 2/0(هاي بسيار كم  اكسيد گوگرد حتي در غلظت دي
از اين گاز باشد، در مدت ده دقيقه، موجب افزايش ضربان قلب و سرعت حركات تنفسي  ppm1 وي مقادير كمتر از حا
دهد و گلو و مجاري تنفسي  ظرفيت جاري تنفسي را كاهش مي) 1ـppm 8(گردد و اگر غلظت آن اندكي بيشتر شود  مي

هاي تنفسي، برونشيت و  ي و مسكوني، بيمارياكسيد گوگرد، در هواي نقاط شهر افزايش ميزان دي. شود خشك مي
گردد كه سنتز  سبب مي SO2همچنين . شود ومير مي هاي باالتر سبب مرگ سرطان ريه را موجب گرديده و در غلظت

DNA هاي سفيد خون جلوگيري كرده و در نتيجه به سيستم دفاعي بدن آسيب  مختل شده و از رشد برخي از گلبول
  . سازد وارد مي

استنشاق اين گاز، عصب واگ را در . شود مي حذف بيني از گذر در معموالً كه است سوزاننده گازي گوگرد يداكس دي
اين تنگي . اي به شدت تنگ شود شود لوله نايژه تحريك نموده و در نتيجه باعث مي  يعني پشت زبان،  ناحيه گلويي حلق،

جالب توجه است كه به هنگام استراحت، يعني زماني كه . شود يمنجر به افزايش مقاومت در برابر جريان هوا م 1ها نايژه
دو عامل در . يابد افزايش مي) است Rawمخفف آن (شود، اين مقاومت مسير هوايي  حجم هواي دميده شده بيشتر مي

  : اين فرآيند درگيرند
  . شود اي مي حساس نايژههاي  رسيده به جايگاه SO2؛ كه باعث افزايش حجم كل )VE(افزايش تهويه در دقيقه ) الف
بيني مجراي دفاعي . گردد شود كه از طريق بيني وارد بدن مي باعث كاسته شدن از درصد هوايي مي VEافزايش ) ب

پااليش گازها در بيني، فرآيند . است و به محل پاك شدن هوا از گازهاي حل شدني معروف است SO2مهمي در مقابل 
شود  بنابراين، اين دو عامل باعث مي. كند را در جريان تنفس كامل جذب مي SO2 ٪99بسيار كارآمدي است كه بيش از 

ها  تر درخت ريوي راه يابند و به لحاظ نظري سبب افزايش تنگي نايژه به درون اجزاي عميق SO2تا حجم بيشتري از 
  . شود مي

دهد كه اگر در جريان  منطقي نشان ميشود، اطالعات ياد شده در باال به لحاظ  مي VEجا كه ورزش باعث افزايش  از آن
  افزايش يابد، Rawافزايش خواهد يافت و اگر  Rawاستنشاق شود،  SO2يك مسابقه سنگين ورزشي، يا رقابت ورزشي، 

  . به لحاظ نظري منطقي است كه اجراي بدني آسيب خواهد ديد، زيرا بايد از تهويه بيشينه كاسته شود

                                                 
1- Bronchoconstriction 
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بر اجراي ورزشي زير بيشينه در افراد بزرگسال سالم گزارش  SO2درباره آثار استنشاق گر، نتايج ذيل را  چندين پژوهش
  : اند كرده

ها ديده  داري در كاركرد ريه اندك، كاهش معني SO2، پس از قرار گرفتن در معرض )و نه همه(در برخي افراد  
  . شده است

  . در هر ميليون است SO2واحد  3تا  1آستانه آثار بر اجرا بين  
 –باشد، باعث كاهش جريان تنفسي، پااليش نايي ) ppm 5(واحد در هر ميليون  5هوا  SO2چه مقدار  چنان 

  . شود هاي كاركرد ريه مي اي مخاط و ديگر شاخص نايژه

 شدت متوسط با هاي فعاليت در كه باشد وجود داشته دهاني تنفس است الزم انسان سالمتي بر سوء اثرات ايجاد براي
- ppm 2000ريوي  عملكرد بر تأثيرگذاري براي الزم غلظت حداقلم، سال در افراد بالغ و .دارد وجود اراديغير طور به

در هنگام ورزش به دليل نفوذ . شود مي ايجاد برونكواسپاسم استراحت حال در افراد در آستانه اين از باالتر. است 1000
  . شود تر اثرات آن شديدتر بارز مي ايي عميقاكسيد گوگرد به داخل دستگاه تنفسي و مجاري هو بيشتر دي

ها  آن. تر هستند ، حساسSO2ها، ناشي از  در مقايسه با افراد غيرمبتال، عموماً به آثار تنگي نايژه  افراد مبتال به آسم،
افراد . دشون مي) اي اسپاسم نايژه(در هر ميليون، دچار گرفتگي نايژه SO2 واحد  5/0تا  2/0هنگام استنشاق هواي حاوي 

قرار گيرند تا چنين چيزي را تجربه كنند، و به ) ppm(در هر ميليون  SO2واحد  2غيرآسمي نوعاً بايد در معرض بيش از 
 در ورزش دقيقه 5از  پس حتي بيماران آسمي. در هواي شهرهاي بزرگ باشد SO2آيد كه اين حد از  ندرت پيش مي

. شوند مي) افزايش ٪100تا (دچار افزايش مقاومت مجاري هوايي  ppm 500معادل با  گوگرد اكسيد ديت غلظ با محيط
 با معموالً شود، مي محسوب ورزش هنگام در خصوص به آسمي براي بيماران مهم اي اكسيد گوگرد آالينده گرچه دي

  . باشد نمي ساز مشكل نرمال ريوي عملكرد با و سالم در ورزشكاران شهرها هواير د معمول هاي غلظت
 آسم بيماري هستند، عالئم آسم سابقه بدون م كهسال افراد در است ممكن باال، بسيار هاي غلظت در گوگرد سيداك دي
 بيماري ريه، دفاعي هاي مكانيزم در شده ايجاد تغييرات در اثر آالينده اين با مدت طوالني تماس در. سبب گردد را

 قلبي هاي بيمارير دچا افراد .شود  تشديد ن بيمارياي عروقي -ي قلب بيماري وجود صورت در و شده ايجاد ريوي
استنشاق اين گاز  .ترند حساس گوگرد، اكسيد دي اثرات اين به و سالمندان كودكان و ريه مزمن هاي بيماري و عروقي

) در هواي گرم و مرطوب SO2نسبت به تنفس (ها  تر و شديدتر نايژه در هواي سرد و خشك باعث گرفتگي سريع
  . شود مي

  
  

  ) NOx( اثرات اكسيدهاي نيتروژن 
از نظر آلودگي حائز اهميت  NO2و  NOدو اكسيد  ها آنهفت گونه اكسيد براي نيتروژن شناسايي شده است كه در بين 

اي رنگ و بدبو  زي است قهوهشود، گا نيتروژن كه بيشتر از ساير اكسيدهاي نيتروژن در هوا منتشر مي  اكسيد دي. هستند
اين گاز . شود كنند وارد هوا مي سوز استفاده مي وسايل نقليه موتوري و كارخانجاتي كه از موتورهاي درون وسيله كه به

. گردد ها شده و موجب بروز خستگي مفرط و افزايش موارد بيماري مي هاي عمقي ريه ها و قسمت باعث تحريك چشم
  .كند عالوه بر اين به گياهان نيز صدمات زيادي وارد مي

. ها شود تواند سبب ابتال به برخي سرطان بخش است و مي براي سيستم تنفسي انسان زيان) NO2(د نيتروژن اكسي دي
به  NOليكن با اكسيد شدن . اي بر سالمتي انسان نداردهايي كه در اتمسفر وجود دارد اثر شناخته شده اين گاز با غلظت

NO2 عالوه بر . شودفراهـم ميدود فتوشيميايي  نه تشكيل مهد زميها در مجاورت نور خورشيو تركيب با هيدروكربن
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شود كه در نهايت منجر به توليد اسيـد نيتـريك مي) OH0(ل راديكالي د نيتروژن در تركيب با هيدروكسياكسي اين، دي
ان بر سالمتي انس NO2با اين وجود، هنوز اثر مستقيم و منفرد . باردهاي اسيدي بر سطح زمين مي به صورت باران

  . مشخص نشده است
  

  

بخش در قسمت بااليي جو  اين گازهاي زيان
هنگامي كه سطح زمين و در . كنند تجمع مي

نتيجه هواي مجاور آن به اندازه كافي سرد شود، 
زماني كه مه توليد شده با . گردد مه تشكيل مي

هواي آلوده مخلوط شود، توليد مه ـ دود 
  . باشد مينمايد، كه براي سالمتي بسيار مضر  مي
  

  HC + NO2 + hv مه ـ دود فتوشيميايي 
  

 
ساز اصلي  ها زمينه گازهاي آالينده خروجي از اگزوز اتومبيل. 53شكل 

  .ايجاد مه دود فتوشيميايي در شهرها هستند
  

قرار هاي مزمن يا بيماري انسداد ريوي نسبت به آثار نامطلوب  هاي تنفسي، همانند برونشيت افراد مبتال به بيماري
با غلظت زياد استنشاق شود، آن گونه كه در سوانح كشاورزي  NO2زماني كه . تر هستند حساس NO2گرفتن در معرض 
  . سال پايدار بماند 5/13تا  5/2ها ممكن است بين  دهد، اختالل در كاركرد ريه يا صنعتي رخ مي

  

اين اختالالت شامل كاهش مدت زمان تحمل 
. فعاليت استورزش و تنگي نفس در جريان 

در ) از جمله ورزشكاران(قرار گرفتن افراد سالم 
واحد در هر  7/2تا  4/0(اندك  NO2معرض 
تاثير نامطلوبي بر اجراي بدني در جريان ) ميليون

در حقيقت، به نظر . ورزش زير بيشينه ندارد
رسد كه تنفس اين گاز به مقدار اندك باعث  مي

و ناراحتي خفيف مسيرهاي فوقاني تنفسي 
اي  هاي نايژه تخريب فعاليت مخاطي لوله

  . شود مي

  
اثرات حاد و مزمن ناشي از اكسيدهاي نيتروژن بر بدن انسان . 54شكل 

  هاي اثر اين آالينده و كانون
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  ها اثرات هيدروكربن 
گروه آليفاتيك و  طور كلي به دو هگيرند كه ب تركيبات آلي كه تنها داراي هيدروژن و كربن هستند، هيدروكربن نام مي

  . شوند آروماتيك تقسيم مي
  هاي آليفاتيك  هيدروكربن) الف

دهند و  هاي زياد واكنش نشان مي هاي آليفاتيك در حضور نور خورشيد با اكسيد نيتروژن در غلظت گروه هيدروكربن
هاي آليفاتيك توليد  هيدروكربن. آورند وجود مي هرا ب )O3(و ازن ) PAN(مانند پراكسي استيل نيترات  ههاي ثانوي آالينده

  . براي سالمت انسان و جانوران خطرساز نيستگرم بر مترمكعب  ميلي 326شده تا حدود 
  هاي آروماتيك هيدروكربن) ب
زا هستند، يا از بنزن  ها بالقوه سرطان هاي آروماتيك كه از لحاظ بيوشيميايي و بيولوژيكي فعال و برخي از آن هيدروكربن 

هاي  افزايش ميزان ابتال به سرطان ريه در نواحي شهري به هيدروكربن. شوند د و يا به آن مربوط ميان مشتق شده
. ستا ها زاترين هيدروكربن بنزوپيرين، سرطان. ها نسبت داده شده است اي خارج شده از اگزوز اتومبيل چندهسته

  .دان زاي ضعيف بنزاسفنانتريلين، بنزوانتراسين و كريزين هم مواد سرطان
   

  اثرات ذرات معلق و گرد و خاك 
ها نفوذ كنند، كه در اين  كننده داشته و يا در داخل شش ذرات استنشاق شده ممكن است در مجاري تنفسي اثر تحريك

از ديگر اثرات نامطلوب ذرات و . ها و ايجاد اختالالتي در اعمال تنفسي وجود دارد حالت احتمال بروز عوارضي در شش
گرد . بار است اي است كه براي سالمت بسيار زيان كننده گرد و خاك از مواد آلوده. باشد كاهش ميدان ديد ميگرد و غبار، 

هاي  هاي گياهان و پشم حيوانات باشد و سبب واكنش ها، گرده ها، قارچ ها، باكتري و خاك ممكن است ناقل ميكروب
 وقوع طوركلي به. و حمالت آسمي را در پي داشته باشد فيزيولوژيك در برخي افراد شود و آبريزش بيني، التهاب پوست

 همين امتداد در ايران هم كشور كه آسياست شرق تا آفريقا شمال كمربند در طبيعي پديده يك گرد و غبار هاي وفانت
  . دارد قرار كمربند

  :ددسته تقسيم كر دو توان به ذرات معلق آالينده را مي
 

ها يا صنايع مولد غبار يافت  مانند ذرات معلقي كه در مجاورت جاده (PM10) ذرات درشت قابل استنشاق  .1
 10ذرات معلقي كه قطرشان  .تميكرون اس 10ميكرون و كوچكتر از  5/2شوند و قطرشان بزرگتر از  مي

توانند از بيني و گلو بگذرند و به عمق  مي ميكرون يا كمتر است، خطر بيشتري براي سالمت دارند، زيرا عموماً
ها اثر بگذارد و پيامدهاي   تواند بر قلب و ريه  استنشاق اين ذرات مي. ها و حتي گاهي جريان خون وارد شوند ريه

 .بهداشتي وخيمي ايجاد كند
رون يا كمتر ميك 5/2ند و قطرشان شو يدود يافت م مانند ذرات معلقي كه در دود و مه (PM2.5) متوسطذرات  .2

شوند يا در نتيجه واكنش  هاي جنگلي وارد هوا مي سوزي منابعي مانند آتشطور مستقيم از  اين ذرات يا به. است
ها در  اندازه اين ذرات با توانايي آن. دگيرن ها، صنايع و خودروها در هوا شكل مي گازهاي خروجي از نيروگاه

ه حدود زند كه ساالن سازمان بهداشت جهاني، تخمين مي. رساني به سالمت انسان ارتباط مستقيم دارد آسيب
 . دهند هزار نفر در جهان به علت اين آالينده جان خود را از دست مي 800
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دانشگاه علوم پزشكي  غيرواگيرهاي  پژوهشكده پيشگيري اوليه از بيماري طبق نتايج تحقيقات صورت گرفته در
ه قرار گرفتن در تحقيقي كه روي نوجوانان ساكن در نواحي مختلف شهر اصفهان انجام شد، نشان داد ك ؛اصفهان

اين مقاومت سبب افزايش استعداد . شود معلق سبب افزايش مقاومت به انسولين مي ويژه ذرات هاي هوا به معرض آالينده
ابتال به ديابت  خطرزايعنوان يك عامل  هاي هوا به در واقع قرار گرفتن در معرض آاليندهشود،  مقاومت به ديابت مي

  .شناخته شده است
  

ارتباط ميان افزايش غلظت ذرات  رو شكل روبه
معلق و افزايش احتمال ريسك سالمتي را 

طور كه در  همان. دهد براي انسان نشان مي
شكل مشخص است، با افزايش غلظت 

ميكروگرم بر  40به  20معلق از  ذرات
، احتمال )برابر شدن 2يعني (مترمكعب 

خواهد بود و در صورتي كه  ٪5 ريسك تقريبا ً
ميكروگرم بر  80به  40علق از م ميزان ذرات

احتمال   ،)برابر 2(مترمكعب افزايش يابد 
  ). برابر 3يعني (خواهد رسيد  ٪15ريسك به 

  

  
ارتباط ميان تغييرات غلظت ذرات معلق و احتمال ريسك . 55شكل 

  سالمتي
  

  )O3(اثرات ازن  
ازني . شود كننده مصنوعي نيز محسوب مي آلودهشود، اين گاز يك  طور طبيعي در هوا يافت مي نظر از ازني كه به صرف

دود مخلوط شده است، معجوني خطرناك از  هاي فتوشيميايي تشكيل شده و با تركيبات شيميايي مه كه از طريق واكنش
هاي پايين ازن براي استفاده به عنوان تصفيه هوا و آب فوايد  از طرف ديگر، توليد غلظت. سموم است و نبايد تنفس شود

ريزي و  ازن گاز محرك دستگاه تنفسي انسان است و غلظت زياد آن باعث خون. ها ارائه نموده است ري را به انسانبسيا
  . گردد تورم شش مي

بيشترين سطوح طبيعي موجود . باشد مي./. ppm 5 ./.- 3هاي متوسط ازن بيرون از ساختمان در يك منطقه يبن  غلظت
ها  هايي كه مردم براي تعطيالت و رفع خستگي به آن طق كوهستاني، مكانها و منا در كنار ساحل درياها، جنگل

 ه دليلب شود ايجاد مي وفان به همراه رعد و برق بهاريتپس از يك  ي كههواي تازه و نيروبخش. شود روند، يافت مي مي
وا، باعث تغيير اثر اشعه تغيير ميزان ازن در ه .همين دليل استه شويي ب كن لباس بوي خشك. باشد توليد طبيعي ازن مي
ميزان ازن در . شود باال رفتن شدت اشعه خورشيد، باعث افزايش ميزان سرطان پوستي مي. شود خورشيد بر انسان مي

كند و  در انسان، استنشاق ازن، كاركرد ريوي را تضعيف مي. هاي فصل زمستان است برابر بيشتر از ماه 5تا  4تابستان 
  :شود، چرا كه اين حاالت در هنگام ورزش كردن شديدتر مي. شود ميموجب اختالل سيستم تنفس 

   

  . يابد مقدار مطلق ازن استنشاق شده افزايش مي •
  ).يعني جذب گازها به هنگام تنفس آرام از بيني(افتد  عمل تميز كردن بيني به خطر مي •
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ت تعامل با عوامل محيطي محلي همچون هايي باشد كه به عل هاي اصلي هوا، ازن ممكن است از آالينده در بين آالينده
تواند تا سطوح بسيار بااليي در روزهاي آفتابي تابستان افزايش  طوري كه ازن مي دما، مستعد بيشترين تغييرات است، به

  . شود تر مي ها وخيم اين موضوع با افزايش ترافيك اتومبيل. يابد
ميزان . آثار بسيار نامطلوبي بر دستگاه تنفسي انسان دارد  ها، لبراساس تحقيقات انجام شده، گاز ازن حاصل از دود اتومبي

ها را دچار  هاي آن ها در ورزشكاران شود و توانايي تنفسي ريه تواند موجب كاهش ظرفيت تنفسي ريه باالي گاز ازن مي
شي خود با مشكل هاي ورز در نتيجه، در تمرينات و فعاليت. شود تنگي نفس و انقباضات قفسه سينه مي  خس سينه، خس

  . مواجه خواهد شد
عالوه بر تحريك و . تواند ظرفيت تنفسي را در طول قرارگيري غيرفعال كاهش دهد ازن محركي تنفسي است كه مي

مكانيزم . ترين عاليم قرارگيري در معرض ازن، سفت و سخت شدن سينه به هنگام تنفس است ها، از رايج اسپاسم نايژه
ها و پاسخ التهابي به  اسخ التهابي در بافت ريه است كه با باال رفتن سطح آزادسازي نوتروفيلديگر، آسيب اكسايشي و پ

  . هنگام قرارگيري در معرض ازن همراه است
  

خطر ازن را  سازمان بهداشت جهاني، آستانه بي
 8ميكروگرم در مترمكعب با ميانگين  120

ساعت قرارگيري در محيط اعالم كرده است و 
) EPA(زيست آمريكا  از محيط آژانس حفاظت

واحد در ميليون  075/0نيز آن را معادل 
)ppm ( ساعت قرارگيري در  8با متوسط

  . محيط دانسته است
ميزان ازن در حوالي نيم روز، در طول سال، به 

 5تا  4رسد و مقدار آن در تابستان  اوج خود مي
  . هاي زمستان است برابر بيش از ماه

  
  روز  وزانه ازن در ساعات شبانهنوسانات ر. 56شكل 

  

شود و بر تعداد نشانگان باليني مورد  كند و موجب اختالل سيستم تنفسي مي ، كاركرد ريوي را تضعيف ميO3استنشاق 
  : زيرا  شود، تر مي ها در جريان ورزش وخيم اين پاسخ. افزايد شكايت مي

   يابد؛ استنشاق شده افزايش مي O3مقدار مطلق ) الف
  يابد؛  نواختي تهويه در سرتاسر بافت ريه افزايش مييك) ب
  . افتد به خطر مي) يعني جذب گازها به هنگام تنفس آرام از بيني(عمل تميز كردن بيني ) پ

  

واحد در هر ميليون، طي يك ساعت  12/0را به ميزان  O3استانداردهاي فدرال اياالت متحده، قرار گرفتن در معرض 
هايي كه تاكنون در مورد اثرات ازن بر  پژوهش. زن در برخي از شهرها از اين ميزان بيشتر استمقدار ا. داند مجاز مي

  : سازند هاي مهم ذيل را در مورد تاثير ازن بر ورزش آشكار مي سالمت ورزشكاران انجام شده است، واقعيت

: ورزشي عبارت بود از گزارش شده در جريان سه تحقيق) به ترتيب رخداد كمتر(ترين نشانگان باليني  رايج 
در اين مطالعات از . ، تهوع، سر درد، احتقان سرفه)حلق(خلط بيش از حد، خارش گلو   سرفه، تنفس سطحي،

  . كند واحد ازن در هر ميليون بود و حكايت از سمي بودن ازن مي 3/0تا  12/0هوايي استفاده شد كه حاوي 
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هاي  واحد در هر ميليون است، تخريب شاخص 24/0 تا 12/0در جريان ورزش و زماني كه غلظت ازن بين  
PFT دهد رخ مي .  

واحد در هر ميليون بود، مشاهده شد كه اجراي ورزش استقامتي كاهش  35/0و  24/0هنگامي كه غلظت ازن  
واحد در هر ميليون، تغييري در  18/0و  12/0واحد در هر ميليون يا  30/0و  15/0هاي  اما در غلظت  يافت،

  . رزشي ديده نشداجراي و
  ساعت ورزش، 2شد و پس از  واحد ازن در هر ميليون استنشاق مي 35/0دقيقه ورزش، در حالي كه  50پس از  

متغير فيزيولوژيكي كه رابطه نزديكي  – VO2max  شد، واحد ازن در هر ميليون استنشاق مي 75/0در حالي كه 
  . كاهش داشته است –با اجراي استقامتي بيشينه دارد 

. در جريان ورزش سبك، حساسيت دانشجويان مرد عادي پيش دانشگاهي همچون ورزشكاران استقامتي است 
نفسه، واكنش فرد را به قرار گرفتن در معرض ازن تغيير  دهد كه تمرين بدني في اين موضوع نشان مي

هاي  خيلي زياد را براي دوره VEتوانند  جا كه ورزشكاران استقامتي بسيار ورزيده مي از آن  با وجود اين،. دهد نمي
 EDگذارند، زيرا  به نمايش مي PFTاختالل شديدي در   هاي پايين ازن، طوالني مدت حفظ كنند، در غلظت

  . ها بسيار زياد است آن
واحد ازن در هر  ٪30ركاب زده بودند و در عين حال  VO2 max ٪65ساعت با  1ميان مردان سالمي كه مدت  

توان حدس زد كه اين اختالف بزرگ در  مي. هاي آشكاري مشاهده شد ده بودند، تفاوتميليون استنشاق كر
ها ممكن است به دليل وجود تفاوت در كنترل عمق و تواتر تنفس  خصوص اجراي ورزشي در بين آزمودني

  . باشد
  . ه استبا وجود محدود بودن تعداد مطالعات، هيچ گونه تفاوت نژادي در خصوص حساسيت به ازن ثابت نشد 

هاي  ها به دليل تحريك گيرنده اي و ريه آشكار است كه آثار ازن بر مجاري نايژه  به لحاظ آناتوميكي و فيزيولوژيكي،
در ناحيه گلوگاهي ناي است كه در پشت زبان واقع شده و همين، به نوبه خود سبب ) يعني حساس به ازن(آور  التهاب

اين پاسخ عصبي شيميايي، . شود و عمل بازدارندگي غيرارادي دمي مي پذيري بيش از حد در عصب واگ حالت تحريك
كه پيامد آن كاسته شدن از مقدار   شود، هنگام قرار گرفتن در معرض ازن و ورزش، منجر به تنفس سريع و سطحي مي

س به هم باعث افزايش احساس تنگي نف  اين دو عامل به روي. رسد هاي هوايي مي هواي محيطي است كه به كيسه
  . شود هنگام ورزش كردن مي

. برزو كرد كه در متون پزشكي بسيار با اهميت تلقي شد O3، واكنش ديگري بر اثر قرار گرفتن در معرض 1990در دهه 
در حالت استراحت، قرار گرفتن در . عفونت يا ماده محرك  يعني واكنش بدن به آسيب،. اين واكنش همان التهاب است

هاي التهاب در حفره  و ميانجي 1هاي نوتروفيل شود كه باعث توليد سلول يرات بيوشيميايي ميمنجر به تغي O3معرض 
ازن استنشاق شده به هنگام تنفس آرام از بيني، در نواحي  ٪40شود، زيرا كه بيش از  بيني و مجاري فوقاني تنفسي مي

  . شوند ياد شده جمع مي
  
  

                                                 
1  - Neutrophil هاي خون از اين نوع  درصد گويچه 70تا  60، نوعي گويچه سفيد متوسط با هسته سه قسمتي يا چهار قسمتي و سيتوپالسم، بين

 . است
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  اثرات آزبست 
هاي ضد حريق و مواد عايق از قبيل پشم شيشه، لنت  معدني است كه براي تهيه لباسنسوز نوعي سنگ  آزبست يا پنبه

شوند و  ها انباشته مي اين ذرات ريز آزبست در محيط شهري در نايژه. گيرد ترمز و صفحه كالچ مورد استفاده قرار مي
هان استفاده از آزبست در لنت به همين دليل در بسياري از كشورهاي ج. شوند هاي ريوي و سرطان مي منجر به بيماري

  . ترمز و نيز استفاده از پشم شيشه ممنوع شده است
  

  

 
آزبستوزيس، بيماري ناشي از مسموميت با . 57شكل 

  .آزبست است

 
آزبست، سيليكاتي چهاروجهي است كه به شكل . 58شكل 

  .رود كار مي ها به اليافت در ساخت عايق
  

  

 5/0ها كمتر از  اين ذرات نامرئي كه قطر آن. تبديل شود رويتييار ريز و غيرقابل تواند به ذرات بس مي الياف آزبست
با گذشت زمان اين ذرات . مانند جا مي كنند و براي هميشه در آن نفوذ مي ششميكرون است، در هنگام تنفس به اعماق 

 تمامكه  شوندمزوتليوماو يا بيماري  سرطان ريه، آزبستوسيسهاي  توانند سبب بيماري م خود ميبر اثر تحريكات مداو
 .شوند ها در نهايت به مرگ منتهي مي آن

اين آالينده با هر بار ترمز كردن اتومبيل . درصد آزبست وجود دارد 30تا  5داخل كشور، هاي توليد  در لنت ترمز اتومبيل
 .گردد دچار سايش و آزادسازي در هواي اطراف مي

  
  )UV( بنفش ياشعه ماورا 

كيلـومتري بـاالي    30اليه ازن كه در ارتفـاع  . بنفش يك بخش طبيعي اما خطرناك از انرژي خورشيد است اشعه ماوراي
كاهش چشمگير اليه . كند اي از اين اشعه به زمين جلوگيري مي در اليه استراتوسفر قرار دارد، از ورود بخش عمده زمين

هاي فصلي بارزي  از آن زمان دانشمندان كاهش. بر فراز قطب جنوب مشاهده شد1980بار در اواسط دهه  ازن براي اولين
ـ تخري. اند كرده تأييداز اليه ازن را در قطب جنوب  هـا در خصـوص سـالمت و اثـرات      يب اليه ازن موجب تشديد نگران

از . باشـد  سبب بسياري از مشكالت مختلف بهداشتي مـي  UVاشعه . شده است UVناشي از افزايش اشعه  زيستي محيط
 UVدر مناطقي از جهان كه تخريب اليـه ازن اتفـاق افتـاده اسـت، افـزايش اشـعه       . جمله سرطان پوست و آب مرواريد

در مناطقي كه آلودگي هوا زيـاد اسـت، افـزايش اشـعه     . دهد ن و جانوران خشكي و آبي را در معرض خطر قرار ميگياها
UV تواند كيفيت هوا را بدتر كند مي .  
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ورزشي را) عملكرد
وجود يك آاليند 
تواند بر هموستاز ي

ممكن است ظرفي

ب افـزايش  
 نيتــروژن   

توليـد  (رار  
 انتشــارات 

و ) ـيميايي 
ــطحي   سـ
 انسـان در    
ـبب بـروز   
 بهداشــتي 

  

مدت و عد ني
ص و لباس م

تواند افراد مي

ورزش در هو
ها وا، فشارآفرين

هاي هوا الينده
   

نح. 4جدول 
  لعه

ه آالينده
هآالينده

تواتر تنفس
عملكرد ر

هاي آلرژي
نايژه تنگ
حداكثر اك

ع(اجراي 
به دليل 
مغز نمي

آالينده م  

سبب UVشعه 
ش اكســيدهاي 
ركيبات آلي فـر
گــزوز خــودرو، 

اي شـه و حالل
ــد ازن  ش توليـ

قـرار گـرفتن  
زن سطحي سـ
 از مشــكالت 

 

ر گرفتن طوالن
دهاي مخصوص
اران و ساير ا

پيامدهاي و -
ي موجود در هو

با وجود اين، آال
. افزايش دهند

يستم مورد مطالع
  ايمني

  تنفسي

  عصبي

 عروقي - قلبي 

افزايش ا
واكــنش
توسط تر
ثانويــه اگ
صنعتي و
ــزايش افـ

. شود مي
معرض از
بســياري

 .شود مي
  

قرار
پماد
ورزشكا

  

3-1-3-
هاي آالينده

. گذارند مي
در خون را 

  

سي
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مر اين ا. پذيرترين افراد جامعه هستند ورزشكاران با توجه به انجام مكرر تمرينات ورزشي و نيازهايشان از جمله آسيب
  : ها به شرح زير است هاي متفاوتي دارد كه برخي از آن دليل

كنند و شدت و عمق هوايي كه به  مقدار بيشتر هوايي كه ورزشكاران در طول تمرينات ورزشي استنشاق مي .1
اين ميزان در يك دونده . يابد برابر افزايش مي 10هنگام انجام تمرينات ورزشي، مصرف هوا . فرستند ها مي ريه

  . برابر هم برسد 20تواند به  استقامت حتي ميدوي 
تنفس مداوم از . شود با وجود استنشاق بيشتر هوا در تمرينات ورزشي، هواي استنشاق شده به خوبي تصفيه نمي .2

معلق در هوا به  نتيجه اين امر، ورود بيشتر ذرات. رساند راه دهان، به مكانيزم تصفيه هوا از راه بيني آسيب مي
چك شدن حجم مجاري تنفسي خواهد بود كه ابتال به امراض تنفسي و حتي سرطان، از عواقب ها و كو ريه

دويدن در هواي آلوده مناطق شهري به مدت   ،»انجمن ريه آمريكا«براساس تحقيقات . نهايي آن خواهند بود
  . دقيقه، معادل كشيدن يك پاكت سيگار است 30

اي به  هاي ورزشي تاثير واژگونه ركرد قلبي و تنفسي ورزشكاران هنگام تمرينهاي ذيل بر كا تواند از راه هواي آلوده مي
  : جاي گذارد
  : ها از طريق فرمول ذيل اي تنفسي و بنابراين افزايش استنشاق آالينده افزايش حجم دقيقه 

  

  

  . گيرد تنفس دهاني كه در اين صورت، سازوكار تصفيه گذرگاه بيني مورد استفاده قرار نمي 
  . شود ها مي ها تا عمق ريه سرعت جريان هوا كه منجر به دميدن آالينده افزايش 
 . ها است هايي همانند قلب و ريه ها كه علت آن به حداكثر رسيدن كاركرد اندام افزايش حساسيت به آثار آالينده 

  

آن دسته از ورزشكاران استقامتي كه ممكن است بر اثر هواي 
  : د، عبارتند ازآلوده بيشتر تحت تاثير قرار گيرن

  )كيلومتر و ماراتن 10(دو استقامتي  
  اي  روي مسابقه پياده 
  اي سواري مسابقه دوچرخه 
  فوتبال 
  هاكي روي چمن  
  قايقراني 
  گانه سه 

  

 

   

 محتواي آلودگي= تهويه  ×غلظت آالينده  ×زمان 
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طور  بررسي ركوردهاي المپيك و جهاني نشان داد كه آثار وارد بر عملكرد ورزشكارتن بر اثر آلودگي هوا، به
در المپيك پكن و در مسابقات داخل سالن، كه تا حدي تصفيه هوا توام با كنترل آب . يض استبرانگيزي ضد و نق بحث

اين موضوع نشان . سواري پيست شكسته شد هاي شنا و دوچرخه شد، چندين ركورد جهاني در رشته و هوا انجام مي
از . بوده است مؤثرهاي انساني  دهد كه پيشرفت مداوم در تمرين و فناوري در توسعه و به حداكثر رساندن قابليت مي

سوي ديگر، در مسابقات دو در هواي آزاد، شايد اين نكته جالب توجه باشد كه در حالي كه ركوردهاي المپيك در 
ركوردهاي المپيك مربوط به مردان شامل . مسابقات متعددي شكسته شد، اما ركوردهاي جهاني بسيار كمي شكسته شد

از اين ميان، تنها . كيلومتري بودند 50هزار متر، همراه با ماراتن و مسابقه راهپيمايي  10و  هزار 5، 200، 100هاي  رقابت
بخش زنان، ركوردهاي المپيك شامل دوي با مانع . متر ركوردهاي جهاني بودند كه شكسته شدند 200و  100هاي  زمان

  . ر دوي با مانع ركورد جهاني شكسته شدكيلومتر بودند، كه فقط د 20هزار متر و راهپيمايي  10هزار متر، دوي  3
در رابطه با تمرين ورزشي اثبات اين نكته كه آيا سازگاري نسبي يا كامل با آلودگي هوا ممكن يا حتي مطلوب است 

  .دهد هاي هوا را با استاندارد مربوطه نشان مي جدول ذيل، اثرات آالينده. بسيار دشوار است
  

  هاي شاخص هوا  حد مجاز و اثرات آالينده. 5جدول 
  آثار اوليه  حد مجاز براي سالمت انسان  آالينده

 24ميكروگرم در مترمكعب، ميانگين  1000  ذرات جامد معلق
  ساعت

هاي  آثار متناسب به اندازه، ذرات، جرم و تركيب آنها به همراه ويژگي
 3تا  1ميكروگرم افزايش ذرات معلق موجب  10هر . شخصي متفاوت است

اي است كه  عملكرد اين ذرات به گونه. رگ و مير خواهد شددرصد افزايش م
شوند، وارد دستگاه گوارش شده و  ذراتي كه در قسمت گلو و حلق گرفته مي

ذراتي كه . گردند، مگر آنكه وارد خون شوند در مدت نسبتاً كوتاهي دفع مي
شوند به وسيله موي مانندها ومخاط از جريان هواي تنفسي جدا  وارد ناي مي

ها  ذراتي كه به برونش. يابند شوند و در نهايت به دستگاه گوارش راه مي يم
  .شوند برسند خيلي كندتر حذف مي

  حالت خفگي  التهاب، :حلق و بيني مجراي در رسوب ):ميكرومتر 5- 10( درشت •
ها، حالت  اسپاسم برونش: ها رسوب در ناي و برونش): ميكرومتر 3- 5(ريز  •

  خفگي و برونشيت
  ها، التهاب رسوب در آلويول): ميكرومتر 3كمتر از ( بسيار ريز •

اكسيدهاي گوگرد 
)SOx(  

 ppm(ميكروگرم در مترمكعب  2620
  ساعت  24، ميانگين )1/0

ها  ها و اسپاسم گاز بسيار حالل كه سبب تحريكات تنفسي، تنگي نايژه •
  . است

افزايش حساسيت در افراد مبتال به آسم به خصوص در هواي سرد و  •
 خشك 

بيماران آسمي . هاي بيني و دستگاه تنفسي است سوزاننده مجاري و مخاط •
ترند، به ويژه در  مرتبه بيشتر از افراد غيرآسمي به اين آالينده حساس 10

افزايش غلظت ميزان خطر  mg/m310تقريباً به ازاء هر . هنگام ورزش
درصد و 8/0يعني ميزان خطر قلبي و عروقي . يابد درصد افزايش مي4/0

درصد خطر سكته قلبي همچنين ميزان خطر انسداد مزمن ريوي 64/0
  .يابد درصد افزايش مي46/0

اكسيدهاي نيتروژن 
)NOx(  

، )ppm 5/0(ميكروگرم در مترمكعب  938
  ساعت 24ميانگين 

، )ppm 2/0( ميكروگرم در مترمكعب 3750
  ساعت 1ميانگين 

  . گاز حالل كه در مجاري حلق و بيني جذب شدني است •
  ها، تحريكات تنفسي  قص عملكرد ششن •
 . هاي ريوي بلندمدتي ايجاد كند تواند آسيب دوزهاي باال و حاد مي •

   .محرك چشم، حلق، سينه و تنگي نفس است •
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منواكسيد كربن 
)CO(  

، )ppm 50(ميكروگرم بر مترمكعب  57.5
  ساعت  8ميانگين 

، )ppm 75(ميكروگرم در مترمكعب  3/86
  ساعت  4ميانگين 

، )ppm 125(ميكروگرم در مترمكعب  144
  ساعت  1ميانگين 

براي تركيب با ) برابر بيشتر از اكسيژن 230در حدود (ميل تركيبي باال  •
هموگلوبين كه منجر به كاهش ظرفيت حمل اكسيژن و تضعيف 

  . شود عملكرد دايمي قلبي و عروقي مي
  . است هاي دايمي قلبي و عصبي، نهايتاً در دوزهاي باال كشنده آسيب •

  ها آيرسل

 ppm(ميكروگرم در مترمكعب  8000
  ساعت 4، ميانگين )4/0

 ppm(ميكروگرم در مترمكعب  1200
  ساعت  2، ميانگين )6/0

 ppm(ميكروگرم در مترمكعب  1400
  ساعت  1، ميانگين )0.7

هاي تنفسي و قلبي عروقي  طور بالقوه و وسيع و تغييرپذيري در پاسخ به
  سابقه آلرژي يا آسم براساس نوع آالينده،

  ازن
)O3(  

 8ميكروگرم در مترمكعب، ميانگين  120
  )WHOاستاندارد (ساعت 
ppm 075/0  ساعت  8با ميانگين

  )EPAاستاندارد (

، )ريه(محدوده وسيعي از عوارض تنفسي شامل تحريك يا سوزش  •
  ها، التهاب، تنگي نفس و كاهش عملكرد ريوي  اسپاسم برونش

پيشنهادي براي آسيب بارز حين فعاليت  4/0تا  ppm 2/0آستانه  •
 ورزشي

سبب تحريك و آزار دستگاه تنفسي، كاهش عملكرد ريوي، تشديد آسم  •
هاي  ها، التهاب و تخريب ريه و افزايش احتمال به عفونت و آلرژي

تواند سبب  مي ppb 100مواجه با ازن با غلظت . شود تنفسي مي
درجه، سبب افزايش  35افزايش دماي . كاهش عملكرد ريوي شود

  .شود اثرات منفي ازن مي
  

برابر افزايش يابد و ذرات معلق،  20تا  10تواند  در هنگام فعاليت بدني شديد، ميزان هواي مصرفي توسط ورزشكار مي
قرار . هاي مزمن خطرناكي نظير آسم را موجب شود هاي بعد، بيماري دود و فلزات سنگين را وارد بدن سازد كه در سال

گذارد تا جايي كه  هاي هوا، آثار بسيار نامطلوبي بر ورزشكاران مبتال به آسم مي فتن در معرض انواع آاليندهگر
براساس مقاله ارايه . شوند هاي خود مي رونده ناچار به توقف فعاليت ورزشكاران مبتال به آسم خفيف و حتي آسم پيش

هاي ناشي  هاي المپيك، مبتال به آسم اران تراز اول بازيدرصد از ورزشك 11، "پزشك و پزشكي ورزش"شده در نشريه 
  . هاي ورزشي هستند از فعاليت

شود، ناحيه مربوطه،  هاي هوايي است كه در نتيجه آن، موكوس زيادي توليد مي آسم به معناي افزايش حساسيت راه
افراد . اد مبتال به آسم شديدتر استهاي هوا در افر بخش آالينده تاثير زيان. شوند گردد و عضالت منفبض مي متورم مي

آسم با سابقه . اند حساس... ها، عطر، ادكلن و  ها، دود سيگار، گرده گل مبتال به آسم در برابر عواملي چون خاك، آالينده
خس  سطحي شدن تنفس، صداي خس: نشانگان شناخته شده آن عبارت است از. هاي فصلي ارتباط دارد ژنتيكي و آلرژي

هاي  اد شدن مقاومت در برابر جريان هوا به هنگام آسم به دليل انقباض عضله صاف احاطه كننده لولهزي. و سرفه
ممكن است باعث ) ها دود سيگار و گرده يعني گرد و خاك، (هاي ريز  ذره. ترشح موكوس و تراوش مايعات است  اي، نايژه

هاي  المپيك دارند مبتال به آسم ناشي از فعاليتدرصد بااليي از ورزشكاراني كه عناوين جهاني و . حمله آسم شود
آسم ناشي از ورزش . هاي هوا رخ داده است مدت در معرض آالينده ورزشي هستند كه به دليل قرار گرفتن طوالني

آسم ناشي از ورزش بيشتر در . شود هاي هوايي مي وضعيتي است كه در آن، فعاليت بدني شديد باعث تنگ شدن حاد راه
هاي  دقيقه به طول بيانجامند، كمتر از فعاليت 2هاي شديدي كه كمتر از  فعاليت. شود جوانان ديده ميكودكان و 

دقيقه به  10تا  5شود و در عرض  هاي هوايي كمي پس از توقف ورزش شروع مي انسداد راه. تر مشكل سازند طوالني
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ها، معموالً بهبودي كامل در  تنگ شدن نايژه بسته به ميزان. يابد خود بهبود مي رسد و سپس خودبه حداكثر خود مي
هر چه . شدت آسم ناشي از ورزش، هم به نوع ورزش و هم به محيط بستگي دارد. دهد دقيقه رخ مي 60تا  30عرض 

عوامل محيطي . ورزش شديدتر باشد، حمله آسم شديدتر است؛ اگر هواي دمي سرد يا خشك باشد، انسداد بيشتر است
اكسيد، ازن و  مانند كربن دي(هاي هوا  معلق و آالينده رد، رطوبت كم و استنشاق هواي خشك، ذراتمانند آب و هواي س

  . در ابتال و تشديد آسم ناشي از ورزش نقش دارند...) 
خس، تنگي نفس، سرفه و احساس  ها است و شامل خس عاليم آسم ناشي از ورزش مشابه آسم ناشي از ساير محرك

توانند در هر ورزشي شركت كنند، هر چند برخي  افراد مبتال به آسم ناشي از ورزش مي. اشدب سنگيني قفسه سينه مي
مانند شنا، ژيمناستيك، بيسبال، (هاي متناوب فعاليت هستند  هايي كه شامل دوره ورزش. تر هستند ها مناسب ورزش

برخي ورزشكاران . شوند يم آسم ميكمتر باعث ايجاد عال) سواري تفريحي، دووميداني روي، دوچرخه كشتي، گلف، پياده
جكي ، )شناگر و قهرمان المپيك( كورت گروت: اند هاي چشمگيري دست يافته مبتال به آسم ناشي از ورزش به موفقيت

 پايوال رادكليفو ) قهرمان چند دوره المپيك در شيرجه( گرگ لوگانيس، )قهرمان المپيك در دووميداني( كرسي-جوينر 
اين . شود، آلرژي بيني است هاي هوا ايجاد مي نوع ديگري از موارد پزشكي كه در اثر آالينده). مپيكقهرمان ماراتن ال(

ها و  وارد بيني شود و موجب توليد پادتن) براي مثال، ذرات گرد و خاك(دهد كه مواد معلق در هوا  حالت زماني رخ مي
رم و افزايش ترشحات بيني شده و منجر به نشانگاني تو  هيستامين باعث التهاب،. هاي شيميايي شود رهايش هيستامين

و ) ترشحات ريز چركي از ناحيه پشت بيني به درون حلق(همانند سر درد سينوسي، انسداد گوش، چكانه پشت بيني 
 هاي اي، نايژه تنگي ناشي از ورزش، يا آلرژي كامالً آشكار شده است كه افراد مبتال به آسم نايژه. شود ها مي خارش چشم

هاي هوا  جدول ذيل، نتايج چندين پژوهش را در خصوص آثار آالينده. شوند هاي آلوده دچار ناراحتي مي بيني، در محيط
  . دهد بر افراد مبتال به آسم نشان مي

  
  هاي هوا بر افراد آسمي  هاي پژوهشي مربوط به آثار آالينده يافته. 6جدول 

  ماهيت تاثير  آالينده
NO2 ها به آثار  ه غيرآسميافراد آسمي نسبت بNO2  تر هستند حساس .  

