
 

 

 

 

 آوری و مقابله با تغییر اقلیم نقش دانشگاه سبز در تاب

، واحد علوم و تحقیقات ی، دانشگاه آزاد اسالمستیزطیو مح یعیدانشکده منابع طب ،ستیزطیمح یمهندس یدکتر یدانشجو یدردانه آقاجان

 ایران تهران،

 ، تهران، ایرانفیشر ی، دانشگاه صنعتکیمکانمهندسی دانشکده گروه مهندسی مکانیک، استاد  *عباسپور دیمج

 رانیتهران، ا ،قاتیواحد علوم و تحق یو اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالم تیریمد دانشکده ،یتکنولوژ تیریمد گروهاستاد  رضا رادفر

 رانی، ا، تهرانقاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم ست،یزطیو مح یعیدانشکده منابع طب ست،یزطیمح تیریمداستادیار گروه  یمحمد یعل

 14/08/1397پذیرش:  21/12/1396دریافت: 

پذیر و نیز برای عموم مردم جامعه باشد. هایی مسئولیتتواند الگویی برای تربیت انسانچکیده: دانشگاه، محیطی است که می

تغییرات اقلیم، ریزگردها، آلودگی هوا و آلودگی هوای شهری، آلوودگی آ،، از محیطی در سطح جهان؛ نظیر معضالت زیست

باشد. نظام آمووز  توجهی به اصل پایداری میدهنده آثار مخر، توسعه به علت بیهمگی نشان و غیره بین رفتن منابع آبی

و ابزار تکنولوژی، ضومن تربیوت نیوروی عالی در چارچو، پارادایم توسعه اقتصادی، نهادی است که با تبعیت از رویکرد بازار 

تواند در عمل، الگوی مناسبی را در راستای توسعه اقتصادی مبتنی بور اصول توسوعه پایودار بوه انجوام رسواند. در انسانی می

میالدی موضوع تغییر اقلیم و گرمایش جهانی، مورد توجه قرار گرفوت و متعاقبوا   1992کنفرانس ریو در سال  21دستورکار 

 هوایها توسط مجامع جهانی مطور  گردیود کوه اعالمیوههای متعددی در رابطه با توسعه پایدار آموز  عالی طی این سالمیهاعال

آوری در مقابول پدیوده تغییور باشند؛ لذا نقش دانشگاه سبز در توا،از آن جمله می ،هالیفاکس، تالورس، کیوتو، سوانزی و ...

، مودیریت پسوماند، ونقولدر حوزه مدیریتی، به اموری نظیر: مدیریت انرژی، مدیریت حمل اقلیم، در خور توجه است. دانشگاه سبز

محیطوی توجوه هوای اطالعواتی و های هوشمند و مودیریت سیسوتممدیریت آ،، مدیریت فضای سبز و استفاده از تکنولوژی

های دانشوگاهی؛ اعوم از کارکنوان، در فعالیت شود. در چنین مسیری همه عوامل درگیراقدامات الزم انجام می ،نموده و بر اساس آن

کنند. در این مطالعه، مودلی نووین بوا عنووان دایوره به نوعی در فرایند دستیابی به دانشگاه سبز مشارکت می ،استادان و دانشجویان

حد بوه عنووان دایوره ای به شعاع وااست. در این رو ، مساحت دایره شدهپایداری جهت تعیین میزان پایداری به صورت کمی ارائه 

و مسواحت  شودههای پایوداری کوه هور یوک از آنهوا بوین صوفر و یوک تعریوف گردد و با تعریف شاخصتعریف می ،پایداری کامل

نمایود. براسواس میوزان پایوداری نسوبت بوه حالوت کامول را مشوخص می ،چندضلعی نامنظم حاصل نسبت به چندضولعی کامول

هوای سوبز نیوز معرفوی انشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات کوه در زموره دانشوگاههای تعریف شده، میزان پایداری دشاخص

 دهنده آن است که باید در مورد عوامل پایداری در دانشگاه سبز، اهتمام جدی شود.باشد و این امر نشاندرصد می 22گردیده، 

 یدانشگاه آزاد اسوالم م،یاقل رییتغ ،یآورتوسعه، تا، یهاسبز، شاخص تیریمد دار،یدانشگاه سبز، توسعه پا واژگان کلیدی:

 قاتیواحد علوم و تحق

  JEL: Q57, N55, Q01, Q56بندی هطبق

 

 abbpor@sharif.edu* نویسنده مسئول: 

 .133-146 ،((25 پیاپی)1)7 شهری، مدیریت و اقتصاد پژوهشی -علمی فصلنامه

 www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمایه در 

Ensani ،RICeST ،Civilica 
 2345-2870شاپا: 

پژوهشی  -فصلنامه علمی  
 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه  -1

نظام آموز  عالی، نقش محوری در فرایند توسوعه 

گذاری اصولی در این بخش، پایدار کشورها دارد و سرمایه

 یاقدام، های آیندهایجاد امکانات و تسهیالت برای نسلو 

رود. در صحیح در جهت توسعه علمی کشور به شمار موی

رود توا ها انتظوار مویگذاری، از دانشگاهمقابل این سرمایه

ثربخش در توسعه پایودار داشوته باشوند. بور ایون نقشی ا

هوای اساس، آموز  عالی پایدار بورای تشوکیل دانشوگاه

پایدار به عنوان رهبران جامعوه در دسوتیابی بوه توسوعه 

(. دانشگاه، 1396راد و همکاران، پایدار ایجاد شده است )

