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Sustainable construction has not historically been a leading 
concern when developers confront the challenge of erecting 
an arena from scratch to a pressing deadline. But gradually the 
green agenda has gained ground in the list of key considerations 
for hosting sporting events, while some leading clubs have also 
developed environmental awareness.

The US has been the trailblazer, with many of the biggest 
names in American sport now belonging to the Green Sports 
Alliance, a non-profit organisation that helps members enhance 
their environmental performance.

Founded in 2011 by the Natural Resources Defense Council 
(NRDC) and Microsoft co-founder Paul Allen’s investment 
company Vulcan, the alliance now has 125 venues, 105 teams and 
seven leagues as members.

As identified in the NRDC’s “Game Changer” report, greener 
stadiums not only benefit the environment and cut utility bills but 
also have potential to improve community ties, attract corporate 
sponsors and boost the local economy.

Building and operating a sports stadium requires huge quantities of steel, 
concrete, electricity and water. Here’s how to reduce the footprint

The world’s most sustainable stadiums

إن البناء المستدام لم يكن تاريخيًا مشكلة رئيسية عندما كانت شركات البناء تواجه 
تحدي إقامة الملعب من الصفر وحتى موعد نهائي ُملح. ولكن تدريجيًا اكتسب برنامج 

إن بناء وتشغيل استاد رياضي يتطلب كميات ضخمة من 
الصلب واألسمنت والكهرباء والماء. إليك كيفية تقليل 

التأثير على البيئة

أكثر االستادات 
استدامة في العالم
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المالعب الرياضية

الحفاظ على البيئة مكانة في قائمة االعتبارات األساسية عند استضافة األحداث 
الرياضية، في الوقت الذي طورت فيه بعض النوادي الرئيسية وعيًا بيئيًا.

أكبر  العديد من  ذلك، حيث أصبحت  في  رائدة  المتحدة  الواليات  كانت  ولقد 
الخضراء،  الرياضة  تحالف  في  أعضاء  حاليًا  األمريكية  الرياضة  في  األسماء 

البيئي. أدائهم  تحسين  على  أعضائها  تساعد  ربحية  غير  منظمة  عن  عبارة  وهي 
 )NRDC( تأسس التحالف في 2011 بواسطة مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية

 ،Microsoft لالستثمار التي يملكها بول آلن الشريك المؤسس في Vulcan وشركة
يضم التحالف حاليًا 125 ملعبًا و105 فريقًا وسبعة اتحادات كأعضاء.

الطبيعية،  الموارد  عن  الدفاع  لمجلس  اللعبة”  “مبدل  تقرير  في  تعريفها  تم  كما 
المرافق  تكاليف  من  وتقلل  البيئة  من  فقط  بالنفع  تعود  ال  الخضراء  االستادات  فإن 
الراعية  الشركات  وجذب  المجتمعية  العالقات  تحسين  بإمكانية  تتمتع  أيًضا  لكنها 

المحلي. االقتصاد  وتعزيز 
الكبيرة  الرياضية  النوادي  من  باالستدامة  االلتزام  من  مزيد  توقع  ويمكننا  بل 

الضوء على   Host  City تلقي هنا،  القادمة.  األعوام  في  العالمي  الصعيد  على 
األخرى. البناء  شركات  إليها  تطمح  معاييًرا  استادات وضعت  ثالثة 

:1 :1 استاد ميتاليف في إيست روثرفورد بوالية نيو جيرسي، الواليات المتحدة
أكثر  الذي يؤم   )NFL( القدم الوطني لكرة  الدوري  الوحيد في  هذا هو االستاد 

في  افتتاحه  منذ  االستاد  حققها  التي  الطاقة  في  التوفيرات  لكن  واحد.  ناٍد  من 
بين  األرض  تقاسم  ترتيب  من  المستمدة  الفوائد  بكثير  تجاوزت  إبريل 2010 

