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Abstract 
Today’s global environmental problems such as global warming, climate change, rising greenhouse gases, particulate 

matter, pollution, and depletion of natural resources show the destructive effects of development programs regardless of 

the principle of sustainability. Despite all the efforts made by the environment, human activities continue to upset the 

balance of nature and reduce sustainability. The higher education system, which is an investment in human resources, 

has a significant role to play in achieving the goals of sustainable development and creating a healthy society. Many 

universities are doing important work not only on environmental issues but also on social and economic issues, thus 

including three dimensions of sustainability and evaluating them. In this research, first, the data were collected through 

library studies to find out its relation to the main problem. Then by selecting external and internal examples, it has been 

tried to use the design experiences and positive and negative design points of these cases. The general principles created 

an opportunity to provide water-sensitive landscape design solutions on the campus of Shahid Beheshti University. The 

UI GreenMetric index has been used to evaluate universities, which are measured in six main categories: setting and 

infrastructure (SI), energy and climate change (EC), waste (WS), water (WR), transportation (TR), and education (ED). 

In this way, all university users, including staff, academic faculty and students participate in the process of achieving a 

green university. 
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Extended abstract 

Introduction 

Today’s global environmental problems such as global warming, climate change, rising greenhouse gases, 

particulate matter, pollution, and depletion of natural resources show the destructive effects of development 

programs regardless of the principle of sustainability (Leal Filho et al., 2019). Hence, the paradigm of 

sustainable development is becoming increasingly important (Golkar, 2001; Ragazzi and Ghidini, 2017). 

Despite all the efforts made by the environment, human activities continue to upset the balance of nature and 

reduce sustainability. The higher education system, which is an investment in human resources, has a 

significant role to play in achieving the goals of sustainable development and creating a healthy society. 

Because educators can change the way human society develops with green education in today’s universities, 

which are considered small cities and have a great impact on society, the economy, and the environment. 

Fortunately, the issue of sustainability is now very important in universities, and many universities are doing 

important work not only on environmental issues but also on social and economic issues, thus including three 

dimensions of sustainability and evaluating them. Various tools have been created to make the process more 

efficient (Alavi Moghaddam et al., 2013; Yuan et al., 2013; Mu et al., 2015). 

One of the most widely used metrics is the green metric, which consists of six main categories: setting and 

infrastructure (SI), energy and climate change (EC), waste (WS), water (WR), transportation (TR), and 

education (ED). This metric helps to quantify the level of sustainability of universities. Of the six categories, 

the setting and infrastructure weigh 15% and generally pay attention to vegetation, open space, and water. 

The attention to the use of energy and climate change issues takes the highest weighting (21%). This 

criterion generally considers renewable energy usage policy, energy conservation program, climate change 

adaptation and mitigation program, greenhouse gas emission reduction policy and so on. Waste treatment 

and recycling activities are the third criterion with a weight of 18%. This criterion includes programs such as 

reducing the use of paper and plastic, toxic waste recycling, sewerage disposal and so on. The fourth 

criterion is water with a weight of 10%, which is defined by indicators such as water conservation program, 

piped water use, and so on. The fifth criterion is transportation, which has a weight of 18% and is defined by 

indicators such as the number of motor vehicles and the use of campus bus and bicycle, number of 

transportation initiatives, and so on. The last criterion is education with a weight of 18%, which pays 

attention to issues such as the ratio of sustainability research funding towards total research funding, number 

of scholarly events related to environment and sustainability, and so on (IARU, 2014; Marrone et al., 2018; 

Puertas & Marti, 2019; UI GreenMetric, 2016; Zalaghe et al., 2020).  

 

Methodology  
There are some steps in this research. First, the data were collected through library studies to find out its 

relation to the main problem. Then by selecting external and internal examples, it has been tried to use the 

design experiences and positive and negative design points of these cases. The general principles created an 

opportunity to provide water-sensitive landscape design solutions on the campus of Shahid Beheshti 

University. 

A questionnaire containing indicators in six categories of setting and infrastructure, energy and climate 

change, water, waste, transportation, and education was considered. The questions were also classified on a 

7-point Likert scale ranging from 1 (very low) to 7 (very high). A total of 30 experts and specialists 

responded in this study. Based on the experts’ opinions, a series of strategies is proposed to improve green 

management performance, as well as landscape analysis of the campus of Shahid Beheshti University. 

According to the evaluation of the criteria, the importance and implementation of each of them were 

examined. Considering the the potential of the existing site and the context, suggestions and possible 

solutions were provided.  

 

Results and Discussion 

In the field of setting and infrastructure, we can mention the roof space, the implementation of a dry campus 

policy, lighting design, and so on. Proposed solutions in the field of waste are the green waste treatment and 

the recycling program, waste separation system as well as toxic waste recycling. The transportation solutions 

include improvement of road and pedestrian routes, as well as the main north-south axis with the focus on 
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green sidewalks and providing natural drainage along the road and walkways. In the field of energy and 

climate change, the use of renewable energy and production of green cooling and heating, the use of solar 

panels, and reducing energy consumption are among the proposed solutions. In the rainy seasons, runoff 

from rainfall, which is usually the consequence of improper management and techniques, has caused 

problems on the site due to the morphology and location of Shahid Beheshti University. Therefore, with 

proper design, these problems can be minimized and they can be considered as maximum potentials for 

runoff use, control, and treatment. For this reason, strategies for the optimal use of groundwater lead to the 

creation of recreational spaces and increase thermal comfort.  
 

Table (1): Prioritization of green management strategies on campus with Friedman’s test 

Priority Mean Solutions Components 

1 3.90 Pay attention to the operation, maintenance, and repair of buildings 

Setting and 

Infrastructure 

2 2.90 Pay attention to the roof space of existing buildings to maintain the 

temperature of the building 
3 2.70 Using the built infrastructure of the university (i.e. lighting, and 

furniture) to achieve the goals of the Green University 
4 1.50 Pay attention to the roof space of buildings for water absorbance 
1 4.30 Planting plan (green space and tree planting) on the university’s 

campus according to the climate 
Energy and 

Climate Change 
2 3.00 Policies in reducing CO2 emissions on campus 
3 2.80 Processes and mechanisms to optimize energy consumption 
4 2.50 Use of renewable energy in campus 
1 4.80 The potential of the university’s campus in design and creating 

water spaces (water fountain, natural and man-made lakes, wetland, 

and pond) 
Water 2 3.70 Use of gray water and consumption of treated water 

3 3.40 Treatment plant operation, rehabilitation of existing canals and 

drains due to the natural slope of the ground 
4 2.60 Pay attention to surface water management and prevent its loss 
1 3.00 Paying attention to the process of reducing paper consumption in 

the university 

Waste 
2 3.00 Shifting to green waste treatment methods 
3 3.00 Paying attention to waste separation system (wet and dry, metal, 

plastic, paper, and glass) 
4 2.80 Attention to the recycling program for university waste 
5 2.80 Reuse of recycled waste 
1 3.70 To activate the role of university in holding seminars and sessions 

on sustainable development and green management 

Education 

2 3.60 Educational and research activities of the university in relation to 

the issues of sustainability and green management 
3 3.30 Taking the initiative in establishing a center or institute for 

research, education, and development of green management 

policies in the university 
4 2.90 Students’ activities to implement the goals of sustainability and 

green management in the university 
1 3.10 Attention to green management in university campus transportation 

Transportation 

2 2.80 Implementation of pedestrian policy on the university’s campus 
3 2.70 Quality of pedestrian and carriageways in terms of width and slope 

of the road 
4 2.40 The number of connecting path for pedestrians and cyclists 

df=24 χ2=141.722        Sig=0.000 

 
Finally, harnessing the power of culture for education of sustainability at Shahid Beheshti University can 

involve students and users in scientific discourse. It has also encouraged and supported them in designing 
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and implementing to raise the sense of belonging and consciously anticipating spaces for green meetings and 

events. 
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 چکیده
 کاهش و آلودگی ریزگردها، ای،گلخانه گازهای افزایش اقلیمی، اتتغییر زمین، شدن گرم نظیر جهان سطح درزیست محیط معضالت امروزه
 ،گرفته صورت یزیستمحیط هایتالش تمام وجود با .است پایداری اصل به توجه بدون توسعه مخرب ثارآ دهندهنشان طبیعیمنابع

 منابع در گذاریسرمایه نوعی که عالی آموزش نظام .است پایداری کاهش و طبیعت توازن زدن هم بر سبب همچنان بشر هایفعالیت
 ،هاهدانشگا از یاریبس حاضر حال در دارد. سالم جامعه یک ایجاد و پایدار هتوسع اهداف تحقق جهت در توجهی خور در نقش است، انسانی

 بعد سه بیترت نیبد و دهندیم انجام را یمهم یکارها زین یاقتصاد و یاجتماع موضوعات مورد در بلکهزیست محیطمسایل  مورد در تنهانه
 با سپس و پرداخته موضوع چیستی و چرایی درک به ،ایکتابخانه العاتمط انجام با ابتدا در روپیش پژوهش .رندیگیم بر در را یداریپا

 هایحلراه و کلی اصول به ،هاهنمون این منفی و مثبت نکات و طراحی تجربیات از گیریبهره با تا است هشد تالش مصادیق انتخاب
 با بهشتی، شهید دانشگاه سبز مدیریت ارزیابی نظورم به کاربردی مطالعه این .فتیا دست هاهدانشگا پردیس در آب به حساس منظر طراحی
 نظام هایصشاخ از دانشگاه ارزیابی جهت پذیرفت. صورت بهشتی شهید دانشگاه خبرگان و متخصصان هایهدیدگا آوریجمع از استفاده

 و انرژی زیرساخت، وزیست محیط نظیر: اصلی حوزه شش در را پایداری که است شده استفاده (1)کمتریگرین دانشگاهی جهانی بندیرتبه
 کارکنان، از اعم دانشگاه کاربران تمام مسیر این در دهند.می قرار موردسنجش آموزش و نقل، و حمل آب، بازیافت، هوایی، و آب تغییرات
  کنند.می مشارکت سبز دانشگاه به دستیابی فرآیند در دانشجویان و استادان
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 سرآغاز

 یتقاضا افزایش و شهرنشینی توسعه آن دنبال به و جمعیت رشد
 پی در دارد. دنبال به رازیست محیط هاییآلودگ انرژی، مصرف
 و نابودی معرض در طبیعیمنابع محیط، هایهدکننآلوده افزایش
 بر هاآلودگی مخرب تاثیرات امروزه .باشندمی حداکثری آلودگی
 یک به زمین گرمایش و اقلیمی تغییرات جمله از کرهزیست
 با کنونی جامعه است. شده تبدیل جهان سراسر در مهم چالش

 ورهروب متعددی یزیستمحیط و اجتماعی اقتصادی، مشکالت
 سطوح همه در هادولت و هاسازمان افراد، پاسخ به نیاز که است
 به جهانی سطح در پایدار توسعه و پایداری سناریو، این در دارد.

