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چکیده
بهکارگیری اماکن ورزشی برای انجام فعالیت بدنی و ورزش بهواسطة مصرف انرژی موجب انتشار گازهای گلخانهای میشود.
بنابراین ،هدف این تحقیق ارزیابی رفتار حفاظت زیستمحیطی اماکن ورزشی باشگاه ذوبآهن اصفهان با استفاده از شاخص
انتشار دیاکسید کربن بود.روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بود .مجموعة ورزشی ملت باشگاه ذوبآهن اصفهان بهعنوان
نمونة مطالعاتی مدنظر قرار گرفته بود .ابزار تحقیق چکلیست محققساخته بود که روایی آن توسط متخصصان حوزة
محیط زیست و مدیریت ورزشی تأیید شد .پایایی ابزار تحقیق از طریق پایایی درونارزیاب بررسی شد که ضریب توافق
بین دو ارزیابی  0/18محاسبه شد .در تحلیل دادهها از راهنمای مصرف انرژی ) (ECG78در سازههای تفریحی ـ ورزشی
انگلستان استفاده شد.نتایج نشان داد میزان دیاکسید کربن انتشاریافته در مجموعة ورزشی ملت بالاتر از سطح
استانداردهای زیستمحیطی است .میزان انتشار دیاکسید کربن در هر متر مربع از سالن ورزشی ،رختکن ،محوطه ـ
پارکینگ و زمین چمن بهترتیب  86/63 ،862/63 ،808/81و  88/60کیلوگرم به ازای یک روز بود.نتایج بیانگر این است
که مصرف انرژی در مجموعة ورزشی ملت بهویژه در بخش روشنایی ،موجب انتشار دیاکسید کربن به میزان بالاتری از
سطح استاندارد شده است  .بنابراین ،مدیریت بهینة مصرف انرژی در اماکن ورزشی باشگاه ذوبآهن و تلاش در جهت
کاهش انتشار دی اکسید کربن و رساندن آن به سطح استاندارد برای کاهش خطرهای زیستمحیطی میتواند در دستور
کار مدیران باشگاه قرار گیرد.

واژگان کلیدی
انرژی مصرفی ،دیاکسید کربن ،رفتار حفاظت زیستمحیطی ،گازهای گلخانهای ،مجموعة ورزشی.
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طبق اعلام مجمع بینالمللی تغییرات آبوهوایی سازمان ملل ( ،)8086گازهای گلخانهای در صحنة جهان
امروزی به موضوعی بسیار مهم تبدیل شده است ( .)5در حال حاضر ،هیچ شک و تردیدی در مورد تأثیر
گازهای گلخانهای در گرمایش زمین و پیامدهای زیستمحیطی ناشی از آن وجود ندارد ( .)3نشان داده
شده است انتشار گازهای گلخانهای در دهة گذشته تقریباً دو برابر نرخ قبلی افزایش یافته است (.)3
گازهای گلخانهای مجموعهای از گازها شامل دیاکسید کربن 18( 6درصد) ،متان 80( 6درصد) و نیتروژن
اکسید 5( 5درصد) و گازهای فلوراید 6( 3درصد) است ( )5که با افزایش انتشار ،سبب تغییر روند طبیعی
انتقال حرارت (تابش) بین زمین و جو زمین شده است و به نوبة خود موجب افزایش تغییرات اقلیمی
میشود ( .)1عوامل و بخشهای گوناگونی سبب انتشار گازهای گلخانهای میشوند که از جمله میتوان به
فعالیت شرکتهای صنعتی ،کشاورزی ،دامپروری و سیستم حملونقل اشاره کرد ( .)2ورزش نیز از این
قاعده مستثنا نیست و از طریق برگزاری رویدادها و فعالیتهای ورزشی ،تولید کالاها و خدمات ورزشی و
همچنین فعالیت اماکن ورزشی بر محیط زیست تأثیر میگذارد ( .)80در خلال برگزاری یک رویداد ،تجمع
تعداد زیادی از مردم بهواسطة حضور تیمهای ورزشی و تماشاچیان و استفادة آنها از آب ،انرژی و همینطور
تولید زباله ،فشار زیادی را بر محیط زیست وارد میسازد ( .)88ساخت اماکن ورزشی نیز مستلزم استفاده
از زمین ،آب و سایر منابع طبیعی است که میتواند آسیب جدی به محیط زیست وارد سازد ( .)88بهطور
مثال ،ساخت امکان ورزشی همچون زمین گلف سبب تخریب منابع طبیعی چون زمین میشود که در
نتیجة آن ،اکوسیستم و تنوع زیستی اطراف آن تهدید میشود ،این در حالی است که در بسیاری از مناطق،
احداث زمینهای گلف بهسرعت در حال افزایش است و در حال حاضر برآورد میشود بیش از 85000
زمین گلف در سراسر جهان وجود داشته باشد ( .)86نگرانی در مورد آسیبهای زیادی که ورزش میتواند
به محیط زیست وارد سازد ،در حال افزایش است ( ،)86،88بهویژه سهمی که ورزش میتواند در انتشار
گازهای گلخانهای داشته باشد .بهمنظور کمیسازی انتشار گازهای گلخانههای از شاخصی به نام ردپای

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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اکولوژیکی کربن 8استفاده میشود .رد پای اکولوژیکی کربن ،اندازهگیری کل مقدار دیاکسید کربن است
که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مربوط به یک مجموعه یا سیستم انتشار مییابد (.)85
مرور پیشنة موجود نشان میدهد در مطالعات مربوط به تغییرات آبوهوایی ،بیشتر تمرکز در بین
گازهای گلخانهای روی ( )CO2بوده است ( .)83دیاکسید کربن با بیشترین سهم در میان دیگر گازهای
گلخانهای ،عامل مؤثر در گرمایش زمین شناخته میشود ( .)83این خصیصه موجب شده است تا ابزاری
برای سنجش کل فشار وارده بر محیط زیست در نظر گرفته شود ( .)81در این میان ،عملکرد اماکن
ورزشی ،تأسیسات تصفیة آب و فاضلاب ،مصرف برق و آب ،حملونقل تیمهای ورزشی ،توزیع محصولات
و خدمات تولیدشده در ورزش به انتشار مقدار زیادی ( )CO2منجر میشود ( .)80،82،80در اماکن ورزشی
بهمنظور ارائة خدمات ورزشی از جمله تمرین و مسابقات ورزشی انرژی زیادی مصرف میشود .بخش اعظم
این انرژی بهوسیلة سوختهای فسیلی از جمله زغالسنگ ،گاز طبیعی و نفت تأمین میشود ( .)88مراکز
ورزشی ،ساعتهای طولانی مشغول به کارند که این مسئله آنها را جزء مصرفکنندة بالای انرژی قرار
میدهد ( .)88ردپای انتشار ( )CO2ناشی از انرژی الکتریکی مصرفی در فعالیتهای ورزشی از جمله اماکن
ورزشی نشان میدهد ،به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی در سیستم تهویة مطبوع ،تجهیزات برقی،
تجهیزات موتورخانه و روشنایی ،میزان مشخصی ( )CO2منتشر میشود ( .)88بهطور مثال ،مصرف انرژی
در اماکن ورزشی انگلستان هر سال به انتشار  80میلیون تن ( )CO2منجر میشود ( .)88در خصوص
انتشار ( )CO2در اماکن ورزشی ،اسمالدر ،)8088( 8در پژوهشی با عنوان «استادیوم سبز» نشان داد ،در
یک استادیوم بزرگ ،مصرف انرژی برای یک سال بیش از  80،000مگاوات ساعت است که به انتشار
 6300تن ( )CO2منجر میشود و بین میزان  CO2انتشاریافته با ظرفیت استادیوم رابطة مستقیم وجود
دارد ( .)86کانوی )8088( 6نیز با تحلیل انرژی مصرفی در سیستمهای تهویة مطبوع ،سیستمهای
روشنایی و تجهیزات برقی و تعیین میزان انتشار  CO2ناشی از آن در یک مرکز ورزشی نشان داد ،میزان
انرژی الکتریکی مصرفی در این مرکز سبب انتشار  CO2شده است ،ولی این میزان انتشار با توجه به
استانداردهای موجود ،در وضعیت مناسبی قرار دارد (.)86

