
 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هادانشگاه  مدیریت سبز
  همراه با گزارش اقدامات اجرایی

 های علم و فناوری، پژوهشی و پارکیمراکز آموزش ،هادر دانشگاه
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 –علم و فناوری  یهاپارکآموزشی و پژوهشی و  ؤسساتم، هادانشگاهمدیریت سبز در  عنوان کتاب :

 نسخه سوم

 حوریه مشهدی باقر موخرمهندس  –مهندس الهام حسنی علوی  –مهندس مصطفی منفرد  : تدوین

 نسخه  011 چاپ اول :

 0931اسفند  تاریخ انتشار :

  دانشگاه صنعتی اصفهان چاپ و صحافی :



 بیانات مقام معظم رهبری

 

های های حتمی مسئولین و یكی از خواستزیست یكی از برنامه کنم که اهمیت به محیطمی دیتأکمن 

ی اساس یمسئلهمحیط زیست را یك  مسئلهما در سطح دولت و مسئوالن کشور، باشد... ه ملت میقاطعان

ا ت تصمیم داریم تا با تخریب محیط زیست در داخل کشور خودمان مبارزه کنیم یطورجدبهو  میدانیم

بایست احساس مسئولیت کند و از هرگونه بیانسان در برابر طبیعت مسئول است و می.. مانع آن شویم.

ن محیط توجهی بحرابی چراکه ،کند بپرهیزدتوجهی نسبت به محیطی که در آن زندگی میمسئولیتی و بی

 ،سان در قبال طبیعتاهمیت این قضیه عبارت است از مسئولیت ان خالصه. آوردزیست را به وجود می

 اند تعادل میان انسانکنیم. اسالم و ادیان الهی خواستهها احساس مسئولیت میهمچنان که در قبال انسان

 این، آن هدف اساسی و اصلی است. ؛و طبیعت را حفظ کنند

 

 

 
  

0939-فضای سبز ای از بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئوالن و فعاالن محیط زیست، منابع طبیعی وگزیده  

 

 

 

 



 

  



  منشور اخالقی دولت تدبیر و امید

       

 

 

 

 

 ،های تمام بشر دانسته، در حفظو نیروی انسانی را سرمایه ستیزطیمحهای هستی چون انرژی، سرمایه

ها کوشش کنم و این سرمایه را همچون میراثی بپندارم که از گذشتگان به ما کاربرد درست و بهسازی آن

 و چون امانتی بپندارم که باید به آیندگان برسانیم.رسیده 

 

 

0931مرداد -ای از متن منشور اخالقی دولت دکتر روحانیگزیده   

 

 



 

 

 



  
 

کانون اصلی مباحث علمی و دانشگاهی  آنمفهوم و های ملی و جهانی از دغدغه پایداری وضوعامروزه م

ا همحیطی از برنامهزیست هایچالشحل  برایریزی هزیست و برنامحفاظت از محیطرود. به شمار می جهان

یابی برای دست کالن اییمدیریت ۀطرح برناماست، که با توجه به ضروری بودن های اصلی دولت و سیاست

ی از اقدامات اساسزیست در بین مردم ترویج فرهنگ حفاظت از محیط در همۀ سطوح کشور پایدار ۀبه توسع

گ، دار فرهنپرچم ۀمثاببهشود. در این خصوص، آموزش عالی، محسوب می محیطیبرای رفع مشكالت زیست

 داند که ضمن ارتقای فرهنگ زندگی پایدار به اقدامات عملی بپردازد.وظیفۀ خود می

 محیطیهای زیستفعالیتی دانشگاهی و لزوم راهبری هاسیپردهای اخیر، به دلیل گسترش در سال

مراکز  ،هادر دانشگاه مدیریت سبزراهبری محیطی شوراهای فرهنگی و زیستبا شرایط اقلیمی، متناسب 

در حوزۀ مذکور اقدام شده است. با  های علم و فناوری تشكیل و به نحوی ارزندهآموزشی، پژوهشی و پارک

 وها، مراکز آموزش عالی الهام از این اقدامات سومین نسخۀ کتاب گزارش اقدامات مدیریت سبز در دانشگاه

، دهشنیتدوزیست سازی مصرف و حفظ محیطهای علم و فناوری با رویكرد ترویج بهینهپژوهشی و پارک

ای هریزیکه امید است با استعانت از الطاف الهی، در سایۀ رهنمودهای مقام معظم رهبری و بر اساس برنامه

اکز ها و مرران اسالمی در دانشگاههای توسعۀ پایدار اییكی از شاخص ۀمثاببه «مدیریت سبز»دولت دوازدهم 

 آموزش عالی نهادینه شود.

 

 
 دکتر منصور غالمی

0931اسفندماه  – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  
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 مقدمه

 پنجم هسالپنج برنامه قانون در یانرژ ریپذ دیتجد منابع از استفاده و یانرژ مصرف یسازنهیبه موضوع

 ابالغی هایسیاست زین و انریا یاسالم یجمهور نظام یکل یهااستیو س ساله 11 اندازچشم سند توسعه،

 و هادانشگاه ازآنجاکه این، بر افزون. است قرارگرفته خاص دیتأک مورد رهبری معظم مقام مقاومتی اقتصاد

 هامكان نیترمناسب برخوردارند، جامعه سازیفرهنگ و آموزش امر در الزم هایظرفیت از پژوهشی مراکز

 بشمار پذیر تجدید هایانرژی از یبرداربهره و ستیزطیمح حفظ مصرف، ییجوصرفه فرهنگ ترویج جهت

 وجود به ندهیآ نسل آموزش جهت یآموزش رفتار -مكان كی هادانشگاه در كردیرو نیا سازیادهیپ. روندمی

پروژه در یطیمحستیز مالحظات تیرعا با یدانشگاه یفضاها طراحان و زانیربرنامه ران،یمد که آوردیم

 . داشت خواهند مهم نیا در یمؤثر نقش هادانشگاه توسعه و جامع هایحطر ،یساختمان های

 برخورد موضوع با یترمسئوالنه طوربه جهان سراسر در مختلف یهادانشگاه ز،ین ریاخ یهادهه در

 كی خاص ها،یزیربرنامه و مطالعات نیا. اندداده قرار تیاولو در را یطیمحستیز یعملكردها و نموده

 موضوع. 1 شودیم مشاهده قایآفر و یجنوب یكایآمر و ایآس ا،یاسترال کانادا، كا،یآمر اروپا، در و ودهنب منطقه

 شاخص را مسئله از یاحوزه ینحو به كی هر که است شدهمطرح یمتعدد هایتعبار با سبز دانشگاه

 و یگفرهن-یاجتماع میمفاه به نسبت یطیمحستیز مباحث بر میمفاه نیا اغلب نمود اذعان دیبا. کندیم

 یهامانساز از یمختلف یهاگروه یابیارز و یمفهوم یهامدل ارائه یمتول. اندداشته یشتریب تمرکز یاقتصاد

 میتنظ یمتعدد یابیارز هایشاخص نیب نیدرا. شودیم شامل را یخصوص مؤسسات ای و یدانشگاه ،یدولت

 . گرددیم مطرح آن موارد نیترمهم از یبرخ ادامه در که انددهیگرد یمعرف و

7-ISO 70447 :که تاس قرارگرفته مورداستفاده كایآمر و اروپا در هادانشگاه از یاریبس توسط ستمیس نیا 

 ،یگآلود و پسماند کاهش دنبال به استاندارد نیا. است ستیزطیمح بر محصول هر ریتأث سنجش باهدف

 مختلف مؤسسات و هاشرکت یراهكارها و هاتیقابل ارائه یبرا یطیشرا جادیا کارمندان، به یبخش یآگاه

 ییکارا ارتقا و مستمر بهبود یهایاستراتژ نییتع و ییراهنما ست،یزطیمح حفاظت به تعهد در

 یاستانداردها ارائه به قیتشو ست،یزطیمح مسئله بر یجهان تمرکز نهیزم نمودن فراهم ،یطیمحستیز

 االتاشك از یكی. است ضوابط و نیقوان از صرف یرویپ از راترف و است مختلف موضوعات در یطیمحستیز

 داردهاستاستان به یکل اشاره گرید نكته. است یاقتصاد و یاجتماع مسائل به توجه عدم ستمیس نیبد وارد

                                                           
1 -Simkins, G., & Nolan, A. (4002). Environmental management systems in universities. Occasional paper for the 

environmental association for universities and colleges (EAUC). 
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 ترمهم آن از. دینمایم خارج استاندارد شكل از را موضوع و داشت خواهد بر در را یمتعدد یهاپاسخ که

 .1 است شدهگرفته دهیناد ندیفرآ نیا در یعموم مشارکت آنكه

2-European Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) :راتییتغ یبررس دنبال به زین ستمیس نیا 

 آنچه نامب نیهم بر. رسدیم نظر به کم اریبس مختلف تیریمد طیشرا با آن تطابق اما است یطیمحستیز

 نیا با که یاموسسه ای و سازمان تنها. اندافتهین دست بدان عمل در ده،شمطرح ستمیس نیا دیفوا عنوانبه

 نییتع دنبال به EMAS. اندبوده یدانشگاه یهاطیمح و هادانشگاه است، نموده برقرار یمؤثر ارتباط ستمیس

 یطیشرا جادیا و داریپا و سبز دانشگاه دگاهید نمودن ییاجرا و یسازادهیپ جهت منابع و ندهایفرآ ها،روش

: دیانمیم یبندطبقه را مدنظر یارهایمع یکل دسته سه در نیبنابرا. است یعال تیفیباک و امن سالم،

 شپژوه و آموزش و یاجتماع یریپذتیمسئول و یعموم مشارکت ،یطیمحستیز تیوضع بهبود و تیریمد

 .  داریپا

9-Assessment & Rating System (STARS): آموزش و وپرورشآموزش متخصصان زا یانجمن زین كایآمر در 

 Higher Education Associations ومیکنسرس عنوان با یامجموعه 1114 سال در و آمده هم گرد یعال

Sustainability Consortium (HEASC) یراستا در یهمكار آن اهداف که است خورده رقم یداریپا یراستا در 

 Association  بانام تربزرگ یانجمن لهیوسبه انجمن نیا. است داریپا آموزش یدهشكل و یهمگان آموزش

for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE) سال در. گرددیم کنترل و تیهدا 

1115، HEASC داریپا یهااهدانشگ یبندرتبه ستمیس به ازین ضرورت که نمود دیتأک طیشرا نیا بر تمرکز با 

 تعددم یهاتیفعال و یداریپا مختلف یهاجنبه به پاسخ تیقابل دیبا ستمیس نیا. است كارانرقابلیغ

 داشته را جامعه ییراهنما و تیهدا و تعامل و آموزش ها،رساختیز تیریمد ازجمله یدانشگاه یهامجموعه

 Assessment & Rating System ( عنوان با یابیارز ستمیس AASHE انجمن موضوع نیا شدنمطرح با. باشد

(STARS یاهستمیس از عمده طوربه که بود متأثر یجهان موجود اتیتجرب از ستمیس نیا. نمود یمعرف را 

 ودهب جهت بدان زین موضوع نیا یاصل علت. گرفتیم نشأت یعال آموزش و هادانشگاه یبندرتبه متنوع

 را دخو گاهیجا زین دیجد ستمیس موجود، یبندرتبه یهاستمیس نیا قدرت و نفوذ به توجه با که است

 فراهم یدانشگاه طیمح یتیفعال یهاجنبه یتمام در یداریپا درک جهت یچارچوب مدل نیا. داشت خواهد

 یعاملت و نمود مشخص نیریسا به نسبت را دانشگاه هر تیوضع سهیمقا امكان لیدل به یطرف از آورد،یم

                                                           

1- MacArthur, J., & Bellen, G. (1991). ISO 12001 in state regulatory offices: a survey of activities. Environmental 

Quality Management, 7(2), 19-27. 
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 هادانشگاه توسط یده گزارش که است شدهیطراح ینحو به ستمیس نیا. کندیم فراهم را یالمللنیب

 .  ردیگیم قرار آنان اریاخت در ماًیمستق جینتا و بود خواهد داوطلبانه

5-Green Report Card :که شد، یبازنگر مجدد 1101 سال در و دیگرد یمعرف 1114 سال در جیکمبر در 

 و عملكردها بر تمرکز با مدل نیا یبندتبهر. است بوده کانادا و كایآمر در کاربرد یبرا آن یگذارهدف

 ،یتیریمد یهاستمیس: از اندعبارت یاصل یهاشاخص. شودیم یبندطبقه رده 5  در مشخص یهاستمیس

 یبهساز و یریکارگبه باز سبز، ساختمان افت،یباز و غذا رو، شیپ میاقل راتییتغ و یانرژ مصرف

 و سهامدار نقش ،یگذارهیسرما یهاتیاولو ونقل،حمل ،ییدانشجو یهاتیفعال موجود، یهاساختمان

 .    شوندیم میتقس زین یجزئ موارد به مورد هر البته که گذارانهیسرما

4-LEED Campus and Multiple Building Certification :كی در یساختمان مجموعه نوع هر که مدل نیا 

 اهداف به یابیدست جهت ییراهكارها ،یدانشگاه یهاطیمح صرفاً نه و شودیم شامل را كپارچهی تیسا

 رد ساختمان دو از شیب وجود صرفاً ستمیس نیا از استفاده شرط. داردیم انیب را داریپا توسعه یاساس

 ،یانرژ نهیبه مصرف آب، نهیبه مصرف دار،یپا تیسا: از اندعبارت دییل ستمیس مدنظر یارهایمع. است تیسا

 نیا در که است ییارهایرمعیز شامل مورد هر. یمحل ضوابط و یداخل طیمح تیفیک ،یمصرف منابع و مواد

 در یاساس نكته. باشد ریتأثیب یازدهیامت در و گردد حذف است ممكن مختلف یهایکاربر یبرا ستمیس

 به توجه نه و مجزا صورتبه هاساختمان سنجش و است یطیمحستیز مسئله بر تمرکز ستمیس نیا

 .مجموعه یكپارچگی

5-American Colleges and Universities Presidents’ Climate Commitment (ACUPCC): باهدف مدل نیا 

 و ربنک دیاکسید دیتول کاهش. است دهیگرد یطراح داریپا توسعه و یمیاقل تعادل طیشرا به یابیدست

 ودب خواهد مدنظر مختلف طیشرا در یآورتاب و یوهواآب راتییتغ با تطابق و کنترل و یاگلخانه یگازها

 میتنظ و یعموم آموزش مرتبط، مطالعات گسترش و یپژوهش یهاتیفعال دروس، یمحتوا رییتغ با که

 .  گرددیم شنهادیپ مدل نیا در یاتیعمل یهاطرح

1-Green League  :مختلف یطیمحستیز اریمع 8 اساس بر را یهادانشگاه یطیمحستیز عملكرد مدل نیا 

 یموارد شود،ینم منتشر عموماً که است یاطالعات از مدل نیا یورود یهاداده. دهدیم رارق موردسنجش

 کربن دیاکسید دیتول زانیم ها،زباله افتیباز درصد ر،یپذ دیتجد یهایانرژ بابت کرد نهیهز زانیم همچون

 .  رندیگیم قرار یبنددسته نیا در موسسه هر یبرا

8-Green Campus Initiative :فمصر در عمده نقش لیدل به هاساختمان یسازنهیبه بر ستمیس نیا تمرکز 
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 هر یبوم و یسنت یهاسازه و یبوم مصالح از استفاده ستمیس نیا شنهادیپ. است مدنظر مواد و آب ،یانرژ

 و كپارچهی نگاه نبود ستمیس نیا یاصل رادیا. دارند را یبهتر ییکارا طیشرا با مطابق اغلب که است منطقه

 . هاستتمانساخ تك بر صرف تمرکز لیدل به که است دانشگاه مداوم تیفیک بهبود ندیفرآ نگرفتن نظر در

3-Environmental and Social Responsibility (ESR) Index: شامل یاصل یهارده ستمیس نیا اساس بر 

 شدهارائه آن از یناش راتیتأث و یطیمحستیز تیریمد ،یطیمحستیز یهادغدغه ،یمشارکت یهایاستراتژ

 . است استفادهقابل ترکوچك اسیمق با و محدود مناطق در مدل نیا است ذکر به الزم. است

01-UI Green Metric Ranking: 1101 سال در ،یالمللنیب یهادانشگاه از یكی عنوانبه یاندونز دانشگاه 

 به یهاتاسیس و یفعل تیوضع دنیکش ریتصو به جهت و سبز كردیرو با هادانشگاه یبندرتبه جهت یمدل

 هک است یطیمحستیز یهاجنبه بر مدل نیا یاصل تمرکز. نمود ارائه را جهان، سراسر در شدهگرفته کار

 نینالآ صورتبه یابیارز. ردیگ قرار مورداستفاده توسعهدرحال هم و افتهیتوسعه یکشورها یبرا تواندیم هم

 فیتعر کامل صورتبه یبندرده نیا در ذکرشده یارهایمع از یبرخ اما ستا شدهفراهم آزاد یدسترس با و

 مدل نیا در یاصل دهیا. دینما جادیا مشكل موارد یبرخ در است ممكن مسئله نیا و نشده فیتوص و

 و انیدانشجو تعداد و تراکم ت،یسا ابعاد همچون یموارد. است یاجتماع عدالت و اقتصاد ست،یزطیمح

 ،یكیالكتر یانرژ مصرف سبز، یفضا تیوضع ،یمكان تیموقع ساخت، حال در و وجودم یهاساختمان

 یده وزن بخش هر. دهندیم لیتشك را مدل نیا یهایورود پسماند تیریمد و آب مصرف ونقل،حمل

 یبندطبقه: است رو شیپ یابیارز در یبندطبقه وهیش دو. گرددیم اعمال سنجش در و داشته یمشخص

 سساتمؤ ای و جامع دانشگاه)دانشگاه نوع یمبنا بر ای و( بلندمرتبه ،یشهر شهر، حومه ،ییاروست)یساختار

 که اندقرارگرفته یبندرده نیا در جهان دانشگاه 411 از شیب یآموزش مؤسسات تاکنون(. یعال آموزش

 .است كایآمر در دانشگاه 14 حدود
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 (Iranian Rating System on Green Campus- IRSGCمدل ملی تراز سبز ) 00-

تطبیقی ارزیابی مؤسسات آموزشی کشور با رویكرد مدیریت سبز  -مدل تلفیقی ملی تراز سبز،  مدل

در  هادانشگاه عملكردو ارتقا سطح  ستیز طیمحبا هدف کاهش اثرات مخرب بر این مدل است. 

 علوم ، تحقیقات و فناوری مختلف مدیریت سبز توسط وزارت یهاجنبهدید جامعه نسبت به  یبخشوسعت

 .است شدهنیتدوطراحی و 

اصلی  یهاحوزه. باشدیم، ابزارها و راهكارهای اجرایی هاشاخص، هاحوزهاین مدل شامل چند بخش 

تماعی اج -مدل تراز سبز در سه بخش مدیریت محیط زیستی سبز، مدیریت علوم سبز و مدیریت فرهنگی

 .است شدهمطرحمعیار  05سبز و با 

 هارابطههر شاخص مواجهیم که  یگذارارزشو تمهیداتی جهت سنجش و  هارابطهدر بخش ابزارها با 

 یهاامهبرن. تمهیدات نیز در قالب باشدیمعددی  یهادادهبه شكل کمی با یك معیار برخورد نموده و نیاز به 

 است.  شدهینیبشیپ هاشاخصمختلف جهت سنجش برخی  یهاحوزهمدون و اقدامات اجرایی در 

باشد اما دانشگاه می یخود اظهار برحسبهای ورودی  مدل تمامی داده هرچندالزم به ذکر است، 

 گردد. ها بر مبنای بازدیدهای مستمر بررسی میصحت این داده

بارگذاری  :gur.msrt.irhttp//سبز ذیل بخش مدیریت سبز سامانه وزارت عتف به آدرس مدل ملی تراز 

 شده است.  

http://gur.msrt.ir/
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 سامانه ملی تراز سبز -0 ریتصو

 

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:مدل تراز سبز می نتایج سامانهاز 

 سبز  هایدانشگاه بندیرتبه 

  با یكدیگر در هر سطح هادانشگاهمقایسه وضعیت 

 وبمقایسه وضعیت دانشگاه با وضعیت مطل 

  پیشرو در حوزه مدیریت سبز المللیبینهای با دانشگاه هادانشگاهمقایسه وضعیت 

  توسعه دانشگاه سبز هایارزش اساس برپایش انحراف، پسرفت یا پیشرفت 
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 سبز تیریمد با مرتبط مصوب نیقوان

 صل پنجاهم قانون اساسیا

ای بعد باید در آن حیات رو به همحیط زیست که نسل امروز و نسلاز  جمهوری اسالمی، حفاظتدر 

ی با آلودگ کهآنهای اقتصادی و غیر شود. از این رو فعالیتاشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میرشدی د

 .ممنوع است ؛آن مالزمه پیدا کند جبرانرقابلیغمحیط زیست یا تخریب 

  قانون برنامه چهارم توسعه  66ماده 

برای کاهش اعتبارات  اندموظفنهادهای عمومی غیردولتی های اجرایی و مؤسسات و کلیه دستگاه

های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست، برای اجرای برنامه مدیریت ای دولت، اعمال سیاستهزینه

سبز شامل: مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات )شامل کاغذ(، کاهش مواد زائد جامد و 

ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست نامهنقلیه(، طبق آیین لها و وسایها )در ساختمانبازیافت آن

 انریوزئتیهربط تهیه و به تصویب های ذیریزی کشور با همكاری دستگاهو سازمان مدیریت و برنامه

 .خواهد رسید، اقدام نمایند

  پنجم توسعه سالهپنجقانون برنامه   091ماده 

جهت کاهش اعتـبارات  اندموظفسسات و نهادهای عمومی غیردولتی های اجرایی و مؤکلیه دستگاه

زیست برای اجرای برنامه مدیریت  محیط و پایه منابع بهینه مصرف هایسیاست ای دولت، اعمالهزینه

کاهش مواد زائد جامد و بازیافت  سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات )شامل کاغذ(،

ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت نامهنقلیه( طبق آئین لو وسای هاختمانساها )در آن

 .اقدام نمایند ؛ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدهای ذیبا همكاری دستگاه

 انرژی مصرف الگوی اصالح قانون پنجم فصل 01ماده

 هایامانهس تعبیه با قانون این تصویب از پس سال پنج ظرف اندموظف عمومی و دولتی مؤسسات کلیه 

 موضوع هاینامهآیین با مطابق خود اداری هایساختمان در انرژی هایحامل انواع مصرف برای الزم کنترلی

 .نمایند اقدام قانون این( 08) ماده
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 یرهبر معظم مقام ستیز طیمح یکل هایاستیس ابالغ

 در ،یاساس قانون 001 اصل كی بند یاجرا در یاسالم بانقال معظم رهبر یاخامنه اهللتیآ حضرت

 طیمح یمل یكپارچهی نظام جادیا .کردند ابالغ را ستیز طیمح یکل یهااستیس قوا، یرؤسا به یانامه

 اطلس یهیته ست،یز طیمح بیتخر یانگارجرم ،یاتیح منابع مندنظام و هماهنگ تیریمد ست،یز

 اخالق و فرهنگ یسازنهینهاد و سبز اقتصاد گسترش ست،یز طیمح یپلماسید تیتقو کشور، بومستیز

 طیمح یکل یهااستیس متن .است یاسالم انقالب معظم رهبر یهیابالغ یمحورها ازجمله یطیمحستیز

 :است شرح نیا به ،شدهنییتع نظام مصلحت صیتشخ مجمع با مشورت از پس که ستیز

اتی )از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی( مبتنی بر مند منابع حیمدیریت جامع، هماهنگ و نظام -0

های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با ها و توانمندیویژه با افزایش ظرفیتبوم بهتوان و پایداری زیست

 ؛رویكرد مشارکت مردمی

 ؛ی ملی محیط زیستایجاد نظام یكپارچه -1

یط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق منظور برخوردار ساختن جامعه از محاصالح شرایط زیستی به -9

 ؛بین نسلی

انگاری تخریب محیط زیست و مجازات های غیرمجاز و جرمپیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی -5

 ؛کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارتکنندگان و تخریبی آلودهمؤثر و بازدارنده

 یاشعههای صوتی، امواج و ی هوا، آب، خاک، آلودگیالیندهپایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آ -4

محیطی در قوانین و های زیستمخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استانداردها و شاخص

 ؛های توسعه و آمایش سرزمینمقررات، برنامه

مانند ) یرپذ یدتجدعی ی منابع طبیبوم کشور و حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعهی اطلس زیستتهیه -5

ویژه دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تاالب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع زیستی به

برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیك )ظرفیت ( و اعمال محدودیت قانونمند در بهرهوحشیاتح

های حساس های پایداری، مدیریت اکوسیستما و شاخصها بر اساس معیارهو توان بازسازی( آن تحملقابل

 تا سطح هاآنهای ملی و آثار طبیعی ملی( و حفاظت از منابع ژنتیك و ارتقاء و ارزشمند )از قبیل پارک

 ؛المللیاستانداردهای بین

، گردها زیرژه ویبه گردوغبارزایی، محیطی نظیر بیابانمدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست -1

ای هنگری و شناخت پدیدهی آیندهی میكروبی و رادیواکتیو و توسعهو عوامل سرایت دهنده یسالخشك

 و مدیریت آن؛ محیطییستزنوظهور 
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 :گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر -8

های پاک، محصوالت کشاورزی سالم و ارگانیك و مدیریت پسماندها کربن، استفاده از انرژیصنعتِ کم  -

 ی؛محیطهای اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیستها و توانمندیگیری از ظرفیتها با بهرهابو پس

سازی الگوی مصرف آب، منابع، های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینهاصالح الگوی تولید در بخش -

 ؛ویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیستغذا، مواد و انرژی به

ویژه در همگانی به ونقلحملبرقی و افزایش  ازجمله یلیفس ریغمی سبز و عمو ونقلحملی توسعه -

 ؛هاشهرکالن

داری، های زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوانو حفاظت کیفی آب بخشیتعادل -3

 ها؛های زیرزمینی و تبخیر و کنترل ورود آالیندهبرداری از آبمدیریت عوامل کاهش بهره

، محیطی )تخریبهای زیستها و هزینهمحیطی در کشور با لحاظ ارزشظام حسابرسی زیستاستقرار ن -01

 ؛های ملیآلودگی و احیاء( در حساب

های سازگار با محیط زیست با استفاده از ابزارهای مناسب ها و فناوریگذاریحمایت و تشویق سرمایه -00

 ؛عوارض و مالیات سبز ازجمله

 محیطی مبتنی برسازی فرهنگ و اخالق زیستت و ترویج و نهادینهتدوین منشور اخالق محیط زیس -01

 ؛ی ایرانی ـ اسالمیها و الگوهای سازندهارزش

 یمحیطی و تجارب سازندهی زیستهای نوآورانهمندی از فناوریارتقا مطالعات و تحقیقات علمی و بهره -09

 خریب محیط زیست؛ها و پیشگیری از آلودگی و تبومبومی در زمینه حفظ تعادل زیست

محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینیِ مشارکت گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست -05

و نهی از منكر برای حفظ محیط زیست در تمام سطوح و  معروفامربهویژه پذیری اجتماعی بهو مسئولیت

 ؛اقشار جامعه

 :تقویت دیپلماسی محیط زیست با -04

 ؛های آبیو آلودگی گردوغبارای برای مقابله با هادهای منطقهتالش برای ایجاد و تقویت ن -

ای و های هدفمند و تأثیرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقهی مناسبات و جلب مشارکت و همكاریتوسعه -

 ؛ی محیط زیستالمللی در زمینهبین

و  بن و تسهیل انتقالکراقتصاد کم یسوبه درحرکتالمللی های بینها و مشوقگیری مؤثر از فرصتبهره -

 .های مرتبطها و نوآوریی فناوریتوسعه
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 دولت أتیه یاعضا به ستیز طیمح یکل هایاستیس یاجرا ابالغ

 مورخ051598/1050 شماره نامه موضوع) یانامه یط یجمهور استیر محترم اول معاون

 نیا در. است نموده ابالغ دولت أتیه یاعضا به را ستیز طیمح یکل یهااستیس یاجرا( 9/00/0935

