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مصرف آب با رویکرد  مدیریت بهینهشناسایی عوامل تأثیرگذار بر 

 دانشگاه سبز

 

 9، علی محمد نوفرستی2 زهرا زراعتکار،  5*یعلی شهید
 

  ، دانشگاه بیرجندگروه علوم و مهندسی آب دانشیار و عضو هیئت علمی 1
 ، دانشگاه بیرجند گروه علوم و مهندسی آب دانشجوی دکتری  2

 هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند مربی و عضو 3

 

 

 چکیده         
هعای  بحران آب یکی از مسائل اساسی مناطق خشک و نیمه خشک و معضل توسعه پایدار در ایران است. این وضععیت در سعا   

 شعده  طبیععی اعادتر  پدیده خشکسالی، کعاهش منعاب     ،شدن زمینهای زیست محیطی فراوانی مانند گرماخیر به دلیل چالش

بعرای اجعرای موفعق  زم     و تواند مشکالت آبی را اعل کنعد  که علم به تنهایی نمی است تجربه نشان دادهاز طرفی دیگر، است. 

هایی که نگعرش  ها و استراتژیسیاست برای طراای بهترجویی آب ها و نیات رفتاری مردم نسبت به صرفهاست از عقاید، نگرش

فعراهم  بعا  ها نیز نقش مهمی در تربیت نیروهعای متصصع    . دانشگاهاستفاده گردد، جویی آب سوق دهدمردم را به سمت صرفه

دانشگاه سبز رویکردی از آنجا که  .دارندهای نوین علمی و عملی در راستای توسعه پایدار نمودن بستر مناسب برای ارائه آموزش

بعر  عوامعل معو ر   شناسایی  برایسبز  تربیت نسلو  سبزترویج رفتار ، کاهش هزینه بعداز سه  تحقیق باشد، در اینمی سه بعدی

 نعه ینهادنتایج نشان داد معیارهای . ( استفاده گردیدAHP) با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مدیریت بهینه مصرف آب

ارتباط سبز با صنعت با ، آبدر  ییصرفه جو تیاسالم در خصوص اهم ینید یبا استفاده از آموزه ها ییکردن فرهنگ صرفه جو

   اختصاص دادند. به خوددر بین معیارها یشترین وزن ها را ب کم مصرف آب زاتیتجه یریبکارگو  کارآموز سبز تیترب

 

 (AHP) تحلیل سلسله مراتبي، دانشگاه سبز، توسعه پایدار، بحران آب: کلیدیکلمات          

                                                           
* ashahidi@birjand.ac.ir 
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 مقدمه -1

ای کعه  راتر رفته و به عنوان کا یی اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، بعه گونعه  امروزه نقش آب از یک ماده ایاتی ف

های مصتلف اقتصادی، سبب شده که از آن به عنوان کلید توسعه پایدار نعام بعرده شعود. کمبعود     اهمیت و کاربرد آن در فعالیت

روی توسععه  از سوی دیگر، مشعکالت اصعلی پعیش    برداری مو ر از این مناب مناب  آب از یک سو و عدم مدیریت مناسب در بهره

وزی  غیر یکنواخت آب در طو  مکان و زمعان، وجعود بیشعترین تقاضعای آب در     تشود. اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می

ی آب به دلیل محدودیت مناب  آبی و زمان وقوع کمترین بارندگی، عدم توازن بین عرضه و تقاضای آب و خصوصاً افزایش تقاضا

های شعور،  آبهای زیرزمینی به دلیل برداشت بیش از اد مجاز، پیشروی ها کاهش آن با تنز  کیفیت آب سفرهر بعضی مکاند

هعای  های تأمین آب جدید با رقابت شعدید بعین گعروه   های صنعتی، با بودن هزینههای خانگی و پسابدف  غیر صحیح فاضالب

استفاده ناکارآمد از آب، اتعالف زیعاد آب در بصعش کشعاورزی و بعا بودن آب بعه        بودن مناب  آبی،کننده آب به دلیل کممصرف

باشعد کعه معدیریت منعاب  آب     اکارآمد از جمله مشکالت آبی کشور مینگذاری اساب نیامده در بصش شهری، و مکانیزم قیمت

 کشور را پیچیده کرده است. 

