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پیشگفتار
امروزه بحرانهاي محیطزیستی به شكل یك مشكل جهانی درآمده و تالشهاي گستردهاي از سوي
كشورها و مجامع بینالمللی و منطقهاي جهت مقابله با آلودگیها و تخریب محیطزیست صورت
میگیرد .بیشك آگاهی ،الزمه انجام هر گونه اقدامیست .ارتقاي سطح دانش عمومی نسبت به
موارد مرتبط با مسائل محیطزیستی ،گامی سازنده در جهت به حداقل رساندن آسیبهاي وارد بر
منابع طبیعی و محیطزیست به شمار میرود.
اگر چه ،ورزش در زمره بزرگترین جفاكنندگان به محیط زیست قرار نمیگیرد ،ولیكن میتواند
صدمات و لطمات كوچك و بزرگ بسیاري به محیط زیست وارد سازد ،اگر چه در عین حال،
عملكرد آن از نظر كیفیت میتواند در نتیجه شرایط نامطلوب محیطزیستی محدود شده یا كاهش
یابد ،اعم از آنكه این شرایط به وسیله عاملهاي ورزشی ایجاد شوندیا عاملهاي غیرورزشی.
صدمات ناشی از ورزش یا صدمات وارده بر ورزش ضرورتاً اجتنابناپذیر نیستند .اما چنانچه
مدیران و دستاندركارن امر ورزش ،ورزشكاران و تماشاچیان درک كنند و حتی بپذیرند كه
مسئوالنهتر عمل كردن آنها بر شرایط محیطزیستی كه فعالیتهاي ورزشی در آن صورت میگیرد،
تاثیر مثبت دارد ،این حقایق میتواند عكس آن باشد .وانگهی از نقش بسیار مهم ورزش و نمادهاي
آن میتوان براي ارتقاي آگاهیهاي محیطزیستی ،بهبود عملكردها و فعالیتهاي روزانه میلیونها
نفر از مردمی كه بخشی از این صنعت هستند ،بهره جست.
در چند سال گذشته ،موضوع ورزش و محیطزیست بطور گستردهاي مطرح گردیده و از ورزش به
عنوان ابزاري در جهت دستیابی به اصول توسعه پایدار نام برده میشود .ورزش و محیطزیست با
یكدیگر در ارتباط تنگاتنگی میباشند ،چنانكه آلودگیهاي محیطزیست بر سالمت و كارایی افراد
در زمان تعلیم و اجراي آموزشهاي مختلف تاثیر گذارده و سالمت ورزشكاران را به مخاطره
میاندازد .پس از آنكه منشور المپیك اصالح و محیطزیست پس از ورزش و فرهنگ بعنوان
سومین ركن منشور المپیك مطرح گردید ،كمیسیون ورزش و محیطزیست در سال  6991در كمیته
بینالمللی المپیك ( )IOC6تشكیل گردید .از آن زمان تا بحال اقدامات چشمگیري در زمینه
حفاظت محیطزیست صورت گرفته است ،بطوریكه مالحظات محیط زیستی و تعهدات حفاظت از
آن ،از مالکهاي مهم اعطاي امتیاز میزبانی به شهرهاي داوطلب برگزاري بازیهاي المپیك قرار
- International Olympic Committee
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گرفته است .كنگرههاي بینالمللی و منطقهاي با موضوع ورزش و محیط زیست برگزار گردیده و
كمیته بینالمللی المپیك ،كمیتههاي ملی المپیك كشورها را به ایجاد كمیسیون ورزش و
محیطزیست و ترویج اندیشه توسعه پایدار تشویق نموده است.
یك رویداد ورزشی بهتر از هر رویداد دیگري میتواند منبع الهامی براي مردم جهان باشد و ذهن
آنها را به تسخیر خود درآورد .ورزش تجسم اصول و موازین اخالقی و نظام ارزشی خاص خود
است .همچنین ورزش بر نمایش عرصههاي مختلفی از روحیات ورزشكاري ،مبتنی بر مسابقات
جوانمردانه ،احترام ،دوستی ،تالش براي دستیابی به برتري و رفع هرگونه مانع بر سر این راه داللت
دارد .محیطزیست نیز همچون ورزش ،حد و مرز و اقلیمی نمیشناسد .ورزشكاران به عنوان
ایفاگران اصلی فعالیتهاي ورزشی الگوهاي عملكردي مناسبی در این خصوص هستند.
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بخش اول:
3ـ3ـ مفهومات كلیدي و موضوعات مرتبط با ورزش و محیط زیست
محیطزیست عبارت از هر چیزي است كه یك موجود یا مجموعهاي از موجودات زنده را احاطه
كرده و شامل هر دو عوامل طبیعی و انسانساخت میشود .انسان همچون تمام گونههاي دیگري كه
اكوسیستم جهانی را تشكیل دادهاند ،همیشه در فعل و انفعاالت متقابل با محیطزیست خود و
شكلدهی به آن بوده است.
ورزش ،شامل فعالیتهایی در سطوح مختلف است .محدوده آن از افرادي كه بطور اتفاقی و به
ندرت فعالیتهاي ورزشی را انجام داده و آموزش میبینند تا ورزشكاران حرفهاي ،از باشگاههاي
كوچك تا فدراسیون هاي بینالمللی ،از رقابتهاي محلی تا مسابقات قهرمانی و رویدادهاي بزرگی
مانند بازیهاي المپیك را در بر میگیرد .ورزش كردن شامل مراتب متنوعی است از :یك سازمان
نظام یافته ،لوازم و تجهیزات ورزشی ،تداركات و حامیان مالی ،رسانهها و البته ورزشكاران و
افرادي كه یك فعالیت ورزشی را كم و بیش بصورت مشتاقانه انجام میدهند.

شکل ( :)1فعاليتها و نيازهاي ناشي از رويدادهاي ورزشي

- The Environment
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بطور بالقوه ،ورزش میتواند اثرات متنوعی ،از اثرات ناچیز گرفته تا خسارتهاي عمده ،بر
اكوسیستمها ایجاد كند .اساساً مقیاس و اهمیت اثر ایجاد شده به نوع و ابعاد رویداد ورزشی وابسته
است.

شکل ( :)2اثرات بالقوه رويدادهاي ورزشي بر محيطزيست

انواع اثرات ایجاد شده توسط رویدادهاي ورزشی ،بدین قرار میباشند:
الف) اثرات كوتاهمدت

اثرات كوتاهمدت در هنگام مسابقات رخ میدهند .بطور مثال؛ آلودگی صدا یا آلودگی هواي محلی،
ناشی از یك رویداد ورزشی خاص ،جزو اثرات كوتاهمدت هستند.
ب) اثرات بلندمدت

اثرات بلند مدت پس از پایان یافتن مسابقات نیز ادامه دارند؛ این اثرات میتوانند ناشی از تجهیزات
یا زیرساختهاي باقی مانده باشند .همچنین افت كیفیت خاک نیز از جمله اثرات بلندمدت به شمار
میآید.
پ) اثرات مستقیم

اثرات مستقیم توسط تجهیزات و افرادي كه بطور مستقیم در رویدادهاي ورزشی حضور دارند،
ایجاد میگردند.
ت) اثرات غیرمستقیم

اثرات غیرمستقیم ناشی از زیرساختهاي جدید ایجاد شده براي مسابقات میباشند ،اما بطور
مستقیم به فعالیتهاي ورزشی مرتبط نیستند .بطور مثال؛ جادهها و پلهاي جدید.
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كاهش جاذبههاي یك ناحیه و فشار انسانی قابل مالحظه بر روي آن ( بطور مثال؛ بواسطه افزایش
گردشگري) ،نیز شامل اثرات غیرمستقیم میگردد.
در هر صورت ،سه نوع از اثرات بطور ویژهاي با رویدادهاي ورزشی در ارتباط میباشند:
 تمركز زیاد افراد در زمانی كوتاه و در مكانی محدود؛

 افزایش فعالیتهاي ورزشی در زمان و مكان (هر مكانی كه در گذشته داراي چنین سابقهاي
نبوده است)؛
 اثرات غیرمستقیم ناشی از ورزش ،اغلب مشابه اثرات ناشی از صنعت گردشگري میباشد.
هم اكنون افكار عمومی بر روي مسائل محیط زیستی حاصل از رویدادهاي بزرگی مانند بازیهاي
المپیك متمركز شده است ،این در حالیست كه توجه كمی به دیگر فعالیتهاي ورزشی و
رویدادهایی كه بطور منظم و توسط عده زیادي از مردم انجام میشوند ،معطوف میگردد .اثرات
رویدادهاي بزرگ مهمتر بوده و بیشتر قابل رویتاند ،اما فعالیتهاي روزانه نیز میتواند به واسطه
حضور تعداد زیادي از مردم اثرات منفی بر محیط زیست داشته باشد.
هرگاه رویدادها ،تجهیزات و اماكن ورزشی (زیرساختها ،جادهها ،جایگاههاي طبیعی و )...تشكیل
یك جاذبه توریستی را بدهند ،در آن صورت؛ ورزش میتواند با توریسم (گردشگري) در ارتباط
باشد .با آنكه اثرات محیط زیستی توریسم میتواند قابل توجه باشد ،اما متن حاضر به آنها نخواهد
پرداخت.
فهرست زیر شامل موضوعات محیط زیستی میباشد كه تا كنون چه در هنگام برگزاري رویدادهاي
ورزشی و چه در سازماندهی آنها ،شناسایی شدهاند:









حفظ تنوع زیستی
محافظت از اكوسیستمها
كاربري سرزمین و چشمانداز (طراحی منظر)
آلودگی
مدیریت منبع و پسماند
تندرستی و ایمنی
ایجاد مزاحمت
حراست از میراث فرهنگی

در ادامه برخی از موارد باال ،به اجمال بررسی میگردند.
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3ـ3ـ3ـ محافظت از اكوسیستمها
یك اكوسیستم ،مجموعهاي است پیچیده و پویا از جوامع گیاهی ،حیوانی ،میكروارگانیزمها و محیط
غیر زنده اطراف آنها و اثرات متقابلشان كه همانند مجموعه مرتبطی در داخل یك محیط فیزیكی
معین قرار گرفتهاند .تمام اعضاي اكوسیستم جهانی (كره زمین) به یكدیگر وابسته بوده و بر دیگري
اثر میگذارند .هیچ بخشی از اكوسیستم جهانی مجزا از بخشهاي دیگر نبوده ،و هیچكدام توانایی
اثرگذاري بدون تاثیر پذیري از دیگران را ندارند .اكوسیستمها در زمانهاي طوالنی تغییر میكنند،
اما این تغییر طبیعی بوده و طبق الگوهاي تكراري شناخته شدهاي رخ میدهد.
در زمان برگزاري رویدادهاي ورزشی در یك اكوسیستم ،افراد ،تجهیزات ورزشی و زیرساختهاي
مختلفی آن اكوسیستم را در بر میگیرند .بنابر این اثرات ایجاد شده زمانی بیشتر میباشند كه آن
مكان ،یك جایگاه طبیعی یا منطقهاي بكر كه در ارتباط كمتري با مخلوقات بشري بوده ،در نظر
گرفته شده باشد (شكل .)3

شکل ( :)3رده بندي وضعيت اكوسيستمها

فعالیتهاي ورزشی را میتوان از لحاظ نوع اكوسیستمی كه به عنوان مكان برگزاري بازیها در نظر
گرفته میشود ،و همچنین اثرات وارد بر آنها به دستههاي زیر تقسیمبندي كرد:
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الف) فعالیت در سیستمهاي انسان ساخت (فضاي باز و فضاي بسته)

این مورد اشاره دارد به ورزشهاي انجام شده در مكانهاي محصور و احداث شده ،همانند
استادیومها ،زمینهاي تنیس ،سالنهاي ورزشی یا استخرهاي شنا .در مناطق شهري ،اماكن ورزشی
به نوعی منشاء مزاحمت به شمار آمده و توانایی ایجاد مشكالت زیست محیطی همانند دیگر
فعالیتهاي شهري را دارا میباشند (مواد زائد ،فاضالب ،انرژي).
ب) فعالیتهاي كم اثر در اكوسیستمهاي طبیعي (دوچرخهسواري كوهستان ،سواركاري ،ورزشهاي آبي)

به فعالیتهاي ورزشی اشاره دارد كه در مناطق طبیعی و جایگاههایی كه نیاز به ایجاد تغییرات
اساسی در اكوسیستم ندارند ،انجام میشود .در این حالت ،اثر حاصل بیشتر ناشی از حضور تعداد
زیاد ورزشكارانی میباشد كه رفتارهاي آنها با محیطزیست هیچگاه دوستانه نیست.
ج) فعالیتهاي پر اثر بر اكوسیستمهاي طبیعي(پیستهاي اسكي آلپ)bobsleigh ،

به فعالیت هاي ورزشی اشاره دارد كه در مناطق طبیعی و جایگاههایی كه نیاز به ایجاد تغییرات
اساسی و یا تخریب اكوسیستم دارند ،انجام میشود .تجهیزات و استفاده كنندگان سبب ایجاد
خسارتهاي وسیعی به كل اكوسیستم میشوند.
 تخريب يا تغيير اكوسيستم يا بخشي از آن:


احداث پيستهاي اسکي (جنگلزدايي ،تغيير وضعيت شيبها)



تغيير مسير آبها



جنگل زدايي



جداسازي قلمرو جانوران بوسيله ايجاد موانع



فشرده شدن خاك



فرسايش خاك



كاهش پايداري خاك

 موقعيت تجهيزات ورزشي در /يا نزديك مناطق حفاظت شده


فشار انساني شديد ،ناشي از توسعه امکان دسترسي (ساختمانها و جادههاي جديد)

 تخريب پوشش گياهي و جانوري (كاهش تنوع زيستي)


صداي وسايل موتوري در هنگام ساخت بناهاي ورزشي



تخريب اكوسيستمهاي طبيعي يا تغيير كاربري آنها ،همچون زيستگاههاي جانوران (سيستمهاي آبي،
جنگلها ،پرچينها و ) ...



دخالتهاي انساني
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3ـ3ـ۲ـ آلودگي
آلودگی به این صورت تعریف شده است :وجود گازها ،ذرات معلق ،مواد جامد و یا مایع خطرناک،
یا مقادیر بیش از حد معمول تركیبات در اتمسفر و اكوسیستمها (آبی و خاكی) .آلودگی میتواند بر
فعالیتهاي اقتصادي اثرگذارده ،سبب افت كیفیت اكوسیستمها از جمله منابع طبیعی آنها گردد ،به
سالمت انسان آسیب وارد ساخته و ارزشهاي زیباییشناسی چشماندازها را از بین ببرد .آالیندهها
به محض ورود به محیطزیست ،توسط گیاهان ،حیوانات و در نهایت انسانها جذب میشوند ،و
سالمت این موجودات را به مخاطره میاندازند.
ورزش فعالیتی است كه پسماند (خانگی و خطرناک) تولید كرده ،مواد را مصرف میكند و میتواند
عامل بالقوه آلودگی باشد .برخی از تجهیزات و امكانات ورزشی ممكن است حاوي مواد سمی
مانند خنك كنندهها یا كلرینها (بطور مثال؛ در استخرهاي شنا) باشند.

شکل ( :)4آاليندهها در هوا ،آب و خاك رها ميشوند.

آبها (آبهاي زيرزميني و سطحي منابع بالقوه آب آشاميدني هستند)


آلودگي آبهاي زيرزميني از طريق روان آبهاي آلوده به كودها و سموم آفتكش كه در تعمير و نگهداري
تجهيزات ورزشي (مانند زمينهاي ورزشي) بکار ميروند.



دفع مستقيم مواد سمي

هوا


انتشار گازهاي ناشي از حمل و نقل (تجهيزات ساختماني ،دسترسي به مکانهاي ورزشي)

خاك
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آلودگي خاك به علت كاربرد مواد شيميايي به منظور حذف گياهان هرز و آمادهسازي زمينهاي ورزشي



آلودگي خاك از طريق مواد زائد خطرناك (صنعتي ،ساختماني)

شکل :)۵آلودگي هوا در شهر تهران

شکل ( :)۶آلودگي سواحل شمال ايران
منبع :خبرگزاري مهر
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3ـ3ـ1ـ مدیریت منبع و پسماند
منابع عبارتاند از همه عناصر ،كاالها و افرادي كه براي رفع نیازهاي مردم و كمك به ساخت و
حفاظت زیرساختها بكار میروند .پسماند؛ تمام موادي است كه استفاده مجددي از آنها به عمل
نمیآید و الزم است كه دفع شوند .بنابراین ،میتوان منابع را با جریان ورودي به یك رویداد
مقایسه كرد ،در حالیكه پسماند جریان خروجی آن رویداد میباشد .منابع و پسماندها با یكدیگر در
ارتباط میباشند .مشخص گردیده كه كاربرد منابع اغلب اوقات پسماندي تولید میكند كه میباید
تصفیه و یا دفع شود.
بهرهبرداري نادرست از منابع ،در مشكالت اكولوژیكی رایج در دنیا سهم زیادي داشته است .مقدار
انرژي و مواد خام مصرف شده توسط هر فرد بطور ثابتی رو به افزایش است كه این امر موجب
كاهش منابع موجود و افزایش پسماند میشود .منابع یا تجدیدپذیر هستند و یا تجدیدناپذیر.


منابع تجدیدپذیر

منابع نامحدودي هستند كه بدون آنکه ذخايرشان تهي شود بکار گرفته ميشوند ،بطوريکه توسط فرآيندهاي
طبيعي مانند رشد (رويش) يا بازيابي (بازسازي) به سطح قبلي خود باز ميگردند .آب ،چوب ،انرژي
خورشيدي و شيالت برخي از منابع تجديدپذير طبيعي هستند .اين منابع در حالت استفاده پايدار تجديدپذيرند،
نه در حالت استفاده بيش از حد از توان خود پروريشان .صيد بيرويه يا پاكتراشي جنگلهاي استوايي ،اجازه
بازسازي را نداده و منجر به از بين رفتن اين منابع ميشود.
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منابع تجدیدناپذیر

منابعي مانند سوختهاي فسيلي و سنگهاي معدني كه به مقادير محدودي وجود دارند و فاقد توانايي بازسازي
و توليد مجدد پس از بهرهبرداري ميباشند .بنابراين بهرهبرداري بيش از حد از آنها به تهي شدنشان در
كوتاهمدت يا بلندمدت منجر ميشود .بسياري از منابع تجديدناپذير در پوسته زمين قرار دارند و بهرهبرداري از
آنها (استخراج ،فرآيندهاي دگرگونسازي ،انتقال ،كاربرد و دفع) سبب انتشار مواد خارجي به بيوسفر ميشود،
كه اغلب براي موجودات زنده مضر هستند (همانند فلزات سنگين يا گازهاي سوختهاي فسيلي) .اكثر اين
مواد سمي از طريق دفع يا تصفيه پسماندهها ،در اكوسيستم رها گرديدهاند.

 منابع موجود ،در فعالیتهاي زیر مورد نیاز میباشند:

 تغذیه (خوردنیها ،نوشیدنیها) ،اسكان ،آبرسانی و بهداشت
 مدیریت مسابقات (خصوصاً كاربرد انرژي و آب)

 ساخت و ساز ،تعمیر و نگهداري تجهیزات و بناها
 حمل و نقل مردم و كاالها (كاربرد انرژي)

 انواع گوناگون پسماند ،گاهی در مقادیر فراوان ،تولید میشود:
 پسماند عادي مربوط به رویداد ورزشی ،ناشی از تغذیه (ظروف یكبار مصرف) یا مربوط به
اسكان

 پسماند صنعتی یا خطرناک ناشی از فعالیتهاي خاص (مانند محصوالت بكار رفته در تعمیر و
نگهداري و همچنین حمل و نقل) كه نیازمند تصفیه خاص هستند.
مشكالت مرتبط با منبع و پسماند در رویدادهاي ورزشي



استفاده بيش از حد از آب ،در مقايسه با مقادير آب موجود (كه سبب وارد آمدن فشار به منابع ميشود)



انرژي توليد شده با استفاده از منابع تجديدناپذير (ذغال سنگ ،سوختهاي فسيلي و ) ..



حمل و نقل با كاربرد سوختهاي فسيلي
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مقادير بيش از حد پسماند (خانگي و خطرناك) بطوريکه مديريت محلي ،در جمعآوري ،انتقال و تصفيه
كامل پسماندهها ،ناتوان هستند.



تصفيه نامناسب پسماند سمي مختص به يك ورزش يا تجهيزات و بناها ،توان توليد آلودگي را دارا
ميباشد.
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آب
واقعيت اين است كه:
ـ آب مایه حیات انسان است و براي بقا و توسعه زندگی ضروري است و داراي هیچ جایگزینی
نیز نمیباشد .ممكن است براي منابع طبیعی مانند بنزین و چوب جایگزینهایی وجود داشته باشد،
اما هیچ جایگزینی را براي آب نمیتوان متصور بود .اگر چه آب منبعی تجدیدشدنی است و 57
درصد سطح زمین را آب پوشانده است ،اما تنها  3درصد آب موجود در زمین شیرین است .از این
مقدار /995 ،درصد به صورت یخهاي قطبی است كه استخراج آن به ضرر طبیعت خواهد بود و
تنها  0/003درصد قابل دستیابی و مصرف است .نزوالت آسمانی ،نامین كننده آب شیرین زمین
هستند كه بخشی از آن در زمین نفوذ میكند و سفرههاي آب زیرزمینی را تشكیل میدهد و بخشی
دیگر به صورت نهر و رودخانه بر روي زمین جاري میشود كه بیشتر آنها در نهایت به دریا
میریزند.
امروزه حدود 517میلیون نفر در جهان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند و دو میلیارد و پانصد
میلیون نفر نیز از آب آشامیدنی و سالم محرومند .بیش از  00درصد از جمعیت جهان نیز در
مناطقی زندگی میكنند كه بحران آب در آنجا جدي است .همچنین ،یك پنجم ذخایر سفرههاي
آب زیرزمینی در جهان خشكشده است .برآوردها نشان میدهند كه اگر الگوي مصرف آب ،سطح
مصرف كنونی و میزان هدر رفت فعلی تغییر نكند ،در سال  070از هر سه نفر ،دو نفر دچار
كمبود آب خواهند شد و همگی با خطر خشكسالی مواجه خواهیم شد.
ـ  57درصد سطح زمین را آب فرا گرفته است اما  97درصد این آبها شور است .فقط  3درصد از
آبهاي سطح زمین شیرین است و بیشتر آبهاي شیرین روي زمین یخ زده است و ما فقط از كمتر از
 6درصد این آبها میتوانیم استفاده كنیم.
ـ آب از منابع طبیعی تجدید شونده است .یعنی به طور مداوم در طبیعت در حال تولید است.
نزوالت آسمانی تامین كننده آب شیرین هستند ،بخشی از آب باران در زمین نفوذ میكند و
سفرههاي آب زیرزمینی را تشكیل میدهد .بخشی بر روي زمین جاري میشود و جویبارها و نهرها
و رودخانهها را میسازد .آب بیشتر رودخانهها نهایتاً به دریا میریزد.
ـ میزان آب تولید شده در طبیعت تقریباً ثابت است ،اما جمعیت مصرف كننده آب روز به روز
بیشتر میشود .یكی از مشكالت انسان در آینده ،مشكل آب خواهد بود .همین حاال هم در
كشورهاي كم آب ،مثل كشورهاي خاورمیانه ،یكی از علل جنگ و جدال ،دسترسی به آبها و
رودخانهها است.
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ـ گاهی اوقات كم آبی به كمبود آب مربوط نمیشود ،بلكه سوء مدیریت سیاستگذاران،
برنامهریزان ،مجریان و همچنین استفاده نادرست بهرهبرداران ،بحران آب را ایجاد مینماید.
ـ انسان با برداشت بیحد و حساب از منابع آب زیرزمینی و یا با تلف كردن آب در انواع مصارف،
یعنی مصارف خانگی و شهري ،كشاورزي و صنعتی ،موجب از بین رفتن این موهبت میشود.
ـ انسان از طریق باعث كاهش منابع آبی میشود:
یكی از طریق جنگلها و پوشش گیاهی زمین كه از ذخیرهسازان آبهاي زیرزمینی هستند ،و دیگر از
طریق برداشت بیاندازه آب همراه با آلوده كردن منابع آبی .افزایش جمعیت در هر دو مورد اثر
تشدید كننده دارد.
ـ آبهاي سطحی از طریق فعالیتهاي مختلف انسان به طور مستقیم و غیرمستقیم آلوده میشود.
ـ آلودگی مستقیم با وارد كردن فاضالبهاي خانگی و صنعتی و پسابهاي كشاورزي و انواع زباله
به آب رودخانهها و دریاها ،و آلودگی غیرمستقیم با فعالیتهاي صنعتی آلوده كننده هوا كه منجر به
بارش بارانهاي اسیدي میشود ،ایجاد میگردد.
ـ آبهاي زیرزمینی نیز از طرق مختلف در معرض آلودگی هستند:
نشت نفت و بنزین از مخازن زیرزمینی ،نفوذ شیرابه زباله در مكانهاي جمعآوري زباله ،نفوذ
كودها و سموم كشاورزي همراه با آب آبیاري زمینهاي كشاورزي و نفوذ فاضالبهاي خانگی،
منابع زیرزمینی آب را آلوده میكنند.
ـ فاضالبهاي صنعتی و كساورزي و خانگی حاوي مواد خطرناكی هستند كه میتوانند زندگی
انسان و دیگر جانوران را دچار مخاطره كنند.
ازت و فسفر موجود در كودهاي شیمیایی ،سرب موجود در بنزین ،جیوه و دیگر عناصر شیمیایی
موجود در فاضالب صنعتی و میكروبها و انگلهاي شیرابه زبالهها چنانچه وارد آبهاي مورد
استفاده انسان شوند ،منجر به بیماریهاي خطرناک و گاهی غیر قابل درمان میشوند .انواع سرطان از
جمله بیماریهایی هستند كه مواد شیمیایی در ایجاد آنها دخالت دارند .بیماریهاي وبا ،حصبه ،اسهال
خونی و بسیاري بیماریهاي عفونی دیگر از طریق آب آلوده منتقل میشوند.
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نکاتي در رابطه با مصرف آب
استاندارد سرانه بینالمللی مصرف آب ،روزانه  670لیتر است كه در بسیاري از مناطق جهان،
مصرف واقعی بسیار بیشتر است.
استفاده از آب آشامیدنی براي استحمام ،شست و شوي خودرو و آبیاري باغچه نادرست است.
حتی در كشورهاي توسعه یافته نیز برخی مردم ترجیح میدهند از آب آشامیدنی با كیفیت ،به جاي
آب بازیافتی براي موارد غیرضروري مانند شست و شوي خودرو یا آبیاري باغچهها استفاده كنند.
بازیافت آبهاي سطحی شهري میتواند مانع از كاهش ذخایر آب زیرزمینی شود .براي مثال ،در شهر
تاكسون در ایالت آریزونا از طریق آبیاري زمینهاي گلف توسط آب بازیافتی ،ساالنه میلیونها
مترمكعب آب صرفهجویی میشود .در برخی كشورها ،بكارگیري مجدد فاضالبها ،سیاست ملی
اعالم شده و از فاضالبهاي شهري براي آبیاري محصوالت كشاورزي استفاده میشود .در شهر
كانبرا (پایتخت استرالیا) آب مربوط به بارندگی شهري براي آبیاري فضاهاي سبز ،جمعآوري و
ذخیره میشود .همچنین ،آب جمعآوري شده در مخازنی كه در پشتبامها قرار گرفته براي اموري
چون شست و شوي خودرو بكار برده میشود.
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مصرف زیاد آب گرم عالوه بر هدر رفت آب ،سبب اتالف انرژي و آلودگی هوا میشود .زیرا براي
گرم كردن آب به مواد سوختی نیاز است و سوختها و نیروگاههاي تولید كننده برق از آالیندههاي
اصلی هوا و از عوامل بارش باران اسیدي هستند.
براساس بررسیهاي صورت گرفته ،هر  600اصله درخت بالغ ساالنه حدود هشت هزار گالن آب
باران را ذخیره میكنند.
براساس گزارش فائو ،در سال  063میالدي به طور میانگین در جهان  790میلیمتر باران باریده كه
این مقدار در ایران به طور میانگین  10میلیمتر بوده كه كمتر از یك سوم میانگین بارش جهانی
است .در واقع به جز حاشیه نازک شمالی كشور كه ریزش باران در آنجا باالتر از متوسط جهانی
است ،در سایر نقاط ایران ریزش باران به شدت پایین است و در حدود  91درصد از سطج كشور
است ،میزان بارش سالیانه كمتر از  00میلیمتر مربع است.
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هوا
واقعيت اين است كه:
ـ زمین و ساكنان آن در اقیانوسی از هوا شناور هستند .هوا به صورت الیهاي ضخیم به ضخامت
 10تا  600كیلومتر دور زمین را فرا گرفته است .به این الیه هوا ،اتمسفر گویند.
ـ بدون هوا هیچ موجودي قادر به زندگی نیست .تنها برخی از باكتريهاي بیهوازي میتوانند دور
از هوا به زندگی ادامه دهند .همین باكتريها نیز از تخمیر سایر مواد آلی و استفاده از اكسیژن آنها
به حیات ادامه میدهند.
ـ  99درصد هوا از ازت و اكسیژن تشكیل شده است .الیه هوا عالوه بر آنكه منبع اكسیژن است ،از
جنبههاي دیگر نیز بسیار با ارزش است .بدون هواي اطراف زمین ،توزیع گرما دچار اختالل
میشود .بدون هوا ارتعاشات صدا به خوبی منتقل نمیشود و زمین در سكوت فرو خواهد رفت.
بدون هوا زمین در معرض اشعه مهلك خورشیدي قرار گرفته و از حیات تهی خواهد شد.
ـ هر گونه تغییر در ویژگیهاي فیزیكی و شیمیایی عناصر تشكیل دهنده هوا موجب آلودگی آن
میگردد .بسیاري از فعالیتهاي انسان به سبب وارد كردن مواد و تركیبات مختلف به هوا موجب
آلودگی آن میشود.
ـ افزایش جمعیت ،توسعه شهرها ،افزایش وسایط نقلیه ،توسعه صنعت و استفاده از سیستمها و
دستگاههاي نامناسب صنعتی ،قطع جنگلها و بسیاري عوامل دیگر سالمت هوا و به تبع آن سالمت
انسان و دیگر موجودات كره زمین را به خطر انداخته است.
ـ آلودگی هوا گاهی نیز از منابع طبیعی است ،فعالیت آتشفشانها ،آتشسوزي خود به خودي
جنگلها ،تخمیر مواد در طبیعت ،گازهاي خارج شده از چشمههاي معدنی و گرده گیاهان
حساسیتزا نیز هوا را آلوده میكنند .اما بیشتر آلودگی هوا در نتیجه فعالیتهاي انسان صورت
میگیرد.
ـ كارخانههاي صنعتی و نیروگاهها با مصرف سوختهاي فسیلی (نفت ،بنزین ،گازوئیل) و تولید
دود و غبار و گازهایی مانند مونو اكسید كربن ،گاز دي اكسید گوگرد ،اكسیدهاي ازت و گازهاي
دیگر هوا را آلوده میكنند.
ـ سوختهاي مورد استفاده در خانهها و اماكن شهري براي پخت و پز ،گرم كردن هواي محیط و
گرم كردن آب ،موجب ورود مقدار زیادي مونو اكسید كربن و دود و دیگر گازها به هوا میشود.
ـ وسایل نقلیه موتوري از قبیل خودروهاي سواري ،موتورسیكلت ،مینیبوس ،اتوبوس ،هواپیما و
كشتی از آلوده كنندگان هوا هستند.
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ـ اتومبیلهاي فرسوده كه عمر متوسط آنها  61سال است ،نزدیك به نیمی از مصرف بنزین و انتشار
آالیندهها را به خود اختصاص دادهاند.
ـ مهمترین ماده آلوده كنندهاي كه از طریق اتومبیلهاي بنزینی در هوا منتشر میشود ،سرب است.
سرب فلزي است بسیار سمی كه براي انسان خصوصاً براي كودكان عوارض خطرناكی ایجاد
میكند .پایین آمدن ضریب هوشی و مشكالت گفتاري و رفتاري از جمله این عوارض هستند.
ـ مواد تبخیر شونده موجود در رنگها ،چسبهاي موكت و كاغذ دیواري ،براق كنندهها ،خوشبو
كنندهها ،حاللها ،پاک كنندهها ،انواع اسپري ،سموم كشاورزي ،حشرهكشهاي خانگی و غیره
موجب آلودگی هوا خصوصاً در محیطهاي بسته مانند خانهها ،كالسهاي مدارس ،رستورانها و
غیره میشوند.
ـ از حدود  6تا  70كیلومتري باالي سطح زمین الیهاي نامرئی به نام الیه ازن وجود دارد كه مانع
رسیدن اشعه خطرناک خورشید (به خصوص اشعه ماواءبنفش) به زمین میشود.
ـ قوطیهاي اسپري از قبیل :حشرهكشها ،خوشبو كنندهها ،گازهاي یخچال و كولرهاي گازي
حاوي گازهایی هستند كه این گازها پس از انتشار در هوا باال رفته و پس از رسیدن به الیه ازن
تجزیه میشوند و الیه ازن را تخریب میكنند.
اتمسفر یا جو ،الیهاي از هوا در باالي كره زمین است كه از گازهاي مختلفی تشكیل شده است.
جو داراي یك الیه محافظتی است كه به طور عمده از اوزون تشكیل شده است .این نوار نازک آبی
رنگ ،حیات زمین را تضمین میكند .ضخامت این الیه بسته به دماي هوا متفاوت است و در استوا
 7كیلومتر و در قطب  67كیلومتر می باشد .الیه ازون مانع از تابش اشعه زیانبخش فرابنفش
خورشید میشود .این اشعه میتواند انواع سرطان به ویژه سرطان پوست را در انسان ایجاد كند.
بكارگیري موادي چون كلرو فلویورو كربنها در اسپري و یخچالها و كپسولهاي اطفاي حریق،
براي اولینبار در دهه هشتاد میالدي منجر به كاهش چشمگیر ضخامت الیه ازون شد كه از آن به
عنوان سوراخ شدن الیه ازون یاد میشود .با سوراخ شدن الیه اوزون ،سرطان پوست بیشتر رواج
یافته كه بیشتر افراد داراي پوست سفید و روشن را مبتال میسازد .تخریب الیه اوزون سبب كاهش
تولیدات كشاورزي ،نابودي زنجیره غذایی در اقیانوسها ،تغییرات آب و هوایی و از بین رفتن
سالمت انسان در اثر ابتال به سرطان پوست ،آب مروارید ،بیماریهاي چشمی ،تخریب سیستم ایمنی
و  ...میشود.
گاز فلویورو كربن در گاز یخچال ،كولر گازي ،شارژ كولر خودرو و همچنین ،قوطیهاي اسپري
مانند ادكلنها ،خوشبو كنندهها و حشرهكشها مورد استفاده قرار میگیرد و هنوز هم در برخی
كشورهاي در حال توسعه استفاده میشود .این گاز كه حدود  600سال زمان الزم است تا تجزیه
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شود ،پس از انتشار در هوا باال میرود و الیه اوزون را تخریب میكند .به كشورهاي در حال
توسعه تا سال  060فرصت داده شده بود تا تولید كلروفلویورو كربن را متوقف كنند ،با این حال
هنوز این ماده تولید و در بازار سیاه به فروش میرسد.
ـ نفوذ بیش از اندازه اشعه ماوراءبنفش به زمین بر اثر تخریب الیه ازن ،باعث بروز سرطان پوست،
تضعیف دستگاه دفاعی بدن ،بیماریهاي چشمی ،كاهش محصوالت كشاورزي و كاهش جمعیت
آبزیان میشود.
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خاك
واقعيت اين است كه:
ـ خاک یكی از اجزاي مهم محیطزیست است .خاک ،زیستگاه و پایگاه موجودات خشكیزي و
جوامع انسانی و همچنین مهمترین منبع غذاي انسان و دیگر جانوران است.
ـ گیاهان با ریشههاي خود آب و مواد غذایی خاک را جذب كرده و با كمك نور خورشید غذا
میسازند و رشد میكنند .گیاهان خوراک جانوران شده و بسیاري از آن جانوران خود خوراک
جانوران دیگر میشوند .فضوالت و بقایاي جانوران پس از رسیدن مجدداً مواد عذایی خاک را
میسازند.
ـ تشكیل خاک طی مدتهاي طوالنی (قرنها) و در شرایط خاص و تحت تاثیر عوامل ویژهاي
انجام میشود.
ـ تولید محصوالت بیشتر براي تامین غذاي جمعیت روزافزون جهان مواد غذایی خاک را به
سرعت مصرف میكند؛ انسان براي جبران این مواد ،ناچار به افزودن كود به زمین میگردد.
ـ باقی مانده كودهاي شیمیایی در اراضی كشاورزي با آب آبیاري شسته شده و وارد منابع آب
میشود.
ـ افزایش جمعیت همراه با بكارگیري روشهاي نادرست بهرهبرداري از منابع طبیعی موجب
تخریب خاک میشود .قطع جنگلها ،چراي بیش از حد دام در مراتع طبیعی و كندن بوتهها براي
مصرف سوخت ،سبب لخت شدن سطح خاک میشود ،و از آنجاكه خاک بدون پوشش گیاهی در
برابر آب و باد آسیبپذیر است ،قشر حاصلخیز آن توسط آب شسته شده و یا همراه با باد برده
میشود.
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جنگل
واقعیت این است كه:
ـ زندگی بر روي كره زمین با گیاهان آغاز شد .در ابتدا بر روي كره زمین به علت وجود گاز
كربنیك هیچ جانوري وجود نداشت .میلیونها سال پیش از پیدایش گیاهان و درختان و با تبادل
گاز كربنیك و اكسیژن توسط آنها ،به تدریج زمینه مساعد براي زندگی حیوانات بر روي كره زمین
فراهم شد.
ـ حیات جانداران بر روي زمین از بركت وجود جنگل و درخت و پوشش گیاهی زمین است.
ـ جنگلها و گیاهان كارخانه اكسیژنسازي هستند .درخت هنگام عمل غذاسازي مقدار زیادي گاز
كربنیك از هوا گرفته و در عوض اكسیژن پس میدهد .به جنگلها دستگاه تنفس یا ششهاي كره
زمین نیز میگویند .هر درخت ساالنه بالغ بر  1كیلوگرم گاز كربنیك مصرف میكند.
ـ درختان تنظیم كننده حرارت محیط هستند .شدت گرماي تابستان و سرماي زمستان را كاهش
میدهند.
ـ در زمینهاي جنگلی و زمینهایی كه داراي پوشش گیاهی هستند ،آب باران به سرعت جذب
شده و به اعماق زمین میرود و در سفرههاي آب زیرزمینی ذخیره میشود.
ـ جنگل محافظ خوبی براي خاک به حساب میآید .قطع درختان ،خاک را در معرض شستشو به
وسیله آب یا فرسایش توسط باد قرار میدهد.
ـ یكی از عوامل نابودي جنگلها افزایش جمعیت است .هم از طریق نیاز روزافزون به چوب و
كاغذ و دیگر فراوردههاي جنگلی و هم از طریق تبدیل جنگلها به زمینهاي كشاورزي یا
ساختمان و جاده و كارخانه
ـ درختان در مناطق شهري نیز از عوامل اصلی زیبایی محیط ،تلطیف و تصفیه هوا ،جلب پرندگان،
تولید میوه و دیگر محصوالت هستند.
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زباله
واقعيت اين است كه:
ـ انسان مواد مختلفی را با سختی از طبیعت بدست میآورد و به آسانی تبدیل به مواد زاید یا زباله
نموده و سعی میكند با دور ریختن آنها از شر آنان خالص شود.
ـ امروزه میزان زباله تولیدي بشر به اندازهاي زیاد است كه دیگر نمیتوان امید داشت كه در زمان
مناسب و معقولی تبدیل به مواد قابل استفاده شوند و یا مورد استفاده مجدد قرار گیرند.
ـ تولیدات انسان در اكوسیستم جهانی ،بسیار سریعتر از پوسیدگی و امحاي آنها در این سیستم
است ،در نتیجه تجمع زیادي از مواد و آلودگیها به وجود میآید كه براي بازیافت ،نیاز به زمان
طوالنی دارد .برخی مواد مانند شیشه و پالستیك قرنها در طبیعت باقی میمانند .طبق تحقیقات
دانشگاه پنسیلوا نیاي آمریكا ،یك كیسه پالستیكی براي تجزیه شدن در شرایط طبیعی به 0-60
سال زمان نیاز دارد .این مدت براي یك بطري پالستیكی نوشابه  070سال است.
ـ فقط در شهر تهران ساالنه حدود

