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 Abstract     چکیده

زیست، اقتصاد و سالمت صنعت ساخت و ساز تاثیر عمیقی بر روی محیط

های عمومی پیرامون تاثیر صنعت ساخت و ساز بر عمومی دارد. دغدغه

باعث تمرکز تغییرات اقلیم جهانی، مصرف منابع انرژی و سالمت مردم، 

 شدهطراحی پایدار و اجرای ساختمان سبز  بر محققان و عوامل اجرایی

به منظور طراحی و اجرای صحیح ساختمان سبز الزم است تا  است.داده

عواملی که ممکن است مانع پیشرفت و حتی موفقیت پروژه هستند شناسایی 

مفهوم شده و پاسخی مناسب جهت رویارویی با این موانع اتخاذ گردد. 

این نیاز اخیرا معرفی گردیده است، بنابراین در کشور ایران ساختمان سبز 

سایی خطرها بخصوص با توجه شناگردد. چرا که ش احساس میبیش از پی

های سبز در ایران بسیار کم است کمک که تجربه اجرایی ساختمانبه این

ترین پژوهش حاضر، شناسایی مهمهدف  شایانی در اجرای آن خواهد نمود.

های مرتبط با بخش مصالح ساختمان سبز است. در ابتدا با موانع و ریسک

ها و موانع شناسایی گردیده و در ادامه های پیشین ریسکاستفاده از پژوهش

 وجوهحیات پروژه و همچنین بندی موانع با توجه به مراحل چرخهدسته

 پایداری صورت گرفته است. 

 

 

 The construction industry has a profound impact on the 
environment, the economy and public health. Public 
concerns about the impact of the construction industry on 
global climate change, energy consumption and public 
health, causes to researchers and executives focus on 
sustainable design and green building implementation. In 
order to properly design and implement a green building, 
it is necessary to identify the factors that may hinder the 
progress and even success of the project and to adopt an 
appropriate response to address these obstacles. The 
concept of green building is recently introduced in Iran, so 
this need is felt more than ever. Given that very limited 
executive experience of green buildings in Iran risks 
identification can be helpful to GB implementation. The 
aim of the present study is to identify the most important 
barriers and risks related to the green building materials 
sector. At first, using previous researches, risks and 
barriers were identified and then they were classified 
according to the stages of the project life cycle and the 
aspects of sustainability. 
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 مقدمه -١

مشاهده  یو درپ یو عمران یصنعت یبا گسترش سرسام آور پروژه ها

شد که مبادا  یجد ینگران ینآن بشر دچار ا یراجتناب ناپذ یامدهایپ

او برپا  یرناپذ یریس یشتوسعه پرسرعت که به منظور رفاه و آسا ینا

 ترینینانهبدر خودش یاو  یندبرچ یارهس یناز ا یاتح یشده است روز

نگذارد تا  یباق یخاک یکره  ینا یبرا یتیحالت منابع، مصالح و ظرف

حفظ کند.  یفعل ییشرفتهسطح پ ینبشر را در هم یبتواند زندگ

که  یامدهاییمعنا را به همراه دارد. از پ ینا یقاتوسعه دق یداریپا

 یدبه تول توانیسوق داد، م یدارانسان را به سمت مفهوم توسعه پا

 یآلودگ یم،اقل ییراتتغ ین،شدن زمگرم ی،اگلخانه یگازها رویهیب

 یشاشاره نمود. طبق پ یرناپذ یدتجد هاییانرژ رویهی، مصرف بهوا

 یاربس یندهسال آ 100در  یلیفس یسوخت ها گرانیلتحل ینیب

مشکل استفاده از  ینا یروبرو یاز پاسخ ها یکیخواهند شد.  یابکم
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 یانرژ یعبه منا یازکاهش ن یو بطور کل یرپذ یدتجد یها یانرژ

 یینهصرف هز یازمندموارد هم ن ینهم یاست. از طرف یدناپذیرتجد

و چه  یلیفس یهاچه در مصرف سوخت ینهستند. بنابرا یقابل توجه

نکته  یمصرف کردن انرژ ینهبه یرپذ یداز منابع تجد یانرژ ینتام

 یاو  ینرا تضم یبشر یتوسعه  تواندیاست که م یو اساس یدیکل

 کند.  یرپذ یهرا توج قتصادیصرفه ا یحت

 یمصرف انرژ. پر رنگ است ارینقش صنعت ساخت بس نهیزم نیدرا

نهفته صرف شده در  یساختمان از انرژ کی حیاتدر مراحل مختلف 

 بیو تخر یدر دوره ساخت، بهره بردار یمصرف یمصالح تا انرژ نیتام

الزامات  رینظ یالزامات تیامسائل رع نیا یمورد توجه است. تمام

مرکز توجهات قرار داده است. در را در  داریمرتبط با حوزه توسعه پا

کاهش  ایحذف و  یبرا داریپا یمفهوم ساختمان سبز  و طراح جه،ینت

 یساخت و بهره بردار ،یطراح ندیفرا شتریاثرات و انطباق هرچه ب نیا

  .[1]است افتهیتوسعه  یداریپا یها اریساختمان ها با مع

مشخص  یعملکرد یازهاین نیتام"سبز عبارتست از:  ساختمان

 ،یمحل ستمیکردن مزاحمت و بهبود عملکرد اکوس نهیساختمان با کم

ساخت و پس از آن و  نیدر هر دو زمان ح یو جهان یمنطقه ا

 تیریمد ییکردن کارا نهیخدمات با به اتیمشخص کردن دوره ح

مربوط به  یها سکیکردن ر نهیو کم یبهره بردار کردمنابع و عمل

 نیمشخصات ذکر شده تام یتمام . که"ستیز طیسالمت بشر و مح

و  یاجتماع ،یابعاد اقتصاد یعنی داریتوسعه پا یاصل هیکننده سه پا

 .[2]هستند یستیز طیمح

 یها ریاست که در آن متغ یا دهیچیپ ندیساختمان سبز فرآ یطراح

. ردیپذ یرا م ریاز مقاد یگستره ا ریوجود داشته و هر متغ یاریبس

در آن بر  یریگ میمهم است که هر گونه تصم یمرحله به قدر نیا

راه  کیساده،  انیبه ب .[3] دگذار یم ریتاث یداریپا اتیخصوص یرو

و  ی،طراح ریهر متغ یمقدار برا کیبا انتخاب  یحل بصورت اساس

 نیچن نی. بنابراردیگ یشکل م گریکدیآنها با  بیسپس ترک

 یمسئله طراح یرا برا یگسترده ا یطراح یفضا ،یبیترک اتیخصوص

 یتواند شامل صدها و حت یدهد که م یسبز ساختمان نشان م

  .[4] مطرح شده باشد نهیها گز ونیلیم

به نام عدم  یدیچالش جد یو انتخاب در بخش طراح میپس از تصم

صنعت  یکند. در پروژه ها یم انیدر مراحل بعد خود را نما تیقطع

 تیکشد عدم قطع یپروژه را به چالش م تیکه موفق یساخت عامل

به لحاظ  یموفق اریبس یحبوده اند که طرا یاریبس یاست. پروژه ها

 ینیب شیعدم پ لیبدل یدر نظر گرفته شده داشته اند ول دیرواد

مناسب در مواجه با آن  یداشتن پاسخ نیرو و همچن شیخطرات پ

 .[5] و شکست خورده اند افتهیدست ن تیها به موفق

حاصل کرد که خطرات  نانیپروژه اطم کی تیتوان از موفق یم یزمان

مناسب  یشده باشند و پاسخ ییرو و عوامل بازدارنده شناسا شیپ

شود با در نظر گرفتن  یتالش م نیآن ها اتخاذ شود. بنابرا یبرا

ها و  سکیر ران،یموجود در کشور ا طیو شرا یداریپا یارهایمع

نمود. با توجه  ییخطرات مرتبط با مصالح درساختمان سبز را شناسا

مرتبط با مصالح  یها سکیر ییشناسا یعنیبه موضوع عنوان شده 

مهم را به عنوان  نیاز ا یعامل ریز دیساختمان سبز با یدرپروژه ها

قرار داد که در خطرات  یموضوع مورد بررس یو هدف اصل تیاولو

 نیرا دارد. ا یپروژه ساختمان سبز نقش مهم اتیرو در طول ح شیپ

 یپروژه و حت یداریپروژه، پا نهیهزاست که  یلح ساختمانعامل مصا

 نیآن است و باتوجه به ا ریتحت تاث زیپروژه ن یمصرف انرژ  ینگیبه

 ریهستند و تاث یساختمان یپروژه ها یکه مصالح جزو ارکان اصل

پژوهش قصد دارد در انتخاب مصالح در  نیدارند ا جیبر نتا ییبسزا

بتواند با توجه  ، تیساختمان سبز با در نظر گرقتن عدم قطع یطراح

مرتبط با مصالح،   یسکهایور رانیموجود درکشور ا طیبه شرا

 اتخاذ نمود. یمناسب را جهت انتخاب مصالح در فاز طراح یمیتصم

 پیشینه پژوهش -2

  توسعه پایدار -2-١

 میالدی می باشد که 17و  16این ایده مربوط به قرن های  ریشه

کشور پذیرفته  17دراروپا با عنوان مدیریت پایدار جنگل ها در میان 

به  با انتشار کتاب بهار خاموش میالدی کارسون 1962در سال .شد

و  [6]ارتباط میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست اشاره کرد 

میالدی رشد و  1980به همین ترتیب پژوهشگران دیگر نیز تا سال 

میالدی  1980توسعه و عواقب آن را تحلیل کردند تا اینکه در سال 

اتحادیه بین المللی حفظ طبیعت استراتژی حفظ جهان را منتشر 

کرد  و در آن اصطالح توسعه پایدار را عنوان نمود که امروزه به عنوان 

سرانجام در  .[7]مراجع توسعه پایدار شناخته می شود یکی از اولین 

میالدی اتحادیه کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه  1987سال 

گزارشی را با عنوان آینده مشترک ما چاپ کرد که معموال با عنوان 

توسعه پایدار توسعه ای می "نیز شناخته می شود.  گزارش برانتلند

ن ایجاد وقفه در رفع نیاز آیندگان باشد که نیاز های کنونی را بدو

های بعد چهار چوب اصلی . پس از این بیان درسال[8] "برآورد کند

توسعه پایدار با ابعاد محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی شکل گرفت. 