 .(Leal Filho et al., 2019) دانشده تبدیل اساسی موضوعات
 ارایه آن از جامعی تعریف هنوز که است عنوانی پایدار توسعه
 گرفته قرار استفاده مورد همه از پیش که تعریفی است. نشده
 که ایتوسعه نوع آن» ت:اس براتلند سیونیکم تعریف است،

 هاییتوانای از نظرصرف و مصالحه بدون را کنونی نیازهای
 ( ,Golkar «کند تامین نیازهایشان، برآوردن در آینده هاینسل

 هایهدیدگا پایدار، توسعه تعریف و مفهوم با رابطه در .2001)
 مصرف رساندن حداقل به پایدار، توسعه است.ارایه  قابل عددیمت

 این در و دهدمی قرار خود اهداف راس در را اپذیرتجدیدن منابع
های ظرفیت جذب تجدیدشونده، منابع از پایدار استفاده راستا،
 دهدمی قرار مدنظر را بشر نیازهای به پاسخگویی و محلی

(Choguill, 1993).  
 اقتصادی اجتماعی، حوزه: سه هب تاریخی لحاظ از یپایدار مفهوم

 ند.برخوردار یکسانی اهمیت از که شودمی تقسیم یزیستمحیط و
 و جامعه اقتصاد، میان تعادل به دستیابی هدف با باید توسعه
 ( ,Ragazzi and Ghidini شود گذاریپایهزیست محیط

 ،یانرژ ارکان به توجه بازیست محیط پایداری .2017)
 از استفاده ،انرژی حوزة .است پذیرامکان ژیاکولو وزیست محیط
 ،زیستمحیط ،آنها رشد از کمتر سرعتی با تجدیدناپذیر منابع
 و زندگی چرخه ،اکولوژی ،هوا کیفیت ،سالم آب منابع ،پاک زمین
 پایداری گیرد.می نظر در را زنده موجودات زیستیتنوع به توجه

 و انسانی پایه نیازهای مینات اجتماعی، لتعدا هدف با اجتماعی
 از مکفی مندیبهره معیشت، ابزار به دسترسی مانند) اجتماعی

 از برخورداری اجتماعی، سرمایه افزایش اصلی، هایهسرمای
 تعیین در مشارکت و انتخاب حق داشتن آموزش، و رفاه سالمت،
 صادیاقت پایداری گیرد.می قرار توجه مورد (یاجتماع سرنوشت

 برآیند ن:همچو مواردی قالب در اقتصادی بقای هدف با
 حساسیت با اقتصاد منابع، کاراتر مدیریت منابع، بهتر تخصیص

 اقتصاد بر کیدات عادالنه، نظام ارزش، بر مبتنی نظام شناختی،بوم
 شودمی گرفته نظر در پیچیدگی و تنوع وری،بهره محلی،

(Pourjafar et al., 2011).  
 کاهش و جبران جهت در پایدار توسعه افزایش تایراس رد

 آموزش زمین، کره روی بر انسانی هایفعالیت مخرب تاثیرات
 که امیدوارند مردم آموزش، نظر از .کندمی ایفا اساسی نقش عالی

 تا باشند داشته «سبز دانشگاه» در را سبز آموزش بتوانند مربیان
 شوند تبدیل دارند، آگاهی پایدار توسعه از که استعدادی به بتوانند

 دهند. تغییر را بشری جامعه توسعه شیوه بتوانند طریق این از و
 آگاهی با کشوری هر در سالمزیست محیط به دستیابی واقع، در

 اهداف تحقق جهت در آموزش و دارد ارتباط جامعه آن عمومی
 کارگیری به و افراد آگاهی در مهمی نقش تواندمی پایدار توسعه

 (Alavi دباش داشته هاآن هایفعالیت و زندگی در مبانی این

(Moghaddam et al., 2013.  
 پایدار جامعه یک به روزافزون نیاز تاثیر تحت عالی آموزش بخش
 برای فزاینده چالش یک پایداری حاضر حال در که است

 ( ,.Yuan et al است گذارانسیاست و دانشجویان دانشگاهیان،

 از بسیاری که است واقعیت این دلیل به امر این .2013)
 آیندمی شمار به کوچک شهرهای همچون امروزی هایهدانشگا

 امروزه د.دارنزیست محیط و اقتصاد جامعه، بر توجهیقابل ثیرات و
 پایداری راستای در را اتیاقدام جهان هایهدانشگا از بسیاری
 هاهنشگادا این است شده باعث که دهندمی انجامزیست محیط

 ایزمینه تواندمی که گیرند قرار هاهدانشگا سبزترین زمره در
 بنابراین، کند. فراهمزیست محیط اثربخش هاییریزبرنامه برای
 درخور اقلیم تغییر پدیده مقابل در آوریتاب در سبز دانشگاه نقش
 است. توجه

 

 سبز دانشگاه
 که شودمی ختهشنا هاییفعالیت عنوان به جهان در سبز دانشگاه

 بزرگترین گفت توانمی و است پایدار توسعه اندازچشم اساس بر
 پایدار توسعه به دستیابی در هاهدانشگا نقش ،11 قرن چالش
 هیاعالم» در 1791 سال در بار نیاول «سبز دانشگاه» .است

 یبرا (1)هواچین دانشگاه ،نیچ در شد. مطرح «بشرزیست محیط
 ( ,.Mu et al دکر استفاده «زسب دانشگاه» مفهوم از بار نیاول



 101  (آرایی و همکارانمریم خرم) ... منظر برای تحقق اهداف دانشگاه سبز راهکارهای طراحی

 هایفعالیت تمام در که است دانشگاهی ،سبز دانشگاه .2015)
 )امور دموجو خدمات تمامی و پژوهشی ،آموزشی از اعم آن

 بهداشتی، هایهدیدگا ،...( و هاهکارگا ،هاهآزمایشگا مالی، اداری،
 منابع از بهینه و کارآمد استفاده وزیست محیط از حفاظت و ایمنی

 مورد جامعه پایدار توسعه اهداف تحقق در بتواند مصرفی مواد و
 زین هاهدانشگا یبرا یداریپا امروزه .گیرد قرار عمل و کیدات

 ثروم یداریپا یابیارز و درک یبرا و شده مهم اریبس یالهامس
 جادیا مختلفی یابیارز هایابزار ،هاهدانشگا تیریمد و هاسیپرد

 است. شده

 مستیس سبز، دانشگاه پروژه کلی عملکرد یابیارز یبرا
 توسعه مورد در یهایهیتوص و شده جادیا مختلف هایصشاخ

 ( ;Geng et al., 2013 است شده مطرح دانشگاه هایهمحوط

(Lu et al., 2007; Salaki et al., 2018. ترینگسترده از یکی 
 (UI Green Metric) زسب کیمتر ،هاشاخص نیپرکاربردتر و

 یداریپا ،یاصل اریمع شش از استفاده با مدل نیا .است
 یانرژ ،(SI) ترساخیز :کندمی یابیارز را یدانشگاه یهاسیپرد

 و حمل ،(WR) آب ،(WS) هزبال ،(EC) ییهوا و آب راتییتغ و
 .(ED) آموزش و (TR) نقل

 نقش ،یداریپا سمت به انتقال هدف با یدولت یعال آموزش مراکز
 یسازآماده و ندهیآ یهانسل یریگشکل و جامعه در یاساس

 نیهمچن .(Disterheft et al., 2013) دندار ندهیآ متخصصان
 هزاره توسعه اهداف و اروپا هیاتحاد داریپا توسعه یاستراتژ
 نیترمناسب عنوان به را هاهدانشگا ،متحد ملل سازمان

ukmanL &(  دانکرده مطرح یداریپا اصول کنندهعیتوز

7002 Glavič,(. دارند فهیوظ عالی آموزش مراکز ،نیبنابرا 
 د.دهن ارتقا و اتخاذ را یداریپا اصول

 

 (3)هدانشگا جهانی بندیرتبه
 نیاول عنوان به متریکگرین دانشگاهی جهانی بندیرتبه نظام
 است. شده شناخته یداریپا نهیزم در دانشگاه یجهان بندیرتبه

 یرهبر به یاجتماع تحوالت جیترو به کمک هدف با ستمیس نیا
 و یابیخودارز یبرا یابزار ،یداریپا اهداف به توجه با دانشگاه
 در یمحل و یالمللنیبزیست محیط هاینسازما ها،دولت مشاوره

 تاس دانشگاه هایپردیس در یداریپا هایهبرنام مورد
(Marrone et al., 2018).  

 در هاتیفعال و هااستیس یابیارزبندی، این نظام رتبه هدف
 نیا است. یداریپا فرهنگ جیترو منظور به سبز یهاسیپرد

 درحال و افتهی توسعه هایکشور در هاهدانشگا یبرا بندیرتبه
 رتبه ،هاهدانشگا برای لیدل نیهم به و است مناسب توسعه

 لیانسا طول در یبندرتبه این .شودمی گرفته نظر در یجهان
 یاصل دسته شش پیمایش، نیآخر در ست.ا داشته تغییراتی

 و حمل آب، ،عاتیضا ،ییهوا و آب راتییتغ و یانرژ ها،رساختیز
 .(Suwartha & Sari, 2013) دارد وجود آموزش و نقل
 1212 سال از متریک گرین دانشگاهی جهانی بندیرتبه نظام

 و شده داده توسعه و روز به یاندونز دولتی دانشگاه توسط
 شیافزا جیتدر به هاسال یط یبندرتبه نیا در مشارکت

 یبندرده در جهان کشور 56 از دانشگاه 022 از شیب است.افتهی
 سطح تا دهدمی اجازه UI-GMR د.کردن شرکت 1216 سال

 یبرا یابزار و شود نییتع «یکم» صورت به هاهدانشگا یداریپا
 (& Perchinunno تاس دانشگاه یداریپا یهاتالش یابیارز

(Cazzolle, 2020. پایگاه در دانشگاه هر به مربوط نرخ 
 کی و باشد کپارچهی UI سبز کیمتر یجهان دانشگاه یبندرتبه
 فیتعر یاصل هاییبنددسته به توجه با که است نیآنال ابزار
 هاهدانشگا توسط ماًیمستق هاهداد ،GM فهرست در شده

  .(Marrone et al., 2018) شودمی یبارگذار
 

 پایدار دانشگاه ارزیابی ملعوا
 پایداری که GM هایصشاخ از ایخالصه بخش، این در

 .شودمیارایه  ،کندمی ارزیابی را هاهدانشگا
 

  (SI) ترساخیز وزیست محیط

 از شده تخاذا هایتاسیس مورد در را یاطالعات ،زیرساخت عامل
 از حفاظت در فعال مشارکت تیتقو یبرا سسهوم یسو