میلیون تن زباله تولید شده كه براي دفن آن ناچار به هزینه

كردن مبلغ  56میلیارد ریال میباشیم.
ـ زبالههاي پالستیكی از معضالت محیطزیستی زمان ما هستند .استفاده از كیسههاي نایلونی
راحتتر از پاكتهاي كاغذي است ،اما؛ اوالً پالستیك غیرقابل تجزیه بوده و صدها سال در طبیعت
باقی میماند و ثانیاً پالستیكها از نفت به دست میآیند و نفت از منابع غیرقابل تجدید است.
ـ مواد غذایی كه با زحمت فراوان و مصرف مقادیر زیادي منابع تولید میشوند گاهی به دلیل
استفاده نادرست فاسد شده و به سطلهاي زباله ریخته میشوند.
ـ انباشتن زباله در كوچهها و خیابانها موجب ازدیاد جمعیت موشها و حشرات موذي و نهایتاً
باعث انتشار انواع و اقسام بیماريها میشود و عالوه بر آن چهرهاي زشت براي محل زندگی و كار
و رفت و آمد ایجاد میكنند.
ـ ارایه كاال با بستهبندي زیاد و بزرگ در فروشگاهها و نیز ،قرار دادن اجناس در كیسههاي
پالستیكی نوعی احترام به مشتري تلقی میشود ،در نتیجه استفاده زیاد و گاه بیمورد از كیسههاي
پالستیكی در حال تبدیل شدن به یك بحران جدي محیطزیستی است .براساس اطالعات منتشر
شده در نشنال جیوگرافیك ،همه ساله حدود  700میلیارد تا  6تریلیارد كیسه پالستیكی در سراسر
جهان تولید و مصرف میشود كه تنها  6درصد از این پالستیك ،بازیافت میشوند .بسیاري از
كیسههاي پالستیكی ،از زبالهدانیها به آبهاي جاري و در نهایت به اقیانوسها وارد میشوند .در هر
كیلومتر مربع آب اقیانوسها حدود  01هزار قطعه پالستیك شناور است كه همه ساله موجب مرگ
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حدود  6میلیون پرنده دریایی و حدود  600هزار پستاندار آبزي (نظیر دلفینها و  )...و حیوانات
مختلف از  00گونه مختلف میشود .مشكل اینجاست كه هنوز روش موثر و مقرون به صرفهاي
براي جمعآوري و كنترل این مقدار زباله پالستیكی پیدا نشده اشت و بازیابی كیسههاي پالستیكی
بسیار گران و هزینهبر است .هزینه تقریبی بازیافت هر تن كیسه پالستیكی حدود  0000دالر برآورد
شده است .در حالیكه همین مقدار پالستیك ،بعد از بازیافت تنها  3دالر ارزش خواهد داشت.
میزان برگشتپذیري به طبیعت در انواع زبالهها متفاوت است .در جدول زیر زمان برگشتپذیري
در چند نوع زباله ارائه شده است:
جدول ( :)1مدت زمان الزم براي تجزيه زبالهها و بازگشت به چرخه مواد در طبيعت
نوع زباله

6

مدت زمان برگشت به طبیعت

سال

پوست موز و هستههاي سیب
ته سیگار

بیش از سال

3

كیسههاي پالستیكی

 60تا  0سال

0

قوطیهاي كنسرو (آلومینیومی)

 70تا  600سال

بازمصرف ()Reuse
كامپیوترها ،لپتاپها ،گوشیهاي تلفن همراه ،هارددیسكها ،تلویزیون ،ضبط صوت ،رادیو،
مانیتور ،اسباب بازیهاي برقی و سایر وسایل الكترونیك حاوي مواد شیمیایی سمی و خطرناكی
مانند سرب ،جیوه و سایر فلزات سنگین هستند كه پس از پایان عمر مفیدشان و با ورود به طبیعت
به دشمن محیطزیست و سالمت انسان تبدیل میشوند و میتوانند باعث شیوع بیماریهاي مختلفی
چون كمبود آهن ،آسیبهاي مغزي ،بیماریهاي كبدي و انواع سرطانها شوند .در برخی كشورها به
جاي اسقاط و دور ریختن این وسایل ،تمهیداتی اندیشیده شده تا این وسایل در اختیار گروههاي
كم درآمد و یا در مسیر بازیافت قرار گیرند .در كشور ژاپن در هنگام فروش كاالهاي الكترونیكی،
مبلغی به عنوان بازیافت دریافت میشود و تنها در صورت اسقاط و بازیافت كاالي الكترونیك ،آن
مبلغ به فرد بازگردانده میشود .از اینرو ،مردم تمایل دارند تا این مواد را به شكل صحیح آن
بازیافت كنند .در آمریكا هم  70تا  70درصد كامپیوترهاي مستعمل ،مانیتورها و صفحات مدارات
الكترونیك به كشورهاي چین ،پاكستان و هند فرستاده میشود.
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بازيافت (:)Recycle
بازیافت زباله عالوه بر كاهش تولید زباله ،اشتغالزایی را نیز به دنبال دارد .امروزه از طریق بازیافت
مواد ارزشمند موجود در زبالهها مانند فلزات ،پالستیك ،كاغذ و مواد آلی (و تبدیل آن به كود)
میتوان سود سرشاري كسب كرد .به همین دلیل از زباله به عنوان طالي كثیف یاد میشود .معموالً
بازیافت فلزات به دلیل قیمت باال ،با سود قابل توجهی همراه است و از كاهش منابع تجدیدناپذیر
هم جلوگیري میشود .براي مثال ،براي تولید هر تن آلومینیوم 0 ،تن سنگ معدن و  5تن زغال
سنگ و قیر الزم است و بازیافت زبالههاي آلومینیومی كه در قوطیهاي نوشابه ،بشقابها،
چارچوب پنجرهها و  ...وجود دارد ،عالوه بر سود اقتصادي سبب میشود كه بیش از  90درصد
انرژي كمتري در مقایسه با تولید آن از سنگ معدن صرف شود و آلودگی مرحله تولید آن نیز 97
درصد كمتر است .بازیافت شیشه هم از اهمیت محیط زیستی و اقتصادي زیادي برخوردار است.
زیرا كیفیت شیشه بازیافتی در اغلب موارد مشابه شیشه اولیه است و بازیافت از كیفیت آن
نمیكاهد .بطري و ظروف شیشهاي تا  6000سال دیگر هم به روي زمین باقی میمانند .براي تولید
شیشه باید مقدار زیادي شن و ماسه از زمین استخراج شود كه نیازمند صرف مقدار زیادي انرژي
(حدود  0 00كیلوكالري) و آب است .تهیه شیشه از شیشه بازیافتی در مقایسه با تهیه آن از مواد
اولیه ،آلودگی آبها را تا  70درصد و آلودگی هوا را تا  0درصد كاهش میدهد .همچنین ،ذوب هر
تن شیشه منجر به صرفهجویی  600تن نفت میشود .تفكیك و جدا كردن انواع ظروف شیشهاي از
زبالههاي منزل ،گام بزرگی در جهت بازیافت شیشه است.
انرژي الزم براي بازیافت زباله خیلی كمتر از انرژي مورد نیاز براي تولید محصوالت جدید از مواد
خام است .براي مثال ،انرژي الزم براي تولید یك كیلوگرم الستیك نو ،سه برابر انرژي مورد نیاز
براي تولید یك كیلوگرم الستیك بازیافتی است .همچنین ،براي تهیه هر تن كاغذ از چوب 000
هزار لیتر آب مصرف میشود ،در حالیكه براي تهیه آن از كاغذ باطله 6700 ،لیتر آب كافی است.
تهیه كاغذ از كاغذهاي بازیافتی 30 ،تا  77درصد انرژي كمتري نیاز دارد و  97درصد آلودگی
كمتري ایجاد میكند .به همین دلیل  70درصد كاغذ تولید شده در كشورهاي توسعه یافته از
كاغذهاي بازیافتی است.
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برخي از مهمترين مزاياي بازيافت:
 -6كاهش قیمت مواد
 ذخیره انرژي -3حفظ طبیعت
 -0اشتغالزایی
 -7سود اقتصادي

عناصر و مواد تشکيل دهنده و قابل بازيافت گوشي تلفن همراه

نکاتي درباره بازيافت زباله
با جداسازي روزنامهها و كاغذهاي باطله و دفترچهها و كتابها از سایر زبالهها و بازیافت كاغذ ،از
قطع درختان جلوگیري میشود .تهیه هر تن كاغذ نیازمند قطع  65اصله درخت است .بازیافت
كاغذ به منظور تولید خمیر كاغذ و الیاف ارزشمند انجام میگیرد و بازیافت هر تن آن میتواند زمینه
اشتغال را براي  7نفر فراهم كند.
به كمك بازیافت ،مساحت كمتري از زمینها به زبالهدانی تبدیل میشود.
بازیافت نخالههاي ساختمانی موجب حفظ كوهها و معادن میشود.
الستیكها و به ویژه تایر اتومبیل در صنعت امروز جهان به مقدار زیادي بازیافت میشود .از
الستیكهاي خرد شده در كفسازي زمینهاي ورزشی ،پاركینگ اتومبیلها و روكش آسفالت
خیابانها استفاده میشود.
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موارد قابل استفاده و كاربرد مجدد از كاالهاي بازيافتي

شکل ( :)۷انواع سطلهاي تفکيك زباله قابل استفاده در سطح شهر و مجموعههاي ورزشي
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3ـ3ـ۹ـ تندرستي و ایمني
مخاطرات محیطزیستی میتوانند اثرات بسیاري بر سالمتی موجودات زنده داشته باشند .این
خطرات ممكن است از لحاظ نوع ،شدت و مقدار ،بسته به نوع مخاطراتی كه مردم در معرض آنها
قرار میگیرند ،سطح تاثیرگذاري آنها و تعداد افرادي كه در معرض قرار گرفتهاند ،متفاوت باشند.
اغلب اوقات ،حضور در طبیعت به مردم كمك میكند تا هنگام انجام تمرینات ورزشی لذت برده و
احساس خوشبختی كنند .در یك منطقه تخریب شده از لحاظ اكولوژیكی ،انجام ورزشهاي معین
اگر غیرممكن نباشد ،دشوار است .یك محیط ناسالم عالوه بر آنكه به ورزشكار آسیب میرساند،
بلكه مانعی است بر سر راه انگیزههاي فردي براي اولویت بخشیدن به انجام تمرینات ورزشی .اگر
محل انجام ورزش نامناسب باشد ،بر انجام تمرینهاي ورزشی در فضاي باز ،اثر نامطلوب
میگذارد .مانند :پیادهروي در شهرهاي آلوده به مه ـ دود یا قایقرانی در آبهاي آلوده به عوامل
باكتریایی.
منابع بالقوه ایجاد مشكالت تندرستي



عدم دسترسي به آب آشاميدني سالم و كيفيت پايين آب آشاميدني



عدم رعايت اصول اوليه بهداشت



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



ورزشهاي آبي در آبهاي آلوده (آاليندهها ،باكتريها ،مواد شيميايي سمي ،آفتكشها و )...



ورزش در مناطق آلوده (توسط پسماندههاي سمي ،بقاياي سموم آفت كش يا فلزات سنگين)



تجهيزات ورزشي خطرناك براي مردم (مانند :پيستهاي اسکي كه در اثر جنگلزدايي و قطع پوشش
گياهي ،امکان وقوع بهمن افزايش يافته است .يا استفاده از موادي كه براي انسان مضر است .همانند :مواد
خنك كننده (مبردها) يا آفتكشها) و تجهيزات ورزشي كه در شرايط نامناسبي نگهداري ميشوند.



دگرگوني و آلودگي جهاني ،بر كل اكوسفر تاثير داشته و انجام ورزش را ،اگر نه غير ممکن ،كه ناراحت
كننده ميسازد (كاهش اليه ازن ،تغيير اقليم ،آلودگي به مواد راديواكتيو ،انباشت سموم ،آلودگي آب و
خاك و باران اسيدي)

منابع بالقوه ایجاد مزاحمت



صدا و ترافيك در هنگام مرحله ساختماني بناها و تجهيزات ورزشي



صدا و ترافيك ناشي از سازماندهي رويدادهاي ورزشي در مقياس بزرگ (بازيهاي المپيك و يا مسابقات
جهاني)



صدا و آلودگي ناشي از برگزاري جشنهاي همگاني پس از رويدادهاي ورزشي



صداي ناشي از كاربرد تجهيزات ورزشي كه در مناطق مسکوني واقع شدهاند.



آلودگي نوري ناشي از تجهيزات ورزشي (عمدتاً سبب آسيبرساني به پرندگان ميشود)
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ورزش در محیطهاي مختلفی چون فضاهاي طبیعی یا ساختمانهایی كه بدین منظور ساخته
میشوند انجام میگیرد .بیشتر ورزشها در مناطق شهري ،در فضاهاي سبز یا درون اماكن و
استادیومها برگزار میشوند .محیطزیست ،تاثیر چشمگیري بر سالمت ورزشكاران و تماشاگران
شركت كننده در رویدادهاي ورزشی دارد ،بنابراین هر چه شرایط محیط زیستی بهبود یابد ،سالمت
بیشتر آنها تضمین خواهد شد .رعایت نكات بسیاري همانند كنترل سروصدا ،برگزاري مسابقات در
ساعاتی كه هوا كمتر آلوده است و  ...در حفظ و ارتقاي این سالمت موثر است.
3ـ3ـ۹ـ3ـ اثرات بهداشتي آلودگي هوا بر انسان

شناخت رابطه بین تماس با آالیندههاي هوا و بروز بیماریهاي تنفسی به قرن شانزدهم برمیگردد.
یعنی زمانی كه توصیف روشنی از بیماریهاي تنفسی كارگران معادن ذوب فلز ارائه شد .در سال
 6500میالدي ،رامازینی 3پزشك مشهور ایتالیایی اولین كتاب خود در مورد بیماریهاي شغلی را
منتشر كرد .او در این كتاب به طور مشروح بیماریهاي ریوي ناشی از تماس با سیلیس ،پنبه ،تنباكو،
آرد و سایر مواد را شرح داد .در واقع بخش عمده آنچه ما اكنون در مورد بیماریهاي محیط زیستی
ریه میدانیم ،از مطالعه بر روي كارگرانی كه در معرض تماس با مواد محیطی بودهاند ،از زمان
انقالب صنعتی تا كنون ،حاصل شده است.
اثرات آالیندههاي هوا بستگی به غلظت آلوده كنندهها و حساسیت مردم دارد و عوارض آن به
صورتهاي زیر ممكن است بروز كند:
1ـ بيماريهاي حاد كه امکان دارد به مرگ منتهي شود.
2ـ بيماريهاي مزمن كه نتيجه آن كوتاه شدن عمر يا عدم رشد كامل است.
3ـ دگرگوني اعمال مهم فيزيولوژيك مانند تنفس ،انتقال اكسيژن بوسيله هموگلبين و دگرگونيهاي دستگاه
عصبي
4ـ عوارض ناگوار مانند احساس تحريك در مواقعي كه علت آشکاري وجود ندارد.
۵ـ احساس ناراحتي ،كاهش ديد و يا ديگر اثراتي كه ممکن است منجر به تغيير مسکن يا محل كار انسان
گردد.

بر این اساس ،انجام فعالیت بدنی و ورزش در شرایط آلودگی هوا مورد بررسی قرار میگیرد:

- Ramazzini
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3

 هواي آلوده
كیفیت هوا تحت تاثیر عوامل زیر قرار میگیرد:
 بوها

 مواد شیمیایی (تركیبات شیمیایی تبخیرشونده ،آفتكشها ،مصرف دخانیات ،مونواكسید
كربن و دي اكسید نیتروژن)

 اجزاي زیستی (قارچها ،میكروارگانیزمها و كرمهاي خاكی)

 اجزا و آلودگیهاي فیزیكی (گردوخاک) ،تشعشعات ،مواد رادیواكتیو ،ذرات قابل تنفس،
میدانهاي الكترومغناطیسی؛
مجموعه عواملی كه كیفیت هواي داخل سالنهاي ورزشی و سالمت شركت كنندگان را تحت تاثیر
قرار میدهند عبارتند از:
 متغیرهاي خارجی همچون آب و هوا ،تصفیه آب و تهویه و تصفیه هواي بیرون سالن؛

 ساختمان و عوامل مربوط به تهویه مانند طراحی ساختمان ،مصالح و نحوه طراحی و
بهرهبرداري از سیستمهاي تهویه؛

 متغیرهاي داخلی مانند طراحی داخلی ،مواد ساختمانی (رنگها ،بتونهكاريها ،چسبها،
فرشها و  )...ابزارها ،تجهیزات ،فعالیت افراد ،مدیریت آفتها ،عوامل نظافت و هر گونه
ساخت یا بازسازي داخلی.
ولیكن ،راهبردهایی همچون ساخت اماكن با مواد مناسب ،دفع مواد مضر یا محدود كردن ورود
مواد زیانبخش ،محدود كردن استفاده از آفتكشهاي خاص ،نصب سیستمهاي خروجی در
بخشهاي مختلف و رقیق ساختن هواي محیط از طریق تهویه زیاد در آن نقش دارند.
برآورد شده است كه مردم در كشورهاي صنعتی  50تا  90درصد عمر خود را در فضاهاي
سرپوشیده میگذرانند .تهویه با گرفتن هواي كهنه و جایگزین ساختن آن با هواي تازه ،به بهبود
كیفیت هوا كمك میكند .آكادمی طب ورزشی آمریكا 7 ،تا  6بار تبادل هوا در ساعت را در یك
سالن ورزشی توصیه كرده است كه این كار باید به وسیله پنكه سقفی بزرگ انجام شود .بیشتر
اماكن ورزشی ،ورودي و خروجیهاي براي گردش مناسب هوا دارند .براي مثال ،سیستم تهویه
مركزي ،هوا را از گوشه هاي سالن به سمت مركز جا به جا میكند.
كیفیت هوا به اندازهاي اهمیت دارد كه در المپیك سیدنی یك جزوه  71صفحهاي در مورد كیفیت
هوا توسط گروهی به نام «نظارت سبز بر بازيها» تهیه شد و مورد استفاده قرار گرفت.

33

 فعاليت بدني در هواي آلوده
هر چه تعداد و عمق تنفس بیشتر شود ،هواي بیشتري وارد ششها میشود .در نتیجه ذرات آالینده
بیشتري از طریق تنفس وارد خون خواهد شد .این آالیندهها موجب كاهش توانایی بدن در استفاده
از اكسیژن و اختالل در نایژهها و راههاي هوایی میشوند و به شكل خستگی ،بیحوصلگی و
بیحالی خود را نشان میدهند .تنفس آالیندهها عالوه بر پیامدهاي بیرونی و ظاهري نظیر سوزش،
خارش و قرمزي چشم ،سردردهاي مزمن ،تنگس نفس ،تهوع ،خستگی و كسالت ،درد قفسه سینه،
تپش قلب ،گرفتگی عضالنی و  ،...بر سیستمهاي داخلی بدن انسان نیز اثرگذار است .آلودگی هوا
ممكن است باعث بروز بیماریهایی نظیر آمفیزم ،برونشیت مزمن ،آسم ،بیماریهاي قلبی ،سكته،
بیماریهاي ریوي ،سرزان و  ...شود.
گازهاي سمی خارج شده از خودروها ،عامل اصلی آلوده كننده هواي شهرهاست كه با وجود ابر،
آلودگی بیشتر میشود .محققان تاكید دارند كه بدترین زمان آلودگی هنگامی است كه آسمان ابري و
خیابانها مملو از ماشین است .با برخورد نور خورشید به زمین ،هواي موجود در سطح گرم شده
به طرف باال حركت میكند و آالیندهها را با خود میبرد .آالینده ها باعث التهاب و تحریك راههاي
هوایی و ششها میشوند ،در نتیجه مخاط و بلغم بیشتري تولید میشود و عضالت كوچك احاطه
كننده راههاي هوایی با انقباض واكنش نشان میدهند ،فعالیت تنفسی افزایش مییابد و رساندن
اكسیژن به بدن مشكلتر میشود.
ورزش كردن در هواي آلوده بیش از آنكه سودمند باشد ،زیانبار است .به نظر میرسد كه در هوایی
كه آلودگی آن كمتر از متوسط است ،فعالیت بدنی ترجیح دارد ،ولی در شرایط هشدار ضروري
است كه از فعالیت بدنی اجتناب شود ،زیرا زیانهاي آن بیش از سود است .در آلودگی شدید
عالوه بر آنكه باید از تمرین اجتناب شود ،بلكه بایستی فعالیتهاي روزمره را نیز محدود كرد و در
صورت امكان در ساعات خاصی از شبانه روز (مانند صبحگاهان یا پیش از شروع ترافیك) به
تمرین پرداخت.
 تاثير انجام فعاليت بدني در هواي آلوده بر سالمت
هواي سالنهاي سرپوشیده ممكن است در اثر مصرف سیگار ،استفاده از رنگهاي زیانآور ،تهویه
نامطلوب و گردوخاک آلوده باشد و هواي اماكن روباز نیز به دلیل آلودگی هواي اطراف ،ناسالم
باشد .در هنگام فعالیت بدنی شدید ،میزان هواي مصرفی توسط ورزشكار میتواند  60تا  0برابر
افزایش یابد و ذرات معلق ،دود و فلزات سنگین را وارد بدن سازد كه در سالهاي بعد ،بیماریهاي
مزمن خطرناكی نظیر آسم را موجب شود.
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آسم به معناي افزایش حساسیت راههاي هوایی است كه در نتیجه آن ،موكوس زیادي تولید
میشود ،ناحیه متورم میگردد و عضالت منفبض میشوند .تاثیر زیانبخش آالیندههاي هوا در افراد
مبتال به آسم شدیدتر است .افراد مبتال به آسم در برابر عواملی چون خاک ،آالیندهها ،دود سیگار،
گرده گلها ،عطر ،ادكلن و  ...حساسند .آسم با سابقه ژنتیكی و آلرژيهاي فصلی ارتباط دارد.
درصد باالیی از ورزشكارانی كه عناوین جهانی و المپیك دارند مبتال به آسم ناشی از فعالیتهاي
ورزشی هستند كه به دلیل قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض آالیندههاي هوا رخ داده است .آسم
ناشی از ورزش وضعیتی است كه در آن ،فعالیت بدنی شدید باعث تنگ شدن حاد راههاي هوایی
میشود .آسم ناشی از ورزش بیشتر در كودكان و جوانان دیده میشود .فعالیتهاي شدیدي كه
كمتر از

دقیقه به طول بینجامند ،كمتر از فعالیتهاي طوالنیتر مشكل سازند .انسداد راههاي

هوایی كمی پس از توقف ورزش شروع میشود و در عرض  7تا  60دقیقه به حداكثر خود میرسد
و سپس خودبه خود بهبود مییابد .بسته به میزان تنگ شدن نایژهها ،معموال بهبودي كامل در عرض
 30تا  10دقیقه رخ میدهد .شدت آسم ناشی از ورزش ،هم به نوع ورزش و هم به محیط بستگی
دارد .هر چه ورزش شدیدتر باشد ،حمله آسم شدیدتر است؛ اگر هواي دمی سرد یا خشك باشد،
انسداد بیشتر است .عوامل محیطی مانند آب و هواي سرد ،رطوبت كم و استنشاق هواي خشك،
ذرات معلق و آالیندههاي هوا (مانند دي اكسید كربن ،اوزون و  )...در ابتال و تشدید آسم ناشی از
ورزش نقش دارند.
در بازیهاي المپیك  6970لسآنجلس تحقیقاتی انجام شد و نشان داد كه در اواسط روز معموالً
غلظت اوزون هوا به اوج میرسد و چند ساعت ادامه مییابد .معموال افزایش دماي هوا با افزایش
غلظت اوزون همراه میشود و ممكن است دچار مشكالت سیستم تنفسی شوند ،بنابراین
برنامهریزي به شكلی انجام شد كه مسابقات در ساعات اوج اوزون برگزار نشود و محل برگزاري
مسابقات نیز جایی در نظر گرفته شد كه داراي كمترین غلظت اوزون باشد.
عالیم آسم ناشی از ورزش مشابه آسم ناشی از سایر محرکها است و شامل خسخس ،تنگی
نفس ،سرفه و احساس سنگینی قفسه سینه میباشد .افراد مبتال به آسم ناشی از ورزش میتوانند در
هر ورزشی شركت كنند ،هر چند برخی ورزشها مناسب ترند .ورزشهایی كه شامل دورههاي
متناوب فعالیت هستند (مانند شنا ،ژیمناستیك ،بیسبال ،كشتی ،گلف ،پیادهروي ،دوچرخهسواري
تفریحی ،دوومیدانی) كمتر باعث ایجاد عالیم آسم میشوند .برخی ورزشكاران مبتال به آسم ناشی
از ورزش به موفقیتهاي چشمگیري دست یافتهاند :كورت گروت (شناگر و قهرمان المپیك)،
جكی جوینر – كرسی (قهرمان المپیك در دوومیدانی) ،گرگ لوگانیس (قهرمان چند دوره المپیك
در شیرجه) و پایوال رادكلیف (قهرمان ماراتن المپیك).
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اكنون به بررسی اثرات سوء عوامل مهم آلوده كنندههاي هوا در انسان میپردازیم:
ـ اثرات دي اكسید كربن یا گاز كربنیک

گازي است بیرنگ ،بیبو و با طعم كمی سوزاننده .این گاز در حقیقت سمی نیست ،ولی وجود
مقادیر زیادي از آن در هوا ،جاي اكسیژن را میگیرد و باعث ایجاد مسمومیت میشود .سهم CO2

در افزایش گازهاي گلخانهاي زمین در حدود  10درصد است .منابع افزایش دي اكسید كربن در
جهان به ترتیب شامل جنگلزدایی ،مصرف زغالسنگ ،مصرف نفت و احتراق گاز هستند.
دياكسید كربن به شكل خطرناكی وضعیت آب و هوایی جهان را تغییر میدهد .سطوح باالي
دياكسید كربن ،افزایش و تسریع روند اسیدي شدن آب اقیانوسها را در پی داشته دارد كه بخش
قابل توجهی از حیات دریایی را نابود كرده و به زنجیره مواد غذایی آسیبهاي شدیدي وارد
میسازد.
ـ اثرات مونو اكسید كربن:

مونواكسید كربن یا همان  COمعروف ،گازي است بیرنگ ،بیبو و بیطعم و به همین دلیل ،به
سرعت در هوا انتشار مییابد این گاز در اثر احتراق ناقص تولید میشود .حتی مقادیر ناچیز  COدر
هوا به دلیل تمایل فراوان به تركیب با هموگلبین خون ،میزان اكسیزنی كه باید به بافتها برسد را
كم میكند و منجر به مسمومیت ،سردرد ،ضربان شدید ،سرگیجه ،استفراغ و تشنج میشود .در
مناطق شهري ،ترافیك سبب افزایش غلظت مونواكسید كربن میشود كه میزان آن در پشت
چراغهاي قرمز و در چهارراهها به باالترین حد خود میرسد .این میزان در مناطق آلوده شهري
 600 ppmاست .میزان مرگبار مونواكسید كربن  700 ppmاست كه اگر خودرویی به مدت بیش از
 60دقیقه در گاراژ روشن بماند ،آلودگی به این میزان خواهد رسید .استنشاق فراوان مونواكسید
كربن اثراتی چون احساس خواب آلودگی ،خستگی ،كم دقتی ،تار دیدن ،افزایش ضربان قلب،
تنفس ناهماهنگ ،كما و مرگ را نیز به دنبال خواهد داشت.
میل تركیبی هموگلبین خون ،كه عامل انتقال اكسیژن به بافتهاي بدن است با مونواكسید كربن تقریباً
 00مرتبه بیشتر از میل تركیبی آن با اكسیژن است .از اینرو ،مقدار كمی از این گاز در هواي
تنفسی قادر است مقادیر زیادي از هموگلبین خون را به كربوكسی هموگلبین ،كه یك تركیب پایدار
است ،تبدیل كند و از مقدار هموگلبینی كه اكسیژن را به بافتهاي بدن میرساند بكاهد.
اكسي هموگلبین :به هموگلبینی كه اكسیژن به آن متصل است ،اكسی هموگلبین گفته میشود)Hb( .
كربوكسي هموگلبین:

به هموگلبینی كه با مونواكسید كربن تركیب شده است ،كربوكسی هموگلبین

گویند)CoHb( .
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× نكته :معموالً میانگین غلظت كربوكسی هموگلبین خون افراد سیگاري  %7و غیر سیگاريها %0/7
درصد است.
جدول ( :)2عوارض ناشي از مونو اكسيد كربن در غلظتهاي مختلف
غلظت مونو اكسيد كربن بر حسب

زمان

اثرات

۵

 22دقيقه

عکسالعمل مركز اعصاب

32

 8ساعت

كاهش تيزبيني و تيزهوشي

122

 4ـ  2ساعت

سر درد خفيف

222

 4ـ  2ساعت

احساس فشار در پيشاني يا سر درد جزئي

۵22

 4ـ  2ساعت

سر درد شديد ,ضعف و تهوع

1222

 3ـ  2ساعت

2222

 1ـ  2ساعت

جزء در ميليون

تيرگي روئت يا امکان بيهوشي ,ضربان شديد
قلب با تشنجهاي متناوب
مرگ

ـ اثرات دي اكسید گوگرد (انیدرید سولفورو):

دي اكسید گوگرد حتی در غلظتهاي بسیار كم ( )0/ ppmموجب ایجاد واكنشهایی در مغز میگردد.
تنفس هوایی كه حاوي مقادیر كمتر از  6 ppmاز این گاز باشد ،در مدت ده دقیقه ،موجب افزایش
ضربان قلب و سرعت حركات تنفسی میگردد و اگر غلظت آن اندكی بیشتر شود ( 7 ppmـ )6
ظرفیت جاري تنفسی را كاهش میدهد و گلو و مجاري تنفسی خشك میشود.
افزایش میزان دي اكسید گوگرد ،در هواي نقاط شهري و مسكونی ،بیماریهاي تنفسی ،برونشیت و
سرطان ریه را موجب گردیده و در غلظتهاي باالتر سبب مرگ و میر میشود .همچنین SO2

سبب میگردد كه سنتز  DNAمختل شده و از رشد برخی از گلبولهاي سفید خون جلوگیري كرده
و در نتیجه به سیستم دفاعی بدن آسیب وارد میسازد.
ـ اثرات اكسیدهاي ازت:

دياكسد نیتروژن براي سیستم تنفسی انسان زیانبخش است و میتواند سبب ابتال به برخی
سرطانها شود NO2 .سبب بارش بارانهاي اسیدي ،اخریب الیه اوزون و تخریب گونههاي گیاهی
میشود .نیروگاهها ،كارخانجات ،دیگهاي بخار صنعتی ،خانهها ،اماكن شهري و موتور وسایل نقلیه،
با تولید دياكسید نیتروژن ،دياكسید گوگرد و گازهاي دیگر هوا را آلوده میكنند .این گازهاي
زیانبخش در قسمت باالیی جو تجمع میكنند .انباشت این ذرات آالینده كه بیشتر در مناطق
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صنعتی جهان مشاهده میشود و ممكن است در جایی غیر از محل تولید آنها سبب بارش باران
اسیدي شود.
 NO2بیش از  NOمضر بوده و اندكی افزایش در میزان غلظت آن آسیبهاي بسیار فراوان و مهلكی
را به بدن انسان وارد میسازد .تشكیل مه ـ دود ( )Smog0یكی از آن موارد است .هنگامیكه سطح
زمین و در نتیجه هواي مجاور آن به اندازه كافی سرد شود ،مه تشكیل میگردد .زمانی كه مه تولید
شده با هواي آلوده مخلوط گردد ،تولید مه ـ دود مینماید ،كه براي سالمتی بسیار مضر میباشد.
مه ـ دود فتوشیمیایی

=

HC + NO2 + hv

شکل ( :)8تصويري از مه دود فتوشيميايي ( )Smogرخ داده در شهر پاريس

شکل ( :)۹گازهاي آالينده خروجي از اگزوز اتومبيلها زمينهساز اصلي ايجاد مه دود فتوشيميايي در شهرها
هستند
-Smoke + Fog
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ـ اثرات متان (:)CH4

دومین گاز گلخانهاي مهم متان است كه  69درصد در افزایش گازهاي گلخانهاي زمین سهم دارد.
بعضی گیاهان از قبیل برنج (شالیزارها) سبب آزادسازي مقادیر زیادي گاز گلخانهاي متان در جو
میشوند و بخش عمدهاي از گاز متان ناشی از كشتزارهاي برنج در دنیا و به ویژه شرق آسیا است.
همچنین ،علوفههاي حاوي سلولز در شكم حیوانات نشخواركننده (گاو ،گوسفند ،شتر ،بز و بوفالو)
سبب آزادسازي گاز متان در جو میشوند.
ـ اثر هیدروكربورها:

تولید مه ـ دود فتو شیمیایی ،سوزش و خارش چشم و خاصیت سرطانزایی از اثرات آنها هستند.
ـ اثر ذرات معلق و گرد و خاک:

ذرات استنشاق شده ممكن است در مجاري تنفسی اثر تحریك كننده داشته و یا در داخل ششها
نفوذ نمایند ،كه در این حالت احتمال بروز عوارضی در ششها و ایجاد اختالالتی در اعمال تنفسی
وجود دارد .از دیگر اثرات نامطلوب ذرات و گرد و غبار ،كاهش میدان دید میباشد.
گردوخاک از مواد آلوده كنندهاي است كه براي سالمت بسیار زیانبار است .گردوخاک ممكن است
ناقل میكروبها ،باكتریها ،قارچها ،گردههاي گیاهان و پشم حیوانات باشد و سبب واكنشهاي
فیزیولوژیك در برخی افراد شود و آبریزش بینی ،التهاب پوست و حمالت آسمی را در پی داشته
باشد.
ـ اثر ازن (:)O3

صرفنظر از ازنی كه به طور طبیعی در هوا یافت میشود ،این گاز یك آلوده كننده مصنوعی نیز
محسوب میشود .ازن گاز محرک دستگاه تنفسی انسان است و غلظت زیاد آن باعث خونریزي و
تورم شش میگردد .تغییر میزان ازن در هوا ،باعث تغییر اثر اشعه خورشید بر انسان میشود .باال
رفتن شدت اشعه خورشید ،باعث افزایش میزان سرطان پوستی میگردد.
میزان ازن در تابستان  0تا  7برابر بیشتر از ماههاي فصل زمستان است.
در انسان ،استنشاق ازن ،كاركرد ریوي را تضعیف میكند و موجب اختالل سیستم تنفس میشود.
این حاالت در هنگام ورزش كردن شدیدتر میشود ،چرا كه:
ـ مقدار مطلق ازن استنشاق شده افزایش مییابد.
ـ عمل تمیز كردن بینی به خطر میافتد (یعنی جذب گازها به هنگام تنفس آرام از بینی)
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ـ اثر سرب ()Pb

سرب به سرعت میتواند وارد جریان خون شود .وجود سرب در خون سبب شكسته شدن
گلبولهاي قرمز و كاهش عمر طبیعی  6 0روزه آنها میشود .در نتیجه ،تعداد گلبولهاي قرمز خون
كم میشود و كمخونی پدید میآید .سرب در بافتهایی چون عضالت ،كبد ،مغز و استخوانها
انباشته میشود .سرب در استخوانها جایگزین كلسیم میشود ،ولی چون از استحكام كافی
برخوردار نیست ،افرادي كه دچار مسمومیت سربی میشوند ،استخوانهاي شكنندهاي دارند .این
موضوع به ویژه در دوران سالمندي اثرات منفی بیشتري بر جاي خواهد گذاشت .كودكان بیشتر در
معرض خطر سرب هستند و سرب سطح هوش ( )IQآنان را به شكل چشمگیري كاهش میدهد.
ـ اثر آزبست

آزبست یا پنبهنسوز نوعی سنگ معدنی است كه براي تهیه لباسهاي ضد حریق و مواد عایق از
قبیل پشم شیشه ،لنت ترمز و صفحه كالچ مورد استفاده قرار میگیرد .این ذرات ریز آزبست در
محیط شهري در نایژهها انباشته میشوند و منجر به بیماریهاي ریوي و سرطان میشوند .به همین
دلیل در بسیاري از كشورهاي جهان استفاده از آزبست در لنت ترمز و نیز استفاده از پشم شیشه
ممنوع شده است.

شکل ( :)11آزبست ،سيليکاتي چهاروجهي است كه به شکل اليافت در ساخت عايقها بکار ميرود.

شکل ( :)12آزبستوزيس ،بيماري ناشي از مسموميت با آزبست است.
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ـ افزایش گازهاي گلخانهاي

گازهاي گلخانهاي ،گرما را به دام میاندازند و مانع برونرفت آن میشوند .مشابه همین كار توسط
شیشههاي پنجره گلخانه براي به دام انداختن گرما انجام میگیرد .بنابراین به این گازها ،گازهاي
گلخانهاي گفته میشود .گازهاي گلخانهاي عبارتند از :دي اكسید كربن ( ،)CO2متان ( ،)CH4دي
اكسید نیتروزن ( ،)N2Oهیدروفلویوروكربنها ( ،)HFCفلویوروكربنها ( )PFCو سولفور هگزا
فلوراید ( .)SF6گازهاي گلخانهاي بر اثر توسعه افراطی صنعتی انسان ایجاد میشوند .در سال 6995
توافقنامهاي به منظور كاهش تولید این گازها به نام «پیمان كیوتو »7شكل گرفت .تا سال 007
امضاي این توافقنامه اجباري شد و تا سال  617 ، 06كشور جهان ان را امضا كردند .ولی ایاالت
متحده و استرالیا از امضاي آن سر باز زدند .آمریكا باالترین سطح تولید گازهاي گلخانهاي را دارد،
ولی امضاي این توافقنامه را عامل از دست رفتن بسیاري از صنایع و مشاغل در كشورش میداند و
آن را نپذیرفته است .ایران در سال  6991به این معاهده پیوست و در سال  007آن را امضا كرد.

شکل ( :)13نمايي شماتيك از اثر گلخانهاي در اتمسفر و سطح كره زمين

- Kyoto Protocol
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ـ باران اسیدي:

یكی از مشكالت جدي محیط زیستی كه امروزه بشر در اكثر نقاط جهان با آن درگیر است ،باران
اسیدي میباشد .بارانهاي اسیدي داراي تاثیرات مخربی هستند كه عبارتند از:
آسیب به سالمت انسان و ایجاد تنگی نفس ،برونشیت ،التهاب ریه ،آنفوالنزا و سرماخوردگی،
اسیدي شدن خاک و كاهش پوشش گیاهی ،تخریب جنگلها و مراتع ،ریختن برگها ،تخریب ریشه،
فرسایش خاک و كاهش محصوالت كشاورزي ،آلودگی آب دریاچهها و رودخانهها ،نابودي
پالنكتونها ،ماهیها و جلبكها ،نابودي بسیاري از گونههاي زیستی ،خوردگی و فرسایش مواد،
وسایل ،خودروها و بناهاي تاریخی.