1. The carbon footprint
2. Smulders
3. Conway
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اگرچه بخشی از تولید گاز گلخانهای حاصل از فعالیتهای بشری اجتنابناپذیر است ،بخشی از تأثیرات
منفی ناشی از آن اجتنابپذیر بوده و امکان به حداقل رساندن آنها وجود دارد ( .)6ازاینرو دست یافتن
به حالت بهینة مصرف انرژی در اجرای فعالیتها ،رویدادها و اماکن ورزشی و کنترل آثار زیستمحیطی
ناشی از این بخش اهمیت وافری دارد .پژوهشها گویای آن است که صنعت ورزش میتواند بخش بزرگی
از انتشار  CO2را با مدیریت بهینه کنترل کند ( .)85در همین زمینه دیتریش و ملویل ،)8088( 1با بررسی
رابطة بین شدت مصرف با انتشار ( )CO2کربن بیان داشتند که بهرهوری انرژی از جمله تلاشهای فعال
برای کاهش مصرف انرژی بهمنظور استفادة کارامدتر از انرژی است و در این خصوص ،تغییر رفتار (شامل
آموزش خاموش کردن چراغها هنگام عدم استفاده) و تغییر فناوری (شامل جایگزینی لامپهای متال
هالید با ال ای دی) را بهعنوان دو شیوة مرسوم برای دست یافتن به بهرهوری انرژی عنوان کردند (.)83
فانتوزی2و همکاران ( ،)8083با بررسی تغییر فناوری در جهت بهبود بهرهوری انرژی در اماکن ورزشی
سرپوشیده با تأکید بر بهرهوری انرژی در سیستم روشنایی نشان دادند جایگزینی لامپهای کممصرف ال
ای دی 58 ،درصد مصرف انرژی را کاهش میدهد .لامپهای ال ای دی 3با کاهش مصرف انرژی و بازدهی
نور بیشتر ،نیاز به لامپ بیشتر را کم میکنند و در نتیجه میزان مصرف انرژی را کاهش میدهند (.)82
مراکز ورزشی که استانداردهای مصرف انرژی را رعایت کردهاند ،توانستهاند تا حد زیادی بهرهوری خود را
بهبود بخشند و از هزینههای گزاف مصرف سوخت و انرژی بکاهند (.)86
در شرایط فعلی اماکن ورزشی بهعنوان مصرفکنندة بخش زیادی از انرژی ،با کارهای کوچک اما
تأثیرات فراوان میتوانند قدم بزرگی در جهت بهبود وضعیت محیط زیست بردارند .بدینترتیب با
کمیسازی تأثیرات مخرب محیط زیستی از طریق شاخص انتشار  ، CO2افزونبر امکان ارزیابی رفتار
زیستمحیطی ،میتوان در قدمهای بعدی راهبردهای مناسبی را برای کاهش انتشار  CO2در نظر گرفت
(.)8
مرور پیشینة تحقیقات داخلی نشان میدهد تاکنون در زمینة کمیسازی تأثیرات زیستمحیطی در
حیطة ورزش پژوهشی انجام نگرفته است .همچنین اگرچه در سالهای اخیر اقدامهایی بهمنظور کاهش
مصرف انرژی در کشور صورت گرفته است ،با این حال ،اقدامهای صورتگرفته اثربخشی مورد انتظار را

1 . Dietrich , & Melville
2 . Fantozzi
)3 . Light Emitting Diode (LED
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نداشته ( )8و رشد مصرف همچنان روند نگرانکنندة رو به رشدی دارد ،این وضعیت در حوزة ورزش و
به خصوص اماکن ورزشی نیز قابل مشاهده است .در جدیدترین گزارش سازمان آژانس بینالمللی انرژی،
انتشار  CO2در ایران از  556/6تن در سال  8085به  536/6تن در سال  8083رسیده است که گویای
افزایش انتشار گازهای گلخانهای در ایران است ( .)81چنین روندی سبب شده است ایران در بین 800
کشور جهان ،بهعنوان هشتمین کشور انتشاردهندة CO2شناخته شود ( .)82افزونبر این با وجود داشتن
بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان (رتبة چهارم ذخیرة نفت و گاز طبیعی جهان) ( ،)81شناخت
و بهکارگیری روشهای کاهش مصرف انرژی و انتشار  CO2در ایران مسئلهای مهم و ضروری است (.)60
آمارهای منتشرشده از سوی مجمع بینالمللی تغییرات آبوهوایی سازمان ملل نشان میدهد بخش
ساختمان  68درصد از کل انرژی مصرفی و  82درصد از کل انتشار گازهای گلخانهای در جهان را به خود
اختصاص داده است ( .)88بنابراین اتخاذ راهکارها و روندهایی مؤثر برای کاهش مصرف انرژی در بخش
ساختمان و بهخصوص اماکن ورزشی در زمان فعلی اهمیت خاصی دارد .بهبود بهرهوری انرژی در ساختمان
از اقدامهای علمی و پایدار با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانهای و هزینههای انرژی است ( .)68در
خصوص مقولة بهینهسازی و مدیریت انرژی ،بیشتر مطالعات و تحقیقات صورتگرفته در ایران مربوط به
بخشهای صنعتی و ساختمانهای مسکونی بوده است ،درصورتیکه مدیریت مصرف انرژی در اماکن
ورزشی از بخشهای مهمی است که تا به امروز چندان به آن پرداخته نشده و کمبود تحقیقات در این
زمینه کاملاً محسوس و قابل لمس است.
تغییرات رخداده در صنعت ورزش ،چالشهای جدیدی را فراروی مدیران این صنعت در تمامی سطوح
قرار داده است .درحالیکه مدیران سنتی حوزة ورزش ،به دانش فنی و آگاهی از برخی موضوعات اجتماعی
نیازمندند ،فرایند مدیریت جدید ،ملزومات دیگری را میطلبد .درک موضوعات مهم زیستمحیطی قلة
این کوه یخی برای مدیران است ( .)68با توجه به خلأ تحقیقاتی در خصوص تعیین سهم اماکن ورزشی
در انتشار گازهای گلخانهای بهخصوص انتشار  CO2و نیاز به بررسی رفتارهای حفاظت زیستمحیطی و
مخرب زیستمحیطی باشگاههای ورزشی که میتواند نتایج ارزشمندی برای بسیاری از مدیران و
دستاندرکاران حوزة ورزش در بر داشته باشد ،سؤال پژوهش حاضر این است که رفتار حفاظت
زیستمحیطی اماکن ورزشی باشگاه ذوبآهن اصفهان با استفاده از شاخص انتشار  CO2چگونه است؟
بهعبارتی میزان انتشار CO2در اماکن ورزشی باشگاه ذوبآهن اصفهان تا چه حد است و چقدر با
استانداردهای جهانی مطابقت دارد؟
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روششناسی
تحقیق حاضر توصیفی از نوع تحلیلی بود که بهصورت میدانی اجرا شد و از لحاظ هدف جزء تحقیقات
کاربردی است .بهمنظور جمعآوری دادههای تحقیق از چکلیست محققساخته استفاده شد .محدودة
مطالعاتی تحقیق اماکن ورزشی مجموعة ورزشی ملت باشگاه ذوبآهن اصفهان بود .مجموعة ورزشی ملت
با مساحت  86000مترمربع (( 1)m2سال ساخت  )8663در شمال غربی اصفهان واقع شده است.
همانطورکه در شکل  8مشخص است ،این مجموعة ورزشی دارای زمین چمن طبیعی به مساحت ()m2
 ،88500سالن ورزشی چندمنظوره با ابعاد ( 8806 )m2و پارکینگ و محوطة اطراف آن با مساحت ()m2
 8500است.