اب  آب موجود با کمترین نرقرارکردن بین تقاضای آب و متعاد  بردی آب کشور، یکی از اهداف بلند مدت مدیریت راهب

بعرداری  برای پاسصگوئی به نیاز روز افزون تقاضای آب در کشور، توسعه مناب  آبی جدید شامل بهعره [. 1]باشد هزینه ممکن می

ناب  موجود، در نظر گرفتن های شور و افزایش تولید مبهینه از مناب  آبی باقیمانده، استفاده مجدد از فاضالب، شیرین کردن آب

 توان نام برد.می را های مدیریت کارآمد جدیدهای مصتلف اقتصادی و توسعه روشجویی آب در بصشراهبردهای صزفه

بنعدی، اسعتفاده از   گعذاری مناسعب، جیعره   های مصتلفی برای مدیریت تقاضای مصرف آب از جمله سیاست قیمتگزینه

تواند مشکالت آبی را ال کنعد. بعرای   ود دارد، اما تجربه نشان داده که علم به تنهایی نمیقطعات کاهنده مصرف آب و غیره وج

جویی آب اطعالع ااصعل   ها و نیات رفتاری مردم نسبت به صرفهاجرای موفق اقدامات مدیریت تقاضا  زم است از عقاید، نگرش

ها را در زمینعه اجعرای   آنی آب سوق دهد و همکاری جویهایی که نگرش مردم را به سمت صرفهها و استراتژیشود تا سیاست

رشد و توسعه زمانی ارزشمند است که تصریب محیط زیسعت شعامل    دهد، بهتر طراای شود.اقدامات مدیریت تقاضا افزایش می

کننعد، لعذا   میها نیز نقش مهمی در تربیت نیروهای متصص  ایفا هوا، زمین، آب و مناب  پایه را به همراه نداشته باشد. دانشگاه

های نوین علمی و عملی در راسعتای توسععه پایعدار    ها فراهم نمودن بستر مناسب برای ارائه آموزشیکی از وظایف مهم دانشگاه

  است.

   :به شرح زیر می باشنددر ایران  برخی از مطالعات انجام شده در خصوص مدیریت مصرف آب

به عنوان پایلوت انتصاب و آمعار و اطالععات معورد    را ان خراسان شهر فریمان در است در تحقیقی)1331در سا   سالمی

. این اطالعات عمدتا شامل مقدار مصرف و نحوه تغییرات نشعت آب در شعبکه و املعالهم معی      آوردنیاز به طور مستقیم بدست 

قعدار نشعت و آب بعه    باشد . در اندازه گیریهای صورت گرفته پس از تجزیه و تحلیل جهت تعیین متوسط مصرف سرانه شهر ، م

اساب نیامده در شبکه ضرایب ماکزیمم ساعتی و روزانه و پارامترهای مهم طراای مشص  گردیده انعد . بعه کمعک اطالععات     

کالیبراسیون شبکه صورت پذیرفته و به وسیله مد  بهینه سازی غیرخطعی   EPANET2بدست آمده و با استفاده از نرم افزار 

ه موجود تعیین و نتایج ااصله با روشهای سنتی طراای مقایسه گردیده است . نتایج بدسعت آمعده   اشاره شده طرح بهینه شبک

عالوه بر قابلیت نسبتا مناسب روش بهینه سازی بر مزیت روشهای طراای به کمک بهینعه سعازی نسعبت بعه روشعهای سعنتی       

 [.2]تاکید می کند

لیتر در شبانه روز  131متوسط سرانه مصرف  رسیدند که در تحقیقی به این نتیجه1331در سا   همکاران و نیاصالح
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بوده و این سرانه از دوره او  تا دوره سوم سیر صعودی و از دوره چهعارم تعا دوره ششعم سعیر نزولعی داشعته اسعت. همچنعین         

صعد  مترمکعب در ماه و کمترین در 22.5 تا 1درصد کل مصرف( مصرفی بین  15درصد با  70.35) بیشترین درصد مشترکان

مترمکعب را به خود اختصاص داده اند. نتعایج   111درصد کل مصرف( مصرفی بیش از  6.85 درصد با مصرف 0.51) مشترکان

مصرف آب شرب نشان دهنده ععدم تطعابق بعین الگعوی مصعرف جامععه آمعاری بعا الگعوی مصعرف             ترکیبی تعرفه ها و مقادیر

عدم تطابق باعث شده نعه تنهعا تعرفعه هعای موجعود ابعزاری بعرای         پیشنهادی و تعرفه های وض  شده از طرف دولت است. این

کنتر  مصرف آب شرب نباشند، بلکه تعرفه بسیار پایین در نظر گرفته شده برای بلوك های ابتعدایی )کعه اکلعرا مشعترکان در     

و  انیعا مشعترکان را    محدوده انی بلوك ها هستند( او  خسارت بسیار با یی را به شرکت های آب و فاضالب کشور تحمیل کند

 [.3]به مصرف بیشتر آب ترغیب نماید که با اهداف و سیاست های قیمت گذاری سازگاری ندارد

اضافه شدن قیود کیفی باعث می شود که عالوه بعر تحلیعل هیعدرولیکی    نشان دادند که  1331در سا   ذبیحی و تابش 

باتی مسأله را زیادتر می کند . برای بهینه سازی از روش الگعوریتم  به تحلیل کیفی شبکه نیز پرداخته شود که این امر بار محاس

استفاده شده است  TDM ژنتیک که روشی نوین و پرقدرت و کارآمد است، استفاده شده است . برای تحلیل کیفی نیز از روش