 عامل این کند.یم فراهم داریپا هاییانرژ توسعه وت زیسمحیط
 ،کل سطحز/با یفضا قبیل از یموارد توسط درصد، 16 وزن با

 از دهیپوش سیپرد منطقه ،دانشگاه طیمح ز/با یفضا در تیجمع
 یاهیگ پوشش از دهیپوش سیپرد منطقه ،یجنگل یاهیگ پوشش

 اهدانشگ بودجه و آب جذب تیظرف با سیپرد سطح ،کشتریز
  .(Puertas & Marti, 2019) شودمی تعریف یداریپا یبرا
 

 (ES) اقلیمی تغییرات و انرژی
 ریپذدیتجد هاییانرژ کاربرد یبررس به اقلیمی تغییرات و انرژی

 در دانش زانیم نیهمچن و دانشگاهی هاساختمان در کارآمد و
ترین مهم عامل، نیا پردازد.یم یانرژ منابع و عتیطب مورد
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 آن برای %11 وزن و شده محسوب بندیرتبه نیا در صشاخ
 کارآمد تجهیزات از استفاده ل:قبی از مواردی که است شده نتعیی
 برنامه بازیافت، قابل انرژی ایجاد جایگزین، انرژی مصرف در

 تیجمع ی/انرژ مصرف کل ی،اگلخانه یگازها انتشار کاهش
 هاییانرژ نیب نسبت ،هوشمندی هاساختمان یاجرا ،دانشگاه

 ی/کربن یردپا کل ل،سا در یانرژ مصرف کل ر/یپذدیتجد
 ( ,.Marrone et al دگیربرمی در را ... و دانشگاه تیجمع

(2018. 
 

  (WS) تبازیاف مدیریت
 جمعیتی، مراکز گوناگون موضوعات ومسایل  کنار در امروزه

 دیگر یکی نیز پسماند مدیریتءسو از ناشیزیست محیط خطرات
 اعمال و مداوم کنترل رود.می شمار به جوامع اساسی مشکالت از

 حفظ جامعه، بهداشت برای دیزا مواد صحیح مدیریت
ه ب ضروری و زمال امری طبیعی منابع مدیریت وزیست محیط
 در که را پسماند بازیافت برنامه عامل، این .رودمی شمار

 آن به صددر 11 وزن و کندمی یابیارز است، شده اجرا هاسیپرد
 کاهش برنامه همچون: یموارد با که است شده داده اختصاص

 برنامه ،هاهزبال تفکیک آموزش ،محوطه در پالستیک از استفاده
 هیتصف ،یسم یپسماندها تیریمد ،دانشگاه پسماند افتیباز
 شده فتعری فاضالب دفع و یمعدن فاضالب هیتصف ،یآل عاتیضا
  .(Puertas & Marti, 2019) تاس
 

  (WR) بآ

 با که گرفته قرار ایمنطقه در ایران کشور که این به توجه با
 تواندمی آب مصرف به توجهیبی ست،ا روبرو آب کمبود مشکل

 باشد. داشته پی در را زیادی هاینگرانی دور چندان نه آینده در
 دهد، قرار هدف را آب مصرف کاهش که اقداماتی علت همین به

 (Vice Presidency for Strategic تاس ضروری بسیار

(Planning and Supervision, 2010. برخی در چه اگر 
 و ذخیره اما باشند،نمی مواجه آب کمبود با هاهدانشگا ،نواحی

 زیستمحیط یهاهبرنام کلی وجوه مینات اصل در باید آب ظحف
 هدر به نباید ترتیبی هیچ به طبیعی منابع و شود گرفته نظر در

 و کنند مصرف را آب چگونه و زمان چه بدانند باید رانمدی بروند.
 عملکرد تحلیل جهت نیاز مورد یهاهداد به دسترسی به قادر

 نشت همچون هاسیستم در نقص شناسایی جهت زیرساختی

 کارکنان توسط نگهداری و حفاظت ،بخش این در باشند. هاهلول
  .(IARU, 2014) ددار ضرورت ماهر و متخصص

 حمل قابل آب جز به دیگری هایهگزین از باشد مکنم که جا هر
 که (شده بازیافت آب یا مهارشده باران آب مثالً) شودمی استفاده

 آب و آبیاری همچون سازمانی هایفعالیت جهت هاآن از توانمی
 که ییهاهبرنام نمود. ستفادها بهداشتی هایسرویس در موردنیاز
 و ثروم هایاستراتژی املش دهندمی رواج را رفتاری تغییرات

 در .(Osmond et al., 2013) دباشنمی ایهزینه کم نسبتا
 حفاظت هایهبرنام نیهمچن و آب مصرف زانیم آب، بخش

 یموارد توسط درصد، 12 وزن با عامل این .شودمی یابیارز
 ه،شد بازیافت آب مصرف ،آب از حفاظت برنامه یاجرا :همانند
 (UI شودمی تعریف یکشلوله آب فمصر و آب افتیباز برنامه

(GreenMetric, 2016. 
 

  (TR) لنق و حمل
 لیوسا تعداد کردن محدود هدف با ،نقل و حمل یهااستیس
 لیوسا از استفاده جیترو نیهمچن و دانشگاه محوطه در هینقل

 ،بهتر هایهنیگز عنوان به یسوار دوچرخه ای یعموم نقل و حمل
 و کربن انتشار کاهش در یمهم نقش عامل، این .شودمی یابیارز
 آن به درصد 11 وزن دارد. شگاهدان در یآلودگ زانیم جهینت در

 یخودروها تعداد :قبیل از مواردی که است شده داده اختصاص
 دانشگاه به شده وارد یهاکلتیموتورس تعداد ،دانشگاه به متعلق

 تعداد ،روز در دانشگاه به شده وارد یهالیاتومب تعداد ،روز در
 اتوبوس هر مسافران نیانگیم ،دانشگاه در فعال یهاساتوبو

 تعداد ،کل جمعیت به اتوبوس سرویس نسبت ،یدانشگاه
 شخصی نقلیه وسایل کاهش ،دانشگاه در موجود هایهدوچرخ
 و حمل خدمات ،(Ragazzi and Ghidini, 2017) گپارکین

 استیس ،ییجاهجاب خدمات ،نگیپارک انواع ،سیپرد تیجمع /نقل
 کاربران تیجمع ،هدانشگا محوطه در ادهیپ عابر و دوچرخه
ارایه  را دانشگاه در نقلیه وسایل کردن محدود و سیپرد ه/دوچرخ

 .(Puertas & Marti, 2019) دهدمی
 

  (ED) شآموز

 آن حفظ ،زیستمحیط حاضر، قرن هایهدغدغترین مهم از یکی
 جهت در شتال به شهروندان ترغیب و آموزش چگونگی و

 ریزیبرنامه و توجه نیازمند تنهانه زیستمحیط است. آن نگهداری
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 آن حفظ و توجه بایستمی بلکه است کیفیت با نگهداری برای
 ارزشمند رفتار یک صورت به و شده نهادینه شهروندان برای

 ( ,.Zalaghe et al دگیر قرار عموم اقبال مورد و شناسایی

 را جامعه یریادگی مرکز عنوان به هدانشگا نقش آموزش، .2020)
 درصد، 11 زنو با عامل این .کندمی یابیارز یداریپا نهیزم در

 و طیمح زمینه در شدهارایه  هایهدور تعداد :همچون یموارد
 یداریپا وزیست محیط رامونیپ یعلم انتشارات تعداد ،یداریپا

(Marrone et al., 2018)، کل /یداریپا به مربوط موضوعات 
 یگذارهیسرما کل /یداریپا هایپژوهش در یگذارهیسرما ،افراد

 هاینسازما ،یداریپا یدادهایرو ،یداریپا انتشارات ،پژوهش در
ارایه  را یداریپا یهاتیساوب و یداریپا با مرتبط ییدانشجو

 .(UI GreenMetric, 2016) دهدمی
 شوندمی یسازمانده یاصل دسته شش در GM شاخص بنابراین،

 وزیست محیط از: عبارتند آنها وزن و اصلی هایهدست نیا که
 ،(%11 وزن )با اقلیم رییتغ و انرژی ،(%16 وزن )با تزیرساخ

 حمل ،(%12 وزن )با بآ مصرف ،(%11 وزن )با دپسمان تیرمدی
 ساختار نای در .(%11 وزن )با شآموز و (%11 وزن )با لنق و

 به مربوط ثیرات کمترین و شتهدا را تاثیر بیشترین اقلیم و انرژی
 .است آب عامل

 

 هاروش و مواد
 به علم آن در که است مبتنی شناختی روش به علمی هر اعتبار

 به اسنادی، مطالعات انجام با ابتدا ،پژوهش این در رود.می کار
  به مربوط اطالعات گردآوری و موضوع چیستی و چرایی درک

 در ت.اس شده هپرداخت سبز دانشگاه نظری مباحث و ادبیات
 با و تدوین سبز دانشگاه هایصشاخ از فهرستی دوم، مرحله
 دانشگاه معیارهای مختلف،های بخش با مرتبط هایهادد به توجه
 با تا است هشد تالش مصادیق انتخاب با سپس شد. تکمیل سبز
 این طراحی منفی و مثبت نکات و عملی تجربیات از گیریبهره
 منظر طراحی هایحلراهارایه  برای کلی صولا به ،هاهنمون

 کمک به مطالعاتی نمونه در همچنین .فتیا دست سبز دانشگاه
 دانشگاه مدیران و نمسئوال با مصاحبه و میدانی بازدیدهای

 از گیریبهره با و ربطذی نامتخصص همچنین و بهشتی شهید
 به ،هاهداد تحلیل و تجزیه و هوایی هایعکس ،هاهنقش اسناد،
 هشد پرداخته ضعف و قوت نقاط شناخت و سایت شناسیآسیب
 تدوین و موجود وضع شناسیآسیب به توجه با نهایت در .است

 پردیس، محدوده در اجرایی هایسیاست و راهبردها کلی، اهداف
 شهید دانشگاه پردیس در سبز دانشگاه منظر یحاطر اصول

  .است شدهارایه  بهشتی
 

 جهان در سبز دانشگاه تیمطالعا هایهنمون

 یاندونز دانشگاه -

 به یاندونز دانشگاه ی،جهان هایهدانشگا بندیرتبه به توجه با
 در 199 رتبه و ایآس در 60 رتبه ،یاندونز در اول رتبه عنوان
 ،نشگاهدا ترینکهن عنوانبه را خود که است شده شناخته جهان

 نیا است. دهکر حفظ کشور نیا سیپرد نیسبزتر و نیمعتبرتر
 یزندگ تا است داده گسترش کشور داخل در را یداریپا دانشگاه