SO2 
تا  2/0موجود در هوا به كوتاه شدن تنفس در افراد آسمي وابسته است، افراد آسمي پس از استنشاق  SO2مقدار 

واحد  2كنند، در حالي كه افراد غيرآسمي بايد بيش از  در هر ميليون، نايژه گرفتگي را تجربه مي SO2واحد  5/0
  . كننداستنشاق 

  . هاي متوالي و شيوع نشانگان باليني به مقدار ذرات موجود در هوا وابسته است در افراد آسمي، سرفه  ذرات ريز

O3 
 O3اي بيشتري دارند، سازگاري با قرار گرفتن در معرض  در مقايسه با افراد غيرآسمي، التهاب نايژه  افراد آسمي،

  . تر و كمتر است ست، هرچند در مقايسه با افراد غيرآسمي، كارايي آن آهستهپذير ا طور مكرر در افراد آسمي امكان به

 H2SO4اسپري 
هاي مكرر و پي در پي با مقدار اسپري اسيد موجود در هوا ارتباط دارد؛ جوانان آسمي به  سرفه  در افراد آسمي،

  .تر هستند هاي اسيدي حساس هاي آالينده زيرگروه

PAN 
ل اختالل در اجراي ورزشي بيشينه وجود دارد، افراد آسمي و غيرآسمي، هر دو، نشانگان تنفسي احتما در افراد آسمي،

  .  كنند تري را تجربه مي وخيم
  

ها به دليل شرايط بد هوا و آلوده بودن  هاي هوا، بر تمام ورزشكاران يكسان نيست، اما برخي از آن اگر چه اثرات آالينده
نكته مهم آن است كه آثار آلودگي هوا الزاماً به . دهند هاي رقابتي از دست مي ر در عرصهتوانايي خود را براي حضو  آن،
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هاي  كننده در بازي يكي از دوندگان شركت 1ماريان بدارد. شود هاي استقامتي يا مناطق شهري محدود نمي ورزش
اشت، سطح آلودگي اين منطقه بلغارستان اظهار د 2هاي برووتس المپيك، پس از خاتمه مسابقات دوي سرعت در جنگل

مطالعات انجام شده در مورد افرادي كه در شمال . بسيار باال و حتي بيشتر از ميزان آلودگي مركز مونترال كانادا است
پرداختند نشان داد ميزان باالي آلودگي هواي منطقه، سبب كاهش چشمگير  روي مي غرب اياالت متحده آمريكا به پياده

استراليا به آلودگي و  1994بازان مسابقات آزاد  مشابه اين وضعيت، اعتراض تنيس. شده است ها ظرفيت تنفسي آن
. كنندگان به وجود آورده بود گرماي شديد هوا بود كه شرايط بسيار غيرقابل تحمل و خطرناكي را براي رقابت

نده ركورد جهاني دوي ماراتن، تهديد دونده اتيوپيايي و دار 3هايلي گبرسالسي، 1997تر آن است كه در سال  باورنكردني
كند، اگر چه در نهايت ناچار به  كرده بود از شركت در مسابقات قهرماني جهان در آتن به دليل آلودگي هوا خودداري مي

پكن، اعالم كرد كه به علت  2008هاي المپيك  بار ديگر و با شروع بازي او همچنين يك. شركت در اين مسابقه شد
اين تصميم او به علت شركت در مسابقه آزمايشي اواخر سال . دگي، در مسابقات شركت نخواهد كردسطح باالي آلو

بود كه در آن آسم ناشي از ورزش، وضعيت سالمتي او تا حدي رو به وخامت گذاشت كه مجبور به ترك مسابقه  2007
كرد تا بسياري از ورزشكاران خود را پيش از  اي را تنظيم گيري هايلي، كميته المپيك كانادا برنامه همزمان با كناره. شد

آغاز مسابقات در سنگاپور مستقر كند، كشوري كه از نظر سطح رطوبت و گرما مشابه پكن است و در محدوده زماني 
ترين  ها شامل اجراي آخرين تمرين در سنگاپور و سپس رفتن ورزشكاران به پكن در نزديك برنامه آن. مشابهي قرار دارد

محققان ورزشي از كشورهاي گوناگون . كن به مسابقه بود تا ورزشكاران كمتر در معرض آلودگي قرار گيرندزمان مم
هاي متنوعي را براي ورزشكاران طراحي كرده بودند تا حين استراحت، تمرين و حتي گاهي تا لحظه پيش از  ماسك

  .  مسابقه از آنها استفاده كنند
اي ورزشي و ورزشكاران عمدتاً درباره اجتناب از آمدن به پكن تا درست قبل از زمان ه ريزي آژانس سازي و برنامه آماده

هاي قبل از مسابقات زودتر به نواحي  ها براي تمرين نهايي در هفته براي مثال، بسياري از تيم. مسابقات اصلي بود
چنين . سفر كردند) وبي، سنگاپورجن همانند ژاپن، كره(نزديك به مناطق زماني مشابه با پكن يا همان منطقه زماني 

ورزشكاران  4شناختي رويكردي از آثار مخرب آلودگي جلوگيري و به عالوه فرصت الزم براي تنظيم ساعت زمان زيست
مدت در معرض آلودگي، بسياري از ورزشكاران زمان  منظور اجتناب از قرارگيري طوالني بنابراين؛ به. كرد را فراهم مي

با وجود اين، اين رويكرد را تمامي ورزشكاران جهان . پيش از مسابقه وارد پكن شدند) ا سه روزيك ت(بسيار كوتاهي 
سواري جاده، به ويژه  ، دو هفته كامل پيش از مسابقات دوچرخهفابين كانسالراسوار سوييسي،  دوچرخه. اتخاذ نكرده بودند

. ساعت در هواي آزاد ناحيه پكن تمرين كرد 4يش از براي سازگار كردن خود با محيط محلي به پكن وارد شد و روزانه ب
ساعت و يك مدال طال در مسابقات تايم  6سواري جاده باالي  سرانجام، كانسالرا يك مدال برنز در مسابقه دوچرخه

وانايي ليتر بر دقيقه، نشان دهنده ت 100چنين موفقيتي، با ميزان تهويه فراتر از . به دست آورد) تقريباً يك ساعت( 5تريال
  .   زاي گوناگون محيطي است هاي تنش ها براي سازگاري با محرك فرد انسان منحصربه

    

   

                                                 
1- Myrian Bedaed 
2- Borovets 
3- Haile Gebreselassie 
4- Chronobiological 
5- Time trial 
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  هاي سرپوشيده كيفيت هوا در محيط -3-1-4
. هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است موضوع كيفيت هوا در فضاهاي سرپوشيده، يكي از مواردي است كه در سال

عمده دليل » هاي محيط زيستي حساسيت«و » هاي ساختماني سندرم بيماري«هايي همچون  شيوع روزافزون عارضه
تواند حاوي ذرات  شود، مي هوا در فضاي سرپوشيده عالوه بر آن كه به خوبي تهويه نمي. توجه به اين موضوع بوده است

به . كار رفته است هها ب حاصل از محصوالت پالستيكي و نفتي باشد كه اين روزها در دكوراسيون داخلي اكثر ساختمان
هاي فتوكپي و چاپگرهاي ليزري، همچنين عطر  كننده، دستگاه ها، مواد پاك ها، مواد آلي فرار ناشي از رنگ اين عامل

اين . ها را نيز بايد اضافه نمود هاي هوا و عطرها و ادوكلن ها، خوشبوكننده كننده ها، شامپوها، نرم متصاعد شده از صابون
  . اند زيستي شناخته شده هاي محيط ها و آلرژي يا با تركيب با يكديگر، منبع بسياري از حساسيتمواد به تنهايي و 

 "انجمن انرژي آمريكا"و  "سازمان جهاني بهداشت"  هاي سرپوشيده ورزشي، هاي هوا در سالن مضرات ناشي از آالينده
اكسيد نيتروژن،  يد، منواكسيد كربن، دياكس هايي نظير گازهاي كربن دي را بر آن داشت حد مجازي براي آالينده

  .    فرمالوييد، ازن، اكسيد سولفور و آزبست را در نظر بگيرند
در صورتي كه ساختماني كه از سيستم . هاي سرپوشيده ورزشي مختص به همان محل خاص است كيفيت هوا در سالن

الكل، مواد عايق، پاك  الك ها، روغن جال،  رنگمطلوب تهويه هوا برخوردار باشد و ميزان انتشار ذرات و بوي ناشي از 
هايي  ساختمان. خطر باشد تواند براي سالمت حاضران بي ها، اثاثيه و مبلمان و دود سيگار در آن به حداقل برسد مي كننده

اري از تواند موجب ابتالي ورزشكاران به سر درد، آسم، تهوع و سرگيجه و بسي ها رعايت نشود، مي كه موارد باال در آن
  . هاي ديگر شوند بيماري

بار دود سيگار بر ورزشكاران را  هاي خطر در مورد آثار زيان ؛ پزشك كانادايي، از اولين افرادي بود كه زنگ1دكتر جان رد
او معتقد بود دود سيگار انباشته شده در . هاي ورزشي بود پيام او ممنوعيت استعمال دخانيات در مكان. به صدا در آورد

  هاي سرپوشيده يا فضاهاي غيرسرپوشيده، نامند، در سالن مي "دود غيرمستقيم"هاي ورزشي كه غالباً آن را  ميدان
  . شود اندركاران و تماشاچيان محسوب مي والن، دستئزيستي براي سالمت ورزشكاران، مس ترين تهديد محيط بزرگ

انجام داده بيان نمود كه  "هاي ورزشي ن دود در ميدانهاي بدو ريزي ها و برنامه سياست"او در مطالعاتي كه تحت عنوان 
آتش سيگار . سازد ها لطمه وارد مي گيرند، به تمرينات و مسابقات آن دود سيگاري كه ورزشكاران در معرض آن قرار مي

تواند  ار ميدود سيگ. زا هستند نوع آن سرطان 50كند كه از اين تعداد، حداقل  هزار نوع ماده شيميايي توليد مي 4بيش از 
. گيرند هايي شود كه در معرض دود سيگار قرار مي درصد از غيرسيگاري 70ها در بيش از  موجب بروز برخي بيماري

  . ها است التهاب و يا سوزش چشم و گلو از جمله اين بيماري
و به اين شود   هاي حساس جنسي مردان مي در سلول  DNAسموم متنوع موجود در دود سيگار، سبب از بين رفتن 

ترين علل بروز   كروموزومي، از مهمهاي ژنتيكي و  ناهنجاري. رود  ها باال مي ژنتيكي در اين سلول نقائصترتيب احتمال 
 . آيند  ماهه سوم به شمار مي 3سقط جنين در 

زيستي  يطورزشكار تراز اول كانادايي در خصوص دامنه موضوعات مح 40، در مورد 1993در بررسي انجام شده در اكتبر 
ترين  ها اتفاق نظر داشتند كه كيفيت هوا به ويژه دود سيگار يكي از عمده تاثيرگذار بر سالمت ورزشكاران همگي آن

اين موضوع در هر دو گروه ورزشكاران، اعم از ورزشكاران داخل سالن يا ورزشكاران خارج از . عوامل تاثيرگذار است
اسكانديناوي توصيف كرد كه چگونه در يكي از مسابقات جام جهاني در  باز اسكي 2مارك رولست. كرد صدق مي  سالن

                                                 
1- John Read 
2- Mrk Rolseth 
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سواراني كه در فضاي غيرسرپوشيده رقابت  حتي دوچرخه. آلمان، پيست انباشته از دود سيگار سبب تهوع او شده است
  . د، اعتراض داشتندكردن كردند، نسبت به دود سيگار تماشاچياني كه گاهي بايد در طول مسابقه از ميان آنان عبور مي مي

هاي ورزشي  ها و مجموعه منظور جلوگيري از استعمال دخانيات در سالن در برخي از كشورها، قوانين و مقررات خاصي به
  : از جمله. وضع شده است

  

فوتبال ايتاليا به تصويب رسيد و از اين  هاي ، قانون منع استعمال دخانيات در باشگاه2012در ايتاليا؛ از سال  
 . ها را نخواهد داشت كسي حق استفاده از سيگار در اين مكانسال 

ها،  در ادارات، رستوران كه افرادي. ممنوع است كشيدن سيگار عمومي اماكندر تمام  در انگلستان؛ تقريباً 
 جريمه اين كهاست  حاليدر  اين. خواهند شد جريمهدالر  80تا  بكشند سيگارو مانند آن  عمومي نقليه وسايل
  .خواهد شد نيزرا بدهند  اماكن ايندر  كشيدن سيگارها اجازه  سيگاريبه  كه افراديشامل 

در  سيگار كردندود  حتي.ممنوع است كامالًدربسته  هاي مكاندر  كشيدن در آفريقاي جنوبي؛ سيگار 
  .است غيرقانونيساحل هم  كنارمانند  بازيسر  هاي مكان

  .دالر جريمه در پي خواهد داشت 300ها  در استراليا؛ كشيدن سيگار در استاديوم 

، محلي قابل توجه براي آلودگي هواي محيط بسته 2هاي بازسازي رويه يخ به علت استفاده از ماشين 1هاي اسكيت زمين
تواند  هاي احتراقي در فضاهاي بسته همراه با تهويه بالقوه نامطلوب مي استفاده از ماشين. اند همراه با فعاليت ورزشي

مانند و در طي زمان افزايش  معلق و منواكسيد كربن بشود، كه در محل باقي مي د سطوح بسيار باالي ذراتباعث تولي
 3هاي بازسازي رويه يخ و پردازش لبه براي مثال، بيشتر به دليل استفاده از انرژي بنزين يا پروپان براي ماشين. يابند مي

برابر  30تواند تقريباً  مي) ميكرومتر 1تا  2/0با قطر (سيار ريز معلق ريز و ب در محيط بسته ميدان اسكيت، سطوح ذرات
طور موقت باعث افزايش چهار برابري  تواند به فرآيند بازسازي رويه يخ نيز مي. باالتر از سطوح بيرون از ميدان باشد

شي و هاي ورز هاي اسكيت و ديگر اماكن ورزشي داخل سالن، همچون مجموعه ميدان. سطوح ذرات معلق شود
  . ها و قارچ باشند استخرهاي شنا نيز ممكن است به سبب تركيبي از ورزش فعال، رطوبت و تهويه نامطلوب، مستعد كپك

گيري دو نوع آالينده بسيار  در ايتاليا برگزار گرديد، محققان اقدام به اندازه 2006در المپيك زمستاني تورينو كه در سال 
هايي خطرناك و كمتر  را به عنوان آالينده 5و فرمالدييد 4ها بنزن آن. نمودندهاي برگزاري مسابقات  خاص در سالن

بنزن اين قابليت را دارد كه در . مورد مطالعه قرار دادند  شناخته شده كه در فضاي شهرها شايع هستند به مدت يك سال،
ز وجود دارد كه بر اثر واكنش با فنول البته اين امكان ني. هواي يك شهر افزايش يابد، حتي اگر مقدار اوليه آن كم باشد

مطالعات در كشورهاي غربي نشان داده است كه . ها، دچار تخريب فتوشيميايي شده و ميزان آن كم شود و كربويل
درصد را از طريق هواي  31و حدود ) فضاي باز(درصد از بنزن را از طريق هواي بيروني  40ساكنان شهرها، حدوداً 

درصد هم از طريق استعمال دخانيات اطرافيان،  10درصد را از طريق تردد با اتومبيل و نيز  19 و) فضاي بسته(داخلي 
  . كنند دريافت مي

. شود ها در حضور اكسيدهاي نيتروژن حاصل مي به ويژه اكسيداسيون هيدروكربن  هاي فتوشيميايي، فرمالدييد؛ از واكنش
سازمان . زا شناخته شده است به عنوان يك تركيب سرطان زيست آمريكا، اين ماده از سوي آژانس حفاظت محيط

                                                 
1- Ice arenas 
2- Ice resurfacing 
3- Edging 
4- Benzene 
5- Formaldehyde 
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. ميكروگرم بر مترمكعب اعالم نموده است 100دقيقه در محيط بسته،  30بهداشت جهاني، حد مجاز اين ماده را براي 
اعالم ) مرز سرطان(ميكروگرم بر مترمكعب را براي يك عمر به عنوان حد مجاز  1زيست آمريكا،  آژانس حفاظت محيط

  . كرده است
ماهه اول سال، در تمامي  ماهه دوم سال كه هوا نيز سردتر است، نسبت به شش نتايج نشان داد كه ميزان بنزن در شش

تواند با حجم باالتر ترافيك و همچنين روشنايي  كه البته اين مساله مي. گيري، بيشتر بوده است هاي مورد اندازه سالن
طوري كه  به. در مورد فرمالدييد، قضيه در عين مشابهت، كمي هم متفاوت بود. اشدبيشتر در اين زمان ارتباط داشته ب

  . داد ماهه اول بوده است، وليكن در اوج تابستان نيز رقم بااليي را نشان مي ماهه دوم بيشتر از شش ميزان آن در شش
  

  
  
  
  
  
  شاخص كيفيت هوا -3-1-5
اين شاخص مردم را از كيفيت هوا . روزانه كيفيت هوا است بيني شاخصي جهت پيشهوا؛ طور كلي شاخص كيفيت  به
به عبارت ديگر ميزان . كند سازد و ميزان ارتباط آن با سطوح سالمت را ارايه مي آگاه مي) پاك بودن يا آلوده بودن آن(

اخص اين ش .سازد دهد و درك آن را توسط عموم مردم آسان مي هواي آلوده بر سالمت انسان را نشان مي تأثير
  شاخصي است كه براي گزارش روزانه. دهد هواي آلوده بر سالمتي انسان را نشان مي تأثيرهشدارهاي الزم در رابط با 

آلودگي چه اثراتي  دهد كه هواي اطراف چقدر تميز يا آلوده است و اين حد از رود و نشان مي كيفيت هوا به كار مي
  . داشته باشدانسان ممكن است بر سالمتي 

  

 )US-AQI( ص كيفيت هوا براساس مدل آمريكاشاخ
معلـق،  شاخص كيفيت هوا براي پنج آالينده اصلي هوا يعني ذرات

اكسيد  اكسيد نيتروژن، ازن سطح زمين، منواكسيد كربن و دي دي
بـه   كـه كيفيت هـوا را در شـش دسـته     و شود گوگرد محاسبه مي

  .كند بندي مي باشد، طبقه ميسطوح مختلف سالمت انسان مربوط 
  

  

اين . خطر است خطر يا كم بخش است و آلودگي هوا بي كيفيت هوا رضايت. است 50و  0در اين حالت بين  AQI ميزان :پاك
 .شود اطالق مي "خوب"و در ساير نقاط  "پاك"ما معموالً به اين حالت وضعيت  در كشور. دهند حالت را با رنگ سبز نشان مي

ها ممكن  چه بعضي از آالينده اگر ،كيفيت هوا قابل قبول است. است 100تا  51لت بين در اين حا AQI ميزان :قابل قبول
به عنوان مثال كساني كه نسبت به ازن حساسيت  .است براي تعداد بسيار كمي از افراد با مالحظات بهداشتي خاص همراه باشد

 . دهند ا رنگ زرد نشان مياين حالت را ب. دهند ممكن است عالئم تنفسي از خود بروز ،اي دارند ويژه

هاي حساس ممكن  بعضي از افراد گروه. تاس 150و  101در اين حالت بين  AQI ميزان :هاي حساس ناسالم براي گروه
براي مثال مردمي كه داراي بيماري ريه هستند نسبت به عموم مردم خطرات . است اثرات بهداشتي خاصي را تجربه كنند

معلق  اما مردمي كه بيماري ريوي يا قلبي دارند خطر بيشتري را از مواجهه با ذرات ،شوند متحمل مي بيشتري را از مواجهه با ازن
اين حالت را با رنگ . گيرند قرار نمي تأثيرعموم مردم تحت  ،ولي وقتي آلودگي هوا در اين سطح قرار دارد. شوند يمتحمل م

 .دهند نارنجي نشان مي

انجام شده است، نشان داد كه با وجود  2014نتيجه تحقيقي كه در كشور پرتقال در سال 
به  هاي بدنسازي، به محض در باشگاه CO, VOCS, CO2هايي نظير  افزايش ميزان آالينده
  . ها رو به كاهش گذارد ميزان آالينده  ،)HVAC(هاي تصفيه و تهويه هوا  كار انداختن سيستم
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اعضاي . است، تجربه كند 200و  151باال را زماني كه مقدار آن بين  AQI بهداشتيهر فردي ممكن است اثرات  :ناسالم
 .دهند اين حالت را با رنگ قرمز نشان مي. كنند هاي حساس بيش از سايرين اثرات جدي را بر سالمت خود تجربه مي گروه

آيد و بدين معني است  حساب ميه ب قرار دارد و هشداري براي سالمتي 300تا  201بين  AQI در اين حالت :بسيار ناسالم
 .دهند اين حالت را به رنگ بنفش نشان مي .تري را بر سالمت خود تجربه كند كه هر كسي ممكن است اثرات جدي

در . باالتر است و اخطاري جدي براي سالمت انسان و اعالم وضع اضطراري است 300در اين وضعيت از  AQI :خطرناك
  .دهند اين حالت را با رنگ خرمايي نشان مي. گيرند قرار مي تأثيرفراد جامعه تحت تمام ا اين وضعيت احتماالً

 
 هاي متناظر با آن ارتباط شاخص كيفيت هوا با سطح اهميت بهداشتي و رنگ. 7جدول 

 شاخص كيفيت هوا سطح اهميت بهداشتي

 0-50 پاك

 51-100 قابل قبول

 101-150 ناسالم براي گروه حساس

 151-200 ناسالم

 300-201 بسيار ناسالم

 500-301 خطرناك

  

 شكل 60. نمونه اي از نقشه پهنه بندي آالينده هاي هوا در شهر تهران براساس شاخص كيفيت هوا
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  1398 كيفيت ناسالم هواي شهر تهران در آذر سال. 61شكل 

ميانگين غلظت ساالنه آالينده ذرات معلق . 62شكل 
  در شهر مشهد 1394ن در سال ميكرو 5/2كوچكتر از 

  

  پيشنهادهاي كاربردي  -3-1-6
هاي  زيستي استفاده شود و به شاخص براي انجام تمرينات ورزشي در شهرهاي آلوده حتماً از تقويم محيط 

 . كيفيت هواي روزانه توجه شود
ي سيستم تهويه و بهتر است در شرايط ناسالم و بسيار ناسالم، انجام تمرينات به فضاهاي سربسته كه دارا 

 . باشند، منتقل شوند تصفيه هوا مي
. شود، ممكن است به عملكرد ورزشكاران لطمه وارد سازد دود سيگار كه در ميادين ورزشي انباشته مي 

شود و حتي بر افرادي  منواكسيد كربن يكي از هزاران ماده شيميايي است كه از طريق سيگار كشيدن توليد مي
 . گيرند هم تاثير منفي دارد ار قرار ميكه در مجاورت دود سيگ

مقدار ازن در ساعت . بار گاز ازن، در صبح زود و هنگام شب است هاي مساعد براي اجتناب از اثرات زيان زمان 
ترين حد خود  البته در اين هنگام معموالً مقدار منواكسيد كربن به پايين. رسد بعد از ظهر به اوج خود مي 3

بعد از  8صبح و  7رسد؛ حدود  روز به باالترين حد خود مي بن در دو زمان در طول شبانهمنواكسيد كر. رسد مي
بدين ترتيب، ورزشكار بايد تصميم بگيرد كه كدام آالينده براي او . ظهر كه تقريباً با منحني ازن در تضاد است

است و دليل افزايش ها  در يك منطقه شهري، تردد و حركت اتومبيل COدليل اصلي افزايش !! تر است مهم
O3 هاي فتوشيميايي است كه توليد مه دود  شدت تابش اشعه فرابنفش خورشيد و مهيا شدن براي واكنش
 . كند مي

شود كه  آالتي استفاده مي سازي سطح يخ و صاف كردن آن از ماشين هاي اسكي روي يخ، براي آماده در سالن 
كنندگان و  تواند موجب مسموميت شركت ند كه ميساز را وارد فضا مي) اكسيد نيتروژن دي( NO2گاز 

  . تماشاگران شود
هاي زيادي  هاي تيراندازي، توليد سرب در اثر تجزيه گلوله و سوختن اجزاي سيبل، مسموميت در محيط سالن 

  . هاي تيراندازي موجب شده است را در بين مربيان و ورزشكاران سالن
ها قرار خواهند  اران باالتر باشد، بيشتر تحت تاثير آاليندهدر هواي آلوده هر چه حجم هواي ريوي ورزشك 

  . گرفت
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يابد، در نتيجه آالينده بيشتري وارد سيستم  اي نيز افزاشي مي هر چه شدت تمرين باالتر رود، تهويه دقيقه 
  . تنفسي خواهد شد

جه موانع طبيعي موجود گيرد، در نتي جا كه در هنگام ورزش شديد، تنفس بيشتر از طريق دهان انجام مي از آن 
  . تر مورد استفاده قرار نخواهند گرفت در بيني براي فيلتر كردن ذرات بزرگ

گيرند،  هاي شهري آلوده مورد استفاده قرار مي هاي حساس به كربن براي ورزشكاران در محيط اگر چه ماسك 
طور  ها به ين، الزم است فيلتر آنهمچن. هاي موجود در هوا نيستند ها قادر به جذب تمام آالينده ولي اين ماسك

  . مداوم تعويض شود
قرار . هاي التهابي و حساسيت شود وجود گرده گياهان و يا گردوغبار در هوا ممكن است سبب بروز واكنش 

معموالً در . زا ممكن است باعث مزمن شدن و تداوم اين عاليم شود گرفتن مداوم در برابر مواد حساسيت
 . هيستامين استفاده مي شود تا عوارض آن را نيز كاهش دهد هاي آنتيهنگام حساسيت از دارو

  : كنند پژوهشگران براي ورزش در بيرون از خانه و در شرايط آلودگي هوا برخي نكات را توصيه مي
  

 .ها در حركت هستند، ندويد هاي سنگين و اتوبوس هايي كه كاميون ها و خيابان در نزديكي جاده •
  .و دور از مراكز صنعتي و پرترافيك شهر ورزش كنيداي  در مناطق حاشيه •
  . در مناطق سبز و جنگلي و يا ساحل دريا ورزش كنيد •
  . در صورت امكان در درون خانه ورزش كنيد •
  . در صورت بروز مشكل تنفسي شديد، بالفاصله ورزش را متوقف كنيد •
  . برد ا با خود ميدر هنگام وزش باد ورزش كنيد، جريان باد ذرات بسيار ريز آالينده ر •
هر چه تعداد خودروها و . از ورزش كردن در ساعات شلوغ و پرترافيك كه آاليندگي باالتر است بپرهيزيد •

ها  هاي شلوغ و تقاطع از انجام تمرينات در بزرگراه. تر خواهد بود وسايل نقليه در خيابان بيشتر باشد، هوا آلوده
متر باشد و  15تا  10ها حداقل  ها و كاميون هاي اگزوز اتومبيل لولهخودداري كنيد؛ سعي كنيد تا فاصله شما از 

  . طوري كه در آن سمت جاده بدويد كه مخالف جهت باد باشد به. به جهت وزش باد هم توجه كنيد
هر چه بين شما و خيابان تعداد درختان بيشتري وجود . هاي بزرگ را براي ورزش كردن انتخاب كنيد پارك •

  . ودگي هوا كمتر استداشته باشد، آل
هاي تندرستي واقع در كنار  ها و ايستگاه در شرايط آلودگي باالي هوا، فضاهاي ورزشي روباز مانند استاديوم •

 . هاي اصلي، مكان مناسبي براي ورزش كردن نيستند خيابان

  .مدت زمان گرم كردن پيش از مسابقه را كاهش دهيد تا كمتر در معرض هواي آلوده قرار بگيريد •
در غير اين صورت، ورزش بايد در فضاهاي . در شرايط آلودگي زياد هوا، بايد از ورزش كردن خودداري شود •

 .ها انجام شود بسته نظير سالن
شود حاوي منواكسيد كربن بيشتري است تا دودي  طور غيرمستقيم از فيلتر سيگار خارج مي دود سيگاري كه به •

استنشاق دود سيگار ديگران يا سيگار كشيدن، بالفاصه پس از ورزش . دشو كه مستقيماً از سيگار فرو داده مي
بايد از استنشاق دود سيگار ديگران . بخشد را به درون جريان خون سرعت مي منواكسيد كربنسنگين حركت 

 . پيش و پس از ورزش اجتناب كنيد
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  آلودگي صدا -3-2
 در و موارد از در برخي اما شوند، مي محسوب انسان ندگيز در عامل ضروري يك عنوان به صوتي امواج كه  آن وجود با

در  شنوايي افت و آزار سبب صدا با حدمجاز از بيش مواجهه و نبوده خوشايند چندان امواج صوتي اين خاص، شنيدن شرايط
) يدهغيرسرپوش( پخش و انتشار هرگونه صدا و ارتعاش، بيش از حدمجاز در فضاي باز ،لودگي صوتيآ .گردد ميانسان 

طوري كه داراي پيامدهاي كامالً بارز و مشخصي بر  زيستي است، به هاي محيط شود و يكي از مصاديق آسيب  تعريف مي
يرشغلي از هاي غ دهد، بلكه فعاليت تنها در محيط كاري رخ مي مواجهه با صدا نه. باشد ها مي و اكوسيستم  سالمتي انسان

 محيطآلودگي صوتي نقش محسوسي بر نارضايتي از . شود ره را نيز شامل مينقل، خريد و غيو جمله اوقات فراغت، حمل
. كننده آسايش صوتي است مطلوب اكثر كاربران باشد، تعيين كه نحوي  ي در فضاي باز، بههاي صوت كاهش آالينده. دارد

يجان، همهمه و ماهيت ورزش با ه. هاي توليد و دريافت تراز صوتي باال هستند هاي ورزشي يكي از كانون محيط
برخي مواقع، آلودگي صوتي ناشي از تشويق تماشاگران است كه به نوعي سبب ايجاد انگيزه در . سروصدا آميخته است

وليكن؛ برخي مواقع صداي ايجاد شده سبب كاهش تمركز، . گردد تر شدن مسابقه مي نزد ورزشكار و در نهايت جذاب
صداي ناشي از برخورد . شود نيز نارضايتي ساير تماشاگران و كاربران مي اختالل در مكالمه و افت راندمان ورزشكار و
  . ها تماماً از مظاهر آلودگي صوتي هستند جايي هتجهيزات و وسايل ورزشي و نيز تردد و جاب

  

  مباني آلودگي صوتي  -3-2-1
  : گردندباعث توليد صوت مينيز  ديگرعالوه بر آن، دو مورد . شودصوت توسط اختالف فشار موجود در هوا ايجاد مي

   ،منابع ارتعاشي موجود در هوا. 1
   .اغتشاش در مايعات، گازها و جامدات. 2

در هوا يا هر سيال ديگر، تنها . سرعت صوت بستگي به مشخصات فيزيكي سيالي دارد كه صوت در آن انتشار يافته است
اين پديده را . سو با انتشار صوت باشد ها هم ها در آن لكولهايي امكان انتشار دارند كه ارتعاشات مو آن دسته از طول موج

ها در اثر ايجاد ضربه به اولين توپ،  كه با توجه به طرز قرار گرفتن آن كرد هاي بيلياردي تشبيه توان به حركت توپمي
در . شودهده نميگونه حركتي مشا هاي ديگر حركتي در همان راستا خواهند داشت، به نحوي كه در امتداد قائم هيچ توپ

اند، پديده تراكم و انبساط ها كه بر روي يك خط راست قرار گرفته اي از مولكول اثر تحريكات مستمر به مجموعه
شود در جامدات كار گرفته مي ههمان قوانيني كه در مورد انتشار و انتقال صوت در سياالت ب. آيد وجود مي هها ب مولكول

خالف االستيك داشته و بربايد در نظـر داشت كه انتقال صوت نياز به يك محيط . ندگيرنيز مورد استفاده قرار مي
  . توانند هر دو نوع موج طولي و عرضي را منتشر نمايندسياالت، جامدات مي

ها از سمت جسم به سمت  اين موج. شود هاي طولي در هوا مي كند، باعث توليد موج جسمي در هوا ارتعاش مي زماني كه
حركت ارتعاشي بلندگويي كه در حال پخش يك صداست يا صداي . كنند كت كرده و صوت در هوا توليد مياطراف حر

د، تارهاي يكن شما صحبت مي زماني كه. شوند هاي صوتي مي طبل و يا سيم مرتعش گيتار همگي منجر به توليد موج
هواي : شود نيز باعث توليد صوت مي دميدن در دهانه يك بطري. دكنن كنند و صوت توليد مي صوتي شما ارتعاش مي

هاي  باد بين شاخه زماني كهحتي . شود هاي صوتي مي دهد و باعث تشكيل موج اي انجام مي داخل بطري، حركتي دايره
توان با ارتعاش جسمي در يك مايع مانند آب يا در جامدي مانند آهن، صوت  مي. دكن پيچد، صدايي توليد مي درختان مي
  . توليد كرد
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هر . نامند نرخ تكرار يك رويداد نوساني را فركانس مي
اندازه تعداد نوسانات ذرات محيط بيشتر باشد، فركانس صدا 

به تعداد نوسانات و يا تغييرات فشار در . نيز باالتر خواهد بود
 .گويندباشد، فركانس ميهر ثانيه كه واحد آن هرتز مي

وج در هر فركانس موج، تعداد نوساناتي است كه توسط م
  .است (Hz) شود و واحد آن هرتز واحد زمان انجام مي

  

  

  
  هاي گوناگون امواج با فركانس. 63شكل 

  
  

انسان تنها قادر به شنيدن صداهايي است كه در 
 20000تا  20(يك محدوده فركانسي مشخص 

اصواتي كه داراي فركانس كمتر . قرار دارد) هرتز
صواتي كه و ا 1هرتز هستند را فروصوت 20از 

كيلوهرتز بيشتر است را  20ها از  فركانس آن
  . نامند مي 2فراصوت

  
  بازه فركانسي صوت. 64شكل 

  

بل، شنوايي انسان از  در مقياس دسي. ندنام مي(dB) » بل دسي«را شدت صوت گيري  اندازهلگاريتمي براي مقياس 
در . دده ريتمي به بلندي صدا واكنش نشان ميگوش انسان به صورت لگا. بل است دسي 120بل تا  محدوده صفر دسي

برابر شدن واضح بلندي  بل برابر است؛ اما به معناي دو دسي 3برابر شدن شدت صوت با افزايش  بل، دو مقياس دسي
زياد شود؛  10شود كه شدت صوت با ضريب  وقتي اين دو برابر شدن بلندي صدا واضح و قابل درك مي! صدا نيست

تواند شناسايي  كوچكترين تغيير در شدت صوت است كه گوش انسان مي بل دسي 1غيير ت. بلي سيد 10يعني افزايش 
  .دكن

اي است كه در اثر ارسال امواج  زيرا شنوايي نتيجه فرآيند پيچيده. شود شدت صدا مستقيماً توسط گوش ارزيابي نمي
توان دريافت كه واكنش  ا اين توضيح ميب. شود عصبي از گوش به مغز و تحليل اين امواج در مغز انسان حاصل مي

در . انسان نسبت به اصوات گوناگون عالوه بر شدت اصوات، به عملكرد سامانه شنوايي و عصبي انسان نيز وابسته است
عالوه، واكنش دستگاه شنوايي  به. مختلف احساس كنند  واقع ممكن است اشخاص گوناگون يك صداي واحد را با شدت

 .اي فركانسي صدا، ميزان دوام صدا و شرايط رواني فرد شنونده نيز بستگي داردبه نوع صدا، محتو

                                                 
1 - Infrasound 
2 - Ultrasound 
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   و 
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كيف: گفتار سوم  
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  .67شكل 

 2بل به ازاي  دسي 6اي و كاهش تراز صوت به ميزان  منبع صوت نقطه 
  برابر شدن فاصله

  
اي، انـرژي صـوتي بـه صـورت      از منبع نقطـه 

بنـابراين تـراز فشـار    . شـود  كروي منتشر مـي 
صوت در تمام نقاطي كه فاصله برابر از منبـع  

برابر شـود،   2اگر فاصله  دارند، يكسان است و
. يابـد  بل كـاهش مـي   دسي 6تراز فشار صوت 

البته اين در حالتي است كه نقش هوا و زمـين  
در كاهش تراز فشار صوت در مقايسـه، كمتـر   

  . باشد
  

  
. زيسـت عمـومي دانسـت    شاشات ناشي از سر و صدا، در محـيط توان كمتر از اغترا نمي ر و صداي ايجاد شده در منازلس

  . نمايندباشد كه توليد صداي ناهنجار مي، نشان دهندة برخي از منابع مولد صوت ميذيلجدول 
  

  برخي از وسايل مولد سر و صدا  .8جدول 
  dB(A)ميزان صوت   وسايل مولد صدا

  )ft10فاصله (جاروي برقي 
  )mph50(خل اتومبيل در حال حركت دا

  )mph50(داخل اتومبيل كورسي 
  دار توالت فالش

  )ft10فاصله (پنجره تهويه هوا 
  )ft2فاصله (دار  صداي ساعت زنگ

  زني ماشين چمن
  ماشين محرك روي برف

  )ft10فاصله (گروه موسيقي جاز 

75  
65  
80  
85  
55  
80  
105  
120  
115  

  
  تياثرات بهداشتي آلودگي صو -3-2-2

طوري كه مطلوب  هاي صوتي در فضاي باز به كاهش آالينده. آلودگي صوتي نقش محسوسي بر نارضايتي از فضا دارد
 يك عنوان به سيستم شنوايي، بر سوء اثر بر عالوه صدا و سر. اكثر كاربران باشد، تعيين كننده آسايش صوتي است

 و روحي اضطراب، مشكالت تحريك اعصاب، و موجب اشتهگذ اثر و عروق قلب روي بر عمومي) زا عامل تنش(استرسور 
ها از آلودگي  زا مورد مطالعه قرار گرفته و در آن ها اثرات صدا به عنوان يك عامل استرس در برخي بررسي. شود رواني مي

  .ها ياد شده است صوتي به عنوان يك فاكتور خطرناك براي سالمت انسان
در اين . ه بر ايجاد احساس عدم آسايش، كارايي ذهني را نيز تحت تاثير قرار دهدتواند عالو مواجهه با آلودگي صدا مي

صداي محيط اثرات خود را به صورت درجاتي از  ،اين مرحلهدر . شود ايجاد مي» ذهني« و» اثرات شناختي«محدوده 
ت در ، كاهش تمركز، كاهش حافظه و كاهش سرع»آزار صدا«دهد كه اغلب با احساس  نشان مي »استرس«

اختالل . باشد مؤثرتواند بر روي اندام بينايي نيز  مواجهه با صدا مي. باشد هاي مغزي، سردرد و خستگي همراه مي فعاليت
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تواند متاثر از  سيستم تعادلي نيز مي. العمل به نور از اين عوارض است در كنترل تطابق و تعقيب اشيا و كاهش عكس
تواند كارآيي فرد  همچنين؛ مواجهه با صدا مي. تالل در راه رفتن از اين جمله اسگيجي، تهوع، اخت. مواجهه با صدا باشد

آثار رواني سر و صدا برحسب موقعيت، زمان و حاالت رواني شخص . را به ويژه در كارهاي فكري تحت تاثير قرار دهد
حيط پرسر و صدا عالوه بر آن توان گفت م طور كلي مي وليكن به. گيري نيست متفاوت بوده و به هيچ وجه قابل اندازه

هاي مغزي و ناهماهنگي كارهاي فكري نيز  دقتي فعاليت شود، باعث بي كه موجب اختالل در مكالمه و تفهيم مطالب مي
در اثر صداهاي ناگهاني و بلند كه . شود عالوه از قدرت فراگيري كاسته شده و بر تعداد اشتباهات افزوده مي به. گردد مي

ويژه فشار داخل جمجمه باال رفته، ترشحات بزاق كم شده و دهان خشك  گردد، فشار خون به رس ميموجب دلهره و ت
ها نيز دچار  شود و حركات دودي شكل روده همچنين؛ ترشحات معده كم شده و انقباضات دردناكي ايجاد مي. شود مي

   .گردد ركود مي
  

  
  

هاي عوارض فيزيولوژيكي مرتبط با آلودگي  ي كار، نشانهمطابق با مطالعات سازمان بهداشت جهاني و سازمان جهان
هاي ناشي از آن  همچنين؛ عوارض شديد فيزيولوژيكي و بيماري. نمايد بل بروز مي دسي 30-60صوتي در انسان در تراز 

  .دهد بل رخ مي دسي 85-120هاي باالتر و محدوده  در تراز
  

اين درجه از . كندگيري فيزيولوژيك بر بدن تحميل  رديابي يا اندازهتواند اثرات قابل  مواجهه با سطوح باالتر صدا مي
عالوه بر اثرات ذهني تغييرات در امواج عصبي و مغزي، تغييرات در  ،جا ندر اي. گويند يا تنش مي» استرين«اثرات را 

رتيزول قابل سنجش ها مانند آدرنالين و كو فشار خون و ضربان قلب، سخت شدن ديواره عروق و تغييرات برخي هورمون
اين . گويند مواجهه با صدا مي» اثرات غيرشنيداري«شامل استرس و استرين را مجموعاً مورد اشاره اثرات  .خواهد بود

تواند ضربان  بل مي دسي 60مواجهه با صداي بيش از . دشوبل شروع  دسي 60اثرات ممكن است از تراز فشار صوت 
تواند  بل مي دسي 80زارش سازمان جهاني بهداشت، مواجهه با تراز فشار صوت طبق گ. قلب و فشار خون را باال ببرد

باعث ) بل دسي 85بيش از (آلودگي صوتي در ترازهاي باالي فشار صوت . سبب بروز رفتارهاي پرخاشگرانه در افراد شود
مدت، باعث  ماس طوالنيو در صورت ت) TTS(اثرات مستقيم به روي اندام شنوايي شامل تغييرات موقت آستانه شنوايي 

  .گردد مي) PTS(ايجاد افت دايم شنوايي 
، اخالل 2، مزاحمت1اثرات عمده آن تحت عناوين آزاردهندگي) بل دسي 80تا  50بين (تر  اي از ترازهاي پايين در محدوده
آن به روي دستگاه  شود، به عبارت ديگر، قسمتي از اثرات صدا مربوط به تاثير قلمداد مي 4و ناخواسته بودن 3در آسايش

  .عصبي، وضع رواني و رفتاري افراد است

                                                 
1 - Annoyance 
2 - Disturbance 
3 - Bother 
4 - Intrusion 
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سن، جنس، نژاد و خصوصيات فيزيولوژيك پايه و . پاسخ همه افراد به تحريكات صدا يكسان نيستشايان ذكر است كه، 
داي يا پايين بودن بيش از حد ص »حساسيت به صدا«. تواند اين اثرات را تشديد نمايد ها مي حتي وجود برخي بيماري

اختالل در سيستم گوارشي و . ها را كاهش دهد تواند آستانه بروز برخي واكنش زمينه محيط براي برخي از افراد مي
  .دباش گليسريد و تشديد ديابت از عوارض شايع مواجهه با صدا مي افزايش كلسترول و تري

طوري كه حتي افراد متوجه آن  گردد به هاي شنوايي تواند منجر به آسيب قرارگيري در معرض سر و صدا در بلندمدت مي
اين امر به اين دليل است كه صداهايي كه قابليت كاهش قدرت شنوايي را دارند، عمدتاً در فركانس باالتر . نخواهند شد

كيلوهرتز، منجر به تحت تاثير قرار  3هاي زير  از دست دادن قدرت شنوايي فركانس. شوند ديده مي) kHz(كيلوهرتز  4از 
در جدول ذيل، اثرات و . پس از يك مدت طوالني تماس خواهد شد) kHz 2-0.5(هاي گفتاري  ن فركانسگرفت

  . پيامدهاي فيزيولوژيكي صدا بر انسان ارايه شده است
  

  OSHAاثرات فيزيولوژيكي صدا بر انسان مطابق با استاندارد . 9جدول 
  مثال  )dB(ميزان صوت   پتانسيل اثرات
  باغ آرام  20  شودصدا شنيده نمي

  پخش موسيقي با صداي پايين  35  مقدار اندكي اختالل در خواب
  سر و صدا در رستوران  55  ايجاد آزار و اذيت اندك

  مكالمه يا كالس درس  60  ميزان طبيعي براي شنيدن صدا
  خيابان آرام  65  اختالل در ارتباط 

  متري 30ترافيك در فاصله   70  هاگرفتگي و التهاب ماهيچه
  ترافيك از نزديك  75  سازي حركاتيراتي در هماهنگتغي

  ماشين ظرفشويي و خيابان شلوغ  80  نواحي آسيب شنوايي
  هاحركت اتومبيل  85  آزار و اذيت زياد

  بوق اتومبيل  90  تحريك قواي ذهني
  كنمخلوط  95  آسيب به شنوايي
  حركت كاميون  115  تواند تحمل كندحد بيشينه صوتي كه انسان مي

  اره برقي  125  تانه دردآس
  فايرپخش صدا توسط آمپلي  130  محدود كردن دامنه سخنراني

  متري 5موتور جت در فاصله   140  پتانسيل از دست دادن قدرت شنوايي
  

بل باعث  دسي 120دهنده و نامطبوع هستند و صداهاي بيش از بل براي انسان آزار دسي 60يش از صداهاي با شدت ب
تواند منجر به كري موقتي يا دائم در انسان  هاي شنوايي شده و در صورت افزايش و يا تداوم مي اندام اختالل و آسيب در

تواند عالوه بر اختالالت شنوايي باعث خستگي، برهم خوردن تمركز، حواس پرتي،  همچنين سر و صدا مي. شود
اضمه و افزايش ضربان قلب و فشار استرس، اختالالت خواب، اختالالت عصبي، اختالالت سيستم گوارشي و سوء ه

  . خون شود
از ديدگاه اجتماعي و رواني اين سر و صداها باعث ايجاد و تشديد عصبانيت، اختالل در نحوه ايجاد ارتباطات اجتماعي و 

از ديدگاه سالمتي و بهداشت، سر و صدا و . دشو فردي، افزايش ميزان استرس و اختالل در رفتارهاي اجتماعي مي
هاي  صوتي باعث ايجاد اثرات منفي بر خواب، بينايي، شنوايي، پوست و باعث افزايش احتمالي بروز برخي بيماري آلودگي

تنگي عروق و . دشو ريز مي آلودگي صدا باعث اثر بر عملكردهاي عصبي، قلبي ـ عروقي و غدد درون. گردد جسمي مي
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ياد ممكن 
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اي آسياب خام

واكنش  صدا 
   

ات جسمي

رات ذهني

شود، باعث ي
عالوه قدرت  ه

ر اثر صداي 
 جمجمه باال 
و معده دچار 

 .گردد

فيت محيط و فعال

همچنين س. شد
بل يا سر و سي

ه شنوايي را كا

  صوتي

 كند و يا بخوا
ب كه وسيله ك
ر شود كه صدا

 در برابر سر و
.انجام دهدد را 

 ستم
اثرا  ش

 دم
اثر  در 

هيم مطالب مي
به. گرددنيز مي
د. شود وده مي

ژه فشار داخل 
عده كم شده و
گدچار ركود مي

كيف: گفتار سوم  

با د و مزمن مي
دس 130التر از 

همچنين آستانه

  
گي و ذهني آلود

موضوعي فكر 
يا صداي آسياب
ي از خواب بيدار

بدن انسان. ند
مل طبيعي خود

سيس بر اثر ،
گردش دستگاه ر

عد بي مورد، ي
 اختالل س،
.ت

در مكالمه و تفه
رهاي فكري ني
ي فكري افزو

ويژ هشار خون ب
ترشحات مع. د

ها نيز دل روده

شديدي صوتي ت
وص صداي باال
 شديد صوتي ه

  .داشت

مدهاي جسمي و

د دارد درباره م
كننده باشد و ي

د و فقط وقتير

ها را تشديد كن
 فشار صدا، عم

كري، مختلف 
بر اثر عروقي، 
 .غدد بر ر

خشونت هاي د،
حواس اختالل 
مهارت كاهش 

وجب اختالل د
نگي كا ناهماه

هات در كارهاي
گردد، فشس مي

شودخشك مي
شكل كات دودي

هاي ي آلودگي
به خصو. ل گردد

هاي آلودگي. د
ن نيز خواهد د

اثرات و پيام .68

 فردي كه قصد
ك شود ناراحتي

ب خوشي فرو بر

ه ، بيماريژيك
 بتواند با وجود

 مراحل•
 ـ قلبي
اثر خون،

درد سر•
تمركز،
 مكالمه،

كه مو ه بر آن
هاي مغزي و  ت

ر تعداد اشتباه
 دلهره و ترس
شده و دهان 

همچنين حرك. 