بخشی و به دلیل ضریب تأثیر بسیار باالی خود در آگاهی

های مورد نیاز افوراد جامعوه، فرفیوت الزم ارتقای قابلیت

بوورای تقویووت جنووبش توسووعه پایوودار را دارد. دانشووگاه 

تواند متناسب با سطو  تحصیلی مختلف، یک ژنراتوور می

ها تعبیه کند که نتیجوه آگاهی، دانش و مهارت در انسان

 آموختگان به معرفت و سووادهای محیطوی،آن، تجهیز دانش

ی اطالعووات و ریکی و فنوواوبصووری، بهداشووتی، اکولوووژ

 (.1385قورچیان و الهیجانیان، ارتباطات خواهد بود )قلی

 زیستتوجهی به محیطهای اخیر، خطر کمدر دهه

های محیطی، تموامی به خوبی درک شده و انواع آلودگی

کره زمین را به عنوان زیستگاه بشر با خطر مواجه کورده 

حفافوت از است. از این رو توال  جامعوه بشوری بورای 

های توسوعه آغواز شود و بوه زیست و تعدیل رو محیط

الشعاع ها را تحتمرور تمامی ابعاد فعالیت جوامع و دولت

محیطی و های زیستقرار داد؛ به طوری که امروزه دغدغه

 از اهم مباحث جهانی است. ،توسعه پایدار

انداز جمهوری هایی که در سند چشمیکی از ویژگی

برای جامعوه ایرانوی در نظور  1404ر افق اسالمی ایران د

برخورداری از دانش پیشرفته و توانا در  ،گرفته شده است

باشود. زیستی و مدیریت انرژی میرابطه با مباحث محیط

همچنووین دسووتیابی بووه جایگوواه اول علمووی و فنوواوری 

زیست و منابع طبیعوی در سوطح منطقوه مدیریت محیط

 (.Ghafghazi et al., 2011)غربی است آسیای جنو،

با توجه به اینکه آموز ، یکی از مؤثرترین عوامول 

در توسعه یک کشوور اسوت و از آنجوایی کوه بسویاری از 

محیطی، تخریوب منوابع و آلووده کوردن تهدیدات زیست

 توان از طریوقهای انسانی است میمحیط، نتیجه فعالیت

دار اقشار مختلف جامعوه؛ بوه های مستمر و هدفآموز 

ه کلیووه آحوواد انسووانی بووا مفوواهیم عمووده طوووری کوو

های توسعه پایدار را همووار محیطی آشنا شوند، راهزیست

های آموز  و ها به عنوان کانونکرد؛ لذا انتخا، دانشگاه

پووژوهش بوورای نقطووه آغوواز اجوورای برنامووه حفافووت از 

بنوویس و فروفچووی باشوود )زیسووت، مناسووب میمحوویط

 (.1393 ،همکاران

توانود مجموعه مهم آموزشی مویدانشگاه به عنوان 

ریوزی بورای اتخوا  بخش مهمی از بار مسئولیت و برنامه

دار های دوسوتها در اجرای برنامهترین استراتژیمناسب

 زیست و استفاده از منابع تجدیدپذیر و پایدار را بورمحیط

های پاک و حفو  عهده گیرد و به سمت حمایت از انرژی

دانشوگاه بوه دلیول  زیست حرکت کنود. همچنوینمحیط

شود. هایش، جزو مراکز انرژی محسو، میماهیت فعالیت

رشد بیش از حد مصرف انورژی و موواد، لوزوم تخصویص 

طور خالصه طلبد. بهوری را میبهینه منابع و افزایش بهره

ها انجام پروژه ایجاد دانشگاه سبز و مدیریت سبز دانشگاه

جهت مطالعوات  هایی مانند: نبود چارچوبیضرورت بنا بر

هوای ها، فقودان شواخصجریان انرژی و مواد در دانشگاه

ها زیستی دانشگاههای محیطهای شاخصمصرف و هزینه

و کمبود مقررات و استانداردها و مدل مبنایی در ارتبوا  

شوود. با مصرف بهینه انرژی و مواد در دانشگاه اجورا موی

و تووأثیرات منفووی پدیووده تغییوور اقلوویم بوور کووره زمووین 

های دیگر، باعث شده که ایون پدیوده بوه عنووان سیستم

ترین معضل در میان ده معضل تهدیدآمیز بشور خطرناک

قلمداد شود؛ این در حالی اسوت کوه  ویکمدر قرن بیست

های کشوتار جمعوی، در رده سووم تهدید مربو  به سال 

 هاییاسوتراتژ (.1386بووانی و آشوفته، قرار دارد )مسا 

 هاییهموراه بوا اسوتراتژ ی،مصرف انورژ مقابله با کاهش

وهووا، مورتبط بوا آ، یراتهودف مقابلوه بوا توأث انطباق با
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 یطمحو یوک ینمنظور تضمکه شهرها به یمهم معضالت

بوا آن مواجوه  یعسور یشوهر یتجمع یبرا یدارپا یشهر

 طرف،یوک واقوع، از . درکنودخواهند شود را تعودیل موی

 یبووه کوواهش انتشووار گازهووا توانوودیم کوواهشاقوودامات 

وهوووا در موورتبط بووا آ، یراتتووأث یجووه،نت و در یاگلخانووه

اقوودامات  یگور،د یکموک کنود و از سوو یمنواطق شوهر

مقابلوه بوا  یرا بورا یشوهر هواییتفرف تواندیانطباق م

 یشافوزا یموی،اقل ییراتاز تغ یناش اجتنا،یرقابلاثرات غ

ریت ی، مودیمربو  به کواهش مصورف انورژ . مسائلدهد

و  و انطبوواقصووحیح منووابع آ،، پسووماند، فضووای سووبز 

از  یاریدر بسو ییوهوواآ، ییوراتبوا تغ یشهر آوریتا،

منظور بهبوود بوه یمربو  بوه توسوعه شوهر یراخ یفتعار

 یطویمح یفوور یهامقابله با چالش یشهرها برا هایییتوانا

و در  (Moir et al., 2014)موردتوجه قرارگرفتوه اسوت 

توانند الگوویی مناسوب را های سبز میاین مسیر، دانشگاه

 تشکیل دهند.

آور نمووودن تووا،راسووتای دانشووگاه سووبز در  ایجوواد

شهرها در برابر تغییر اقلویم بوه منظوور توسوعه شوهری، 

ترین اقدام در دهه آینده است که باعوث هودایت و بزرگ

سووازی موودیریت تقاضووا در راسووتای پاسووخگویی،  خیووره

هوای هوشومند و هایی با انرژی چندگانوه، دسوتگاهشبکه

هوا و گردد. از آنجا که دانشگاههای جدید تجارت میمدل

مراکوووز پژوهشوووی، از فرفیوووت بووواالیی در آمووووز  و 

تورین جایگواه سازی جامعه برخوردارنود، مناسوبفرهنگ

سوازی مصورف و جویی، بهینهجهت ترویج فرهنگ صرفه

رونود. ی تجدیدپذیر به شومار مویهابرداری از انرژیبهره

امروزه ثابت شوده اسوت کوه بوا ایجواد فرهنوگ مصورف 

و افزایش آگاهی مردم و اصال  الگوی مصرف در  ،صحیح

حفو   خوایر حیواتی، کموک نموود.  هتوان بوجامعه می

تووان بوه معنوای هودایت ها را مویمدیریت سبز دانشگاه

و ای از مطالعووات و اقوودامات هدفمنوود بهینووه مجموعووه

که در سطو  مختلوف دانشوگاه  مستمری به حسا، آورد

اهوداف، کموک  ،گیرد تا به دانشگاه جهت نیلصورت می

توان بوه ایجواد چوارچو، ها میفعالیت این از جمله ؛کند

محیطی و اقتصادی دانشوگاه، ایجواد بانوک ارزیابی زیست

هوای انورژی و موواد دانشوگاه، اطالعات مصارف و هزینوه

جوویی مصوارف انورژی و راهکارهای مختلف صرفهتدوین 

مواد از طریوق تغییورات فنواوری در دانشوگاه، طراحوی و 

توسعه و کاربرد مدل بهینه انورژی دانشوگاه و کواربرد آن 

در دانشگاه، بررسی و ایجاد تغییرات جهت بهبوود فضوای 

 اداری و آموزشی دانشگاه اشاره کرد. 

معیارهوایی ها و در این مقاله به چگوونگی شواخص

توانند دانشگاهی را به سمت ایجواد دانشوگاه سوبز که می

نشوان داده  ،پرداخته خواهد شد و در انتهوا کنندهدایت 

 آمیز بوده است یا نه.موفقیت ،هاکه اتکا به این شاخصشده 

 

 پیشینه تحقیق -2

 های خارجیالف( پژوهش

در ای ( مطالعوووه2008) 1سامالیسوووتو و بروسوووون

سوید انجام دادنود. هودف از ایون مطالعوه،  2دانشگاه گول

هوای رسیدن به پاسو  ایون سوؤال بوود کوه کودام رو 

محیطی، ارتبوواطی، از اجوورای سیسووتم موودیریت زیسووت

کننود  نتوایج ایون مطالعوه نشوان داد کوه پشتیبانی می

آموز ، فاکتور کلیدی در حین اجرای مدیریت سوبز در 

 باشد. ها میدانشگاه

ای در ( مطالعووه2008و همکووارانش ) 3اسووپینوس

ارتبا  با ایجاد سیستم مدیریت یکپارچه مواد زاید جامد 

در دانشگاه مکزیک انجام دادنود. هودف از ایون مطالعوه، 

گاهی و درگیر کردن جامعوه دانشوگاهی در آایجاد برنامه 

زمینه مدیریت یکپارچه مواد زاید جامد و اجورای قوانون 

توجوه مطالعه، کواهش قابلین محیطی بود. نتایج ازیست

 شد.آوری میهایی بود که ماهانه جمعزباله

ای در ( مطالعوووه2003و همکوووارانش ) 4ماسوووون

خصوص اجرای برنامه بودون زبالوه در دانشوگاه نیوزلنود 

انجام دادند. ایون مطالعوه در راسوتای پاسو  بوه نگرانوی 

                                                           
1- Sammalisto and Brorson  

2- Gavle 

3- Espinos  

4- Mason 
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محیطی ل زیسوتئدانشجویان در ارتبا  با مدیریت مسوا

وگوهای اولیه بوا کارکنوان رو  اجرایی؛ شامل گفتبود. 