شکل ( :)14تصويري از نحوه شکلگيري باران اسيدي

شکل ( :)1۵تصويري از نحوه خسارت باران اسيدي به مجسمهها و سازههاي شهري
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نحوه تاثیر آلودگي هوا بر سیستم تنفسي انسان:

اكثر مواد آلوده كننده هوا روي ششها اثر شدید دارند SO2 .نسبتاً در آب محلول بوده و به سرعت
در مایع مخاطی قسمت فوقانی دستگاه تنفسی حل میشود NO2 .و  O3كمتر محلول هستند و در
نتیجه عمیقتر در شش فرو میروند .فلزات سنگین و ذرات معلق به طور عمیقتري در شش فرو
میروند .اثرات كلی آالیندهها بر سیستم تنفسی به شرح زیر است:
ـ مواد آلوده كننده هوا باعث انقباض مجاري تنفسی میشوند.
ـ مواد آلوده كننده هوا باعث فلج شدن نسوج از بین برنده باكتریهاي مجاري تنفسی میشوند.
ـ این مواد باعث تورم و رشد غیر عادي سلولهاي مجاري تنفسی میشوند.
ـ این مواد باعث از بین رفتن مژكها و چندین الیه سلولی زیرمژكها میشوند.
ـ عمل تنفس مشكل گردیده و این امر باعث میگردد تا عوامل خارجی بطور مؤثر رانده نشده و
عفونت دستگاه تنفس را سبب میشوند.
نكاتي درباره آلودگي هوا

در هنگام آلودگی هوا ،كودكان به دلیل حساس بودن مخاط بینی ،حنجره ،ناي و روده ،بیشتر در
معرض آسیب هستند .عالوه بر این ،سربی كه بعد از احتراق بنزین در هوا منتشر میشود براي
كودكان خطرناکتر از گروههاي سنی دیگر است.
هنگامی كه جو ساكن شد ،آالیندهها در نزدیكترین سطح زمین محبوس میشوند كه به آن
وارونگی دمایی میگویند .به همین دلیل ،دودكش نیروگاهها و كارخانجات بزرگ صنعتی را بلند
میسازند ،زیرا اگر آلودگی در باالتر از الیه وارونگی تخلیه نشود ،در همان سطح میماند.
كاهش استفاده از كولر گازي و اسپريها در كاهش آلودگی هوا و آسیب به محیط زیست موثر
است.
اكسیژن موجود در جو مدیون اكسیژنی است كه گیاهان تولید میكنند .براي مثال ،یك هكتار جنگل
راش ساالنه  6تن انرژي تولید مینماید كه از این میزان  9تن آن به مصرف خود جنگل میرسد و
 6تن بقیه وارد جو میشود و تداوم حیات سایر موجودات زنده را امكانپذیر میسازد.
آالیندهها و مواد زیانآور موجود در هوا موجب ایجاد فشار اكسیداتیو در بدن میشوند .از اینرو،
مصرف مواد غذایی حاوي آنتی اكسیدان بسیار ضروري است .ویتامینهاي  Cو  Eاز مهمترین
آنتیاكسیدانها هستند كه در میوههاي تازه ،سبزیجات و زیتون یافت میشوند .همچنین ،مصرف
مواد حاوي پكتین مانند سیب درختی ،مركبات و هویج در طول روز ،در كاهش عوارض آلودگی
هوا موثر است.

43

 پيشنهاداتي براي افراد مبتال به آسم ورزشي:


پيش از آغاز به ورزش به خوبي گرم كنيد.



مايعات فراوان بنوشيد.



در هواي سرد از ماسك يا روسري استفاده كنيد.



اگر در حين ورزش عاليم آسم ايجاد شد ،ورزش را متوقف كنيد.



سرد كردن را در پايان ورزش فراموش نکنيد.

 نکاتي درباره فعاليت بدني در هواي آلوده


دود سيگار كه در ميادين ورزشي انباشته ميشود ،ممکن است به عملکرد ورزشکاران لطمه وارد
سازد .مونواكسيد كربن يکي از هزاران ماده شيميايي است كه از طريق سيگار كشيدن توليد ميشود
و حتي بر افرادي كه در مجاورت دود سيگار قرار ميگيرند هم تاثير منفي دارد.



در سالنهاي اسکي روي يخ ،براي آمادهسازي سطح يخ و صاف كردن آن از ماشينآالتي استفاده
ميشود كه گاز ( NO2دي اكسيد نيتروژن) را وارد فضا ميسازند كه ميتواند موجب مسموميت
شركت كنندگان و تماشاگران شود.



در محيط سالن هاي تيراندازي ،توليد سرب در اثر تجزيه گلوله و سوختن اجزاي سيبل،
مسموميتهاي زيادي را در بين مربيان و ورزشکاران سالنهاي تيراندازي موجب شده است.



در هواي آلوده هر چه حجم هواي ريوي ورزشکاران باالتر باشد ،بيشتر تحت تاثير آاليندهها قرار
خواهند گرفت.



هر چه شدت تمرين باالتر رود ،تهويه دقيقهاي نيز افزاشي مييابد ،در نتيجه آالينده بيشتري وارد
سيستم تنفسي خواهد شد.



از آنجا كه در هنگام ورزش شديد ،تنفس بيشتر از طريق دهان انجام ميگيرد ،در نتيجه موانع طبيعي
موجود در بيني براي فيلتر كردن ذرات بزرگتر مورد استفاده قرار نخواهند گرفت.



اگر چه ماسكهاي حساس به كربن براي ورزشکاران در محيطهاي شهري آلوده مورد استفاده قرار
ميگيرند ،ولي اين ماسكها قادر به جذب تمام آاليندههاي موجود در هوا نيستند .همچنين ،الزم
است فيلتر آنها به طور مداوم تعويض شود.



وجود گرده گياهان و يا گردوغبار در هوا ممکن است سبب بروز واكنشهاي التهابي و حساسيت
شود .قرار گرفتن مداوم در برابر مواد حساسيتزا ممکن است باعث مزمن شدن و تداوم اين عاليم
شود .معموالً در هنگام حساسيت از داروهاي آنتيهيستامين استفاده مي شود تا عوارض آن را نيز
كاهش دهد.

 تحقيقات ،تاثير مثبت آنتي اكسيدانها و به ويژه ويتامينهاي  Cو  Eرا در هنگام قرار گرفتن در
معرض آاليندههاي هوا نشان دادهاند .مصرف ويتامين  Cميتواند از كاهش عملکرد ريوي در اثر
آلودگي جلوگيري كند.
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 پژوهشگران براي ورزش در بیرون از خانه برخی نكات را توصیه میكنند:
 در نزدیكی جادهها و خیابانهایی كه كامیونهاي سنگین و اتوبوسها در حركت هستند،
ندوید.

 در مناطق حاشیهاي و دور از مراكز صنعتی و پرترافیك شهر ورزش كنید.
 در مناطق سبز و جنگلی ورزش كنید.

 در اول صبح یا بعد از غروب ورزش كنید.

 در صورت امكان در درون خانه ورزش كنید.

 در صورت بروز مشكل تنفسی شدید ،بالفاصله ورزش را متوقف كنید.
 در هنگام وزش باد ورزش كنید ،جریان باد ذرات بسیار ریز آالینده را با خود میبرد.

 از ورزش كردن در ساعات شلوغ و پرترافیك كه آالیندگی باالتر است بپرهیزید .هر چه
تعداد خودروها و وسایل نقلیه در خیابان بیشتر باشد ،هوا آلودهتر خواهد بود.

 پارکهاي بزرگ را براي ورزش كردن انتخاب كنید .هر چه بین شما و خیابان تعداد
درختان بیشتري وجود داشته باشد ،آلودگی هوا كمتر است.
 در شرایط آلودگی باالي هوا ،فضاهاي ورزشی روباز مانند استادیومها و ایستگاههاي
تندرسنتی واقع در كنار خیابانهاي اصلی ،مكان مناسبی براي ورزش كردن نیستند.

 در شرایط آلودگی زیاد هوا ،باید از ورزش كردن خودداري شود .در غیر این صورت،
ورزش باید در فضاهاي بسته نظیر سالنها انجام شود.
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3ـ3ـ۹ـ۲ـ اثرات بهداشتي آلودگي آب بر انسان

بشر مدت زمان طوالنی است كه از نقش آبهاي آلوده در شیوع بیماریها آگاه است .در یك اثر علمـی
مشهور در سال" 6709جان اسنو "1نشانههایی از رابطه بین مواد جامد زائد تولید شده بوسیله انسان،
آب آشامیدنی و بیماریهاي مختلف ارئه كرده است .براي مثال وي اظهار داشته بود كه نوعی بیمـاري
در افرادي كه از چاه مشخصی در برداستریت 5لندن آب آشامیده بودند شایع شده بود در حالی كه در
افرادي كه در همسایگی منطقه مذكور زندگی می كردند و از چـاه آب دیگـري اسـتفاده مـینمودنـد
بیماري مذكور مشــاهـده نشده بود .بر این اساس وي توانست منبع ایجاد بیمـاري را كـه فاضـالب
خانه یك بیمار مبتال به وبا بود شناسایی كند به عالوه از گسترش بیماري مذكور و اپیـدمی شـدن آن
نیز جلوگیري به عمل آورد.
پاتوژن یا عامل بیماري زا در واقع یك موجود زنده (اكثرا میكروسكوپی) است كه به طور تصـاعدي
در میزبان رشد می كند ،از جمله پاتوژنهایی كه به وسیله آب منتقل میشوند میتوان به باكتريهـاي
وبا ،اسهال خونی باسیلی ،تیفوئید و تب پارا تیفوئیدي اشاره كرد .ویروسها نیز عامـل عفونـتهـاي
هپاتیتی و فلج اطفال هستند ،پروتوزوئرها نیز عامل اسهال خونی آمیبی و ژیاردیا و كرمهاي انگل بـه
نام هلمینتز عامل بیماریهاي شیستوزومازیز و دراكونتیازیز به حساب میآیند .حال اگر مواد دفع شـده
از روده یك فرد بیمار یا حامل كه حاوي میلیاردها عدد از این گونه پاتوژنهاست وارد منبع آب گردد
می تواند باعث اپیدمی بیماريهاي مذكور در بین افراد جامعه گردد .افراد حامل اگرچه عالیم بیماري
را نشان نمیدهند لیكن حامل تعداد زیادي از عوامل بیماریزا هستند .بنابراین حفاظـت تمـامی منـابع
آب از آلودگی به فاضالب انسانی امري بسیار مهم و حیاتی است.
در زمانهاي نه چندان دور بیماريهاي متعددي از جمله بیماري وبا و تیفوئیـد حتـی در كشـورهاي
توسعه یافتهاي مانند امریكا از كنترل خارج شده و به صورت همهگیر (اپیدمی) شـایع مـیشـدند .در
ابتداي قرن بیستم ( )6900هر ساله نزدیك به  7000نفـر از مـردم امریكـا در اثـر ابـتال بـه بیمـاري
تیفوئید از پاي درمیآمدند .در یك رویداد غمانگیز در سـال  6777نزدیـك بـه  90000نفـر از مـردم
شیكاگو در اثر ابتال به بیماري تیفوئید و وبا به علت ورود فاضالب تصفیه نشـده شـهر بـه منبـع آب
جان باختند .این گونه وقایع تا سال  6907به همراه توسعه روشهاي كلریناسـیون آبهـاي آشـامیدنی
ادامه داشت و از این ســال به بعد از شدت بیمـاريهـاي آبزاد كاسـته شـد .علیـرغم كنتـرلهـاي
مختلف اعمال شده حتی در كشورهاي پیشرفته نیـز عـدم رعایـت صـحیح اصـول بهداشـتی ،نقـش
عمدهاي در مرگ و میر و شیوع بیماریها ایفا مـیكنـد .براسـاس گـزارش سـازمان بهداشـت جهـانی
) (WHOسطح بهداشت پایین و ناكافی و عدم كفایت آب آشامیدنی سالم عامل بـروز  70درصـد از
- John Snow
- Broad Street
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انواع بیماریها در جهان است .این رقم بهطور ناخالص دربرگیرنده  60تا  0میلیون كودک در سراسر
جهان است كه هر ساله تنها بر اثر ابتال به اسهال جان خود را از دست میدهند.
در اثر عـدم رعــــایت مـوازین بهداشــــتی و آلودگــــــی آب ،بیماریهـاي آبزاد وآبتمـاس

7

افزایش خواهند یافت .بیماري آبزاد به آن دسته از بیماریها اطالق میشـود كـه عوامـل بیمـاریزا از
طریق آب آشامیدنی و حتی آبی كه براي شستشوي دهان ،دستها و ظروف استفاده میشود وارد بـدن
شخص سالم میگردد .در كشورهاي رو به توسعه آبهایی كـه از منـابع زیرزمینـی روبـاز یـا سـطحی
استخراج میشوند در معرض این نوع آلودگیها هستند ،این مشـكل براحتـی بـا پوشـاندن چاههـاي
روباز و كنترل منابع ذخیره آب قابل رفع است .امروزه هر كوهنورد میداند استفاده طـوالنی مـدت از
آبهاي سطحی حتی آب زالل چشمه منطقی نیست .زیرا در هر صورت امكان آلودگی این آبها و بروز
بیماري ژیاردیا وجود دارد .كیستهاي ژیاردیا كه از طریـق مـدفوع افـراد حامـل منتقـل مـیشـوند
تهدیدي جدي و غیر معمول براي آبهاي سطحی و حتی سیستم آبرسانی شهري به حساب مـیآینـد،
این كیستها می توانند به وسیله حیوانات وحشی در سطح وسیعی پراكنده شـوند و بـراي ماههـا در
محیط زنده بمانند ،مقاومت این كیستها به حدي اسـت كـه كلرزنـی 9آب نیـز بـه راحتـی قابلیـت
تخریب آنها را ندارد.

شکل ( :)1۶تفريح و بازي كودكان در محيطهاي آبي آلوده سبب بروز و انتقال انواعي از بيماريها ميگردد

در بیماريهاي آبتماس حتی نیازي نیست كه شخص آب بیاشامد .شیسـتوزوما (بیالردیـا) یكـی از
رایجترین بیماریهاي آب است كه در سطح جهان در حـدود  00میلیـون نفـر بـه آن مبـتال هسـتند،
الروهاي مولد این بیماري بنام سرساریا در آب شناورند كه در صـورت تمـاس بـا پوسـت بـدن بـه
سرعت به آن میچسبند و سپس در پوست نفوذ می كنند و در نهایت بـا ورود الروهـاي مـذكور بـه
جریان خون ،شخص مبتال به بیماري میشود .الرو سرساریا درون كبد بـالغ شـده و كـرمهـاي بـالغ
- Waterborne- water-contact
- Chlorination
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تودههاي زیادي از تخم را بر دیواره روده بر جاي میگذارند .تخـمهـاي مـذكور بـه همـراه مـدفوع
شخص بیمار در محیط پراكنده میشوند و به محض ورود به محیطهاي آبی تفریخ (باز) میشوند.
عالوه بر موارد ذكر شده آب در شیوع سایر بیماریها نیز نقشی غیرمستقیم ایفـا مـیكنـد .بـراي مثـال
حشراتی كه در آب یا در نزدیكی آب زندگی می كنند عامل شیوع بیماریهایی نظیر ماالریا هستند ،بـه
طوري كه سالیانه این حشرات  61میلیون نفر را در سراسر جهان به ماالریا مبتال مـیكننـد و بـه ایـن
ترتیب سالیانه باعث مرگ یك میلیون نفر میگردند .تب زرد ،بیماري خواب و كـوري رودخانـه نیـز
بدین طریق منتقل میشوند .كمبود آب كافی براي مصارف بهداشت فردي در اغلب نقاط دنیا باعـث
بروز بیماريهاي پوستی مانند جرب ،جـذام یازیاپیـان و بیمـاريهـاي چشـمی ماننـد تـراخم و ورم
ملتحمه میشود .در جدول زیر برخی مشكالت مربوط به آب به طور خالصه آمده است.
جدول ( :)3بيماريهاي مرتبط با آلودگي آب
نوع بيماري

مثال

روش انتقال

مرگ ساالنه  1میلیون كودک زیر 7

آب آشامیدنی آلوده به
آبزاد

پاتوژن ،شستشوي دست،

تیفوئید ،وبا ،هپاتیت،

ظروف و غذا در آب

كرمهاي انگل

آلوده

آب تماس

آبزیان حامل

سال در اثر اسهال ،مرگ ساالنه
 60- 0میلیون در اثر انواع اسهال،
ابتال  60-07میلیون نفر به كرم
گوینا

بیالرزیا ،لپتوسپروزیز

ابتال بیش از  00میلیون نفر در
سراسر جهان به شیستوزوما
در سراسر جهان  700میلیون نفر

كمی میزان آب براي
بهداشت شخصی

توسعه

مبتال تراخم و حدود  70درصد

انجام امور بهداشت

جمعیت در برخی مناطق مبتال به

شخصی

بیماريهاي پوستی
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آلودگیهاي محیطی در محیطهاي مرطوب بیشتر هستند و رطوبت ،امكان رشد و تكثیر عوامل
بیماريزا را افزایش میدهد .به طور كلی میكروارگانیزمها در محیطهاي گرم و مرطوب بهتر رشد
میكنند .آب استخرهاي شنا ،محل امنی براي انواع میكروبها است .از اینرو ،همواره باید تحت
كنترل بوده و به طور دایم ،تصفیه و فیلتر شود.
 آلودگي آب استخرها
استخرهاي شنا به وسیله عواملی چون زباله ،گردوخاک ،مواد شیمیایی ،میكروارگانیزمها و سایر
مواد آلوده میشوند .میكروارگانیزم ها میتوانند باعث بیماریهاي باكتریایی یا عفونی شوند .براي
جلوگیري از انتقال بیماري و عفونت باید مواد شیمیایی به آب افزوده شود تا میكروارگانیزمهاي
آب را از بین برده و آلودگیها را بدون آنكه به شناگران آسیبی برساند نابود كند .ضدعفونی
كنندههاي شیمیایی معموالً حاوي كلر یا برم هستند ،زیرا موثرترین مواد شیمیایی هستند كه
میتوانند به شكل ایمن در استخرهاي شنا مورد استفاده قرار گیرند.
 پيشگيري از آلودگي و بيماري در استخرهاي شنا

 آب استخر باید به طور مداوم تصفیه و گندزدایی شود.

 از پذیرش مراجعان بیش از حد ظرفیت استخر جلوگیري شود.

 اطراف استخر ،رختكن و دوشها به طور دایم نظافت و ضدعفونی شود.
 از ورود شناگران مبتال به سرماخوردگی ،بیماريهاي پوستی ،التهاب چشمها یا هر عفونت
دیگري كه سایر شناگران را در معرض خطر قرار میدهد جلوگیري شود.

 كیفیت فیزیكی و شیمیایی آب استخر به طور مداوم آزمایش شود.

 براي بازدیدكنندگان ،درب ورودي و خروجی جدا در نظر گرفته شود.

 شناگران قبل از ورود به استخر دوش بگیرند و پس از خروج نیز بدن خود را با مواد
شوینده خوب بشویند.
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الف) انتقال بیماریها:

از طریق آشامیدن آب آلوده حاصل میگردد .از جمله این بیماریها به موارد زیر میتوان اشاره كرد:
جدول ( :)4منبع و عاليم بيماريهاي ناشي از آب آلوده
بيماري 

منبع

عاليم بيماري

حصبه

مدفوع انسان

تورم روده ،بزرگ شدن طحال ،تب ،مرگ

اسهال میكروبی

مدفوع انسان

اسهال ،به ندرت كشنده

وبا

مدفوع انسان

استفراغ ،اسهال شدید ،از دست دادن آب بدن ،مرگ

هپاتیت عفونی

ویروس ،مدفوع انسان

زردي پوست ،بزرگ شدن كبد ،درد شكم ،مرگ

ب) ایجاد شرایط مناسب براي رشد و تكثیر عوامل بیماریزا:

در این حالت آب در انتقال بیماري نقش غیرمستقیم دارد .از جمله این بیماریها :ماالریا ،تب زرد،
كرم قالبدار روده ،كرم آسكاریس.
پ) مسمومیت:

از طریق موادي كه در آب حل شده و یا بصورت معلق وجود دارند ،سبب مسمومیت میگردد .از
جمله :سرب ،جیوه ،فلوئور ،كادمیوم.
ت) بیماري متهموگلبین:

وجود نیترات و نیتریت در آب آشامیدنی ،افراد را دچار این مشكل میسازد .به خصوص كودكان
را به اینصورت كه :نیترات در بدن به نیتریت تبدیل میگردد ،و نیتریت از روده جذب خون
میشود و با هموگلبین خون تركیب میشود .در نتیجه ظرفیت اكسیژنرسانی خون به بافتها كاهش
مییابد .این تركیب آبی رنگ است و رنگ خون را متمایل به آبی میسازد .جریان خون متمایل به
آبی در عروق سطحی سبب تغییر رنگ پوست كودک میگردد .به این دلیل این بیماري را( ،بیماري
كودكان آبی) مینامند .نوزادان اغلب از این بیماري تلف میشوند .راه معالجه آن ،خوراندن سریع
مقدار زیادي آب فاقد نیترات و نیتریت به نوزاد میباشد .این بیماري در نوجوانان و افراد بالغ به
ندرت مشاهده میشود.
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ث) انواع سرطان:

در صورتیكه آب آشامیدنی به مواد رادیواكتیو آلوده باشد (همانند آبهاي زیرزمینی) امكان ایجاد
سرطان را در افراد مصرف كننده را افزایش میدهد .در سال  6975ـ  6917نیمی از جمعیت یك
دهكده در نزدیكی شهر رم بر اثر استفاده از آب چاهی كه به مواد رادیواكتیو آلوده بود ،دچار
سرطان شده و درگذشتند.
ج) بیماریهاي خاص:

آب فاقد ید سبب فعالیت شدید غده تیروئید و بزرگ شدن آن و ایجاد بیماري گواتر میشود .بر اثر
كمبود ید ،تیروكسین كه هورمون مترشحه غده تیروئید است به مقدار كافی ساخته نمیشود و در
نتیجه غده تیروئید مجبور به فعالیت بیشتري میگردد و بزرگ میشود .این بیماري گواتر نام دارد.
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی ،در هر  0ساعت 63000 ،كودک زیر  6سال در دنیا در اثر
بیماریهایی كه در اثر آب آلوده ایجاد میگردند ،تلف میشوند.

شکل ( :)1۷اكوسيستمهاي آبي آلوده در سکونتگاههاي انساني
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3ـ3ـ۵ـ ایجاد مزاحمت
مزاحمتها فینفسه اثرات زیستمحیطی نیستند ،بلكه بیشتر تهدیدي براي كیفیت زندگی جامعه به
شمار میآیند .گر چه ،ممكن است در برخی مواقع بر روي جانوران اثر گذارند .مزاحمتها ،عمدتاً
ناراحتیهاي صوتی هستند .اما شامل ارتعاشات و دیگر انواع ناراحتی نیز ممكن است باشند .ورزش
میتواند مزاحمتهایی را تولید كند كه براي اكوسیستمها و جوامع مجاور غیرقابل تحمل باشد .این
مزاحمتها میتواند در یك سطح پیوسته یا متناوب رخ دهد.
منابع اصلي ايجاد مزاحمت
 صدا و ترافیك در هنگام مرحله ساختمانی بناها و تجهیزات ورزشی
 صدا و ترافیك ناشی از سازماندهی رویدادهاي ورزشی در مقیاس بزرگ (بازیهاي المپیك و یا
مسابقات جهانی)

 صدا و آلودگی ناشی از برگزاري جشنهاي همگانی پس از رویدادهاي ورزشی
 صداي ناشی از كاربرد تجهیزات ورزشی كه در مناطق مسكونی واقع شدهاند.

 آلودگی نوري ناشی از تجهیزات ورزشی (عمدتاً سبب آسیبرسانی به سیستم زندگی پرندگان
میشود).
3ـ3ـ۵ـ3ـ آلودگي صوتي و پیامدهاي آن
الف) تعریف آلودگي صوتي:

هر گونه صداي ناخواسته كه در زمانی نابجا و در مكانی نادرست منتشر شود ،آلودگی صوتی
نامیده میشود .آلودگی صوتی شكلی از انرژي است ،لیكن با كیفیت نامطلوب و بصورت كنترل
نشده.
بطور كلی اغلب اكتشافات و اختراعات بشر ،كه در قرون اخیر انجام گرفته با ایجاد سروصدا همراه
بوده است .اتومبیل ،لكوموتیو ،هواپیما و صنایع مختلف دیگر همگی داراي كاركردي توام با
سروصدا بودهاند .اصوالً كمتر اختراعی را میتوان یافت كه داراي حركت و نوسان باشد ولی
سروصدا نداشته باشد .گرچه آلودگیهایی نظیر؛ آلودگی هوا و آب و ضایعات محیط زیستی دیگر
نظیر از بین رفتن جنگلها و منابع طبیعی ,مسایلی است كه نظر دانشمندان را بیشتر به خود معطوف
داشته است و در پی مبارزه با آنها برنامهریزيهاي دقیق به عمل آمده و به منظور كنترل آنها
روشهاي گوناگون ابداع كردهاند ،ولی آنچه تاكنون بطور قطعی و واقعی مورد توجه قرار نگرفته
است ,مسئله آلودگی صوتی یا غوغاي شهري است .چنین به نظر میرسد كه واكنش انسان در
گذشته نیز نسبت به اصوات گوناگون متفاوت بوده است .مثالً اصواتی چون آواز و نغمه پرندگان،
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صداي ناشی از برخورد باد با برگهاي درختان یا صداي امواج دریا براي آنها خوشایند و احتماالً
یكی از عوامل محرک در ایجاد آفرینشهاي هنري از جمله موسیقی بود .برعكس همواره از
سروصداي شدید و ناگهانی و ناخوشایند ناراحت میشده است .مثالً ژولیوس سزار ،امپراطور روم،
بنا به درخواست مردم ,به منظور جلوگیري از سروصدایی كه بر اثر حركت ارابههاي جنگی در
شهر تولید میگردید ،عبور آنها را در شهر ممنوع كرد .امروزه نیز سروصداي ناشی از حركت
اتومبیلها ،پرواز هواپیماها ،فعالیت روزانه كارخانجات و نظایر آنها سكوتی را كه الزمه زندگی
است از بین برده است.
ب) اثرات بهداشتي آلودگي صدا
ـ اثرات جسمي ( :)Somaticمراحل مختلف كري ،اثر بر سیستم قلبی ـ عروقی ،اثر بر دستگاه
گردش خون ،اثر بر غدد
ـ اثرات ذهني ( :)Menthalسر درد ،خشونتهاي بیمورد ،عدم تمركز ،اختالل حواس ،اختالل
در مكالمه ،كاهش مهارت
ـ كري موقت :قرار گرفتن در معرض سروصداي زیاد باعث كم شدن قدرت شنوایی شخص
میشود ولی بعد از كاهش شدت سروصدا ،شنوایی به تدریج به حالت معمولی خود بر میگردد.
ـ كري دایم :قرار گرفتن طوالنی مدت (دایمی) در معرض سروصدا با شدت باال
ـ كري ناگهاني :اگر فردي بطور ناگهانی در معرض صدایی با شدت بیش از  610دسیبل قرار
گیرد.
از دست دادن شنوایی در اثر صداهاي ناهنجار و شدید نتیجه صدمه دیدن سلولهاي شنوایی
(سلولهاي مژكدار) در گوش داخلی است .این صدمه غیرقابل برگشت بوده و هیچ دارو یا معالجه
شناخته شده دیگري قادر به ترمیم سلولهاي از دست رفته نیست .سلولهاي مژكدار بین حفرههاي
پر از مایع گوش داخلی قرار دارند .زمانی كه صدا بوسیله گوش خارجی دریافت و به پرده صماخ
میرسد از طریق ارتعاش استخوانهاي سهگانه كوچك (استخوان چكشی ،ركابی و سندانی) به
گوش میانی رسیده و این به نوبه خود ،مایع موجود در گوش داخلی را به حركت درآورده و در
نتیجه غشاء پایه را تحریك میكند .سلولهاي مژكدار این تحریك را به تحریكات عصبی تبدیل
كرده و از طریق عصب شنوایی به مركز شنوایی مغز منتقل میكنند.
بر اساس مطالعات انجام شده ,اصواتی كه شدت آنها بین  37تا  77دسیبل هستند ،تقریباً صداهاي
طبیعی میباشند كه انسان از شنیدن آنها ناراحت نشده و به نظر صداي معمولی و عادي میآید.
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تجربیاتی كه بر روي موشها به عمل آمده نشان میدهد كه این حیوانات تحت تاثیر صداهایی با
شدت  600دسیبل تغییر رنگ داده و در  670دسیبل فوراً میمیرند .همچنین ثابت شده در اداراتی
كه مراجعات آنها زیاد است ،مانند ادارات پست و بانكها ،اگر سطح صدا از  57به  97دسیبل
افزایش یابد ،اشتباهات مامورین مربوطه  0برابر شده كه این امر سبب تنزل  7درصدي بهره كار
میشود.
از مهمترین تاثیرات شناخته شده آلودگی صوتی ،افزایش فشار خون میباشد .تصور میرود كه این
تاثیرات ناشی از عمل انقباض عروق در نتیجه تحریك سیستم عصبی سمپاتیك میباشد .باال رفتن
میزان ترشح آدرنالین موجب افزایش فعالیت قلب همراه با افزایش قند خون و میزان اسیدهاي
چرب آزاد است .همچنین صدا موجب افزایش تولید هورمونهاي هیپوفیزي میشود .صدا تولید
كورتیزول از غدد فوق كلیوي را افزایش داده و بدین وسیله میزان قند خون باال میرود .افزایش
ترشح كورتیزول ،میتواند قابلیت دفع سموم توسط كبد را كاهش دهد .صداهاي بلند غیرمنتظره
ممكن است اثرات دیگري نظیر یك واكنش عمومی عضالنی و افزایش فوقالعاده ضربان قلب را
موجب گردد.

شکل ( :)18اثرات باليني آلودگي صوتي
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سروصدا میتواند مرحله خواب رم ( )REMكه عمیقترین قسمت خواب است و نقش مهمی در
آرامبخشی و تمدد اعصاب دارد را تحت تاثیر قرار دهد .آلودگی صوتی ،احساس سالمت و خوب
بودن را تحت تاثیر قرار میدهد و اختالالتی را در توجه و تمركز (به ویژه در فعالیتهاي نیازمند
به هماهنگی) ایجاد میكند و ممكن است موجب احساس ترس ،استرس ،انگیختگی زیاد،
خستگی ،سردرد ،سرگیجه ،افسردگی ،بیماریهاي روانی ،زخم معده ،رفتارهاي ضد اجتماعی و
خشن ،تولد نوزادان زودرس و كم وزن ،و تسریع روند پیري شود.
بلندي و شدت صدا با واحدي به نام دسیبل ( )dbاندازهگیري میشود .استاندارد میزان صوت
برحسب كاربري محل متفاوت است و كمترین آن براي مناطق مسكونی است كه در شب حدود
 37دسیبل تعیین شده است .این میزان تقریباً به اندازه صدا در اواخر شب در یك روستا است.
حداكثر سروصدا براي خواب راحت  30تا  37دسیبل ،براي اماكن عمومی و كارخانجات 50
دسی بل ،مراكز خرید  17دسیبل ،آسایشگاهها و بیمارستانها در روز  07دسیبل و در شب 30
دسیبل میباشد .میزان حساسیت به صدا در افراد متفاوت است ،اما متخصصان عقیده دارند كه
صداي بیش از  77دسیبل بر سطح شنوایی اثر منفی میگذارد .هر اندازه صدا بلندتر و بیشتر باشد،
و یا مدت بیشتري فرد مجبور به شنیدن آن باشد ،احتمال كاهش شنوایی بیشتر خواهد بود .براي
مثال ،قرار گرفتن در معرض صدایی با بلندي  609دسیبل در مدت بیش از

دقیقه ،بسیار

خطرناک است .آستانه درد گوش  6 0تا  630دسیبل است .شلیك گلوله ،ترقه ،هدفون ،صداي
موتورسیكلت و چمنزن ،همگی بیش از  90دسی بل سروصدا تولید میكنند كه براي سالمت
شنوایی زیانبخش هستند.
توصیه شده كه افراد نباید حداكثر بیش از  7ساعت در روز در معرض سروصدایی معادل 77
دسیبل قرار گیرند.
 آلودگي صوتي و ورزش
آلودگی صوتی اختالالتی را در توجه و تمركز ایجاد میكند و ممكن است موجب احساس ترس،
استرس ،انگیختگی زیاد ،خستگی ،سردرد ،سرگیجه ،افسردگی ،بیماریهاي روانی ،زخم معده و
رفتارهاي ضد اجتماعی شود .سروصداي بلند در بیشتر استادیومهاي ورزشی رایج است و براي
برخی ورزشها از قبیل اتومبیلرانی ،تیراندازي ،موتورسواري و  ...اجتنابناپذیر است .براي مثال
در مسابقات اتومبیلرانی وجود سروصداي اتومبیلها براي تماشاگران جذاب است كه اغلب
صدایی كه در نزدیكی تماشاگران به گوش میرسد بیش از  600دسیبل است .در برخی اماكن
ورزشی مانند باشگاههاي بدنسازي و استخرهاي شنا ،سروصداي زیادي تولید میشود و
ورزشكاران ساعتها در معرض آن قرار میگیرند كه ممكن است زیانبخش باشد و آستانه شنوایی
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آنان را كاهش دهد .برخی تحقیقات ،مشكالت شنوایی را متعاقب حضور در باشگاهها و كنسرتها
گزارش كردهاند .صدا در این اماكن تا حدود  6 0دسیبل افزایش پیدا میكند و ممكن است افراد
به مدت چند ساعت در معرض آن قرار گیرند.
برخی ورزشكاران مانند موتورسواران ترجیح میدهند از محافظهاي گوش استفاده نكنند تا بتوانند
درک و شناخت بهتري از محیط داشته باشند ،ولی در رشتههایی مانند تیراندازي ،اغلب شركت
كنندگان معموالً از محافظ براي گوش استفاده میكنند .محافظهاي گوش انواع مختلفی دارند ،از
جمله :درپوشهاي محافظ گوش كه از مواد نرم و منعطف ساخته میشوند و در داخل گوش قرار
میگیرند ،گوشیهاي شكلپذیر یكبار مصرف كه از پشم شیشه ،موم یا پنبه ساخته شده و در درون
گوش قرار میگیرند؛ گوشیهاي با قالب شخصی كه از الستیك قابل شكلدهی تشكیل میشوند؛
گوشپوش (ماف) كه قسمت بیرونی گوش را به طور كامل میپوشاند.
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3ـ3ـ۶ـ حراست از میراث فرهنگي
جوامع محلی به دلیل دانشهاي ویژه و تجربیات سنتی خویش ،داراي نقشی اساسی در اجراي
مدیریت محیطزیست و توسعه میباشند .هویت ،فرهنگ و عالیق آنها میباید در نظر گرفته شود و
نباید از مشاركت آنها در اجراي توسعه پایدار ممانعت بعمل آورد .به همین منظور ،هنگام
سازماندهی یك رویداد ورزشی یا ساخت تجهیزات و اماكن ورزشی ،این جنبه باید در نظر گرفته
شود .بنابراین باید تالشهایی در جهت حفظ و تقویت ویژگیهاي منحصر بفرد محیطزیست
طبیعی و میراث فرهنگی منطقه مورد نظر ،صورت گیرد .در حقیقت ضروریست كه ورزش بطور
كامالً درستی در فرهنگ محلی جا افتاده ،و یك غالب اجتماعی براي مشاركت جوامع اطراف ،نظیر:
سازمانهاي محیط زیستی ،ساكنان محلی و گروههاي صاحب امتیاز ،قائل باشد .ارزشهاي آنها،
دانش اجدادي و اقدامات مدیریتی ذخایر باید مدنظر قرار گیرد .همچنین باید توجه خاصی به
محافظت از مناطق ،آثار تاریخی و دیگر جنبههاي باستانی معطوف گردد.
جنبههاي مختلف ميراث فرهنگي

 كاالها و منابع (آثار ،تولیدات محلی ،هنرها و صنایع ،منابع طبیعی)
 دانش سنتی (استفاده و مدیریت منابع محلی)

 جنبههاي اجتماعی (جامعه محلی ،ارزشها و فعالیت هاي فرهنگی ،مسابقات و ورزشهاي
باستانی)
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نکاتي براي حفظ محيطزيست در هنگام تفريح يا فعاليت بدني در طبيعت
 از آتش زدن چوبها و منتبع طبیعی بدون ضرورت اجتناب كنید.

 زبالهها را در كیسههاي پالستیكی جمعآوري كرده و همراه خود بیاورید.
 از رها كردن و مخفی كردن زبالهها در پشت سنگها خودداري كنید.
 در هنگام ترک محل دقت كنید كه زبالهاي بر جاي نمانده باشد.

 اطمینان حاصل كنید كه آتش روشن را بر جاي نمیگذارید .با آگاهی از خاموشی كامل
آتش ،محل را ترک كنید.

 از تولید صداهاي غیرضروري و بلند كه ممكن است آرامش محیط و حیوانات را بر هم
بزند ،خودداري كنید.
 از آلوده كردن آب به ویژه در سرچشمهها بپرهیزید.

 از نوشتن بر درختان و دیواره كوهها خودداري نمایید.

 گیاهان را نچینید یا از ریشه در نیاورید و گلها و بوتهها را لگدمال ننمایید.

 سعی كنید به دیگران و به ویژه افراد مبتدي ،دانش حفظ محیط زیست و آگاهیهاي الزم
را بیاموزید.

 براي جلوگیري از برخورد رعد و برق در جنگلها ،از ایستادن در زیر درختان بلند اجتناب
كنید.
 همچنین ،وسایل فلزي مانند كلنگ كوهنوردي ،ساعت و وسایل فلزي دیگر را از خود جدا
كنید .بهتر است در غارهاي عمیق یا سقفهاي طبیعی پناه بگیرید .نه در غارهاي كم عمق،
شیارهاي كوچك ،یا مجاري جریان آب.
 در صورت احتمال بروز رعدوبرق از قرار گرفتن در مجاورت آبها یا سنگهاي بزرگی كه
احتماالً زیر آنها آب است ،به دلیل احتمال وقوع جریان الكتریكی زمینی اجتناب كنید.

58

بخش دوم
۲ـ3ـ تاریخچه
۲ـ3ـ3ـ تاریخچه المپیک:
ورزش به شكل بازیهاي گوناگون از زمان قدیم وجود داشته و بسیاري از ورزشها ریشه مذهبی
دارند براي نمونه در یونان باستان براي بزرگداشت زئوس خداي خدایان یونان ،هر چهار سال
یكبار مسابقاتی به نام بازیهاي المپیك برگزار میشد .اولین دوره بازیهاي المپیك  551سال قبل از
تولد حضرت مسیح (ع) بوسیله افتیوس و با آرزوي برقراري صلح در محلی به نام المپیاد برگزار
شد .در بازیهاي المپیك باستان ورزشكاران در رشتههاي كشتی ،مشتزنی ،اسبسواري ،ارابهرانی
و دویدن با اسلحه مسابقه میدادند .قهرمانان پیروز ،تاجی از برگهاي درخت زیتون بر سر
میگذاشتند و اجازه داشتند تا مجسمه خود را در المپیا نصب كنند .برگزاري بازیهاي المپیك در
سال  393پس از تولد حضرت مسیح (ع) بوسیله تئودوسیوس پادشاه رم ممنوع گردید .در سال
 ،6791پس از  6700سال بازیهاي المپیك احیا شد .شخصی به نام كوبرتن احیا كننده و مؤسس
بازیهاي المپیك مدرن میباشد .كمیته بینالمللی المپیك در سال  6790در پاریس تشكیل شد و آتن
را بعنوان اولین میزبان بازیهاي المپیك مدرن برگزید .این كمیته در سال  6967به شهر لوزان
سوئیس انتقال یافت .آتن در سال  000میزبان بیست و هشتمین دوره بازیهاي المپیك تابستانی
است.