ه ساير پيامدهاي
ه و عدم تعادل
گيجه خواهد شد
ي بر پوست بد

 رابطه 
 صوت 
ت گاه 
موجب 
 شده 
 ذهن 

8شكل 

ي ماليم براي 
 آهن كوفته مي
 او را به خواب

 با فشار بيولوژ
دهد كهشان مي

ر و صدا عالوه
فعاليتم شدن 

سته شده و بر
لند كه موجب

ات بزاق كم ش
.شوديدناكي م

ر خون از جمله
 ايجاد سرگيجه
شد، باعث سرگي
 اثرات نامطلوبي

ي آلودگي صدا
 با شدت 
را ممكن است
ن صدا م

العمل ن عكس
ترين صدا در
  .نداشته باشد

ت يك موسيقي
ن كه بر سنگي

بخش بوده و م

دا ممكن است
اي از خود نشاه

محيط پر سر
و كمدقتي  بي

فراگيري كاس
ناگهاني و بل

ترشحا  رفته،
انقباضات در

نوسان فشار
است باعث
يكسان نباش

ده وكم كر
 

  
آثار رواني
مستقيمي

زير  ندارد،
كوچكترين
شديدترين
و يا بلندت
آدمي اثر ن

  
ممكن است
يك پتك س
آسيابان آرام

 .باشد
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

دآلودگي ص
كننده جبران
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  مراحل مختلف آسيب به سيستم شنوايي در اثر آلودگي صوتي  .69شكل 

  

در ) هاي مژكدار سلول(هاي شنوايي  از دست دادن شنوايي در اثر صداهاي ناهنجار و شديد نتيجه آسيب ديدن سلول
ديگري قادر به ترميم  اين آسيب غيرقابل برگشت بوده و هيچ نوع دارو يا معالجه شناخته شده. گوش داخلي است

هنگامي كه صدا . هاي پر از مايع گوش داخلي قرار دارند هاي مژكدار ميان حفره سلول. هاي از دست رفته نيست سلول
استخوان (گانه كوچك  هاي سه رسد، از طريق ارتعاش استخوان وسيله گوش خارجي دريافت و به پرده صماخ مي هب

آورده و در نتيجه غشاء وجود در گوش داخلي را به حركت دري رسيده و مايع مبه گوش ميان) چكشي، ركابي و سنداني
هاي مژكدار اين تحريك را به تحريكات عصبي تبديل كرده و از طريق عصب شنوايي به  سلول. كند پايه را تحريك مي

صداهاي طبيعي  بل هستند، تقريباً دسي 55تا  35ها بين  اصواتي كه شدت آن. كنند مركز شنوايي مغز منتقل مي
   .آيد ها ناراحت نشده و به نظر صداي معمولي و عادي مي باشند كه انسان از شنيدن آن مي

  

همچنين صدا موجب افزايش توليد 
صدا، توليد . شود هاي هيپوفيزي مي هورمون

كورتيزول از غدد فوق كليوي را افزايش داده 
. رود و بدين وسيله ميزان قند خون باال مي

تواند قابليت دفع  ح كورتيزول، ميافزايش ترش
صداهاي . سموم توسط كبد را كاهش دهد

بلند غيرمنتظره ممكن است اثرات ديگري 
نظير يك واكنش عمومي عضالني و افزايش 

  .العاده ضربان قلب را موجب گردد فوق

  
  

   

:كري موقت
قرار گرفتن در معرض سروصداي 
زياد باعث كم شدن قدرت شنوايي  
شخص مي شود ولي بعد از كاهش  

صدا، شنوايي به تدريج  و شدت سر
. به حالت معمولي خود بر مي گردد

:كري ناگهاني
طور  ه فردي ب زماني رخ مي دهد كه

ناگهاني در معرض صدايي با شدت 
.  دسي بل قرار گيرد 160بيش از 

:كري دايم
در ) دايمي(مدت  قرار گرفتن طوالني

صدا با شدت باال  و معرض سر
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 ذيلموارد شامل ودگي صدا آلاثبات شده  اثرات. باشد اثرات مواجهه با صدا شامل اثرات شنوايي و غيرشنوايي مي
  :دباش مي

  

 .صدمه به دستگاه شنوايي 
  .اثر روي بينايي به دليل كاهش كنترل تطابق و تعقيب اشياء و كاهش وضوح تصاوير 
  .ناثر بر سيستم تعادلي شامل گيجي، تهوع، اختالل در راه رفت 
كه افت شنوايي به ناحيه   هنگامي مانند اثر بر خواب و روابط اجتماعي و خانوادگي خصوصاً: ناراحتي اجتماعي 

 .دمكالمه سرايت نموده باش
و ترشح زياد اسيد معده و تشديد  اثر بر دستگاه گوارش شامل اختالالت و حتي دردهاي شكمي : اثرات عصبي 

  .طهاي مرتب بيماري
صدا در  مواجهه با. مخصوصاً روي نگهداري سديم در ادرار نقش محدودكننده دارد: ها اثر روي الكتروليت 

  .دتطابق بدن با گرما نقش منفي دار
  .ثشامل كاهش راندمان كار، افزايش ريسك حواد: اثرات جانبي 
پذيري و اختالالت رواني، مطالعات نشان داده است كه افرادي كه با صدا مواجهه  هيجان، تحريك: اثرات رواني 

  .دگردن دارند بيشتر به اختالالت رواني دچار مي
تواند باعث تحريك عصبي شده و ضربان قلب، فشار خون و مصرف  صدا مي: عمومي اثرات فيزيولوژيك 

اين . هاي بدن اثر نامطلوب دارد اكسيژن و تعداد تنفس را افزايش دهد كه اين تغييرات بر عملكرد دستگاه
  .تهاي قلب و عروق دارند و همچنين زنان باردار بسيار خطرناك اس عوارض براي كساني كه بيماري

براي همة افراد چه در محيط كار و چه در اجتماع اثر ذهني صدا يكسان نبوده و افراد مختلف از : ذهني صدا اثر 
  .گيرند قرار نمي تأثيرنظر اثرات رواني و عصبي آن يكسان تحت 

 
  

  استانداردها و حدود مجاز مواجهه -3-2-3
بل باعث اختالل در  دسي 120نده بوده و بيش از بل براي انسان آزارده دسي 60طور كلي صداهاي با شدت بيش از به

 مطابق. بل استدسي 55و در شب  65استاندارد متوسط تراز آلودگي صوتي در روز . شود سيستم شنوايي انسان مي
 منطقه براي )Leq dBA(صوت  فشار معادل تراز مجاز زيست ايران، حد محيط از حفاظت سازمان استانداردهاي

  . باشد بل مي دسي 45صبح  7شب تا  10بل و از  دسي 55شب  10 تا صبح 7 از مسكوني
  

 استانداردهاي صدا در هواي آزاد ايران . 10جدول 
 ) صبح 7شب الي  10(شب 

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

dB(A)         Leq(30) 
 منطقه نوع

45  55   منطقه مسكوني

50  60   منطقه تجاري ـ مسكوني
55  65   منطقه تجاري
60  70   منطقه مسكوني ـ صنعتي
65  75   منطقه صنعتي
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 55حداقل ) هاي بازي زمين(براي ميزان صدا در مناطق باز ) EPA(استاندارد آژانس حفاظت محيط زيست كشور آمريكا 
. است A(dB 55(ها و فضاهاي تفرجي  استاندارد كشور انگلستان براي پارك. باشد بل مي دسي 70بل و حداكثر  دسي

بل  دسي 55المللي، سطح تراز صوت در فضاهاي ورزشي نبايد بيشتر از  مطابق با برخي مطالعات و استانداردهاي بين
مطابق با استاندارد سازمان  .رساني به سيستم شنوايي را خواهد داشت بل توانايي آسيب دسي 85باشد و صداي باالتر از 

  .بل باشد دسي 85ساعت نبايد بيشتر از  1عمومي، تراز صوتي در هاي باز و  بهداشت جهاني براي مكان
كند كه  عنوان مي 1999در سال ) WHO(الزم به ذكر است كه استانداردهاي ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهاني 

كند  اد ميآزار جدي را در طي روز و بعد از ظهر ايج) فضاي باز(بل در نواحي مسكوني بيروني  دسي 55تراز معادل صوت 
ساعت در روز در نظر گرفته شده  16اين تراز صوتي براي . گردد بل منجر به آزار متوسط مي دسي 50و تراز معادل صوت 

  .است
استاندارد ميزان صوت برحسب كاربري محل متفاوت است و كمترين آن براي مناطق مسكوني است كه در شب حدود 

صدا براي  و حداكثر سر. باً به اندازه صدا در اواخر شب در يك روستا استاين ميزان تقري. بل تعيين شده است دسي 35
ها و  بل، آسايشگاه دسي 65بل، مراكز خريد  دسي 70بل، براي اماكن عمومي و كارخانجات  دسي 35تا  30خواب راحت 

متفاوت است، اما  ميزان حساسيت به صدا در افراد. باشد بل مي دسي 30بل و در شب  دسي 45ها در روز  بيمارستان
هر اندازه صدا بلندتر و بيشتر . گذارد بل بر سطح شنوايي اثر منفي مي دسي 85متخصصان عقيده دارند كه صداي بيش از 

براي مثال، قرار گرفتن . باشد، و يا مدت بيشتري فرد مجبور به شنيدن آن باشد، احتمال كاهش شنوايي بيشتر خواهد بود
 130تا  120آستانه درد گوش . دقيقه، بسيار خطرناك است 2بل در مدت بيش از  دسي 109در معرض صدايي با بلندي 

بل سروصدا توليد  دسي 90زن، همگي بيش از  شليك گلوله، ترقه، هدفون، صداي موتورسيكلت و چمن. بل است دسي
ساعت در روز در  8از توصيه شده كه افراد نبايد حداكثر بيش . بخش هستند كنند كه براي سالمت شنوايي زيان مي

  .بل قرار گيرند دسي 85معرض سروصدايي معادل 
 تماميچه  رسد چنان نظر ميه دارد كه ب صدا و مدت مواجهه با آن به شـرايطي اشـاره TLVمقادير حد مواجهه شغلي 

و درك محاورة طبيعي آثار نامطلوب در توانائي شنيداري  ،طور مكرر در مواجهه با ايـن مقـادير قـرار گيرنـد هشاغلين ب
ميالدي از نظر پزشكي، اختالل شنوائي موقعي حادث شده بود كه متوسط  1997ل تـا قبـل از سـا. آنـان ظـاهر نشـود

در بيان حد مجاز  اصوالً نمود، ميهرتـز تجاوز  2000و  1000 ،500هاي  در فركانس dB  25شـنوائي از حد آسـتانه
ساعت كار هفتگي اعالم گرديده و حد سقفي نيز براي  40ساعت كار روزانه و  8اي بر Aصدا يك تراز معين در مقياس 

، )3dB Rule(بل  دسي 3، قاعده OELاصالح گرديده است در ايران بر اساس  140) dB(مواجهه آستانه دردناكي 
 dB (3(ه اندازه نصف شدن زمان مواجهه تراز فشار صوت ب يباشد به اين شكل كه به ازااستاندارد مورد پذيرش مي

  .يابدافزايش مي
  

  استاندارد مواجهه با صدا در محيط كار . 11جدول 
ساعت كار  8تراز فشار صوت مجاز براي 

 dBAساعت كار هفتگي  40روزانه و 
براي پيروي از ) dB(ميزان افزايش صدا 

  قاعده نصف شدن زمان مواجهه
سازمان يا كشور 
  توصيه كننده

90  3  NIOSH 
90  5  OSHA 
903ISO, BOHS 
853ACGIH 
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  مواجهه شغلي با صدا ) اقدام(حد مجاز و حد مراقبت . 12جدول 

  مدت مواجهه در روز
حد مجاز تراز معادل فشار صوت به 

SPL‐TWA dB(A)   
  )ميكروپاسكال 20فشار مبنا (

تراز معادل فشار صوت ) اقدام(حد مراقبت 
   SPL‐TWA dB(A)به 

 )اسكالميكروپ 20فشار مبنا (
  77  80  ساعت 24
  79  82  ساعت 16
  82  85  ساعت 8
  85  88  ساعت 4
  88  91  ساعت 2
  91  94  ساعت 1

  94  97  دقيقه 30
  97  100 دقيقه 15

  
  آلودگي صوتي در ورزش -3-2-4

. يندآ شمار مي هديدي براي كيفيت زندگي جامعه بهنيستند، بلكه بيشتر ت زيستي محيطاثرات  خود، خودي بهها  مزاحمت
اما شامل . هاي صوتي هستند ها، عمدتاً ناراحتي مزاحمت. چه، ممكن است در برخي مواقع بر روي جانوران اثر گذارندگر

ها و  هايي را توليد كند كه براي اكوسيستم تواند مزاحمت ورزش مي. ارتعاشات و ديگر انواع ناراحتي نيز ممكن است باشند
منابع اصلي ايجاد . تواند در يك سطح پيوسته يا متناوب رخ دهد ها مي ن مزاحمتاي. جوامع مجاور غيرقابل تحمل باشد

  : هاي ورزشي عبارتند از هاي صوتي ناشي از فعاليت مزاحمت
   ؛صدا و ترافيك در هنگام مرحله ساختماني بناها و تجهيزات ورزشي •
اي المپيك و يا مسابقات ه بازي(صدا و ترافيك ناشي از سازماندهي رويدادهاي ورزشي در مقياس بزرگ  •

  ؛)جهاني
  ؛هاي همگاني پس از رويدادهاي ورزشي صدا و آلودگي ناشي از برگزاري جشن •
 . اند صداي ناشي از كاربرد تجهيزات ورزشي كه در مناطق مسكوني واقع شده •

  

هاي بدنسازي و مراكز  نهاي ورزشي، سال تعداد باشگاه مندان به تناسب اندام، در ساليان اخير، با افزايش تعداد عالقه
هاي مسكوني، از  هاي تجاري و اداري، مراكز خريد و برج مجتمع. در ايران رشد قابل توجهي داشته استنيز تندرستي 

با اين  .اند هاي ورزشي مبادرت ورزيده جمله آخرين مواردي هستند كه در تناظر با اين ميزان رشد، به تاسيس باشگاه
هاي ورزشي، منجر به رشد چشمگير شكايات ناشي از سر و صداي مزاحم توسط ساير  هوجود، افزايش تاسيس باشگا

ها به  پخش موزيك با صداي بلند، لرزش ايجاد شده از برخورد وزنه. ساكنان و افراد حاضر در اين اماكن نيز شده است
ردهنده ناشي از كاركرد هاي ايروبيك و صداي آزا اي ايجاد شده ناشي از برگزاري كالسكف باشگاه، نويز كوبه

هاي مشابه، از جمله برخي منابع صدا بوده كه باعث ايجاد مزاحمت براي ساكنان مجاور و ها و ساير دستگاه تردميل
  .شوندها ميهمسايه اين باشگاه
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  هاي آلودگي صدا در ورزش جنبه -3-2-4-1
در اين بخش به بررسي برخي از . رسي استهاي متعدد و متنوعي قابل بر آلودگي صداي ناشي از ورزش در زمينه

  . شود مهمترين فازهاي توليد صدا در ورزش پرداخته مي
  فاز ساختماني) الف

. گردد بخشي از آلودگي صوتي منتشر شده در ورزش، به فاز ساختماني و زمان احداث فضاها و اماكن ورزشي مربوط مي
هاي پيشين ارايه شد، متناسب  طور كه در بخش همان. مدتي است ياين مرحله، ناخواسته داراي تراز صوتي باال و طوالن

تراز صوتي ايجاد شده توسط . آالت مورد استفاده تراز صوتي منتشر شده نيز متفاوت خواهد بود با نوع عمليات و ماشين
آالت، بيشترين  ماشينبنابراين تردد و فعاليت اين گونه . باشد بل مي دسي 100تا  70عمدتاً بين   آالت ساختماني، ماشين

كنند، انجام يك سري  هاي صوتي را توليد مي آالتي كه انواع آلودگي به جز ماشين. ميزان سر و صدا را توليد خواهد نمود
  .كنند ها آلودگي صوتي ايجاد مي هاي ساختماني نيز در طي عمليات پروژه از فعاليت

  
  

  

تراشي اراضي كه در اثر  هايي نظير پاك فعاليت
 83شود، حدود  هاي ساختماني ايجاد مي يتفعال

هايي نظير  فعاليت. بل صدا توليد خواهد نمود دسي
ريزي در شرايطي كه تمامي تجهيزات در سايت در  پي

بل و در شرايطي كه  دسي 88حال استفاده باشند، 
بل  دسي 75حداقل تجهيزات مشغول به كار باشند 

ني و هاي ساختما فعاليت. صدا توليد خواهد نمود
عمراني ميزان تراز صوتي زمينه محيط را به ميزان 

  .دهند قابل توجهي افزايش مي
  

مراحل ساخت استاديوم فوتبال ميجسكي در لهستان؛ . 70شكل 
ماه سبب ايجاد مزاحمت  6در مدت  dBA90تراز صوتي ميانگين 

  . براي ساكنين اطراف شده بود
هاي ساختماني در فاصله  شته باشد تراز صداي محيط در اثر فعاليتدر صورتي كه هيچ گونه تداخل صوتي وجود ندا

طور معمول، سطح صداي توليد شده توسط بيل مكانيكي معادل  به. بل افزايش يابد دسي 89ند به توا متري مي 24/15
  . ستبل ا دسي 70-96ها  بل و كاميون دسي 87-102بل، بولدوزر معادل  دسي 71-90بل، ميكسر معادل  دسي 93-72

  

هاي  اين نوع از آلودگي صدا، نوعي از مزاحمت
گردد كه در بلندمدت توانايي  محيطي تلقي مي

اثرگذاري نامطلوب بر ساكنين و مناطق همجوار را 
در برخي مواقع، سر و صداي توليدي، سبب . دارد

گردد كه در  مهاجرت پرندگان و ساير حيواناتي مي
شكايت  همچنين؛. اطراف سايت سكونتگاه دارند

مردمي كه در اطراف سايت سكونت دارند، منجر به 
  . گردد پيگيري قضايي و طرح دعاوي در محاكم مي

  

  
نمايي از ساخت استاديوم فوتبال روستوف در روسيه پيش . 71شكل 

  2018از آغاز جام جهاني فوتبال 
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  : از آن جمله. يابي بهينه با فاكتورهاي متعددي مترادف است مكان
  كاني كه حداقل اثرات و پيامدهاي ناشي از آلودگي هوا را بر ساكنين مناطق اطراف داشته باشد؛ يافتن م •
  يافتن مكاني كه حداقل اثرات و پيامدهاي ناشي از آلودگي صدا را بر ساكنين مناطق اطراف داشته باشد؛  •

  

  
  

در برخي موارد، الزم است تا يك مجموعه ورزشي 
زي و يا تغيير مورد بهسازي، بازسازي و نوسا

در اين صورت نيز اصول . كاربري قرار گيرد
زيست به كمك مهندسي عمران  مهندسي محيط

. آمده و منجر به كاهش اثرات منفي خواهند شد
اين در حالي است كه پيامدهاي منفي ناشي از 
آلودگي صوتي صرفاً شامل ساكنين مناطق اطراف 

  . گيرد نبوده و پرسنل عمراني را نيز در بر مي

  
ترميم و بازسازي يك استاديوم كوچك محلي در . 72شكل 

تواند سبب ايجاد انواع  هاي مسكوني مي مجاورت ساختمان
  . ها از جمله آلودگي صدا و هوا گردد مزاحمت

  

  
و ) اسپانيا(نمايي از احداث ورزشگاه نيوكمپ . 73شكل 

يابي سايت و عدم مجاورت با مناطق  توجه به مكان
  مسكوني 

  

  
كارگران و پرسنل عمراني نيز در هنگام ساخت و اجراي . 74شكل 

  . ها هستند پروژه در معرض انواع آلودگي
رو متعلق به استاديوم ورشو در لهستان است كه  تصوير روبه :توضيح شكل

زيستي و بهداشتي از جمله  در هنگام ساخت بسياري از مالحظات محيط
  .ودكنترل آلودگي صدا در آن رعايت شده ب

  برداري فاز بهره) ب
در اين مرحله، متناسب با ابعاد و . برگزاري مسابقات، رويدادها و اردوهاي ورزشي است هاي زماناين بخش، مربوط به 

مقياس نظير  طور مثال؛ برگزاري رويدادي بزرگ به. ايجاد اثرات مختلف فراهم استزمان برگزاري رويداد امكان 
هاني فوتبال، اثرات و پيامدهاي بسيار متنوع و متعددي بر محيط برگزاري و محدوده هاي المپيك و يا جام ج بازي

در حالي كه برگزاري يك مسابقه فوتبال يا واليبال در سطح ليگ داخلي يك كشور، اثرات بسيار . پيراموني خواهند داشت
  . محدودتر و كوتاهتري را در بر خواهد داشت
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متاثر از ) تماشاگران(و جمعيت  البته؛ نكته حايز اهميت نوع ورزش
طوري كه يك مسابقه فوتبال و يا تنيس در يك  به. باشد آن مي

شهر پرجمعيت كه رشته ورزشي مورد نظر داراي طرفداران 
باشد، همواره كانون توليد انواع  شماري در آن منطقه مي بي

  . باشد ها مي ها و مزاحمت آلودگي
  

  

  : گردد ا سبب ايجاد مزاحمت ميدر اصل، در دو مرحله آلودگي صد
  در زمان برگزاري مسابقه ورزشي و در داخل استاديوم؛ ) الف
  . در هنگام اتمام مسابقه ورزشي و خروج تماشاگران از استاديوم) ب

  

بعضاً (نظران بر اين باورند كه تراز صوتي ايجاد شده توسط آالت توليد صدا  نكته مهم آن است كه كارشناسان و صاحب
د، بلكه سبب ايجاد شو خوردن تمركز و توجه ورزشكار مي تنها باعث بر هم ر هنگام برگزاري مسابقه ورزشي نهد) يقيموس

تنيس، بدمينتون، گلف، بيليارد، : هاي ورزشي نظير رو، در برخي از رشته از اين. باشد مزاحمت براي ساير تماشاگران نيز مي
باشد،  وان مجاز به ارايه توصيه و يا تشويق در هنگامي كه مسابقه در جريان ميهيچ عن تماشاگران و مربيان به... ودو و ج

البته اين مساله در . توانند به شكل ساده و مختصر اقدام به تشويق نمايند نيستند و صرفاً در زمان توقف بازي مي
  .متفاوت و گاهي متضاد است... هاي ورزشي فوتبال، بسكتبال، واليبال، كشتي و  رشته

   

    
گيرد كه  انواع آالت موسيقي و تشويق توسط تماشاگران و طرفداران در داخل اماكن ورزشي مورد استفاده قرار مي .75شكل 

  . در بسياري از مواقع تراز صوتي باالتر از استاندارد دارند
  

  

  
در رشته ورزشي تنيس؛ زماني كه مسابقه در . 76شكل 

از سوي  جريان است، هيچ گونه فعاليت تشويقي
چرا كه . باشد تماشاگران و يا حتي كادر مربيان مجاز نمي

  .گردد اين مساله سبب برهم خوردت تمركز تنيسورها مي
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هاي  ورزش گلف نيز يكي ديگر از انواع رشته. 77شكل 
ورزشي است كه قوانين بسيار سخت و جدي در خصوص 

دارا  عدم توليد آلودگي صدا در هنگام برگزاري مسابقه را
  .است

  

  

  در زمان گردشگري ورزشي) پ
. هاي گردشگري در سطح جهان مطرح است ترين و پرطرفدارترين شاخه عنوان يكي از جذاب گردشگري ورزشي به

همانند ساير انواع گردشگري، اين نوع نيز داراي . شود ساله بر دامنه و كاركردهاي اين نوع از گردشگري افزوده مي همه
ها رعايت نشود،  زيستي در اين قبيل فعاليت محيطدر صورتي كه مالحظات . و منفي متعددي استهاي مثبت  جنبه

  . گيرد كه در بلندمدت سبب پيامدهاي ناگواري بر جامعه ميزبان خواهد بود گردشگري ناپايدار شكل مي
  

  

توان  در اين خصوص، به مواردي چند مي
از جمله آن كه عدم رعايت . اشاره داشت

رد گردشگري؛ كه باعث به خطر ظرفيت ب
هاي ايمني، بهداشتي و   افتادن جنبه

گردشگران به دليل . گردد زيستي مي محيط
مندي كامل از  ازدحام و شلوغي امكان بهره

ها و  فضاها و تجهيزات را ندارند، آسيب
ناپذير است  صدمات جسمي و روحي اجتناب

و در نهايت، آلودگي صداي ايجاد شده 
 . گردد و ارتباطي را سبب مي مشكالت رواني

  
هاي منفي  عدم رعايت ظرفيت برد گردشگري يكي از جنبه. 78شكل 

هاي مالي و جاني  تنها سبب ايجاد خسارت گردشگري ناپايدار است كه نه
گردد، بلكه به دليل ازدحام و همهمه امكان لذت بردن  به گردشگران مي

  .شود از فعاليت ورزشي نيز سلب مي
  

تردد و فعاليت گردشگران در سطح شهرهاي ميزبان برگزاري مسابقات و رويدادهاي ورزشي، ايجاد آلودگي  همچنين؛
  . گردد ساز مي صوتي نموده كه اين امر براي ساكنين و حتي ساير گردشگران مشكل
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برگزاري تورهاي ورزشي با رويكرد . 79شكل 
ها و پيامدهاي  گردشگري در كنار تمام جنبه

ازنده، امكان ايجاد مشكالت و مثبت و س
هايي را براي ساكنين و جوامع محلي  مزاحمت

توان به توليد و  دارد كه از آن جمله مي
رهاسازي پسماند، گسترش شلوغي و ترافيك، 
  . ايجاد آلودگي صدا و بروز ناامني اشاره داشت

  
 

  اثرات آلودگي صدا بر ورزشكاران -3-2-4-2
كند و ممكن است موجب احساس ترس، استرس، انگيختگي  در توجه و تمركز ايجاد ميآلودگي صوتي اختالالتي را 

صداي  و سر. هاي رواني، زخم معده و رفتارهاي ضد اجتماعي شود زياد، خستگي، سردرد، سرگيجه، افسردگي، بيماري
... تيراندازي، موتورسواري و  راني، ها از قبيل اتومبيل هاي ورزشي رايج است و براي برخي ورزش بلند در بيشتر استاديوم

ها براي تماشاگران جذاب است كه  صداي اتومبيل و راني وجود سر براي مثال در مسابقات اتومبيل. ناپذير است اجتناب
در برخي اماكن ورزشي مانند . بل است دسي 100رسد بيش از  اغلب صدايي كه در نزديكي تماشاگران به گوش مي

ها در معرض آن قرار  شود و ورزشكاران ساعت خرهاي شنا، سروصداي زيادي توليد ميهاي بدنسازي و است باشگاه
  . دهد كاهشبخش باشد و آستانه شنوايي آنان را  گيرند كه ممكن است زيان مي

  

  
هاي  در استاديوم) شيپور(استفاده از ووزال . 80شكل 

آفريقاي جنوبي باعث  2010فوتبال در جام جهاني 
بل و نارضايتي بسياري از  دسي 110تا ايجاد تراز صوتي 

    !ها شده بود تماشاگران و رسانه

  
صدا در اين اماكن تا . اند ها گزارش كرده ها و كنسرت برخي تحقيقات، مشكالت شنوايي را متعاقب حضور در باشگاه

برخي . گيرندكند و ممكن است افراد به مدت چند ساعت در معرض آن قرار  بل افزايش پيدا مي دسي 120حدود 
هاي گوش استفاده نكنند تا بتوانند درك و شناخت بهتري از  دهند از محافظ ورزشكاران مانند موتورسواران ترجيح مي

كنندگان معموالً از محافظ براي گوش استفاده  هايي مانند تيراندازي، اغلب شركت محيط داشته باشند، ولي در رشته
هاي محافظ گوش كه از مواد نرم و منعطف ساخته  درپوش: دارند، از جمله هاي گوش انواع مختلفي محافظ. كنند مي
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بار مصرف كه از پشم شيشه، موم يا پنبه ساخته شده  پذير يك هاي شكل گيرند، گوشي شوند و در داخل گوش قرار مي مي
شوند؛  دهي تشكيل مي هاي با قالب شخصي كه از الستيك قابل شكل گيرند؛ گوشي و در درون گوش قرار مي

  . پوشاند طور كامل مي كه قسمت بيروني گوش را به) ماف( پوش گوش
  

  آلودگي آب -3-3
هاي جهان  داليل اصلي آلودگي آب. هاي آب شيرين ذكر شده است ماده به عنوان آالينده براي اكوسيستم 1500حدود 

 :ها عبارتند از برخي از مهمترين آن هستند، بسيار زياد
به منابع آب  فاضالب صنعتي كارخانجات، ورود جهان هاي آب آلودگي در مؤثر بسيار واملع از يكي: فاضالب - 1

 .تاس... ، درياچه و مختلف از قبيل دريا
، آن ن براي زدودن محصوالت خود از آفت، از انواع كودهاي شيمياييزماني كه كشاورزا :كشاورزي كود و سموم - 2

شود و باعث آلوده و سمي شدن  نشين مي مدت در زمين ته خاك در طوالني كنند، اين ه ميرويه استفاد هم به صورت بي
 . ندها را آلوده ك و برخي از قسمت دهتواند وارد دريا ش د و يا ميشو هاي زيرزميني مي قنات

توانند سبب  هاي گوناگون مي شامل مشتقات نفتي و مواد شيميايي صنعتي كه در مقياس :مواد شيمياييسموم و  - 3
 . ي منابع آب سطحي و زيرزميني شوندآلودگ

ها  و رودخانهد از آب خنك درياها كار انداختن برخي تجهيزات خود مجبورن يع براي توليد و يا بهصنا از بسياري :گرما - 4
مضر اين گرما براي منابع آب مختلف بسيار  .گردانند دوباره به همان محيط بر ميو گرم را  آلوده؛ سپس آب استفاده كنند

مناسب براي اكوسيستم  مسالهجا مهاجرت كنند كه اين  ان و آبزيان بومي منطقه از آنشود ماهي ست، چرا كه باعث ميا
  . گيرد را ميزيادي ، ساالنه جان آبزيان هاي جهان به علت گرما آبآلودگي  .نيست

هستند، ) ح اكتيويته متوسط به باالبا سط(هايي كه حاوي مواد پرتوزا  تخليه زباله اتمي و يا خروج سنگ :راديواكتيو - 5
طراحي و ) عمدتاً سطحي(هاي اتمي در نزديكي منابع آبي  بسياري از نيروگاه. يكي ديگر از انواع آلودگي منابع آبي است

  . سازي استفاده كنند شوند تا بتوانند از آب موجود براي خنك احداث مي
 

 
 نگوهررود در استان گيال  آلودگي رودخانه. 82شكل 

  
  كرج  آلودگي رودخانه. 81شكل 
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 انباشت زباله در ساحل درياي خزر. 84شكل 

  
  احتمال نشت شيرابه زباله به دريا. 83شكل 

  
  پيامدهاي بهداشتي آلودگي آب -3-3-1

در زا  يـا عامـل بيمـاري    "پاتوژن". ها آگاه است هاي آلوده در شيوع بيماري بشر مدت زمان طوالني است كه از نقش آب
هـايي كـه    كند، از جمله پاتوژن طور تصاعدي در ميزبان رشد مي است كه به) ميكروسكوپي عموماً(ك موجود زنده واقع ي

. تيفوئيـدي اشـاره كـرد   پارا هاي وبا، اسهال خوني باسيلي، تيفوئيد و تـب  توان به باكتري مي ،شوند وسيله آب منتقل مي به
فلج اطفال هستند، پروتوزوئرها نيز عامـل اسـهال خـوني آميبـي و ژيارديـا و      هاي هپاتيتي و  ها نيز عامل عفونت ويروس

  . آيند هاي شيستوزومازيز و دراكونتيازيز به حساب مي عامل بيماريهلمينتز هاي انگل به نام  كرم
  

اگر مواد دفع شده از روده يك فرد بيمـار يـا حامـل كـه     
نبـع  هاست وارد م حاوي ميلياردها عدد از اين گونه پاتوژن

هـاي مـذكور در    تواند باعث اپيدمي بيماري آب گردد، مي
افراد حامل اگرچه عاليم بيماري را . بين افراد جامعه شود

دهنـد، لـيكن حامـل تعـداد زيـادي از عوامـل        نشان نمي
بنابراين، حفاظت منابع آب از آلودگي به . زا هستند بيماري

  .فاضالب انساني امري بسيار مهم و حياتي است
  

  

اي ماننـد   ر كشورهاي توسـعه يافتـه  هاي متعددي از جمله بيماري وبا و تيفوئيد حتي د بيماري ،چندان دور هاي نه ر زماند
اله نزديك بـه  هر س) 1900(در ابتداي قرن بيستم . شدند شايع ) اپيدمي(گير  به صورت همهمريكا از كنترل خارج شده و آ

نزديـك   1885انگيز در سال  در يك رويداد غم. آمدند بيماري تيفوئيد از پاي در مريكا در اثر ابتال بهنفر از مردم آ 28000
ورود فاضالب تصفيه نشده شهر به منبـع   كه ناشي ازنفر از مردم شيكاگو در اثر ابتال به بيماري تيفوئيد و وبا  90000به 
هـاي آشـاميدني ادامـه     ريناسـيون آب هـاي كل  به همراه توسـعه روش  1908اين گونه وقايع تا سال . جان باختند بود، آب

هاي مختلف اعمـال شـده حتـي در     رغم كنترل علي. زاد كاسته شد هاي آب داشت و از اين ســال به بعد از شدت بيماري
. كند ها ايفا مي اي در مرگ و مير و شيوع بيماري كشورهاي پيشرفته نيز عدم رعايت صحيح اصول بهداشتي، نقش عمده

سطح بهداشت پايين و ناكافي و عدم كفايت آب آشاميدني سـالم عامـل بـروز    ن بهداشت جهاني، راساس گزارش سازماب
ميليـون كـودك در سراسـر     20تـا   10طور ناخـالص دربرگيرنـده    اين رقم به. ها در جهان است درصد از انواع بيماري 80

  .دهند جهان است كه هر ساله تنها بر اثر ابتال به اسهال جان خود را از دست مي
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زاد  اري آببيمـ . افزايش خواهند يافت 1تماس آب زاد و هاي آب ي آب، بيماريت موازين بهداشتي و آلودگايدر اثر عدم رع
زا از طريق آب آشاميدني و حتي آبي كه بـراي شستشـوي    شود كه عوامل بيماري اطالق مي ييها به آن دسته از بيماري

هايي كه از منابع  در كشورهاي رو به توسعه آب. دشو شخص سالم مي شود وارد بدن مي ها و ظروف استفاده دهان، دست
ـ   شوند در معرض اين نوع آلودگي زيرزميني روباز يا سطحي استخراج مي راحتـي بـا پوشـاندن     هها هستند، اين مشـكل ب

مـدت از   طـوالني  داننـد اسـتفاده   اي مي كوهنوردان حرفه  امروزه،. ب قابل رفع استهاي روباز و كنترل منابع ذخيره آ چاه
ها و بروز بيماري ژيارديا  زيرا در هر صورت امكان آلودگي اين آب. هاي سطحي حتي آب زالل چشمه منطقي نيست آب

هاي  معمول براي آبشوند تهديدي جدي و غير منتقل مي هاي ژيارديا كه از طريق مدفوع افراد حامل كيست. وجود دارد
توانند به وسيله حيوانـات وحشـي در سـطح     ها مي آيند، اين كيست اب ميسطحي و حتي سيستم آبرساني شهري به حس

آب نيـز بـه    ها به حدي است كـه كلرزنـي   ها در محيط زنده بمانند، مقاومت اين كيست وسيعي پراكنده شوند و براي ماه
  .ها را ندارد راحتي قابليت تخريب آن

  

    
  گردد ها مي ه سبب بروز و انتقال انواعي از بيماريهاي آبي آلود تفريح و بازي كودكان در محيط. 85شكل 

  

هـاي   تـرين بيمـاري   يكي از رايج) بيالرديا(شيستوزوما . تماس حتي نيازي نيست كه شخص آب بياشامد هاي آب در بيماري
ر آب دسرسـاريا  ميليون نفر به آن مبتال هستند، الروهاي مولد اين بيماري بنام  200آب است كه در سطح جهان در حدود 

كنند و در نهايت با ورود  چسبند و سپس در پوست نفوذ مي شناورند كه در صورت تماس با پوست بدن به سرعت به آن مي
هـاي بـالغ    درون كبـد بـالغ شـده و كـرم     سرسـاريا الرو . شود الروهاي مذكور به جريان خون، شخص مبتال به بيماري مي

هاي مذكور به همـراه مـدفوع شـخص بيمـار در محـيط       تخم. گذارند اي ميهاي زيادي از تخم را بر ديواره روده بر ج توده
  .شوند مي) باز(هاي آبي تفريخ  شوند و به محض ورود به محيط پراكنده مي

 اما اين خدمات لزومـاً . اند ، ميلياردها نفر به خدمات آب آشاميدني و بهداشت عمومي دسترسي داشتهميالدي 2000از سال 
ها، مراكز بهداشـتي و مـدارس همچنـان هنـوز بـراي تميـز كـردن         بسياري از خانه. دهند ا ارائه نميآب سالم و بهداشتي ر

هايي ماننـد   در معرض خطر بيماري ،كودكانويژه  به ،شود كه سالمت همه افراد اين باعث مي. ها آب و صابون ندارند دست
بهداشـت و سـالمت ضـعيف و    . بازند اسهال جان ميسال به دليل  5هزار كودك زير  361در نتيجه، هر ساله . اسهال باشد

ترين  شده اسهال شناخته .و تيفوئيد مرتبط است A هايي مانند بيماري وبا، ديسانتري، هپاتيت آب آلوده نيز به انتقال بيماري
ـ     240 تقريبـاً . امـا خطـرات ديگـري نيـز وجـود دارد      ،بيماري مربوط به آب و غذاي آلـوده اسـت   ه ميليـون نفـر سـاالنه ب

در بسياري از نقاط جهان،  .دشون مبتال مي )نگلي موجود در آب آلودههاي ا يماري حاد و مزمن ناشي از كرمب(س اسيدومتومي

                                                 
1 - Waterborne- water-contact 
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برخي از اين حشـرات  . دهند هايي مانند تب دنگ را انتقال مي بيماريشوند،  كنند و تكثير مي حشراتي كه در آب زندگي مي
 .اند هاند و بعضي هنوز ناشناخت شناخته شده

  

ميليون نفر بدون دسترسي به آب سالم زندگي  844
 .كنند مي

ميليارد نفر بدون دسترسي به بهداشت بهبوديافته  3/2
  .كنندزندگي مي

 ،طور غيرمستقيم تحت تاثير بحران آب قرار دارندزنان به
آوري آب را دارند و اين يعني زيرا اغلب مسئوليت جمع

و مراقبت از خانواده سپري  ها دور از كار، مدرسهزمان آن
فقدان آب و بهداشت، زنان را در چرخه فقر قرار . شودمي
 .دهدمي

دسترسي به آب سالم و . بحران آب، بحران سالمتي است
بهداشتي به معناي فرصت براي بهبود سالمت و توانايي 

  .براي كمك به مبارزه با بيماري است

  
  

  
  

حشراتي كه در آب يـا   ،براي مثال. كند ها نيز نقشي غيرمستقيم ايفا مي ع ساير بيماريعالوه بر موارد ذكر شده آب در شيو
ميليـون   16طوري كه ساليانه اين حشرات  هايي نظير ماالريا هستند، به عامل شيوع بيماري ،كنند در نزديكي آب زندگي مي

تـب زرد،  . گردنـد  باعث مرگ يك ميليون نفـر مـي   كنند و به اين ترتيب ساليانه نفر را در سراسر جهان به ماالريا مبتال مي
كمبود آب كافي براي مصارف بهداشـت فـردي در اغلـب    . شوند بيماري خواب و كوري رودخانه نيز بدين طريق منتقل مي

هـاي چشـمي ماننـد تـراخم و ورم ملتحمـه       هاي پوستي مانند جرب، جذام يازياپيان و بيمـاري  نقاط دنيا باعث بروز بيماري
زا را  بيمـاري  هاي مرطوب بيشتر هستند و رطوبـت، امكـان رشـد و تكثيـر عوامـل      هاي محيطي در محيط آلودگي .شود مي

آب استخرهاي شـنا، محـل   . كنند هاي گرم و مرطوب بهتر رشد مي ها در محيط طور كلي ميكروارگانيزم به. دهد افزايش مي
  . ت كنترل بوده و به طور دايم، تصفيه و فيلتر شودرو، همواره بايد تح از اين. ها است امني براي انواع ميكروب

  : كنند هاي عفوني و غيرعفوني مرتبط با آب را اغلب به پنج گروه مهم به شرح ذيل تقسيم مي بيماري
  

نوشد به بيماري مبتال  كند و شخصي كه اين آب را مي زا در آب زندگي مي عامل بيماري :آورد هاي آب بيماري .1
  . ها و اسهال خوني ا، حصبه، هپاتيت عفوني و برخي از اسهالوب: همانند. شود مي

ها با افزايش حجم آب مصرفي براي مقاصد بهداشتي  امكان انتقال اين بيماري :شستي هاي آب بيماري .2
هاي پوستي و  چنين آلودگي هم. اسهال و وبا: همانند. كه آب چه كيفيتي داشته باشد يابد، فارغ از اين كاهش مي
  . شود جرب و تراخم و تيفوس ناشي از شپش و تب راجعه كه آن هم از طريق شپش منتقل مي چشمي نظير

زا بخشي از چرخه زندگي خود را در بدن حلزون آبزي يا حيوان آبزي  عامل بيماري :پايه هاي آب بيماري .3
تماس بدن با آب زا در پوست، در پي  ها از طريق نفوذ عامل بيماري ابتال به اين بيماري. گذراند ديگري مي
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هاي بالغي بستگي دارد كه شخص را  شدت بيماري به شمار تعداد كرم. گيرد شيرين آلوده به آن صورت مي
  . شيستوزوما و بيماري كرم گينه: همانند. بيمار ميكنند

هايي هستند كه از طريق زاد و ولد حشرات در آب يا گزش حشرات در  بيماري :حشرات ناقل وابسته به آب .4
كه (اي، بيماري خواب  ماالريا، تب زرد، كوري رودخانه: همانند. شوند هاي نزديك به آب منتشر مي محيط

 ). شود تسه منتقل مي توسط مگس تسه
  ... . ها و  كش آفت  ها، فلزات سنگين، همانند نيترات :هاي شيميايي هاي ناشي از آالينده بيماري .5

  

  
يط دسترسي به آب سالم براي بهبود شرا. 86شكل 

كه با اقداماتي   بهداشتي به خودي خود كافي نيست، مگر آن
تامين آب پاك بايد با بهبود وضعيت دفع . ديگر همراه باشد

مدفوع و آموزش اصول بهداشتي همراه باشد تا اين اطمينان 
ايجاد شود كه آب در دسترس به صورتي بهداشتي مصرف 

  .شود مي

  
هاي آبي آلوده و  لبازي و تفريح كودكان در كانا. 87شكل 

  .ها است ها خطري بالقوه براي سالمتي آن فاضالب

  
  

  
  

  چرخه بيماري شيستوزوما و انگل آن. 88شكل 

 3000هاي  كه تخم انگل فسيل شده آن را در موميايي(اين بيماري كهن . كنترل بيماري شيستوزوما بسيار مشكل است :توضيح شكل
ميليون نفر  20از . از ماالريا، مهمترين عامل مصيبت انساني و زيان اقتصادي در مناطق گرمسيري است احتماالً پس) اند ساله مصري يافته

حلزون كه در بخشي از چرخه زندگي اين انگل به عنوان ميزبان  .ميرند هزار نفر در سراسر جهان مي20مبتال به اين بيماري، هر ساله حدود 
  . يابد آبرساني به راحتي انتقال و گسترش مي هاي كند، از طريق احداث كانال آن عمل مي
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  .ساز بيماري حصبه هستند هاي آبي آلوده؛ زمينه محيط .89شكل 

افرادي كه از  . شود نام سالمونال ايجاد مي يسمي به حصبه يا تب تيفوئيد، يك بيماري عفوني است و در اثر ميكروارگان :توضيح شكل
 . ها به حصبه خواهد شد ، باعث ابتالي آن)با فاضالب مخلوط شده باشد يي كهها آب( كنند  ستفاده ميمطمئن و غير بهداشتي اهاي نا آب

  

  

  
  چرخه بيماري ماالريا و عامل ايجاد آن .90شكل 

ز اين ميليون نفر ا 1شود كه ساالنه حدود  برآورد مي. ترين بيماري وابسته به آب در مناطق گرمسيري، ماالريا است جدي :توضيح شكل
) آنوفل ماده(آل براي پشه ناقل اين بيماري  هاي زادآوري ايده ها و آبگيرهاي راكد محيط ها، مرداب باتالق. بازند بيماري رنج برده و جان مي

بار متعددي بر  ت براي از بين بردن اين حشره باعث ايجاد پيامدهاي منفي و زيان.د.هاي قوي نظير د كش استفاده از حشره. هستند
شود و مخترع آن موفق به دريافت جايزه نوبل شيمي  كني ماالريا استفاده مي ت كه براي ريشه.د.كه سم د به طوري. زيست شده است يطمح

  .  شود كش منسوخ و ممنوعه شناخته مي شده بود، امروزه به عنوان يك آفت
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  هاي ورزشي آلودگي آب و فعاليت -3-3-2
ها، غذاهاي فاسد و فضـوالت   خواركي ها، پسمانده آلوده به مواد ارگانيكي همانند فاضالب هاي خطرات ناشي از تماس با آب

هاي  ها و بريدگي خوردن تصادفي آن و تماس زخمها،  شنا كردن در اين آب. حيواني به خوبي براي ورزشكاران آشكار است
اننـد كـه بايـد از شـنا كـردن و      د اكثر ورزشكاران مي .ها است ماريهاي ابتال به انواع بي ترين راه ها از شايع سطح بدن با آب

