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 Abstract  چکیده

دغدغه گسترده و روز افزون پیرامون حفاظت از انرژی، گرمای جهانی و تقلیل 

-منابع تجدید ناپذیر کره زمین، موجب گشته تا توسعه و گسترش ساختمان

های سبز، نه تنها به عنوان امری لوکس و رفاهی، بلکه به عنوان ضرورتی غیر 

قابل انکار برای حفظ حیات کره زمین تلقی گردد. به دلیل اهمیت موضوع 

در ابعاد جهانی، بسیاری از کشورها عزم خود را برای توسعه این ساختمان ها 

موانع، سرعت پیشرفت جزم کرده اند، اما متاسفانه در کشور ما به دلیل برخی 

در این پژوهش تالش شده تا مهم ترین  در این مبحث بسیار کند می باشد. 

های سبز در کشور، موانع و ریسک ها در برابر اجرا و گسترش ساختمان

های توزیعی میان کارشناسان و شناسایی و سپس با استناد بر پرسشنامه

ه اولویت بندی این موانع متخصصان، از طریق تحلیل سلسله مراتبی  اقدام ب

ها، در بخش معیارهای اصلی، به طبق نتایج بدست آمده از پرسشنامه گردد.

ترتیب معیارهای اقتصادی، فناوری، اجتماعی، قانونی، سیاسی و زیست 

های اول تا آخر را از آن خود کردند. در بخش زیر معیارها محیطی اولویت

انرژی و مقاومت مردم در برابر تغییر و نیز، هزینه آغازین باال، هزینه پایین 

های تعمیر و نگهداری سیستم های ساختمان سبز به ترتیب مهم ترین هزینه

ها را از آن خود کردند. در پایان سعی شده تا راهکارها و پیشنهاداتی اولویت

 در راستای کاهش این موانع ارایه گردد.

 

 Widespread concerns about energy conservation, global 
warming, and the depletion of the planet's non-renewable 
resources have led to the development and expansion of 
green buildings, not only as a luxury and well-being, but also 
as an undeniable necessity for Conserve the life of the 
planet. Due to the importance of the issue on a global scale, 
many countries are determined to develop these buildings, 
but unfortunately in our country, due to some obstacles, the 
pace of progress in this area is very slow. In this study, an 
attempt has been made to identify the most important 
obstacles and risks against the implementation and 
expansion of green buildings in the country, and then 
prioritize them through hierarchical analysis based on 
distributional questionnaires between experts and 
specialists. These obstacles can be overcome. According to 
the results of the questionnaires, in the main criteria section, 
economic, technological, social, legal, political and 
environmental criteria, respectively, took the first to last 
priorities. In the sub-criteria section, high initial cost, low 
energy cost and people's resistance to change and 
maintenance costs of green building systems were the most 
important priorities, respectively. In the end, we have tried 
to provide solutions and suggestions in order to reduce 
these obstacles. 
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  مقدمه -1

با پیشرفت و توسعه دانش بشری داشتن هویت برای تمام اجزای 

اجزا را نسبت به زندگی بشر ضروری است، هویتی که مختصات هر 

سازگاری یا عدم سازگاری آن با وضعیت جامعه بشری مشخص کند، 

از این رو کارشناسان و متخصصان به فکر ایجاد هویت برای 

زیستی و رعایت اند که با اعمال مدیریت محیطهایی افتادهساختمان

زیست باعث حداقل هدر رفتن انرژی و مشخصات سازگار با محیط

. نیاز به ساختمان های  [1]ارای شناسنامه سبز باشندمنابع شوند و د

سبز در کشورهای در حال توسعه با گذر زمان بسیار مهم تر می گردد. 

درصد جمعیت کشورهای در  80پیش بینی شده است که بیش از 

. [2] به شهرها مهاجرت خواهند کرد 2030حال توسعه تا سال 

 با مرتبط های ارزیابی پاسخ و شناسایی به توجه ضرورت بنابراین

 کاهش جهت مناسب های پاسخ انتخاب جهت پروژه هایریسک

 ضروری عمرانی های پروژه کیفیت و هزینه،زمان از نامساعد انحرافات

. در همین راستا به نظر می رسد که بررسی و تعیین وضعیت [3] است
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صنعت ساخت و ساز کشور ایران از نظر میزان توجه و بکارگیری 

دانش مدیریت پروژه، اولین قدم در اصالح وضعیت کنونی و شروع 

از سطح اقدامات بهبود بخش است. این شناخت، در حقیقت اطالع 

 شودبلوغ مدیریت پروژه سازمان )شرکت(های ایرانی محسوب می

های اجرایی، یکی زمینه مسائل مربوط به ریسک. از دیگر سو در [4]

