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چکیده:
ایجــاد شــرایط الزم بــرای یــک زندگــی مطلــوب، همــواره هــدف انســان بــوده اســت. در حــال حاضــر بــه علــت طراحــی و اســتفاده نامناســب از ســـاختمان ها، مقــدار زیــادی از 
انــرژی ورودی بــه ایــن ســاختمان هـــا تلــــف می گــردد کــه ایــن اتــالف انــرژی، عــالوه بــر از بیــن بــردن منابــع طبیعــــی کشـــور بـــاعث آلـوده ســـازی هـــوای شــهرها نیــز می گردد. 
تحقیــق حاضــر بــا هــدف شناســایی نقــاط ضعــف، قــوت، فرصت هــا و تهدیــدات صنعــت ســاختمان ســبز در ایــران انجــام گرفــت. بدیــن منظــور، بــا بررســی مســائل و مشــکالت 
پیرامــون مقولــه ی ســاختمان ســبز در ایــران، چالش هــا و فرصت هــای اســتفاده از ســاختمان های ســبز بــه کمــک روش SWOT و ANP، در قلمــروی تحقیقاتــی شــهر تهــران، 
ــي  ــج به دســت آمــده نشــان داد کــه اســتراتژي کنتــرل و جهت یاب ــه پرداختــه شــد. نتای ــن زمین ــن اســتراتژی های مناســب در ای ــه تدوی ــت، ب مــورد بررســی قــرار گرفتــه و در نهای
سیاســت هاي دولتــي در زمینــه اعطــاي تســهیالت پیرامــون اســتفاده از صنعــت نویــن ســاختمان، بــا ارزش وزنــی معــادل 0/33 به عنــوان اولیــن اســتراتژي و راهــکار مؤثــر در 
ــات  ــق امکان ــژي از طری ــازي انر  ــت بهینه س ــاز در جه ــاخت و س ــت س ــي صنع ــطح کیف ــاي س ــامل ارتق ــتراتژی های ش ــد. اس ــران می باش ــبز در ای ــاختمان س ــت س ــود صنع بهب
دولتــي، بــا ارزش معــادل 0/27، شــناخت هزینه هــاي واقعــي و اســتفاده از جایگزین هــاي مناســب، بــا ارزش معــادل 0/20 و توســعه آمــوزش و فرهنگ ســازي پیرامــون فنــاوري 
نویــن ســاختمان ســبز، بــا ارزش معــادل 0/16 در اولویت هــای بعــدی قــرار دارنــد. بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل، اســتراتژی سیاســت هاي دولتــي در زمینــه اعطــاي تســهیالت و 
تخفیفــات مالیاتــي در جهــت تقلیــل هزینه هــا و بهره منــدي از مزایــاي اقتصــادي بلندمــدت، در رأس اســتراتژی های مــورد بررســی، موجبــات گســترش صنعــت ســاختمان ســبز 
ــا  ــع قــوی در گســترش ســاخت و ســاز ب ــاالی ســاختمان ســبز از موان ــه ب ــن پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه هزین ــران فراهــم خواهــد آورد. به طــور کلــی، یافته هــای ای را در ای

روش هــای نویــن محســوب شــده و تقلیــل مســائل مالــی پیرامــون ایــن حــوزه از طریــق ارائــه تســهیالت و تخفیفــات نقــش بســزایی در گســترش آن خواهــد داشــت. 

