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 چکیده

شود. یمی اگلخانهواسطة مصرف انرژی موجب انتشار گازهای یری اماکن ورزشی برای انجام فعالیت بدنی و ورزش بهکارگبه

خص آهن اصفهان با استفاده از شااماکن ورزشی باشگاه ذوب محیطییستارزیابی رفتار حفاظت ز این تحقیقهدف بنابراین، 

عنوان هباصفهان  آهنذوبورزشی ملت باشگاه  ةتحلیلی بود. مجموع ـتوصیفی  تحقیقروش کربن بود. اکسیدیانتشار د

 ةبود که روایی آن توسط متخصصان حوز ساختهمحقق لیستچکقرار گرفته بود. ابزار تحقیق  مدنظر مطالعاتی ةنمون

توافق  که ضریبشد  بررسیارزیاب پایایی درون از طریقشد. پایایی ابزار تحقیق  تأییدمحیط زیست و مدیریت ورزشی 

ورزشی ـ تفریحی  هایسازهدر   (ECG78)از راهنمای مصرف انرژی هادادهتحلیل  در محاسبه شد. 18/0بین دو ارزیابی 

طح سورزشی ملت بالاتر از  ةانتشاریافته در مجموع کربن اکسیددیفاده شد.نتایج نشان داد میزان انگلستان است

در هر متر مربع از سالن ورزشی، رختکن، محوطه ـ  کربن اکسیددیاست. میزان انتشار  محیطیزیستهای داستاندار

نتایج بیانگر این است .بود به ازای یک روز کیلوگرم 60/88و  63/86، 63/862، 81/808 ترتیببه پارکینگ و زمین چمن

از  یکربن به میزان بالاتر اکسیدیدر بخش روشنایی، موجب انتشار د یژهوورزشی ملت به ةمجموعدر که مصرف انرژی 

و تلاش در جهت  آهنذوب. بنابراین، مدیریت بهینة مصرف انرژی در اماکن ورزشی باشگاه سطح استاندارد شده است

 تواند در دستوریممحیطی یستزاکسید کربن و رساندن آن به سطح استاندارد برای کاهش خطرهای یدکاهش انتشار 

 کار مدیران باشگاه قرار گیرد. 

  

 یدیکل گانواژ
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 مقدمه

جهان  ةدر صحن 8یا(، گازهای گلخانه8086)8وهوایی سازمان مللالمللی تغییرات آباعلام مجمع بینطبق 

 یردر حال حاضر، هیچ شک و تردیدی در مورد تأث. (5) امروزی به موضوعی بسیار مهم تبدیل شده است

. نشان داده (3)ناشی از آن وجود ندارد  محیطییستزمین و پیامدهای ز یشدر گرما یاگازهای گلخانه

. (3)یافته است  گذشته تقریباً دو برابر نرخ قبلی افزایش ةای در دهشده است انتشار گازهای گلخانه

( و نیتروژن درصد 80) 6(، متاندرصد 18) 6اکسید کربنشامل دی ای از گازهاای مجموعهگازهای گلخانه

تغییر روند طبیعی  سبببا افزایش انتشار، که  (5) ( استدرصد 6) 3( و گازهای فلورایددرصد 5) 5اکسید

خود موجب افزایش تغییرات اقلیمی  ةانتقال حرارت )تابش( بین زمین و جو زمین شده است و به نوب

ه توان بمی جملهاز که  شوندای میانتشار گازهای گلخانه سببهای گوناگونی . عوامل و بخش(1)شود می

ورزش نیز از این  .(2)اشاره کرد ل ونقسیستم حملو  مپروریکشاورزی، داهای صنعتی، فعالیت شرکت

و  ورزشی ها و خدماتکالاتولید ، های ورزشییترویدادها و فعالبرگزاری طریق و از  نیست امستثن قاعده

. در خلال برگزاری یک رویداد، تجمع (80)گذارد اماکن ورزشی بر محیط زیست تأثیر میهمچنین فعالیت 

ور طآنها از آب، انرژی و همین ةهای ورزشی و تماشاچیان و استفادحضور تیم ةواسطمردم بهتعداد زیادی از 

ساخت اماکن ورزشی نیز مستلزم استفاده  .(88)سازد زیست وارد می یطفشار زیادی را بر مح ،تولید زباله

طور . به(88)زد زیست وارد سا تواند آسیب جدی به محیطاز زمین، آب و سایر منابع طبیعی است که می

شود که در تخریب منابع طبیعی چون زمین می سببساخت امکان ورزشی همچون زمین گلف  ،مثال

اطق، که در بسیاری از من است در حالیشود، این یتهدید م آنآن، اکوسیستم و تنوع زیستی اطراف  ةنتیج

 85000شود بیش از می ددر حال حاضر برآور و سرعت در حال افزایش استگلف بهی هازمین احداث

 تواندیکه ورزش م زیادی هاییب. نگرانی در مورد آس(86)زمین گلف در سراسر جهان وجود داشته باشد 

در انتشار  تواندیسهمی که ورزش م یژهوبه، (86،88)در حال افزایش است  ،وارد سازد به محیط زیست

های از شاخصی به نام ردپای سازی انتشار گازهای گلخانهمنظور کمیداشته باشد. به یاگازهای گلخانه

                                                           
1. Intergovernmental Panel on Climate Change 

2. Greenhouse Gas (GHG) 

3. Carbon Dioxide (CO2) 

4. Methane (Ch4) 

5. Nitrous Oxide (N2o) 

6. Fluorinated Gases 
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ست کربن ا اکسیدیکل مقدار د یریگ. رد پای اکولوژیکی کربن، اندازهشودیاستفاده م 8اکولوژیکی کربن

 .(85) ابدییمربوط به یک مجموعه یا سیستم انتشار م هاییتطور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالکه به

وهوایی، بیشتر تمرکز در بین در مطالعات مربوط به تغییرات آب دهدینشان م موجود پیشنةمرور  

اکسید کربن با بیشترین سهم در میان دیگر گازهای . دی(83)بوده است  (CO2) یای روگازهای گلخانه

تا ابزاری است . این خصیصه موجب شده (83) شودی، عامل مؤثر در گرمایش زمین شناخته میاگلخانه

. در این میان، عملکرد اماکن (81)زیست در نظر گرفته شود  سنجش کل فشار وارده بر محیطبرای 

های ورزشی، توزیع محصولات ونقل تیمآب و فاضلاب، مصرف برق و آب، حمل ةورزشی، تأسیسات تصفی

رزشی . در اماکن و(80،82،80)شود منجر می (CO2) زیادیو خدمات تولیدشده در ورزش به انتشار مقدار 

شود. بخش اعظم خدمات ورزشی از جمله تمرین و مسابقات ورزشی انرژی زیادی مصرف می ةمنظور ارائبه

. مراکز (88)د شوسنگ، گاز طبیعی و نفت تأمین میفسیلی از جمله زغال یهاسوخت ةوسیلاین انرژی به

بالای انرژی قرار  ةکنندآنها را جزء مصرف مسئلهکه این  ندطولانی مشغول به کار یهاورزشی، ساعت

ورزشی از جمله اماکن  هاییتکی مصرفی در فعالیناشی از انرژی الکتر (CO2). ردپای انتشار (88دهد )یم

مطبوع، تجهیزات برقی،  ةساعت برق مصرفی در سیستم تهوی یلووات، به ازای هر کدهدیورزشی نشان م

طور مثال، مصرف انرژی . به(88) شودیمنتشر م (CO2)تجهیزات موتورخانه و روشنایی، میزان مشخصی 

