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مقدمه
ميزان باالی مصرف انرژی ،تشديد روند انتشار گازهای آالينده و از بين رفتن منابع طبيعي از هزينههای سنگين
محيط زيستي است که با اتخاذ سياستهای درست در حوزه برنامهريزی و حفظ محيطزيست قابل مديريت است.
اين نگرش در اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران به عنوان يک وظيفه عمومي جهت حفظ محيط
زيست گنجانده شده است .ماده 190قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمي ايران ،سياستهای اقتصاد مقاومتي
مقام معظم رهبری در حوزه بهينهسازی مصرف انرژی و مديريت سبز ،ماده 20از فصل پنجم قانون اصالح الگوی
مصرف انرژی و ماده (ز) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمي ايران درجهت اجرای اصل مذکور ابالغ
شده است.
از طرفي باتوجه به تعداد قابل توجه پروژههای در دست طراحي و احداث مدارس ،داليلي نظير کم توجهي به
مالحظات اقليمي و محيط زيستي ،عدم بهرهگيری تجهيزات کنترل کننده مصرف انرژی و لوازم کم مصرف ،ساالنه
هزينههای غيرقابل توجيه و غيرمفيدی صرف حاملهای انرژی ميشود که بهينه سازی و تعديل آن ها در جهت
هماهنگي با اهداف مديريت سبز نياز به برنامه ريزی و تدوين دستورالعمل اجرايي دارد.
با عنايت به اينکه فضاهای آموزشي با ارائه دانش بر تربيت نسلهای آينده اثرگذار هستند ،بديهي است که مسير دست
يافتن به يک "جامعه سبز و پايدار" از دروازه های اجتناب ناپذير "مدارس سبز" و "خانواده سبز" ممکن ميگردد.
مدرسه سبز فضايي است که در آن تمامي اعضای جامعه مخاطب آن متشکل از آموزگاران ،دانشآموزان و اولياء به
کسب آموزش و مهارتهای محيط زيستي مبادرت ميکنند و در طراحي ،ساخت و بهره برداری از آن تمامي ضوابط
و استانداردهای محيط زيستي لحاظ شده است.
هدف مدارس سبز آن است که در حفاظت و مديريت کارآمد منابع محيط زيست و گسترش فرهنگ آن در فعاليت-
های کاربران و انتقال اين آگاهي به ارزشهای اجتماعي در سطح کشور موفق باشند .بنابراين پايداری مدارس و ايجاد
مدارس سبز هم جنبههای عملياتي درون مدرسه ای ،چون افزايش فضاهای سبز متناسب با شرايط محيطي ،استفاده
از انرژیهای تجديدپذير ،مديريت انرژی ،مديريت مواد مصرفي و پسماندها ،بازيافت ،مديريت بهينه آب ،پساب و حمل
و نقل را در بر ميگيرد و هم جنبه های نظری آموزش و پرورش دانش آموزان و اوليا آنها به همراه تعميم اين اصول به
جامعه را مدنظر قرار مي دهد.
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رهنمودهای حاضر به منظور دستيابي به اهداف مدرسه سبز و همسوسازی برنامهريزیها در بخش طراحي و ساخت
فضاهای آموزشي با رويکرد مديريت سبز تهيه شده است.

شاخصهای مدرسه سبز
در راستای تهيه و تدوين برنامه ی اجرايي مديريت سبز در طراحي و ساخت فضاهای آموزشي مهمترين شاخصهای
مورد نياز در چندين حوزه اصلي شامل طراحي معماری ساختمان سبز ،مديريت انرژی ،مديريت آب و پساب ،بهره-
گيری از انرژیهای تجديد پذير ،مديريت پسماند ،کنترل آلودگي صوتي ،حمل و نقل و ترويج فرهنگ و تقويت
مسئوليتهای اجتماعي در حوزه محيط زيست مي باشد.