ها استفاده كننـد   خطرناك نيست، از اين آب ها آن آلودگيهاي آلوده خودداري كرده و فقط روزهايي كه سطح  تماس با آب
هـاي   و در صورت ضرورت، بايد نكات ايمني و اقدامات احتيـاطي ماننـد پوشـيدن لبـاس مخصـوص، اسـتفاده از لوسـيون       

گيري در مورد قرار گرفتن در شـرايط مضـر و    در برخي موارد، تصميم. ص و دوش گرفتن پس از شنا را رعايت كنندمخصو
. شود هاي آلوده، به ورزشكاران تحميل مي خطرناك مثالً برگزاري مسابقات و انجام تمرينات در مناطق بسيار آلوده و يا آب

اي نظيـر بنـدر بارسـلون،     هـاي آلـوده   به سـالمت ورزشـكاران در آب   هاي المپيك نيز بدون توجه مسابقات جهاني و بازي
  . شود ايرس برگزار مي ريودوژانيرو و بوينوس

  
بار  آميز و حقارت شوند كه من آن را شرايط توهين توانم فهرست ناتمامي از مسابقاتي را نام ببرم كه در شرايطي برگزار مي مي"

  ".نامم مي
 »راني با قايق بادي ، قهرمان كانادايي و باسابقه مسابقات جام جهاني در رشته قايق)Carol Anne Alie(آلي . كارول آن«

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي ورزشي كه به طور مستقيم با آب  در برخي از رشته
در ارتباط هستند، پيامدهاي آلودگي آب كامالً مشهود 

هاي  بنابراين، ورزشكاران اين قبيل از رشته. است
... غواصي و   راني، سواري، قايق موج  ورزشي همانند شنا،

بيش از سايرين نسبت به آن حساس بوده و واكنش 
  . دهند نشان مي

  
  

هاي تاثيرگذار بر ورزش، در مجاورت ايوركاي كاليفرنيا مشاهده شده نمونه بارز آلودگي
اي كه  هاي عاري از آلودگي منطقه پيما دريافتند آب سواران اقيانوس جايي كه موج. است
هاي  طور روزافزوني به وسيله مواد سمي كارخانه ، بهها در آن به فعاليت مشغول بودند سال

سواران كه به درد و   اين موج. شوند آلوده مي لوييزيانا پاسيفيكو  سيمپسونكاغذسازي 
قانون "هزار مورد نقض  40هاي فوق را به بيش از  خارش پوست دچار شده بودند، كارخانه

  صادره را به نفع خود تغيير دهند، معترضان كه موفق شدند راي .متهم كردند "هاي پاك آب
زيست پاك در  توانند براي داشتن يك محيط مندان به ورزش مي نشان دادند كه چگونه عالقه
  .  احقاق حقوق خود بكوشند
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به مدت  "1سواران عليه فاضالب موج"كمپين 
آبي در  هاي  دهه به روي آلودگي اكوسيستم 3

   .كند بريتانيا فعاليت مي
  

    

  
اعضاي اين كمپين، كه عمدتاً از 

رشته ورزشي هستند، قهرمانان اين 
هاي ناشي از فاضالب را  مرتباً آلودگي
هاي آبي  ها و ساير پهنه در رودخانه

  .كنند بررسي و گزارش مي

  
  

  

هاي اعالم شده از سوي اين گروه، بيش  براساس گزارش
هاي  درصد از آلودگي ناشي از فاضالب در تفرجگاه 80از 

. اده استهاي اكتبر تا مي رخ د ساحلي در حدفاصل ماه
يعني همان زماني كه بخش زيادي از مردم در 

  .اند هاي طبيعي حضور داشته تفرجگاه

  

  
  

   هاپسماندانواع توسط داوطلبان و فعاالن و با هدف پاكسازي بستر درياها از  "غواصي براي آلودگي آب"كمپين . 91شكل 
  .شكل گرفته است

  
  

                                                 
1-Surfers Against Sewage (SAS) 
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  1998در سال 
كننده در مسابقات  نفر از ورزشكاران شركت 90حدود 

سواري در درياچه اسپرينگ فيلد در آمريكا  شنا و دوچرخه
. شدند» لپتوس پيروسيس«دچار نوعي تب و لرز به نام 

است  "لپتوسپيرا"علت اين بيماري، نوعي باكتري به نام 
سازد و سپس از راه ادرار  كه ابتدا حيوانات را آلوده مي

  .شود حيوان مبتال، آلودگي به آب منتقل مي
بخشي از چرخه زندگي خود را در بدن   عامل اين بيماري،

  .گذراند هاي صحرايي مي موش
نفر به علت ابتال به اسهال و درد شديد در بيمارستان  23

  .بستري شدند

  

  

  
  

  

 

  
  
  
  

يكي از مالحظات مهم در برگزاري مسابقات ورزشي و 
ي ها اكوسيستم(هاي باز  هاي تفرجي در آب يا فعاليت

ارزيابي و سنجش دقيق كيفيت آب مكان مورد   ،)طبيعي
هايي كه  هاي باز به عنوان مكان آب. باشد نظر مي

توانند  تر است، مي ها كم امكان كنترل و نظارت بر آن
هاي شيميايي و يا بيولوژيكي  پذيراي انواع آالينده

    . باشند
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اكوسيستم . باشد مي 2016دادهاي ورزشي، مربوط به المپيك ريو ترين موارد مربوط به آلودگي آب در روي يكي از عجيب
هاي جدي  نحوي كه نگراني بود، دچار آلودگي شديدي بود، به هاي آبي در نظر گرفته شده ش آبي كه براي برگزاري ورز

  .  المللي و حتي ورزشكاران را برانگيخته بود هاي بين سازمان
  

    
. بود 2016ريو هاي آبي المپيك  ورزش مكان برگزاريدر ساحل آن قرار گرفته  يودوژانيروركه شهر  خليج گانابارا. 92شكل 

  .كه به ورزشكاران توصيه شد به هيچ وجه سر خود را داخل آب نبرند بودحدي  بهآلودگي آبي در اين منطقه 
  

هاي المپيك، در جريان يك مسابقه تمريني  مدتي پيش از بازي
اي در  در رودخانه دليل قايقراني تحده بهيكي از پاروزنان اياالت م

هاي  به خاطر آلوده شدن بدن توسط باكتري ريودوژانيرو
كه از طريق فاضالب شهري وارد جريان   MRSAگوشتخوار

 .قرار گرفت درمانرودخانه شده بودند، تحت 
  

المپيك و همچنين  المللي سازمان بهداشت جهاني به كميته بين
كه زنان باردار در اين  كردتوصيه  اه بازيمسئوالن برگزاري 

    .رويداد شركت نكنند

  

    
توجهي مسيوالن برگزاري المپيك ريو نسبت به شيوع  چند نمونه از كاريكاتورهايي كه در ارتباط با آلودگي بي. 93شكل 

    . ويروس زيكا طراحي و منتشر شده بود
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براي محافظت از  محققان دانشگاه فيالدلفيا
رشته در ويژه  هب اضر در المپيك ريو، ح ورزشكاران
ها در حوزه  با استفاده از آخرين فناوري قايقراني،

اين . ندتوليد كرد فرد منحصربهنساجي نوعي لباس 
تواند از  لباس داراي خواص ضدميكروبي است و مي

هاي باكتريايي، نيش حشرات و  زنان در مقابل عفونت
هاي ناشي  يماريها و نيز ب هاي ناقل انواع بيماري پشه

هاي انساني و صنعتي تا حد زيادي  از فاضالب
    .محافظت كند

ترين دستاوردهاي حوزه نساجي و  از پيشرفته ،كند در ساخت اين لباس كه به سرعت آب را از روي بدن ورزشكار دفع مي
 انتقال در تقلب عدم و مسابقات امنيت و بوده الكترونيكي وسيله اين لباس، فاقد هرگونه .صنايع الياف استفاده شده است

  .كند مي رعايت را ها داده
  

  آلودگي آب استخرها  
شوند  كيفيت آب استخرهاي شنا محسوب ميترين عامل تقليل  ، شناگران مهمنگاه فراگير و بر خالف تصور رايجدر يك 

پماد، ، ن، ترشحات بيني و گلوي و ميكروبي گوناگون همچون ادرار، عرق بد، شيميايهاي فيزيكي كه از طريق آالينده
هاي مدفوعي، نزول  وسيعي از انواع ميكروب به همراه طيف ...هاي پوست و مو و  هاي آرايشي، زايده كرم و فرآورده

گرم ماده آلي كه  3ميلي ليتر ادرار و  30-50طور متوسط  از نظر كمي، هر شناگر به .دشون كيفيت آب استخر را سبب مي
وارد شدن شناگران به استخر  .كند است، به آب استخر اضافه مي به صورت كربن آلي قابل جذبگرم آن  8/0 – 1/1

  .دهد بدون دوش گرفتن گاهي تا پنجاه درصد بار آلودگي استخر را افزايش مي
 

  

عالوه بر آن كيفيت اوليه آب ورودي و يا آب بازچرخاني 
شده نيز در ميزان و شدت آلودگي و يا تقليل آن بسيار 

هم است و به همين دليل است كه سنجش و كنترل م
كيفيت استخرهاي شنا در جذب شناگران حائز اهميت 

 . است
    
  

ها و ساير مواد  وسيله عواملي چون زباله، گردوخاك، مواد شيميايي، ميكروارگانيزم هاي آبي، به استخرهاي شنا و تفرجگاه
براي جلوگيري از انتقال بيماري و . هاي باكتريايي يا عفوني شوند بيماريتوانند باعث  ها مي ميكروارگانيزم. شوند آلوده مي

كه به  ها را بدون آن هاي آب را از بين برده و آلودگي عفونت بايد مواد شيميايي به آب افزوده شود تا ميكروارگانيزم
ترين مواد مؤثررم هستند، زيرا هاي شيميايي معموالً حاوي كلر يا ب ضدعفوني كننده. شناگران آسيبي برساند نابود كند

  . توانند به شكل ايمن در استخرهاي شنا مورد استفاده قرار گيرند شيميايي هستند كه مي
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  پيشگيري از آلودگي و بيماري در استخرهاي شنا
  .طور مداوم تصفيه و گندزدايي شود آب استخر بايد به 
  . شوداز پذيرش مراجعان بيش از حد ظرفيت استخر جلوگيري  
  . طور دايم نظافت و ضدعفوني شود ها به اطراف استخر، رختكن و دوش 
ها يا هر عفونت ديگري كه ساير شناگران  هاي پوستي، التهاب چشم از ورود شناگران مبتال به سرماخوردگي، بيماري 

  . دهد جلوگيري شود را در معرض خطر قرار مي
  . مداوم آزمايش شود طور كيفيت فيزيكي و شيميايي آب استخر به 
  . براي بازديدكنندگان، درب ورودي و خروجي جدا در نظر گرفته شود 
  . شناگران قبل از ورود به استخر دوش بگيرند و پس از خروج نيز بدن خود را با مواد شوينده خوب بشويند 

  

    
  بيماري پاي ورزشكار. 94شكل 

. زند يك عفونت قارچي مسري است كه به پوست پا لطمه مي ،شود نيز ناميده مياپديس تينئ كهعفونت قارچي پاي ورزشكار  :توضيح شكل
ناميده پاي ورزشكار اين عفونت قارچي به اين دليل . ها گسترش پيدا كند تواند به ناخن انگشتان پا و دست عفونت قارچي پاي ورزشكار مي

  .تشود كه در ميان اين گروه از مردم شايع اس مي
  

    
 هاي طبيعي نامه هاي بهداشتي و محيط زيستي براي استخرها و شناگاه  ها و آيين اي از دستورالعمل نمونه. 95شكل 
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  آلودگي پسماند  -3-4
  پسماندهاي  و دانستنيمباني  -3-4-1

باشد،  ميشود و از نظر توليدكننده قابل مصرف ن هاي گوناگون انساني توليد مي پسماند به مواد زائدي كه در اثر فعاليت
پسماند شامل توده بسيار گوناگوني از مواد دور ريخته شده توسط جوامع شهري و نيز تجمع زائدات . شود اطالق مي

بر اساس تعريف ارايه شده از سوي آژانس محيط . باشد هاي كشاورزي، صنعتي، معدني و غيره مي حاصل از فعاليت
بارت است از پسماندهاي توليد شده از منابع مسكوني، تجاري و ، پسماند شهري ع)EPA١(زيست اياالت متحده آمريكا 

اي است كه وارد  در واقع، پسماند شامل هر ماده. آوري شوند موسساتي مانند ادارات دولتي، مدارس و غيره كه بايد جمع
  . شود سيستم مديريت پسماند مي

  
  

 1383بر اساس قانون مديريت پسماندها كه در سال 
يب رسيده است، پسماند به مواد در ايران به تصو
شود كه به  گفته مي) غير از فاضالب( جامد، مايع و گاز 

مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان  طور 
 .شود بوده و از نظر توليدكننده زائد تلقي مي

  
  

هاي زندگي  انسان و ساير جنبه هاي روزمره مواد زائد جامد؛ به تمامي موادي اشاره دارد كه به شكل جامد در اثر فعاليت
هر چيزي كه در طي يك فرآيند، مورد استفاده ديگري نداشته باشد به عنوان ماده . شوند توليد و وارد محيط زيست مي

تواند ماده خام به شمار  بوده و حتي مي ند براي ساير فرآيندها مفيدتوا اين ماده زائد مي. شود زائد در آن فرآيند تلقي مي
زماني كه اين منبع نسبتاً جامد باشد، به . واقع، ماده زائد؛ يك منبع است كه در جاي درست خود قرار ندارد در. رود

واژه زائد در ادبيات مديريت مواد زائد به معناي ماده بالاستفاده، نامطلوب و . شود عنوان ماده زائد جامد شناخته مي
، پسماند عبارت است از مواد )OECD(هاي اقتصادي و توسعه  بر اساس تعريف سازمان همكاري. دورانداخته شده است

هاي انساني كه در حال حاضر و در آينده نزديك نيازي به آن نيست و پردازش و يا دفع آن  ناپذير ناشي از فعاليت اجتناب
  . ضروري است

ها را  شان آن كه مالكان اشيايي: كند ، پسماند را اين گونه تعريف مي)UNEP(برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد 
  . كنند و به پردازش و يا دفع نياز دارند ها استفاده نمي ها ندارند، يا از آن خواهند، يا نيازي به آن نمي

رشد جمعيت و صنعتي شدن . محيط زيستي و بهداشتي جهان استترين معضالت  يكي از بزرگ امروزه پسماند
شود و  ميليون تن زباله در جهان توليد مي 3/5روزانه بيش از . سماند استترين عامل توليد فراوان پ شهرها اصلي كالن
. برابر استاندارد جهاني است 2اين ميزان كنند كه  هزار تن زباله توليد مي 40 روزانه گرم، 700ها با ميانگين سرانه  ايراني

شهرهاي جهان زباله  سايربرابر  2ط صورت متوس بهد، اين شهر، شو توليد مي نيويوركميليون تن زباله در  33ساالنه 
 .كند پس از نيويورك، بيشترين ميزان زباله را توليد ميميليون تن زباله در سال،  12با توليد مكزيكوسيتي . كند توليد مي

درصد سكنه  50اين شهر نسبت به مكزيكوسيتي بيش از . سومين توليدكننده بزرگ زباله در ميان ابرشهرها، توكيو است
روز در  سرانه توليد پسماند در شبانه .كند ميليون تن زباله توليد مي 11اما اندكي كمتر از مكزيكوسيتي و حدود  ،دارد

                                                 
1 - Environmental Protection Agency 
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در . گرم است 350تا  300گرم است كه اين ميزان در كشورهاي اروپايي  800تا  750استان تهران به ازاي هر نفر 
  .دكن ن خود زباله توليد ميبرابر وز 5 هر شهروند تهراني در هر سال تقريباً ،واقع

  

  
ميليون تن زباله توليد  4روزانه در جهان حدود 

اي  هاي پالستيكي بخش عمده شود كه زباله مي
 ،هزامرو. دهند ها را تشكيل مي از اين زباله

هاي پالستيكي معضل بزرگي براي محيط  زباله
 ميليارد 4ساالنه بيش از . آيد  شمار مي بهزيست 
  .شود يم رها طبيعت رد پالستيكي كيسه

  
  زيستي پسماند پيامدهاي بهداشتي و محيط -3-4-2

ميزان . ها و ساير موجودات زنده است هاي اصلي مواد زائد خطرناك، سمي بودن و اثر اين مواد بر انسان يكي از ويژگي
موارد در خصوص اثر يك ترين  ورود مواد شيميايي به بدن و چگونگي در معرض قرار گرفتن فرد با آن، از جمله مهم

هاي گوناگون از جمله ورود از راه دستگاه تنفسي، ورود  توانند به روش مواد شيميايي مي. باشد ماده شيميايي بر انسان مي
براي ايجاد اثرات سمي، ضروري است كه . از راه دستگاه گوارشي و تماس پوستي بدن انسان را تحت تاثير قرار دهند

صوالت ناشي از نقل و انتقاالت بيولوژيكي آن، در غلظت و زمان مشخصي به نقاط بحراني بدن ماده شيميايي و يا مح
هاي مختلف بدن  يابي آن به قسمت پس از ورود ماده سمي به جريان خون امكان راه. برسند) عضوهاي خاصي در بدن(

سرب، فلورايد و . يابند ها تجمع مي ر چربيد) ها فنيل كلرو بي پلي(PCB طور مثال مواد آلي كلره نظير  به .شود ميفراهم 
شود،  پالسماي خون براي تركيباتي همانند يون جيوه كه با پروتئين خون تركيب مي. يابند راديوم در استخوان تجمع مي

  .يابد باشد و كادميوم در كليه و يد در غده تيروئيد تجمع مي محل تجمع مي
  
  
  
  
  
  

ها به آب نيز باعث تجمع  هاي كم آن از مواد آلي و فلزات سنگين حتي ورود غلظت برخي از مواد مانند بسياري مورددر 
الزم به ذكر است كه بسياري از مواد زائد . شوند مواد مورد نظر در زنجيره غذايي شده كه در نهايت به انسان منتقل مي

  .اير موجودات نيز خواهند شدهاي بعدي بشر و س خطرناك عالوه بر ايجاد سرطان، باعث ايجاد اثرات سوء بر نسل
  

تركيب وجود دارد كه داليل كافي  50در حدود . زا هستندبرخي از مواد شيميايي سرطان
توان به  از جمله اين تركيبات مي. استها در دسترس  زا بودن آن در خصوص سرطان

كلرو اتيل اتر، كروم شش ظرفيتي، نفتيل آمين،  آرسنيك، آزبست، بنزن، بنزيدين، بيس
  .اشاره كرد 226و راديوم  222نيكل، وينيل كلرايد، رادون 
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هاي بيمارستاني قادرند تمامي  مواد تشكيل دهنده زباله
ها  مدت فعاليت ويروس. ها را با خود منتقل كنند ويروس

روز برآورد  8تا  5در زباله بيمارستاني  به طور معمول 
هاي ويروسي موجود در  در ميان بيماري. شده است

هاي خطرناكي  به ويروستوان  هاي بيمارستاني، مي زباله
و مننژيت اشاره كرد كه هر سه  Bچون ايدز، هپاتيت 

    .براي انسان خطرناك و كشنده است
  

هاي سطحي و  تواند منجر به آلودگي آب مواد زائد، پتانسيل ايجاد اثرات جدي را بر روي محيط زيست دارند، اين امر مي
در حقيقت مشكل مواد زائد از سه جنبه . روي كيفيت هوا شودزيرزميني، آلودگي خاك و همچنين، تأثير منفي بر 

   .بهداشتي، اقتصادي و زيباشناسي اهميت دارد
    

    
  هاي طبيعي كشور و دفن غيراصولي و غيربهداشتي زباله رهاسازي زباله در اكوسيستم. 96شكل 

  
-دفع و رهاسازي غير بهداشتي زباله در جنگل. 97شكل 

  هاي كالردشت
  

 جنگلي مناطق در زباله دفن دليل به خاك آلودگي

 موارد از يكي آباد به عباس كالردشت جاده حاشيه

 ايران بكر نواحي در محيط زيست آلودگي دلخراش

جنگل و  دل در زباله انباشت شيرابه هاي. است
 هاي گونه خشكاندن حال در ناحيه اين در مراتع

  .است خاك شديد آلودگي و گياهي و جنگلي كمياب

  

  
  

بيشتر ب و در نتيجه انتشار آ ايجاد سيل ها، د آنروهاي موجود سبب انسدا باز و آبهاي رو دفع مواد زائد در كانال
توانند منابع آب را  باشند و مي ها مي تايي آلوده به انواع ميكروارگانيزممواد زائد شهري و روس تمام. شود ها مي آلودگي

 .آلوده نمايند
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ليتر، در  ميلي 100شيرابه زباله در هر 
تواند  فرم دارد كه مي كلي 108حدود 

ورود . حجم زيادي از آب را آلوده كند
سموم دفع آفات، كودهاي شيميايي 
مورد استفاده در كشاورزي، فلزات 
سنگين نظير جيوه، كروم، كادميوم، 

توانند وارد  آرسنيك، سرب و غيره مي
منابع آب شوند كه خطرات بسيار 

انسان و ديگر  جدي و شديدي براي
  .موجودات در بر خواهد داشت

 
قدر عادي و طبيعي است كه  در برخي از نقاط بنگالدش وجود زباله در آب آن. 98شكل 

.كنند ها شنا مي توجه به خطرات بر روي زباله ساكنين اطراف بي  
  

تلنبار كردن مواد زائد در فضاي آزاد به ويژه در 
هوازي  يفصول گرم سال و غالب شدن شرايط ب

در اعماق اين مواد، منجر به توليد گازهاي مختلف 
اكسيد، سولفيد  از جمله منواكسيد كربن، كربن دي

شود كه سبب ايجاد بوهاي  هيدروژن و متان مي
.                                         شوند نامطبوع مي

  
  

  

  
  

  
ها  تركيبات متعددي از آالينده ،ها در اثر سوزاندن الستيك

توان به  ها مي ترين آن شود كه از مهم حاصل مي
، )NOx(ن ، اكسيدهاي نيتروژ)SOX( اكسيدهاي گوگرد

 ،)VOCS( هاي فرار ، هيدروكربن)CO( اكسيد كربنمنو
  .رداشاره ك... ها، فلزات سنگين و  ها، فوران اكسين دي

  
 

گونه ماده جامد پايدار توليد يا فرآوري شده كه در محيط زيست ساحلي يا دريايي دور  هر: زباله دريايي عبارت است از
 20 حدود. مواجه هستندمشكل انباشت با  هاي جهان درياها و اقيانوس تمام. ريخته شده، رها شده و يا دفع شده است

   .ريزند يطور مستقيم به دريا م از خشكي وارد دريا شده و بقيه بهها  درصد از اين زباله

  
  ميزان پايداري انواع پسماند در محيط  .99شكل 

  )را دارند يپالستيك، بيشترين پايداري و پسمانده غذايي، كمترين ميزان پايدار(
  

پالستيك آهن چوب كاغذ پسمانده 
غذايي
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ها  ها در مساحتي بيش از ميليون زبالهامروزه، 
و بعضي از  شدهپراكنده هاي آزاد  در آبكيلومتر 

به  يها توسط عوامل محيطي به ذرات ريز آن
 مراكز علمي .اند هاي برنج تبديل شده دانه اندازه
اند در صورت ادامه روند آلوده كردن  بيني كرده پيش
ميزان زباله  ميالدي، 2050تا سال  ،هاي جهان آب

  . دشو ها بيشتر مي ها از ماهي در درياها و اقيانوس
  

  

  

  

ها را با قايق به مناطق  زبالهآمريكا،  در گذشته در شرق
كردند  ند و در وسط آب رها ميدبر باز اقيانوس اطلس مي

حجم زيادي از آن  1998به طوري كه در تابستان 
پس از آن بود كه با  .ها به ساحل برگشت پيدا كرد زباله

تصويب قانوني ريختن هر گونه زباله به داخل اقيانوس 
  . ممنوع شد

  
  

    
  ساحل آلوده به پسماند در شمال كشور؛ گردشگري با چاشني زباله. 100شكل 

  

  
  ساحل پاكيزه در دبي، امارات متحده عربي. 101شكل 

  
  ساحل زيبا و عاري از زباله در كشور تركيه. 102شكل 
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و يا باران به آب  گيرند و از طريق باد، آب هاي داخلي و نواحي ساحلي سرچشمه مي هاي دريايي از آب بسياري از زباله
طور معمول شامل پسماندهايي است  گيرند، به پسماندهايي كه از خشكي سرچشمه مي. يابند ها راه مي درياها يا اقيانوس

هاي صنعتي نيز از  عالوه بر اين، پسماندهاي ناشي از فعاليت. كنند كه گردشگران و بازديدكنندگان در سواحل رها مي
شود، از جنس  هايي كه در دريا يافت مي درصد از زباله 80تا  60حدوداً . رود ه شمار ميديگر منابع توليد آلودگي ب

هاي  اي از زباله بخش فزاينده 1950ها از دهه  با شروع توليد انبوه پالستيك. گيرد پالستيك است و از خشكي منشاء مي
  .هاي انساني در خشكي و درياست ه فعاليتاين ميزان پسماند دريايي نتيج. دهند دريايي را مواد پالستيكي تشكيل مي
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معموال ًحشراتي نظير مگس، سوسك و پشه خاكي به سرعت جلب مواد زائد شده و در آن . شود هاي مختلف مي بيماري
  .يابند تكثير و پرورش مي

گذاري كرده، از مواد  هاي مرطوب تخم كند و در قسمت مي گيهاي آلوده زند مگس اصوالً در محل: مگس 
توانند  ها مي مگس. زا از بدن مگس خانگي جدا شده است نوع عامل بيماري 100بيش از . كند فاسد تغذيه مي

انتقال مكانيكي عوامل . ه باشندهاي پارازيت نقش داشت ها و تخم كرم ياخته ها، تك ها، باكتري در انتقال ويروس
زا، حصبه، وبا، شيگلوزبس، سالمونلوزيس، شبه  هاي بيماري زايي نظير فلج اطفال، تراخم، انواع هپاتيت بيماري

س، اسهال آميبي، تنيازيس، انكيلوستوميازيس، انتروبيازيس، يحصبه، سل، جذام، سياه زخم، ژياردياز
ترين راه  بخش آوري و دفع بهداشتي مواد زائد به عنوان رضايت عجم. آسكاريازيس و غيره گزارش شده است

  .باشد درصد در كاهش اين حشره مؤثر مي 90جلوگيري از تكثير مگس مورد توجه است و تا 
كند و از  هاي آلوده زندگي مي هاي غيربهداشتي و محل هاي آلوده، ساختمان اين حشره نيز در محيط: سوسك 

هاي  به دليل همين عادت. كند ذايي، فضوالت انساني و دامي، زباله و غيره تغذيه ميمواد متنوعي نظير مواد غ
ها به طور  سوسك. زاي مختلف نقش دارد غيربهداشتي و همچنين مودار بودن پاها، در انتقال عوامل بيماري

  .اند طبيعي به توكسوپالسما آلوده
شود و ناقل بيماري سالك  نده است به وفور يافت مياين حشره نيز در مناطقي كه زباله در آن پراك: پشه خاكي 

هاي انجام شده در مناطقي كه زباله و فضوالت ديگر به صورت غيربهداشتي  طبق بررسي. باشد يا ليشمانيوز مي
اند، بيماري سالك به شدت شيوع داشته و  هاي بدون صاحب در تماس با مواد زائد بوده پراكنده بوده و سگ
  .زائد، بيماري به سرعت كاهش يافته است پس از كنترل مواد

  

. شود هاي صحرايي مي هاي خانگي و موش موش ويژهدفع غيربهداشتي مواد زائد موجب جلب جوندگان مختلف به 
هاي انباشته شده در محيط قابل  موش براي توليدمثل به سه عامل غذا، آب و پناهگاه نياز دارد كه هر سه عامل در زباله

هاي اقتصادي ناشي از جويدن مواد و وسايل و خسارت به مزارع و انبارهاي  جوندگان عالوه بر زيان. دباشن دسترس مي
هايي كه موش در انتقال  ترين بيماري مهم. شوند ها محسوب مي مواد غذايي به عنوان ناقل و مخزن بعضي از بيماري

لپتوسپيروز، تب ناشي از گاز گرفتگي موش مسموميت غذايي سالموناليي، طاعون، : ها نقش دارد، عبارتند از آن
روشن است كه بهسازي محيط به . ، تب راجعه آندميك، تريشينوز، تيفوس موشي، تب هموراژيك و غيره)سودوكو(

هاي ديگر مبارزه فيزيكي و شيميايي، جوندگان را از دسترسي به نيازهاي  خصوص كنترل مواد زائد همراه با روش
  . كند ا را كنترل ميه اساسي خود محروم و آن

 
  هاي ورزشي پسماند و فعاليت -3-4-3

  : شود انواع گوناگون پسماند، در مقادير فراوان، توليد ميگاهي مواقع و در هنگام برگزاري رويدادهاي ورزشي، 
  

 يا مربوط به اسكان؛ ) بار مصرف ظروف يك(پسماند عادي مربوط به رويداد ورزشي، ناشي از تغذيه  •

كار رفته در تعمير و نگهداري و  مانند محصوالت به(هاي خاص  ي يا خطرناك ناشي از فعاليتپسماند صنعت •
 . كه نيازمند فرآيند تصفيه خاصي هستند) همچنين حمل و نقل
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 هاي ورزشي متاسفانه توليد و رهاسازي پسماند در محيط. توان يافت مواد زايد جامد را در تمام نقاط كره زمين مي. 103شكل 

  .مشكلي فراگير است) هاي طبيعي ها و اكوسيستم استاديوم(
  

    
  )منطقه دركه(تلنبار زباله در مسير كوهنوردي و همچنين رهاسازي پسماند در رودخانه . 104شكل 

  

 
هاي ورزشي سبب وارد آمدن خسارت به تاسيسات و تجهيزات و  رهاسازي زباله توسط تماشاگران در استاديوم .105شكل 

  .شودچنين صرف هزينه زياد براي پاكسازي محيط هم
  

زيستي  هاي مالي و محيط هاي ناشي از مصرف مواد را با صرف حداقل هزينه ضايعات و زباله دهاي ورزشي باي سازمان
هايي  شوند و يا به دالالن و واسطه گاهي نيز اين موارد مورد استفاده مجدد قرار گرفته و يا بازيافت مي. دفع و نابود كنند

  : طور مثال به. ها منابع ارزشمندي هستند شوند كه اين مواد براي آن فروخته مي
  

را از  1ساخت تورنر فيلد هاي المپيك آتالنتا، بتن الزم براي زيرساخت پاركينگ استاديوم تازه ريزان بازي برنامه 
ها  زماني كه پس از اتمام بازي همچنين،. تامين كردند 2ها و ضايعات استاديوم تخريب شده فالتون كانتي نخاله

طور موقت به  ها به هاي بيسبال در نظر گرفته شد، تعدادي از صندلي استاديوم مذكور براي انجام بازي
  . آموزان قرار گيرد هاي منطقه انتقال داده شد تا مورد استفاده دانش دبيرستان

                                                 
1 - Turner Field 
2 - Fulton County 
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ين و ديگر مواد ارگانيكي حاصل از زباله هاي چيده شده زم هاي گلف، از تركيب علف صاحبان بسياري از زمين 
تها  استفاده از اين ماده نه. سازي خاك دست يافتند ها و غني جويي در هزينه ها به دو هدف صرفه آشپزخانه

  . صرفه و اقتصادي، بلكه جايگزيني ارزشمند براي كودهاي تجاري بود اي به شيوه
درصد مواد بازيافتي  98حدود : از قبيل. اده بسيار خوبي شدهاي المپيك سيدني، از مواد بازيافتي استف در بازي 

درصد توسط دونس  94المللي تيراندازي سيدني،  درصد آن در مركز بين 87، 1در ساخت سالن سوپر دام سيدني
  . درصد در استاديوم المپيك 70درصد در دهكده ورزشكاران و  92 ، 2گري ولودروم

  

    
    

  

هاي گوناگوني از  ، كمپيندر سراسر جهان. 106شكل 
هاي   مندان براي پاكسازي اكوسيستم ورزشكاران و عالقه

  دريايي و خشكي از پسماند تشكيل شده است 
  )ها كمپين غواصي براي پاكسازي آب(

 
  

شركت آديداس با همكاري شركت پارلي،  
در يك طرح مبتكرانه، اقدام به توليد 

 هاي ورزشي از كفش
  يبازيافت هاي پالستيك

  . ها كرده است آوري شده از اقيانوس  جمع
  

  
  

ها  جفت كفشي را كه براي ساخت آن 50تعداد ) خرداد 19(ژوئن  8ها مورخ  آديداس و پارلي در روز جهاني اقيانوس
كساني كه تمايل داشتند، يك جفت از . هاي اقيانوسي استفاده شده بود، به بازار عرضه كردند صرفاً از بقاياي پالستيك

                                                 
1 - Sydney Super Dome 
2 - Dunc Grey Velodrome 
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ها را  كردند و در آن يك ويديو كه تعهد آن در يك مسابقه اينستاگرامي شركت مي دباي ها را داشته باشند،  اين كفش
و  2018آديداس در سال . دگذاشتن داد، به اشتراك مي نسبت به توقف مصرف عناصر پالستيكي دست اول نشان مي

ها از  براي اين طرح عظيم، آن. كردي روانه بازار ميليون جفت كفش ورزش 1كم  ميليون بطري، دست 11وسيله  به
  . هاي پالستيكي استفاده كردند تورهاي ماهيگيري مستعمل كه در بستر درياها رها شده بودند و همچنين زباله

  

    
  

    
  بازيافتبا استفاده از مواد قابل   مونيخ و بايرن طراحي و توليد لباس باشگاه ريال مادريد. 107شكل 
  با همكاري پارلي ت آديداستوسط شرك )مالديوجزيره ( ها اقيانوس شده از سواحل و آوري جمع

  

  تغيير اقليم -3-5
  هاي انرژي و دانستني مباني تغيير اقليم -3-5-1

به عبارت . دار در معيارهاي اقليمي اشاره دارد كه براي يك دوره طوالني ادامه دارندتغيير اقليم؛ به هرگونه تغيير معني
يگر، تغيير اقليم شامل تغييرات جدي در دما، بارش يا الگوهاي باد است كه در طي چندين دهه يا بيشتر ايجاد د

در طي قرن گذشته، . زيستي جهان هستند از جمله مسائل مهم محيط 2و احتمال تغييرات اقليمي 1اي اثر گلخانه .شوند مي
مطالعات صورت گرفته توسط آژانس حفاظت . فته استگراد افزايش يا درجه سانتي 8/0دماي متوسط كره زمين 

گراد  درجه سانتي 42/6تا  133/1بيانگر آن است كه در پايان قرن حاضر، دماي كره زمين ) 3EPA(زيست آمريكا  محيط
تغييرات ايجاد شده در جو، سبب تغيير الگوهاي آب و هوا در سطح كره زمين و پيدايش انواع . افزايش خواهد يافت

  . گذارد هاي زيادي در نقاط گوناگون جهان بر جاي مي شود كه هر سال، خسارت سابقه مي ها و گردبادهاي بي توفان
  

                                                 
1- Green house effect 
2- Climate change 
3- Environmental Protection Agancy 
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كنند كـه تـا سـال     بيني مي هاي آب و هوايي، پيش برخي ديگر از مدل

گـراد افـزايش    درجـه سـانتي   5/3تا  1ميالدي دماي كره زمين  2100
اين مطلب است كه تغيير اقليم بيني بيان كننده  اين پيش. خواهد يافت

صد در طول قرن حاضر و قرن آينده بيشتر از تغييرات آن در طول يك
  . قرن گذشته خواهد بود

  

 !كشور جهان 58دماي زمين در دست 
درصد از سهم انتشار  86كشور حدود  58در حال حاضر 

ترين علت گرمايش زمين  جهان كه اصلياكسيد ديكربن 
كشور چين، امريكا،  10اند كه  ص داده، به خود اختصااست

جنوبي و  اندونزي، آلمان، كره برزيل، ژاپن،  هند، روسيه، 
اي  هاي گاز گلخانه كننده ترين توليد كانادا به ترتيب بزرگ

بر اساس اين گزارش، ايران از رتبه دهم . اند معرفي شده
اكنون به رتبه  2014جهان در سال اكسيد ديتوليد كربن 

  . است ارتقا يافتهيازدهم 
  

  
  اي  اثر گلخانه -3-5-1-1

اي نشسته  چنانچه در گلخانه. اي آسان خواهد بود اگر به طرز كار و عملكرد گلخانه آشنا باشيم، درك پديده اثر گلخانه
كار در اين ميان شيشه دو . كند، حس خواهيد كرد هاي گلخانه عبور مي باشيد، تابش نور خورشيد را كه از ميان شيشه

پس در واقع، گلخانه . كند دهد و دوم از فرار گرما جلوگيري مي اول اين كه به نور خورشيد اجازه عبور مي: دهد انجام مي
اي است كه جو آن عملكردي مانند شيشه دارد، يعني به  كره زمين نيز شبيه به گلخانه. اي براي جذب گرما است وسيله

حدود نيمي از انرژي تابشي خورشيد پس از برخورد . كند فرار گرما جلوگيري ميدهد ولي از  نور خورشيد اجازه عبور مي
مانده  باقي. گردد ده است، به فضا بر ميبا سطوح بازتابنده مثل ذرات موجود در اتمسفر يا برفي كه سطح زمين را پوشان

زماني كه اين حرارت . شود د مييا گرما و انرژي آزا) فروسرخ(قرمز  ح زمين جذب و به صورت اشعه مادونانرژي در سط
، اكسيد اكسيد دي گردد، مقداري از آن به فضا رها و بقيه به وسيله گازهايي همانند بخار آب، كربن به سمت باال بر مي

اين اثر طبيعي . شوند نيتروژن و متان كه در جو به صورت طبيعي وجود دارند، جذب و به زمين برگردانده مي
اي،  بدون گازهاي گلخانه. سازد تا زندگي ادامه يابد كه سطح زمين را به اندازه كافي گرم ميچيزي است » اي گلخانه«

  . شود مي گراد سانتيدرجه  -18ميانگين دماي زمين 
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اي  براي توصيف عملكرد و اثر پديده گلخانـه 
بايد موازنه انرژي ميان زمين و فضـا بررسـي   

رو، ايـن موازنـه انـرژي     در شـكل روبـه  . شود
هـاي خورشـيدي    تابش. داده شده است نشان

پس از عبور از فضا بـه جـو زمـين رسـيده و     
. شـود  بخش بيشتر آن توسط زمين جذب مي

جذب اين انـرژي توسـط زمـين باعـث گـرم      
شدن كره زمين خواهد شد كه اين امر باعـث  

  . شود تابش امواجي از طرف زمين به فضا مي

  
  موازنه انرژي ميان زمين و فضا. 108شكل 

  

  

  

  

  : اي مهم عبارتند از گازهاي گلخانه
  ) H2O(بخار آب  •
  ) CO2(اكسيد  كربن دي •
  ) N2O(اكسيد نيتروژن  •
  ) CH4(متان  •
  ) O3(ازن جو پايين  •
  ) CFCs(ها  كلرو فلوئورو كربن •

  
مانده  باقي ppm 280در حدود اكسيد  ديكربن  ، يعنياي ترين گاز گلخانه سال گذشته، غلظت فراوان 10000در بيش از 

اكسيد همانند  در طول آن دوره، ميان منابع كربن دي). اكسيد در يك ميليون مولكول هوا مولكول كربن دي 280(بود 
وسيله  گرفتند، مثل فتوسنتز و جذب به ها و فرآيندهايي كه آن را از اتمسفر مي سوزي جنگل تنفس، تجزيه و آتش

را به دو  اكسيد دي كربن ها تعادل ، انسان1760هاي  در سالالب صنعتي از زمان آغاز انق. ها، تعادل وجود داشت اقيانوس
هاي فسيلي غني از كربن مانند  اكسيد را با سوزاندن سوخت ما مقدار زيادي كربن دي. روش تحت تاثير قرار دادند

را با قطع درختان  هاي دنيا در همين حال تقريباً نيمي از جنگل. ايم سنگ، نفت و گاز طبيعي به جو اضافه كرده زغال
اكسيد  ايم كربن ذخيره شده در درختان خارج شود و قابليت زمين براي جذب كربن دي ايم و باعث شده ها از بين برده آن

ميليارد تن كربن به واسطه سوزاندن  7هاي گذشته تقريباً به طور ساالنه  در دهه. از طريق فتوسنتز كاهش يابد
ها حل يا به وسيله گياهان  حدود نيمي از اين مقدار در اقيانوس. ها رهاسازي شد گلتراشي جن هاي فسيلي و پاك سوخت

سال در آن جا باقي  200تا  50ميليارد تن كربن به اتمسفر اضافه شده و به مدت  5/3نيمي ديگر يعني حدود . جذب شد
  . خواهد ماند
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ز صنعتي شدن افزايش يافته و تخمين زده درصد نسبت به سطح پيش ا 31اكسيد،  تاكنون غلظت جهاني كربن دي
. درصد زيادتر شده است 17درصد و اكسيد نيتروژن  151سطح متان . درصد افزايش يابد4/0شود كه با مقدار ساالنه  مي

هستند، حتي ) CFCs(ها  اي يعني گروهي از تركيبات انسان ساخت كه شامل كلرو فلورو كربن مؤثرترين گازهاي گلخانه
  . اي هستند درصد افزايش اثر گلخانه12وجود نداشتند، اما مسئول حدود  1930 پيش از دهه

  

كننده گازهاي ايران چهارمين كشور توليد
 اي در بين كشورهاي در حال توسعه گلخانه

ايران به عنوان چهارمين كشور در حال توسعه از نظر 
از . شود شناخته مياي  ميزان انتشار گازهاي گلخانه

، ايران را در رديف كشورهاي ژرمن واچه مؤسس ،رو اين
  .بندي كرده است طبقه» بسيار ضعيف«با عملكرد 

  
  

  : ترين آثار و پيامدهاي تغيير اقليم عبارتند از متداول
  ها و نواحي ساحلي  باال آمدن سطح آب درياها، اقيانوس 
  هاي وارد بر بخش انرژي  آسيب 
  هاي وارد بر منابع آبي  آسيب 
  د بر بخش كشاورزي و به خطر افتادن امنيت غذايي هاي وار آسيب 
  پيامدهاي بهداشتي و سالمتي براي انسان 
  آثار بر زندگي جانوران و گياهان  
  اي  تغييرات آب و هواي منطقه 

  
  انرژي و انواع آن  -3-5-1-2

هستي است كه ضمن رود و در واقع نيروي محركه جهان  شمار مي انرژي خورشيد منبع اصلي تامين انرژي در جهان به
هاي غذايي در كره زمين يعني گياهان سبز و  كننده انرژي الزم براي اولين حلقه زنجيره انرژي تابشي و گرمايشي، تامين

درصد آن توسط گياهان سبز براي  2تا  1اما، از كل تشعشعات رسيده به زمين تنها . باشد ها مي در واقع كل اكوسيستم
گياهان سبز انرژي حاصل از . گيرد انرژي مورد نياز ساير موجودات زنده، مورد استفاده قرار ميفتوسنتز و در نتيجه تامين 

آورند كه از طريق توليد مواد قندي، پروتئين و چربي و طي فرآيند  نور خورشيد را به صورت انرژي شيميايي در مي
هاي غذايي  در طول زنجيره) خوار گوشتخوار و همچنين جانوران  گياهان توسط جانوران گياه(خوردن و خورده شدن 

 به طور كلي در اين جريان انرژي در اكوسيستم؛. شود يابد و باعث رشد و بقاي تمامي موجودات زنده مي جريان مي
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ترين عوامل توسعه هر  انرژي، يكي از مهم
توليد انرژي همواره دشوار و . كشور است

اي از منابع انرژي  بخش عمده. پرهزينه است
بيش از . شوند ن، صرف توليد الكتريسيته ميجها

نيم ميليون نيروگاه عظيم در سرتاسر جهان 
وقفه كار  روز و بي طور شبانه وجود دارند كه به

كنند تا نيروي الكتريسيته مورد نياز را تامين  مي
    .كنند

  

  . دپذير و تجديدناپذيرتجدي: دسته كلي تقسيم كرد 2توان منابع انرژي را به  بندي ساده، مي در يك تقسيم
  

  
 

  منابع انرژي تجديدناپذير) الف
سنگ به  شود، با استفاده از سوخت زغال اي كه در جهان توليد مي از نيروي الكتريسيته) درصد 39معادل (حدود دو پنجم 

از برقي كه در بنابراين؛ حدود دوسوم . شود درصد نيز با استفاده از سوخت نفت و گاز توليد مي 25حدود . آيد دست مي
تر شدن زمين  زيست را آلوده كرده و باعث گرم هاي فسيلي است كه محيط شود، با استفاده از سوخت جهان مصرف مي

 نقل و حمل وسايل و خودروها انرژي مورد نياز كه هستند فسيلي هاي سوخت نيز طبيعي گاز و گازوئيل بنزين،. شود مي
طبيعي به عنوان  گاز و هاي نفتي همچنين فرآورده. باشند آلودگي هوا مي عامل اصلي كه كنند را تامين مي موتوري

  .گيرند سوخت در صنايع مورد استفاده قرار مي
هاي  هايي از طبقات سنگ زيستند و در زير اليه هاي بسيار قديم مي هاي فسيلي از بقاياي جانداراني كه در زمان سوخت

ها و گياهاني از اين قبيل و نفت خام نيز  گ از بقاياي گياهاني نظير سرخسسن زغال. اند رسوبي دفن شدند، به دست آمده
هاي متراكم گل و  زيستند و پس از مردن دفن شده و پوسيده و در زير اليه از بقاياي جانداران كوچكي كه در درياها مي

  .شود ابل تجديد نيز گفته ميها، غيرق به همين دليل به اين گروه از انرژي. اند اند، به دست آمده الي متراكم شده
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، امكان  )مديريت مصرف(بهينه 
.تجديد و تداوم را خواهند داشت
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مدت زمان
طول كشيد
سال بيش
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وات در طول يك سال فقط روزها روشن باشد، مصرف برق آن تقريباً برابر با  100المپ  1در صورتي كه 
ع گازها كيلوگرم از انوا 40سنگ در حدود  سوزاندن اين مقدار از زغال. سنگ است كيلوگرم زغال 180سوختن 

  . شود اي مي كند، كه باعث به وجود آمدن گازهاي گلخانه را توليد مي
   
  

  

  مصرف هاي كم المپ
پيچ درون المپ گرماي زياد و  ، سيم)شكل چپ(هاي معمولي  در المپ

، هيچ گونه )شكل راست(مصرف  هاي كم المپ. كند زمان نور توليد مي هم
هاي  مصرف برق المپ پنجم كنند و با يك گرماي اضافي توليد نمي

تر است، البته  كنند و عمرشان نيز طوالني معمولي، همان نور را توليد مي
   .ها باالتر است قيمت آن