 هااستیس یاجرا شیپا ،یاتیعمل یهابرنامه ها،شاخص نیتدو مسئول ستیز طیمح حفاظت سازمان نامه

 با هاییکارگروه لیتشك به موظف نیهمچن و شده دولت به ماههشش فواصل در یادوار یهاگزارش ارائه و

 یهابرنامه راه، نقشه الزم، یهاخصشا نیتدو منظوربه استیس هر یمجر و مسئول یهادستگاه تیعضو

 و است دهیگرد( رانیوز اتیه عندالزوم) ستیز طیمح یعال یشورا در بیتصو جهت آن ارائه و یاتیعمل

 .هستند هااستیس قیدق یاجرا جهت مذکور سازمان با یهمكار به موظف ییاجرا یهادستگاه هیکل

 .... و پژوهشی زمراک ها،دانشگاه به  سبز مدیریت دستورالعمل ابالغ

 در اینامه طی فناوری و علم هایپارک و پژوهشی مراکز ها،دانشگاه در سبز مدیریت دستورالعمل

برنامه و مدیریت سازمان فرهنگی و آموزشی امور توسعه محترم معاون مشترک امضای با  01/4/34 تاریخ

 زمراک کلیه به فناوری و تحقیقات م،علو وزارت منابع مدیریت و مالی اداری، محترم معاون و کشور ریزی

 چگونگی به پیوست دو و ماده هفت در دستورالعمل این(. 1 پیوست) است شدهابالغ متبوع وزارت به وابسته

 (.9 پیوست) دارد اشاره سبز مدیریت هایشاخص نمودن اجرایی و ساختار ایجاد

 تعاریف

 ارآمدک و مؤثر یریکارگبه با سازمان در یستز محیط حفظ و مواد انرژی، مصرف مدیریت  :سبز تیریمد-

 اهداف به لین جهت هاآن تیهدا منظوربه یزریبرنامه و یدهسازمان ،یانسان و یماد منابع یتمام

 ؛یطیمحستیز

 

  سبز یبرداربهرهو  یطیمحستیزمدیریت  
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 سبز یبرداربهرهو  یطیمحستیزمدیریت 

شاخص دانشگاه سبز است دربردارنده  نیترمهمبز که س یبرداربهرهو  یطیمحستیزمدیریت 

مصرف انرژی ،  یسازنهیبهاعم از تولید انرژی از منابع انرژی تجدید پذیر،  یطیمحستیز یهاتیفعال

 است. سبز ونقلحملمدیریت آب، مدیریت پساب و مدیریت پسماند، ساختمان سبز و 

دیریت مصرف انرژی شامل استفاده از منابع انرژی های مدر حوزه شدهانجامدر بخش حاضر، اقدامات 

 یهاستمیسمصرف انرژی در بردارنده کنترل سیستم روشنایی و برق کنترل  یسازنهیبهتجدید پذیر، و 

 قرار خواهد گرفت. یموردبررس  هاآنحرارتی و برودتی و کنترل تجهیزات و نحوه استفاده از 

 انرژی مصرف. مدیریت 0

 انرژی تجدید پذیر ژی از منابع.تولید انر0 .0

 دیتجد هایانرژی منابع ترینعمده از یسوخت لیپ و تودهستیز ،ییگرمانیزم باد، خورشیدی، انرژی

تجدید پذیر  هایانرژی از استفاده منظوربه باالیی پتانسیلاز  که است مناطقی ازجمله ایران هستند. ریپذ

 یشمال عرض درجه 51 تا 14 یمدارها بین در ایران کشور ست.برخوردار ا بادی و خورشیدی انرژی ژهیوبه

 سال در مترمربع بر ساعت کیلووات 1111 تا 0811 بین ایران در یخورشید تابش میزان و است قرارگرفته

 .است شدهزده تخمین

 یباد هاینیتورب از یبرداربهره گسترش جهت یمناسب بستر ز،یبادخ مناطق وجود به توجه با رانیا در

 یقتصادا ازلحاظ کشور یباد استحصال قابل یانرژ زانیم گرفته صورت یهاینیبشیپ هیبر پا .است فراهم

 یهاروگاهین احداث ٔنهیدرزم کشور توجهقابل لیپتانس دیمؤ که شودیم زده نیتخم مگاوات 08111 بربالغ

  .است یباد

 ودهنب یخاص طیو شرا زمان فصل، به ودمحد ریپذ دیتجد یهایانرژ ریسا برخالف ییگرمانیزم یانرژ 

 معادل نیزم پوسته یفوقان لومتریک 00 در شدهرهیذخ یحرارت یانرژ. است یبرداربهره قابل وقفه بدونو 

 . است امروز جهان شدهشناخته و گاز نفت منابع از آمدهدستبه یانرژ کل برابر هزارپنجاه

  در حوزه تولید انرژی از منابع تجدید پذیر  هادانشگاهوی مطالعه اقدامات صورت پذیرفته از س منظوربه
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 ایشان در ادامه آمده است:اقدامات گزیده 

 تجدید پذیر هایدر حوزه استفاده از انرژی شدهانجام اقدامات نام دستگاه

 اراک دانشگاه

لوله 51 یاپروانه آبگرمكن دستگاه 3 نصبو  یدیخورش آبگرمكن نصب

 ؛الله ساختمان و ییرضا دیشه خوابگاه در یا

جویی در مصرف گاز از طریق نصب صرفه مترمكعب541حصول 

 های خورشیدی؛آبگرمكن

 وات؛04111پانل خورشیدی با توان  14اجرای پایلوت نصب 

 ؛لوواتیک 91با توان تولید  ربكسیگطراحی و ساخت توربین بادی بدون 

 ؛یمرکز کتابخانه ختمانسا در یدیخورش آبگرمكن از استفاده بناب دانشگاه

 ؛پیپا تیال سامانه و )تجمیع کننده( خورشیدیکلكتور دانشگاه تهران

 یلیتکم التیتحص دانشگاه

 شرفتهیپ یفناور و یصنعت

 01(كییفتوولتا) یدیخورش کوچك اسیمق روگاهین یاندازراه و نصب

 ؛یلوواتیک

 یلیتکم التیتحص دانشگاه

 زنجان هیپا علوم

 ؛یلوواتیک 011 یدیخورش برق دیتول گذارهیسرما با قرارداد انعقاد

 ییروشنا نیتأم یبرا یباطر و فتوسل با محوطه یهاچراغ از استفاده

 ؛پسران خوابگاه به یدسترس ریمس

 ؛شبكه به متصل یلوواتیک 01 یباد روگاهین یاندازراه

 یلیاردب محقق دانشگاه
 یلیاردب محقق دانشگاه یدیخورش برق روگاهین یاندازراه و برآورد مطالعه

 ؛دانشگاه تیسا داخل در لوواتیک 111 تیظرف به

 گناباد یعال آموزش مجتمع
 ؛ایاالنبخاتم خوابگاه در تخت یدیخورش یهاکن آبگرم عدد  15 نصب

 ؛یلوواتیک011 یدیخورش روگاهین جادیا طرح

 کاشمر یعال آموزش مرکز
 ی؛وواتلیک11 یدیخورش روگاهین احداث پروانه افتیدر

 ؛محوطه ازیموردن ییروشنا نیتأم جهت یدیخورش یپروژکتورها نصب
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 تجدید پذیر هایدر حوزه استفاده از انرژی شدهانجام اقدامات نام دستگاه

 وسیساوون نوع از( VAWT) یعمود محور یباد نیتورب ساخت طرح

 هالیاتومب حرکت از یناش یباد یانرژ از یكیالكتر یانرژ استحصال جهت

 ؛یمرتض دیس بلوار در

 شهرضا یعال آموزش مرکز
 یهاساختمان از یكیدر برق نیأمت جهت یدیخورش پنل از استفاده

 ؛مرکز

 یرساناطالع  یامنطقه مرکز

 یفناور و علوم

 ییتوانا با( فتوولتائیك)یخورشید یهاپنل یاندازراه و نصب پروژه

 درصد انرژی برق؛ 14 تا 11 نیتأمجهت  کیلووات 011 تولید

 ؛یدیخورش یها پنل و هاآبگرمكن نصب و اجرا ریمالدانشگاه 

 هرمزگان هدانشگا

 ؛یلوواتیک 41 یدیخورش روگاهین احداث

 سیپرد یمهمانسراها و هاخوابگاه در یدیخورش یهاآبگرمكن از استفاده

 ؛دانشگاه

 ؛محوطه ییروشنا یبرا وات 011 یدیخورش چراغ از استفاده

 تهران هنر دانشگاه
 یهایروانیش یرو بر یدیخورش یانرژ تیسا جادیا یریگیپ و مطالعه

 ؛کرج سیپرد و یمل باغ سیپرد

( عج)عصریول دانشگاه

 رفسنجان

 ؛دانشگاه یمرکز سازمان در یدیخورش یانرژ لوواتیک 41 دیتول

 ؛یاصل سیپرد در( CIGS) دیجد نسل یدیخورش پنل لوواتیک 9 نصب

 الزهرا دانشگاه
 ؛یدیخورش یهالتیاسپ از استفاده

 ؛یدیخورش یهاپنل از استفاده

 فارسجیخلدانشگاه 

 های خورشیدی ساختمان دانشكده علوم پایه؛پنل

روشنایی محوطه  منظوربههای خورشیدی متحرک استفاده از پنل

 ؛سازمان مرکزی دانشگاه

 ،های برقیآبگرمكن یجابه خورشیدی آبگرمكنجایگزینی 
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 تجدید پذیر هایدر حوزه استفاده از انرژی شدهانجام اقدامات نام دستگاه

 و یکشاورز علوم دانشگاه

 گرگان یعیطب منابع

 با باغ محوطه سبز یفضا ییروشنا جهت الزم یهارساختیز یاجرا

 ؛یدیخورش یهاسلول

 فادهاست با دانشگاه اماکن یپارک و یابانیخ یهاچراغ جهت فتوسل نصب

 ؛ (پسران خوابگاه نمونه پروژه) مصرفکم فوق یهاالمپ از

 دیشه سیپرد در یدیخورش یپارک یهاچراغ از یشیآزما استفاده

 ؛ (دانشگاه یمرکز سازمان یهامحوطه نمونه پروژه) یبهشت

 مشهد یفردوس دانشگاه

 ؛یلوواتیک111 یدیخورش روگاهین احداث

 ؛یکشاورز دانشكدهدر  یدیخورش شارژر از یبرداربهره و ساخت

 ؛یدیخورش ابیرد به مجهز آفتابگردان المان از یبرداربهره و ساخت

 سیپرد یهاابانیخ ییراهنما یهاچراغ در یدیخورش یانرژ از استفاده

 ؛دانشگاه

 ؛مشهد یفردوس دانشگاه یگاودار در وگازیبا روگاهین احداث روژهپ انجام

 قم دانشگاه
 سازمان ساختمان ییروشنا نیتأم جهت یدیخورش یانرژ از استفاده

 کیلوواتی؛ 01 یال کیلوواتی 5 حدود روزانه دیتول تیظرف با یمرکز

 ی؛لوواتیک 4 برق دیتول یدیخورش سامانه یاندازراه و نصب و هیته کردستان دانشگاه

 گلستان دانشگاه
 دهدانشك تا سیپرد تیسا یورود از یدیخورش یپروژکتورها از استفاده

 ؛تعاون

 لرستان دانشگاه
 سیسروسلف یمصرف رقب نیتأم منظوربه یدیخورش یها پنل احداث

 آزمایشی؛ صورتبه یمرکز

 ؛ییگرمانیزمپروژه  شیرازصنعتی دانشگاه 

 سینا یبوعل دانشگاه
 گرم آب نیتأم جهت خورشیدی گرم آب سیستم اجرای و حیطرا

 ؛دانشگاه یادار یفضا از یبخش در مصرفی
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 تجدید پذیر هایدر حوزه استفاده از انرژی شدهانجام اقدامات نام دستگاه

 کرمان باهنر دیشه دانشگاه

 یهاپنل از استفاده با یلوواتیک 11 یدیخورش روگاهین احداث

 ؛كییفتوولتا

 ؛یدیخورش کننیریشآب

 ؛وهمیآب ظیتغل یدیخورش سامانه

خوابگاه از بلوک دو بامپشت در یدیخورش کن آبگرم ستمیس از استفاده

 ؛ییدانشجو یها

 جانیآذربا یمدن دیشه
 هایکارگاه ساختمان بامپشت در یلوواتیک 9 یدیخورش هایپنل نصب

 ؛یفن

 ؛ییگرمانیزمپروژه  دانشگاه سمنان

 اراک یصنعت
 یدیخورش یانرژ از یریگبهره با یدیخورش درخت نصب و ساخت

 ؛کارا یصنعت دانشگاه

 اصفهان یصنعت

 ؛یلوواتیک 11 تیظرف به یدیخورش روگاهین احداث

در  تریل تیظرف 011،111ی به دیخورش آبگرمكن یهاستمیس توسعه

 ؛31سال 

 ؛یلوواتیک 4 یدیخورش یسامانه از یبرداربهره قوچان یصنعت

 کرمانشاه یصنعت
 آب از یتوجهقابل بخش نیتأم یبرا یدیخورش یهاآبگرمكن نصب

 ؛یمصرف گرم

 یروانینوش یصنعت دانشگاه

 بابل

 4 توان با رقب دیتول (یباد نیتورب و كیفتوولتائ)د یبریه ستمیس نصب

 ؛لوواتیک

 منابع و یکشاورز علوم

 یسار یعیطب
 ؛داربكال جنگل در دیخورش پنل یاجرا
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 تجدید پذیر هایدر حوزه استفاده از انرژی شدهانجام اقدامات نام دستگاه

 یلیتکم التیتحص دانشگاه

 شرفتهیپ یفناور و یصنعت

 ؛لوواتیک 01 پنل فتوولتائیك به ظرفیت نصب

 ؛ییدانشجو یهاخوابگاه یدیخورش یهاگرمكن آب

 ؛متصل به شبكه یلوواتیک 01 یباد روگاهین یاندازراه

 زنجان دانشگاه
 1 زانیم دانشگاه در كیفتوولتائ روگاهین یاجرا نامهموافقت میتنظ

 ؛دانشگاه مساحت هكتار 04ی در مگاوات

 یراز دانشگاه

 یاسم توانبا  یراز دانشگاه سیپرد در كیلتائفتوو یهاسلول از استفاده

 ت؛وا 141 توان با ستالیکر یپل یدیخورش پانل 85 تعداد با لوواتیک 10

 هنر دانشكده برق از یقسمت دیتول یبرا کیلوواتی 4 باد نیتورب از استفاده

 ؛یمعمار و

 سیپرد در یمصرف گرم آب دیتول یبرا یدیخورش کن آبگرم ساخت

 ؛بستانطاق

 

 شهید باهنر کرمان نشگاهدا 

 خورشیدی کننیریشآب -

 یحرارت پمپ به مجهز ییزدارطوبت-یزنرطوبت نوع یدیخورش کننیریشآب

 

 دانشگاه شهید باهنر کرمان-یدیخورش کننیریشآب دستگاه كیشمات-1 یرتصو
-  
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 دانشگاه شهید باهنر کرمان-شیدیخور کننیریشآباجزای  -0 جدول

 شورآبمخزن  .0

 پمپ آب .1

 یرطوبت زنشور به محفظه آب یورود .9

 یدیخورش جمع کننده .5

 یرطوبت زنمحفظه  .4

 دمنده .5

 یکمپرسور پمپ حرارت .1

 یچگالنده پمپ حرارت .8

 یپمپ حرارت لتریف .3

 یپمپ حرارت نییلوله مو .01

 یپمپ حرارت رکنندهیتبخ .00

سامانه چگالنده  چیلوله مارپ .01

 (ییازدرطوبت)

 مخزن آب سرد چگالنده .09

 نیریمخزن آب ش .05

 هوا یلوله خروج .04

 یمبدل حرارت .05

 شورآب یخروج .01

 یشاس .08
 

 ،یافتاده و پس از عبور از مبدل حرارت انیتوسط پمپ آب از مخزن به جر شورآبروش انجام کار سامانه: 

ه صفح کننده جمعصفحه جاذب نور در  ییروسطح یباال ع،یلوله توز یبر رو شدهنصب هاینازل قیاز طر

 پس از عبور از شورآباز  ی. بخششودیم دهیپاش دهد،یم لیرا تشك یکه واحد رطوبت زن یدیتخت خورش

تا دوباره وارد  شودیخارج م یزن رطوبتواحد  نییآن از پا ماندهیو باق ریسطح گرم جاذب نور، تبخ یور

 .گردد شورآبمخزن 

 یدمنده به حرکت درآمده و پس از عبور از رو هوا توسط انیهمراه با جر شورآب ریبخار حاصل از تبخ

 ییزداواحد رطوبت وارد ،یداخل مبدل حرارت شورآب انیخود به جر یاز انرژ یو انتقال بخش یمبدل حرارت

به واحد رطوبت  یورود شورآب شگرمایشیو پ یمرطوب عبور یهوا یکار موجب کاهش دما نی. اشودیم

 کننده رهیذخ عنوانبهاز آب،  یکه در داخل مخزن شدهلیتشك یچیده از لوله مارپ. چگالنگرددیم یزن

 است. قرارگرفتهحرارت، 

ب چگالنده، موج هایلوله و آب کردن سردتا با  شدهنصب یپمپ حرارت رکنندهیتبخ نیمخزن همچن نیدر ا

متصل  نیریمخزن آب شچگالنده به  چیلوله مارپ یهوا گردد. انتها انیموجود در جر بخارآبچگالش 

 یمتصل شده به ورود نیریکه به مخزن آب ش یاقسمت، توسط لوله نیاست. هوا پس از عبور از ا دهیگرد

 .شودیم یزن رطوبتوارد بخش  ،یحرارت مپچگالنده پ یو پس از عبور از رو گرددیبازمسامانه 
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لنده، قبل از ورود هوا به واحد مرطوب در واحد چگا یهوا انیشده از جرحرارت گرفته ب،یترت نیبه ا

 ازینموردبرق  نیتأم منظوربه. شودیدوباره به آن برگردانده م ،یتوسط چگالنده پمپ حرارت ،یزن رطوبت

بكه مستقل از ش كیسامانه فتوولتائ كی ،ی، دمنده و کمپرسور پمپ حرارتآب پمپمثل  ییهابخش یبرا

 .دینصب گرد شدههساخت یدیخورش کننیریشآبدر کنار  ،یبرق شهر

 

 

 کرمان باهنر دیشه دانشگاه- یدیخورش کننیریشآب دستگاه -9 ریتصو

 

کند.  دیتول شورآبدر روز، آب مقطر از  تریل 01دستگاه قادر است به طور متوسط حدود  نیا نتیجه پروژه:

 است. دهیسال برآورد گرد 1/3آن حدود  هیدوره بازگشت سرما

 

 وهیمآبسامانه خورشیدی تغلیظ  -

 است: شدهلیتشكاز اجزا زیر  وهیمآبسامانه خورشیدی تغلیظ 

 خورشیدی صفحه تخت کننده جمع -

 میوهآبمحفظه تغلیظ  -

 میوهآبمجموعه پمپ و نازل پاشش  -

 بستر مایع جاذب رطوبت -
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 سامانه احیا مایع جاذب رطوبت -

 دمنده -

 پنل فتوولتائیك -

 سنجرطوبتحسگرهای  -

 رهای دماحسگ -

 
 کرمان باهنر دیشه دانشگاه -وهیمآب ظیتغل یدیخورش سامانه كیشمات -5 ریتصو

با قرار گرفتن سامانه در برابر تابش خورشید، دمنده جریان هوا را به گردش  نحوه کار سامانه:

گرم شده توسط جمع  یشد. هواخورشیدی گرم خواهد  کننده جمع. جریان هوا پس از ورود به آوردیدرم

ه و پمپ آن را ب قرارگرفتهدرون محفظه تغلیظ  وهیمآبشود. در این مرحله کننده وارد محفظه تغلیظ می

 را در وهیمآب ی گرم به ذرات آن تبخیرو برخورد هوا وهیمآبکند. با پاشش سمت نازل پاشش هدایت می

ارد و و شدهخارجبی باال و دما پایین از محفظه تغلیظ پی خواهد داشت. به این ترتیب هوا با رطوبت نس

 شدهاستفادهجاذب رطوبت  عنوانبهشود. در این سامانه از مایع کلراید کلسیم مخزن جاذب رطوبت می

است. کلراید کلسیم تمایل دارد با محیط اطراف خود به تعادل برسد و به همین دلیل رطوبت محیط اطراف 

از گذشت زمان مایع جاذب رطوبت به اشباع رسیده و قابلیت جذب رطوبت در  کند. پسخود را جذب می

سامانه احیا مایع جاذب رطوبت کارایی مایع جاذب رطوبت کاهش  یریکارگبهکند. با آن کاهش پیدا می

ی جاذب هدایت کرده و مایع برای به تعادل رسیدن با محیط کند. پمپ مایع جاذب را بروی صفحهپیدا نمی

ف، رطوبت خود را به محیط داده و مقداری از گرما محیط را جذب کرده و دوباره توسط نازل به داخل اطرا

تغلیظ خواهد شد. توسط پنل  وهیمآبشود. با تكرار این فرایند در یك سیكل بسته، مخزن تزریق می
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داخل باتری ذخیره و در  دشدهیتولو مایع جاذب  وهیمآبدر دمنده، پمپ  مورداستفادهفتوولتائیك انرژی 

 شود.می

 
 دانشگاه شهید باهنر کرمان-یدیخورش وهیمآب کننده ظیتغل دستگاه-4 ریتصو

 مزایای تغلیظ کننده خورشیدی:

o  میوهآبجهت تولید کنسانتره  و دوستدار محیط زیست پذیر تجدیداستفاده از انرژی 

o  نرژی خارجیبدون مصرف ا میوهآبتولید کنسانتره 

o  تولیدشده میوهآبکاهش هزینه کنسانتره 

o  شیمیایی وبدون تغییر در خواص فیزیك  میوهآبتولید کنسانتره 

o  ،و اتیلن جهت افزایش ســرعت  اکســیددیکربنقابلیت اســتفاده از گازهای حامل نیتروژن

 میوهآب شیمیایی و فرایند و کاهش تغییر در خواص فیزیك

 اراک دانشگاه 

 مکن خورشیدینصب آبگر -

بنام الله و خوابگاه شهید رضایی مجهز به آبگرمكن  0های سلف شماره واحد از ساختمان 1در دانشگاه اراک 

خورشیدی هستند. خوابگاه شهید رضایی واقع در پردیس سردشت دانشگاه اراک، مجهز به آبگرمكن 
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رفی آب گرم مص شیگرماشیپ عنوانبه. این سیستم استآب گرم مصرفی  شیگرماشیپخورشیدی جهت 

بازدید در چند زمان بهداشتی( خوابگاه عمل نموده که با  یهاسیسروها و ، آشپزخانههاحمام)آب گرم 

دستگاه  3درجه مشاهده گردید. تعداد  51دمای آب تحویلی این سیستم به منابع کوئلی خوابگاه حدود 

به همراه یك منبع انبساط،  هستند یاشهیش عدد تیوب 11شامل  هرکدامکه  یاپروانهآبگرمكن خورشیدی 

لیتری، تابلو کنترل و موتورپمپ مجموعه آبگرمكن خورشیدی خوابگاه را تشكیل  1111 یك منبع کوئلی

درصد مصرف برق در نیم سال  1ساعت معادل  لوواتیک 95981کاهش از مزایای این سیستم،  دهند.می

در نیم  درصدی مصرف گاز 4/08معادل  مترمكعب 000841کاهش و  35 نسبت به نیم سال اول 31اول 

 .باشدیم 35نسبت به نیم سال اول  31ل اول سا

 

 دانشگاه اراک -ییرضا دیشه خوابگاه خورشیدی آبگرمكن مشخصات -1 جدول

 دانشگاه اراک نام دستگاه

 آبگرمكن خورشیدی خوابگاه شهید رضایی نام پروژه

هحجم دستگا یالوله 51 یاپروانهآبگرمكن دستگاه  3   

 0934 سال شروع

 0931 سال پایان

ییجوصرفهدرصد  درصد انرژی مصرفی برای تولید آب گرم 11حدود    

ییجوصرفهمقدار  مترمكعب گاز طبیعی در سال 01111   

نه سالکمتر از  زمان بازگشت سرمایه  
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 دانشگاه اراک-ییرضا دیشه خوابگاه بام یرو بر شدهنصب نآبگرمك-5 ریتصو

 

 اراک دانشگاه - 31-34های در نیمسال گاز مصارف زانیم-0 نمودار

 ییجوصرفه مترمكعب گاز طبیعی در سال 01111نتیجه پروژه: با اجرای سیستم آبگرمكن خورشیدی، 

 حاصل خواهد شد.
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 دانشگاه تهران 

 تجمیع کننده خورشیدی )کلکتور خورشیدی( با روشنایی نیتأم -

 یهاشكدهدان کامپیوتر و برق مهندسی دانشكدۀ تئاتریآمف و کامپیوتر مرکز ییروشنا نیتأمتاکنون 

 دش مقرر روز، طی در انرژی در یجوئصرفه منظوربه. است بوده الكتریكی صورتبه تهران دانشگاه فنی

 نور از مستقیم استفاده با یعنی خورشیدی یهالوله یا پایپ سوالر سامانه طریق زا فضا دو این ییروشنا

 شتملم سوالرپایپ سامانۀ. شود انجام( الكتریكی ییروشنا عالوهبه خورشیدی یهاسلول با نه و) خورشید

 و تیكنواخ پخش امكان با کانال خروجی باالخره و هاکانال این ورودی گنبد خورشیدی، یهاکانال بر

 شامل موارد زیر است: پروژه این طراحی اصلی مراحل اساس این بر. است نور شدت کنترل

 حداکثر به دستیابی منظوربه هاآن هندسه و هاورقه جنس نظرازنقطه خورشیدی یهاکانال طراحی: 0

 خورشید ییروشنا اتالف حداقل و انعكاس

 روز از زمانی بازۀ بیشترین در هاکانال خلدا به خورشید نور هدایت برای ورودی گنید طراحی :1

 اصول اساس بر تئاتریآمف سقف در خروجی کانال جایابیو  خورشیدی یهاکانال خروجی طراحی :9

 بسته فضاهای ییروشنا

 

 دانشگاه تهران –سامانه کلكتور خورشیدی  -1 ریتصو

 و هاشیهما برای اغلب که دانشكده تئاتریآمف انرژی مصرف پروژه، کامل اجرا از پس نتیجه پروژه: 

 میزان به کمدست سال فصول اکثر در و روز ساعات در ،است مورداستفاده تیپرجمع درس یهاکالس

 .ابدییم کاهش درصد 41
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 شیراز صنعتی دانشگاه 

 ییگرمانیزمسیستم  -

وزیع هوای مطبوع داخل هر بخش ، سرمایش، فیلتر کردن هوای مصرفی و تشگرمای حرارت یهاپمپ

احتراق در سامانه  گونهچیهو  شودیم نیتأماز زمین  ازیموردندر زمان گرمایش حرارت  .دارندعهدهرا به 

خواهد یافت. در  یتوجهقابل، کیفیت هوای داخل ساختمان بهبود ییجوصرفهوجود ندارد. لذا عالوه بر 

تا دمای  کندیم یآورجمعو گرمای فضای داخلی را زمان سرمایش، پمپ حرارت برعكس عمل نموده 

ی برا توانیمو بخش دیگر را  شودیمدر زمین ذخیره  شدهیآورجمعآسایش به دست آید. بخشی از انرژی 

حرارت در سقف کاذب نصب  یهاپمپتولید آب گرم مصرفی و یا سایر موارد به کار گرفت. برای این پروژه، 

ب و نیازی به نص شودیمتوزیع منتقل  یهاچهیدرتوسط یك کانال به  دشدهیلتوو هوای مطبوع  شوندیم

 سامانه توزیع جداگانه برای هوای تازه نیست.