 )1طراحی معماری ساختمان سبز
 مکانيابي مناسب سايت (حفظ ارزش های اکولوژيکي سايت ،توجه به شرايط حمل و نقل عمومي و)...؛
 جهتگيری ،انتخاب فرم و سازمان دهي پالن ساختمان مطابق با نوع اقليم؛
 سازوکارهای مناسب تهويه طبيعي در صورت نياز (استفاده از تهويه دوطرفه ،دودکش خورشيدی و ...با
توجه به اقليم)؛
 رعايت توصيهها و تاکيدات مبحث  19مقررات ملي ساختمان (جهتگيری ساختمان ،حجم و فرم کلي
ساختمان ،جانمايي فضاهای داخلي ،عايقکاری و جزئيات اجرايي ،جدارههای نورگذر ،طراحي سايبان،
اينرسي حرارتي و تهويه طبيعي)؛
 استفاده از راهکارهای اقليمي غير فعال در طراحي (زمين پناهي ،پوشش گياهي ،بادخان ،بادگير و)...؛
 استفاده از بام سبز و ديوار سبز؛
 استفاده از نمای دوجداره؛
 استفاده از ديوار خورشيدی (ديوار ترومب)؛
 استفاده از سايبان مشبک بر روی پنجرهها ،لوورهای داخلي متحرک ،کرکره ها و شيشه های مشجر جهت
کاهش خيرگي و جذب گرما؛
 انتخاب اندازه و جهت سطوح نورگذر ساختمان مطابق با نوع اقليم؛
2

رهنمودهای مدیریت سبز در فضاهای آموزشی ،تربیتی و ورزشی

تج
سازمان نوسازي ،توسعه و هيز مدارس كشور

 استفاده از شيشههای کمگسيل 1برای ساختمانهای جديد و پوششهای نوين برای تبديل شيشههای
معمولي به شيشههای کمگسيل؛
 سازماندهي پالن و چيدمان مناسب فضاهای داخلي به منظور بهرهگيری حداکثری از نور روز جهت تامين
روشنايي مورد نياز کالس ها و ساير فضاها؛
 استفاده از نورگيرهای سقفي و آتريومهای مرکزی؛
 استفاده از قفسههای نوری 2در کالسهای رو به جنوب و نورگيرهای لولهای 3در کالسهای رو به شمال؛
 طراحي داخلي ،مبلمان ،استفاده از مواد تجديد پذير در مبلمان ،استفاده از رنگها و عايق های نانو دررنگ
آميزی محيط داخلي با توجه به شرايط اقليمي و استفاده از رنگهای روشن جهت افزايش سطح بازدهي
روشنايي؛
 سبزينگي و طراحي فضای سبز متناسب با اقليم در مجاورت ساختمان و استفاده از پوشش گياهي از نوع
گياهان بومي (کاشت درختان خزان پذير به منظور استفاده از تابش آفتاب در ماه های سرد و بهرهگيری از
سايه در ماههای گرم ،درختان هميشه سبز به منظور مسدود کردن مسير بادهای نامناسب و)...؛
 بهرهگيری از اصول معماری اسالمي ايراني و دانش معماری بومي در طراحي و اجرا؛
 استفاده از مصالح جايگزين بتن و آسفالت برای کفسازی حياط مدرسه؛
 استفاده از حياط های کوچک و سبز در مجاورت کالسها؛
 استفاده از سيستمهای سازهای نوين با رويکرد مديريت سبز؛
 ديگر مواردی از اين قبيل که به تصويب شورای راهبری مديريت سبز استان ميرسد.