 

  
 مصرف گاز

 اين .جهاني ميانگين برابر 3 يعني است؛ مترمكعب 600 جهان در مترمكعب و 1700 ايران در گاز ساالنه مصرف سرانه
 ترين بزرگ سوم رتبه در روسيه و آمريكا متحده اياالت از بعد كه ايران است شده باعث مصرف صعودي سير

  . شود مي محسوب جهان در گاز كنندگان مصرف
  

 و است ژاپن كشور برابر 18 حدود و جهاني متوسط برابر چهار ايران در گاز مصرف متوسط اكنون هم
 به كشور در گاز مصرف رو، اين زا است اروپايي كشورهاي مردم برابر 10 ايراني هر گاز مصرف سرانه

 .اروپاست در نفت مصرف كل اندازه
 

   مصرف سوخت
هاي نفتي در  مصرف فرآورده .تر از متوسط جهاني است در ايران بيش ي نفتيها دهد مصرف فرآورده آمارها نشان مي
 مصرف شدر كه در حالي .است داشته درصدي 9/1رشد ساالنه ميالدي،  2013تا  2004هاي  جهان طي سال

ها حاكي است كه  از طرفي تحليل. است بوده جهاني متوسط برابر 2 از بيش مدت اين طي ايران در نفتي هاي فرآورده
شود، در حالي كه اين نرخ رشد در مقياس جهاني يك تا  برابر مي 2ميزان مصرف سوخت در ايران  ،بار سال يك 10هر 

برابر شود كه اين نشان از آن دارد كه  2سال  50در حدود هر  تا ميزان سوخت مصرفي جهان ،درصد بيشتر نيست2
   .برابر روند افزايش مصرف سوخت بيشتري دارد 5تا  4ايران در مقايسه با ميانگين جهاني 

  

  
نفتي در ايران  هاي بنزين يكي از پرطرفدارترين فرآورده

است كه در اقتصاد وابسته به درآمدهاي نفتي ايران جايگاه 
و در  90سرانه مصرف روزانه بنزين در ايران  .مهمي دارد

  .برابر ميانگين جهاني 6؛ يعني است ليتر 15جهان 
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 .ساعت اين در پرمصرف برقي وسايل از استفاده و برق مصرف اوج ساعت به توجه عدم .11
 ها خوراكي انتخاب منظور به يخچال در طوالني گذاشتن يخچال و باز دليل درب بي كردن بسته و باز .12
 . استحمام هنگام در گرم آب دوش رويه  بي گذاشتن باز .13

  زيستي تغيير اقليم پيامدهاي بهداشتي و محيط -3-5-2
شـود   براساس مطالعات انجام شده تخمين زده مـي .  آمدن سطح آب درياها باشدترين اثر تغيير اقليم، باال شايد محسوس

 متـر   سـانتي  140تـا   20تواند سطح آب درياها را در حدود  مي گراد سانتيدرجه  5/4تا  5/1كه گرم شدن جهان به ميزان 
باال آمده اسـت و ايـن افـزايش     متر  سانتي 25تا  10طور متوسط  سال گذشته، سطح آب درياها به 100در طول . باال ببرد

. ميالدي بـوده اسـت   1860نسبت به سال  گراد سانتيدرجه  3/0تنها به دليل باال رفتن دماي سطوح پايين جو به ميزان 
  . متر باال خواهد آمد 7كه اگر تمام گريلند ذوب شود، سطح آب درياها  شود يبيني م پيش

  

عوامل  ها از هاي يخي شناور در اقيانوس ذوب شدن كوه
در چند سال . ها است مهم باال آمدن سطح آب اقيانوس

هاي شـمال و   هاي يخي در قطب گذشته بسياري از كوه
پوشـش يخـي در قطـب شـمال از     . اند جنوب ذوب شده

 25مـيالدي،   1970تـا اوايـل دهـه     1950اواسط دهه 
  .درصد كاهش يافته است

  
    

 2005تـا   1960هـاي   بنابر اعالم ناسا، بـين سـال   
هـا در   هزار مترمربع از يخچـال  8ميالدي، بيش از 

  . اند سطح كره زمين از بين رفته
ها، مـا را بـا كمبـود آب شـيرين      آب شدن يخچال 

كند و در بلندمدت به افزايش آب سـطح   مواجه مي
  . كند درياها كمك مي

هاي طبيعي كشور آرژانتـين، كـه از جملـه     يخچال 
باشـند،   مي هاي آمريكاي جنوبي ترين يخچال وسيع

) 2004تــا  1984از (ســاله  20طــي مــدت زمــاني 
هـا ماننـد يخچـال     برخـي از آن . انـد  كاهش يافتـه 

، دومين يخچال طبيعي عظيم آمريكـاي  "اوپساال"
ــرعت   ــا س ــوبي ب ــال   200جن ــال در ح ــر در س  مت

  .آب شدن هستند
ــا در زمســتان، در    ــزايش احتمــالي دم بيشــترين اف

كـره شـمالي    نيمهاي باالي جغرافيايي و در  عرض
اي  به اين ترتيب تغييرات منطقه. اتفاق خواهد افتاد
تـر و   برابـر سـريع   5/2تـا   2تواند  در اين نواحي مي

  .بيشتر از مقادير ميانگين ساليانه جهاني باشد

  
  1973در سال ) واشينگتن(يخچال وايت چانك 

  
  2006در سال ) واشينگتن(يخچال وايت چانك 

  

هاي موجود در سطح كره زمين كه  اليكي از يخچ. 111شكل 
  .هاي زيادي از آن آب شده است دهه بخش 3در فاصله 
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. هـا را دارنـد   هاي واگيردار و مسري شود كه توانايي تهديد سـالمتي انسـان   تواند سبب شيوع انواع بيماري اين پديده مي
تر، تكثير بسيار بيشـتري نسـبت بـه آب و     گرم براي نمونه، پشه آنوفل ماده به عنوان ناقل بيماري ماالريا در آب و هواي

. هاي ديگر مانند تب برفكي و تب زرد نيز با گرمايش شيوع بيشـتري خواهنـد يافـت    بيماري. هواي معتدل خواهد داشت
يـا  ) هماننـد تـب زرد  (شود  ها منتقل مي ها كه توسط پشه تغيير اقليم بر انتقال فصلي و همچنين انتشار بسياري از بيماري

سندرم ريوي، ويروس هانتا، التهاب مغزي كه بر اثـر ورود كنـه بـه مغـز بـه وجـود       : همانند(يابد  ها انتقال مي ط كنهتوس
از سوي ديگر، در هواي گرم، سيستم گردش خون براي خنك نگه داشـتن دمـاي بـدن فعاليـت     . گذارد تاثير مي) آيد مي

هواي گرم باعث افزايش غلظـت گـاز   . ساز خواهد بود رند، مشكلبيشتري دارد و اين امر براي افرادي كه ناراحتي قلبي دا
 . ساز خواهد بود شود كه اين امر براي بيماران ريوي مشكل ازن در اطراف زمين مي

اين موارد به ترتيب دسترسـي  . يابند با كاهش منابع آب شيرين، در اثر تغيير اقليم، ذخاير آبي و بهداشت آب نيز تغيير مي
هـاي فاضـالب    دهند و همچنين بر كاهش كارآيي سيستم وشو را كاهش مي و آب مورد نياز براي شست به آب آشاميدني
كمبـود آب،  . شـوند  بيني در ذخاير آب سرد مي ها و ديگر موجودات ذره گذارند و سبب تجمع بيشتر باكتري محلي تاثير مي

. كنـد  ، وادار مـي )ها كه به طور معمول آلوده هسـتند  نهمانند آب رودخا(مردم را به استفاده از منابع آب با كيفيت نامطلوب 
  . شوند هاي عفوني و اسهال مي تمامي اين عوامل سبب افزايش شيوع بيماري

هـا را دچـار    تواند به شدت چرخه زندگي آن تغيير اقليم، آثار مستقيم و غيرمستقيمي بر زندگي موجودات زنده دارد كه مي
همچنين؛ پرندگان گونـاگون،  . كند هاي گياهي را دچار تغيير مي دهي و رشد گونه لگرمايش جهاني، زمان گ. مشكل كند

شود سن پرندگان هنگام مهـاجرت حـدود يـك يـا دو      كنند كه اين باعث مي گذاري مي حدود يك يا دو هفته زودتر تخم
رنـدگان بيشـتر شـده و    در چنين شرايطي هنگام بازگشت و يا در طول سـفر، احتمـال از بـين رفـتن پ    . هفته بيشتر باشد

  .  شود ها كمتر مي جمعيت آن
  

ها و  گرمايش جهاني سبب از بين رفتن زيستگاه
گرمايش . شود مختل شدن چرخه حيات مي

تواند بر زمان  مي  جهاني و تغيير اقليم،
هاي جانوري اثر  گيري و نرخ زادآوري گونه جفت

  .منفي بگذارد
ت به تر شدن هوا، پرندگان هنگام مهاجر با گرم
تر رفته و در آنجا ساكن  هاي شمالي عرض
به اين ترتيب پرندگان مسافت . شوند مي

بيشتري را نسبت به گذشته در هنگام مهاجرت 
تواند باعث از بين  كنند، كه مي خود طي مي

  .ها شود تر آن هاي ضعيف رفتن گونه
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  هاي ورزشي اليتها و فع ر بر زيرساختياثتتغيير اقليم و  -3-5-3
-زمين. كنند هاي فوتبال خاك را فشرده ميطور مثال، زمين به. دارند زيستهاي فضاي باز تاثير جدي بر محيطورزش

. تواند مصرف آب را افزايش دهدكنند كه اين امر ميهاي گلف از حجم زيادي آب براي حفظ كيفيت چمن استفاده مي
اي كه در آن قرار دارند، تاثير دارند؛ چرا كه آسفالت ناحيه) خرد اقليم(كليما مسير مسابقات وسايل موتوري بر ميكرو
  . شودزيادي براي فرش كردن مسير استفاده مي

تغيير . اثرگذار استهاي فضاي باز زيست نيز بر ورزشزيست تاثير دارند، اما محيطهاي فضاي باز بر محيطهرچند ورزش
هاي ورزشي هاي ورزشي نيز كه بيشتر براي رقابت زمين منجر شده است و مكاناقليم جهاني به افزايش دماي سطح 

تر شده است و برف و زيرا هوا گرم. شدند، ديگر از قابليت سابق براي اين كاربري برخوردار نيستندزمستاني استفاده مي
باال آمدن . ثير منفي گذاشته استهاي طوالني و ساير ورزشكاران تاآلودگي هوا بر دوندگان مسافت. يخ نيز وجود ندارد
-ديگر نمي 1هاي آبي تاثير بگذارد و شهرهاي ساحلي مانند نيواورلينز، آمستردام و مياميتواند بر ورزشسطح درياها مي

  . هاي بزرگ باشندتوانند ميزبان رقابت
زيست تاثيرات حيطورزش بر م. زيست به هم مرتبط هستنددانند كه ورزش و محيطمحققان و مشتاقان ورزش مي

هاي اطراف تاثير تاالب طور مثال، ساخت زمين جديد گلف يا تسهيالت ورزشي جديد بر اكوسيستم به. مختلفي دارد
آب  روان. دهدرا مختل كرده يا به شدت تغيير مي اين امر اكوسيستم. آيدجدي دارد، زيرا سطح آب ذخيره شده پايين مي

شود و بر رشد ماهيان، پرندگان و ها ميها و درياچههاي اطراف، رودخانه ها وارد جريانكشها و آفتكشآلوده به قارچ
هاي طبيعي ها، سكونتگاه ها و تسهيالت مرتبط به آنبا ادامه استفاده زمين از سوي ورزش. گذارد حشرات تاثير مي

. وحش هستندبراي حفاظت از حيات 2وبونآد گواهينامههاي گلف داراي برخي زمين. روندگياهان و حيوانات از بين مي
پشت و حتي پلنگ در معرض كنند، ممكن است بوقلمون، الكها بازي ميبازان بر روي اين زميندر حالي كه گلف
است، از  NBAدر مسابقات  5هيتكه ميزبان تيم ميامي 4ورزشگاه آمريكن ايرالينز. را مشاهده كنند 3انقراض فلوريدا

زيستي از جمله تكيه بر انرژي  به خاطر اقدامات پايداري محيط USGBC(6(ن سبز اياالت متحده سوي شوراي ساختما
تجديدپذير، بازيافت گسترده و ممانعت از استفاده موارد شيميايي در نگهداري از ساختمان كه ممكن است آب محلي را 

شي در اياالت متحده تبديل شده است كه به در نتيجه، اين ورزش به اولين تسهيالت ورز. آلوده كنند، تجليل شده است
  .دست پيدا كرده است LEED(7(زيستي و انرژي  رهبري در طراحي محيط) USGBC(گواهينامه طاليي 

هر چند، تغيير اقليم . ها تاثير دارند كنندگان آنها و شركتزيستي بر رقابت محيط هاي پديدهبرق، آلودگي و ساير  و رعد
تاثيرات واقعي و بالقوه . زيست باشد كه انسان تا به امروز با آن مواجه شده است ه در محيطلترين مساشايد چالشي

زيستي دارد كه تحت  زيست بر ورزش قابل توجه است، چرا كه تغيير اقليم جهاني تاثيرات زيادي بر شرايط محيط محيط
  . شوندهاي ورزشي انجام ميآن رقابت
دانشمندان . افزايش داشته است گراد سانتيدرجه  1ي سطح زمين به ميزان سال گذشته، ميانگين دما 100در طي 

. سال آينده، همچنان باال برود 100اند كه ميانگين دماي سطح زمين در طي  بيني كردهشناس پيش اقليم
ديگر  گراد سانتيدرجه  3/0ميالدي، دماي سطح زمين  2100دهند كه تا سال ها نشان مي ترين تخمين كارانه محافظه

                                                 
1- New Orleans, Amsterdam, and Miami 
2- Audubon-certified 
3- Endangered Florida Panther 
4- American Airlines Arena 
5- Miami Heat 
6- United States Green Building Council 
7- Environmental and Energy Design 
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حتي تغييرات اندك . نيز برسد گراد سانتيدرجه  6اند كه اين ميزان ممكن است تا بيني كردهها پيشبرخي مدل. باال برود
  . شوندباعث تغييرات خطرناك در اقليم مي

كه ه است هاي مرتبط با موج گرمايي افزايش يافت پديده. ناپذير هستندتاثيرات جهاني تغيير اقليم بر ورزش نيز اجتناب
برزيل و  2014جهاني هاي اخير، گرماي شديد مسابقات جام در سال. كندسالمت انسان را به شدت بدتر مي اين امر

در قطر نيز با  2022جهاني و اين احتمال وجود دارد كه جام را تحت تاثير قرار داد 2016مسابقات تنيس اپن استراليا 
، از 1روجريو نيو پينيروبه نام عث شد كه يكي از قاضيان حقوق كار، شديد با در برزيل، گرماي. چنين مشكلي مواجه شود

شد، ورزشكاران بتوانند به مدت يك دقيقه  گراد سانتيدرجه  32فيفا بخواهد كه اگر در حين مسابقات دماي هوا بيشتر از 
  .شددالري مواجه مي 90000كرد با جريمه فيفا اگر اين قانون را اجرا نمي. استراحت كرده و آب بنوشند

تنها بر عملكرد ورزشكار تاثير دارد، بلكه حتي جان ورزشكار را نيز  ض دماهاي باال نهمدت در معر قرار گرفتن طوالني
چرا كه عرق به راحتي تبخير . شوند كه بدن براي سرد ماندن بيشتر كار كنددماهاي شديد باعث مي. كندتهديد مي

بينند كه در نهايت به مرگ ها از بين رفته و آسيب مياي معين برسد، پروتئين به نقطه شود و زماني كه دماي بدننمي
متوقف شدند؛ زيرا دما به ) 2014(هاي تنيس در طي مسابقات اپن استراليا  ها، بازيدر سايه اين ريسك. شودمنجر مي

ك در قطر رخ خواهد داد، مسئوالن فيفا منظور مبارزه با گرماي شديد كه بدون ش به. رسيده بود گراد سانتيدرجه  43
كند؛ اما قطر هرچند اين تغيير، تاثيرات گرماي شديد را كم مي. اندها را از اواخر بهار به زمستان منتقل كرده تاريخ بازي

  .نيز برسد گراد سانتيدرجه  9/28تواند به چرا كه دماي هوا حتي در زمستان نيز مي. خنك نخواهد بود
صنعت . روي در برف نيز تحت تاثير افزايش دما هستندسواري، اسنوبرد و پيادهي فضاي باز همانند موجهاساير ورزش

ها  ها و ساحلزيرا اين ورزش به سالمت اقيانوس. سواري به دليل افزايش دما و سطوح دريا به شدت در خطر استموج
. ها ممكن است از بين برونداسيدي شدن اقيانوسسواري در دنيا به دليل هاي اصلي موجبرخي از محل. وابسته است

ها ديگر وجود  زيرا كربنات كلسيم مورد نياز آن. برند هاي مرجاني را از بين ميتر و اسيدي صخره هاي گرماين آب
هاي طبيعي باعث هزيرا اين سكونتگا. سواري داردهاي مرجاني تاثيرات جدي براي موجنابودي صخره. نخواهد داشت

هايي كه موج. كنند افزايش سطح آب دريا نيز مشكالتي براي مكان و نحوه تشكيل موج ايجاد مي. شوندد موج ميايجا
  . سواري خطرناك شود شوند كه شرايط موجشكنند، باعث ميها ميبه جاي شن بر روي قلوه سنگ

- سازي شبيه. گردشگري مواجه هستندطور غيرمستقيم كاهش درآمد  ز با كمبود برف طبيعي و بههاي اسكي نيهاقامتگا
تفاوت هستيم،  وسط اسكي با چيزي كه امروزه شاهد آن، شرايط مت2025دهند كه تا سال هاي مدل برف نشان مي

مايل به  225نقطه آغازين خود را  2ايديترودتر و كمبود برف باعث شده كه مسابقات  هاي گرم زمستان .خواهد داشت
اين دومين باري در تاريخ برگزاري اين مسابقات است كه چنين . تغيير دهد 2015 سمت شمال در آالسكا در سال

  .و دقيقاً به همين دليل رخ داد 2003بار در سال  تغييري در نقطه آغازين ايجاد شده است؛ اولين
ر امان المللي نيز در برابر تغييرات بارش برف يا جلوگيري از آب شدن برف دهاي ورزشي بين همچنين؛ حتي مكان

ها را به شب ، مديران اين رويداد مجبور شدند كه برخي تمرين3در سوچي، روسيه 2014در المپيك زمستاني . نيستند
استوايي است، اما مسئوالن المپيك متقاعد  اقليم منطقه سوچي نيمه. شدندها آب ميزيرا هوا گرم بود و برف. منتقل كنند

هر چند، در . گيرداز مركز شهر تحت تاثير گرما در طول زمستان قرار نمي مايل دورتر 40شدند كه خوشه كوهستاني 
. كرد از برف مصنوعي استفاده كنندرسيد كه مسئوالن را مجبور ميمي گراد سانتيدرجه  15به باالتر از طي روز، دما 

                                                 
1- Rogerio Neiva Pinheiro 
2- Iditarod 
3- Winter Olympics in Sochi, Russia 
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ه به تغييرات اقليم جهاني با توج .كه از برف مصنوعي استفاده شد 2010درست همانند المپيك زمستاني ونكوور در سال 
هاي  هاي المپيك و پارالمپيك را ميزباني كردند، در آينده ميزبان رسد شهرهاي زيادي كه در گذشته بازيبه نظر مي

  . اين ايده در ادامه به دقت بررسي شده است. مناسبي نباشند
  

  پيك در آيندههاي المپيك و پارالم تغيير اقليم و شهرهاي داوطلب ميزباني بازي -3-5-3-1
كه دماي جهاني  ه استبيني كرد، پيشگزارش ارزيابي كه منتشر كرده ، در پنجمينIPCC(1(المللي تغيير اقليم  پنل بين
اين پنل با . افزايش خواهد يافت) درجه فارنهايت 4/5تا  8/1( گراد سانتيدرجه  4تا  1ميالدي، بين  2100تا سال 

تا سال  متر  سانتي 120تا  30كند كه سطوح آب دريا نيز بيني ميپيش) NCA2( يوهواي ملانجمن ارزيابي آبهمكاري 
  . كنند شهرهاي ساحلي بيشترين تاثير را از باال آمدن آب دريا دريافت مي. ميالدي باال بيايد 2100

هاي المپيك و  ازيهاي انفرادي، بلكه بر انتخاب مكان برو، اين اثرات تغيير اقليم نه تنها بر ورزشهاي پيشدر سال
زايش دماي سطحي جهان، اين امر با توجه به اف. گذارندپارالمپيك و ساير رويدادهاي ورزشي بزرگ مقياس تاثير مي

دماهاي بيش از حد گرم كه بر سوچي و ونكوور تاثير گذاشتند، نشان . هاي زمستاني است له مهمي در محل بازيمسا
شهرهاي قبلي المپيك . هرها با مسابقات زمستاني، ديگر محتمل نيستدهند كه احتمال انتخاب مجدد اين شمي

ساير شهرهاي ساحلي مانند . آنجلس نيز در معرض باال آمدن سطح آب دريا هستندتابستاني همانند سيدني و لس
زيرا . د شدنشد، به خاطر افزايش سطح آب دريا حذف خواهدما يك گزينه محسوب ميدليل آمستردام نيز كه به 

، مشخص است 2100بيني گرما توسط ناسا براي جوالي براساس پيش. آمستردام به احتمال زياد به زيرآب خواهد رفت
هاي المپيك و پارالمپيك  توانند ميزبان بازينمي ورميانه به شدت گرم خواهند بود وكه نواحي آفريقاي شمالي و خا

  .خواهد رسيد گراد سانتي درجه 45تا  40ها به  چرا كه دماي آن. تابستاني باشند
هاي المپيك تر به دنبال تعيين اين نكته بودند كه آيا سايت له در يك ديدگاه تاريخي بزرگبا قراردادن اين مسا محققان

  مناسب خواهند بود؟  2050ها تا سال  زمستاني گذشته براي ميزباني اين بازي
، موريتز سن، )1924(فرانسه  شاموني: ي زمستاني بودندها ميالدي، ميزبان بازي 2014تا  1924نوزده شهر از سال 

، نروژ اوسلو، )1936(، آلمان پارتنكيرشن-گارميش؛ )1980، 1932(، اياالت متحده ليك پالسيد، )1948، 1928(سوئيس 
؛ )1976، 1964(، اتريش اينسبروك؛ )1960(، اياالت متحده اسكوآ والي؛ )1956(، ايتاليا آمپتزو كورتينا دي، )1952(

، آلبرتويل، )1988(، كانادا كالگري؛ )1984(، يوگوسالوي سارايوو، )1972(، ژاپن ساپورو؛ )1968(، فرانسه گرينوبل
، ايتاليا تورينو؛ )2002(، اياالت متحده سيتي سالت ليك؛ )1998(، ژاپن ناگانو؛ )1994(، نروژ هامر ليلي؛ )1992(فرانسه 

ها در  منظور تخمين پايداري هر شهر براي ميزباني بازي هب). 2014(، روسيه چيسو؛ و )2010(، كانادا ونكوور؛ )2006(
  :از دو نشانگر اصلي اقليم استفاده كردند محققان، 2050سال 

  ها باقي بماند و اين احتمال كه دماي حداقل روزانه زير دماي انجماد در هنگام رقابت) 1
هاي طبيعي و مصنوعي را بتوان در ارتفاعات باالي از طريق روشتوده برف  متر  سانتي 30اين احتمال كه حداقل ) 2

  . رويدادهاي آلپاين حفظ كرد
هاي  كارانه و بدبينانه از تغيير دما در سالبيني محافظهها همچنين از دو سناريوي انتشار گاز استفاده كردند كه پيش آن

اين . هستند 2010تا  1981هاي  اي فوريه سالدهند كه باالتر از ميانگين دمميالدي را نشان مي 2080و  2050

                                                 
1- The Intergovernmental Panel on Climate Change 
2- National Climate Assessment 
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است كه پايين و باالتر از افزايش دماي تعيين شده  گراد سانتيدرجه  4تا  1سناريوها شامل افزايش دماي جهاني برابر با 
  . هستند IPCCدر گزارش ارزيابي پنجم 

هاي المپيك و پارالمپيك  توانند ميزبان بازيشهر همچنان مي 19عدد از  11نتايج ارزيابي انتشار پايين گاز نشان داد كه 
شهر نيز ديگر گزينه مطلوبي  4شهر در معرض ريسك باال هستند و  4در حالي كه . باشند 2080و  2050هاي  در سال

توانستند شهر از نظر اقليم مناسب بوده و مي 10گرفتند، اگر سناريوي انتشار باالي گاز را در نظر مي. شوندمحسوب نمي
شهر نيز براي ميزباني بيش  6شهر در معرض ريسك شديد هستند و  3در حالي كه . باشند 2050هاي سال  يزبان بازيم

توانند شهر تحت سناريوي انتشار كم مي 10معتقد بود كه  2080هاي سال  با نگاهي به بازي اسكات. از حد گرم هستند
. شهر قادر خواهند بود كه تحت سناريوي انتشار باال ميزبان باشند 6 اما تنها. هاي المپيك و پارالمپيك باشند ميزبان بازي

هاي المپيك در گذشته بودند در آينده به دليل افزايش  دهند كه تعداد شهرهايي كه ميزبان بازيهمه اين نتايج نشان مي
  .دما، كاهش خواهند يافت

لمپيك نبوده است، اما در آينده بتواند ميزبان اين هاي المپيك و پارا آيا شهري وجود دارد كه در گذشته ميزبان بازي
اند، ديگر مكان مناسبي  ها در گذشته بوده ها باشد؟ البته با توجه به آن كه بسياري از شهرهايي كه ميزبان بازي بازي

 هايي محدود هاي مناسب به مكان شود كه احتمال ادامه گرمايش جهاني بدين معني است كه مكانمشخص مي. نيستند
كه دماي زمستاني و بارش برف  ساسكاتونو  مسكوها عبارتند از  برخي از اين مكان. خواهند شد كه ارتفاع بااليي دارند

برخي شهرهاي . ها به دليل مسطح بودن، نامناسب هستند هاي زمستاني كافي است، اما اين مكان ها براي بازي در آن
مانند آالسكا در غرب كانادا، . زيستي مناسب باشند از ديدگاه محيط هاي سرد و كوهستاني نيز ممكن است واقع در محيط

زيستي مناسب  هاي بالقوه كه از نظر محيط ها و ساير سايت هر چند، بيشتر اين مكان. شمال اسكانديناوي، و روسيه
ميزباني هزاران  باشند و زيرساخت كافي را براي هاي دور قرار دارند؛ كوچك هستند يا دورافتاده مي هستند، در مكان

  . كنند را ندارند نگار و تماشاچياني كه در مسابقات المپيك حضور پيدا مي ورزشكار، مربي، روزنامه
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  هاي قبليارزيابي سايت
، بيان شدو افزايش سطح دريا كه قبالً  IPCCبيني دما توسط  كه آيا براساس پيشمورد بررسي قرار گرفت اين احتمال 

براي هاي المپيك باشند؟  ميزبان بازي 2100توانند در سال هاي المپيك بودند، مي ه ميزبان بازيشهرهايي كه در گذشت
. براي هر شهر تعيين شدميانگين دماهاي زمستان و تابستان و همچنين ميانگين سطح آب دريا پاسخ به اين پرسش، 

لي و براي تابستان و زمستان به ترتيب براي كره شما دماهاي فوريه و آگوست براي زمستان و تابستان به ترتيب در نيم
 گراد سانتيدرجه  4تا  1سپس دماهاي آينده فوريه و آگوست را با استفاده از افزايش . كره جنوبي استفاده شدند نيم

متر  2/1تا  3/0همچنين افزايش سطح آب درياي هر شهر را براساس . گرديدمحاسبه  2100بيني شده براي سال  پيش
   .شدمحاسبه 

به عنوان آستانه ) هاي زمستاني ترين ميانگين دماي تابستان بازي گرم(تابستان  گراد سانتيدرجه  46حداكثر دماي 
 1كارانه  با افزايش دماي محافظه. پايه به عنوان آستانه در معرض خطر استفاده شد گراد سانتيمناسب و صفر درجه 

ز حد براي اين مسابقات هاي زمستاني در آينده بيش ا ميزبان بازيكه شهرهاي قبلي  دست آمد اين نتيجه بهاي،  درجه
 2100اي در سال  درجه 3شهر نيز با افزايش دماي  4 ).13جدول (بود و مابقي شهرها نيز مناسب خواهند  هبود گرم

درجه نيز  15با حداقل  ساپورويك شهر، . شهر مناسب خواهند بود 5و تنها  بودهشهر نيز در ريسك  10و  هستندمناسب 
شهر قبلي ميزبان المپيك تابستاني  5گاه  افزايش پيدا كند، آن گراد سانتيدرجه  3جالب آن كه اگر دما تنها . مناسب است
هرچند سه شهر ). پكن، هلسينكي، مونترال، سئول و استكهلم(مناسب خواهند بود  2100هاي زمستاني سال  براي بازي

 گراد سانتيدرجه  3اگر تغيير دما نزديك به . دارند گراد سانتيدرجه  15ايي نزديك ميانگين دم) پكن، سئول و استكهلم(
ساير . مناسب خواهند بود 2100هاي زمستاني سال  باشد، هلسينكي و مونترال تنها شهرهايي هستند كه براي بازي

لوئيس براساس ميانگين  سنشهرهاي ميزبان المپيك تابستاني در گذشته همانند آمستردام، آنتورپ، برلين، مونيخ و 
  . شوندها هستند، اما بنا به داليل ديگر مانند فقدان كوهستان، حذف مي دماي فوريه جزو گزينه

  
هاي المپيك  در شهرهايي كه در گذشته ميزبان بازي 2100هاي المپيك در سال  ارزيابي امكان برگزاري بازي .13جدول 

  فوت  9/3تا  1ه فارنهايت و افزايش ارتفاع از سطح دريا به ميزان درج 4/5تا  8/1اند، براساس افزايش  بوده

  كشور  شهر

  افزايش سطح آب دريا  هاي تابستانيبازي  هاي زمستانيبازي
 8/1افزايش 

درجه 
  فارنهايت

 4/5افزايش 
درجه 
  فارنهايت

افزايش 
درجه 8/1

  فارنهايت

 4/5افزايش 
درجه 
  فارنهايت

افزايش 
 1ارتفاع 
  فوتي 

افزايش 
ارتفاع 

  فوتي 9/3
 AR U  S S U U  هلند  آمستردام
  AR AR  S S S  S  فرانسه  آلبرتويل
 AR U S S U U  بلژيك  آنتورپ

 U U U  U S S  يونان  آتن
 U U S U S S  آمريكا  آتالنتا
 U U S U AR AR  اسپانيا  بارسلونا

 S  AR  S U S S  چين  پكن
 AR  AR  S S S S  آلمان  برلين
 S  S  S S S S  كانادا  كالياري

 AR  AR  S S S S  فرانسه  چامونيكس
 S AR  S S S S  ايتاليا  كورتينا آمپزو
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 S AR  S S S S  آلمان  كيرشنگارميش پارتن
 AR  U  S S S S  فرانسه  گرنوبل

 S  S  S S U U  فنالند  هلسينكي

 AR  AR  S S S S  اتريش  اينسبروك
 S S S S S S  آمريكا  پالسيد
 S S S S S S  نروژ  ليلي هامر

 U U S S S S  بريتانيا  دنلن
 U U S U  U U  آمريكا  انجلسلس

 U U S S S S  استراليا  ملبورن
 U S S S S S  مكزيك  مكزيكوسيتي
 S  S S S S S  كانادا  مونترال
 AR AR S S S S  آلمان  مونيخ
 AR AR S U S S  ژاپن  ناگانو
 S AR S S AR AR  نروژ  اسلو

 U U S S S S  فرانسه  پاريس

 U U U U U U  برزيل  روريودوژاني

 AR AR S U S S  آمريكا  سالك ليك سيتي

 S S S S AR AR  ژاپن  ساپورو

يوگوسالوي   سارايوو
 AR AR S S S S  )سابق(

 S AR S U S S  كره جنوبي  سيول
 U U S S S S  روسيه  سوچي

 U U U U S S  آمريكا  اسكوآ ولي
 AR AR S U S S  آمريكا  سنت لوييس
 S S U S S S  سوييس  سنت موريس
 S AR S S S S  سويد  استكهلم
 U U S S S S  استراليا  سيدني
 U U U U S S  ژاپن  توكيو
 U U S S AR AR  ايتاليا  تورينو
 AR AR S S AR AR  كانادا  ونكوور

      نامناسب: Uداراي ريسك                        : ARمناسب           : S:  راهنما
  

شهرها مناسب بودند اگر ميانگين دماي تابستان . شدهاي تابستاني استفاده  يابي ميزبان بازياز روشي مشابه براي ارز
چندين شهري كه قبالً . باشد گراد سانتيدرجه  28و ) سردترين دماي آگوست شهر قبلي ميزبان المپيك(درجه  15بين 

براي . را تجربه خواهند كرد گراد سانتيه درج 28هاي المپيك تابستاني بودند، دماهاي تابستاني بيش از  ميزبان بازي
آتالنتا، . دما، مشخص شد كه آتن، ريودوژانيرو و توكيو براي ميزباني گرم خواهند بود گراد سانتيدرجه  1افزايش 

. خواهند بود كه آستانه گرما است گراد سانتيدرجه  28لوئيس نيز نزديك به  آنجلس، سئول و سن بارسلونا، پكن، لس
هاي تابستاني ارزيابي كرديم،  هاي زمستاني را به عنوان ميزبانان بالقوه بازي شهرهاي ميزبان قبلي بازيزماني كه 
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سيتي نزديك به دماي آستانه  براي ميزباني شهري گرم خواهد بود و ناگانو و سالت ليك اسكواولي مشخص شد كه
  . تر است درجه نيز خنك 15قل دماي موريتز نيز در آگوست چندان گرم نيست، اما از حدا سن. خواهند بود

هاي  هاي تابستاني براي بازي ، بيشتر شهرهاي قبلي بازيارزيابي شددرجه  3زماني كه سناريوي افزايش دماي بيشتر از 
ملبورن يك گزينه است، اما به محدوده باالي دما . ميالدي نامناسب بودند 2100المپيك و پارالمپيك تابستاني در سال 

سيتي و اسكواولي نيز بيش از حد گرم خواهند بود و  شهرهاي المپيك زمستاني مانند ناگانو، سالت ليك. شودنزديك مي
ترين و سردترين قرار  هاي گرم مابقي شهرها درون محدوده. شوند ساپورو، سوچي و تورينو نيز به اين محدوده نزديك مي

هاي المپيك تابستاني  توانند ميزبانان قبلي بازي مستاني ميدهد اين شهرهاي ميزبان قبلي المپيك ز دارند كه نشان مي
هاي تغيير  بينياما براساس پيش. تا به امروز، هيچ شهري هر دو المپيك تابستاني و زمستاني را ميزبان نبوده است. باشند

  . اقليم، اين اتفاق دور از احتمال نخواهد بود
  

  هاي داراي پتانسيلارزيابي سايت
چه : شود؛ آن است كه هاي المپيك بودند، مطرح مي نگام ارزيابي شهرهايي كه در گذشته ميزبان بازييك پرسش كه ه

هاي المپيك و پارالمپيك  بيني افزايش دما و سطح آب دريا، ميزبان بازي توانند براساس پيش شهرهاي ديگري مي
هاي مهم جهاني  كه ساير رقابت ي شدندارزيابتابستاني و زمستاني باشند؟ براي پاسخ به اين پرسش، تعدادي شهر 

هاي  توانند گزينه كه مي شداضافه  همچنين شهرهايي. اند ني فوتبال را برگزار كردههمانند جام جهاني اسكي يا جام جها
هاي دما و سطح آب دريا براي تعيين  از همين آستانه .اند ان رويدادهاي جهاني نبودهميزب تا امروزخوبي باشند، اما 

   .شدميالدي استفاده  2100براي ميزباني المپيك و پارالمپيك در سال ) داراي پتانسيل(ي بالقوه شهرها
. ميالدي حذف شدند 2100شهر به دليل افزايش سطح دريا تا سال  14شهر بالقوه براي ميزباني المپيك،  68از ميان 

؛ )آفريقاي جنوبي(؛ دوربان )آفريقاي جنوبي(تاون پ؛ كي)آرژانتين(آيرس  ؛ بوينس)شيلي(اين شهرها عبارت بودند از آريكا 
پترزبورگ  ؛ سنت)ايتاليا(؛ ناپل )اسپانيا(؛ ماالگا )اياالت متحده(؛ جونو )آلمان(؛ هامبورگ )سوئد(؛ گوتنبرگ )اسپانيا(گيون 

هاي تابستاني پيكهمچنين به اين نتيجه رسيديم كه هفت شهر براي الم). اسپانيا(؛ و ويگو )اسپانيا(؛ والنسيا )روسيه(
 3هاي المپيك بيش از حد گرم و شاهد  شهرهايي كه براي بازي. ها افزايش خواهد يافت مناسب نيستند، زيرا دما در آن

؛ مندوزا )اسپانيا(؛ مادريد )مكزيك(؛ گواداالخارا )ايتاليا(؛ فلورانس )ايتاليا(بولونيا : درجه افزايش دما هستند، عبارتند از
بانان بالقوه المپيك باشند كه در توانند ميزشهر ديگر، مي 43ساير ). برزيل(؛ و سائوپائولو )آرژانتين(زاريو ؛ رو)آرژانتين(

  . كنيدمالحظه مي 14جدول 
  

ميالدي  2100هاي المپيك و پارالمپيك در سال  تعداد شهرهاي تابستاني مناسب و داراي پتانسيل برگزاري بازي .14جدول 
  سطح آب دريا براساس افزايش دما و

  كشور  شهر  كشور  شهر
  ايتاليا  كامپيليومادونا دي  آمريكا  آنكوراژ
  انگلستان  منچستر  سوييس  بازل

  آرژانتين  ماردل پالتا  برزيل  بلوهوريزونت
  اسلوواني  ماريبور  آلمان  تسگادنبرك

  مكزيك  مكزيكوسيتي  سوييس  برن
  اروگويه  ويديومونته  انگلستان  بيرمينگام
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  اتريش  كريشبرگ-مورآو  آفريقاي جنوبي  نبلوم فونتي
  اسپانيا  اويديو  فرانسه  بوردو
  فرانسه  پاريس  برزيل  برزيليا
  آفريقاي جنوبي  پورت اليزابت  برزيل  كوريتيبا
  آفريقاي جنوبي  پرتوريا  آلمان  دورتموند
  شيلي  سانتياگو  آلمان  دوسلدورف
  فرانسه  استراسبورگ  آمريكا  فيربناكس
  آلمان  اشتوتگارت  آلمان  فرانكفورت

  فرانسه  تولوز   آلمان  كيرشنگلسن
  مغولستان  اوالن باتور  سوييس  ژنو

  اسپانيا  واالدوليد  آلمان  هانوفر
  شيلي  واله نوادو  ايتاليا  كانديدوسان

  ايتاليا  ورونا  آفريقاي جنوبي  ژوهانسبورگ
  كانادا  ويستلر  اتريش  كاپرون
  سوييس  زوريخ  انگلستان  ليورپول
      نسهفرا  ليون

  
شهر به دليل  5هاي المپيك زمستاني انتخاب شدند؛ هر چند  شهر به عنوان شهرهاي داراي پتانسيل ميزباني بازي 33

؛ )اياالت متحده(؛ جونو )آلمان(؛ هامبورگ )سوئد(گوتنبرگ : نزديكي به سطح آب دريا حذف شدند كه عبارت بودند از
شهر به عنوان شهرهاي مناسب براي ميزباني معرفي شدند،  6ر افزايش دما، از نظ). روسيه(پترزبورگ  ؛ سنت)سوئد(مالمو 

؛ مادونا )اياالت متحده(؛ فيربانكس )سوئيس(؛ آروزا )اياالت متحده(آنكوراژ : حتي با باالترين افزايش دما كه شامل
  . بودند) مغولستان(باتور  و اوالن) كانادا(؛ وايتهورس )ايتاليا(كامپيليو  دي
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  هاي زمستاني بر ورزشآن ر ياثتتغيير اقليم و  -3-5-3-2
-2050سال(متري سطح دريا برسد  1500اگر بنا باشد كه به دليل تغيير اقليم، خط قابل اتكا بودن برف به باالتر از 

است نتايج بيانگر آن . تقليل خواهد يافت درصد 63گاههاي اسكي در منطقه آلپ به  ، در آن صورت، تعداد تفريح)2030
منطقه جورا : شوند، كه عبارتند از كه با ادامه روند كنوني، برخي از مناطق كوهستاني در اروپا با خطر جدي مواجه مي

)Jura( واقع در سوئيس مركزي و شرقي، منطقه تيكينو ،)Ticino (هاي ميان دو منطقه واد و سرزمين)Vaud ( و
مشكل مهمي را تجربه ) Grisons(و گريسونز ) Valais(االئس از سوي ديگر، مناطق اسكي و). Fribourg(فرايبورگ 

اگر خط برف . متر از سطح دريا باالتر هستند 2500هاي كابلي در اين مناطق از  نخواهند كرد، زيرا ارتفاع ميانگين پايانه
 درصد 44تنها  :تر خواهد شد متر باال رود، كه يك سناريوي محتمل است، اوضاع وخيم 1500قابل اتكا قرار باشد تا 
هاي در آن صورت حتي در بلوك ).148شكل (ناميد  "با برف قابل اتكا"مناطق توان به عنوان  مناطق اسكي را مي

   ).15جدول (گاههاي اسكي ديگر با برف قابل اتكا نيستند  گريسونز و واالئس تقريباً يك چهارم تفريح
  

  
  
  
  
  
  
  
  

هاي برابر و باالتر از  هاي زمستاني در منطقه آلپ در تراز اده براي ورزشهاي قابل استف مقايسه درصد سايت. 113شكل 
  )  2030- 2050بيني براي سال  پيش(متر  1500

  
  گاههاي اسكي سوييس  برف قابل اتكاي تفريح. 15جدول 

 ارتفاع برف قابل اتكا  

 منطقه
هاي  تعداد پيست
 اسكي

  خط اتكاي برف
  )متري 1200(

 درصد      تعداد      

  خط اتكاي برف
  )متري 1500(

 درصد           تعداد

  خط اتكاي برف
  )متري 1800(

  درصد      تعداد     
  0 0 7 1 27 4 15  جورا 
 21 4 37 7 84 16 19 آلپ

 74 40 96 52 100 54 54  واالئس

 34 12 57 20 86 30 35 برن 

 20 7 37 13 74 26 35 مركز سوئيس

 25 2 38 3 100 8 8  تيكينو

 17 3 33 6 61 11 18 شرق سوئيس

 72 33 91 42 100 46 46  گريسونز

 44 101 63 144 85 195 230 سوئيس
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ونقل، برخي از شهرهاي فهرست شده ممكن است براساس تغيير اقليم مناسب باشند، اما در رابطه با زيرساخت، حمل
اين امر براي ميزبانان المپيك زمستاني بيشتر نيز صدق . باشند سهولت دسترسي، اقتصاد و سياست گزينه مناسبي نمي

سايرين مانند . نفر است 25000اين شهرها جمعيت اندكي دارند، مثالً وايتهورس كه جمعيت آن تنها بسياري از . كند مي
ها  ها براي ميزباني بازي دارند كه زيرساخت آن اما در كشورهايي قرار. ريكجاويك و اوالنباتور جمعيت زيادتري دارند

هاي ورزشي المپيك را  توانند مكانيافته نمي هكشورهاي كمتر توسع. مهمي دارد اقتصاد و سياست نقش. ناكافي است
دالري نيز  11000ساخته و حفظ كنند و حتي برخي كشورهاي توسعه يافته مانند مغولستان با سرانه توليد ناخالص ملي 

هاي توام با  در مورد زمستان 1999در يك مطالعه كه در سال . استها با مشكل مواجه  گذاري در انجام اين سرمايه
بهمن صورت گرفته بود، ميزان خسارت مستقيم حادث شده از مسيرهاي كابلي زمستاني در نتيجه بهمن و حجم  ريزش

 11باالبر اسكي،  20فقره از تجهيزات از قبيل  36شامل  ميليارد دالر برآورد شده بود كه در مجموع 10زياد برف 
هاي  آهن كوهستاني در مقايسه با سال هاي راه شركت .باشد مسير كابلي دو طرفه مي 1مسير كابلي و  4صندلي باالبر، 

هاي عادي براي ايمن  بيشتر از زمستان% 25تقريباً . اند تر بوده پرداخت اضافه% 77روبي مجبور به  پيشين براي برف
احتماالً باعث خسارتي متجاوز  1999سال  زمستان) فوريه(در مجموع؛ بهمن . هاي اسكي هزينه شده است نمودن پيست

، تغيير اقليم تنها يكي شود خاطر نشان مي .اند ميليارد دالر گرديده كه بخش عمده آن خسارات غير مستقيم بوده 130از 
برف كمتر، صنعت گردشگري زمستاني  رو از همين. دهد ت تاثير قرار مياز چندين عاملي است كه گردشگري برفي را تح

غير از داشتن برف در . بدون برف، همانند تابستان بدون درياست كوهستان. نمايد را در مناطق كوهستاني تهديد مي
كند  وي نقش كليدي را بازي ميزمان مناسب و به ويژه در خالل تعطيالت كريسمس يا سال جديد ميالدي، شرايط ج

رين زمان ممكن ت سفر خود را در كوتاه  در روزهاي آخر هفتههمانان يجا كه م از آن). طور برجسته در روزهاي آخر هفته به(
بيني هوا نيز  شود، بلكه پيش تبديل مي مؤثركنند، اين تنها شرايط جوي واقعي نيست كه به يك عامل  ريزي مي برنامه

كشورهاي مختلفي از جمله كانادا، تحقيقات در مورد اثرات اقليم بر صنعت گردشگري زمستاني در . همين گونه است
هاي  گاه البته تجربيات به دست آمده در تفريح .وئيس، و فرانسه صورت پذيرفته استمريكا، استراليا، نيوزلند، اتريش، سآ

روز  100زمستان را حداقل در  7زمستان،  10مختلف اسكي، نشان داده است كه يك مركز تفريحي اسكي اگر از هر 
، )براي ورزش اسكي متر  سانتي 50تا  30كم بين  دست(شش برف كافي برف داشته باشد آوريل پو 15بين اول دسامبر و 

     .استاز لحاظ پتانسيل براي ورزش اسكي، قابل اتكا 

  

