
 

 

 

 مدیریت زیست محیطی و بهره برداری سبز 

 فعالیت های زیست محیطی .1.1

 انرژی.1.1.1

 استفاده از انرژی پاک .1.1.1.1

 .در مرکز آموزش عالی کاشمر kw20 دریافت پروانه احداث نیروگاه خورشیدی -

 پروژکتورهای خورشیدی جهت تامین روشنایی مورد نیاز محوطه .نصب  -

 

 .نصب پروژکتورهای خورشیدی جهت تامین روشنایی مورد نیاز محوطه مرکز آموزش عالی کاشمر: 1شکل 

 

انرژی  از نوع ساوونیوس جهت استحصال ( VAWTتوربین بادی محور عمودی )طرح ساخت  -

توسط محققان مرکز  ،ها در بلوار سید مرتضیناشی از حرکت اتومبیل یالکتریکی از انرژی باد

 .آموزش عالی کاشمر



 

 

 

 

 .توسط محققان مرکز آموزش عالی کاشمر ،ساوونیوسمحور افقی : طرح ساخت توربین بادی 2شکل 

 

 

 .بهینه سازی مصرف انرژی 1.1.1.2

 الف(کنترل سیستم روشنایی و برق مصرفی

 .روز طول در بیرونی هایچراغ خاموشی از اطمینان و روشنایی کاهش -

 .روشنایی سیستم کارآیی افزایش جهت سقف و دیوارها سقفی، هایچراغ ها، پنجره کردن تمیز -

 روشنایی. سیستم بازدهی سطح افزایش جهت روشن هایرنگ با هاسقف و دیوارها آمیزیرنگ -

  .مصرف پر هایالمپ جای به مصرف کم هایالمپ جایگزینی  -

 از استفاده .LEDپرمصرف در سالن ورزشی با پروژکتورهای  قدیمی جایگزینی پروژکتورهای -

 ساز مسیح دانشوری مرکز آموزش عالی کاشمر.در سالن همایش تازه LED  هایچراغ

 .SMDتعویض پروژکتورهای قدیمی با  -



 

 

 

 

 )ب( جایگزینی ح دانشوری،ساز دکتر مسیتازهدر سالن همایش  LED هایچراغ از استفاده : )الف(3شکل 

 مصرف، مرکز آموزش عالی کاشمر. پر هایالمپ جای به مصرف کم هایالمپ

 

 تعرفه تغییر ها وساختمان اداری و ساختمان کالس برای مجزا مصرفی برق کنتورهای اجرای -  

 . آموزشی تعرفه به آنها

 برق.   مصرف اوج ساعات در برقی مصرف پر وسایل از استفاده عدم و حداکثری دقت  -

 . طبیعی نور از بیشتر استفاده جهت کار محل بازآرایی  -

 .روشنایی کنترل حسگرهای نصب - 

 . هاساختمان بیرون فضاهای روشنایی جهت فتوسل سیستم از استفاده - 

 اداری مراکز وها کالس کلیه در سقفی هایروشنایی در سفید و زرد نور ترکیب از کارگیریبه - 

 . فضاهای آموزشی و

 .طبیعی روشنایی و نور از استفاده  -

 .برق هایپست ایدوره سرویس  -



 

 

 

 کنترل ریزیبرنامه جهت استان برق نیروی توزیع ازشرکت برق مصرف اطالعات اخذ  -

 مصرف. میزان

 

جایگزینی پروژکتورهای قدیمی پرمصرف در  ، )پ(SMDتعویض پروژکتورهای قدیمی با : )الف( و )ب( 4شکل 

 ، مرکز آموزش عالی کاشمر.LEDسالن ورزشی با پروژکتورهای 

 

: )الف( و )ث( استفاده از نور طبیعی، )ب( استفاده از سنسور فتوسل جهت روشنایی محوطه، )پ( 5شکل 

، مرکز آموزش عالی روشنهای آمیزی با رنگوشنایی در روز و رنگاهش راستفاده از سنسور حرکتی، )ت( ک

 کاشمر.