سالن سرپوشیده
رختکن
زمین چمن
مهمانسرا

شکل  .1پلان هوايی مجموعة ورزشی ملت

در این تحقیق برای بررسی روایی ابزار تحقیق از نظر متخصصان در حوزة محیط زیست و مدیریت
ورزشی ( 80نفر) و بهمنظور سنجش پایایی ابزار تحقیق از پایایی درونارزیاب استفاده شد ،بدینصورت
که پس از بازدید از یک مکان و ثبت دادهها در چکلیست ،در دورة زمانی دهروزه دوباره مکان ورزشی
توسط چکلیست ارزیابی و نتایج با هم مقایسه و ضریب توافق بین دو ارزیابی مشخص شد ( .)0/18در
این تحقیق از راهنمای مصرف انرژی  31در سازههای تفریحی و ورزشی انگلستان ( )8088برای بررسی
و تحلیل دادههای مربوط به انرژی در مجموعة ورزشی ملت استفاده شد که این استاندارد بخشی از

1 . Square meter
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راهنمای بهرهوری انرژی انگلستان با عنوان  8EEBPpاست ( .)88همچنین روشهای آماری توصیفی
(میانگین ،درصد ،جداول ،نمودارها و  )...برای تحلیل دادهها در محیط نرمافزار  Spssنسخة  86استفاده شدند .این
تحقیق سادگی در محاسبات را هدف قرار داده است تا بدون نیاز به تخصص خاص ،امکان دستیابی به
اطلاعات کاربردی و قابل اجرا وجود داشته باشد .فرایند اجرای تحلیلهای تحقیق از چهار بخش محاسبة
انرژی مصرفی ،برآورد میزان انتشار  ،CO2مقایسة انتشار CO2با استاندارد و برآورد پتانسیل کاهش انرژی
مصرفی و انتشار  CO2تشکیل شده است.
محاسبة انرژی الکتريکی مصرفی در مجموعة ورزشی ملت
کمیسازی مصرف افزونبر تعیین جایگاه فعلی ،امکان اجرای راهکارهای صرفهجویی را ممکن میسازد
تا در صورت ممکن تغییرات صورت پذیرد .در این پژوهش سادگی در محاسبات هدف قرار داده شد تا
بدون نیاز به تخصص خاص ،قابلیت اجرایی در اماکن ورزشی را داشته باشد .بر این اساس ،توان مصرفی
اجزای مصرفکنندة انرژی الکتریکی با استفاده از چکلیست از طریق مشاهدة مشخصات فیزیکی
ساختمان و همینطور دریافت اطلاعات از کارکنان بخش تأسیسات ،مدیران و تصمیمگیرندة سیاستهای
انرژی ساختمان در چهار منطقة سالن ورزشی ،رختکن ،پارکینگ – محوطه و زمین چمن مجموعة ورزشی
ملت بهدست آمد .جدول  8اجزای مصرفکنندة انرژی الکتریکی در بخش تهویة مطبوع ،تجهیزات
موتورخانه ،تجهیزات برقی و روشنایی در مجموعة ورزشی ملت را نشان میدهد.

1. Government’s Energy Efficiency Best Practice Program
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جدول  .1اجزای مصرفکنندة انرژی الکتريکی در مجموعة ورزشی ملت

تجهیزات موتورخانه

هواکش
دستگاه
پمپ
فن کویل
مشعل
یونیت هیتر

86
(تعداد)
کل
5
8
6
1

فعال
8
8
8
1

88
زمان

810
روز کاری
(تعداد)
635
865
20
65

))hrs/day
86
88
88
88

800-83
توان مصرفی
))W
8800
1300
8800
3060

ساير تجهیزات

دستگاه

تايمر

بلندگو

کامپیوتر

پرينتر

بلندگو

هیتر برقی

آمپلی فاير

ضبطصوت

آبسردکن

تعداد
توان))w

8
800

3
800

8
850

8
650

8
50

8
6000

8
30

8
85

8
500

مشخصات فنی سیستم روشنايی مجموعة ورزشی ملت
8
1
فلورسنت
متال هالید
بخار جیوه
رشتهای
مدل
3
خطی
63-6
16-83
23-1
86
تعداد
3
8000
600
30
توان ))w
60
8000
800
300
800000
83000
300
میزان روشنايی
8050
800000
600000
8810
()lm
80000
800000
80000
8000
طول عمر (( hr
850000

کممصرف

4

66
60
8500
1000

اساس محاسبات بر پایة سیستمهای مصرفکنندة برق در داخل و خارج ساختمان شامل سیستم
روشنایی ،تهویة مطبوع ،تجهیزات برقی و تجهیزات موتورخانه بود ( .)88در این میان نحوة کاربری
ساختمان ،تعداد روزهای اشتغال و تعداد ساعات کارکرد در روز و شب نیز در نظر گرفته شد ( .)66مصرف
سالیانة برق با استفاده از رابطة  8بهصورت جداگانه برای هریک از تجهیزات مصرفکننده محاسبه شد.