 خصوص. در (88) شودیمنجر م (CO2)میلیون تن  80در اماکن ورزشی انگلستان هر سال به انتشار 

در  ،نشان داد« استادیوم سبز» عنوانبا در پژوهشی  ،(8088) 8اسمالدر ی،در اماکن ورزش (CO2)انتشار 

مگاوات ساعت است که به انتشار  80،000یک سال بیش از  یک استادیوم بزرگ، مصرف انرژی برای

د وجومستقیم  ةبا ظرفیت استادیوم رابط یافتهانتشار CO2میزان شود و بین یمنجر م (CO2)تن  6300

 هاییستممطبوع، س ةتهوی هاییستم( نیز با تحلیل انرژی مصرفی در س8088) 6. کانوی(86)دارد 

ناشی از آن در یک مرکز ورزشی نشان داد، میزان  CO2تشار نروشنایی و تجهیزات برقی و تعیین میزان ا

شده است، ولی این میزان انتشار با توجه به  CO2انتشار  سببانرژی الکتریکی مصرفی در این مرکز 

 . (86) استانداردهای موجود، در وضعیت مناسبی قرار دارد

                                                           
1. The carbon footprint 

2. Smulders 

3. Conway 
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 أثیراتتاست، بخشی از  یرناپذهای بشری اجتنابای حاصل از فعالیتاز گلخانهگرچه بخشی از تولید گا

دست یافتن  روازاین. (6)بوده و امکان به حداقل رساندن آنها وجود دارد  پذیراجتنابمنفی ناشی از آن 

 محیطیزیست آثاررویدادها و اماکن ورزشی و کنترل  ،هامصرف انرژی در اجرای فعالیت ةبه  حالت بهین

بخش بزرگی  تواندیاست که صنعت ورزش م آنها گویای . پژوهشداردناشی از این بخش اهمیت وافری 

(، با بررسی 8088) 1دیتریش و ملویل زمینه ین. در هم(85)کنترل کند بهینه را با مدیریت  CO2از انتشار 

فعال  یهاانرژی از جمله تلاشوری که بهره داشتند کربن بیان (CO2)بین شدت مصرف با انتشار  ةرابط

 غییر رفتار )شاملو در این خصوص، ت مدتر از انرژی استاکار ةمنظور استفادبرای کاهش مصرف انرژی به

متال ی هاجایگزینی لامپشامل استفاده( و تغییر فناوری )عدم ها هنگام آموزش خاموش کردن چراغ

. (83)وری انرژی عنوان کردند مرسوم برای دست یافتن به بهره ةعنوان دو شیوهالید با ال ای دی( را به

وری انرژی در اماکن ورزشی با بررسی تغییر فناوری در جهت بهبود بهره ،(8083) و همکاران2فانتوزی

مصرف ال کم یهاانرژی در سیستم روشنایی نشان دادند جایگزینی لامپ یورکید بر بهرهأت باسرپوشیده 

با کاهش مصرف انرژی و بازدهی  3ال ای دی یها. لامپدهدیمصرف انرژی را کاهش م درصد 58 دی، ای

. (82دهند )یرا کاهش م انرژی و در نتیجه میزان مصرفکنند یم نور بیشتر، نیاز به لامپ بیشتر را کم

ا خود ر یوراند تا حد زیادی بهرهتوانسته ،اندمراکز ورزشی که استانداردهای مصرف انرژی را رعایت کرده

  .(86)گزاف مصرف سوخت و انرژی بکاهند  هایینهو از هز بهبود بخشند

کارهای کوچک اما  از انرژی، با زیادی بخش ةکنندعنوان مصرفدر شرایط فعلی اماکن ورزشی به

ا ترتیب بزیست بردارند. بدین یطد قدم بزرگی در جهت بهبود وضعیت محنتوانمی وانتأثیرات فرا

بر امکان ارزیابی رفتار افزون،  CO2سازی تأثیرات مخرب محیط زیستی از طریق شاخص انتشار کمی

در نظر گرفت  CO2انتشار  برای کاهشرا مناسبی  هایراهبردبعدی  یهادر قدم توانیم محیطی،یستز

(8.)  

در  یمحیطیستز تأثیراتسازی کمی ةتاکنون در زمین دهدیداخلی نشان م اتتحقیق ةمرور پیشین

کاهش  منظوربهی هایاخیر اقدام یهاه است. همچنین اگرچه در سالگرفتورزش پژوهشی انجام ن ةحیط

گرفته اثربخشی مورد انتظار را صورت هایاقدام ،مصرف انرژی در کشور صورت گرفته است، با این حال

                                                           
1 . Dietrich , & Melville  

2 . Fantozzi 

3 . Light Emitting Diode (LED) 
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ورزش و  ةرو به رشدی دارد، این وضعیت در حوز ةکنندو رشد مصرف همچنان روند نگران (8)نداشته 

ی، انرژ المللیینخصوص اماکن ورزشی نیز قابل مشاهده است. در جدیدترین گزارش سازمان آژانس ببه

که گویای  رسیده است 8083تن در سال  6/536به  8085تن در سال  6/556در ایران از  CO2انتشار 

 800ایران در بین  چنین روندی سبب شده است. (81)ران است در ای یاانتشار گازهای گلخانه افزایش

با وجود داشتن بر این افزون (.82)شناخته شود CO2 ةهشتمین کشور انتشاردهندعنوان بهکشور جهان، 

خت شنا (،81) نفت و گاز طبیعی جهان( ةذخیر مچهار ةذخایر نفت و گاز طبیعی جهان )رتب ینتربزرگ

 .(60)ضروری است مهم و  ایدر ایران مسئله CO2اهش مصرف انرژی و انتشار ک یهاروش یریکارگبهو 

بخش  دهدیوهوایی سازمان ملل نشان مالمللی تغییرات آبآمارهای منتشرشده از سوی مجمع بین

در جهان را به خود  یااز کل انتشار گازهای گلخانه درصد 82از کل انرژی مصرفی و  درصد 68ساختمان 

ثر برای کاهش مصرف انرژی در بخش ؤ. بنابراین اتخاذ راهکارها و روندهایی م(88)اختصاص داده است 

انرژی در ساختمان  یور. بهبود بهرهداردص اماکن ورزشی در زمان فعلی اهمیت خاصی خصوهساختمان و ب

. در (68)انرژی است  هایینهو هز یاخانهعلمی و پایدار با هدف کاهش انتشار گازهای گل هایاز اقدام

ه گرفته در ایران مربوط بو مدیریت انرژی، بیشتر مطالعات و تحقیقات صورت سازیینهبه ةخصوص مقول

انرژی در اماکن  مصرف که مدیریتمسکونی بوده است، درصورتی یهاصنعتی و ساختمان یهابخش

دان به آن پرداخته نشده و کمبود تحقیقات در این مهمی است که تا به امروز چن یهاورزشی از بخش

 .استزمینه کاملاً محسوس و قابل لمس 

جدیدی را فراروی مدیران این صنعت در تمامی سطوح  یهاداده در صنعت ورزش، چالشتغییرات رخ

 یورزش، به دانش فنی و آگاهی از برخی موضوعات اجتماع ةمدیران سنتی حوز کهیقرار داده است. درحال

 ةقل محیطییست. درک موضوعات مهم زطلبدینیازمندند، فرایند مدیریت جدید، ملزومات دیگری را م

. با توجه به خلأ تحقیقاتی در خصوص تعیین سهم اماکن ورزشی (68)این کوه یخی برای مدیران است 

و  محیطییستبررسی رفتارهای حفاظت زو نیاز به  CO2خصوص انتشار به یادر انتشار گازهای گلخانه

تواند نتایج ارزشمندی برای بسیاری از مدیران و میکه های ورزشی باشگاه محیطییستمخرب ز

سؤال پژوهش حاضر این است که رفتار حفاظت  ،در بر داشته باشدحوزة ورزش اندرکاران دست

ه است؟ چگون CO2آهن اصفهان با استفاده از شاخص انتشار اماکن ورزشی باشگاه ذوب محیطییستز

است و چقدر با  حدآهن اصفهان تا چه در اماکن ورزشی باشگاه ذوبCO2 عبارتی میزان انتشاربه

 استانداردهای جهانی مطابقت دارد؟ 
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 یشناسروش

لحاظ هدف جزء تحقیقات  و ازشد صورت میدانی اجرا تحقیق حاضر توصیفی از نوع تحلیلی بود که به

محدودة استفاده شد.  هساختمحقق لیستچکتحقیق از  هایداده آوریمنظور جمعبهکاربردی است. 