در راستای جهانی شدن و اجرایی شدن مفهوم توسعه پایدار جلسات 

صه بصورت زیر متعددی در نقاط مختلف برگزار شد که بصورت خال

 گردند:بیان می

کنفرانس سازمان ملل در ریو دوژانیرو با عنوان حفظ  1992 سال

زمین که مفهوم توسعه پایدار را یک مفهوم فراگیر بین المللی عنوان 

نمودند. کنوانسیون تغییر آب وهوا در اجالس ریو با هدف تثبیت 

سطحی غلظت گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت های صنعتی در 

سیب های ناشی از تغییرات اقلیمی بر زندگی انسان و حیات آکه از 

کنفرانس سازمان  1997سال  .[9]روی زمین بکاهد تدوین گردید 

ملل در شهر کیوتوی ژاپن، کشورهای توسعه یافته بر اهداف مشخصی 

ای توافق نمودند. در نتیجه توافق جهت کاهش تولید گازهای گلخانه

حاصل گردید. از اهداف  عنوان پروتکل کیوتو چهارچوب کلی تحت

توان به ایجاد ساختار اجرایی مناسب برای تو میوکی اساسی پروتکل

ورهای ضمیمه کشحصول به اهداف کنوانسیون و نیز تقویت تعهدات 

یک کنوانسیون در کاهش انتشار و انتقال کمک های فنی و مالی به 

ثار تغییر آدت متاثر از کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که بش

 .[9]اقلیم هستند، اشاره نمود 

و  ستیز طیمح یحول مسئله یالملل نیمهم ب دادیرو نیآخر

در  میاقل رییسازمان ملل با عنوان تغ 2015نشست سال  داریپاتوسعه

کنفرانس  نیا یجهیبوده است. در نت سیکشور فرانسه و شهر پار

در جهت کاهش اقدامات منجر  سیبا عنوان توافق پار یجهان یتوافق
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 رانیحاصل شد. الزم به ذکر است که کشورمان ا یمیاقل راتییبه تغ

انتشار  زانیاست و ملزم به کاهش م رفتهیتوافق راپذ نیا زین

 نیشده است. ا یالدیم 2020از سال  یطیمح ستیز یهاندهیآال

ه به منظور اقدام در نظر گرفت یاست که هنوز برنامه مناسب یدرحال

- 3و  یاقتصاد-2 یطیمح ستیز– 1سه عامل  یداریپا نشده است.

 یهاهمؤلف میترس یبرا .کندیم بیرا با هم ترک یمت اجتماعالس

روش وجود دارد. نمودار  نینشان دادن ارتباط آنها چند و یداریپا

ارائه گردیده است.  2006در سال  توسط آقای آدامز 1در شکل  وَن

ها وجه اشتراک داشته و وجه در این تعریف هر مولفه با دیگر مولفه

 گردد.ها منجر به پایداری میاشتراک تمامی مولفه

 

 

 

 

 

 

 
 [١0]نمودار ون توسعه پایدار حاصل از وجه اشتراک سه مولفه  ١شکل 

 

 توسعه پایدار و صنعت ساخت -2-2

کشور را  کی یها تیاز فعال یساخت وساز که بخش اعظم صنعت

چرا که بخش  است یداریاپتوجه به مفهوم  ازمندیدهد ن یم لیتشک

. سهم می گیردرا در بر ستیز طیاز اقتصاد و تعامل با مح یقابل توجه

پسماند و مواد زائد، انتشار  داتیتول ،یقابل توجه در مصرف انرژ

بخش ساخت و ساز به  یازمندین منابعو مصرف  یگلخانه ا یگازها

از منظر اجتماعی و اقتصادی،  .ه استرا دو چندان نمود داریتوسعه پا

میلیون نفر به طور  11اظهار نمود که  2006کمیسیون اروپا در سال 

مستقیم در صنعت ساخت و ساز استخدام هستند و این صنعت را 

درصد از کل  7ه بزرگترین کارفرمای صنعتی اروپا اعالم کرد چرا ک

درصد از اشتغال صنعتی در اروپا را به خود اختصاص  28اشتغال و 

میلیارد یورو در بخش  910مبلغی بالغ بر  2003می دهد. در سال 

درصد تولید ناخالص ملی  10ساخت و ساز سرمایه گزاری شده است 

درصد از تشکیل سرمایه ناخالص ثابت را در اروپا شامل می  51.2و 

درصد تولید ناخالص  10ن آمار و ارقام در سطح جهانی حدود شود  ای

به خود  2003درصداشتغال زایی جهان را در سال  7داخلی و 

 .[11]اختصاص داده است 

در مقابل از منظر زیست محیطی، این بخش مسئول مصرف انرژی 

باال، تولید پسماند و مواد زائد، انتشار گازگلخانه ای، آلودگی های 

درونی، آسیب های زیست محیطی و کاهش منابع است. این بیرونی و 

درصد مواد خام را استفاده می  60صنعت در سطح جهانی، حدود 

کند که تبدیل این مواد خام مستلزم مصرف مقادیر باالی انرژی است 

درصد هزینه ی کل انرژی در کشورهای توسعه یافته  50و بنابراین 

 .[12]برای این صنعت پرداخت می شود 

مدیریت یک محیط " شده است: چنین تعریف پایدار این وساز ساخت

برداری مؤثر از منابع طبیعی و اصول پاک و سالم بر اساس بهره

هدف از طراحی ساختمانهای پایدار کاهش آسیب آن بر  ."اکولوژیکی

روی محیط و منابع انرژی و طبیعت است، که شامل قوانین زیر 

محیط  توسعه-2 .تجدیدمنابع غیرقابلکاهش مصرف -1: باشدمی

رسان بر طبیعت در  حذف یا کاهش مصرف مواد آسیب-3. طبیعی

صه ساختمان پایدار را الطور خبنابراین به .سازیصنعت ساختمان

توان اینچنین تعریف نمود: ساختمانی که کمترین ناسازگاری و می

ر با منطقه مغایرت را با محیط طبیعی پیرامون خود و در پهنه وسیعت

 . و جهان دارد

 