 .(Anis et al., 2018) دکن جادیا یسبزتر و بهتر
 

 
 (www.ui.ac.id) یاندونز دانشگاه پردیس )ب( ،اندونزی دانشگاه پردیس مصنوعی دریاچه )الف( (:1) شکل

 

 توسط بزس سیپرد جادیا اندونزی، دانشگاه تعهدات از یکی
 اتخاذ با دپوک سیپرد در «لستایکر» کتابخانه دیجد ساختمان

 در کتابخانه ترینبزرگ عنوان به بنا نیا .است یداریپا مفهوم
 هایپانل کننده،خنک ستمیس به مجهز ،ایآس یشرقجنوب
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 ساختمان .است دود از یعار فضایی و سبز سقف ،یدیخورش
 ساختمان ،است تهرفیپذ را سبز معماری مفهوم که یگرید

 نازک هایهصفح به ساختمان نیا است. (FC) پکلو دانشکده
PV تهویه از و شده مجهز واتلویک 16 حداکثر با یدیخورش 

 انتشار وزیست محیط آلودگی کاهش برای خورشیدی مطبوع
 دیگریها ی ساختمان است. شده استفاده ایگلخانه گازهای

 مندیبهره جهت که حقیقاتت و آزمایشگاه مرکز ساختمان نظیر
 است. شده ساخته دایرهنیم صورت به طبیعی نور از هااتاق تمام

 سبز چیلر با جویاندانش هایمهارت پرورش ساختمان همچنین
 یکی .است اندونزی کشور در سبز چیلر اولین که شده طراحی

 توسعه حال در 1219 سال از که دیجد سبز یهافضا از گرید
 نیاول عنوان به ساختمان نیا .است ییدانشجو تیعالف مرکز ،بوده
 طراحی در پیشرو استاندارد توسط که بوده یساختمان یالگو

sobiaD &(  تاس شده ییدات L)D)EE انرژی و یمحیط

4201 ,Macek(.  
 آب و رواناب مصنوعی، هایهدریاچ ایجاد با اندونزی دانشگاه

 باعث که سازدمی ذخیره طبیعی فضاهای صورت به را باران
 که شهری هایجنگل .شودمی نیز زیرزمینی هایبآ تغذیه
  اقلیم خرد ایجاد به ،دارد وجود دانشگاه یـاراض در آن از یـقسمت

 و حفظ از ریغ به .شودمی منجرزیستی تنوع توسعه جهت
 در یبهبود تیفعال نیچند شهر، یهاجنگل ینگهدار

 یکارها شامل کارها نیا هدامن .است شده انجام زین هاترساخیز
 ای،جاده معابر ای،جاده ینشانگرها ،هاهجاد در یزگیپاک ،ینوساز
 دوچرخه، هایهایستگا و هاریمس ،هااتوبوس توقف ،هاروپیاده

 ستمیس ،هاپارک کننده،خنک چمن ،نگیپارک دوچرخه، توقف
 اهانیگ کاشت و ها()پارک زنیچمن آب(، های)کانال یشکزه

 فراهم عوامل، این هدف .است دانشگاه محوطه سراسر در تزئینی
 تیفیک و پارچگیکی که بوده سبز هایزیرساخت توسعه و کردن

  .کندمی تیرعا را استانداردها

 

 نگنینخوا دانشگاه -

 دانشگاه بندیرتبه مطابق (0)ننگینخوا پژوهشی مرکز و دانشگاه
 .است جهان یکشاورز دانشگاه نیبهتر ،1216 وانیتا یمل

 دانشگاه این ،GreenMetric یبندرتبه اساس بر همچنین

 رتبه 1219 سال در و است جهان دانشگاه نیدارتریپا و نیسبزتر
 کشف» ،دانشگاه این اصلی هدف آورد. دست به را اول

 طوربه .است «یزندگ تیفیک بهبود یبرا عتیطبهای پتانسیل
 است. یداریپا مخفف واخنینگن دانشگاه خالصه،

 
 

 
 واخنینگن دانشگاه پردیس سطحی هایبآ مدیریت )الف( (:2) شکل
 (wageningencampus.nl) نواخنینگ دانشگاه پردیس )ب( 

 

 .شد تصویب 1210 سال در دانشگاه کارآمد انرژی اندازچشم
 به دستیابی پایداری، اصلی نقش با اندازچشم این اصلی هدف

 پایداری افزایش .است صرفه به مقرون و اعتمادقابل انرژی مینات
 جبران و پایدار انرژی تولید انرژی، مصرف کاهش هایروش با

 ،بادی آسیاب هاینتوربی با .شودمی حاصل 2CO گازهای انتشار
 با و پذیردمی صورت دانشگاه محوطه در حرارتی سازیذخیره

 (Mardani شودمی ولیدت تجدیدپذیر انرژی ،خورشیدی صفحات

(et al., 2015.  
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 (wageningencampus.nl) نواخنینگ دانشگاه در پایدار توسعه اقدامات (:3) شکل

 

 و گرما سازیذخیره از دانشگاه،ها ی ساختمان از بسیاری در
 در سرما و گرما ،سیستم این در .شودمی استفاده (HCS) سرما
 ذخیره زمین سطح زیر در متر 72 تا 02 بین ایماسه الیهیک
 خنک ،پایین از شده پمپ آب باها ساختمان ،تابستان در .ودشمی
 کردن گرم برای و شودمی پمپ گرم آب زمستان، در و شوندمی

 زباله، جریان سه واخنینگن دانشگاه .شودمی استفاده تهویه هوای
 به را خطرناک هایهزبال و کاغذ ضایعات صنعتی، هایهزبال

 پردیس در .کندمی فتبازیا و آوریجمع شده تفکیک صورت
 کاهش متعددی هایروش با آب از استفاده میزان نینگن،خوا

 نینگن،خوا پژوهشی مرکز و دانشگاهی هاساختمان در .است یافته
 استفاده آشامیدنی آب میزان کاهش برای خاکستری آب از

 دارد وجود دانشگاه محوطه در آب بزرگ فضای چندین .شودمی

 در آب تا دهدمی اجازه و کندمی ذخیره را منطقه سطحی آب که
 ساختار از بخشی عناصر این .کند نفوذ زمین ترعمیق هایهالی

  .(Groendijk-Wilders, 2013) تاس شهری آب اکولوژیکی

 

 ایران در سبز دانشگاه مطالعاتی هایهنمون

 کرمانشاه رازی دانشگاه -
 عالیتف ،1979 سال مهرماه در نیز رازی دانشگاه سبز مدیریت

  نظام در دانشگاه نیا .است نموده آغاز را خود جدی
  به موفق 1217 سال در دنیا سبز هایهدانشگا بندیرتبه

 دش کشور سبز دانشگاه هشتمین و جهانی 016 رتبه کسب
r)ww.razigreen.ac.i(w.  

 

 
 کرمانشاه رازی دانشگاه خشک پردیس اجرای )الف( (:4) شکل

 (www.razigreen.ac.ir) هکرمانشا یراز دانشگاه پردیش )ب(
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 پردیس در درختچه و درخت هکتار 92 از بیشتر کاشت
 فضای درصدی 162 افزایش باعث که کشاورزی و بستانطاق
 محیط با بیشتر سازگاری هدف با بومی هایهگون است. شده سبز

 در آب اتالف کاهش جهت اند.شده کاشته اندک آبی نیاز و
 ایجاد با باران آب حداکثری ذخیره ر:ظین یاقدامات آبیاری

 جهت درختان پای در پالستیکی هایبطری نصب و هاتشتکی
 اطراف محوطه ،دانشگاه این در .پذیرفت رتصو باران آب ذخیره

 با خشک فضای طرح به مهندسی و فنی دانشکده پارکینگ
 شده هداد اختصاص زینتی گیاهان و رنگی هاینش از ترکیبی

  سبز ایـفض ریتـمدی در اـرویکرده ونهـگ این از دهاـاستف ت.اس

 آب مصرف مدیریت در جوییصرفه به فراوانی بسیار کمک
 از استفاده و سطحی هایبآ مدیریت هدف با .کرد خواهد
 در سطحی هایبآ بازچرخانی و آوریجمع پروژه ها،آبروان

 تیکسپ دو ،این از پیش و بوده اجرا حال در بستانطاق پردیس
 هایبآ .است شده اجرا دانشگاه سایت در آب آوریجمع برای

 هدف با که شده ایجاد نهرهای مسیر در هارواناب و سطحی
 به کخا فرسایش از جلوگیری و سطحی هایبآ جذب کشی،زه

 مورداستفاده نیز محیط زیباسازی برای ،شودمی وارد حوضچه این
Human & lFisca of Minister eputyD(  دگیرمی قرار

(Resources, 2018. 
 
 

 

 

 
 
 
 

 (www.razigreen.ac.ir) هکرمانشا رازی دانشگاه پردیس سطحی آبهای مدیریت (:5) شکل
 

 و ابتدا از سطحی هایبآ جذب کشی،زه هدف با نهرها طراحی
 در نهرها اجرای است. گرفته صورت خاک فرسایش از جلوگیری

 از و سرامهمان تا پایهکوه از نی،انسا علوم و ادبیات دانشکده کنار
 ورزشی سوله مجاورت تا دانشجویی خوابگاه آب مخزن مجاورت

 هایسنگ از استفاده با بندسیل و شد اجرا دانشگاه استخر و
 از استخر سازیهب پروژه تکمیل است. شده ایجاد ایکوهپایه

 منظوربه پمپ نصب و استخر آب برگشتی سامانه ایجاد طریق
 انجام به سبز فضای آبیاری برای استخر بازیافتی آب از هاستفاد
 کارواش واحد پساب تصفیه سامانه ساخت و طراحی است. رسیده

 راهبرد است. شده انجام روز در مترمکعب 6 ظرفیت با دانشگاه
 رازی دانشگاه در سبز مدیریت هایهبرنام تحقق طرح این اصلی

 بازچرخانی ریقط از منابع از آب برداشت سازیکمینه و
  ت.اس تولیدی هایبپسا
 

 زنجان دانشگاه -
  ،«متریک گرین» مؤسسه هایصشاخ رعایت با زنجان دانشگاه

 اختصاص خود به را ایران سبز هایهدانشگا اول رتبه شد موفق
 زراعی، اراضی کلیه اخیر، سال 12 طی در ،انشگاهد این دهد.

 022 سطح در را خود مصنوعی کاریجنگل و سبز فضای باغی،
 نواری و ایقطره بارانی، از اعم نوین آبیاری پوشش تحت هکتار

 (Deputy Minister of Fiscal & Human تاس داده قرار

(Resources, 2018. 
 