)1 . Mercury – vapor (MV
)2. Metal Halide (MH
)3 . Incandescent Lamps (IL
)4 . Compact Fluorecent Lamp (CFL
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(رابطة )8
توان مصرفی × زمان کارکرد × روزهای کارکرد × تعداد تجهیزات= مصرف برق
در این رابطه ،مصرف برق برحسب کیلووات ساعت )،8(Kwhروزهای کارکرد برابر با روزهای فعال
در طول سال و زمان تعداد ساعتهای فعال در طول یک روز ) 8(hrs/dayاست .با در اختیار داشتن مصرف
سالیانة برق و مساحت منطقة موردنظر ،میزان مصرف انرژی الکتریکی به ازای هر متر مربع )6(Kwh/m2
با استفاده از رابطة  8محاسبه شد (.)66
مساحت /مصرف سالیانة برق= مصرف سالیانة برق

(رابطة )8

در رابطة بالا ،مصرف سالیانه برق برحسب کیلووات )  6 (kWh/yو مساحت منطقة موردنظر برحسب
متر مربع در نظر گرفته شد ( .)88شایان ذکر است که وسایل و تجهیزات سوخته و خراب بهدلیل تعویض
نشدن در طول پژوهش از محاسبه کنار گذاشته شد.

محاسبة حجم دیاکسید کربن انتشاريافته
براساس اعلام سازمان محیط زیست آمریکا برآورد میزان انتشار  CO2روشی برای ارزیابی تأثیر گازهای
گلخانهای است ( .)2ازاینرو هدف مرحلة دوم ،برآورد میزان انتشار ازای هر کیلوگرم از انرژی الکتریکی
مصرفی ( 5)kgCO2/kwدر مجموعة ورزشی ملت بود .با در اختیار داشتن میزان مصرف انرژی محاسبهشده
در مرحلة پیشین ،انتشار  CO2به ازای هر کیلووات انرژی مصرفی برای یک سال با استفاده از رابطة 6
محاسبه شد (.)81
ضریب انتشار ) × (CO2برق مصرفی سالیانه = حجم دیاکسید کربن (رابطة )6
در رابطة بالا ضریب انتشار  CO2برحسب کیلوگرم است .برای محاسبة میزان انتشار گازهای گلخانهای
ناشی از مصرف انرژی الکتریکی از ضریب انتشار گازهای گلخانهای استفاده شد .دادههای مربوط به میزان
انتشار  CO2از آمار و اطلاعات منتشرشده توسط آژانس بینالمللی انرژی استخراج شد .)66( 3با توجه به
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
 .3فاکتور انتشار در انگلستان برای هر کیلووات ساعت برق مصرفی برابر با ) 0/616888002 )kgCO2و این میزان در ایران
به ازای هر کیلووات ) 0/321033585 )kgCO2گزارش شده است (.)65
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اینکه روششناسی خاصی برای اختلاف فاکتورهای انتشار گازهای گلخانهای برحسب کشورهای مختلف
در دستورالعمل (ای سی جی )31درج نشده است و متأسفانه در استاندارد داخلی در خصوص مصرف
انرژی در اماکن ورزشی استانداردی وجود ندارد ،بنابراین در این پژوهش طبق دستورالعمل (ای سی
جی )31عدد  0/61در محاسبات لحاظ شد (.)88
مقايسه با استانداردهای مصرف انرژی اماکن ورزشی (دستورالعمل ای سی جی)44
دستورالعمل ای سی جی  31بهطور مشخص برای اماکن ورزشی تدوین و طراحی شده است .هدف
از این دستورالعمل محاسبة میزان انرژی (الکتریکی) مصرفی و بررسی فرصتهای صرفهجویی بهمنظور
کاهش انتشار گازهای گلخانهای و کاهش هزینههای انرژی در اماکن ورزشی است .دادههای این
دستورالعمل پس از بررسی  800مرکز ورزشی در سراسر انگلستان جمعآوری شده است .سالن سرپوشیده،
استخر سرپوشیده ،زمین گلف ،مجموعة ورزشی متشکل از سالن ورزشی و استخر ،سالن بدنسازی ،استخر
کودکان و اسکی روی یخ ،هفت مکان مرجع است که در این دستورالعمل ارائه شده است تا شاخصی برای
ارزیابی های عملکرد دیگر اماکن ورزشی باشد .متوسط شدت مصرف در این استاندارد از ) 805 (kwhتا
 851و سطح بهینه ) 36 (kwhتا  836به ازای هر متر مربع متغیر است .با بررسی مشخصات هفت مکان
مرجع دستورالعمل (ای سی جی )13و بررسی جزئیات مکانهای ارائهشده از سوی دستورالعمل مذکور
مشخص شد که مجموعة ورزشی ملت با هیچیک از هفت مکان پیشنهادی تطابق ندارد .در چنین مواردی
دستورالعمل مذکور جدول دیگری را پیشنهاد میدهد که قابلیت انطباق و انعطاف با تمامی اماکن ورزشی
را دارد .در این دستورالعمل ،مقدار مصرف انرژی در دو سطح مجزا ،مصرف متوسط انرژی ( 1)TYPو
مصرف بهینة انرژی ( 2)GPتعریف شده است است .جدول  8میزان انرژی الکتریکی مصرفی در سطح
( )TYPرا نشان میدهد.
جدول  .1میزان انرژی الکتريکی مصرفی در سطح TYP
منطقه

روشنایی

سالن سرپوشیده

()Kwh/m2

تهویه

موارد

پمپ

مجموع

دیگر

62/2

806/3

861/2

85/0

681/6

1 . Typical
2 . Good Practice
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بررسیهای اولیه نشان داد که مساحت سالن ورزشی ملت به میزان  8010متر مربع ،اختلاف 82/66
درصدی با مساحت ارائهشده در راهنمای مصرف انرژی (ای سی جی )13دارد ،به همین سبب پیش از
مقایسه ،این میزان اختلاف به مقادیر اولیه در استاندارد افزوده شد که در نتیجه این افزایش راهنمای
مصرف انرژی در دو سطح متوسط و مطلوب به ازای هر متر مربع به ) (kwhبه  18/68و  33/30تغییر
یافت.
محاسبة کاهش مصرف انرژی الکتريکی در بخش روشنايی
پس از مشخص شدن وضعیت مصرف و شناسایی تجهیزات و واحدهای پرمصرف قسمتهایی که
بیشترین زمینة صرفهجویی را دارند ،بهمنظور ارائة راهکار صرفهجویی انتخاب میشوند ( .)88ازاینرو
بهمنظور طراحی و اجرای بهینة سیستم روشنایی مجموعة ورزشی ملت ،موارد زیر در نظر گرفته شد:
الف) ابعاد زمین ورزشی
مجموع بار الکتریکی ورزشگاهها برحسب تعداد فعالیتهای ورزشی ،تجهیزات مورد مصرف و ابعاد بنا
متفاوت خواهد بود ( .)63ابعاد در این تحقیق شامل زمین والیبال به طول  81و عرض  85متر و برای
زمین فوتبال به طول  30و عرض  68متر بود .در این تحقیق منطقة اصلی زمین ورزشی 8بدون در نظر
گرفتن جایگاه ثابت تماشاچی ،در نظر گرفته شد.
ب) شدت روشنايی()lx
طراحی و اجرای سیستم روشنایی مجموعة ورزشی ملت ،مطابق با معیارهای مندرج در استانداردهای
فنی مراکز ورزشی است .در این پژوهش برای زمینهای ورزشی سرپوشیده از متوسط استاندارد روشنایی
اماکن ورزشی اروپا استفاده شده است .مطابق با دستورالعمل مذکور سطح استاندارد روشنایی در سطح
بازیهای محلی و تمرینات ورزشی برای رشتههای ورزشی داخل سالن  600لوکس ( )6و برای زمین
فوتبال 800لوکس در نظر گرفته شد ( .)6همچنین میزان شدت روشنایی برای رختکن  800لوکس ()63
و برای فضای پارکینگ  -محوطه  80لوکس لحاظ شد ( .)6در ایران اجرای قوانین مربوط به طراحی و
اجرای سیستم روشنایی سالنهای ورزشی مطابق با معیارهای مندرج در جلد دوم شمارة  868با عنوان
«استانداردهای فنی مراکز ورزشی» است (.)63