کلمات کلیدی: چالش های صنعت ساختمان، اتالف انرژی، تسهیالت دولتی، ساخت و ساز، شهر تهران



1- مقدمه 

گســترش روز افــزون صنعــت منجــر بــه دخــل و تصــرف در طبیعــت و تخریــب 
ــده  ــا ش ــی و جنگل ه ــای طبیع ــادن، انرژی ه ــی، مع ــع طبیع ــات و مناب امکان
ــور  ــر، به منظ ــت بش ــن به دس ــره زمی ــر روی ک ــده ب ــاد ش ــرات ایج ــت. تغیی اس
ایجــاد آســایش و رفــاه انســان صــورت گرفتــه اســت. در ابتــدا زندگــی شــهری 
ــار طبیعــت آغــاز  ــرای ادامــه زندگــی در کن ــری شــیوه های ســنتی ب ــا به کارگی ب
ــه ای  ــل مالحظ ــور قاب ــین به ط ــع شهرنش ــدن، جوام ــی ش ــا صنعت ــی ب ــد ول ش
گاهانــه بــه تخریــب  گســترش و تغییــر شــکل یافتنــد. انســان به صــورت ناآ
ــان  ــه ای از زم ــون در مرحل ــه اکن ــی ک ــا جائ ــت ت ــود پرداخ ــت خ ــط زیس محی
قــرار گرفتــه اســت کــه شــاهد نتایــج ســهل انگاری ها و بــی مباالتی هایــی 
ــا کنــون توســط وی در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه، می باشــد.  کــه از گذشــته ت
ــی  ــن منابع ــن رفت ــی، از بی ــدات صنعت ــی از تولی ــده ناش ــاد ش ــای ایج آلودگی ه
ــد،  ــاز دارن ــا نی ــه آنه ــز ب ــده نی ــل های آین ــه نس ــروز بلک ــان ام ــا انس ــه تنه ــه ن ک
ــط  ــودی محی ــه ناب ــد و بلک ــر تهدی ــگ خط ــه زن ــت ک ــیده اس ــه ای رس ــه مرحل ب
ــرای تأمیــن شــرایط  ــه فقــط ب ــه صــدا درآمــده و اکنــون دیگــر بشــر ن زیســت ب
ــع  ــه رف ــر ب ــودات، ناگزی ــر موج ــود و دیگ ــای خ ــظ بق ــرای حف ــه ب ــایش بلک آس
ایــن تهدیــدات اســت. انــرژی، بحــران قــرن بیســت و یکــم اســت. بــا افزایــش 
ــای  ــود. گرم ــتر می ش ــه روز بیش ــرژی روز ب ــرف ان ــن، مص ــره ی زمی ــت ک جمعی
حاصــل از مصــرف انرژی هــای فســیلی روز بــه روز شــدیدتر و تحمــل ناشــدنی تر 
می شــود، لــذا اکنــون می بایــد در پــی ایجــاد شــرایطی در جهــت هماهنگــی بــا 
محیــط زیســت و به وجــود آوردن محیــط زیســتی پایــدار بــود. از ایــن رو مباحثــی 
ــای  ــات و فعالیت ه ــداری مصنوع ــت و پای ــط زیس ــا محی ــازگاری ب ــون س همچ
انســان از جملــه مــواردی هســتند کــه در رأس برنامه هــای ســازندگی دولت هــا 
ــن،  ــاختمان ها اصلی تری ــان س ــن می ــود. در ای ــه می ش ــا توج ــه آنه ــده و ب در آم
ــن  ــره زمی ــان در روی ک ــه انس ــتند ک ــی هس ــن تغییرات ــیع ترین و ماندگارتری وس
به وجــود آورده اســت. زیــرا ســاختمان ها فضــای ظهــور و تکاپــوی اغلــب 
فعالیت هــای بشــر در زمینه هــای مربــوط بــه زندگــی روزمــره می باشــند. از 
ایــن رو اشــتباهاتی کــه در نحــوة ســاخت و طراحــی ســاختارهای معمــاری آنهــا 
ــت. در  ــد گذاش ــت خواه ــط زیس ــر محی ــر را ب ــترین تأثی ــرد، بیش ــورت می گی ص
از  یکــی  به عنــوان  ســاختمان ها  می بایســت  کــه  اســت  شــرایطی  چنیــن 
اصلی تریــن موضوعــات تحــت پوشــش، مطابــق بــا مســائل مطــرح شــده بــرای 

