
 

  

۱۳98سال   

 مدیریت سبزی شورای راهبر

 گنبدکاووس دانشگاه

سبز دانشگاه گنبد کاووس تیریاقدامات مد  



 مقدمه -۱

بکارگیری موثر و کارامد تمامی منابع مادی و انسانی  دانشگاه گنبد کاووس در سالیان اخیر گذشته با هدف

 شورای راهبردی مدیریت سبز برای هدایت و کنترل سازمان جهت نیل به اهداف زیست محیطی 

فعالیت های حوزه شورای راهبردی مدیرت سبز دانشگاه شامل کرده است. سازماندهی و برنامه ریزی 

می مدیریت مصرف آب، مدیریت پسماند و فرهنگی   بهینه سازی مصرف انرژی،  استفاده از انرژی خورشیدی،

در راستای  ۳۱۹۹و در دست اقدام در سال  ۳۱۹۸گزارش اهم اقدامات انجام شده در سال ر این دباشد. 

نماد  نماد طرح های انجام شده و  در گزارش حاضر  مدیریت سبز دانشگاه گنبد کاووس ارائه می شود.

 طرح های در دست اقدام می باشد.

 

 ۳۱۹۸گزیده ای از فعالیت های صورت گرفته در سال  -۳شکل



 استفاده از انرژی های پاک -2

 پنل خورشیدی 

 یمسئله کم آب ران،ویا زمانیو مخصوصا کشورعز نیکره زم یینگران کننده آب و هوا تیتوجه به وضع با

 نیگزیجا یبرا یدیترد یبرق اتفاق افتاده ، جا دیسدها در تول نییپا یباعث بهره ور جهیکه در نت یجار

از  یکیراستا  نیا رنمانده و د یبرق اب یروگاههایو ن یلیفس یسوختها یپاک به جا یها یکردن انرژ

  باشد. یم یدیخورش یروگاههاینها نصب پانلها و نآ نیمناسب تر

 03و  ۱3پنل های خورشیدی با ظرفیتهای پایه های چراغ برق با به منظور ایجاد روشنایی محوطه دانشگاه 

راه اندازی  عدد نصب و ۳۸وات در مسیر دانشکده علوم پایه، علوم انسانی و خوابگاه دختران کوثر به تعداد 

 شده است.

 

 پایه های چراغ برق با پنل خورشیدی در دانشگاه -2شکل

  دانشگاه در سال جاری با هدف روشنایی کلیه مسیرهای قابل تردد از جمله بوفه مرکزی، دانشکده علوم

پایه چراغ برق با پنل های خورشیدی  ۸3تعداد  ،کشاورزی، خوابگاه برادران و سلف سرویس مرکزی

 نماید.احداث 



  با توجه به اینکه دانشگاه گنبد کاووس دارای دو حلقه چاه آب عمیق  برای آبیاری زمین های کشاورزی

طی تحقیقاتی مورد بررسی و  چاه هاپمپ می باشد امکانپذیری استفاده از پنل های خورشیدی برای 

 تایید قرار گرفته است. در سال جاری عملیاتی می شود.

 یبهینه سازی مصرف انرژ -۳

 عدم استفاده از المپ های رشته ای و جایگزینی آن با المپ های کم مصرف 

کم  یالمپ ها دارد. ی و رشته ایسنت ینسبت به چراغ ها یشمار یب یها تیمز های کم مصرفالمپ 

 ییو طول عمر باال  ادیز یقدرتمند ، انرژکه  باشند یها در صنعت نور م یتکنولوژ نیاز جذابتر یکی  مصرف

 یدارا یبا المپ ها سهیدر مقا یشتریب یها تیمز یدارا نیهمچن المپ های کم مصرف یفناور .را دارند

هزار  03) تر یشامل عمر طوالن تواند یم نیهستند. ا گرید ییروشنا یها سیوایفلورسنت و د ،یمابینور س

 در .باشد شتریب یمنیو ا ینگهدار یها نهیدرصد کارآمدتر(، کاهش هز ۹3کمتر ) یمصرف انرژ  (،یساعت