1. Principal Area
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ت) چراغها
در این تحقیق با فرض جایگزینی روشنایی ال ای دی با روشنایی فعلی ،با در نظر گرفتن شاخصهایی
چون توان مصرفی (وات) ،بهرة نوری (لومن )1و طول عمر محاسبات صورت گرفت .جدول  6مشخصات
فنی سیستم روشنایی جایگزین (ال ای دی) را نشان میدهد.
جدول  .3مشخصات فنی سیستم روشنايی جايگزين (ال ای دی

واحد منطقه

طول عمر

روشنايی جايگزين
توان

لومن

ساعت

سالن ورزشی

888

83000

85000

رختکن

60

5836

85000

پارکینگ -محوطه

850

80000

85000

زمین چمن

300

800000

85000

بدینترتیب بهمنظور تأمین حداقل شدت روشنایی با استفاده از رابطة  6تعداد دقیق لامپهای ال ای
دی برآورد شد.
لومن لامپ  /لوکس مورد نیاز × مساحت موردنظر = تعداد لامپ (رابطة )6
در رابطة بالا سطح استاندارد روشنایی مورد نیاز برحسب لوکس ،8مساحت منطقة موردنظر برحسب
متر مربع و بهرة روشنایی لامپ برحسب لومن در نظر گرفته شد .سپس با فرض سیستم روشنایی جدید
میزان مصرف سالیانه و میزان انتشار  CO2در سیستم جدید روشنایی بار دیگر محاسبه و با استفاده از
رابطة  5میزان صرفهجویی برحسب کیلووات و رابطة  3میزان کاهش انتشار  CO2برحسب کیلوگرم
محاسبه شد.
(رابطة )5

صرفهجویی مصرف برق
میزان مصرف برق (پسد از تعویض)  -میزان مصرف برق (سیستم فعلی) =
کاهش انتشار دیاکسید کربن

(رابطة )3

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

)1 . Lumens per Watt (Lm/W
)2. E(lux
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یافتهها
میزان مصرف برق براساس تجهیزات مصرفکنندة انرژی الکتريکی در مجموعة ورزشی ملت
نتایج حاکی از این است که میزان انرژی (الکتریکی) مصرفی مجموعة ورزشی ملت در چهار منطقة
سالن ورزشی ،رختکن ،محوطه  -پارکینگ و زمین چمن در مجموع) 68838526 ) kWh/yدر سال است .نمودار
 8میزان مصرف انرژی به تفکیک منطقة مصرفکننده در مجموعة ورزشی ملت را نشان میدهد که در این
میان سالن ورزشی با  33درصد ،بیشترین میزان مصرف انرژی الکتریکی را به خود اختصاص داده است.
رختکن ( 88درصد) ،محوطه ـ پارکینگ ( 3درصد) ،و زمین چمن با ( 3درصد) در مراتب بعدی قرار دارند.
زمین فوتبال
%3
پارکینگ -
محوطه %3

سالن ورزشی
%33
رختکن %88

نمودار  .1انرژی الکتريکی مصرفی مجموعة ورزشی ملت به تفکیک منطقة مصرفکننده

میزان مصرف انرژی به تفکیک سیستمهای مصرفکنندة انرژی در نمودار  8مشخص است .بیشترین
میزان مصرف انرژی متعلق به سیستم روشنایی با ) 33( 886315 (Kwhدرصد) است .تهویة مطبوع
(86درصد) ،تجهیزات مصرفکننده ( 5درصد) و پمپ ( 5درصد) در مراتب بعدی قرار دارند .همچنین
بررسیها نشان داد بهمنظور روشنایی مجموعة ورزشی ملت از لامپهای رشتهای ،بخار جیوه ،متال هالید،
فلورسنت خطی ،فلورسنت فشرده و ال ای دی استفاده شده است .نمودار  6سهم انواع لامپ بهکاررفته در
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مجموعة ورزشی ملت را نشان میدهد که در این میان لامپ متال هالید هالید ( 63درصد) و بخار جیوه
( 66درصد) ،بیشترین میزان روشنایی را به خود اختصاص دادهاند.
وسایل و
تجهیزادت
C

روشنایی
CA

پمپ
C

تهویه مطبوع
CA

نمودار  .1میزان مصرف انرژی به تفکیک سیستمهای مصرفکنندة انرژی

متال هالید
CA

فلورسنت
فشرده
CA
فلورسنت
خطی
CA
رشته ای
C

بخار جیوه
CA

نمودار  .3سهم انواع لامپ بهکاررفته در مجموعة ورزشی ملت

مديريت ورزشی ،دورة  ،10شمارة  ،1بهار 1041

010

وضعیت مصرف انرژی (الکتريکی) در مجموعة ورزشی ملت
همانطورکه در جدول  6نشان داده شده است ،میزان مصرف انرژی الکتریکی مجموعة ورزشی ملت به
ازای هر متر مربع برای سالن ورزشی ،رختکن ،پارکینگ  -محوطه و زمین چمن بهترتیب )،808/81) Kwh
 86/63 ،862/63و  88/60است .این در حالی است که میزان بهینة مصرف انرژی الکتریکی در
دستورالعمل (ای سی جی )13برای چهار منطقة مذکور بهترتیب ) 3/30 ،862/66 ،63/3)Kwhو 5/61
به ازای هر متر مربع است.
جدول .0مقايسة انرژی (الکتريکی) مصرفی مجموعة ورزشی ملت با دستورالعمل (ای سی جی)44