ود در نظعر گرفتعه نمعی شعود،     . در این مقاله با ذکر ملا  سعی شده است که ا ر در نظر گرفتن قیود کیفی با االتی که این قی

    [.4]مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد
 -بیشعترین مصعرف آب در ابتعدا مربعوط بعه فعالیتهعای آشع زی        نشعان دادنعد کعه     1333در سا    دادیزدان و مظلوم

ننعدگان  شستشوی ظروف و لباس س س استحمام می باشد بقیه فعالیتها در رتبه های بعدی قرار می گیرند . تمایعل مصعرف ک  

 -امعا م  -آبیاری باغچه  -برای کاهش مصرف آب براسب اولویت انتصاب آنان مربوط به فعالیتهای شستشوی ماشین و ایاط 

س س آش زی و شستشوی ظروف و لباس می باشد . همچنین بر اساس نظر سنجی صعورت گرفتعه راهکارهعای بهینعه سعازی      

ازی، تبلیغات و اطعالع رسعانی، بهبعود و اصعالح وسعایل انتقعا  آب،       مصرف خانگی آب به ترتیب مربوط به بصشهای فرهنگ س

 [.1]تشویق و تنبیه مشترکین و افزایش قیمت می باشد

هر دو روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که1332در سا   همکاران و مهتابی 

مناسبی هستند. نتیجه گیری: به دلیل اینکه در فرآیند تحلیل سلسعله   و تاپسیس در اولویت بندی گزینه های دفن، روش های

مراتبی، وزن دهی به گزینه ها با مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به هدف صورت می گیرد و همچنین گزینه ها نسعبت بعه تعک    

کعارایی مناسعبی برخعوردار     تک معیارها مورد مقایسه زوجی، ارزیابی و امتیازدهی قرار می گیرند، این روش در ایعن پعژوهش از  

 [.1] است و نتایج نهایی از دقت و اطمینان با تری برخوردار است

با استفاده از نظرات هدف از مقاله ااضر، بررسی و ارزیابی معیارهای مو ر بر مدیریت مصرف آب با رویکرد دانشگاه سبز 

 باشد.  می (AHPیری چند معیاره )گهای تصمیمگیری از تکنیکبا بهره آب مدیریت زمینه در کارشناسان

 

  متن اصلي مقاله -2

 منطقه مورد مطالعه: -2-5
خراسعان  اسعتان   مرکعز  ،بیرجنعد های شرق کشور، در شهر دانشگاه بیرجند، قطب علمی و یکی از قدیمی ترین دانشگاه

  .واق  است جنوبی

 13 و درجعه  13 و شعمالی  ععر   دقیقعه  13 و درجه 32 در خراسان جنوب در ای¬گسترده دره میان بیرجند در شهر

 شرق کیلومتری 45 در خشک نسبتاً ای¬اوضه در شهر این. است گرفته قرار گرینویچ النهار نصف به نسبت شرقی طو  دقیقه

 کعویر  ااشیه در شدن واق  و جغرافیایی موقعیت به توجه با بیرجند شهر. است گرفته قرار بیرجند دشت مرکز در تقریباً و لوت

 کمبعود  بعا  اساسعاً  بعا ،  تععرق  و تبصیر نیز و سانتیگراد درجه 4/11 دمای میانگین با و( میلیمتر 2/111) سا نه بارش کمبود و
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 .  است مواجه زیرزمینی های¬آب بویژه آب مناب  شدید

هعای اداری و  شامل سعازمان مرکعزی و معاونعت    )پردیس شوکت آباد( بزرگترین پردیس و سایت اصلی دانشگاه بیرجند

-بعر اسعاس پعیش   .در سایت اصلی دانشگاه قراردارند ..های خوابگاهی/مذهبی/ورزشی ومجموعهاکلر دانشکده هاست. هم چنین 

نفعر( متوسعط آب    3151پایین ساکن و شاغل در سایت پعردیس شعوکت آبعاد )    با توجه به جمعیت نسبتاً ،های انجام شدهبینی

متوسط مصرف سرانه سایت پعردیس دانشعگاه   ن همچنیباشد. روز میمترمکعب در شبانه 2233مورد نیاز بسیار با  و در ادود 

 .ارائه شده است 1ساله در جدو   25در افق 

 

 [2] 5444آباد در سال  : متوسط مصرف سرانه سایت پردیس شوکت 5جدول 

 
جمعیت 

 )نفر(

مصرف سرانه 

خانگی 

(lpcd) 

مصرف سرانه 

عمومی 

(lpcd) 

مصرف سرانه 

تجاری و 

صنعتی 

(lpcd) 

مصرف سرانه 

فضای سبز 

(lpcd) 

تلفات آب 

(lpcd) 

مصرف سرانه 

 (lpcdکل )

کل آب 

موردنیاز 

(/day3m) 