 
 (www.znu.ac.ir) نزنجا دانشگاه پردیس (:6) شکل

 

  گاهــوابتخ اضالبـف انهـخهـتصفی انهـامـس دازیـانراه و داثـاح
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 انجام 1979 سال در زنجان، پایه علوم دانشگاه در دانشجویی
 است. شده آغاز 1971 سال ابتدای از آن ازبرداری بهره و شده

 دانشگاه اقدامات دیگر از هواسازها هوشمند کنترل سامانه توسعه
 هایهسامان نصب با معموالً هواساز هایهدستگا .است زنجان
 کار معین زمانی تا مشخص ساعت یک از دما هوشمند کنترل

 نیز آنها کارکرد زمان محیط، هوای دمای تغییر با و کنندمی
 به هوا تهویه کارکرد عدم باعث امر نیا .کند تغییر تواندمی

 .دارد دنبال به را انرژی کاهش و شودمی مداوم صورت
 و آوریجمع به اقدام زنجان دانشگاه ،هاهزبال بازیافت جهت

 و کشاورزی هایهنهاد دام، خوراک لیدتو جهت هاهزبال بازیافت
 توسعه فناوری از استفاده با کرد. پذیرتخریب زیست پلیمرهای

 در کشور نیازهای از بخشی توانمی ،زنجان دانشگاه در شده داده
 این بر کرد. مینات را نشخوارکنندگان خصوصا دام خوراک زمینه
 خوراک به رستورانی پسماند تبدیل سامانه ،1971 سال در اساس

 راستای در ،این بر عالوه د.ش اندازیراه زنجان دانشگاه در دام
 توسعه ضمن زنجان، دانشگاه در سبز مدیریت اهداف به نیل

 دانشگاه، مختلفهای بخش در امبد از پسماند تفکیک فرهنگ
 ضمن ،سامانه این در شد. اندازیراه نیز پسماند مدیریت سامانه

 با دانشگاه، سطح از شدهآوریعجم خشک پسماندهای تفکیک
 سازیحجم کم پالستیکی، پسماندهای آسیاب، از استفاده

 مقدار ونقل،حمل طی در کمتر فضای اشغال ضمن تا شوندمی
 (Deputy Minister of دشو تولید نیز کمتری اکسیدکربندی

(Fiscal & Human Resources, 2018. 

 

 دانشگاه ادیقمص ارزیابی عوامل بندیجمع (:1) جدول

 (Khoramaraie et al., 2022) سبز
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 ،ها ساختمان نوسازی و نگهداری ساخت 

 سبز سقف 

 انـرژی  از بهینـه  اسـتفاده  جهت درها ساختمان ساخت و فرم 
 طبیعی

 گواهینامه کسب LEED سبزها ی ساختمان ساخت در 

 زیستی تنوع احیای و کشعلف حذف 

 پردیس در شکخ فضای طرح اجرای 

 روشنایی() مصنوع زیرساخت نوسازی 

 ها ساختمان هوشمندسازی 

 کشاورزی پردیس اداری ساختمان در نما یاحیا 
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 بادی هاینتوربی 

 سال در %1 وریبهره 

 گاز و برق مصرف کاهش 

 پایدار انرژی تولید 

 سبز گرمایش و سرمایش تولید 

 طبیعی هایهدریاچ راحیط با حرارتی آسایش افزایش 

 هایالمپ از استفاده LED انرژی مصرف کاهش جهت در 

 خورشیدی هایپانل 

 موجود شهری جنگل تقویت به توجه با هوا و آب تعادل 

 سبز چیلر با ساختمان طراحی 

 هواساز هایهدستگا 

 انرژی مصرف کاهش 

 2 کاهشCO 

 موتورخانه هوشمندسازی 

 گاز مصرف کاهش 

 خورشیدی( هایپنل) دیورشخ انرژی از استفاده 

 فتوولتاییک نیروگاه احداث 

 مطبوع تهویه و برودتی حرارتی، هایمسیست کنترل 

 مصرفکم هایالمپ از استفاده و روشنایی سیستم کنترل 

ت
اف

زی
 با

 خطرناک و صنعتی هایهزبال کاغذ، ضایعات تفکیک 
 و کشاورزی هایهنهاد دام، خوراک تولید جهت زباله بازیافت 

 پذیرتخریب زیست رهایپلیم

 باطله کاغذهای آوریجمع طرح 

 بازیافتی ضایعات از استفاده با گلخانه احداث 

مل
ح

قل
ون

 

 معابر نوسازی 

 راهپیاده نوسازی و ساخت 

 اتوبوس و دوچرخه هایهایستگا طراحی 

 محوطه در رایگان اتوبوس 

 دوچرخه از رایگان استفاده 

 برقی هایبوسمینی از استفاده 

 سوزدوگانه خودروهای از استفاده 

ب
 آ

 کاهش مصرف آب 

 تصفیه فاضالب 

 استفاده مجدد از آب خاکستری 

 کاهش تقاضای آب آشامیدنی 

  طبیعیهای چشمهایجاد 

 ذخیره و نگهداری آب باران و رواناب 

 تصفیه آب کانال شهری با پوشش گیاهی بدنه 

 ی جهــت ذخیــره آب و جــذب / تغذیــه هــایهطراحــی دریاچــ
 ینیزیرزم هایبآ
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 ای، بارانی و نواری پوشش گیاهیآبیاری قطره 

 حفر چاه جهت رفع مشکل کم آبی 

  سیستم برداشت آب بارانKEP 

 طبیعی برای طراحی نهرهای طبیعیهای زهکش 

 سطحی هایبجذب آ 

 آوری آب بارانجمع 

 جویی در مصـرف  استفاده از چمن مصنوعی در راستای صرفه
 آب

 تکمیل پروژه بهسازی آب استخر 

 تکمیل پروژه کارواش سبز 

ش
وز

 آم

 سبز انرژی اقدامات به دانشجویان تشویق 

 انرژی مصرف بر نظارت جهت دانشجویان آموزش 

 بیشتر تعامل جهت هاهکارگا و هاهمایش ها،نشست برگزاری 
 روستایی و شهری جامعه با

 سبز دانشگاه سیمنارهای و هانشست برگزاری 

 

 بهشتی هیدش دانشگاه مطالعه: مورد نطقهم
 1991 سال ماهبهمن در (ایران ملی) بهشتی شهید دانشگاه
 هکتار 50 حدود مساحت داشتن با دانشگاه پردیس د.ش تأسیس

 دلیل به پردیس این .است شده واقع تهران غربشمال در
 و زیاد شیب ،البرز هایهکورشته جنوبی هایهدامن در قرارگیری

 محور در ویژه به شیب ینا دارد. یافشرده توپوگرافی سطوح
 دانشگاه، این .است نمایان بیشتر پردیس (جنوبی -)شمالی یطول

 داشتن ضمن که است برخوردار یفردمنحصربه ژئومورفولوژی از
 تیمشکال با خود، خاص بصری هایهجلو و طمحی هاییژگیو

 وضعیت سطحی، هایبآ فعد و مدیریت نامناسب یطشرا مانند
 تداخل و عاتالاط معماری ،هایورود و خروجی ،هاهجدار

  .(Behbahani, 2013) تاس مواجه پیاده و سواره مسیرهای

 

 
 

 

 

 

 

 

 بهشتی شهید دانشگاه پردیس توپوگرافی القعرهایخط )الف( (:7) شکل

 (Khoramaraie et al. 2022) هدانشگا پردیس هایمقطع )ب(

 
 کلی ندیبدسته 9 در دانشگاه سایت بررسی کلی صورت به

 عوامل و یانسان یهاتیفعال و یرفتار عوامل طبیعی، عوامل
 طبیعی عوارض به توجه با گرفت. قرار بررسی مورد ساختانسان

 و هدایت جهت یاتاقدام ،بارندگی میزان و دانشگاه پردیس
 به توجه با که حالی در است. نپذیرفته صورت رواناب نگهداری

 آوریجمع جهت ریزیبرنامه فرصت ،منطقه این در بارش میزان
 مخازن یا طبیعی هایهحوضچ طراحی با سطحی هایبآ

 هایوکانال کانیو طراحی وجود با داشت. خواهد وجود زیرزمینی
 مشکالتی از یکی ،دانشگاه نقاط اکثر در ایشبکه صورت به روباز

 شدن جاری و گرفتگیآب ،بوده مواجه آن با دانشگاه پردیس که
 لهامس این .است شدید هاییبارندگ هنگام آب از زیادی حجم

 حجم عرضی، هایبشی رعایت عدم بر عالوه که است آن بیانگر
 .یستن بارندگی حجم با متناسب نیز کانیوها

که نزدیک به  دهدمیارزیابی فضای سبز موجود دانشگاه نشان 
از بافت نرم به فضای سبز و پوشش گیاهی اختصاص دارد  62%

غربی پردیس فاقد پوشش گیاهی راضی شمالو بخش اعظم ا
است. نقاط مختلفی از سایت پردیس، پوشش گیاهی تنک و 

سال که در حال از بین رفتن هستند، فرتوت و درختان کاج کهن
ریزی منظر، برای شناسایی دارد. به همین جهت باید در برنامه

 درختان و پوشش سطحی در خطر، اقداماتی صورت پذیرد.
 
 

 

 )ب( )الف(
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  (Khoramaraie et al. 2022) دشدی هایبارش هنگام بهشتی شهید دانشگاه پردیس گرفتگیآب (:8) لشک

 

 
 

 )ج(، دانشگاه پردیس فرتوت گیاهی پوشش )ب( ،بهشتی شهید دانشگاه پردیس خطی گیاهی پوشش )الف( (:9) شکل

 (Khoramaraie et al. 2022) هدانشگا پردیش طبیعی کاشت صورت به گیاهی پوشش
 

 بخش اختصاص دانشگاه، پردیس مشکالت تریناصلی از یکی
 دسترسی خصوص به دسترسی شبکه به باز فضای از اعظمی
 عرض همچنین و سواره و پیاده مسیرهای ادغام .است سواره

 نقلیه وسایل برای باال سرعت با حرکت امکان مسیرها، این زیاد
 است. کرده دمحدو پیاده مسیر بر را عرصه و کرده فراهم

 شدتبه را پردیس منظر حاشیه، در هااتومبیل پارک همچنین
 باز فضای کاربری و هویت به توجه بدون و داده قرار ثیرات تحت

 سبز یحاشیه با پرتردد یهاینخیابا به را آن پردیس، منظر و
 است. کرده تبدیل

 

 
 

  سواره و پیاده تفکیک )ب( ،بهشتی شهید دانشگاه رد موقتی عناصر با سواره و پیاده تفکیک )الف( (:11) شکل

  در سواره و پیاده تفکیک عدم )ج( ،دانشگاه پردیس در کاشت عناصر با

  (Khoramaraie et al. 2022)ی بهشت شهید دانشگاه پردیس

 ج ب الف

 )ج( )ب( )الف(
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 و نشستن برای مبلمان کمبود به توانمی دیگر معضالت از
 نبود موجود، هاینمبلما مطلوبنا استقرار محل ،اجتماعات