نوویس دانشگاهی، تشکیل یوک گوروه کواری، تهیوه پیش

ایجاد یک برنامه پژوهشی و آموزشی بود. نتوایج و  بودجه

توجهی در افوزایش نشان دادند که این برنامه به طرز قابل

 محیطی دانشجویان نقش دارد.آگاهی زیست

 ای( در مطالعوه2004همچنین ماسون و همکارانش )

ها از منبع و در دانشگاه مسی در خصوص جداسازی زباله

استفاده مجدد از باقیمانده منابع، بوه ایون نتیجوه دسوت 

یافتند که آموز  مداوم و بهبود آموز  جهت دسوتیابی 

به استانداردهای باال در راسوتای جداسوازی از منوابع، در 

 دانشگاهی مورد نیاز است.ها و جامعه تریاها، آشپزخانهکافه

ای، بوه ( در مطالعه2009و همکارانش ) 1سعادتیان

هوای تحقیقواتی هوای پایوداری در دانشوگاهرویوهبررسی 

های کلیدی برای بهبوود هرچوه مالزی پرداختند و شکاف

ها و ابتکوارات آمووز  بیشتر را شناسوایی کردنود، یافتوه

در  ین مرجعوتواند به عنوواعالی پایدار در این مطالعه می

 جهت بهبود وضعیت فعلی باشد.

موتن  ای،( در مطالعوه2013و همکارانش )  2لوزانو

یافته برای توسعه یهانامهیازده بیانیه، مقررات و مشارکت

توانود بوه عنووان نماینوده مؤسسات آموز  عالی که می

ها در نظر گرفته شود را به منظوور اهداف مدیران دانشگاه

اثربخشی آموزشوی بورای توسوعه پایودار، کمک به بهبود 

که همکاری با  بررسی کردند. نتایج این مطالعه نشان داد

پایودار در چوارچو،  ها و قرار دادن توسوعهسایر دانشگاه

ها، اثربخشی توسوعه پایودار در مؤسسوات نهادی دانشگاه

 دهد.موز  عالی را افزایش میآ

 ای بوا هودف( مطالعه2013و همکارانش ) 3الرسن

شناسایی منابع اصلی و کلیدی انتشار کربن انجام دادنود. 

در ایوون مطالعووه، در دانشووگاه نووروژ بووا اسووتفاده از موودل 

EEIO4 ،را  اکسویدکربنمنابع اصلی و کلیدی انتشار دی

                                                           
1- Saadatian 

2- Lozano 

3- Larsen 

4- Environmental Extended Input Output 

هوای تواند به آماده کردن سیاستمیشناسایی کردند که 

 مناسب کاهش انتشار کمک کند.

 های داخلیب( پژوهش

( در پژوهشی با عنووان 1397مهاجری )کسروی و 

الگووریتم  سازی طر  دانشگاه سوبز بوا اسوتفاده ازپیاده»

هدف اصلی ایون بیان داشتند که « ARIZ71 مسئلهحل 

ارائه راهکار خالقانه در زمینه سبزسازی دانشگاه  ،پژوهش

سسوه ؤم ،باشد کوه موورد مطالعواتی در ایون تحقیوقمی

یوک ، ARIZ71. الگووریتم بووده اسوتآموز  عالی اوج 

حول یافتوه بورای شناسوایی راهنظام مسئلهالگوریتم حل 

 هوای فنوون وقابلیت مسائل غیراسوتاندارد بوا اسوتفاده از

باشد. سبزسازی دانشگاه با استفاده های خالقیت میرو 

 مسووووئولیتدر سووووه بعوووود  ARIZ71از الگوووووریتم 

ن محیطی، اجتماعی و اقتصادی و با در نظور گورفتزیست

های حوداکرر اسوتفاده از منوابع، حوداقل کوردن شاخص

نظووام  یمحیطی، ارتقوواها، کوواهش آثووار زیسووتهزینووه

های کشور با رویکردها و فنواوری سوبز، آموزشی دانشگاه

محیطی و رویکووورد زیسوووت تربیوووت نسووول جووووان بوووا

ی طور  اجورابورای  .باشودمیپذیری اجتماعی مسئولیت

و  مسوئوالنعنووان ه تربیت دانشوجویان بو ،دانشگاه سبز

صوواحبان آینووده کشووور کووه پیاموود عملکوورد خووود را در 

د، ترویج رفتوار آموزشوی بور نکنزیست ردیابی میمحیط

 وها کاهش هزینوه برایوری نوین و بدون کاغذ ااساس فن

های عمومی و جاری مدیریت منابع با هدف کاهش هزینه

 .مدنظر قرار گرفته است هادانشگاه

( در پژوهشوی بوا 1395رانش )بخش و همکواجهان

ها بورای های بام سبز در دانشوگاهشناسایی مؤلفه»عنوان 

بیوان داشوتند بوام « تعیین الگوی معماری دانشگاه سوبز

سبز در دانشگاه، اولین گوام بوه سووی پایوداری دانشوگاه 

های عمومی ها بر کاهش هزینهاست و تأکید این دانشگاه

زشووی براسوواس و جوواری دانشووگاه، توورویج رفتووار آمو

هووای نوووین و بوودون کاغووذ و تربیووت نسوولی از فناوری

زیسوت ردیوابی پژوهان که پیامد خوود را در محیطدانش

 نمایند است. می
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 مبانی نظری -3