ورزشی ملت  ةبود. مجموعآهن اصفهان باشگاه ذوب ملتورزشی  ةمجموعتحقیق اماکن ورزشی  مطالعاتی

شده است.  ( در شمال غربی اصفهان واقع8663)سال ساخت  1(2m) مترمربع 86000با مساحت 

( 2m) ورزشی دارای زمین چمن طبیعی به مساحت ةن مجموعمشخص است، ای 8که در شکل طورهمان

( 2m) اطراف آن با مساحت ةو پارکینگ و محوط 8806( 2m) ، سالن ورزشی چندمنظوره با ابعاد88500

 است.  8500

 

 ورزشی ملت ةپلان هوايی مجموع. 1 شکل

 

محیط زیست و مدیریت  ةن در حوزابرای بررسی روایی ابزار تحقیق از نظر متخصصدر این تحقیق 

صورت بدین ،ارزیاب استفاده شدسنجش پایایی ابزار تحقیق از پایایی درون منظوربه ونفر(  80ورزشی )

ی روزه دوباره مکان ورزشدهزمانی  ةلیست، در دورها در چکاز بازدید از یک مکان و ثبت داده پسکه 

(. در 18/0) دشهم مقایسه و ضریب توافق بین دو ارزیابی مشخص  لیست ارزیابی و نتایج باچک توسط

( برای بررسی 8088تفریحی و ورزشی انگلستان ) هایسازهدر  31این تحقیق از راهنمای مصرف انرژی 

استاندارد بخشی از این  که دشورزشی ملت استفاده  ةمربوط به انرژی در مجموع هایدادهو تحلیل 

                                                           
1 . Square meter 

 سرپوشیده سالن

 رختکن

 زمین چمن

 مهمانسرا
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آماری توصیفی  هایروش. همچنین (88)است  EEBPp8عنوان  باانرژی انگلستان  وریبهرهراهنمای 

. این شدند استفاده 86 ةنسخ Spss افزارنرمدر محیط  هاداده)میانگین، درصد، جداول، نمودارها و ...( برای تحلیل 

ا بدون نیاز به تخصص خاص، امکان دستیابی به تحقیق سادگی در محاسبات را هدف قرار داده است ت

 ةاز چهار بخش محاسب قیتحق هایتحلیل یاجرا ندایفر اطلاعات کاربردی و قابل اجرا وجود داشته باشد.

 یکاهش انرژ لیبا استاندارد و برآورد پتانسCO2انتشار  ةسی، مقاCO2انتشار  زانیبرآورد م ،یمصرف یانرژ

 شده است. لیتشک CO2 و انتشار یمصرف

 

 ملت  ورزشی ةانرژی الکتريکی مصرفی در مجموع بةمحاس

سازد جویی را ممکن میبر تعیین جایگاه فعلی، امکان اجرای راهکارهای صرفهافزونسازی مصرف کمی

تا در صورت ممکن تغییرات صورت پذیرد. در این پژوهش سادگی در محاسبات هدف قرار داده شد تا 

فی توان مصر ،بر این اساس. خاص، قابلیت اجرایی در اماکن ورزشی را داشته باشدبدون نیاز به تخصص 

مشخصات فیزیکی  ةاز طریق مشاهد یستلانرژی الکتریکی با استفاده از چک ةکننداجزای مصرف

 هاییاستسگیرندة یم، مدیران و تصمیساتبخش تأس کارکناندریافت اطلاعات از  طورینساختمان و هم

 ورزشی ةمحوطه و زمین چمن مجموع –سالن ورزشی، رختکن، پارکینگ  ةمان در چهار منطقانرژی ساخت

مطبوع، تجهیزات  ةانرژی الکتریکی در بخش تهوی ةکننداجزای مصرف 8دست آمد. جدول ملت به

 دهد.ینشان م رادر مجموعة ورزشی ملت موتورخانه، تجهیزات برقی و روشنایی 

 

  

                                                           
1. Government’s Energy Efficiency Best Practice Program  
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 ورزشی ملت ةانرژی الکتريکی در مجموع ةکنندمصرف اجزای .1جدول 

انه
رخ

وتو
ت م

یزا
جه

ت
 

 روز کاری (تعداد) دستگاه
 (تعداد)

 زمان

hrs/day)) 
 توان مصرفی

W)) کل             فعال 
 8800 86 635 8 5 پمپ

 1300 88 865 8 8 فن کویل
 8800 88 20 8 6 مشعل

 3060 88 65 1 1 یونیت هیتر

 ورزشی ملت ةمشخصات فنی سیستم روشنايی مجموع
فلورسنت  8هالید متال 1جیوه بخار یارشته مدل

 3خطی
 4مصرفکم

 66 63-6 16-83 23-1 86 تعداد

 w)) 30 توان
800 

600 8000 
8000 

3 
60 

60 

 روشنايی میزان
(lm) 

300 
8810 

83000 
600000 

800000  
800000 

300 
8050 

8500 

 hr 8000 80000 800000 )) طول عمر
850000 

80000 1000 

 

برق در داخل و خارج ساختمان شامل سیستم  ةکنندهای مصرفسیستم ةاساس محاسبات بر پای

کاربری  ة. در این میان نحو(88)مطبوع، تجهیزات برقی و تجهیزات موتورخانه بود  ةروشنایی، تهوی

. مصرف (66) ساختمان، تعداد روزهای اشتغال و تعداد ساعات کارکرد در روز و شب نیز در نظر گرفته شد

 کننده محاسبه شد.صورت جداگانه برای هریک از تجهیزات مصرفبه 8 ةبرق با استفاده از رابط ةسالیان

                                                           
1 . Mercury – vapor (MV) 

2. Metal Halide (MH) 

3 . Incandescent Lamps (IL) 

4 . Compact Fluorecent Lamp (CFL) 

 800-83 88 810 86 هواکش 

ت
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    (8رابطة )

 مصرف برق =تعداد تجهیزات× روزهای کارکرد  ×زمان کارکرد ×  توان مصرفی

روزهای کارکرد برابر با روزهای فعال ،8(Kwh) در این رابطه، مصرف برق برحسب کیلووات ساعت

. با در اختیار داشتن مصرف است 8(hrs/day) فعال در طول یک روزهای تعداد ساعت در طول سال و زمان

 6(Kwh/m2)مربع  ، میزان مصرف انرژی الکتریکی به ازای هر مترموردنظر ةبرق و مساحت منطق ةسالیان

 . (66)محاسبه شد  8 ةبا استفاده از رابط

(8ة رابط)  =           برق ةمصرف سالیان   برق ةمصرف سالیان/ مساحت    

برحسب  موردنظر ةو مساحت منطق kWh/y 6) ( ، مصرف سالیانه برق برحسب کیلوواتبالا ةدر رابط

دلیل تعویض ذکر است که وسایل و تجهیزات سوخته و خراب به (. شایان88) مربع در نظر گرفته شد متر

 نشدن در طول پژوهش از محاسبه کنار گذاشته شد.