منطقه

ابعاد
m2
650

رختکن

8010

سالن ورزشی

پارکینگ-
محوطه

8500

زمین
چمن

ای سی
جی44

روشنايی

تهويه

پمپ

موارد

مجموع

ديگر
()Kwh/m2

سطح

88500

GP
TYP
ملت
GP
TYP
ملت
GP
TYP
ملت
GP
TYP
ملت

3/68
58/86
31/66
63
36/30
* 58/51
3/30
1/38
86/63
5/61
1/30
88/60

5/86
80/13
81/82
18/83
866/6
856/18
-

6/2
1/63
2/33
2/33
83/23
82/63
-

5/23
88/26
88/33
1
80
88/5
-

63/3
18/68
808/81
862/66
866/2
862/63
3/30
1/38
86/63
5/61
1/30
88/60
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مقایسة میزان انتشار  CO2در مجموعة ورزشی ملت با استاندارد ای سی جی 13در جدول  5نشان داده
شده است .میزان  CO2انتشاریافته در چهار منطقة سالن ورزشی ،رختکن ،پارکینگ  -محوطه و زمین
چمن به ازای هر متر مربع بهترتیب ) 6/26 ،816/13 ،803/35)kgCO2و  5/85است .این در حالی است
که میزان انتشار برای چهار منطقة ذکرشده بهترتیب برای سطح متوسط برابر با )،22/63 ،36/50)kgCO2
 8/53 ،8/26و برای سطح مطلوب برابر با ) 8/80 ،55/05 ،63/10 ) kgCO2و  8/63است .این نتایج نشان
میدهد میزان انتشار  CO2ناشی از مصرف انرژی الکتریکی در تمامی مناطق مورد بررسی بیشازحد
متوسط انتشار است.
جدول  .1وضعیت انتشار دیاکسید کربن در مجموعة ورزشی ملت
مجموعة ورزشی ملت
واحد
سالن ورزشی
رختکن
پارکینگ -محوطه
زمین چمن

803/35
816/13
6/26
5/85

سطح معمول
))kgCO2/m2
36/50
22/63
8/26
8/53

سطح عالی
63/10
55/05
8/80
8/63

راهکار اجرايی کاهش مصرف انرژی الکتريکی :استفاده از سیستمهای روشنايی کارامد
در این بخش راهکارهای اجرایی کاهش مصرف انرژی الکتریکی و انتشار  CO2در بخش روشنایی با
جایگزینی لامپهای کممصرف بررسی شد.
برآورد پتانسیل کاهش مصرف انرژی و انتشار دیاکسید کربن در بخش روشنايی
نتایج جدول  3نشان میدهد میزان مصرف فعلی انرژی سالن ورزشی ،رختکن ،پارکینگ  -محوطه و
زمین ورزشی بهترتیب ) 68353 ،86528 ،88680 (Kwو  882280است .در صورت جایگزینی سیستم
روشنایی جدید ،میزان مصرف انرژی در سال )80358،80688 ،1835(Kwو  80662میگردد که به
معنای صرفهجویی ) 86665 ،86162 ،803035 (Kwو  838160در سال است .در شرایط فعلی میزان
روشنایی در مجموعة ورزشی ملت در مجموع چهار منطقة مورد تحقیق با تعداد  15،36،63و  800عدد
روشنایی با متوسط توان مصرفی ) 600 ،60 ،600(wو  8000وات است که جایگزین کردن لامپهای ال
ای دی ،روشنایی در مجموعة ورزشی ملت در مجموع چهار منطقة مورد بررسی به تعداد  63 ،60 ،86و
 86عدد روشنایی با متوسط توان مصرفی ) 300 ،850 ،60 ،60 ،888(wخواهد رسید .همچنین نتایج
نشان میدهد میزان انتشار در سالن ورزشی ،رختکن ،پارکینگ  -محوطه و زمین چمن بهترتیب به میزان
)85618/3 ،88688/3 ،58550/6)kgCO2و  52336/8در سال است که در صورت جایگزینی سیستم
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روشنایی جدید ،میزان انتشار بهترتیب ) 5058/6556،8/6 )kgCO2و  6330/6در سال میشود که به
معنای کاهش ) 55008/3 ،3635/1 ،3635/1 ،61326/5)kgCO2در سال است .در صورت جایگزینی
لامپهای کممصرف و پربازده در مجموعة ورزشی ملت ،سالن ورزشی با  28/15درصد در اولویت اول کاهش
انتشار  CO2قرار میگیرد و زمین چمن با  28/60درصد مرتبة دوم را به خود اختصاص میدهد.
جدول .0پتانسیل کاهش مصرف انرژی الکتريکی و انتشار دیاکسید کربن برحسب جايگزينی سیستم
روشنايی

منطقه

سیستم روشنايی

انرژی))Kwh

مصرف

ورزشی

سالن

رختکن
محوطه

پارکینگ

زمین چمن

فعلی

886860

جدید

1835

فعلی

86528

جدید

80358

فعلی

68353

جدید

80688

فعلی

882280

جدید

80662

کاهش

دیاکسید کربن ))kgCO2

انتشار

صرفهجويی

کاهش

درصد

61326/5

28/15

3353/82

31/53

80682/51

32/63

55008/3

28/06

58550/6
803035

6355/1
88688/3

86162

6556/6
85618/3

86665

5058/8
52336/8

838160

6330/6

بهرة روشنایی و طول عمر دو شاخص دیگری است که پس از تعویض تجهیزات با نمونة کممصرف
بررسی شد .نتایج جدول  3حاکی از افزایش بهرة روشنایی ( 32/86درصد) و طول عمر لامپ (33/33
درصد) با استفاده از روشنایی کارامد است .همچنین یافتهها در جدول  1نشان داد که با استفاده از
روشنایی کارامد ،توان مصرفی ( 51/60درصد) و تعداد لامپها ( 50/60درصد) کاهش را در پی خواهد
داشت.
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جدول  .4مقايسة فنی سیستم فعلی با سیستم جايگزين از نظر فنی (بهرة روشنايی و طول عمر)
منطقه

بهرة روشنايی (لومن/وات)

طول عمر (ساعت)

فعلی

جديد

فعلی

جديد

سالن ورزشی

35

860

8000

85000

رختکن

38

860

8500

85000

پارکینگ ـ محوطه

15

860

85000

85000

چمن ورزشی

15

15

80000

85000

مجموع

15

860

85000

85000

سطح کاهش (درصد)

% 33/33

%32/86

جدول  .4مقايسة فنی سیستم فعلی با سیستم جايگزين از نظر توان مصرفی و تعداد روشنايی
لامپ (تعداد)

توان مصرفی ()w

منطقه

فعلی

جدید

فعلی

جدید

سالن ورزشی

15

86

600

888

رختکن

36

60

63

60

پارکینگ ـ محوطه

63

63

600

850

چمن ورزشی

800

86

8000

300

کاهش (درصد)

% 51/60

% 50/60

مجموع پتانسیل کاهش انرژی الکتریکی و کاهش انتشار  CO2در مجموعة ورزشی ملت در جدول 2
نشان داده شده است که در صورت جایگزینی لامپهای کممصرف ال ای دی پتانسیل کاهش انرژی
الکتریکی مصرفی به میزان ) 838160(kWh/yمعادل ) 880528/36 )kgCO2در سال میشود.
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جدول  .9پتانسیل کاهش انرژی الکتريکی انتشار دیاکسید کربن
انرژی الکتريکی ()Kwh
مجموعة
ورزشی
ملت
مصرف انرژی
صرفهجويی