ها تال  کردنود و زمانی که دانشگاه 1970از سال 

تووا از اتووالف منووابع، جلوووگیری و در مصوورف انوورژی 

سبز رایج گردید. های جویی کنند، اصطال  دانشگاهصرفه

ها ابتدا به صورت جداگانه و پراکنوده بوود البته این تال 

هم کوم بوه، کماما طولی نکشید که ایون جزایور پراکنوده

متصوول شوودند و شووبکه در حووال گسترشووی از مووردم و 

مؤسسات را تشکیل دادند که به سومت اهوداف پایوداری 

کننود. محیطی، عدالت اقتصادی و اجتمواعی حرکوت می

سوبز، از توال  مشوترک اعضوای هیوأت علموی، خیز  

هوووای غیرانتفووواعی، کارکنوووان و دانشوووجویان، بخوووش

گیری در حال شکل ،هاوکارهای غیرانتفاعی و دولتکسب

تواننود عوالوه بور هوا میاست. بوه ایون ترتیوب، دانشوگاه

کارکردهای اصلی آموز ، پژوهش و خدمات، بوا اجورای 

افوزاری و تاصول پایداری در چوارچو، و مودیریت سوخ

هووا و افووزاری خووود، الگوووی مناسووبی بوورای سووازماننوورم

طوری کوه آنهوا بوا نهادهای مختلوف جامعوه باشوند؛ بوه

متوجوه هوای سوبز ها و عملکرد دانشوگاهمشاهده فعالیت

اجورا که اوال  اصوول پایوداری، عملوی و قابول خواهند شد

های اجرای اصول پایداری را نیز از آنهوا است و ثانیا  رو 

دهود خواهند آموخت. آموز  عالی باید به آنچه اندرز می

ناپووذیر عملیووات، عموول کنوود و پایووداری را جووزو جوودایی

هوا را های خود نماید و این تال گذاریخریدها و سرمایه

هوای ریزی درسی گره بزند. بدین ترتیب فعالیتبه برنامه

ن و به عنووا باشداثبات زندگی مسئوالنه  افراد باید روزانه

ها و رفتارهای مطلو، در مدل نقش، موجب تقویت ارز 

 سیسوتم مودیریت  (Schek, 2007).کل جامعه خواهد شد

برای های اروپا به عنوان ابزاری سبز در بسیاری از دانشگاه

  (.Disterheft et al., 2012باشد )دستیابی به پایداری می

 ابعاد اصلی توسعه پایدار در دانشگاه سبز

اهووداف دانشووگاه سووبز، تقویووت آموووز  و یکووی از 

زیسوت و پژوهش با تأکید بور اصوول حفافوت از محویط

توسعه پایدار است. تقویت این روحیه میسر نیسوت مگور 

اینکه دانشجو در محیطی قرار گیرد کوه ایون اصوول بوه 

صورت عملی به او آموز  داده شود؛ یعنی او خوود را در 

لوی اجورا محیطی ببیند کوه ایون اصوول بوه صوورت عم

شود؛ از این رو ضروری است که در محویط دانشوگاه، می

هایی با رویکرد توسعه پایودار اجورا شوود. دانشوگاه برنامه

تواند در جامعه به عنوان دانشوگاه سوبز مطور  زمانی می

محیطوی و های زیستشود که در راستای کاهش آلودگی

 استفاده کارآمد و بهینه از منابع و مواد مصورفی و بودون

اسراف در مصرف مواد مورد نیاز روزمره بتواند به فعالیوت 

خود به صورت پایدار ادامه دهد که این امر بوا شناسوایی 

پوذیر های دانشگاه سبز امکوانها، معیارها و شاخصهدف

 (www.green.harvard.edu)خواهد بود 

مودیریت  اعمالبه طور کلی هدف از دانشگاه سبز، 

تواند به معنوای این مدیریت می باشد.سبز در دانشگاه می

ای از مطالعوات و اقودامات جوامع، هدایت بهینه مجموعه

هدفمند و مستمری باشد که در سطو  مختلف دانشوگاه 

گیرد تا وضعیت دانشوگاه در راسوتای نیول بوه صورت می

وضعیت دانشگاه سبز، ارتقا و تداوم بخشد. مدیریت سوبز 

متشوکل از  ایکمیتوهنظر ریاست دانشگاه یا  دانشگاه زیر

محیطوی و مودیریت و آگاه بوه اصوول پایوه زیسوت افراد

دسترسوی بوه  منظوربوهمباحث پایداری )کمیتوه سوبز( 

 شود:اهداف عمده زیر اجرا می

محیطوی و اقتصوادی ایجاد چارچو، ارزیابی زیست

های انورژی دانشگاه، ایجاد بانک اطالعات مصارف و هزینه

جویی کارهوای مختلوف صورفهو مواد دانشگاه، تدوین راه

مصووارف انوورژی و مووواد از طریووق تغییوورات فنوواوری در 

دانشگاه، طراحوی، توسوعه و کواربرد مودل بهینوه انورژی 

دانشگاه و کاربرد آن در دانشگاه، بررسی و ایجاد تغییرات 

جهوووت بهبوووود فضوووای اداری و آموزشوووی دانشوووگاه 

(http://sabz.sharif.ir.) 

ف استقرار دانشوگاه سوبز ترین اهداطور کلی مهمبه

 بیان کرد:  این گونهتوان را می

زیسووت و توسووعه اطمینوان از حفافووت محوویط -1

 زیست فرهنگ محیط
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تال  به منظور سبزکردن آمووز  و پوژوهش  -2

 در سطح دانشگاه 

هووای موودیریت سووبز در مراکووز بهبووود رو  -3

 آموزشی، اداری و ... 

 کاهش مصرف منابع طبیعی و اولیه  -4

 و انورژی، ضوایعات و پسوماندهاکاهش مصرف  -5

 اجتنا، از وقوع حوادث اضطراری

ها )موردم، ها و مجازاتکاهش شکایات، جریمه -6

 زیستی(دولتی محیطهای غیردانشجویان و تشکل

وری بوه دلیول اسوتفاده بهینوه از ارتقای بهوره -7

 منابع

 محیطی رعایت مقررات و قوانین زیست -8

 دانشگاهی المللی بینتسهیل در روابط بین -9

 تال  در رسیدن به اهداف توسعه پایدار -10

هوای ، رو نامهاز جمله نظام ؛تهیه مستندات -11

هوای کواری و سوایر مسوتندات کوه اجرایی، دستورالعمل

تواند در راستای دستیابی به اهداف توسوعه پایودار در می

 یک سازمان مانند دانشگاه نقش مهمی داشته باشد. 

مللی در راستای الهای ملی و بینجذ، کمک -12

های آموزشی و پژوهشوی در دانشوگاه سازی فعالیتبهینه

 (.1394فر، )تقوی و فرزام

دانشگاه، یک میکرواکوسیستمی است که مشکالت 

ای محیطی متنوعی؛ از جمله انتشار گازهای گلخانهزیست

 (. ,2013Education) کندتا آلودگی صوتی را ایجاد می

کننده اهداف غایی بووده بیان ،های دانشگاه پایدارسیاست

محیطی اولیوه یوا های زیستکه جهت نیل به آنها بررسی

 شرایط پایداری اولیه بررسی خواهند شد. 

 معرفی معیارهای دانشگاه سبز

ای در ، ایوده2010دانشگاه دولتی اندونزی در سال 

هوای سوبز ارائوه کورد کوه بنودی دانشوگاهخصوص رتبوه

هودف بوا  ،متریوکگردید. گورینگذاری نام 1متریکگرین

های در اندازی فراگیوور از شوورایط و سیاسووتارائووه چشووم

های زیسوت و توسوعه پایودار در دانشوگاهپیوند بوا محیط

، متریوکگرین .اندازی شده اسوتراه ،کشورهای گوناگون

                                                           
1- Green metric 

گذاران در ابزاری بورای جلوب توجوه مودیران و سیاسوت

و مصورف محیطی های دانشگاهی به مسائل زیستمحیط

دانشوگاه  (.http://greenmetric.ui.ac.id) انرژی اسوت

متریک جهانی دانشگاهی گرین بندیرتبهدولتی اندونزی، 

 ومشوی خطد. از شوش شواخص کلیودی دهوانجام می را

 پسوماند، مودیریت اقلیموی، تغییرات و انرژی ،زیرساخت

 هامؤسسوه بنودیرتبه بورای آمووز ، و ونقولحمل آ،،

 توسوط مؤسسوه هوزار10 از بیش ساالنه. کندمی استفاده

 500شووند کوه فهرسوت ارزیابی می ،بندیبهرت نظام این

 شووودمنتشوور میسووایت آن مؤسسووه برتوور بوور روی و، 

(http://yon.ir/YG91C). 
شش معیوار را بورای دانشوگاه  ،متریکگرینسایت 

 مناسبیتواند پایه و اساس است که می کردهسبز معرفی 

باشود و بوا  پایودار زیست سوبزبرای نیل به سمت محیط

را  یوداردانشوگاه پا یهواتووان شواخصیتوجه به آنها مو

 ها عبارتند از:که این شاخص استخراج نمود

 مشی و زیرساختخط  -1

 توانود گویوای ایون آوری اطالعات پایوه میجمع

باشد که پتانسیل تبدیل دانشگاه به پردیس سوبز  واقعیت

 .وجود دارد

  های شواخص باید بررسی این وضعیتبه منظور

 یده شوند:سنجزیر 

و  یودارمورتبط بوا توسوعه پا یهوادرصد رشوته -

 یستزیطمح

دانشگاه به کول  یهاها و ساختماندرصد سایت -

 مساحت آن

از دانشگاه که با جنگل پوشوش  یدرصد مساحت -

 .داده شده است

درصد مساحتی از دانشگاه که با پوشش گیواهی  -

 داخول گیاهوان سوبز، بام باغ، ،شده است )چمنپوشیده 

 ساختمان(

درصووود تخصووویص بودجوووه دانشوووگاه بووورای  -

 .های پایدارفعالیت
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 انرژی و تغییر اقلیم  -2

توجه دانشگاه به مبحث استفاده بهینوه از انورژی و 

بیشوترین و بواالترین امتیواز را در  ،معضالت تغییر اقلویم

از  یدانشووگاه سووبز دارد. برخوو یارهووایبنوودی معرتبووه

 عبارتند از:مربو  به این معیار  یکمّ یهاشاخص

درصد منابع انرژی تجدیدپذیر مورد استفاده در  -

 دانشگاه

 یهوایانورژ یوقدرصد مصرف برق از طر یزانم -

 به کل مصرف برق یرپذیدتجد

مصوورف هووای کوومدرصوود اسووتفاده از سیسووتم -

تموووام هووای فلورسوونت( در ی )ماننوود الموو یروشوونا

  های دانشگاهساختمان

درصوود اسووتفاده از تجهیووزات اداری )دسووتگاه  -

...( کووه بووه صووورت اتوماتیووک خووامو   تکریوور، رایانووه و

 .شوندمی

های بازتابنده نور جهوت درصد استفاده از شیشه -

 یکاهش مصرف انرژ

 .در ابعاد مختلف یانرژ ییجومیزان رشد درصد صرفه -

بوه رویکورد دهنود بوا توجوه هوا نشوان مویبررسی

ها نیوز این شاخص ،های هوشمند در حوزه انرژیسیستم

 باید مورد توجه قرار گیرد.