 افتهياکسید کربن انتشارحجم دی ةمحاسب

روشی برای ارزیابی تأثیر گازهای  CO2برآورد میزان انتشار  محیط زیست آمریکااعلام سازمان  براساس

ازای هر کیلوگرم از انرژی الکتریکی  دوم، برآورد میزان انتشار ةهدف مرحل رونیازا. (2) استای گلخانه

 شدهمحاسبهملت بود. با در اختیار داشتن میزان مصرف انرژی  ورزشی ةمجموعدر  5(kgCO2/kw) مصرفی

 6 ةبه ازای هر کیلووات انرژی مصرفی برای یک سال با استفاده از رابط CO2پیشین، انتشار  ةدر مرحل

  .(81)محاسبه شد 

(6 ةرابط) اکسید کربنحجم دی=      ضریب انتشار  (CO2)   برق مصرفی سالیانه×  

 ایگلخانهمیزان انتشار گازهای  ةبرحسب کیلوگرم است. برای محاسب CO2 ضریب انتشار بالا ةدر رابط

مربوط به میزان  یهاداده استفاده شد. ایگلخانهناشی از مصرف انرژی الکتریکی از ضریب انتشار گازهای 

با توجه به  (.66) 3انرژی استخراج شد المللیبینتوسط آژانس  منتشرشدهاز آمار و اطلاعات  CO2انتشار 

                                                           
1. kilowatt hours 

2. hours in day 

3. Kilo watt hours per square meter 
4. Kilo watt hours per year 

5  .  kilogram carbon dioxide per kilowatt 

و این میزان در ایران  kgCO2)) 616888002/0فاکتور انتشار در انگلستان برای هر کیلووات ساعت برق مصرفی برابر با  .3

 (.65) گزارش شده است  kgCO2)) 321033585/0 یلوواتکبه ازای  هر 
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برحسب کشورهای مختلف  ایگلخانهخاصی برای اختلاف فاکتورهای انتشار گازهای  شناسیروشاینکه 

مصرف  خصوصدر استاندارد داخلی در  متأسفانهده است و ش( درج ن31در دستورالعمل )ای سی جی

دستورالعمل )ای سی  انرژی در اماکن ورزشی استانداردی وجود ندارد، بنابراین در این پژوهش طبق

 .(88)در محاسبات لحاظ شد  61/0 عدد( 31جی

 (44با استانداردهای مصرف انرژی اماکن ورزشی )دستورالعمل ای سی جی همقايس

مشخص برای اماکن ورزشی تدوین و طراحی شده است. هدف  طوربه 31 دستورالعمل ای سی جی

 منظوربهجویی های صرفهمیزان انرژی )الکتریکی( مصرفی و بررسی فرصت ةاز این دستورالعمل محاسب

های این های انرژی در اماکن ورزشی است. دادهای و کاهش هزینهکاهش انتشار گازهای گلخانه

. سالن سرپوشیده، ه استآوری شدمرکز ورزشی در سراسر انگلستان جمع 800از بررسی  پسدستورالعمل 

ورزشی متشکل از سالن ورزشی و استخر، سالن بدنسازی، استخر  ةزمین گلف، مجموعاستخر سرپوشیده، 

شده است تا شاخصی برای  هفت مکان مرجع است که در این دستورالعمل ارائه ،اسکی روی یخ و کودکان

تا  805 (kwh) های عملکرد دیگر اماکن ورزشی باشد. متوسط شدت مصرف در این استاندارد ازارزیابی

به ازای هر متر مربع متغیر است. با بررسی مشخصات هفت مکان  836تا  36 (kwh) و سطح بهینه 851

از سوی دستورالعمل مذکور  شدهارائههای مکان ی جزئیاتو بررس (13مرجع دستورالعمل )ای سی جی

مواردی چنین در یک از هفت مکان پیشنهادی تطابق ندارد. ملت با هیچ ورزشی ةمجموعمشخص شد که 

دهد که قابلیت انطباق و انعطاف با تمامی اماکن ورزشی دستورالعمل مذکور جدول دیگری را پیشنهاد می

و  1(TYPمصرف متوسط انرژی )، مصرف انرژی در دو سطح مجزا قداررا دارد. در این دستورالعمل، م

مصرفی در سطح  میزان انرژی الکتریکی 8 جدولتعریف شده است است.  2(GPانرژی ) ةمصرف بهین

(TYP را نشان )دهدمی . 

 TYPمیزان انرژی الکتريکی مصرفی در سطح . 1 جدول

موارد  پمپ تهویه روشنایی منطقه

 دیگر

 مجموع

 (Kwh/m2) هیدشسرپو سالن

2/62 3/806 2/861 0/85 6/681 

                                                           
1 . Typical  

2 . Good Practice  
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 66/82اختلاف مربع،  متر 8010اولیه نشان داد که مساحت سالن ورزشی ملت به میزان  یهایبررس

پیش از سبب ( دارد، به همین 13در راهنمای مصرف انرژی )ای سی جی شدهارائهبا مساحت  درصدی

نتیجه این افزایش راهنمای  مقایسه، این میزان اختلاف به مقادیر اولیه در استاندارد افزوده شد که در

تغییر  30/33و  68/18به  (kwh) مربع به مصرف انرژی در دو سطح متوسط و مطلوب به ازای هر متر

 یافت.

 کاهش مصرف انرژی الکتريکی در بخش روشنايی ةمحاسب

هایی که پس از مشخص شدن وضعیت مصرف و شناسایی تجهیزات و واحدهای پرمصرف قسمت

رو ازاین. (88) شوندمیانتخاب  ییجوصرفه راهکار ةمنظور ارائبه دارند،جویی را صرفه ةبیشترین زمین

 ملت، موارد زیر در نظر گرفته شد: ورزشی ةمجموعسیستم روشنایی  ةنیبهطراحی و اجرای  منظوربه

 ابعاد زمین ورزشی (الف

بنا  مصرف و ابعاد مورد تجهیزات ورزشی، یهاتیفعال برحسب تعداد هاورزشگاه الکتریکی بار مجموع

متر و برای  85و عرض  81در این تحقیق شامل زمین والیبال به طول  . ابعاد(63)بود  خواهد متفاوت

بدون در نظر  8اصلی زمین ورزشی ةمنطقمتر بود. در این تحقیق  68و عرض  30زمین فوتبال به طول 

 گرفتن جایگاه ثابت تماشاچی، در نظر گرفته شد.

 (lx)شدت روشنايی (ب

 ملت، مطابق با معیارهای مندرج در استانداردهای ورزشی ةمجموعطراحی و اجرای سیستم روشنایی 

یی روشنا دورزشی سرپوشیده از متوسط استاندار یهانیزمدر این پژوهش برای فنی مراکز ورزشی است. 