دانشجویان 

ساکن در 

 هاخوابگاه

1235 121 11 15 - 35 135 315 

دانشجویان غیر 

ساکن در 

 هاخوابگاه

2325 - 11 - - 3 13 11 

پرسنل غیر 

ساکن در کوی 

 کارکنان

151 - 11 - - 3  13 

افراد ساکن در 

 انکوی کارکن
1115 121 11 15 - 35 135 1231 

 2351 جم  کل

 

 نقش دانشگاه سبز در توسعه پایدار -2-2

بعرای تولیعد و اسعتفاده از    یافتن یک روش پایعدار  تواند بشر را به امنیت انرژی در آینده رهنمون سازد تنها راهی که می

ولی در ایعن   نقش دارندمام افراد جامعه در ارکت به سوی جهان پایدار ت در واق  .[1]باشدمحیط زیست، می انرژی غیر مصرب

سازی زیست محیطی به ها و فرهنگآموزش در صورتی . بدیهی استکندنقش مهمی را ایفا میدانشگاه به عنوان کاتالیزور  میان

د و از آن طریعق  نا شعده باشع  د که بر پایه تحقیقات و پعژوهش کعافی بنع   نگردتحکیم اخالق زیست محیطی در جامعه منجر می

سعازگار بعا    های ا ربصش دنبا  گردد. یعک دانشعگاه سعبز بایعد    های در اا  اجرا براساس اصو  علمی و روشها و فعالیتبرنامه

های طبیعی، استفاده از مواد غیرسمی و پاك، کاربری مجدد کا ها و مواد سازگار بعا  های مصرب چرخهمحیط و عاری از فعالیت

 باشد.های زیست محیطی های مصتلف روزمره جهت به اداقل رساندن آلودگیور در زمینه فعالیتکارا و بهرهو  ستمحیط زی

با توجه به اینکعه  . باشدکه در راستای اهداف آن  استهایی ها و برنامهسبز موظف به انجام تمامی طرحدانشگاه در واق  

هعای زیسعت   توسعه هر کشور است، انجام اقعداماتی در جهعت افعزایش آگعاهی    های تأ یرگذار بر آموزش یکی از مو رترین مولفه

و همچنین بررسی میزان انرژی توان به شناسایی وض  موجود مصرف ، آب، ، میاقداماتاز جمله این باشد. محیطی ضروری می

ها، راهنماهای اجرایعی و  لعملها و راهکارهای اجرایی در خصوص مدیریت سبز در دانشگاه، تهیه دستوراضایعات، تبیین سیاست
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زیسعت   ، تهیه راهنمعا و دسعتورالعمل در زمینعه اشعاعه فرهنعگ     مصتلف دانشگاههای کاهش مصرف برای واادهای چک لیست

های پژوهشی مرتبط با مسعائل زیسعت محیطعی    ها و طرحنامهرسانی مناسب در سطح دانشگاه، امایت از پایانمحیطی و اطالع

ها و مسعابقات و غیعره در   های علمی، جشنوارههای آموزشی، سصنرانیهای تصصصی، کارگاهسمینارها، نشستدانشگاه، برگزاری 

دولتی و خصوصی از جمله رسانه ملی در جهت ارتقعا   خصوص دستیابی به مدیریت سبز، همکاری و هماهنگی با سایر نهادهای 

های مصتلف دانشگاه جهت بررسی پیشرفت وضعیت واادها های منظم از واادفرهنگ زیست محیطی دانشگاه، دریافت گزارش

 .[1] اشاره نمود همگام با رویکردهای نوین جهان HSEمند به مبحث مدیریت و لزوم نگاه نظام
 

 لزوم تحقق راهبردهای دانشگاه سبز -2-9

سععه پایعدار اسعت.    یکی از اهداف دانشگاه سبز تقویت آموزش و پژوهش با تأکید بر اصو  افاظت از محیط زیست و تو

هعای زیسعت   تواند در جامعه به عنوان یک دانشگاه سبز مطرح شعود کعه در راسعتای کعاهش آلعودگی     یک دانشگاه هنگامی می

محیطی و استفاده کارآمد و بهینه از مناب  و مواد مصرفی و بدون اسراف در مصرف مواد مورد نیاز روزمره بتواند به فعالیت خعود  

 دهد.   به صورت پایدار ادامه

ریزی، اجرا و کنتر  راهبردهای دانشگاه ای تشکیل و مسئولیت برنامهکمیته بایستی ضروری است برای تحقق راهبردها

های یک سازمان منظم برخوردار باشد تا بتواند اهعداف و  بایست از ویژگیسبز را به صورت مستمر به عهده گیرد. این کمیته می

هعای کلیعه اسعاتید،    دهی و امایت از فعالیتو کنتر  نماید. هدف از تشکیل این سازمان نظام های مصوب را با دقت اجرابرنامه