ایجــاد محیــط زیســتی ســالم ســاخته شــوند. 
ــری  ــای انطباق پذی ــه معن ــبز ب ــرد س ــعه رویک ــتای توس ــبز در راس ــاختمان س س
هــر چــه بیشــتر فعالیت هــای انســان بــا محیــط زیســت و کاهــش اثــرات 
ــه  ــا و صدم ــد آالینده ه ــی در تولی ــاختمان های کنون ــش س ــر آن و نق ــرب ب مخ
ــه ســالمتی انســان ها مطــرح می شــود. هــدف ســاختمان ســبز احــداث  زدن ب
ســاختمان های ســازگار بــا محیــط زیســت و حفــظ انــرژی اســت. طراحــي ســبز 
از روش هــاي نویــن طراحــي اســت کــه در دنیــاي معمــاري بــه منحصــه ظهــور 
رســیده اســت و تــا بــه حــال بناهــاي مختلفــي بــا اســتفاده از شــیوه هاي طراحــي 
ــاري در  ــوع از معم ــن ن ــت. ای ــام اس ــال انج ــا در ح ــیده و ی ــام رس ــه انج ــبز ب س
راســتاي توســعه پایــدار و در زمینه-هــاي مختلــف انــرژي، مصالــح، تأسیســات 
و غیــره، همــراه بــا به کارگیــري تکنولــوژي رو بــه جلــو حرکــت مي کنــد. مراحــل 
ــخص  ــاختمانی مش ــح س ــامل؛ مصال ــبز ش ــاختمان س ــی س ــدی در طراح کلی
از منابــع محلــی، کاهــش بارهــای حمــل و نقــل و سیســتم بهینه ســازی 
ــار  ــه انتش ــه ب ــا توج ــل می باشــد. ب ــر در مح ــرژی تجدیدپذی ــد ان ــتفاده و تولی اس
ــی  ــرژی مصرف ــرانه ان ــد س ــرژی، 40 درص ــی ان ــس بین الملل ــط آژان ــار توس آم
ــن موضــوع از آنجــا ناشــی  ــت ای توســط ســاختمان ها مصــرف می گــردد. اهمی
می گــردد کــه بــا ایجــاد تحــول صنعتــی و به وجــود آمــدن بســیاری از امکانــات 
ــواد و  ــن چرخــه طبیعــی م ــن رفت ــا از بی ــوع بشــر، ب ــرای ن آسایشــی و رفاهــی ب
ــه محیــط، آلودگــی محیــط زیســت، از بیــن  ــل بازگشــت ب تولیــد مــواد غیــر قاب
رفتــن انرژی هــا و منابــع تمــام شــدنی، اکنــون بــه جــای حضــور طبیعــت بکــر 
در کنــار صنعــت ســاخت بشــر، نظاره گــر از بیــن رفتــن طبیعــت و در نتیجــه از 
بیــن رفتــن انرژی هــا و منابــع موجــود در آن هســتیم. عــالوه بــر ایــن، آلودگــی 
ــی  ــت محیط ــکالت زیس ــر مش ــی و دیگ ــی صوت ــوری، آلودگ ــی ن ــوا، آلودگ ه
ــار  ــوژی را دچ ــته و اکول ــان ها گذاش ــالمت انس ــر روی س ــتقیم ب ــرات مس تأثی
ــاد  ــکالت، ایج ــش مش ــزوم کاه ــرش و ل ــن نگ ــا ای ــت. ب ــوده اس ــی نم دگرگون
ــت  ــالت زیس ــه معض ــه ب ــا توج ــدار ب ــال پای ــن ح ــبز و در عی ــاختمان های س س