 

 

 

 ب(کنترل سیستم های حرارتی، برودتی و تهویه مطبوع

 در موتورخانه.  به سوخت به هوا نسبت کنترل  -

 . موتورخانه کامل کاریعایق  -

 

 کاری کامل موتورخانه در مرکز آموزش عالی کاشمر.: عایق6شکل 

 

 . موتورخانه هایدیگ کامل گیریرسوب - 

  .مشعل و دیگ ظرفیت انتخاب تناسبرعایت   -

 .انرژی مصرف کاهش راستای در موتورخانه ایدوره و شده ریزیبرنامه کنترل و بازرسی - 

 .موتورخانه در مصرفی آبگرم بازگشت ازسیستم استفاده با مصرفی آبگرم مصرف کاهش  -

 .گرمایش و سرمایش تجهیزات ایدوره هایسرویس انجام   -

های گرمایشی و سرمایشی در محل حضور افراد بر اساس تنظیم دمای داخلی برای سیستم  -

  مقررات ملی ساختمان. 19حدود مجاز مشخص شده در مبحث 

 . ضروری غیر مواقع و شب در سرمایش سیستم کردن خاموش -

 . هاموتورخانه مستمر فنی معاینه انجام -

  .استاندارد هایمشعل از استفاده و مشعل ورودی هوای به سوخت نسبت تنظیم -

 . هامشعل به گرم هوای تزریق -

 .غیرضروری مواقع و تعطیالت در گرمایشی هایسیستم کردن خاموش -



 

 

 

 ج(کنترل تجهیزات و نحوه استفاده از آن ها 

  .الکترونیکی طور به مکاتبات انجام و اداری اتوماسیون سیستم اجرای و نصب  -

  .مصرف کم دیسیال مانیتورهای از استفاده  -

  .کاغذ روی دو از بهینه استفاده  -

 .الکترونیك هاینسخه با امکان حد تا جایگزینی و اسناد پرینت کاهش - 

  .)کامپیوتر روی بر دریافت( دریافتی هایفکس پرینت عدم  -

 .دیجیتال قالب در مطلب انتشار  -

 .مرکز مختلف درنقاط سیم بدون اینترنت شبکه سازیفعال  -

 در مکاتبات ضروری داخلی مرکز.  سفید رو یك باطله کاغذهای از استفاده  -

 .مشترک صورت به پرینترها از استفاده  -

 .کمتر مصرف و بیشتر بازدهی با انرژی برچسب دارای تجهیزات از استفاده - 

 . کارهتك هایدستگاه جای به ..(کپی، فکس، چاپگر، اسکتر، ( چندکاره هایدستگاه از استفاده - 

 .اتوماسیون سامانه رسانی روزبه و افزارینرم ارتقاء - 

 

 .آب1.1.2

 .مدیریت مصرف آب1.1.2.1

 استفاده از جت آب جهت شستشو کف آشپزخانه.  -

 استفاده از شیر یکطرفه در محل شستشوی ظروف جهت کنترل بهتر مصرف آب. -

 .از شستشو جهت کاهش مصرف آب خیساندن ظروف در سینك قبل -    

ستم    اجرای - سب  مدیریت جهت ایقطره آبیاری هایسی ضای  در آبیاری منا  سبز  ف

 .دانشگاه



 

 

 

 .انجام آبیاری شبانه جهت کاهش تلفات تبخیر در مدت آبیاری -     

شپزخانه و       -     صرف آب در مکانهای مختلف )آ صب کنتور جهت پایش میزان م ن

 .فضای سبز(

سنجد، زیتون و         -      شگاه )درختان بید،  سطح دان صرف آب کم در  شت گیاهان با م کا