 دانشگاه در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار خواهد بود.   یکهای مصتلف کارکنان و دانشجویان دانشکده

طرااعی،   سعاخت و  نعد معدیریت  های مهم یاد شده مانبایست در کلیه جنبهدر یک دانشگاه سبز مبانی توسعه پایدار می

انداز عمومی داتشگاه، انرژی، آب، مواد زایعد،  های پژوهشی، چشمها، خرید لوازم و مواد مورد نیاز فعالیتنوسازی کلیه ساختمان

وری وارد شود. با توجه به ساختار وسی  وظایف یاد شعده و ضعرورت معدیریت و    انتشار مواد، امل و نقل، سالمتی انسان و بهره

هعای  تعرین ویژگعی  مسئولیت راهبری کلیه این وظایف را به عهده داشته باشد که مهم ،ریزی آن ضروری است یک کمیتهنامهبر

دارای  همچنعین  هعای مصتلعف دانشعگاه و فرآینعدهای آن و    آشعنایی بعه فعالیعت    ،دارابودن پایه علمی مناسعب کمیته این افراد 

 باشد.می های زیست محیطی و ا رات آنه جنبهشصصیت مناسب و قابل اعتماد و متعهد و آشنا ب

 

 دهی پارامترها براساس روش فرآیند سلسله مراتبی وزن -4-2

در دهعه   1گیری چند شاخصعه اسعت کعه توسعط سعاتی     ترین فنون تصمیمفرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروف

توانعد مفیعد   و شاخ  تصمیم گیری روبرو است، می گیری با چند گزینهاین روش هنگامی که عمل تصمیم .دابداع گردی 1335

دهی بعه معیارهعا   توانند کمی و یا کیفی باشند. اساس این روش بر مقایسات زوجی نهفته است. هدف از وزنها میباشد. شاخ 

اتبعی بعرای   آن است که بتوان اهمیت هر معیار را در مقایسه با معیارهای دیگر بیان کرد که در این پژوهش از روش سلسعله مر 

 ها استفاده شده است. دهی  یهوزن

 در برگیرنده مراالی به شرح زیر می باشد: AHPفرآیند رتبه بندی و اولویت بندی گزینه ها در روش 

ساختن سلسله مراتبی: اولین گام ترسیم یک نمایش گرافیکی از مسئله است که در آن هدف از تصمیم گیری به صورت  (1

مل و عناصر تشکیل دهنده تصمیم ترسیم می شود. در واق  در این مراله سطوح مصتلف تحلیل به سلسله مراتبی از عوا

 شوند.صورت سلسله مراتبی و گرافیکی به تصویر کشیده می

                                                           
1Saaty(1980) 
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: در این مراله عناصر هر سطح نسبت به یکدیگر به صورت زوجی)دوبه دویی( AHPمقایسه زوجی و وزن دهی در   (2

تعداد معیارها  شود که در آن  بت می دهی به عناصر در یک ماتریسشوند. مقایسه و وزندهی میمقایسه شده و وزن

گذاری عنصر سطر نسبت به عنصر (. مقایسه زوجی به صورت ارزشباشد)در این بررسی یک ماتریسدر هر سطح می

(. 2شود)جدو  استفاده می 3تا  1گذاری نیز معمو ً از یک مقیاس فاصله ای از ای ارزشگیرد و برستون صورت می

ارجحیت یک گزینه یا عامل نسبت به خودش مساوی با یک است، لذا اصل معکوس بودن یک عامل نسبت به دیگری و 

و به دویی در فرآیند ای دارجحیت یک برای یک عامل یا گزینه نسبت به خودش، دو خاصیت اصلی ماتریس مقایسه

AHP .هستند 

شاخصی است که سازگاری مقایسه ها را نشان می دهد. این نرخ  AHPمحاسبه نرخ سازگاری: نرخ سازگاری در روش  (3

باشد می  1/5گذاری ها در مقایسات زوجی است، چنانچه نرخ مذکور برابر و کمتر از ی صحت و دقت ارزشگویای درجه

گذاری زوجی باید دوباره انجام گرفته یسات را خوب و صحیح دانست، در غیر اینصورت ارزشتوان ارزش گذاری ها و مقا

 یا اصالح شود.