سیستم فعلی

سیستم جدید

608603
838160

62533

دیاکسید کربن)) kgCO2
سیستم
فعلی

سیستم
جدید

83888/11
862803/8
880528/36

کاهش%
مجموع
10/80

بحث و نتیجهگیری
امروزه اماکن ورزشی بهخصوص سالنهای ورزشی اغلب بهعنوان سالن چندمنظوره برای برگزاری انواع
ورزشها و برخی گردهماییها استفاده میشوند ،به همین مناسبت سیستم روشنایی رویدادهای ورزشی و
دیگر فعالیتها باید بهگونهای طراحی و اجرا شود که شدت روشنایی لازم در سالن برای هر نوع فعالیت
بدون ایجاد خیرگی غیرقابل قبول تأمین شود ( .)68همچنین آلودگیهای زیستمحیطی از جمله انتشار
گازهای گلخانهای ایجاد نکنند .ازاینرو تحقیق حاضر با هدف ارزیابی رفتار حفاظت زیستمحیطی اماکن
ورزشی باشگاه ذوبآهن اصفهان با استفاده از شاخص انتشار  CO2صورت گرفت .ازاینرو نتایج نشان داد
که باشگاه ذوبآهن بهواسطة مصرف انرژی الکتریکی در وضعیت نامطلوب محیط زیستی قرار دارد .میزان
مصرف انرژی الکتریکی مجموعة ورزشی ملت به ازای هر متر مربع برای سالن ورزشی ،رختکن ،پارکینگ -
محوطه و زمین چمن بهترتیب ) 86/63 ،862/63 ،808/81 )Kwhو  88/60است .این در حالی است
که میزان بهینة مصرف انرژی الکتریکی در دستورالعمل ای اس جی  31برای چهار منطقة مذکور بهترتیب
) 3/30 ،862/66 ،63/3 )Kwhو  5/61به ازای هر متر مربع است .طبق این دستورالعمل ،میزان مصرف
انرژی (الکتریکی) در دو سطح متوسط و مطلوب ارزیابی میشود .اگر میزان محاسبهشدة انرژی مصرفی،
کمتر از سطح متوسط باشد ،به معنای اقدام فوری برای کاهش انرژی است ،اگر میزان محاسبهشده بین
سطح متوسط و مطلوب باشد ،میبایست برای دستیابی به وضعیت بهینه تلاشهای بیشتری صورت گیرد
و اگر فاصلة بسیار کمی تا سطح مطلوب باشد ،به این معناست که همچنان نیاز به تلاش وجود دارد ،اما
وقت بیشتری برای اقدامهای اصلاحی وجود دارد .برحسب نتایج میزان مصرف انرژی مجموعة ورزشی ملت
به تفکیک سیستمهای مصرفکننده در چهار منطقة سالن ورزشی ،رختکن ،پارکینگ ـ محوطه و زمین
چمن بیش از سطح متوسط مصرف قرار دارد که بدانمعناست که مجموعة ورزشی ملت نیازمند اقدام
فوری برای کاهش مصرف انرژی است .تنها سیستم روشنایی در رختکن است که با میزان مصرف برق در
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حدود ) 58/51 )Kwhبه ازای هر متر مربع ،عملکردی بهتر از سطح متوسط مصرف دارد ،با این حال،
همچنان به اقدامهای اصلاحی بهمنظور کاهش مصرف انرژی نیاز است ،اما فوریتی که در دیگر مناطق
مورد نیاز است ،در این منطقه کمتر احساس میشود.
تجهیزات الکتریکی پرمصرف و کمبازده در سیستمهای روشنایی و تهویة مطبوع از دلایل مصرف بالای
انرژی (الکتریکی) در باشگاه ذوبآهن است که در صورت مدیریت صحیح و جایگزینی این تجهیزات با
تجهیزات بهروز و کارامد امکان کاهش مصرف انرژی الکتریکی به میزان قابل قبولی وجود دارد .طبق نتایج
در صورت جایگزینی روشنایی ال ای دی بهجای لامپهای پرمصرفی چون متال هالید و بخار جیوه ،شاهد
کاهش مصرف انرژی در مجموعة ورزشی ملت خواهیم بود .همچنین در صورت جایگزینی سیستم کارامد
روشنایی ،توان مصرفی و تعداد هر لامپ کاهش مییابد و بر این اساس با استفاده از روشنایی کارامد و
کممصرف افزونبر کاهش تعداد و توان مصرفی لامپها ،در مجموع میزان مصرف انرژی الکتریکی را
میتوان تا حد قابل قبولی کاهش داد.
سیستم روشنایی بیشترین میزان مصرف را در بین دیگر سیستمهای مصرفکنندة انرژی الکتریکی
در باشگاه ذوب آهن در اختیار دارد .از دلایل افزایش مصرف در این بخش میتوان به کاربرد لامپهای
پرمصرف و کمبازده چون بخار جیوه و متال هالید بهطور گسترده در مجموعة ورزشی ملت اشاره کرد .لامپ
بخار جیوه و متال هالید با داشتن بازده قابل قبول برای تأمین روشنایی ،از مقرونبهصرفهترین انواع لامپ
برای استفاده در سالنهای سرپوشیده و محوطههای خیلی بزرگ مانند استادیومهای ورزشیاند ( ،)63با
این حال ،دیتریش و ملویل ( )8088نشان دادند مصرف بالای انرژی از معایب این لامپهاست .این در
حالی است که لامپهای ال ای دی با ویژگیهای مطلوبی چون طول عمر بالا و مصرف پایین انرژی
الکتریکی ،سهمی در روشنایی باشگاه ذوبآهن ندارند ( .)83لامپ بخار جیوه افزونبر مصرف بالای انرژی،
گرمای زیادی را نیز تولید میکند که این امر در فصول گرم سال ،در عمل گرمایش سالن ورزشی شرکت
میکند و سبب افزایش بیشتر دما و در نتیجه افزایش تهویه در سالن ورزشی میشود ( ،)63در نتیجه،
افزایش تهویه و نرخ تعویض هوا میزان مصرف انرژی را بهطور چشمگیری افزایش میدهد ( ،)6که این
مسئله بهخودیخود سبب نیاز به تهویة بیشتر و در نتیجه افزایش مصرف انرژی میشود .این در حالی
است که نتایج نشان داد میزان مصرف انرژی در سیستم تهویة مطبوع بالاتر از سطح متوسط قرار دارد که
افزون بر تأثیر گرمایی ایجادشده توسط لامپ بخار جیوه ،کاربرد سیستمهای معمولی و غیرهوشمند از
جمله کولرآبی و یونیت هیتر جهت سرمایش و گرمایش در باشگاه ذوبآهن نیز از دلایل افزایش
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مصرف انرژی است .تحقیقات نشان میدهند  60درصد کل مصارف انرژی در اماکن ورزشی به گرمایش و
سرمایش فضای داخلی اختصاص دارد ( .)88با توجه به ساعتهای طولانی کارکرد سالنهای ورزشی در
طول روز ،خودکار نبودن سیستمهای تهویه موجب هدررفت انرژی و در نهایت افزایش مصرف انرژی