 .گل رز(

 مکانهای در آب مصیییرف مدیریت جهت پرسییینل برای آموزشیییی کارگاه برگزاری -     

 .سبز فضای و آشپزخانه مانند پرمصرف

 .تابستان در آبی کولرهای در آب مصرف کنترل جهت تعادلی مخزن اجرای -

شکی  برابر در مقاوم گیاهی هایگونه تکثیر و تولید - سفناج ) شوری  و( ورا آلوئه) خ ( ا

 .دانشگاه گلخانه در

 

 

.، مرکز آموزش عالی کاشمره: استفاده از جت آب جهت شستشو کف آشپزخان7شکل                                     



 

 

 

 

مرکز آموزش عالی ، : خیساندن ظروف در سینك قبل از شستشو جهت کاهش مصرف آب8شکل 

 .کاشمر

 

 

، دانشگاه سبز فضای در آبیاری مناسب مدیریت جهت ایقطره آبیاری هایسیستم اجرای:  9شکل 

 مرکز آموزش عالی کاشمر.



 

 

 

 

 

 .مرکز، آموزش عالی کاشمرکاشت گیاهان با مصرف آب کم در سطح  : 10شکل

 

 

، مرکز آموزش تابستان در آبی کولرهای در آب مصرف کنترل جهت تعادلی مخزن : اجرای11شکل 

 .عالی کاشمر



 

 

 

 

 در( اسفناج) شوری و( ورا آلوئه) خشکی برابر در مقاوم گیاهی هایگونه تکثیر و : تولید12شکل 

 مرکز، آموزش عالی کاشمر. گلخانه

 

 

 .مدیریت پساب2.2.1.1

 فضایاجرای سپتیك تانك جهت تصفیه فاضالب آشپزخانه و استفاده مجدد در  -

 سبز.

 آوری آب باران جهت استفاده در فضای سبز.جمع -

 



 

 

 

 

: اجرای سپتیك تانك جهت تصفیه فاضالب آشپزخانه و استفاده مجدد در فضای سبز، مرکز آموزش 13شکل 

 عالی کاشمر.

 

 

 

 آوری آب باران، مرکز آموزش عالی کاشمر.: جمع14شکل 

 



 

 

 

 سبز   ساختمان.1.1.3

 "دکتر مسیح دانشوری" با رعایت اصول ساختمان سبز.احداث سالن همایش  -

 .اتوماتیك هایدرب اجرای  -

 های ساختمان اداری.پنجره تمام در UPVC دوجداره هایپنجره نصب  -

 .انرژی اتالف از جلوگیری جهت هاپروژه در حرارتی عایق مصالح از استفاده  -

  .سقف ارتفاع حداقل آوردن پایین و کاذب هایسقف از استفاده  -

  .(هاپنجره و هادرب ( هاساختمان بندیعایق - 

  .مصرفی آب کشیهلول جهت کیفیت با هایلوله از استفاده - 

 . (کنندهجدا راهروهای) هاساختمان ورودی محل در فیلترینگ سیستم از استفاده - 

 

اتوماتیك،  هایدرب ساختمان اداری، )ب( اجرایهای پنجره تمام در UPVC دوجداره هایپنجره نصب: )الف( 15شکل 

کاذب، مرکز آموزش عالی  هایسقف از ها، )ت( استفادهساختمان ورودی محل در فیلترینگ سیستم از )پ( استفاده

 .کاشمر

 

 



 

 

 

  .حمل و نقل1.1.4

 . علمی بازدیدهای و هاماموریت برای اتوبوس و بوسمینی نظیر عمومی نقلیه وسایل تأمین  -

 . متناوب زمانی هایبازه در خودرو فنی معاینه انجام - 

 (.جلسات در کنفرانس یدئو)و دورکاری منظور به مدرن تجهیزات و وسایل از استفاده - 

  .خودرو بدون هایشنبهسه و سواریدوچرخه فرهنگ ترویج - 

 برای مدیریت حمل و نقل دانشجویان.  خصوصی بخش از استفاده   -

 