جيتس. ونيويورك  جيانتس  نيويورك  فريق 
ويزيد حجمه  السابق،  جيانتس  مجاور الستاد  موقع صناعي  على  االستاد  بناء  تم 
الرغم  وعلى  مربع.  قدم  مليون   2.1 تبلغ  بمساحة  القديم  الملعب  عن ضعف حجم 
في  استهالكه  أن  إال  مقعد،  تبلغ 82566  التي  ميتاليف  الكبيرة الستاد  السعة  من 

اسم  الطاقة  توفير  تحالف  عليه  وأطلق  بالمائة    30 حوالي  بمقدار  انخفض  الطاقة 
الطاقة. استهالك  في  كفاءة  األكثر  األمريكي  القدم  كرة  ملعب 

الفيديو LED من  يضم االستاد أكثر من 40000 قدم مربع من شاشات عرض 
قدم  مقاس 30  أربع شاشات ركنية  بينها  للطاقة،  الموفرة   Daktronics نوع

ارتفاع و118 قدم عرض.
معيار  من  المصنفة  المعدات  واستخدام  اإلضاءة  في  للتحكم  اآللي  النظام  إن 

الطاقة. استهالك  الحد من  أيًضا في  Energy Star يساعد 
مرئي  غير  تصميم طالء  مع  االنبعاثية  منخفض  الزجاج  من  مصنوعة  النوافذ 

البنفسجية  فوق  األشعة  اختراق ضوء  تقليل  على  يعمل  مما  الحرارة،  لعكس 
الهواء  وتكييف  والتهوية  التدفئة  أنظمة  متطلبات  وتقليل  بالمائة   56 بمقدار 

بالمبنى. الخاصة 
جيانتس.  استاد  عن  حاليًا  الربع  بمقدار  المياه  على  السنوي  الطلب  انخفض  كما 

عملية  لكل  المياه  استخدامات  نصف  عن  يزيد  بمقدار   - التدفق  منخفضة  حمامات 
تم  الماء سنويًا.  مليون جالون من  الجافة 24.3  المراحيض  - كما وفرت  شطف 

االصطناعي. العشب  بفضل  وذلك  أخرى،  جالون  مليون   6.2 توفير 
باستخدام  بناؤه  تم  أمريكي  مليار دوالر  تكلفته 1.6  بلغت  الذي  االستاد  إن 

منها من  بالمائة  مقاعد صنع 80  تدويره ويضم  المعاد  الصلب  40000 طن من 
تدويره. المعاد  البالستيك  من  منها  بالمائة  و20  تدويره  المعاد  الخردة  الحديد 

كما تمت إعادة تدوير 20000 طن أخرى من الصلب و30000 طن من 
حفرة  لردم  األسمنت  كمية  استخدام نصف  تم  المهدوم.  االستاد  من  األسمنت 

We can expect even greater commitment to sustainability 
from big sports clubs globally in the coming years. Here, 
Host City looks at three stadiums that set standards for other 
developers to aspire to.

1: MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, US
This is the only stadium in the National Football League (NFL) 

that is home to more than one club. But the energy savings it has 
achieved since opening in April 2010 go far beyond the benefits 
derived from the ground-sharing arrangement between the New 
York Giants and New York Jets.

Built on a brownfield site adjacent to the former Giants 
Stadium, it’s more than twice the size of the old ground at 
2.1 million square feet. Yet the 82,566-capacity MetLife has 
reduced energy use by around 30 per cent and has been 
named America’s most energy efficient football stadium by the 
Alliance to Save Energy.

MetLife Stadium features a mile-long ring 
of 1,350 solar panels that power 31,000 

LED lamps around the top of the stadium
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في  استهالكه  تم  اآلخر  والنصف  مكعبة  ياردة  مساحتها 210000  خلفية 
القريبة. الطرق  مشروعات 

إن الميزة األكثر جذبًا لالنتباه في استاد ميتاليف تتمثل في الحلقة الشمسية، التي تضم 
1350 لوحة شمسية تعمل على تزويد 31000 مصباح LED بالطاقة على مسار 

بطول ميل حول أعلى االستاد.
لقد تم تركيب الحلقة الشمسية في 2012 بواسطة شركة NRG Solar واستخدمت 
 )BIPV( لعرض ألوان الفرق، وتعد أكبر ثاني أكبر تركيب ضوئي مدمج في مبنى

في الواليات المتحدة.
تقوم اللوحات بتوليد ما يقرب من 350 كيلوواط من الكهرباء وحوالي 25 ضعف من 

الطاقة التي يتطلبها نظام LED، مما يعني أنه يمكن تغذية الفائق الكبير ألجزاء أخرى 
من االستاد أو في الشبكة الكهربائية.