جهت صرفه   یا  راهکار هوشمندانهکه هستند  یدر مصرف انرژ ییصرفه جو  روش نیالمپ ها بهتر نیواقع ا

و همچنین  CFLو  PLLاز المپ های کم مصرف در این زمینه دانشگاه  برق هستند.  یدر انرژ ییجو

 استفاده کرده است. استفاده از نور ترکیبی سفید و زرد برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان علوم پایه

 

 استفاده از المپ های کم مصرف -۱شکل



  فتوسل استفاده از  

معموال برای خاموش و یا روشن کردن اتوماتیک المپ های خانه ها و خیابان ها استفاده فتوسل ها 

ای کاهش می یابد و در مصرف  با استفاده از این وسیله، مصرف برق به طور قابل مالحظهشود. که  می

 ، معابر و سرویس های بهداشتی دربرای کاهش مصرف برق در راهرو ها .انرژی صرفه جویی می شود

 از فتوسل ها استفاده شده است. جهت اطمینان از خاموش بودن چراغ های محوطه در طول روز

 

 استفاده از فتوسل در راهروها -0شکل 

  مصرف برقبار دقت حداکثری در عدم استفاده وسایل پر مصرف برقی طی ساعات اوج 

 برنامه ریزی عدم تشکیل کالسهای آزمایشگاهی و کارگاهی پر مصرف در ساعات اوج بار مصرف برق  

 در دانشگاه با هماهنگی با معاونت آموزشی دانشگاه ها این مهم تحقق پیدا کرده است. 

 

 

 

 



  استفاده از ترموستات  

در ساعات اداری از سیستم ترموستات برای هر  دانشکده علوم پایه جهت کنترل بهینه دما و مصرف انرژیدر 

 کالس و اتاق اساتید استفاده شده است.

 

 ترموستات هااستفاده از  -5شکل 

 تعمیرات تاسیسات موتوخانه ای 

اقدام به تعمییرات  ۳۱۹۸واحد تاسیسات دانشگاه جهت ارتقاع سیستم کیفی موتورخانه ها در تابستان 

، سبب افزایش راندمان و عمر مفید تجهیزات موتورخانه ها کرده است که در نتیجه آن کاهش اتالف انرژی

 می شود.

 

 تاسیساتیهای  تعویض دیگ -0شکل 



  عایق حرارتی لوله های تاسیساتی 

عایق های االستومری یکی از عایق های حرارتی با عمر مفید طوالنی است که با عایق های سنتی لوله های 

 و مهمانسرای دانشگاه جایگزین شده اند. دانشکده علوم انسانیتاسیساتی 

 

 عایق های االستومری لوله های تاسیساتی -7شکل 

 

 

 



  سرویس های دوره ای اسپلیت های دانشگاهانجام 

و دانشکده ها و همچنین  با توجه به منطقه رطوبتی شهر گنبد کاووس سیستم سرمایشی ساختمان مرکزی

عدد اسپلیت با ظرفیتهای متفاوت  033خوابگاه های دانشجویی سیستم اسپلیت یونیت است که در حدود 

دید، شستشو و شارژ گاز کولر در تابستان نقش مهمی در می باشد. سرویس دوره این اسپلیتها شامل باز

 کاهش مصرف برق و افزایش کارایی را داشته است.

 

 سرویس دوره ای اسپلیت های دانشگاه -۸شکل 

  استفاده از پنجره های دو جداره 

با شیشه دو و چند جداره اتالف گرمایی به میزان قابل توجهی کاهش  UPVC های در و پنجره با نصب

خواهد یافت که در کاستن دی اکسید کربن و گازهای گلخانه ای جهت حفظ زمین برای نسل های آینده 

دانشگاه گنبد کاووس در ساختمان دانشکده علوم پایه و ساختمان اساتید دانشکده  .بسیار مؤثر خواهد بود

 علوم انسانی از این نوع پنجره ها به صورت ریلی و هم بازشو استفاده کرده است.

https://www.abtindezh.com/
https://www.abtindezh.com/


 

 پنجره های دوجداره دانشکده علوم پایه -۹شکل 

  استفاده از سیستم های اطالع رسانی در مورد رعایت بسته بودن درب ها و پنجره ها در هنگام

 سرمایشی و گرمایشی

اطالع رسانی اقدام به  با پخش برچسبهای صرفه جویی در اتالف انرژی ۳۱۹7واحد اداری دانشگاه در سال 

 بسته بودن بازشوهای راهروها و پنجره ها کرده است.