های دور از رسد، هزینهاز مسائلی که بسیار چالش انگیز به نظر می

باشد که منجر انتظاری که پیش از توسعه، در طی آن و پس از آن می

شود که این موضوع از نظر های قانونی و ادعاهایی میبه ایجاد شکایت

 . [5] ه بار استمالی برای صاحب ساختمان فاجع

، توجه به ایمنی و بهداشت افرادی که در فرآیند [6]  مطابق پژوهش

اجرا مشارکت داشته و یا آنانی که ممکن است درحیطه اثر عملیات 

اجرایی از آن آسیب ببینند، هم از لحاظ انسانی و اخالقی و هم از 

جنبه قانونی، امری ضروری است. این پژوهش، روشی را برای ارزیابی 

های فازی، به دلیل وجود متغیر تئوری مجموعهها با استفاده از ریسک

کند. به این ترتیب که ابتدا ریسک های زبانی و عدم قطعیت، ارائه می

های ایمنی موثر بر سالمت انسان در ساخت ساختمان های متعارف 

شود و با استفاده از شناسایی شده و ساختار شکست ریسک رسم می

شوند. سادگی این روش های فازی رتبه بندی میتئوری مجموعه

شود که در طول چرخه حیات پروژه این ارزیابی را بتوان در باعث می

با  [7] زمان تصمیم گیری به دفعات انجام داد. طبق پژوهش

با پخش  "موانع ساختمان های سبز در استرالیا و نیوزلند"عنوان

شد که پرسشنامه در پنج شهر پرجمعیت استرالیا مشخص  2500

اطالعات  های بزرگ و خانواده های کوچک،هزینه آغازین باال،خانه

ترین موانع پایین مردم نسبت به مزایای ساختمان سبز از جمله مهم

، 2014در سال  [8] باشد. طبق پژوهشبر سر توسعه این صنعت می

های زیست محیطی بیشتر موجب حضور در سال های اخیر، آگاهی

های ساختمانی و مطالعات متعددی در زمینه بیشتر مدیران پروژه

تحویل پروژه ساختمان سازی سبز شده است. با این حال، هیچ 

سی اهمیت عوامل مدیریت پروژه از مطالعه جامعی نیست که به برر

که  1( AECدیدگاه شرکت معماری ، مهندسی  و ساخت و ساز )

تصمیم گیری هایش می تواند به میزان قابل توجهی بر عملکرد زیست 

محیطی پروژه های ساختمانی تاثیر گذارد، پرداخته باشد. مطابق 

شناسایی ریسک های ایمنی "، با عنوان2012در سال  [9]پژوهش 

،  شورای ساختمان سازی "برای پروژه های ساخت و ساز با عملکردباال

( پیشرو حمایت از طراحی انرژی و  USGBCسبز ایاالت متحده ) 

( برنامه ساختمان سازی سبز ، بزرگترین  LEEDمحیط زیست ) 

ی ، تأیید و صدور گواهینامه برنامه در ایاالت متحده برای اندازه گیر

در سال  [10]از ساختمان های سبز را ارائه می دهد. در پژوهش 

، طراحی و حفاظت از سیستم های زیرساخت های شهری به 2013

له به حداقل رساندن هزینه ها در حالی که قابلیت اطمینان وسی

های نگرانی محور شده است. سیستم درسطح قابل قبول حفظ شود،

پیری و بدتر شدن زیرساخت و نیاز به اطمینان از  رو به رشد،

های انعطاف پذیر و سازگار با محیط زیست و جوامع، نیاز زیرساخت

ختمانی نوین و سیستم های به توسعه و استفاده از مصالح سا

ها ساختاری و شیوه های مدیریت عملکرد حالت ارتجاعی زیرساخت

و رسیدن به یک تعادل مناسب بین پایداری اجتماعی ، اقتصادی و 

تحت  2016در پژوهش خود در سال  [11]زیست محیطی است. 

اشاره می  "عبور از موانع جنبش ساختمان سبز در اندونزی  "عنوان 

کند که اندونزی به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای جهان و رتبه 

چهارم صنعت ساخت و ساز آسیا ، در مقایسه با برخی همسایگان 

حقیقت تنها  در د.سبز دارپیشرفت کمی در صنعت ساختمان  خود،

ساختمان در اندونزی گواهینامه مخصوص ساختمان های سبز  16

به همین دلیل در این پروژه برای  اندونزی را کسب نموده اند.

 های سبز تالش شده است.شناسایی موانع ساختمان

 مفاهیم نظری پژوهش -2

 ریسک و مفهوم آن -1-2

ر صورت وقوع، ریسک پروژه رویداد یا وضعیتی غیر قطعی است که د

اثری مثبت یا منفی بر یک یا چند هدف پروژه مانند محدوده، هزینه 

تواند یک یا چند علت و در صورت گذارد. یک ریسک میو کیفیت می

وقوع، یک یا چند پیامد داشته باشد. ریسک یک مفهوم چند وجهی 

توان احتمال وقوع است. در زمینه صنعت ساخت و ساز، ریسک را می

ه یا فاکتور معین و یا ترکیبی از حوادث و فاکتورها تعریف یک حادث

افتد کرد که در طول عمر پروژه برای گزند و خسارت به آن اتفاق می

ای از اقدامات و روش هایی است که . مدیریت ریسک، مجموعه[12]

به منظور کاهش پیشامدهای ناگواری که ممکن است در طول یک 

 .[3]روژه به وقوع بپیوندد، طراحی شده است پ

 اصطالح پایداری-2-2

 توسط 1986 سال در بار نخستین ( برایsustainableپایدار ) اصطالح

 نیازهای با عنوان )رویارویی تحت زیستمحیط گسترش جهانی کمیته

 با مقابله برای آینده نسل منابع انداختن مخاطره به بدون حاضر عصر

 شود تامی افزوده آن دامنه و ابعاد بر هر روز و شد نیازهایشان( مطرح

 جریان، این گیرد. در قرار جهانیان روی پیش مناسبی هایاستراتژی

 راهکارهای جدیدی یافتن پی در متصدیان سایر با همسو نیز معماران

 کار، زندگی، که است اند. بدیهیبوده انسان مطلوب زندگی تأمین برای

 در فضاهای که باشندمی هاییفعالیت همه و همه ... و استراحت تفریح،

 و ضعف نقاط ازآنجاکه و پذیرفته صورت معماران توسط شدهطراحی

 خواهد داشت، مستقیم تأثیر جهان بومزیست بر ساختمان یک قوت

 باشد.می معماران عهده بر خصوص این در حساس بس ایوظیفه

نام  به مبحثی معماری، در پایدار توسعه و پایداری مفاهیم کاربرد

 عنوان  با آن هایسرفصل ترینمهم که اندنموده )معماری( آغاز

گردد می ایجاد  "سبز معماری  انرژی و معماری" ،  "تک-اکو معماری"

[13]. 