شکل ( :)1۹تصوير سمت راست :محوطه باستاني برگزاري بازيهاي المپيك قديم
تصوير سمت چپ :پيردوكوبرتن ،بنيانگذار المپيك نوين
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۲ـ3ـ۲ـ تاریخچه ورزش و محیط زیست:
موضوع ورزش و محیطزیست از آغاز دهه  6990بیش از پیش در جنبش المپیك مطرح و مورد
توجه قرار گرفته است .در كنگره سده المپیك كه در سال  6990با نام «كنگره وحدت» برگزار
گردید ،محیطزیست از محورهاي اصلی مورد بحث بود .پس از آن منشور المپیك اصالح و مادهاي
در مورد محیطزیست به آن افزوده شد ،كمیسیون ورزش و محیطزیست در كمیته بینالمللی
المپیك تشكیل گردید و مالحظات محیط زیستی از مالکهاي مهم اعطاي میزبانی به شهرهاي
داوطلب برگزاري بازیهاي المپیك قرار گرفت .كمیته ملی المپیك جمهوري اسالمی ایران نیز در
سال  6351به تشكیل كمیسیون ورزش و محیطزیست اقدام و فعالیتهایی را در این حوزه آغاز
كرد.
دستور كار  6جنبش المپیك كه در سال  6999میالدي به تصویب  IOCرسید ،به تبیین شیوههاي
مختلفی میپردازد كه تمامی ورزشكاران ،عامه مردم و سازمانهاي دستاندركار ورزش میتوانند
براي پایداري محیطزیست در قرن بیست و یكم اتخاذ نمایند .ورزشكاران به عنوان ایفاگران اصلی
فعالیتهاي ورزشی ،الگوهاي عملكردي مناسبی به منظور بهبود وضعیت محیطزیست و حفاظت از
آن میباشند.
۲ـ3ـ۲ـ3ـ كمیسیون بینالمللي ورزش و محیطزیست:

در سال  6990پس از پایان بازیهاي زمستانی لیلیهامر نروژ ،كه طی آن توجه خاصی به حفاظت از
محیطزیست گردید؛ رئیس كمیته بینالمللی المپیك موافقتنامه همكاري با برنامه محیطزیست
سازمان ملل متحد ( )UNEPبه امضاء رسانید .بر این اساس در سال  6997كمیسیون ورزش و
محیطزیست در كمیته بینالمللی المپیك تشكیل گردید .و اولین كنفرانس جهانی در همین سال در
شهر لوزان سوئیس برگزار شد .هدف از تشكیل این كمیسیون اجراي اقداماتی در جهت افزایش
آگاهی محیط زیستی در مجامع ورزش و تالش به منظور كاهش اثرات مخرب فعالیتهاي ورزشی
در عرصه محیطهاي طبیعی میباشد .در حال حاضر محیطزیست به عنوان سومین ركن المپیزم بعد
از ورزش و فرهنگ مطرح میباشد .در سال  6351همزمان با تشكیل كمیسیون ورزش و
محیطزیست در كمیته ملی المپیك جمهوري اسالمی ایران و برگزاري دومین كنفرانس جهانی
ورزش و محیطزیست در كویت ،نماینده این كمیسیون از ایران در كنفرانس یاد شده شركت نموده
است.
در ادامه اشارهاي مختصر به سابقه انجام فعالیتهاي محیط زیستی در رویدادهاي بزرگ ورزشی
میگردد:
60

۲ـ3ـ۲ـ۲ـ سابقه فعالیتهاي محیط زیستي در جنبش المپیک و رویدادهاي ورزشي:

 :695در بازیهاي زمستانی ساپورو ژاپن ،مسابقات به شرطی مورد تائید قرار گرفت كه بعد از
اتمام بازیها وضعیت محیط به شرایط اولیه بازگردانده شود و به طبیعت اطراف آسیبی وارد نشود.
 :695در بازیهاي المپیك مونیخ مجموعه ساختمانها با پیش شرط آنكه این مجموعه بعد از
بازیها بعنوان پارک طبیعی مورد استفاده اهالی شهر مونیخ قرار گیرد ،طراحی گردید.

 :699طی برگزاري بازیهاي المپیك بارسلون ورزشكاران و مقامات رسمی كمیته بینالمللی
المپیك به همراه دیگر اعضاي این جنبش اقدام به امضاي عهدنامهاي تحت عنوان «پیمان كره
زمین» نمودند كه بر اساس آن خود را ملزم به حفاظت و حراست از این كره خاكی كردند.

 :6993در این سال شهر سیدنی با التزام به پیگیري و توسعه دستورالعملهاي مهم محیطزیستی،
براي میزبانی بازیهاي المپیك سال  000میالدي برگزیده شد.

 :6990شهر لیل هامر با تاكیدي چشمگیر بر وظایف و مسئولیتهاي محیطزیستی ،بازیهاي المپیك
زمستانی را آغاز نمود.

 :6997در این سال شهرهاي نامزد میزبانی بازیهاي المپیك زمستانی  , 00نخستین شهرهایی
بودند كه طرحهاي محیطزیستی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت .در این سال كمیته بینالمللی
المپیك و ) )UNEPبطور مشترک اقدام به فراخوانی و برگزاري اولین كنفرانس جهانی ورزش و
محیط زیست نمودند .نخستین كنفرانس جهانی ورزش و محیط زیست در لوزان سوئیس برگزار
گردید.

 :6991كمیته بینالمللی المپیك اقدام به تشكیل كمیسیون ورزش و محیط زیست نمود .همچنین
محیط زیست بعنوان سومین ركن منشور المپیك مطرح گردید.
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 :6995برگزاري دومین كنفرانس جهانی ورزش و محیط زیست در كشور كویت

 :6999برگزاري سومین كنفرانس جهانی ورزش و محیط زیست در ریودوژانیرو برزیل و
تصویب دستوركار  6جنبش المپیك

 : 000بازیهاي المپیك سیدنی ،اساس استانداردهاي جهانی نوینی را در جهت تلفیق مسائل
محیطزیستی با تصمیمگیري ،ساخت و ساز و عملكرد مربوط به رویدادهاي مختلف ورزشی
برجاي نهاد.

 : 00برگزاري چهارمین كنفرانس جهانی ورزش و محیطزیست در رم ایتالیا

 : 000برگزاري پنجمین كنفرانس جهانی ورزش و محیطزیست ،آتن یونان

 : 001برگزاري ششمین كنفرانس جهانی ورزش و محیطزیست ،نایروبی ،كنیا
 : 001برگزاري جام جهانی فوتبال در آلمان و بكارگیري اتوبوسهاي هیدروژنی و سیستم
تفكیك زباله و همچنین؛ احداث پارکهاي متعدد دوچرخه و آموزش محیط زیست و بهداشت
در ورزشگاهها
 : 001طراحی و اجراي پروژه  Hectorبه منظور ذخیرهسازي كربن ،طراحی وبسایت آموزشی
براي دانشآموزان و آموزگاران در خصوص ورزش و محیطزیست ،اخذ گواهینامه ISO 14001

براي مجموعههاي ورزشی.
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 : 005هفتمین كنفرانس جهانی ورزش و محیطزیست ،پكن ،چین

 : 007برگزاري بازيهاي المپیك در پكن ،چین
• طراحی سرویسهاي بهداشتی با حداقل هدر رفت آب
• استفاده از انرژي زمینگرمایی و تكنولوژي پمپ داغ در ناحیهاي به وسعت 000،000
مترمربع به منظور تامین حرارت مركزي و مطلوبسازي هوا
• تامین  % 0از الكتریسیته مورد نیاز در بازیهاي المپیك  007توسط انرژي باد
• طراحی سیستم آبگرم مجتمع با استفاده از انرژي خورشید
• بهرهگیري از نور خورشید در  %70از نورپردازيهاي مربوط به بازیها
• تامین انرژي مورد نیاز  70تا  90درصد المپهاي خیابانی در دهكده بازیها با انرژي
خورشید
• احداث كارخانه زبالهسوز با ظرفیت  100،000تن در سال و تولید  70میلیون كیلووات
• احداث كارخانه زبالهسوز با ظرفیت  7700تن زباله خطرناک
• استفاده از  7000تن فوالد و قراضه باطله جهت ساخت دهكده بازیها
• استفاده از  00،000تن فوالد قراضه به عنوان مصالح ضد سیل در سازههاي زیرساختی
استادیوم سرپوشیده ملی
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تصوير كتاب «دستوركار 21جنبش المپيك» كه در
سال  1۹۹۹تهيه گرديده و راهنماي اقدامات آتي در
قرن بيست و يکم بوده است.

( Eco - Flagبوم ـ پرچم)

نماد تعهد  UNEPبه محيط زيست است .اين پرچم
در رويدادهاي ورزشي با شعارهاي زيست محيطي به
اهتزاز در ميآيد تا ارتباط ميان ورزش و محيط
زيست را مورد تاكيد قرار دهد و سازمانهاي ورزشي
بيشتري را تشويق به درآميختن محيطزيست در
فعاليتهاي خود بنمايد.

 كسب جايزه جهاني  UNEP ۵22به جهت
برقراري استانداردهاي محيط زيستي
 طراحي استاديوم اصلي براساس اقليم منطقه
و به منظور ذخيره انرژي در بازيهاي
زمستاني ليليهامر نروژ1۹۹4 ،
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 استفاده از پانلهاي خورشيدي به منظور
تهيه آبگرم براي استحمام ورزشکاران

اقدامات محيط زيستي براي بازيهاي المپيك زمستاني  1۹۹4ليليهامر نروژ
بازيهاي المپیك  6990لیلیهامر نروژ با جمعیت حدود  3هزار نفر برگزار گردید كه این تعداد
در خالل برگزاري بازيها به  600هزار نفر افزایش یافت و فشار چشمگیري بر محیط وارد
ساخت .تالش مسئوالن برگزاري این بود كه بازيهاي المپیك لیلیهامر ،اولین بازيهاي سبز باشد.
پس از موفقیت این تالشها بود كه  IOCو برنامه محیط زیستی ملل متحد تصمیم گرفتند كه
بازيهاي ورزشی را به رویدادهاي دوستدار محیط زیست مبدل سازند .متعاقب این بازيها ،مفهوم
توسعه پایدار در ورزشی محقق شد و محیط زیست به عنوان سومین ركن منشور المپیك معرفی
گشت .یكی از عوامل كلیدي در موفقیت بازيهاي المپیك زمستانی لیلیهامر نروژ ،همكاري بین
مسئوالن برگزاري و گروههاي طرفدار محیط زیست بود كه از  0بخش اصلی برخوردار بود:
 -6به شركتها توصیه شد كه تا سر حد امكان از موادد اولیه و مصالح طبیعی استفاده كنند.
 تمركز ویژهاي بر حفظ انرژي در سیستمهاي گرمایش و سرمایش صورت گرفت .یك مثال دراین زمینه ،كاورن هال بود كه سبب صرفهجویی ساالنه  0هزار دالر براي گرمایش گشت ،زیرا این
مكان در درون كوهستان ساخته شد؛
 -3یك برنامه بازیافت براي كل منطقه برگزاري بازيهاي زمستانی ایجاد شد كه بازیافت و تولید
 50درصد كمپوست از تمام زبالهها را در پی داشت؛
 -0این شرط الزامی شد كه ورزشگاهها باید با چشمانداز اطرافشان همساز و هماهنگ باشند.
پس از برگزاري بازيها ،انجمن نروژي حفظ محیط زیست ( )NSCNدر ارزیابی بازیها ،نكات
مثبت و منفی آن را ذكر كرد .برخی از نكات منفی عبارت بودند از:
 -6كاهش تاالبها به دلیل پر كردن زمین؛
 افزایش استفاده از خودروهاي شخصی به دلیل توسعه جادهها و افزایش پاركینگها.نكات مثبت نیز عبارت بودند از:
 -6افزایش آگاهیهاي محیط زیستی؛
 مشاركت و بهبود ارتباط بین سازمانی و نیز بین دولت و بخش خصوصی براي حل مشكالتمحیط زیستی.
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كاشت دهها هزار اصله نهال در اطراف مجموعه
ساختمانها و تاسيسات ورزشي محل برگزاري
بازيها توسط دانشآموزان ،اعضاي سازمانهاي
غيردولتي و ورزشکاران از سال 1۹88

در ساخت سکوي پرش اسکي ،از آهن بازيافتي
استفاده گرديد.

براي نخستينبار از پروپان به عنوان سوخت در
مشعل المپيك استفاده گرديد ،كه در مقايسه با
موارد پيشين كه از پارافين استفاده ميشد ،دود و
مونوكسيد كربن كمتري توليد ميگرديد.

يونيفرمهاي داوطلبان از بطريهاي پالستيکي
بازيافت شده تهيه گرديد.
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كاربرد باتريهاي خورشيدي به روي بام ساختمانهاي دهکده ورزشکاران
كاشت صدها هزار اصله درختان بومي استراليا در ورزشگاههاي المپيك
تعبيه سطلهاي زباله با رنگهاي متمايز به عنوان بخشي از راهکار تلفيقي
مديريت زباله در دهکده المپيك
استفاده از ظروف غذاخوري يکبار مصرف و كيسههاي مخصوص سطلهاي
زباله ساخته شده از نشاسته غلهاي ،به طوري كه اين مواد پس از مصرف
به عنوان كود در محوطه سازي و زمينآرايي پس از بازيهاي المپيك در
پاركهاي استراليا مورد استفاده قرار ميگرفتند.
احداث در زميني به وسعت  4۵2هکتار
اجراي بيش از  112ايده خالقانه از سال  2223تاكنون
حفاظت از  422گونه گياه بومي و بيش از  222گونه جانور مهرهدار
اختصاص  322هکتار از فضاي پارك ،به زيستگاه گونههاي در معرض
خطر
احياي زيستگاه گونه كمياب قورباغه زنگي سبز و طاليي ( & Green
)Golden Bell Frog
داراي  3استخر تصفيه فاضالب طبيعي (الگون)
فراهم نمودن شرايط زيستگاهي براي  22گونه جانور آبزي و كنار آبزي
اولين سيستم تصفيه فاضالب شهري در مقياس بزرگ در كشور استراليا
توليد ساالنه  8۵2ميليون ليتر آب تصفيه شده براي مصارف غير آشاميدني
تخمين صرفهجويي در مصرف آب به ميزان  ۵22ميليون ليتر در سال در
سيدني
اليروبي  1۶2هکتار از راههاي آبي و مناطق پيرامون آنها
جمعآوري  ۹ميليون متر مکعب زباله از مسيرهاي آبي
احداث «پارك هزاره» با  42كيلومتر مسير پيادهروي و دوچرخه سواري
ميباشد.
كاشت  122هزار اصله درختچه و  ۷هزار اصله درخت در حاشيه خليج
هوم بوش
تخمين كاهش گازهاي گلخانهاي به ميزان 12هزار تن در سال در استراليا
بازيافت بيش از  2/۹ميليون كيلوگرم زباله و پسماند
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تبديل گودالهاي مملو از آجر و مصالح ساختماني به درياچه مصنوعي
تامين  %۵2نياز آب در پارك المپيك از طريق آب تصفيه شده
ايجاد  832هکتار فضاي سبز
 %42مصرف انرژي كمتر در هتلهاي دهکده المپيك ،نسبت به هتلهاي ديگر
جابجايي  4,4۷ميليون نفر ظرف مدت (1۹به مقصد بازيها) روز به وسيله
سيستم حمل و نقل عمومي
 %42كاهش مصرف كاغذ در طول بازيها
تهيه و توزيع  ۷2222بسته آموزشي گرديد.
نصب  48222عالمت راهنما در طول دهکده بازيها

شکل ( :)22تصاويري از دهکده برگزاري بازيها پيش از بازسازي (سمت راست) و پس از بازسازي (سمت چپ)

سيدني  ،0222بازيهاي سبز
بازيهاي المپیك تابستانی در سال  000یكی از مهمترین رویدادهاي جهان براي ارائه الگوهاي
عملی توسعه پایدار است .این المپیك تجارب ارزشمند فراوانی را به جامعه بشري تقدیم نمود .در
سال  ،699در اثر پیگیريهاي صلح سبز ( )Green Peaceبازيهاي سبز سیدنی پیشنهاد گردیده و
مقرر گردید كه دهكده بازیها ،به گونهاي طراحی شود كه از انرژي خورشیدي استفاده نماید ،حافظ
منابع زمین باشد ،از مواد غیر سمی و بازیافتی استفاده كند ،از زمین به طور عاقالنه استفاده شود و
با استفاده از فنآوريهاي دوستدار محیط زیست ساماندهی گردد.
به همین مناسبت «دستورالعمل محيطزيستي بازيهاي المپيك تابستاني» توسط گروهی از
متخصصان صلح سبز جهانی ،انرژيهاي جایگزین ،سیستمهاي مدیریت زباله ،طراحان سازههاي
پایدار ،دانشگاهیان و بخشهاي دولتی تهیه شد.
بنابراین شهر سیدنی با راي بیشتر از شهر آلوده پكن میزبان بازيهاي المپیك تابستانی  000شد.
و آقاي «انتونیو سامارانش» به عنوان دبیركل كمیته بینالمللی المپیك ،در سخنانی با اشاره به
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موفقیت سیدنی در به دست گرفتن میزبانی بازيها ،علت اصلی این پیروزي را توجه سیدنی به
موضوعات محیطزیستی دانست.

شکل ( :)21مکان برگزاري بازيها – خليج هوم بوش
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 اقدامات محيط زيستي براي بازيهاي المپيك سيدني 2222
المپیك سیدنی در سال  000اولین بازیهاي المپیك بود كه به راهنماییها و پیشنهادات محیط
زیستی توجه نمود .براساس بیانیه ماموریت  IOCبراي آنكه المپیك موفق باشد باید پایداري را به
عنوان یكی از اجزاي اصلی برنامهریزي و اجراي بازیها در نظر بگیرد .كمیته بین المللی المپیك،
شاخصهایی را براي توسعه پایدار معرفی كرده است .بر این اساس ،المپیك باید میراث زیر را بر
جاي بگذارد تا پایدار باشد:
 -6اماكن بازسازي و ترمیم شده؛
 افزایش آگاهیهاي محیطی؛ -3بهبود سیاستها و اقدامات محیطی؛
 -0تسهیل اقدامات قدرتمند محیط زیستی؛
 -7توسعه فناوري و محصوالت دوستدار محیط زیست در شهر و كشور؛
 -1آموزش و ارایه یك الگوي مناسب
المپیك سیدنی  000ابعاد جدیدي را در بازسازي شهر گشود .در این المپیك عالوه بر بازسازي
مناطق شهري ،اصالحات محیطی در بخشهایی از شهر سیدنی كه سرشار از آلودگی بودند انجام
گرفت ،تا جایی كه المپیك سیدنی را به عنوان المپیك سبز میخوانند .در بازيهاي المپیك سیدنی،
 60176ورزشكار و  699كشور در  300رویداد ورزشی به رقابت پرداختند و  1,5میلیون بلیت به
فروش رسید .دستورالعملهاي محیط زیستی بازيهاي المپیك تابستانی سیدنی در سال 6993
منتشر شدند .این دستورالعملها براي دولت و سایر گروههاي محیط زیستی صادر شده بودند و
 IOCاین دستورالعملها را به عنوان شاخصی براي برنامهریزي آینده تعریف نمود .مهمترین بخش
برنامه سیدنی ،توسعه خلیج هومبوش 60به عنوان مكان برگزاري المپیك بود .همچنین حمل و نقل
و مدیریت فاضالب نیز براي محیط مهم قلمداد شدند.
خلیج هوم بوش در  69كیلومتري غرب سیدنی واقع است و محل پارک المپیك سیدنی بود .دهكده
المپیك در مجاورت پارک المپیك قرار داشت .این خلیج در گذشته منطقهاي صنعتی بود كه براي
دفع زباله و به صورت كنترل نشده مورد استفاده قرار میگرفت .این مكان یكی از آلودهترین نقاط
سیدنی تا قبل از برگزاري رقابتها به شمار میرفت كه در دهه  6990آلودگی دي اكسین موجود
در آن  1700برابر محدوده مجاز زندگی انسان بود .پس از انتخاب شهر سیدنی به عنوان میزبان ،در
فرآیندي تحت نام  ADOXبراي دفع و بازیافت زباله كه به وسیله صنایع دفاع استرالیا انجام

- Homebush Bay
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گرفت 000 ،زباله آلوده سمی بسیار خطرناک در فرآیندي كامالً پایدار اصالح گردید.
دستورالعملهاي توسعه خلیج هوم بوش بر سه بخش اصلی تمركز داشتند:
 -6حفظ گونههاي زیستی مردم و محیط؛
 حفظ منابع ،آب ،انرژي ،مصالح ،فضاهاي باز و خاک؛ -3كنترل آلودگی هوا ،سروصدا ،روشنایی ،آب ،خاک و مدیریت زباله.
همچنین ،به منظور كاهش مصرف انرژي در محل برگزاري مسابقات ،فناوري انرژي خورشیدي به
شكل چشمگیري در پشتبام دهكده بازیها مورد استفاده قرار گرفت .حفظ انرژي ،چگونگی حمل
و نقل را نیز تحت تاثیر قرار داد و بیشتر بازیها در مناطقی كه ارتباط نزدیكی با دهكده بازيها
داشتند برگزار شد كه به طور میانگین نیازمند یك مسافرت  30دقیقهاي بودند .افزون بر این ،از
انرژيهاي تجدیدشدنی استفاده شد و مواد آالینده و زباله از فاضالب جمعآوري شدند تا بعداً
بازیافت شوند .استراتژي سیدنی ،تاكید بر حمل و نقل عمومی در خالل بازيها بود .در المپیك
سیدنی با توجه به تجربه تلخ بارسلون كه ترافیك شدید در اثر دور بودن ورزشگاهها و دهكده
بازیها از یكدیگر ،سبب بروز مشكالت بسیاري شد ،تمامی اماكن در كنار یكدیگر ساخته شدند كه
به نام پارک المپیك خوانده میشود .بخش مدیریت زباله بر همكاري و مشاركت همگانی در
كاهش میزان زباله تاكید داشت ،زبالههاي تولیدي نیز در نهایت بازیافت شدند .بزرگترین ناكامی
بازیها ،عدم توانایی در جلوگیري از ورود گازهاي مضر براي الیه اوزن (مانند كلروفلویورو كربنها
و  )HFCدر محل برگزاري مسابقات بود كه در دستورالعملهاي محیطی ذكر شده بود .همچنین
بیش از  3000خودروي  VIPتوسط اسپانسرها براي جابهجایی شخصیتهاي مهم مورد استفاده
قرار گرفت كه نقض دستورالعملهاي محیطی بود و در حالیكه تماشاگران از وسایل نقلیه عمومی
استفاده میكردند ،این افراد با خودروي شخصی جابهجا میشدند.
المپیك سیدنی تاثیرات اقتصادي قابل توجهی براي كشور استرالیا به همراه داشت .حدود میلیارد
دالر ارزش اماكن باقیمانده از بازيها بود 3 ،میلیارد دالر به منظور سرمایهگذاري شغلی و تولید در
سیدنی انجام شد .صنعت گردشگري  1میلیارد دالر در خالل سال  006در استرالیا درآمد داشت،
درآمد حاصل از حق پخش بازیها معادل  6,6میلیارد دالر ،درآمد اسپانسرشیپ  170میلیون دالر و
فروش بلیت  100میلیون دالر بود.
با این حال ،بازيهاي المپیك سیدنی مشكالتی را نیز به همراه داشت .به ویژه براي اقشار كم
درآمد .براي مثال ،اجاره بهاي منازل مسكونی و قیمتها افزایش یافت و بودجه مربوط به سالمت
و آموزش و پرورش در اثر این بازيها كاهش یافت.
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دستاوردهاي المپيك سبز
سيدني 0222 -

المپیك سبز دستاوردها و نتایج غیرقابل اندازهگیري و وسیعی داشت .در این رویداد نه
تنها در طول بازيها اثرات محیطزیستی مهمی مالحظه شد ،بلكه زیرساختهاي
ارزشمندي به وجود آمد كه تا سالها پایدار خواهد ماند.

 یك خطآهن جدید بین شهر و فرودگاه و همچنین فرودگاه و منطقه هوم
بوش ساخته شد.

 %70 نیاز آب در پارک المپیك از طریق آب تصفیه شده تامین گردید.
 ایجاد  730هكتار فضاي سبز

 میزان مصرف انرژي در هتلهاي دهكده المپیك %00 ،كمتر از هتلهاي دیگر
بود.
 0/05 میلیون نفر ظرف مدت  69روز به وسیله سیستم حمل و نقل عمومی به
مقصد بازيها جابجا شدند.

 مصرف كاغذ در طول بازي ها  %00كاهش پیدا كرد.
 50000 بسته آموزشی تهیه و توزیع گردید.

 07000 عالمت راهنما در طول دهكده بازيها نصب گردید.
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طراحي سرويسهاي بهداشتي با حداقل هدر رفت آب
استفاده از انرژي زمينگرمايي و تکنولوژي پمپ داغ
در ناحيهاي به وسعت  422،222متر مربع به منظور
تامين حرارت مركزي و مطلوبسازي هوا
طراحي و ساخت استاديوم آشيانه پرنده
كاهش مصرف انرژي به ميزان ٪12
استفاده از نور طبيعي به ميزان  12ساعت در شبانه
روز

تامين انرژي مورد نياز  82تا  ۹2درصد المپهاي
خياباني در دهکده بازيها توسط انرژي خورشيد


احداث كارخانه زبالهسوز با ظرفيت
 ۶22،222تن در سال و توليد  2۵2ميليون
كيلووات انرژي



احداث كارخانه زبالهسوز با ظرفيت 8۵22
تن زباله خطرناك



استفاده از  8222تن فوالد و قراضه باطله
جهت ساخت دهکده بازيها



استفاده از  42،222تن فوالد قراضه به عنوان
مصالح ضد سيل در سازههاي زيرساختي
استاديوم سرپوشيده ملي
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اقدامات محيط زيستي براي المپيك  2228پکن چين
آلودگی هوا مشكل بسیاري از شهرهاي چین به خصوص پكن است و دالیلی چون نرخ سریع
رشد میزان خودرو و استفاده از فناوریها و صنایع در آن موثر هستند .صنعتی شدن سریع پكن به
همراه تراكم باالي جمعیتی و آلودگی ،آن را به یكی از  60شهر آلوده جهان بدل ساخته است .از
اینرو ،به منظور برگزاري موفق بازيهاي المپیك ،بكارگیري یك برنامه جامع عملیاتی و با
مشاركت همگانی انجام شد .همكاري بین گروههاي طرفدار محیط زیست و دولت و بكارگیري
گروههاي مردم نهاد در نیل به برگزاري بازيهاي دوستدار محیط زیست نقش چشمگیري داشت.
برآوردها نشان داد كه  00میلیارد دالر صرف آماده سازي و اجراي بازيهاي المپیك تابستانی پكن
 007شده و بیش از  0,5میلیارد نفر بازيها را در تلویزیون تماشا كردند.
پیش از برگزاري بازيهاي المپیك  ، 007برنامه عملیاتی بر روي مدیریت شبكه راهها و ترافیك
متمركز شد .تمركز اصلی این برنامه بر توسعه خطوط حمل و نقل ریلی و زیرزمینی ،افزایش
خطوط هوایی ،افزایش وسایل حمل و نقل عمومی و مدرن ساختن سیستم حمل و نقل بود .پكن
نیازمند بهبود زیرساختهاي حمل و نقل بود ،زیرا جادهها كافی نبودند و نیاز به توسعه راهها
ضروري بود .با این حال ،استفاده از زمین و پاركینگ باید به دقت و با در نظر گرفتن تمامی
جوانب محیط زیستی صورت میگرفت .افزون بر این ،بهبود زیرساختهاي حمل و نقل ،خطر
افزایش استفاده از خودروهاي شخصی و وسایل نقلیه را تشدید میكرد ،بنابراین الزم بود تا استفاده
از خودروهاي شخصی محدود شود.
چالش محیط زیستی دیگر در پكن ،آلودگی از سوختن زغال سنگ بود كه باید با سایر منابع انرژي
جایگزین میشد .از اینرو ،استفاده از انرژي خورشید و زیست توده (پسماندهاي كشاورزي و
دامی) و منابع زیرزمینی در نواحی روستایی توسعه یافت .براي صنایع نیز از فناوریهاي روزآمد
استفاده شد كه بتواند از سوختهاي كم زیانتري استفاده نمایند .دولت چین همچنین  00كارخانه
آلوده كننده محیط زیست را به مناطق دیگر انتقال داد .كمبود منابع آب یكی دیگر از مشكالت
اصلی پكن بود .دولت ناگزیر به بكارگیري تجهیزاتی براي استفاده مجدد از فاضالب در مناطق
روستایی شد .در مناطق شهري نیز برنامههایی براي تصفیه فاضالب و نیز ،بهبود كیفیت آب
آشامیدنی به اجرا در آمد .برنامههایی براي مدیریت زباله و كنترل میزان آن و همچنین ،مدیریت
زبالههاي خطرناک به اجرا گذاشته شد .همچنین از فناوريها و مصالح دوستدار محیط زیست در
دهكده المپیك و سایر اماكن ورزشی استفاده شد .برخی از آنها عبارت بودند از :سوزاندن زباله
بدون آلودگی و استفاده از انرژي خورشیدي .در نهایت ،با افزایش پوشش گیاهی در شهر و اطراف
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آن ،برنامههایی براي كنترل فرسایش خاک به اجرا گذاشته شد .همچنین ،آموزش و آگاهسازي مردم
درباره محیط زیست و تاثیر آن به ویزه در رابطه با سالمت صورت پذیرفت.

شکل ( :)22اماكن و فضاهاي ورزشي طراحي شده براساس مصرف بهينه انرژي و معماري پايدار
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جام جهاني فوتبال
آلمان 222۶

استفاده از اتوبوسهاي هيدروژني در مسابقات جام
جهاني فوتبال (آلمان )222۶ ،به منظور جابهجايي
مسافران

احداث پارك دوچرخه در استاديوم المپيك برلين محل
برگزاري جام جهاني فوتبال (آلمان)222۶ ،
جابهجايي  %۷2از تماشاچيان از طريق وسايل نقليه
عمومي ،دوچرخه و پيادهروي

بکارگيري سيستم تفکيك و جمعآوري زباله در مسابقات
جام جهاني فوتبال (آلمان)222۶ ،
داوطلبان دوره ديده ( )Waste Guardبه منظور
آموزش جداسازي و تفکيك زباله و برقراري ارتباط با
تماشاچيان در استاديوم فرانکفورت
جهاني فوتبال (آلمان)222۶ ،

كاهش ميزان زباله توليدي در هنگام برگزاري مسابقات
جام جهاني فوتبال (آلمان)222۶ ،
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كاهش  ٪42مصرف آب از طريق
بازگرداني آب باران



ترسيب و جذب  422,222تن CO2



تامين  ٪ 22انرژي برق مورد نياز از طريق
منابع تجديدپذير



اولين مسابقات ورزشي كه از
ابتداي پروژه تا انتها اقدام به
اندازهگيري ميزان توليد و انتشار
كربن نمود



كسب مدال طالي «محيط زيست و
پايداري» در ششمين دوره از مراسم
بينالمللي

اهداي

جايزه

مديريت

رويدادهاي ورزشي


كسب مدال نقره به دليل  ٪ ۵2كاهش در
توليد كربن



كسب مدال نقره به دليل سيستم حمل و
نقل مناسب و سازگار با محيط زيست در
طول زمان برگزاري بازيها



كسب مدال نقره به دليل بازيافت
 ٪ ۶2مواد زايد جامد و كاهش ۹۷
 ٪زباله قابل دفن
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 اقدامات محيط زيستي براي المپيك  2212لندن
در خالل  61روز برگزاري بازيهاي المپیك لندن 66000 ،ورزشكار به همراه  7تا  1هزار مربی و
مسئول در  300رویداد شركت داشتند كه  0-7هزار نفر از مسئوالن اجرایی المپیك نیز حضور
یافتند .بیش از  500اسپانسر ،بخش حمایت مالی بازيهاي المپیك را بر عهده داشتند .یكی از
مهمترین برنامهها در ساخت مجموعه دهكده المپیك ،توجه به ابعاد محیط زیستی بوده تا جایی كه
برخی سازههاي ساخته شده براي برگزاري مسابقات ،به ویژه استادیوم اصلی (كه میزبان افتتاحیه و
اختتامیه بازيها بود) از نظر بهرهگیري از فناوريهاي سبز و سازگار با محیط زیست ،یكی از
بهترین سازههاي ساخته شده در جهان است .پیش از برگزاري بازيهاي المپیك لندن ،نخستین
مشكلی كه وجود داشت ،انتخاب مكانی براي ساخت دهكده بازيها بود كه میباید به اندازهاي
وسعت داشته باشد كه بتوان مجموعههاي متعدد ورزشی در آن ساخت و افزون بر این ،به شهر
نزدیك بوده و براي استفاده پس از المپیك نیز مناسب باشد .اینجا بود كه یك منطقه فرسوده
صنعتی كه در شرق شهر باقیمانده بود ،نظرها را به خود جلب كرده و با تملك اراضی ،كار ساخت
و ساز آغاز شد .در ساخت استادیوم هشتاد هزار نفري اصلی مسابقات ،دهها هزار تن فوالد بكار
رفت (به معناي كاهش استفاده از كربن و پیشگیري از عوارض نامطلوب آن در آینده) و بخشهایی
مانند طبقه فوقانی استادیوم قابل جدا شدن از سازه اصلی هستند و حتی قطعات جدا شده آن نیز
قابل استفاده خواهد بود .از دیگر ویژگیهاي محیط زیستی این استادیوم ،استفاده بسیار زیاد از
نوعی ماده سبك پالستیكی است كه تا حد زیادي قابل بازیافت است و منجر به صرفهجویی در
هزینهها شده و سرعت اجراي كار را افزایش داده است.
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 اقدامات محيط زيستي برزيل براي ميزباني جام جهاني 2214
فیفا از زمان جام جهانی  001آلمان ،كاهش اثرات محیط زیستی را به عنوان هدف جامهاي جهانی
معرفی كرده است و قرار بود برزیل اقدامات بهتري از آفریقاي جنوبی در سال  060و آلمان در
سال  001انجام دهد ،اما باز هم در عمل محیط زیست قربانی بازیها شد .براساس گزارش شركت
مشاوره محیط زیستی  ،Eccaplanمسافتهایی كه تیمها و هیاتهاي نمایندگی آنها طی كردند و
همچنین سفرهاي حامیان آنها بسیار زیاد بود و همین امر منجر به لطمه زدن به اكوسیستم منطقه
شد .طبق محاسبات ،فقط  3عضو تیم ملی آلمان ،قهرمان جام  060در مجموع  609هزار مایل به
پنج شهر میزبان سفر كردند كه این سفر معادل  7تن دي اكسید كربن تولید كرده است .در جریان
این مسابقات كه بیش از

روز طول كشید ،حدود  695تن گاز دياكسیدكربن بر اثر فعالیتهایی

چون رفت و آمد مردم به محل مسابقات ،گردهمایی تماشاگران و بازیافت زبالهها تولید شده است.
تعدادي از مهمترین اقدامات اساسی محیط زیستی جام جهانی  060عبارت بودند از:
 بازيافت:
دولت فدرال برزیل یك میلیون دالر را براي بازیافت زبالههایی كه در حضور تماشاچیان،
استادیومها و مناطق اطراف آن تولید میشد به شهرهاي میزبان اختصاص داد ،ولی برخی شهرها كه
به موقع برنامه بازیافت را ارایه ندادند نتوانستند این منبع مالی را كسب كنند .طبق اعالم وزارت
محیط زیست برزیل ،در مجموع بیش از  500كارگر به همراه  700هزار رفتگر در سراسر كشور
براي جمعآوري زبالههاي جام جهانی استخدام شدند .تنها در سایوپایولو ،كارگران

تن زباله

جمعآوري كردند كه  90درصد آنها قوطیهاي آلومینیومی مواد آشامیدنی بود كه به بازیافت
كنندگان فروخته شدند.
 بهرهوري منابع و انرژيهاي تجديدپذير
براساس توافق میان فیفا و دولت برزیل ،تمام  6استادیوم ساخته و مرمت شده براي جام جهانی
گواهینامه «رهبري طراحی انرژي و محیط زیستی ( »)LEEDكسب كردند .این گواهینامه تاكنون
براي  1ورزشگاه از جمله استادیوم  50ساله  Maracanaدر ریودوژانیرو صادر شده است .طبق
گزارش شوراي ساختمان سازي سبز آمریكا ،در برخی از ورزشگاههاي برزیل 0 ،درصد و در
برخی دیگر بیش از  90درصد از كل نخالهها و مواد باقیمانده از ساخت و ساز بازیافت شد .با
بكارگیري فناوریهاي جدید ،مصرف آب در ورزشگاهها در مواردي تا  15درصد و مصرف برق نیز
تا  63درصد كاهش مییابد .همچنین در برخی از استادیومها سلولهاي خورشیدي نصب شدند.
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 حمل و نقل شهري
گزارشهاي اولیه حاكی از آن است كه از  70پروژه هدف حمل و نقل (با  7,0میلیارد دالر
سرمایهگذاري اولیه) تنها  37پروژه انجام شد .با وجود طراحی سامانههاي حمل و نقل سریع
اتوبوسی (بی.آر.تی) و دو خط مونوریلی براي تسهیل رفت و آمد در جریان مسابقات جام ، 060
تمام این طرحها به موقع به اتمام نرسیدند.
 انتشار كربن
براساس برآورد فیفا ،جام جهانی و اقدامات جانبی آن ،در مجموع  5,7میلیون تن گاز دياكسید
كربن در اتمسفر منتشر كرد .گازهاي گلخانهاي منتشر شده به طور عمده ناشی از سفرهاي
بینالمللی ( 70درصد) و سفرهاي داخلی ( 33درصد) بود .كمتر از  60درصد از انتشار گازهاي
گلخانهاي مربوط به ورزشگاههاي برگزاري مسابقات و حدود شش درصد آن به محلهاي اقامت
بازیكنان و حامیان آنها اختصاص داشت .دولت برزیل اظهار داشت كه برنامههایی با شركتهاي
خصوصی خواهد داشت تا تولید  390تن گاز دياكسید كربن جبران شود .فیفا هم اعالم كرد كه
انتشار  05هزار تن دياكسید كربنی را كه مستقیماً مسیول آن است را جبران میكند و براي 59
هزار تن گاز دياكسید كربنی كه توسط هواداران تیمها منتشر شده نیز ،اعتبارات كربن خریداري
میكند.