 و ساختمان پایدار توسعه پایدار -3-2

از موارد مهم در صنعت ساخت و ساز  یکی یمسکون یها ساختمان

 یگاز گلخانه ا داتیاز تول یبخش اعظم روند که مسئول یبه شمار م

در  پژوهش و خالفیت یالملل نیب یشوراباشند.  یم یو مصرف انرژ

را که در تمام مراحل  داریمربوط به ساختمان پا یژگیهفت وساخت 

 نیآن با متخصص اتیچرخه ح یساخت و ساز و درط ،یطراح

 -1ها عبارتند از: یژگیو نینمودو ا یکند را فهرست بند یم یهمراه

-3 .افتیاستفاده از مصالح قابل باز -2 .ریپذ دیاستفاده از منابع تجد

 در نهیاعمال هز-5 ی.بردن مواد سم نیاز ب-4 .کاهش مصرف منابع

 تیفیک یتمرکز بر رو-7 .ستیز طیحفاظت از مح -6 .اتیچرخه ح

ساختمان  طیمح یدر طراح ازیها بر منابع مورد ن یژگیو نیا .محصول

مصالح و  ،یانرژ ن،یکه شامل زم اتیو اعمال آن بر چرخه ح

تعریف آژانس حفاظت  طبق .[13]. هستنداست اثر گذار  ستمیاکوس

 ردیگ یتعلق ماختاری به س ساختمان پایدار محیط زیست آمریکا

در نظر  اتیدر طول چرخه ح ستیز طیکه در آن منابع کارا و مح

 یاز طراح افتهیبتوان آن ها را نمونه گسترش  دیاند و شاگرفته شده

و  یداریپا ،یاقتصاد ،یطیمح ستیبا تمرکز بر اصول ز کیکالس

 لیبدل کایبار در آمر نینخست یمفهوم برا نیا. دانست کنانسا یراحت

موثرتر و دوست دار  یمصرف انرژ اساختمان ها ب یبه طراح ازین

 .[14] شکل گرفت ستیز طیمح

 ساختمان سبز -4-2

سبز و پایدار درواقع صفاتی هستند که وجود سازگاری با  عناوین

ساختمان را  زیست و ماندگاری در یک موضوع مصنوع، مثالا محیط

در  داریپا کردیتوسعه رو یساختمان سبز در راستا.کنندمشخص می

 یها تیفعال شتریهرچه ب یریانطباق پذ یبخش ساختمان به معنا

و کاهش اثرات مخرب برآن و نقش ساختمان  ستیز طیبا مح یانسان

ها مطرح انسان یزدن به سالمتو صدمه هاندهیآال دیدر تول یکنون

سازگار با  یهانهدف ساختمان سبز احداث ساختما. گرددیم

 نینو یهاسبز از روش یاست. طراح یو حفظ انرژ ستیزطیمح

مختلف  یهانهیبوده و در زم داریتوسعه پا یاست و در راستا یطراح

رو به جلو حرکت  یتکنولوژ یریهمراه با بکارگ رهیمصالح و غ ،یانرژ

که در آن استفاده از  ردیگیتعلق م یواژه به ساختمان نیا .دینمایم

در نظر گرفته  اتیدر طول چرخه ح یطیمحستیمنابع کارا و اثرات ز

 کیکالس یاز طراح افتهیبتوان آن را نمونه گسترش دیاست و شاشده

ساکنان  یو راحت یداریپا ،یاقتصاد ،یطیمح ستیبا تمرکز بر اصول ز

 کایبار در آمر نینخست یساختمان سبز برا مفهوم .[15] دانست
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موثرتر و دوستدار  یها با مصرف انرژساختمان یبه طراح ازین لیبدل

ساختمان سبز  گرید یفیشکل گرفته است. در تعر ستیزطیمح

ها را در ها و عملمهارت ها،کیمانند تکن هاهیاز آرا یعیمجموعه وس

ساختمان بر  یمنف راتیتاث دتا بتوان دهدیقرار م گریکدیکنار 

 .انسان را کاهش دهد یو سالمت ستیزطیمح

باشد: استفاده  یها م کیاز تکن یادیز واردساختمان سبز شامل م کی

 یجمع آور یسبز، مخزن ها یسقف ها ر،یپذ دیتجد یها یاز انرژ

و... که همه  نییپا یگذار ریو تاث یحرارت بیآب باران، مصالح با ضر

 یباشند و بسته به نواح یم ستیز طیو همه با هدف کاهش اثر بر مح

 یطراح .[16]کنند  یم انیمختلف هر کدام نقش پر رنگ خود را نما

شود.  یمنظور از آن استفاده م نیباشد که بد یم یواژه ا داریپا

کاهش مصرف  اهمیت دارد داریپا یکه در طراح یدینقطه کل نیچند

 یاستفاده از انرژ نیساختمان و همچن ستمیس یساز نهیبه ،یانرژ

 یمتعدد یها ییباشد. استاندارد ها و راهنما یم ریپذ دیتجد یها

 ریشده اند نظ جادیسبز ا یساختمان ها یابیو ارز یابیجهت دست

LEED ،BREAAM ،CASBEE اند.و سایر تدوین شده  

 موارد مورد ارزیابی در ساختمان سبز -4-2-١

به اهداف  یابیدست یساختمان سبز در پ یاستانداردها یبه طور کل

موارد زیر را مورد ارزیابی  از این رو  و انددهیوضع گرد داریپاتوسعه

 :قرار می دهند

 .هیساخت و ارزش سرما یها نهیکاهش هز .1
 مواد زاید و ضایعات حاصل از ساختمان .2

 آب مصرفی در ساختمان .3
 ایمنی و بهداشت در ساختمان .4
 گازهای گلخانه ای منتشر شده توسط ساختمان .5
 .[17]بحث عدالت و رضایت در ذینفعان  .6

 

و نیاز به  رانیدر ا بحران آسیب به محیط زیست -2-4-2

 توسعه پایدار

  [18]میالدی  2018المللی انرژی در سال گزارش آژانس بین طبق

گیرند: منابع تولید انرژی در دنیای امروز در هفت دسته جای می

زیستی  سوختای، انرژی آب، سنگ، گاز، انرژی هستهذغال

های تجدید پذیر. طبق مطالعات انجام شده توسط این آژانس، انرژی

اند و ملزم به با فرض اینکه کشورهای جهان پروتکل کیوتو را پذیرفته

اکسید تولیدی هستند روند مصرف انرژی در دیکاهش مقدار کربن

جهان در نمودار تخمین زده شده است که حکایت از ضرورت کاهش 

رف انرژی در جهان به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر در روند مص

های ارزشمند ملی و حیاتی هر های آینده دارد. انرژی از سرمایهسال

های جبران ناپذیری را در پی کشور است و مصرف غیر بهینه آن زیان

ترین کشورهای دارای بزرگترین و مهم خواهد داشت. کشور ایران از

های اخیر نیز رشد مصرف انرژی در در سال منابع انرژی دنیا است.

ایران بالغ بر هشت درصد بوده است. به عبارت دیگر رشد مصرف 

 .[19]انرژی در ایران بیش از پنج برابر رشد مصرف جهانی است 

در ایران در شش بخش خانگی، تجاری، خدماتی و عمومی،  انرژی

م صنعت،حمل و نقل، کشاورزی و پتروشیمی مصرف می گردد. ه

اکنون بخش ساختمان بزرگترین مصرف کننده انرژی در کشور است. 

میلیون بشکه  424بالغ بر  1389مصرف انرژی بخش خانگی در سال 

درصد از کل مصرف انرژی کشور  40.6معادل نفت خام بوده است و 

هدر رفت انرژی در کشور ایران بسیار زیاد است  .[20]گیرد را دربرمی

ژی بخش ساختمان چندین برابر متوسط به طوری که مصرف انر

جهانی است. به همین دلیل افزایش راندمان تجهیزات انرژی و کاهش 

. در برنامه درستلفات انرژی در بخش ساختمان ضروری بنظر می

ششم توسعه ملی راهکارها و بایدهای کاهش مصرف انرژی و تولید 

ه در داخل ها به تصویب رسیده است ولی همچنان همانطور کآالینده

شود اقدام موثری در این رابطه مشاهده نشده است. کشور مشاهده می

با توجه به مطالب عنوان شده مشخص شد که بخش ساختمانی به 

ترین بخش باید مورد توجه قرارگرفته و مطابق با برنامه عنوان مهم

ششم توسعه جهت بهبود آن اقدامات و راهکارهای مناسبی ارائه 

 گردد.

 خطر و مفهوم آن در ساخت و ساز -5-2

وساز،  خطر یک مفهوم چند ُبعدی است. در زمینه صنعت ساخت

یا  ای قطعیخطر میتواند به احتمال رخداد عامل/حادثه

و  شوندوساز ایجاد می عوامل/حوادثی که در خالل کل فرایند ساخت

یا )ساختاری  خسران پروژه ناشی از عدم قابلیت پیشبینی نتایج یا

و عدم قطعیت  (گیری ریزی و تصمیم دهای ناشی از شرایط برنامهپیام

اگر عدم قطعیتی وجود مربوط به برآورد نتایج حاصله اطالق شود. 

طور مشابه، به. آمدنداشت و آینده قابل شناخت بود، ریسکی پدید نمی

پذیر بود و قابل تغییر تلقی  جای ثابت بودن، انعطافاگر اهداف به

ها داشت. از این رو، تعامل عدم قطعیتوجود نمی یگردید، ریسکمی

با اهداف، علت اصلی به وجود آورنده ریسک پروژه است و تنها عدم 

توانند تبدیل هایی که پتانسیل تأثیر بر اهداف را دارند ، میقطعیت

تر خطرات بسیار درک و شناسایی هر چه سریع به ریسک پروژه شوند.