 تعریف توسعه پایدار-2-3

 به شدهارائه آن از ریو اجالس در پایدار توسعه از که تعریفی ترینمهم

مخاطره  به بدون را بشر کنونی نیازهای که ایتوسعه است: ) قرار این

 و زیستمحیط به آن در و ساخته برآورده آینده هاینسل نیاز افکندن

ای توسعه پایدار آن نوع توسعه .[14]شود(  توجه نیز فردا هاینسل

های اکولوژیکی را در بلند مدت بهبود است که سالمت انسان و نظام

 .   [15]بخشد 
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 محور ولی شدهارائه پایدار توسعه از زیادی تعاریف تاکنون که هرچند

تمامی  در و بوده آینده به نیز توجه و بعدی هاینسل تعاریف، تمامی

 مدنظر جهانی زیستمحیط از حفاظت و زیستمحیط به توجه تعاریف

 است. بوده

 موردتوجه اخیراً که است مباحثی از یکی پایدار وسازمعماری و ساخت

 از معماری پایدار آن پی در و پایدار توسعه نظریه است. قرارگرفته

 است. معاصر معماری موضوعات انگیزترینبحث

 به قبل هایگرایش مانند و بوده فراگیر امری پایدار معماری درواقع

 اصلی آن دغدغه که با وجودی و شودنمی منجر معماری هایسبک

 به که پیشین هایگرایش تمامی از است زیستمحیط مسئله به مربوط

 گیرد.می بهره اند،کرده استفاده انرژی و مصالح از استفاده تقلیل مسئله

 حداکثر از که است معماری از نوعی پایدار طراحی گفت توانمی

 و جویدمی سود کنندگانمصرف آسایش برای محیطی استعدادهای

 کهدرحالی گیردمی بکار راه این در ایهوشمندانه راهکارهای ابزارها و

 دهد.می سوق حداقل به را ساز ساخت از حاصل نامطلوب شرایط

 و شرایط به بایستمی استقرار نحوه و طراحی مرحله از هاساختمان

 با مقابله و مواجهه کهدرحالی دهند مساعد پاسخ خوبیبه موقعیت

 دهند. سوق به حداقل را طبیعت

 رابطه چگونگی هستند روروبه آن با جدید بناهای طراحان که چالشی

فکری  جریان باید منظور بدین است طبیعی محیط با شهر و ساختمان

 هایشیوه و روزآمد فنّاوری انکار به گرایانسنت چون نه که شود اختیار

 تمامی مفاهیم تجددگرایان چون نه بپردازد، صنعت در علمی نوین

 چون نه و گیرد انتقاد باد به را فرهنگی گذشته و سنتی معماری

 .[13]بردارد  گام التقاطی معماری یک سویبه رومیانه هایگروه

 ساختمان سبز-2-4

با  سازگاری وجود که هستند صفاتی درواقع پایدار و سبز عناوین

را  ساختمان مثالً مصنوع، موضوع یک در ماندگاری و زیستمحیط

 ی زمینکره یمجموعه کل پایداری که فرض این با کنندمی مشخص

 پذیر است.امکان آن یدهندهتشکیل و سازنده هایقسمت پایداری با

 که انجام شود ایگونهبه ساختمان احداث و طراحی بایست لحاظ بدین

کارگیری به با و هوشمند و پایدار زیستمحیط سازگاری با

 قرار گیرد. مطلوب و نمونه بناهای یزمره در هافنّاوری ترینپیشرفته

 بلکه گیردنمی قرار طبیعت مقابل در تنهانه سبز و پایدار ساختمان یک

 از امکانات بیشتر چه هر برداریبهره برای آن موازاتبه و کنار در

 و پایدار یک ساختمان گیرد.می شکل انسان آسایش تأمین و محیطی

 طبیعی شرایط هماهنگ با و پیشرفته هایسامانه از استفاده با سبز

 عملکرد و زیبایی عالوه بر بنا معماری طرح گردد.می کنترل و تنظیم

 از طبیعی منابع و از عوامل حداکثر یاستفاده در سعی فضاها خوب

 باد( گرمایی،زمین انرژی )انرژی خورشید، پذیر تجدید هایانرژی قبیل

 بردارانبهره آسایش جهت در و شرایط  محیطی تنظیم برای گیاهان و

 .[13]دارد  را

تر شدن می باشد، وز به روز در حال محبوبمفهوم ساختمان سبز ر

های دوست دار محیط زیست ها به عنوان ساختمانزیرا این ساختمان

ها در حال برداشتن قدم های مناسب به شناخته می شوند. دولت

منظور اجرای مفهوم ساختمان های سبز می باشند.سیستم های رتبه 

رتبه بندی سبز  بندی مختلفی برای ساختمان های سبز موجود است.

و رهبری در انرژی و  GRISHA( 2(به منظور ارزیابی یکپارچه زیستگاه

 . LEED( 3 [16](طراحی زیست محیطی

 : از اندعبارت سبز هایخانه ساخت هایروش ترینعمده

 هایخانه سرد، بام و سبز بام هایدستگاه روز، روشنایی از استفاده

خورشیدی)خانه  انرژی از استفاده ،) صفر انرژی هایخانه ( مثبت انرژی

 ) بادگیرها ، بادی برق( باد انرژی از استفاده های غیر فعال(،

های سبز را اینگونه توصیف در پژوهش خود موانع ساختمان "چاو"

 می کند:

 امین بودجه.ت1

 .عدم اطالعات و آگاهی کافی2

 .نبود محرک و انگیزه3

 .[17] .مقاومت مردم در برابر تغییر4

ریسک ها و موانع ساختمان های سبز را اینگونه  "پدینی و اشوری"

 دسته بندی کرده اند:

 های اقتصادی.ریسک1

 های فرهنگی.ریسک2

 )صنعتی( های فنی.ریسک3

 های قانونی.ریسک4

ترین موانع مهم در استرالیا و نیوزلند،   در پژوهش خود "بوند"

 گسترش ساختمان سبز را اینگونه توصیف کرد:

 .هزینه آغازین باال1

ها از مزایا و محاسن .عدم آگاهی و اطالعات کافی مصرف کننده2

 سبزبکارگیری تجهیزات ساختمان 

.تنبلی مردم که تغییر سبک زندگی و تجهیزات جدید موجب 3

 .[7] شودها میآزار و اذیت آن

 هامواد و روش -3

 پیمایشی صورت گرفت که جامعه-پژوهش حاضر به روش توصیفی

آماری آن را مهندسین پایه یک استان قزوین در بخش اجرا تشکیل 

دهند که با استعالم از نظام مهندسی ساختمان استان قزوین،تعداد می

نفر می باشد.روش تعیین نمونه با استفاده از  359جامعه آماری برابر 

فرمول کوکران می باشد. با استفاده از جدول مورگان،و با توجه به 

نفر می باشد،تعداد اعضای نمونه  359حجم جامعه آماری که برابر 

ای از روش پرسشنامه عالوه بر روش کتابخانهمی باشد.  186برابر با 

که یکی از ابزار های رایج تحقیق و روش مستقیم برای کسب داده 

برای بخش سلسله  پژوهشاستفاده شد. که در این  ،های تحقیق است

ر نهایت پس از که د شده استمراتبی از پرسشنامه ساعتی استفاده 

آماری اقدام به تجزیه و تحلیل ها از جامعه جمع آوری پرسشنامه

 خواهیم نمود. Expert Choiceها توسط نرم افزار داده

 های پژوهشجزیه و تحلیل یافتهت -4

 هدف اساس برتعیین اولویت معیارهای اصلی  -4-1

اساس  مراتبی نخست معیارهای اصلی بربرای انجام تحلیل سلسله

یک تکنیک  AHPاند. تکنیک صورت زوجی مقایسه شده هدف به

های بندی در این تکنیک براساس مقایسهبندی است و رتبهرتبه

گیرد. مقایسه زوجی بسیار ساده است و تمامی زوجی صورت می
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دو مقایسه شوند. بنابراین اگر در صورت دوبهعناصر هر خوشه باید به

𝑛(𝑛−1)عنصر وجود داشته باشد ،  nیک خوشه 

2
مقایسه صورت خواهد  

شده های انجاممعیار وجود دارد بنابراین تعداد مقایسه 6گرفت. چون 

 برابر است با:

 (1)  𝑛(𝑛−1)

2
=

6(6−1)

2
= 15 

شده مقایسه زوجی از دیدگاه گروهی از خبرگان انجام 15بنابراین 

است و با استفاده از تکنیک میانگین هندسی دیدگاه خبرگان تجمیع 

میع دیدگاه گردیده است. ماتریس مقایسه زوجی حاصل از تج

 شده است.( ارائه1جدول ) خبرگان در
 ارهایمع یزوج سهیمقا سیماتر1جدول 

 سیاسی اقتصادی فناوری 
زیست 

 محیطی
 فرهنگی قانونی

 1.2 1.351 1.888 2.457 0.803 1 فناوری

 1.246 1.118 7.2 4.1 1 1.246 اقتصادی

 0.822 1.246 1.084 1 0.244 0.407 سیاسی

زیست 

 محیطی
0.530 0.139 0.922 1 0.476 0.312 

 0.699 1 2.1 0.803 0.894 0.740 قانونی

 1 1.431 3.2 1.217 0.803 0.832 فرهنگی

معیارهای  ، اوزان Expert Choice افزار نرم در هاداده ورود از پس

 شود:اینگونه حاصل می اصلی
 

 
 یاصل یها اریمع یهاوزن  1 شکل

 

باشد؛ در اولویت اول می 0.298معیار اقتصادی با وزن نرمال شده 

باشد؛ معیار در اولویت دوم می 0.198معیار فناوری با وزن نرمال شده 

باشد؛ معیار در اولویت سوم می 0.182فرهنگی با وزن نرمال شده 

د؛ معیار باشدر اولویت چهارم می 0.146قانونی با وزن نرمال شده 

باشد؛ و در اولویت پنجم می 0.106سیاسی با وزن نرمال شده 

در اولویت  0.07درنهایت معیار زیست محیطی با وزن نرمال شده 

شده نیز های انجامگیرد؛ همچنین نرخ ناسازگاری مقایسهآخر قرار می

باشد؛ می 1/0تر از آمده است که چون کوچکدستبه 05/0برابر 

 شده اطمینان کرد.های انجاموان به مقایسهتبنابراین می

  "اقتصادی"بررسی اولویت زیرمعیارها براساس معیار 

پس از بررسی وضعیت معیارهای هدف و تعین میانگین اولویت های 

آن ها برای هرکدام از این معیارها چند زیرمعیار فرعی تعریف شد که 

یق و مرتبط با این زیر معیارهای فرعی برگرفته از مبانی نظری تحق

اهداف و فرضیه ها می باشد. سپس در ادامه بررسی معیار فرهنگی 

به منظور تعیین وزن و اولویت زیرمعیارها ماتریس مقایسات زوجی 

( 2بر اساس معیار فرهنگی تشکیل گردید که نتایج آن در جدول)

 آورده شده است.

یرمعیارها بر اوزان ز ،Expert Choiceپس از ورود داده ها در نرم افزار 

دست آمد که در زیر ( به 2مطابق با شکل ) "اقتصادی"اساس معیار 

هزینه »، زیرمعیار شودهمانطور که مشاهده می. ارائه شده است

های هزینه»زیرمعیارهای در رتبه اول و  0.223با وزن « آغازین باال

ینه باالی هز» ،«های ساختمان سبزنگهداری و تعمیرات سیستم

های بودجه»،  «های ساختمان سبزمصالح و سیستمتجهیزات 

، 0.209به ترتیب با اوزان  «نوسانات نرخ ارز»و  «تورم» ،«محدود

قرار تا ششم دوم  هایدر رتبه 0.107و  0.119، 0.152،  0.190

 د.ندار

  "فرهنگی"بررسی اولویت زیرمعیارها براساس معیار 

یار فرعی با عنوان، به منظور بررسی دقیق تر معیار فرهنگی سه مع

(، نییپا ی)تقاضارییبه تغ لیو عدم تما یمردم به سبک زندگ لیتما

و پایین بودن  ساختمان سبز یایاز مزا یعموم یبودن آگاه نییپا

هزینه انرژی و مقاومت مردم در برابر ایجاد تغییر تعیین گردید که 

فرهنگی ها برای زیرمعیارهای معیار ( میانگین اولویت3در جدول)

 آورده شده است.