محیطــی کــه وجــود دارد، بیشــتر مشــخص می-شــود. در ایــن زمینــه تحقیقــات 
متعــددی صــورت گرفتــه اســت کــه در زیــر بــه برخــی از آنهــا اشــاره شــده اســت.
ــاي  ــش فناوري ه ــی نق ــه بررس ــه ای ب ــر )1393(، در مطالع ــلی و مهران ف توس
ــه  ــاختمان از جمل ــت س ــرژي در صنع ــرف ان ــازي مص ــت بهینه س ــن در جه نوی
ــه  ــازي شیش ــدرن در به س ــش هاي م ــی پوش ــداره، کارائ ــه اي دوج ــوار شیش دی
و انتخــاب پوشــش مناســب در ســاختمان پرداختنــد و نمونه هایــی از انــواع 
شیشــه هاي تولیــد شــده به عنــوان پوســته هاي هوشــمند در ســاختمان را 
ــاي  ــی راهکاره ــه بررس ــود ب ــق خ ــر )1393(، در تحقی ــد. هنام ف ــی نمودن معرف
اساســي و کاربــردي اســتفاده از سیســتم هاي هوشــمند در بهینه ســازي مصــرف 
انــرژي الکتریکــي ســاختمان پرداختــه و یکــي از راهکارهــاي بهینه ســازي 
ــتم هاي  ــتفاده از سیس ــاختمان را اس ــت س ــرژي در صنع ــرف ان ــش مص و کاه
ــند و رحمتیــان )1393(، مــروري  ــتند. شرع پس ــاختمان دانس ــمند در س هوش
بــر اســتانداردهاي موجــود در حــوزه مدیریــت هوشــمند ســاختمان، اتوماســیون 
ــي  ــتانداردهاي بین الملل ــعه اس ــد توس ــز رون ــرژي و نی ــت ان ــاختمان و مدیری س
ــورمان از  ــي کش ــت کنون ــش رو، وضعی ــاي پی ــته و چالش ه ــوزه داش ــن ح در ای
ــي را در مبحــث ســاختمان  ــت ســاز و کارهــاي نظارت ــاوري و در نهای ــدگاه فن دی
ــود  ــات خ ــکاران )1393(، در تحقیق ــی و هم ــد. رحمت ــرار دادن ــي ق ــورد بررس م
اشــاره می دارنــد کــه جدیدتریــن ایــده بــراي حفــظ انــرژي اســتفاده از تجهیــزات 
ــرژي  ــمند ان ــورت هوش ــه به-ص ــد ک ــاختمانی مي باش ــد س ــتم هاي جدی و سیس
مصرفــي ســاختمان را مدیریــت مي کنــد. دنیــس و همــکاران )1996(، در 
ــازي،  ــی و هماهنگ س ــجام بخش ــارت، انس ــامل نظ ــار گام ش ــه ای چه مطالع
ــی  ــاختمان معمول ــک س ــل ی ــت تبدی ــازی را جه ــل و خودکارس ــت و تحلی رؤی
ــراي  ــی ب ــد رهنمون ــه می توان ــد ک ــی نمودن ــمند معرف ــاختمان هوش ــک س ــه ی ب
اقدامــات پایــه اي در صنعــت ســاختمان محســوب شــود. وانــگ )2008(، بیــان 
نمــود کــه نقطــه شــروع توســعه سیســتم ســاختمانی کارآمــد، بــر پایــه ابزارهــاي 
ــوژي در  ــن تکنول ــش بنیادی ــم نق ــه علیرغ ــت ک ــد اس ــوده و معتق ــک ب انفورماتی
توســعه ســاختمان های هوشــمند، بایــد بــه آن به عنــوان یــک واســطه کــه مــا را 