 و هاآبخوری ،بهداشتی هایسرویس مانند خدماتی هاییکاربر
 در .کرد اشاره زباله آوریجمع هایسطل نامناسب گذاریجای

 با متناسب نورپردازی جهت و شدت به نورپردازی، خصوص
 و جمعی فضاهای و نیدامی مختلف، مسیرهای در هاکاربری

 طبق است. نشده دانیچن توجه مبلمان و مکث فضاهای همچنین
 پیمایش در فضاها کیفی بررسی و گرفته صورت هاییارزیاب

 صورت به پردیس تفریحی و جمعی فضاهای به نیاز میدانی،
 الیه در شده برآورده نیازهای ینبیشتر و شده نیمات محدود
 به ورود از شیپ باز یفضاها گرید یسو از است. معابر و مسیرها

 .باشندمی طراحی اقدف و رهاشدهها ساختمان

 
  هاهیافت
 دانشگاه سبز مدیریت ارزیابی منظور به کاربردی مطالعه این

 و متخصصان هایهدیدگا آوریجمع از استفاده با بهشتی، شهید
 هایهگوی پذیرفت. صورت بهشتی شهید دانشگاه خبرگان

 تغییرات و انرژی زیرساخت، وزیست محیط دسته 5 در پرسشنامه
 شدند. بندیطبقه نقل و حمل و آموزش بازیافت، ب،آ اقلیمی،

 لیکرت ایدرجه 9 مقیاس قالب در هاهگوی این به دهیپاسخ
 مندنظام گردآوری با سپس بود. (9 = زیادخیلی ،1 = کم)خیلی

 باالدست اسناد بررسی با همچنین و اطالعات استخراج و هاهداد
 جهت اهکارهاییر بهشتی، شهید دانشگاه پردیس منظر تحلیل و

 شد.ارایه  دانشگاه پردیس سبز مدیریت ارتقای
 کرونباخ آلفای ضریب از هاهپرسشنام پایایی میزان سنجش برای

 از نفر 92 تعداد پایایی، برآورد برای پژوهش این در شد. استفاده
 و شد انتخاب بهشتی شهید دانشگاه خبرگان و متخصصان

 تجزیه مورد سپس و آوریعجم توزیع، آنها میان در هاهپرسشنام
 799/2 پرسشنامه، برای پایایی ضریب گرفت. قرار تحلیل و

 برای .است 1 تا 6/2 ینب آن قبولقابل محدوده که شده برآورد
 با که شده استفاده محتوایی روایی از نیز هاپرسش روایی سنجش
 شد. مشخص سبز مدیریت متخصصان و منظر معماران دیدگاه
 و یطشرا با متناسب دهندگانپاسخ که است یهیبد کامال

 در یاثربخش نظر از را یراهکار یا یهگو انشگاه،دهای ظرفیت
  .یندنمامی یگذارارزش یمتنوع یاربس هاییفط
  وزهـح و دمتـخ ابقهـس لی،ـیتحص هاییـژگـیو ،(1) دولـج در

 ،شودمی مشاهده که ورطهمان است. شده بیان هاآن فعالیتی
 ارشد یکارشناس یالتتحص یدارا دهندگانپاسخ از درصد 9/95
 فنی امور دفتر در یانپاسخگو یزانم یشترینب .باشندمی یدکتر و
 سال 11 یباال کار سابقه یدارا عمدتا و نموده یتفعال عمرانی و

  .باشندمی
 شناختی پاسخگویانهای جمعیت(: ویژگی2جدول )
 یفراوان درصد دهندگانپاسخ هاییژگیو

 سطح
 تالیتحص

 9/19 یکارشناس

 9/05 ارشدیکارشناس

 2/92 یدکتر

 حوزه
 فعالیت

 2/02 کارشناسان دفتر امور فنی و عمرانی

 9/19 مدیران اجرایی

 9/95 معماران منظر

 کار سابقه

 9/99 سال 6-1

 9/15 سال 12-5

 2/02 سال 11 از شیب
 

 ،(9) جدول در شده مشخص هایهیافت به توجه با
 حفظ نظر از ساختمان بام فضای کارایی میزان ندگانشوپرسش
 و 72/1 میانگین با ترتیب به را باران آب ذخیره و ساختمان دمای

 با را ...( و مبلمان )روشنایی، مصنوع هایزیرساخت عملکرد، 6/1
 تعمیرات و نگهداری مدیریت، همچنین و 9/1 میانگین

 هاهگوی ارزیابی اند.کرده ارزیابی 7/9 میانگین با راها ساختمان
 سبز مدیریت جهت بیمطلو استفاده هابام فضای از دهدمی نشان

 جهت مصنوع هایزیرساخت به توجه میزان ،نپذیرفته صورت
 در نورپردازی یا و دانشگاه پردیس در مطلوب هاینمبلما ایجاد
 مدیریت، همچنین و بوده کم بسیار شبانه منظر به توجه و شب

 ندارد. مطلوبی وضعیتها ساختمان راتتعمی و نگهداری
سازی و سازکارها جهت بهینه (، فرآیندها9با توجه به جدول )

طرح کاشت )فضای سبز و ، 1/1مصرف انرژی با میانگین 
، 9/0با توجه به اقلیم با میانگین  دانشگاه سیدر پرد درختکاری(

، 6/1با میانگین  دانشگاه سیدر پرد یعیطب هاییاستفاده از انرژ
 9با میانگین  دانشگاهپردیس در  2COکاهش انتشار در  تیریمد

بیانگر آن است که طرح  هاهاند. یافتموردارزیابی قرار گرفته
خوب اجرا شده ولی در راستای  نسبتاکاشت در پردیس دانشگاه 

سازی ، فرآیندها و سازکارها جهت بهینه2COمدیریت کاهش 
طبیعی اقدامات در سطح  یهایمصرف انرژی و استفاده از انرژ

 ضعیف بوده است.
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 هیاز آب تصفبرداری بهرهو  یاستفاده از آب خاکستر همچنین
دانشگاه در  سیپرد لیپتانس، 9/9فاضالب با میانگین  شده
نما، فواره، جوی طبیعی و )آب یآب یفضاها جادیو ا یطراح

، توجه به 1/0مصنوعی، تاالب، حوض و حوضچه( با میانگین 
سطحی و جلوگیری از اتالف آن با میانگین  هایبآ مدیریت

های زهکشقنوات و استفاده از  خانه،هیعملکرد تصفو  5/1
ارزیابی  مورد 0/9موجود ناشی از شیب طبیعی زمین با میانگین 

دانشگاه در طراحی  دهدمیها نشان قرار گرفته است. این ارزیابی
تی عملکرد و ایجاد فضاهای آبی جهت افزایش آسایش حرار

خانه موجود در ضلع شمالی مطلوبی داشته و با توجه به تصفیه
مطلوبی صورت برداری بهرهدانشگاه، از آب تصفیه شده فاضالب 

 هایبگرفته است. اما از سوی دیگر در راستای مدیریت آ
طبیعی ناشی از شیب زمین های زهکشسطحی و استفاده از 
 است.عملکرد نامطلوب بوده 

 

 دانشگاه پردیس در سبز مدیریت راهکارهای توصیفی آمار (:3) جدول

 میانگین هاهگوی هامولفه
 انحراف

 معیار

 رساختیز وزیست محیط

 52/1 72/1  ساختمان دمای حفظ برای موجودها ی ساختمان بام فضای به توجه

 12/1 62/1  باران آب ذخیره برایها ساختمان بام فضای به توجه

 92/1 92/1 سبز دانشگاه اهداف تحقق جهت ...( و مبلمان ،یی)روشنا دانشگاه مصنوع یهارساختیز از استفاده

 52/1 72/9 ها ساختمان تعمیرات و ینگهدار مدیریت، به توجه

 یمیاقل راتییتغ و یانرژ

 02/1 12/1  یانرژ مصرف سازیبهینه جهت سازکارها و ندهایفرآ

 02/1 92/0 اقلیم به توجه با دانشگاه سیپرد در ری(درختکا و سبز )فضای کاشت طرح

 62/1 62/1  دانشگاه سیپرد در یعیطب هاییانرژ از استفاده

 56/1 22/9  دانشگاه پردیس در 2CO انتشار کاهش در تیریمد

 آب

 12/1 92/9 فاضالب شده هیتصف آب ازبرداری بهره و یخاکستر آب از استفاده

 مصنوعی، و طبیعی جوی فواره، نما،)آب یآب یفضاها جادیا و یطراح در هدانشگا سیپرد لیپتانس
  حوضچه( و حوض تاالب،

12/0 12/1 

 52/1 52/1  آن اتالف از جلوگیری و سطحی هایبآ مدیریت به توجه

 12/1 02/9  زمین طبیعی شیب از ناشی موجود هایزهکش و قنوات از استفاده خانه،هیتصف عملکرد

 افتیباز

 16/1 12/1  دانشگاه سیپرد در زباله افتیباز ستمیس به توجه

 12/1 22/9  دانشگاه در کاغذ مصرف کاهش یهاندیفرآ به توجه

 02/1 12/1  بازیافتی ضایعات از مجدد استفاده

 56/1 22/9  سبز پسماند تیریمد اقدامات به توجه

 92/1 22/9  شیشه( و کاغذ پالستیک، فلز، خشک، و )تر زباله تفکیک سیستم

 آموزش

 96/1 52/9  سبز مدیریت و یداریپا موضوعات با ارتباط در دانشگاه پژوهشی و آموزشی هایفعالیت

 یهااستیس توسعه و آموزش ،پژوهش جهت یاموسسه ای و مرکز جادیا در دانشگاه فعالیت
  سبز مدیریت

92/9 02/1 

 52/1 72/1  دانشگاه در سبز مدیریت و یداریپا اهداف یسازادهیپ یراستا در انیدانشجو فعالیت

 12/1 92/9  سبز مدیریت و داریپا توسعه یهانشست و ناریسم یبرگزار در دانشگاه عملکرد

 نقل و حمل

 92/1 92/1 مسیر شیب و عرض نظر از سواره و ادهیپ یرهایمس تیفیک

 92/1 12/1  دانشگاه سیپرد در انیدانشجو پیاده مرور و عبور لیتسه به توجه

 62/1 02/1  دوچرخه و پیاده سواره، به ارتباطی مسیرهای اختصاص میزان

 12/1 12/9  دانشگاه سیپرد نقل و حمل در سبز تیریمد به توجه

 

 دانشگاه سیپرد در زباله افتیباز ستمیس فوق، جدول به توجه با
 با گاهدانش در کاغذ مصرف کاهش یهاندیفرآ ،1/1 میانگین با