 شیراز صنعتی دانشگاه -ییگرمانیزممشخصات پروژه -9 جدول

 حجم عملیات
 در مصرف گاز ییجوصرفه

 )مترمکعب در سال(

ق بر در مصرف ییجوصرفه

 )کیلووات ساعت در سال(

 105599 98915 کیلوواتی 0151توان حرارتی تولیدی 

 

 

 شیراز صنعتی دانشگاه-پروژه زمین گرمایی-8 ریتصو

در  ژول گایگ 1001 با توجه به اینكه، انرژی موردنیاز ساختمان برای گرمایش و سرمایش نتیجه پروژه:

 0410نسبت به سامانه سنتی معادل  ییجوصرفهمیزان از این سامانه  یبرداربهره با سال منظور شده است،
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مگاوات ساعت برق( است  054مترمكعب گاز و کاهش بیش از  918889در سال )حذف مصرف  ژول گایگ

 .گرددیمکربن  دیاکسیدتن آالینده  10که منجر به حذف بیش از 

 

 دانشگاه سمنان 

 ییگرمانیزمسیستم  -

 

 دانشگاه سمنان -ییگرمانیزممشخصات پروژه  -5 ولجد

 حجم عملیات
 در مصرف گاز ییجوصرفه

 )مترمکعب در سال(

برق  در مصرف ییجوصرفه

 )کیلووات ساعت در سال(

 01111 9111 تن تبرید 18

 

 

 دانشگاه سمنان-پروژه زمین گرمایی - 3 ریتصو

ساختمان اداری پارک علم و فناوری پروژه در  ییگرمانیزمسیستم  از یبرداربهرهبا نتیجه پروژه: 

کیلووات  01111 ،گردیده است یزیرطرحمصارف انرژی  یسازنهیبهرویكرد  ا بادانشگاه سمنان که از ابتد

 .شودیم ییجوصرفهدر مصرف برق 
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 مرکز آموزش عالی کاشمر 

 حورتوربین بادی عمود م -

 

از نوع ساوونیوس جهت استحصال انرژی الكتریكی  (VAWTطرح ساخت توربین بادی محور عمودی )

 ها در بلوار سید مرتضی، توسط محققان مرکز آموزش عالی کاشمر.از انرژی بادی ناشی از حرکت اتومبیل

 

 

 
 

 کاشمر یعال آموزش مرکز -وسیساوون یافق محور یباد نیتورب ساخت طرح-01 ریتصو
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 دانشگاه زابل 

 توربین بادی -

 واتکیلو 51به  11عه توربین بادی از توس

 

 توربین بادی دانشگاه زابل -00 ریتصو

 دانشگاه زابل -منتج از استفاده از توربین بادی ییجوصرفهمیزان  -4 جدول

 برق )کیلووات ساعت در سال( در مصرف ییجوصرفه حجم عملیات

 041581 یلوواتیک 51توربین بادی 

 

روزه مكان مناسبی برای تجهیز  011سیستان به دلیل شرایط آب و هوایی و وجود بادهای  یمنطقه

یك ین بادی هیدرولدر همین راستا اولین نمونه تورب .بهینه از انرژی آن است یاستفادهبادی و  یهانیتورب

 .شد یاندازراهدر دانشگاه زابل 

با افزایش که  کندیموات برق تولید کیلو 19یك ساعت حداکثر  حال حاضر دراین دستگاه نتیجه پروژه: 

 .شودیم ییجوصرفهکیلووات ساعت در مصرف برق  541111توان آن، ساالنه 
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 مصرف انرژی یسازنهیبه .0. 0

 تمسیس کنترل یهاشاخه در مصرف یالگو اصالح و تیریمد باهدف یانرژ رفمص یسازنهیبه اقدامات

 آن از استفاده نحوه و یادار زاتیتجه و کنترل مطبوع هیو تهو یبرودت ،یحرارت ستمیس کنترل ،ییروشنا

 ها است.دانشگاه نیا در

 سیستم روشنایی و برق مصرفی کنترل .0. 0. 0

 المپ عنو از مصرف یالگو رییتغ برق، مصرف یسازنهیبه ،نهیزم نیا در هادانشگاه اقدامات نیترمتداول

 هوشمند زین و یرضروریغ زاتیتجه و کاهش LED و مصرفکم یهاالمپ به پرمصرف و فلورسنت ،یارشته

 یفضاها و هادانشكده داخل یهاچراغ کردن خاموش و یزیربرنامه جهت ییروشنا یهاستمیس یساز

 محوطه یهاچراغ کردن خاموش و روشن جهت معابر ییروشنا یهاستمیس نکرد سنسور دار ،یادار

 یاصالح اقدامات انجام و یبررس ل،یتحل ،یانرژ مصرف شیپا منظوربه یفرع یکنتورها نصب و دانشگاه

 گردد:که به برخی از اقدامات در ذیل اشاره می است شدهگزارش

 ستم روشنایی و برق مصرفیدر حوزه کنترل سی شدهانجاماقدامات  نام دستگاه

 دانشگاه اراک

نصب بانك خازن برای خوابگاه الزهرا و امیرکبیر و اصالح و تعمیر 

 موجود؛خازنی  یهابانك

 ؛در محوطه دانشگاه مصرفکمجایگزینی و استفاده از پروژکتورهای 

 دانشگاه الزهرا

 ؛داالحداثیجداستفاده حداکثری از نور طبیعی در ساختمان 

 ؛سیستم روشناییاصالح 

ماهه اول سال  3ر دمصرف برق  کیلوواتی 511815حصول کاهش 

 35ماهه اول سال  3به نسبت ، 31

دانشگاه آیه ا... العظمی 

 ره() یبروجرد

 ؛از روشنایی طبیعی یریگبهرهکاهش استفاده از نور مصنوعی و  

 ؛اصالح سیستم روشنایی
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 ستم روشنایی و برق مصرفیدر حوزه کنترل سی شدهانجاماقدامات  نام دستگاه

در برخی فضاهای  مجهز به حسگرهای حرکتی یهاچراغاستفاده از 

 ؛عمومی

 ؛اصالح سیستم روشنایی قائنات بزرگمهر

 دانشگاه بناب

 یهاگاهدستبا استفاده از  نور آزمودناصالح سیستم روشنایی و اقدام به 

 ؛یریگاندازهسنجش و 

استفاده از سنسورهای روشنایی در تمامی اماکن عمومی و 

 ؛های بهداشتیسرویس

با حداقل  ا استفاده از موتورهای گیرلسطراحی و اجرای آسانسورها ب

 ؛VVVF ویدرامصرف انرژی و تابلوهای 

 دانشگاه بوعلی سینا

سوئیچ هوشمند هتلی یا کلید طراحی و ساخت سیستم پاور 

 جهت اجرای یزیربرنامهدر مصرف انرژی توسط دانشگاه و  ییجوصرفه

 ؛خوابگاه و رفاهی آموزشی، فضاهای اداری، آن در

 ژی الكتریكی دانشكده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا؛ممیزی انر

 ؛اصالح سیستم روشنایی

در استفاده از حیاط مرکزی و نورگیرهای مرکزی و جانمایی مناسب 

در پردیس دانشگاه جهت استفاده  داالحداثیجد یهاساختمان

 ؛یعیطب نورحداکثری از 

 وهایز راهردر بخشی ا دار سنسورهوشمند و  یهاالمپاستفاده از 

 فضای اداری دانشگاه؛

 دانشگاه تبریز
 ؛برق مصرف دهندهکاهش لوازم از استفاده

 ؛اصالح سیستم روشنایی
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 ستم روشنایی و برق مصرفیدر حوزه کنترل سی شدهانجاماقدامات  نام دستگاه

 جهت برق یهاپست یتمام یخازن بانك یتابلوها میتنظ و ریتعم

 ؛ویراکت توان کاهش

 ؛هاخوابگاه و دانشگاه در یمصرف برق یکنتورها شیپا و کنترل

اداره توزیع برق جهت کاهش مصرف  میلیون تومانی 05کسب جایزه 

 31برق در پیك تابستان 

دانشگاه تحصیالت تکمیلی 

 علوم پایه زنجان

 ؛اصالح سیستم روشنایی

 ؛کنترل نور یهاستمیساستفاده از فتوسل و 

استفاده حداکثری از نور طبیعی با طراحی بهینه و استفاده از 

 ؛هاهای با ابعاد مناسب در ساختمانپنجره

گاه تحصیالت تکمیلی دانش

 پیشرفته یفناور وصنعتی 
 ؛اصالح سیستم روشنایی

 دانشگاه تربیت مدرس

ارک پ گانهسه یهاسیپردروشنایی  یهاستمیساستفاده از فتوسل در 

 ؛علم و فناوری

 ؛اصالح سیستم روشنایی

 دانشگاه تهران

مصرف برق )تایمر، دیمر سنسور حضور  دهندهکاهشاستفاده از لوازم 

 ؛سنسور حرکت( در فضاهای مناسب و

 ؛اصالح سیستم روشنایی

 دانشگاه جیرفت
 یهاساختمانبی.ام.اس در سیستم جدید مدیریت هوشمند ساختمان 

 ؛داالحداثیجد

 شاپوریجنددانشگاه 

 ؛نجومی در تابلوهای برق محوطه نصب فتوسل

 اصالح سیستم روشنایی؛

 ؛تابلو برق 5 جهت نصب بانك خازنی
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 ستم روشنایی و برق مصرفیدر حوزه کنترل سی شدهانجاماقدامات  نام دستگاه

 فارسجیخل دانشگاه

 اصالح سیستم روشنایی؛

 ؛"سامانه پایش مصرف برق" یاندازراه

 ؛برق داخلی دانشگاه یهاپستاجرای تابلو خازن 

در مصرف برق در شش ماه  ییجوصرفه لوواتیک 0441111حصول 

 ؛35نسبت به سال  31نخست سال 

 دانشگاه دامغان

 ؛اصالح سیستم روشنایی

 ؛راکتیو بار کاهش وف برق جهت کاهش مصر خازن تابلونصب 

 ؛ههای ویژنوری در موقعیت یهاکنندهکنترل و میتنظ سنسورنصب 

انشگاه د توسعه وبرق کمپكت با توجه به چیدمان  پست تعدادافزایش 

 ؛کاهش اتالف شبكه برق منظوربه

علوم کشاورزی و منابع  دانشگاه

 طبیعی ساری
 ؛گاهبرق دانش یهاپستتهیه و نصب بانك خازن در 

 دانشگاه رازی کرمانشاه

 

بازرسی و کنترل ادواری و با توجه به الزامات مباحث ملی ساختمان و 

 ؛05111استاندارد ملی ایران به شماره 

 اصالح سیستم روشنایی؛

از ی کاهش مصرف برق در آسانسورها و اجرای راهكارها یسازنهیبه

و تعمیر و  TVFآسانسور از نوع کانتكتور به  یتابلوها رییتغطریق 

 ؛هاآناصالح 

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 اصالح سیستم روشنایی؛

بعضی  یهاالمپنصب سنسور حرکتی جهت روشن و خاموش خودکار 

 ؛هااز ساختمان

 ؛های خازنی جهت حذف توان راکتیوسرویس بانك
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 ؛هاآننوسازی برخی از تابلوهای برق و متعلقات داخل 

 بایجاندانشگاه شهید مدنی آذر

 اصالح سیستم روشنایی؛

شده و پایش  یسپاربرونهای نصب کنتورهای مصرف برق در محل

 ؛میزان مصرف ماهانه

 ؛اصالح سیستم روشنایی دانشگاه صنعتی اراک

 ؛هوشمند سازی سیستم روشنایی در تعامل با نور روز دانشگاه صنعتی کرمانشاه

 ؛اصالح سیستم روشنایی دانشگاه قم

 عالمه طباطباییدانشگاه 
 ؛بهبود سیستم روشنایی

 ؛استفاده از بانك خازنی

 اصالح سیستم روشنایی؛ دانشگاه علم و فناوری مازندران

 دانشگاه شهید بهشتی

 ؛اصالح سیستم روشنایی

ها های دور موتور پمپکنندهگیری از کنترلکاهش برق مصرفی با بهره

 ها؛مانهای تأمین آب ساختكتروپمپ)اینورتر( در ال

 دانشگاه صنعتی قوچان

ارای د یهااتاقاستفاده از نور طبیعی روز در  و اصالح سیستم روشنایی

 ؛نورگیر و طراحی سازه نورگیر در دانشكده جدید یپنجره

حداکثری از  یاستفادهجدید جهت  یهاساختمانطراحی معماری 

 ؛و فضاهای عمومی هااتاقروشنایی طبیعی در 

 ؛اصالح سیستم روشنایی ندانشگاه گلستا

 ؛تهیه و نصب فتوسل های روشنایی محوطه دانشگاه دانشگاه کردستان
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های بهداشتی ای روشنایی داخل راهروها و سرویستهیه و نصب تایمره

 ؛موجود یهاساختمان %94حدود 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 ؛اصالح سیستم روشنایی

تایمر، دیمر سنسور حضور دهنده مصرف برق )استفاده از لوازم کاهش

 ؛و سنسور حرکت( در فضاهای مناسب

 لی جهت کاهش مصرف تجهیزات موتوری؛استفاده از تجهیزات کنتر

در سر راه ورودی موتورها و کمپرسورهای  خازن كرویماستفاده از 

ی مصرفی در انرژ درصد 01کاهش  باچیلرهای تراکمی در موتورخانه 

 هنگام استارت موتورها؛

 ؛دهنده مصرف برقه از لوازم کاهشاستفاد

 ها؛رفی در دانشگاه و خوابگاهکنترل تمامی کنتورهای برق مص

استفاده از تجهیزات کنترلی جهت کاهش مصرف تجهیزات موتوری 

، درایو یا اینورتور در soft starterدر هنگام استارت اولیه مانند 

 ؛موتورخانه

هش کا؛ متناسب با کاربریها در محل ازیموردنشدت روشنایی  محاسبه

های بیرونی روشنایی عمومی در طی روز و اطمینان از خاموشی چراغ

 ؛در طول روز )نصب چشمی(

جهت کاهش  یفشارقوهای رینگ کردن و کنترل بر عملكرد ترانس

 ؛تلفات مصرفی

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 ؛های برقهای خازنی در پستافزایش تعداد بانك

 های خازنی؛نكسرویس و اصالح با

 فرسوده یهاکابلتعویض کابل خطوط هوایی انتقال برق، تعویض 

 ؛خطوط
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 ستم روشنایی و برق مصرفیدر حوزه کنترل سی شدهانجاماقدامات  نام دستگاه

 روی شبكه برق دانشگاه Sectionneurو  Auto recloseنصب 

 ؛ازیموردنارت  یهاچاههای ارت و ایجاد احیای چاه

ای هنجومی برای روشنایی یهاساعتنصب  و اصالح سیستم روشنایی

 ؛هامانساختهای محوطه و هواکش

روی تابلوهای  TDL019 (power line data logger)نصب دستگاه 

 ؛برق فشار ضعیف

 دانشگاه فردوسی مشهد

روشن کردن مولدهای برق در ساعات پیك مصرف برق به جهت کمك 

 ؛برق و پیكسایی نیتأمبه شرکت برق در 

 یهادرباتالف انرژی سرمایشی از  نظارت دقیق بر جلوگیری از

و  كیاتومات یهادرببا نصب پرده هوا و  هادانشكدهو  اهساختمان

 ؛انسانی کنترل

 ؛نصب تجهیزات کنترل و مانیتورینگ تحت وب مصارف برق

آب فضای سبز در ساعات اوج  نیتأمخاموش کردن چاه موتورهای 

 ؛از شرکت برق شدهاعالممصرف 

 یهاراغچو کنترل روشنایی با تایمر نجومی و کنترل تعداد  یزیربرنامه

 صورتبهحضور افراد  تناسببهو محوطه  هاابانیخالزم جهت روشنایی 

 ؛اتوماتیك

 دانشگاه مازندران

نصب کنتور برق در واحدهای مختلف جهت ممیزی و پایش مستمر 

 ؛مصرف برق

 ؛استفاده از بانك خازن جهت کنترل توان راکتیو مدار

 ؛برق دانشگاه یهاپستهوشمند سازی 

تأمین برق  باهدفتجهیزات هوشمند انرژی الكتریكی استفاده از 

به نیازهای مجموعه با امكان سیستم مانیتورینگ  ییپاسخگومطمئن و 

 ؛و بررسی شرایط مختلف شبكه برق یالحظه
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 ؛اصالح سیستم روشنایی مجتمع آموزش عالی گناباد

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 م روشنایی؛اصالح سیست

 ؛ازنی جهت اصالح ضریب قدرت و کاهش میزانهای خنصب بانك

آن کاهش جریان و انرژی الكتریكی مصرفی:  تبعبهمصارف راکتیو و 

در مجتمع خوابگاهی شهید  لوواریک 54 باقدرتنصب بانك خازن )الف

 ؛امینیان

 در مجتمع خوابگاهی ریحانه؛ لوواریک 51 باقدرتنصب بانك خازن  ب(

جهت نصب در  کیلووار 141ازن ج( برنامه اجرایی ساخت بانك خ

 ؛هاکالسساختمان مجتمع 

د( طرح اجرایی توسعه ظرفیت بانك خازن اصالح ضریب قدرت و 

کاهش انرژی الكتریكی مصرفی در مدار توزیع برق پست برق شماره 

 ؛(لوواریک 911به  لوواریک 094 )از 0

 ؛تلووایک 114با ظرفیت  1بانك خازن پست برق شماره  یسازنهیبهه( 

 هویه مطبوعت یهاکوئلفنمدارهای سیستم روشنایی،  یساز هوشمند

جهت کنترل  هاکالسهای ساختمان مجتمع کلیه اطاق یهاپردهو 

 ؛بهینه و متمرکز مصارف الكتریكی

مصرف از قبیل تایمر و سنسور حرکتی  دهندهکاهشاستفاده از لوازم 

 ؛در دانشگاه

 دانشگاه چمران اهواز

 یهاچراغ با فلورسنت یهاچراغ ضیتعوروشنایی با اصالح سیستم 

LED  در برق مصرف کاهش %11 ییجوصرفه زانیمو حصول 

 ؛روزشبانه

 وات؛ 041 مصرفکمچراغ با المپ  13 یاندازراهنصب و  س() معصومهدانشگاه حضرت 
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دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

 طبیعی گرگان

درصدی مصرف انرژی  51اصالح سیستم روشنایی در جهت کاهش 

 ؛در بخش روشنایی

استفاده از سنسور تشخیص حضور افراد، جهت کنترل روشنایی و 

های های فضای عمومی و سرویسخاموش شدن خودکار چراغ

 ؛بهداشتی

جهت کنترل  رکیلووا 041استفاده از بانك خازنی خودکار به ظرفیت 

 ؛و کاهش تلفات شبكه برق داخلی توان راکتیو ساختمان

 و استفاده از بانك خازنی خودکار جهت کنترل توان راکتیو ساختمان

 ؛کاهش تلفات شبكه برق داخلی

 جویی منتج از نصب بانك خازن؛صرفهحصول 

طراحی و ساخت تابلوی کنترل از راه دور مرکزی جهت خاموش یا 

منظور جلوگیری از روشن روشن کردن مصارف روشنایی و برودتی، به

 ؛در موارد غیرضروری و اتالف انرژی هاماندن دستگاه

 ؛دانشگاه یهابرقنصب ساعت نجومی در کل تابلو 

های ال ای دی در چندین مكان دانشگاه جهت نصب پروژکتور و چراغ

 ؛کیلووات ساعت در روز 198جویی برابر صرفه

 ؛از تایمر دیجیتال هوشمند سازی روشنایی محوطه با استفاده

ختمان جهت استفاده حداکثری از طراحی نوین در معماری سا

 ؛ها و فضاهای عمومیروشنایی طبیعی در اتاق

ها جهت به های برق متعدد با توجه به چیدمان ساختماناحداث پست

اهش منظور ککننده بهحداقل رساندن فاصله ترانسفورماتورها تا مصرف

 ؛حداکثری تلفات شبكه برق
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 دانشگاه گلپایگان

 ؛وشناییاصالح سیستم ر

هوشمند سازی سیستم روشنایی بخشی از ساختمان آموزشی با 

 ؛سنسورهای حرکتی

 ؛و کاهش مصرف برق هاساختماناستفاده از روشنایی طبیعی روز در 

 یگذار ریمساصالح سیستم انتقال برق با اجرای کابل کراس لینك و 

 ؛کاهش برق مصرفی منظوربهتوزیع برق 

 مرکز آموزش عالی کاشمر

جرای کنتورهای برق مصرفی مجزا برای ساختمان اداری و ساختمان ا 

 به تعرفه آموزشی؛ هاآنغییر تعرفه ها و تکالس

استفاده از سیستم فتوسل جهت روشنایی فضاهای بیرون  

 ها؛ساختمان

 یرساناطالع یامنطقهمرکز 

 علوم و فناوری
 ؛نصب سنسور جهت کاهش مصرف برق

عج( ) عصریولدانشگاه 

 فسنجانر
 ال.ای.دی؛های مختلف دانشگاه و معابر با ساختمان یهاالمپتعویض 

 دانشگاه هنر تهران
داخل ساختمان و  یهاالمپو تعویض  ییروشنااصالح سیستم 

 ؛محوطه

 اصالح سیستم روشنایی؛ دانشگاه یاسوج

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 

 ایران

یرزمین ساختمان راهروها و ز یهاچراغنصب سنسور حرکتی روی 

 ؛اصلی

 ؛اصالح سیستم روشنایی

 نصب سیستم روشنایی خورشیدی بر روی ایستگاه اتوبوس؛ دانشگاه گیالن
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 دانشگاه مالیر

 ؛اصالح سیستم روشنایی

ی در های نوری، حرارتکنندهکننده و کنترلنصب تایمر، سنسور تنظیم

 ؛های ویژهموقعیت

 ؛راکتیو بارتهیه و نصب بانك خازنی جهت کاهش 

 ؛تعویض وسایل برقی با وسایل برقی دارای برچسب انرژی

 ؛هااجرای سامانه کنترل هوشمند موتورخانه

 ؛های مولد مقیاس کوچكاستفاده از نیروگاه

 دانشگاه هرمزگان

 ؛اصالح سیستم روشنایی

 ؛برودتی یهاستمیسکاهش مصرف برق در 

اتی دانشگاه به خط کیلوو 41اتصال برق تولیدی از نیروگاه خورشیدی 

 ؛0931اصلی برق از اوایل آبان ماه 

 دانشگاه هنر اصفهان

 ؛متعادل صورتبهروی هر فاز  هاساختمانتقسیم بار برق مصرفی 

 ؛اصالح سیستم روشنایی

 ؛نصب فوتوسل پروژکتورهای روشنایی شب

مرکز تحقیقات سیاست علمی 

 کشور
 اصالح سیستم روشنایی؛

 دانشگاه زنجان

های بهداشتی و مكان یهاسیسرونسورهای حضور در نصب س

 ؛عمومی

 ؛فلورسنت یهاالمپحذف باالست از 

کل فضاهای اداری و آموزشی و کم  ازیموردنطرح سنجش لوکس نور 

 ؛المپ یا اضافه کردن
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اکتیو شبكه داخلی برق رو  طرح ایجاد بانك خازن جهت کاهش توان

 دانشگاه؛

 دانشگاه یزد

 ؛مكانیكی ساتیتأسمینه مصرف برق و وشمند در زاجرای ساختمان ه

 ؛ییروشنااصالح سیستم 

 های القایی با کاهشهای الكترونیكی بجای ترانساستفاده از ترانس

 ؛مصرف برق %91حدود 

 ؛های مصنوعیاستفاده از نور طبیعی بجای چراغ

بر روی هواسازها و الكتروموتورها جهت کنترل  اینورتر نصب سیستم

 ؛هارویه برق و استهالک دستگاهمصرف بی

روشنایی  یساز هوشمندحضور جهت استفاده از سنسورهای 

 ؛هاساختمان

جهت اصالح ضریب قدرت و کاهش های برق نصب بانك خازن در پست

 مصرف؛

های اداری جهت کنترل و های ساختماناستفاده از تایمر در تابلو برق

 ؛جویی در مصرف برقصرفه

 هایهای نجومی برای کنترل هوشمند در تابلو برقاستفاده از تایمر

 ؛های دانشگاهروشنایی محوطه

ای تعیین و ها براستفاده از کنتورهای هوشمند و مجزا در ساختمان

 پایش میزان برق مصرفی؛

 دانشگاه لرستان

 ؛هادانشكدهو  هاساختماندر تمامی  کنتورهای برق

 ؛نصب تایمرهای نجومی جهت روشنایی معابر

 ؛نصب بانك خازنی جهت کاهش توان راکتیو شبكه داخلی برق دانشگاه
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 بنیادی یهادانشپژوهشگاه 

مصرف در های کمید .ای.های پرمصرف با التعویض چراغ

در  مصرفکمقدیمی، نصب ال ای دی های  یهاساختمان

 ؛جدید یهاساختمان

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 

 ایران

راهروها و زیرزمین ساختمان  یهاچراغنصب سنسور حرکتی روی 

 ؛اصلی

 ؛اصالح سیستم روشنایی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک 

 یفناورستیزو 

 یهاالمپو  ال.ای.دیروشنایی قدیمی با  یهاستمیسممیزی 

 با طول عمر مفید باال؛ مصرفکم

 ؛حرکتی و دیمر سنسور حضور یسنسورهانصب 

 نصب فتوسل در روشنایی محوطه؛

 فارسجیخلک علم و فناوری پار

 ؛مصرفکم یهاالمپتهیه و نصب 

بار  تقسیم اصالح سیستم برق ساختمان مرکز رشد بوشهر جهت انجام

 ؛اکتیومناسب و کاهش هزینه ر

پارک علم و فناوری دانشگاه 

تحصیالت تکمیلی علوم پایه 

 زنجان

 ؛مصرفکمهای استفاده از المپ 

 بی.ام.اس مرکزی؛کنترل و تنظیم روشنایی توسط سیستم  پارک علم و فناوری مازندران

 بناب دانشگاه 

 کنترل سیستم روشنایی و برق مصرفی -

 فرسوده هایچراغ با ینیگزیجا و دیجد یهاساختمان در ال.ای.دی مصرفکم یهاالمپ از استفاده -

 وبیمع و

 محوطه ییروشنا و هاکارگاه در ال.ای.دی یپروژکتورها از استفاده -
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 یبهداشت یهاسیسرو و یعموم اماکن یتمام در ییروشنا یسنسورها از دهاستفا -

 یتابلوها و یانرژ مصرف حداقل با رلسیگ یموتورها از استفاده با آسانسورها یاجرا و یراحط -

 VVVFو،یدرا

 درصد 91 هکیطوربه دهیرس حداقل به موتور ربكسیگ در یكیمكان تلفات، ستمیس نیا در که VVVF ویدرا

 .است شده ییجوصرفه برق رفمص در

 
 دانشگاه بناب -رلسیگ یموتورها از استفاده با آسانسورها یاجرا و یطراح-01 ریتصو

 و ال.ای.دی یهاالمپ عمر و توان نور تست به اقدام گیریاندازه و سنجش هایدستگاه از استفاده -

 یآت هایپروژه در مطلوب نهیگز به دنیرس

 برق مصرف در جوییصرفه و یبرودت و مطبوع هیته ستمیس در یجذب یلرهایچ از ستفادها -

 

 بناب دانشگاه -نور یریگاندازه و سنجش یهادستگاه از استفاده -09 ریتصو



 

 

51 

 

 دانشگاه دامغان 

 کنترل سیستم روشنایی و برق مصرفی -

 اصالح سیستم روشنایی -

 ژهیو هایموقعیت در ینور هایکنندهکنترل و تنظیم سنسور نصب -

 ویراکت بار کاهش و برق مصرف کاهش جهت خازن تابلو نصب -

 شبكه فاتال کاهش منظوربه دانشگاه توسعه و دمانیچ به توجه با کمپكت برق پست تعداد شیافزا -

 برق

 

 دامغان دانشگاه -ویراکت بار و کاهش برق مصرف کاهش جهت تابلو خازن نصب-05 ریتصو

 علوم و فناوری یرساناطالع ایمرکز منطقه 

 کنترل سیستم روشنایی و برق مصرفی -

 (مترمربع 10111)معادل  ایمنطقهمصرف برق در گستره فضای فیزیكی مرکز  سازیبهینه -

 استفاده از فتوسل نجومی و حرکتی در تابلوهای روشنایی -
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 یفناور و علوم یرساناطالع یامنطقه مرکز - ییروشنا یتابلوها در یحرکت و ینجوم فتوسل از استفاده-04 یرتصو