ــت. ــاند نگریس ــدي می رس ــداف بع ــه اه ب
فناوری هــای اطالعاتــی و دیجیتالــی گرچــه ســبب آســایش بیشــتر زندگــی 
شــخصی شــده اند امــا بــرای اجــرای آنهــا در صنعــت ســاختمان، چالش هــای 
فراوانــی وجــود دارد. چــرا کــه بایــد بتــوان فنــاوری مــورد نظــر را از دل خــاک، 
ســنگ و چــوب به دســت مخاطــب رســاند و ایــن نیازمنــد تغییــرات در مصالــح،     
ــا  ــر، ب ــق حاض ــور در تحقی ــن منظ ــرای ای ــت. ب ــره اس ــاخت و غی ــیوه های س ش
بررســی مســائل و مشــکالت پیرامــون مقولــه ی ســاختمان ســبز در ایــران، بــه 
ــد و  ــه ش ــران پرداخت ــبز در ای ــاختمان های س ــوت س ــف و ق ــاط ضع ــی نق بررس
بــا اســتفاده از روش SWOT و ANP، چالش هــا و فرصت هــای اســتفاده 
ــی و  ــورد بررس ــران، م ــهر ته ــی ش ــروی تحقیق ــبز در قلم ــاختمان های س از س

مطالعــه قــرار گرفــت. 

2- مواد و روشها 

- محدوده مطالعاتی
در ایــن تحقیــق، شــهر تهــران به عنــوان محــدوده و قلمــرو مطالعاتــی در 
نظــر گرفتــه شــد. شــهر تهــران به عنــوان شــهری پیشــرو در اســتفاده از 
ــج طراحــی و  ــا هــدف توســعه و تروی ســاختمان های دوســتار محیــط زیســت، ب
ســاخت و ســاز ســاختمان های ســبز، بــه ایجــاد انجمــن ســاختمان ســبز نیــز در 
ایــن شــهر پرداختــه اســت. همچنیــن، نخســتین ســاختمان ســبز در ایــران در 
شــهر تهــران ســاخته شــده اســت. لــذا ایــن شــهر بــه عنــوان قلمــروی تحقیــق 

ــت.  ــده اس ــاب گردی ــر انتخ حاض

- روش تحقیق
ــدات، ضعف هــا و  ــواع فرصت هــا، تهدی ــا شناســایی ان ــا توجــه ب ــق ب ــن تحقی ای
ــن  ــق در ای ــر، روش تحقی ــوی دیگ ــد. از س ــردی می باش ــوع کارب ــا، از ن قوت ه
ــل  ــی عوامــل و شــاخص ها و تحلی ــر اســاس روش گــردآوری و ارزیاب ــه ب مطالع
محتــوا از نــوع کیفــی می باشــد. در ایــن تحقیــق، به منظــور اســتفاده از تمامــی 
ــه در گام اول،  ــد ک ــتفاده گردی ــه اس ــق آمیخت ــر، از روش تحقی ــورد نظ ــج م نتای
ــی و  ــه بررس ــوا، ب ــل محت ــک روش تحلی ــه کم ــی و ب ــرد کیف ــاس رویک ــر اس ب
کشــف مهمتریــن متغیرهــای موجــود پرداختــه شــد و ســپس بــا نظرســنجی از 

شماره اول
بهار 1395
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ــدی  ــه بع ــرای مرحل ــایی و ب ــل شناس ــن عوام ــرگان، مهمتری ــن و خب متخصصی
آمــاده شــد. در مرحلــه دوم، بــر اســاس روش هــای مبتنــی بــر رتبه بنــدی و نیــز 
ــل و  ــن وزن عوام ــه تعیی ــدام ب ــل، اق ــه قب ــده در مرحل ــایی ش ــای شناس متغیره