شکل ( :)23تصاوير استاديوم فوتبال ماراكانا (بزرگترين استاديوم جهان) در دهه  ۵2ميالدي
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شکل ( :)24استاديوم فوتبال ماراكانا پس از بازسازي در سال 2214

شکل ( :)2۵استاديوم فوتبال ماراكانا موفق به كسب گواهينامه «رهبري طراحي انرژي و محيط زيستي
( »)LEEDگرديد.
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۲ـ3ـ۲ـ1ـ ورزشهاي سازگار با طبیعت

ورزشهاي سازگار با طبیعت (بازيهاي همزیستی با طبیعت) براي اولینبار در سال  6995در
«پارانا» منطقهاي بین سه كشور برزیل ،آرژانتین و پاراگوئه برگزار گردید .طی  9روز  709ورزشكار
از  77كشور در رشتههاي مختلف ورزشی در محیطهاي طبیعی به رقابت پرداختند .یكی از
مهمترین اهداف این بازیها تاكید بر حفظ و احترام به طبیعت و توجه ورزشكاران جهان به
مسئولیت آنان در قبال حفظ محیطزیست میباشد .از رشتههاي مختلف این بازیها میتوان به
تیراندازي ،كوهنوردي ،اسبسواري ،دوچرخهسواري در كوهستان ،قایقرانی ،چتربازي اشاره كرد.
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بخش سوم
1ـ3ـ منافع فعالیت بدني و ورزش
آدام اسمیت ،سرمایه انسانی را با عنوان ثروت ملل تعبیر میكند .زیرا نیروي انسانی كارآمد است كه
موجب توسعه مادي و رونق اقتصادي خواهد شد .این انسانهاي فعال هستند كه سازمانهاي
سیاسی ،اقتصادي ،اجتماعی و توسعه را به وجود میآورند .از اینرو ،حفظ سالمت تكتك این
سرمایه ها ضروري است و توجه دقیق به سالمت ،سبك زندگی ،فعالیت بدنی و تغذیه افراد اهمیت
زیادي دارد.
سازمان جهانی بهداشت ( )WHOسالمت را چیزي بیش از نبود عالیم بیماري تعریف كرده است.
سالمت به معناي نبود بیماري نیست ،بلكه به معناي بهترین عملكرد انسان در سراسر دوره زندگی
تا مرگ است .نقش سالمت فعالیت بدنی در سالمت به خوبی به اثبات رسیده است .شواهد نشان
میدهند كه فعالیت بدنی آثار مفیدي بر بیماریهاي مزمن از قبیل اغلب بیماریهاي قلبی عروقی،
دیابت نوع  ،انواع سرطان ،چاقی ،اضافه وزن و بهبود سالمت عضالنی اسكلتی و روانشناختی
دارد.
مردم با اهداف مختلفی در ورزش شركت میكنند .از جمله ،سالمت ،آمادگی جسمانی ،آرامش،
هوشیاري بدنی ،لذت ،بازي ،نشاط ،اجتماعی شدن ،ارتباط ،نزدیكی به طبیعت ،ماجراجویی و . ...
فعالیت بدنی ،بخش اساسی سالمت عمومی در جامعه است .و فعالیت بدنی منظم ،مولفه اساسی
زندگی سالم است .براي بزرگساالن ،انجام ورزش و فعالیت بدنی با شدت متوسط ( 30دقیقه در
حداقل  7روز هفته) در كاهش خطر بیماري قلبی ،پیشگیري یا تاخیر در سرطانها و همچنین،
مشكالت ذهنی نقش موثري دارد و در افزایش عمر نیز اثرگذار است.
1ـ۲ـ ارتباط میان ورزش و محیط زیست
 بیشك ،فعالیت ورزشكاران ،انجمنهاي ورزشی و تولیدكنندگان كاالهاي ورزشی نیز،
مانند هر فرد یا گروه دیگر بر محیط زیست پیرامون خود تاثیر دارد .هر چند ماهیت
فعالیت هر كدام از این گروهها هنگامی كه به طور جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار
گیرند ،آسیبرسان نیست ،اما دایره آثار فعالیت آنها ،در مجموع میتواند مهم و بسیار
گسترده باشد .قطعاً یك مسابقه گلف یا ساخت یك ورزشگاه ،آثار متفاوتی مانند فرسایش
خاک ،جابهجایی گونههاي گیاهی ،تخریب زیستگاههاي حیاتوحش و پرندگان ،تولید
زباله و حتی در شرایط حادتر آلودگیهاي جوي به جاي خواهد گذاشت.
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 ورزش نیازمند ورزشكارانی سالم است .تنها یك محیط زیست سالم میتواند سالمت
ورزشكاران را تضمین كند.
 ورزشكاران به سبب ماهیت فعالیتهایی كه انجام میدهند ،به طبیعت نزدیكترند .بسیاري
از فعالیتهاي ورزشی در فضاي باز انجام میشوند .از اینرو ،ورزشكاران بیش از سایر
مردم در معرض خطرات محیط زیستی قرار دارند .آیا نازک شدن الیه ازن ،تاثیري بر
فعالیتهاي ورزشكاران ندارد؟ آیا این بدان معنی نیست كه باید از كالهها و كرمهاي
ضدآفتاب استفاده كنند؟ یا باید ابتالي بیشتر ورزشكاران به سرطانهاي پوست و
بیماريهاي چشمی چون آب مروارید و  ...را شاهد باشیم؟ چه بر سر میلیونها كودک
ساكن در كشورهاي در حال توسعه خواهد آمد؟ كودكانی كه مكانی جز كوچه و خیابان
براي فعالیتهاي ورزشی و بازي ندارند ،این كودكان میتوانند قهرمانان ورزشی آینده
باشند .به همان اندازه كه ورزشكاران زن و مرد به فعالیتهاي ورزشی خود توجه دارند ،به
همان اندازه اطالعات و دانش مربوط به مسایل محیط زیستی میتواند آنها را در بهبود
شرایط و موضوعات محیط زیستی ترغیب و تشویق كند.
 امروزه ،صنعت تولید كاالهاي ورزشی كه از صنایع پیشرو جهان است ،به شدت در حال
گسترش است .هر دو گروه ورزشكاران و غیرورزشكاران از خریداران این كاالها هستند.
تولید كاالهاي ورزشی ،با استفاده از منابع حاصل از اكوسیستم آسیبپذیر ادامه دارد.
ضرورت یافتن شیوههاي جایگزین براي تامین نیازهاي فزاینده نسل كنونی به كاالهاي
ورزشی ،بیش از پیش احساس میشود .بازیافت یا استفاده مجدد از كاالهاي ورزشی و
مواد اولیه آنها و تولید كاالهاي ورزشی با استفاده كمتر از منابع ،میتواند از آثار مخرب
ایجاد شده و فشار وارده بر محیط زیست بكاهد.
 ورزش ارتباط معنیداري با طبیعت دارد .ورزش سالم و سودمند نیازمند محیطزیست سالم
و پاک می باشد و این همان چیزي است كه خیلی از ورزشكاران به آن نیاز دارند .رابطه
صمیمانه با طبیعت انگیزه و محركی است براي ورزشكاران .از طرف دیگر ،یك
محیطزیست ناسالم ،مانعی است بر تحریكات و انگیزههاي افراد براي پرداختن به ورزش،
و میتواند قابلیتهاي یك مكان را به لحاظ برگزاري مسابقات ورزشی به مخاطره بیاندازد.
 مسابقات ،فعالیتها و یا وسایل ورزشی فشاري را بر محیطزیست اعمال میكنند.
مسابقات و وسایل رایج به طور معنیداري در مصرف انرژي ،آلودگی هوا ،انتشار گازهاي
گلخانهاي و دفع مواد زائد (از هر دو نوع سمی و غیرسمی) و نیز كاهش الیه ازن ،تخریب
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زیستگاه جانوران و تنوع زیستی ،فرسایش خاک و آلودگی آب و هوا نقش دارند .در
حقیقت؛ در تولید كاالها ،وسایل و برگزاري مسابقات و رویدادهاي ورزشی در مقیاس
بزرگ ،مانند بازیهاي المپیك ،مسابقات جام جهانی فوتبال و تور دوچرخه سواري فرانسه
هزاران نفر از مردم را در گیر كرده و باعث خرید و مصرف منابع در سطح وسیع میگردد.
كه در نهایت سبب بروز پدیدههایی چون ظهور میلیونها مصرف كننده محصوالت
تولیدي ،افزایش میزان مصرف آب و انرژي ،تولید زائدات جامد ،توسعه زمین و به كار
افتادن وسایل حمل و نقل سریعالسیر خواهد شد.
1ـ1ـ ابعاد محیط زیستي برگزاري رویدادهاي ورزشي
 هر چقدر هم كه روشهاي پیشگیرانه اعمال شود ،رویدادهاي بزرگ ورزشی میتوانند
آسیب جدي به محیط زیست و آب و هوا وارد سازند:
 براي آماده سازي بازیها نیاز به ساختمان ،بزرگراه ،هواپیما و اماكن ورزشی است كه ساخت
این موارد توام با آلودگی هوا ،زمین و آب است.

 تجمع تعداد زیادي از مردم در خالل بازیها از طریق حمل و نقل ،مصرف آب ،انرژي،
تولید زباله و  ...فشار زیادي را بر محیط زیست وارد میسازد.
 پس از بازیها ،جمعآوري و اصالح سیستم داراي تاثیرات محیط زیستی خاصی است.

 انجام فعالیتهاي مختلف نیازمند استفاده از انرژي است و گرم كردن فضاي سالنها،
روشنایی اماكن ورزشی ،روشن بودن تلویزیون و سایر وسایل برقی و  ...باعث انتشار
گازهاي گلخانهاي میشود و حمل و نقل قابل توجه تماشاگران ،تیمها ،مقامات و حمل و
نقل مواد غذایی و نوشیدنی به سالنها نیز استفاده از انرژي را مضاعف میسازد.
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برخی شیوههاي معمول كه به واسطه آنها ورزش میتواند بر محیط زیست اثرگذار باشد:
الف) مراكز و مجموعههاي ورزشي:


گسترش زمينهاي آسيبپذير و كمياب



فرسايش خاك ناشي از ساخت و ساز



توليد زباله و تخليه آنها در مراكز دفن زباله يا دستگاههاي زبالهسوز



آلودگي ناشي از نشت مايعات (مواد سوختني ،پاك كنندهها ،حاللها)



آلودگي صدا و نور



آلودگي هوا و صداي ناشي از وسايل نقليه



استفاده از مواد تجديدناپذير (مواد سوختي و فلزات)



استفاده از منابع طبيعي (آب ،چوب و كاغذ)



توليد گازهاي گلخانهاي (وسايل برقي و مواد سوختي)



كاهش اليه ازن (استفاده از دستگاههاي سرماساز)



آلودگي خاك و آب ناشي از آفتكشها

ب) مسابقات:


آثار ناشي از ساخت مراكز و تاسيسات ورزشي و فعاليتهاي آنها (موارد باال)



استفاده از مواد تجديدناپذير (مواد سوختي و فلزات)



استفاده از منابع طبيعي (آب ،چوب و كاغذ)



توليد گازهاي گلخانهاي (وسايل برقي و مواد سوختي)



آلودگي هوا و صداي ناشي از تردد مردم و جابهجايي وسايل



فرسايش خاك و متراكم شدن زمين به دليل تردد مردم



توليد زباله و فاضالب و هدايت آنها به كانالهاي فاضالب



مصرف بيشتر كاغذ توسط مطبوعات و رسانههاي جمعي



توليد زباله ناشي از نصب عاليم ،پالكاردها و ايجاد غرفههاي متعدد
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1ـ۹ـ آثار محیط زیستي میزباني ورزش
میزبانی رویدادهاي ورزشی ،فرصتی را براي شهر میزبان فراهم میكند تا نه تنها خود را به جهان
بشناساند و از مزایاي اقتصادي آن بهرهمند شود ،بلكه میراث سبزي را در برخی زمینهها بر جاي
بگذارد و از برخی چالشهاي آتی پیشگیري نماید .در واقع میتوان گفت كه در شهرهاي میزبان
رویدادهاي بزرگ ورزشی ،تالش همگانی براي بهبود وضعیت محیط زیستی صورت میگیرد تا
شمایل بهتري از شهر در نزد بینندگان ایجاد نماید .همچنین ،برگزاري رویدادهاي ورزشی به شكل
دوستدار محیط زیست سبب افزایش چشمگیر آگاهی مردم و جوامع محلی در این زمینه و
مشاركت آنها خواهد شد.
 آثار مثبت
از دیدگاه توسعه شهري و محیط زیستی ،رویدادهاي ورزشی بزرگ سبب تغییر زیرساختها و
محیط زیست شهر میزبان میشوند .استراتژي حفظ محیط زیست به ویژه در رابطه با پروژههاي
مربوط به زیرساختها قابل بكارگیري است .رویدادهاي بزرگ ،فرصتی را فراهم مینمایند كه
زیرساختهاي عمدهاي چون فرودگاهها ،حمل و نقل ،امنیت و بخش تامین انرژي در شهر میزبان
توسعه یابد .براي مثال ،در بازیهاي المپیك رم در  ،6910سیستم حمل و نقل عمومی تازه و نیز،
سیستم تامین آب جدیدي براي شهر ایجاد شد .در بازیهاي المپیك توكیو ،6910

بزرگراه جدید

ساخته شد و سیستم آب و فاضالب شهر به طور كامل نوسازي گردید و میزبانی بازیهاي المپیك
 06لندن سبب بازسازي و بهبود چهره استانفورد (از محلههاي فقیر لندن) شد.
یكی از دیگر از مزایاي برگزاري رویدادهاي ورزشی ،ایجاد شغل است .البته بیشتر این شغلها
ماهیت موقتی دارند و مربوط به فاز برگزاري رویداد هستند و پس از آن ،خودبخود از بین میروند.
مشاغلی كه در مرحله پسرویداد ادامه یابد (به ویژه در بخش ساخت و ساز ،گردشگري و اوقات
فراغت) ،میتواند تاثیرات اقتصادي چشمگیري به بار آورد .این مشاغل اغلب نتیجه مستقیم تغییر
شمایل و تصویر شهر و بهبود زیرساختهاي گردشگري هستند.
 آثار منفي
بازیهاي المپیك  6915مونترال كانادا موجب بدهی مالی عظیمی براي این شهر شد و هیچگونه
دستاورد مطلوبی براي این شهر به دنبال نداشت .حال آنكه المپیك  699بارسلونا نقطه جهش
توسعه این شهر بود كه تاكنون ادامه یافته است.
از آنجا كه اغلب رویدادهاي عظیم مانند بازیهاي المپیك در نواحی مورد عالقه جهانگردان برگزار
میشوند ،خروجیهاي منفی ناشی از رویداد مانند تجمع جمعیت ممكن است جهانگردهاي عادي
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را از بازدید شهر طی رویداد دلسرد كند .اگر رستورانها و هتلهاي نزدیك محل رویداد شلوغ
باشند ممكن است بازدیدكنندگان ورزشی ،جهانگردان عادي را از محل فراري دهند كه منجر به اثر
خالصی كمتر از مقادیر پیشبینی شده میشود .یك مثال خوب در این زمینه ،به اثر جام جهانی
فوتبال در كره جنوبی مربوط میشود كه مشخص شد تعداد كل بازدیدكنندگان خارجی طی آن
زمان ،با دوره مشابه سال قبل یكسان بود .همچنین ،شواهد نشان دادند كه المپیك  6991آتالنتا هم
داراي اثر مشابهی در فراري دادن جمعیت بود .براساس نتایج ،در بخشهایی از شهر نزدیك به
پارک المپیك ،بسیاري از هتلها و رستورانها ،فروشی كمتر از میزان معمولی در طی بازیها گزارش
كردند .حتی فروشگاههایی در نواحی تا  670مایلی هم كسب و كاري ضعیفتر را در تابستان
 6991گزارش دادند.
در خصوص ساخت اماكن ورزشی هم ،اینكه در آینده از این اماكن ،به ویزه آنها كه به تازگی
ساخته شدهاند ،چگونه استفاده شود بینهایت مهم است .كارهاي زیادي را نمیشود با یك استادیوم
فوتبال خالی انجام داد .پس از جام جهانی  ، 00تنها پنج مورد از ده استادیوم در كره جنوبی
شاهد برگزاري منظم رویدادهاي ورزشی بودند .افزون بر این ،تنها حدود  3هزار نفر از تماشاچیان
یك ورزشگاه  00هزار تا  10هزار نفري ،تماشاچیان حرفهاي فوتبال هستند .حتی در ژاپن با لیگ
فوتبال حرفهايتر (جی لیگ) ،میانگین جمعیت تماشاگر تنها  61هزار نفر است .مشخص است كه
رویدادهاي ورزشی یك محصول لوكس را ارایه میدهند و تقاضا براي استفاده از اماكن ،پس از
رویداد به تدریج كاهش مییابد ،بنابراین براي كشورهاي در حال توسعه ،این خطر وجود دارد كه
زیرساختهاي مربوط به رویداد تبدیل به معضلی بزرگ شوند .براي مثال ،در بازیهاي 003
آفریقا ،دولت نیجریه حدود  300میلیون دالر صرف ساخت یك استادیوم  10هزار نفره كرد ،در
حالیكه این كشور از مشكالتی نظیر كمبود سوخت ،قطعی مكرر برق ،جادههاي بد و میزان باالي
جرایم رنج میبرد .یكی دیگر از هزینههاي پنهان ،هزینههاي مستمر تعمیر و نگهداري استادیومهاي
بزرگ است .بخشهاي دیگرصنعت هتلداري نیز ممكن است از هزینههاي طوالنی مدت ضربه
بخورند .براي اینكه خیل عظیم بازدیدكنندگان طی یك رویداد اسكان داده شوند ،هتلها مجبور به
ساختن بخشهاي جدید میشوند ،اما وقتی كه رویداد تمام میشود ،تقاضا براي این اماكن كاهش
مییابد و هزینه باالي نگهداري را روي دست صاحبان هتل میگذارد.
برگزاري رویدادهاي بزرگ ورزشی ،تاثیرات محیط زیستی چشمگیري بر شهر میزبان در قبل ،حین
و پس از برگزاري دارد و فشاري را در هنگام ساخت و ساز ،حمل و نقل و دفع زباله و آلودگی بر
آن وارد میسازند .برگزاري رویدادهاي بزرگ ورزشی نیازمند اماكن بزرگ به تعداد كافی است ،از
این رو معموالً ساخت وساز و بازسازي زیادي صورت میگیرد كه هزینه فراوانی بر محیط زیست
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تحمیل مینماید .انرزي و زمین قابل توجه مورد استفاده براي ساخت و ساز و طراحی جادهها و
مسیرهاي حمل و نقل؛ خطر نابودي زمینهاي كشاورزي ،منابع طبیعی ،جنگلها و پاركها را در پی
خواهد داشت .توسعه شهر میزبان ،فشار آلودگی را بر هوا ،آب و خاک آن و در نتیجه ،سالمت
اكوسیستم انسانی به دنبال خواهد داشت .تغییر آب و هوا در اثر افزایش گازهاي سمی مانند
مونواكسید كربن و دي اكسید كربن و اكسیدهاي نیتروژن سبب كاهش محصوالت كشاورزي،
افزایش آلودگی ،تخریب جنگلها ،افزایش دماي محیط ،نابودي گونههاي زیستی و در نتیجه تخریب
اكوسیستم خواهد شد.
از دیگر جنبههاي منفی میزبانی رویدادهاي بزرگی چون بازیهاي المپیك ،جابجایی و اخراج برخی
خانوادههاي فقیر از مراكز اصلی شهر است .در  7سال گذشته بیش از  3میلیون نفر در سراسر
جهان به دلیل برگزاري بازیهاي المپیك از خانههاي خود آواره شدهاند كه حدود  5 0هزار از آنها
مربوط به بازیهاي المپیك  6977سئول و  6,7میلیون مربوط به پكن  007چین است .گزارش شده
است كه تنها در المپیك  6977سئول 500 ،هزار نفر مجبور به تغییر مكان زندگی خود شدند.
 تاثير رسانهاي ورزش بر محيط زيست
توجه بینالمللی به ورزش ،فرصت منحصربفردي را براي رساندن پیامهاي مختلف ،برنامههاي
آموزشی و آگاهسازي همگانی فراهم میآورد .این پیامها میتوانند اهداف داخلی یا بینالمللی
داشته باشند .براي مثال ،كمپین پیشگیري از ایدز در بازیهاي فوتبال یورو  06اوكراین براي غلبه
و زدودن تصور منفی در بین مردم اوكراین نسبت به مبتالیان به این بیماري راهاندازي شد .در سوي
دیگر ،ممكن است پیامهایی نیز به طور ناخواسته و یا با بار منفی انتشار یابند .براي مثال ،اتفاقات و
حمالت تروریستی كه در المپیك  695مونیخ اتفاق افتاد و نیز ،آگاهی جهانیان از مشكل تبت در
چین ،همزمان با المپیك  007پكن چین از این دست بشمار میروند.
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 -3-۹-1مالحظات و اقدامات محیط زیستي در رویدادهاي ورزشي
مدیریت عملكرد محیط زیستی در رویدادهاي ورزشی نیازمند بررسی عوامل زیادي است و از یك
نقطه نظر بلندمدت ،هنوز خیلی زود است كه در مورد تاثیر محیط زیستی مثبت یا منفی رویدادهاي
ورزشی با قاطعیت نظر داد .هر چه رویدادهاي ورزشی بزرگتر باشند ،فشار آنها نیز بیشتر است.
برگزاري بازیهاي المپیك  6951مونترال 6,7 ،میلیارد دالر كانادا بدهی بر جاي گذاشت كه بخش
عمده آن به دلیل ساخت اماكن و مجموعههاي ورزشی جدید بود .در بازیهاي المپیك لسآنجلس
 ، 6970مشاركت بخش خصوصی در تامین مالی بازیها افزایش پیدا كرد و به همین دلیل ،ساخت و
ساز كمتري صورت گرفت و بیشتر به اماكن موجود اكتفا شد كه در نتیجه ،برگزاري بازیها 67
میلیون دالر سود را به دنبال داشت .چنین سودي سبب افزایش انگیزه سایر كشورها براي میزبانی
رویدادهاي بعدي گشت و تعداد درخواست میزبانی پس از این المپیك به شكل چشمگیري
افزایش یافت .در بازیهاي المپیك سیول  60 ،6977میلیارد دالر صرف بهبود حمل و نقل و محیط
زیست شهر سئول گردید و یك سیستم جدید مترو و مسیر اتوبوس به همراه  379پارک جدید
ایجاد شد .همچنین؛ مبلغ زیادي صزف پاكسازي رودخانه «هان» شد و تالشهاي زیادي نیز به
منظور مشاركت مردم و نیز ،آگاهسازي آنها از مسایل محیط زیستی صورت گرفت .در بازیهاي
المپیك بارسلونا  67 ،699مكان جدید ساخته شد و  60مكان موجود بازسازي شدند .برگزاري
بازیها سبب بازسازي و توسعه بزرگترین پارک شهر شد كه قبالً به عنوان نمایشگاه بینالمللی
بارسلونا مورد استفاده قرار میگرفت .حمل و نقل ورزشكاران به وسیله قطارها و اتوبوسها و
مینیبوسها انجام می گرفت و مردم شهر بارسلون در خالل روزهاي برگزاري بازيها از سیستم
حمل و نقل عمومی استفاده می كردند تا به بهبود ترافیك شهر كمك نمایند.
در طی سالها ،بازیهاي المپیك همواره بزرگتر و عظیمتر شدهاند و به ویژه تاثیر آنها بر محیط
شهر میزبان چشمگیرتر شده است .از اینرو IOC ،با شناسایی برخی مشكالت ،تمركز بیشتري بر
جنبههاي محیط زیستی دارد .در سال  IOC ،6990و برنامه محیط زیستی ملل متحد ()UNEP
توافق همكاري را به امضا رساندند .در نتیجه محیط زیست به ركن سوم منشور المپیك (به همراه
ورزش و فرهنگ) تبدیل شد و پیشنهادات محیط زیستی براي شهر میزبان بازیهاي المپیك ارایه
گشت .در سال  6999كمیسیون ورزش و محیط زیست در بیت و یكمین دستورجلسه خود بر سه
اصل اساسی تاكید نمود:
 -6بهبود وضعیت اجتماعی – اقتصادي
 حفظ و مدیریت منابع براي توسعه پایدار -3تقویت نقش گروههاي اصلی
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منظور دستورجلسه از بهبود شرایط اجتماعی – اقتصادي ،مقابله با فقر و محرومیت و حفظ سالمت
ساكنان و زیستگاهها بود .حفظ و مدیریت منابع به منظور توسعه پایدار به معناي مدیریت اماكن،
انرژي ،آب ،محصوالت خطرناک ،فاضالب و آلودگی بود .بدین منظور ،دستور كار  6تاكید داشت
كه شهرهاي میزبان باید تالش بیشتري براي حفظ اماكن موجود و نگهداري آنها در شرایط مناسب
و دوستدار محیط زیست انجام دهند و اماكن جدید تنها در صورتی ساخته شوند كه نیاز به آنها
چشمگیر باشد و اماكن موجود قادر به برطرف كردن نیازهاي منطقی نباشند .افزون بر این ،شهر
میزبان نباید از محصوالت سمی و خطرناک در هیچ زمینهاي استفاده نماید .دستوركار 6در بخش
حمل و نقل ،استفاده از حمل و نقل عمومی را پیشنهاد كرد و در مسافتهاي خیلی كوتاه،
پیادهروي و دوچرخهسواري را توصیه نمود .شهر میزبان باید تمام اشكال آلودگی را كاهش دهد .از
آلودهسازي غیرضروري آب ،خاک و هوا باید اجتناب شود .از گونههاي گیاهی و جانوري باید
محافظت شود و از تخریب جنگلها و خاک باید جلوگیري شود.

91

 -0-۴-۳موضوعات مهم محيطزیستي
تمامی مسابقات ،مجموعهها و مراكز ورزشی به گونهاي در نگرانیهاي مهم منطقهاي و جهانی
محیطزیستی سهیم هستند .مدیریت مدیریت و تاسیسات ورزشی غالباً با مصرف انرژي بیشتر ،آلودگی
هوا ،انتشار گازهاي گلخانهاي ،تولید زباله (سمی و غیرسمی) ،كاهش الیه ازن ،تخریب زیست بومها
و تنوع زیستی ،فرسایش خاک و آلودگی آبها همراه است.
براي نمونه موارد زیر را میتوان بیان نمود:
 مصرف سالیانه انرژي در مراكز ورزشی انگلستان ،حدوداً یك میلیون دالر است كه تولید  700هزار
تن دياكسید كربن و انتشار آن در جو را نیز باید به این رقم افزود.
 در بازيهاي حرفهاي بیسبال در امریكا ،روزانه بین  30تا  70هزار لیوان یكبار مصرف روانه مراكز
دفن زباله میشوند (در سال .) 000
 3100 پیست و میدان یخی در كانادا ،سالیانه بیش از یك میلیون مگاوات ساعت برق مصرف
میكنند .این رقم انتشار گازهاي آمونیاک كاهش دهنده الیه ازن ناشی از استفاده از وسایل سرمازا را
شامل نمیشود.
 چمن استادیومهاي ورزشی عالوه بر انكه انتشار دهنده آفتكشها و علفكشها هستند ،از
میلیونها لیتر آب در سال استفاده میكنند.
 ورزش و انتشار گازهاي گلخانهاي
بررسی مقدار نسبی انرژي مصرف شده توسط سالنها ،تماشاگران و اجراي رویداد در انگلستان نشان
داد كه  07درصد از انتشار گازهاي گلخانهاي مربوط به مسافرت كنندگان 0 ،درصد مربوط به انرژي
و بهرهبرداري از سالنها و  67درصد مربوط به عرضه و فروش كاال میباشد .ارزیابی ردپاي
محیطزیستی فینال جام یوفا  000در كاردیف ولز نشان داد كه مسافرت بازدیدكنندگان ،بزرگترین اثر
محیطزیستی یك مسابقه است كه بسیار بزرگتر از میانگین اثر مسافرت روزانه بریتانیاییها میباشد.
در كاردیف 530000 ،نفر از تماشاگرانی كه به استادیوم رفتند 03 ،میلیون كیلومتر و  05درصد از
مسافت را با خودرو پیمودند.
یوفا برآورد كرده است كه در هر فصل ورزشی 0 000 ،تن دي اكسید كربن بر اثر برگزاري مسابقات
به وجود میآیند .كمپین ردپاي كربن در فصل  007 - 005به منظور كاهش میزان كربن تولیدي
راهاندازي شد .این كمپین وب سایتی داشت كه هواداران بتوانند با خودروهاي مشترک براي تماشاي
مسابقات حضور پیدا كنند ،تا زمین مسابقه پیادهروي كنند یا به جاي تماشاي فردي ،مسابقات را به
صورت دستهجمعی در منزل تماشا كنند (تا تلویزیونهاي متعدد روشن نباشند) .چنین اقداماتی سبب
كاهش 000

تنی دياكسید كربن در این فصل از مسابقات گردید.
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استفاده از نیروي كار محلی هم در كاهش آالیندگی مربوط به حمل و نقل نقش دارد .باشگاه
منچسترسیتی در اقدامی مناسب به منظور كاهش ردپاي كربن ساالنه خود ،با تامین كنندگان محلی
قرارداد امضا كرد .در سال  97 ، 009درصد از مصالح ساختمانهاي در حال ساخت توسط باشگاه ،از
عرضه كنندگان محلی تهیه شد كه  30درصد كاهش ردپاي كربن به دنبال داشت.

 -۳-۴-۳ارتباط ميان قوانين و مقررات محيطزیستي و تداخالت ورزشي
به منظور استفاده صحیح و اصولی از اكوسیستم و اجتناب از وارد آوردن هر نوع خسارت بر
محیطزیست ،الزم است تا نسبت به قوانین و مقررات مرتبط با حوزه محیطزیست و منابع طبیعی
آگاهی داشته و مالحظات و ضوابط مربوط به نحوه و چگونگی بهرهمندي از این مواهب را درک كرده
و بكار بست .از آنجا كه برخی از مهمترین رویدادهاي ورزشی فضاي باز در كشور ما در محیطهاي
طبیعی بكر و یا كمتر دست خورده صورت میپذیرد و نظر به آنكه برخی از این اكوسیستمها زیستگاه
گونههاي منحصربفرد جانوري و گیاهی هستند ،شایسته است كه نسبت به آنها دانش محیطزیستی
مناسبی داشت .در كشور ما ،همانند بسیاري از كشورها و در راستاي قوانین و ضوابط بینالمللی،
بخشهایی از محیطزیست كشور مشمول طرح مناطق تحت مدیریت (چهارگانه) گردیده است كه
الزمه بهرهمندي و حضور در آنها رعایت جنبههاي مختلفی است .بنابراین ،حضور و برگزاري تمرین
و یا مسابقات ورزشی در آنها نیز میباید با هماهنگی و اطالع و نظارت نهاد ذيربط و متولی (سازمان
حفاظت محیطزیست) باشد.
در ادامه ،به معرفی این مناطق و ویژگیهاي آنها پرداخته میشود.
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 پارك ملي
مناطق طبیعی به نسبت وسیع و داراي ویژگیهاي خاص و اهمیت ملی به لحاظ زمینشناسی،
بومشناسی ،جغرافیاي زیستی و چشمانداز ،با هدفهاي حفظ وضعیت زیستی و طبیعی ،بهبود
جمعیت گونههاي جانوري و رویشگاههاي گیاهی و همچنین بهرهبرداري تفرجی به عنوان پارک ملی
انتخاب میشوند .پارکهاي ملی محلهاي مناسبی براي فعالیتهاي آموزشی ،پژوهشی و گردشگري
در طبیعت به شمار میآیند .به منظور حفاظت بنیادي از تنوع زیستی ،ذخایر ژنتیكی ،یكپارگچی
اكولوژیك و چشماندازها ،فعالیتهاي مرتبط با بهرهبرداريهاي مصرفی و مسكونی در این مناطق
مجاز نیست .به همین دلیل ،براي پارکهاي ملی پشتوانه قانونی حفاظتی مستحكمتري نسبت به سایر
مناطق حفاظت شده پیشبینی شده است.
 اثر طبيعي ملي
پدیدهها یا مجموعههاي گیاهی و جانوري به نسبت كوچك ،جالب ،كمنظیر ،استثنایی ،غیرمتعارف و
غیرقابل جایگزین كه داراي ارزشهاي حفاظتی ،علمی ،تاریخی یا طبیعی باشند ،با هدف حفظ و
حراست به عنوان اثر طبیعی ملی انتخاب میشوند .اقدامات حفاظتی در مورد این پدیدهها ،باید
تضمین كننده پایداري بهرهبرداري غیرمصرفی از آنها در طول زمان باشد.
 پناهگاه حيات وحش
محدودههایی با زیستگاههاي طبیعی نمونه براي جانوران وحشی كه به منظور حمایت از جمعیت
گونههاي جانوري و افزایش سطح كیفیت آنها ،انتخاب میشوند .كمترین وسعت پناهگاههاي حیات
وحش باید به حدي باشد كه ضمن رفع نیاز گونههاي جانوري ،پیوستگی و ارتباط متقابل واحدهاي
آنها را تضمین كند .این مناطق ،محیطهاي مناسبی براي فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی به ویژه در
ارتباط با جانوران وحشی به شمار میآیند .بهرهبرداريهاي مصرفی و سازگار و همچنین فعالیتهاي
گردشگري كنترل شده در پناهگاهها مجاز است.
 منطقه حفاظت شده
اراضی به نسبت وسیع با ارزش حفاظتی زیاد كه با هدف حفظ و احیاي رویشگاههاي گیاهی و
زیستگاههاي جانوري انتخاب میشوند .مناطق حفاظت شده ،محیطهاي مناسبی براي اجراي
برنامههاي آموزشی و پژوهشهاي محیطزیستی به شمار میآیند .انجام فعالیتهاي گردشگري و
بهرهبرداري مصرفی و اقتصادي متناسب با نواحی هر منطقه و بر اساس طرح جامع مدیریت مناطق،
مجاز است.
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بخش چهارم
۹ـ3ـ پیشنهادهاي محیط زیستي
۹ـ3ـ3ـ مسئولیت همگاني :قانون بینالمللي محیط زیست
اغلب كشورها قانون خاصی در زمینه محیطزیست دارا میباشند كه میباید رعایت شود .گرچه
دولتها در قبال اجرا و رعایت كردن این مجموعه قوانین زیست محیطی مسئولیتی اساسی دارند،
جنبشهاي ورزشی نیز میباید توسط این قبیل موضوعات در نظر گرفته شود .همچنین برنامهریزي
یك رویداد ورزشی یا ساخت تجهیزات و اماكن ورزشی نیازمند رعایت قوانین و مقرراتی در زمینه
حفاظت محیطزیست میباشد.
در سال  ،6995رهبران جهان در یك مالقات ویژه در شهر نیویورک امریكا یكدیگر را مالقات
كردند .هدف از این مالقات بررسی و ارزیابی مراحل پیشرفت دستوركار  6بود .با وجود اقدامات
صورت گرفته در بسیاري از زمینهها ،گزارش نهایی به این موضوع اشاره داشت كه اقدامات
بیشتري براي افزایش اعتبار این سیاره (كره زمین) مورد نیاز است.
در همین راستا ،دستوركار 6جنبش المپیك در ساختار كمیته بینالمللی المپیك تهیه و به زبان
فارسی نیز ترجمه شده است .لذا؛ میتوان از آن به عنوان سندي گویا و راهبردي در امر توسعه
پایدار ورزش استفاده نمود.
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۹ـ3ـ3ـ3ـ هدف دستور كار ۲3جنبش المپیک
هدف اصلی دستور كار 6جنبش المپیك ،تشویق اعضاي این جنبش به منظور ایفاي نقشی فعال در
ایجاد توسعه پایدار در سیارهمان ،زمین است .این دستور كار مفاهیم اساسی و اقدامات كلی را
تدوین میكند كه متضمن دستیابی به این مهم است.
دستور كار 6جنبش المپیك با الهامگیري از دستور كار 6كنفرانس محیطزیست و توسعه سازمان
ملل متحد ،براساس ویژگیهاي خاص جنبش المپیك و ورزش تنظیم شده است .این دستور كار
رئوس مطالبی را تبیین كرده است كه فعالیت جنبش المپیك را در زمینههاي گوناگون هدایت
میكند و به ایفاي نقش مؤثر آن منجر میشود.
همچنین دستور كار 6جنبش المپیك راهنماي تئوري و عملی تمام اعضاي جنبش المپیك ،مردان
و زنان ورزشكار ،كمیته بینالمللی المپیك ( ،66)IOCفدراسیونهاي بینالمللی ( ،6 )IFsكمیتههاي
ملی المپیك ( ،63)NOCsكمیتههاي برگزار كننده بازیهاي المپیك ( ،60)OCOGsورزشكاران،
باشگاههاي ورزشی ،مربیان و همه افراد و عملكردهاي مرتبط با ورزش است.
دستوركار جنبش المپیك ،عرصههاي متعددي را كه در آن توسعه پایدار میتواند با خطمشیهاي
هیئتهاي حاكمه تلفیق یابد ،پیش روي آنان قرار میدهد .همچنین شیوههایی را ارائه میدهد كه
متضمن نقش فعالیتهاي ورزشی و زندگی افراد در زمینه توسعه پایدار است .بنابراین ،دستور
كار 6جنبش المپیك باید در محیطی سرشار از احترام به شرایط متفاوت اجتماعی ،اقتصادي،
جغرافیایی ،اقلیمی ،فرهنگی و مذهبی كه از خصوصیات اعضاي متفاوت جنبش المپیك ،به دلیل
تنوع و تعدد آنان است ،تحقق یابد.
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۹ـ3ـ۲ـ مسئولیتهاي فردي و گروهي؛ تغییر رفتار و كردار
«جهاني فكر كنید ـ محلي عمل كنید»

رشد جمعیت انسانی ،فشار شدیدي را بر محیطزیست وارد میكند ،چراكه منابع محدود بوده و
حتی منابع تجدیدپذیر كه تحت شرایط ویژهاي هستند ،معموالً تجدیدناپذیرند .فشار وارد بر
محیطزیست از جنبههاي مختلف افزایش یافته ،و تغییرات سریعتر شدهاند ،این اثرگذاري نه فقط
شامل مناطق كوچك ،بلكه در مقیاس جهانی نیز ،شامل خود كره زمین میشود .تغییراتی كه در
گذشته در طی چندین دهه یا قرن رخ میدادند ،امروزه در مدت چند سال در یك مكان حادث
میشوند و اغلب سبب تغییر در سیستمهاي حمایت كننده حیات در این سیاره میگردند .در نتیجه،
نیازمند برقراري یك رابطه جدید كامالً منطقی با محیطزیست خود میباشیم .موضوعات زیست
محیطی ،بهترین دستمایه براي مشاركت شهروندان در امور همگانی هستند ،كه در این صورت،
جوامع ورزشی نقش بسیار مهمتري را بازي میكنند .براین اساس ،سطوح یا مسئولیتهاي مختلفی
ممكن است در نظر گرفته شوند:

شکل ( :)2۶استفاده از محبوبيت ورزشکاران
به منظور توسعه فرهنگ حفاظت محيطزيست
در كشور
(حسين رضازاده؛ قهرمان جهان و المپيك)

شکل ( :)2۷استفاده از محبوبيت ورزشکاران
به منظور آموزش مسايل محيط زيستي
(هادي ساعي؛ قهرمان جهان و المپيك)
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شکل ( :)28پوسترهاي تهيه شده از ورزشکاران سرشناس جهان با موضوعات و پيامهاي محيط زيستي
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 مسئولیتهاي فردي

مسئوليتهاي ذاتي بعنوا ن شهروندان؛ براي زيستن مطابق با شرايط محيط پيرامون آنها و مالحظه
اينکه ،نيازهاي نسلهاي فردا نيز بايد در نظر گرفته شود .در زندگي روزانه تمامي شهروندان فرصت
تغيير اغلب عادتهاي خويش را به منظور ايجاد محيط زيست مطلوبتر دارا هستند.
 مستولیت ورزشكاران