 )2مدیریت انرژی
الف) تاسیسات الکتریکی

 استفاده از سيستمهای مديريت هوشمند ساختمان ( )BMSدر ساختمان های بيش از  4000مترمربع
(مانند مجتمعهای آموزشي ،تربيتي و ورزشي جديداالحداث)؛

Low-E
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 استفاده از شيوههای نوين در طراحي تاسيسات الکتريکي جهت هوشمند سازی فضاهای آموزشي ،تربيتي و
ورزشي ،ترجيحاً تحت توپولوژی استاندارد ( KNXمدارس جديداالحداث و با زير بنای کمتر از  4000متر
مربع)؛
 استفاده از سيستمهای کنترل هوشمند موتورخانه؛
 محاسبه و طراحي دقيق سيستم روشنايي و انتخاب صحيح چراغ های روشنايي متناسب با نوع کاربری
هرفضا (استفاده از چراغهای استاندارد با بهرهی نوری باال و دارای المپ های پربازده مانند انواع  LEDها به
جای چراغ های قديمي با المپهای رشتهای التهابي و گازی و غيره)؛
 استفاده از لوازم کنترل روشنايي (تايمر ،ديمر ،سنسورهای حضور و حرکتي ،فتوسل و ساعت نجومي
روشنايي و)...؛
 در نظر گرفتن تمهيدات الزم جهت تعبيه درهای اتوماتيک؛
 استفاده از کابل های مسي و متناسب با ميزان مصرف به جای کابلهای آلومينيومي؛
 نصب و تعبيه بانک خازن جهت کاهش توان راکتيو؛
 استفاده از لوازم و تجهيزات برقي با برچسب انرژی دارای رده های باال؛
 انتخاب مناسب موتور و سيستم نيرو محرکه ی آسانسورها و استفاده از سيستم ( VVVFاينورتر)؛
 سفارشي کردن فراخوان های آسانسور متناسب با نوع کاربری و رفت و آمد های ساختمان؛
 کنترل سيستم های روشنايي ،تهويه ،صوت و ...داخل کابين آسانسورها؛
 انجام مميزی ميزان مصرف برق به صورت ساالنه؛
 ديگر مواردی از اين قبيل که به تصويب شورای راهبری مديريت سبز استان ميرسد.

ب) تاسیسات مکانیکی

 عايقکاری سيستمهای تاسيساتي با استفاده از عايقهای نوين ( مانند االستومری و)...؛
 استفاده از سيستمهای منطقه ای گرمايشي راندمان باالی گازسوز (بخاری های هرمتيک هوشمند)؛
 استفاده از لولههای پليمری با ضريب زبری کم جهت کاهش مصرف انرژی در سيستمهای انتقال سيال؛
 استفاده از سختيگيرهای مناسب (مانند سختيگيرهای راديويي و)...؛
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 استفاده از شيرهای باالنسينگ جهت توزيع متناسب سيال در سيستمهای گرمايش وسرمايش؛
 استفاده از سيستمهای تابشي گازی صنعتي جهت سالنها و کارگاهها؛
 استفاده از هواکشهای دمپر دار جهت کنترل هوا و کاهش مصرف انرژی؛
 استفاده از تجهيزات نوين ،کم مصرف و راندمان باالی تاسيسات (مانند:کولرهای گازی اينورتر ،مشعلهای
کم مصرف ،ديگ های چگالشي ،رادياتورهای با راندمان باال ،پمپهای با مصرف انرژی کم و)...؛
 استفاده از سيستمهای CHPو  CCHPجهت تامين سرمايش،گرمايش و توليد برق؛
 استفاده از سامانههای زمين گرمايي برای سرمايش و گرمايش فضاهای آموزشي در اقليمهای مرطوب؛
 استفاده از کنترلهای محيطي ومرکزی جهت تنظيم دمای آسايش حرارتي وکاهش مصرف انرژی؛
 استفاده از سيستمهای حرارتي با منبع انبساط بسته جهت کاهش مصرف انرژی؛
 استفاده از پمپهای دورمتغيير جهت تنظيم دقيق دبي و کاهش مصرف انرژی؛
 اجرای سيستم گرمايش از کف (مخصوصا برای مدارس شبانه روزی و خوابگاهها در اقليمهای سرد)؛
 استفاده از پرده هوا در ورودیها؛
 انجام مميزی انرژی به صورت ساالنه؛
 ايجاد سايبان يا استفاده از پوشش عايق حرارتي مناسب برای تاسيسات سرمايشي نظير کولرهای آبي و...؛
 استفاده از مسدود کننده دريچهها؛
 استفاده از سيستم تامين هوای تازه منطقه ای و مرکزی برای کالسها (مبدلهای هوا به هوا)؛
 استفاده از سيستم های جاروی رباتيک استخر ها و کاهش مصرف انرژی وآب؛
 استفاده از گازهای ترکيبي جديد (مانند گازهای  R410, R407و  )....به جای گازهای تک عنصری يا کلردار
(مانند گازهای  R134, R22و  )...در سيستمهای تبريد جهت کاهش مصرف انرژی و کاهش گازهای
گلخانهای و حفاظت بهتر از محيط زيست؛
 استفاده از بام انعکاس دهنده (بام خنک)4؛
 شبيه سازی ساختمان به منظور بررسي ميزان مصرف انرژی و مقايسه با شاخص های استاندارد؛