 پسماند و مدیریت آن  -3

پسوماند بوا  یوکتفک یهوااستقرار سوطل تعداد -

 مشخص نسبت به میزان زباله تولیدی عالئم 

درصد بازیافت زائدات و مواد خطرناک نسبت به  -

 شده یجادکل زائدات ا

مجودد از پسوماندهای آلوی  یبورداردرصد بهره -

 یدیتول یآل ینسبت به کل پسماندها

ازیووافتی بوورای بدرصوود اسووتفاده از کاغووذهای  -

 مصرف یزاننسبت به کل م یادار یهای امتحان و کارهابرگه

پوت،  یشه،)ش خشک یپسماندها یافتدرصد باز -

 یدیتول یزان..(  به کل م. و یومآلومن

 خصوص کاغذبههای خشک و درصد بازیافت زباله -

 میزان نیل به سمت پسماند صفر. -

 

 

 آ،  -4

هوای قودیمی کوه تانوکدرصد سیسوتم فوال  -

 .، باالیی دارندآمصرف 

ای کشی قطرهلولهمیزان آبیاری از طریق درصد  -

 نسبت به کل حجم فضای آبیاری

آبیوواری  بوورایدرصوود اسووتفاده از آ، بازیووافتی  -

  فضای سبز

 .آبیاری فضای سبز برایدرصد استفاده از آ، باران  -

 ونقلحمل  -5

نقش مهمی در دانشگاهی، درونونقل سیستم حمل

هوا در دانشوگاهگازهای آالینوده و سوطح آلوودگی انتشار 

ونقول بوه منظوور کواهش تعوداد های حملدارد. سیاست

استفاده از دوچرخوه در  و نقلیه در دانشگاهموتور و وسایل

زیسوت منجر به بهبوود وضوعیت کیفوی محویط ،محوطه

ونقل های مطر  در بخش حملشاخص .گردددانشگاه می

 عبارتند از:

 و تردد نقلیه موتوریمحدود کردن تعداد وسایل -

 واحد یتدر محوطه دانشگاه به کل مساحت سا

های با سوخت پواک در دانشوگاه درصد اتوبوس -

 یهوارو  یاونقل در حمل ینسبت به کل سوخت مصرف

سسوات و ؤ)در م یلیر یا ییهواقل ونمانند حمل یگزینجا

 شاخص فوق .یردگیکه تردد خودرو صورت نم ییهادانشگاه

 .(http://greenmetric.ui.ac.id) به محاسبه ندارد یازن

 آموز  و پژوهش  -6

در حووووزه  فعوووال یقووواتیمراکوووز تحق وجوووود -

  یدارو توسعه پا یستزیطمح

مرتبط با اهوداف  یهانامهیانو پا ینعناو یفتعر -

 مختلف یهادر حوزه یدارتوسعه پا

دانشوجویی( به ویوژه های مختلف )وجود تشکل -

هووای توسوووووعه پایوودار و حفافووت از کووه در زمینووه

 کنند.زیست فعالیت میمحیط

 وجود نشریات علمی مرتبط  -

علموی مربوو  بوا  یهایشرویدادها و هما یبرگزار -

ای و ملوی، منطقوهیدار در سطح زیست و توسعه پامحیط

 المللی بین
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هایی که مرتبط با اهداف توسوعه نامهدرصد پایان  -

هوووا ناموووهپایوووداری باشوووند نسوووبت بوووه کووول پایوووان

(http://greenmetric.ui.ac.id.) 

 ها های مدیریت سبز دانشگاهابعاد و مؤلفه

ها، مفهومی های مدیریت سبز دانشگاهابعاد و مؤلفه

گیری سبز هاست و تصمیمسازمانچندبعدی در مدیریت 

های محیطی با تأکیود بور بر تصمیماتی که در محدودیت

حفافت از منابع طبیعی در بهبود کیفیت زنودگی اسوت، 

ها در ابعواد اشاره دارد. به طور کلی مدیریت سبز دانشگاه

گذاری، حکمرانی دانشوگاهی رهبری و راهبردها، سیاست

و تعامل با محویط، منوابع  و اداره امور سازمانی، ارتباطات

هووا و انسووانی و امووور پرسوونلی، منووابع مووادی زیرسوواخت

هووا و اطالعووات، امووور آموزشووی تجهیووزات، فنوواوری، داده

)آموووز  سووبز(، امووور پژوهشووی و نظووارت و ارزشوویابی 

زیست بشر و باشد. مدیریت سبز با هدف بهبود محیطمی

اقتصوادی های محیطی فعالیتکاهش تبعات و آثار زیست

و تولیدی و ایجاد یوک سواختار اجتمواعی پایودار دنبوال 

 (.1396شود )سیدعلوی، می

 هاهای مدیریت سبز دانشگاهابعاد و مؤلفه -1جدول 

 هامؤلفه ابعاد

رهبری و 

 راهبردها

 ها و اصول اخالقی دانشگاه با مدیریت سبزاندازها، راهبردها، ارز تناسب آرمان، چشم

 سبزمشارکت رهبران آموز  عالی در تغییرات سازمانی با رویکرد مدیریت 

 نفعان و بسترهای الزم برای مشارکت آنها هبرد سبز دانشگاه براساس انتظارات  یاتدوین ر

 توجه راهبران و مدیران آموز  عالی در تغییرات سبز به اصول اخالقی و مناسبات جامعه 

 های دانشگاه با رویکرد سبزبازنگری اهداف استراتژیک، مأموریت

 بازنگری تعهدات و خدمات دانشگاه با رویکرد مدیریت سبز 

 جلب حمایت مدیران ارشد، هیأت علمی و پرسنل برای موفقیت بیشتر در مدیریت سبز دانشگاه 

 های مرتبط با مدیریت سبز مدیرانقدردانی از تال 

 انتخا، مدیران از بین افراد معتقد به اصول پایداری

 گذاریسیاست

 ریزیبرنامه و

 محیطی دانشگاه برای حرکت به سمت دانشگاه سبز تعیین اهداف کالن زیست

 محیطی دانشگاه برای حرکت به سمت دانشگاه سبزتعیین اهداف خرد زیست

 ریزی برای استقرار مدیریت سبزمحیطی دانشگاه و برنامهشناسایی مشکالت ناپایداری و زیست

 بندی استقرارنمودن منابع ضروری مورد نیاز برای مدیریت سبز و تنظیم برنامه زمانتعهد مدیران به فراهم 

 های سبزایده بنیان و تولیداتحمایت از شرکت دانش

 گذاری اداری دانشگاه برای توجه کاربران دانشگاه به مدیریت سبزریزی و سیاستبرنامه

 انشگاه برای توجه کاربران دانشگاه به مدیریت سبز گذاری آموزشی و دانشجویی دریزی و سیاستبرنامه

 زیست های مرتبط با توسعه پایدار و محیطریزی برای افزایش درصد رشتهبرنامه

 محیطی، پایداری دانشگاه زیست و های دانشگاه با مسئولیت اجتماعیادغام اهداف و مأموریت

 پژوهی سبز(ها )آیندهدانشگاهشناسایی و توجه به روندهای آتی مدیریت سبز 

 سازمانی مدیریت سبز دانشگاه مشی سبز و تنظیم دستورالعمل و مقررات درونبسط و توسعه خط

 محیطی دانشگاه و کاهش اثرات زیست یهامحیطی فعالیتها و آثار زیستشناسایی جنبه

 محیطی کاهش اثرات زیست محیطی محصوالت و خدمات دانشگاه وها و آثار زیستشناسایی جنبه

 محیطی های زیستنامهمحیطی و توجه به دریافت گواهیتصویب استانداردهای زیست

حکمرانی 

دانشگاهی و 

اداره امور 

 سازمانی

 اصال  ساختار سازمانی دانشگاه برای انطباق با اصول مدیریت سبز

 مدیریت سبزتعیین نقش و مسئولیت افراد دانشگاه برای انطباق با اصول 

 استقرار دپارتمان یا کمیته ویژه مدیریت سبز و تعیین و انتصا، نماینده مدیریت ارشد در امور مربو  به آن

 ها و مشکالت استقرار مدیریت سبزای به منظور بررسی و تشریح اهداف، برنامهبرگزاری جلسات دوره