 

 نحوه ی ارزش گذاری ارجحیت در ماتریس مقایسه زوجی :2جدول 

 درجه ی اهمیت در مقایسه زوجی مقدار ارزش )امتیاز(

 با اهمیت و ارجحیت یکسان 1

 کمی مرجح یا کمی مهمتر 3

 اجیت زیادار 1

 ارجحیت خیلی زیاد 1

 کامالً مرجح یا کامالً مهم تر 3

  
، بر اساس تجعارب  مدیریت مصرف آب با رویکرد دانشگاه سبز، نصست عوامل مؤ ر در به موضوع و هدف تحقیق توجهبا 

نعد تحلیعل سلسعله    و مطالعات انجام شده و با نظر کارشناسان شناسایی و با توجعه بعه معیارهعای مشعص  شعده، از روش فرآی     

بعا  نحقیعق را  فلوچعارت مرااعل    1استفاده گردید. شعکل شعماره   امتیازدهی برای  Expert Choice( و نرم افزار AHPمراتبی)

دهد. وزن هر کدام از معیارها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مشص  و در نهایعت  را نشان می AHPاستفاده از روش 

 یی گردیدند.شناسا تأ یرگذار معیارهای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  همایش ملی دانشگاه سبزاولین 

 5935 اهاسفندم 5و  4

 دانشگاه خلیج فارس وشهر،ب

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 AHPبا استفاده از روش  دهی معیارهای موثر بر مدیریت مصرف آبوزنفلوچارت مراحل  :5شکل 

 

 برای مدیریتزیرمعیار  13 معیار اصلی و سه نهایت دربا نظر کارشناسان شناسایی و زیرمعیارهای مو ر معیارها و 

 باشد.می 3و  شرح جد به آمد که دست به مصرف آب

 
 

 ای مورد استفاده در تحقیقو زیرمعیارهمعیار :9جدول 
 زیرمعیار معیار

 ها()کاهش هزینهاقتصادی عوامل 

(S1) 

و  یشیگرما لیبهبود وسا ،یبهداشت زاتیو تجه ساتیاصالح تأس

 (c1) به منظور کاهش مصرف آب  یشیسرما
 (c2) کم مصرف آب زاتیتجه یریبکارگ

خوابگاه  ،یآموزش یآب ساختمان ها ساتیو نصب تأسبر اجرا  نظارت

 (c3) سیو سلف سرو
 (c4) سبز یفضا یاریآب یآب برا  یتوز نینو یاز روش ها استفاده

 (c5) سبز یفضا یاریآب یخانه دانشگاه برا هیاز پساب تصف استفاده

 (S2) ترویج رفتار آموزشی سبز

 مصرف آب یلگواصالح ا یدر دانشگاه ها برا یکتب آموزش فیتأل

(c6) 

 

 (c7) مصرف آب یاصالح الگو نهیدر زم یآموزش یدوره ها یبرگزار

 

 ینید یبا استفاده از آموزه ها ییکردن فرهنگ صرفه جو نهینهاد

 (c8) در آب ییصرفه جو تیاسالم در خصوص اهم

 

مصرف  یبرا یجهت بهبود و آگاه یآموزش یاستفاده ار کاتالوگ ها

 (c9) آب نهیبه

 (S3) نسل سبز یتترب

 

 یسبز مانند برنامه ها کردیمتمرکز بر رو یو فرهتگ یاقدامات آموزش

 (c10)  یدرس ریغ یآموزش

 

 (c11)  کارآموز سبز تیارتباط سبز با صنعت با ترب

 

به خصوص آموزش و  رگذاریتأ  یتیااکم یتباد  سبز با نهادها

 (c12)  پرورش

 

 تیریکردن مد نهیو نهاد جیترو یااستقرار دفتر کار سبز در دانشگاه بر

 (c13)  مصرف آب

 شناسایی عوامل مو ر بر مدیریت بهینه مصرف آب با رویکرد دانشگاه سبز

 

بزتربیت نسل س  

 

زترویج رفتار آموزشی سب  
 

 کاهش هزینه)عوامل اقتصادی(
 

 AHPبا استفاده از روش  مشص  نمودن معیارهای مو ر

 AHPروش س وزن دهی به هر پارامتر بر اسا
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 و بحث نتایج -3
 به مراتبی، سلسله تحلیل فرایند از استفاده بامدیریت مصرف آب با رویکرد دانشگاه سبز  معیارهای بندی اولویت نتایج

 یاستفاده از آموزه ها با ییکردن فرهنگ صرفه جو نهینهاد معیارهای که دهدمی نشان مد  نتایج .بدست آمد 4 جدو  شرح

کم  زاتیتجه یریبکارگ ،کارآموز سبز تیارتباط سبز با صنعت با ترب، در آب ییصرفه جو تیاسالم در خصوص اهم ینید

با رویکرد رها معیا بهترین مصرف آب تیریکردن مد نهیو نهاد جیترو یاستقرار دفتر کار سبز در دانشگاه براو  مصرف آب

 .باشدمیدانشگاه سبز 

Global management of water consumption  
----------------------------- S1                                 0.260 
------------------------------------------------ S2                                0.327 

-------------------------------------------------------------------------- S3                                0.413 
 وزن های خروجی معیارها :2شکل 

 

 و وزن های معیارها  AHPماتریس مقایسات زوجی روش  :4جدول 
 وزن زیرمعیار وزن زیرمعیار معیارها