توان استراتژی مناسبی را به صورت می خوشایند است زیرا در این

منظور محفوظ ماندن از خطرات خاص یا به حداقل رسانی ابعاد منفی 

ن، آ فرایند تحلیل خطر و مدیریت واکنش در برابر اتخاذ نمود.خطر، 

شناسایی شده، انجام خواهد شد.در خالل  تنها در خصوص خطرات

بگیرند که چگونه  مدیریت خطر، پیمانکاران نیز باید تصمیم چارچوب

خطر  با هر خطر مواجه شده و آن را برطرف کنند و اقدامات کاهش

یند آ، اتخاذ کنند.. هدف فرریا استراتژیهای مناسبی جهت رفع خط

خطرات پروژه نیست، بلکه هدف آن  مدیریت خطر، رفع کامل تمامی

گیرندگان  ایجاد چارچوبی سازمان دهی شده برای کمک به تصمیم

کارآمد خطرات، بخصوص خطرات بحرانی،  مؤثر و در مدیریت

 باشد.می

 شناسایی و ارزیابی ریسک -6-2

 عدم قطعیتی است که امکان اندازه گیری آن وجود دارد. ریسک

حظه است و بسیاری از الگسترة عدم قطعیت در پروژه ها قابل م

فعالیت های مدیریت پروژه از همان مراحل اولیه دورة عمر پروژه، به 

ین و تصمیم گیری در مورد مجموعه اقدامات ممکن در برابر عدم تبی

  .[21] پردازدقطعیت های پروژه می
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پروژه، یک وضعیت یا واقعه غیرمسلم است که اگر اتفاق  ریسک

بیافتد، یک اثر منفی بر یک یا چند هدف پروژه مانند محدوده، زمان 

بندی ، هزینه و کیفیت دارد. منشأ ریسک پروژه، نامعلومی موجود در 

مدیران پروژه باید از مفهوم و ، پروژه در محیط. هاستتمامی پروژه

روی  بر تواندریسک می د.ملی داشته باشندرک کا، طبیعت ریسک

در حوزه مدیریت  زمان، بهره وری، کیفیت و بودجه پروژه اثر بگذارد.

ها عبارتند از : عدم موفقیت در تکمیل پروژه، بیشترین اثرات ریسک

پروژه با بودجه تعیین شده، عدم موفقیت در تکمیل پروژه در زمان 

نوع  ردن کیفیت موردنیاز.تعیین شده و عدم موفقیت در بدست آو

شناسی خطرات عمدتاا به این بستگی دارد که آیا پروژه بومی )داخلی( 

نظر از بومی ها صرفبه کلیه پروژه المللی. خطرات داخلیاست یا بین

المللی در های بینشود. پروژهالمللی بودنشان، مربوط مییا بین

اجتماعی، نظیر عدم آگاهی از شرایط  معرض خطرات خارجی

 های سیاسی و اقتصادی، هستند.طرح

شناسایی ریسک و پاسخ دهی به آن، مناسب ترین رویکرد  منظوربه 

( است. به جای تأثیر) ، تعیین گروه های ریسک بر اساس منشأ آن ها

، ریسک ها را  یکی از صاحب نظران مدیریت پروژه به نام رادنی ترنر

که ریسک در آن کنترل می شود،  با توجه به تأثیری که دارند و جایی

 :[22] به شرح زیر طبقه بندی می کند

 های داخلی فنی و غیر فنی است: شامل ریسکهای داخلی  ریسک

 های داخلی فنی آنهایی هستند که مستقیماا به فناوری،  ریسک

ت و یا طراحی محصول الطراحی، ساخت و بهره برداری از تسهی

ها می توانند ناشی از تغییرات  این ریسک نهایی مربوط می شوند.

  .باشند در پروژه و یا شکست در دستیابی به عملکرد مورد نظر

 های داخلی غیر فنی ریسک هایی هستند که در کنترل  ریسک

و طبیعت غیر فنی دارند .  هستند هاها یا سازمان آنمدیران پروژه

، مصالح افراد)منابع سازمان پروژه  بازماندناز  الاین ریسک ها معمو

 .در دستیابی به عملکرد مورد انتظار ناشی می شوند( و منابع مالی

رفتن  الاین ریسک ها می توانند باعث تأخیر در زمان بندی، با

 .هزینه ها یا وقفه در جریان نقدینگی پروژه شوند
و  قابل پیشبینی  ریسک های خارجیکه شامل  های خارجی ریسک

 غیر قابل پیشبینی هستند:

 ریسک هایی هستند که خارج از کنترل مدیران یا ولا دسته ،

بوده و ما انتظار مواجه شدن با آن ها را داریم، ولی میزان ها سازمان

عاتی وجود دارد که به الاط المعمو.و وسعت آن ها مشخص نیست 

این گروه  ریسک های. ما اجازه می دهد تأثیر آن ها را برآورد کنیم

 های ناشی ازریسک گیرند: خود نیز در دودسته جای می

و خدمات مورد نیاز که  الهای مربوط به تأمین مواد خام، کافعالیت

مربوط به  های. ریسکتقاضاست مقدار ها، موجودی وشامل قیمت

سیاست های مالی که در گردش پول، تورم و مالیات تأثیر می 

 توانندیمعلوم که به صورت فعاالنه نم یها سکیر یبرا. گذارد

 . [21] اختصاص داد یاطیاندوخته احت کی دیشوند، با تیریمد

 غیر قابل پیشبینی ریسک هایی  -ریسک های خارجیدوم،  دسته

و غیر قابل پیش  است هستند که خارج از کنترل مدیر یا سازمان

آن ها را می توان مشخص کرد، ولی نمی توان گفت . بینی هستند

ها این ریسک افتاد. اتفاق خواهدکه در یک پروژة خاص کدامیک 

می توانند از اقدامات دولت یا گروه های بیرونی، حوادث قهریه، یا 

. شکست در تکمیل پروژه به خاطر تأثیرات خارجی ناشی شوند

دخالت دولت یا مداخلة سازمان های نظارتی می تواند در ارتباط با 

های تمام شده، نیازهای محیطی، التأمین مواد خام یا کا

. اقدامات باشدهای طراحی و تولید و یا قیمت گذاری استاندارد

گری یا مزاحمت های کاری اخاللهای بیرونی می تواند شامل گروه

 طوفانزلزله، سیل، یا  ی چونشامل مواردنیز حوادث قهریه . باشد

به صورت مؤثر  توانینامعلوم خاص که نم یها سکیر یبرا. است

 سکیاختصاص داد. ر یتیریاندوخته مد کی دینمود، با تیریمد

موضوع فرض  ایمشکل  کیتوان  یپروژه که اتفاق افتاده است را م

 .[22]بینی نمود و برای آن ها پاسخ مناسبی را پیشکرد 
حقوقی )قانونی( که ناشی ازمقررات و حقوق تصویب شده  ریسکهای

حوزه نافذ بودن انواع مقررات در سطوح در کشور است با توجه به 
در ایران دو نوع . با توجه به این موضوع کندتفاوت می مختلف کاری

دولتی یا  قوانینریسکهای مربوط به : ریسک حقوقی وجود دارد
ریسک های مربوط به قراردادها نوع بعدی  مقررات داخلی سازمان و

 .[22]است  هاو پیمان

 ارزیابی کمی ریسک -6-2-١

وجود دارد که های متنوعی  ها روشارزیابی کمّی ریسک منظوربه 

 روش درخت تصمیم، ها عبارتند از: روش ارزش پولیبرخی از آن

در . سازی و مدل سازی ازجمله روش مونت کارلو شبیهروش های  و

ها به عنوان ارزش مثبت و تهدیدها به عنوان ارزش روش اول، فرصت

شوند و ارزش مورد انتظار یک تصمیم از جمع منفی در نظر گرفته می

ی ارزشهای مورد انتظار پیشامدهای منشعب شده از آن تصمیم جبر

 .[21]آید.  به دست می

 ارزیابی کیفی ریسک -2-6-2

تحلیل کیفی ریسک، فرایند اولویت بندی ریسک ها برای  اجرای

تحلیل یا اقدام بیش تر از طریق سنجش و تلفیق احتمال وقوع و تاثیر 

این است که امکان کاهش  مزیت اصلی این فرایند در ها می باشد.آن

سطح عدم قطعیت و تمرکز روی ریسک های با اولویت باال را برای 

 .[21] سازد.مدیران پروژه فراهم می

 روش های شناسایی ریسک ها-3-6-2

 :[23] روش های متداول به منظور شناسایی ریسک ها عبارتند از

، بر جمع آوری اطالعات نظیر: مصاحبه، تکنیک دلفی مبتنی روش

 .و تحلیل علت ریشه طوفان مغزی

 مستندات. بررسی

 .فهرستی تحلیل

 مفروضات.  تحلیل

و  های نموداری نظیر: نمودارهای تاثیر، نمودار علت و اثر تکنیک
 نمودارهای جریان.