 جویی مصارف انرژی راهکارهای مختلف صرفهوری، تدوین های اجرایی و ارتقای بهرهکاهش هزینه

 بازطراحی فرایندهای سازمان و ایجاد تغییرات در فضای اداری و آموزشی دانشگاه با رویکرد سبز

 ای از اجرای مدیریت سبز و تهیه و ارائه گزار  عملکرد استقرار مدیریت سبز ارزیابی ساالنه و دوره
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 هامؤلفه ابعاد

 کنندگان زیست و توجه به زنجیره تأمینسازگار با محیطتأمین مواد، منابع و کاال خدمات 

 سازمانی در زمینه مدیریت سبزسازمانی و بروندانشگاهی و توسعه مشارکت درونالمللی و همکاری بینتسهیل در روابط بین

 تجدیدپذیرهای های انرژی و استفاده از انرژیطراحی، توسعه و کاربرد مدل مصرف بهینه انواع حامل

 تهیه، تدوین و اتخا  رویه ثابت برای  خیره و نگهداشت سوابق و مستندات مربو  به سیستم مدیریت سبز دانشگاه

توانود در راسوتای کوه می یهای کواری و سوایر مسوتندات، دسوتورالعملهای اجرایوی، رو از جمله نظامنامه ؛تهیه مستندات

 سازمان مانند دانشگاه نقش مهمی داشته باشد. رسیدن به اهداف توسعه پایدار در یک

ارتباطات و 

تعامل با 

 محیط

 سازمانی مدیریت سبزهای بروننامهشناسایی و تطابق با الزامات قانونی، مقررات و آیین

 سو با مدیریت سبزو هم ربطی های ها و سازمانهمکاری و اتحاد سبز با سایر دانشگاه

 سو با مدیریت سبز ربط و همهای  یها و سازماناشتراک گزار  عملکرد مدیریت سبز با سایر دانشگاه

 سازی مدیریت سبز رسانی مناسب با هدف فرهنگهای الزم و اطالعتهیه راهنما و دستورالعمل

 مدیریت سبز ها و نشریات علمی برای دستیابی به اهداف ، سمینارها، جشنوارههابرگزاری همایش

 ها و پاسخگویی اجتماعی مشی، نتایج بازرسیاندازی درگاه مدیریت سبز برای اعالم عمومی خطراه

 نهادهای غیردولتی مردمحضور پررنگ مدیران سبز دانشگاه در سطح سازمان و جامعه و حف  ارتباطات با سازمان

 المللی های ملی و بیننهادهای دیگر و جذ، کمکپیوستن به نظام جامعه جهانی سبز جهت همکاری با 

 زیست های توسعه پایدار و حفافت از محیطهای دانشجویی و دانشگاهی در زمینهتقویت تشکل

 های محلی و ملی ای و شغلی در زمینه مدیریت سبز به سازمانهای حرفهمشارکت فعال و ارائه آموز 

منابع انسانی 

 و امور پرسنلی

 ارزیابی توان و پتانسیل کارکنان دانشگاه به منظور استقرار مدیریت سبز 

 کار الزم برای آموز  و آشنایی آنها با جدیدترین مباحث مدیریت سبز وتمهید ساز

 ارائه راهکارهای عملی جهت دستیابی به اهداف سبز توسط کارکنان 

 نظارت بر عملکرد کارکنان در حوزه مدیریت سبز 

 های سازمانی برای مدیریت سبزبندی موقعیتعنوان

 بندی پرسنل با توجه به اهداف سبز رتبه

 HSEای کارگیری اصول بهداشت حرفهبه

منابع مادی 

ها و زیرساخت

 تجهیزات

 سازی اصول مدیریت کیفیت جامع برای کارآمدی و اثربخشی منابع در راستای تحقق اهداف مدیریت سبزپیاده

 رویکرد سبز اونقل دانشگاه بهای حملتوسعه و نوسازی زیرساخت

 ها و تجهیزات به جای تعویضمدیریت تعمیر و نگهداری دستگاه

 بندی و استفاده از تأسیسات منطبق با رویکردهای سبزتوجه به معماری و کیفیت مصالح، عایق

 منظور تحقق پردیس دانشگاهی سبزافزایش مساحت جنگل، پوشش گیاهی و فضای سبز دانشگاه به 

 های مناسبسازی مصرف آ، و تصفیه و بازچرخانی آ، با سیستمبهینه

 جویی در مصرف منابع و  مواد مصرفی و مصرف بهینه مواد اولیه صرفه

 جویی در مصرف کاغذ در دانشگاه توجه به صرفه

 زیست در دانشگاه استفاده از مواد سازگار با محیط

 های مناسبگیری از فناوریکاهش تولید پسماند از طریق بهره

 تأکید بر تفکیک از مبدأ و بازیافت زباله 

 فناوری

 های سبززیست و حمایت از فناوریهای پاک و سازگار با محیطاستفاده از فناوری

 های انرژی و مواد دانشگاه اندازی بانک اطالعات مصارف و هزینهاستقرار سیستم اطالعات مدیریت سبز و راه

 ICTاستقرار اتوماسیون اداری و گستر  

 بازنگری و بازطراحی مدیریت با رویکرد تکنولوژیک 

ها و داده

 اطالعات

 مدیریت دانش و اطالعات دانشگاه برای دستیابی به اهداف مدیریت سبز 

 محیطی و مدیریت سبزحمایت از تولید ایده برای حل مسائل زیست

 های مدیریت سبز ایجاد دسترسی به اطالعات و داده

امور آموزشی 

 )آموز  سبز(

 محیطی های آموزشی و سواد زیستبرنامهتال  به منظور سبزکردن آموز  در سطح دانشگاه و اجرای 

 استفاده از رویکرد تدریس و یادگیری اکتشافی، مشارکتی و تفکر سیستمی در راستای تربیت نیروی انسانی سبز

 اجرای برنامه درسی رسمی برای اهداف مدیریت سبز
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 هامؤلفه ابعاد

 ای سبز رشتهای و میاناندازی برنامه فرارشتهراه

 برنامه سبز در جهت اهداف مدیریت سبزهای درسی و غیررسمی و فوقآموزشی برنامههای برگزاری دوره

 های درسی سبز دانشگاه های آموزشی و برنامهارزیابی مستمر از دوره

امور پژوهشی 

)پژوهش 

 سبز(

 محیطی و توسعه پایدارهای دانشجویی مرتبط با مسائل زیستها و طر نامهتعریف و حمایت از پایان

 ای با رویکرد سبز رشتهای و میانتحقیق و توسعه و پژوهش فرارشته

 محیطی و مدیریت سبز اندازی مراکز تحقیقاتی برای پژوهش در حوزه توسعه پایدار، مسائل زیستراه

نظارت، 

ارزشیابی و 

 پاسخگویی

 توجه به اهمیت و نظارت و پاسخگویی دانشگاه به جامعه و  ینفعان در زمینه اقدامات مدیریت سبز 

 محیطی دارندهای که اثرات زیستگیری و پایش فعالیتنظارت و اندازه

 شناسایی اقدامات مختلف اصالحی و پیشگیرانه مدیریت سبز 

 مدیریت سبز  انطباق عملیاتال  هرگونه عدماجرا برای اصهای موازی قابلآماده نمودن طر 

 های مدیریت سبز توسط خود دانشگاه اجرای ممیزی داخلی روتین از برنامه

 های مدیریت سبز دانشگاه توسط شخص ثالث یا دانشگاه دیگر انجام ممیزی منظم برنامه

 (1396منبع: )علوی، 
 

 روش تحقیق -4

های رسویدن این مطالعه ابتدا به تبیین شاخصدر 

به دانشوگاه سوبز پرداختوه شوده اسوت. در مرحلوه بعود 

های بیوان شوده تودوین ها با توجه به شاخصلیستچک

هووا و اطالعووات موورتبط بووا گردیوود و بووا توجووه بووه داده

های مختلف، معیارهای دانشگاه سبز تکمیول شود. بخش

دایوره پایوداری جهوت در ادامه، مدلی نوین تحت عنوان 

ی ارائه گردیده اسوت. تعیین میزان پایداری به صورت کمّ

ای به شعاع واحد بوه عنووان در این رو ، مساحت دایره

گووردد و بووا تعریووف دایووره پایووداری کاموول تعریووف مووی

های پایداری که هر یک از آنها بین صوفر و یوک شاخص

تعریف شده و مساحت چندضلعی نامنظم حاصل نسوبت 

میزان پایداری نسبت به حالت کامل  ،ندضلعی کاملبه چ

 نماید.را مشخص می

اطالعات مورد نظر در این رو  نظیر: درصد تأمین 

های تجدیدپوذیر، درصود مودیریت انورژی، انرژی از رو 

درصد میزان فضای سبز واحد، درصد اسوتفاده مجودد از 

فاضووال،، درصوود موودیریت پسووماند و درصوود آموووز  و 

هوای مودیریتی از بخوش ،زیسته محیطپژوهش در حوز

ربط دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات اخوذ  ی

گردید و در مدل اجورا شوده اسوت. در نهایوت بوه ارائوه 

هوای بواالتر راهکارهای برای رسویدن دانشوگاه بوه رتبوه

 دانشگاه سبز پرداخته شده است.