 

 منابع سبز  .مواد و1.2

  .زباله و پسماند1.2.1

 مرکز آموزش عالی کاشمر. سطح هایزباله تفکیك  -

  .مصرفی اقالم و کاغذ مصرف میزان مدیریت - 

  .سبز فضای ضایعات فراوری و بهینه استفاده  -

  .آموزش عالی کاشمر مرکزی سرویس سلف در تر و خشك هایزباله تفکیك طرح اجرای - 

  .آن بازیافت جهت نان پسماند جداسازی و آوریجمع - 

  .هااطالعیه نمایش جهت شهری زیونیتلو نصب  -

های آب کاشییمر توسییط دانشییجویان فعال  رودخانه و سییرچشییمه  از بخشییی سییازیپاک  -

 . زیستمحیط

همکاری با شهرداری و اختصاص پسماندهای غذایی سلف دانشجویان جهت تامین غذای   -

  .های ولگرد()سگ شهریحیوانات بدون صاحب 



 

 

 

کاغذ در طرح ساخت مدرسه  بازیافتمدیریت پسماند کاغذ و اختصاص درامد حاصل از   -

 کاغذی )طرح احداث مدارس با استفاده از درامد حاصل از بازیافت کاغذ( کاشمر.

 . مرکز مختلف مراسم در پالستیکی مصرف بار یك ظروف حذف و ممنوعیت  -

 . بایگانی سوابق و روزانه گزارش تهیه جهت سفید طرف یك و باطله کاغذهای از ستفادها - 

 .ایپارچه هایکیسه و پذیر تجدید هایپالستیك از استفاده ترویج -

 

کاغذ در طرح ساخت مدرسه کاغذی  بازیافتمدیریت پسماند کاغذ و اختصاص درامد حاصل از  : )الف(16شکل 

 هایزباله تفکیك طرح )طرح احداث مدارس با استفاده از درامد حاصل از بازیافت کاغذ( کاشمر، )ب( اجرای

 آموزش عالی کاشمر. مرکزی سرویس سلف در تر و خشك

 

 

  



 

 

 

 دیریت فرهنگی اجتماعی سبزم -1

 .تعامالت دانشگاهی سبز2.1

 .مشارکت برون دانشگاهی 2.1.1

 :کاشمر مشترک با سازمان محیط زیست طرح  -

 "گناباد. هنگامتامین آب پایدار برای شرب حیات وحش در منطقه حفاظت شده "

 طرح مشترک با شهرداری کاشمر:  -

های استقرار الگوی مدیریت مشارکتی و یکپارچه منابع و مصارف آب در محدوده"

 "مطالعاتی کاشمر و بردسکن.

 مشترک با سازمان محیط زیست کاشمر: طرح رایزنی جهت اجرای -

 های گردوخاک با استفادهبندی تراکم نسبی غبار در طوفانمنشایابی ریزگردها و پهنه"

 "ای در غرب و جنوب غرب خراسان رضوی.از تصاویر ماهواره

 ای خراسان رضوی:مشترک با شرکت آب منطقه رایزنی جهت اجرای طرح -

های کاشمر، زاد بر سالمت انسان در شهرستانهای زمینارزیابی اثرات آلودگی"

 "شناسی پزشکی.آباد و بردسکن با رویکرد زمینخلیل

های مشترک نامه با سازمان محیط زیست خراسان رضوی در زمینه همکاریانعقاد تفاهم -

 محیطی.-زیست

و با حضور محیطی -اندیشی و سمینارهای مختلف با موضوعات زیستبرگزاری جلسات هم -

ی در سطح ترشیز و گاها های اجرایارگان نمایندگانی از های فعال حوزه محیط زیست وسمن

دانشگاهی در راستای اهداف توسعه های برونبا هدف توسعه مشارکت استان خراسان رضوی

 پایدار و دانشگاه سبز.