وقبل وقت قصير من استضافة Super Bowl XLVIII في وقت مبكر من هذا 
العام، أصبح استاد ميتاليف أول استاد يفتخر بأنه يضم مطعًما معتمًدا بيئيًا.

يتم تحويل نفايات زيت المطبخ إلى وقود ديزل حيوي وتحويل فضالت الطعام إلى 
سماد ويتم التبرع ببقايا الطعام، كما تم التخلص من حاويات فوم البوليسترين.

عملت الشركة المالكة لالستاد مع وكالة حماية البيئة األمريكية منذ المراحل المبكرة 
للبناء، وفي 2013 حصلت على أعلى جائزة في مجال حماية البيئة لـ “مبدل اللعبة” 

يمنحها مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية في الرياضة.
الكربون  انبعاثات  من  االستاد  قلل  ميتاليف،  الستاد  بيئي  تقييم  آلخر  وفقًا 

أكسيد  ثاني  يعادل طني متري من  بمقدار MTCO2e 234834 )ما  به  الخاصة 
مليون   19.9 تبلغ  تشغيلية  نفقات  ووفّر  أعوام ونصف  ثالثة  الكربون( خالل 

أمريكي. دوالر 
إن االنخفاض في انبعاثات الكربون يعادل االنبعاثات الناتجة عن االستخدام السنوي 

للطاقة ألكثر من 12000 منزالً.
 

:2 :2 استاد ناكيونال، البرازيل
إن عدد قليل من االستادات على مستوى العالم حصلت على جوائز الريادة في 

تصميمات الطاقة والبيئة ]LEED[ من أي من مستويات مجلس المباني الخضراء 
الذي يقع مقره في الواليات المتحدة.

وحاليًا فقد أصبح هذا االستاد الذي بلغت تكلفته 1.4 مليار دوالر أمريكي ويقع 
في عاصمة البرازيل ليس فقط جاهًزا الستضافة سبع مباريات في كأس العالم، 
والبيئة:  الطاقة  لتصميمات  متاح  أعلى تصنيف  للحصول على  أيًضا يسعى  ولكن 

البالتيني. التصنيف 
تم افتتاح االستاد رسميًا في مايو 2013 ليستضيف كأس القارات، ويتميز االستاد الذي 

The stadium features more than 40,000 
square feet of energy-efficient Daktronics 
LED video displays, including four corner 
displays measuring 30ft high by 118ft wide.

An automated lighting control system 
and use of Energy Star rated equipment also 
help minimise energy consumption.

Windows made of low-emissivity glass, 
with an invisible coating design to reflect 
heat, cut UV light penetration by 56 per 
cent and reduce demands on the building’s 
heating, ventilation and air conditioning 
systems.

Annual water demand is also a quarter 
lower now than at the Giants Stadium. Low-
flow toilets – that more than halve water use 
per flush – and waterless urinals save 24.3 
million gallons of water per year. Another 
6.2 million gallons are saved, thanks to the 
synthetic turf.

The US$1.6bn stadium was built with 
40,000 tons of recycled steel and features seats made 80 per cent 
from recycled scrap iron and 20 per cent from recycled plastic.

Another 20,000 tons of steel and 30,000 tons of concrete were 
recycled from the demolished stadium. Half the concrete was used 
to backfill the 210,000 cubic yard hole left behind and half went 
to nearby road projects.

MetLife’s most eye-catching feature is a solar ring, consisting 
of 1,350 solar panels that power 31,000 LED lamps on a mile-long 
track around the top of the stadium.