، اوزان Expert Choiceها در نرم افزار پس از ورود داده

( به دست 3مطابق با شکل ) "فرهنگی"زیرمعیارها بر اساس معیار 

 دهد که شاخص( نشان می3شکل ). آمد که در زیر ارائه شده است

 «پایین بودن هزینه انرژی و مقاومت مردم در برابر ایجاد تغییر»

مردم  لیتما« » ساختمان سبز یایاز مزا یعموم یبودن آگاه نییپا»،

 0.351با وزن « (نییپا ی)تقاضارییبه تغ لیو عدم تما یبه سبک زندگ

و  0.334ترتیب با اوزان ه ب های ودر رتبه اول قرار دارد و شاخص

 های بعدی قرار دارند.در رتبه 0.315

 "محیطی زیست"بررسی اولویت زیرمعیارها بر اساس معیار 

تر معیار زیست محیطی سه معیار فرعی با به منظور بررسی دقیق

، (دی)باد و بارش شد ینیب شیقابل پ ریغ ییآب و هوا طیشراعنوان، 

( و دسترسی دشوار به ل،طوفان،زلزلهی)س یعیطب یایحوادث و بال

)مناطق صعب العبور و نقاط پر ترافیک شهری( تعیین  محل پروژه

ادامه بررسی معیار زیست محیطی به منظور تعیین وزن گردید که در 

و اولویت زیرمعیارها ماتریس مقایسات زوجی بر اساس معیار زیست 

 ( آورده شده است.4محیطی تشکیل گردید که نتایج آن در جدول)

، اوزان زیرمعیارها بر Expert Choiceها در نرم افزار پس از ورود داده

( به دست آمد که 4ابق با شکل )مط "زیست محیطی"اساس معیار 

 شرایط» های (، شاخص4با توجه به شکل ). در زیر ارائه شده است

دسترسی » ،«(شدید بارش و باد)بینی پیش قابل غیر هوایی و آب

 و«دشوار به محل پروژه)مناطق صعب العبور و نقاط پر ترافیک شهری(

ترتیب با اوزان هب ،«(زلزله طوفان، سیل،)طبیعی بالیای و حوادث»

 .های اول تا سوم قرار گرفتنددر رتبه 0.240و  0.344، 0.416

 "فناوری"بررسی اولویت زیرمعیارها بر اساس معیار 

تر معیار فناوری چهار معیار فرعی با به منظور بررسی دقیق

و آموزش  یا( حرفهیانسان یروین مشاور، )طراح، نبود پرسنلعنوان، 

 زاتیو تجه ینبود تکنولوژ ،قینبود اطالعات جامع و دق ه،دید

نبود مصالح استاندارد و درجه یک به منظور پایداری تعیین و  شرفتهیپ

 و وزن تعیین منظور به تکنولوژی معیار بررسی ادامه گردید که در

 تکنولوژی معیار اساس بر زوجی مقایسات ماتریس زیرمعیارها اولویت
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پس از  .است شده آورده( 5)جدول در آن نتایج که گردید تشکیل

، اوزان زیرمعیارها بر اساس Expert Choiceورود داده ها در نرم افزار 

دست آمد که در زیر ارائه ( به 5مطابق با شکل ) "فناوری  "معیار 

 نبود» هایشاخصشود همان گونه که مشاهده می. شده است

نبود » ،«دیده آموزش و ایحرفه( انسانی نیروی مشاور، طراح،)پرسنل

نبود »و «نبود مصالح استاندارد و درجه یک» ،«قیاطالعات جامع و دق

به ترتیب با اوزان  و  «ازیو مورد ن شرفتهیپ زاتیو تجه یتکنولوژ

قرار  تا چهارم های اولدر رتبه 0.227و  0.232، 0.244، 0.298

 دارند.

 "قانونی"بررسی اولویت زیرمعیارها بر اساس معیار 

به منظور بررسی دقیق تر معیار قانونی سه معیار فرعی با عنوان، 

نبود چهارچوب  ،مناسب یو خط مش ییو اجرا ینبود چهارچوب دولت

و نبود نگرش دولتی برای حفظ  مناسب یو خط مش ییو اجرا یدولت

 (6) منابع و گسترش ساختمان سبز تعیین گردید که در جدول
 ارهای معیار قانونی آورده شده است.ها برای زیرمعیمیانگین اولویت

، اوزان زیرمعیارها بر Expert Choiceها در نرم افزار پس از ورود داده

ت آمد که در ادامه ( به دس6) مطابق با شکل " قانونی "اساس معیار 

نبود » های زیرمعیاردهد که ( نشان می6شکل ). ارائه شده است

 یهانبود مشوق»،« مناسب یو خط مش ییو اجرا یچهارچوب دولت

نبود نگرش دولتی برای حفظ »و «ساختمان سبز یمناسب برا یدولت

 0.293 ، 0.417ترتیب با اوزان.هب و «منابع و گسترش ساختمان سبز

 قرار دارند. تا سومهای اول در رتبه 0.291و 

 "سیاسی"بررسی اولویت زیرمعیارها بر اساس معیار 

یار سیاسی دو معیار فرعی با عنوان، عدم به منظور بررسی دقیق تر مع

استفاده از تجارب موفق دیگر کشورها و عدم آگاهی مردم در مورد 

( 7مسائل پایداری و نیاز به آموزش تعیین گردید که در جدول)