 

 



 

 

 

 

 .برنامه ریزی های سازمانی سبز2.2

 .ساختار تشکیالتی 2.2.1

 

 

 

 .هماهنگی و برنامه ریزی2.2.2

 .1398ریزی جهت احداث نیروگاه خورشیدی در سال برنامه  -

 .در مرکز آموزش عالی کاشمر ریزی جهت کاهش مصرف آب، انرژی و موادبرنامه  -

در راستای اهداف  اعضاء هیات علمی مرکز های پژوهشی درون دانشگاهیحمایت از طرح -

 مدیریت سبز.

ان مرکزی آموزش منظر در محل ساختمهت طراحی و اجرای فضای سبز خشكریزی جبرنامه  -

و جذب حداکثری  کاهش مصرف آب محیط زیست، بویژه پایداری عالی کاشمر با رعایت اصول

 .آب باران



 

 

 

زیست و اهداف توسعه پایدار در میان دانشجویان -ریزی جهت اشاعه فرهنگ محیطبرنامه  -

-زیست ها و سمینارهای مختلفوسیله برگزاری کارگاهبهمرکز و در سطح منطقه ترشیز 

 دانشجویی دانشگاه سبز. و ایجاد کمپین محیطی

 ریزی جهت ایجاد انجمن دانشجویی سبز.برنامه -

 مشترک با سازمان محیط زیست کاشمر: جهت اجرای طرحرایزنی  -

ه گردوخاک با استفادهای بندی تراکم نسبی غبار در طوفانمنشایابی ریزگردها و پهنه"

 "ای در غرب و جنوب غرب خراسان رضوی.از تصاویر ماهواره

 ای خراسان رضوی:مشترک با شرکت آب منطقه رایزنی جهت اجرای طرح-

های کاشمر، زاد بر سالمت انسان در شهرستانهای زمینارزیابی اثرات آلودگی"

 "شناسی پزشکی.آباد و بردسکن با رویکرد زمینخلیل

در جهت نجات بزرگترین بادامستان دیم کشور )کوهسرخ( به همت مرکز  برگزاری نشست -

 آموزش عالی کاشمر.

های منطقه ها و چالشتوسعه پایدار با رویکرد فرصت"ریزی جهت برگزاری همایش ملی برنامه -

 ."ترشیز

 

 

 مدیریت آموزش و پژوهشی -2

 .آموزش و پژوهش سبز3.1

 :های تجدیدپذیرانرژیهای پژوهشی در زمینه طرح

از نوع ساوونیوس جهت استحصال انرژی الکتریکی  (VAWTساخت توربین بادی محور عمودی )"

 "ها در بلوار سید مرتضی.از انرژی بادی ناشی از حرکت اتومبیل



 

 

 

 :محیطی-زیست های پژوهشیطرح

 مشترک با سازمان محیط زیست کاشمر: طرح  -

 "گناباد. هنگامتامین آب پایدار برای شرب حیات وحش در منطقه حفاظت شده "

 طرح مشترک با شهرداری کاشمر:  -

های مطالعاتی استقرار الگوی مدیریت مشارکتی و یکپارچه منابع و مصارف آب در محدوده"

 "کاشمر و بردسکن.

 مشترک با سازمان محیط زیست کاشمر: رایزنی جهت اجرای طرح -

های گردوخاک با استفاده از تصاویر بندی تراکم نسبی غبار در طوفانمنشایابی ریزگردها و پهنه"

 "ای در غرب و جنوب غرب خراسان رضوی.ماهواره

 ای خراسان رضوی:مشترک با شرکت آب منطقه رایزنی جهت اجرای طرح -

آباد و ای کاشمر، خلیلهزاد بر سالمت انسان در شهرستانهای زمینارزیابی اثرات آلودگی"

 "شناسی پزشکی.بردسکن با رویکرد زمین

 

 فرهنگی:-های آموزشیبرنامه

زیست و اهداف توسعه پایدار در میان دانشجویان -ریزی جهت اشاعه فرهنگ محیطبرنامه  -

طی محی-ها و سمینارهای مختلف زیستوسیله برگزاری کارگاهمرکز و در سطح منطقه ترشیز به

 دانشجویی دانشگاه سبز. کمپینو ایجاد 

 ریزی جهت ایجاد انجمن دانشجویی سبز.برنامه -

های کاهش مصرف انرژی و ریزی جهت آموزش کارکنان آشپرخانه جهت یادگیری روشبرنامه -

 آب.