 

 نمونه ای از برچسبهای اتالف انرژی -۳3شکل 

 

 

 



  استفاده از بلوک سبک 

دارای ضریب هدایت حرارتی  بلوک سبکبر اساس آزمایشات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 

31۳7w/m.k  ساخته شده از سیمان وپوکه معدنی ، الیه عایق حرارتی مناسبی را سبکمیباشد. بلوک ،

ورد تأیید برای دیوارها به ارمغان می آورد. استفاده از بلوک پوکه قروه در عایقکاری دیوارهای پیرامونی، م

سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور قرار گرفته و بدون استفاده از هر گونه عایق دیگری، دیوار چیده 

مقررات ملی ساختمان را  ۳۹به عنوان دیوار عایق همگن محسوب شده و الزامات مبحث سبک شده با بلوک 

از بلوک های  تاق اساتید علوم انسانیجهت عایق صوتی و حرارتی به منظور کنترل دما در ا .تأمین می نماید

 سبک استفاده شده است.

 

 استفاده از بلوک های سبک در دانشکده علوم انسانی -۳۳شکل 

 

 



  اینورتر استفاده از اسپلیت های 

درصد درمصرف برق صرفه جویی کرده که یکی از بزرگترین  03تا  ۱3این نوع از کولر گازی  مصرف کم برق

 برای کاهش مصرف برق در دانشکده علوم پایه. از این نوع اسپلیتها )دارای اینورتر( مزایای این سیستم است

 بهره گرفته شده است.

 

 

 اسپلیت های دارای اینورتراستفاده از  -۳2شکل 

 

 اقدام برای اخذ گواهی ایزو برای تمامی موتورخانه های دانشگاه 

  جهت اعمال کنترل بیشتر بر مصرف طرح هوشمندسازی سیستم های گرمایشی و سرمایشی دانشگاه

انرژی که در شورای راهبردی مدیریت سبز به تصویب رسیده و در حال مذاکره با شرکت ها برای انجام 

 .طرح است



 صرف  )عمومی – اداری – آموزشی( غیرمسکونی کاربری با های ساختمان انرژی مصرف درصد 03 حدود در

 بنابراین .است ... و آسانسور خانگی، و اداری لوازم روشنایی، به مربوط آن ومابقی گرمایش و سرمایش تامین

 و )برق-گاز( انرژی های حامل مصرف کاهش برای ای ویژه اهمیت تاسیسات از در انرژی مصرف سازی بهینه

 بطور بلکه گردد می متبادر های هزینه مدیریت موجب تنها نه انرژی مصرف کاهش .است برخوردار آب

 چیلرها، نظیر تاسیسات بهای گران تجهیزات مفید طول عمر افزایش و استهالک کاهش موجب نامحسوس

 می نیز ها کوئل فن و ها نظیرهواساز دار دمنده های پایانه و کن خنک های برج ها، مبدل ها، پمپ بویلرها،

 .شود

 اقدام به بازسازی سیستم گرمایشی ساختمان مرکزی 

انه و تاسیسات آن در گرمایشی ساختمان مرکزی طرح بازسازی موتوخبا توجه به فرسوده بودن سیستم 

 دست بررسی می باشد.