 ها برای زیرمعیارهای معیار سیاسی آورده شده است.میانگین اولویت

، اوزان زیرمعیارها بر Expert Choiceها در نرم افزار پس از ورود داده

ت آمد که در ادامه ( به دس7) مطابق با شکل "سیاسی"اساس معیار 

تحریم »دهد که شاخص های ( نشان می7شکل ) .ارائه شده است

و  «رشوه و فساد» ،«مصالح و تجهیزات به دلیل مسائل سیاسی

 0.348 ، 0.450ترتیب با اوزان هب« وضعیت نامعین امنیتی)جنگ(»

 قرار دارند.تا سوم های اول در رتبه 0.202و 

 

 «یاقتصاد» اریبر اساس مع یزوج ساتیمقا سیماتر 2 جدول

 

 

 "یاقتصاد" اریبر اساس مع ارهایرمعیاوزان ز 2 شکل

 

 "یفرهنگ" اریبر اساس مع یزوج ساتیمقا سیماتر 3 جدول

پایین بودن هزینه انرژی و مقاومت مردم 

 در برابر ایجاد تغییر

از  یعموم یبودن آگاه نییپا

 ساختمان سبز یایمزا

و عدم  یمردم به سبک زندگ لیتما

 (نییپا ی)تقاضارییبه تغ لیتما
IR= 0.02 

0.78 1.10 1 
به  لیو عدم تما یمردم به سبک زندگ لیتما

 (نییپا ی)تقاضارییتغ

 ساختمان سبز یایاز مزا یعموم یبودن آگاه نییپا 0.91 1 1.11

1 0.9 1.3 
پایین بودن هزینه انرژی و مقاومت مردم در برابر ایجاد 

 تغییر

 

 تورم
نوسانات 

 نرخ ارز

هزینه های نگهداری و تعمیرات 

 سیستم های ساختمان سبز

هزینه باالی تجهیزات، مصالح و 

 سیستم های ساختمان سبز

های بودجه

 محدود

هزینه 

 آغازین باال
IR= 0.08 

 هزینه آغازین باال 1 1.49 1.2 1.04 4 1.11

 بودجه های محدود 0.67 1 1.17 0.44 0.73 2.6

1.14 3.1 1.28 1 0.85 0.83 
هزینه باالی تجهیزات، مصالح و 

 سیستم های ساختمان سبز

1.4 2 1 0.78 2.72 0.96 
هزینه های نگهداری و تعمیرات 

 های ساختمان سبزسیستم 

 نوسانات نرخ ارز 0.25 1.37 0.322 0.5 1 1.33

 تورم 0.9 0.385 0.88 0.713 0.75 1
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 "یفرهنگ" اریبر اساس مع ارهایرمعیاوزان ز 3 شکل

 

 "یطیمح ستیز" اریبر اساس مع یزوج ساتیمقا سیماتر 4 جدول

 

 
 "یطیمح ستیز" اریبر اساس مع ارهایرمعیاوزان ز 4 شکل

 

 
 " یتکنولوژ " اریبر اساس مع یزوج ساتیمقا سیماتر 5 جدول

نبود مصالح استاندارد و 

 درجه یک

 زاتیو تجه ینبود تکنولوژ

 ازیو مورد ن شرفتهیپ

نبود اطالعات جامع 

 قیو دق

 یرویمشاور،ن )طراح، نبود پرسنل

 هدیو آموزش د ی( حرفه ایانسان
IR= 0.05 

1.7 1.2 1.1 1 
و  ی( حرفه ایانسان ویرین مشاور، نبود پرسنل)طراح،

 هدیآموزش د

 قینبود اطالعات جامع و دق 0.91 1 0.75 1.4

 ازیو مورد ن شرفتهیپ زاتیو تجه ینبود تکنولوژ 0.83 1.33 1 0.6

 استاندارد و درجه یکنبود مصالح  0.588 0.72 1.67 1

 

 

 
 " یفناور " اریبر اساس مع ارهایرمعیاوزان ز  5 شکل

 

دسترسی دشوار به محل پروژه )مناطق 

 صعب العبور و نقاط پر ترافیک شهری(

ی عیطب یایحوادث و بال

 (ل،طوفان،زلزلهی)س

 ینیب شیقابل پ ریغ ییآب و هوا طیشرا

 (دی)باد و بارش شد
IR= 0.02 

1.4 1.5 1 
)باد و بارش ی نیبشیقابل پ ریغ ییآب و هوا طیشرا

 (دیشد

 (ل،طوفان،زلزلهی)سی عیطب یایحوادث و بال 0.667 1 0.713

1 1.66 0.69 
دسترسی دشوار به محل پروژه )مناطق صعب العبور و 

 نقاط پر ترافیک شهری(
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 " یقانون " اریبر اساس مع یزوج ساتیمقا سیماتر 6جدول

 
 

 
 " یقانون " اریبر اساس مع ارهایرمعیاوزان ز 6شکل

 

 "یاسیس" اریبر اساس مع یزوج ساتیمقا سیماتر 7 جدول

 

 

 
 یاسیس" اریبر اساس مع ارهایرمعیاوزان ز -7 شکل

" 