اقتصاد مناطق آلپي به ميزان زيادي بر 
اگر فرضيات در مورد . گردشگري متكي است

اثرات تغيير اقليم درست از آب در بيايند، پوشش 
برفي در آلپ تقليل خواهد يافت كه اين به نوبه 

به خطر خواهد خود صنعت گردشگري را 
مدت  عامل حياتي براي بقاي طوالني. انداخت
هاي حمل و نقل كابلي كوهستاني كثرت شركت

هاي با شرايط برفي خوب وقوع و ترتيب زمستان
توان  برفي است كه مي هاي كميا تعداد زمستان

  .تحمل كرد
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المللي براي خدمه پخش  براساس نتايج تحقيق، پروازهاي بين
درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص دادند  60تلويزيوني با 

ونقل  مانده به خودروهاي مورد نياز براي حمل درصد باقي 40و 
ها، مبلمان و انرژي مورد نياز براي فعاليت  ها، دوربين كابل
پخش تلويزيوني فيفا . هاي الكترونيكي اختصاص داشت تگاهدس

اكسيد در جو شد  تن كربن دي 670هزار و  24منجر به انتشار 
هزار  13ميليون گالن بنزين يا  8/2كه تاثير آن مشابه با سوختن 

  . سنگ بود تن زغال 250و 
 

همچنين، فيفا ردپاي كربن در برگزاري مسابقات را مورد 
ها،  اد كه برق مورد نياز براي استاديومبررسي قرار د

هاي آموزش،  ها، سايت هاي هواداران، ضيافت جشن
ها را شامل  هاي تيم مسافرت دارندگان بليت و هتل

ميليون تن كربن  72/2در نتيجه، رقمي معادل . شد مي
ميليون  360اكسيد به دست آمد كه مشابه مصرف  دي

   .نگ بودس ميليون تن زغال 46/1گالن بنزين يا 
  

حتي روشن كردن تلويزيون در خانه و . مصرف انرژي، يكي از مهمترين موضوعات مرتبط با رويدادهاي ورزشي است
زمان  طور هم ها نفر به هنگامي كه ميليون. استتماشاي مسابقات نيز با افزايش مصرف انرژي و افزايش كربن در ارتباط 

، ركورد در انگلستان. دهد مصرف انرژي رخ مي كنند، رشد چشمگير ن ميتلويزيون خود را براي تماشاي مسابقه روش
و مسابقه آلمان غربي و انگليس در مرحله نيمه  1990افزايش مصرف انرژي در يك برنامه تلويزيوني به جام جهاني 

. جربه كردمگاواتي تقاضا را ت 800هزار و  2نهايي اختصاص دارد كه طي آن، شبكه سراسري برق انگلستان افزايش 
  .اكسيد به اتمسفر كره زمين افزوده شود كربن دي ها تن شود تا در نهايت ميليون ميتمام اين موارد سبب 

  

زيستي در  مطالعات ارزيابي محيط
بيانگر آن است كه ) 2016(المپيك ريو 
اتوبوس  1500ها مجموعاً  در اين بازي
جايي ورزشكاران و كاركنان  براي جابه

د كه منجر به مصرف كار گرفته ش به
همچنين، . ليتر سوخت شد 23500
گيگاوات برق مصرف شد كه  29500

 600ميليون و  3اين امر سبب انتشار 
    . اكسيد به جو گرديد هزار تن كربن دي
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خانه جديد  2012هسن از سال  استاديوم اسپاردا بانك

اين . شود باخ محسوب مي باشگاه فوتبال كيكرز آفن
 27اي معادل  ا طي يك سال و با هزينهاستاديوم تنه

در سقف اين استاديوم . ميليون يورو تاسيس شده است
  .اند هاي فتوولتائيك به كار گرفته شده مترمربع پنل 3800

   
هسن نمايي از استاديوم اسپاردا بانك. 115شكل   

  

 
  نمايي از استاديوم ورلد گيمز. 116شكل 

  پنل خورشيدي  844هزار و  8سقف اين استاديوم با 
  .پوشيده شده است

  
  نمايي از استاديوم استيپلز سنتر. 117شكل 

 60اي به مساحت  ماژول خورشيدي ناحيه 1728در اين استاديوم 
  .دهند هزار فوت مربع را پوشش مي

پيمان  .كنند زيستي مشاركت مي هاي پايداري محيط طور روزافزوني در تالش هاي ورزشي در اياالت متحده به مجموعه
ها و  ها، مكان ها، تيم بخشي به ليگ شكل گرفت، اجتماعات پايدار را با الهام 2010كه در سال ) GSA(هاي سبز  ورزش

ها طرفدار براي به آغوش كشيدن انرژي تجديدپذير، غذاي سالم، بازيافت، مصرف صحيح آب،  شركاي ورزشي و ميليون
اعضاي اين پيمان، . بخشد زيستي، ارتقاء مي هاي مناسب محيط اير كاربستتر و س ها، مواد شيميايي ايمن حفاظت از گونه
  . ورزشگاه 183سازمان ورزشي هستند از جمله  300اكنون بيش از 

  

 LEEDمكان ورزشي گواهينامه  20اي، تقريباً  در سطح حرفه
اند،  را دريافت كرده) زيستي رهبري در انرژي و طراحي محيط(

 NBA( ،4(نجمن ملي بسكتبال ورزشگاه از ا 6از جمله 
ورزشگاه ليگ  NFL( ،5(اي فوتبال  ورزشگاه از ليگ حرفه

) NHL(ورزشگاه ليگ ملي هاكي  3، )MLE(بال  بزرگ بيس
  ).MLS(ورزشگاه ليگ فوتبال آمريكايي  2و 

  

هاي سياتل  الً، تيممث. هاي پايداري هستند هستند، به دنبال كاربست LEEDهاي ورزشي كه فاقد گواهينامه  ساير مكان
هاي اين  اما همه ورزشگاه. را برعهده دارند) هستند GSAگذاران  از جمله بنيان(ها است كه رهبري جنبش سبز  مدت

 14را دارند از جمله  LEEDورزشگاه گواهينامه  20در سطح دانشگاهي، بيش از . را ندارند LEEDشهر گواهينامه 
. مجموعه آبي و يك ورزشگاه هاكي 1استاديوم فوتبال،  5بال،  بال يا سافت اه بيسورزشگ 4ورزشگاه بسكتبال و واليبال، 

در چالش بازيافت رقابتي روز بازي شركت ) NCAA(برنامه فوتبال انجمن ورزش دانشگاهي ملي  38، 2015در سال 
  . ميليون پوند پسماند را بازيافت كردند 5/2هاي شركت كننده  ورزشگاه. كردند
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  )IOC(المللي المپيك كميته بين) وقت(ژاك روگ؛ رييس 
المللي المپيك به همراه شركاي خود، متعهد به ترويج توسعه پايدار و احترام به  كميته بين

واسطه دو مالحظه اساسي به جلو  هاي ما به تالش. زيست، در داخل و از طريق ورزش است محيط
تواند بر روي ورزش  شده، مي ديده و تخريب زيست آسيب اول تاثيري است كه محيط: شوند رانده مي

تواند بر  هاي المپيك، كه مي اثرات ورزش، و به ويژه بازي داشته باشد، و ديگري اشاره دارد به
ورزش توانايي خود را به عنوان عاملي . جوامع داشته باشد زيست، و همچنين در مورد افراد و محيط

براي . هاي شهري و غيرشهري سالم و پايدارتر نشان داده است پيش برنده براي ايجاد محيط
المللي المپيك همچنان پشتيباني خود را ادامه خواهد داد و اين  دستيابي به اين هدف، كميته بين
  . التر پايداري پرورش و تقويت خواهد كردپتانسيل را براي رسيدن به سطوح با

    

 
Sport and Environment 

Commission

  المللي المپيكزيست كميته بينكميسيون ورزش و محيط
ها به نحوي طراحي و  ها و حكومت مشاركت جنبش المپيك و داوطلبان متعدد آن بايد توسط دولت

المللي  زيست باشد با اين وجود، كميته بين يطتنظيم گردد كه مكمل ساختار سياسي براي حفاظت مح
هر گامي كه براي . توان با ابزار محدودي انجام داد المپيك متقاعد شده است كه اين كار را مي

تواند باعث ايجاد تغيير و  شود، در بلندمدت مي زيست برداشته مي توسعه هماهنگ ورزش با محيط
  . تفاوتي واقعي در زمينه پايداري شود

    

  
  

  
  

  )UNEP(زيست سازمان ملل متحد آكيم استينر؛ مدير اجرايي برنامه محيط
جنبش المپيك مسير را براي رويدادهاي پرتماشاگر پايدار در آينده، ارتقا داده است و برنامه 

المللي المپيك  كه اين مسير را با كميته بين نيز از اين) UNEP(زيست سازمان ملل متحد  محيط
)IOC ( هاي زيادي را  طلبي آميز ما جاه همكاري موفقيت. است، خوشحال و سرفراز استپيموده

و تسريع روند انتقال آن به سمت ) 1992(رو داشته است، از اجالس سران زمين در ريودوژانيرو  پيش
اين كار سبب هدايت به سمت اشتياقي تازه براي پايداري و . پايداري بيشتر در قرن بيست و يكم

هاي المپيك و در بلندمدت  ها شده است، كه در خالل برگزاري بازي گرگوني در نگرششوقي براي د
  . شود براي جوامع ايجاد مي

  
    

  

نلسون ماندال؛ رهبر سياهپوستان جهان، رييس جمهور سابق آفريقاي جنوبي و 
  برنده جايزه جهاني صلح نوبل

  .ورزش قدرت تغيير جهان را دارد
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  اجزاي آنپايداري و  -4-1
  جستاري پيرامون مفهوم پايداري -4-1-1

ها اهداف و  هايي اشاره دارد كه با آندر سطح جهان رواج يافته و به حوزه» پايداري«چندين دهه است كه اصطالح 
زيست، جامعه و هاي محيط اغلب پايداري در زمينه. شونداي تعيين و محقق ميراهبردهاي انساني و غيرانساني توسعه

اند كه بايد در عنوان منبع نامحدودي در نظر گرفته شتر طول تاريخ، مردم طبيعت را بهدر بي. شودصاد شناخته مياقت
، به مشكالت زيادي در رابطه با آلودگي، آب و هواي پاك، توليد وع نگرشاين ن. اختيار منافع اقتصادي و اجتماعي باشد

هاي اسيدي، استفاده  ها، تنوع زيستي، گرمايش جهاني، باران ستمها و نابودي اكوسيپسماند و دفن آن، كاهش جنگل
نامناسب از زمين، پراكندگي شهري، انفجار جمعيت، گياهان و حيوانات در معرض انقراض، كمبود منابع غذايي و منابع 

اري و آينده زيست براي رفاه جدانيم كه محيطاكنون مي. وهوا منجر شده استغذايي اصالح ژنتيكي شده و تغيير آب
  .ها و طبيعت در مقياس جهاني تاثيرات زيادي به همراه داردها اهميت زيادي دارد و براي ساير گونه جامعه و انسان

زيستي در سطح جهان مورد توجه  توجه به مسايل محيط
مجمع عمومي سازمان ملل متحد قرار گرفت و در سال 

ست در زي المللي محيط ميالدي، اولين كنفرانس بين 1972
در بيانيه اين كنفرانس به نام . استكهلم تشكيل گرديد

و برنامه عملي آن وابستگي انسان به » تنها يك زمين«
طبيعت و همچنين نقش انسان در تغيير آن مورد توجه قرار 
گرفت و استفاده مناسب از منابع، توجه به كاهش 

ها، اهميت آموزش همگاني و تحقيقات در ارتقاي  آلودگي
زيستي و اهميت ايجاد ساختارهاي مناسب  د محيطعملكر
  .المللي تاكيد گرديد زيستي در سطح ملي و بين محيط

  

با حضور سران كشورها در  زيست و توسعه كنفرانس محيطزيست،  المللي محيط بيستمين سالگرد اولين كنفرانس بين
عالوه بر اثرات  ،در فاصله دو اجالس. دتشكيل ش» كنفرانس زمين«به نام ميالدي، در ريودوژانيرو  1992سال 
توسعه كه در . تر مورد توجه قرار گرفته بودند، تحوالتي نيز در مفهوم توسعه به وجود آمد طور جدي زيستي كه به محيط

شاخص ناقص شناخته يك شد، به عنوان  ابتدا عمدتاً توسعه اقتصادي و آن هم رشد توليد ناخالص ملي در نظر گرفته مي
تدريج در بخش اقتصادي توزيع درآمدها و نسبت اقشار فقير و ثروتمند به يكديگر، توزيع درآمدها، امنيت غذايي  شد و به

دهي امور  دهي و جهت و دسترسي به غذاي سالم و كافي، توسعه اجتماعي و ميزان مشاركت اقشار مختلف در شكل
آموزش، هنر، وسايل (براي ارتقاي فرهنگي جامعه هاي الزم  كشور، ابعاد فرهنگي توسعه و همچنين ايجاد زيرساخت

هاي زيستي، حفاظت ميراث فرهنگي نيز ابعاد ديگري  زيست طبيعي و حفاظت گونه توجه به محيط...) ارتباط جمعي و 
 تماميبرداري بهينه و كارا از  توسعه پايدار به مفهوم مديريت و بهره. هستند كه به تدريج به مفهوم توسعه افزوده شدند

هاي آينده  ول نسل امروز و نسلمنابع اوليه، منابع طبيعي، منابع مالي و منابع انساني است كه براي رفع نيازهاي معق
  . شود كار گرفته مي بخش به طور مستمر و رضايت به

   



 

 

191

ان محور 

  ). نگر ع

طات جانبي 

هاي توسعه 

زيستي  حيط

كاربردترين 

  .» كند

ب غيرقابل 
ي زندگي 

  

  نه

 اجتماع و 

             
1 - Brundt

دار

ت ورزشي پايدار 

انسا(گيرد   مي

ديد جامع(مايد 
  ). ها

غرافيايي و ارتباط

ه يا ساير توانايي

اثرات جانبي مح

 ارائه شد، پركا

خود، برآورده 

ي كنيم، آسيب
ي حداقلي براي

گان هاي سه مقوله

ست، اقتصاد و 

                  
land 

اجتماعي و 
رهنگي

 توسعه پايد

مديريت: تار چهارم

 رشد او صورت

آرماني هدايت نم
ها حقوق نسل

ه و در پهنه جغر

ست گرديده و ي

منابع و حداقل ا

 سازمان ملل 
  :ند كه

دن نيازهاي خ

ر از آن تخطي
ر و استانداردها

و ارتباط ميان م

زيست صلي محيط
  . ت

                  

محيط زيستي

مقوله 
فر

 گفت

  :عبارتند از
ها براي ارتقاء و

ه طرف جامعه آ
(وجه قرار گيرد 
م هماهنگ بود

زيس نفي در محيط

م فته و با حداقل

ست و توسعه
دان اي مي وسعه

ينده در برآور

شود و اگر  مي
ي، حقوق بشر

توسعه پايدار و 

اص  سه مقوله
مورد اشاره است

مقوله م

ه اقتصادي

جه قرار گيرند، ع
ه ها و تالش زي

هايت جامعه را به
ده با هم مورد تو

ها با هم موعه آن

نجر به اثرات من

د توجه قرار گرف

زيسسيون محيط
سعه پايدار را تو

  

آيهاي ي نسل

هاني را شامل
ماعي و اقتصاد

.118شكل 

تباط تنگاتنگ
ك ميان موارد م

مقوله

ورد توجبايد م ي
ريز و تمام برنامه

نگر بوده و در نه
هاي آيند  و نسل

م گردد كه مجم
 .(  
مان نبايد منل ز

مراحل بايد مورد
  ). هاي منفي

از سوي كميس
تو طوري كه به

داختن توانايي

كه مرزهاي جه
ن مسائل اجتم

ه در آن 
فاده از 
. امه دهد

عه پايدار 
قتصادي 
ه تعادل 
ف توسعه 
 اقدامات 
 هستند، 

تعه پايدار و ار
، فصل مشترك

وسعه پايدار مي
عه پايدار بوده و

ن سعه همه جانبه
روز قوق نسل ام

به صورتي تنظيم
ري در عرض

دمدت و در طول
  ). در طول

منابع در تمام م 
پيامده حداقل

كه  1987ل 
، به پايدار است

ون به خطراند

 كلي است كه
عي و در كنار آن

وجود دارد كه
ون سوءاستف
 و پيشرفت ادا
مديريتي، توسع
، اجتماعي و ا

گيري را به م
عريف كه در ت

د، زمان است؛
 در حال انجام

  . شته باشند

ر مفهوم توسع
ل، توسعه پايدار،

ت مهم كه در تو
سعحور اصلي تو

 
بايد توس يدار؛ مي

هاي توسعه حق ه
ي توسعه بايد به

پايدار( كندجاد ن
ي توسعه در بلند

پايداري د(هد 
 بهينه از تمامي
ح(عه تحقق يابد 

در سال 1لند نت
ه شده از توسعه

ي حال را بدو

دار يك مفهوم
ه سيستم طبيعي

  . د

بين، فضايي و
تواند بد  مي

ست، به توسعه
 يك مفهوم م

زيستي،  محيط
دهاي تصميم

عامل ديگري 
ميت زيادي دار

اكنون   كه هم
نده نيز نمود دا

، بيانگرحه قبل
در اصل. باشد ي

برخي نكات
   

ـ انسان مح1
 ). توسعه

ـ توسعه پا2
ـ در برنامه3
هاي ـ برنامه4

تعارضي ايج
هاي ـ برنامه5

را كاهش ده
ـ استفاده ب6

اهداف توسع
  

برانگزارش 
تعريف ارائه

نيازهاي«
  

توسعه پايد
بازگشتي به

شو مي وارد
  

در اين ب
بشريت
زيس محيط

به عنوان
هاي جنبه

در فرآيند
. كشد مي

پايدار اهم
مديريتي 
بايد در آين

  
صفحشكل 

فرهنگ مي
  



   ورزش و محيط زيست            

 

 

 192

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  راهنماي رنگ
  اجتماعي –وسيله فاكتورهاي اقتصادي  پتانسيل برقراري ارتباط به

  پايين 
  متوسط 

  باال

 راهنماي پهنا

  خدمات اكوسيستمي و ارتقاي كيفيت زندگي انسانشدت ارتباط بين 
  پايين 

  متوسط 
  باال

  

  

 ارتباط بين خدمات اكوسيستمي و رفاه بشر. 119شكل 

  
  
  
  

  
  
  
  

  پشتيباني
  چرخش مواد غذايي •
  ساختار خاك •
 توليد اوليه •

  اتتدارك
  غذا  •
  آب تازه و شيرين •
  چوب و الياف •
  سوخت •

 تنظيمات

  تنظيم اقليم  •
  تنظيم سيالب •
  تنظيم مرگ و مير •
  سازي آبخالص •

 فرهنگي

 شناسي زيبايي •

  روحاني/ معنوي  •
  آموزشي •
  تفرجي •

  خدمات اكوسيستمي

 آلاجزاي ايده

 امنيت

  ايمني شخصي •
 در دسترس منابع امنيت •

 ها امنيت برابر بيماري •

  دسترسي به غذا •

  ملزومات زندگي خوب
 معيشت درخور •

  غذاي كافي •
 سرپناه  •

 دسترسي به غذا •

 سالمتي

 تندرستي •

  احساس خوب داشتن •
ترسي به آب و هواي دس •

 پاك

 روابط اجتماعي

 انسجام اجتماعي •

 انتظارات متقابل •

 توانايي كمك به ديگران •

 
  
  
  

  آزادي انتخاب عمل
فرصت به توانايي براي 
دستيابي به آنچه كه يك 
شخص به عنوان ارزش 
نياز به داشتن آن دارد و 
يا توانايي انجامش را 

  .دارد



 

 

193

  
-يك ايده
-چه ارزش

هايي كه  ش

 كنفرانس 
ي پايداري 

ي به نام ت
راي تغيير 

بي برگزار 
جتماعي و 
 به همراه 

. بود 2012

             
1- Earth Su
2- United N
3- Agenda
4- The Fut

وليت 

ت ورزشي پايدار 

ي است كه در ي
چ: ي وجود دارد

 فهرست ارزش

 تحت نظارت
بر روي نسفرا

ك برنامه عمليات
 و دو معاهده بر

، آفريقاي جنوب
دي، توسعه اج
ين سه ستون

2انيرو در سال 

                  
ummit 
Nations Confer

a21 
ture We Want 

مسئو) 6ت      

مديريت: تار چهارم

ر يا بيان چيزي
پرسش اساسي

ترين ايد دقيق

در ريودوژانيرو
تمركز اين كنف
ن نشست يك
 اصول جنگل 

 ژوهانسبورگ،
توسعه اقتصا( 

اي .كردويق مي

يدار در ريودوژا
   .ورد

                  

rence on Enviro

رام به طبيعت

 گفت

عموالً يك باور
ها، چند پرزش

كامل است؟ شا
  .  باشد

د "1ست زمين
چند ت هر.  شد

اين. مطرح كرد
ي بود و شامل

 )WSSD (در
 توسعه پايدار
هم مرتبط تشو

  .شونده مي
 مورد توسعه پاي

رقم خو "4اهيم

onment and Dev

احتر) 5ل،      

مقوله 

يك ارزش مع. 
ست دقيق از ا
ست جامع و ك

آمده 2000ال 

  ر
نشس" وسوم به

UN(2  برگزار
ن و سالمت 
ايستي و توسعه

 ي توسعه پايدار
يق سه مولفه

كننده و به هت
ف پايداري ديده
 ملل متحد در 

خوااي كه ميه

velopment 

تحمل) 4      

م 5 را برآيند 

ها قرار دارندش
 بيان يك فهرس
 و آيا اين فهرس
يه هزاره در سا

توسعه پايدار
مواي جلسه 19

NCED(توسعه 
طه با فقر، زنا
زيس صول محيط

نشست جهاني
تلفي 2002سال 
هاي تقويتون

ر بيشتر تعاريف
فرانس سازمان 

آينده"ي به نام 

اتحاد، ) 3     

 توسعه پايدار
 

Plane(  
P(  

Pros(  
(  

Partnersh(  

سعه پايدار، ارزش
در . الصه شود

ت قرار بگيرند 
كنند، در اعالمي

  :ند از

هاي ت شاخص
992در سال ، 

زيست و تحيط
سائلي را در رابط
 كه اعالميه اص

  . ز بود
نزمين در ريو، 
 نشست، در س
 به عنوان ستو
رمين ستون، در
د پايداري، كنف
سه روزه، توافقي

برابري،    ) 2

ها،  از ديدگاه
 :گيرند نظر مي

et(سياره زمين  

People(مردم  

sperity(رفاه  

)Peace(صلح  
hip(مشاركت  

هر تعريف توس
ر ارزشمند، خال

رستدر اين فه
كري را بيان مي
ش اساسي عبارتن

اهداف و ش -
لند، رش برانت

ل در مورد مح
ي بود، اما مس

را ارائه كرد 23
تنوع زيستي نيز
س از نشست 

سمي اين ش ر
را) زيستي حيط

به عنوان چهار 
م ديگر در مور
ين كنفرانس س

2آزادي،      ) 

  
در برخي

)5P (در ن
1.
2.
3.
4.
5.

  

در شالوده ه
آل، يا رفتار
هايي بايد 
معني پايدار
شش ارزش

  
  

  
  

4-1-2-
پس از گزا

سازمان ملل
زيستي محيط

21دستوركار
وهوا و تآب
سال پس 10
گزارش. شد

حفاظت مح
"فرهنگ"
شست مهمن

در انتهاي ا

1(



   ورزش و محيط زيست            

 

 

 194

، پس از نشست سه روزه سازمان 2000تامبر در سپ. رويكرد ديگر در مورد توسعه پايدار به شناخت اهداف آن اشاره دارد
اين هشت . اعالم شدند 2015پانزده ساله و تا سال  با مهلت MDG(1(ملل در شهر نيويورك، اهداف توسعه هزاره 

ارتقاي برابري جنسي و ) 3رسيدن به آموزش ابتدائي در كل دنيا، ) 2حذف فقر و گرسنگي، ) 1هدف عبارت بودند از 
ها؛ ي، ماالريا و ساير بيمارHIV/مبارزه با ايدز) 6بهبود سالمت مادر، ) 5كاهش مرگ كودكان، ) 4 توانمندسازي زنان،

  .توسعه همكاري جهاني براي توسعه) 8زيستي و  تضمين پايداري محيط) 7
اجرا شد، زماني كه مجمع عمومي سازمان ملل از  2015محور جديد به پايداري در سپتامبر يك رويكرد هدف

را  SDG(3(هدف متعالي توسعه پايدار  17اين سند، . استفاده كرد "2دگرگوني دنياي ما"هاي جديد به نام لعملدستورا
   .گذاري شده است نامكنفرانس پاريس اين كنفرانس به نام  .محقق شوند 2030مشخص كرده است كه بايد تا سال 

  

  
  توسعه پايدار) آرماني(اهداف كالن  .120شكل 

  
    .دي هستندنشانگر پايبن 304هدف عملياتي و  169چنين شامل اين اهداف هم

                                                 
1- Millennium Development Goals 
2- Transforming Our World 
3- Sustainable development goals 



مديريت ورزشي پايدار : گفتار چهارم  
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  :هدف عبارتند از 17اين 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  زيستي و ورزش پايداري محيط -4-2
  نقش ورزش در تحقق اهداف توسعه پايدار -4-2-1

ش، به خدمات ارايه شده از سوي اكوسيستم براي بقا و ورز. زيست وابسته هستند تمامي جوامع انساني به محيط
هاي  ها، همانند ورزش در مورد برخي از انواع ورزش. هاي متنوع و متعدد، نمونه كوچكي از يك جامعه است شكل

اما حتي . زيست مشهود است ها در فضاي آزاد، وجود رابطه مستقيم با محيط هاي آبي و يا ساير فعاليت زمستاني، ورزش
كنند نيز به هواي پاك، تغذيه مناسب و پايدار، آب و هواي قابل  ورزشكاراني كه اساساً در محيط سربسته رقابت مي

همچنين، براي يك تيم يا يك محل برگزاري مسابقات، . سازي عملكرد احتياج دارند بيني براي تمرين و بهينه پيش
  . دهد را كاهش ميها  انده و هزينه، راندمان را به حداكثر رس)آن  اقليم(زيست آن محل  نگر و پايدار با محيط ديدگاهي كل

  

  

توان گفت، صنعت ورزش، در مقايسه با برخي صنايع  در مجموع مي
مانند توليد سوخت (زيستي اندكي دارد  ديگر، تاثيرات مخرب محيط

فسيلي، كارخانجات توليدي، استخراج معدن، هوانوردي و بسياري 
اما تاثيراتي دارد كه يك مديريت پويا قادر است تا به كاهش ). ديگر

ها بايد در مسير  در اصل، ورزش در كنار ساير بخش. آن كمك كند
  .زيست حركت كند بهبود عملكرد محيط

  

تنها چند . كننده و طرفدار در دنيا، بهترين شانس صنعت ورزش است ها مشاركت شايد فرصت تاثيرگذاري بر ميليون
ق و فداكاري را ايجاد كنند كه از ديد بازيگران تواند همانند ورزش ميزاني از شور، اشتيا فعاليت ديگر هستند كه مي

مند كه از سطح محلي تا جهاني  هاي عالقه ورزش در ايجاد گروه. رسد ها متفاوت به نظر مي اي و طرفداران آن حرفه
 بارسلونا به صورت جهاني و متنوع هاي هواداري از منچستريونايتد يا فرد است؛ در جايي كه پايگاه هستند، منحصربه

  . تواند كانون اجتماعات باشد تند، يك تيم كريكت محلي در مناطق روستايي انگلستان ميهس
. كنند گذاري       مي شناسي را براساس نيروهاي شناسايي شده تاثيرگذار بر آن دوره نام زمين ها و اعصار دانشمندان دوره

اي از بشريت؛  دوره –اند كه آنتروپوسين نام دارد  جديد را شناسايي كرده) شناسي زمين(ها اخيراً يك دوره ژئولوژيك  آن

  هاكاهش نابرابري. 10 كن كردن فقرريشه. 1
 ايجاد شهرها و جوامع پايدار. 11 كن كردن گرسنگيريشه. 2
 توليد و مصرف پايدار. 12 سالمتي و تندرستي. 3
 وهوابمبارزه با تغيير آ. 13 آموزش با كيفيت. 4
 هاحفظ اقيانوس. 14 پايان دادن به نابرابري جنسي. 5
 هاتقويت تنوع زيستي و حفظ جنگل. 15 بهبود آب و بهداشت. 6
 ارتقاي صلح و عدالت . 16 دسترسي به انرژي پاك و ارزان. 7
 همكاري و مشاركت براي دستيابي به اهداف. 17 كار مناسب و رشد اقتصادي. 8
 ايجاد شهرها و جوامع پايدار. 18  هاي و زيرساختصنعت، نوآور. 9
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اين تغيير با سكونت و توسعه . بر كاركرد سيستم طبيعي زمين تبديل شدند مؤثرهاي ما به نيروي غالب  كه گونه
آگاهي از . كشاورزي شروع و در طول زمان پيشرفت كرد و با پيشرفت در صنعت، ارتباطات و پزشكي، تسريع يافت

به ويژه از زماني كه ما توانستيم از فضا به زمين نگاه . رو به رشد بوده است 1960ساني بر كره زمين از دهه تاثيرات ان
  . كنيم و موقعيت خود را در جهان هستي مشاهده كنيم

  

و در كنفرانس پاريس به چاپ رسيدند، به عنوان  2015اهداف جديدتر توسعه پايدار كه در سال 
تري داشته  را كم كرده و تاثير مثبتمنفي شوند تا تاثيرات  كارها استفاده مي و چهارچوبي از سوي كسب

طور خاص در سند اهداف توسعه پايدار ذكر  الزم به ذكر است كه ورزش تنها بخشي است كه به. باشند
  .شده است

  

  زيست؟ گيرد؟ چرا ورزش و محيط اما ورزش در كجاي اين پيوستار قرار مي
  

  

هاي  اي در ارائه خروجي هورزش تاثير ثابت شد
هاي جهاني  از برنامه. مثبت اجتماعي داشته است

سازمان ملل تا اقدامات محلي، ورزش به عنوان 
هاي توسعه اجتماعي استفاده شده  كانون برنامه

  .است
  

  

  

ناپذير  اجتنابهاي گوناگون زندگي معاصر طور كه نشان داده شد، افزايش آگاهي در مورد مسائل پايداري در حوزه همان
تنها نيازمند  زيستي و ساير مسائل پايداري نه طهاي محيپاسخ به چالش. شوداست كه اين امر ورزش را نيز شامل مي

هاي خصوصي و هايي كه در بخش مانند همه آن. تغييرات عملي و فني است، بلكه نيازمند پاسخ اخالقي نيز هست
زيستي و پايداري، پايبند باشد كه  ن بايد به قوانين، مقررات و الزامات محيطكنند، رهبران ورزشي و مديراعمومي كار مي

فراتر از اين همخواني، پرسش اصلي آن است كه تا چه ميزان . ها همخواني داشته باشد با جايگاه تجاري يا اجتماعي آن
و اقتصادي مسئوليت اخالقي  زيست و پايداري اجتماعي، فرهنگينفعان ورزشي بايد در برابر محيط افراد و ساير ذي

  داشته باشند؟
طور كه سبزشدن زندگي روزمره ما را تا حدي تحت تاثير قرار داده است، ورزش امروزي نيز از همين الگو پيروي  همان
كارها و ورزش براي توجه  و ها، كسباند و تقاضا از دولتافراد بيشتري از مسائل اكولوژيك و پايداري آگاه شده. كندمي
اين بدان معني نيست كه اگر مردم در خانه برخي موارد را بازيافت و مجدداً استفاده . است ه اين مسائل افزايش يافتهب

هاي ورزشي، مديران و بيشتر صنايع فعال  از ديدگاه اخالقي، سازمان. زيست هستندكنند، در شمار طرفداران جدي محيط
عني عالئق و خوشحالي انسان ارزش اصلي است كه معموالً بر نيازهاي ي. پايه اخالق اكولوژيك قرار دارند در سطوح

گيري كلي نيست، چرا كه موضوعاتي از ورزش همانند اين يك نتيجه. آيدزيستي و ساير نيازهاي پايدار فائق مي محيط
ركاري، ماهيگيري، سوا: شود، نظير ها انجام مي هايي كه با كمك حيوانات و يا به واسطه آن ورزش( 1هاي حيوانيورزش
 2در طبيعت ي كههايها مانند ورزشهمچنين برخي ورزش. وجود دارند كه توجهشان رفاه حيوانات است...) دواني و  سگ

  . اندغيرانسان و طبيعت نيز ارج نهاده شدهبه ها  و در آن دهي شدهبا رويكرد اكولوژيك سازمان وجود دارند

                                                 
1- Animal sports 
2- Nature sports 
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ريزي، دهي، برنامهشي بايد مسايل مربوط به پايداري را در هنگام طراحي، سازماندر اين راستا، رهبران و مديران ورز
قبول مسئوليت . نگر داشته باشندارتقاء، حاكميت و ارائه ورزش در نظر بگيرند و در اين زمينه خالق بوده و تفكر آينده

پيمان، كاربست خوبي را عان همنف هاي باال در همه سطوح ورزش عمومي و خصوصي، در كنار ذيزيست به روشمحيط
مردم در جامعه ورزش امروزي خواهان اين هستند كه ببينند . ايجاد كرده و براي آينده ورزش و كل دنيا مهم است

خواهند بدانند ها مي آن. زيستي و پايداري توجه دارند هاي نوپا به مسائل محيط ها و سازمانها، موسسات، دولت سازمان
  . زيست، جامعه، فرهنگ و اقتصاد استهاي سبز براي پايداري محيطحال انجام فعاليتكه صنعت ورزش در 

  

  
ارتباط ميان اهداف توسعه . 121شكل 

  پايدار با ورزش
  

گانه توسعه  از ميان اهداف هفده
هدف داراي ارتباط مستقيم  7پايدار، 

. نسبت به ورزش هستند دار  و اولويت
هدف نيز در اولويت  3  همچنين،

هدف نيز  7رجه دوم قرار داشته و د
در ارتباط غيرمستقيم با ورزش قرار 

  . دارند
  

  
  

كنندگان فراهم  ورزش فضاي مشتركي را براي همه شركت. اي مشهود وجود دارد ميان ورزش و توسعه پايدار موازنه
ين يا مقررات مشخصي دارد هر ورزشي قوان. كند و به نژاد، مذهب، رويكرد جنسي يا هر مورد ديگري توجهي ندارد مي

هاي گوناگون، اين  به روش. طور ضمني خوب هستند و اين قوانين به روح عدالت و احترام به ديگران پيوند دارند كه به
يعني فراهم كردن جامعه انساني كه در آن همه شركت كرده و به شكل  –امر نشانگر اهداف و نيات توسعه پايدار است 

  . و به جاي نابودي اكوسيستم، بدان كمك كنندفعال و مثبت كمك كنند 
تنها از . اي مشترك هستند زمينه ها مواجه هستيم، بين همه مردم دنيا و در همه كشورها با هر پيش مسائلي كه با آن

ورزش مخاطب و چهارچوب ضروري براي بيان اين نكته را دارد . توانيم برخي اثرات را كاهش دهيم طريق همكاري مي
ورزش از جايگاه برتري براي اعمال توان خود . زيست برخورد كرد و به ديگران احترام گذاشت ه بايد با محيطكه چگون

  . به منظور ايجاد آگاهي جهاني برخوردار است
هاي ورزشي بايد با شركاي تجاري كار كنند، يعني  ها و مكان باشگاه. تواند اين كار را به تنهايي انجام دهد اما ورزش نمي

و شركاي ) هاي مسافرتي و غيره مانند توليدكنندگان لباس، شركت(هايي كه مستقيماً به بخش ورزش ارتباط دارند  آن
تا بتوانند رفتار پايدار را طبيعي و پذيرفته شده ) هاي تبليغاتي، صاحبان امتياز و ديگران مانند اسپانسرها، شركت(فرعي 
  . يان و تحقيقات دانشگاهي وجود داردهمچنين نقش مركزي و مهمي براي دانشگاه. كنند
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پايداري را نبايد تنها به عنوان يك هزينه يا بار مالي براي سازمان 
گذاري بر روي  عنوان سرمايه در نظر گرفت، بلكه آن را بايد به

توسعه پايدار و موفقيت صنعت ورزش يا يك رويداد ورزشي خاص 
  .مطرح كرد

اي غيرقابل انكار وجود زيست طبيعي و ورزش رابطه محيط ميان
بقاء يابد و پرواضح است  دتواننمي بشربدون محيط طبيعي، . دارد
امكان مشاركت در ورزش يا حضور در آن را نيز در آن صورت، كه 

    .نخواهد داشت
  

  

ثير منفي زيست تا بر روابط جزئي و دقيق ما با محيط طبيعيمصرف منابع نيز و دهيم ي كه انجام ميهاي مجموعه فعاليت
هاي عمومي شده و گرچه مشخص نيست كه  ناگفتم تمامدر  مشتركي امر هوا تبديل به در نتيجه، تغيير آب و. دارند

مصرف و  زيستي محيطهاي زندگي ما تاثير دارد، اما بايد ما را به بازنگري در تاثير هوا چگونه بر جنبه تغيير آب و
افراد . هاي ما ممكن است چندان قابل درك نباشندچند، مجموع تالش هر. الگوهاي رفتاري خودمان وادار و تشويق كند

هرچند، . هاي روزمره يا حتي تاثير مثبت تغيير رفتاري خود را درك كنندفعاليت اتتاثير هتوانند به راحتي مجموع نمي
توان تاثيرات صنعت نمياما  ،زيست طبيعي ارتباط چندان مستقيمي با ورزش ندارند عوامل اصلي تاثير منفي بر محيط

ما همچنان دوست داريم كه  اگرچهزيست را تغيير داد،  همين منظور، بايد نحوه تعامل با محيط به. ورزش را ناديده گرفت
در گذشته  چرا كه ،نيست يزيستي در ورزش فعاليت جديد اقدام محيط. در صنعت ورزش به مصرف و مشاركت بپردازيم

، ثبت تواند به مداخالت مثبت منجر شود زيستي مي آگاهي از تاثيرات مخرب محيط چگونه دهدمينيز مواردي كه نشان 
اما در طول تاريخ، رفتارهاي  .باشد جيتواند يك ورزش كاربردي و تفر شكار تفريحي ميطور مثال،  به. شده است

هاي زيست در دهه حفظ محيطدر طي تالش براي . ها شده استگونهاز غيرمسئوالنه شكارچيان منجر به انقراض برخي 
از برخي  هايگونهشكار بيش از حد منجر به كم شدن  گونه، شكارچيان تفريحي متوجه شدند كه چ1930و  1920

-هاي طبيعي اين گونه كاهش سكونتگاهاز سوي ديگر،  .)آال، مرغ آبيقزلماهي مانند گوزن، ه(شود حيوانات خاص مي
 ماننده(زيست  محيطحافظ هاي  هاي وحشي، گروه منظور حفظ اين گونه به. كند ميها را تهديد  ها، تداوم و بقاي آن

ايجاد  ،هاي حيوانات حفظ و حراست سكونتگاه ،شكار هاي براي اعمال محدوديت )2نامحدود  اردكو  1گوزن نامحدود
سي براي تصويب قوانيني هاي سيايافت و شامل البي گسترشها  ها، اهداف سازماني آن با جاافتادن اين سازمان. شدند

زش به صورت ورها حفاظت كنند تا در نتيجه شكارچيان بتوانند از اين  هاي آن وحش و سكونتگاه شد كه از حيات
 . تفريحي لذت ببرند

زيست طبيعي متحد شوند و  توانند براي حفاظت از محيطاين مثال خاص را مطرح كرديم تا نشان دهيم كه مردم مي
هاي جمعي اين تالش. هاي آينده نيز تضمين كنندبلكه براي نسل ،براي خودشان تنها خود را نه هايپايداري ورزش

هرچند، يك حس . شوند اتتغييرايجاد واقع شوند و در نتيجه باعث  مؤثراست تا  گوناگونهاي نيازمند هماهنگي جبهه
ورزشكاراني كه خواهان ايجاد تعادل بين  افراد جامعه و همچنين مديران ورزشي، طرفداران، تمام ميانمسئوليت كه 
هايي را براي مشيخط ،تعداد اندكي سازمان ورزشي .گم شده است ،ورزش هستند انجامزيست طبيعي و  حفظ محيط

                                                 
1 - Deer Unlimited 
2 - Ducks Unlimited 
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هاي خود  زيست در درون خود تعيين و تلفيق اقدامات مختلف درون سازمان ارتقاي رفتارهاي مسئوالنه در قبال محيط
  .هستيم» ورزش زيستي محيطجنبش «گيري از اينرو، ما در ابتداي شكل. اندزيستي را آغاز كرده حيطبراي كاهش تاثير م

توان چنين  ؛ ورزش پايدار را مي)لند كميسيون برانت( 1986براساس تعاريف ارايه شده در مورد توسعه پايدار در سال 
ده ساختن نيازهاي جامعه امروز ورزش و ايجاد توان پايدار ناميد كه ضمن برآور ورزش را زماني مي« : تعريف كرد

زيست طبيعي و اجتماعي را كه ورزش بدان متكي  هاي ورزشي براي همه در آينده، تلفيق و انسجام بيشتر محيط فرصت
تعهد براي به حداقل «) OCA(زيستي انجمن هماهنگي المپيك  يكي از بندهاي اصول محيط. »ميسر سازد  است،

  .»زيست و مناطق مسكوني همجوار آن است ر حفظ محيطرساندن آثار صدا ب
  

  
  ها و مصرف بهينه مواد و انرژي شماتيك مفهوم ورزش پايدار با رويكرد كاهش انواع آلودگي. 122شكل 

  

هاي ورزشي رهبري كرد تا  ها و سازمان، اين جنبش را ميان فدراسيون1992در سال ) IOC1(المللي المپيك نكميته بي
كه  مورد اصالح قرار گرفت تا با بيان اين 1996در نتيجه، منشور المپيك در سال . حفاظت كند تطبيعو يست ز از محيط

، ارتقاي توسعه پايدار در زيستي محيطتشويق و حمايت از مسئوليت در قبال مسائل « المللي المپيك كميته بيننقش 
اين تالش جمعي . زيستي نيز تاكيد كند ايداري محيطبر اهميت پ ،»ورزش و برگزاري مسابقات المپيك براساس آن است

كند تا تاثير  آينده را تشويق مي يها منجر شد كه بازي گوناگونهاي مشيگيري ماموريت، اهداف و خطبه شكل
- فدراسيون. هاي المپيك را تقويت كنند خود را كم كرده و در عين حال ميراث مثبت براي هر دوره بازي زيستي محيط

. نيز از اين مجموعه پيروي كردند زيستي محيطهاي كاهش تاثيرات ها با تمركز بر روش ها و باشگاهشي، ليگهاي ورز
 ،هاي ورزشي در دنيا ايجاد شد تا به عنوان صداي سازماني اهمنطقو فراوان  گوناگونهاي  با ادامه اين جنبش، سازمان

ها  اين سازمان. اعالم كنند همهرا به  ها انجام يافته است ط آنكه توسزيستي  هاي پايداري محيطو توسعه برنامه اقدام
استراليا و (زيستي ورزش  ، پيمان محيط3، انجمن ورزش پايدار بريتانيا2)مريكاي شماليآ(هاي سبز عبارتند از پيمان ورزش

                                                 
1- International Olympic Committee 
2- Green Sports Alliance (North America) 
3- British Association for Sustainable Sport 

كاهش آلودگي 
هوا

كاهش آلودگي 
خاك

كاهش آلودگي 
صدا

كاهش آلودگي 
نوري

كاهش مصرف 
منابع

كاهش آلودگي 
آب
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ها متخصصان ورزشي  مانبه صورت فردي و جمعي، اين ساز. 2المللي ورزش و پايداري، سازمان بينو به تازگي 1)نيوزلند
درون صنعت  زيستي محيطهاي جديد را براي ارتقاي پايداري ها و نوآوريكنند تا بهترين روشمييكديگر جمع را كنار 

 . ورزش به اشتراك بگذارند
ورزش بدون خستگي و چالش  زيستي محيط، جنبش گوناگونهاي  هاي جمعي اوليه از سوي سازمانتالش با وجود
اند كه در اين ميان هاي پايداري خود تجربه كردههاي المپيك نتايج متناقضي را در رابطه با موفقيت بازي. نيست
آميز  موفقيتهاي ورزشي در زمينه تلفيق  همچنين، سازمان. لندن جزو استثنائات هستند 2012سيدني و  2000هاي  بازي
مديران ورزشي در اجراي . اندخود، كُند عمل كرده در مقايسه با رقباي غيرورزشي زيستي محيطهاي پايداري برنامه
ها متفاوت است و ها براي عدم حضور در اين فعاليت داليل آن. نگرندميشك  زيستي به ديده محيطهاي پايداري فعاليت

 .دشوگذاري، فقدان عالقه يا حمايت سازمان يا طرفداران ميها، بازده نامعين سرمايهشامل نگراني در مورد هزينه
اين متخصصان دانش  زيرا .ها غلبه كنندتوانند بر اين چالشمديران ورزشي از طريق همكاري با متخصصان پايداري مي

در نتيجه اين افراد به مديران ورزشي در توسعه، . دارند را با ورزش زيستي محيطعملي يا درك تحليلي از تلفيق پايداري 
با اين حال، متخصصان كنوني و آينده  .كنندكمك مي زيستي محيطپايداري  هايگيري و پااليش فعاليتتلفيق، اندازه

 زيست طبيعي و ارزش آن براي سازمان و محيط زيستي محيطپايداري  به ويژه ،صنعت ورزش بايد پايداري را درك كنند
  . را

تالش دارند كه  كارشناساني دهد كه برخاما تجربه نشان مي .را در نظر گرفت گوناگونهاي معتقديم كه بايد اين جنبه
گوناگون هاي يا آن را درون يك بخش قرار دهند و نظارت بر فعاليت ردهرا قرنطينه ك زيستي محيطپايداري 

شايد يك دليل آن . ها با مشكل مواجه شدند، آن تالشكه البته. عهده يك نفر بگذارند درون سازمان را بر زيستي محيط
همچنان باقي ) مانند فقدان عالقه در سازمان و ميان طرفدارانه( زيستي محيطهاي پايداري كه موانع اجراي برنامه باشد
به . هاي ورزشي درك، استفاده و بيان نشده است افراد و سازمان ميانبه خوبي  زيستي محيطپايداري  زيرا اند،مانده

 . ، مهم استزيستي محيطسازي عبارت پايداري و پايداري همين منظور، مفهوم
هاي ديگري  عبارت. ، اجتماعي و اقتصاديزيستي محيط: نيز گفته شد، پايداري شامل سه جنبه است پيشترطور كه  همان