 روشنایی در سطح داماکن ورزشی اروپا استفاده شده است. مطابق با دستورالعمل مذکور سطح استاندار

و برای زمین  (6)لوکس  600ورزشی داخل سالن  یهارشتهی و تمرینات ورزشی برای لمح یهایباز

 (63)لوکس  800. همچنین میزان شدت روشنایی برای رختکن (6) شد گرفتهلوکس در نظر  800فوتبال

در ایران اجرای قوانین مربوط به طراحی و (. 6)لحاظ شد لوکس  80محوطه  -و برای فضای پارکینگ 

عنوان  با 868 ةورزشی مطابق با معیارهای مندرج در جلد دوم شمار یهاسالنتم روشنایی اجرای سیس

 (.63) است« استانداردهای فنی مراکز ورزشی»

  

                                                           
1. Principal Area 
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 هاچراغ (ت

هایی اخصشدر این تحقیق با فرض جایگزینی روشنایی ال ای دی با روشنایی فعلی، با در نظر گرفتن 

مشخصات  6 ( و طول عمر محاسبات صورت گرفت. جدول1نوری )لومن ةچون توان مصرفی )وات(، بهر

 . دهدمیفنی سیستم روشنایی جایگزین )ال ای دی( را نشان 

 )ال ای دی مشخصات فنی سیستم روشنايی جايگزين. 3 جدول

ال ای  یهالامپقیق دتعداد  6ة با استفاده از رابطتأمین حداقل شدت روشنایی  منظوربهترتیب بدین

 دی برآورد شد.

 (6ة رابط) = تعداد لامپموردنظر مساحت × لوکس مورد نیاز  /لومن لامپ 

برحسب  موردنظر ة، مساحت منطق8سطح استاندارد روشنایی مورد نیاز برحسب لوکس بالا ةدر رابط

گرفته شد. سپس با فرض سیستم روشنایی جدید  نظر درروشنایی لامپ برحسب لومن  ةمتر مربع و بهر

در سیستم جدید روشنایی بار دیگر محاسبه و با استفاده از  CO2میزان مصرف سالیانه و میزان انتشار 

برحسب کیلوگرم  CO2میزان کاهش انتشار  3 ةو رابط لوواتیکبرحسب  ییجوصرفهمیزان  5 ةرابط

 محاسبه شد.

(5 ةرابط) مصرف برقجویی صرفه                             

 =      (میزان مصرف برق )سیستم  فعلی -( د از تعویضپسمیزان  مصرف برق )

(3 )رابطة کربن       دیاکسیدکاهش انتشار                  

 =          میزان  انتشار فعلی )سیستم  فعلی( - از تعویض( پس) میزان  انتشار جدید  

                                                           
1 . Lumens per Watt (Lm/W) 

2. E(lux)  

 واحد منطقه روشنايی جايگزين طول عمر

 توان لومن ساعت

 سالن ورزشی 888 83000 85000

 رختکن 60 5836 85000

 محوطه -پارکینگ 850 80000 85000

 زمین چمن 300 800000 85000
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 هاافتهی

 ملت ورزشی ةانرژی الکتريکی در مجموع ةکنندمیزان مصرف برق براساس تجهیزات مصرف

 ةچهار منطقملت در  ورزشی ةمجموعنتایج حاکی از این است که میزان انرژی )الکتریکی( مصرفی 

در سال است. نمودار  kWh/y) )68838526 در مجموع پارکینگ و زمین چمن -سالن ورزشی، رختکن، محوطه 

 که در این دهدیمملت را نشان  ورزشی ةمجموعدر  کنندهمصرف ةمیزان مصرف انرژی به تفکیک منطق 8

. است دادهدرصد، بیشترین میزان مصرف انرژی الکتریکی را به خود اختصاص  33 میان سالن ورزشی با

ـ پارکینگ، (درصد 88)رختکن   در مراتب بعدی قرار دارند. (درصد 3)با  و زمین چمن، (درصد 3) محوطه 

 
 کنندهمصرف ةورزشی ملت به تفکیک منطق ةانرژی الکتريکی مصرفی مجموع .1نمودار 

 

مشخص است. بیشترین  8 انرژی در نمودار ةکنندهای مصرفتفکیک سیستممیزان مصرف انرژی به 

مطبوع  ةتهوی است. (درصد 33) 886315  (Kwh)روشنایی با سیستممیزان مصرف انرژی متعلق به 

د. همچنین ندر مراتب بعدی قرار دار (درصد 5) و پمپ (درصد 5) کنندهمصرف، تجهیزات (درصد86)

ای، بخار جیوه، متال هالید، های رشتهملت از لامپ ورزشی ةروشنایی مجموع منظوربهها نشان داد بررسی

کاررفته در سهم انواع لامپ به 6نمودار . ه استفلورسنت خطی، فلورسنت فشرده و ال ای دی استفاده شد

سالن ورزشی 

33%

%88رختکن 

-پارکینگ 

%3محوطه  

زمین فوتبال

3%
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فلورسنت 

فشرده 
CA

فلورسنت 

خطی
CA

رشته ای 
C

ه بخار جیو
CA

د متال هالی
CA

 و بخار جیوه درصد( 63)هالید  هالیدکه در این میان لامپ متال  دهدیملت را نشان م ورزشی ةمجموع

 اند.بیشترین میزان روشنایی را به خود اختصاص داده ،درصد( 66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انرژی ةکنندهای مصرفمیزان مصرف انرژی به تفکیک سیستم. 1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورزشی ملت ةکاررفته در مجموعسهم انواع لامپ به. 3نمودار 

 

روشنایی 
CA

تهویه مطبوع
CA

پمپ
C

وسایل و 

تجهیزادت
C
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 ورزشی ملت  ة)الکتريکی( در مجموعوضعیت مصرف انرژی 

ملت به  ورزشی ةمجموع، میزان مصرف انرژی الکتریکی نشان داده شده است 6جدول طورکه در همان

، Kwh))81/808  بیترتبهمحوطه و زمین چمن  -مربع برای سالن ورزشی، رختکن، پارکینگ  ازای هر متر

مصرف انرژی الکتریکی در  ةمیزان بهیناست. این در حالی است که  60/88و  63/86، 63/862

 61/5و  Kwh))3/63 ،66/862 ،30/3 بیترتبهمذکور  ة( برای چهار منطق13دستورالعمل )ای سی جی

 مربع است. به ازای هر متر

 

 (44ورزشی ملت با دستورالعمل )ای سی جی ةانرژی )الکتريکی( مصرفی مجموعة مقايس .0جدول

م
قه

نط
 

اد
ابع

 

سی  ای
 44جی

 
 روشنايی

 
 تهويه

 
 پمپ

 موارد

 ديگر 

 
 مجموع

m
2
 

 (2Kwh/m) سطح

 سالن ورزشی
80

10
 

GP 68/3 86/5 2/6 23/5 3/63 
TYP 86/58 13/80 63/1 26/88 68/18 
 81/808 33/88 33/2 82/81 66/31 ملت

65 رختکن
0

 

GP 63 83/18 33/2 1 66/862 
TYP 30/36 6/866 23/83 80 2/866 
 63/862 5/88 63/82 18/856 * 51/58 ملت

-ینگپارک
85 محوطه

00
 

GP 30/3 - - - 30/3 
TYP 38/1 - - - 38/1 
 63/86 - - - 63/86 ملت

 ینزم
88 چمن

50
0

 

GP 61/5 - - - 61/5 
TYP 30/1 - - - 30/1 
 60/88 - - - 60/88 ملت
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نشان داده  5 در جدول 13استاندارد ای سی جیملت با ورزشی  ةمجموعدر  CO2میزان انتشار  ةمقایس

محوطه و زمین  -سالن ورزشی، رختکن، پارکینگ  ةانتشاریافته در چهار منطق CO2شده است. میزان 

است. این در حالی است  85/5و  kgCO2))35/803 ،13/816 ،26/6 ترتیببهمربع  چمن به ازای هر متر