-محاسبه اوزان نهایی معیارها و زیرمعیارها و اولویت بندی آن-4-2

 ها

با استفاده از پرسشنامه ساعتی، به جمع آوری نظرات خبرگان 

خبرگان که  پرداخته شد. با محاسبه میانگین هندسی از نظرات

است، مراحل محاسبات وزن  Expert Choiceورودی نرم افزار 

همچنین وزن نهایی زیرمعیارها  معیارها، وزن نسبی زیرمعیارها و

وزن نهایی هر زیرمعیار، از حاصل ضرب ( 8در شکل)طی شد که 

 وزن نسبی آن زیرمعیار در وزن معیار در همان خوشه، بدست 

شود، در بخش ( مشاهده می8) شکلهمانطور که در  آید.می

پایین بودن هزینه انرژی و » ،«هزینه آغازین باال»زیرمعیارها، 

های نگهداری و هزینه»و « قاومت مردم در برابر ایجاد تغییرم

ای برخوردارند از اهمیت ویژه« های ساختمان سبزتعمیرات سیستم

اول تا  های، رتبه0.062و  0.064، 0.066ترتیب با اوزان نهایی هو ب

 دهند.سوم را به خود اختصاص می

 نتیجه گیری -5

 اقتصادیعامل  های این تحقیق نشان داد کهتجزیه و تحلیل یافته

، تکنولوژیاز بیشترین اهمیت برخوردار بوده و عوامل  0.298با وزن 

، 0.198بترتیب با اوزان و زیست محیطی  سیاسیو  قانونی، فرهنگی

 قرار دارند. ششمهای دوم تا در رتبه 0.07و  0.106، 0.146، 0.182

 های زیر حاصل گردید:همچنین در بخش زیرمعیارها یافته

هزینه »زیرمعیار ها، زیرمعیاردر رابطه با معیار اقتصادی و در بخش 

های هزینه»زیرمعیارهای در رتبه اول و  0.223با وزن « آغازین باال

هزینه باالی » ،«های ساختمان سبزنگهداری و تعمیرات سیستم

های بودجه» ،«تجهیزات مصالح و سیستم های ساختمان سبز

، 0.209به ترتیب با اوزان  «نوسانات نرخ ارز»و  «تورم» ،«محدود

قرار تا ششم دوم  هایدر رتبه 0.107و  0.119، 0.152،  0.190

زیرمعیار ها، زیرمعیاردر رابطه با معیار فرهنگی و در بخش  د.ندار

با  «هزینه انرژی و مقاومت مردم در برابر ایجاد تغییرپایین بودن »

 بودن پایین»های زیرمعیاردر رتبه اول قرار دارد و  0.351وزن 

مردم به سبک  لیتما» و   «سبز ساختمان مزایای از عمومی آگاهی

نبود نگرش دولتی برای حفظ منابع و 

 گسترش ساختمان سبز

 یمناسب برا یدولت ینبود مشوق ها

 ساختمان سبز

و  ییو اجرا ینبود چهارچوب دولت

 مناسب یخط مش
IR= 0.03 

 مناسب یو خط مش ییو اجرا ینبود چهارچوب دولت 1 1.2 1.7

 ساختمان سبز یمناسب برا یدولت ینبود مشوق ها 0.83 1 0.85

1 1.18 0.59 
نبود نگرش دولتی برای حفظ منابع و گسترش ساختمان 

 سبز

 نینامع تیوضع

 )جنگ(یتیامن
 فساد و رشوه

 لیبه دل زالتیمصالح و تجه میتحر

 یاسیس لیمسا
IR= 10.0  

 یاسیس لیمسا لیبه دل زالتیمصالح و تجه میتحر 1 1.2 2.4

 فساد و رشوه 0.833 1 1.6

 )جنگ(یتیامن نینامع تیوضع 0.417 0.63 1
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ترتیب با اوزان هب« (نییپا ی)تقاضارییبه تغ لیو عدم تما یزندگ

در رابطه با معیار  .بعدی قرار دارندهای در رتبه 0.315و  0.334

 و آب شرایط» هایها، زیرمعیارزیرمعیارمحیطی و در بخش زیست

دسترسی دشوار » ،«(شدید بارش و باد) بینی پیش قابل غیر هوایی

» و« )مناطق صعب العبور و نقاط پر ترافیک شهری( به محل پروژه

با اوزان ترتیب هب «(ل،طوفان،زلزلهی)س یعیطب یایحوادث و بال

در  های اول تا سوم قرار گرفتند.در رتبه 0.240و  0.344، 0.416

نبود »های ها، زیرمعیارزیرمعیاررابطه با معیار تکنولوژی و در بخش 

، «هدیو آموزش د یا( حرفهیانسان یروین پرسنل)طراح،مشاور،

« نبود مصالح استاندارد و درجه یک»، «قینبود اطالعات جامع و دق»

به ترتیب با  «ازیو مورد ن شرفتهیپ زاتیو تجه یتکنولوژنبود »و 

 تا چهارم های اولدر رتبه 0.227و  0.232، 0.244، 0.298اوزان 

ها، زیرمعیاردر رابطه با معیار قانونی و در بخش  قرار دارند.

 یو خط مش ییو اجرا ینبود چهارچوب دولت»زیرمعیارهای 

 و «ساختمان سبز یامناسب بر یدولت یهانبود مشوق» ،«مناسب

 «نبود نگرش دولتی برای حفظ منابع و گسترش ساختمان سبز»

 تا سومهای اول در رتبه 0.291و  0.293 ، 0.417ن ترتیب با اوزاهب

ها، زیرمعیاردر رابطه با معیار سیاسی و در بخش  قرار دارند.

، «تحریم مصالح و تجهیزات به دلیل مسائل سیاسی» زیرمعیارهای

ترتیب با هب« وضعیت نامعین امنیتی)جنگ(»و «  رشوهفساد و »

 قرار دارند.تا سوم های اول در رتبه 0.202و  0.348 ، 0.450اوزان 

ترین معیار اقتصادی به عنوان مهم شود،همانطور که مالحظه می

عامل از نظر کارشناسان انتخاب شده است. با دقت در جداول مربوط 

، مشاهده های ساختمان سبزریسکسازی و های ساختمانبه ریسک

از  شود که در سایر کشورها نیز عامل اقتصادی جزء جدا نشدنیمی

نصب و  های مربوط به خرید،های عمرانی است. هزینهپروژه

های ساختمان سبز عاملی است که نگهداری تجهیزات و سیستم

 ترین مانع در اجرای ساختمانا به عنوان مهمکارشناسان این معیار ر

-نبود فناوری اند. در رابطه با معیار فناوری،های سبز ارزیابی کرده

های سبز در رن مورد نیاز برای اجرای ساختمانهای جدید و مد

کشورهای جهان سوم و به عالوه نبود نیروی متخصص آموزش دیده 

و جرأت ساخت و اجرای  و زبده در این زمینه موجب شده تا انگیزه

ها موجب شده تا از نظر همه این باشد.ها کم رنگ این پروژه

همواره کارشناسان، این معیار رتبه دوم را به خود اختصاص دهد. 