)کاهش اقتصادی عوامل 

 (21/5) (S1) ها(هزینه

و  یشیگرما لیبهبود وسا ،یبهداشت زاتیو تجه ساتیاصالح تأس

 (c1) به منظور کاهش مصرف آب  یشیسرما
 323/5 (c2) کم مصرف آب زاتیتجه یریبکارگ 21/5

 ،یآموزش یآب ساختمان ها ساتیبر اجرا و نصب تأس نظارت

 (c3) سیخوابگاه و سلف سرو
513/5 

 یآب برا  یتوز نینو یاز روش ها استفاده

 (c4) سبز یفضا یاریآب
114/5 

 سبز یفضا یاریآب یخانه دانشگاه برا هیاز پساب تصف فادهاست

(c5) 
113/5 

 ترویج رفتار آموزشی سبز

(S2) (321/5) 

 مصرف آب یاصالح الگو یدر دانشگاه ها برا یکتب آموزش فیتأل

(c6) 
244/5 

اصالح  نهیدر زم یآموزش یدوره ها یبرگزار

 (c7) مصرف آب یالگو
213/5 

 ینید یبا استفاده از آموزه ها ییرفه جوکردن فرهنگ ص نهینهاد

 (c8) در آب ییصرفه جو تیاسالم در خصوص اهم

 

413/5 
جهت بهبود  یآموزش یکاتالوگ ها زاستفاده ا

 (c9) آب نهیمصرف به یبرا یو آگاه
535/5 

 (S3) نسل سبز تربیت

(413/5) 

 

سبز مانند برنامه  کردیمتمرکز بر رو یو فرهتگ یاقدامات آموزش

 (c10)  یدرس ریغ یموزشآ یها

 

534/5 
  کارآموز سبز تیارتباط سبز با صنعت با ترب

(c11) 
452/5 

به خصوص آموزش و  رگذاریتأ  یتیااکم یتباد  سبز با نهادها

 (c12)  پرورش
133/5 

 جیترو یاستقرار دفتر کار سبز در دانشگاه برا

 (c13)  مصرف آب تیریکردن مد نهیو نهاد
321/5 

 

، در ادامه به صورت جداگانه به بحث در مورد "دانشگاه سبز"یاده سازی نظام ااصل از پ گرفتن پیامدهایبا در نظر 

 پردازیم.هرکدام می

 

 ها()کاهش هزینهاقتصادی عوامل معیار اول: 
ائی، های اجرکلیه دستگاه گردیده که های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیش بینیبرنامههمانگونه که در 

-میکاهش هزینه های عمومی و جاری همچنین و موظف به مدیریت مناب  در سازمان خود  هانهادها، موسسات و دانشگاه

 و تتاسیسا حصالو ا هادانشگاه در آب کاهنده مصرف تجهیزات و وسایل به نصب توانلذا برای تحقق این امر میباشند، 
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 مگر آب یلولهها یعایقبند آب، از دمجد دهستفاا و چرخانی زبا توان بامی همچنین آب اشاره نمود، فمصر شتیابهد اتتجهیز

 1همان طور که در جدو   گام مو ری در کاهش مصرف آب برداشت. نساختما کشی لوله سیستم ایاطر حصالا د وسر و

ار مصرف سرانه فضای به دلیل آبیاری فضای سبز سطح زیاد دانشگاه بیرجند با استفاده از شبکه آب شرب مقداشاره گردید 

بهترین راهکار استفاده از پساب تصفیه خانه برای آبیاری فضای سبز ، ، با توجه به بحران آب در استانباشدسبز بسیار با  می

در این معیار  انتصاب شدهعوامل مو ر  باشد.های نوین برای آبیاری فضای سبز دانشگاه میدانشگاه و همچنین استفاده از روش

 از: عیارتند

 به منظور کاهش مصرف آب یشیو سرما یشیگرما لیبهبود وسا ،یبهداشت زاتیو تجه ساتیاصالح تأس 

 مصرف آبکم زاتیتجه یریبکارگ 

 سیخوابگاه و سلف سرو ،یآموزش یهاآب ساختمان ساتیبر اجرا و نصب تأس نظارت 

 سبز یفضا یاریآب یآب برا  یتوز نینو یهااز روش استفاده 

 سبز یفضا یاریآب یخانه دانشگاه براهیاب تصفاز پس استفاده 

 

 ترویج رفتار آموزشی سبزمعیار دوم: 

 و مدیریت زمینه در طور اختصاصی به و کنندگانآموزش مصرف بحث به بیشتری وقت هزینه ود تواندانشگاه می

 و عمومی گاهیآ  تقاار ایبر زنیا ردمو یهااربزا و اعکهعتکنی ،اعهروش هعکلی شامل دیکراین رو .دده اختصاص آب جوییصرفه

 فمصر از یجلوگیر ایبر بنابراین. باشدمی آب فمصر در وییعج رفهعص و هعبهین دهستفاا رمنظو به هکنند فمصر رفتار تغییر