  . 4يا سياره، مردم و سود» 3گانه مبناي سه خط«از جمله  .اندو مفهوم پايداري استفاده شدهها جنبهنيز براي توصيف اين 
 هر .توان به جاي هم استفاده كرداين دو عبارت را نمي. بودن مهم است هاي بين سبز بودن و پايدارجداسازي تفاوت

يك زيستي  محيطهاي به تالش "بودن سبز"يا  "سبز". شوندگاهي به جاي هم استفاده مي» پايدار«و » سبز«چند 
بودن  سبز«يد، گومي رابرتسونطور كه  همان. زيست است سازمان يا فرد اشاره دارد كه هدفش مسئوليت در برابر محيط

در نهايت، سبزبودن روش اوليه در مسير مقاصد پايداري است يا به عبارت . »اما هدف نهايي نيست ،يك قدم مثبت است
تواند اجراي برنامه  ، يك سازمان ورزشي ميطور مثال به. بودن است ديگر، سبزبودن قدم اوليه در درك نحوه پايدار

اين كار، ند قابل بازيافت و قابل تبديل به كود از محل دفن زباله اجرا كند كه مديريت پسماند را براي جداسازي پسما
: ساير موارد نيز تمركز كند، شاملبايد بر  ،اما تعهد پايدار به مديريت پسماند. و تالشي ارزشمند است نخستين گام

) زيست هاي متنوع محيط در زمينه(» كمتر بد بودن«، در اصل. هاي آموزشييابي مسئوالنه و برنامهكاهش پسماند، منبع

                                                 
1- Sports Environmental Alliance (Australia and New Zealand) 
2- Sport and Sustainability International 
3  - Triple bottom line 
4- Planet, People, and Profits 
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بودن سبز  ، نشانگرهاي يك سازمان براي كاهش تاثير خود در بلندمدتبه جاي تمركز بر ارزيابي عميق فرآيندها و رويه
 . نيست يپايدارنشانه  اما الزاماً ؛است

اي براي گسترده هاي زيرساخت. كنندها انسان ورزش ميبرانگيز نيست، زيرا ميليونعالقه عميق به ورزش تعجب
اگر . شود زيست ميجويي و حفظ سالمتي ما الزم است كه اين امر خود باعث آسيب به محيطرقابت ارضاي ميل

براي ورزش، ميزان آلودگي و پسماند مربوط به ورزش و خطرات اكولوژيك ) ساخت بشر(هاي طبيعي و مصنوعي  مكان
-زيست و تاثير محيطريم، جاي تعجب نيست كه تاثير ورزش بر محيطشمار ايجاد شده توسط ورزش را در نظر بگي بي

  . زيست بر ورزش به شدت مورد توجه قرار بگيرد
) زيستي عبارتي ديگر براي پايداري محيط(هاي سبز طور خاص به توسعه و ارتقاي ورزش هاي زيادي به امروزه سازمان
مرتبط با توسعه ورزش را شناسايي كرده است كه عبارتند از چهار سطح از پايداري ) 2008( 1ليندزي  .اختصاص دارند

هاي ورزشي اجتماعي هاي ورزشي و مدارس و برنامهامروزه، افراد زيادي در باشگاه. فردي، اجتماعي، سازماني و نهادي
مديران و اي اكنون هاي ورزشي حرفههمچنين، بيشتر ليگ. ها هستند هاي پايدار حمايت كرده و درگير آناز كاربست

ها و كنند و تمام سطوح دولت در بسياري از كشورها وزارتخانهزيستي نظارت مي هايي دارند كه بر مسائل محيطبخش
  . هاي تفريحي با استانداردهاي اكولوژيك هستندكننده همخواني ورزش و برنامه هايي دارند كه تضمين سازمان

اي فرانشيز در اياالت متحده و كانادا نيز باز خود را به ورزش حرفههاي المپيك، جريان سبزشدن مسير  عالوه بر بازي
زيستي در سطح ليگ را با شوراي  يك راهبرد حفاظت محيط MLB(2(، ليگ اصلي بيسبال 2008در سال . كرده است

نام برنامه به ) وب(افزاري مبتني بر شبكه از ابزار نرم MLBهر تيم . به اجرا گذاشت 3)NRDC(دفاع از منابع طبيعي 
همانند استفاده از انرژي، مديريت . زيستي را ارزيابي و پيدا كند كند تا عوامل گوناگون محيطسبزسازي تيم استفاده مي

زيستي  داراي يك برنامه محيط) NFL(ليگ فوتبال ملي . ونقل هاي بازيافت، خريد، عمليات اعطاء، و حملپسماند، برنامه
در . اجرا كرده است 4سوپربولال گذشته چندين برنامه را در برگزاري مسابقات س 15با يك مدير است و در طي 

 شكلدكور، مصالح ساختماني و لوازم اداري به . پسماند توليد شده را تفكيك كردند% 70حدود  سوپربولمسابقات اخير 
  .كندمي كمك اي ران انتشار گازهاي گلخانهمجدد استفاده شدند؛ در عين حال، كاشت هزاران درخت به جب

همكاري كرده و يك برنامه سبز را در ) NRDC(نيز با شوراي دفاع از منابع طبيعي  5)NBA(انجمن ملي بسكتبال 
ها را تشويق از آن زمان، انجمن ملي بسكتبال همه تيم. اجرا كرد 6استار در فونيكس، آريزونادر طي هفته آل 2009سال 

ونقل هاي اقدامات اجتماعي، حملبه ويژه در حوزه. آگاهي بيشتري كسب كنند زيستي كند تا از مسائل محيطو كمك مي
با شوراي دفاع از منابع طبيعي و سازمان  NHL(7(، ليگ ملي هاكي 2008از سال . و مديريت ورزشگاه و مسابقات

بازيكن  400ز انجمن بازيكنان ليگ ملي هاكي بيش ا. هاي سبز همكاري كرده استبراي اجراي برنامه 8زندگي سبز
هاي  اند و هدفشان كم كردن انتشار كربن از طريق خريد كارتپيوسته 9چالش كربن خنثيهايي به نام دارد كه به برنامه

  .اعتباري سفر با يك سازمان غيرانتفاعي در مونترال است
  

                                                 
1- Lindsey 
2- Major League Baseball 
3- Natural Resources Defense Council 
4- Super Bowl 
5- The National Basketball Association 
6- All-Star week in Phoenix, Arizona 
7- National Hockey League 
8- GreenLife organization 
9- Carbon Neutral Challenge 
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توان از طريق ورزشكاران شاخص و محبوب، آموزگاران مدارس و  زيستي و اهداف توسعه پايدار را مي هاي محيط آموزه
الزمه اين كار آن است كه البته . مربيان ورزشي و همچنين مادران به خوبي و سادگي به كودكان و نوجوانان انتقال داد

  .ها از آموزش كافي برخوردار باشند و نسبت به توانمندسازي آنان اقدام شود  ابتدا همين گروه
  
  ساختار و فرآيند -4-2-2-1

پيمان هاي ملي المپيك  المللي و كميته هاي ورزشي بين در بارسلوناي اسپانيا، تمامي فدراسيون 1992هاي سال  در بازي
اين . كرد تبديل سياره زمين به مكاني امن، متعهد مي براي يها را به ايفاي نقش پيماني كه آن -اء كردند را امض زمين

و تصريح دارد كه  1نوشته شد 1894كوربرتن در سال نشور اصلي المپيك كه توسط پير دواي بود بر م پيمان ضميمه
مكن است در خدمت توسعه متوازن انسان قرار تالش كند تا ورزش را در هر جايي كه م«مپيزم آن است كه هدف ال

جا  اگر چه در اين. »جو كه دغدغه حفاظت از شان انساني را دارد اي صلح دهد، با دقت نظر بر تشويق برقراري جامعه
طور مشخص به وضعيت  زن نوع بشر، صلح و شان انسان، بهزيست نشده است، اما توسعه متوا اي خاص به محيط اشاره
سازمان ملل (اين همان اصلي است كه در كنفرانس و برنامه اقدام محيط انساني استهكلم  –ابسته است زيست و محيط
به رسميت شناخته شده و اصول حفاظت و بهبود محيط طبيعي را تببين كرده و نياز به حمايت مردم از اين فرآيند ) متحد

  . را مورد تاكيد قرار داده است
و در منشور  1994لحاظ كردن اصول پايداري در صدمين كنگره المپيك در سال جنبش المپيك عزم خود را براي 

هاي  دهد براي اجراي اين تعهد، گام طور كه اين گزارش نشان مي همان. به روشني بيان كرد 1996المپيك در سال 
قدامات عمومي به وضوح مفاهيم پايه و ا 1999جنبش المپيك در سال  21چاپ دستوركار. است  بسياري برداشته شده

  .كند ما را براي تمامي جنبش المپيك ارايه مي الزم براي اطمينان از حصول توسعه پايدار در سياره 
و رويكردهاي ملي در ورزش و  ها جنبش المپيك بر اين اصل استوار است كه سياست 21نقطه آغاز دستوركار

زيستي پاك نياز دارند تا بتوانند در آن تمرين كرده  حيطند كه ورزشكاران به مزيست بايد اين نكته را در نظر بگير محيط
  : به ويژه نياز دارند به. بهينه داشته باشد يو عملكرد

كنيم، بر روي  استانداردهاي پايه و اساسي كيفيت هوا براي تضمين آن كه هوايي كه ما و ورزشكاران تنفس مي •
  .سالمتي ما اثر نامطلوبي نداشته باشد

ها و  نوشيم و رودخانه و اساسي كيفيت آب براي اطمينان يافتن از آن كه آبي كه ما مي استانداردهاي پايه •
  .زنيم، اثر نامطلوبي بر سالمت ما ندارند ها شنا و ماهيگيري كرده و پارو مي هايي كه در آن درياچه

                                                 
1- Olympic Review, July August 2007 

 كودكان، نوجوانان و جوانان - 1
  )آور نام(ورزشكاران شاخص  - 2
  آموزگاران مدارس  - 3
  دبيران ورزش  - 4
 )دار زنان خانه(مادران  - 5

هاي اصلي هدف كه انتقال  گروه
زيستي و بيان  هاي محيط آموزه
ر به هاي توسعه پايدا ها و آرمان ارزش
 .باشد  تر مي تر و سريع ها آسان آن



   ورزش و محيط زيست            
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  .داشته باشد اي پايه براي اطمينان از آن كه هر فردي به غذاي كافي و سالم دسترسي استانداردهاي تغذيه •
تجهيزات و فضاي سبز كافي براي ورزش و تفريحات، به ويژه در شهرهاي در حال رشد و با جمعيت متراكم در  •

 . سرتاسر جهان
) زيست اقتصاد، اجتماع، محيط( در برگيرنده سه اصل توسعه پايدار) جنبش المپيك 21دستوركار(در مجموع، اين سند 

  . است
  

  : اجتماعي از طريق –تصادي هاي اق ارتقاي كيفيت) الف
المللي براي  هاي بين مپيزم، تقويت هر چه بيشتر مشاركتالها و اقدامات منطبق با توسعه پايدار  ترويج ارزش •

  زدايي؛  توسعه پايدار، محروميت
  كنندگان؛ هاي مصرف اي تغيير عادتتالش و كار بيشتر بر •
  ايجاد ضمانت براي حفاظت از سالمتي و بهداشت؛ •
  هاي انساني؛ گاه ها و سكونت سطح كيفيت زيستگاه ارتقاي •
  . هاي ورزشي سازي مفهوم توسعه پايدار در سياست يكپارچه •

  

هاي  كه جنبش المپيك و گروه براي اطمينان از اين) 2003تورين، (پنجمين كنفرانس جهاني ورزش و محيط زيست 
دهند، هشت گام كليدي تعيين  صورت پايدار انجام ميزيستي به  محيطهاي ورزشي و تفريحي را از منظر  ورزشي، فعاليت

  . اند ها در زير شرح داده شده اين گام. كرد
  

  ورزش ابزاري براي توسعه پايدار و همبستگي  - 1
ها كمك كنند  هاي ملي المپيك در كشورهاي در حال توسعه ايجاد شوند كه به آن هاي ابزاري بايد براي كميته بسته •

ها و  هاي عمل مناسبي براي پرداختن به اولويت حقق شدن توسعه پايدار فراهم آورند و برنامههايي براي م تا فرصت
  . هاي خاص خود تدوين كنند چالش

هاي ملي المپيك، در  هاي همبستگي المپيك بايد به كميته از طريق برنامه IOCزيست  كميسيون ورزش و محيط •
  . دزيست كمك كن هاي ورزش و محيط تدوين و اجراي طرح

  . پذير در سطح ملي ارايه كنند هاي امكان المللي المپيك و شركا بايد رهنمودهايي براي اجراي طرح كميته بين •
هاي اجتماعي و اقتصادي از قبيل مبارزه عليه فقر و  از ظرفيت ورزش بايد در پرداختن به ديگر مسايل و اولويت •

  . برابري جنسي استفاده شودشيوع بيماري ايدز، ترويج عدالت اجتماعي، رفاه بشر و 
  نقش ورزشكاران  - 2

رساني درباره اهميت  ها را در ارايه آموزش و ايجاد آگاهي از طريق ترويج و اطالع نقش مؤثر ورزشكاران و سازمان •
  . زيست، به حداكثر برسانيد پايداري و حفاظت محيط

 . هاي سبز به جامعه نقش آفريني كنند پيام ورزشكاران را تشويق كنيد تا به عنوان الگو عمل كنند و در انتقال •
 مشاركت در رويدادها در سطح جوامع  - 3

دهندگان و مقامات محلي و ملي، و نيز جامعه مدني از شروع كار هرگونه رويداد ورزشي  مشاركت مؤثر بين سازمان •
  . زيستي، ضروري است براي كسب موفقيت محيط

نين مشاركتي بايد گسترش يابد تا محيطي ايمن و سالمت ترويج پيدا نقش ورزشكاران به عنوان الگو در ايجاد چ •
 . كند
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 هاي پايدار  طراحي ساختمان - 4

هاي  ها از الزامات دستاوردهاي توسعه پايدار بازي زيستي در طراحي ساختمان توجه به رعايت مالحظات محيط •
 . المپيك و پاراالمپيك است

 . جامعه محلي با محيط بهبود يافته اطرافشان را در خود داشته باشدتوسعه پايدار بايد تعامل تمامي اعضاي  •
  زيستي  دستاوردهاي محيط - 5

از جمله عموم مردم، مقامات محلي و بخش (نفعان برقرار سازند  هاي برگزاري بايد ارتباط قوي با تمامي ذي كميته •
  ) خصوصي

هاي المپيك جريان  يرد حتي زماني كه بازيانتقال دانش بايد در طول سال از شهري به شهري ديگر صورت بگ •
 . ندارد

 زيست  مشاركت در بازاريابي براي ورزش و محيط - 6
زيست تبديل به يك مؤلفه بسيار مهم در جامعه شده و در بطن المپيك قرار گرفته است،  جا كه محيط از آن •

زيست و جلب حاميان  ار با محيطهاي سازگ فرد براي نمايش طرح تواند يك فرصت منحصربه هاي المپيك مي بازي
  . زيستي، فراهم كند هاي محيط مالي براي طرح

زيست خود را اعالم و  هاي محيط دهندگان خدمات و حاميان مالي كه سياست ضرورت حصول اطمينان از ارايه •
 ) ت بعديريزي تا انتها براي اجتناب از مشكال هاي برنامه از نخستين گام(طور كامل از آن پشتيباني كنند  به

به اين منظور ضروري است كه براي ايجاد . و حاميان مالي) صاحبان حقوق(ارتباط نزديك بين برگزاركنندگان  •
 .برداري را كرد ها بيشترين بهره زيستي تأثيرگذار و معرفي محصوالت و خدمات پايدارتر، از فرصت هاي محيط برنامه

 سنجش پايداري يك رويداد  - 7
گيري  زيستي، اجتماعي و اقتصادي و ارايه اطالعات مديريتي به منظور تصميم ان اطالعات محيطتوجه به تلفيق جري •

  . جا گذاشتن يك ميراث مثبت از هر المپيك، ضروري است براي به
، IOCهاي المپيك متعلق به  براي تحقق اين هدف و پايداري كلي رويدادهاي ورزشي، الزم است پروژه اثر بازي •

 . بيشترتوسعه يابد
 تبديل محصوالت و خدمات به محصوالت و خدمات سبز - 8

ملزومات، محصوالت و خدمات مرتبط با » زنجيره توليد«شوند كه در سرتاسر  بهترين نتايج زماني حاصل مي •
  . تاسيسات ورزشي و رويدادهاي آن، بر پايداري تاكيد شده و ترويج شود

هاي پايداري خود را هم در درون و هم در بيرون تعريف و منتقل  طور واضح اهداف و اولويت بايد برگزاركنندگان به •
كنندگان تمامي  خصوص عرضه به(گيري مناسب پياده شود تا تمامي شركا  بايد نظام هدايت و تصميم. كنند

 . ها هدايت شوند به سمت عملكرد قوي در اين حوزه) محصوالت و خدمات
  . تمامي مقامات دولتي و ديگر شركا تبليغ شود هاي تداركات و ابزارهاي سبز بايد براي سياست •

  

 
  :حفاظت و مديريت منابع طبيعي از طريق) ب
  زيستي و تشويق و تقويت توسعه پايدار در تمامي اقدامات جنبش المپيك؛ محيطتضمين رعايت مالحظات  •
  تضمين پاسداري از مناطق تحت حفاظت، حومه شهرها، ميراث فرهنگي و منابع طبيعي؛ •
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وسيله  هها ب ها در شرايط خوب و اصالح آن ممكن از تجهيزات ورزشي، نگهداري آن هاي برداري بهرهبهترين تشويق  •
  ها؛  زيستي آن محيطافزايش ايمني و كاهش اثرات 

  زيست؛ ي به تجهيزات ورزشي دوستدار محيطدستياب •
به دستيابي  و تشويق براي  ،ذخيره منابع و انرژيتشويق به كاهش مصرف انرژي و منابع تجديدپذير، حفاظت و  •

  ها؛ منابع انرژي تجديدپذير و پاك براي مناطق فاقد پتانسيل تأمين آن
منظور فراهم كردن شرايط براي تطابق و تبديل رويدادهاي بزرگ ورزشي به صورت الگو و معرفي  كار و تالش به •

  اي از توسعه پايدار؛ آن به عنوان نمونه
هايي كه توانايي  هاي طبيعي، به حداقل رساندن فعاليت راست از كيفيت آبهاي آبي و ح حفاظت از اندوخته •

  هاي ورزشي؛  آاليندگي منابع آبي را دارند، شامل توليد فاضالب توسط فعاليت
هاي اجتماعي براي مديريت و  به حداقل رساندن تمامي انواع مختلف آلودگي، شامل آلودگي صوتي و ارتقاي برنامه •

  بازيافت ضايعات؛ 
ناپذير و غيرضروري  هاي برگشت كه سبب ايجاد آلودگي) مخصوصاً هر نوع فعاليت ورزشي(مخالفت با هر نوع اقدام  •

زدايي  هاي گياهي و جانوري در معرض خطر، تاثير بر جنگل هاي تنوع زيستي يا گونه به هوا، خاك، آب، يا زيستگاه
  . باشد  يا آسيب رساندن بر حفاظت سرزمين

 
  : هاي اصلي شامل گروه تقويت نقش) پ

  توسعه نقش زنان؛ •
  ارتقاي نقش جوانان؛ •
  . توجه به جايگاه جوامع و مردم بومي •

  

ها و  دولتشود، مستلزم تعهد و اقدام از سوي  جنبش المپيك تنظيم مي 21هايي كه توسط دستوركار سازي تمام ايده پياده
ها از طريق اقدامات انفرادي و جداگانه توسط  ايده است و بديهي است كه دوام اجراي اين هاي ورزشي بزرگ مجموعه

  . پذير نيست موسسات، امكان
در حقيقت، مشاركت شهروندان . هاي واحد ضروري است ها براي افراد و گروه رعايت اصول عمومي و اجراي طرح

  . ي استسازي دستوركار الزام آموزش داده شده و توانمند از ميان جوامع ورزشي، براي موفقيت در پياده
  

    
  . ساز شكوفايي آنان در بزرگسالي خواهد شد زمينه) كودكان و نوجوانان(آموزش در سنين پايه . 124شكل 
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 21، بر مبناي دستوركار)2005تهيه شده در سال (المللي المپيك  زيست و توسعه پايدار كميته بين ورزش، محيطراهنماي 
كنندگان و  مشاركتدهنده ابتكارات عملي و قابل اجرا براي پيشنهاد  اده شده است كه در اصل،جنبش المپيك بنا نه

ا نياز جهاني براي حفاظت از دهد ت هاي كاربردي را به ورزشكاران نشان مي تماشاچيان است و همچنين، روش
به روشي  اين راهنما. اجتماعي، فرهنگي و ورزشي را دريابند –هاي متفاوت جغرافيايي، اقتصادي  زيست در زمينه محيط

ها قادر به  ترين ترين و ضعيف ترين كشورها تا كوچك يافته ترين و توسعه تهيه شده كه اعضاي جنبش المپيك، از بزرگ
زيستي  ها و تجهيزات ويژه محيط به مهارتهايي طراحي شده است كه الزاماً  استفاده از آن باشند و براي افراد و گروه

  :كند را ترويج مي راهنما موارد زيراين . مجهز نيستند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :شود تا كشورها تقاضا ميتمامي هاي ملي المپيك  از كميته
  
  
  
  
  
  زيست  المللي المپيك و جايزه محيط بين كميته) ت

زيست تجليل  عه پايدار، با جوايز ورزش و محيطزيست سالم و معرفي توس نقش برجسته در ترويج محيطاز هر گونه 
كه ابتكارات خاصي را به نمايش گذاشته يا اقداماتي  شود مي هايي داده  ها، و سازمان به افراد، گروه شد و اين جوايزخواهد 

  . اند  زيستي و پايداري را در جامعه خود به پيش برده هاي محيط ها و طرح اند كه تالش هرا انجام داد
  :شود اقداماتي كه مشمول دريافت جايزه مي

  شي؛طراحي و يا ساخت تاسيسات ورز -
 حفاظت و بهبود تنوع زيستي يا ميراث فرهنگي از طريق ورزش؛  -
 زيست و مسايل پايداري؛ اهي جوامع ورزشي در مورد محيطباال بردن سطح آگ آموزش و -
 هاي ورزشي؛ مديريت رويدادها، تاسيسات يا باشگاه -
 منظور ترويج پايداري در ورزش؛ اي و توليد محصوالت به وشش رسانهپ -
 . هاي ورزشي پايدار مشتمل بر روش 21كاراقدامات دستور -

ها با  زيست و توسعه پايدار و پيوند آن مشاوره از طريق ايجاد آگاهي بيشتر در مورد محيط 
  ورزش؛  

هاي  گذاري اطالعات از طريق افزايش دانش عملي توسط جامعه ورزشي، طرح اشتراك 
توان براي كمك مالي  نه مينمونه، منابع و حاميان مالي بالقوه، و تشريح اين كه چگو

 زيستي به پيمان المپيك دسترسي پيدا كرد؛  ورزشي و محيط

 طراحي برنامه عمل از طريق كمك به توسعه و تعريف فرآيندهاي اجرايي؛  

هاي  هاي ورزشي و ديگر سازمان ايجاد شبكه از راه كمك به توسعه مشاركت ميان سازمان 
 .وابسته به آن

تر به تفسير  زيست را طوري تهيه كنند كه به شكل وسيع و محيط هاي عمل ورزش برنامه
تفسيري كه پايداري، برابري جنسي و توسعه انساني به ويژه هدف . زيست بپردازد محيط

  . ها را در بر دارد قراردادن جوانان، ورزشكاران و رسانه
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ها  هاي موفق قاره المللي المپيك به نمايندگان پروژه زيست از سوي كميته بين اهداي جايزه جهاني ورزش و محيط. 125شكل 
  )2014  سوچي، روسيه،(ايران برنده پروژه برتر قاره آسيا  –

  ) زيست رييس وقت كميسيون ورزش و محيط(علي گاييني نفر سوم از سمت راست؛ آقاي دكتر عباس: توضيح شكل
  
  همبستگي المپيك   )ث

هايي كه بيش از همه نياز دارند را سازماندهي و  هاي ملي، به ويژه آن هدف همبستگي المپيك آن است كه تمامي كميته
ا براي تقويت ساختار خود و ه كمك به كميته(كه اين حمايت عمدتاً بر توسعه ورزش متمركز است  با اين. پشتيباني كند

كند، نگرشي  زيست حفاظت مي ست در همبستگي المپيك كه از محيطزي ، برنامه ورزش و محيط)ورزشكاران حمايت از
  . ناپذير از ورزش و فرهنگ است جدايي

ها  به آنهاي خود لحاظ كنند و  زيستي را در سياست كند تا مالحظات محيط را تشويق ميهاي ملي  اين برنامه، كميته
. هايي را در اين زمينه به عهده بگيرند فعاليت ،به عنوان ابزاري براي توسعه سبز كند تا با استفاده از ورزش كمك مي

زيستي كه توسط كميته  هاي ورزش و محيط ي را به كنفرانسسازد تا نمايندگان هاي ملي را قادر مي همچنين كميته
اي بفرستند كه هدف اصلي اين سمينارها هم  اي و قاره نين، سمينارهاي منطقهشود و همچ المللي المپيك برگزار مي بين

اين برنامه همچنين به . ها و اقدامات در اين حوزه كمك كنند هاي ملي در اجراي استراتژي آن است كه به كميته
از قبيل (اجرا كنند  دهد، تدوين و زيست را پيوند مي د تا اقدامات ملي كه ورزش و محيطده هاي ملي قدرت مي كميته

هاي  ها و زيرساخت هاي ورزشي و پاكسازي در ورزشگاه سازي، برنامه هاي آگاه سمينارهاي ملي كه هدفشان برنامه
  ). ورزشي است

  

  زيستي ورزشي هاي اساسي در آموزش پايداري محيط گام -4-2-2-2
هاي زيادي  ها، پيشرفت ، در تمامي رشتهزيستي كه بيش از يك دهه است كه در زمينه توسعه پايداري محيط  با آن

منظور پشتيباني  به. زيستي در ساختار ورزش همچنان خالء وجود دارد صورت گرفته است؛ اما در آموزش پايداري محيط
آموزش براي توسعه "دهه ميالدي را به عنوان  2014تا  2005هاي  از اين رويكرد، سازمان ملل متحد، دوره سال

هاي  هاي توسعه پايدار درون همه جنبه گذاري تشويق تلفيق اصول و كاربست هدف از اين نام. ردمعرفي ك "1پايدار
توان ديد كه  گزارش سازمان ملل در مورد اين دهه نشان داد كه جرياني قوي را اكنون مي. آموزشي و يادگيري است

                                                 
1- Decade of Education for Sustainable Development 
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طور  به. ها مواجه است كه دنيا با آن زيستي و اقتصادي ربط دهد هاي اجتماعي، محيط تالش دارد آموزش را به چالش
زيستي مهم  خاص، فرآيندهاي يادگيري مشاركتي، تفكر انتقادي و يادگيري مبتني بر مسئله براي آموزش پايداري محيط

  . هستند
  

كند، به نحوي كه با  شود كه بر مفهوم پايداري تمركز مي آموزش پايدار به عنوان آموزشي تعريف مي"
دهيم و نحوه  دهيم، چيزي كه آموزش نمي چيزي كه آموزش مي. تناسب داشته باشد هاي پايداري ارزش

  ."گيرند هاي آموزش پايداري مدنظر قرار مي آموزش دادن ما همگي هنگام ايجاد كاربست
  

زيستي در ورزش، پيشنهاد شده  چهار گام بنيادين و دو رويكرد آموزشي براي كمك به فرآيند آموزش پايداري محيط
  .است

  )Sport-ES( زيستي ورزشي نقش تحقيق و بحث در تعريف پايداري محيط: گام اول
 و گفتگو كرده و تحقيق، بحث بايد ارشد كارشناسي دانشجويان و آموزان دانش اوالً كه كنند مي پيشنهاد متخصصان

زيستي  ف پايداري محيطپيچيدگي تعري به توجه با. ورزش ارائه كنند صنعت در متعدد جوامع را براي Sport-ES تعريف
 عدم و اختالف وجود ابهام، به توجه با .اين مبحث است آموزش در كليدي معيار يك عنوان به گام اولين اين ورزش،
 شده مبحث مديريتي پيشنهاد اين ،»شود انجام بايد چه آن« در مقابل» است وقوع حال در چه آن« با رابطه در اطمينان

 جزييات و عناصر همه مورد در كه كرد پيدا Sport-ES براي تعريف يك توان مي آيا: شود اين پرسش ايجاد مي. است
 و ورزشي، خصوصي و عمومي نهادهاي به اجرا قابل تعريف يك توان مي براي مثال، باشد؟ استفاده قابل ورزش در

اين تعريف . باشد نياز مورد هچندگان تعاريف شايد غيرانتفاعي ارائه كرد؟ و اي حرفه به ورزش آماتور عنوان به همچنين
 در نهادها از وسيعي طيف توسط تواند مي اين تعريف چگونه :شود مطرح ديگر سوال كه يك شود تر مي زماني پيچيده

 اخالق، حمايت، بازاريابي، :متنوع عبارتند از نهادهاي اين از برخي گيرد؟ قرار استفاده ورزش مورد مديريت آموزش
/  فروش حسابداري، و مالي ورزش، سياست ورزشي، هاي سياست اجتماعي، هاي سازي، رسانه يجهان ها، رسانه قانون،
 توانند مي كه عناصري باشند شامل توانند مي چندگانه تعاريف اين، بر عالوه. پوشاك توليد و ورزشي و تجهيزات مصرف

 توليد شده؛ استفاده گيري اندازه منابع نوانع به مناطق درك شامل اين شوند؟ گرفته نظر در مداوم طور به اقدام هنگام در
 پاك؛ انرژي منابع ؛)منابع حفظ تجديدپذير، منابع كاهش، بازيافت، بازنگري، مثال، عنوان به( زباله مديريت و پاك

  . ها باشد نوآوري و شفافيت؛ نويسي؛ گزارش آب؛ مديريت و زمين، مربوط به هوا، راهبردهاي
 )Sport-ES( زيستي ورزشي پايداري محيط براي انداز چشم شناسايي: گام دوم

 مواجه زيستي ورزشي پايداري محيط با كه مسائلي از يكي. است بوده »ساز مشكل ذاتاً« پايداري اشاره شد كه آموزش
 انداز چشم ارائه است تا نسبت به نياز. هدف نهايي ورزش با اين نوع رويكرد آموزشي است مورد در شناخت عدم هستيم،

تركيب پايداري  آينده .طبيعي، اقدامي صورت گيرد داري سرمايه و زيستي در ورزش پايداري محيط با رابطه در هآيند
ارائه  را زيستي ورزشي در پايداري محيط آينده مسيرهاي به مربوط هاي ما ايده اگر چگونه است؟ زيست و ورزش محيط

ها رايج است، پايداري  ف از پايداري كه در ساير سازمانشد؟ مطابق با تعري خواهند موفق نكنيم، آموزشگران چگونه
  .بيني اتفاقات و ظاهر آن در آينده سود خواهد برد زيستي ورزش از فرآيند پيش محيط

  به مربيان )Sport-ES(زيستي ورزشي  ها براي آموزش پايداري محيط توسعه بهترين كاربست: گام سوم
تواند  اين شرايط مي. ن مديريت ورزشي همزمان با دانشجويان آموزش ببينندشود بايد مربيا كه، پيشنهاد مي جالب آن 

ها در تضمين توان دانشجويان  آفرين باشد، زيرا مربيان در زمينه دگرگوني نهادهاي آموزشي و كارآمد كردن آن مشكل
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ها براي آموزش  ن كاربستپس از تحقيق و بحث در مورد بهتري. زيستي اهميت زيادي دارند براي تغيير در پايداري محيط
  . زيستي ورزش، كارهاي زيادي بايد انجام شود مربيان پايداري محيط

زيستي ورزشي و طراحي راهبردهايي جهت  درك موانع موجود براي آموزش پايداري محيط: گام چهارم
  غلبه بر موانع

طور مثال، موانع شناسايي شده  به. كرد زيستي ورزشي، بر موانع زيادي بايد غلبه براي پيشرفت در آموزش پايداري محيط
عدم درك ارتباط مفهومي توسط كاركنان دانشگاه، مقاومت در : زيستي غيرورزشي عبارتند از براي آموزش پايداري محيط

ها ممكن است درك درستي از شرايط آينده با توجه به پايداري  همچنين، آن. ميان دانشجويان و كمبود منابع
هاي مطالعاتي  شود كه تمام برنامه گفته مي. داري طبيعي باشد ها براي سرمايه باشند يا ذهنيت آن زيستي نداشته محيط

زيستي ورزشي ندارند و هر مربي آموزش تكميلي،  ورزش تمايلي به غني كردن برنامه درسي خود با تلفيق پايداري محيط
  . براي انتخاب محتواي درسي، اختيار عمل دارد

همچنين، تعدادي پيشنهاد در پيشينه تحقيق . زيستي ورزشي وجود دارد براي آموزش پايداري محيط در كل، چندين مانع
توان  هاي مشاوره مربي را مي يكي از پيشنهادات ارائه شده آن است كه برنامه. براي غلبه بر اين موانع مطرح شده است

زيستي  در پايداري محيط: شود هايي مي اد پرسشاين پيشنهاد باعث ايج. براي حمايت از آموزش پايداري استفاده كرد
توان ارائه كرد؟ همچنين، مسائل و منابع كدام  ورزشي، برنامه مشاوره بايد مستلزم چه چيزهايي باشد؟ آن را چطور مي

توان براي مديريت اين مسائل استفاده كرد؟ تحقيقات دانشگاهي براي پاسخ به اين  ها را مي هستند و كدام گزينه
زيستي ورزش  روي مربيان با توجه به آموزش پايداري محيط هاي پيش ها و ساير موارد مربوط به غلبه بر دشواري پرسش

  . الزم هستند
  

  دانشگاه سبز و ورزش -4-2-2-3
يك  2005او در سال . بار در جهان موضوع دانشگاه سبز و توسعه پايدار توسط يك فرد آمريكايي مطرح شدنخستين

با عنوان انجمن توسعه پايدار و پيشرفت آموزش عالي را تشكيل داد كه اين انجمن در دنيا به اختصار با  اي انجمن حرفه
شوند كه باالترين سطح موفقيت را  هايي گفته مي به دانشگاه  AASHEاما در حال حاضر. شناخته شد AASHEعنوان 

 . هاي سبز و و توسعه آن در جوامع اطراف خود دارند در طراحي
  

  
  
  
  
  

  

  ـ جايگاه و نقش ورزش در دانشگاه سبز
اي كه امكان تشويق، ارتقا و يا  ورزش در هر زمينه) برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد( UNEPمطابق با نظر 

  .تواند نقش مهمي را ايفا كند ايجاد انگيزه و تفكر و اقدام در جهت پايداري را داشته باشد، مي
  

ود كه همه ش؛ معموالً به عنوان جايي شناخته مي)Green University(دانشگاه سبز 
گيرد و همچنين  انداز توسعه پايدار صورت مي هاي آن بر اساس چشم فعاليت
 .دهنده مسئوليت مهم آموزش عالي در راستاي توسعه جامعه است نشان
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هاي خورشيدي تعبيه شده در  باتري. مگاوات انرژي الكتريكي است 5/2قادر به توليد  خورشيدي مجهز شده است كه
  .دنتوليد كن ،مصرف اوجسقف اين ورزشگاه قادرند تا دو برابر انرژي مورد نياز براي ورزشگاه را در حالت 

  

  

  نمايي از مراحل ساخت مجموعه. 127شكل 
 1ـ استاديوم لينكلن فاينشال فيلد3

پنل خورشيدي ثابت و  11000شگاه با داشتن اين ورز
مگاوات  3توربين بادي كه در مجموع بيش از  14

كنند، در حال حاضر  انرژي تجديدپذير توليد مي
هاي  بهترين استاديوم جهان در زمينه استفاده از انرژي

  .تجديدپذير است

  
  نمايي از استاديوم سبز لينكلن فاينشال فيلد. 128شكل 

  

  وم استادو سوئيس، برن، سوئيسـ استادي4
هزار نفر دومين  32استادو سوئيس با ظرفيت 

در حال . شود استاديوم بزرگ سوئيس محسوب مي
ماژول خورشيدي مجهز  7930حاضر اين استاديوم به 

كيلووات پيك را فراهم  1347است كه خروجي 
فعاليت اين مجموعه موجب كاهش انتشار . كنند مي

  .شود د در سال مياكسي تن كربن دي 630

  
  دورنمايي از استادو سوييس. 129شكل 

  

   

                                                 
1 - Lincoln Financial Field 
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  ـ استاديوم ورلد گيمز، كائوسيونگ، تايوان5
پنل خورشيدي  844هزار و  8سقف اين استاديوم با 

ورلد گيمز كه از طراحي شبيه به . پوشيده شده است
برد، نخستين استاديوم جهان محسوب  اژدها سود مي

با استفاده از فناوري انرژي  شود كه نيروي خود را مي
هاي خورشيدي بخش  پنل. كند خورشيدي تامين مي

اعظم نيروي مورد نياز اين استاديوم را فراهم 
   .كنند مي

  
  نمايي از استاديوم ورلد گيمز. 130شكل 

  
  

   1ـ ورزشگاه كيپ تاون6
اين مكان را يك نقطه سبز  .ده استاستاديوم باشكوه كيپ تاون در يكي از شهرهاي زيباي آفريقاي جنوبي واقع ش

از (نفر  13000بيش از  2010پس از پايان جام جهاني  .نفر را در سه رديف دارد 86000اين ورزشگاه گنجايش  .اند ناميده
  . احداث شدبراي اجاره  هايي باشگاه و سوئيتهايي براي  كردند و به جاي آن اتاقحذف آن را ) ظرفيت

اي  ه سقف منحني شيشههاي اين ورزشگا از ويژگي
اليه با روكش شيشه شفاف در وسط و در  اليه

منظور  دار به يه حلقه لعاب) باال(قسمت خارجي 
نماها و زير . باشد كاهش شدت نورو حرارت مي

با   از جنس شيشه نيمه شفاف هستند كه   سقف
هاي اطراف  زمين. اند اي روكش شده پوشش نقره

خوردار است و هاي خاصي بر ورزشگاه از جذابيت
دواني و مسابقات گلف  محل برگزاري مسابقات اسب

    . باشد مي
  استاديوم كيپ تاون. 131شكل 

  

  ـ استاديوم آشيانه پرنده، پكن 7
ل براي تكمي ستون و خرپاها هستند و خطوط منحني ديگر در پوسته، صرفاً 24در واقع سازه اين پوسته عظيم همين 

هاي خالقانه و نوآور در طراحي  گيري از ايده اين پروژه به علت بهره .اند ن به نمايش در آمدهايده و طرح اوليه معماران آ
اي برجسته از كاربرد علم  نمونهپكن، استاديوم ملي آشيانه پرنده . سازه و پوسته معماري مورد توجه معماران بوده است

 . آيد شمار مي مدرن به معماريدر ) تقليد از طبيعت( سنجي ارگانيك شكلي زيست

                                                 
1 - Green Point Stadium 
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اي را بـه   اند و شـبكه  طور كامل پيوسته عناصر سازه به
شبيه به النه پرندگان اسـت   آورند كه تقريباً وجود مي

. هاي كوچـك بـه هـم بافتـه شـده اسـت       كه با شاخه
هندسه سكوهاي ورزشگاه و سازه آن مانند تنه درخت 

 .كنـد  مـي هاي آن به صورت يكپارچه عمـل   اخهو ش
مانند در اطـراف ورزشـگاه باعـث بـه      اي توريهديوار

شود كه از طريق آن  وجود آمدن يك شبكه بزرگ مي
  .نفوذ كند ساختمانتواند به درون  نور مي

  
  )استاديوم آشيانه پرنده(ال نمايي از با. 132شكل 

  

طبقـه اسـت و    3صندلي را در خود جـاي داده اسـت و داخـل آن     80000نفر است كه حدود  100000ظرفيت ورزشگاه 
 ها فروشگاهها،  ها، سوييت امكانات آن شامل رستوران .عملكرد آن شبيه به يك پاساژ، بازارچه و يا يك سالن اجتماع است

در فضاي ميـان راهروهـا و   . آورد انگيز فراهم مي شود كه اين امكانات، راحتي و ديدهاي شگفت هاي استراحت مي و اتاق
هايي به سمت  هاي بامبو و حتي بازشدگي سازه تسهيالت رفاهي براي بازديدكنندگان و فضاي سبز، قطعات سنگ، شاخه

غيرمحسوس بـاال آمـده و اسـتاديوم را     زيرزمين استاديوم به شكل نرم و. فضاي داخل استاديوم در نظر گرفته شده است
برجسته نموده است؛ به اين ترتيب محل ورودي استاديوم باال آمده و از اين محل ديدي كامل را به سوي تمام مجموعه 

چـه پرنـدگان    ابر تغييرات آب و هوايي، مانند آنربراي عايق نمودن سقف استاديوم در ب .دهد المپيك را در اختيار قرار مي
دهند، فضاهاي خالي ميان سازه با استفاده از موادي كه نـور را از خـود    هاي ميان النه خود انجام مي ر كردن حفرهبراي پ

هـاي اسـتراحت    هـا و اتـاق   ها، مغازه ، سوييترستورانكه فضاهاي رفاهي مانند  با توجه به آن .گردد دهند پر مي عبور مي
اين امر باعث تسهيل تهويـه هـواي داخـل     .توان نما را بدون ايجاد سطحي پر و صاف ايجاد نمود مي ،باشند محصور مي
  .له نكته مهمي در طراحي پايدار استاديوم استاشود كه اين مس استاديوم مي

  

  
براي ايجاد نمايي نرم و همگن جايگاه تماشاچيان به 

ممكن مختل شده است و سقف  ميزان كمترين
آكوستيك جايگاه نيز سازه سقف را زير خود پنهان 

نمايد تا به اين ترتيب توجه تماشاچيان را تا  مي
  .حدممكن به سمت زمين و مسابقه متمركز نمايد

  

  

  )استاديوم آشيانه پرنده(نمايي از روبرو . 133شكل 
 
 ليونبرگ، آلمان  منظوره چند  ـ مجموعه8

ورزشـي    شهر ليونبرگ، كه در واقع بازسازي ساختمان قديمي اين مجموعـه   ورزشي چندمنظوره  معماري مجموعه  پروژه
ورزشـي جديـد و يـا بازسـازي       پرسي محلي از مردم اين شهر براي احداث يك مجموعه چندي پيش در يك همه. است

مجـدد مركـز     گ با اكثريت بااليي بـه توسـعه  ورزشي موجود در شهر، نظرسنجي شد كه در نهايت مردم ليونبر  مجموعه
هاي فنـي   روز كردن ويژگي هاي ورزشي و همچنين به ها و سالن هدف از بازسازي، بهبود حمام. ورزشي موجود رأي دادند

  . تميالدي بوده اس 1970بناي اصلي ساختمان مجموعه ورزشي متعلق به سال . ساختمان بود
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استاد ـ10
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عاري از هر گونه مواد آالينده پيش از  اي از خاك اي از خاك رس و اليه هقرار دادن يك صفحه پالستيكي و سپس الي
فاظت اين مجموعه اولين مركزي بود كه تحت نظارت آژانس ح. بذرپاشي از جمله اقداماتي بود كه در منطقه انجام شد

  .  زيست اياالت متحده ساخته شده است محيط
  

    
هاي اين استاديوم در سراشيبي يك تپه  صندلي. اولين ورزشگاه سبز يا به قولي دوست طبيعت در برزيل است. 138شكل 

  .واقع شده است
  

    
ا هيچ آسيبي به و در پرتغال تاسيس شده است و در ساخت آن سعي شده ت 1989اين ورزشگاه در سال . 139شكل 

آوري  دهد هزينه سرسام هاي بزرگ تشكيل مي ساخت اين ورزشگاه كه بخشي از آن را صخره. زيست منطقه وارد نشود محيط
  .در پي داشت

  

    
اين استاديوم تماماً از فوالد . اين ورزشگاه در اقيانوس اطلس در جزاير فارو متعلق به دانمارك بنا شده است. 140شكل 

  .تن وزن دارد و روي آب دريا شناور است 70هزار نفري  9ورزشگاه با ظرفيت . ه استساخته شد
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  زيست دوستدار محيط ورزشي صنايع -4-2-2-5
باور شكل ورزشي، بازار اسباب ورزشي به  لوازمجديد  هاي فناوريهاي ورزشي و توسعه  به دليل تنوع فراوان رشته

اين تحول منجر به استفاده از مواد جديد در فرآيند . است ر تخصصي گرديدهبسيا همين زمانتغيير يافته و در  ينكردن
مصرف و دورريزي مضر  ، توانند در خالل توليد اي سمي هستند و مي طور بالقوه هب مواد اينبرخي از . توليد گرديده است

استفاده ، بالخراب شوند آن كهتر برخي تجهيزات است كه قبل از  دوره عمر كوتاه ،ميت ديگرهحايز انكته . باشند
  .نمايند شوند و در نتيجه ايجاد زباله مي مي

  : مورد نظر عبارتند ازاهداف 
 .كاهش يابدورزشي  ناشي از لوازمآلودگي  •
 .شده و يا بازيافت شونداستفاده مجدد  اشيااز  تا حد امكان •
 .تشويق شودو دانش توليد محلي  زيست سازگار با محيط لوازم •

  

. دهد، بخش بازاريابي استهاي اخير به موضوع پايداري محيط زيست اهميت ميي سازماني كه در سالهايكي از بخش
زيستي  محيطهاي تنها به ترويج يا تبليغ محصوالتي با ويژگي» بازاريابي سبز«متاسفانه اكثر مردم بر اين باورند كه 

زيست، مواردي هستند كه اغلب  ار با ازن و سازگار با محيطسازگ بدون فسفات، قابل بازيافت،: هايي مانندواژه. اشاره دارد
، ارگانيك، سازگار با هايي مانند طبيعي استفاده گسترده از واژه. دانندها را با بازاريابي سبز مرتبط مي كنندگان آن مصرف

ها را مترادف با  كنندگان آن پذير، گياهي و بدون كلر باعث شده است تا مصرفسمي، تجزيهزيستي، غير زمين، محيط
ها فقط عاليمي از بازاريابي سبز هستند و بازاريابي سبز شامل طيف در نظر بگيرند، در حالي كه اين واژه» سبز«

بندي و همچنين اصالح محصول، تغيير در فرآيند توليد، تغيير در بسته: هايي مانندها است؛ فعاليتتري از فعاليتگسترده
  .صنعتي و يا حتي خدمات اعمال شود اند در كاالهاي مصرفي،توتغيير در تبليغات كه مي

  