 

 های تحقیقیافته -5

 مدل سنجش پایداری

مقاله، به منظور یکپارچه نمودن معیارهوای در این 

متریک، ایوده جدیودی دانشگاه سبز براساس معیار گرین

تحت عنوان دایره پایوداری مطور  شوده اسوت. در ایون 

یافته رو ، فرض بر این است که یک دانشگاه سبز تکامل

باشد. این دایوره از ای به شعاع یک میمعادله سطح دایره

ارهوا کوه هور یوک بوه صوورت تشکیل تعداد زیوادی معی

شوود. گردنود معرفوی مویشعاعی در این دایره متبلور می

معیار انتخا، شوند دایره به  20برای مرال در صورتی که 

ضلعی تبدیل خواهد شد. هر چه تعوداد معیارهوا  20یک 

تور خواهود بیشتر باشند چندضلعی به دایره کامل نزدیک

هوا را از نظور توان هر یوک از شوعاعشد. بدین ترتیب می

پایداری بین صفر در مرکز دایره و یک در شوعاع تنظویم 

توووان نموود. معیووار پایووداری کاموول در هور شووعاع را مووی

و جایگواه هریوک  کردبراساس توافق نظر خبرگان تعیین 

از معیارها برای دانشگاه سبز را بین صفر تا یک مشوخص 

و  هم پیوستن نقا  تعیین شده در هور معیوار به نمود. با

ضولعی بوه دسوت پیوستن خطو  بین این معیارها، چند
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خواهد آمد که نسبت مساحت این چندضلعی به مساحت 

دهنوده معیوار پایوداری از آل کول چندضولعی نشوانایده

دهنوده ایون نشوان 1. شکل باشددیدگاه دانشگاه سبز می

توان معیوار موذکور را موورد می 1رو  بوده که از رابطه 

 سنجش قرار داد.

برخووی از  ،که براسوواس نظوور خبرگووانر صووورتید

معیارهووا از درصوود اهمیووت بیشووتری برخوووردار باشووند 

بوه اعوداد  2توان با تخصیص ضرایب وزنوی از رابطوه می

موذکور بور اسواس  یبضور تر دست یافت.قبولکمی قابل

برای مروال طبوق  باشد.یم یینتعنظرات کارشناسان قابل

کشوورهای عضوو ، 2020 سوال مصوبه اتحادیوه اروپوا توا

هوای درصد انرژی خود را از رو 20اتحادیه قرار است تا 

تجدیدپذیر تأمین نمایند؛ لذا در حالی که در حال حاضور 

باشد؛ می 01/0های تجدیدپذیر ایران کمتر از سهم انرژی

درصودی  20، از نظر کارشناسی هموان سوهم 1لذا عدد 

ی با توجوه بوه خواهد بود؛ به این ترتیب، نظرات کارشناس

 گردد.شرایط جهانی و امکانات ملی تعیین می

( مربوو  بوه رئووس هور x,yبا داشتن مختصوات )

از  یوکمحاسبه مساحت هور ، 1المان با استفاده از رابطه 

 .خواهد بود یرپذمساحت کل سطو  امکان یجهآنها و در نت

AT مساحت کل که معادل با میزان پایوداری در =

 هر بخش است.

N =هاتعداد کل المان 

Wضریب وزنی = 

At=
(𝑎𝑖∗𝑏𝑖+𝑏𝑖∗𝑐𝑖+𝑐𝑖∗𝑑𝑖+⋯ )

𝑁
  (1                          )  

N

...)w*d*cw*c*bw*b*a(
A 3ii2ii1ii

t


  َ

(2)  

∑ 𝑤𝑖=1 

 

 

. 

 

 

 

  

 دایره پایداری -1شکل 

 یقات(واحد علوم و تحق یک دانشگاه منتخب )دانشگاه آزاد اسالمی در یداردانشگاه پا یهاشاخص -2جدول 

 توضیح شاخص

 به کل مساحت زیربنادر مجموعه BMSهای مجهز به درصد مساحت ساختمان های واحدشاخص مدیریت انرژی در ساختمان

 باشداین پتانسیل را دارا میدرصد مساحتی از دانشگاه که پوشش سبز دارد به کل مساحتی که  شاخص میزان فضای سبز واحد

 های نو به کل فرفیتدرصد برق تولیدی از انرژی های تجدیدپذیر در واحد استفاده از انرژی شاخص

 درصد بازیافت فاضال، به کل فاضال، تولیدی شاخص استفاده مجدد از فاضال،

 درصد بازیافت پسماند به کل پسماند تولیدی شاخص مدیریت پسماند 

 های آموزشی و پژوهشی مرتبط با توسعه پایداروجود فعالیت زیست شاخص آموز  و پژوهش در حوزه محیط

 

: آموار موجوود در واحود علووم و تحقیقووات Aشواخص 

مترمربوووع زیربناهوووای  322335گویوووای آن اسوووت کوووه از 

مترمربووع آن بووه  236557هووا در واحوود حوودود سوواختمان

باشد که مطابق با مدل ریاضی ارائوه مجهز می  BMSسیستم

 دهد.را نشان می 73/0شده نسبتی معادل 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
97

.7
.2

5.
8.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1397.7.25.8.0
https://iueam.ir/article-1-1079-fa.html


 1397 زمستان م،وپنجبیست شماره /شهری مدیریت و ووووووووووو اقتصادووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 144

 

 هکتوار 52فضای سبز دانشگاه حدود : وسعت Bشاخص 

باشد. اگر فرض را بر آن بگذاریم که از مساحت مفیود می

هکتار آن را فضای  100هکتاری واحد حدود  250حدود 

  خواهد بود. 52/0بر با سبز باشد میزان پایداری فعلی برا

استفاده از مجموعه انورژی تجدیدپوذیر : Cشاخص 

در ایران هنوز کمتر از یک درصد از کل مصرف انرژی در 

در دانشووگاه آزاد اسووالمی واحوود علوووم و  .کشووور اسووت

رقم کلی فرفیت برق مصرفی در پیک مصورف تحقیقات 

است. درصد مصرف واحد نسبت به کول  MW 15 حدود

باشوود. از مووی 0015/0تجدیدپووذیر در کشووور فرفیووت 

بوورق تولیوودی از  KW 10آنجووایی کووه در واحوود حوودود 

بوه باشد نسوبت میوزان پایوداری های خورشید میانرژی

 است. 45/0برابر با  دست آمده،

: به ترتیب درصد بازیافوت فاضوال، و D-Eشاخص 

دهد. در هر دو مورد شایان  کر است پسماند را نشان می

باشود؛ زیورا پایداری دانشگاه معادل صفر موی که وضعیت

هیچگونه فعالیت مدیریتی در راستای توسعه پایدار بورای 

 گیرد.برداری بهتر از آنها صورت نمیبهره

: با توجه به پنج شاخص مطر  مربو  به Fشاخص 

معیار آموز  و پژوهش و توجه ویژه به این معیار در 

زیست شکده محیطواحد علوم و تحقیقات به ویژه در دان

توان وضعیت کامال  پایداری را برای این معیار و انرژی می

ی مربو  به آن لحاظ نمود و عدد یک را به هاشاخصو 

 عنوان شرایط پایدار به آن اختصاص داد.
(0.73∗0.52+0.52∗0.45+0.45∗0+0∗0+0∗1+1∗0.73)