 دانشگاه یزد 

 کنترل سیستم روشنایی و برق مصرفی -

های های باز و نیز استفاده از ترانسها و محوطهمصرف در ساختمانهای کماستفاده از المپ -

 مصرف برق %91القایی با کاهش حدود های الكترونیكی بجای ترانس

 های مصنوعیاستفاده از نور طبیعی بجای چراغ -

 هاروشنایی ساختمان سازی هوشمنداستفاده از سنسورهای اعالم حضور جهت  -

 ها برای تعیین و پایش میزان برق مصرفیاستفاده از کنتورهای هوشمند و مجزا در ساختمان -

 یساتتأسپایش مصرف انرژی و هوشمند سازی  -

رویه برق و استهالک بر روی هواسازها و الكتروموتورها جهت کنترل مصرف بی اینورتر نصب سیستم -

 هادستگاه

 های برق جهت اصالح ضریب قدرت و کاهش مصرفنصب بانك خازن در پست -

 ه.های دانشگاهای روشنایی محوطهاستفاده از تایمرهای نجومی برای کنترل هوشمند در تابلو برق -

 

 زدی دانشگاه-ساتیتاس یساز هوشمند و یانرژ مصرف شیپا-05 یرتصو
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 زدی دانشگاه-موتورها الكترو و هواسازها ینورترهایا نصب-01 یرتصو

 

 زدی دانشگاه-برق یهاپست در خازن بانك نصب-08 ریتصو

 

 زدی دانشگاه -محوطه ییروشنا یهابرق تابلو در هوشمند کنترل یبرا ینجوم یمرهایتا از استفاده-03 ریتصو
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 حرارتی، برودتی و تهویه مطبوع یهاستمیس.کنترل 0.  0. 0

 ربوطم حرارتی، برودتی و تهویه مطبوع یهاستمیسکنترل  نهیزمصورت پذیرفته  اقدامات نیترمتداول

، نصب بانك خازنی، نصب سختی گیر هاموتورخانهتجهیزات در  یکارقیعاموتورخانه،  یساز هوشمندبه 

آموزشی، پژوهشی و  مؤسسات، هادانشگاهالكترونیكی، نصب اینورتر و ... است، در ادامه گزیده اقدامات 

 علم و فناوری بدین شرح آمده است: یهاپارک

 نام دستگاه
حرارتی، برودتی و  یهاستمیسر حوزه کنترل د شدهانجاماقدامات 

 تهویه مطبوع

 دانشگاه اراک

ساعت  لوواتیک 95981کاهش و حصول  هاموتورخانه یهوشمند ساز

نسبت به نیم سال  31درصد مصرف برق در نیم سال اول  1معادل 

 ؛35اول 

 ؛یسیالكترومغناط ریگ یسخت یهادستگاه نصب

 دانشگاه الزهرا

 ؛هاموتورخانه ازیسیستم هوشمند س

و دیگر اجزاء در داخل و خارج  یهادودکشمنابع کوئلی  یکارقیعا

 موتورخانه؛

 برق بانك خازنی؛ یتابلوهانوسازی 

 دانشگاه بوعلی سینا
 دانشگاه؛ یهاموتورخانههوشمند سازی کنترل دما و فشار تعدادی از 

 ؛و منابع انبساط هالوله، ساتیتأس یهاکانال یکارقیعا

 دانشگاه شهید بهشتی

گاز و برق( از طریق نصب ) یانرژاز کل مصرف  %04کاهش 

ها، در های هوشمند؛ تنظیم دما و مدیریت زمان کار دستگاهسیستم

 ساختمان دانشگاه؛ 51

 های رادیوکنترل دراز طریق سیستم هاکوئلفناجرای کنترل کارکرد 

 ساختمان؛ دو

 یتابشهای ی ورزشی با سامانههاجایگزینی سامانه هوای گرم سالن

کاهش برق  %81در مصرف گاز و بیش از  ییجوصرفه %51حداقل )

 هوای گرم )بهارسازها((. یهاسامانهمصرفی در مقایسه با 
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 نام دستگاه
حرارتی، برودتی و  یهاستمیسر حوزه کنترل د شدهانجاماقدامات 

 تهویه مطبوع

 دانشگاه بناب

 فاتال از یریجلوگ جهت موتورخانه هوشمند کنترل ستمیس استقرار

 و یطراح از منتج ل،یتعط یروزها و یادار ریغ ساعات در یانرژ

 ینیکارآفر و ینوآور بخش در اول برنده دانشگاه، یفن دفتر ساخت

 حرکت؛ جشنواره در

 یبرا ریمتغ فرکانس وریدرا هوشمند کنترل سامانه نصب 

 هواساز؛ یهادستگاه

 مصرف تیریمد و شیپا جهت یمصرف گاز و آب یکنتورها نصب

 مجزا؛ صورتبه هاساختمان از هرکدام

 به ساطانب منبع یسنت ستمیس از انبساط نابعم یستمهایس ضیتعو

 ن؛ییپا تلفات با بسته افراگمید ستمیس

 ؛یاالستومر قیعا با یكیمكان ساتیتأس هیکل یکارقیعا

 جهت موجود یهاموتورخانه یها لیکو و ها لریبو ییشو دیاس

 ؛یحرارت یهاستمیس راندمان و زاتیتجه عمر شیافزا

 اختس و دانشگاه نیا یفن دفتر کارشناسان توسط لنسریسا یطراح

 هب منتج لریبو یدیتول یصدا زین و یانرژ اتالف از یریجلوگ جهت

 توان حداکثر از استفاده و یدیتول گرم یگازها انیجر سرعت کاهش

 ؛دشدهیتول
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 نام دستگاه
حرارتی، برودتی و  یهاستمیسر حوزه کنترل د شدهانجاماقدامات 

 تهویه مطبوع

 دانشگاه باهنر کرمان

 محوطه؛ روشنایی زمان کنترل جهت نجومی تایمر نصب

 یستمس از استفاده با متغیر دور یهاپمپ به ثابت دور یهاپمپ تبدیل

 تر؛اینور

 هوا؛ تخلیه یهاهواکش کارکرد کنترل جهت تایمر نصب

 فرعی؛ و اصلی یهاموتورخانه کلیه در گیر سختی از استفاده

 انرژی تلفات کاهش منظوربه سیسروسلف در هوا پرده از استفاده

 حرارتی؛

 ؛هاساختمان در اتوماتیك یهادرب از استفاده

 دانشگاه تبریز

گرمایشی و سرمایشی جهت حصول دمای آسایش  یهاستمیستنظیم 

در  هاترموستاتو پایش مستمر، تنظیم  هاساختمانمجاز در داخل 

فضاهای دارای ترموستات برای حصول دمای مجاز، نصب سیستم 

 مصرف انرژی؛ یسازنهیبهجهت  هاموتورخانههوشمند کنترل در 

 ؛هاموتورخانهبرای  ISIRI 05111خذ گواهی انجام معاینه فنی و ا

دانشگاه تحصیالت تکمیلی 

 علوم پایه زنجان
 ؛ITهوشمند سازی سیستم سرمایش و گرمایش دانشكده 

 دانشگاه جیرفت

 یهاساختماندر  بی.ام.اسسیستم جدید مدیریت هوشمند ساختمان 

؛ برودتی و تهویه مطبوع یهاستمیسجهت مدیریت  داالحداثیجد

 ماههششدر مصرف برق در  ییجوصرفهساعت  لوواتیک 5591ل حصو

 ؛35نسبت به شش ماه نخست سال  31نخست سال 

 دانشگاه گلپایگان
موتورخانه ساختمان سازمان مرکزی، ساختمان  یهاگیدارتقای 

 ؛از چدنی به فوالدی با مزیت بازدهی باالتر هاخوابگاهآموزشی و 

 ؛Aدار با رده مصرف انرژی  اده از کولرهای گازی اینورترخرید و استف مازندران دانشگاه



 

 

58 

 

 نام دستگاه
حرارتی، برودتی و  یهاستمیسر حوزه کنترل د شدهانجاماقدامات 

 تهویه مطبوع

 دانشگاه رازی کرمانشاه

 هانآو هوشمند سازی  هاموتورخانهنصب سختی گیر الكترونیكی در 

 در ساختمان؛

 انرژی و ییجوصرفهبه بحث  توجه با گید وتناسب انتخاب مشعل 

 ؛هاموتورخانه 0511معاینه فنی 

 رماندانشگاه شهید باهنر ک

 

 استفاده از کویل بازیافت حرارت در هواسازها؛

مالتی زون و کنترل دمای هر منطقه  رسان هوا یهادستگاهاستفاده از 

 با نصب شیر کنترل سه راهه بر روی کویل مربوطه؛

 هواسازها؛ یهافنور متغیر نمودن د منظوربهاستفاده از اینورتر 

 دانشگاه شهید چمران اهواز

 جهت بنر و پوستر مصرف کاهش منظوربه روان یهاقبر تابلو نصب

 دانشگاه؛ یاصل دانیم در یرساناطالع

 و نروش منظوربه هادانشكده یرونیب محوطه در فوتوسل دیکل نصب

 ط؛یمح ییروشنا به توجه با هاالمپ كیاتومات کردن خاموش

 مصرف كیپ ساعات در راهرو هر در لوواتیک 01 برق مصرف کاهش

 راهروها؛ ییروشنا یساز هوشمند لوتیاپ طرح با

 91 نصب و هیته قیطر از در برق یکنتورها نگیتوریمان ستمیس

 طحس در اهواز یامنطقه برق توسط شدهعیتوز هوشمند کنتور دستگاه

 ؛یانرژ مصرف یسازنهیبه و تیریمد و نگیتوریمان جهت دانشگاه

 دانشگاه فردوسی مشهد

هوشمند در دانشگاه فردوسی مشهد،  طراحی و اجرای سامانه مدیریت

و ذخیره انرژی  ییجوصرفهدر سه فاز، جهت  جی.آی.اس-وبدر بستر 

رق و گاز(، آب، ب یهاشبكهدانشگاه )از قبیل  یهارساختیزدر 

 ؛هاساختمانتأسیسات و 

 در دانشگاه؛ بی.ام.اساستفاده از سیستم 

 دانشگاه گلستان
 برایص میزان رطوبت خاک تشخی جهت سنجرطوبتاختراع دستگاه 

 آبیاری؛
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 نام دستگاه
حرارتی، برودتی و  یهاستمیسر حوزه کنترل د شدهانجاماقدامات 

 تهویه مطبوع

 دانشگاه مازندران

جهت انعطاف فرایند قطع و وصل جریان نصب شیرهای ترموستاتیك 

 ؛آبگرم رادیاتور و وابستگی آن به دمای محیط

جهت تطبیق شرایط  هاموتورخانهدر  بی.ام.اساستفاده از سیستم 

ای کارکرد تجهیزات مختلف با توجه به شرایط محیطی و نیازه

 ؛کاهش مصرف انرژی جهیدرنتموتورخانه و 

 دانشگاه گیالن

آب گرم در تأمین چگالشی برای گرمایش و  یهاگیداستفاده از 

 ؛آزمایشگاه هیدرولیك

احداث موتورخانه مستقل و قطع انشعاب از موتورخانه مرکزی جهت 

جلوگیری از پرت حرارتی در طول مسیر و جلوگیری از روشن نمودن 

آب گرم مصرفی در سالن  نیتأمموتورخانه مرکزی برای  یهاگید

 ؛غذاخوری مرکزی دانشگاه

 دانشگاه صنعتی اصفهان

ای و استفاده از تجهیزات مدرن تعویض تجهیزات فرسوده موتورخانه

 نظیر: هاموتورخانهدر 

ینی با چیلر حذف دستگاه فرسوده چیلر جذبی تك اثره و جایگز

 سانتریفیوژ توربورکر؛

 مدوالر کنخنكفلزی و جایگزینی با برج  کنخنكبرج حذف 

 یهامبدلو جایگزینی با  حذف منابع کویل دار سیستم خورشیدی

 ؛یاصفحه

 حذف تایمرهای آنالوگ هواساز و جایگزینی با ساعت هفتگی دیجیتال

آبگرم  یهاگیدآبگرمكن چدنی و جایگزینی با  یهاگیدحذف 

 ؛چگالشی

 یهاگید یجابهندمان باال رم سه پاس با راآبگ یهاگیداستفاده از 

 قدیمی؛
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 نام دستگاه
حرارتی، برودتی و  یهاستمیسر حوزه کنترل د شدهانجاماقدامات 

 تهویه مطبوع

 دانشگاه صنعتی کرمانشاه

بر  بی.ام.اسمدیریت اساسی برودت با نصب سیستم کنترل هوشمند 

 ؛روی تجهیزات مربوطه )شامل هواساز، چیلر و فن کویل ها(

کیفیت مطبوع هوای داخلی ساختمان با نصب سنسورهای  نیتأم

 ، رطوبت در فضاهای داخلی ساختمان و کنترلدما، فشار یریگاندازه

بر روی کانال تزریق هوای  شدهنصب یپرهامد لهیوسبهمقادیر مذکور 

 برگشت و رفت هواسازها و نصب شیرهای برقی بر روی آب سرد تازه،

 یا گرم ورودی به کویل هواسازها؛

 با نصب الزم جهت مانیتورینگ و ممیزی انرژی یهارساختیز نیتأم

انرژی و مانیتورینگ هوای خارج پروژه  یریگاندازه یهاستمیس

 هادهنیآالدما، رطوبت، فشار و  یریگاندازه نصب سنسورهای لهیوسبه

 ؛ثبت مقادیر و ارسال مقادیر مذکور به رکوردها برای

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

جهت کاهش مصرف گاز و برق و  هاموتورخانهباز طراحی برخی از 

 ؛یش راندمانافزا

اه و خوابگ یهاموتورخانهتهیه و نصب سختی گیر اتوماتیك در کلیه 

گرمایش و سرمایش و  یهاستمیس یریگرسوبعدم  منظوربهدانشگاه 

، همچنین استفاده از بویلر های هاآنهمچنین جلوگیری از خوردگی 

 ؛دستیابی به راندمان باالتر منظوربهچدنی 
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 نام دستگاه
حرارتی، برودتی و  یهاستمیسر حوزه کنترل د شدهانجاماقدامات 

 تهویه مطبوع

 منابع دانشگاه علوم کشاورزی و

 طبیعی گرگان

استفاده از سیستم سرمایشی با کمپرسور انورتری با کاهش مصرف 

 ؛درصد 51انرژی تا 

گرهای مدرن و تنظیم های کنترلی هوشمند و حساستفاده از سامانه

مچنین کنترل درجه حرارت خودکار دمای هوا در فضای استخر و ه

 آب استخر؛

 ؛ی و سیستم گرمایشیهای آب گرم و بهداشتنصب تایمرهای پمپ

های دانشجویی های حرارتی خوابگاهها و دیگای مشعلسرویس دوره

 ؛(پروژه خوابگاه پسران)های اداری و ساختمان

 دانشگاه قم

ا دانشگاه مطابق ب یهاموتورخانهکنترل کلیه تجهیزات تأسیساتی و 

 با طراحی استقرار سامانه تعمیرات و نگهداری ISO 05115استاندارد 

نی از دانش ف یریگبهرهتأسیسات )نت( توسط کارشناسان دانشگاه و 

 ؛گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم

 ؛هااجرای سامانه کنترل هوشمند موتورخانه دانشگاه مالیر

 موتورخانه؛ یسازنهیبهارتقا و  س() معصومهدانشگاه حضرت 

 یرساناطالع یامنطقهمرکز 

 علوم و فناوری
 گاه سامانه کنترل چیلرهای حرارتی موتورخانه؛استفاده از دست

 دانشگاه هرمزگان
های تهویه جهت کنترل سیستمساختمان  4نصب تایمر هوشمند برای 

 ؛مطبوع



 

 

41 

 

 نام دستگاه
حرارتی، برودتی و  یهاستمیسر حوزه کنترل د شدهانجاماقدامات 

 تهویه مطبوع

 دانشگاه محقق اردبیلی

طرح مانیتورینگ و پایش آنالین موتورخانه گرمایشی »  یسازادهیپ

 ؛«یلیدانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردب

های تابشی )گرماتاب( برای سالنهای ورزشی و جایگزینی مشعل

ونیت ی یجابهو ...  یکشاورز انبارها، فضاهای با ارتفاع باال مانند گلخانه

 ؛هیتر

 یهاساختمان رسان هوا یهادستگاهنصب کنترلرهای هوشمند برای 

 ایکنترل مناسب دم منظوربهدستگاه(  1به تعداد  درمجموعدانشگاه )

 فضاهای داخل؛

موجود  رسان هوادستگاه  03برای  طراحی و نصب کنترلرهای هوشمند

 ؛در دانشكده علوم پایه دانشگاه

گاه دانش یهاموتورخانهخرید دستگاه آنالیزور برای انجام معاینه فنی 

 ؛05111بر اساس استاندارد ملی 

 ؛موتورخانههوشمند سازی  دانشگاه هنر تهران

عج( ) عصریولدانشگاه 

 رفسنجان

های فرسوده با و تعویض لوله و اتصاالت و دیگ هاموتورخانهبهسازی 

و در راستای دستیابی به استاندارد ایزو  یبندقیعاهای جدید و دیگ

 ؛05111

 دانشگاه یزد

های خوابگاه های ساختماناستفاده از تایمر جهت کنترل هواکش

 ؛دانشجویی

ها برای جلوگیری از موتورخانهدر  ریگ یسختاستفاده از سیستم 

گرمایشی و  یهادستگاهاستهالک و عدم رسوب مواد معدنی در 

 ؛سرمایشی

ها برای کنترل و ها در موتورخانهها بر روی لولهسوئیچ نصب پرشر

 ؛هاتنظیم میزان فشار آب در لوله
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 نام دستگاه
حرارتی، برودتی و  یهاستمیسر حوزه کنترل د شدهانجاماقدامات 

 تهویه مطبوع

 دانشگاه لرستان
تی حرار یهاگیدگرمایشی و استفاده از  یهاستمیس یسازنهیبه

 ؛هاموتورخانهچگالشی در 

 های بنیادیپژوهشگاه دانش
 های جدید با گرید انرژیتعویض سیستم گرمایش قدیمی با سیستم

A ؛جهت کنترل سیستم برودت 

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 

 ایران

دستگاه اگزاست فن و اصالح هودهای آزمایشگاهی  51تعویض حدود 

 ها؛جهت بهبود هوای آزمایشگاه

دیزل ژنراتور با برق شهر جهت پیك سایی  زمانهمجام مقدمات ورود ان

 ؛در تابستان

 فارسجیخلپارک علم و فناوری 
استفاده از مصالح نوین ساختمانی با ضریب انتقال حرارتی پایین جهت 

 ؛در حال احداث یهاپروژه

 پارک علم و فناوری مازندران

 ؛هوشمند سازی موتورخانه مرکزی

رهایی تنظیم مقدار شعله موتورخانه بر اساس گرم و یا ایجاد سنسو

 ؛سرد شدن هوا

 

  ریرکبیامدانشگاه صنعتی 

 موتورخانه یسازنهیبهارتقا و  -

 05111 ملی استاندارد اخذ جهت دانشگاه موتورخانه 11 یسازنهیبه و ارتقا

 امیرکبیر دانشگاه صنعتی هاموتورخانه یفیک ارتقا لهیوسبهانرژی  یاحاملهمیزان کاهش -5 جدول

 0031010 کاهش مصرف گاز سالیانه پس از اجرای طرح )مترمكعب(

 418515 کاهش مصرف برق سالیانه پس از اجرای طرح )کیلووات ساعت(
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 دانشگاه صنعتی امیرکبیر-و پایش موتورخانه نگیتوریمان -11 ریتصو

 

 ریرکبیام یصنعت دانشگاه-نیآنال شیپا-10 ریتصو
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 دانشگاه صنعتی امیرکبیر-مزایای استفاده از مانیتورینگ و پایش آنالین -11 ریتصو

 

موتورخانه گرمایشی سایت اصلی  10با اجرای پروژه نگهداشت هوشمند و پایش مستمر نتیجه پروژه: 

معادل  مترمكعب گاز 0131355ماه(  00)برای مدت  10/14/31تا  10/15/35ه، در بازه زمانی از دانشگا

 ییجوصرفهدرصد مصرف کل  985کیلووات ساعت برق گرمایشی معادل  585445درصد مصرف کل و  1189

ارتقا  Fبه  Gصورت گرفته است. با اجرای این طرح شاخص رده مصرف انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از 

 یافته است.
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  فارسجیخلدانشگاه 

 مدیریت و پایش مصرف انرژی -

 کنتور هوشمند 91انرژی از طریق نصب  مصرفمدیریت و پایش 

 

 فارسجیخلدانشگاه -کنتورهای هوشمند-19 ریتصو

 

 فارسجیخلدانشگاه  -رانخواه سیسروسلفمصرف برق در  گزارش -15 ریتصو
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فارسجیخلدانشگاه  -گزارش مصرف برق در دانشكده نفت و گاز-14 ریتصو

 

 فارسجیخلدانشگاه  - روزشبانهتحلیل میزان مصرف برق یك  -15 ریتصو

 

 فارسجیخلدانشگاه -برق در آذرماه سرانه و توزیع مصرف -11 ریتصو
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 فارسجیخل دانشگاه-مختلف یهاحوزه یمصرف برق زانیم -1 جدول

 

 دانشگاه اراک 

 حرارتی، برودتی و تهویه مطبوع یهاستمیسکنترل  -

 دانشگاه یهاموتورخانه برای 05111 استاندارد اخذو  یهوشمند ساز
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 یسیالكترومغناط ریگ یسخت یهادستگاه نصب

 

 دانشگاه اراک-یسیالكترومغناط ریگ یسخت هایدستگاه نصب-18 ریتصو

 دانشگاه بناب 

 حرارتی، برودتی و تهویه مطبوع یهاستمیسکنترل  -

 یخدمات و یادار ،یآموزش اماکن هیکل در( ترموستات) یبرودت و یحرارت یسنسورها از استفاده -

 یادار و یآموزش اماکن استاندارد طبق دما میتنظ جهت

 موتورخانه هوشمند کنترل ستمیس استقرار -

 هواساز هایدستگاه یبرا متغیر فرکانس وریدرا هوشمند کنترل سامانه نصب -

 صورتبه هاساختمان از هرکدام مصرف تیریمد و شیپا جهت یمصرف گاز و آب یکنتورها نصب -

 مجزا

 یاالستومر قیعا با یكیمكان تأسیسات هیکل کاریعایق -

 تلفات با بسته مافراگید ستمیس به انبساط منبع یسنت ستمیس از انبساط منابع هایسیستم ضیتعو -

 نییپا

 موجود هایموتورخانه یها لیکو و ها لریبو ییشو دیاس -

 لریبو یدیتول یصدا و یانرژ اتالفجهت کاهش  لنسریسا ساخت و یطراح -
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 دانشگاه بناب -موتورخانه هوشمند کنترل ستمیس استقرار-13 ریتصو

 

 بناب دانشگاه-هواساز یهادستگاه یبرا ریمتغ فرکانس وریدرا هوشمند کنترل سامانه نصب-91 تصویر

 

 بناب دانشگاه - لریبو یدیتول یصدا و یانرژ اتالف کاهش جهت لنسریسا ساخت و یطراح -90 ریتصو
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 زنجان هیپا علوم یلیتکم التیتحص انشگاهد 

 یهوشمند ساز -

 :به شرح ذیل ITهوشمند سازی سیستم سرمایش و گرمایش دانشكده 

 OrangePi یوترهایکامپ ینیمسیم تحت شبكه دانشكده با اندازی یك شبكه حسگر بی( نصب و راه0

 )سنسور دما و رطوبت(.

 

 زنجان هیپا علوم یلیتكم التیتحص -اطالعات یآورجمع یسنسورها-91 ریتصو

دانشكده که  یشو هواکنترلی با متلب برای کنترل کردن سامانه  Real-Timeسازی الگوریتم ( پیاده1

 .استساعته در حال اجرا  15 صورتبه

عالوه  که ذکرشدهبرای یادگیری الگوریتم  های عصبی مصنوعی(سازی یك واحد هوشمند )شبكه( پیاده9

 شود.نیازی به برنامه متلب هم میبر مزیت سبك بودن در اجرا، باعث بی

ر کنترلی به دستگاه، از کامپیوت هافرماناندازی ماژول رله برد در تابلوی برق سامانه برای دادن ( نصب و راه5

 سرور.

ش دادن اطالعات کاربران هر اتاق )شامل دما و رطوبت، جهت نمای تیساوبسازی یك ( طراحی و پیاده4

 .های بازخورددریافت داده منظوربهو مصرف انرژی( و  هاآنانحراف از معیار 
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 زنجان هیپا علوم یلیتكم التیتحص دانشگاه-اتاق هر اطالعات شینما یبرا تیساوب-99 ریتصو

نود حسگر دما و رطوبت بكار رفته در طبقه اول دانشكده  00از  شدهیرآوجمعبا توجه به اطالعات 

های دما و رطوبت در میانگین داده 0935اسفند ماه سال -، در بهمناطالعات یفناورو  وتریکامپ علوم

شود که دمای ساختمان باالتر از مالحظه می (،بعدازظهر 1:91صبح الی  5:91عت ساعات کاری )حدود سا

که باعث مصرف انرژی زیادی شده است؛ همچنین میانگین دما در کمترین مقدار خود،  رد بودهحد استاندا

 .استفراتر از استاندارد  بازهم

 

 زنجان یلیتكم التیتحص دانشگاه -یانرژ مصرف کاهش زانینمودار م-1 نمودار

 

به ازای هر درجه  یطورکلبهساختمان هوشمند:  نهیدرزم شدهانجامنتیجه پروژه: با توجه به کارهای 

انرژی ایجاد کرد که  ییجوصرفهتوان درصد می 9در دما در فصل زمستان، به میزان بیش از  ییجوصرفه

 .انتظار داشت ییجوصرفهدرصد  04توان حداقل در پروژه حاضر می
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  دانشگاه دامغان 

 حرارتی، برودتی و تهویه مطبوع یهاستمیسکنترل  -

 شیآسا طیشرا در طیمح یدما تنظیم و طیمح یدما کنترل ترموستات صبن -

 ینیرز یرهایگ یسخت نصب -

 

 دامغان دانشگاه -ینیرز یرهایگ یسخت نصب-95 ریتصو

 مربوطه مخازن و گرم آب هایلوله بندیعایق -

 

 دامغان دانشگاه -مربوطه مخازن و گرم آب یهالوله یبندقیعا-94 ریتصو

 زاتیتجه بودن بكار آماده حالت به و دما کنترل جهت هایموتورخانه هوشمند کنترل سامانه نصب -

 لیتعط امیا و یادار ساعت از بعد موتورخانه
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 دانشگاه رازی کرمانشاه 

 حرارتی، برودتی و تهویه مطبوع یهاستمیسکنترل  -

، مصرفکم اسكرال چیلرهای از نك( در چیلرهای جذبی، استفادهسرمایش )آیس با یسازرهیذخ -

 یاچندمرحله صورتبه تراکمی چیلرهای

. این سیستم در دانشكده گرددیمآیس بانك در چیلرهای جذبی موجب مصرف کمتر انرژی  -

 شدهتهگرف بكاردانشكده کشاورزی  چندمنظوره، دامپزشكی، برق و کامپیوتر، سوله یبدنتیترب

 است.

