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تا چند ماه ديگر 

رقابت های جام جهانی 2022 فوتبال در حالی 

برگزار خواهد شد كه تيم كشورمان نيز يكی 

از 32 تيمی است كه در اين رقابت ها شركت 

خواهد كرد. شايد شما هم دوست داشته باشيد روزی 

چنين رقابت هايی در كشور ايران برگزار شوند! راستی، اگر قرار 

باشد همين حاال ميزبانی اين مسابقات به ايران داده شود، 

ورزشگاه هاي كشورمان چه ويژگی هايی بايد داشته باشند تا 

مسابقات به خوبی در آن ها برگزار شوند؟ ببينيم دانش آموزانی 

كه در هنرستان آموزش های مربوط به معماری، كشاورزی، 

الكترونيك، محيط زيست و انرژی را می آموزند، 

چگونه می توانند با ايده های خود ورزشگاه های 

متعلق به آيندة كشورمان را بسازند.

مهم ترين موضوع در ساخت 
ورزشگاه ها، استفاده از مواد دوستدار 

طبيعت است. استفاده از مواد شيميايی 
همواره برای محيط زيست مضر است. به همين 
خاطر بايد تالش كرد تا حد امكان از انرژی های 
طبيعی استفاده كرد؛ حتی در ورزشگاه های فوتبال. 

به همين خاطر نكاتي چون سقف ورزشگاه، بخش 
خارجی و حتی آبياری آن اهميت فراوانی 

پيدا می كنند و اينجاست كه نقش شما 
پررنگ تر می شود!

هرچند شايد بسياری از شما فكر كنيد كه 

در ورزشگاه تنها مسابقه برگزار می شود، اما هر 

ورزشگاه می تواند محل مناسبی برای جمع آوری 

انرژی های طبيعی باشد. ورزشگاهي با ظرفيت 40 هزار 

تماشاگر می تواند در ديوارة بيرونی خود پوشيده از پنل های 

خورشيدی باشد. اين پنل ها در سال بيش از 14 ميليون 

كيلووات ساعت برق توليد می كنند. به اين ترتيب نه تنها 

انرژی الكتريكی ورزشگاه با انرژی خورشيدی تأمين می شود، 

بلكه انرژي خورشيدي حتی بخشی از انرژی الكتريكی 

مناطق اطراف خود را نيز تهيه خواهد كرد. به اين 

ترتيب ساالنه نزديك به 700 تن دی اكسيدكربن 

كمتري توليد می شود.

چنين خطراتی برای محيط زيست مانع شود!می  كنند! يك ورزشگاه بزرگ می تواند از بروز كه بيش از 40 هزار اتومبيل در طول يك سال توليد برای پاسخ دادن بايد ميزان دی اكسيد كربنی را تصور كنيد محيط زيست وارد می كند؟و با سوخت های قديمی توليد شود، چه ضرری به می كنيد اگر قرار باشد همين ميزان انرژی به شكل سنتی كيلووات ساعت انرژی پاک توليد كند. فكر در طول بيست سال بيش از يك ميليارد استفاده از انرژی های تجديدپذير می تواند 

استاديوم جهان نما
استادیوم هایی در خدمت محیط زیست آینده
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اگر در يك ورزشگاه شبكة 

لوله كشی به خوبی كار كند، درصد فراوانی آب 

صرفه جويی می شود. اما چگونه؟ چمن ورزشگاه به آبياری 

و نگهداری روزمره نياز دارد. كمبود آب در فصل های گرم 

سال موجب خشك شدن چمن ها می شود. به همين خاطر آب 

زيادی الزم است تا چمن ورزشگاه هميشه سبز باقی بماند. در صورتی 

كه در ورزشگاه محل مخصوصی برای ذخيرة آب در نظر گرفته شود، 

آب  باران به هيچ عنوان هدر نمي رود و با كمك لوله هايی كه از باال تا 

پايين ورزشگاه نصب شده اند، تمام آب ها به چمن ورزشگاه می رسند. 

از طرف ديگر، هرچقدر دمای داخل ورزشگاه متعادل تر باشد، هم شرايط 

برای بازيكنان و تماشاگران راحت تر است و هم چمن به آب كمتری 

نياز دارد. يكی از راه های رسيدن به اين شرايط، استفاده از 

سقف هايی در ورزشگاه است كه بتوانند نور را انعكاس 

بدهند و در صورت لزوم از ورود آن به ورزشگاه 

جلوگيری كنند.

اما در جاهايی كه ميزان بارش 
زياد است، چگونه می توان از هدررفتن آب 
ورزشگاه پيشگيری كرد؟ يكی از ابتكارات، 

باشد، عالقه مندان ناچارند اين مسير سرسبز را پياده روی وجود آورد. هرچه محل توقفگاه )پاركينگ( ورزشگاه دورتر اين آب، پوششی از گل ها و گياهان در بيرون ورزشگاه به به قسمت بيرونی و اين نهرها انتقال داد و با استفاده از است. به اين ترتيب می توان بخش عمده ای از آب باران را ساختن نهرهای مخصوص آب در بيرون ورزشگاه 
كنند و اين شرايط هم آن ها را به پياده روی 

عادت می دهد و هم برای تقويت روحية آن ها 
مساعدتر است.

يكی از راه های ساده برای كمك به طبيعت، 
بازيافت زباله هاست. اما چگونه می توان از 

بازيافت زباله ها در ساخت ورزشگاه ها استفاده 
كرد؟ يك راه بسيار ساده، ساختن ورزشگاه ها در 

فضاهای متروكه و پر از زباله هاي بازيافتی، مثل توقفگاه هاي 
بزرگ و قديمی يا حتی راه آهن های متروكه است. به اين 
ترتيب بايد خاک های آلوده به مواد شيميايی و آالينده ها 

گودبرداری شوند و بعد از آن كه محل مورد تأييد كارشناسان 
محيط زيست قرار گرفت، زباله های به دست آمده از اين 

محل نيز به كلی بازيافت شوند. به اين ترتيب 
در جايی كه زمانی پر از آلودگی ها بوده است، 

ورزشگاهي بزرگ ساخته شده است.
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