تمامي ورزشکاران مرد و زن ،اعم از حرفهاي و غيرحرفهاي ،به اين سياره (زمين) تعلق داشته و طبيعتاً
داراي مسئوليتي در مورد كاهش اثرات آنها بر محيطزيست در زندگي روزانه خويش ميباشند .يك
محيطزيست تنزل يافته ،به طور مستقيم بر ورزشکاران اثر گذارده ،چنانکه قابليتهاي آنها و از همه
مهمتر سالمتي و حتي زندگي آنها را تهديد ميكند .بنابراين ،ميبايد كه يك دلمشغولي واقعي نسبت
به موضوعات محيطزيستي ابراز گرديده و همچنين يك نقش رهبري در حفاظت از محيطزيست ،از
طريق تغيير رفتار و تدارك ورزشهاي دوستدار با محيطزيست ،اتخاذ گردد .تمامي ورزشکاران به
واسطه موقعيت ويژه و رفتار الگووار خويش داراي نفوذ خاصي در جامعه بوده و ميتوانند
ورزشکاران و بخصوص جوانان را براي اتخاذ رفتار مناسب محيطزيستي متقاعد سازند.
 مسئولیت مربیان و مدیران

مسئوليت بزرگي بر عهده مربياني است كه توانايي نفوذ در روح و ذهن ورزشکاران را از طريق رفتار
و كردار دارا ميباشند .ورزشکاران تحت تاثير طرز رفتار و ارزشهاي مربيانشان قرار خواهند گرفت.
اين حالت صرفاً مختص به ورزشکاران و تيمهايي در سطوح باال نخواهد بود .تمام اشخاصي كه
داراي نقش رهبري در ورزش ميباشند ،از امتيازاتي بهرهمند هستند كه آنها را در انتقال اصول پايه
محيطزيستي به جوانان و كمك به آموزش آنها توانا ميسازد.
 مسئولیت تماشاچیان

ورزش سبب جذب تماشاچياني ميشود كه محيط زيست را تحت تاثير قرار ميدهند و نبايد آنها را
ناديده گرفت .زماني كه آنها توصيههاي محيطزيستي را كه از طرف برگزار كنندگان به آنها داده
ميشود ،همانند :اجتناب از انباشتن مواد زائد و استفاده از وسايل سازگار با محيطزيست به منظور
حمل و نقل ،اجرا ميكنند؛ از طريق رفتار خود تعهدي را به منظور حفاظت از محيطزيست به اثبات
ميرسانند.
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 مسئولیتهاي جمعي
 مسئولیتهاي سازماني

آگاهي از مسائل محيطزيستي ،اولين قدم در راه ،حل آنها ميباشد .گر چه؛ بطور قطع توسعه ورزش
اولين هدف تمام سازمانهاي ورزشي متعلق به جنبش المپيك نظير :فدراسيونهاي بينالمللي،
كميتههاي ملي المپيك ،فدراسيونهاي ملي ،يا حتي باشگاهها و انجمنهاي ورزشي محلي ميباشد ،اما
تمامي اين سازمانها موظف به انجام تالش براي فراهم آوردن محيطزيستي مطلوب و رفتارهاي توام
با تعهد اجتماعي براي دستيابي به توسعه پايدار ميباشند .هنگام برنامهريزي يك رويداد ورزشي،
خواه يك مسابقه بزرگ قهرماني باشد و يا يك رقابت ساده محلي ،سازمانهاي ورزشي ميتوانند راي
به تشويق الگوهاي رفتاري جديد از طريق گنجاندن آنها در برنامههاي آموزشي يا روشهاي مديريتي
بدهند .همچنين اين قبيل رفتارها ،ممکن است تشکيل دهنده بخشي از يك برنامه آموزشي و ارتقاء
دانش محيطزيستي ويژه باشند ،كه براساس مجموعه اي از اقدامات كه به نيازهاي يك جامعه
اختصاص داشته و در يك ناحيه ويژهاي عمل خواهند كرد ،بنا نهاده شده باشند .در اين حالت ،هر
سازمان ورزشي و گروه اجتماعي ميتواند با روشهاي خاص خود ،در پرورش ورزشکاران جامعه،
مصرف كنندگان ،صنايع ،جوامع محلي ،سازمانهاي محلي ،انجمنها و شوراهاي حکومتي و  ...سهم
داشته باشند.
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۹ـ3ـ۲ـ3ـ نقش ورزشكاران در ارتقاي فرهنگ زیستمحیطي جامعه:

ورزشكاران ،بویژه افراد شاخص و نامآور ،نقش بسیار مهمی در فرآیند ارتقاي دانش محیطزیستی
جامعه و همچنین عالقمند كردن افراد نسبت به مسایل محیطزیستی دارند .این امر در مورد جوانان
و نوجوانان ،بیشتر نمود دارد .از آنجا كه قهرمانان و ورزشكاران شاخص الگوهایی مناسب براي
نسل جوان به حساب می آیند ،و به دلیل محبوبیت آنها در نزد آحاد جامعه ،فرصتی مناسب نصیب
مدیران و برنامهریزان محیطزیستی میگردد تا از این مهم به منظور سوق دادن افكار جامعه به
سمت مسایل و معضالت محیطزیستی بهرهمند شوند.
به این منظور میتوان اقدامات زیر را به كار بست:
ـ استفاده از ورزشكاران در برنامههاي نمادین و سمبلیك محیطزیستی (همانند :روز درختكاري،
روز پاكسازي محیط كوهستان ،روز هواي پاک و) ...
ـ استفاده از ورزشكاران به منظور ارسال پیامهاي محیطزیستی براي مردم
ـ استفاده از ورزشكاران در تبلیغها و تیزرهاي رادیویی و تلویزیونی در زمینه محیطزیست
ـ استفاده از ورزشكاران به منظور استفاده از تجهیزات و وسایل سازگار با محیطزیست (همانند
اتومبیلهاي داراي استاندارد محیطزیستی و كم مصرف و یا اتومبیلهایی كه با سوخت طبیعی كار
میكنند ).
ـ استفاده از ورزشكاران به منظور تاسیس گروههاي حامی محیطزیست.
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تصاويري از مشاركت ورزشکاران در برنامههاي محيطزيستي و نقش آنان در ارتقاي فرهنگ
محيطزيستي در جامعه

شکل ( :)2۹كاشت و آبياري نهال توسط آقاي پال اشميت ،رياست كميسيون ورزش و محيطزيست IOC
(مراسم جهاني در كنيا )222۵

شکل ( :)32مراسم كاشت نهال توسط قهرمانان ورزشي كشور كنيا ،در سمينار جهاني ورزش و محيطزيست
(نايروبي )222۵
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شکل ( :)31حضور علي دايي ،كاپيتان تيم ملي فوتبال ايران ،در جشنواره كودك ،محيطزيست و سالمتي

شکل ( :)32حضور هادي ساعي ،قهرمان تکواندو جهان و المپيك ،در نمايشگاه بينالمللي محيطزيست
(تهران )222۵
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شکل ( :)33حضور و شركت قهرمانان ورزشي در برنامه حفظ محيطكوهستان ،تهران 1381
حسين توكلي (قهرمان وزنهبرداري المپيك)
پروانه تقيپور تهراني (قهرمان تکواندو آسيا)
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شکل ( :)34برگزاري تور دوچرخه سواري سبز ،با هدف تشويق ورزشهاي سازگار با محيطزيست و پاكسازي
مسير مسابقات

شکل ( :)3۵حضور جناب آقاي هادي ساعي و سركار خانم پروانه تقيپور تهراني ،دو تن از قهرمانان رشته
تکواندو در جشنواره كودك ،سالمتي و محيطزيست ،تهران
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شكل (:)31ديويد بکهام ،پرنس ويليام و يائو مينگ در كمپين مبارزه با قاچاق شاخ كرگدن شركت كردند 
اين سه چهره در يك ويدئو كه در ورزشگاه ويمبلي ساخته شد ايفاي نقش كردند .اين ويدئوي كوتاه به جرائم
محيط زيستي كه منجر به قاچاق شاخ كرگدنها ميشود ،ميپردازد 
اين كمپين تالش دارد تا با معرفي گونههاي در حال انقراض جانوران در سراسر جهان مانع از انقراض آنها
شوند .فيلهاي وحشي چين ،خرسهاي پاندا و گرازهاي وحشي از گونههايي هستند كه اين كمپين براي آنها
تبليغ

ميكند.

از دیگر چهرههاي سرشناس عالم ورزش كه در این راه قدم گذاشتهاند میتوان به اندي ماري
تنیسور مشهور بریتانیایی ،لوئیز همیلتون قهرمان فرمول یك اتومبیلرانی دنیا و هانس سارپی بازیكن
آفریقایی و غنایی االصل سابق تیم ملی فوتبال آلمان اشاره كرد كه براي حمایت از حیوانات در حال
انقراض و حفظ محیطزیست تاكنون اقدامات ارزشمندي را انجام دادهاند.
اما شاید فعالترین و تأثیرگذارترین ورزشكار دنیا در این راه كریستین وارداروس دوچرخهسوار
حرفهاي امریكا باشد .او یكی از حامیان واقعی بقاي حیوانات و محیطزیست به شمار میرود و
سالها در تمام همایشها ،طرحها و فعالیتهاي محیطزیستی حضوري مثبت و فعال داشته است.
جالب است بدانید كه وارداروس بیش از  6سال است كه براي اعالم حمایت از حیوانات رو به
گیاهخواري آورده است.

۹ـ3ـ1ـ اصول پایه براي اقدامات مناسب محیطزیستي در جامعه ورزشي
تغییر عادتها و رفتارهاي ما و مطابقت اعمال ما با احتیاجات و منابع موجودمان یك نیاز است.
این مهم از طریق متعهد گردیدن به انجام یك سري اقدامات سادهاي كه رفتارهاي مناسب
محیطزیستی را پرورش داده و اكوسیستمهاي ما را محافظت میكند ،حاصل میگردد:
 جلوگیري از آلودگی
 كاهش مواد زائد

 استفاده مفید از آب ،انرژي و منابع دیگر

 مدیریت استفاده خردمندانه از منابع طبیعی

 احترام و توجه به جانوران و زیستگاههاي آنها
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 یادآوري ،احترام و محافظت از میراث تاریخی ،بومی ،فرهنگی و طبیعی جهان
 شركت در آموزش و تعلیم محیطزیستی از طریق ورزش
 حمایت از اقدامات محلی و مشاركت اجتماعی

 توسعه تمرینها ،روشها و فنآوریهایی كه اثرات منفی وارد بر محیط زیست را كاهش دهد.
براي سازمانهاي ورزشی ،متقاعد ساختن ورزشكاران درباره اهمیت شناخت مسایل محیطزیستی،
یك امر ضروري میباشد ،بطوریكه این امر خود به خود سبب ایجاد آداب و رسوم مطلوب
محیطزیستی میگردد .شركتی فعاالنه و چشمگیر براي حفاظت محیطزیست ،اغلب میتواند از
طریق سرمایهگذاري نسبتاً كوچكی در تمام ادارات اجرایی جوامع ورزشی صورت گیرد .ساز و
كارهاي اصول محیطزیستی ،حالتی روزافزون داشته ،كه این امر اجازه پیشرفتی گام به گام را بسوي
محیط زیستی مطلوب میدهد.

اداره سبز
مفهوم اداره سبز آن است كه ،فشارهاي محیطزیستی در یك اداره در كمترین حد ممكن باشد .مدیریت
اداره سبز شامل تعهد در قبال محیطزیست در هر موقعیت كاري میباشد ،از انتخاب لوازم گرفته تا
مدیریت پسماندهها .این مفهوم فقط به معنی داشتن رابطهاي دوستانه با طبیعت نیست .بلكه به یك
صرفهجویی بلندمدت نیز اشاره میكند .برخی از آداب و اصول اساسی كه در زمان مقتضی اجراي آنها
ضروري میباشد:
عمومي

 روشن نمودن المپها ،رایانهها و دیگر لوازم فقط در مواقع لزوم
 تشویق به عدم افراط در بستهبندي مواد

 اطالعرسانی به تمام افراد شاغل در ادارات ،درباره برنامه اداره سبز ،بطوریكه شرایط پیروي از
آن براي همگان سهل و آسان گردد.
كاغذ

 كاغذ كاالي اصلی است كه در ادارات مورد استفاده قرار میگیرد ،بطوریكه بیش از نیمی از مواد

زائد تولید شده در ادارات از این نوع میباشد .استفاده سازگار محیطزیستی از كاغذ و كاهش
مصرف آن ،عالوه بر حفاظت محیط زیست سبب صرفهجویی در هزینهها هم میگردد.
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 سنجش نیاز واقعی قبل از تولید یك سند (اجتناب از تكثیرهاي بیمورد)

 استفاده از كاغذهاي بازیافتی و خودداري از استفاده بیمورد از نمابر (فكس) و چاپگر (پرینتر)
 تولید اسناد و مدارک دورو (استفاده از هر دو روي كاغذ)

 استفاده مجدد از كاغذهایی كه فقط یك طرف آنها مورد استفاده قرار گرفته است (جهت
یادداشت و یا چركنویس و )...

 جمعآوري كاغذهاي مستعمل جهت انجام فرآیند بازیافت

 نظارت بر رعایت استانداردهاي محیطزیستی توسط تمامی مؤسسات انتشاراتی و چاپخانهها
لوازم و تجهیزات

 برخی از دستگاههاي تكثیر (فتوكپی) ،چاپگرها (پرینترها) ،ماشینهاي نمابر (فكس) و رایانهها
(كامپیوترها) داراي ساختاري میباشند كه سبب كاهش مصرف انرژي ،كاهش اثرات
محیطزیستی و در نهایت به حداقل رساندن هزینههاي آنها میشود.

 انتخاب و استفاده از دستگاههاي تكثیر و چاپگرهایی كه داراي قابلیتهایی همچون كار بر روي
هر دو طرف كاغذ و استفاده از كاغذهاي بازیافتی بوده و شارژ نمودن مجدد آنها امكانپذیر
باشد.

 انتخاب و استفاده از رایانههایی با ساختار ویژه ،جهت ذخیره انرژي
خریداري مایحتاج

 اولویت بخشیدن به:

 مواد و كاالهایی كه داراي خاصیت پایداري و استفاده مجدد میباشند.
 محصوالتی كه استانداردهاي محیطزیستی را دارا میباشند.
 محصوالت با بستهبندي كمتر
مدیریت مواد زاید

 انجام اقدامات مقتضی در مورد انواع محصوالت خطرناكی كه از باقیمانده آنها امكان
استفاده مجدد وجود ندارد.
 بازیافت شیشهها ،قوطیها و روزنامهها
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۹ـ3ـ۹ـ ارتباط و آموزش
هدف جنبش المپیك سهیم شدن در آموزش جوانان از طریق انجام فعالیتهاي ورزشی و ایجاد
ارزشهاي اخالقی است .اهمیت توسعه پایدار میباید شكل دهنده بخش مكملی از این پروژه
آموزشی باشد ،بطوریكه ورزش را در خدمت جامعه بشري قرار دهد .بنابراین ،سازمانهاي ورزشی
باید از طریق مشاركت با دیگر نهادهاي مرتبط ،متعهد به انجام فعالیتهاي قانونمندي به منظور
ترویج ارتباطات و ایجاد رفتارهاي محیطزیستی مناسب ،در سطح جامعه گردند.
اقدام ات متعددي ممكن است در سطوح مختلف مورد قبول قرار گرفته و جهت نیازهاي جوامع
اتخاذ گردند .برخی از آنها عبارتند از:
 استفاده از رويدادهاي ورزشي به منظور ارسال پيامهايي در رابطه با احترام به اخالقيات زيست
محيطي و جلب حمايت چهرههاي ورزشي مشهور و رهبران محلي
 ادغام موضوع ورزش و محيط زيست در همايشها ،كارگاههاي آموزشي و جلسات تمرين
 سازماندهي فعاليت هاي ويژه به منظور افزايش آگاهي و احترام به حفاظت محيط زيست ،همچون
روزهاي پاكسازي
 اطالعرساني به افراد محلي درباره اقدامات محيطزيستي صورت گرفته

 استفاده از رسانهها به منظور دستيابي به موفقيت در ارسال پيام و آگاهسازي

شکل ( :)3۷آموزش جوانان به منظور مشاركت در برنامههاي پاكسازي و جمعآوري زباله از محيطهاي طبيعي
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شکل ( :)38جمعآوري زباله پس از پايان مسابقات جام جهاني واليبال (تهران – )13۹4
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۹ـ3ـ۵ـ ایجاد مشاركت و وفاق
هنگام جستجو براي ترویج رفتارها و اقدامات سازگار با محیطزیست ،سازمانهاي ورزشی اغلب
باید براي كارشناسی مورد نیاز جهت تعیین و حل مشكالت اكولوژیكی كه این سازمانها ایجاد
نموده و به آن مبتال شدهاند بر حمایتهاي بیرونی اتكا نمایند .این حمایت ممكن است توسط
وزارتخانههاي محیطزیست ،آژانسهاي ملی ،ادارات محلی و شركتهاي خدمات همگانی درگیر
با آب ،الكتریسیته ،حمل و نقل عمومی ،ساخت و ساز و غیره فراهم گردد .تمامی این گروهها
داراي اطالعاتی درباره :قوانین مصوب ملی و ویژه راجع به محیطزیست ،آمارهاي موجود در مورد
مشكالت خاص محیطزیستی ،سازمانهاي بینالمللی و غیردولتی فعال در زمینه مسائل اجتماعی و
محیطزیستی كه قادر به ارائه اقدامات كارشناسی صحیح میباشند ،شركتهاي تجاري و صنعتی كه
مالحظات محیطزیستی را در مدیریت و عملكردشان در میآمیزند ،و همینطور گروههاي علمی و
فنی درگیر با برنامهریزي شهري میباشند.
۹ـ3ـ۵ـ3ـ نقش مشاركتهاي مردمي در مدیریت منابع طبیعي

موضوع مشاركت به قدمت تاریخ بشر است .به طوري كه مشاركت را اساس زندگی اجتماعی و
جامعه بشري میدانند .فلسفه اصلی مشاركت ،استفاده از فكر و نظر دیگران در تصمیمگیریها است.
امروزه موضوع مشاركت مورد توجه و عالقه بسیاري از سازمانهاي ملی ،منطقهاي و بینالمللی
قرار گرفته است .اعتقاد بر این است كه اساساً توسعه بدون مشاركت آحاد مردم عملی نخواهد بود.
به همین دلیل میزان مشاركت مردم در تصمیمگیریها یك معیار اساسی در توسعه جامعه و میزان
دموكراسی حاكم بر هر كشور است .مشاركت میتواند در سطوح مختلف مطرح شود :مشاركت در
نیروي كار ،مشاركت در تامین هزینه و غیره ،اما مهمترین نوع آن ،شركت آگاهانه در
تصمیمگیريها است.
الف) تعاريف و مفاهيم مشاركت:
مشاركت در فارسی به معناي انبازي ،دخالت ،اصل عالقهمندي و توجه به مساله است .و معادل
انگلیسی آن « »Participationبه معناي «با خود داشتن» میباشد.
مروري به تعاریف مشاركت میتواند ما را به سمت تعریفی جامع یاري دهد:

 كمیسیون اقتصادي آمریكاي التین ،مشارک را شركت داوطلبانه مردم در یك یا چند برنامه
عمومی كه فرض میشود در توسعه ملی نقش دارند ،تعریف مینماید.
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 لیسك ( )6970معتقد است ،مشاركت شامل دخالت دادن مردم در فرآیند تصمیمگیري و
اجراي طرحهاي توسعه و سهیم نمودن آنها از منافع و مداخله آنها در ارزیابی اینگونه
طرحها است.

 آبهوف و كوهن ( ،)6951معتقدند :مشاركت یعنی شركت افراد در تصمیمگیري ،اجرا،
ارزشیابی و تقسیم منافع حاصل از یك پروژه.3
ب) داليل به وجود آمدن مشاركتهاي مردمي:
در دهههاي گذشته عوامل متعددي روند رشد مشاركتهاي مردمی در برنامهریزیها را سرعت
بخشیدهاند .برخی از این عوامل به این قرارند:
ـ تهدید منافع اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی و كالبدي جوامع محلی
ـ بسط دموكراسی و توسعه سیاسی در جوامع مختلف
ـ ارتقاي استانداردهاي آموزشی و رشد و گسترش وسایل ارتباط جمعی
ـ افزایش پیچیدگیها در تمامی جنبهها
پ) مزايا و محدوديت هاي مشاركت مردمي:
مشاركت نیز همانند سایر اقدامات داراي مزایا و محدودیتهایی است كه میزان تاثیرگذاري هر
یك ،بستگی به شرایط جامعه در تمامی زمینهها دارد .برخی از این ویژگیها را میتوان چنین
برشمرد:5
ـ مزاياي مشاركت عمومي:

 از دیدگاه برنامهریزي ،مشاركت روند تبادل افكار ،تعیین اولویتها ،ارزیابی منافع عمومی
در حالتی پویا و عملی و قابل قبول بودن پیشنهادات برنامهریزي را امكانپذیر میسازد و
به تخصیص بهینه منابع و سرمایهها و در نهایت موفقیت طرحها میانجامد.

 مشاركت قابلیت اداره محیطهاي پیچیده را افزایش میدهد.

 مشاركت زمینه وسیعتري را براي آگاهی یافتن ،تحلیل و ارزیابی از سوي افراد جامعه
فراهم میكند .بدینترتیب افراد ،میتوانند پیامدهاي آن و گزینههاي گوناگون را دریافته و
در اینصورت انرژي كه براي آمادهسازي و تحلیل پیشنهادهاي بیهوده از سوي برنامهریزان
صرف میگردد ،ذخیره میشود.

 مشاركت فرآیندهاي هماهنگ كننده جامعه را كاراتر میسازد.

 مشاركت و عدم تمركز متعاقب آن سبب كوچك شدن دستگاه دولتی شده و سبب كاهش
قابل مالحظهاي در هزینههاي دستگاه اداري و میزان سرمایهگذاري دولتی میگردد.
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 مشاركت ،حقوق فرد را براي مداخله در روند تصمیمگیري ارتقا داده و ارتباط دوسویه
افراد ،گروهها ،جوامع ،تشكیالت و مقامات مداخله كننده در فرآیند برنامهریزي را تسهیل
میكند و مسؤوالن را یاري میدهد كه تصویر درستی از نیازها و خواستهها داشته باشند.

 از تواناییها ،مهارتها و منابع مالی ،فكري و  ...افراد در طرحها و برنامهها به میزان
حداكثر استفاده میشود.
 مشاركت مردمی ،تضمین واقعی براي به ثمر رسیدن اقدامات حفاظتی و ایجاد
محیطزیستی پایدار است.
ت) موانع و محدوديتهاي مشاركت عمومي:

 دولتها و مقامات ممكن است از برنامههاي مشاركت مردمی حمایت نكرده و آن را
تهدیدي براي قدرت خود و تقویت نیروهاي سیاسی مخالف ارزیابی نمایند .مخالفین بر
این باورند كه مشاركت سطح توقعات و انتظارات مردم را باال میبرد و نقش بر هم زننده
توازن سیاسی و اجتماعی جامعه را دارد.

 معموالً مسؤوالن از دسترسی افراد به اطالعات ناراضی هستند.

 غالباً روند برنامهریزي به سبب تاخیراتی كه به دلیل نظرخواهیها و مداخالت گروهها
اعمال میگردد ،آهستهتر میشود.
 فرآیند مشاركت نیازمند صرف وقت و منابع است.

 در برخی مواقع ،افراد به دلیل عقبماندگیهاي فرهنگی ،اجتماعی و فنی قادر به تشخیص
مصالح خود نبوده و وارد نمودن ایشان در برنامهریزيها بدون مساعد نمودن زمینهها،
وضعیت آنها را نامساعدتر میسازد.
 برخی متخصصان مشاركت را در شرایط فقر و محرومیت ،امري غیرمرتبط و تجملی
محسوب مینمایند.
ث) شركايي كه سازمانهاي ورزشي ميتوانند با آنها همکاري نمايند عبارتند از:
 ادارات محیطزیستی ملی ،منطقهاي و محلی

 سازمانهاي بینالمللی كه به مسائل اجتماعی و محیطزیستی میپردازند.
 سازمانهاي اكولوژیكی غیردولتی
 انجمنهاي تخصصی

 بخشهاي تجارت و صنعت
 دانشگاهها و دانشمندان
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 جوامع محلی
ج) نوع مشاركت

 اعضاي كمیسیونهاي محیطزیستی سازمانها
 اعضاي ناظر بر پیروي از قانون
 مشاوران و كارشناسان فنی

 دستاندركاران فعال به عنوان گروه مراقب
 بازرسان خارجی

در ذیل پیشنهادات متنوعی ذكر میشود ،كه اقدامات سازمانهاي ورزشیاي را كه خواهان بكارگیري
مالحظات محیطزیستی هستند را تسهیل خواهد نمود:
 برقراري مشاوره با شركاي محيطزيستي
یك رهیافت معمول ،به ویژه در میان سازمانها و انجمنهاي ورزشی ،عالقه فوقالعاده به
حوزههاي زیر است:


تاثیر بر رفتار فردي



برنامه ریزي كاربري سرزمین به طور مشترک



تاثیر بر صنایع ورزشی

با وجود آنكه این مشاركت در روند سادهاي از طریق ارتباطات غیررسمی میتواند به كار گرفته
شود ،ممكن است در رویدادهاي بزرگ مستلزم مشاركت گستردهتري بوده و توسعه بیشتري پیدا
كرده و سازمان یافتهتر شود.
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همیاري بین تمامی گروهها ،مراجع و سازمانهاي غیردولتی در هر موردي یك عامل مهم براي
موفقیت كوششهاي محیطزیستی است .این همكاري ،به همراه خدمات و فرآوردههاي
محیطزیستی و عالیق ملی و یا بینالمللی ایجاد مهارتهاي محیطزیستی جدیدي را مینماید.
از اینرو مشكالت محیطزیستی باید به واسطه یك فرآیند برنامهریزي با همكاري نزدیك مراجع
محلی و منطقهاي همچنین گروههاي عالقمند رفع گردد.
اهداف محیطزیستی باید توسط سازمان دهندگان محلی ،به اتفاق سازمانهاي غیردولتی ،مراجع
شهري و منطقهاي ،و كارشناسان محیطزیست ،به عنوان خطمشی همگانی ،مقرر گردد.
نسبت به طبیعت و اندازه رویداد ،این فرآیند میتواند به مقدار بیشتر یا كمتري رسمی باشد .در
رویدادهاي بزرگ مقیاس (همانند بازیهاي المپیك) ،روند همكاري میتواند از طریق یك كمیسیون
محیطزیستی نماینده حدواسط همه گروههاي عالقمند ،اجرا شود .همچنین جا براي سازماندهی
همكاري غیررسمی وجود دارد .فرآیند ،نقشها و وظایف هر گروه باید به روشنـی تعریف گردد.
براي رویدادهاي كوچك ،فرآیند همكاري به اینگونه سازماندهی نیازي ندارد و میتواند بر اساس
ارتباطات و اقداماتی كه جنبه رسمی كمتري دارند ،اجرا شود.در هر حال ،مورد هر چه كه باشد،
الزم است:


اهداف محیطزیستی مشترک و خردمندانه تنظیم گردد  -ایجاد یك وفاق



در مراحل ابتدایی ،اثرات مستقیم و غیرمستقیم هر راهحل را در نظر بگیرید



همفكري و همیاري را بخشی از فرآیند قرار دهید؛ الزم است فرآیندي خلق گردد كه به
موجب آن نقطه نظرات مردم ،چه در داخل و چه در خارج سازمان ،به طور كامل مورد
توجه قرار گرفته و به خوبی استفاده شود؛ مشورتهاي رسمی و غیررسمی ضروري است.

هیچ شخص دستاندركاري به تنهایی قادر به روبروشدن با تمام مسائل محیطزیستی نیست.
سازمان دهندگان رویدادهاي ورزشی به توصیهها ،حمایتها و شبكهاي از مهارتهاي مرتبط كه از
آن استنتاج صورت گیرد ،احتیاج دارند .تمامی گروههاي ذینفع در هنگام تعیین مشكالت و
جستجوي راهحلها میباید حضور داشته باشند.
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تصاویري از فعالیتهاي محیطزیستي كه با مشاركت گروههاي مختلف جامعه انجام ميپذیرند

پاكسازي سواحل دريا توسط گروههاي عالقمند

جمعآوري زباله در پاركها توسط كودكان و نوجوانان

شکل ( :)42مشاركت جوانان در كاشت نهال
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بخش پنجم:
۵ـ3ـ مدیریت مطلوب محیطزیستي رویدادها
باید مدیریت سالم محیطزیستی تمامی رویدادهاي ورزشی تضمین گردد .هر چند رویدادهاي
ورزشی بزرگ مقیاس معموالً نگرانی درباره حفاظت محیطزیستی را افزایش میدهند ،فعالیتهاي
كوچك تر نیز به دلیل آلودگی و تخریبی كه ممكن است ایجاد نمایند ،باید بر این مسائل تمركز كنند.
هدف ،پیشنهاد توصیههایی براي هر نوع از رویدادها است ،چه كوچك و چه بزرگ .برخی
توصیهها به گونه اختصاصیتري براي رویدادهاي بزرگ مقیاس طراحی میشوند؛ با این وجود
ممكن است الاقل بطور جزئی در رویدادهاي اجتماعی با حداقل امكانات به كار برده شوند .هدف
هر شخص ،باشگاه و یا سازمانی میباید كاهش اثرات محیطزیستی مربوط به خود ،حتی با
اقداماتی كوچك باشد.
الف) اصول حفاظت محیطزیستي

نیاز به پاسداري از محیط زیست ،نیازهاي دیگري مانند تعیین مشكالت قریبالوقوع و استراتژیهاي
توسعه یافته و اقداماتی جهت رفع مشكالت را مورد تاكید قرار میدهد .به منظور لحاظ نمودن
نگرانیهاي محیطزیستی در هر سطحی از فعالیتهاي ورزشی ،الزم است مفاهیم زیر را به خاطر
داشته باشید:

شکل ( :)41اصول حفاظت محيطزيستي
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این اصول میتوانند در تمام جنبههاي رویدادهاي وزشی یا سازمانهاي ورزشی خصوصاً در
مراحل اولیه برنامهریزي به كار گرفته شوند .در این خصوص ،نكته شایان توجه این است كه
اقدامات پیشگیرانه معموالً از اقدامات اصالحی ارزانتر هستند ،بطوریكه اقدامات اصالحی ممكن
است شامل بازسازي ،جنگلكاري و مالیات تصفیه مواد زائد باشند.
 اقدامات پیشگیرانه

هنگام برنامهریزي یك رویداد ،اقدامات پیشگیرانه محیطزیستی باید منظور گردند .هرچند بیشتر
تاكید باید بر تعدیل روشها و رفتارها باشد ،كاهش اثرات محیطزیستی باید هدف اولیه باقی بماند.
این اصل نیازمند آن است كه از اثرات محیطزیستی حتی از آغاز هم اجتناب گردد .اگر این امكان
وجود ندارد ،این قبیل اثرات باید كاهش یافته و یا با دیگر محصوالت ،نظامهاي مدیریتی یا
تكنولوژيها جایگزین گردد.
 اقدامات اصالحي

همچنین اقدامات محیطزیستی باید به منظور كاهش اثرات ،هم در خالل رویداد ورزشی و هم پس
از آن به كار برده شود .این به معناي بازیافت ،حذف و جبران است.
همچنین كاربرد اصل «پرداخت هزینه آالینده» ،انگیزهاي براي توسعه محصوالت ،كاربريها و
رهیافتهاي سازگار با محیط زیست فراهم میآورد .بنابراین چنین اصلی باید در تمام رویدادهاي
ورزشی ،همراه با پروژههاي پرداخت غرامت ناشی از صدمات محیطزیستی (ترجیحاً به حالت
بازسازي) گسترش یابد.
ب) روششناسي

مدیریت رویدادها بر تمام اقدامات الزم جهت برنامهریزي ،سازماندهی و برگزاري یك رویداد
ورزشی ،با هر اندازهاي ،داللت میكند .تمام انواع رویدادها ممكن است به شكلهاي زیر در نظر
گرفته شوند:
 رویدادهاي بزرگ مقیاس (بازیهاي المپیك ،بازیهاي دانشگاهی ،بازیهاي منطقهاي ،جامهاي
جهانی و مسابقات قهرمانی)

 رقابتهاي ملی و محلی

 رویدادهاي دانشگاهی و مدرسهاي
 ورزش حرفهاي

 برنامههاي تفریحی و آموزشی
 آموزش در فضاي باز
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با گردهمایی گروههاي عالقمند ،همكاري آغاز میگردد .سازمان دهندگان ،یك روششناسی كاري
را گسترش خواهند داد كه بسته به اندازه رویداد ،برخی بخشها را براي یك رویداد بزرگ افزوده
و از برخی بخشهاي دیگر در رویدادهاي با فعالیتهاي كوچكتر صرفنظر خواهند نمود .یك
روششناسی كاري در زیر پیشنهاد شده است:
مورد هر چه كه باشد ،گامهاي زیر باید برداشته شوند:
 شرایط و تاثیرات محیطزیستی كه توسط رویداد ایجاد شده تعیین نمایید.
 اهداف را انتخاب كنید.

 راههایی براي دستیابی به آن اهداف برگزینید.
ارزیابی اثرات محیطزیستی ( 67)EIAروشهایی هستند كه سازمان دهندگان را در برنامهریزي و
مدیریت رویدادها به طریق سالم به لحاظ محیطزیستی یاري میدهند .ارزیابی اثرات محیطزیستی،
اثرات بالقوه یك پروژه را بر مؤلفههاي مختلف محیط زیست از قبیل آب ،خاک ،هوا ،مجموعه
پوشش گیاهی ،مجموعه پوشش جانوري و مدیریت منابع بررسی مینماید .انجام  EIAتضمین
میكند كه تاثیرات پروژه مذكور به طور صحیح پیشبینی شده است .در نتیجه ،ممكن است كه از
اثرات منفی اجتناب شده ،راهحلهایی براي مشكالت محیطزیستی پیدا بشود و اقدامات با اثرات
مثبت پیشنهاد گردد .معموالً ارزیابی اثرات محیطزیستی توسط گروهی از متخصصان محیطزیستی
با توافق مراجع ذیصالح اجرا میگردد.
ارزیابیها میتوانند در دو سطح انجام گیرند :در سطح استراتژیك جامع و سطحی با جزئیات
بیشتر .كه هر دو سطح مهم میباشند.
 ارزيابي استراتژيك موقعيتهاي مکاني جايگزين گوناگون را بررسي ميكند .اين ارزيابي فرآيندي را به
وجود ميآورد كه اثرات كلي يك رويداد را ارزيابي نموده و به انتخاب محل مناسب برگزاري رويداد بدون
ايجاد صدمات جبرانناپذير به طبيعت ،كمك مينمايد .ارزيابي استراتژيك به شناسايي ناحيهاي كه مديريت
سالم محيطزيستي يك رويداد در آن امکان پذير است ،ياري ميرساند.
 ارزيابي تفصيلي پس از انتخاب موقعيت مکاني اجرا ميگردد .اين ارزيابي جزئيات احداث سازه و
اقداماتي جهت اجتناب يا كاهش اثرات زيرساختها را بررسي ميكند.

- Environmental Impact Assessment
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 ارزيابي ابعاد محيط زيستي ورزش
به طور كلی رویدادهاي بزرگ ورزشی سبب افزایش چشمگیر مصرف انرژي و انتشار گازهاي
گلخانهاي میشوند .پس از برگزاري رویدادهاي ورزشی هم الزم است منطقه دست كم به حالت
قبلی خود برگردد و حومه شهر ،پارک یا خیابانهاي شهر در حالتی یكسان یا بهتر از قبل باقی
بمانند .ارزیابیهایی كه درباره تاثیرات رویدادهاي ورزشی بر محیطزیست انجام شدهاند اغلب با
استفاده از روش ردپاي محیط زیستی (اكولوژیك) و تجزیه و تحلیل ردپاي كربن صورت گرفتهاند.
فیفا در سال  060مطالعه جالبی درباره ردپاي كربنی كه خود براي راهاندازي و اجراي عملیات
پخش تلویزیونی ایجاد كرده انجام داد .براساس نتایج تحقیق ،پروازهاي بینالمللی براي خدمه
پخش تلویزیونی با  10درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند و  00درصد باقیمانده به
خودروهاي مورد نیاز براي حمل و نقل كابلها ،دوربینها ،مبلمان و انرژي مورد نیاز براي فعالیت
دستگاههاي الكترونیكی اختصاص داشت .پخش تلویزیونی فیفا منجر به انتشار  0هزار و  150تن
دياكسید كربن در جو شد كه تاثیر آن مشابه با سوختن  ,7میلیون گالن بنزین یا  63هزار و 70
تن زغالسنگ بود .همچنین ،فیفا ردپاي كربن در برگزاري مسابقات را مورد بررسی قرار داد كه
برق مورد نیاز براي استادیومها ،جشنهاي هواداران ،ضیافتها ،سایتهاي آموزش ،مسافرت
دارندگان بلیت و هتلهاي تیمها را شامل میشد .در نتیجه ،رقمی معادل  ,5میلیون تن دياكسید
كربن به دست آمد كه مشابه مصرف  310میلیون گالن بنزین یا  6,01میلیون تن زغالسنگ بود.
مصرف انرژي ،یكی از مهمترین موضوعات مرتبط با رویدادهاي ورزشی است .حتی روشن كردن
تلویزیون در خانه و تماشاي مسابقات نیز با افزایش مصرف انرژي و افزایش كربن در ارتباط است.
هنگامی كه میلیونها نفر به طور همزمان تلویزیون خود را براي تماشاي مسابقه روشن میكنند،
رشد چشمگیر مصرف انرژي رخ میدهد .در انگلیس ،ركورد افزایش مصرف انرژي در یك برنامه
تلویزیونی به جام جهانی  6990و مسابقه آلمان غربی و انگلیس در مرحله نیمه نهایی اختصاص
دارد كه طی آن ،شبكه سراسري برق انگلستان افزایش هزار و  700مگاواتی تقاضا را تجربه كرد.
تمام این موارد سبب میشود تا در نهایت میلیونها تن دياكسید كربن به اتمسفر كره زمین افزوده
شود.
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 اقدام عملي

 دادههاي محیطزیستی را جمعآوري كنید .شرایط ابتدایی محیط زیست منطقهاي را ایجاد نمایید.
فهرستی از زیانها و منافعی كه توسط رویداد ایجاد گردیده را نیز ،تهیه كنید.

 مشكالت محیطزیستی را برآورد كنید .احتیاجات آتی شهر و منطقه را پیشبینی نمایید .اثرات
محیطزیستی و اجتماعی را تعیین كنید.

 یك سیاست جامع محیطزیستی تعیین كنید كه احترام به محیط زیست را مطابق با اصل توسعه
پایدار مورد توجه قرار دهد .رویداد باید با دیدي به منظور ادغام ،تحت چارچوب سیاستهاي
محیطزیستی هر كشور ،شرایط محلی ،ملی و منطقهاي در سطوح زیر برنامهریزي شود:

 برنامههاي استفاده از سرزمین
 سیاستهاي محیطزیستی

 سیاستهاي ورزشی و استفاده آتی از تاسیسات
 اهداف محیطزیستی رویداد را خالصه نموده و مفاهیم اصلی را خاطر نشان سازید .در ذیل
تعدادي از اصول مهم آورده شدهاند:

 تقویت توسعه منطقه

 حفظ ویژگی منطقه و عالیق محلی

 به حداقل رساندن اثرات محیطزیستی

 تضمین سازگاري محیطزیستی ساختمانها و كار توسعه
 وفق دادن طراحیها با چشمانداز موجود

 استفاده از سازههاي موقت براي تجهیزاتی كه در آینده نیازي به آنها نیست
 ترویج راهحلهاي محیطزیستی فنی و سازمانی

 تضمین كیفیت محیطزیستی تمام خصیصههاي رویداد
 ترویج یك رویكرد اقتصادي جدید در بلندمدت
 ارتقاء كیفیت زندگی

 ترویج و معرفی فنآوریهاي سالم به لحاظ محیطزیستی در منطقه
 به دنبال جایگزینها و بدیلها بگردید .راهحلهاي متنوعی براي موقعیت مكانی پیشنهاد نمایید.
تجزیه و تحلیلهاي اجتماعی و زیست محیطی و ارزیابی استراتژیك را به منظور بهینهسازي
مكانیابی براي تمامی بدیلها اجرا كنید.