 
 دانشگاه رازی کرمانشاه-دانشگاه موتورخانه در مورداستفاده بانك سیآ و لریچ از یریتصو-95 ریتصو

 از و نیز استفاده یرسانآب، هواساز و پمپ کنندهخنك هایبرج فن جهت اینورتر دستگاه نصب -

 جدید هایهپروژ در هاهواکش و هواسازها از برخی در متغیر دور هایفن

و نیز راندمان و عملكرد سیستم افزایش  افتهیکاهشبا نصب این دستگاه میزان مصرف برق و آب  -

در دانشكده نفت و پتروشیمی، سیستم گرمایشی در چیلرهای  اکنونهممیابد. این سیستم 

 است. اجراشدهجذبی 

 
 دانشگاه رازی کرمانشاه -هاخانهموتور در نورتوریا از استفاده-91 ریتصو
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 هاآنتجهیزات اداری و نحوه استفاده از  کنترل .3. 0. 0

 کاربران استفاده نحوه و مصرف میزان لحاظ از یادار زاتیتجه کنترل حوزه در مؤسسات اقدامات عمده

 لوازم با پرمصرف یادار و یبرق لوازم ینیگزیجا ،(A) مناسب انرژی رده برچسب با تجهیزات خرید شامل

 به آموزشی و پژوهشی مؤسساتها و توسط دانشگاه شدهاقدامات انجام از برخی است، گزیده مصرفکم

 :است لیذ شرح

 نام دستگاه
گزیده گزارش اقدامات در حوزه کنترل تجهیزات اداری و نحوه استفاده 

 هااز آن

 دانشگاه بوعلی سینا
ش مصرف انرژی برق در دانشگاه8 کاه مصرفکمخرید تجهیزات برقی 

 ؛++A+Aبا برچسب انرژی کالس  ییهاخچالیبا خریداری 

 دانشگاه رازی کرمانشاه
استفاده از تجهیزات دارای برچسب انرژی با بازدهی بیشتر و مصرف 

 ؛کمتر

 مرکز آموزش عالی کاشمر

استفاده از تجهیزات دارای برچسب انرژی با بازدهی بیشتر و مصرف  

 ؛مصرفکمدی سا از مانیتورهای الده کمتر همچنین استفا

 دانشگاه هنر اصفهان

در موتورخانه جهت مدیریت بی.ام.اس  نصب سامانه مدیریت ساختمان

 ؛مصرف سوخت و افزایش میزان بازدهی

عج( ) عصریولدانشگاه 

 رفسنجان

 یهاخوابگاههای اداری و نصب کنتور آب و گاز در تمامی ساختمان

 ؛و بررسی راهكارهای کاهش مصرف انرژی هاآننه دانشگاه و پایش ماها
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 مدیریت مصرف آب و پساب .0

 ،یآمار سال 55 یط و است یآبکم مستعد و شدهواقع خشكمهین و خشك منطقه در رانیا کشور

 بآ یازهاین نیتأم لذا .است بوده روبرو یبخش ای یسراسر یسالخشك با را هاسال نیا درصد 51 از شیب

 منابع افتنی و آب تیریمد لزوم و رودیم شمار به امروزه یهاچالش نیتریاساس از مختلف فمصار جهت

 و آب تیریمد حوزه دو در هادانشگاه اقدامات حاضر بخش در .کندیم مطرح را (پساب انواع مانند) دیجد

 .گرددیم یمعرف كیتفك به پساب تیریمد

 . مدیریت مصرف آب0 .0

 و سبز فضای آبیاری جهت ایقطره سیستم از استفاده حوزه، این در هاشگاهدان اقدامات نیترعمده

 رخیب و بهداشتی هایسرویس در حسگر شیرهای از استفاده و یاریآب شبكه از شرب آب شبكه كیتفك

 :در این حوزه بدین شرح است 31اقدامات سال  گزارشگزیده . است بوده عمومی فضاهای

 امات در حوزه مدیریت مصرف آبگزیده گزارش اقد نام دستگاه

 دانشگاه اراک

 ؛فضای سبز یاقطرهجداسازی آب شرب از فضای سبز و آبیاری 

 ؛31سطحی حوزه آبخیز دانشگاه سال  یهاآب یآورجمع

 ایه،علوم پ دانشكده در یكیالكترون ریگ یسختهای نصب دستگاه

 ؛رخبخار است سونا ودکتر قریب  ساختمان دانشكده فنی و مهندسی،

هزار  5ای با حدود هزار متر سیستم قطره 4با  یاقطرهآبیاری 

 ؛چكانقطره

 دانشگاه الزهرا

 ؛هوشمند چشمی و اهرمی یرهایشاستفاده از 

 کاشت گیاهان با مصرف کم آب؛ 

 ؛در آشپزخانه دانشگاه ییشوظرفاستفاده از سیستم مكانیزه 

 ؛یاقطرهمكانیزه /  صورتبهفضاها آبیاری 
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 امات در حوزه مدیریت مصرف آبگزیده گزارش اقد نام دستگاه

، 31ماهه اول سال  3ر دمصرف آب  مترمكعب 91458کاهش حصول 

 35ماهه اول سال  3به نسبت 

دانشگاه آیه ا... العظمی 

 ره() یبروجرد

و مكانیزه جهت آبیاری  یاقطرهسیستم آبیاری  یاجرا وطراحی 

 ؛درختان مجموعه و فضای سبز

 ؛کاشت درختان و عناصر گیاهی کم آب

 دانشگاه بزرگمهر قائنات

ی در تمام هاگلخانهدرختان و  یهیکلبرای  یاقطرهآبیاری  یکشلوله

 ؛فضای سبز دانشگاه

 ؛یاصفحه یهامبدلنصب سختی گیر مغناطیسی آب برای 

 دانشگاه بناب

 بكه آب شرب از آب فضای سبز محوطه؛تفكیك ش

 ؛هاخوابگاه یکشلوله ودانشگاه  یرسانآببهسازی شبكه 

 روان یهاآبجهت جلوگیری از هدر رفت جذبی  یهاچاهاستفاده از 

 ؛سطحی و استفاده از آن در فضای سبز یهاآب یآورجمع

درختكاری سایت  یاقطرهانجام طراحی و اجرای قسمتی از آبیاری 

 ؛هكتاری 51جدید 

 دانشگاه شهید بهشتی

 ای در مسیرهایآبیاری قطره

 متر لوله 5111جاده درکه: حدود  -0

 متر لوله 0111كده پروتئین: حدود تپه مقابل پژوهش -1

 متر لوله 111درختان میوه کنار پژوهشكده پروتئین: حدود  -9

 متر لوله 0411جنگل مقابل ساختمان دکتر لطیفی: حدود  -5

 متر لوله 411رفیوژ وسط بلوار: حدود  -4

دانشگاه تحصیالت تکمیلی 

 پیشرفته یفناور وصنعتی 
 دانشگاهفضای سبز  یاقطرهسیستم آبیاری 



 

 

58 

 

 امات در حوزه مدیریت مصرف آبگزیده گزارش اقد نام دستگاه

گاه دانش ازیموردنسیستم گلخانه دانشگاه جهت تولید نهال  یاندازراه

 ؛و انجام تحقیقات کاربرد حوزه کشاورزی

 سینادانشگاه بوعلی 

نات تسهیل انتقال آب ق منظوربهالیروبی قنوات دانشگاه بوعلی سینا 

به دریاچه مصنوعی  هاقناتآب؛ انتقال آب  رفت هدرو جلوگیری از 

 آب آن؛ یسازرهیذخگاه و دانش

طراحی و اقدام به اجرای جداسازی آب شرب از آب بهداشتی در 

آب  عنوانبهآموزشی و استفاده از آب قنات  یهاساختمانو  هاخوابگاه

 آب شرب در فاز دوم؛ عنوانبهبهداشتی در فاز اول و استفاده از آن 

آب قنات  یآورجمع یمترمكعب 0111مخزن  تخسا وطراحی 

 قنوات؛ آب شدهیآورجمعآب قنات و سیستم تصفیه آب  یآورجمع

 جداسازی آب شرب از فضای سبز در دانشگاه؛ 

مصنوعی  یهااچهیدرسطحی به  یهاآباجرای طرح کنترل و هدایت 

 آن در آبیاری فضای سبز؛ دانشگاه جهت ذخیره و استفاده

 در فضای سبز دانشگاه؛ یاقطرهاجرای سیستم آبیاری 

پمپـاژ آب در مــزارع آموزشــی  و ـداث اســتخر جهــت ذخیــرهاحـ

اســتراحت چــاه آبیــاری و ذخیــره آب در  منظوربه دانشگاه

 (نبــود آب؛ اجرای استخر ذخیره آب )از جنس ژئوممبران یهاكیپ

 در مزرعه آموزشی دانشگاه؛

 دانشگاه تبریز

 ؛استفاده موثر از آب قنات دانشگاه

 اصله درخت از دانشگاه 1111سه و نیم هكتار  فشارتحتبیاری پروژه آ

 ؛هاتانكدر فالش  شهری آب بجای دانشگاه قنات آب از استفاده

 آب مصرف مستمر شیپا جهت دور از قرائت هوشمند یکنتورها نصب

 ؛سبز یفضا یاریآب جهت یاقطره یاریآب از استفاده
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 امات در حوزه مدیریت مصرف آبگزیده گزارش اقد نام دستگاه

 و ریتبخ از یریجلوگ تجه مناسب یزمان برنامه با سبز یفضا یاریآب

 اهان؛یگ سوختن

دانشگاه تحصیالت تکمیلی 

 علوم پایه زنجان

 ؛برای فضای سبز دانشگاه یاقطرهطراحی و اجرای آبیاری 

برای استفاده  هاساختماناستفاده از شیرهای اهرمی و خودکار در 

 ؛بهینه از آب

 برای هانشستچاپ و نصب بروشور و تبلیغات محیطی و برگزاری 

 ؛استفاده بهینه از آب یسازفرهنگایجاد حساسیت در مصرف آب و 

 دانشگاه تربیت مدرس

 

 ؛بهداشتی یهاسیسروکاهش فشار آب در  یرهایسرشاستفاده از 

 یهاسیسرو یهافونیسحجم مخزن آب  دهندهکاهشاستفاده از 

 ؛بهداشتی

 ؛در فضای سبز پردیس بابایی یاقطرهاستفاده از سیستم آبیاری 

 حیا دو حلقه قنات جهت آبیاری درختان در فضای سبز پردیس باباییا

 در مصرف ییجوصرفهاستفاده از دستگاه کنترل سطح مایعات جهت 

 ؛آب چاه

 دانشگاه تهران

 به جهت اطمینان از عدم وجود نشتی آب؛ رآالتیشنظارت مستمر بر 

برای کاهش  دوش سر(، روی رگالتورجریان ) کنندهمیتنظنصب 

 %51لیتر در دقیقه معادل  01لیتر در دقیقه به  11ف از مصر

جدید  یهادوشو مهمانسراها( و یا  هاخوابگاهآب )در  ییجوصرفه

 ؛مصرفکم

 استفاده از فالش تانك دو زمانه یا تغییر شناور فالش تانك تك زمانه؛

در آشپزخانه با ظرفیت  ییشوظرفمكانیزه  یهاستمیساستفاده از 

 کامل؛
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 امات در حوزه مدیریت مصرف آبگزیده گزارش اقد نام دستگاه

کم آب در  یهاطیمحگیاهان با مصرف آب کم و سازگار با کاشت 

 فضای سبز جایگزین چمن؛

 کیلومتر؛ 08احیای دو رشته قنات به طول 

 یجاهبهوشمند برای آبیاری فضاهای سبز  یکشلولهتعبیه سیستم 

استفاده از شیلنگ و هدر رفتن آب، همچنین استفاده کمتر از نیروی 

 انسانی؛

 جهت جلوگیری از نشتی؛ یکشلولهزات تجهی یادورهبررسی 

 ؛یاقطرهجداسازی آبیاری فضای سبز از آب شرب و استفاده از آبیاری 

تصفیه جهت استفاده مجدد از پساب خروجی  یهاستمیس یریکارگبه

 برای آبیاری فضای سبز؛

 ؛تعمیر و نگهداری قنات دانشگاه

 دانشگاه جیرفت

 51 .41و حصول  سبز دانشگاهدر فضای  یاقطرهاستفاده از آبیاری 

 مترمكعب 0481111معادل  در مصرف آب ییجوصرفه هیثان برلیتر 

 آب در سال؛

و آبیاری  یوربهرهمناسب در آبیاری در جهت افزایش  یبندزمان

درختان و فضای سبز در شب در جهت جلوگیری از بخار شدن آب و 

 هدر رفت سرمایه ملی؛

عیوب و فرسوده و انتقال آب توسط م یرسانآبمتر کانال  511حذف 

 لوله در بخشی از اراضی ایستگاه تحقیقاتی شهید بهشتی؛

تجهیزات از نظر کاهش  یروزرسانبهمخزن ذخیره زمینی و  یاندازراه

 مصرف انرژی و مدیریت صحیح مصرف آب؛

 ایستگاه تحقیقاتی؛ یاقطرهپروژه آبیاری 
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 امات در حوزه مدیریت مصرف آبگزیده گزارش اقد نام دستگاه

 شاپوریجنددانشگاه 

 ؛هكتار 11 یاقطرهاجرای آبیاری 

 ؛هكتار 01 مثمرکاشت درختان 

 ؛هكتار 01 یکارگلکاشت درختان غیر مثمر، چمن و 

 ؛متر مجاور دیوار پیرامون دانشگاه 0411کاشت گل کاغذی به طول 

 فارسجیخلدانشگاه 

نك جهت مصرف در فالش تا زیرزمینی هایشبكهاستفاده از آب 

 ؛هاسرویس

و  یارهقط) فشارتحتبه  پاشآبز تغییر سیستم آبیاری فضای سبز ا

 ؛(بارانی

 ؛دانشكده کشاورزی کننیریشآباجرای 

 دانشگاه دامغان

 آب شرب مصرفی از فضای سبز؛ یجداساز

 نصب کنتور آب در واحدهای مستقل جهت پایش مصرف آب؛

 ؛مصرفکم یهاتانكو استفاده از فالش  هاتانك اصالح فالش

 ؛یاقطرهنظیر بارانی و اجرای آبیاری مدرن فضای سبز 

کاشت درختان مثمر که با اقلیم منطقه سازگاراست و آب کمتری نیاز 

 یجاهبکاشت فرانكی نیا ) آبدارد و ایجاد پوشش گیاهی با مصرف کم 

 چمن(؛

 دانشگاه زنجان

هش و کا چكانقطرهاتیك و متغییر سیستم آبیاری از دستی به اتو

یتر ل هزارپنجاه و صدیسروزانه به لیتر  ونیلیمكیمیزان آبیاری از 

 روزانه؛

 عنوانبهدر گسترش فضای سبز  هاخانههیتصفاستفاده از پساب 

 زیرزمینی؛ یهاآبجایگزین 
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 امات در حوزه مدیریت مصرف آبگزیده گزارش اقد نام دستگاه

طرح نصب تایمر استفاده از جهت استحمام با کارت هوشمند در 

 برادران و خواهران )طرح اولیه(؛ یهاخوابگاه

 ت کنترل مصرف آب؛مختلف جه یهاساختماننصب کنتور برای 

که  ییهاساختمانو سایر  سیسروسلفاقدامات تشویقی برای کارگران 

 در دست اقدام(؛) استصرف آب زیاد در آنجا م

 دانشگاه شهید چمران اهواز

 41 نیتأمو  لوواتیک 14موتور  9با  احداث ایستگاه پمپاژ آب خام

 ؛فضای سبز دانشگاه ازیموردندرصد آب خام 

قدیمی و دارای  رآالتیشکاهنده مصرف و تعویض نصب شیرآالت 

 ؛پوسیده چدنی یهالولهبهداشتی و قسمتی از  یهاسیسرونشتی 

 دانشگاه علم و فناوری مازندران

 ؛بندانآبسطحی در  یهاآب یسازرهیذخ

 از اراضی دانشگاه؛ هكتار 04در  فشارتحتاجرای آبیاری 

 ؛فشارتحتهوشمند سازی آبیاری 

 نعتی قوچاندانشگاه ص

 ؛استفاده از شیرآالت هوشمند

 ؛در فضای سبز دانشگاه یاقطرهاستفاده از سیستم آبیاری 

 ؛هوشمند یرسانآباستفاده از سیستم 
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 امات در حوزه مدیریت مصرف آبگزیده گزارش اقد نام دستگاه

 شهید مدنی آذربایجان

شده و پایش  یسپاربرون یهامحلنصب کنتورهای مصرف آب در 

 ماهانه میزان مصرف؛

 ؛میزان مصرف کل دانشگاه یروزشبانهپایش 

 موجود و دوام بخشی آبدهی قنات؛ یهاقناتالیروبی 

 دانشگاه رازی کرمانشاه

هكتار موجود  10 ازکاشت درختان بومی و افزایش سطح فضای سبز 

 ؛یاقطرهبا آبیاری سیستم  31هكتار در سال  55به  35در سال 

 ؛هایتشتكشكار حداکثری آب باران با ایجاد 

اندن آب به عمق ریشه و راندمان پالستیكی برای رس یهایبطرنصب 

 در عمق؛ یرسانآبدرصدی  111

پالستیكی در پای درختان جهت ذخیره آب  یهایبطراستفاده از 

 باران؛

 فضای سبز؛ یاقطرهآبیاری 

 یروهاادهیپدر حاشیه  یآبکمکاشت درختان غیر مثمر و مقاوم به 

 دانشكده کشاورزی؛

به  01بهداشتی دانشگاه از  یهاسیسرو تانك فالشتغییر حجم تمام  

 لیتر؛ 5

 موجود در سایت دانشگاه؛ یهاچاهالیروبی 

 جهت هاسیسروسلفدر ساختمان تمام  یریگیچربطراحی سیستم  

 ی فاضالب؛جلوگیری از تخریب شبكه

های تحقیقاتی جهت کاشت و نگهداری از گیاهان نیمه احداث گلخانه

 مقاوم و مقاوم به خشكی؛
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 امات در حوزه مدیریت مصرف آبگزیده گزارش اقد نام دستگاه

چاه جذبی در ) زراعیآب  یسازرهیذخ منظوربهآب چاه استفاده از 

 (؛بستانطاقدانشكده کشاورزی و پردیس 

اصالح سیستم آبیاری اراضی زراعی در دانشكده کشاورزی از طریق 

 :ازجملهکشاورزی  دانشكده درآبیاری  یهاستمیساجرای انواع 

 کالسیك ثابت )آبپاش متحرک( •

 (rain gun) فشارتحتآبیاری  •

 ویلموو؛ •

 سطحی برای آبیاری فضای سبز؛ یهاآب یآورجمعطرح 

آب از آب استحمام و سیستم  مترمكعبهفته ایی دوازده  ذخیره

 بوکواش استخر جهت آبیاری؛

 سطحی برای آبیاری فضای سبز؛ یهاآب یآورجمعطرح 

هكتار  1هكتار از فضای چمن دانشگاه و جایگزینی حدود  4خشكاندن 

 ؛یکارتدرخاز آن با 

 یروهاادهیپدر حاشیه  یآبکمکاشت درختان غیر مثمر و مقاوم به 

 ؛متر 1111دانشكده کشاورزی به طول 

 نیمه گیاهان از نگهداری و کاشت جهت تحقیقاتی هایگلخانه احداث

 ؛خشكی به مقاوم و مقاوم

جویی  اصرفهبتغییر سیستم آبیاری سنتی دستی به آبیاری اتوماتیك 

 ؛صد در مصرف آبدر 41بیش از 

یافتی استخر جهت آبیاری فضای آب باز مترمكعب 01ستفاده هفتگی ا

 ؛سبز

 كانچقطرهاز سیستم هانتر و  یریگبهرهحذف آبیاری دستی و فواره و 

 به 485118111و کاهش مصرف آب از  دارزماناتوماتیك و  صورتبه

 ؛لیتر در هفته 081118111
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 امات در حوزه مدیریت مصرف آبگزیده گزارش اقد نام دستگاه

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 ؛فشارتحته و اجرای سیستم آبیاری مطالع

قاتی تحقی یهاطرحفاضالب جهت آبیاری  خانههیتصفب استفاده از پسا

 نظیر باغ پسته؛

 و ایستگاه پمپاژ آب دانشگاه؛ خانههیتصف یاساس ریتعم

 دستیابی به گیاهان مقاوم به خشكی:

 گیاه جدید تریتی پایرم؛ 

لیتر  0511معادل  ییجوصرفهکیلوگرم محصول تولیدی، به ازای هر 

 ؛تیفیباکآب 

رزن دستیابی به ا دستیابی به الین های گندم نان متحمل به خشكی

 ؛مرواریدی

جهت  یزیربرنامهتغییر الگوی کشت از ذرت به ارزن مرواریدی و 

ذرت و ذخیره میزان  یجابههكتار از اراضی جنوب  111کاشت در 

 واریدی نسبت به ذرتمترمكعب آب در هكتار با کشت ارزن مر 5111

آب در  مترمكعب 0111: ذخیره شدهاصالحدستیابی یه رقم زیره 

 ؛هكتار

 ؛اجرای خشك پردیس سازی در دانشگاه شهید باهنر کرمان

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 ایش مصرف آب از طریق نصب کنتور؛اجرای طرح پ

 الت بهداشتی و جلوگیری از نشتی آب؛آشیر یادورهبازدید 

 ها؛ح آبگیری فالش تانكکاهش سط

 با حجم یهاتانكفالشقدیمی و استفاده از  یهاتانكفالشتعویض 

 کمتر؛

 یهاسیسروچشمی( در های الكترونیكی )زایش تعداد شیراف

 بهداشتی؛
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 امات در حوزه مدیریت مصرف آبگزیده گزارش اقد نام دستگاه

 مكانیزه در سلف مرکزی دانشگاه؛ ییشوظرفاستفاده از 

 های طبخ غذا صنعتی در سلف مرکزی دانشگاه؛استفاده از دیگ

در  (Air Turbo)های کاهنده مصرف آب استفاده از سر دوش

، یبدنتیتربهای دانشجویی، استخر ورزشی و مرکز خوابگاه) یهادوش

 سلف مرکزی، تعدادی از منازل مسكونی(؛

شبكه ورودی اصلی آب جهت کنترل  یرو برنصب دستگاه فلومتری 

 و تنظیم میزان دبی آب؛

 ؛مترمكعب 1111فیت احداث مخزن ذخیره آب شرب به ظر

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 ؛اتیلنهای پلیهای فلزی و جایگزین نمودن لولهآوری لولهجمع

 ؛دو زمانه: جهت کاهش مصرف آب یهاتانكفالشاستفاده از 

 یاقطرهجداسازی آبیاری فضای سبز از آب شرب و استفاده از آبیاری 

کم آب در  یهاطیمحکاشت گیاهان با مصرف آب کم و سازگار با 

 ؛فضای سبز جایگزین چمن

 ؛استفاده از شیرآالت هوشمند

 صنعتی نوشیروانی بابلدانشگاه 

های مختلف جهت آبیاری آب باران در فصل یسازرهیذخو  یآورجمع

 ؛دانشگاه یهاتانكفالشآب  نیتأمفضای سبز و 

 آب کولرهای گازی؛ یآورجمع

 مقطر؛ تولید آب یهادستگاهتعویض و تعمیر 

 توزیع فرسوده و قدیمی آب؛ یهاشبكهتعمیر و بهسازی 

جداسازی آبیاری فضای سبز از آب شرب با استفاده از آب چاه و 

 ؛یاقطرهاستفاده از آبیاری 

 دستیابی به استانداردها؛ منظوربهاستفاده از شیرآالت هوشمند 
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 امات در حوزه مدیریت مصرف آبگزیده گزارش اقد نام دستگاه

 صنعتی همدان دانشگاه

 یهاسیسروشیرآالت در پایش میزان مصرف آب با بررسی ماهیانه 

 آبدارخانه؛ بهداشتی، آشپزخانه،

آب  یسازرهیذخاستفاده از آب رودخانه موجود در دانشگاه جهت 

 استفاده در آبیاری فضای سبز دانشگاه؛ منظوربه

 14ضای سبز و کاهش )بارانی( ف فشارتحتاجرای پروژه آبیاری 

 ؛اجرای زهكش در ساختمان جدیداالحداثدرصدی مصرف آب 

ذخیره مناسب آب  با توجه به هاساختمانافزایش فضای سبز در بام 

 باران و رودخانه؛

 عالمه طباطبایی دانشگاه

 یهاسیسرواستفاده از سرشیرهای کاهنده مصرف در کلیه شیرهای 

 بهداشتی پردیس مرکزی؛

یبی اه با مساحت تقرفضای سبز محوطه دانشگ یاقطرهسیستم آبیاری 

 مترمربع؛ 1411

 سبز؛ فضای آب مناسب توزیع شبكه دانشگاه یاسوج

علوم کشاورزی و منابع  دانشگاه

 طبیعی ساری

 لیتر؛ 44111ساخت و نصب منبع آب هوایی به ظرفیت 

 و تهیه و نصب دستگاه دیزل ژنراتور؛ اتاقكساخت 

 ؛یکلرزنتهیه و نصب دستگاه دوزینك پمپ 

 تهیه و نصب دستگاه هیدروسیكلون؛

 یك حلقه چاه عمیق؛ یدازانراهحفر و 

 تهیه و نصب دستگاه تصفیه آب مرکزی؛

تفكیك خطوط انتقال و توزیع آب شرب، بهداشتی و فضای سبز در 

در حال  یهاچاهنصب کنتورهای هوشمند بر و  گستره دانشگاه

 ؛یبرداربهره
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 امات در حوزه مدیریت مصرف آبگزیده گزارش اقد نام دستگاه

 علوم کشاورزی گرگان دانشگاه

رزمینی و های سطحی حاصل از بارندگی در مخازن زیآوری آبجمع

 ها جهت آبیاری فضای سبز؛استفاده از آن

ها در مخازن جهت مصارف بام ساختمانآوری آب باران از پشتجمع

 فضای سبز و غیره؛

های دانشگاه )آبیاری اجرای آبیاری مكانیزه در فضای سبز و محوطه

 ای(؛فشار و قطرهتحت

زیرزمینی های باران سطحی و انتقال آن به داخل چاه آوری آبجمع

 جهت مصارف فضای سبز و غیره؛

 در شدهشرب و آب باران ذخیرههای زیرزمینی غیرقابلاستفاده از آب

 فضای سبز؛

 جهت مصارف فضای سبز؛« شربغیرقابل» حفر چاه آب 

 فردوسی مشهد دانشگاه

تفكیك انشعابات شرب از غیر شرب و استفاده از آب غیر شرب برای 

 آبیاری فضای سبز؛

دانشگاه و  سیستم تصفیه فاضالب یاندازراهم مطالعات پروژه انجا

 استفاده از آب حاصله؛

 سراستفاده از لوازم کاهنده مصرف آب در دانشگاه و استفاده از 

 ؛هاخوابگاهدر  مصرفکم یهادوش

جدید در خوابگاه پردیس، فجر،  حجمکم یهاتانكنصب فلش 

 مرکزی دانشگاه؛و سازمان  اقتصاددانشكده علوم اداری و 

 اهدفبتزئینی در فضای سبز پردیس دانشگاه  یهاسنگاستفاده از 

 از چمن و حفظ زیبایی بصری؛ فادهکاهش است

آب مقطر برای استفاده در  صورتبهبخار موتورخانه  یآورجمع

 عال در پردیس دانشگاه؛ف هایآزمایشگاه
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 امات در حوزه مدیریت مصرف آبگزیده گزارش اقد نام دستگاه

 قم دانشگاه

فضای سبز با استفاده از بیش هكتار  11در  یاقطرهاستفاده از آبیاری  

 ؛چكانقطره هزار 51از 

 درصد کاهش مصرف آب 51نصب شیرهای هوشمند و الكترونیكی با 

 چیلرهای هوا خنك با حذف مصرف آب؛ استفاده از

 کردستان دانشگاه
از مستحدثات به شیرهای اهرمی و  %31حدود  رآالتیشتعویض 

 ؛از مستحدثات قدیمی %94فرسوده  یکشلولهنوسازی و تعمیر سیستم 

 گلپایگان دانشگاه

مترمكعب جهت  5911پروژه استخر ذخیره آب با ظرفیت حدودی 

( دانشگاه از روز 01ساعت در هر  51آب سهمیه )معادل  یسازرهیذخ

 یك ماه برایو در طول  جیتدربه یبرداربهره منظوربهسد گلپایگان 

 فضای سبز و درختان؛

فضای  هكتار 91هكتار از  09رختان و بارانی د یاقطرهپروژه آبیاری 

 سبز؛

اقیا و اقآبی: نظیر کاج،  باکمکاشت درختان با اولویت درختان سازگار 

 اصله؛ 8111سرو به تعداد 

 استفاده در آبیاری فضای سبز؛ منظوربهحفر یك حلقه چاه آب 

تعویض شیرهای آب قدیمی با شیرهای هوشمند الكترونیكی در 

 ؛سیسروسلفهای آموزشی، سایت و مانداشتی ساختهای بهسرویس

 سایت پردیس دانشگاه؛ آبمرکزی  خانههیتصفاجرای  گلستان دانشگاه

 لرستان دانشگاه

ش پای منظوربه هادانشكدهو  هاساختماننصب کنتورهای آب در تمامی 

 که مصرف آب باالیی دارند؛  ییهامكانو  هاتیفعال

 ند چشمی دار؛استفاده از شیرآالت هوشم

به هكتار  5در وسعت تقریبی  یاقطرههوشمند سازی سیستم آبیاری 

استفاده از سلول خورشیدی فتوولتاییك جهت تأمین انرژی برق  همراه
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 امات در حوزه مدیریت مصرف آبگزیده گزارش اقد نام دستگاه