 .SWOT  تحلیل

 ریسک در ساختمان سبز-7-2

ساختمان سبز  وستنیکه جهت پ نیبا اشاره به ا کراوفوردو  رناورا

بهبود ی، طیمح ستیعالوه بر بهبود عملکرد ز یاصل اناتیبه جر
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گذار و  هیبه هر دو طرف سرما ینفع رسان یبرا زین یعملکرد مال

 نیتام یهاسکیکه ر به این نتیجه دست یافتند، نیاز است یمشتر

 لیمتداول تحم یساختمان یهابا پروژه اسیرا در ق یشتریب یمال

 یها یبا استراتژ قیتطب یتالش برا زیامر ن نیا لی.  دلگرددمی

باال نسبت به  هیاول هیبه سرما ازین نیو همچن یطیمح ستیز

 یدیها ابزار جدشده است. پژوهش آن انیب یمعمول یساختمان ها

 یسنت کردیبر رو یمبتن یریگمیتصم یاهندیرا ارائه داده است که فرآ

 یریپذدهد و امکانیمورد بحث قرار م یریگ میتصم هیدر مراحل اول

و  یاقتصاد ،یطیمح ستیابعاد ز طهیساختمان سبز را در ح یمال

آن  کردیکند. رو یم یپروژه بررس یرا با استفاده از داده ها یاجتماع

 ستیز یها یاستراتژ هکند کیم ییرا شناسا ینواح نیها همچن

امر از  نیا نتیجه. باشند یمال یهاسکیر یدر آن دارا ریدرگ یطیمح

 هیسرما نانیاطم شیموجب افزا یمال یها سکیکاهش ر قیطر

 .[24] .شود یگذاران و توسعه دهندگان م

با اشاره به نقاط قوت و منافع موجود در  و آشوری پدینی

های سبز عنوان نمودند که جهت دستیابی به ساختمان ساختمان

شده و راهکاری به  سبز موانع بسیاری موجود است که باید شناسایی

منظور حل مسئله درنظر گرفته شود. منافع و موانع شناسایی شده با 

ها در پنج دسته کلی بازار، صنعت، توجه به چارچوب مدل پژوهش آن

موانع  1. جدول [25]عملکردی و فنی، قانونی و مالی جای گرفته اند 

 دهد.ها را به تفکیک عوامل نشان میمطرح شده در پژوهش آن

 یکند که صاحبان پروژه هایم دیدر پژوهش خود تاک تولین

مرتبط با ساختمان سبز  یکه نتوانند گواه یسبز در صورت یساختمان

 ،کنند افتیرود دریکه از آن پروژه انتظار م یساخته شده در سطح

از دست دادن  ان،یمشتر تیهمچون شکا ییهاسکیممکن است با ر

 . [26] روبرو شوند یگذار هیحاصل از سرما یو سودها یاتیمالمنافع 

صاحبان خانه در  یاز نظرسنج حاصل جیپژوهش خود نتا در بوند

 وهیش نییرا به منظور تع 2011تا  2009 یسال ها یرا در ط ایاسترال

و رفتار مصرف  یمناسب که در ارتباط با مصرف انرژ یزندگ یها

او با استفاده از  وهشژدر پ نیدهد. همچن یکننده است را نشان م

باال،  نیآغاز نهیموانع گسترش ساختمان سبز را هز نیمهم تر جینتا

 یریمصرف کننده ها از محاسن بکارگ یو اطالعات کاف یعدم آگاه

با ورود  یسبک زندگ رییمردم که تغ یساختمان سبز، تنبل زاتیتجه

 .[27]عنوان شده است   دیجد زاتیتجه

ات نشان داده اخیرا مطالععنوان نمود که  2012در سال  فوروناتو

 بیشتریمیزان آسیب  LEED دارای گواهیهای ساختمان است که

این یافته  ساختمان های سنتی به خود اختصاص می دهند. را نسبت

با هدف  پژوهندگان ایجاد نمود و پژوهش نامبردهبرای را ای  ها انگیزه

در مورد ریسک های ایمنی و بهداشت ی زمینهشناسایی و ارزیابی 

مرتبط با عناصر طراحی و شیوه های مدیریت ساخت و ساز اجرا برای 

به  ، صورت گیرد.اندبکار برده شده LEED دستیابی به گواهینامه

به منظور اعتبارسنجی این منظور شش مطالعه موردی و دو مطالعه 

ت با استفاده از پروتکل های توسعه یافته از ادبیات موجود انجام گرف

  : [28]شامل موارد زیر شدکه نتایج آن 

بیشتر در معرض کار در  LEED های ساخت و سازپروژه کارگران
ارتفاع، کار با جریان الکتریکی ، در نزدیکی خاک ناپایدار ، و تجهیزات 

 .سنگین در مقایسه با کارگران مشغول در پروژه های سنتی هستند

مانند احداث دهلیز ،  در معرض کارهای جدید با خطراتی کارگران
 .قرار دارند های فتوولتائیکنصب سقف های سبز و نصب پانل

 

 [25]ریسک های شناسایی شده در پژوهش پدینی و آشوری -١جدول 

 قانونی مالی صنعت بازار عملکردی

ضرورت اصالحات مداوم 

برای تداوم تغییرات در 

 استانداردها

هماهنگی در بازار در عدم 

استفاده از استانداردهای 

 سبز پیشرو

آموزش در حین ساخت )راه 

مناسبی برای افزایش آگاهی 

 نیست(

 هزینه اولیه اجرایی باال

مالیات و جریمه های متغیر 

در هر دولت که روی کار می 

 آید

عملکرد عدم اطمینان از

 مصالح وموادجدید

فقدان دانش در موسسات 

مورد ساختمان های مالی در 

 سبز

فاصله ای طوالنی تا تامین 

کنندگان مواد ساختمان 

 سبز

برآوردی بودن مقدار بازده 

 بازگشت سرمایه گذاری

فرآیند پیچیده نظارت و 

 مالیات

لغو گواهینامه درصورت عدم 

 کسب بازدهی موردنظر

عدم درک مزایای ساختمان 

سبز در بنگاه های امالک و 

 معامالت

شتن صاحبان دسترسی ندا

 سرمایه به اطالعات کافی

منجر شدن به ضرر در 

صورت بکار گیری تیم فاقد 

 تجربه

 خطر حاصل از تغییر قوانین

کمبوداطالعات دررابطه با 

 ساختمان های مدرن

نیاز به سیستم های 

جایگزین آب و انرژی در 

 ساختمان های سبز

عدم تمایل مهندسان و 

 شرکت ها

در عدم ضبط و کنترل بازده 

طول چرخه حیات توسط 

 شرکت ها

نبودن تضمین زمانی دقیق 

 در حمایت ها

ذینفعان ممکن است آماده 

ترک منطقه راحتی خود 

نباشند، برای مثال تیم 

جدید، محیط نا آشنای 

 جدید

عدم تحقق دستیابی به نتایج 

پیش بینی شده برای 

 ساختمان های سبز در بازار

عدم کفایت نیازهای 

ر زمینه ساختمان سبز د

مصالح بازیافتی و زنجیره 

 تامین

متحمل شدن ضرر و هزینه 

بر ذینفعان به دلیل نرسیدن 

به نمره مورد نظر برای 

 گواهینامه ساختمان سبز

 

 عدم پشتیبانی از اعضای تیم
باورهای غلط راجع به بهره 

 وری ساختمان سبز

ضرورت اصالحات مداوم 

برای تداوم تغییرات در 

 استانداردها

جریمه های سنگین در 

صورت عدم دریافت گواهی 

 ساختمان سبز

 

تیم طراحی وساخت بی 

 تجربه
  

مصالح جدید و نداشتن 

 تجربه از عملکرد آن ها
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 دریافت در سنگاپور، عنوان نمودند 2014و همکارانش در سال  لی

گواهینامه ساختمان سازی سبز ، برای تمام ساختمان های جدید 

هایی در مورد در حال حاضر با چالش AEC صنعت .اجباری شده است

بهترین روش برای دستیابی به صدور گواهینامه نشان سبز با کمترین 

  هزینه و منابع روبرو است.

هدف ها اقدام به انجام پژوهشی با با مطرح نمودن این چالش آن

شناسایی عوامل مدیریت پروژه بحرانی قابل کنترل جهت رسیدن به 

. نوزده عامل مدیریت پروژه قابل نمودند با نمره باالترنشان سبز 

کنترل برای اولین بار از ادبیات مربوطه شناسایی شدند و پس از یک 

عات مورد نیاز برای انجام تجزیه و تحلیل عامل النظرسنجی، اط

. تحلیل عوامل نشان داد که عوامل  گردیدجمع آوری  های اصلیمولفه

منابع ( 1: )مدیریت پروژه قابل کنترل را می توان به پنج جز اصلی

حمایت از طراحان و ( 3، )عوامل فنی و نوآوری گرا(، 2) انسانی

هماهنگی طراحان و ( 5) شایستگی مدیر پروژه و (4) ،مدیریت ارشد

از تجزیه و تحلیل  با استفاده نهایتپیمانکاران تقسیم نمود. در 

که هماهنگی طراحان و  گردیدرگرسیون چندگانه مشخص 

گرا مهم ترین عوامل موفقیت و پیمانکاران و عوامل فنی و نوآوری

 .[29] یل احتمالی مورد بحث استالد

عبور "تحت عنوان در پژوهشی  2016و همکاران در سال   ویماال

پس از اشاره به این که  "ز در اندونزیاز موانع جنبش ساختمان سب

در اندونزی که به عنوان رتبه چهارم صنعت ساخت و ساز در آسیا از 

شود پیشرفت کمتری نسبت به همسایگان در زمینه آن یاد می

گواهینامه  16ساختمان سبز را کسب نموده است. و دریافت فقط 

ع نیز گواه این موضواندونزی در های سبز مخصوص ساختمان

باشد. با شناسایی این خالء پژوهشگران در پژوهش خود تالش بر می

شناسایی موانع ساختمان سبز در اندونزی نموده اند تا بتوانند 

داده موجبات پیشرفت ساخت سبز را در این کشور فراهم نمایند. 