عوامل  .ددگرح صالا جامعه در فرهنگی نامناسب یهارفتاداد تا ر  تقاار دم رامر ی اعهشرعنگ و هاگاهیآ بایستی آب، یهروبی

 مو ر در نظر گرفته شده در این معیار عیارتند از:

 مصرف آب یاصالح الگو یها برادر دانشگاه یکتب آموزش فیتأل 

 مصرف آب یاصالح الگو نهیدر زم یآموزش یهادوره یبرگزار 

 در آب   ییجوصرفه تیاسالم در خصوص اهم ینید یهابا استفاده از آموزه ییجوکردن فرهنگ صرفهنهینهاد 

 آب نهیمصرف به یبرا یجهت بهبود و آگاه یآموزش یهاار کاتالوگ ادهاستف 

 

 نسل سبز تربیتمعیار سوم: 

التحصیالن که پیامد پژوهان و فارغتربیت نسلی از دانش و های سبز با مدیریت سبزایجاد علوم سبز در دانشکدهدر واق  

-شایانی میها کمک محیطی و اجرای آننین و مقررات زیستبه بهبود قوا ،عملکرد خود را در محیط زیست ردیابی می نمایند

در واق   . بایستی توجه داشت که امروزه جهان روی سبز شدن علوم، محصو ت، اقتصاد و... تمرکز بیشتری نموده است.بصشد

اقل رساندن ه خدمات به معنای کاهش مصرف انرژی، مواد اولیه، آب و نیز به ادئسبز بودن یک علم، یک محصو  و یا ارا

شود که در نهایت به اصالح الگوی مصرف و اصالح رفتار ها و پسماند در افظ و اایای کیفیت محیط زیست تعریف میآلودگی

 در این معیار عیارتند از: در نظر گرفته شده مو ر عواملحیط زیستی جامعه منجر خواهد شد. م

 یدرس ریغ یآموزش یهابرنامهسبز مانند  کردیمتمرکز بر رو یو فرهتگ یآموزش اقدامات  

 کارآموز سبز  تیسبز با صنعت با ترب ارتباط 

  به خصوص آموزش و پرورش رگذاریتأ  یتیااکم یسبز با نهادها تباد 

 مصرف آب تیریکردن مدنهیو نهاد جیترو یسبز در دانشگاه برادفتر کار  استقرار 
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  نتیجه گیری -4
مدیریت مصرف آب با عوامل مؤ ر در ، ت انجام شده و با نظر کارشناسانابر اساس تجارب و مطالع مطالعه، این در

( و نرم AHPبا توجه به معیارهای مشص  شده، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی) .گردید شناسایی رویکرد دانشگاه سبز

 ییکردن فرهنگ صرفه جو نهینهاد معیارهاینتایج نشان داد که  .استفاده گردیدمعیارها امتیازدهی برای  Expert Choiceافزار 

، کارآموز سبز تیارتباط سبز با صنعت با ترب، در آب ییصرفه جو تیاسالم در خصوص اهم ینید یبا استفاده از آموزه ها

 بهترین مصرف آب تیریکردن مد نهیو نهاد جیترو یاستقرار دفتر کار سبز در دانشگاه براو  کم مصرف آب زاتیتجه یریبکارگ

  .باشدمیا رویکرد دانشگاه سبز برها معیا

توان تداوم این کنند، اما بی شک میهای محدودی در ایران در راستای تحقق دانشگاه سبز تالش میهرچند دانشگاه

توان با مدیریت طراای و ساخت ساختمان بنابراین میهای کشور از جمله دانشگاه بیرجند امیدوار بود. روند را در سایر دانشگاه

و نظارت دقیق ریزی با برنامه ،ها و مراکز دانشگاه، آموزش و پژوهش سبزسازی مصرف آب در ساختمانر دانشگاه، بهینهسبز د

 ، به اهداف مورد نظر دست یافت.هاهای سبز دانشکدهگروههمچنین و کمیته سبز 
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Abstract. 

 
Water crisis is one of the fundamental issues in arid and semi-arid and sustainable development issues 

in Iran. The situation in recent years due to the many environmental challenges such as climate 

change, drought, depletion of natural resources has become more acute. On the other hand, experience 

has shown that science alone can not solve the water problems and for the successful implementation 

of ideas is necessary should be used attitudes and intentions of people's behavior towards water saving 

policies and strategies for better design Inserts that propel people's attitudes towards water saving. 

Universities also play an important role in training specialists by providing the perfect platform for 

presenting new scientific and practical training with sustainable development. Because Green 

University is the three-dimensional approach, in this study was used three dimensions such as reduce 

costs, promote green behavior and green generation trained to identify factors affecting the optimal 

management of water consumption using Analytical Hierarchy Process (AHP). The results showed 

that the criteria for instituting a culture of saving using religious teachings of Islam regarding the 

importance of saving water, green relationship with industry by training green student and low water 

consumption equipment accounted for the largest weight in the criteria. 
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