ق طری مدیریت هوشمند آبیاری از براینیز شیرهای کنترل برقی  و

 ؛سنسورهای رطوبتی مستقر در خاک

 فضای سبز؛ جهت یاقطرهآبیاری  استفاده از سیستم

 کردن مخزن بتنی آب شرب؛ بندآب

 سطحی جهت: یهاآبو استفاده از مجدد از  یآورجمعمطالعات شبكه 

جهت مصارف فضای سبز و  شدهیآورجمعاستفاده مجدد از سیالب  •

 ؛آب بهداشتی

 یآورجمعجهت  هكتار( 111گستردگی شهرک )سطحی در حدود  •

 حجم روان آب بیشتر؛

 ؛یشهربرون یهاآبراههمسیر  در شدنواقع •

 ( جهت تسهیل در احداث شبكهیوبلندیپستعوارض طبیعی زمین ) •

بلوط،  در فضای سبز نظیر دوستآبکاشت درختان کم  یآورجمع

 ؛داغداغان، بنه

 مازندران دانشگاه

شیرهای آب معمولی با نمونه چشمی و الكترونیكی جهت  ضیتعو

 مصرف آب؛ یسازنهیبه

 عدد؛ 94اتوماتیك و هوشمند به تعداد  یهاتانكفالشز استفاده ا

نصب کنتور آب در واحدهای مختلف جهت ممیزی و پایش مستمر 

 مصرف آب؛

نصب سیستم هوشمند آب در فواصل زمانی مشخص فضای سبز به 

متر جهت استفاده بهینه در مصرف آب. این سیستم  5851متراژ 

 ؛کندیممده و عمل هوشمند و، با فشار آب بیرون آ صورتبه

 جهت آبیاری بخشی از فضای سبز؛ یاقطرهنصب سیستم آبیاری 

 هكتار از اراضی دانشگاه؛ 3در سطح  یاقطرهبیاری آاجرای  مجتمع آموزش عالی گناباد
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 امات در حوزه مدیریت مصرف آبگزیده گزارش اقد نام دستگاه

اراضی  هكتار از 3مقاوم و نسبتا مقاوم به خشكی در  یهاگونهکاشت 

 دانشگاه

 جداسازی آب شرب از فضای سبز؛

گیاهی مقاوم در برابر آفات و مقاوم به خشكی  یهاگونتكثیر  تولید و

 در گلخانه دانشگاه؛

 مترمكعب 01111ژئوممبران به ظرفیت  آبذخیره  یاستخرهااحداث 

 جهت استفاده از آب قنوات در فصول پرآب؛

هكتار از اراضی پیرامون  11کاشت درختان جنگلی گز و تاغ در سطح 

 نابع طبیعی؛دانشگاه با همكاری اداره م

 منظوربهسطحی محوطه دانشگاه  یهاآب یآورجمعتهیه طرح  

 های مربوطه؛ای سبز و اجرای کانالآبیاری فض

 مجتمع آموزش عالی الرستان

 موجود در مجتمع؛ انبارآباحیای 

مجتمع برای آبیاری  انبارآبدر جهت انتقال آب به  یکشکانال

 ؛درختان

 ؛یاقطرهآبیاری 

 حقق اردبیلیمدانشگاه 

 ازیموردنطرح جامع مدیریت آب شرب و آب » برای تهیه  یزیربرنامه

 منظورهب، «آبیاری فضای سبز و مدیریت پساب دانشگاه محقق اردبیلی

ساماندهی شبكه آب فرسوده و مدیریت بهینه مصرف آب و مدیریت 

 پساب فضاهای خوابگاهی و آموزشی دانشگاه؛

ابیل )دریاچه طبیعی موجود در شور یاچهیدراستفاده از آب 

هكتاری  11غربی سایت دانشگاه( برای آبیاری فضای سبز شمال

 دانشگاه؛

یل شوراب یاچهیدرو تعویض الكتروپمپ های انتقال آب از  یسازنهیبه

افزایش راندمان، کاهش مصرف  منظوربهبه منابع ذخیره آب فضای، 

 برق و کاهش استهالک الكتروپمپ ها؛
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 امات در حوزه مدیریت مصرف آبگزیده گزارش اقد نام دستگاه

برای تبدیل سیستم آبیاری فضای سبز از روش آبیاری  یزیربرنامه

در راستای مدیریت و  یاقطرهو پاششی به سیستم آبیاری  یافواره

 مصرف بهینه منابع آب؛

 یهاسیسرو یهاتانكفالشنترل سطح مناسب آب در داخل کلیه ک

 دانشگاه در راستای مصرف بهینه آب؛ یهاساختمانبهداشتی 

 کاشمر مرکز آموزش عالی

در محل شستشوی ظروف جهت کنترل بهتر  طرفهكیاستفاده از شیر 

 مصرف آب؛

اسب آبیاری در ای جهت مدیریت منآبیاری قطره یهادستگاهاجرای 

 فضای سبز دانشگاه؛

 ش تلفات تبخیر در مدت آبیاری؛انجام آبیاری شبانه جهت کاه

  های مختلف؛نصب کنتور جهت پایش میزان مصرف آب در مكان

کاشت گیاهان با مصرف آب کم در سطح دانشگاه )بید، سنجد، زیتون 

 و رز(؛

اجرای مخزن تعادلی جهت کنترل مصرف آب در کولرهای آبی در 

 تابستان؛

های گیاهی مقاوم در برابر خشكی )آلوئه ورا( و تولید و تكثیر گونه

 شوری )اسفناج( در گلخانه دانشگاه؛

 مرکز آموزش عالی شهرضا

 ؛هاحمامدر  مصرفکمه از دوش های استفاد

 جهت کاهش مصرف آب؛ کولرهان جهت استفاده از سایبا

 و بارانی؛ یاقطره صورتبهفضای سبز آبیاری درختان و 

 یرساناطالعو  یامنطقهمرکز 

 علوم و فناوری شیراز

و شستشوی غیر اسیدی  ییزدارسوبعملیات  یزیربرنامهتنظیم و 

 ر؛بخا یهاگید یادوره

 ؛یاقطرهاستفاده از سیستم آبیاری 
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 امات در حوزه مدیریت مصرف آبگزیده گزارش اقد نام دستگاه

آب به اینورتر جهت تنظیم مصرف آب در  یهاپمپمجهز کردن 

 ؛اوج یهازمان

 آب شرب با آب جاری در شبكه؛ یجداساز

 رنگی؛ یهاسنگکاهش فضای سبز چمن و استفاده از 

 تر؛درختان با مصرف آب کم لهیوسبهگیاهی فضای سبز  پوشش رییتغ

از آب خروجی دستگاه تصفیه آب، ضمن اخذ تائیدات استفاده بهینه 

 الزم از مراکز آزمایشگاهی جهت موارد آبیاری؛

 استفاده از مخازن چندالیه برای ذخیره و تزریق آب؛

 استقرار و استفاده از سامانه تصفیه آب شرب؛

 خانه مرکزی در زمان حضور کارکنان؛مدیریت سیستم موتور

 مالیردانشگاه 

 قل مصرف آب؛با حدا یهاتانكفالشو استفاده از  هاانكتفالشاصالح 

تهیه و تعویض شیرهای معمولی آب به شیرهای الكترونیكی، پدالی، 

 دار و ...زمان

 واحدهای مستقل جهت پایش مصرف آب؛نصب کنتور در  

 جداسازی آب شرب مصرفی و غیر شرب؛

نظیر های مدرن پاشی با استفاده از روشنصب سیستم خودکار آب

 ؛ای و ...آبیاری بارانی، قطره

خانه فاضالب برحسب میزان پساب احداث سپتیك تانك و تصفیه

 تولیدی و استفاده مجدد از آن در مصارف غیربهداشتی؛

های آوری و ذخیره آب باران یا سایر آباحداث محلی برای جمع

 جهت استفاده مجدد؛ رهاشدهمصرفی 

 ه مالیر؛در دانشگا یاقطرهاجرای آبیاری 

 ای؛ری قطرهتكمیل طرح آبیا دانشگاه هرمزگان
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 امات در حوزه مدیریت مصرف آبگزیده گزارش اقد نام دستگاه

 یهادوش سرهای دانشجویی با نصب کاهش مصرف آب در خوابگاه

 کاهنده مصرف آب؛

آب کولرهای گازی سازمان مرکزی و انتقال جهت مصرف  یآورجمع

 در فضای سبز؛

 هنر اصفهاندانشگاه 

 ؛تبدیل شیرهای قدیمی به چشمی

ی کولرهای آب یجابه مصرفکمرهای گازی پرتابل جایگزین کردن کول

 ضاهای تاریخی؛در ف

)عج( ولیعصر دانشگاه 

 رفسنجان

کاهش تبخیر سطحی و کاهش  منظوربهدرختان  یرسطحیزآبیاری 

 درصد؛ 41 بربالغجویی  باصرفهآفات گیاهی و آبیاری در نزدیكی ریشه 

ستفاده ا منظوربهفضای سبز دانشگاه  یرسانآبتعمیر و تعویض شبكه 

بهینه از آب و کاهش هدر رفت آب در مسیر آبیاری درختان و فضای 

 سبز دانشگاه؛

 یزددانشگاه 

استفاده از شیرهای الكترونیكی و شیرهای اهرمی برای جلوگیری از 

 هدر رفت آب؛

 ای و زیرسطحی در فضای سبز دانشگاه؛استفاده از سیستم آبیاری قطره

قاوم به خشكی در فضای سبز دانشگاه )توت های ماستفاده از گونه

آمریكایی، زیتون و ...( و جایگزینی چمن با گیاهان پوششی مقاوم به 

 الدوله و ...(؛خشكی )پاپیتال، پیچ تلگرافی، پیچ امین

استفاده از منابع ذخیره آب سرپوشیده در فضای سبز برای جلوگیری 

 از تبخیر آب؛

ها برای راندمان بهتر و شب تغییر ساعات آبیاری فضای سبز به

 ؛جویی در مصرف آبصرفه

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 

 ایران

درختكاری  یهامحوطههكتار از  9در حدود  یاقطرهاجرای آبیاری 

 ؛شده پژوهشگاه
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 امات در حوزه مدیریت مصرف آبگزیده گزارش اقد نام دستگاه

 5111در فضای سبز با متراژ حدود  فشارتحتطراحی اجرای آبیاری 

 ؛مترمربع

 بهداشتی؛ یهاسیسرو ترآالیشمصرف روی همه  یهاکاهندهنصب 

یم تنظ تیقابل و اندازراهبوستر پمپ جدید با درایو  یاندازراهتهیه و 

 فشار آب؛

اصلی آب سرد و گرم جهت  یرهایمس یرو بر یاپروانهنصب شیرهای 

 تنظیم دبی و امكان قطع در زمان تعمیرات؛

تاسیساتی جهت  یهاستمیسبر روی  یاپروانهنصب شیرهای 

 اتالف آب هنگام تعمیرات؛ جلوگیری از

 مختلف؛ یهاحوزهنصب کنتور آب و کنترل مصارف در 

قدیمی و نصب شیرهای مخلوط اهرمی و  رآالتیشتعویض تمامی 

 شیرهای پدالی و الكترونیكی؛

 درصدی آب؛ 51با کاهش  یاقطرهآبیاری  س() معصومهدانشگاه حضرت 

 ؛فضای سبز جهت (یاقطره) فشارتحتآبیاری  دانشگاه گیالن

 ؛یاقطرهآبیاری  مجتمع آموزش عالی سراوان
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 دانشگاه رازی کرمانشاه 

 درختکاری -

ز ا و افزایش سطح فضای سبز با نیاز آبی اندک و سازگار با محیطکاشت درختان بومی نظیر بلوط 

درختچه  اصله 111اصله درخت و  0141و کاشت  31هكتار در سال  55به  35موجود در سال  هكتار 0984

 در هر هكتار نظیر:

 ؛بستانطاق تیسا یکارجنگلپروژه  یانواع درخت برااصله  941 -

 ؛سطح پردیس دانشگاه یکارجنگلاصله انواع درختان بادشكن برای پروژه  314 -

 ؛سطح پردیس دانشگاه یکارجنگلاصله انواع درختان خزان پذیر برای پروژه  1114 -

 ؛سطح پردیس دانشگاه یکارجنگلشد و مرتفع برای پروژه اصله انواع درختان سریع الر 1014 -

 ؛سطح پردیس دانشگاه یکارجنگلبرای مصرف انسان در پروژه  داروهیماصله انواع درختان  5414 -

سطح پردیس  یکارجنگلبرای مصرف حیوانات در پروژه  داروهیماصله انواع درختان  4814 -

 ؛دانشگاه

 ؛سطح پردیس دانشگاه یکارجنگلبرای پروژه  زسبشهیهماصله انواع درختان  0111 -

 ؛سطح پردیس دانشگاه یکارجنگلپایه جنگلی زاگرس برای پروژه  یهاگونهاصله انواع  5141 -

س سطح پردی یکارجنگلبرای پروژه  رنگی یهاگلزیبایی شناسانه و  یهاگونهاصله انواع  0411 -

 ؛دانشگاه

 ؛سطح پردیس دانشگاه یکارجنگلژه برای پرو دوستآباصله انواع درختان  511 -

 سطح پردیس دانشگاه؛ یکارجنگلبرای پروژه  درخطرنایاب و  یهاگونهاصله انواع  5111 -
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 دانشگاه رازی کرمانشاه -(قرمز رنگ) 31 بهار از قبل تا دانشگاه سبز یفضا موجود وضع-98 ریتصو

  

 کرمانشاه یراز دانشگاه-(رهیت سبز رنگ)31 تابستان در دانشگاه سبز یفضا به شدهاضافه هیناح-93 ریتصو
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 سبز رنگ)31 زمستان و زییپا در شدهانجام( هكتار 03) زاگرس یکارجنگل توسعه یبرا شده یدرختكار هیناح -51 ریتصو

 دانشگاه رازی کرمانشاه -(یفسفر

 
 کرمانشاه دانشگاه رازی -در حوزه درختكاری شدهانجاماقدامات  -50 ریتصو
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  تبریزدانشگاه 

 احیای قنات -

استفاده موثر از آب قنوات  منظوربهلیتر بر ثانیه  94کیلومتر با دبی  11احیای پنج رشته قنات به طول 

 بیاریپایان فصول آاستفاده از آن در  جهتو تصفیه 

گاه تهیه ن این دانشعمرا مهندسی فنی دانشكده یبردارنقشه گروه توسط های دانشگاه تبریزنقشه قنات

 این با است.  شدهدادهقرار  Google.earth و بر روی سایت دانشگاه تبریز جهت نمایش در

ریزی نامهگیری صورت گرفته امكان برن اندازهنوی ابزارهای از استفاده با که علمی مستندسازی

 این عجام طرح اجرای و ، الیروبی، تعیین و بررسی مسیر، کنترل دبی آبنگهداری و حفظ برای صحیح

 کشاورزی یهانیزمو  برخی باغات بیاریآ برای گذشته یهادهه در هااست. این قنات شدهفراهما هقنات

 ست.ا شدهیمتبریز استفاده شهر برخی از مناطق  همچنین آبیاری و دانشگاه

 سبز یفضا یاریآب جهت و شدهرهیذخ یمترمكعب 1111 مخزن یك در هاقنات نیا آب از یبخش

 .گرددیم استفاده دانشگاه

 شیب) یاریآب فصل انیپا در( مترمكعب هزار 411) هاقنات آب یاضاف ریمقاد از نهیبه استفاده منظوربه 

 مصارف جهت رهیذخ از پس را هاقنات آب ه،یتصف سامانه یاجرا با دارد نظر در دانشگاه ،(سال نصف از

برای تصفیه آب  .شده است تعمیر تصفیه دستگاه یك راستا نیا در. دهد قرار مصرف مورد یبهداشت

در  TDSمتعددی صورت گرفته است که بیانگر وجود کمی کلیفرم و نیز مقدار  یهاشیآزماقنات 

تصفیه بهینه، پایدار، ارزان و مناسب این  . در حال حاضر یك تیم مجرب برایباشدیم 1411حدود 

 آب در حال مطالعه هستند.
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 بریزدانشگاه ت -هاقنات نقشه توپوگرافی -51 ریتصو

 

ی صحیح و بهینه های دانشگاه در صورت عدم استفادهدر شكل نیز نشان داده است، آب قنات که طورهمان

-ی فاضالب شهری پیوسته و بدون هیچ استفادهفاضالب به شبكه عنوانبه ناچاربهدانشگاه؛  محوطهدر داخل 

 ی فاضالب شهری منتقل گشته و حتی بار مالی بر دوش شهری مفیدی در سطح شهر، به مراکز تصفیه
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ی ها برای مصارف دانشگاهی، حتی از هزینهقنات یهاآبدر صورت استفاده از این  کهیدرحالدهد. قرار می

 شود.آبفا کاسته می یهاشرکتمصرف آب دانشگاه به 

 

 

 دبی خروجی قنات تبریز – 59 ریتصو

اشد. ببرای استفاده از آب قنات در مصارف حساسی چون آب استخر، نظر کارشناسان بسیار حائز اهمیت می

زمایش اول، مقدر گردید که از آب قنات برای های دو آآوردن داده به دست، پس از نمونه بردای و رونیازا

 ها استفاده گردد.مصرف استخر دانشگاه و دوش

 

 .گرددیم ییجوصرفهمترمكعب در سال در مصرف آب  0111111نتیجه پروژه: با اجرای این پروژه حدود 

 ست.ا فتهایکاهشفشار، مصرف برق  نیتأم یهاپمپهمچنین با توجه به تعبیه مخزن در باالدست و حذف 
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 دانشگاه تهران 

 کیلومتر 08به طول  دو رشته قناتاحیای  -

از اوین تا کوی دانشگاه و از فرحزاد تا پردیس مرکزی امتداد  رشته قنات است که 1 دارای تهراندانشگاه 

 .اندشده، مرمت و... یکمر گذاردارند. دو رشته مذکور توسط دانشگاه، الیروبی، 

 
 دانشگاه تهران -احیای دو رشته قنات -55 ریتصو

 است.در روز  مترمكعب 0511میانگین  طوربهنتیجه پروژه: میزان استحصال آب از این دو رشته 
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 دانشگاه اصفهان 

 آبیاری کشیلولهدوال، پکیچ، استخر،  کشیلولهاجرای  -

 دانشگاه اصفهان-وال، پكیجد یکشلولهمشخصات اجرای  -8 جدول

 ییجوصرفهمیزان  حجم عملیات

 مترمكعب سالیانه آب 54111 روزشبانهمترمكعب  111

 

 

 

 اصفهان دانشگاه-طرح یاجرا از بعد و قبل آب مصرف زانیم-9 نمودار

 

 

 دانشگاه اصفهان- آبیاری یکشلوله استخر، پكیچ، دوال، یکشلوله یاجرا-54 ریتصو
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میزان مصرف آب دانشگاه پیش و پس از اجرای طرح در نیم سال مشابه
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 .گرددیم ییجوصرفهمترمكعب سالیانه در مصرف آب  میزان 54111با اجرای این پروژه  نتیجه پروژه:

 

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

 مدیریت و پایش مصرف آب -

 شده و پایش ماهانه میزان مصرف یسپاربرونهای نصب کنتورهای مصرف آب در محل

 میزان مصرف کل دانشگاه یروزشبانهیش پا

 با حجم کمتر یهاتانكفالشموجود با  یهاتانكفالشجایگزین کردن 

 های موجود و دوام بخشی آبدهی قناتالیروبی قنات

 

گاه شهید مدنی دانش-(دانشگاه آب یاصل مخزن در شدهرهیذخ آب ارتفاعدانشگاه ) آب یروزشبانه شیپا-55 ریتصو

 آذربایجان
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 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -قنات یآبده یبخش دوام و موجود هایقنات یروبیال -51 ریتصو

 

 مجتمع آموزش عالی گناباد 

 مدیریت مصرف آب -

ا مقاوم مقاوم و نسبت هایگونههكتار از اراضی دانشگاه و کاشت  3در سطح  ایقطره آبیاریاجرای  -

 دانشگاه اراضی ازهكتار  3به خشكی در 

 جداسازی آب شرب از فضای سبز -

جهت استفاده از آب قنوات  مترمكعب 01111ب ژئوممبران به ظرفیت آذخیره  استخرهایاحداث  -

 در فصول پرآب

آبیاری فضای سبز و اجرای  منظوربهسطحی محوطه دانشگاه  هایآب آوریجمعتهیه طرح   -

 وطهمرب هایکانال
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 -یعیطب منابع اداره یبا همكار دانشگاه رامونیپ یاراض از هكتار 11 سطح در تاغ و گز یجنگل درختان کاشت-58 ریتصو

 گناباد یعال آموزش مجتمع

 

 فصول در قنوات آب از استفاده جهت مترمكعب 01111 تیظرف به ژئوممبران آب رهیذخ یاستخرها احداث-53 ریتصو

 گناباد یعال آموزش مجتمع -پرآب

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 

 مدیریت مصرف آب -

 شدهانجاممدیریت مصرف آب اقدامات زیر  منظوربهدر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 

 است:

 لیتر 44111ساخت و نصب منبع آب هوایی به ظرفیت  -

 و تهیه و نصب دستگاه دیزل ژنراتور اتاقك ساخت -

 تهیه و نصب دستگاه دوزینك پمپ کلرزن -
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 تهیه و نصب دستگاه هیدروسیكلون -

 یك حلقه چاه عمیق اندازیراهحفر و  -

 تصفیه آب اتاقكاحداث  -

 تهیه و نصب دستگاه تصفیه آب مرکزی -

 انشگاهتفكیك خطوط انتقال و توزیع آب شرب، بهداشتی و فضای سبز در گستره د -

 برداری دانشگاههای در حال بهرهتهیه و نصب کنتورهای هوشمند بر چاه -

 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری -یکلرزن پمپ نكیدوز دستگاه نصب و هیته-41 ریتصو
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 یسار یعیطب منابع و یکشاورز علوم اهدانشگ -كلونیدروسیه دستگاه نصب و هیته -40 ریتصو

 
 یسار یعیطب منابع و یکشاورز علوم دانشگاه -یمرکز آب هیتصف دستگاه نصب و هیته-41 ریتصو

 دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان 

 مدیریت مصرف آب -
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شیبی  ازلحاظطه غربی سایت دانشگاه و در باالترین نق ضلعپروژه بزرگ استخر ذخیره آب در 

آب سهمیه دانشگاه  یسازرهیذخمترمكعب جهت  5911است. این استخر با ظرفیت حدودی  شدهساخته

و در طول یك ماه به مصرف فضای سبز و  جیتدربه شدهرهیذخاست و آب  شدهساختهاز سد گلپایگان 

از آب  روز 01ساعت در هر  51معادل  یاهیسهمالزم به ذکر است که این دانشگاه  درختان خواهد رسید.

کامل از این طرح بسیاری از مشكالت تأمین آب فضای سبز  یبرداربهرهکه با  باشدیمسد گلپایگان را دارا 

 حل خواهد شد.

 

 دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان-آب رهیذخ استخر از یینما-49 ریتصو

  فناوریعلوم و  یرساناطالع یامنطقهمرکز 

 پروژه استخر ذخیره آب -

 بخار هایدیگ ایدورهو شستشوی غیر اسیدی  زداییرسوبعملیات  ریزیبرنامهتنظیم و  -

 در ساعات شب یا صبح جهت اجرای شبكه آبیاری هوشمند فضای سبز خصوصاً ریزیبرنامه -

 ایقطرهاستفاده از سیستم آبیاری  -

 اوج هایزمانو در  شدهاضافهبه الكتروموتور  این دستگاه آب به اینورتر هایپمپمجهز کردن  -

 .دهدمیو مصرف آب را کاهش  کندمیمصرف، مصرف آب را تنظیم 

 آب شرب با آب جاری در شبكه جداسازی -

رنگیمصرف آب بسیار کم شده و زیبایی محیط  هایسنگکاهش فضای سبز چمن و استفاده از  -

 حفظ گشته است.