  
هاي طراحي زيستي، شامل تمامي فعاليت بازاريابي سبز يا محيط

شده است كه براي ايجاد و تسهيل مبادالت در نظر گرفته شده و 
طوري كه  باشد، بههاي بشر ميبراي برآوردن نيازها و خواسته
ها با كمترين اثرات مضر بر روي تهتامين رضايت، نيازها و يا خواس

  . محيط طبيعي اتفاق بيافتد
    

  
  

ها يا افراد  اي است كه در بازاريابي ريشه در مباحث اكولوژيك و محيط دارد و سازمان توان گفت سبز واژه طور كلي مي به
بنابراين بازاريابي سبز . برند خواهند راجع به فشارهاي محيطي يا اكولوژيكي صحبت كنند آن را به كار مي زماني كه مي

  .بندي و تغيير تبليغ توليد، تغييرات بسته فرآيندتغيير محصول، تغيير  همانند .ها است شامل يك گروه وسيعي از فعاليت
آن تا از د فعاليت كننكنندگان  هاي ورزشي بايد به شكلي نزديك با حاميان مالي و عرضه نكته مهم آن است كه سازمان

زيستي  بعضي از الزامات محيط. كننداطمينان حاصل  است،زيست  سازگار با محيطها  والت و خدمات آنمحصبابت كه 
هاي دفع زائدات  ، سيستمها مربوط به آناطالعات براي فرآيندهاي  تأمين :از د بودنعبارت خواهبراي صنايع ورزشي 

  . ها و غيره دد و غيرسمي بودن محصوالت آن، قابليت استفاده مجبندي كمتر محصوالت با بستهاستفاده از  ،ها آن
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 ؛)كتان، فيبرهاي طبيعي، و غيره(زيست را انتخاب كنيد  سازگار با محيط مواد 
استفاده از محصوالت ساخته شده بومي و با ديدگاه اكولوژيكي را به جاي محصوالت وارداتي ترويج نماييد؛ كه  

مثالً (بخشند  مي و دانش و اشتغال محلي را ارتقاء  گرديدهنقل و پول و انرژي، حمل مصرف جويي در باعث صرفه
 ؛)ها و غيره هاي ورزشي، توپ تورها، لباس

 .ترتيب دهيدفروش  زمان /، بازار گيرند نبوده و يا مورد استفاده قرار نميبراي وسايلي كه ديگر مناسب  
  

  :  ارايه شده است ذيلگيرند، در نمايه  ان قرار ميدر شاخه بازاريابي سبز، برخي اصطالحات رايج كه مورد استفاده كارشناس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 محصول سبز
محصول سبز به حفظ و بهبود محيط طبيعي يا حفظ انرژي و كاهش يا حذف استفاده از مواد سمي، آلودگي و ضايعات 

هاي تعمير،  روشآورد و از  زيست وارد مي عبارتي ديگر، محصولي است كه ضرر كمتري به محيط به. كند كمك مي
  .دآي نوسازي، توليد مجدد، بازيافت و كاهش به دست مي

، در )مانند تجهيزات كنترل آلودگي(، كه تقاضاهايي براي برخي محصوالت جديد ايجاد كرده زيستي محيطهاي  نگراني
محصول را سازي و يا توليد  برخي موارد سبب تجديدنظر در محصوالت فعلي شده در مواردي حتي طراحي، فرموله

هاي جديد سبز وجود داشته  اي از محصوالت و فناوري دامنه دباي براي ايجاد يك اقتصاد سبزتر، . متحول كرده است
اجتماعي توليد، به جاي تالش براي بهبود محصوالت در  در حال حاضر براي كاهش اثرات منفي محيطي و. باشد

له در بسياري از ااين مس. زمينه محصوالت پاك معطوف شده استنقطه پاياني خط توليد، بيشترين توجه به نوآروي در 
توسعه و توليد موفقيت محصوالت سبز جديد، . دهد خود را نشان مي »براي محيط طراحي كن«صنايع در قالب شعار 

ت زيست، حماي رساني خوب، توجه دقيق به مفاهيم محيط نيازمند فرآيندي با سطح باالي يكپارچه و ارتباطات، اطالع
  .تمديريت عالي و استفاده از رهيافتي مشخص براي سنجش و الگوبرداري اس

در . ن باشدآوالنه ييا كاربرد مس زيستي محيطر ظخطر از ن هاي محصوالت سبز شايد فرايندهاي توليد سالم و بي ويژگي
كند ارائه  معرفي مي زيست نچه يك محصول را سازگار با محيطآهر حال ادبيات اين مفهوم هنوز يك تعريف عيني از 

كنندگان سبز افرادي هستند كه خيلي در مورد محيط طبيعي  مصرف :كنندگان سبزمصرف
از طريق خريد  زيست منظور حمايت از محيط شان را به نگرانند و خريد و رفتارهاي مصرفي

 . كنند اند اصالح مي محصوالتي كه از نظر محيطي سالم
د و يا اثرات كن حذف ميهايي كه آلودگي را محدود و  توليد با استفاده از فناوري: توليد سبز

  . دمحيطي سودمندي دارن
ت موجود، برآورد فاصله آن با منظور تعيين دقيق وضعي وري سبز راهبردي بهبهره: وري سبز بهره

در اين روند، . باشدوضعيت مطلوب و ارايه و اجراي پيشنهادات كارامد جهت بهبود اين وضعيت مي
هاي مصرف آب، مصرف مواد اوليه و انرژي  اساس فعاليت بر شناسايي وضعيت و مشكالت در حوزه
نعتي با به حداقل رساندن سپس واحد ص. باشد و همچنين دفع ضايعات به صورت كيفي و كمي مي

اين فعاليت به صنايع كمك . پردازدميزان آلودگي و ضايعات به استفاده موثر و بهينه از منابع خود مي
وري خود را افزايش خود را بهبود بخشيده و در عين حال، بهره زيستي طنمايد تا عملكرد محي مي

  . دهند
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زني محيطي منجر شده است؛ مثل غذاهاي طبيعي و بندي بعضي محصوالت، اين امر به برچسبطبقه در. دهدنمي
مثل . در بعضي موارد منافع فردي مستقيم هم قابل دستيابي است. كنند هاي برقي كه انرژي را ذخيره مي المپ
  .هاي گرمايش و روشنايي جويي در بودجه عي يا صرفههاي سالمتي درك شده از مصرف غذاهاي طبي مزيت

افزايش  و كاهش آلودگي ،كاهش مصرف منابع. شود اهداف اكولوژيكي در طراحي محصوالت در نظر گرفته مي
ويژگي محصوالت سبز در دو طبقه كلي جاي . گيرد هاي محصول قرار مي حفاظت از منابع كمياب، تحت عنوان ويژگي

يكي از معيارهاي كليدي ( هايي كه تأثيرات اجتماعي و محيطي محصول يا خدمت مربوط است نخست آن. گيرند مي
گروه  .)جديد مديريت محصوالت و طراحي آن از ديد بازاريابي سبز، تأكيد بر وضعيت محصول پس از مصرف است

تي در مورد كل محصول شامل بازاريابي سن. شركت توليدكننده آن مربوط هستند ها، به فرآيند توليد كاال و دوم ويژگي
جا كه بازاريابي سبز  از آن. كند بحث مي )ابعاد خدماتي(محصول مشهود و ساير ابعاد محصول و محصول اضافي 

در اين راستا . هاي كل محصول مفيدتر است نيازمند رهيافتي براي مديريت محصول است در نظر گرفتن ويژگي
محيطي  تواند در بهبود عملكرد زيست در توسعه محصول مي 5R اهيمكارگيري يكپارچه همه و يا برخي از مف به

عبارتند از قابليت تعمير، قابليت جايگزيني، قابليت بازيافت، قابليت   5Rمحصول پس از مصرف مفيد واقع شود اين
  .ياستفاده مجدد، قابليت بازساز

 

 بندي سبز بسته
 زيستي محيطدهند و به مشكل  هاي صنعتي تشكيل مي ورها را در كش اي از زباله مصرف حجم عمده هاي بي بسته

توان با نگاهي ديگر فرصتي عالي تلقي كرد، زيرا هزينه آن را  بندي را مي البته بسته. اند ها تبديل شده بسياري از شركت
في بر مشتري توان به راحتي و بدون تغييرات گزاف و پرهزينه در محصول اصلي يا فرآيند توليد و نيز بدون تأثير من مي

ها جهت رسيدن به مزيت رقابتي، توليدكنندگان بايد اطمينان يابند كه  براي استفاده مجدد و بازيافت بسته. كاهش داد
بندي  بسته؛ شوراي صنعت. آوري اطالعات و آموزش مشتري قرار دارد هاي جمع شان تحت حمايت سيستم هاي تالش

كند،  كند كه محصول را از خراب شدن حفاظت مي محصول تعريف مي بندي را به عنوان اليه بيروني و محيط بسته
دهد، استفاده آسان را  آورد، دوام در فروشگاه را افزايش مي كند، راحتي به وجود مي را مجاز مي مؤثرتوزيع انتقال 

. قابتي باشندكند تا در يك مكان ر كند و به محصوالت كمك مي رساني مي كننده اطالع كند، به مصرف پذير مي امكان
  .تناپذير زنجيره ذخيره تجاري و صنعتي اس بندي يك قسمت اصلي و جدايي بنابراين دسته

 

 ترويج و تبليغ سبز
. هاي شركت ارتباط دارند كنندگاني است كه با فعاليت واقعي به مصرف زيستي محيطبه معناي انتقال اطالعات 

 .دباش طبيعي جهت جذب بازار هدف مي ها به تعهد براي نگهداري منابع همچنين اظهار شركت
 :دسه نوع تبليغ سبز وجود دار

 .دده زيست را نشان مي تبليغي كه رابطه بين محصول، خدمت و محيط 
 .دكنن شيوه زندگي سبز را ترويج مي تبليغي كه به وسيله پر رنگ ساختن يك محصول يا خدمت، 
 .دكش ميشركت را به تصوير  زيستي محيطتبليغي كه مسئوليت  

هاي ترفيعي بر آن متمركز شده اما  رويكرد مناسبي است كه بايستي در فعاليت ،رساني اطالعات محيطي حساس اطالع
بداند كه از  داز شروع تبليغات محيطي باي پيششركت . ها انجام گيرد نيازمند اين است كه تغييرات واقعي در فعاليت

آژانس حفاظت از . شان رسانيده شود به اطالع داند و باي مشتريان كدام دسته از اطالعات محيطي مهم گاهديد
كنندگان آموزش داده شود و  پيشنهاد كرده است كه چنين اطالعاتي الزم است به مصرف) EPA(آمريكا  زيست محيط

اد استفاده كمتر از مو(ها ايجاد كند كه تصميمات مؤثرتري نسبت به استفاده صرف از شستن سبز  اين توانايي را در آن
  .اتخاذ كنند )هشويند



   ورزش و محيط زيست            

 

 

 222

اما به هر حال مفهوم ترفيع، . گيرندبهره مي زيستيمحيطشان از مباحث هاي ترفيعها براي فعاليتبسياري از شركت
تبليغات سنتي از اين جهت كه تنها با تأكيد بر عرضه محصوالت سبز . هاي بحث برانگيز بازاريابي است يكي از حيطه

ها  در اين ميان برخي شركت. اند را كاهش دهند، مورد انتقاد قرار گرفته زيستي محيط تالش دارند مسايل پيچيده
كند و ترجيح  شاپ، آگاهانه از تبليغات مستقيم اجتناب مي شركت بادي. اند هاي جديد را مورد آزمون قرار داده راه
هاي زيادي در مورد  ندگان نگرانيكن ميان مصرف در. ددهد به ارتباطات درون فروشگاهي و روابط عمومي تكيه كن مي

ها تمركز بر ارتباطات پايدار به جاي استفاده از مفهوم  راه مناسب برخورد با اين نگراني. وجود دارد زيستي محيطتبليغات 
كند و  خصوص مشتريان تأكيد مي نفعان، به ارتباطات پايدار شديداً بر ايجاد رابطه كالمي به ذي. محدود ترفيع سبز است

. محيطي شركت و محصوالتش است آن افزودن بر آگاهي و آموزش در جهت تقويت اعتبار اجتماعي و زيست هدف
هاي تبليغاتي شركت و نيز از طريق شراكت و همكاري با نهادهاي  معموالً اين كار، به صورت تأكيد بر ارايه شعار

 .دشو انجام مي زيستي محيطاجتماعي يا 
كنندگان سبز بيان  بسياري از مشتريان و مصرف. ثر مهمي روي مشتريان خواهد داشتانتخاب مكان و زمان دسترسي ا

هاي فسيلي براي  مصرف سوخت و انرژي. شان دور شوند اند كه براي خريد محصول سبز بايد از مسيرهاي اصلي كرده
. شود محسوب ميها  اصلي براي بيشتر كسب و كار محيطي هاي رساندن محصوالت به دست مشتريان، يكي از چالش

ها  ونقل داشته باشد و شركت اي بر اقتصاد حمل تواند تأثير عمده هاي فسيلي مي وضع ماليات سنگين بر مصرف سوخت
. اي و محلي روي بياورند هاي توزيع منطقه ها و شبكه را تشويق كند به جاي استفاده از سيستم داخلي توزيع به شركت

  . مل و نقل و توزيع بسيار دشوار استدستيابي به عملكرد بهينه در حوزه ح
  

  
براي كنترل كيفيت و  14000و ايزو  9000هاي ايزو  ورزشي را به دريافت گواهينامه وسايلهاي سازنده  شركتبايد 

  . كردزيستي تشويق  مديريت محيط
  

، سازمان جهاني استاندارد، يك سازمان غيردولتي است كه براي محدوده )ISO(ايزو 
  .كند صوالت و فرآيندها استاندارد تنظيم ميوسيعي از مح

  

ها چهارچوبي براي تعيين كند كه توسط آننفعان، استانداردهايي را فراهم ميايزو با نهادهاي مختلف علمي و ساير ذي
الزم به ذكر است كه ايزو . شوداين كه مواد، محصوالت، فرآيندها و خدمات با هدفشان همخواني دارند، ايجاد مي

براي صنعت ورزش و تفريحات، سه استاندارد ايزو براي اهداف . كندكند، اما گواهينامه صادر نميندارد تعيين مياستا
 ISO(زيستي ، استاندارد مديريت محيط)ISO 26000(استاندارد مسئوليت اجتماعي : اندخاص تدوين و تطبيق يافته

 ISOعالوه بر اين سه استاندارد، ). ISO 20121(هاي مديريت پايداري رويداد و استاندارد سيستم) 14001
هدف استاندارد آخر، تضمين شايستگي حسابرسي است كه كمك زيادي به ارزيابي كلي . نيز وجود دارد 17021:2011

  . هاي مشخصي بين اين سه استاندارد وجود دارد كه در ادامه بررسي خواهند شدتفاوت. كندمي
  
  

ISO 26000  
از اينرو، . زيستي يك مساله اجتماعي است، چرا كه تنزل آن بر كيفيت انسان و جامعه تاثير داردداري محيطدر سطح جهاني، پاي

از بين سه استاندارد ايزو كه . »ها در بهبود توسعه پايدار استهدفش كمك به سازمان« ISO 26000منطقي است كه بگوييم 
كند كه  ترين استاندارد است و مبنايي فراهم ميترين و عموميكلي ISO 26000زيستي هستند،  مربوط به پايداري محيط

  .توان شناسايي، ارزيابي، راهبردي و اجرا كردهاي اجتماعي را ميبراساس آن كنش
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ISO 14001  
كند و هدفش تقوت زيستي حمايت مي ، از عملكرد محيطمؤثرزيستي اين ايزو با تعيين استانداردهايي براي سيستم مديريت محيط

تمايز كليدي اين مجموعه خاص . زيستي است زيستي، برآوردن الزامات پابندي و رسيدن به اهداف محيطعملكرد محيط
زيستي ها در جهت رسيدن به نتايج پايداري محيطها و كنشاستانداردها تمركز بر سيستم مديريت است كه از راهبرد، تصميم

پذير است، اما اين هاي مخلتف انعطافهايي با اندازه، انواع و ماهيترد براي سازمانهر چند، اين استاندارد در كارب. كندحمايت مي
مزيت اين استاندارد اين است كه با بسياري از . انجام شود ISO 14001كاربرد بايد به صورت كامل درون استانداردهاي 

نچستر يونايتد نخستين باشگاه انگليسي بود كه م. ها استهاي محيط مصنوع كنوني تطبيق دارد و به نوعي مكمل آنگواهينامه
را نيز كسب كرده  ISI 20121دست پيدا كرد؛ اين باشگاه همچنين استاندارد رويدادهاي پايدار،  ISO 14001به گواهينامه 

  .است كه در ادامه بحث خواهد شد
  

ISO 20121  
 ISO 20121باط آن با صنعت ورزش و تفريحات اشاره دارد، زيستي و ارتآخرين استاندارد ايزو توسعه يافته كه به پايداري محيط

هدف اين استاندارد تعيين چهارچوبي براي مديريت پايدار رويداد در . لندن ارائه شد 2012هاي المپيك  است كه پيش از بازي
نجام رويدادهاي بزرگ ورزشي ريزي و اهاي بسيار زيادي در تركيب برنامهها و تالشجا كه فعاليت از آن. حالتي ساختاريافته است

زيستي در  فردي از بهترين شكل ممكن براي هدف قرار دادن پايداري محيطوجود دارند، اين رويدادها نيازمند درك منحصربه
به خوبي  ISO 20121از اينرو، در استانداردهاي رويدادها خالء بزرگي وجود داشت و در نتيجه، توسعه . شرايط متناظر هستند

زيستي محوري مند پايداري محيطهاي تاكتيكي و عملياتي در كنار رويكرد نظامگيريهايي براي تصميماد دستورالعملبراي ايج
اجراي ايزو . براي پشتيباني از پايداري در رويدادهايي با ابعاد گوناگون از جمله شرايط و موقعيت رويدادهاي بزرگ ايجاد نمود

هاي  در بازي. زيستي را دارند، ارزشمند بودهاي محيطديريتي كه توان پشتيباني از فعاليتهاي مبه دليل توجه به سيستم 20121
تغييرات اقليمي، تنوع زيستي، پسماند، : موضوع پايداري از اين استاندارد استفاده شد 5بندي و حمايت از  لندن، براي چهارچوب

هاي المپيكي تبديل كرد كه از طريق  اين بود كه آن را به بازي هاي لندن موفقيت كليدي بازي. ظرفيت برد زيستي و زندگي سالم
  :گونه زباله به محل دفن انتقال پيدا نكرد و با استفاده از اين ايزو امكان موارد ذيل فراهم شدمديريت دقيق مواد، هيچ

  كربن؛هاي كم مديريت كربن براي ارائه بازي -
  هاي بدون پسماند؛ ارائه بازي -
  ونقل راحت؛ هاي پايدار و حملحلتامين راه -
  ها براي نمايش مزاياي اقتصادي پايداري؛ استفاده از بازي -
  ها؛ ارتقاي زندگي پايدار با تبديل پايداري به بخش مشهود بازي -
 . كندتضمين اين كه دهكده المپيك به احياي اجتماعات در غرب لندن كمك مي -
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  هايي از صنايع ورزشي سبز  مثال
  

   1كت تيمبرلندشر 
اين . در خط توليد كفش كوهنوردي نمود  ، تيمبرلند شروع به تبديل الستيك بازيافتي به زيره كفش،2009در پاييز سال 

ها هنوز  اگر چه بيشتر كفش. هزار جفت كفش با استفاده از الستيك بازيافتي توليد كند 200شركت قصد دارد تا بيش از 
تيمبرلند اميدوار . د، اما مواد بازيافت شده با قيمتي رقابتي، در حال هجوم به بازار هستندشون الستيك نو ساخته مياز هم 

. هاي خود افزايش دهد سازي استفاده از الستيك بازيافت در كفش است سهم بازار اين مواد سبز را از طريق عمومي
در . زيست است ت به محيطمدت تيمبرلند نسب بخشي از تعهد طوالني تصميم به استفاده از مواد بازيافتي در خط توليد، 

كه، نخست آن . هاي اجتماعي خويش است كه بر چهار موضوع تمركز دارد وليتئشركت متعهد به مس  سطح سازماني،
شركت براي رسيدن . هاي كربني را به صورت كامل حذف نمايد استفاده از سوخت 2020كند تا سال  شركت تالش مي

هاي تجديدپذير مورد نياز خود، در زماني  ن منطقه و توليد انرژيهاي تجديدپذير در آ خريد انرژي بهبه اين اهداف اقدام 
  . كه انرژي پاك در دسترس نيست، كرده است

  

    
  هاي كوهنوردي با محوريت بازاريابي سبز هاي تبليغاتي شركت تيمبرلند براي كفش اي از آگهي نمونه. 141شكل 

  

  

كه عمر مفيد يك كفش  نظر به اين. باشد شركت در مورد طراحي محصوالت قابل بازيافت ميدومين موضوع پايداري 
زيست آسيب  تنها براي محيط اي است كه نه هزينه ت در تالش براي ايجاد محصوالت كماين شرك  كوتاه است، نسبتاً

سه سال پيش، . كند درآمد مي كمتري داشته باشند، بلكه پس از پايان عمر كفش به محصوالتي تبديل شوند كه توليد
تيمبرلند اطالعات مربوط به مقدار كلي انرژي و مقدار انرژي مورد استفاده از منابع تجديدپذير در ارتباط با توليد و چرخه 

  . عرضه را به صورت برچسب بر روي محصوالت خود درج نمود
زيست و محيط اطراف جوامع و  ذ به محيطبر نفوسومين موضوع شركت در برنامه پايداري، مربوط به توجه سازمان 

كند براي  تيمبرلند از رويدادهاي خدماتي كه در آن فعاليت مي. باشد ، ميداردها فعاليت  هاي كاري كه شركت در آن محل
   .كند تقويت جوامع با بهبود فضاي سبز و دسترسي به محيط خارجي، حمايت مي

  
  
  
  
  

  

                                                 
1- Timberland 
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دهد كه  مثال شركت تيمبرلند، نشان مي
تواند استراتژي  ك شركت چگونه ميي

هاي  پايداري را در سراسر استراتژي
براي عبور از . بازاريابي خود به كار گيرد

مرحله طرح و رسيدن به مرحله 
هر سازماني نيازمند يك   سازي، پياده

باشد تا مسيرهايي كه  نقشه راه مي
    . شركت بايد اطمينان را نشان دهد

كت تيمبرلند براي پاسداشت روز پوستر ترويجي شر. 142شكل 
  زمين 

  

كند، هر يك از كارمندان نيز بايد درك درستي از بازاري كه سازمان به آن خدمت  همان گونه كه سازمان رشد مي
كنندگان  گويي به نياز اين مصرف رساند، مشترياني كه در آن بارار حضور دارند و محصوالت طراحي شده براي پاسخ مي

  .را كسب نمايند
  

  شركت نايكي 
اين . باشد مي) شود مي هبا نام نايك در ايران شناخت(شركت نايكي   ترين برندهاي ورزشي در سطح جهان، يكي از معروف

براي حفظ بقا و پايداري و  يكمپاني نايك. شركت به تازگي اقدام مهمي در عرصه بازاريابي سبز انجام داده است
زيست طبيعي و آسيب كمتر به محيط طبيعي  حفظ محيط براياسر دنيا اهدافي رهاي خود در س همچنين توسعه كارخانه

  . پيرامون در نظر دارد
تحقق اين هدف  برايهاي بزرگي  اين شركت گام

توان به طراحي كمپ و كارخانه  برداشته است كه مي
ه به اين مجموع. اصلي نايك در بلژيك اشاره كرد

مشتري و  طراحي و اجرا شده تا در عين حفظنحوي 
افزايش فروش محصول، تحقق برنامه بلندمدت اين 
برَند، يعني كاهش گازهاي مضر و اثرات مخرب 

  .ها نيز صورت پذيرد ها توسط كارخانه آن

  
  نمايي از ساختمان جديد شركت نايكي. 143شكل 

  

هاي خورشيدي و  ي مثل پانلمنبع اصلپنج ند كه از ك هاي تجديدپذير استفاده مي طور كامل از انرژي اين مجموعه به
هوشمند و  سيستم داراي ساختمان انبار اصلي. شود  رسد تامين مي متر مي 150شان گاهي به  هاي بادي كه ارتفاع توربين

همچنين در طراحي قسمت توليد و فضاهاي اداري تمركز بر ورود نور طبيعي به  .باشد ها مي خودكار جدا از ساير بخش
شود و استفاده از گياهان در طراحي نما به ايجاد فضايي خنك و طبيعي كمك بسياري كرده  مي داخل به خوبي مشاهده

سيستم گرمايش و سرمايش اين مجموعه به شكلي است كه گرماي تابستان را ذخيره و در زمان سردسيري آزاد . است
  .كند مي
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زيست اين  هاي سازگار با محيط از ويژگي
يرهاي عبوري با توان به ايجاد مس مجموعه مي

هاي كهنه بازيافت شده اشاره  استفاده از كفش
كرد كه در اين حالت مواد اوليه جديد براي 

  .ساخت اين مسيرها استفاده نشده است

  
  هاي خورشيدي در سقف كارخانه  استفاده از پنل. 144شكل 

  

 14000به اندازه   در مصرف انرژيگيرد كه در اين حالت  هاي آبي صورت مي انتقال محصوالت بيشتر از طريق راه
د اكسي كربن دي  هاي آالينده هاي كاهش مصرف انرژي سيستم تماميگيري از  با بهره. شود كاميون در سال جلوگيري مي

از خود مبني بر حفاظت  بند به عهد نايكي همچنان پاي. تدرصد كاهش يافته اس 30توليد شده در اين مجموعه تا 
هاي  در اين سال نيز همانند سال. مشاهده كرد هاي جديد اين كمپاني توان در لباس آن را ميباشد و  زيست مي محيط

ها هيچ تأثيري در كارايي  توليد اين گونه لباس. اند بازيافت شده براي تهيه لباس استفاده كرده استر ها از پلي گذشته، آن
 .دها قرار دار نزيست در اولويت آ حفاظت از محيطها ندارد و مزايايي همچون  آن

  

هاي پالستيكي بازيافت شده ساخته  ها از بطري اين لباس
استر بازيافت شده  درصد از پلي 100ا ه شورت. شده است

 78ها از  درصد و جوراب 96ها  شرت اند و تي ساخته شده
طور متوسط هر  به .دان درصد از اين فناوري ساخته شده

است و در  بطري بازيافت شده ساخته شده 18لباس از 
ميليارد از اين  2 سال گذشته نايكي تقريباٌ 4طول 
    . تها به كار برده اس ها را در ساخت لباس بطري

لباس ورزشي دوستدار محيط زيست . 145شكل 
  طراحي شده توسط شركت نايكي 

 
هاي  ين تمامي جعبههمچن. اي ناشي از عملياتش را كاهش دهد شركت نايكي متعهد شده است تا انتشار گازهاي گلخانه
ها به  اي در آن هيچ مواد چسبنده. درصد وزن كمتري هستند 10كفش اين شركت از مواد بازيافتي توليد شده و داراي 

تمامي البسه توليد شده توسط اين شركت داراي  2010تا سال . زيست هستند رود و داراي جوهر سازگار با محيط كار نمي
   . اند ودهدرصد پنبه ارگانيك ب  5حداقل 
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   شركت پوما 
اقدامي خالقانه را در طراحي   اين شركت اخيراً. باشد مي كننده كاالهاي ورزشيهاي توليد ترين شركت كي از قديميپوما ي
جويي در مصرف ماده اوليه، پيام زيست  عالوه بر صرفه  با اين عمل،. بندي محصوالت خود به كار برده است  بسته

  . كنندگان و مشتريان خود داشته است محيطي نيز براي مصرف
  

  

  
 حاصل همكاري آژانس سوئيسي

Yeves Behar  و شركت نام
آشناي پوما انقالبي در صنعت 

بندي به راه انداخت؛ ساك  بسته
دستي كوچك و زيبايي كه از يك 
قاب مقوايي متحرك و ساكي 

توان مجدد آن  تشكيل شده كه مي
  . را مورد استفاده قرار داد

  
  بندي جديد و دوستدار محيط زيست شركت پوما بسته . 146شكل 

  

 وجود با كه اين  تر از همه مهم كنجويي كرد، ولي درصد در مصرف مقوا صرفه 65توان تا  بندي جديد مي با اين بسته
ال تن در س 275و استفاده از پالستيك تا  نيستهاي پالستيكي  مانند پوما ديگر نيازي به كيسه هاي ساك كفش جعبه

  .دياب كاهش مي
  

  پاك نقلو حمل -4-2-2-6
و ) اي، تشكيل ازن در سطح زمين اثر گلخانه(زيستي به ويژه آلودگي هوا  نقل در بسياري از مخاطرات محيطو حمل

هاي   و زيرساختدسترسي به امكانات  نقل براي و هاي حمل انواع سيستم .نقش داردمشكالت بهداشتي مرتبط با آن 
كاهش تعداد سفرهاي صورت . گيرد خودروهاي شخصي صورت مياست كه البته معموالً از طريق ز نيامورد ورزشي 

همراه ) دوچرخهمثالً ( هآاليندجايي غير نقل عمومي و جابه و حملگرفته با خودروهاي شخصي، ايجاد انگيزه براي ترويج 
ودگي صوتي، و نيز استفاده گسترده از زمين را ، به ميزان زيادي آلودگي هوا، آللبراي حمل و نق مناسبريزي  با برنامه

  . كاهش خواهد داد
  :اهداف عبارتند از

 . هاي غيرضروري جايي آالينده و جابهنقل و كاهش حمل •

 .يا همگاني عمومي لنقو ترويج حمل •
 .زيست سازگار با محيط لنقو تشويق حمل •
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  نقل پاكو حملبراي ي يها توصيه
 . دهند كه مصرف انرژي را به حداقل رسانده و آلودگي را كاهش ميكنيد نقلي را انتخابو هاي حمل سيستم 
 .فردي تشويق كنيد لنقو جاي حمل عمومي را به لنقو حمل 
 .دهد عمومي را مي لنق و حق استفاده رايگان از وسايل حمل هايي را صادر كنيد كه به دارندگانشان بليت 
 .ق كنيدصورت پياده تشوي هدسترسي به امكانات ورزشي را ب 
 .كنيد سهيل و تشويقترا و پاركينگ مخصوص دوچرخه نزديك به امكانات ورزشي   دوچرخه يساخت مسيرها 
 .تشويق كنيدها و مسابقات  نقل همگاني را براي رفتن به همايشو حمل 
ا خودرو در بدون سفر ب كنندگان به تعداد هر چه بيشتر، كنيد كه شركتها را به طريقي سازماندهي  و رقابت ها تمرين 

 .ها حضور پيدا كنند آن
 

  

استفاده از دوچرخه عالوه بر آن كه فعاليت 
شود، به عنوان سيستم  بدني محسوب مي

  . شود ونقل پاك نيز در نظر گرفته مي حمل

  

هاي  سواري يكي از انواع ورزش دوچرخه
سازگار با طبيعت است كه داراي تنوع 

  . فراواني است

  
 

 

    
اين امر منجر به . كنند ميليون نفر از شهروندان آمستردام، كپنهاك و بارسلون از دوچرخه استفاده مي 3د حدو. 147شكل 

 . در اين شهرها بوده استاكسيد  انتشار گاز كربن دي ٪ 70كاهش 

 . بوده استدر سال تن  90000كپنهاك، شهر در اكسيد  همچنين، نرخ كاهش انتشار كربن دي



مديريت ورزشي پايدار : گفتار چهارم  

 

229

ر از شهروندان بيش از پنج ميليون نف
ريودوژانيرو، پايتخت برزيل، با استفاده از 

اي در سطح شهر تردد  هاي كرايه دوچرخه
هزار تن  2كرده و از انتشار ساالنه بيش از 

 .كنند گاز منوكسيد كربن جلوگيري مي
  

  
  

    
هاي  اير روشاي را به س شهروندان مكزيكوسيتي، پايتخت مكزيك، استفاده از دوچرخه كرايه ٪54بيش از 

 .دهند ونقل عمومي ترجيح مي حمل

كيلومترمربع از پايتخت مكزيك را پوشش داده و هر هفته به بيش از  35گذاري دوچرخه بيش از  سيستم به اشتراك
  .دهد يك ميليون نفر خدمات مي

  

شهرداري پاريس قصد دارد براي مقابله با 
آلودگي هوا در پنج سال آينده مسيرهاي ويژه 

هزار  10در شهر را گسترش دهد و  دوچرخه
ميليون  150اين كار . پاركينگ دوچرخه بسازد
  .يورو هزينه خواهد شد

  
  

  

  
  

  
احداث پارك دوچرخه در استاديوم المپيك . 217شكل 

 )2006آلمان، (برلين محل برگزاري جام جهاني فوتبال 
ونقل  از تماشاچيان با وسايل حمل% 70جايي  جابه

  .روي صورت گرفت و پيادهعمومي، دوچرخه 
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آيا مديريت شهري با حفاظت محيط زيست شهري 

  راستا است؟ گام و هم هم
  

  
   

هاي اساسي به منظور كاربرد گسترده  آيا زيرساخت
  دوچرخه در سطح شهرها فراهم است؟

   

توان از اين راهكار  آيا تحت هر شرايطي مي
  استفاده كرد؟
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  جنبش المپيك  21 دستوركار
  

  جنبش المپيك 21كار ـ هدف دستور1بخش 
 ي نقشي فعال در ايجاد توسعه پايدار درجنبش المپيك، تشويق اعضاي اين جنبش به منظور ايفا 21كارهدف اصلي دستور

. كند كه متضمن دستيابي به اين مهم است كار مفاهيم اساسي و اقدامات كلي را تدوين مياين دستور. مان، زمين است سياره
ي ها زيست و توسعه سازمان ملل متحد، براساس ويژگي كنفرانس محيط 21كارگيري از دستور يك با الهامجنبش المپ 21كاردستور

اين دستوركار رئوس مطالبي را تبيين كرده است كه فعاليت جنبش المپيك را در . خاص جنبش المپيك و ورزش تنظيم شده است
  .شود كند و به ايفاي نقش مؤثر آن منجر مي هاي گوناگون هدايت مي زمينه
دان و زنان ورزشكار، كميته جنبش المپيك راهنماي تئوري و عملي تمام اعضاي جنبش المپيك، مر 21كارچنين دستور هم
هاي برگزار كننده  ، كميتهNOCs(3(هاي ملي المپيك  ، كميته2)IFs(المللي  هاي بين ، فدراسيون1)IOC(المللي المپيك  بين
. هاي ورزشي، مربيان و همه افراد و عملكردهاي مرتبط با ورزش است ، ورزشكاران، باشگاهOCOGs(4(هاي المپيك  بازي
هاي حاكمه تلفيق يابد،  هاي هيئت مشي تواند با خط هاي متعددي را كه در آن توسعه پايدار مي المپيك، عرصهكار جنبش دستور

هاي ورزشي و زندگي افراد در زمينه  دهد كه متضمن نقش فعاليت هايي را ارائه مي همچنين شيوه. دهد پيش روي آنان قرار مي
لمپيك بايد در محيطي سرشار از احترام به شرايط متفاوت اجتماعي، اقتصادي، جنبش ا 21بنابراين، دستوركار. توسعه پايدار است

جغرافيايي، اقليمي، فرهنگي و مذهبي كه از خصوصيات اعضاي متفاوت جنبش المپيك، به دليل تنوع و تعدد آنان است، تحقق 
  . يابد

  

  21ـ تعهدات اعضاي متفاوت جنبش المپيك در قبال عملكرد به دستور كار 2بخش 
ريودوژانيرو برگزار ، در شهر 1999اكتبر سال  24لغايت  21المللي المپيك، از  زيست كميته بين سومين كنفرانس ورزش و محيط

  : ها، به شرح زير تشكيل دادند كننده حاضر در اين كنفرانس را نمايندگان سازمان شركت 300. شد
  5زيست ملل متحد برنامه محيط •
 6حدبرنامه توسعه سازمان ملل مت •

 7سازمان جهاني بهداشت •

 8المللي صليب سرخ كميته بين •

  سازمان صلح سبز  •
 9صندوق جهاني طبيعت •

 المللي المپيك  كميته بين •

 المللي  فدراسيون بين 19 •

 كميته ملي المپيك  93 •

 هاي المپيك  كميته برگزاركننده بازي 4 •

                                                 
1 THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (IOC) 
2 THE INTERNATIONAL FEDERATIONS (Ifs) 
3 THE NATIONAL OLYMPIC COMMITTEES (NOCs) 
4 THE OLYMPIC GAMES ORGANIZING COMMITTESS (OCOGs) 
5 THE UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP) 
6 THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) 
7 THE WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)  
8 THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) 
9 THE WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF) 
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و  2، فدراسيون جهاني صنايع كاالهاي ورزشي1بدني المللي علوم ورزشي و تربيت هاي رسمي همچون شوراي بين سازمان •
 3المللي وسايل ورزشي و تفريحي انجمن بين

 ورزشكاران و ديگر اعضاي جنبش المپيك  •
 

ها و  مشي جنبش المپيك را مبنايي براي اتخاذ خط 21كارجامعه جهاني ورزش خواستند، دستورهاي مذكور، از  نمايندگان سازمان
مشي عملكردي تحقق  كننده خطرا كه ترسيم » بيانيه ريو«كنندگان در اين كنفرانس،  شركت. دهندبخش عملكرد خود قرار  الهام
  . است، تنظيم و تصويب كردند 21كاردستور

  

  ورزش ايران  21كارـ استفاده از دستور3بخش 
  . بيني شده است هاي مهم اقدامات پيش فصل تنظيم گرديده و متشكل از چهار محور با زمينه 4كار پيشنهادي، در دستور

  ـ توسعه پايدار، ديدگاه جديد سياست ورزشي 1
  ـ همبستگي ورزشي در خدمت توسعه پايدار 2
  . گذارد زيست احترام مي ـ مديريت و سازماندهي ورزشي كه به محيط3
  ـ يك اقتصاد ورزشي در خدمت توسعه پايدار 4

 21برگيرنده  باشند و در مجموع در مي) محيطي ـ اقتصادي تاجتماعي ـ زيس(ركن توسعه پايدار  3دهنده  فصل، تشكيل 4اين 
اين اهداف و رهنمودها به ما كمك . هدف بوده كه اين اهداف تشريح كننده رهنمودهايي هستند كه بايد مورد استفاده قرار گيرند

  . اهند شد را، انتخاب نماييمهاي اجرايي ساالنه و چند ساله تعريف و اجرا خو خواهند كرد تا اقداماتي را كه در چارچوب طرح
  : گردد طور مختصر به اهداف مذكور، اشاره مي هدر ادامه ب

  

  »توسعه پايدار ديدگاه جديد سياست ورزشي« :فصل اول
  . »ها، مقررات، نحوه اداره و برگزاري مراسم و مسابقات ورزشي وارد نمودن مفهوم توسعه پايدار در سياستگذاري«ـ 1هدف 
مندي از شهرت ورزشكاران، آموزش منتخبين، برگزاري سمينارها و  هاي توسعه پايدار، از طريق بهره ارزشارتقاي «ـ 2هدف 

  .   »گيري از وسايل ارتباط جمعي هاي مرتبط و بهره نمايشگاه
  . »هاي ورزشي، به نحوي كه بازيگر اصلي در امر توسعه پايدار باشند همكاري، تقويت و هدايت جنبش«ـ 3هدف 
  .»المللي هاي ورزشي ملي و بين كار همكاريحاظ نمودن توسعه پايدار در دستورل«ـ 4هدف 
  .  »ارزيابي و نظارت بر اقدامات انجام شده در جهت توسعه پايدار در كشور«ـ 5هدف 

  

                                                 
1 INTERNATIONAL COUNCIL OF SPORT SCIENCE & PHYSICAL EDUCATION (ICSSPE) 
2 WORLD FEDERATION OF THE SPORTING GOODS INDUSTRY (WFSGI)  
3 INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SPORT & LEISURE FACILITIES (IAKS) 



ها  پيوست  

 

241

  »همبستگي ورزشي در خدمت توسعه پايدار« :فصل دوم
  : از طريق. »هاي اجتماعي وميتمطرح نمودن ورزش؛ به عنوان ابزاري براي مبارزه با محر«ـ 6هدف 

  .  بررسي و تعيين موانع فرهنگي، جغرافيايي و اقتصادي و كمك به توسعه ساختارها، امكانات و تجهيزات ورزشي در نقاط محروم
  .  »تقويت نقش ورزش در حمايت و ارتقاي سالمتي افراد«ـ 7هدف 
  : از طريق. »تشديد روند مبارزه با دوپينگ«ـ 8هدف 

  ها،  ز كردن قوانين و مقررات موجود در زمينه مبارزه با دوپينگ، و جديت و سختگيري در اجراي آنبه رو ـ
  هاي بدني و ورزشي،  معطوف داشتن توجه ويژه به سالمتي ورزشكاران در فعاليت ـ
ان، اولياء، مدرسين، مربيان ويژه قهرمانان برجسته، جوان هرساني به منظور پيشگيري، براي ورزشكاران ب هاي اطالع توسعه فعاليت ـ

  .  و مسئولين
  .  »هاي ورزشي حمايت و مساعدت افراد معلول براي انجام فعاليت«ـ 9هدف 
  : از طريق. »هاي مسئوليتي، توسط زنان هاي ورزشي و كسب مقام تر به منظور انجام فعاليت آوردن زمينه مناسب فراهم«ـ 10هدف 

  كنند، هايي كه مردان در آن شركت مي ها و رقابت ي كه زنان در آن شركت دارند، با ورزشهاي ها و رقابت يكسان دانستن ورزش ـ
  شناسي و تمريناتي كه خاص بانوان باشد،  اتخاذ روش ـ
  . در نهادهاي مختلف و ترغيب زنان به پذيرش مسئوليت» كميسيون زن و ورزش«تاسيس  ـ

بخشيدن به مشاركت و حضور آنان در زندگي اجتماعي و نهادهاي هاي فعاليت جوانان، و بهبود  توسعه زمينه«ـ 11هدف 
  : از طريق. »مسئوليتي ورزشي 

  ويژه براي جوانان،  هشناسايي ورزش و ابتكارات ورزشي، ب ـ
  هاي اجتماعي،  فراهم آوردن امكان دستيابي جوانان به مسئوليت ـ
  .ها و پشتيباني و هدايت آن« هاي جوانان كميسيون«تاسيس  ـ
  

  .»گذارد زيست احترام مي مديريت و سازماندهي ورزشي كه به محيط«: صل سومف
  . »هاي متنوع ورزشي سنتي و مذهبي و ارتقاي ورزش به عنوان عنصر ارزشي جامعه احترام به رشته«ـ 12هدف 
  . »پيشگيري از هرگونه خشونت در ورزش و همچنين در مسايل مرتبط و مبارزه با آن«ـ 13هدف 
  .  »هاي آموزشي و كارآموزي كارمندان و ورزشكاران در برنامه» زيست محيط«گنجاندن بخشي تحت عنوان «ـ 14هدف 
  . »هاي ورزشي و مناظر طبيعي در اداره امور لحاظ نمودن توجه به جايگاه«ـ 15هدف 
  . »اداره پايدارهاي  روش محيطي و توسعه امكانات ورزشي با درنظرگرفتن مالحظات زيست و سيسات، تجهيزاتأايجاد ت«ـ 16 هدف
  .  »برگزاري مسابقات ورزشي به صورت متعهدانه نسبت به توسعه پايدار«ـ 17هدف 
  . »تر مصرف و پاك توسعه بخشيدن به استفاده از وسايل نقليه كم«ـ 18هدف 

  

  . »يك اقتصاد ورزشي پويا، در خدمت توسعه پايدار«: فصل چهارم
  . »جديد مصرف با رعايت اصول توسعه پايدار هاي به اجرا گذاردن روش«ـ 19هدف 
  : از طريق. »استفاده از ورزش به عنوان منبع ثروت براي كشور«ـ 20هدف 

  هاي ورزشي، پيامدهاي اقتصادي مثبتي براي كشور و مردم در بر داشته باشد،  كه رويدادها و فعاليت تالش در جهت آن ـ
  هماهنگ نمودن ورزش با طرح توسعه سرزمين،  ـ
  ، ...)هاي ورزشي و منتخبين محلي، شاغلين در توريسم، جوامع محلي، انجمن(توسعه مشاركت بازيگران  ـ

  .  »توسعه اشتغال و كمك به امر توسعه پايدار«ـ 21هدف 
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  نامه نظرسنجي پرسش
  

ين كتاب، منظور كسب نظرات و پيشنهادهاي ارزشمند شما براي افزايش غناي علمي و عملي ا خواننده گرامي، به
خواهشمند است نسبت به تكميل فرم نظرسنجي ذيل اقدام و تصوير آن را به آدرس پست الكترونيكي 

environmental.literacy@doe.ir توانيد فرم خام نظرسنجي را از پرتال سازمان  مي  چنين؛ هم. ارسال فرماييد
  . ت كنيددرياف) بان مركز آموزش محيط زيست و تربيت محيط(حفاظت محيط زيست 

  

  : مشخصات تكميل كننده
  : جنسيت:                   سن):                                                 در صورت تمايل(نام و نام خانوادگي 
  خير        بلي :  سابقه تدريس مباحث محيط زيستي:                                                          سطح تحصيالت

   خير       بلي ): NGOs(هاي مردم نهاد  سابقه عضويت در سازمان:                                             استان متبوع
  :هاي تخصصي پرسش

  ها پرسش
  طيف

بسيار 
  كم

  زياد  متوسط  كم
بسيار 
  زياد

            كنيد؟ميزان تقاضاي تاليف چنين آثاري را چگونه ارزيابي مي -1
ورزش و (ميزان نياز آموزشي براي پرداختن چنين موضوعي  -2

  كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي) زيست محيط
          

            كنيد؟شيوه نگارش و تاليف اين كتاب را چگونه ارزيابي مي -3
مندي و استقبال فراگيران از تهيه چنين كتابي را چگونه ميزان رضايت -4

  كنيد؟ ارزيابي مي
          

            كنيد؟طح كيفيت محتوي علمي كتاب را چگونه ارزيابي ميس -5
هاي عملي طراحي شده چقدر در انتقال مفاهيم آموزشي كتاب فعاليت -6

  آميز بوده است؟ موفقيت
          

كميت محتواي آموزشي تا چه حد در رفع نياز آموزشي آموزشگران  -7
  بوده است؟ مؤثر

          

فيت اجرايي كتاب را چگونه ارزيابي ميزان جذابيت تصاوير و كي -8
  كنيد؟ مي

          

  

  : پرسش تشريحي
  هاي بعدي چيست؟  براي چاپ) محتوا(پيشنهاد شما براي افزايش غناي علمي و بهبود كيفيت اين كتاب 

  
  
  
  



  