Cool Roof
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 استفاده از استانداردهای موجود در زمينه طراحي تاسيسات ( Sections 4 through 7 of ASHRAE

)Standard 62.1-2007؛
 استفاده از سيستم کنترلي  CO2به منظور تامين کيفيت هوا در فضاهای آموزشي؛
 استفاده از بانک ذخيره سرما و گرما در زمانهای اوج مصرف5؛
 ديگر مواردی از اين قبيل که به تصويب شورای راهبری مديريت سبز استان ميرسد.

 )3بهره گیری از فناوریهای پاک و انرژیهای تجدید پذیر
 استفاده از انرژی خورشيدی به وسيله سامانههای فتوولتائيک و آبگرمکنهای خورشيدی؛
 استفاده از انرژی باد به وسيله انواع توربينهای بادی؛
 استفاده از انرژی زمين گرمايي؛
 استفاده از آب شيرين کن خورشيدی در مدارس شبانه روزی؛
 ديگر مواردی از اين قبيل که به تصويب شورای راهبری مديريت سبز استان مي رسد.

 )4مدیریت آب و پساب
 استفاده از شيرهای مخلوط اهرمي ،ضربهای و اتوماتيک جهت سرويسهای بهداشتي و روشوييها؛
 استفاده از آب خاکستری جهت آبياری فضای سبز؛
 ايجاد تمهيدات استفاده از آب خاکستری جهت تامين آب فالش تانکها؛
 کاشت گياهان با مصرف آب کم و سازگار با محيطهای کم آب در فضای سبز جايگزين چمن؛
 نصب سيستم خودکار آبپاشي با استفاده از روشهای مدرن (مانند آبياری باراني ،قطرهای و...؛
 نصب تجهيزات کاهنده ی آب مصرفي؛
 جداسازی آب شرب و غير شرب؛
 فراهم آوردن شرايط مناسب برای کارکرد طبيعي چرخه آب در طراحي محيط و فضای سبز؛
 ديگر مواردی از اين قبيل که به تصويب شورای راهبری مديريت سبز استان ميرسد.