های این پژوهش از طریق مصاحبه و پخش پرسشنامه هایی که به 

طبق نتایج به دست  ردآوری شده است.صورت تصادفی در جاکارتا گ

مهم ترین موانع عبارتند از:  پرسشنامه جمع آوری شده، 75آمده از 

از سوی  مقاومت در برابر تغییر نبود فضای حمایتی، اجرای سخت،

، هزینه بیشتر نبود آگاهی عمومی عات و معلومات ناکافی،الاط ،مردم

ی معمول و تجهیزات ساختمان سبز درمقایسه با ساختمان ها

 .[30] ت ساختمان سبز در بازارالبه محصو محدوددسترسی 

 یمنیا یها سکیر یبند تیلووبه ا یو همکاران در پژوهش یاکبر

پرداختند.  LEEDاستاندارد   زسبز با استفاده ا یساختمان ها یبرا

پروژه ها نشان داد  مانکارانیبه با طراحان و پسحاصل از محا جینتا

اجراشده ساخت و ساز به منظور  یکه عناصر و ابزار ها و روش ها

 ایو  بیدفعات آس  LEED یاعتبارات پروژه ها شیبه افزا یابیدست

شناخته  یبا خطر باال یها طیرا در مح بیقرار گرفتن در معرض آس

در جراحات، کشش  یدرصد 36 شیدهند. اثرات افزا یم شیشده افزا

 24 شیمواد ساخت و ساز، افزا افتیاز باز یها، رگ به رگ شدن ناش

 لیسقف به دل یتر در زمان اجرا نییدرصد سقوط به سمت سطوح پا

 یپنل ها رینظ ریپذ دیتجد یها یدر محل انرژ ینصب و راه انداز

 یدرصد در فشار چشم هنگام نصب غشاء ها 19 شیفزاا ک،یفتوولتائ

از درمعرض مواد مضر  یناش بیدرصد آس 14 شیده بام و افزابازتابن

فاضالب از جمله  دیجد یهایآورقرارگرفتن به هنگام نصب فن

 یتواند برا یها محاصل از پژوهش آن جیموارد هستند. نتا نیمهمتر

مورد استفاده  داریپا یها انساختم یدر طراح یمنیدرک بهتر اثرات ا

 یمنیمنابع ا ربهت یبند تیدر اولو مانکارانیو به طراحان و پ ردیقرار گ

 . [31]کمک کند

 یدر کشورها انجام شدهمطالعات  جینژاد با استفاده از نتا یقاسم

 یپروژه ها یها سکیر ارزیابیو  یبنداقدام به دسته چینو  استرالیا

پرداخته  نفعانیو ذ یمنیا هایحوزهسبز  بخصوص در  یساختمان

 تیریمد ندیو فرآ سکیر میابتدا با مرور مفاه در پژوهش آناست.

که در  سکیعوامل ر نیو مهمتر سکیر یاصل یارهایمع هب سک،یر

شده اند اشاره شده است و در ادامه  ییشناسا نیشیپ یپژوهش ها

مانده  یباق یدر بخش ها نفعانیذ نیو همچن یمنیا سکیر یابیارز

 مطالعات اطالعاتبا تکیه بر  یمنیصورت گرفته است. در بخش ا

 هیدر سطح اول یمنیا سکیر ددرص شی، افزا یساز یتوسط کم ،یقبل

و روش اجرا شده به منظور کسب اعتبار  یطراح یها یاز استراتژ

نشان داده است که  جیاساس نتا نیمحاسبه شده است. بر ا نامهیگواه

اجراشده ساخت و ساز به منظور  یعناصر و ابزار ها و روش ها

دفعات ،  LEED پروژه 49 مورد از 18 ،اعتبارات شیبه افزا یابیدست

با خطر  یها طیرا در مح بیقرار گرفتن در معرض آس ایو  بیآس

شده در  ییشناسا یها سکیدهند. ر یم شیشناخته شده افزا یباال

 ،یمنیدر پژوهش صورت گرفته با در نظر گرفتن ا نفعانیبخش ذ

 یدر دسته ها یو سازمانده تیریاخالق و مد ت،یفیزمان ک نه،زیه

 ،ییکنندگان، کاربر نها نیتام فرعی، مانکاریپ مانکار،یپ ،یمشتر

عوامل  نیمهمتر قیدولت، رقبا و ناظران هستند. در بخش آخر تحق

شهرت در  سکیاند. ر دهیمورد مطالعه عنوان گرد یدر کشورها

 مانکاریپ، نفعیعوامل ذ انیو در ماست  تیاهم نیباالتر یدارا  ایاسترال

 یو استانداردها بحران استیس سکیر نیاما در چ است نیگذارتر ریتاث

از معضالت  نیسبز در چ یاست و کمبود مهارت ساختمان ساز

 نیشتریب یدارا یکشور و عامل مشتر نیا یصنعت ساختمان ساز

 .[32] است نفعانیذ گریبر د ریتاث

و  یبررس شمسی اقدام به 1396در سال  انیو  طارم یطاهرخان

 لیتحل کردیسبز  با رو یدر ساختمان ها ییاجرا یها سکیر  لیتحل

در  یسلسله مراتب لیحاصل از تحل جی. نتانمودند  یسلسله مراتب

 یو اجتماع یفناور ،یاقتصاد یاصل اریسه معبا توجه به  هاپژوهش آن

،  یانرژ نییپا نهیباال، هز نیازآغ نهیها هز اریمع ریز صورت گرفت و

 ستمیس یو نگهدار ریتعم یها نهیو هز رییمقاوت مردم در برابر تغ

 یدولت، نبود آگاه یساختمان سبز، نبود ضوابط مناسب از سو یها

 تیساختمان سبز و نبود اشخاص ماهر در صدر اولو دیالزم از فوا

مجموعه ریسک های شناسایی  2جدول. [33]قرار گرفتند.  یبند

 رائه می دهد.شده در پژوهش آن ها را ا

سبز  یبازساز یرادر پروژه ها سکیر عامل 28همکاران و  هوانگ

در  سکیر یابیارزجهت . ندنمود ییپروژه ها در سنگاپور را شناسا

عوامل برآورد  نیاست. مهم تری استفاده شدهفاز کردیاز رو پژوهش

نبودن مشخصات  قیدر صدور اسناد و دق ریها، تاخ نهینادرست هز

در پژوهش آن ها به شرح  معوامل مه ری. ساشده اند ییشناسا یطراح

 ،یاتمام بازسازاز پس انیجران و مشترامست یباشد. همکار یم ریز
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 یاز سو یقبل از بازساز یپروژه، همکار یمال نیبازار، تام ازین ن،یقوان

ها مصالح و در دسترس بودن آن نیو تام نفعانیذ ینگران ان،یمشتر

ریسک های شناسایی شده در این پژوهش را ارائه جدول عوامل و 

ریسک های شناسایی شده در این پژوهش را  3.جدول  [34]دهدمی

عوامل خطر مرتبط  ییشناسا و همکاران اقدام به پالت دهد.ارائه می

پروژه ها  نیدر طول مرحله ساخت ا مانکارانیبا مصالح که توسط پ

 25 بررسی پژوهش های پیشینبا  ها، نمودند. آنشود یتجربه م

بر  این عوامل می توانستند ها شناسایی نمودند.توسط آنعامل خطر 

 یگروه اصل 4بگذارد و به  ریسبز تأث یپروژه ها یو زمان اجرا نهیهز

( عوامل 2 ،ی( عوامل مرتبط با طراح1شده اند که عبارتند از:  میتقس

مربوط به  عوامل( 4و  رهی( عوامل مربوط به ذخ3مرتبط با مواد، 

 .مانکاریپ

پس از شناسایی عوامل از طریق توزیع پرسشنامه اقدام به ارزیابی 

عملکرد خطرات نمودند. با انجام ارزیابی، عوامل خطرساز تاثیر گذار بر 

و  "سبز یغفلت از اتالف مواد در طرح ها" سبز یپروژه ها نهیهز

ل و در بحث به عنوان مهمترین عوام "در طرح سبز یغفلت سازگار"

در  یغفلت سازگار" سبز یکه بر عملکرد زمان پروژه هاعوامل خطر 

از جمله  "سفارشات رییپاسخ آهسته به تغ"و  "سبز یطرح ها

در پژوهش فضلی و همکاران  .[35]مهمترین موارد شناسایی شدند 

ها و عدم قطعیت ذاتی، چارچوب تصمیم با توجه به پیچیدگی ریسک

 COPRASو  SWARAهای گیری چندمعیاره با استفاده از روش

از طریق معرفی معیارهایی برای ارزیابی ریسک تدوین شده است. 