سازی فرهنگ های بلند مدت،ها و برنامهاولین قدم در اجرای پروژه

هاست باشد. در این زمینه نیز سالدر جامعه و مردم آن کشور می

همچون آب،گاز و برق در مردم ایران با دسترسی آسان به منابعی 

ها به این شیوه از زندگی عادت کرده و تغییر در شیوه ساختمان

دانند. در کنار این، عدم آگاهی و آینده زندگی را امری سخت می

های سبز و نگری بخش زیادی از جامعه نسبت به مزایای ساختمان

موجب گشته تا  خطرات جدی کاهش و اتمام منابع تجدید ناپذیر،

میل و رغبت زیادی نسبت به تغییر شیوه زندگی خود نشان  مردم

ندهند و در نتیجه این عامل به عنوان سومین مانع در راستای اجرای 

 ها باشد.این پروژه

ها و حمایت بدون شک برای اجرا و گسترش این صنعت در کشور،

متاسفانه نبود  کند.های دولت نقش بسیار مهمی ایفا میسیاست

جدی تفکر م ین مناسب و همچنین نبود نگرش و عدانمشی و قوخط

 گذاران،های سبز باعث شده تا سرمایهدر گسترش ساختمان

پیمانکاران و جامعه مهندسی کشور انگیزه زیادی برای ورود به این 

متاسفانه به دلیل  زمینه نداشته باشند. در زمینه مسایل سیاسی،

تجهیزات و مصالح از  واردات مشکالت کشور در روابط بین المللی،

گیرد. موانع ا سختی و هزینه های باال صورت میکشورهای دیگر ب

زیست محیطی از قبیل دسترسی سخت به محل پروژه و شرایط بد 

آب و هوایی و حوادث غیر قابل پیش بینی در رتبه آخر قرار گرفته 

علت آن را می توان به این خاطر دانست که این موانع زیست  است.

های ساخت و ساز وجود دارد و تنها هبرای تمامی پروژ محیطی

  باشد.های سبز نمیمختص ساختمان

عنوان  نظر به اهمیت شاخص اقتصادی که بهدر همین راستا و 

های اصلی تعیین گردید، در مهمترین شاخص در بخش شاخص

که در بخش زیرمعیارها به عنوان  کنار موضوع هزینه آغازین باال

گردد که در بخش مهمترین گزینه حاصل گردید، لذا پیشنهاد می

های طوالنی ها و برنامهگذاری، دولت با ارائه طرحاقتصادی و سرمایه

 مدت اقدام به جذب و تشویق بخش خصوصی در این زمینه نماید.

به تجربیات گردد با توجه وجه به شاخص تکنولوژی پیشنهاد میبا ت

ها در زمینه سایر کشورها و نوع بکارگیری تکنولوژی این کشور

و تبادل اطالعات گردد. همچنین ساخت و ساز سبز، اقدام به تعامل 

ای صاحب سبک در این زمینه، توان با اعزام نیرو به کشورهمی

همچنین نظر به موضوع شاخص  های الزم را کسب نمود.آموزش

ت و ساز سبز و به دلیل ارزان بودن قیمت فرهنگی در زمینه ساخ

های اجرایی گردد که دولت نسبت به سیاستانرژی پیشنهاد می

های رف انرژی تجدید نظر کرده و سیاستخود در زمینه مص

د. به عالوه های بلند مدت خود قرار دهجدیدی را پیش روی برنامه

ی مصرف توانند با گوشزد خطرات و عواقب جدها و جراید میرسانه

ناپذیر، مردم را بیش از پیش نسبت به این بی رویه منابع تجدید

فاجعه آگاه سازند. مدارس ابتدایی هم باید از همان ابتدا دانش 

آموزان را نسبت به اهمیت حفظ منابع و فرهنگ سازی در میان 

گذاری و خط مشی ام کنند. با توجه به موضوع قانونکودکان اقد

گردد که این مهم پایدار پیشنهاد میو ساز دولت در زمینه ساخت 

در تمامی سطح کشور لحاظ شده و تنها به یک شهر و محدوده 

در بخش سیاسی اکنون که کشور و جامعه در  خاص اکتفا ننماید.

جدال با یک بحران قرار دارد، الزم است که دولت با تدبیر خود 

امل با سایر نسبت به اصالحات الزم در زمینه برقراری ارتباط و تع

کشورهای جهان و منطقه، زمینه الزم را جهت تبادل صنعت ساخت 

در رابطه با توسعه پایدار شهری و مسائل زیست  و ساز برقرار سازد.

محیطی الزم است که در بخش کالن شهرها اصالحات هندسی 

صورت گیرد که در بسیاری از موارد این موضوع به یک التزام بدل 

مدهای زیست محیطی ر و کوتاهی مسئولین پیاگردیده ولی با قصو

با توجه به  های ترافیکی را به دنبال داشته است.ناشی از آلودگی

-اینکه ساخت و سازهای کنونی با ضوابط پایداری فاصله دارند، می

ها صرفه اقتصادی اجرای این ساختمان توان دلیل این امر را عدم

ف انرژی که یکی از دانست لذا از آنجایی که موضوع میزان مصر

ارکان پایداری می باشد با موضوع اقتصادی بی ارتباط نیست لذا 

پیشنهاد می گردد که مسئولین امر به این موضوع نیز توجه ویژه 

 نمایند.
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