 درختان با مصرف آب کمتر سیلهوبهگیاهی فضای سبز  پوشش تغییر -

استفاده بهینه از آب خروجی دستگاه تصفیه آب که ضمن اخذ تائیدات الزم از مراکز آزمایشگاهی  -

 موارد آبیاری محقق گشته است. منظوربه
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 چندالیه برای ذخیره و تزریق آب. استفاده از مخازن -

 استقرار و استفاده از سامانه تصفیه آب شرب -

 تورخانه مرکزی در زمان حضور کارکنانمدیریت سیستم مو  -

 
 یفناور و علوم یرساناطالع یامرکز منطقه -نورتریا به مجهز یهاپمپ-45 ریتصو

 
 یفناور و علوم یرساناطالع یامرکز منطقه - پمپ به متصل مریتا-44 ریتصو

 
 یفناور و علوم یرساناطالع یامرکز منطقه -یرنگ یهاسنگ از استفاده و چمن سبز یفضا کاهش-45 ریتصو
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 دانشگاه هرمزگان 

 مدیریت مصرف آب -

ای کاهش مصرف آب در کاهش مصرف آب در فضای سبز دانشگاه با تكمیل طرح آبیاری قطره

 کاهنده مصرف آب یهادوش سرهای دانشجویی با نصب وابگاهخ

 آوری آب کولرهای گازی سازمان مرکزی و انتقال جهت مصرف در فضای سبز محوطهجمع

 رشد منفی ،های گذشته و نیز اقدامات اصالحی صورت گرفتهمیزان مصرف آب در طی سالپایش 

شته ذ. در ادامه گزارش مصرف چند سال گدهدیمنشان ها در طی این سال را آب دانشگاه هرمزگان مصرف

ها و با توجه به افزایش بررسی و تجمیع اطالعات آب مصرفی این سال با آورده شده است.به تفكیك 

مصرف آب رشد صعودی نداشته  0931و  0935 یهامهرومومسازی و فضاهای سبز طی محوطه توجهقابل

 1884 ،0934و  0935 یهامهرومومنسبت به  سرانه فضای سبز 0935است. الزم به ذکر است در طی سال 

که  افتهیتقالانهمچنین خوابگاه پسرانه تحصیالت تكمیلی به پردیس دانشگاه ؛ است افتهیشیافزا ترمربعم

 .موجب افزایش جمعیت ساکن شده است

 

 هرمزگان دانشگاه -سبز یفضا در استفاده جهت یمرکز سازمان یگاز یکولرها آب یآورجمع -41 ریتصو
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 هرمزگان دانشگاه -35 و 35،34 یهاسال در آب مصرف اطالعات -3 جدول

 39میزان مصرف آب در سال  39میزان مصرف آب در سال  30میزان مصرف آب در سال  

مصرف آب  دوره

 )مترمکعب(

تعداد 

 روز

مصرف آب  تاریخ قرائت

 )مترمکعب(

تعداد 

 روز

مصرف آب  تاریخ قرائت

 )مترمکعب(

 تعداد

 روز

 تاریخ قرائت

0    15111 94 13/10/0934 19118 55 04/10/0935 

1 11541 99 18/11/0935 11359 11 14/11/0934 09111 11 15/11/0935 

9 19443 11 15/19/0935 13513 91 15/19/0934 05811 18 19/19/0935 

5 14851 91 15/15/0935 99895 91 19/15/0934 03111 91 15/15/0935 

4 10511 91 15/14/0935 99055 91 15/14/0934 08511 90 15/14/0935 

5 11943 91 19/15/0935 91045 91 19/15/0934 08111 90 15/14/0935 

1 11383 99 14/11/0935 13494 99 14/11/0934 08111 91 19/11/0935 

8 03111 91 14/18/0935 15133 18 19/18/0934 03811 99 15/18/0935 

3 05850 18 14/13/0935 18150 91 19/13/0934 19999 18 15/13/0935 

01 05181 91 14/01/0935 14919 90 15/01/0934 15433 15 91/13/0935 

00 05153 90 14/00/0935 08310 13 19/00/0934 10011 99 19/00/0935 

01 01155 13 14/01/0935 01005 18 10/01/0934 11111 94 15/01/0935 

 هرمزگان دانشگاه-0935 تا 0935 یهاسال در آب مصرف ساالنه سهیمقا-01 جدول

 مصرف آب روزانه مصرف آب سالیانه سال ردیف

0 0935 101185 3/540 

1 0934 905390 41/851 

9 0935 198451 4/549 
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نه مدیریت و اصالح الگوی دانشگاه هرمزگان در زمیمثبت نشانگر اقدامات  فوقجدول نتیجه پروژه: 

 بیشتر آن که گردیده استصادر آب  دوره قبض 3 تنها در 0931سال در  کهایندلیل  . بهاستآب مصرف 

جهت مقایسه با  آب نادرست بودن میانگین مصرف سبب جهیدرنتو  است پرمصرفشامل فصول گرم و 

 .آورده نشده است 31مقادیر سال د، گردهای قبل میسال

 

 اهی همساز با اقلیم پوشش گی 

 اصله 591111 تعدادغرس ، 31در سال  از جمله اقدامات ارزنده ی دانشگاه های کشور در حوزه درختكاری

 می باشد. درخت

  

 31اینفوگرافی درختكاری سال  -48 ریتصو
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 مدیریت پساب. 0 .0

زیست محیطی، مدیریت پساب  یهابیآسمدیریت سبز در راستای کاهش  یهاگام نیترمهمیكی از 

، گزیده گرددیمدر مصرف آب  ییجوصرفه، سبب وخاکآب یهایآلودگکاهش است که انجام آن عالوه بر 

 اقدامات صورت پذیرفته در زمینه مدیریت پساب بدین شرح است:

 پسابگزیده گزارش اقدامات در حوزه مدیریت  نام دستگاه

 دانشگاه اراک

فاضالب شهری فاضالب مجموعه دانشگاه  یآورجمعاتصال به شبكه 

 ؛مترمكعبهزار  111 معادلاراک 

 برگرداندن آب استخر برای مصرف فضای سبز؛

متر طول  9پایلوت به ابعاد عرض  صورتبهایجاد طرح آبخیزداری 

 ؛توتشاهاصله درخت  81با دستاورد ایجاد طرح  متر 1متر عمق  041

هدایت آب فصلی رودخانه از طریق لوله به داخل استخر فضای سبز 

 ؛مترمكعب هزار 11دانشگاه به متراژ 

 مترمكعب 45 زانیمبهداشتی و ذخیره آب چشمه به  انبارآبساخت 

 ؛انبارآباز ابتدای چشمه به داخل  یکشلولهو 

تولید قلمه پاپیتال، پیچ امین الدوله جهت جلوگیری از پرت آب در 

 مسیرهایی درختكاری؛

درصدی  91با کاهش  هاخوابگاهو هوشمند  مصرفکمساخت حمام 

 ؛مصرف آب

 دانشگاه آیه اله بروجردی

ش به گنجاینصب پكیج تصفیه فاضالب دانشگاه  طراحی ساخت و

و استفاده پساب خروجی جهت آبیاری  روزشبانهمكعب در  011

 فضای سبز؛

 دانشگاه بزرگمهر قائنات
خرید و نصب چربی گیر برای سیستم فاضالب آشپزخانه مرکزی 

 سپتیك؛ ایش کیفیت فاضالب ورودی بهافز منظوربه

 ؛بکشی آب فضای سبز از آب شهری به پساب فاضالجداسازی لوله دانشگاه بیرجند



 

 

014 

 

 پسابگزیده گزارش اقدامات در حوزه مدیریت  نام دستگاه

 دانشگاه شهید بهشتی
خانه پساب سایت پردیس شهید عباسپور جهت آبیاری بیش تصفیه

 نگل )درختكاری انبوه( و فضای سبز؛هكتار ج 08از 

 دانشگاه بناب

 ؛هاكتاناستفاده از آب خاکستری جهت پر کردن فلش 

رای سایت جدید مربوط به آب خاکستری ب یهانقشهمطالعه و تهیه 

 هكتاری دانشگاه؛ 51

طراحی و اجرایی نمودن سپتیك های فاضالب و هدایت آب 

 ؛و درختان جذبی جهت مصارف فضاهای سبز یهاچاهبه  شدههیتصف

 سینادانشگاه بوعلی 

 گاه، برایشساخت دستگاه الكتروشیمیایی تصفیه فاضالب توسط دان

 ؛سیسروسلفاستفاده در آشپزخانه 

ساخت دستگاه تولید نانو ذرات مگنیت توسط دانشگاه؛ جهت مصارف 

 تصفیه فاضالب؛ باهدف یطیمحستیزو  یشگاهیآزمامختلف 

سطحی و استفاده  یهاآب یآورجمع انجام مطالعات مربوط به آغاز

 ؛دانشگاه از آن در غیر شرب

شیمیایی و یا  یهاشگاهیآزما خاص جهت ذخیره استفاده از ظروف

 زیرزمینی؛ یهاآبعدم نفوذ آن به  منظوربهمیكروبی 

 الیه روبی و اصالح قسمتی از شبكه فاضالب؛

 پیام نور دانشگاه
های در دست اجرای چگونگی تصفیه مطالعات مقدماتی و پروژه

 ؛سطحی و فاضالب یهاآب

دانشگاه تحصیالت تکمیلی 

 شرفتهیپی صنعتی و فناور

اضالب ف خانههیتصفکاروگیت  یهالولهشبكه فاضالب دانشگاه از نوع 

ر مترمكعب د 51 تیظرف( با EAASاز نوع روش هوادهی گسترده )

 جهت آبیاری فضای سبز؛ روزشبانه

 اتصال به شبكه فاضالب شهری؛ تربیت مدرسدانشگاه 
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 پسابگزیده گزارش اقدامات در حوزه مدیریت  نام دستگاه

 علوم کشاورزی گرگاندانشگاه 

ه های دانشجویی پسران بفاضالب خوابگاهخانه هوازی سیستم تصفیه

های زمینی جهت مترمكعب و ذخیره آب در گودال 11ظرفیت 

 ؛ایدوره یهاشیآزمامصارف فضای سبز پس از 

دانشگاه تحصیالت تکمیلی 

 علوم پایه زنجان

فاضالب  خانههیتصففاضالب و  یآورجمعطراحی و احداث شبكه 

 خوابگاه پسران؛

و اجرای سپتیك تانك فاضالب  یآورجمعه طراحی و احداث شبك

 ؛علوم ریاضی8 رایانه و علوم زمین یهادانشكده

 تهراندانشگاه 
اجرای پایلوت آب خاکستری در مجتمع جالل ال احمد در سال 

 ؛مترمكعب 5با ظرفیت  0934

 جیرفتدانشگاه 

 در آشپزخانه؛ سیسروسلفاحداث چربی گیر بتنی در ساختمان 

ای سپتیك در راستای مدیریت پساب و جلوگیری از خریداری و اجر

 ؛ینیرزمیز یهاآبآلودگی خاک و 

 و مرکزی؛ فاضالب پردیس خوابگاهی خانههیتصف شاپوریجنددانشگاه 

 و سیستم زهكش دانشگاه؛ یرسطحیز یهاآباستفاده از  فارسجیخلدانشگاه 

 رازی کرمانشاهدانشگاه 

 در از آن استفاده وسرپوشیده  نصب مخزن ذخیره برای پساب استخر

 فضای سبز؛ یاریآب

کاهش مصرف انرژی و اتالف آب از  باهدفبهسازی استخر دانشگاه 

 ؛طریق ایجاد سیستم برگشتی آب استخر

 زنجاندانشگاه 

 شماره یك دانشگاه؛ فاضالب خانههیتصفاحداث پكیج 

 اجرای شبكه فاضالب دانشگاه؛

 ؛خواهران یهاوابگاهخفاضالب  خانههیتصفاحداث پكیج 
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 پسابگزیده گزارش اقدامات در حوزه مدیریت  نام دستگاه

 شهید چمران اهوازدانشگاه 

 به لریچ کردن اضافه با قهیدق در آب تریل 01 حداقل ییجوصرفه

لیتر بر دقیقه  01 ییجوصرفه زانیم که عیما تروژنین دیتول دستگاه

 ؛دارد دنبال به را ماه 5 در

جهت  کولرها آب یآورجمع از مجدد استفاده و یبازچرخان طرح

 ؛هاموتورخانه و سبز یفضا در آبیاریاستفاده 

 شهید مدنی آذربایجاندانشگاه 

دانشگاه از طریق  یهاساختمانکلیه پساب تولیدی در  یآورجمع

فاضالب  خانههیتصفبه  هاآنفاضالب و انتقال  یآورجمعشبكه 

 دانشگاه؛

 511و توانایی تصفیه روزانه  خانههیتصففاز اول  بخش یاندازراه

 پساب؛ یمترمكعب

 مترمكعب 111به میزان  شدههیتصفتكمیل فاز اول و افزایش دبی 

و استفاده از آن برای آبیاری بخشی از  شدههیتصفبازچرخانی آب 

 فضای سبز و درختان غیر مثمر دانشگاه؛

 صنعتی اصفهاندانشگاه 

 مترمكعب؛ 3141احداث دو مجموعه الگون هوادهی با ظرفیت 

ر ثانیه پساب ورودی در سال جاری نسبت لیتر د 91افزایش ظرفیت 

 ؛35به سال 

 های ذخیره پساب؛انتقال پساب ناشی از استخر ورزشی به الگن

 احداث پكیج تصفیه فاضالب؛

 رداه جهت انتقال پساب و استفاده پروژه فیلتراسیون پساب دانشگ

 ؛یاقطرهآبیاری  ستمیس

ذف با ح MBBRطراحی و ساخت پكیج تصفیه فاضالب به روش 

 نیتروژن و فسفر با استفاده از مخازن پلی اتیلن؛

 ورک(؛ل) یقاتیتحقاز الگون تصفیه پساب مزرعه  یبرداربهرهاحداث و 

هزار مترمكعب  011ساخت استخرهای ذخیره آب زراعی به ظرفیت 

 ؛آبیاری فضای سبز یسازرهیذخجهت  یمترمكعب هزار 9 و
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 پسابگزیده گزارش اقدامات در حوزه مدیریت  نام دستگاه

 در روز؛ مترمكعب 0911ب با ظرفیت فاضال خانههیتصفطرح  دانشگاه صنعتی سهند

 صنعتی کرمانشاهدانشگاه 

پسماند در فضای سبز با  یهاآبفاضالب و استفاده از  خانههیتصف

 ؛مترمكعب 911مخزن تصفیه فاضالب با حجم 

شیمی در سپتیك  یهاشگاهیآزما شیمیائی یهافاضالب یآورجمع

 ؛جداگانه

 صنعتی نوشیروانی بابلدانشگاه 
ستم دانشگاه از سی یهاشگاهیآزماو جداسازی سیستم فاضالب تصفیه 

 ؛فاضالب اصلی

 ؛اجرای سپتیك صنعتی همداندانشگاه 

 فردوسی مشهددانشگاه 

ب به شبكه فاضال اجرای طرح اتصال به شبكه اگو فاضالب دانشگاه

 شهری؛

استفاده از پساب غیر مضر آزمایشگاه کنترل فرآیند برای آبیاری 

 ؛فضای سبز

 قمدانشگاه 

 تیظرف بافاضالب دانشگاه قم  خانههیتصفاجرای عملیات احداث 

با رعایت استانداردهای محیط زیست  مترمكعب 511تصفیه روزانه 

 ؛جهت استفاده در آبیاری فضای سبز دانشگاه

 ؛تفكیك فاضالب سبك و سنگین دانشكده فنی مهندسی لرستاندانشگاه 

 دانشگاه گیالن

جم ه حفاضالب دانشكده کشاورزی ب خانههیتصف یندازاراهبازسازی و 

 ؛مترمكعب 011

به  یبدنتیترب فاضالب دانشكده خانههیتصف یاندازراهبازسازی و 

 ؛مترمكعب 111حجم 

دی شهید واح 91فاضالب کوی  خانههیتصف یاندازراهبازسازی و 

 ؛مترمكعب 11عضدی به حجم 
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 پسابگزیده گزارش اقدامات در حوزه مدیریت  نام دستگاه

ب مجتمع دانشگاه به حجم فاضال خانههیتصف یاندازراهبازسازی و 

 ؛مترمكعب 511

 مازندراندانشگاه 

 فاضالب؛ یآورجمعاجرای شبكه 

سطحی و استفاده مجدد آن جهت آبیاری  یهاآب یآورجمعکنترل و 

 محوطه؛

 مجتمع آموزش عالی گناباد

 متر؛ 0111فاضالب به طول  یآورجمعاجرای شبكه 

 ؛روزشبانه مترمكعب در 111به ظرفیت  خانههیتصفطراحی 

 ؛متر 9111سطحی به طول  یهاآب یآورجمعاجرای شبكه 

 مجتمع آموزش عالی الرستان
 مجتمع آموزش عالی الرستان بالاستفادهو منبع آب  انبارآباحیای 

 ؛میلیون لیتر 4/0با کاهش مصرف آب به میزان 

 مرکز آموزش عالی کاشمر

جدد و استفاده مانه اجرای سپتیك تانك جهت تصفیه فاضالب آشپزخ

 در فضای سبز؛

 ب باران جهت استفاده در فضای سبز؛آ یآورجمع

 مالیردانشگاه 

خانه فاضالب با ظرفیت دویست احداث سپتیك تانك و تصفیه

و استفاده مجدد از آن در مصارف  روزشبانهدر  مترمكعب

 ی؛غیربهداشت

 وابگاه خواهران؛فاضالب خ خانههیتصف یاندازراهتعمیر و  دانشگاه هرمزگان

 دانشگاه یزد

 گذاری فاضالب خوابگاه خواهران؛پروژه لوله

پروژه تصفیه پساب خوابگاه خواهران جهت آبیاری فضای سبز 

 دانشگاه؛

استفاده از آب بازیافتی استخر دانشگاه و آب چاه برای آبیاری فضای 

 ؛سبز
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 پسابگزیده گزارش اقدامات در حوزه مدیریت  نام دستگاه

 بنیادی یهادانش گاهپژوهش

یزی برای برطرف کردن منافذ و راجرای تعمیرات استخر شامل بتن

 زایموردنبندی و نصب تجهیزات های موجود در بدنه آن، عایقشكاف

در بخش فضای  یرسانآب، پمپاژ و ازیموردنسازی آب ذخیره منظوربه

 سبز و باغی سایت؛

 ای در فضای باغی و سبز؛یاری قطرهاجرای طرح آب

منابع ذخیره های آب، ساخت خرید و نصب شیرهای برقی آب، پمپ

 آب و ...

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 

 ایران

 یسازرهیذخسیستم تصفیه و فیلترینگ پساب فاضالب و  یاندازراه

درختكاری  یهامحوطهجهت آبیاری  لیتر در روز 51111با ظرفیت 

 ؛پژوهشگاه

 پژوهشگاه ژنتیک

آبیاری فضای سبز در صبح زود یا ساعات شبانه در راستای کاهش 

 یر از سطح؛تبخ

 ؛رختانی کم آب در اجرای فضای سبزتالش در استفاده از گیاهان و د

 ؛پرمصرف یهامدلدو زمانه در جایگزینی  هیشوآباستفاده از 

 یهاشرکتاستفاده از کنتور آب در مسیر مصرف آب فضای سبز، 

 مستقر و ... جهت پایش مصرف آب متناسب با استاندارد مصرفی؛

 بهداشتی؛ یهاسیسروت هوشمند در استفاده از شیرآال

متمرکز جهت آبیاری فضای سبز در  فشارتحتتجهیز سیستم آبیاری 

 ؛اکثر نقاط

 

 

 

 بوعلی سینا دانشگاه 

 ؛سیسرولفسساخت دستگاه الكتروشیمیایی تصفیه فاضالب توسط دانشگاه، برای استفاده در آشپزخانه 
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-سیوسر سلف آشپزخانه در استفاده یبرا دانشگاه، توسط فاضالب هیتصف ییایمیالكتروش اهدستگ ساخت-43 ریتصو

 دانشگاه بوعلی سینا

 دانشگاه صنعتی اصفهان 

 مترمكعب 5551پساب( به ظرفیت  یآورجمعفاضالب )مخازن  خانههیتصفتكمیل 

 عتی اصفهاندانشگاه صن - فاضالب خانههیتصفمشخصات  -00 جدول

 ییجوصرفهمیزان  ظرفیت عملیات

 مترمكعب سالیانه آب 0114511 روزشبانهمترمكعب  5551

 شامل . این پروژههكتار( است 141آب فضای سبز وسیع دانشگاه ) نیتأم ،خانههیتصفهدف از انجام 

 حدی تا ضالبفا و است شدهانجام هوادهی و گیری لجن واحدهای شامل اول بخش که بوده کلی بخش سه

 نیتأم و نیاز به یطیمحستیزبا توجه به مسائل است.  پساب یآورجمع مخازن دیگر، بخش. شودیم تصفیه

شگاه قرار آتی دان برنامه در هاجیپك نصب شامل خانههیتصف سوم فازمناسب برای آبیاری،  تیفیباکپساب 

 دارد.
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 یافته رتقاا گسترده هوادهی ترکیبی روسهپ با اصفهان صنعتی دانشگاه در فاضالب تصفیه یهاجیپك

 حذف امكان با A4Oو  مدیا بامترمكعب  3141احداث دو مجموعه الگون هوادهی با ظرفیت  است و با

 یاریآب ازیموردن آب به فاضالب تبدیل جهت ،لنیاتیپلبا استفاده از مخازن فسفر  و نیترات مغزی، مواد

 :است زیر شرح تصفیه به اتعملیفراهم آورده است، مراحل  سبز فضای

 دانشگاه صنعتی اصفهان-مراحل عملیات تصفیه-01 جدول

 )پمپاژ( برداشت و درشتدانه یریگآشغال واحد- 0

 فاضالب

 گیری دانه و زیردانه یریگآشغال واحد- 1

 یهوازیب واحد- 9

 انوکسیك واحد- 5

 اول مرحله هوادهی واحد- 4

 سوم و دوم مرحله وادهیه واحد- 5

 ثانویه ینینشته واحد- 1

 گندزدایی- 8

 پساب پمپاژ و ذخیره واحد- 3

 ساتیتأس اتاق-01

 

 دانشگاه صنعتی اصفهان-حجم فاضالب ورودی و حجم پساب خروجی در فاز اول و دوم -09 جدول

 دوم فاز اول فاز

 خانههیتصف به فاضالب ورودی حجم

 روزشبانه در مترمكعب 9188 روزشبانه در مترمكعب 0158

 خانههیتصف از خروجی پساب حجم

 روزشبانه در مترمكعب 9888 روزشبانه در مترمكعب 0111
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 دانشگاه صنعتی اصفهان -(پساب یآورجمع مخازن) فاضالب خانههیتصف تكمیل-51 ریتصو

 

 دانشگاه صنعتی اصفهان -مترمكعب 3141 تیظرف با یهواده الگون-50 ریتصو

 یاقطرهپروژه فیلتراسیون پساب دانشگاه جهت انتقال پساب و استفاده در سیستم آبیاری -

 (لورک)از الگون تصفیه پساب مزرعه تحقیقاتی  یبرداربهرهاحداث و 

جهت  یهزار مترمكعب 9و هزار مترمكعب  011فیت ساخت استخرهای ذخیره آب زراعی به ظر -

 های ذخیره پسابانتقال پساب ناشی از استخر ورزشی به الگنو  آبیاری فضای سبز یسازرهیذخ

 و انتقال به استخر ذخیره آب زراعیهای سطحی و آب باران معابر آب یآورجمع -
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 دانشگاه صنعتی اصفهان -بپسا فیلتراسیون سیستم -51 ریتصو

 

 ناصفها یصنعت دانشگاه -MBBR روش به فاضالب تصفیه پكیچطراحی و ساخت  -59 ریتصو

 

 اصفهان یصنعت دانشگاه -طرح یاجرا از پس و شیپ آب مصرف کاهش زانیم-5 نمودار

 .هستآب  در مصرف مترمكعب سالیانه 0114511 ییجوصرفهمیزان اجرای این طرح، نتیجه پروژه: با 

 

 شرفتهیپ یفناور و یصنعت یلیتکم التیتحص دانشگاه 
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میزان مصرف آب دانشگاه صنعتی اصفهان

پیش و پس از اجرای طرح در نیم سال مشابه

35سال( مترمكعب)میزان مصرف فروردین تا شهریور  31سال( مترمكعب)میزان مصرف فروردین تا شهریور 
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 پساب و فاضالب یآورجمع از پس فاضالب. است تیکاروگ یهالوله نوع از دانشگاه فاضالب شبكه

 گسترده یهواده روش نوع از فاضالب خانههیتصف كی از استفاده با یادار یهاساختمان و هاخوابگاه

(EAAS) تیهدا سبز یفضا به یکلرزن از پس و شد خواهد هیتصف روزشبانه در مترمكعب 51 تیظرف با 

( MBBR) فاضالب هیتصف یهاجیپك از یریگبهره با دانشگاه یاصل ساختمان فاضالب .دیگرد خواهد

 نوع از مربوطه شبكه با روزشبانه رد مترمكعب 41 هرمدول تیظرف به مدول 1 تعداد به مدوالر صورتبه

 جیپك دیخر شامل اول سال در طرح موضوع. است شدهیطراح مربوطه محاسبات با تیکاروگ یهالوله

 11 شیافزا تیباقابل روزشبانه در مترمكعب 51 تیظرف به یهواده روش به یهواز فاضالب هیتصف ستمیس

 مصارف ،یسطح یهاآب به هیتخل و است COD <011 و BOD <41 یخروج با تیظرف یدرصد

 .ردیپذیم صورت ندهیآ یهاسال در یاریآب شبكه به ستمیس یخروج آب انتقال و یکشاورز

 زنجان هیپا علوم یلیتکم التیتحص دانشگاه 

 فاضالب خانهتصفیه و فاضالب آوریجمع شبکه -

 پسران خوابگاه فاضالب خانههیتصف و فاضالب یآورجمع شبكه احداث و یطراح

 

 یلیتكم التیتحص دانشگاه -پسران خوابگاه فاضالب خانههیتصف و فاضالب یآورجمع شبكه احداث و یطراح-55 ریتصو

 زنجان هیپا علوم

 .گرددیم ییجوصرفهدر مصرف آب  روزشبانهمترمكعب در  51با اجرای این پروژه،  نتیجه پروژه:

 جاندانشگاه شهید مدنی آذربای 
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 فاضالب خانهتصفیه و فاضالب آوریجمع شبکه -

فاضالب و  آوریجمعدانشگاه از طریق شبكه  هایساختمانکلیه پساب تولیدی در  آوریجمع -

 فاضالب دانشگاه خانهتصفیهبه  هاآنانتقال 

 روزشبانهمترمكعب در  511با ظرفیت  خانهتصفیهو دوم  فاز اول اندازیراه -

 و استفاده از آن برای آبیاری بخشی از فضای سبز و درختان غیر مثمر شدهتصفیهبازچرخانی آب  -

 فاضالب خانهتصفیهواحد نیتروژن زدایی  اندازیراهانجام مطالعات اولیه جهت  -

 
 د مدنی آذربایجاندانشگاه شهی -پساب یمترمكعب 511 روزانه هیتصف و خانههیتصف و دوم اول فاز یاندازراه -54 ریتصو

 
 شهید مدنی آذربایجان دانشگاه -سبز یفضا از یاریآب یبرا استفاده منظوربه شدههیتصف آب یبازچرخان -55 ریتصو

 411و حدود  شدههیتصففاز اول و دوم این پروژه نیمی از فاضالب تولیدی دانشگاه  با اجرای نتیجه پروژه:

 0111با توسعه آتی به  ییجوصرفهو میزان  گرددیم ییجوصرفهدر مصرف آب  روزانهشبمترمكعب در 

 خواهد رسید. روزشبانهمترمكعب در 
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 دانشگاه نیشابور 

 تصفیه فاضالب وتلند )تاالب مصنوعی( -

، خروجی ستادر پروژه تصفیه فاضالب وتلند )تاالب مصنوعی( که متفاوت از فرآیند تصفیه صنعتی فاضالب 

جی در خرو شدههیتصفسپتیك تانك در دو مرحله توسط تاالب مصنوعی تصفیه و سپس پساب  پساب

 .گرددمخزن ذخیره و برای آبیاری فضای سبز محوطه بازچرخانی می

 دانشگاه نیشابور-مشخصات وتلند 05 جدول

 

 

 دانشگاه نیشابور -وتلند -51 ریتصو

تصفیه  یهاروشنسبت به  شدهتمامدرصدی هزینه  51نكته بارز این پروژه کاهش حدود نتیجه پروژه: 

 .گرددسالیانه در مصرف آب می ییجوصرفهمترمكعب  01341است که فاز اول اجرا سبب صنعتی فاضالب 

 ییجوصرفهمیزان  حجم عملیات

 سالیانه آب مترمكعب 01341 روزشبانهدر  مترمكعب 011
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 دانشگاه صنعتی سهند 

 فاضالب خانهتصفیهطرح  -

ــفهـدف از انجـام پروژه    ــگاه،  خانههیتصـ ــت نظیر  یهادهیپدجلوگیری از دانشـ آالینده محیط زیسـ

ــ یهافاضــالب ــگاه) ییایمیش ــكدههای آزمایش ــانی که از هادانش جاری و  یهاآب یهاکنندهآلوده( و انس

 است. پساب آن جهت آبیاری فضای سبز یرخانبازچو همچنین استفاده از  هستند ینیرزمیز

 دانشگاه به شرح ذیل است: خانههیتصفمشخصات فنی 

 در روز مترمكعب 0911حجم فاضالب روزانه با در نظر گرفتن توسعه آتی:  -

 در ساعت مترمكعب 1/45جریان متوسط ساعتی:  -

 در لیتر گرمیلیم 911فاضالب خام:  BODغلظت  -

 گرمیلوک 931روزانه:  BODبار کل  -

 در لیتر گرمیلیم 11: شدههیتصفدر فاضالب  BODغلظت  -

 در لیتر گرمیلیم 511غلظت مواد معلق فاضالب خام:  -

 کیلوگرم 411بار مواد معلق روزانه:  -

 در لیتر گرمیلیم 91: شدههیتصفغلظت معلق در فاضالب  -

 درصد 1-4/0شده:  نینشتهدر واحد  شدههیتصفغلظت لجن  -

 دانشگاه صنعتی سهند-واحدهای مختلف تصفیه خانه-04 جدول

 دبی فاضالب خام یریگاندازهو  یریگآشغال واحد- 0

 دانه گیر واحد- 1

 هوادهی واحد- 9

 بلوثر واحد- 5

 ینینشته واحد- 5

 کلرزنی واحد- 1

واحد پمپاژ لجن برگشتی وهاضم لجن و لجن پرس  -8

 کن

 

ــبانهمیانگین در هر  طوربهی این پروژه، با اجرانتیجه پروژه:  ــرف آب  0911 روزش مترمكعب در مص

 .گرددیم ییجوصرفه
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 دانشگاه صنعتی سهند-فاضالب یدب یریگاندازه و ریگ دانه و ریگآشغال یواحدها از یینما-58 ریتصو

 
 دانشگاه صنعتی سهند -(ها بلوئر قاتا) یهواده واحد -53 ریتصو

 
 دانشگاه صنعتی سهند -ریگ دانه و ریگآشغال یواحدها -11 ریتصو
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 دانشگاه صنعتی سهند -فاضالب یهواده یاستخرها -10 ریتصو

 
 سهند یصنعت دانشگاه-فاضالب یادههو یاستخرها از گرید یینما-11 ریتصو

 
 سهند یصنعت دانشگاه-لجن ینینشته واحد-19 ریتصو

 خواهد شد. ییجوصرفهمترمكعب در مصرف آب  0911نتیجه پروژه: با اجرای این طرح، روزانه 
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 دانشگاه بیرجند 

 پساب فاضالباز  گیریبهرهکشی آب فضای سبز از آب شهری و جداسازی لوله -

 دانشگاه بیرجند- 31 و 35 سال زییپا و تابستان مشابه هایماه در هانهیهز و آب مصرف زانیم سهیمقا-05 جدول

 بازه زمانی
مهر  52تا  69مرداد  52

69 
 52 تا 69مرداد  52

 69مهر 
آذر  52تا  69مهر  52

69 
آذر  2تا  69مهر  52

69 

 )روز/لیتر( 42520 )روز/لیتر( 20557 )روز/لیتر( 72775 )روز/لیتر( 54545 میزان مصرف آب

 

  

 
 

 دانشگاه بیرجند -31 و 35 سال زییپا و تابستان مشابه هایماه در آب قبوض سهیمقا-15 ریتصو

 

نشان  31و  35بستان و پاییز سال های مشابه تاها در ماه، مقایسه میزان مصرف آب و هزینهنتیجه پروژه:

میزان  ،پساب فاضالب از یریگبهرهو  کشـی آب فضـای سـبز از آب شـهری    جداسـازی لوله  که بادهد می

 است. افتهیکاهشها به میزان نصف مصرف آب و هزینه
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 سبز ساختمان .3

یزی انرژی با مم لهیوسبهموجود  یهاساختمان توسعه پایدار حوزه در هادستگاهاغلب  اقدامات

و کاهش وابستگی به روشنایی مصنوعی محقق  هاپنجره، دوجداره کردن هاجدارهو  ساتیتأس یکارقیعا

اقلیمی و طراحی ساختمان با  یریگجهتمانند  ییهاشاخص، داالحداثیجد یهاساختماندر  شده است و

 رویكرد استفاده از تهویه و روشنایی طبیعی رعایت شده است.