Installed in 2012 by NRG Solar and used to display team colours, 
it is the US’s second biggest building-integrated photovoltaic 
(BIPV) installation.

The panels generate around 350KW of electricity, around 25 times 
as much energy as the LED system requires, meaning the substantial 
excess can be fed to other parts of the stadium or into the grid.

Shortly before hosting Super Bowl XLVIII earlier this year, MetLife 
became the first stadium to boast a Certified Green Restaurant.

Waste kitchen oil is converted to biodiesel fuel, kitchen scraps 
are composted, leftover food is donated and polystyrene foam 
containers have been eliminated.

The stadium’s owner has worked with the US Environmental 
Protection Agency since the early stages of development and in 2013 
it was awarded NRDC’s highest sports ‘Game Changer’ greening award.

According to MetLife’s latest environmental assessment, the 
stadium has reduced its carbon footprint by 234,834 MTCO2e 
(Metric Ton Carbon Dioxide Equivalent) in three and a half years 
and saved US$ 19.9m in operating expenses.

The carbon reduction is equivalent to the emissions from the 
annual energy use of more than 12,000 homes.

 
2: Estádio Nacional, Brasilia

Few stadiums globally have earned Leadership in Energy 
and Environmental Design [LEED] awards of any level from the 
US-based Green Building Council.
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The seats at MetLife Stadium are made 80 per cent from 
recycled scrap iron and 20 per cent from recycled plastic 
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Now, this US$640m stadium in Brazil’s capital is ready not only 
to host seven matches in the World Cup but to seek the highest 
LEED rating available: platinum.

Officially opened in May 2013 for the Confederations Cup, the 
70,000-seat stadium will be net-zero energy and will feed excess 
electricity into the grid once its solar energy installation is complete.

It was built on the site of the former Mané Garrincha Stadium 
and 100 per cent of the materials from the old stadium were 
reused in construction or recycled elsewhere in the city. Rubble 
from former stands, for example, was reused in laying down the 
stadium’s concrete floor.

Thousands of photovoltaic panels will give the stadium a solar 
energy capacity of 2.11MW, the biggest solar installation in Brazil 
to date. It will meet around 50 per cent of the stadium’s power 
needs on match days and the energy generated across the year 
will comfortably surpass overall demand.

The stadium should generate nearly 3,000MWh a year in total, 
enough to supply 60,000 homes, and will trade energy with the grid 
and offset bills with credits for energy provided.

A ‘breathable’ façade of pillars on all sides maximises natural 

يضم 70000 مقعد بنهج تصميم صفر صافي الطاقة كما سيقوم بتغذية الطاقة في 
الشبكة الكهربائية بمجرد أن يتم استكمال تركيبات الطاقة الشمسية الخاصة به.

ولقد تم بناؤه على موقع استاد ماني جارينشا السابق وتم إعادة استخدام 100 بالمائة 
من مواد االستاد القديم في البناء أو إعادة تدويرها في مكان آخر في المدينة. تم 

إعادة استخدام األنقاض من القوائم السابقة، على سبيل المثال، في تأسيس األرضية 
الخرسانية لالستاد.

إن اآلالف من األلواح الفولتوضوئية سيوفر لالستاد طاقة شمسية سعتها 2.11 
ميجاواط، وهو ما يمثل أكبر تركيب شمسي في البرازيل إلى اآلن. حيث سيفي بحوالي 

50 بالمائة من الطاقة التي يحتاجها االستاد في أيام إقامة المباريات والطاقة المولدة 
على مدار العام ستتجاوز بشكل مريح إجمالي الطلب عليها.