Heat Bank & Cool Bank
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 )5مدیریت منابع ،مصالح و پسماند
 رعايت مالحظات مبحث  21 ،12 ، 5و  22مقررات ملي ساختمان؛
 رعايت  HSEدر مراحل طراحي ،حين عمليات ساخت و زمان بهره برداری؛
 انتخاب درست مواد و مصالح با توجه به قابليت بازيافت و سرعت تجديدپذيری باال؛
 کاهش تاثيرات نامطلوب زيست محيطي ناشي از تخريب و احداث (مانند جلوگيری از آلودگي هوا توسط
جابجا شدن خاک يا آلودگي در اثر وجود آبهای سطحي و غيره)؛
 انتخاب مصالح با توجه به انرژی نهفته به کاررفته؛
 استفاده از مصالح با مواد اوليه سازگار با محيط زيست؛
 مديريت نخاله های ساختماني؛
 توجه به ذخيره آنچه قابل بازيافت است؛
 استفاده از مصالح بومي به منظور کاهش نياز به حمل و نقل و در نتيجه کاهش مصرف انرژی و آلودگي
محيط زيست؛
 جداسازی زبالهها در محلهای مناسب به صورت جداگانه (زباله خشک مثل کاغذ ،شيشه و غيره و زبالهتر)؛
 استفاده از سطلهای زباله بازيافت با شکل و رنگ مختلف برای زبالههای متفاوت ،جهت آموزش و ترغيب
کودکان به توجه به مسائل زيست محيطي در داخل ساختمان و محوطه؛
 کاهش مواد و مصالح ساختماني دور ريز و استفاده مجدد از آنها (مانند آجر ،بتن ،پالستيک ،شيشه ،چوب و
غيره)؛
 ديگر مواردی از اين قبيل که به تصويب شورای راهبری مديريت سبز استان ميرسد.

 )6کنترل آلودگی صوتی
 رعايت مبحث  18مقررات ملي ساختمان؛
 رعايت شدت آلودگي صوتي استاندارد به منظور عدم تاثير پذيری فعاليتهای معلم و دانش آموز (رعايت
دسي بل صدای  45برای فضاهای آموزشي مربوط به عملکرد سيستمهای تاسيساتي)؛
 استفاده از مصالح با جذب نويز باال در پوشش داخلي کالسها؛
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سازمان نوسازي ،توسعه و هيز مدارس كشور

 ديگر مواردی از اين قبيل که به تصويب شورای راهبری مديريت سبز استان مي رسد.
 )7حمل و نقل
 اجرای سياست های تشويقي به منظور ترغيب کارکنان ،معلمان و دانش آموزان به استفاده از وسايل حمل و
نقل عمومي و دوچرخه؛
 در نظر گرفتن فضای الزم جهت پارکينگ دوچرخه؛
 وجود پارکينگ در نزديکي مدارس برای جلوگيری از ترافيک؛
 ديگر مواردی از اين قبيل که به تصويب شورای راهبری مديريت سبز استان مي رسد.

 )8ترویج فرهنگ و تقویت مسئولیتهای اجتماعی نسبت به حفظ محیط زیست
الزم است شورای راهبری مديريت سبز استان با همکاری ادارات کل آموزش و پرورش ،اقداماتي تشويقي به منظور
گسترش فرهنگ صرفه جويي آب و انرژی و حفظ محيط زيست ميان کارکنان و دانش آموزان مدارس انجام دهد.
اقدامات ذيل در اين راستا پيشنهاد ميگردد:
 استفاده از اشخا ص صاحب صالحيت و آموزش ديده در مدارس برای کنترل مصرف ،مونيتورينگ ،آموزش و
ارتباط با سازمانهای ذیصالح؛
 ارائه دستورالعمل مديريت سبز به بهره برداران جهت مشارکت؛
 پيش بيني و برگزاری دورههای آموزشي متناسب با مديريت سبز برای کليه دانشآموزان ،اوليا ،کارکنان،
معلمين ،مهندسين و پيمانکاران؛
 ارتقای آگاهيهای عمومي از طريق فرهنگسازی و آموزش عمومي با استفاده از مراکز و موسسات آموزشي؛
 استفاده از ظرفيت رسانه ملي و شبکه آموزش سيما؛
 برگزاری همايش ها و جشنوارههای مرتبط؛
 برگزاری جلسات و نشستهای توجيهي تخصصي؛
 تهيه محتوای الکترونيکي ،فيلم آموزشي و سامانه تصويری اينترنتي ) (IPTVو بروشور؛
 استفاده از ظرفيت فضای مجازی (سايت های اينترنتي ،پيام رسانهای مجازی و)...؛
 ديگر مواردی از اين قبيل که به تصويب شورای راهبری مديريت سبز استان مي رسد.
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