6
 = 0.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دایره پایداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات -2شکل 

بیوانگر شورایط پایوداری  ،عدد محاسبه شوده فووق

هوای دیگور اموا بوا مقایسوه فعالیوت شودبانسبتا  کم موی

هوای عنووان شوده های مطر  ایران برای شاخصدانشگاه

بوین توان نتیجه گرفت کوه واحود علووم و تحقیقوات می

هوای بسویار مربتوی در فعالیت 1396تا  1393های سال

سوو بوا زیسوت هومراستای توسعه پایدار و حفو  محویط

های پایدار یا سبز انجوام داده اسوت. اهداف کالن دانشگاه

دانشوگاه  280چنانچه در ارزیابی گرین متریک در زموره 

برتر جهان قرار گرفته اسوت. اگرچوه جهوت رسویدن بوه 

هوای پژوهشوی و یواز بوه انجوام فعالیوتشرایط مطلو، ن

 . باشدتری میاجرایی گسترده

 

 گیری و پیشنهادنتیجه -6

در این پژوهش با بررسی تجار، جهوانی و ادبیوات 

های اصولی و فرعوی بوه عنووان ابعواد و شواخص ،موجود

های جدید برای مدیریت سبز دانشگاه مورد اجمواع مؤلفه

های مدیریت سبز برای یوک قرار گرفت. این ابعاد و مؤلفه

که با توجه به ساختار حاکم بر  هستندساختار دانشگاهی 
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ریزی و تا برنامه ندبندی شدها دستهاین مؤلفه ،هادانشگاه

هوا بوه اجرای آن در ساختار سازمانی حواکم بور دانشوگاه

 یرات کمتری نیاز است. تغی

های یووین میووزان پایووداری هوور یووک از شوواخصتع

پایداری مشخص گردید کوه پایوداری نسوبت بوه حالوت 

باشد. بدیهی درصد می 22 ،در دانشگاه مورد بحث آلیدها

هوای است در شرایطی که این دانشگاه در زموره دانشوگاه

سبز قرار داده شده اما هنوز فاصله زیادی توا رسویدن بوه 

قبول وجود دارد، اما این رو  این امکان را به حالت قابل

های مورد بحث را به طور آورد که بتوان شاخصوجود می

 ،تقوای هور یوک از آنهوادر خصووص ارو  کردپایش  ،مستمر

 های الزم برداشته شود.گام

هوا بایود بیشوتر بوه در زمینه مدیریت سبز دانشگاه

کوه بحوث مصوارف انورژی و  کردهای توجه ابعاد و مؤلفه

زیسوت مواد را در دانشگاه کاهش داده، از تخریب محویط

های دانشگاه جلووگیری شوده و نسوبت بوه در اثر فعالیت

جودی محیطی دانشوگاه اهتموام زیستهای ارتقای مؤلفه

ها و در زمینه مأموریت باید دانشگاه ،. در مرحله بعددارند

سووازی فرهنووگ خصوووصهووای  اتووی خووود در رسووالت

تربیت انسانی سوبزاندیش  ،محیطی و توسعه پایدارزیست

های متناسب بوا نیازهوای حووزه و پایدار و انجام پژوهش

 د. زیست و مدیریت سبز اقدام نمایمحیط

د کوه رو  حاضور شووبدین ترتیوب پیشونهاد می

متریک )که توسط کشور مالزی ارائه جایگزین رو  گرین

هوای کشوور در شده( گردیده و ارزیابی سوالیانه دانشوگاه

خصوص معیارهای دانشگاه سوبز از ایون طریوق صوورت 

سوازی گرفته و نتایج آن اعالم گردد. این امر ضومن آگواه

 ربووطی باعووث ترغیووب مسووئولین  ،جوامووع دانشووگاهی

هووا بووه منظووور ارتقووای میووزان پایووداری سووبز دانشووگاه

همچنین از نظر شود. میهای تحت مدیریت خود دانشگاه

 گردد: اجرایی و تشکیالتی پیشنهادهای  یل ارائه می

  دفتری در وزارت علوم، تحقیقوات و فنواوری یوا

زیست تشوکیل توا بوه فعالیوت سازمان حفافت از محیط

 .کمک کندها در راستای توسعه سبز دانشگاه

 ربوط بوا ایون تهیه بانک اطالعاتی از اسواتید  ی

کننده در وزارت علوم، موضوع و ایجاد یک دفتر هماهنگ

زیسوت تحقیقات و فناوری یوا سوازمان حفافوت محویط

 تواند مفید و مؤثر باشد.می

 هووای دانشووگاهی حمایووت از تأسوویس رشووته

اسوتادان دانشوگاه بوه طراحوی و  ای و ترغیوبرشتهمیان

هووای آموزشووی و پژوهشووی براسوواس سوواماندهی برنامووه

 ای در زمینه توسعه پایداررشتهرویکردهای میان

 های تحقیقاتی مرتبط با توسوعه حمایت از پروژه

 پایدار و ایجاد زمینه مناسب برای تشویق محققان

  ارزیابی ساالنه وضعیت پایداری دانشگاه براساس

 موجودهای مدل

 هووای علمووی و تخصصووی در برگووزاری همووایش

 بخشی به عموم جامعهخصوص توسعه پایدار برای آگاهی

 پژوهشوی بورای  -ایجاد مجله/ فصولنامه علموی

 انتشار نتایج تحقیقات مرتبط با توسعه پایدار

 تأثیرگوذار بور ایجواد  جدید هایشناسایی مؤلفه

 دانشگاه پایدار

 ،بوا  سوبزسوایت مخصووص دانشوگاه طراحی و

 استفاده از رو  ارائه شده.

 

 منابع -7

هوا و (. معرفوی شواخص1394فور، نیموا. )تقوی، لعبت؛ فورزام

 -ویکموین هموایش ملویبیستهای دانشگاه سبز. مدل

  .، تهرانزیست ایرانای انجمن متخصصان محیطمنطقه

 بیگی، کانیا؛ کریموی، نارسویس؛ کلیوایی،بخش، حیدر؛ کریمجهان

 هاهای بوام سوبز در دانشوگاهشناسایی مؤلفه(. 1395مهیار. )

اولین هموایش . برای تعیین الگوی معماری دانشگاه سبز

 ملی دانشگاه سبز، بوشهر، دانشگاه خلیج فارس.

کیوا، راد، سیدابراهیم؛ فقیهی، علیرضا؛ نواطقی، فوائزه؛ معینوی

(. طراحی مدل دانشگاه پایدار مبتنی بور 1396مهدی. )

نشوریه مودیریت در مطالعوات صوورت گرفتوه در ایوران. 

 .126-193(، 2)6دانشگاه اسالمی، 

کارگیری ارائه الگویی برای به(. 1396سیدعلوی، سید محمد. )

ناموه . پایوانهای دولتی تهورانمدیریت سبز در دانشگاه

 ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه.دکتری، دانشکده 
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 ؛سمیه ،راداسماعیل؛ وحیدی، فرخالد؛ فاتحی ،فروفچی بنیس

دانشوگاه سوبز و توسوعه (. 1393) .فاطموه ،نهورکیوانی

المللوووی مهندسوووی اولوووین کنفووورانس بوووین .پایووودار

 ، تهران.زیستمحیط

 (. مطالعوه1385الملوک. )اکرم یجانیان،نادر؛ اله یان،قورچیقل

و ارائوه مودل  یدانوش در نظوام آمووز  عوال یریتمد

 .19-14، 69شماره  یریت،مجله اقتصاد و مدمناسب. 

سوازی طور  پیاده(. 1397کسروی، مجید؛ مهاجری، شراره. )

 مسووئلهالگوووریتم حوول  دانشووگاه سووبز بووا اسووتفاده از

ARIZ71 . ،98-109، 27نشریه نخبگان علوم و مهندسی. 

(. بررسوی 1386مسا  بوانی، علیرضا؛ آشوفته، پریساسوادات. )

اهمیت موضوع تغییور اقلویم در جهوان و توأثیر آن بور 

کارگاه فنی اثرات تغییور اقلویم در های مختلف. سیستم
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