إجمالي  بشكل  ميجاواط/ساعة  يقرب من 3000  ما  االستاد  يُنتج  أن  المفترض  من 
باستخدام  الطاقة  تبادل  منزل، وسيتم  لتزويد 60000  يكفي  ما  كل عام، وهو 
بالطاقة  الخاصة  االعتمادات  طريق  عن  الفواتير  وتعويض  الكهربائية  الشبكة 

المزودة.
من  تزيد  الجوانب  جميع  على  بركائز  المزودة  للهواء”  “المنفذة  الواجهة  إن 

يعني  ما  وهو  المقاعد،  ومساحات  االستاد  باحة  داخل  الطبيعية  والتهوية  الظل 
الخارج. مما  أبرد بمعدل 7 درجات مئوية عن  بالداخل تكون  الحرارة  أن درجة 

بتدفق  التبريد  نظام  به  يزود  الذي  الهواء،  تكييف  أنظمة  على  الطلب  من  سيقلل 
.)VRF( متغير 

من المزايا األساسية األخرى هو السقف األبيض التي يعكس األشعة فوق البنفسجية 

Brasilia’s Estádio Nacional, Brasilia expects to receive platinum LEED rating 
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shade and ventilation into the concourses and seating areas, 
meaning the temperature inside can be 7C cooler than outside. This 
will reduce demand for air conditioning, which will be provided by 
an energy-saving variable refrigerant flow (VRF) system.

Another key feature is its white roof that reflects away ultraviolet 
rays to minimise heat gain but also incorporates a ‘self-cleaning’ 
photocatalytic membrane to fight pollution. Made of titanium 
dioxide, this releases molecules when exposed to sunlight that 
dissolve airborne pollutants such as those from vehicle exhausts.

More than 50 per cent of emissions from many stadium operations 
stem from travel by supporters. However, the Estádio Nacional’s 
central location is also within walking distance of hotels and metro 
stations, while 3,500 bike parking spaces are available.

A rainwater harvesting system, collecting run-off from the 
roof and wider site, is expected to capture around 348,000 cubic 
metres of water per year. This will be reused for all non-potable 
needs, such as irrigation of the playing surface and toilets, while 
the stadium will also have waterless urinals. 

Potable water consumption will be reduced by more than 
80 per cent with water drawn from public supply only for food 
service areas and sinks.

Building Management System (BMS) software will control 
lighting, with occupancy sensors and a building sweep function 
to indicate where and when it is needed.

Ian McKee, director of sustainability for the stadium and 
founder of EcoArenas, said electricity use could be up to 22 per 
cent lower than the baseline figure for a similar stadium.

Certification should come later this year and McKee said: 
“The design is absolutely LEED platinum. We’re just looking at 
the final execution.”

3: Marlins Park, Miami
The 37,442 capacity stadium became the first in Major League 

Baseball to achieve LEED gold certification for new construction in 
2012, surpassing Miami Marlins’ initial ambition of achieving silver. 

Designed by Populous, it is also the world’s first stadium with 
a retractable roof to be awarded gold. The 8,000-ton electrically-
powered steel roof is the stadium’s stand-out feature but posed 
the biggest headache in terms of limiting energy demand.

Three stacking panels, which can be operated independently or 
together, mean the roof can be partially closed to shade particular 
sections of the stadium or pitch from the Florida sun. It can be fully 
closed when the heat is most intense or if there is a rainstorm.

The key to the roof’s efficient operation is a regenerative drive 
system that feeds power back into the stadium’s grid when the 
roof brakes and when the panels can be pushed by wind forces. It 
takes 13 to 15 minutes to open or close depending on wind speed, 
at a cost of under US$10 each time.

The energy efficiency measures throughout the venue reduce 
energy use by 22.4 per cent, according to Marlins Park. 

One striking feature is the ground’s glass façade, designed to 
maximise natural light and minimise artificial lighting needs.

Pitch floodlighting is provided by Musco’s Green Generation 
Lighting, which cuts operating costs by up to half and reduces 
off-site spill lighting and glare by 50 per cent.

ويقلل بالتالي من الحرارة المكتسبة، كما أنه يشتمل على غشاء يتم تحفيزه ضوئيًا 
و”ذاتي التنظيف” لمكافحة التلوث. وهو مصنوع من ثاني أكسيد التيتانيوم، وهو الذي 

يطلق الجزيئات عندما يتعرض لضوء الشمس والذي يقوم بإذابة الملوثات المحمولة 
في الهواء مثل تلك الناتجة عن عوادم السيارات.