 ،1/1 میانگین با بازیافتی ضایعات از مجدد استفاده ،9 میانگین
 تفکیک سیستم و 9 میانگین با سبز پسماند تیریمد اقدامات



 3043بهار و تابستان ، 52 ، شماره31 زیست، سالهای محیطپژوهش 120

 9 میانگین با شیشه( و کاغذ پالستیک، فلز، خشک، و )تر زباله
 بازیافت سیستم است آن بیانگر هاهیافت این است. شده ارزیابی

 و بسیارکم دانشگاه در بازیافتی ضایعات زا مجدد استفاده و زباله
 سیستم و زسب پسماند ریتمدی کاغذ، رفمص کاهش بخش در

 است. نداشته وجود مطلوبی عملکرد هاهزبال تفکیک
 پژوهشی و آموزشی هایفعالیت پژوهش، هایهیافت به توجه با

 با سبز مدیریت و یداریپا موضوعات با ارتباط در دانشگاه
 یاموسسه ای و مرکز جادیا در دانشگاه فعالیت ،5/9 میانگین

 با سبز مدیریت یهااستیس توسعه و آموزش ،پژوهش جهت
 اهداف یسازادهیپ یراستا در انیدانشجو فعالیت ،9/9 میانگین

 عملکرد و 7/1 میانگین با دانشگاه در سبز مدیریت و یداریپا
 و ردایپا توسعه یهانشست و ناریسم یبرگزار در دانشگاه
 بیانگر که گرفته قرار موردسنجش 9/9 میانگین با سبز مدیریت

 مدیریت اهداف سازیپیاده راستای در دانشجویان فعالیت بوده آن
 و مرکز ایجاد در دانشگاه دیگر سوی از .است ضعیف بسیار سبز

 و نداشته مطلوبی عملکرد آموزش و پژوهش برای ایموسسه یا
 و آموزشی هایفعالیت راستای در توجهی قابل اقدامات همچنین
 و پایدار توسعه هاینشست و سمینار برگزاری یا و پژوهشی
 است. نگرفته صورت سبز مدیریت

 نظر از سواره و ادهیپ یرهایمس تیفیک ،دهدمی نشان (9) جدول
 پیاده مرور و عبور لیتسه ،9/1 میانگین با مسیر شیب و عرض

 اختصاص میزان ،1/1 انگینمی با دانشگاه سیپرد در انیدانشجو
 و 0/1 میانگین با دوچرخه و پیاده سواره، به ارتباطی مسیرهای

 میانگین با دانشگاه سیپرد نقل و حمل در سبز تیریمد به توجه
 اختصاص که است آن بیانگر هاهیافت است. شده ارزیابی 1/9

 به کمتر و داشته اولویت سواره مسیرهای به ارتباطی مسیرهای
 و سواره مسیرهای کیفیت همچنین است. شده توجه یادهپ افراد
 تسهیل به توجهی و بوده نامطلوب شیب و عرض نظر از پیاده
 در و است نشده دانشگاه پردیس در دانشجویان آمد و رفت

 نقل و حمل در سبز مدیریت راستای در دانشگاه عملکرد نهایت
 است. نبوده مطلوب پردیس
  وزهح در کلی طور به شودمی اهدهمش (0) جدول در که طورهمان
 متخصصان، بندیاولویت به توجه با زیرساخت، وزیست محیط

 است برخوردار بیشتری اهمیت از ساختمان تعمیرات و نگهداری
 دما، حفظ برای پتانسیلی عنوان به تواندمی هابام فضای و

 انجام بندیاولویت شود. استفاده باران آب ذخیره و آوریجمع

 که است آن بیانگر اقلیمی تغییرات و انرژی حوزه در شده
 صورت خوبی به نسبت به اقلیم به توجه با کاشت طرح مدیریت
 طبیعی انرژی از استفاده جهت محدودی اقدامات ولی پذیرفته
 شودمی استنتاج نیز آب حوزه در همچنین است. گرفته صورت

 ولی دارد را آبی فضاهای ایجاد و طراحی پتانسیل دانشگاه که
 و تصفیه سطحی، هایبآ طبیعی زهکشی برای مطلوبی عملکرد
 فرآیندهای به توجه بازیافت، حوزه در ندارد. وجود آنها ذخیره

 بازیافت سیستم با مقایسه در دانشگاه در کاغذ مصرف کاهش
 برخوردار بهتری عملکرد از ضایعات از مجدد استفاده و زباله

 عملکرد آموزش، حوزه در هاهیافت به توجه با همچنین است.
 مدیریت و پایدار توسعه سمینار و نشست برگزاری در دانشگاه

 فعالیت جمله از زمینه این هایفعالیت دیگر به نسبت سبز
 سبز، مدیریت و پایداری اهداف سازیپیاده راستای در دانشجویان

 مدیریت و پایداری موضوعات با ارتباط در پژوهش یا تدریس
 دانشگاه پردیس مساحت به توجه با است. بوده ترمطلوب سبز

 و وسیع باز فضاهای آن، مکانی موقعیت همچنین و بهشتی شهید
 گردهمایی برای فضایی پتانسیل تواندمی که دارد وجود مطلوبی

 ،شده انجام تحلیل به توجه با آورند. وجود به دانشجویان تجمع و
 برای جمعی هایفضا عنوان به فضاها این طراحی عدم دلیل به

 تمامی در اندیشیهم و همفکری دانشجویان، گروهی هایفعالیت
 دانشگاه پردیس انجامد،می پایداری افزایش به که هاهزمین

 و حمل حوزه در نهایت در ندارد. زمینه این در مطلوبی عملکرد
 مسیرهای اختصاص میزان که است آن بیانگر هاهیافت نقل

 ولی نبوده برخوردار اولویت از دوچرخه و پیاده سواره، به ارتباطی
 اولویت دانشگاه پردیس نقل و حمل در سبز مدیریت به توجه

 است. داشته را باالتری
 

  و زیرساختزیست محیط

و زیرساخت صورت زیست محیطاقداماتی که برای حفظ  از
به بام سبز، اجرای پردیس خشک، طراحی توان میاست،  پذیرفته

و ... ها ساختمان، هوشمندسازی هاهیی خوابگامسیرهای روشنا
اشاره کرد. طرح پردیس خشک در فضاهایی که امکان دسترسی 

و طراحی فضاهای  شودمیاستقبال واقع  است، موردبه آب کم 
 پذیرد.سبز با سنگ و شن به جای پوشش گیاهی صورت می
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 دمنیفر آزمون با نشگاهدا پردیس در سبز مدیریت راهکارهای بندیتیولوا (:4) جدول
 اولویت میانگین راهکارها هامولفه

 وزیست محیط
 رساختیز

 1 72/9 ها ساختمان تعمیرات و ینگهدار مدیریت، به توجه

 1 72/1 ساختمان دمای حفظ برای موجودها ی ساختمان بام فضای به توجه

 9 92/1 سبز دانشگاه اهداف تحقق جهت ..(. و مبلمان ،یی)روشنا دانشگاه مصنوع یهارساختیز از استفاده

 0 62/1 باران آب ذخیره برایها ساختمان بام فضای به توجه

 راتییتغ و یانرژ
 یمیاقل

 1 92/0 اقلیم به توجه با دانشگاه سیپرد در درختکاری( و سبز )فضای کاشت طرح

 1 22/9 دانشگاه پردیس در 2CO انتشار کاهش در تیریمد

 9 12/1 یانرژ مصرف سازی بهینه جهت سازکارها و ندهایفرآ

 0 62/1 دانشگاه سیپرد در یعیطب هاییانرژ از استفاده

 آب

 مصنوعی، و طبیعی جوی فواره، نما،)آب یآب یفضاها جادیا و یطراح در دانشگاه سیپرد لیپتانس
  حوضچه( و حوض تاالب،

12/0 1 

 1 92/9 فاضالب شده هیتصف آب ازبرداری بهره و یخاکستر آب از استفاده

 9 02/9 زمین طبیعی شیب از ناشی موجود هایزهکش و قنوات از استفاده خانه،هیتصف عملکرد

 0 52/1 آن اتالف از جلوگیری و سطحی هایبآ مدیریت به توجه

 افتیباز

 1 22/9  دانشگاه در کاغذ مصرف کاهش یهاندیفرآ به توجه

 1 22/9  سبز سماندپ تیریمد اقدامات به توجه

 9 22/9  شیشه( و کاغذ پالستیک، فلز، خشک، و )تر زباله تفکیک سیستم

 0 12/1  دانشگاه سیپرد در زباله افتیباز ستمیس به توجه

 6 12/1  بازیافتی ضایعات از مجدد استفاده

 آموزش

 1 92/9  زسب مدیریت و داریپا توسعه یهانشست و ناریسم یبرگزار در دانشگاه عملکرد

 1 52/9  سبز مدیریت و یداریپا موضوعات با ارتباط در دانشگاه پژوهشی و آموزشی هایفعالیت

 مدیریت یهااستیس توسعه و آموزش ،پژوهش جهت یاموسسه ای و مرکز جادیا در دانشگاه فعالیت
  سبز

92/9 9 

 0 72/1 دانشگاه در سبز یتمدیر و یداریپا اهداف یسازادهیپ یراستا در انیدانشجو فعالیت

 نقل و حمل

 1 12/9 دانشگاه سیپرد نقل و حمل در سبز تیریمد به توجه

 1 12/1 دانشگاه سیپرد در انیدانشجو پیاده مرور و عبور لیتسه به توجه

 9 92/1 مسیر شیب و عرض نظر از سواره و ادهیپ یرهایمس تیفیک

 0 02/1 دوچرخه و پیاده سواره، به ارتباطی مسیرهای اختصاص میزان

df=24 χ2=141.722        Sig=0.000 

 

 
 (Khoramaraie et al. 2022) کخش پردیس طرح )ب(، سبز بام )الف( (:12) شکل

 ب الف
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 بازیافت
 مواد صحیح مدیریت سبز، دانشگاه و پایداری اهداف راستای در

 این در رود.می شمار به ضروری و الزم امری آنها، بازیافت و زائد
 هایهزبال کاغذ، ضایعات تفکیک مانند یاقدامات به توانمی زمینه

 پسماندهای که خشک و تر پسماند تفکیک ،خطرناک و صنعتی
 و غیرارزشمند خشک و ارزشمند خشک دسته دو به خشک

 تقسیم فسادپذیر دیر و فسادپذیر دسته دو به تر پسماندهای
 .کرد اشاره ،شوندمی
 
 

 نقل و حمل
 بهبود راستای در شده، انجام شناسیآسیب و تحلیل به جهتو با

 و سواره مسیرهای دهیسازمان ،بهشتی دانشگاه پردیس کیفیت
 با جنوبی -شمالی اصلی محور است الزم .دارد ضرورت پیاده
 تعریف سبز راهپیاده صورت به ،پیاده کاربران یتواول به توجه
 و یتواول تنداش نظر در با مسیرها تمامی همچنین و شده