، kgCO2))50/36 ،63/22برای سطح متوسط برابر با  ترتیببهذکرشده  ةبرای چهار منطق انتشارکه میزان 

نتایج نشان این  است. 63/8و  kgCO2)  )10/63 ،05/55 ،80/8 و برای سطح مطلوب برابر با 53/8، 26/8

ازحد ناشی از مصرف انرژی الکتریکی در تمامی مناطق مورد بررسی بیش CO2میزان انتشار  دهدمی

 متوسط انتشار است. 
 ورزشی ملت ةاکسید کربن در مجموعوضعیت انتشار دی .1 جدول

 

 مداروشنايی کار یهاستمیسراهکار اجرايی کاهش مصرف انرژی الکتريکی: استفاده از 

در بخش روشنایی با  CO2و انتشار  در این بخش راهکارهای اجرایی کاهش مصرف انرژی الکتریکی

 . شد بررسی مصرفکم یهالامپجایگزینی 

 بخش روشنايی  درکربن  دیاکسیدو انتشار انرژی  مصرف برآورد پتانسیل کاهش

محوطه و  - میزان مصرف فعلی انرژی سالن ورزشی، رختکن، پارکینگ دهدیمنشان  3 جدولنتایج 

است. در صورت جایگزینی سیستم  882280و  88680 ،86528 ،68353 (Kw) بیترتبهزمین ورزشی 

که به  گرددیم 80662و 1835 ،80358،80688 (Kw)روشنایی جدید، میزان مصرف انرژی در سال

در سال است. در شرایط فعلی میزان  838160و  803035 ،86162 ،86665  (Kw)جوییصرفهمعنای 

عدد  800و  15،36،63مورد تحقیق با تعداد  ةملت در مجموع چهار منطق ورزشی ةمجموعروشنایی در 

ال  یهاپلام کردن جایگزیناست که وات  8000 و 600 ،60 ،600 (w)روشنایی با متوسط توان مصرفی 

و  63، 60، 86تعداد  به بررسیمورد  ةملت در مجموع چهار منطق ورزشی ةمجموعای دی، روشنایی در 

همچنین نتایج خواهد رسید.  888 ،60 ،60 ،850 ،300(w)عدد روشنایی با متوسط توان مصرفی  86

 یزانمبه  بیترتبهمحوطه و زمین چمن  - سالن ورزشی، رختکن، پارکینگدر میزان انتشار  دهدیمنشان 

kgCO2))6/58550 ،3/88688 ،3/85618 در صورت جایگزینی سیستم که  در سال است 8/52336و

 سطح عالی سطح معمول ورزشی ملتة مجموع 

  ((kgCO2/m2 واحد
 10/63 50/36 35/803 سالن ورزشی

 05/55 63/22 13/816 رختکن

 80/8 26/8 26/6 محوطه -گپارکین

 63/8 53/8 85/5 زمین چمن
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که به  دشویمدر سال  6/6330و  kgCO2) )6/6556،8/5058 بیترتبهروشنایی جدید، میزان انتشار 

ایگزینی در صورت جدر سال است.  kgCO2))5/61326 ،1/3635 ،1/3635 ،3/55008 معنای کاهش

اول کاهش  اولویتدر درصد  15/28ملت، سالن ورزشی با  ورزشی ةمجموعدر  پربازدهو  مصرفکم یهالامپ

 .دهدیمدوم را به خود اختصاص  ةمرتب درصد 60/28 زمین چمن باو  ردیگیمقرار  CO2انتشار 

 

یستم سبرحسب جايگزينی کربن  اکسیدیدانتشار  وانرژی الکتريکی  مصرف پتانسیل کاهش .0جدول
 روشنايی

قه
نط

م
 

ی
ناي

ش
رو

م 
ست

سی
 

 جويیصرفه ((kgCO2 اکسید کربندی ((Kwhانرژی

 درصد کاهش انتشار کاهش مصرف

ن 
سال

ی
زش

ور
 

 886860 فعلی
803035 

6/58550 
5/61326 15/28 

 1/6355 1835 جدید

ن
تک

رخ
 

 86528 فعلی
86162 

3/88688 
82/3353 53/31 

 6/6556 80358 جدید

گ 
ین

رک
پا

طه
حو

م
 

 68353 فعلی
86665 

3/85618 
51/80682 63/32 

 8/5058 80688 جدید
ن

چم
ن 

می
ز

 

 882280 فعلی
838160 

8/52336 
3/55008 06/28 

 6/6330 80662 جدید

 

 مصرفکم ةاز تعویض تجهیزات با نمون پسروشنایی و طول عمر دو شاخص دیگری است که  ةبهر

 33/33)و طول عمر لامپ  درصد( 86/32)روشنایی ة حاکی از افزایش بهر 3 بررسی شد. نتایج جدول

از  استفادهنشان داد که با  1جدول در  هاافتهی همچنینمد است. ااز روشنایی کار استفادهبا ( درصد

در پی خواهد  را کاهش (درصد 60/50)ها لامپو تعداد   (درصد 60/51)مد، توان مصرفی اروشنایی کار

 .داشت
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 روشنايی و طول عمر( ة)بهر ینظر فناز  يگزينفنی سیستم فعلی با سیستم جا ةمقايس .4جدول 

 )ساعت( طول عمر روشنايی )لومن/وات( ةبهر منطقه

 جديد فعلی جديد فعلی

 85000 8000 860 35 سالن ورزشی

 85000 8500 860 38 رختکن

 85000 85000 860 15 پارکینگ ـ محوطه

 85000 80000 15 15 چمن ورزشی

 85000 85000 860 15 مجموع

 % 33/33 %86/32 سطح کاهش )درصد(

 

 توان مصرفی و تعداد روشنايی نظراز  جايگزينفنی سیستم فعلی با سیستم  ةمقايس .4جدول 

 

 منطقه

 (wتوان مصرفی ) (تعدادلامپ )

 جدید فعلی جدید فعلی

 888 600 86 15 سالن ورزشی

 60 63 60 36 رختکن

 850 600 63 63 محوطه ـپارکینگ 

 300 8000 86 800 چمن ورزشی

 % 60/50 % 60/51 کاهش )درصد(

 

 2 ملت در جدول ورزشی ةمجموعدر  CO2مجموع پتانسیل کاهش انرژی الکتریکی و کاهش انتشار 

ال ای دی پتانسیل کاهش انرژی  مصرفکم یهالامپجایگزینی  صورت درنشان داده شده است که 

 .دشویمدر سال  kgCO2)) 36/880528 معادل 838160(kWh/y) الکتریکی مصرفی به میزان
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 کربن اکسیدیپتانسیل کاهش انرژی الکتريکی انتشار د .9جدول 

 
مجموعة 

 ورزشی
 ملت

 کاهش% ((kgCO2 کربن اکسیدید (Kwh) انرژی الکتريکی

 سیستم سیستم جدید سیستم فعلی
 فعلی 

 سیستم 
 جدید

 مجموع

 80/10 11/83888 8/862803 62533 608603 مصرف انرژی

 36/880528 838160 يیجوصرفه

 

 ی ریگجهیبحث و نت

 انواع برگزاری برای چندمنظوره سالن عنوانبه اغلب ورزشی یهاسالن خصوصبهاماکن ورزشی  امروزه

 و ورزشی رویدادهای روشنایی سیستم مناسبت همین به ،شوندمی استفاده هاییگردهما برخی و هاورزش

 فعالیت نوع هر برای سالن در لازم روشنایی شدت که شود اجرا و طراحی یاگونهبه باید هاتیفعال دیگر