خواهد شد.
راهکارهای کاهش انرژی مصرفی در این تحقیق نشان داد با بهینهسازی سیستم روشنایی و بهکارگیری
و تجهیزات کممصرف اما پربازده ،پتانسیل کاهش مصرف انرژی به میزان  16درصد در مجموعة ورزشی
ملت وجود دارد که نشان میدهد این راهکار کاهش میتواند موفق باشد و در صورت اجرا و تداوم آن،
سهم اساسی در کاهش انتشار  CO2ناشی از مصرف انرژی در مجموعة ورزشی ملت داشته باشد .در صورت
جایگزینی سیستم کارامد روشنایی با سیستم ناکارامد ،در تعداد و توان مصرفی لامپها میتواند کاهش
مطلوبی رخ دهد .تعداد و توان الکتریکی مصرفی لامپ ،شاخصهایی هستند که بیشترین تأثیر را بر مصرف
انرژی سالیانه دارند ( .)63افزونبر این در صورت جایگزینی سیستم کارامد روشنایی ،افزایش بهرة روشنایی
و طول عمر اتفاق خواهد افتاد .یکی از روشهای بهینهسازی مصرف برق در بخش روشنایی اطلاع از میزان
مصرف لامپها ،بهرة نوری و هزینههای ناشی از استفاده از انواع لامپهاست ( .)63لامپ فلورسنت فشرده
(کممصرف) ،بخار جیوه ،لامپ بخار سدیم ،متال هالید و ال ای دی برای روشنایی در اماکن ورزشی استفاده
میشود ( .)8بررسی فنی لامپها نشان میدهد که لامپهای دیود که بهطور معمول بهعنوان ها ال ای
دی شناخته میشوند ،با طول عمر زیاد و مصرف کم ،بیشترین مقدار انرژی دریافتی را به نور تبدیل
میکنند .این ویژگیها سبب شده است این لامپها از مقرونبهصرفهترین انواع لامپ برای تأمین روشنایی
بهخصوص در اماکن ورزشی باشند ( .)63امروزه شاهدیم که بهطور گسترده از روشنایی ال ای دی در
اماکن ورزشی استفاده میشود ( .)61از آنجا که افزایش بهرة روشنایی و طول عمر دو مشخصة سیستم
روشنایی کارامد از جمله لامپ ال ای دی است ،در طولانیمدت بهسبب کاهش هزینههای پرداختی بابت
هزینههای انرژی الکتریکی ،برای باشگاههای ورزشی مزیت اقتصادی نیز بههمراه خواهد داشت (.)62
ازاینرو با اجرای چنین اقدامهای ساده ولی تأثیرگذار میتوان تا حدودی زیادی به کاهش مصرف انرژی
در اماکن ورزشی کمک کرد و بر این اساس و با توجه به نقش مصرف انرژی الکتریکی در انتشار  ،CO2به
حفاظت از محیط زیست و سلامت افراد جامعه نیز کمک کرد .با توجه به نتایج تحقیق که نشان داد میزان
انتشار  CO2در مجموعة ورزشی ملت ناشی از مصرف انرژی الکتریکی در هر متر مربع بالاتر از سطح
استاندارد بود و از آنجا که مصرف بیش از حد استاندارد انرژی نقش فزایندهای در انتشار گازهای گلخانهای
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بهخصوص  CO2دارد و این موضوع در حیطة ورزشی نیز تأیید شده است ،برای مثال اسمالدر ( ،)8088با
بررسی انرژی مصرفی در استادیومهای ورزشی در اروپا نشان داد ارتباط مستقیمی بین میزان مصرف
انرژی و انتشار  CO2وجود دارد ( ،)88همچنین سایر تحقیقات نشان دادهاند با افزایش استفاده از انرژی،
انتشار  CO2افزایش مییابد ( ،)63نیاز به اتخاذ اقدامهای مقتضی و مناسب جهت کاهش مصرف انرژی و
در نتیجه کاهش انتشار  CO2در اماکن ورزشی و بهخصوص مکان مورد بررسی توسط مدیریت مجموعه
است ،چراکه ردپای انتشار  CO2ناشی از انرژی الکتریکی مصرفی در فعالیتهای ورزشی از جمله اماکن
ورزشی نشان میدهد به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی در سیستم تهویة مطبوع ،تجهیزات برقی،
تجهیزات موتورخانه و روشنایی ،میزان مشخصی  CO2منتشر میشود ( .)88این سطح از انتشار  CO2در
اماکن ورزشی در کنار انتشار در سایر بخشها و حوزههای کشور بهخصوص بخش صنعتی درصورتیکه
مدیریت مناسب نشود ،میتواند پیامدهای منفی زیادی در بر داشته باشد که کاهش سطح لایة ازون،
افزایش غلظت آلودگی هوا ،گرمایش جهانی ،خشکسالیهای پیدرپی و بارشهای اسیدی از این جمله
هستند .با توجه به راهکار بررسیشده در این تحقیق بهمنظور کنترل و کاهش انتشار  CO2ناشی از مصرف
انرژی در بخش روشنایی که بهعنوان چالش اصلی برای اماکن ورزشی مطرح است و جلوگیری از پیامدهای
منفی افزایش انتشار  ،CO2توجه به مشخصات فنی لامپها در مصرف انرژی و بهکارگیری انواع مناسب
آنها در این بخش میتواند بهعنوان اقدامی ساده ولی بسیار مؤثر مدنظر قرار گیرد .بهطوریکه نتایج نشان
داد در صورت جایگزینی لامپهای کممصرف ال ای دی در مجموعة ورزشی ملت پتانسیل کاهش انرژی
الکتریکی مصرفی به میزان 838160کیلووات در سال معادل  880528/36کیلوگرم ( )CO2در سال است
که مقدار چشمگیری است .افزون بر این حرکت به سمت باشگاه سبز شدن که امروزه بسیار مدنظر است،
میتواند به عنوان موضوع اصلی در دستور کار مدیران و مسئولان باشگاه فرهنگی ورزشی ذوبآهن اصفهان
قرار گیرد .باشگاه ورزشی سبز فرصتی است برای کاهش تأثیرات زیستمحیطی و همینطور متعهد شدن
به کاهش مصرف انرژی ،مصرف بهینة آب ،تشویق به کاهش تولید زباله و افزایش بازیافت و استفاده از
حملونقلهای سازگار با محیط زیست که در نهایت این تلاشها ،کاهش انتشار گازهای گلخانهای را
بههمراه خواهد داشت.
سپاسگزاری
نهایت سپاس و قدردانی خود را از تمام کسانی که ما را در انجام این تحقیق یاری نمودند ،به خصوص
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.

Keywords
Greenhouse gases, sport complex, pro-environmental behavior, carbon
dioxide, energy consumption.
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