122

استاندارهاي محیطزیستی (رهنمودها) را براي رویداد تنظیم كنید .براي محدودههاي عمل زیر
سیاست مدون ایجاد كنید .ارزیابی تفصیلی را براي این موارد اجرا كنید:
 موقعیت مكانی و چشمانداز
 بناهاي ورزشی
 لوازم ورزشی
 حمل و نقل

 اسكان و تغذیه

 مدیریت آب و فاضالب
 انرژي

 مدیریت مواد زائد
 اداره امور

 برنامههاي پایش و اطالعرسانی
 از هماهنگی ،مساعدت و پشتیبانی فنی اطمینان حاصل كنید.

 یك بودجه در برگیرنده مطالعات محیطزیستی ،اقدامات حفاظتی و بازسازي ،و آموزش
محیطزیستی و برنامههاي ارتقاي آگاهی عمومی ،قبل ،در هنگام و پس از رویداد طراحی كنید.

 بازسازي مكانها و تاسیسات موقتی را متعهد شوید.

 از الزام تمامی شركت كنندگان به حفظ محیط زیست اطمینان پیدا كنید.

 اقدامات جبرانی محیطزیستی را بر اساس اثرات باقیمانده پیشبینی نمایید ( بطور مثال تخریب
مناطق طبیعی را با احیاء آن در جایی دیگر جبران كنید).
 اطالعرسانی كنید ،ایجاد انگیزه كرده ،ارتباط برقرار نموده و آموزش دهید .مردم باید سیاستها
و اهداف را درک كنند.

 بعد از رویداد براي استفاده سازمان دهندگان آتی ،به منظور برپایی تعادل محیطزیستی جامع،
یافتههاي محیطزیستی را گردآوري كنید.
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پ) موقعیت مكاني و طراحي منظر

موقعیت مكانی نكته حساس یك بنا یا رویداد ورزشی است .موقعیت مكانی نه تنها اثرات
محیطزیستی بلكه سهلالوصولی و نزدیكی آن براي كاربران و اثرات بصري آن را معلوم میكند.
انتخاب مكان میتواند تاثیر منفی آن وسیله یا رویداد را كاهش داده و یا تشدید نماید .یك محل
بیعیب از لحاظ محیطزیستی معموالً از لحاظ مالی نیز بیعیب است.
مكانیابی در خالل برنامهریزي بناهاي جدید یا مسابقات قهرمانی ملی یا بینالمللی به وقوع
میپیوندد .باید معیارهاي انتخاب در طی فرایند تصمیمگیري به كار برده شوند.
هدف این است كه:
 با انتخاب مناسبترین مكان اثرات محیطزیستی را كاهش داد.
 سرزمینهاي ویژه را نگاهداري و حفاظت نماییم.
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ت) بناهاي ورزشي

ساختمانهاي ورزشی قابل رویتترین بخش هر رویداد یا سازمان ورزشی را تشكیل میدهند.
موقعیت مكانی ،ساختار ،مصالح و فرآیندهاي مدیریت آنها بطور بالقوه منبع مزاحمت و آسیب
باالیی را تشكیل میدهند .هنگامیكه این قبیل رویدادها یا سازمانهاي ورزشی بصورت قابل قبول یا
به طور جدي برنامهریزي نمیشوند ،این آسیبها شامل اتالف زمین ،آسیب به چشماندازها،
مصرف زیاد انرژي ،آلودگی و اتالف منابع مالی میباشند.
هدف این است كه:


از مكانهاي برگزاري نامناسب پرهیز نمایید



اثرات مربوط به موقعیت مكانی را كاهش دهید (چشمانداز ،كاربري سرزمین)



مصرف انرژي را به حداقل برسانید



آلودگی را كم كنید

همچنین برنامهریزي سالم به سازمان دهندگان اجازه میدهد به واسطه پرهیز از بناهاي با مساحت
بیش از اندازه ،هزینهها را كاهش داده ،و عملیات و هزینههاي سربار را به حداقل برسانند.
3ـ فاز برنامهریزي

به منظور پرهیز از ساخت و ساز غیرضروري و بیش از اندازه ،پیش از همه قابل توصیه بودن پروژه
باید توجیه گردد.
هنگامیكه برنامهریزي تفصیلی را به اجرا میگذارید ،معیارهاي محیطزیستی بایستی جزیی از روند
تصمیمگیري باشند .در طی این مرحله تیم مدیریت مسئول ایجاد پروژه تفصیلی ،با هدف
آشكارسازي و به حداقل رساندن اثرات قابل پیشبینی میباشد .مطالعات معماري جامه عمل
پوشانده میشوند ،مصالح ساختمانی انتخاب گردیده و فرآیندهاي نگهداري تعیین میشوند.
125

فكركردن به محیطزیست در این گام میتواند سازمان دهندگان و برنامهریزان را در اجتناب از
مشكالت بعدي یاري رساند.
مراحل:


نیاز واقعی به بناي جدید



فرصت استفاده یا بازسازي بناهاي موجود



تعیین وسعت بنا



كاربري و نیازهاي آتی بعد از رویداد (در مورد رقابتهاي بزرگ ورزشی)



استفاده از تأسیسات موقتی زمانیكه نیاز بعدي وجود ندارد (در مورد رقابتهاي بزرگ

ورزشی)





بناهاي چند یا تك منظوره
برنامه مالی شامل هزینههاي ساخت و ساز ،نگهداري و بهرهبرداري
از ساخت و ساز غیرقانونی اجتناب كنید
نگرانیهاي مربوط به انرژي و به ویژه مالحظات حرارتی را ،به منظور به حداقل رساندن

انرژي مورد نیاز جهت سرمایش و یا گرمایش ساختمان در برنامههاي معماري درج نمایید.


فنآوریهاي سالم به لحاظ محیطزیستی مانند انرژي خورشیدي و پمپهاي حرارتی را

تشویق نمایید.


فاز عملیاتی سالم به لحاظ محیطزیستی را پیشبینی كنید.



اقدامات جبرانی و بازسازي را در صورت نیاز پیشبینی كنید.



مصالح ساختمانی مشابه موارد زیر را انتخاب كنید:

 مصالحی جهت كارآیی حرارتی انتخاب كنید

 بدنبال مواد بازیافت شده و مصالح قابل بازیافت باشید

 اقالم بادوام ،براحتی قابل تعمیر یا قابل تعویض را برگزینید

 مصالح عاري از فرآوردههاي خطرناک یا سمی را انتخاب كنید

 فرآوردههایی را انتخاب نمایید كه به مانند مواد زائد خطرناک نیاز به دورریزي نخواهند
داشت
 از مصالحی استفاده نمایید كه در منطقه قابل دسترس هستند

 جهت یكپارچگی معماري با چشمانداز اطراف برنامهریزي كنید
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۲ـ فاز ساختماني

در طی این فاز ممكن است سوانح و اختالالت به وقوع بپیوندد ،مانند انتشار تصادفی مواد سمی،
ترافیك فزاینده ،خاكبرداري ،یا سرو صدا .برنامهریزي بینقص و موشكافانه براي ساخت و ساز نه
تنها قادر به حفظ محیطزیست ،بلكه قادر به حفظ زندگی كارگران و مردم مجاور پروژه نیز
میباشد.
مراحل:

 ساخت و ساز را در زمانی از سال انجام دهید كه افراد و حیات وحش به كمترین میزان

دچار آشفتگی گردند.
 عایقهاي صوتی را در صورت نیاز نصب نمایید.
 براي مدیریت خاک برنامهریزي كنید.
 از ماشینآالت مناسب استفاده كنید.

 در جایی كه امكان دارد ،از مصرف مواد سمی اجتناب نمایید.

 جهت مدیریت تمام موادي كه در محل كار استفاده میشوند برنامهریزي كنید (انبار،
مصرف ،تخلیه و تصفیه)
 از اینكه پروژه مطابق با برنامههاي ساختمانی است اطمینان حاصل نمایید
 از تكنیكها و مصالح سالم به لحاظ محیطزیستی استفاده كنید
1ـ فاز بهرهبرداري

فاز بهرهبرداري معموالً طوالنیترین بخش در طول عمر یك بنا میباشد .بنا با آب ،انرژي و دیگر
كاالها تامین میشود ،تجهیزات نگهداري میشوند و زبالهها دفع میگردند .بنا ،تمرینات و رقابتهاي
ورزشی را میزبانی مینماید .امكان آن وجود دارد كه براي تمامی این فعالیتها «گامی سبز» اختیار
نمود.
مراحل:


صرفهجویی در مصرف انرژي با:



سیستمهاي سرمایش ،گرمایش و تهویه



سیستمهاي روشنایی




سیستمهاي آب گرم
تجهیزات
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كاهش خطر ناشی از مواد شیمیایی:

ـ براي مواد شیمیایی خطرناک جایگزین یافته یا از آنها اجتناب كنید.
ـ آنها را به دقت انبار كنید
ـ دستورالعملهاي مصرف و قوانین بهداشت و ایمنی محلی را دنبال كنید
ـ اطمینان حاصل كنید كه به طریقه سالم به لحاظ محیطزیستی دفع و تصفیه میگردند



سرو صدا و اغتشاشات را كم كنید

ث) بناهاي خاص

بناها به لحاظ اثراتی كه بر محیطزیست ایجاد میكنند متفاوت هستند .این بخش توصیههایی چند
براي بناهاي ورزشی خاص ارائه میدهد.
زمینهاي بازي روباز (چمن ،پوششهاي مصنوعي ،زمینهاي تنیس و غیره)

 گونههاي چمن بومي را كه نياز به آب كمتري دارند انتخاب كنيد
 آبياري در خالل فصل خشك را كم كرده و از سيستمهاي آبياري كه تبخير (پخش) را محدود
مينمايند استفاده كنيد و در طول خنکترين زمان روز آبياري را انجام دهيد
 استفاده از آفتكشها و كودهاي شيميايي را متوقف و يا دست كم محدود كنيد
 ميزان بيشتري از علفهاي هرز را تحمل كنيد (به جهت استفاده كمتر از سموم از بين برنده
علفهاي هرز)
 از مديريت و برنامهريزي اكولوژيکي سطوح مجاور اطمينان حاصل كنيد (از آفتكشها و
كودهاي شيميايي پرهيز كنيد ،گونههاي گياهي مختلف را معرفي كنيد و غيره)
سالنهاي ورزشي سرپوشیده (سالن ژیمناستیک ،استخر شنا ،پیستهاي یخ و غیره)

 استفاده نامحسوس از انرژي خورشيدي
 تعادل انرژي در ساختمان را كنترل كنيد
 اسباب و تجهيزات كم مصرف را معرفي نماييد
 از سيستم تصفيهاي جايگزين (فاقد گاز كلر) جهت پاكيزه نگهداشتن آب استفاده كنيد
 مواد مبرد فاقد كلر -فلوروكربن را انتخاب كنيد (براي پيستهاي يخي)
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مسیرهاي روباز (دو ،اسب سواري ،دوچرخه سواري در كوهستان)

 به وسيله دوري از مناطق شکننده و مسيرهاي فوقالعاده حساس از فرسايش جلوگيري كنيد
 از زيستگاه حيات وحش دوري كنيد
 مسيرهاي بدون آسفالت ايجاد كنيد
 رفتارهاي اكولوژيکي را در بين ورزشکارا ن از طريق آگاهي دادن به آنها در مورد مسائلي از قبيل
جمع آوري زباله و حفظ پوشش گياهي و جانوري ترويج دهيد

مسیر اسكي (اسكي آلپاین ،پرش با اسكي ،دوگانه زمستاني و غیره)

 ساخت مسيرهاي جديد را محدود كنيد
 در انتخاب محل براي مسيرهاي جديد با دقت عمل كنيد
 از ماشينهاي برف ساز با مصرف كم آب استفاده كنيد
 مصرف مواد شيميايي سخت كننده برف را حذف كنيد
ورزشهاي آبي (قایقراني،موجسواري ،كرجيراني و غیره)

 از ايجاد اسکله در مناطق حساس دوري كنيد (به ويژه در مناطق تاالبي ،كرانهها و سواحل طبيعي
و غيره)
 اسکله را تا حد امکان با كمترين ميزان مواد سخت احداث كنيد
 از فرآوردههاي گندزدا اجتناب كنيد (خصوصاً آنهايي كه حاوي آرسنيك ،جيوه يا تركيبات آلي
هستند)
 دسترسي به مسيرهاي آبي ،درياچهها و يا محدودههاي آبي را در طي دوران بحراني براي پوشش
گياهي ،ممنوع نماييد (مانند زمان توليد مثل)
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 ورزشگاههاي محیط زیستي (سبز)

در این قسمت ،اقدام به معرفی برخی از مهمترین و معروفترین سازههاي ورزشی (مجموعهها) با
رویكرد معماري پایدار یا سبز میگردد.
 استاديوم مکعب آبي
استادیوم ورزشهاي آبی پكن (مكعب آبی) ،كه براي المپیك  007آماده شده ،داراي معماري
شگفتانگیزي است و به خاطر نماي حبابی و شفاف ،لقب مكعب آبی را به خود اختصاص داده
است .این ورزشگاه طوري طراحی شده است كه در مصرف انرژي كارا باشد .پوسته حبابی ،انرژي
نور خورشید را جذب میكند و هوا و آب استادیوم را گرم میكند.
هر حباب ،فیلتري دارد كه میزان پراكنده شدن گرما را تنظیم میكند .جنس این حبابها از یك ماده
شبیه تفلون موسوم به  ETFEاست .بنابراین این ورزشگاه سازهاي «سبز» و سازگار با محیط زیست
محسوب میشود .این استادیوم از آب بارانی كه روي سقفش میبارد بعد از تصفیه ،براي تأمین آب
ورزشگاه استفاده میكند .تخمین زده میشود كه  670تا  00میلیون دالر هزینه ،صرف ساختن
مكعب آبی شده باشد .ورزشگاهی كه  1هزار صندلی ثابت و  66هزار صندلی موقتی دارد و
طراحی خوب آن استفاده از این ورزشگاه را تا  30-00سال آینده هم ممكن خواهد كرد.
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 استاديوم مان گارينچا ( ) Mane Garrincha
در پایتخت برزیل یعنی برازیلیا واقع شده ،جایزه پالتینیوم این كمیسیون را از آن خود كرده و به
این ترتیب نخستین استادیومی در جهان است كه این نشان را دریافت كرده است .سقف این
ورزشگاه به الیهاي از پنلهاي باتري خورشیدي مجهز شده است كه قادر به تولید  ,7مگاوات
انرژي الكتریكی است .باتريهاي خورشیدي تعبیه شده در سقف این ورزشگاه قادرند تا دو برابر
انرژي مورد نیاز براي ورزشگاه را در حالت پیك مصرف تولید كند.

 استاديوم لينکلن فاينشال فيلد

1۶

خانه تیم فیالدلفیا ایگلز در  NFLبا داشتن  66000پنل خورشیدي ثابت و  60توربین بادي كه در
مجموع بیش از  3مگاوات انرژي تجدیدپذیر تولید میكنند ،در حال حاضر بهترین استادیوم جهان
در زمینه استفاده از انرژيهاي تجدیدپذیر است.

- Lincoln Financial Field
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16

 استاديوم مينيرو ،برزيل
مینیرو دومین استادیوم فوتبال بزرگ برزیل پس از ماراكانا محسوب میشود و یكی از استادیومهاي
میزبان جام جهانی  060بوده است .مینیرو به سیستم خورشیدي  6,0مگاوات پیك مجهز شده كه
كل پروژه هزینهاي  61,6میلیون دالري را در بر داشته است.

 استاديوم استادو سوئيس ،برن ،سوئيس
استادو سوئیس با ظرفیت  3هزار نفر دومین استادیوم بزرگ سوئیس محسوب میشود .در حال
حاضر این استادیوم به  5هزار و  930ماژول خورشیدي تولیدي شركت ژاپنی كیوسرا مجهز است
كه خروجی  6301,550كیلووات پیك را فراهم میكنند .فعالیت این مجموعه موجب كاهش انتشار
 130تن دي اكسید كربن در سال میشود.
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 استاديوم ورلد گيمز ،كائوسيونگ ،تايوان
استادیوم ورلد گیمز و یا استادیوم ملی كائوسیونگ توسط "تویو ایتو" ،طراح ژاپنی ،طراحی شده
است .سقف این استادیوم با  7هزار و  700پنل خورشیدي پوشیده شده است .ورلد گیمز كه از
طراحی شبیه به اژدها سود میبرد ،نخستین استادیوم جهان كه نیروي خود را با استفاده از فناوري
انرژي خورشیدي تامین كرده ،محسوب میشود .پنلهاي خورشیدي بخش اعظم نیروي مورد نیاز
این استادیوم را فراهم میكنند.

 استاديوم اي تي اند تي ،آرلينگتون ،آمريکا
استادیوم اي تی اند تی كه به نام جري ورلد نیز شناخته میشود داراي سقفی متحرک است .این
استادیوم  170میلیون دالري كاهش  7درصدي زباله جامد ،مصرف  0درصدي انرژي و مصرف
آب به میزان یك میلیون گالن در سال را هدف گذاري كرده است.
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 ورزشگاه كيپ تاون ()Green Point Stadium

استادیوم باشكوه كیپ تاون در یكی از شهرهاي زیباي آفریقاي جنوبی واقع شده است .این این
استادیوم توسط گروه  GMP Architektenطراحی شده است .از دیگر طراحیهاي این گروه میتوان
به ورزشگاه شهر دوربان و نلسون ماندال اشاره كرد.

این مكان را یك نقطه سبز نامیدهاند و این ورزشگاه گنجایش  71000نفر را در سه ردیف دارد.
پس از پایان جام جهانی  060بیش از 63000نفر (از ظرفیت) حذف و جایگزین آنها اتاق باشگاه
و سوئیت براي اجاره داده شد.
از ویژگیهاي این ورزشگاه سقف منحنی شیشهاي الیهالیه با روكش شیشه شفاف در وسط و در
قسمت خارجی (باال) یه حلقه لعاب دار به منظور كاهش شدت نورو حرارت میباشد .نماهاو زیر
سقف از جنس شیشه نیمه شفاف هستند كه با پوشش نقرهاي روكش شدهاند.
خط افق كیپ تاون توسط كوه ،تپه و اقیانوس اطلس به زیر سلطه درآمده و شكل برجسته كیپ
تاون در دامنه كوه متناسب با محیط زیست میباشد .كیپ تاون به وسیله مناطق مسكونی احاطه
شده و از طرفی هم به منطقه تجارت مركزي در منطقه ویكتوریا و اسكله آلفرد كه در حال حاضر
جزء جاذبههاي گردشگري شهر كیپ تاون هستند ،نزدیك میباشد .زمینهاي اطراف ورزشگاه از
جذابیتهاي خاصی برخوردار است و محل برگزاري مسابقات اسبدوانی و مسابقات گلف
میباشد.
این مكان را یك نقطه سبز نامیدهاند و براي همیشه یك  Green pointخواهد ماند.
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 استاديوم اسپاردا بانك هسن ،آلمان
این استادیوم از سال  06خانه جدید باشگاه فوتبال كیكرز آفن باخ محسوب میشود .اسپاردا
بانك هسن تنها طی یك سال و با هزینهاي  5میلیون یوروئی تاسیس شده است .در سقف این
استادیوم  3هزار و  700متر مربع پنل هاي فتوولتائیك به كار گرفته شدهاند.

 استيپلز سنتر ،لس آنجلس ،آمريکا
استیپلز سنتر بزرگترین مجموعه ورزشی چند منظوره در لس آنجلس محسوب میشود .در این
استادیوم  65 7ماژول خورشیدي ناحیهاي به مساحت  10هزار فوت مربع را پوشش میدهند.
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 استاديوم دوحه پورت ،دوحه ،قطر
استادیوم دوحه پورت براي مسابقات جام جهانی فوتبال

 0ساخته خواهد شد .نیروي كل این

استادیوم با استفاده از پرتوهاي خورشیدي تامین خواهد شد تا محیطی خنك براي ورزشكاران و
تماشاچیان فراهم شود.

136

ج) لوازم ورزشي

به دلیل تنوع فراوان رشتههاي ورزشی و توسعه تكنولوژيهاي جدید لوازم ورزشی ،بازار اسباب
ورزشی به طرز باور نكردنی تغییر یافته و در همین زمان بسیار تخصصی گردیده .این تحول منجر
به استفاده از مواد جدید در فرآیند تولید گردیده است .برخی از آن مواد بطور بالقوهاي سمی
هستند و میتوانند در خالل تولید ،مصرف و دورریزي وسایل مضر باشند .نكته حایز اهمیت دیگر
دوره عمر كوتاهتر برخی تجهیزات است كه قبل از اینكه خراب شوند بال استفاده میشوند و در
نتیجه ایجاد زباله مینمایند.

اهداف عبارت از این هستند كه:


آلودگي ناشي از لوازم ورزشي را كاهش دهيد.



در جاييکه ممکن است از اشيا استفاده مجدد نموده يا آنها را بازيافت نماييد.



لوازم سازگار با محيط زيست و دانش توليد محلي را تشويق كنيد.

شایان توجه است كه به طور نزدیك با حامیان مالی و عرضه كنندگان فعالیت كنید تا از اینكه
محصوالت و خدمات آنها سازگار با محیط زیست هستند اطمینان حاصل نمایید .این مهم با ایجاد
روند استاندارد عقد قرارداد به دست میآید .حامیان مالی و عرضه كنندگان بایستی در دنبال كردن
برخی از نیازهاي محیطزیستی و پیروي كردن از آنها تشویق بشوند .آنها باید نقش خود را در
جستجو براي ورزش سازگار با محیط زیست به عهده بگیرند .بعضی از الزامات محیطزیستی براي
صنایع ورزشی عبارت خواهند بود از :تامین اطالعات براي فرآیندهاي مربوط به آنها ،سیستمهاي
دفع زائدات آنها ،استفاده از محصوالت با بسته بندي كمتر ،قابلیت استفاده مجدد و غیرسمی بودن
محصوالت آنها و غیره.
نكته مهم دیگر این كه شركتهاي سازنده وسایل ورزشی را به دریافت گواهینامه هاي ایزو 9000
و ایزو  60000براي كنترل كیفیت و مدیریت محیطزیستی تشویق نمود .ایزو ،سازمان جهانی
استانداردسازي ،یك سازمان غیردولتی است كه براي محدوده وسیعی از محصوالت و فرآیندها
137

استاندارد تنظیم میكند .مقاالت اخیر اولین دو استاندارد بینالمللی سري ایزو  60000از
استانداردهاي مدیریت محیطزیستی ،به بخش تجارت و صنعت در روبرو شدن با چالشهاي
محیطزیستی یاري خواهد رساند.
چ) ورزشكاران و باشگاهها




مواد سازگار با محیط زیست را انتخاب نمایید (كتان ،فیبرهاي طبیعی ،و غیره)
استفاده از محصوالت ساخته شده بومی و با دیدگاه اكولوژیكی را به جاي محصوالت

وارداتی ترویج نمایید كه باعث صرفهجویی در مصرف انرژي ،حمل و نقل و پول گردیده و دانش
و اشتغال محلی را ارتقاء میبخشند (مثال تورها ،لباسهاي ورزشی ،توپها و غیره)


براي وسایلی كه دیگر مناسب نیستند یا دیگر مورد استفاده نیستند بازار  /زمان فروش

ترتیب دهید
ح) فدراسیونها و سازمانهاي ورزشي



براي وسایل خود استاندارد تعیین نمایند

خ) صنایع ورزشي



مطابق با استانداردهاي ایزو براي صنعت مربوطه گواهینامه كنترل كیفیت یا مدیریت زیست

محیطی (ایزو  9000و  )60000دریافت نمایید.
د) حمل و نقل

به حمل و نقل جهت دسترسی به امكانات ورزشی نیاز بوده و معموالً بیشتر در غالب خودروهاي
شخصی صورت میگیرد .حمل و نقل در بسیاري از مخاطرات محیطزیستی به ویژه آلودگی هوا
(اثر گلخانهاي ،تشكیل ازن در سطح زمین) و مشكالت بهداشتی مرتبط با آن دخیل است .كاهش
تعداد سفرهاي صورت گرفته با خودروهاي شخصی ،ایجاد انگیزه براي ترویج حمل و نقل عمومی
و حمل و نقل غیر آالینده (مثالً دوچرخه) همراه با برنامهریزي سالم براي حمل و نقل ،به میزان
زیادي آلودگی هوا ،آلودگی صوتی ،و نیز استفاده گسترده از زمین را كاهش خواهد داد.
اهداف عبارتند از:


حمل و نقل را به حداقل برسانید.



حمل و نقل عمومی یا همگانی را ترویج نمایید.



حمل و نقل سازگار با محیط زیست را تشویق كنید.
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توصیههایي براي حمل و نقل اكولوژیک



سيستم هاي حمل و نقلي را انتخاب نماييد كه مصرف انرژي را به حداقل رسانده و آلودگي

را كاهش ميدهند.


حمل و نقل عمومي را به جاي حمل و نقل فردي تشويق كنيد.



بليت هايي را صادر كنيد كه به دارندگانشان حق استفاده رايگان از وسايل حمل و نقل

عمومي را ميدهد.


دسترسي به امکانات ورزشي را بصورت پياده تشويق كنيد.



ساخت مسيرهاي دوچرخهرو و ساخت پاركينگ مخصوص دوچرخه نزديك به امکانات

ورزشي تشويق كنيد.


حمل و نقل همگاني را براي رفتن به همايشها و مسابقات تشويق كنيد.



تمرينات و رقابتها را به طريقي سازماندهي نماييد كه شركت كنندگان به تعداد هر چه

بيشتري بدون سفر با خودرو در آنها حضور پيدا كنند.


در جايي كه نياز به ترابري موتوري وجود دارد حمل و نقل عمومي را سازماندهي نماييد.
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ذ) انرژي

اغلب انرژیی كه هم اكنون در اطراف زمین مصرف میشود ناپایدار است .بخش اعظم این انرژي
بوسیله منابع تجدیدناپذیر از قبیل سوختهاي فسیلی تأمین میگردد كه به مقدار زیادي سبب
آلودگی شده و اصلیترین عامل گرمایش جهانی و آلودگی موضعی هستند است .بسیاري از اشكال
تولید انرژي ،مانند دستگاههاي اتمی یا احتراق سوختهاي فسیلی درجاتی از خطر براي سالمت
انسان و یا محیط زیست به همراه خود دارند.
در رویدادهاي ورزشی جهت تولید كاالهاي مصرفی ،اداره كردن رویداد ورزشی و امكانات مربوطه
و جابجایی افراد و محصوالت به محل رویداد ،تقاضا براي انرژي وجود دارد .به مانند دیگر
فعالیتهاي انسانی انرژي مصرفی عمدتاً از منابع تجدیدناپذیر تولید میگردد .حتی اگر سازمانهاي
ورزشی قادر نیستند تاثیري بر سیاستهاي كالن انرژي یك منطقه اعمال كنند ،میتوانند در مقام
خود عمل كنند.
اهداف این است كه:


مصرف انرژي را كم كنيد.



انرژيهاي تجديدپذير و فنآوريهاي جديد را تشويق كنيد.



امکانات و تجهيزات با نياز انرژي پايينتر را ترويج دهيد.
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سازمانهاي اجتماعی هنگامیكه به كاهش مصرف انرژي روي میآورند ،میتوانند تفاوت عمدهاي
را ایجاد نمایند .پیشنهاداتی به منظور ترغیب هر سازمان جهت یافتن راهحلهایی مناسب ،ذیالً ذكر
شدهاند:
توصیههایي براي صرفهجویي در مصرف انرژي



آگاهي را از طريق آموزش در باشگاه ارتقاء دهيد.



در مورد انرژي مدبرانه عمل كنيد؛ لوازم برقي را هنگاميکه استفاده نمينماييد ،خاموش كنيد.



چراغها را كنترل كنيد؛ به خاطر داشته باشيد هنگام ترك اتاق چراغها را خاموش كنيد.



به منظور گرم يا سرد نگهداشتن بناهاي ورزشي ،آنها راعايق بندي نماييد.



گزينه هاي ديگر را جستجو نماييد؛ اگر در محيط شما انرژي خورشيدي مهيا است سعي كنيد

از آن در گرم كردن آب ،تامين برق يا هر دو استفاده بنماييد؛ اگر امکان دارد از دستگاههاي
هيدروليك كوچك استفاده كنيد.


اقدامات حفظ انرژي را تشويق كرده ،متناسب با آن لوازم و مواد را انتخاب كنيد.



همايشها را با همراهي شركتهاي محلي عرضه كننده انرژي برگزار نماييد تا رهنمودهايي در

مورد اقدامات جهت صرفهجويي بيشتر در انرژي بدست آوريد.
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ر) اسكان و تغذیه

چه در مسابقات قهرمانی و چه در رقابتهاي محلی ،رویدادهاي ورزشی تعداد زیادي از افراد را
به خود جذب میكنند كه نیاز به محل اقامت و غذا در روزهاي متمادي دارند ،به طور مثال
ورزشكاران ،مربیان ،سازمان دهندگان ،خبرنگاران ،كارمندان ،حامیان مالی ،تماشاگران.
اهداف این هستند كه:


زباله را به پايينترين حد برسانيد.



از ساخت و ساز بيهوده پرهيز نماييد.

این به عهده سازماندهندگان رویدادهاست كه الزامات عرضه كنندگان مواد غذایی و محلهاي
اقامت را تعیین نمایند كه عبارت خواهند بود از:
توصیهها



رعايت شرايط بهداشتي



كاهش بستهبندي



بازيافت كاالهاي مصرفي



استفاده از امکانات موجود (براي پخت غذا و شست و شو)



در صورت امکان ظرفهاي چند بار مصرف را جايگزين ظروف دور ريختني كنيد



امکانات و هتلهايي موقتي احداث نماييد (اگر پس از مسابقات به آنها نيازي نيست)
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ز) مدیریت آب و فاضالب

منابع آب شیرین محدودند و در سیستمهاي محصور وجود دارند .تأمین آب به رودخانهها،
دریاچهها ،و سفرههاي آبی قابل دسترس و نیاز به آب آشامیدنی و آب آبیاري ،و بطور فزایندهاي
به نیاز صنایع به انرژي بستگی دارد .در اغلب نقاط جهان منابع آب شیرین در معرض فشار
شدیدي قرار دارند .پسماندهاي صنعتی ،فاضالب و هرزآب كشاورزي ،رودخانهها و دریاچهها را با
مواد شیمیایی ،مواد زائد و مواد مغذي لبریز نموده در نتیجه ذخایر آبی را مسموم مینمایند.
هنگام ورزش كردن ،آب براي رفع تشنگی ،شست و شو و احتیاجات دیگر ،مورد نیاز است .برخی
اوقات آب بخشی از وسایل و لوازم آن ورزش میباشد.
اهداف اینگونه هستند كه:


احتياجاتي را كه توسط رويداد ورزشي ايجاد شده بدون به خطر انداختن موجودي آب منطقه

برآورده سازيد.


منابع آبي را محافظت كنيد.



آب را تصفيه نماييد.

طراحي و استقرار سيستمهاي تصفيه فاضالب در مجموعههاي ورزشي سبب صرفهجويي در مصرف
آب و استفاده بهينه از منبع خواهد شد.
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توصیههایي براي مدیریت كارآمد آب

الف) از اينکه آب تامين شده در بناي مربوطه داراي كيفيت خوبي است اطمينان حاصل نماييد؛ اگر
اينطور نيست ،براي تصفيه آن اقدام كنيد:


آب را از صافي بگذرانيد



آب را حداقل  ۵دقيقه بجوشانيد



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

ب) آب را به صرفه مصرف نماييد؛ بستن شيرهاي آب وقتي كه آب را استفاده نميكنيد سادهترين و
مؤثرترين راه صرفه جويي آب است ،اعم از شستن دستها ،مسواك زدن و اصالح كردن؛ شير آب را
فقط زمانيکه الزم است باز كنيد.
ج) آب مصرفي جهت نگهداري امکانات ورزشي ،بطور مثال آب آبياري ،را كاهش دهيد
د) برنامه هاي مديريت سالم پايدار منابع آبي را تشويق نماييد كه مشتمل است بر:


حفاظت از آب و شيوههاي بازيافت



از ريزشهاي آبي و جريانهاي هرزآب تصفيه شده مجدداً بهره برداري كنيد



طراحي معماري به گونه اي كه احتياجات آبي را كم كند



طراحي بنا و زيربنا در جهت جمعآوري فاضالب جهت بازيافت

ر) مديريت فاضالب:


از تصفيه ل فاضالب مطمئن شويد



كيفيت فاضالب تصفيه شده را بازرسي نماييد



اگر هيچ دستگاه تصفيه فاضالبي در محدوده شما در دسترس نيست سيستم فاضالب را

خودتان احداث نماييد(مناسب با هزينه پايين)


از آب تصفيه شده در آبياري زمين ،سرويس استحمام و غيره استفاده نماييد

ز) مراقب سمومي كه ممکن است در بناي مربوطه باقي بمانند باشيد
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ژ) مدیریت زباله

فعالیتهاي ورزشی به خصوص در مقیاس بزرگ میتوانند زباله قابل توجهی را تولید نمایند كه
برخی بیشتر كثیفی و به هم ریختگی را ایجاد نموده در حالیكه برخی دیگر از فعالیتها اثر زیان
بخش و پایداري بر محیط زیست و سالمت انسان دارند .تولید زباله غیر قابل اجتناب است ولی
مدیریت سالم تضمین مینماید كه میزان زباله در حد مشخصی محدود میشود.
اهداف این است كه:


زبالهها را براي دفع و پاكسازي در پايينترين حد نگاه داريد.



آلودگي منتج از زباله را به حداقل برسانيد.

توصیههایي در جهت مدیریت كارآمد زباله

ميزان مواد بکار رفته را كم كنيد


از طريق تبادل نظر با عرضهكنندگان از بستهبنديهاي بيهوده اجتناب كنيد



كمترين مقدار ممکن محصوالت دور ريختني را در رويداد مربوطه مصرف كنيد



كاالها و مواد استفاده شده را با دقت انتخاب كنيد ،مخصوصا:
ـ از كاالهاي حاوي مواد سمي پرهيز كنيد
ـ كاالهاي قابل استفاده مجدد و قابل بازيافت را انتخاب كنيد
ـ كاالهايي را انتخاب كنيد كه زبالههايشان بطور مناسبي در دستگاههاي تصفيه محدوده مورد

نظر تصفيه بشود.


روش تفکيك زباله در مبدا توليد آن را بکار ببنديد (با سطلهاي زباله كافي و جدا)



مواد را به بازار بازيافت ارسال نماييد



زبالههاي خطرناك را از زبالههاي خانگي جدا كنيد



كل زباله را بصورت مناسب پاكسازي كنيد



در صورت لزوم يك برنامه مديريت زباله را بکار بگيريد
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س) رویدادهاي ورزشي بزرگ مقیاس :توصیههاي ویژه

رویدادهاي وزشی بزرگ مقیاس تعداد زیادي از مردم را به خود جذب نموده و اداره كردن مقدار
زیادي از كاالها را ضروري مینماید .این تمركز مردم در زمان و مكان ،به خطر بالقوهاي براي
محیط زیست منتج میشود .اقداماتی را به منظور محدود نمودن اثرات باید بكار بست.
3ـ امكانات ورزشي

 تاسيسات موقتي را در بناهايي كه در بلندمدت نياز نيستند بکار ببريد؛ توسعه امکانات
موجود را تشويق كنيد
 از وسايل موقتي و قابل سوار و جدا شدن كه حمل و نقل و استفاده مجدد از آنها آسان
است استفاده كنيد
 بناهاي چند منظوره را بکار بگيريد
 متعهد شويد بناهاي موقت را بازسازي مينماييد و نوسازي مکانهاي آسيب ديده را تشويق
كنيد
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۲ـ لوازم ورزشي



كميتههاي سازمان دهنده بايد الزامات مربوط به حاميان مالي و عرضهكنندگان ،از قبيل

محصوالت و فرآوردههاي همساز با محيط زيست ،تشريك مساعي در سيستمهاي مديريت
زباله و غيره را تعيين نمايند


از اينکه سازمانهاي شركت كننده در رويداد ،گواهينامههاي ايزو را دريافت كردهاند

اطمينان پيدا كنيد
1ـ حمل و نقل و كیفیت هوا



استراتژيهاي حمل و نقل را براي تضمين جابجايي كارآمد افراد بکار بگيريد

(ورزشکاران ،مربيان ،خبرنگاران ،مقامات و تماشاگران)


مفهومي درباره حمل و نقل ايجاد كنيد كه مشوق رفت و آمد به صورت پياده ،رفت و

آمد با دوچرخه و حمل و نقل عمومي باشد


برنامهريزي جامعي براي كيفيت هواي منطقه انجام دهيد



پخش آلودگيها را پايش كنيد



آلودهكنندگان اصلي از جمله شركتهاي خدمات عمومي را به برداشتن گامهاي پايدار
براي كاهش پخش آلودگي قبل از رويداد مربوطه تشويق كنيد



متصديان ناوگان حمل و نقل را تشويق نماييد در جهت كاهش پخش آلودگي گام
بردارند
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۹ـ انرژي

براي منطقه يك برنامه مديريت انرژي ايجاد كنيد كه سيستم حمل و نقل و امکانات ورزشي را
در نظر داشته باشيد
۵ـ مدیریت زباله



با استفاده از تکنيکهايي كه به صورت منظم قابل اطالق در تمهيدات آتي خواهند بود،

شهرها و مناطق ميزبان توانايي اتخاذ روشهاي دفع زباله را در سرتاسر منطقه مطابق با رويداد
ورزشي دارا هستند .مقتضي است كه:


مقدار مواد به كار رفته را كاهش دهيد



الزامات محيطزيستي را براي عرضه كنندگان و اهدا كنندگان ايجاد نماييد



مواد قابل بازيافت را در منبع توليد در ميادين ورزشي توسط افراد توليد كننده زباله جدا
كنيد ،و مجموعه را تفکيك نماييد



زبالههاي خانگي و صنعتي را در منبع توليد تفکيك نماييد



مواد را به بازار بازيافت ارسال نماييد



با تمام زبالهها به روشي صحيح و مقرون به صرفه برخورد نماييد



يك استراتژي جامع براي مديريت زباله به كار ببنديد



به تبادل نظر با بخش آموزش و پرورش تاكيد نماييد



محصوالت را بر اساس هزينه  /عمر مفيد انتخاب نماييد

۶ـ پیامهاي زیست محیطي به عموم مردم



آگاهي محيطزيستي درون سازماني :تمامي اعضاي سازمان ،از مديران ارشد تا

داوطلبان ،بايد از دليل منطقي وظايفشان آگاه گردند


آگاهي محيطزيستي برون سازماني :مردم بايستي از سياستها و اهدافي كه مقرر

ميگردد اطالع داشته باشند .آموزش و تبادل نظر براي موفقيت توسعه پايدار ضروري هستند.