انتشار  جملهی از طیمحستیزی هایآلودگ(. همچنین 68شود ) تأمین قبول رقابلیغ خیرگی ایجاد بدون

ماکن ا یطیمحستیزتحقیق حاضر با هدف ارزیابی رفتار حفاظت  رونیازای ایجاد نکنند. اگلخانهگازهای 

نتایج نشان داد  رونیازاصورت گرفت.  CO2اصفهان با استفاده از شاخص انتشار  آهنذوبورزشی باشگاه 

ان زیستی قرار دارد. میز طیمحوب مصرف انرژی الکتریکی در وضعیت نامطل ةواسطآهن بهکه باشگاه ذوب

 -مربع برای سالن ورزشی، رختکن، پارکینگ  ملت به ازای هر متر ورزشی ةمجموعمصرف انرژی الکتریکی 

است. این در حالی است  60/88و  Kwh)) 81/808 ،63/862 ،63/86  بیترتبهمحوطه و زمین چمن 

 بیترتبهمذکور  ةبرای چهار منطق 31مصرف انرژی الکتریکی در دستورالعمل ای اس جی  ةکه میزان بهین

Kwh)) 3/63 ،66/862 ،30/3  میزان مصرف دستورالعملمربع است. طبق این  به ازای هر متر 61/5و ،

 ی،انرژی مصرف ةشدمحاسبه. اگر میزان شودمیانرژی )الکتریکی( در دو سطح متوسط و مطلوب ارزیابی 

ین ب شدهمحاسبهکمتر از سطح متوسط باشد، به معنای اقدام فوری برای کاهش انرژی است، اگر میزان 

ورت گیرد بیشتری ص یهاتلاشبرای دستیابی به وضعیت بهینه  ستیبایمسطح متوسط و مطلوب باشد، 

، اما وجود داردبه این معناست که همچنان نیاز به تلاش  ،بسیار کمی تا سطح مطلوب باشد ةو اگر فاصل

 ورزشی ملت ةمصرف انرژی مجموع میزان برحسب نتایجاصلاحی وجود دارد.  هایوقت بیشتری برای اقدام

سالن ورزشی، رختکن، پارکینگ ـ محوطه و زمین  ةدر چهار منطق کنندهمصرف یهاستمیسبه تفکیک 

ورزشی ملت نیازمند اقدام  ةمعناست که مجموعچمن بیش از سطح متوسط مصرف قرار دارد که بدان

تنها سیستم روشنایی در رختکن است که با میزان مصرف برق در  فوری برای کاهش مصرف انرژی است.
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دارد، با این حال، مربع، عملکردی بهتر از سطح متوسط مصرف  به ازای هر متر Kwh) )51/58 حدود

اما فوریتی که در دیگر مناطق  است،نیاز منظور کاهش مصرف انرژی اصلاحی به هایهمچنان به اقدام

 شود.در این منطقه کمتر احساس می ،نیاز است مورد

الای مطبوع از دلایل مصرف ب ةروشنایی و تهوی یهاستمیس بازده درتجهیزات الکتریکی پرمصرف و کم

 اکه در صورت مدیریت صحیح و جایگزینی این تجهیزات ب آهن استانرژی )الکتریکی( در باشگاه ذوب

نتایج  طبقو کارامد امکان کاهش مصرف انرژی الکتریکی به میزان قابل قبولی وجود دارد.  روزبهتجهیزات 

چون متال هالید و بخار جیوه، شاهد  یپرمصرف یهالامپجای هدر صورت جایگزینی روشنایی ال ای دی ب

مد اسیستم کار همچنین در صورت جایگزینی ملت خواهیم بود. ورزشی ةمجموعکاهش مصرف انرژی در 

د و مابا استفاده از روشنایی کاریابد و بر این اساس میکاهش  روشنایی، توان مصرفی و تعداد هر لامپ

را ، در مجموع میزان مصرف انرژی الکتریکی هالامپبر کاهش تعداد و توان مصرفی افزون مصرفکم

 .دادکاهش توان تا حد قابل قبولی می

کتریکی انرژی ال ةکنندهای مصرفسیستم روشنایی بیشترین میزان مصرف را در بین دیگر سیستم

 هایلامپبه کاربرد  توانمیآهن در اختیار دارد. از دلایل افزایش مصرف در این بخش در باشگاه ذوب

اشاره کرد. لامپ ملت  ورزشی ةمجموعگسترده در  طوربهبازده چون بخار جیوه و متال هالید و کم پرمصرف

 واع لامپترین انصرفهبهاز مقرون، قابل قبول برای تأمین روشنایی بازدهبخار جیوه و متال هالید با داشتن 

با  (،63) اندهای ورزشیاستادیوم مانندهای خیلی بزرگ های سرپوشیده و محوطهبرای استفاده در سالن

 درهاست. این رف بالای انرژی از معایب این لامپ( نشان دادند مص8088این حال، دیتریش و ملویل )

مطلوبی چون طول عمر بالا و مصرف پایین انرژی  هایویژگیهای ال ای دی با است که لامپ حالی

بر مصرف بالای انرژی، افزونبخار جیوه  لامپ. (83) آهن ندارندالکتریکی، سهمی در روشنایی باشگاه ذوب

کند که این امر در فصول گرم سال، در عمل گرمایش سالن ورزشی شرکت گرمای زیادی را نیز تولید می

در نتیجه،  (،63) شودافزایش بیشتر دما و در نتیجه افزایش تهویه در سالن ورزشی می سببکند و می

این که ، (6)دهد افزایش میطور چشمگیری افزایش تهویه و نرخ تعویض هوا میزان مصرف انرژی را به

الی ح این درشود. بیشتر و در نتیجه افزایش مصرف انرژی می ةنیاز به تهوی سببخود خودیبه مسئله

ه ک مطبوع بالاتر از سطح متوسط قرار دارد ةنتایج نشان داد میزان مصرف انرژی در سیستم تهویاست که 

ز غیرهوشمند ا های معمولی وسیستمبر تأثیر گرمایی ایجادشده توسط لامپ بخار جیوه، کاربرد افزون

از دلایل افزایش نیز آهن در باشگاه ذوب جهت سرمایش و گرمایش کولرآبی و یونیت هیتر جمله
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ورزشی به گرمایش و  درصد کل مصارف انرژی در اماکن 60 دهندمینشان  تحقیقات .انرژی است مصرف

های ورزشی در طولانی کارکرد سالن هایساعت. با توجه به (88)سرمایش فضای داخلی اختصاص دارد 

افزایش مصرف انرژی  و در نهایت های تهویه موجب هدررفت انرژیبودن سیستمنطول روز، خودکار 

 .خواهد شد

کارگیری سازی سیستم روشنایی و بهنشان داد با بهینه در این تحقیقراهکارهای کاهش انرژی مصرفی 

 ورزشی ةمجموعدرصد در  16کاهش مصرف انرژی به میزان  مصرف اما پربازده، پتانسیلو تجهیزات کم

و در صورت اجرا و تداوم آن،  اشدموفق ب تواندمیراهکار کاهش  دهد اینمینشان  که ملت وجود دارد

ملت داشته باشد. در صورت  ورزشی ةمجموعناشی از مصرف انرژی در  CO2سهم اساسی در کاهش انتشار 

کاهش  تواندمی هالامپمد، در تعداد و توان مصرفی اروشنایی با سیستم ناکارمد اسیستم کار جایگزینی

مصرف  که بیشترین تأثیر را بر هستندهایی شاخصمطلوبی رخ دهد. تعداد و توان الکتریکی مصرفی لامپ، 