 های هشدار در خصوص کاهش مصرف انرژی در اتاق کارکنان و اعضای هیات علمی.نصب اعالن -



 

 

 

 

های هشدار در خصوص کاهش مصرف انرژی در اتاق کارکنان و اعضای هیات علمی، : نصب اعالن17شکل 

 مرکز آموزش عالی کاشمر.

های آشپزخانه، آبدارخانه و تاسیسات بر اساس تهیه دستورالعمل کاهش مصرف انرژی در بخش -

 های اشارهچك لیست استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست و نظارت بر اجرای آن توسط حوزه

 شده.

های اخبار و اطالعیه"ایجاد بخش مدیریت سبز در سایت مرکز آموزش عالی کاشمر و قرار دادن  -

های سبز شامل اخبار مربوط به در سایت مرکز. بخش اخبار و اطالعیه "مصوبات سبز"و  "سبز

رویدادهای سبز در مرکز و سایر موسسات آموزش عالی است. بخش مصوبات سبز شامل 

 باشد.های مدیریت سبز و همچنین مصوبات شورای راهبری مدیریت سبز میدستورالعمل

 

های آشپزخانه و تاسیسات، اختصاص بخشی از سایت جهت قرار دادن های انرژی در بخشلیست: چك18شکل 

 اخبار سبز، مرکز آموزش عالی کاشمر.



 

 

 

  ها:همایش

زیست شهرستان کاشمر و سمن  برگزاری نمایشگاه عکس محیط زیست با همکاری اداره محیط -

مدیریت سبز دانشگاه در راستای فرهنگ سازی و حرکت در ذیل شعار دانشگاه  زادسرو ترشیز:

-اقدام به برپایی نمایشگاه زیست 1397-1398سبز، همزمان با شروع سال تحصیلی جدید 

ه از تاریخ در محل مرکز آموزش عالی کاشمر نمود. نمایشگا "از عرش تا فرش"محیطی با عنوان 

آغاز به کار کرده و به مدت یك هفته در محل کتابخانه مرکز دایر جهت بازدید  1397سوم مهر 

عموم دائر بود. در این نمایشگاه که با همکاری اداره محیط زیست شهرستان کاشمر و موسسه 

گان اثر از دنیای حیوانات و پرند 30محیطی زادسرو ترشیز برگزار شد، در مجموع حدود -زیست

بومی منطقه ترشیز و همچنین تصاویری از چالش های زیست محیطی در اقصی نقاط استان 

خراسان رضوی جهت بازدید کلیه عالقه مندان به موضوعات زیست محیطی در معرض نمایش 

گذاشته شد. در روز اول نمایشگاه جناب آقای دکتر معماریان رئیس  مرکز آموزش عالی، جناب 

ور رئیس اداره محیط زیست شهرستان کاشمر و جمعی از اساتید و آقای مهندس جمعه پ

 دانشجویان از نمایشگاه بازدید به عمل آوردند. 