  مزرعه دانشگاه و باغ گالبی دانشگاه در دست مطالعه است.سیستم آبیاری  طرح هوشمندسازی 

شده،که بطور  نییتع شیاز پ ییبا برنامه ها توانیاست که به کمک آن م یستمیهوشمند،س یاریآب ستمیس

آن  ازیمتناسب با نوع ن نیزم یرا در هر نوع توپوگراف یمختلف اهانیشوند،گیم فیکاربر تعر قیاز طر ایثابت 

هوشمند در،  یاریآب ستمیس از یریبه بهره گ شیکه باعث گرا یرگذاری. از عوامل تاثدینما یاریآب اهیگ

آب در استفاده از  یباال ییگردد، اوالً صرفه جو یدر خانه هوشمند م ایو  یکشاورز ی نهیگلخانه ها و در زم

 ازیو منطبق شدن با نوع ن نیگوناگون زم طیبا شرا ستمهاینوع س نیا یریانعطاف پذ اًیو ثان ستمهایس نیا

آب نصب شده در  یپخش کننده ها توانیسبز م یفضاها به ستمیدر مصرف آب است. با نصب س اهیگ

 کنترل نمود. زنی را( …و  ی،بارانیقطره ا ستمی)س طیمح

 



 مدیریت مصرف آب -4

 در زمینه مدیریت مصرف آب طرح های زیر در دانشگاه صورت گرفته است.

  متر مکعب برای جمع آوری آب های سطحی و استفاده بهینه برای  ۱533احداث استخر با حجم

 آبیاری دو هکتار از اراضی باغی دانشگاه

 

 متر مکعبی دانشگاه جهت آبیاری باغهای دانشگاه ۱533استخر  -۳۱شکل 

  فضای سبز دانشگاهباغ گالبی و فضای سبز اجرای پروژه آبیاری قطره ای برای 

  

 سیستم آبیاری قطره ای دانشگاه -۳0شکل 



 استفاده از شیرآالت هوشمند در سرویس های هوشمند 

قطع و وصل آب حداکثر صرفه جویی در مصرف  کییبه علت عملکرد الکترون کییآالت الکترون ریاستفاده از ش

مصرف آب می شود و  یدرصد 73هوشمند در خانواده ها موجب کاهش  یرهاینصب ش .آب به دست می آید

 میعدم تماس مستق لیافزایش بهداشت عمومی به دلمی رسد.  زیاین صرفه جویی در اماکن عمومی به ده برابر ن

 هوشمند محسوب می شود. یرهایاستفاده از ش یاز دیگر ویژگی ها ریدست با ش

 

 ویسهای بهداشتیراستفاده از شیرآالت هوشمند در س -۳3شکل

  تعویض کلیه سردوشهای خوابگاه های دانشگاه جهت 

سرشیرهای فشاری غیر خودکار یکی از بهترین گزینه ها جهت کاهش مصرف آب در روشویی های سرویس 

%  0۸و غیره می باشد این سرشیر ها با قابلیت اختالط هوا با آب خروجی میزان مصرف را تا  های بهداشتی

کاهش می دهند سر شیرهای فشاری خودکار نیز در بازار موجودندکه عالوه بر امکان کاهش مصرف آب تا 

وجه به موجود % دارای قابلیت قطع خودکار جریان و تنظیم زمان برقراری جریان آب نیزمی باشد و با ت ۸۹

بودن مدل های ضد سرقت بهترین گزینه برای شیر آالت عمومی می باشد. میزان کاهش مصرف در 



شیرهای مجهز به سرشیرهای فشاری که قابل نصب روی شیر های معمولی و اهرمی نیز هست در مقایسه با 

 است. ۸5شیر های اهرمی و شیرآالت معمولی % 

  فاضالب یکپارچه ساختمان اداری و خوابگاه های دانشگاه گنبد کاووسسیستم باز چرخانی و تصفیه 

%آب  تشکیل شده است وتصفیه فاضالب مجموعه فرایند هایی است که موجب پاالیش و ۹۹1۹فاضالب از

کاهش آلودکی فاضالب می گردد. فاضالب از نظر منابع تولید به دودسته فاضالب بهداشتی )فاضالب تولیدی 