آگاهي جهاني :اخبار رويدادهاي بزرگ در گوشه و كنار دنيا پخش ميشود .بنابراين

آموزش محيطزيستي كه بيان كننده برنامهها و تالشهاي محيطزيستي ميباشد ،ميتواند به
ميليونها نفر برسد و اثر عظيمي داشته باشد.
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بخش ششم
۶ـ3ـ سیاستها و اقدامات محیط زیستي
۶ـ3ـ3ـ آموزش و باال بردن آگاهي

سازمانهاي ورزشی ،بر آن شدهاند كه حفاظت از محیطزیست را به طور كامل در فلسفه و
برنامههایش بگنجانند .با توجه به اهمیت توسعه و بقاي محیطزیست براي جامعه ،مقوله
«محیطزیست» در سال  6990به منشور المپیك وارد شد و امروزه پس از ورزش و فرهنگ به
عنوان سومین ركن منشور المپیك شناخته میشود .هدف آن است كه اطمینان یابیم كه حفاظت از
محیطزیست بخش جداییناپذیر ارزشهاي تعلیمی را تشكیل میدهد كه از طریق ورزش به
جوانان جهان آموخته میشود.
اكثر سازمانهاي بزرگ و معتبر ورزشی ،یك سري از اقدامات را در جهت باال بردن آگاهی در میان
جامعه ورزشی شامل لزوم داخل نمودن مفاهیم اكولوژیكی در فعالیتهاي روزانه به عهده گرفته
است .در سال  695جنبش المپیك اقدامی ابتكاري و نمادین را به مناسبت بازیهاي مسابقات
المپیك بیستم در مونیخ اجرا نمود .كمیته هاي ملی المپیك سراسر جهان با نهالی از كشورشان به
آنجا آمدند و آن نهالها را در پارک المپیك مجاور بناهاي ورزشی غرس نمودند .یك زوج آلمانی،
به نامهاي لوزیان و سیگرون فربوگن با قرینهسازي عبارت ،mens sana in corpore sano
عبارت  – certatio sana in natura sanaرقابتی سالم در محیطزیستی سالم – را ابداع كردند.


در خالل جشن بازیهاي مسابقات المپیك بیست و پنجم در بارسلونا به سال  ،699به

دنبال تقاضاي مطرح شده در همایش «سیاره زمین» در شهر رویودوژانیرو IOC ،از تمامی
فدراسیونهاي بین المللی و كمیته هاي ملی المپیك دعوت نمود تا «پیمان زمین» را امضا كنند كه به
موجب آن متعهد شدند جهت تبدیل زمین به خانهاي ایمن و مطلوب براي نسل حاضر و نسلهاي
آینده مشاركت نموده و تمام تواناییشان را به كار گیرند.


در سال  6990پس از پایان بازیهاي المپیك زمستانی هفدهم در لیل هامر كه در طی آن

تاكید خاصی بر حفاظت از محیطزیست صورت گرفته بود ،ریاست  IOCتفاهمنامه همكاریی با
 UNEPبراي توسعه ابتكارات مشترک در این زمینه به امضا رسانید.


همچنین كنگره یكصدمین سال المپیك ،كنگره همبستگی ،برگزار شده در پاریس به سال

 ،6990با اختصاص دادن یك نشست كامل به ارتباط موجود بین ورزش و محیطزیست اهمیت این
موضوع را مورد تاكید قرار داد .این عالقه با ایجاد كمیسیون تحقیقاتی در كنگره یكصدمین سال ،كه
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توصیههاي آن توسط دهمین نشست  IOCدر آتالنتا ،ایاالت متحده در جوالي  ،6991تصویب
گردید گامی رو به جلو بوده است.
با به خاطر داشتن اینكه ممكن است در مورد رفتار و اقدامات خاص ،تفاوتهاي فرهنگی و مذهبی
وجود داشته باشند كه باید قبل از اتخاذ هر گونه موضع معین مورد توجه واقع شوند؛ با به خاطر
داشتن اینكه مهم است رویكردي آینده نگرانه در باره محیطزیست اتخاذ گردد :با به خاطر داشتن
اینكه در این رابطه آموزش ابزار فوقالعادهاي جهت برانگیختن هوشیاري در افراد براي لزوم
تشویق توسعه پایدار میباشد ،و با به خاطر داشتن اینكه باید این نگرانیها هنگام ارزشیابی رفتار
در زمینه حافظت از محیطزیست در نظر گرفته بشود.
فعالیتهاي آموزشی در سه سطح اصلی اجرا میشوند:
 )1اطالعرساني
اطالعات عمومی درباره مسائل مربوط به ورزش و محیطزیست براي اعضاي خانواده ورزش
فراهم كنید .اطمینان حاصل كنید كه این مضمون بصورت منظم در بیانیهها ،نشریات و فعالیتهاي
اصلی ورزشی پوشش داده میشود.
 )2كنفرانسها
كنفرانسهاي جهانی دورهاي (ساالنه و یا دوساالنه) درباره ورزش و محیطزیست را سازماندهی
نمایید كه نمایندگان و اعضاي جنبش المپیك و سایر نهادهاي ورزشی ،همچنین نمایندگان و دیگر
افراد و نهادها را كه به آنها براي همكاري در این زمینه احتیاج است ،گرد هم آورد  -یعنی دولتها،
سازمانهاي بینالمللی و غیردولتی عالقمند به موضوعات محیطزیستی ،بخشهاي صنعت و
تجارت ،مؤسسات تحقیقاتی ،رسانهها و غیره .هدف این كنفرانسها این است كه پیشرفت حاصله
در زمینه حفاظت از محیطزیست توسط جنبشهاي ورزشی را ارزیابی نموده ،فرصتی جهت تأمین
دانش جدید درباره این مسائل با استفاده مشترک از تجربیات و تخصص بخشهاي مختلف اجتماع
ایجاد گردد ،و همكاري و توسعه بیشتر سیاستهاي محیطزیستی مرتیط با ورزش تشویق شود.
اولین كنفرانس جهانی در جوالي سال  6997در لوزان سوییس تشكیل شد .دومین كنفرانس جهانی
در سال  6-نوامبر  6995در كویت ترتیب داده شد.
 )3سمينارهاي منطقهاي
سمینارهاي منطقهاي درباره ورزش و محیطزیست را ترتیب دهید .هدف این سمینارها عبارت
است از هوشیار ساختن جامعه ورزشی درباره نیاز به حفاظت محیطزیست ،فراهم نمودن
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رهنمودهایی اساسی براي چگونگی مورد مالحظه قرار دادن مسائل محیطزیستی ،یافتن راهحلهاي
مناسب بر اساس واقعیتهاي محلی ،تشویق همكاريهایی كه تخصصهاي مورد نیاز را تأمین
خواهد كرد ،و ترویج گسترش برنامههاي محیطزیستی تهیه شده توسط نهادهاي ورزشی در
میانمدت و درازمدت.

۶ـ۲ـ الزامات محیطزیستي حیطه مدیریت
كمیته بینالمللی المپیك یك سري از الزامات محیطزیستی را در فعالیتهاي روزانه اداره مركزي
بكار میبندد تا استفاده از منابع را كاهش داده ،و بخش اعظم زباله تولید شده توسط مدیریت را
استفاده مجدد كرده و بازیافت نماید .این الزامات گسترش بیشتري خواهند یافت.




وسایل كم مصرف در سیستمهاي روشنایی ،شبكههاي كامپیوتري و ماشینهاي فتوكپی
وسایلی با مصرف كم آب
مدیریت مواد زائد با دفع فرآوردههاي خطرناک ،و بازیافت كاغذ ،شیشه ،بطریهاي

پالستیكی ،باتریها ،آلومینیوم ،آهن ،كابلهاي برق و سیمهاي مسی ،دستگاههاي الكترونیكی ،چوب،
مواد مبرد ،جوهر ،روغنها ،زبالههاي خانگی.


مصرف كاغذ :استفاده از كاغذ ساخته شده از مواد طبیعی ،استفاده از دو روي كاغذ،

استفاده مجدد از كاغذهاي چرک نویس را تشویق كنید


ملزومات :استفاده از ملزومات و مواد قابل استفاده مجدد با حداقل بستهبندي را تشویق

كنید.
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۶ـ1ـ الزامات محیطزیستي بازيهاي المپیک
بازيهاي المپیك یك جهان كوچك واقعی است ،یك مدل كوچك شده از اجتماع و مشكالتی كه
آنرا مبتال میسازند :ساخت و سازهاي سنگین و سبك ،دائم یا موقتی؛ خرید ،توزیع و معدومسازي
محصوالت ،جابجایی كاالها و اشخاص؛ سرپرستی و مدیریت منابع انسانی IOC .مراقب است تا
بازيهاي المپیك در شرایطی برگزار بشود كه یك توجه مسئوالنه نسبت به مسائل محیطزیستی را
به نمایش بگذارد ،و در تالش براي دستیابی به این هدف و قرار دادن ورزش در خدمت بشریت با
كمیتههاي سازمان دهنده ( ،)OCOGsادارات و سازمانهاي دولتی یا خصوصی ذیصالح همكاري
مینماید.
بنابراین مالحظات محیطزیستی و بررسیهاي اكولوژیكی اجباري در فرآیند ارزیابی شهرهایی كه
درخواست میزبانی بازيهاي المپیك را مینمایند درج شده است .این موضوع اسناد رسمی مربوط
به اعطاي بازيهاي المپیك به شهر میزبان را شامل میشود كه باید بطور منظم به روزآوري شود.


نكته اساسی براي یك نتیجه نهایی موفقیتآمیز این است كه تمام بررسیها و

برنامهریزیهاي مربوط به امكانات و زیرساختها ،اصول و شاخصهاي محیطزیستی را از ابتدا
مورد توجه قرار داده ،و در راهی هدایت نمود كه صدمات وارده به محیطزیست را به حداقل
برسانند و در جایی كه ممكن است حذف كنند .اصول محیطزیستی درباره معماري ،طراحی،
منظرسازي و بازسازي ،به تلفیق هماهنگ و طبیعی بازيهاي المپیك در درون محیط طبیعی و
فرهنگی یاري میرساند .با كمك مالی به شهرها ارزیابی اثرات محیطزیستی جایگاهها و امكانات
مطابق با استانداردهاي علمی و قانونی ،و با ارائه خالصهاي به  IOCباید به اجرا گذاشته شود.
 IOCعالقه ویژهاي به جامعه پیرامون ،بناهاي یادبود فرهنگی ،مناطق و گونههاي حفاظت شده،
تاالبها ،مناطق كوهستانی شكننده و دیگر زیستگاههاي آسیبپذیر از خود نشان میدهد.


تقاضاي میزبانی باید ضوابط قانونی ،مقررات و الزامات ایجاد شده مربوط به محیطزیست

در محدودة صالحیت  IOCرا برآورده سازد ،و در این محدودهها در صورت امكان سرآمد باشد.
اینگونه تعالی با عرضه نوآوریهاي اقتصادي ،علمی و فنی و با ایجاد ارتباط با دیگر سازمانها،
بخش خصوصی و مراجع دولتی نائل خواهد شد.


شیوههاي محیطزیستی خوب مشتمل است بر :استفاده مجدد از امكانات در جایی كه وارد

است ،بازسازي مناطق متروک ،به حداقل رساندن نیازهاي ترابري و اجتناب از استفاده مخرب از
زمین .ضروري است تالشهایی را تشویق نمود كه به سوي حفاظت زیستگاهها و تنوع زیستی ،به
حداقل رساندن مصرف منابع غیرقابل تجدید ،به حداقل رساندن پخش آالیندهها و دخیل بودن در

152

افزایش آگاهیها و عالیق محیطزیستی نشانه رفته است IOC .توصیه مینماید كه به تصفیه فاضالب
و مدیریت مواد زائد جامد ،به مصرف انرژي و كیفیت آب و هوا ،به منظور ارتقاي استانداردهاي
بهداشت محیطزیستی و پاسداشت سالمت و رفاه ورزشكاران و بطور مشابه عامه مردم ،توجه
ویژهاي بشود.


استانداردهاي كیفیت و دانش محیطزیستی بزودي منسوخ خواهند شد ،و رویكردي

پویشگرانه به منظور برآمدن از عهده چالشهاي محیطزیستی الزم است .یك برنامه اقدام
محیطزیستی داراي اولویتهاي بومی ،مقاصد ،هدفها و طرحهاي بومی ،روشی پویا جهت ایجاد
یك استراتژي استوار است كه بصورت نیرومندي نتایج مثبت توسعهاي ،حسن نیت و ابزاري براي
پیشرفت مداوم را به همراه میآورد .حمایت از یك اندیشه اجتماعی كه شامل مشاركت اجتماعی با
سازمانهاي محیطزیستی ،ساكنان محلی و گروههاي اجتماعی محروم است ،جهت رسیدن به
اهداف مناسب و تضمین اجراي موفقیتآمیز تالشها ،الزم میباشد.
الزامات ويژهاي كه شهر درخواست كننده در برابر آن بايد پاسخگو باشد در زير ذكر ميشوند:


جداول و اطالعات خالصهاي كه سیستمهاي مدیریت محیطزیست و منابع طبیعی و

مسئولیتهاي مراجع دولتی و مقامات همتاي آنها در  OCOGرا شرح میدهد ،تهیه كنید؛


اگر امكان دارد بررسی مختصري كه شامل نقشهها و جداول وضعیت محیطزیستی محلی

باشد تهیه كنید كه نگرانیها در مورد سالمت محیطزیستی ،مناطق حفاظت شده ،یادگارهاي فرهنگی
و مخاطرات طبیعی بالقوه را به نمایش بگذارد؛


یك تضمین رسمی از مراجع ذیصالح به این مضمون بگیرید كه تمام كارهاي مورد لزوم

براي سازماندهی بازيها با مقررات محلی ،منطقهاي و ملی ،با مصوبات متن قانون ،با تفاهمنامههاي
بینالمللی و پروتوكلهاي مرتبط با برنامهریزي و ساخت و ساز ،و با حفاظت از محیطزیست
مطابق خواهد بود.


ارزیابی اثرات محیطزیستی كه توسط مراجع ذیصالح براي تمام جایگاهها و امكانات اجرا

میگردد ،داشته باشید؛


برنامه اقدام نكات كلیدي محیطزیستی براي بازيها با اهداف ،مقاصد و اولویتها ،از

جمله مرور مختصر سیستمهاي مدیریت محیطزیستی طراحی شدة  ،OCOGتهیه كنید؛


مقرر كنید كه آیا برنامههاي اطالعرسانی محیطزیستی توسط كمیته درخواست كننده ایجاد

شده است ،و همچنین ،برنامههاي  OCOGرا بیان كنید؛
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تالشهاي صورت گرفته براي حفظ و ارتقاي ویژگیهاي مهم محیط طبیعی و میراث

فرهنگی در خالل آمادهسازي بازيهاي المپیك را مقرر كنید؛


توضیح دهید كدام سازمانهاي محیطزیستی متعلق به شهر ،منطقه و كشور درخواست

كننده طرف مشورت قرار گرفتهاند؛ اندازه ،خصوصیت و هیأت نمایندگی آنها را خاطر نشان
سازید؛ نظر و رویكرد آنها نسبت به تقاضاي میزبانی را بیان كنید؛


در مورد حمل و نقل همچنین به حداقل رساندن اثرات محیطزیستی برخاسته از آلودگی

هوا ،صدا و ،در صورت وجود ،برخاسته از برنامههاي زیربنایی از قبیل گسترش شبكه راهها و غیره
تالشهایی را كه باید به عهده گرفته شوند مقرر كنید ؛


برنامه هاي مدیریت مواد زائد جامد ،تصفیه فاضالب و مدیریت انرژي ،و اینكه قرار است

این موارد چگونه در آینده بر شهر و منطقه تاثیر بگذارند را شرح دهید؛


طرحهاي محیطزیستی مقدماتی و عمرانی و كاربرد تكنولوژيهاي سازگار با محیطزیست

مربوط به بازيها را بیان كنید؛


خصوصیات خاصی را توضیح دهند كه بوسیله این پرسشنامه پوشش داده نشدهاند و كمیته

درخواست كننده مایل است كه آنها را اضافه كند.


به مجرد اینكه یك شهر به میزبانی بازيهاي المپیك برگزیده شد ،یك رویه تكمیلی توسط

كمسیسون هماهنگ كننده  ،IOCكه متخصصی در امور محیطزیستی هم عضو آن است ،به اجرا
گذاشته میشود .كمیسیون جلسات منظمی را با كمیسیون سازمان دهنده برگزار میكند و تضمین
مینماید كه الزامات محیطزیستی در همه سطوح مورد مالحظه قرار میگیرند.
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دستور كار ۲3كنفرانس محیطزیست و توسعه سازمان ملل متحد ()UNCED

3

منشوري براي آينده
دستور كار  6كنفرانس محیطزیست و توسعه سازمان ملل متحد به عنوان ابزاري نظري و عملی،
به معضل توسعه پایدار و به ارائه پیشنهادهاي ملموس و عینی با توجه به جو حاكم بر بیانیه ریو
میپردازد .این دستور كار كه برنامه اقدام جهانی است ،در تاریخ  60ژوئن  699به اتفاق آرا67 ،
كشور جهان آن را در جلسه كنفرانس سازمان ملل متحد (اجالس زمین) تصویب كردند.
دستور كار  6مسایل اضطراري امروز را بازگو میكند و هدف آن آماده كردن جهان براي
رویارویی با چالشهاي قرن آینده است .این دستور بیانگر توافق جهانی متعهد سیاسی كلیه
كشورهاي جهان در باالترین سطح براي همكاري و تعاون در زمینه توسعه و محیطزیست است.
اجراي موفقیتآمیز آن در درجه اول به عهده دولتهاست.
دستیابی به اهداف توسعهاي و محیطزیستی دستور كار  6مستلزم آن است كه حجم عظیمی از
منابع مالی جدید و اضافی به كشورهاي در حال توسعه منتقل شود تا هزینه اضافی اقداماتی كه این
كشورها میبایست براي برخورد با مشكالت محیطزیستی جهان و پیشبرد توسعه پایدار انجام
دهند ،تامین گردد.
دستور كار  6از برنامههاي مختلفی تشكیل شده كه همه آنها به صورت مبنایی براي اعمال،
اهداف ،فعالیتها ،و وسایل اجرا بیان شده است .دستور كار  6برنامهاي پویا است .این برنامه در
هر كشور بسته به شرایط و امكانات و اولویتهاي متفاوت آن ،و با احترام كامل به اصول مندرج
در «اعالمیه محیطزیست و توسعه ریو» توسط سازمانهاي مختلفی به اجرا در خواهد آمد .و به
مرور زمان با تغییر شرایط و نیازها ،این برنامه نیز تكامل خواهد یافت .این فرآیند بیانگر آغاز
مشاركتی جدید در سطح جهان براي رسیدن به توسعه پایدار است.
دستور كار مذكور ،در سند  300صفحهاي ،شامل  00فصل و  0بخش به شرح زیر میباشد:
 جنبههاي اجتماعی و اقتصادي

 صرفهجویی و مدیریت منابع به منظور دستیابی به توسعه پایدار
 تقویت نقش گروههاي خاص
 روشهاي اجرایی

سند مذكور ،با این هدف اولیه تصویب شد كه سران كشورهاي گوناگون ،از آن به عنوان طرحی
براي تهیه پیشنویس دستور كار كشورشان مشتمل بر سیاستها ،خطمشیها ،مقررات و اقدامات
)UNITED NATIONS CONFERENCE ON ENVIRONMENT & DEVELOPMENT (UNCED
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داخلی و ملی استفاده كنند .این اقدام باید بویژه در چارچوب همكاریهاي بینالمللی انجام پذیرد كه
سازمان ملل متحد در راس آن است و نقش پیشتاز را دارد.
در اقدامی مشابه ،سازمانهاي بینالمللی ،منطقهاي و محلی دولتی و غیردولتی نیز براي تنظیم
دستور كار  6سازمانهاي متبوعشان ،مبتنی بر طرح مصوب كنفرانس محیطزیست و توسعه
سازمان ملل متحد ،فراخوانده شدهاند.
جنبش المپیك نیز ،كه آرمان آن مطابق منشور المپیك «تالش براي ایجاد دنیایی بهتر ،توام با صلح و
آرامش» است ،تجزیه و تحلیل كنفرانس محیطزیست و توسعه سازمان ملل متحد را پذیرفته است
و اقدامات خود را در چارچوب توسعه پایدار قرار میدهد .به دلیل جهان شمولی ورزش ،جنبش
المپیك میتواند نقش فعالی در خصوص اتخاذ شیوهها و اقدامات متفاوت ،به منظور توفیق توسعه
پایدار ایفا كند .به همین علت ،كمیته بینالمللی المپیك مقرر داشته است ،جنبش المپیك نیز دستور
كار  6مختص به خود را داشته باشد .دستور كار  6جنبش المپیك ،مبتنی بر دیدگاهی جهانی
است و مشكالت موجود در زمینه توسعه انسانی و نگهداري از میراث محیطزیستی را در بر دارد.
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هدف دستور كار  21جنبش المپيك
هدف اصلی دستور كار  6جنبش المپیك ،تشویق اعضاي این جنبش به منظور ایفاي نقشی فعال
در ایجاد توسعه پایدار در سیارهمان ،زمین است .این دستور كار مفاهیم اساسی و اقدامات كلی را
تدوین میكند كه متضمن دستیابی به این مهم است.
دستور كار  6جنبش المپیك با الهامگیري از دستور كار  6كنفرانس محیطزیست و توسعه
سازمان ملل متحد ،براساس ویژگیهاي خاص جنبش المپیك و ورزش تنظیم شده است .این دستور
كار رئوس مطالبی را تبیین كرده است كه فعالیت جنبش المپیك را در زمینههاي گوناگون هدایت
میكند و به ایفاي نقش مؤثر آن منجر میشود.
همچنین دستور كار  6جنبش المپیك راهنماي تئوري و عملی تمام اعضاي جنبش المپیك ،مردان
و زنان ورزشكار ،كمیته بینالمللی المپیك ( ،67)IOCفدراسیونهاي بینالمللی ( ،69)IFsكمیتههاي
ملی المپیك ( ، 0)NOCsكمیتههاي برگزار كننده بازیهاي المپیك ( ، 6)OCOGsورزشكاران،
باشگاههاي ورزشی ،مربیان و همه افراد و عملكردهاي مرتبط با ورزش است.
دستوركار جنبش المپیك ،عرصههاي متعددي را كه در آن توسعه پایدار میتواند با خطمشیهاي
هیئتهاي حاكمه تلفیق یابد ،پیش روي آنان قرار میدهد .همچنین شیوههایی را ارائه میدهد كه
متضمن نقش فعالیتهاي ورزشی و زندگی افراد در زمینه توسعه پایدار است .بنابراین ،دستور كار
 6جنبش المپیك باید در محیطی سرشار از احترام به شرایط متفاوت اجتماعی ،اقتصادي،
جغرافیایی ،اقلیمی ،فرهنگی و مذهبی كه از خصوصیات اعضاي متفاوت جنبش المپیك ،به دلیل
تنوع و تعدد آنان است ،تحقق یابد.
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)THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (IOC
)THE INTERNATIONAL FEDERATIONS (Ifs
20
)THE NATIONAL OLYMPIC COMMITTEES (NOCs
21
)THE OLYMPIC GAMES ORGANIZING COMMITTESS (OCOGs
19
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برنامه عملي توسعه پايدار جنبش المپيك
به منظور دستیابی به هدفهاي كلی دستوركار  ، 6جنبش المپیك به طراحی و تدوین برنامهاي عملی
دست زد .این برنامه زمینهساز شرایط بهتر اجتماعی ،اقتصادي ،حفاظت از محیطزیست و منابع
طبیعی است و باعث میشود ،اعضاي این جنبش نقش مهمتر و فعالتري در زمینه توسعه پایدار
داشته باشند.
برنامه عملی مذكور حول محور سه هدف ،به شرح زیر است:
 ارتقاء و بهبود شرایط اجتماعی ـ اقتصادي

 حفظ و مدیریت منابع به منظور دستیابی به توسعه پایدار
 تقویت نقش گروههاي اكثریت

تعهدات اعضاي متفاوت جنبش المپيك در قبال عملکرد به دستور كار  21
سومین كنفرانس ورزش و محیطزیست كمیته بینالمللی المپیك ،از  6لغایت  0اكتبر سال ،6999
در شهر ریودوژانیرو برگزار شد 300 .شركت كننده حاضر در این كنفرانس را نمایندگان سازمانها،
به شرح زیر تشكیل دادند:
 برنامه محیطزیست ملل متحد

 برنامه توسعه سازمان ملل متحد
 سازمان جهانی بهداشت

3

0

 كمیته بینالمللی صلیب سرخ

7

 سازمان صلح سبز

 صندوق جهانی طبیعت

1

 كمیته بینالمللی المپیك

 69 فدراسیون بینالمللی
 93 كمیته ملی المپیك

 0 كمیته برگزاركننده بازیهاي المپیك

 سازمانهاي رسمی همچون شوراي بینالمللی علوم ورزشی و تربیتبدنی ، 5فدراسیون
جهانی صنایع كاالهاي ورزشی 7و انجمن بینالمللی وسایل ورزشی و تفریحی

9

22

)THE UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP
)THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP
24
)THE WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO
25
)THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC
26
)THE WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF
27
)INTERNATIONAL COUNCIL OF SPORT SCIENCE & PHYSICAL EDUCATION (ICSSPE
28
)WORLD FEDERATION OF THE SPORTING GOODS INDUSTRY (WFSGI
23
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 ورزشكاران و دیگر اعضاي جنبش المپیك
نمایندگان سازمانهاي مذكور ،از جامعه جهانی ورزش خواستند ،دستور كار  6جنبش المپیك را
مبنایی براي اتخاذ خطمشیها و الهامبخش عملكرد خود قرار دهند.
شركتكنندگان در این كنفرانس« ،بیانیه ریو» را كه ترسیم كننده خطمشی عملكردي تحقق دستور
كار  6است ،تنظیم و تصویب كردند .متن بیانیه مذكور بدین شرح است:
بیانیه ریو در خصوص ورزش و توسعه پایدار
كنفرانس ورزش و محیطزیست كمیته بینالمللی المپیك ،در تاریخ  3اكتبر  6999در شهر
ریودوژانیرو در برزیل تشكیل شد و موارد زیر را تصویب كرد:
ـ این كنفرانس عمل به نظریه توسعه پایدار را چنان كه در سال  ،699در جریان برگزاري كنفرانس
محیطزیست و توسعه سازمان ملل متحد تبیین شد ،به عنوان وظیفه جنبش المپیك و جامعه
ورزشی مورد توجه قرار میدهد.
ـ این كنفرانس اذعان دارد ،به علت جهانشمولی ورزش ،جنبش المپیك میتواند ،در فعالیتهاي
گوناگون به منظور دستیابی به توسعه پایدار نقش فعالی ایفا كند.
ـ این كنفرانس بر این نكته وقوف كامل دارد كه دستیابی به توسعه پایدار نیاز به مشاركت فعال همه
گروههاي جنبش المپیك ،حمایت دولتها ،برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد و دیگر
سازمانهاي بینالمللی دارد.
بیانیه ریو به وضوح بیان میدارد:
 .6دستور كار جنبش المپیك ابزاري است ،براي تدوین فعالیتهاي كلی مورد نیاز ،در
زمینههایی كه جنبش المپیك میتواند در آن موارد ،سهم بسزایی در توسعه پایدار داشته
باشد.
 .باید از تمام اعضاي جنبش المپیك ،شركتكنندگان در مسابقات گوناگون ورزشی و نیز
همه افراد و صنایع مرتبط با ورزش دعوت شود ،با رعایت احترام به فرهنگها ،آداب و
رسوم و عقاید یكدیگر ،نهایت سعی و تالش خود را در جهت پیروي از توصیهها و
پیشنهادهاي مندرج در دستور كار  6به كار بندند.
 .3تمام اعضاي جنبش المپیك باید تشویق شوند ،براساس دستور كار  ، 6برنامههاي توسعه
پایدار را در خطمشی و فعالیتهاي خود بگنجانند .اعضاي جنبش المپیك نیز به نوبه خود

)INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SPORT & LEISURE FACILITIES (IAKS
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باید تمام افرادي را كه با آنها در ارتباطند ،تشویق كند كه فعالیتهاي ورزشی و شیوه
زندگی آنها متضمن نقش مهم آنان در توسعه پایدار باشد.
 .0با توجه به تعدد اعضاي جنبش المپیك ،دستور كار  6جنبش المپیك باید به گونهاي اجرا
شود كه شرایط متفاوت اجتماعی ،اقتصادي ،جغرافیایی ،اقلیمی ،فرهنگی و مذهبی اعضاي
آن محترم شمرده شود.
 .7افزایش آگاهی ،آموزش و تعلیمات مسایل مربوط به حفاظت از محیطزیست باید مورد
توجه خاص قرار گیرد.
 .1ورزشكاران به ویژه با توجه به محبوبیت و نفوذشان در میان جوانان ،باید براي مشاركت
بیشتر در آموزش و تعلیم مسایل محیطزیستی تشویق و ترغیب شوند .همچنین رسانههاي
جمعی نیز ،باید براي حمایت و پوشش چنین فعالیتهایی فراخوانده شوند.
 .5تحقق دستور كار  6جنبش المپیك باید به منظور سیاست همكاري نزدیك اعضاي جنبش
المپیك با برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد و نیز دیگر ارگانهاي ملی ،بینالمللی،
دولتی و غیردولتی كه هدفی واحد را پیگیري میكنند ،انجام پذیرد.
 .7وظیفه اصلی ترویج و پیشبرد دستور كار  6جنبش المپیك برعهده كمیسیون ورزش و
محیطزیست كمیته بینالمللی المپیك است .اما تمام اعضاي جنبش المپیك به همراه دیگر
نهادهاي مرتبط به این جنبش ،باید به منظور مساعدت در انجام این وظیفه مهم در تمام
عرصههاي گوناگون ،از كمیسیون مذكور حمایت الزم را به عمل آورند.
 .9كمیسیون ورزش و محیطزیست كمیته بینالمللی المپیك و برنامه محیطزیست سازمان
ملل متحد ،به منظور ارائه مشاوره راهبردي ،ارشادي و نیز نظارت بر تحقق دستور كار 6
جنبش المپیك ،باید گروه كاري مشترک تشكیل دهند.
 .60این گروه كاري مشترک ،باید گزارشهاي كاملی از نحوه پیشرفت و چگونگی اجراي دستور
كار  6جنبش المپیك را تهیه كنند كه این گزارشها در جلسات اصلی اعضاي جنبش
المپیك و دور آتی كنفرانس جهانی ورزش و محیطزیست ارائه شود.
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توسعه پایدار
« توسعه پایدار در محیط زیست ،یعنی تامین نیازهاي نسل حاضر بدون به مخاطره انداختن امكانات
نسلهاي آینده براي تامین نیازهاي خودشان» (گزارش برانتلند)6975 ،

30

سرآغاز توسعه پایدار ناظر بر این ایده است كه حفاظت بلندمدت از محیطزیست ،زیستگاهها ،تنوع
زیستی ،منابع طبیعی و زیستمحیطی آن ،تنها زمانی امكانپذیر خواهد بود كه به طور همزمان با
توسعه اقتصادي ،اجتماعی و سیاسی ،به ویژه به منظور تامین منافع بیبضاعتترین افراد جامعه،
توام شود .ایده توسعه پایدار در برداشتی منسجم از محیطزیست و توسعه نمود مییابد.
سال  ،699در زمان برگزاري كنفرانس محیطزیست و توسعه سازمان ملل متحد در شهر
ریودوژانیرو ،اغلب ملتها با امضاي معاهدهها ،اسناد و مدارک دیگر در پیگیري توسعه اقتصادي،
خود را به روشهایی ملزم كردند كه به حفاظت از محیطزیست و منابع تجدیدناپذیر زمین منجر
شد.
عمل به اصول نظریه توسعه پایدار ،وظیفه همه افراد و گروههاي فعال در زمینههاي متفاوت و
مرتبط با توسعه و حفاظت از محیطزیست است.
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اصطالحات
آفتكش ()Pesticide

ماده و یا تركیبی از مواد كه به منظور جلوگیري ،نابودي ،دفع و یا مهار آفتها بكار میروند.
آلودگي ()Pollution

تغییر نامطلوب در خواص فیزیكی ،شیمیایی و بیولوژیكی هوا ،آب یا خاک بطوریكه باعث به خطر
انداختن سالمت ،بقا و فعالیتهاي انسان و سایر موجودات زنده میشود.
آلودگي صوتي ()Noise pollution

هر گونه صداي ناخواسته كه در مكانی نابجا و زمانی نادرست منتشر شود و سبب آسیبهاي
جسمی و روانی به انسان گردد.
آلودگي هوا ()Air pollution

حضور یك یا چند عامل آلوده كننده در هوا با غلظت و طول زمانی كه ممكن است بر سالمتی
انسان ،گیاهان ،حیوانات و یا بر ساختمانها اثرات زیانآور داشته یا موجب سلب آسایش و راحتی،
كاهش لذت از زندگی و فعالیتهاي صنعتی و اقتصادي انسان شود را آلودگی هوا گویند.
ارزيابي اثرات محيطزيستي (Environmental Impact Assessment )EIA

بررسی ،پیش بینی و ارزیابی اثرات احتمالی انجام یك فعالیت بر محیط زیست آن منطقه با دیدگاه
كاهش یا برطرفسازي آن اثرات
اكوسيستم ()Ecosystem

مجموعهاي از موجودات زنده كه ارتباطات متقابل بین آنها و محیط غیر زنده اطرافشان وجود دارد.
اكولوژي ()Ecology

به معنی مطالعه موجودات زنده در محل زندگیشان و بررسی ساختمان و عملكرد طبیعت است.
باران اسيدي ()Acid rain

نزوالت جوي كه تركیبی از اسیدهاي حاصل از فعالیتهاي انسانی و مواد اسیدي است.
بازيافت ()Recycling

فرآیند استفاده از زبالهها به منظور تولید محصوالت جدید .بطور مثال؛ ذوب نمودن آهنهاي قراضه
كه میتواند در تولید محصوالت آهنی جدید بكار رود.
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بيوسفر ()Biosphere

بخشی از كره زمین كه در آن حیات وجود دارد.
بيوماس ()Biomass

مجموع وزن یا جرم موجودات زنده اعم از گیاه یا جانور در واحد حجم یا سطح از بیوسفر
پساب ()Wastewater

آبی كه فضوالت خانهها ،بخش صنعت و تجارت را حمل میكند .معموالً مخلوطی از ذرات جامد
حل شده یا معلق در آب است.
تاالب ()Wetland

مناطق مردابی ،آبگیرها ،توربزارها ،بركهها و تمامی پیكرههاي آبی طبیعی و مصنوعی كه عمق آب
در هنگام جزر در آنها از  1متر بیشتر نباشد .تاالبها از جمله مهمترین و مفیدترین اكوسیستمها در
جهان بشمار میروند.
تغيير اقليم ()Climate Change

نوسانات دراز مدت نزوالت آسمانی ،دما ،باد و سایر ویژگیهاي آب و هوایی زمین را معموالً با لفظ
دگرگونی یا تغییر اقلیم بیان میكنند.
تنوع زيستي ()Biodiversity

گوناگونی تمامی موجودات زنده خشكزي و آبزي .تنوع شامل؛ تنوع درون گونهاي ،بین گونهاي و
ژنتیكی میباشد.
توسعه پايدار ()Sustainable development

توسعهاي كه نیازهاي نسل حاضر را برآورده میسازد ،بدون آنكه به توانایی نسلهاي آینده در
برآورده ساختن نیازهایشان لطمهاي وارد سازد.
جمعيت ()Population

عبارت است از مجموعه افرادي كه متعلق به یك گونه خاص بوده ،و قادر به تبادل ژن هستند و در
زمانی معین منطقه خاصی را اشغال كردهاند.
جنگلزايي ()Reforestation

فرآیند ایجاد مجدد جنگل بر روي زمینی كه در گذشته پاكتراشی شده است.
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حفاظت ()Conservation

حفاظت دراز مدت و مدیریت پایدار منابع طبیعی مطابق با اصولی كه منافع اقتصادي و اجتماعی را
در درازمدت تعیین نماید.
دستوركار )Agenda 21( 21

برنامه اقدام جهت دستیابی به توسعه پایدار كه در كنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست
و توسعه در ریو دوژانیروي برزیل به سال  699برگزار گردید و توسط رهبران جهان مورد
پذیرش قرار گرفت.
زيستگاه ()Habitat

محلی است كه موجودات زنده یك منطقه ،آن را اشغال كرده و در آن به فعالیتهاي زیستی
مشغول باشند.
سازمانهاي مردم نهاد ()NGOS

یك سازمان غیردولتی سازمانی است؛ داوطلبانه و غیرانتفاعی كه توسط گروهی از شهروندان با
گرایشهاي مشترک در سطح محلی ،ملی یا بینالمللی سازمان دهی شده و براي رسیدن به اهداف
خاصی فعالیت نمایند .این سازمانها در زمینههاي گوناگونی از قبیل :فعالیتهاي بشر دوستانه و
برقراري ارتباط بین شهروندان و دولتها ،آگاهی دادن در مورد سیاستها و تشویق مشاركتهاي
اجتماعی فعالیت مینمایند.
سالمتي ()Health

سالمتی حالت كامل رفاه جسمی ،روحی و اجتماعی بوده و نه فقط عدم بیماري یا ناتوانی
فرسايش خاك ()Soil erosion

جابجایی و از بین رفتن قشر حاصلخیز و سطحی خاک توسط جریانهاي آبی و بادي
كيفيت آب ()Water quality

واژهاي كه براي توصیف خصوصیات شیمیایی ،فیزیكی و بیولوژیكی آب در ارتباط با مناسبت آن
براي استفاده خاص بكار میرود.
محيط زيست ()Environment

تمامی عوامل خارجی ،و شرایطی كه یك موجود یا جامعه را تحت تاثیر قرار میدهند ،همچنین هر
چیزي كه یك موجود را احاطه میكند كه شامل عناصر طبیعی و انسان ساخت میشود.
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مديريت پسمانده ()Waste management

اقدامات مشخص شامل :جمعآوري ،انتقال ،پاكسازي و دفع زباله ،كنترل ،پایش و نظارت بر تولید
زباله ،پیشگیري از تولید زبالهها در طی فرآیند تغییر شكل و استفاده مجدد از آنها
منابع زيستي ()Biological resources

شامل منابع ژنتیكی ،موجودات زنده یا بخشی از آنها ،جمعیت ،یا دیگر بخشهاي زنده اكوسیستم
میباشد كه ارزش یا قابلیت مصرف بالقوه و بالفعل را براي انسان دارند.
مه ـ دود ()Smog

واژه عامیانه براي «مه نوركافتی» است كه حاوي ازن و تعدادي آالیندههاي دیگر میباشد.
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معرفي سایتهاي اینترنتي مرتبط با محیطزیست
سازمان حفاظت محيطزيست ايران
www.DOE.ir
شركت كنترل كيفيت هواي تهران
www.aqcc.org
جنبش پاكيزگي اقيانوسها
www.cleanoceanaction.org
گستره زندگي در جهان
www.worldwidlife.org
بارانهاي اسيدي
www.igc.org/acidrain
كميته بهداشت و محيطزيست اروپا
www.eehc.dk
سازمان جهاني هواشناسي
www.wmo.ch
بانك اطالعاتي حيوانات ايران
www.animalinfo.org/country/iran.htm
مركز بينالمللي بررسي گرم شدن كره زمين
www.globalwarming.net
سوختهاي فسيلي و انرژي
www.fe.doe.gov
آلودگيها
www.pollution.com
انجمن مواد شيميايي و سمشناسي محيط
www.setac.org
آلودگيهاي هستهاي
www.nuclearwaste.com
محافظت از محيطزيست بشر
www.who.int/peh/
آژانس حفاظت محيطزيست آمريكا
www.epa.gov
اتحاديه جهاني حفاظت
www.iucn.org
برنامه توسعه سازمان ملل متحد
www.undp.org
برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد
www.unep.org
دوستداران زمين
www.foe.org
صلح سبز
www.greenpeace.org
شهر اكولوژيك
www.ecocitycleveland.org/index.html
وزارت محيطزيست ژاپن
www.env.go.jp/en/
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