 

 

 

 . 1397آموزش عالی کاشمر، مهرماه  ، مرکز"از عرش تا فرش": نمایشگاه عکس محیط زیست  19شکل                     

 



 

 

 

 ها و مراکز آموزشی منطقه ترشیز:دانشگاهاندیشی مدیریت سبز در برگزاری جلسه هم -

محیطی در -ا توجه به رویکرد مرکز آموزش عالی کاشمر  که کمك به حل معضالت زیستب

منطقه است و ضرورت حرکت یکپارچه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در جهت اهداف عالی 

اندیشی مدیریت سبز در دانشگاه توسعه پایدار، مرکز آموزش عالی کاشمر اقدام به برگزاری جلسه هم

ها نمود. این جلسه با حضور مهندس همتی مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، 

جمعی از مسئولین اجرایی رده باالی منطقه ترشیز، روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 

از دستاوردهای زار شد. برگ "زاد سرو ترشیز"منطقه ترشیز و همچنین مسئولین سازمان مردم نهاد 

این جلسه امضای تفاهم نامه همکاری میان مرکز آموزش عالی کاشمر و اداره محیط زیست خراسان 

 رضوی است.

 

ها و مراکز آموزشی منطقه ترشیز، مرکز آموزش عالی کاشمر، اندیشی مدیریت سبز در دانشگاه: جلسه هم20شکل 

 .1397مهر 

 

 

 



 

 

 

 ."بزرگترین بادامستان دیم کشور )کوهسرخ(نجات "برگزاری نشت  -

سال خشکسالی و از بین رفتن بخش زیادی از بزرگترین بادامستان دیم کشوردر  18ا وجود ب

بخش کوهسرخ، مرکز آموزش عالی کاشمر با دعوت از کارشناسان، پژوهشگران و نخبگان این 

 .ان اقدام کردحوزه از سراسر کشور برای ارائه راه حل، جهت نجات این بادامست

در این نشست یك روزه که کارشناسان و مسئوالنی از وزارت ، اداره کل جهاد کشاورزی و 

همچنین ادارات شهرستان کاشمر حضور داشتند رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر به وضعیت 

در ادامه معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی  .موجود این بادامستان اشاره کرد

های سطوح آبگیر ایران، مشاور مدیر کل خراسان رضوی، عضو هیئت مدیره انجمن علمی سیستم

منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی، رئیس بخش فیزیولوژی درختان میوه معتدله و عضو 

های معتدله و سردسیری موسسه تحقیقات باغبانی کشور، فرماندار هیات علمی پژوهشکده میوه

کشاورزی کاشمر و همچنین دکتر گنجی مقدم عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و ، مدیر جهاد 

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی به بیان راهکارهای الزم درراستای نجات 

 .بادامستان دیم کوهسرخ پرداختند

 

 ، مرکز آموزش عالی کاشمر."نجات بزرگترین بادامستان دیم کشور )کوهسرخ("نشت : 21شکل 

 

در راستای توجه خاص به مشکالت ناشی "تاالن "آئین اکران خصوصی مستندبرگزاری  -

از کمبود آب و استفاده نادرست از منابع آبی کشور، با همکاری سازمان جمعیت ناجیان آب 



 

 

 

راسان رضوی و اداره محیط زیست شهرستان کاشمر در سالن همایش دکتر مسیح خ

 :مررکز آموزش عالی کاشمدانشوری 

در نشست تخصصی پایان این آئین که روسا و کارشناسان ادارات مختلف شهرستان از جمله 

جهاد کشاورزی ،آبفای) شهری ،روستائی(، منابع طبیعی،محیط زیست، سمن ها، عالقمندان 

محیط زیست و نیز اعضای هیات علمی و دانشجویان مرکز آموزش علمی کاشمر حضور داشتند، 

و مدیریت این بحران در منطقه ترشیز مورد بحث و بررسی قرار آب مسائل مرتبط با بحران 

تاکید برفعالیت هرچه بیشتر سازمان جمعیت ناجیان آب شهرستان کاشمر با کمك و   گرفت

هم افزایی همه ادارات و سازمان های مرتبط به محوریت مرکز آموزش عالی کاشمر از جمله 

 .خته شدمسائلی بود که در پایان نشست به آن پردا

 

 ، مرکز آموزش عالی کاشمر."تاالن": اکران خصوصی مستند 22شکل 

 