فأكثر من 50 بالمائة من االنبعاثات الناتجة عن الكثير من عمليات تشغيل االستاد 
تنجم عن انتقال المشجعين. مع ذلك، فالموقع المركزي الستاد ناكيونال يقع أيًضا على 

مسافة قريبة من الفنادق ومحطات المترو، ويتوفر في الوقت نفسه مساحات إليقاف 
الدراجات تسع 3500 دراجة.

من المتوقع أن يقوم نظام تجميع مياه األمطار، الذي يقوم بجمع مياه األمطار من 
على األسقف والمواقع األوسع، بتجميع حوالي 348000 متر مربع من المياه 

كل عام. ثم يُعاد استخدام هذه المياه لتلبية جميع االحتياجات التي ال تتطلب مياه 
صالحة للشرب، مثل ري المالعب والحمامات، إال أنه سيظل يوجد باالستاد 

الجافة.  المراحيض 
من  بالمائة   80 تفوق  بنسبة  للشرب  الصالحة  المياه  استهالك  ينخفض  وبالتالي 

تقديم  مناطق  في  فقط  واستخدامها  العامة  المياه  مصادر  من  المسحوبة  المياه 
واألحواض. الطعام 

سيتحكم نظام إدارة المباني )BMS( في اإلضاءة، وذلك من خالل تزويده 

Populous, the designers of Marlins Park in Miami, managed to 
incorporate a retractable roof while reducing energy consumption 

photo credit: Marlins, Kelly Gavin
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Reflective, white rubber membrane on the roof was chosen in order 
to minimise heat gain inside, lowering demand for air conditioning.

Plumbing design features including 250 waterless urinals and 
low flow toilets, taps and showerheads reduced water use by an 
estimated 52 per cent –saving six million gallons a year compared to 
the national average for stadiums of similar size.

Drought-resistant plants, palm trees and other native species cut 
use of potable water for irrigation of landscaped areas by 60 per cent.

A floor created from recycled Nike shoes helped secure LEED 
innovation points and recycling containers for plastics, metals, paper, 
cardboard and glass are found along the stadium concourses.

Levy Restaurants, holder of the stadium’s food concession, 
uses packaging and cutlery that are recyclable or made from 
recycled materials.

Marlins Park has 319 bike racks and is easily accessible via 
transportation options including seven bus lines and nearby train and 
streetcar stations. n

المالعب الرياضية

بمستشعرات إشغال ووظيفة مسح للمبنى لتحديد أين ومتى تكون اإلضاءة ضرورية.
قال إيان ماكي، مدير قسم االستدامة باالستاد ومؤسس شركة EcoArenas، أنه من 

الممكن خفض استهالك الكهرباء بنسبة تصل إلى 22 بالمائة عن النسبة األساسية 
المحددة ألي استاد مشابه.

هذا  الحق  وقت  في  االعتماد  شهادة  على  االستاد  يحصل  أن  المفترض  من 
وفقًا  البالتيني  التصنيف  ضمن  قطًعا  يقع  التصميم  “هذا  ماكي:  قال  العام، 

إلى  فقط  ننظر  ونحن   .)LEED( والبيئة  الطاقة  تصميمات  في  الريادة  لنظام 
النهائي.” التنفيذ 

بارك، ميامي :3 :3 مارلينز 
هذا االستاد الذي تبلغ سعته 37442 شخص أصبح األول في دوري كرة 

الريادة  لنظام  وفقًا  الذهبي  التصنيف  شهادة  على  يحصل  الذي  الرئيسي  البيسبول 
وهو  عام 2012،  في  الجديد  لتصميمه   )LEED( والبيئة الطاقة  تصميمات  في 

الحصول على شهادة  االستاد وهو  لهذا  المرجو  األولي  الطموح  تجاوز  بذلك 
الفضي.  التصنيف 