مطالعه موردی پژوهش نامبرده یک پروژه ساختمان سبز در شهر آمل 

د. در بخش اول پژوهش ابتدا محققین اقدام به شناسایی می باش

ها بر اساس نوع و تاثیر هر اند. در بخش بعد ریسکریسک ها نموده

یک در پروژه های ساختمانی سبز با استفاده از روش ساختار شکست 

و مصاحبه با متخصصان دسته بندی شده است. سپس وزن هر یک 

مده و در گام بعد ارزیابی بدست آ SWARAاز معیارها را با روش 

صورت گرفته است. با انجام  COPRASتجزیه و تحلیل توسط 

ارزیابی عدم دسترسی به اطالعات و فن آوری های سبز، طول عمر 

ترین خطرات های دولت به عنوان مهممواد سبز و تغییر در سیاست

جدول  .[36] )در پروژه های ساختمان سبز در آمل(  شناسایی شدند

 یج پژوهش را ارائه می دهد.نتا 5

ها با توجه به هفت معیار فنی، نیروی کاری، ریسک 5در جدول 

مدیریت، مالی، قانونی، زیست محیطی و سیاسی مورد ارزیابی 

 اند.قرارگرفته
 

 [33] ریسک های شناسایی شده در پژوهش طاهرخانی و طارمیان -2جدول 

 فرهنگی قانونی زیست محیطی سیاسی اقتصادی فناوری

نبود مصالح استاندارد و 

 باکیفیت خوب
 هزینه های نگهداری

تحریم مصالح و تجهیزات 

 به دلیل مسائل سیاسی
 حوادث و بالیای طبیعی

نبود چهارچوب دولتی و 

 و..اجرایی 

پایین بودن آگاهی 

عمومی از مزایای 

 ساختمان سبز

تکنولوژی و  فقدان

 تجهیزات پیشرفته
 فساد و رشوه نوسانات نرخ ارز

شرایط آب و هوایی غیر 

 قابل پیشبینی

نبود مشوق های دولتی 

 مناسب

پایین بودن هزینه انرژی 

و مقاومت مردم در برابر 

 ایجاد تغییر

 نبود پرسنل آموزش دیده

هزینه باالی تجهیزات، 

مصالح و سیستم های 

 ساختمان سبز

 نامعین امنیتیوضعیت 
دسترسی دشوار به محل 

 پروژه

نبود نگرش دولتی برای 

 حفظ

تمایل مردم به سبک 

زندگی و عدم تمایل به 

 تغییر

اطالعات جامع و  فقدان

 دقیق
     باال اولیههزینه 

     بودجه های محدود 

     تورم 

 
 [34]و همکاران Hwangریسک های شناسایی شده در پژوهش  -3جدول

 تغییر سیاست های ساختمان سبز حل اختالف ازلحاظشرایط قراردادی نامشخص 
 عدم آشنایی با مصالح سبز و تکنولوژی های ساخت

 جدید

 انتظارات بیش از حد عدم قطیت در صرفه جویی مصرف انرژی تخصیص غیرواضح مسئولیت ها

 نیروی کاری غیرمتخصص تورم کمبود بودجه

 طراحی ضعیف نوسان نرخ ارز خارجی کارفرمانیازمندی های نامشخص 

 کار و ساخت ضعیف میزان جرائم باال مداخله نامناسب از سمت مشتریان

 فقدان پرسنل مدیریتی انجام روش های پیچیده جهت کسب تاببدبه از دست دادن کنترل پیمانکاران جزئی

 آشنایی با فرآیند ساختعدم  ایمنی و سالمتی دادن ضمانت نامه به صاحب ساختمان سبز

 برآورد نادرست محدودیت کارمندان جزئیات طراحی و مشخصات فنی نامشخص

اخراج شدن به دلیل نرسیدن به سطح مشخص شده از 

 سیستم رتبه بندی برای ساختمان
 عدم آشنایی با فناوری های جدید رو به رشد محدودیت های آلودگی

 نوسانات در نرخ بکارگیری کارگر به مصالح محدودیت های واردات و صادرات ارتباطات ضعیف میان ذبنفعان پروژه ها

 توقع خیلی باال جهت امتیازگیری از گواهی شرایط قراردادی نامشخص به جهت دادرسی کمبود نیروی ماهر همراه با تجربه مناسب

 ن هزینه های اولیه باالنادیده گرقت عدم آشنایی با الزامات شغلی مرتبط ادعا برای دریافت مزایا بیشتر

 مسائل فنی  عدم دسترسی به مصالح و تجهیزات سبز
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 [35] و همکاران Polatریسک های شناسایی شده در پژوهش  -4جدول

 مانکاریپ عوامل مرتبط با عوامل مربوط به عرضه و مصالح عوامل مرتبط با مواد یعوامل مرتبط با طراح

تجربه بودن طراحان در  یب

 سبز یپروژه ها
 روشن از مواد ساختمان سبز فیتعر عدم

کنندگان مواد  نیمحدود تام تعداد

 ساختمان سبز

 دیجد یها یبا فن آور ییآشنا عدم

 سبز یپروژه ها ازیمورد ن

محدود در  یو نوآور تیخالق

 سبز یطرح ها

مواد مصالح  یطوالن دییتا روند

 سبز یساختمان

به واردات مواد ساختمان سبز از بازار  ازین

 یخارج

ساخت  دیجد یبا روش ها ییآشنا عدم

 و ساز

 سبز یمصالح ساختمان نییپا تیفیک سفارشات رییآهسته به تغ پاسخ
مصالح  ینقل و انتقاالت بلند برا زمان

 سبز یساختمان
 دیبا محصوالت جد ییآشنا عدم

 سبز یطراح یسازگار غفلت
 یبرا ژهیو یساز رهیذخ طیبه شرا ازین

 سبز یمصالح ساختمان
 دیکنندگان جد نیبه کار با تام ازین

پروژه  ازیبا مشخصات مورد ن ییآشنا عدم

 سبز یها

 
عملکرد بلندمدت مصالح  تیقطع عدم

 سبز یساختمان

مواد سبز با توجه به  متیتورم در ق

 یادیز یتقاضا
 زباله تیریمد ستمیبا س ییآشنا عدم

 
برق /  یها ستمیس نییپا عملکرد

 / نصب یکیمکان
 

کردن کارکنان با  دایدر پ مشکل

سبز  یتوانند در پروژه ها یتجربه که م

 کار کنند

 
آب و  نیگزیجا یها ستمیبه س ازین

 سبز یدر ساختمان ها یانرژ
  

 

 [36] ریسک های شناسایی شده در پژوهش فضلی و همکاران -5جدول

 سیاسی زیست محیطی قانونی مالی مدیریتی نیروی کار فنی

 صدمات و حوادث اطالعات نادرست
برنامه ریزی 

 نامناسب پروژه
 تورم

تاخیر در تصویب 

قانونی برای 

 نیازهای سبز

تغییرات در آب و 

 هوا

تغییر در سیاست 

 های دولتی

 کمبود مواد سبز
خسارات ناشی از 

 خطای انسانی

دسترسی محدود به 

تامین کنندگان 

 سبز

نرخ ارز توسط نوسانات 

 واردات مواد سبز

عدم دسترسی به 

اطالعات در رابطه 

 با فناوری های سبز

شرایط غیرقابل 

 پیشبینی محل

فساد و رشوه 

 خواری

 طول عمر مواد سبز
کمبود متخصصان 

 ماهر و باتجربه

مقاومت مشتریان 

برای اجرای ایده 

 های سبز

مشکالت مربوط به مشخص 

کردن بودجه برای اجرای 

 های سبز پروژه

   

  بیمه نامناسب 

هزینه های اضافی بدلیل 

استقاده از مواد سبز و 

 تجهیزات

   

 ریسک های مرتبط با مصالح ساختمان سبز -3

اطالعات گردآوری شده از پژوهش های پیشین در زمینه  اساسبر 

شناسایی و دسته بندی ریسک های مرتبط با ساختمان سبز، دسته 

بندی ریسک های مرتبط با مصالح ساختمان سبز که گزیده ای از 

موارد موجود در تحقیقات بوده است با توجه به فازهای مختلف پروژه 

ار که ریسک بر آن حوزه و همچنین محورهای مختلف توسعه پاید

( صورت گرفت.  در جداول 9( تا )6تاثیرگذار است، مطابق با جداول )

( مرجع مرتبط با هر ریسک در کنار آن یادداشت شده است. 9( تا )6)

تعدادی از ریسک ها نیز با استفاده از نظر متخصصان شناسایی و 

 افزوده شده اند.