نایی روش ةمد روشنایی، افزایش بهراسیستم کار در صورت جایگزینی بر اینافزون. (63) دارندانرژی سالیانه 

سازی مصرف برق در بخش روشنایی اطلاع از میزان های بهینهو طول عمر اتفاق خواهد افتاد. یکی از روش

لامپ فلورسنت فشرده  (.63)ست هاهای ناشی از استفاده از انواع لامپنوری و هزینه ةها، بهرمصرف لامپ

روشنایی در اماکن ورزشی استفاده  برایدی (، بخار جیوه، لامپ بخار سدیم، متال هالید و ال ای مصرفکم)

ال ای  ها عنوانبه معمولطور بهدیود که  یهالامپکه  دهدیمنشان  هالامپ. بررسی فنی (8) شودمی

، بیشترین مقدار انرژی دریافتی را به نور تبدیل کمو مصرف  زیادبا طول عمر  ،شوندیمدی شناخته 

ایی برای تأمین روشن لامپترین انواع صرفهبهمقروناز  هالامپاین است شده  سببها . این ویژگیکنندیم

گسترده از روشنایی ال ای دی در  طوربهکه  یم. امروزه شاهد(63)خصوص در اماکن ورزشی باشند به

سیستم  ةروشنایی و طول عمر دو مشخص ةاز آنجا که افزایش بهر .(61) شودمیاماکن ورزشی استفاده 

پرداختی بابت  یهاکاهش هزینه سببمدت بهمد از جمله لامپ ال ای دی است، در طولانیاروشنایی کار

. (62)همراه خواهد داشت های ورزشی مزیت اقتصادی نیز بههای انرژی الکتریکی، برای باشگاههزینه

ی زیادی به کاهش مصرف انرژی حدود تا توانیم رگذاریتأثهای ساده ولی با اجرای چنین اقدام رونیازا

، به CO2در اماکن ورزشی کمک کرد و بر این اساس و با توجه به نقش مصرف انرژی الکتریکی در انتشار 

یزان م تحقیق که نشان دادنتایج  حفاظت از محیط زیست و سلامت افراد جامعه نیز کمک کرد. با توجه به

مربع بالاتر از سطح  انرژی الکتریکی در هر مترملت ناشی از مصرف  ورزشی ةمجموعدر  CO2انتشار 

ای هگازهای گلخاندر انتشار  ایفزایندهحد استاندارد انرژی نقش  از مصرف بیش بود و از آنجا کهاستاندارد 
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(، با 8088شده است، برای مثال اسمالدر ) دییتأدارد و این موضوع در حیطة ورزشی نیز  CO2خصوص به

ارتباط مستقیمی بین میزان مصرف  نشان داد اروپا دری ورزشی هاومیاستادر بررسی انرژی مصرفی د

با افزایش استفاده از انرژی،  اندداده(، همچنین سایر تحقیقات نشان 88وجود دارد ) CO2انرژی و انتشار 

و های مقتضی و مناسب جهت کاهش مصرف انرژی (، نیاز به اتخاذ اقدام63) ابدییمافزایش  CO2انتشار 

خصوص مکان مورد بررسی توسط مدیریت مجموعه در اماکن ورزشی و به CO2در نتیجه کاهش انتشار 

های ورزشی از جمله اماکن ناشی از انرژی الکتریکی مصرفی در فعالیت CO2ردپای انتشار  چراکهاست، 

ی، زات برقساعت برق مصرفی در سیستم تهویة مطبوع، تجهی لوواتیکدهد به ازای هر ورزشی نشان می

در  CO2(. این سطح از انتشار 88شود )منتشر می CO2تجهیزات موتورخانه و روشنایی، میزان مشخصی 

ه کخصوص بخش صنعتی درصورتیی کشور بههاحوزهو  هابخشاماکن ورزشی در کنار انتشار در سایر 

پیامدهای منفی زیادی در بر داشته باشد که کاهش سطح لایة ازون،  تواندیممدیریت مناسب نشود، 

های اسیدی از این جمله درپی و بارشهای پیافزایش غلظت آلودگی هوا، گرمایش جهانی، خشکسالی

ناشی از مصرف  CO2کنترل و کاهش انتشار  منظوردر این تحقیق به شدهیبررسهستند. با توجه به راهکار 

و جلوگیری از پیامدهای  عنوان چالش اصلی برای اماکن ورزشی مطرح استوشنایی که بهانرژی در بخش ر

انواع مناسب  کارگیریبهدر مصرف انرژی و  هالامپ، توجه به مشخصات فنی CO2منفی افزایش انتشار 

ج نشان نتایکه طوریعنوان اقدامی ساده ولی بسیار مؤثر مدنظر قرار گیرد. بهتواند بهمیآنها در این بخش 

ملت پتانسیل کاهش انرژی  ورزشی ةمجموعال ای دی در  مصرفکم یهالامپجایگزینی  صورت درداد 

 استدر سال  (CO2)کیلوگرم  36/880528در سال معادل  لوواتیک 838160الکتریکی مصرفی به میزان

بر این حرکت به سمت باشگاه سبز شدن که امروزه بسیار مدنظر است، که مقدار چشمگیری است. افزون

فهان آهن اصعنوان موضوع اصلی در دستور کار مدیران و مسئولان باشگاه فرهنگی ورزشی ذوبتواند بهمی

شدن  طور متعهدنمحیطی و همیقرار گیرد. باشگاه ورزشی سبز فرصتی است برای کاهش تأثیرات زیست

به کاهش مصرف انرژی، مصرف بهینة آب، تشویق به کاهش تولید زباله و افزایش بازیافت و استفاده از 

ای را ها، کاهش انتشار گازهای گلخانههای سازگار با محیط زیست که در نهایت این تلاشونقلحمل

 همراه خواهد داشت.به

 سپاسگزاری
از تمام کسانی که ما را در انجام این تحقیق یاری نمودند، به خصوص نهایت سپاس و قدردانی خود را 

 مدیریت باشگاه فرهنگی ـ ورزشی ذوب آهن اصفهان اعلام می داریم.
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Abstract  
Using sports facilities for implementing physical activity and sport events due 
to energy consumption causes the emission of greenhouse gases. Thus, the 
purpose of this study was to evaluate the pro-environmental behavior of sport 
facilities of Zob Ahan club of Isfahan by apply the carbon dioxide emission 
index (Case Study: Mellat Sports Complex). The research method was 
descriptive in type of analysis. In this research, Mellat Sports Complex of Zob 
Ahan club of Isfahan was considered as a statistical sample. The research tool 
was a researcher-made checklist whose validity was confirmed by 
environmental and sports management experts. In order to measure the 
reliability of the research instrument, the inter-evaluator reliability was used, 
and the coefficient of agreement between the two evaluations was calculated 
)0.81(. The Energy Consumption Guide 78 (ECG78) in sports and recreation 

buildings of the United Kingdom was used to analyze the data. The results 
showed that the amount of carbon dioxide emitted in Mellat Sports Complex 
was higher than environmental standards. The amount of CO2 emission per 
square meter of sport hall, locker room, parking and lawn field were 102/28, 
239/36, 13/46 and 12/30 kg, respectively. The results showed that energy 
consumption in Mellat Sports Complex, especially in the lighting sector, has 
caused CO2 emission to be higher than the standard level. Therefore, the 
optimal management of energy consumption in the sports facilities of Zob 
Ahan club and efforts to reduce carbon dioxide emissions and bring it to the 
standard level to reduce environmental hazards can be on the agenda of the 
club management. 
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