العالم  يعد االستاد األول في  أنه  قام بتصميمه شركة Populous، كما  وقد 
السقف  هذا  إن  الذهبية.  التصنيف  شهادة  على  يحصل  للطي  قابل  بسقف  المزود 

أبرز مزايا هذا  قدرها 8000 طن هو  الفوالذ ويعمل بطاقة  المصنوع من 
بتحديد  األمر  يتعلق  حينما  األكبر  المشكلة  يطرح  نفسه  الوقت  في  وهو  االستاد، 

الطاقة. على  الطلب 
هذه اللوحات الثالثة المكدسة التي يمكن أن تعمل بشكل منفصل أو مًعا، تعني أنه يمكن 

غلق السقف جزئيًا ليلقي بالظل على أجزاء معينة من االستاد أو الملعب لحمايته من 
حرارة شمس فلوريدا. ويمكن غلقه بالكامل حينما تكون حرارة الشمس على أشدها أو 

في حالة هبوب عاصفة ممطرة.
يسترجع  الذي  المتجدد  الدفع  نظام  هو  بكفاءة  السقف  لتشغيل  األساسي  العامل  إن 
يكون  وعندما  السقف  كبح  يتم  حينما  لالستاد  الكهربائية  الشبكة  إلى  مجدًدا  الطاقة 

إلى  السقف من 13  ويستغرق  الرياح.  قوى  بفعل  تندفع  أن  اللوحات  بمقدور 
تقل عن 10 دوالرات  بتكلفة  الرياح،  لسرعة  تبًعا  يغلق  أو  يفتح  دقيقة كي   15

مرة. كل  في  أمريكية 
تقلل اإلجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة في جميع أنحاء الملعب من استهالك الطاقة 

بمعدل 22.4 بالمائة، ذلك وفقًا الستاد مارلينز بارك. 
ومن المزايا المدهشة لهذا االستاد الواجهة الزجاجية للملعب، المصممة كي تزيد من 

اإلضاءة الطبيعية وتقلل من الحاجة إلى اإلضاءة االصطناعية.
 Green Generation Lighting يتم توفير األنوار الكشافة للملعب بواسطة شركة
Musco’s، التي خفضت من تكاليف التشغيل بمعدل وصل إلى النصف وقللت من 

اإلضاءة المتناثرة والوهج خارج الموقع بمعدل 50 بالمائة.
وقع االختيار على الغشاء المطاطي األبيض العاكس على السقف لكي يقلل من تسرب 

الحرارة إلى الداخل، وخفض الطلب على تكييف الهواء.
إن مزايا تصميمات السباكة التي تتضمن 250 مرحاض يعمل بدون ماء وحمامات 
منخفضة التدفق وصنابير وفوهات دش، تقلل من استهالك المياه بما يقدر بحوالي 

52 بالمائة - األمر الذي يوفر ستة ماليين جالون كل عام مقارنة بالمتوسط القومي 
لالستادات من نفس الحجم.

كما أن النباتات المقاومة للجفاف وأشجار النخيل والسالالت األصلية األخرى 
خفضت من استهالك المياه الصالحة للشرب المستخدمة لري المساحات الخضراء 

بمعدل 60 بالمائة.
في  تساعد  تدويرها  المعاد   Nike أحذية أرضية مصنوعة من  ترى  أن  يمكنك 

التدوير  إعادة  وحاويات   LEED شهادات على  الحاصلة  االبتكارات  تأمين 
باحة  طول  على  والزجاج  والكرتون  والورق  والمعادن  البالستيكية  للمواد 

االستاد.
تستخدم  االستاد  في  األغذية  امتياز  الحاصلة على   Levy Restaurants شركة 

معاد  أو مصنوعة من مواد  التدوير  قابلة إلعادة  مائدة  وأدوات  تغليف  أنماط 
تدويرها.

إليها  الوصول  ويمكن  للدراجات  بارك على 319 رف  مارلينز  استاد  يضم 
القطار  ومحطات  السبعة  الحافالت  خطوط  منها  النقل  خيارات  عبر  بسهولة 

القريبة. والترام 