 گردی با همکاری سمن زادسرو ترشیز:برگزاری تور نیمروزه طبیعت -

 برگزاری به اقدام ترشیز زادسرو محیطی-زیست موسسه همکاری با کاشمر عالی آموزش مرکز

 از. است کرده7/3/1397 تاریخ در ها رودخانه از حفاظت موضوع با گردی طبیعت نیمروزه تور

 محیطی-زیست موسسه با عالی اموزش مرکز دانشجویان آشنایی به توان می شده انجام اقدامات



 

 

 

-زیست های زمینه در فعال دانشجویان میان از مذکور موسسه عضوگیری و ترشیز زادسرو

 جاده مسیر در کاشمر آب های سرچشمه با دانشجویان همچنین. کرد اشاره کرد محیطی

 .کردند اقدام مذکور منطقه پاکسازی به و شده آشنا ریوش-کاشمر

 

 

 برگزاری تور نیمروزه طبیعت گردی، مرکز آموزش عالی کاشمر. :23شکل 

 

  



 

 

 نتایج اقدامات 
 

 نتایج اقدامات استفاده از انرژی های تجدید پذیر  

 شهری برق مصرف در درصد 100 ،با پروژکتورهای خورشیدی وات 50پروژکتورهای پرمصرف  جایگزینی با -

 جویی شده است.صرفه رمرکز آموزش عالی کاشم جهت روشنایی قسمتی از محوطه

 نتایج اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی  -2

وات  100های پرمصرف با جایگزینی المپ ها و اداریساختمان کالس درصدی در مصرف برق 64جویی صرفه  -

 وات. 36مصرف های کمالمپبا 

 .LEDهای وات با المپ 36مصرف های کممپینی الصدی مصرف برق سالن همایش با جایگزدر 80کاهش   -

وات با  200درصدی مصرف برق جهت روشنایی بخشی از محوطه مرکز با جایگزینی پروژکتورهای  75کاهش   -

SMD. 

 وتورخانه.بندی کامل مدرصدی مصرف گاز با عایق 60کاهش  -

 



 

 

 

 نتایج اقدامات مدیریت مصرف آب و پساب  -3

باشد که جهت های فضای سبز و آشپزخانه میبیشترین مصرف آب در مرکز آموزش عالی کاشمر در بخش -

 مدیریت بهتر از کنتور حجمی جهت پایش میزان مصرف آب استفاده گردید.

درصد در مصرف  30ای به میزان نوین آبیاری قطرههای های آبیاری از سیستم سنتی به سامانهبا اصالح روش -

  گردید.جویی آب صرفه

ریزی آبیاری )میزان و مدت آبیاری( و انجام آبیاری شبانه )کاهش تبخیر از سطح خاک( به میزان با اصالح برنامه -

 جویی شد. درصد در مصرف آب صرفه 20

های بهینه و آموزش روشخرید تجهیزات جدید در آشپزخانه شامل جت آب، شیر یکطرفه، سینك دو لگن با  -

 جویی گردید.درصد در مصرف آب صرفه 40مصرف آب به پرسنل آشپزخانه حدود 

درصد در مصرف  40تا  30، به میزان )بید، زیتون و سنجد( آب طلبکم بومی با حذف چمن و کاشت گیاهان -

   جویی گردید. آب صرفه

 نتایج اقدامات مدیریت منابع و پسماند -4

 درصدی مصرف کاغذ با اقدامات انجام گرفته در جهت مدیریت مصرف کاغذ. 50کاهش  -

 ه: مدیریت مصرف پسماند آشپزخان -

 .شودداری قرار داده میدر اختیار حامیان حیوانات و شهر ضایعات غیرقابل استفاده آشپزخانها(     

ب به صفر رسیده و به این ترتی سرویس مرکز  توسط افزایش بهبود کیفیت غذا میزان غذای اضافه در سلف( 2   

 آشپزخانه مدیریت شده است.  اضافه غذای

 