 زددانشگاه ی 

 هزینه(کم-پناهپروژه مهمانسرای سبز )زمین -

های الزم برای ممانعت از سازی و توزیع مناسب با کنترلاز تابش خورشید برای ذخیره طرحدر این 

شود. همچنین از شرایط زمین برای سرمایش طبیعی و تهویه، مشابه معماری هدر رفتن انرژی استفاده می

 .برداری شده استقدیم بهره

 های خشتی معماری سنتی کویرسازه گلین با الهام از سازه احداث -

 مكانیكی تأسیساتمصرف برق و  درزمینهاجرای ساختمان هوشمند  -

 ها برای تعدیل دمایمتمرکز در اطراف ساختمان صورتبهایجاد میكروکلیما توسط کاشت درختان  -

 هوا

 

 دانشگاه یزد-(نهیهزکم-پناهنیمز) سبز یمهمانسرا وژهپر-14 ریتصو
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 دانشگاه یزد -ریکو یسنت یمعمار یخشت یهاسازه از الهام با نیگل سازه احداث-15 ریتصو

 

 دانشگاه یزد-ایجاد خرد اقلیم-11 ریتصو
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 سبز ونقلحمل .4

در زمینه  یطیمحستیز هایآلودگی کاهش كردیرو با ونقلملح حوزه در هادستگاه اقداماتعمده 

، تعریف روزهای بدون خودرو و تجهیز یسواردوچرخهدوچرخه و تعریف مسیرهای  یهاستگاهیاایجاد 

است. برخی اقدامات  ونقلحملو برقی نمودن وسایل  مصرفکمداخلی دانشگاه به خودروهای  یهاسیسرو

 :است ادامه آمده در این حوزه در هادانشگاه

 سبز ونقلحملگزیده گزارش اقدامات در حوزه  نام دستگاه

 ؛خودرو برقی لهیوسبهانجام تردد دانشجویان  دانشگاه عالمه طباطبایی

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برقی نمودن قطار دانشگاه در مسیر مواصالتی تبریز به سایت اصلی 

 ؛دانشگاه

 ؛ارقط یهارامافزایش تعداد 

 ؛خودروهای برقی یدهسیسرواجرای طرح  دانشگاه فردوسی مشهد

 دانشگاه صنعتی اصفهان

نزینی ب یهاكلتیموتورس یجابه برقی هایجایگزینی موتورسیكلت

 ؛جهت واحدهای خدماتی

 وسایل نقلیه موتوری  یجابهاستفاده واحدهای خدماتی از دوچرخه 

 اره نقلیه برای ساماندهی مصرفاد افزارنرم ازو استفاده  یاندازراه

 ؛سوخت

دیجیتال در محل ایستگاه  چندمنظورهسامانه نمایشگر  یاندازراه

 ؛نقلیه دانشگاه یهانگیپارکمستقر در 

های همراه طراحی اپلیكیشن اداره نقلیه جهت نصب بر روی گوشی

 ؛دانشگاهیان

 ؛هادر خوابگاه یسواردوچرخهسامانه  یاندازراه

 ؛هادستگاه ماشین برقی )الكتریكی( در پردیس 5از  یریگبهره هید بهشتیدانشگاه ش
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 دانشگاه شهید بهشتی 

 ماشین برقی -

دهی داخلی به دانشجویان و مراجعان در محوطه داخلی دانشگاه برای سرویس ونقلحملسیستم 

ها کند. تعداد این ماشینیدستگاه ماشین برقی )الكتریكی( استفاده م 5اندازی شده است که از دانشگاه راه

دستگاه در پردیس اصلی و یك دستگاه در پردیس شهید عباسپور  4کنند باتری حرکت می رومحرکهینکه با 

است. از مزایای این روش کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی در فضای دانشگاه است و در نظر است که 

 ها افزایش یابد.در سال آینده تعداد این ماشین

 

 دانشگاه شهید بهشتی-ماشین الكتریكی-18 ریصوت

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

 قطار برقی -

ای هاصلی دانشگاه و افزایش تعداد رامقطار دانشگاه در مسیر مواصالتی تبریز به سایت  نمودنبرقی  -

 قطار
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 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -دانشگاه یاصل تیسا به زیتبر یمواصالت ریمس در اهدانشگ قطار نمودن یبرق-13 ریتصو

  فردوسی مشهددانشگاه 

 ون برقی -

کاهش  باهدفشهریور مصادف با روز جهانی بدون خودرو  90با  زمانهم "کارمند سبز"افتتاح طرح  -

 تردد وسایل نقلیه با سوخت فسیلی در پردیس دانشگاه

سبز در پردیس دانشگاه فردوسی  ونقلحملتحقق  باهدفخودروهای برقی  یدهسیسرواجرای طرح -

 مشهد

 فردوسی مشهد با ون برقی به دانشجویان در پردیس دانشگاه ونقلحملارائه خدمات -

 

 دانشگاه فردوسی مشهد-ون برقی-81 ریتصو
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 مدیریت پسماند .5

 بهبود ،بدأم از تفكیك بر تأکید با جامد یپسماندها مدیریت اولیه، مواد بهینه مصرف پایه، منابع حفظ

 مواد بازیافت و زیست محیط با سازگار مصرفی مواد کاربرد تعویض، یجابه وسایل نگهداری و تعمیر نظام

 یهایآلودگ کاهش در عوامل مؤثرترین از هاشاخصه این. است سبز مدیریت یهاشاخصه دیگر از

 فكیكت بر تأکید با جامد یپسماندها مدیریت مصرفی، مواد بهینه مصرف. ندیآیم شمار به یطیمحستیز

 اقدامات. است بوده حوزه این در مؤسسات اقدامات نیترمهم از آن بازیافت و پسماند تولید کاهش ،مبدأ از

 :است زیر شرح به پسماند مدیریت حوزه در هادستگاه از برخی

 مدیریت پسمانداقدامات در حوزه گزیده گزارش  نام دستگاه

 ؛پائیزی هایبرگ از( گیاهی کود) کمپوست تولید دانشگاه تبریز

 گرگان کشاورزی علوم دانشگاه
 دانشكده در آن کردن خمیر دانشگاه سطح در باطله کاغذ یآورجمع

 ؛اساتید و دانشجویان پژوهشی امورات جهت کاغذ و چوب مهندسی

 ؛گاهدانش پردیس در مبدأ از زباله تفكیك هوشمند دستگاه قراراست دانشگاه فردوسی مشهد

 ؛طرح جامع مدیریت پسماند دانشگاه تربیت مدرس

 دانشگاه رازی کرمانشاه

تن کمپوست از بقایا و شاخ و برگ درختان پردیس  01تولید حدود 

 زی و همچنین از مواد آلی و مزارع؛دانشكده کشاور

 دانشگاه شهید چمران اهواز
 ؛سبز فضای آلی پسماند از مناسب تیفیباک کمپوست لیدتو

 ؛طرح تفكیك زباله

 ؛دانشگاه در آن اجرای و پسماند مدیریت جامع طرح تهیه دانشگاه مالیر
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 دانشگاه مراغه 

 الکترونیک )فاز اول( پسماندهای بازیافت و مدیریت -

 قطعات از هاآن در که گرددیم اطالق محصوالتی پسماندهای و ضایعات به الكترونیكی پسماندهای

 عنوانبه امروزه و است شدهاستفاده ... و باطری و IC مقاومت، و خازن الكتریكی، برد مانند الكترونیكی

 یطلبتنوع و طرفكیاز کامپیوتری تجهیزات کوتاه عمر. اندشدهشناخته دنیا در زباله تولید منبع نیترعیسر

 به الكترونیكی هایزباله بحث رفتهرفته که است شده سبب جدید رونیكیالكت تجهیزات از استفاده به مردم

 .شود تبدیل دنیا بزرگ مشكل

 الزم عملیات گونه دو عموماً شدهکنترل شرایط تحت الكترونیكی ضایعات و پسماند بازیافت فرآیند در

 مواد تا ردیگیم قرار ندفرآی تحت مكانیكی صورتبه و شده دمونتاژ الكترونیكی پسماند اول دسته در .است

 فلزات بازیابی برای متالورژی اتیعمل دوم دسته در .شوند بازیابی بیشتر و شوند سوا و جدا هم از بیشتر بتوانند

 .شودیم استفاده مواد باقی و هاكیپالست بازیابی برای دیگر متنوع فرآیندهای انواع و

 از: اندعبارتنیك در بازیافت پسماندهای الكترو مورداستفاده یهابخش

 پیرولیز کوره -

 مكانیكی خردکن -

 آسیاب دستگاه -

 ضدزنگ استیل تجهیزات با میكسر دستگاه -

 الكترولیز وان -

 خروجی و ورودی گیریاندازه هایدستگاه -

 ذوب کوره -

 مختلف مراحل در خروجی آنالیزهای و هایآزمایش هزینه -

 گرادسانتی درجه 9111 باالی دمای پالسمایی سیستم -

 

 دانشگاه مراغه -الكترونیكی بازیافتی  یهازبالهحجم  -01 جدول

 911 الكترونیكی بازیافتی )تن در سال( یهازبالهحجم 
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 دانشگاه مراغه-الكترونیك پسماندهای بازیافت و مدیریت-80 ریتصو

 

 تن در سال، زباله الكترونیك بازیافت خواهد شد. 911نتیجه پروژه: با اجرای این طرح، 
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 دانشگاه شهید چمران اهواز 

 کمپوست کود ینتأم و سبز یفضا یآل پسماند -

 بزس یفضا نخاله تمام کهیطوربه. باشدیم ایپو یستمیس سبز یفضا یآل پسماند لیتبد روش

 یدائم ازین سیستم، نیا یاندازراه علت. شودیم لیتبد کمپوست کود به سال كیدر طول  شدهحاصل

 زنده عناصر) کمپوست دیتول هیاول ماده داشتن با که است بوده سالم و یمغذ یآل یکودها به سبز یفضا

 و گرفت قرار دانشگاه کار دستور در امر نیا (... و شده هرس یهابرگ و شاخ چمن، شامل سبز یفضا

 زا حاضر حال در است ذکرقابل. باشدیم دیتول حال در مناسب تیفیباک کمپوست دیتول با اکنونهم

 .است دهیرس درصد 011 به یخروج دانشگاه سطح موجود یهانخاله

 

 

دانشگاه شهید چمران اهواز -کمپوست کود نیتأم و سبز یفضا یآل پسماند-81 ریصوت  
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 و آموزشی اقدامات فرهنگی. 6

 یسازهمگنضمن  تواندیماقدامی است که  نیترمهمسبز،  حوزه مدیریتدر  و آموزش یسازفرهنگ

مدیریت سبز، نهادهای اجتماعی و  یهاحوزهاستعدادهای دانشجویان، استادان و سایر کارمندان در تمام 

در این حوزه مربوط  شدهانجاماقدامات  نیترمهمنیروهای پرشور مردمی را در اشاعه این امر مشارکت دهد. 

های آموزشی و پژوهشی و ها، کارگاهتخصصی، نمایشگاه یهانشستها، سمینارها، یشبه برگزاری هما

مرتبط با مدیریت سبز است که در اغلب  سبز یهاپژوهش یهاطرحآموزشی همچنین  یهاسرفصلتعریف 

 است. شدهاشارهصورت گرفته  یهاتیفعالها انجام پذیرفته است. در ادامه به برخی دانشگاه

 دوسی مشهددانشگاه فر 

 39 ماهبهمن 71-71دانشگاه سبز  المللیینببرگزاری اولین همایش  -

 

 دانشگاه فردوسی مشهد-دانشگاه سبز یالمللنیبپوستر اولین همایش  -89 ریتصو
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 مشهد یفردوس دانشگاه-(0سبز ) دانشگاه یالمللنیب شیهما نیاول -85 ریتصو

 

 مشهد یفردوس دانشگاه-(1سبز ) دانشگاه یالمللنیب شیهما نیاول-84 ریتصو
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 مشهد یفردوس دانشگاه-(9سبز ) دانشگاه یالمللنیب شیهما نیاول -85 ریتصو

 

 مشهد یفردوس دانشگاه-(5سبز ) نشگاهدا یالمللنیب شیهما نیاول-81 ریتصو
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  ریرکبیامدانشگاه صنعتی 

 74-1علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز  یهاپارکبرگزاری اولین همایش و نمایشگاه دستاوردهای  -

 31مرداد 

 

 دانشگاه صنعتی–وزه مدیریت سبز علم و فناوری در ح یهاپارک پوستر اولین همایش و نمایشگاه دستاوردهای -88 ریتصو

 امیرکبیر
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 دانشگاه صنعتی امیرکبیر-(0سبز ) تیریمد حوزه در یفناور و علم یهاپارک شگاهینما و شیهما نیاول -83 ریتصو

 

 ریرکبیام یصنعت دانشگاه-(1سبز ) تیریمد حوزه در یفناور و علم یهاپارک شگاهینما و شیهما نیاول-31 ریتصو
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 ریرکبیام یصنعت دانشگاه-(9سبز ) تیریمد حوزه در یفناور و علم یهاپارک شگاهینما و شیهما نیاول-30 ریتصو

 

 ریرکبیام یصنعت دانشگاه-(5سبز ) تیریمد حوزه در یفناور و علم یهاپارک شگاهینما و شیهما نیاول-31 ریتصو
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 ریرکبیام یصنعت دانشگاه-(4سبز ) تیریمد حوزه در یفناور و علم یهاپارک شگاهینما و شیهما نیاول-39 ریتصو

 
 ریرکبیام یصنعت دانشگاه-(5بز )س تیریمد حوزه در یفناور و علم یهاپارک شگاهینما و شیهما نیاول-35 ریتصو
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 ریرکبیام یصنعت دانشگاه-(1سبز ) تیریمد حوزه در یفناور و علم یهاپارک شگاهینما و شیهما نیولا-34 ریتصو

 

 ریرکبیام یصنعت دانشگاه-(8سبز ) تیریمد حوزه در یفناور و علم یهاپارک شگاهینما و شیهما نیاول-35 ریتصو
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  فارسجیخلدانشگاه 

 برگزاری جشنواره فیلم کوتاه -

با موضوع  فارسجیخلدانشگاه  یاهیثان 011فراخوان برگزاری اولین جشنواره استانی فیلم کوتاه 

 استان بوشهر؛ یهادانشگاهنشجویان مصرف آب، برق، کاغذ و ... ویژه اساتید، کارکنان و دا یسازنهیبه

 

 فارسجیخلدانشگاه -فراخوان برگزاری اولین جشنواره استانی فیلم کوتاه -31 ریصوت

 طبیعت سازیپاک -

و  در طول سال توسط اساتید، کارکنان و دانشجویان فارسجیخلساحل  یسازپاک ادواری برنامه

 ؛31ساحل در سال  بارهسه یسازپاک

 

 فارسجیخل دانشگاه-0931 ماهبهشتیارد 5 پاک نیزم هفته مناسبت به فارسجیخل ساحل یسازپاک-38 ریتصو
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 فارسجیخلدانشگاه - 31 مهرماه 15 فارسجیخل ساحل یسازپاک-33 ریتصو

 دانشگاه یزد 

 های سبز دانشگاه؛شنبهریزی و برگزاری سهتشکیل ستاد برنامه -

 

 زدی دانشگاه -سبز هفته و روز یبرگزار و یزیربرنامه-011 ریتصو

  چمران اهواز شهیددانشگاه 

 ستیز طیمح کانون توسط هینشر شنیكیاپل ساخت و یطراح مسابقهبرگزاری  -

 یلمع انجمن توسط کارون یرودخانه آب یشور بر گتوند سد آب تأثیر یبررس ناریسمبرگزاری  -

 آب یمهندس ییدانشجو

 یمهندس ییدانشجو یعلم انجمن توسط خاک یجهان روز مناسبت به خاک یجهان روز ناریسم -

 خاک
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 دانشگاه شهید چمران اهواز -فرهنگی و آموزشی  یهابرنامهپوستر -010 ریتصو

 دانشگاه دامغان 

 کارکنان هیکل یراب سبز تیریمد یفرهنگ و یآموزش دوره یبرگزار -

 انیدانشجو یبرا سبز تیریمد سازیفرهنگ و یآموزش دوره یبرگزار -

 

 دانشگاه دامغان-انیدانشجو یبرا سبز تیریمد یسازفرهنگ و یآموزش دوره یبرگزار-011 ریتصو

 کرمانشاه دانشگاه رازی 

 نفت و پتروشیمی دانشگاه رازیدر دانشكده  0931در سال  HSEبرگزاری کارگاه آموزش  -

 ارائه دروس مرتبط با مدیریت سبز -

 آموزشی مرتبط با مدیریت سبز هایدورهبرگزاری همایش و  -



  
 

 

051 

 

سطحی در معماری  هایآبراهكارهای خالقانه برای مدیریت  یدربارهبرگزاری نشست گفتمانی  -

 منظر

 

 دانشگاه رازی کرمانشاه-عه پایدار استان کرمانشاهبرگزاری همایش ملی توس -019 ریتصو

 دانشگاه صنعتی اصفهان 

شرب  و تقاضای آب دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران و همایش ملی عرضهبرگزاری  -

، تصفیه یآورجمع، انتقال، تصفیه و توزیع آب، نیتأممحور اصلی؛  01شامل  31 ماهو بهداشتی در آبان 

های های شور، فناوریها و آبهای نامتعارف، پساباز آب یریگبهرهزچرخانی و بازیافت فاضالب، مجدد، با

مدیریت منابع انسانی و های آب و فاضالب، و بازسازی سامانه یسازمقاومنوین در آب و فاضالب، ارتقا، 

 های آب و فاضالب.مالی در حوزه

 
اصفهان یصنعت دانشگاه - ایران فاضالب و آب مهندسی و علوم کنگره دومین-015 ریتصو
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 نتایج حاصل از اقدامات مدیریت سبز یبندجمع. 7

ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و دانشگاه 31سال و دستاوردهای اجرایی به گزیده اقدامات  کتاب حاضر

ابتدای  پنج فصلدر  است. پرداخته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رمجموعهیزهای علم و فناوری پارک

، ریپذ دیتجد یانرژ منابع ازاستفاده  یهاحوزهاقدامات بر اساس گزارش عملكرد در هر یك از  ،کتاب

 ستفادها نحوه و یادار زاتیتجه کنترل، یمصرف برق و ییروشنا ستمیس کنترل، یانرژ مصرف یسازنهیبه

 شدهكیتفكسبز و مدیریت پسماند  ونقلحملتمان سبز، مدیریت پساب، ساخ ، مدیریت مصرف آب،هاآن از

تحت  0819114551ردیف بودجه طرح مدیریت سبز به شماره  0935برای اولین بار در سال   است.

و  آموزش عالی مؤسساتو  هادانشگاهمدیریت سبز در کمک به تکمیل پروژه های  "عنوان

ودجه سنواتی کشور ای در قانون بسرمایه یهاییداراتملك  یهاطرح یهانامهموافقتذیل  "پژوهشی

کمک به تکمیل  " به 0938سال  درت های تشویقی ساطرح مذکور با توجه به سیکه  تعریف شد.

درصد  94که حداقل های مدیریت سبز در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی پروژه

 یافت.نام تغییر  " ها تکمیل شده باشدآن

 

  مدیریت سبز طرحبودجه ردیف 

 یهاپروژهمشخصات  0935در سال توزیع اعتبار از ردیف بودجه طرح مدیریت سبز  سال اولدر 

 یهاپروژهانتخاب  یهاشاخص .شدند یآورجمعآموزشی  مؤسساتو  هادانشگاهمدیریت سبز از کلیه 

اداره  یهابرنامههمچنین و وزارت عتف  و های دولتتکالن کشور، اولوی یهااستیسبر اساس  الذکرفوق

 یهاشاخصتعریف و بر اساس آن توزیع اعتبار صورت پذیرفت. با توجه به های عمرانی کل نظارت بر طرح

پیشرفت فیزیكی، نوع پروژه، سال شروع و خاتمه، میزان هزینه کرد، توجیه فنی و اقتصادی، از بین حدود 

 هاپروژهدستگاه انتخاب گردید. از میان این  41پروژه مدیریت سبز از  05تعداد  پروژه مدیریت سبز، 511

 یسازنهیبهو  هاموتورخانهارتقا کیفی پروژه در گروه  10تعداد  پروژه در گروه مدیریت آب و پساب، 93تعداد 

 کنترل و وشمنده شیپا ،یزیمم ،تجدید پذیر یهایانرژپروژه در گروه  00 و تعداد یساتیتأسی هاسامانه

 به ذکر است در گروه پسماند نیز به دلیل نوآوری یك پروژه انتخاب گردید. الزم بوده است. یانرژ مصرف
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اعتبار از ردیف متمرکز مدیریت سبز به کارگروه راهبری  نیتأمپروژه برای  511 حدود 0931در سال 

 منظوربهپروژه  45، تعداد یناسو کارشهای فنی مدیریت سبز وزارت عتف ارسال شد که پس از بررسی

پروژه در گروه مدیریت آب و  15تعداد  هاپروژهاز میان این اعتبار از ردیف مربوطه انتخاب شدند.  نیتأم

پروژه  4و تعداد  یساتیتأس یهاسامانه یسازنهیبهو  هاموتورخانهارتقا کیفی پروژه در گروه  5پساب، تعداد 

حمل  بوده است. در گروه  یانرژ مصرف کنترل و هوشمند شیپا ،یزیمم ،ریپذ دیتجد یهایانرژدر گروه 

 پسماند نیز به دلیل نوآوری یك پروژه انتخاب گردید.و نقل و 

 

 
  اعتبارات به تفكیك نوع پروژه رسی نحوه تخصیصبجدول  -014 ریتصو 
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 ه مدیریت سبزهزینه کرد از محل یک درصد اعتبار سالیانه در حوز 

راکز دانشگاه ها، م با توجه به ابالغیه مرکز هیات امناء مبنی بر هزینه کرد یك درصد از اعتبار سالیانه

و  آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری از محل یك درصد اعتبار سالیانه در حوزه مدیریت سبز

میلیون ریال  913111حدود و  35ال در سال میلیون ری 154111حدود ، هادانشگاهارائه گزارش عملكرد 

 از محل مذکور هزینه شده است.های مدیریت سبز جهت تكمیل پروژه 31در سال 

 

 53- 13های  سال در سبز تیریمد حوزه در انهیسال اعتبار از درصد كی کرد نهیهز-015 ریتصو

در کاهش  هاآن ریتأثها و اجراشده در حوزه مدیریت سبز در دانشگاه یهاپروژهپایش نتایج  منظوربه

قرار گرفت و در صورت  یبررس مورددانشگاه  011 بر غبالانرژی و آب، گزارش مصارف  یهاحاملمصرف 

دانشگاه و  011پس از ارزیابی مصارف ، اقدام شد. هااشتراکشماره  نیآنالقبوض  به بررسی مجددنیاز 

در دستور کار قرار گرفت. مقایسه عددی  موردنظربرای پایش  هاآنترسیم نمودار اولیه مصارف، اطالعات 

 0333344 هادانشگاهکه  دهدیمنشان  31تا سال  34در بازه زمانی سال  شدهیابیزار یهادانشگاهمصارف 

 1/3کاهش که معادل  اندداشته گاز مصرفکاهش  مترمكعب 001541913و کاهش مصرف آب  مترمكعب

 درصدی مصرف گاز است. 99درصدی مصرف آب و 
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 31تا سال  34از سال  دانشگاه 011 گاز و برق آب، مصارف ییجوصرفه و استفاده زانیم سهیمقا -08 جدول

 دانشگاه 744 گاز ومصارف آب، برق  ییجوصرفهبررسی میزان 

میزان مصرف آب 

 )مترمکعب(

سال 

39 

 31 تا 39سال از  –در مصرف آب  ییجوصرفهمیزان  01113498 نیم سال اول

 مترمکعب 3818035 نیم سال دوم

 10311195 مجموع

0333344 
سال 

39 

 01151891 نیم سال اول

 3503899 نیم سال دوم

 )درصد(  10551554 مجموع

سال 

31 

 00153185 نیم سال اول

 8898539 نیم سال دوم 1/3

 03311113 مجموع

میزان مصرف 

کیلووات ) برق

 ساعت(

سال 

39 

851149511 نیم سال اول  31 تا 39سال از  – برق در مصرف ییجوصرفهمیزان  

 کیلووات ساعت 509090440 نیم سال دوم

 811551443 مجموع

4130150 
سال 

39 

 514815549 نیم سال اول

 501184151 نیم سال دوم

 درصد 851300411 مجموع

سال 

31 

 519049935 نیم سال اول

 505555859 نیم سال دوم 5/1

143891511 مجموع  

میزان مصرف 

 گاز

 مترمکعب()

سال 

39 

 31 تا 39از سال  – در مصرف گاز ییجوصرفهمیزان  011854991 نیم سال اول

 مترمکعب 154101451 نیم سال دوم

 949114831 مجموع

001541913 
سال 

39 

 31130581 نیم سال اول

 109855154 نیم سال دوم

 درصد 915045541 مجموع

سال 

31 

 53351148 نیم سال اول

 054515414 نیم سال دوم 99

 194519459 مجموع
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 دانشگاه 011مجموع مصارف آب  -4 نمودار
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 دانشگاه 011 گاز فمصار مجموع - 5نمودار
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ه با توج سال اول و دوم طرح است و انشاءا...الزم به توضیح است که مصارف برآورد شده، منتج از اجرای 

آتی، میزان کاهش مصرف  یهاسالدر این حوزه، با ادامه طرح در  یگذارهیسرما ریپذبازگشتبه ماهیت 

 انرژی و آب چشمگیرتر خواهد بود. یهاحامل

 و ردگ زیر، فرسایش خاک، یسالخشك ،یآبکمکشور و عواملی نظیر  یطیمحستیزنظر به وضعیت 

 نهخاهیتصف ازجملهمرتبط با حوزه مدیریت سبز  یهاپروژهآلودگی هوا، کمبود آب و لزوم توسعه و اجرای 

و  ریپذ دیتجد یهایانرژ، استفاده از ساتیتأسو  هاموتورخانه یهوشمند سازفاضالب و بازچرخانی پساب، 

یجاد توسعه پایدار در کشور و کاهش ا سازنهیزم هادانشگاهتوسعه فضای سبز سازگار با اقلیم هر منطقه در 

های علم ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و پارک. امید است با همت دانشگاهباشدیم یطیمحستیزمعضالت 

کشور، اندیشه سبز، دانشگاه سبز و جامعه سبز به بار نشسته  وبودجهبرنامهسازمان  یهاتیحماو فناوری و 

 و تحقق یابد.
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