فاضالب تولیدی مراکز 3مجتمعهای اداری و تجاری ،بیمارستانها و... ( وفاضالب صنعتی منازل مسکونی ،

صنعتی وتولیدی ( تقسیم می شود . هدف نهایی تصفیه فاضالب حفاظت محیط زیست است به نحوی که 

با اصول بهداشت عمومی و مسائل اقتصادی ،اجتماعی وسیاسی هماهنگ باشد. درحال حاضر فاضالبهای 

سهم بسیاربزرگی درآلودگی محیط زیست درتمام نقاط دنیا دارند. این فاضالبها به علت دارا بودن  انسانی

مواد آلی محلول و همچنین انواع مختلف پاتوژنها و بیماریهای واگیردار ، دراثر تخلیه به محیط زیست می 

سطحی و همچنین  توانند موجب تولید بوی نامطبوع و کاهش شدید در اکسیژن محلول موجود درآبهای

انتشار بیماریهای واگیردار گردند . مطابق با قوانین  محیط زیست ایران ، تخلیه فاضالبهای انسانی ، مستقیما 

و بدو ن انجام عملیات تصفیه به منابع آب سطحی و زیر زمینی ممنوع می باشد . بنابراین هدف این شرکت 

معطوف گردیده است . باتوجه به شرایط آب و   ، طراحی سیستمهای تصفیه فاضالب  نوین و اقتصادی

هوایی و فضای موجود به منظورعملیات تصفیه ، سعی برآن گردیده که طرح مورد نظر عالوه برسادگی 

راهبری بتواند به راحتی استاندارد پساب خروجی جهت آبیاری فضای سبز ، مصوب سازمان محیط زیست 

توجه به عدم وجود اگوی شهری، طرحی درباره تصفیه فاضالب در با در این زمینه ایران را دریافت کند . 

 دست اقدام است.

 

 



 زباله و پسماند -5

 تفکیک زباله دانشگاه به خصوص کاغذهای باطله 

زباله   شدن تیفیدارد.باک یوارزشمند دسودمندیفوا ستیز طیمح یآنها برا افتیزباله و باز یو جداساز کیتفک

استفاده کرد  دیجد دمحصوالتیتول یبرا افتیقابل باز یتوان از زباله ها یم افتیباز رقابلیو غ افتیقابل باز یها

 از .کرد ییصرفه جو یعیبرد ودر مصرف منابع طب اررابه ک یافتی،مواد باز یعیاستفاده از منابع طب یو به جا 

 یاشاره کرد. درست است برا یدر مصرف انرژ ییتوان به صرفه جو یآن م افتیزباله و باز کیتفک دیفوا گرید

شده بکار برده  کیتفک یزباله ها افتیباز یکه برا یمقذار انرژ یاست ول یبه انرژ اجیمواد زائد هم احت افتیباز

 یبا مواد خام مصرف م دیمحصوالت جد دیکه درزمان تول یانرژ نیهمچن. مقدار است نیشود ، کمتر از ا یم

یکی از مهمترین  شود. یم دیتول یافتیاست که همان محصوالت از مواد باز یاز مقدار انرژ شتریب یلیشود، خ

 سیستم تفکیک که در دانشگاها کاربرد دارد جمع آوری کاغذ های باطله است.

 

 جمع آوری کاغذهای باطله -55شکل
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  پویش درختکاریکاشت درخت در 

 کارکنان و دانشجویان اساتید، حضور با دانشگاه به من یادگاری شعار با گنبدکاووس دانشگاه پویش درختکاری

 برگزار ۳۱۹7 ماه اسفند 0 و 5 دوشنبه و یکشنبه  ایجاد فضایی با نشاط و خاطره انگیز طی روز های با دانشگاه،

 سبز فضای محوطه در زینتی و مثمر غیر مثمر، درختان انواع از نهال اصله ۱75 تعداد مراسم این در. شد

 .شد کاشته مختلف های دانشکده

 

 پویش درخت کاری -شکل

 



 و اساتید سمینارهای آموزشی برای کارکنان 

 

 

 