 
 های پیشینهای شناسایی شده در مرحله طراحی با توجه به پژوهشریسک -6جدول 

مرحله درچرخه حیات 

 پروژه
  مرجع  ریسک شناسایی شده معیارهای پایداری

 طراحی

 اقتصادی

 2016هوانگ و همکاران  برآورد نادرست هزینه تمام شده مواد و مصالح سبز

 2016پالت و همکاران  گل غفلت از ارزیابی ساخت پذیر بودن پروژه سبز

 2018فضلی و همکاران  تخمین و برآورد نادرست از عمر مفید مصالح سبز

 زیست محیطی

غفلت در طراحی پالن ها و برنامه ریزی برای مرحله تخریب و بازیابی مصالح 

 سبز
 استنتاجی

غفلت از در نظر گرفتن میزان ضایعات و بازیافتی مواد و مصالح سبز در فاز 

 پایانی چرخه حیات پروژه
 2016گل پالت و همکاران 

 زیست محیطی -اقتصادی

 2016گل پالت و همکاران  دقیق مشخصات مصالح و مواد سبز عدم تعریف

 2018فضلی و همکاران  عدم آشنایی با محصوالت و مصالح سبز جدید

 2016همکاران گل پالت و  عدم آشنایی با مشخصات مورد نیاز مصالح پروژه سبز
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 2016هوانگ و همکاران  فقدان نیروی متخصص مصالح سبز  در محل

 2016هوانگ و همکاران  فقدان نیروی طراح مصالح سبز با تجربه

 اجتماعی

 2016گل پالت و همکاران  خالقیت و نوآوری محدود در طراحی پروژه سبز )مصالح سبز(

 2016هوانگ و همکاران  مشخص نبودن سالیق و نیازهای کارفرما

 2016هوانگ و همکاران  خواسته ها و توقعات بیش از حد مشتری یا کارفرما

زیست  -اقتصادی

 اجتماعی-محیطی

در نظر نگرفتن و طراحی نکردن برنامه مناسب برای مرحله بهره برداری مصالح 

 سبز
 2018فضلی و همکاران 

 
 های پیشیناجرا با توجه به پژوهشهای شناسایی شده در مرحله ریسک- 7جدول 

مرحله درچرخه حیات 

 پروژه
 مرجع  ریسک شناسایی شده معیارهای پایداری

 اجرا

 اقتصاد

 2016گل پالت و همکاران  فقدان نیروی کاری با تجربه در زمینه اجرای مصالح سبز

 2016گل پالت و همکاران  فقدان نیروی کاری متخصص در زمینه اجرای مصالح سبز

 2016هوانگ و همکاران  تغییرات و نوسان در نرخ بکارگیری گروه های کاری و مصالح مورد استفاده

 2015طارمیان و طاهرخانی  افزایش هزینه مصالح و مواد سبز در نتیجه تورم و نرخ ارز خارجی

 2016گل پالت و همکاران  روند کند پاسخگویی در صورت ایجاد تغییرات در نقشه ها

 2015طارمیان و طاهرخانی  افزایش زمان پروژه بدلیل افزایش هزینه حمل و نقل مواد و مصالح

 2015طارمیان و طاهرخانی  افزایش زمان تکمیل پروژه بدلیل دور بودن محل تامین مصالح

 2016گل پالت و همکاران  آشنا نبودن با روش های ساخت جدید

شرایط ویژه برای نگهداری مواد و محصوالت خاص عدم در نظرگرفتن مکان با 

 سبز تا زمان اجرا
 2016گل پالت و همکاران 

افزایش هزینه و زمان تکمیل ساخت در صورت بروز شرایط آب و هوایی 

 نامناسب
 2018فضلی و همکاران 

مشکل تامین مصالح جهت اجرا بدلیل محدودیت تامین کنندگان )خارجی و 

 داخلی(
 2016همکاران هوانگ و 

 اجتماعی

 استنتاجی ارتباط ضعیف کارگران با یکدیگر و ذینفعان در اجرا

 استنتاجی عدم اطمینان از سالمتی و ایمن بودن مصالح و مواد

نیاز به کار با تامین کنندگان جدید در زمینه مصالح سبز و مشکالت ارتباطی و 

 هزینه ای مرتبط با آن
 2016گل پالت و همکاران 

تهدید ایمنی کارگران در صورت اجرای مصالح سبز با شرایط ویژه و یا در مکان 

 های خاص )همانند خطر کار در ارتفاع(
 2018فضلی و همکاران 

 
 های پیشینهای شناسایی شده در مرحله بهره برداری با توجه به پژوهشریسک -8جدول 

مرحله درچرخه حیات 

 پروژه
  مرجع  ریسک شناسایی شده معیارهای پایداری

برداری بهره  

 اقتصادی

 2016گل پالت و همکاران  عدم اطمینان از عملکرد بلند مدت مصالح و مواد سبز

 استنتاجی فقدان نیروی مناسب و متخصص در رابطه با امور بهره برداری ساختمان سبز

و پایین  عملکرد نامناسب مصالح و افزایش هزینه ها بدلیل کیفیت نامناسب

 مصالح
 2016گل پالت و همکاران 

آسیب های وارده و مشکل در تعمیر و بازسازی مصالح در صورت وقوع بالیای 

 طبیعی
 2018فضلی و همکاران 

 2016هوانگ و همکاران  کاهش بازده مصرف انرژی در صورت تخریب مصالح و عدم تعمیر آن ها زیست محیطی

 اجتماعی
 استنتاجی ساکنان در صورت بکار بردن مصالح سبز تقلبیتهدید سالمتی 

 2016هوانگ و همکاران  مشکالت مرتبط با بحث تضمین و گارانتی مواد ومصالح سبز

 

 های پیشینهای شناسایی شده در مرحله تخریب و بازیافت با توجه به پژوهشریسک -9جدول 

مرحله درچرخه حیات 

 پروژه
 مرجع  شناسایی شدهریسک  معیارهای پایداری

بازیافت و تخریب  

 استنتاجی نبود تجهیزات مناسب به منظور تفکیک و برداشت مصالح بازیافتی زیست محیطی_اقتصادی

 اجتماعی

عدم تمایل به انجام بازیافت از سوی کارفرما یا مشتری بدلیل ارزان بودن 

 تخریب و استفاده از مصالح تازه
 استنتاجی

 استنتاجی غیره و به فراموشی سپردن فاز تخریبفروش ملک به 

امتناغ از بازیافت و تخریب بدلیل کسب امتیاز در گواهی ساختمان در اوایل عمر 

 ساختمان
 استنتاجی
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 گیری نتیجه -4

اهمیت  ی وو عمران یصنعت یسرسام آور پروژه ها گسترشبا 

 یو بطور کل ریپذ دیتجد یها یاستفاده از انرژ،توسعه  یاریدپا

 این به توجه است .با مطرحریدناپذیتجد یانرژ عیبه منا ازیکاهش ن

 وتجدید وتجدیدپذیر خام منابع از عظیمی بخش وساز ساخت که

 یمفهوم ساختمان سبز  و طراح ،کند می مصرف را جهان ناپذیر

 ندیفرا شتریاثرات و انطباق هرچه ب نیکاهش ا ایحذف و  یبرا داریپا

 یداریپا یها اریساختمان ها با مع یساخت و بهره بردار ،یطراح

با در نظر گرفتن شده است تالش  نیبنابرا. است افتهیتوسعه 

ها و  سکیر ران،یموجود در کشور ا طیو شرا یداریپا یارهایمع

ود. عامل ش ییخطرات مرتبط با مصالح درساختمان سبز شناسا

 هستند و یساختمان یپروژه ها یاصلجزو ارکان  یمصالح ساختمان

 زیپروژه ن یمصرف انرژ  ینگیبه یپروژه و حت یداریپروژه، پا نهیهز

در انتخاب مصالح  سعی کرده استپژوهش  نیا .آن است ریتحت تاث

بتواند با  ، تیساختمان سبز با در نظر گرقتن عدم قطع یدر طراح

ط با مصالح،  مرتب یسکهایور رانیموجود درکشور ا طیتوجه به شرا

 د.شواتخاذ  یمناسب را جهت انتخاب مصالح در فاز طراح یمیتصم

 یساختمان سبز الزم است که تمام یبهتر و اصول یبه منظور اجرا

از  رانیپروژه آن در نظر گرفته شود. در ا تیجوانب مرتبط با موفق

کرده اند  دایرواج پ یساختمان سبز به تازگ یکه پروژه ها ییآنجا

 سکیکه خطرات و ر یادعا را عنوان کرد که در صورت نیتوان ا یم

از پروژه  یارینشوند شکست بس ییمحصول شناسا نیهمراه با ا یها

تواند موجب عدم  یآن  م یکه در پ دیها مشاهده خواهد گرد

تکامل توسعه گردد. بر اساس بازماندن از راه  جهیو در نت القبتاس

های پیشین در زمینه شناسایی  اطالعات گردآوری شده از پژوهش

و دسته بندی ریسک های مرتبط با ساختمان سبز، دسته بندی 

ریسک های مرتبط با مصالح ساختمان سبز که گزیده ای از موارد 

موجود در تحقیقات بوده است با توجه به فازهای مختلف پروژه و 

همچنین محورهای مختلف توسعه پایدار که ریسک بر آن حوزه 

 :طبق موارد ذیل طبقه بندی صورت گرفتار است،تاثیرگذ

 شناسایی شده در مرحله طراحی هایریسک 

 شناسایی شده در مرحله اجرا هایریسک 

 شناسایی شده در مرحله بهره برداری هایریسک 

 شناسایی شده در مرحله تخریب و بازیافت هایریسک 

 از ضروری بخشی عنوان به را خطر باید ساخت وساز شرکتهای

 تصمیم گیری هایی نظیر .دهند قرار مدنظر خود، پروژه مدیریت

 ساخت وساز مدیریت در ساخت وساز، پروژه های در خطر ارزیابی

 روند خطرات پروژه، ارزیابی و شناسایی .است اهمیت حائز بسیار
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