 هایزهکش طراحی .شوندمی طراحی و اصالح مناسب زیرساخت
 و رواناب هدایت بر عالوه سواره و پیاده مسیرهای کنار در طبیعی
 افزایش به فراوان، هاییبارندگ هنگام در آن ذخیره و کنترل
 .کندمی کمک نیز حرارتی آسایش و بصری کیفیت

 

  برای فضاهایی بینیپیش اب خطی طبیعی زهکش طراحی با روپیاده )ب( ،پیاده اولویت با ود درجه روسواره )الف( (:13) شکل

  برای خطی طبیعی زهکش طراحی با یک درجه روسواره )ج( ،استراحت و مکث

 (Khoramaraie et al. 2022)ی سطح هایبآ کنترل و هدایت
 

 اقلیمی تغییرات و انرژی
 ساختمانی هایهپروژ در تجدیدپذیر هاییانرژ از گیریبهره

 عنوان به دانشگاهی فضاهای توسعه و جامع هایحطر دانشگاه،
 ثریوم نقش آینده نسل آموزش در آموزشی رفتار-مکان یک
 گرمایش و سرمایش تولید نظیر اهدافی منظور همین به دارد.
 و انرژی مصرف کاهش خورشیدی، هایپانل از گیریبهره سبز،

2CO، طبیعی، هایهدریاچ طراحی با رتیحرا آسایش افزایش 
 گرفته نظر در ... و گاز ،برق مصرف کاهش پایدار، انرژی تولید
 است. شده

 

 آب
 شهید دانشگاه خاص مکانی موقعیت و مورفولوژی به توجه با

 رواناب آن تبع به و جوی نزوالت ،سال از فصولی در بهشتی،
 که شودمی پردیس سطوح در مشکالتی بروز باعث آنها از حاصل

 به رواناب از توانمی معضالت، رفع بر عالوه مناسب طراحی با
 ذخیره نهایت در و تصفیه کنترل، هدایت، جهت فرصتی عنوان

 یهایراهکار بنابراین، برد. بهره پایدار طراحی راستای در آب
 تواندمی که شده مطرح سطحی هایبآ از بهینه استفاده جهت
 .شود نیز حرارتی آسایش افزایش و تفریحی فضاهای ایجاد باعث

 

  آموزش
 هاهدانشگا در پایداری افزایش راستای در آموزش و سازیفرهنگ

 مشارکت راستای در تواندمی که است اقدامیترین مهم
 گیرد. قرار توجه مورد امر این گسترش در کاربران و انشجویاند
 دانشجویان تشویق به توانمی شده پیشنهاد اقداماتترین مهم از
 و تعلق حس ایجاد برای اجرا و طراحی در مشارکت راستای در

 سبز اقدامات سمینار و نشست برگزاری برای فضاهایی بینیپیش
 توسعه اقدامات گسترش و زشآمو به شایانی کمک که کرد اشاره
 پتانسیل به توجه با توانمی لذا .کندمی نیز سبز دانشگاه و پایدار

 دانشکده و محیطی علوم پژوهشکده موجود هایهرشت در دانشگاه
 جمله از پژوهشی -مطالعاتی هایهبرنام که شهرسازی و معماری

 مناطق اقلیمی بندیپهنه براساس پایدار هایمبو هایکشت
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 کشاورزی، و طبیعی زیستی منابع از پایداربرداری بهره تلف،مخ
 با سرزمین طبیعی هایقابلیت و اکولوژی توان تناسب ارزیابی

 و گیرندبرمی در را پایدار توسعه راستای در مختلف هاییکاربر

 را اهداف این ،دهندمی پوشش نیز را پایدار توسعه مبانی سایر
 رسانید. اجرا مرحله به و هداد گسترش

 

 
  متخلخل هایپارکینگ )ب( ،خطی طبیعی هایزهکش )الف( (:14) شکل

 (Khoramaraie et al. 2022)ی مصنوع هایبتاال )ج(
 

  گیرینتیجه و بحث
 آن هدف و بوده پایدار توسعه سوی به راهبردی سبز هایهدانشگا

 سه در که است آیندگان برای زندگی کیفیت سطح باالبردن
 تعریف محیطی توسعه و اجتماعی توسعه اقتصادی، توسعه زمینه

 تجارب و موجود ادبیات بررسی با پژوهش این در .شودمی
 یهامولفه و ابعاد عنوان به فرعی و اصلی یهاصشاخ جهانی،

 ت.قرارگرف ارزیابی مورد ،اجرا و طراحی مدیریت، برای جدید
 بهها مولفه بندیدسته سبز، دانشگاه مدیریت زمینه در

 مبحث .کندمی شایانی کمک بهتر اجرای و ریزیبرنامه
 نمودن جایگزین همچون عواملی به زیرساخت وزیست محیط
 ،سبز هایمبا طراحی گیاهی، پوشش جای به عیطبی مصالح
 و فضاها کیفیت به توجه باران، آب از استفاده و تصفیه ذخیره،
 بازیستی تنوع احیای و مناسب نورپردازی و شب در مسیرها
 از یکی ،جمعیت رشد با .کندمی توجه طبیعی فضاهای طراحی
 ودهب پسماند مدیریت و بازیافت توجه مورد موضوعات ومسایل 

 ؛دارد دنبال به ناپذیریجبران خسارات آن به توجهیبی که
 بازیافت از استفاده همچنین و هاهزبال تفکیک مدیریت بنابراین

  مدیریت و امعـج رنامهـب یهاویتـاول از اولیه، وادـم حفظ رایـب
 .است پسماند

 اندازیراه به توانمی نقل و حمل مبحث در اساسی اقدامات از
 ازیهسب ،رایگان برقی نقلیه وسایل و دوچرخه هایهایستگا

 که مسیرها کنار در طبیعی زهکشی و پیاده و سواره مسیرهای
 انرژی همچنین کرد. اشاره ،شودمی مسیر کیفیت افزایش موجب

 و است شده واقع موردتوجه اخیر هایهده در اقلیمی تغییرات و
 آموزش امر رایب الزمهای ظرفیت از آموزشی مراکز و هاهدانشگا

 فضایی رو این از .باشندمی برخوردار جامعه سازیفرهنگ و
 مصرف کاهش ،تجدیدپذیر انرژی از استفاده ترویج برای مطلوب
 .روندمی شمار به حرارتی آسایش افزایش و انرژی

 به منجر آب جدی بحران جهان، مناطق و کشورها از بسیاری در
های بخش در شورهاک توسعه برنامه اساسی رویکرد تغییر

 مدیریت راستای در .است شده آب منابع مدیریت و ریزیبرنامه
 اقداماتی ،آینده در مطلوب وضعیت به دستیابی و آب منابع بهینه

 طبیعی، هایروش با رواناب ذخیره و تصفیه مدیریت، همچون
 و آب مصرف کاهش طبیعی،های چشمه ایجاد فاضالب، تصفیه

 توانایی تا بوده ضروری خاکستری هایبآ از حداکثری استفاده
 آموزش و سازیفرهنگ نهایت در شود. ایجاد آبی نیازهای تامین

 در تواندمی که است اقدامیترین مهم سبز، مدیریت حوزه در
 و اساتید دانشجویان، بیشتر هرچه همکاری و گسترش تثبیت،

 ظرن در سبز دانشگاه اهداف پیشبرد راستای در دانشگاه کارکنان
 .شود هگرفت

 توجه با سبز دانشگاه یک عنوان به بهشتی شهید دانشگاه پردیس
 در باالیی هایپتانسیل دارای آن مورفولوژی و مکانی موقعیت به

 پس .است زیرساخت وزیست محیط انرژی، آب، مدیریت بخش
 پردیس برای کالنی اندازچشم شده، گردآوری هایهداد تحلیل از

 دانشگاه اهداف در کلی طور به شد. تبیین شهیدبهشتی دانشگاه
 کالنی اهداف به دستیابی اصلی، دسته شش با مطابق سبز

 زیرساخت و نوسازی هوشمند،ی هاساختمان اجرای همچون
 سمت به رویکرد تغیر خشک، پردیس اجرای و طرح مصنوع،

 ضایعات تفکیک ،2CO و انرژی مصرف کاهش پاک، انرژی
 خشک، و تر پسماند همچنین و ناکخطر و صنعتی مواد کاعذ،
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 ایجاد رواناب، ذخیره و تصفیه دوچرخه، از رایگان استفاده
 به دانشجویان تشویق و فاضالب تصفیه طبیعی،های چشمه

 دانشگاه منظر طراحی راهکارهای دارد. اولویت سبز اقدامات
  حوزه 5 در زـسب دانشگاه اهداف تحقق راستای در یـبهشت شهید

  (.6 )جدول است شده داده ننشا ارزیابی
 

 (Khoramaraie et al. 2022) زسب دانشگاه اهداف تحقق راستای در بهشتی شهید دانشگاه منظر طراحی راهکارهای (:5) جدول
 طراحی راهکارهای ارزیابی عوامل

 وزیست محیط

 زیرساخت

 خشک پردیس اجرای طرح

 هاهخوابگا مسیر در خصوص به روشنایی مسیرهای طراحی

 باران آب ذخیره جهت سبز هایمبا

 تغییرات و ژیانر

 اقلیمی

 محوطه در مصرف کم روشنایی سیستم

 آبی فضاهای طراحی با حرارتی آسایش افزایش

 مسیرها در سبز طبیعی هایزهکش با حرارتی تعادل

 بام خورشیدی صفحات جانمایی

 بازیافت
 طرناکخ و صنعتی هایهزبال کاغذ، ضایعات تفکیک

 بازیافت وسایل از بهینه استفاده

 نقل و حمل

 پیاده و سواره مسیرهای بهسازی

 اصلی محور در پیاده سبز مسیرهای طراحی

 آب یرهیذخ جهت رینفوذپذ کف با و اصلی هاییورود مجاورت در سبز هایپارکینگ طراحی

 مصرف کم نقلیه وسایل و دوچرخه از استفاده
 شخصی هایاتومبیل تردد کاهش جهت محوطه در رایگان نقلیه وسایل

 آب

 دختران و پسران خوابگاه فاضالب تصفیه

 رواناب و باران آب نگهداری و ذخیره

 خاکستری آب از مجدد استفاده

 آب ذخیره و مصنوعی تاالب طراحی

 گیاهی پوشش نواری و بارانی ای،قطره آبیاری

 پیاده و سواره مسیرهای در طبیعی هایزهکش

 آب ذخیره جهت آبی فضاهای طراحی

 آموزش

 سبز اقدامات به دانشجویان تشویق

 اندیشیهم و گردهمایی برگزاری برای جمعی فضاهای اجرای و طراحی در همکاری جهت دانشجویان حمایت و تشویق
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