ــد. ــج گردی ــق نتای ــی دقی ــز ارزیاب ــی و نی ــد آت ــی رون پیش بین

- روش و ابزار گردآوري و تجزیه و تحلیل اطالعات
جمــع آوري اطالعــات بــا اســتفاده از مطالعــات کتابخانــه اي، مصاحبــه و غیــره 
ــار آن،  ــنجش اعتب ــور س ــه، به منظ ــوي اولی ــه الگ ــس از تهی ــت. پ ــام گرف انج
نتایــج پرسشــنامه ها و اظهــار نظرهــاي تخصصــي افــراد خبــره انتخــاب شــده، 
ــورد  ــز روش SWOT م ــبکه ای )ANP( و نی ــل ش ــد تحلی ــط روش فراین توس
بررســي و اعمــال نظــر قــرار گرفــت. جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق، مشــتمل بــر 
ــندگان،  ــامل مدیــران، برنامه ریــزان، فروش ــوزه ســاختمان ش متخصصــان ح
ــی  ــز ســایر ذینفعان ــوده و نی ــع ب ــی مطل ــره کــه از وضعیــت کنون ــداران و غی خری
کــه بــه هــر نحــوی می تواننــد از ایــن سیســتم بهره منــد شــوند، می باشــد. 
همچنیــن نمونه گیــری در ایــن حــوزه بــرای شناســایی و اولویت بنــدی اقدامــات 
در چندیــن پــروژه اجــرا شــده در شــهر تهــران صــورت پذیرفــت کــه نمونه گیــری 

ــد. ــام ش ــی انج ــورت تصادف در آن به ص
روش تحقیــق مــورد اســتقاده در ایــن پژوهــش توصیفــی- تحلیلــی اســت و بــا 
اســتفاده از روش تکمیــل پرسشــنامه و مصاحبــه ســعی در گــردآوری اطالعــات 
ــی پیرامــون صنعــت  ــدا اطالعات ــن ترتیــب کــه ابت مــورد نظــر شــده اســت. بدی
ســاختمان ســبز و هوشــمند از منابــع نظــری مختلــف اســتخراج گردیــده و 
عوامــل ضعــف و قــوت و نیــز فرصت هــا و تهدیدهــا از طریــق تهیــه پرسشــنامه 
ــه و  ــد و تجزی ــق ش ــران محق ــهر ته ــه در ش ــن زمین ــرگان در ای ــش از خب و پرس
ــته بندی  ــق دس ــنامه از طری ــط پرسش ــده توس ــع آوری ش ــات جم ــل اطالع تحلی
  ANPو نیــز ارزش گــذاری و وزن دهــی عوامــل از طریــق مــدل  PESTتحلیــل
صــورت پذیرفــت. در آخــر بــا توجــه بــه وزن دهی هــای انجــام گرفتــه، اقــدام بــه 
الویت بنــدی عوامــل بــر اســاس وزن آنهــا شــد و از طریــق تحلیــلSWOT  بــه 
ــران  ــبز در ای ــاختمان س ــت س ــون صنع ــوب پیرام ــتراتژی های مطل ــن اس تدوی
ــل اطالعــات  ــه و تحلی ــه ذکــر اســت کــه به منظــور تجزی ــه شــد. الزم ب پرداخت
ــد  ــل فراین ــراي تحلی ــزار SUPER DECISION ب ــق، از نرم اف ــن تحقی در ای
شــبکه ای )ANP( مرتبــط بــا موضــوع و تحلیــل داده هــا و اطالعــات جمع آوري 
ــی تحقیــق حاضــر، به صــورت شــماتیک در  ــد. مراحــل کل شــده اســتفاده گردی

شــکل 1 ارائــه شــده اســت.

- حجم نمونه و روش نمونه گیری
ــی  ــورد بررس ــای م ــج از نظریه ه ــر و منت ــورد نظ ــاخص های م ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــم  ــن حج ــرای تعیی ــد. ب ــه ش ــنامه پرداخت ــم پرسش ــه تنظی ــری ب ــی نظ در مبان
ــه و  ــس جامع ــه از واریان ــی ک ــد. زمان ــتفاده گردی ــورگان اس ــدول م ــه از ج نمون
ــد و  ــترس نباش ــی در دس ــر اطالع ــت متغی ــدم موفقی ــا ع ــت ی ــال موفقی احتم

ــرد از  ــتفاده ک ــه اس ــم نمون ــرآورد حج ــرای ب ــاری ب ــای آم ــوان از فرمول ه نمی ت
جــدول مــورگان اســتفاده می شــود. ایــن جــدول حداکثــر تعــداد نمونــه را تعییــن 
می کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه جامعــه آمــاری بــه علــت آنکــه صنعــت ســاختمان 
ــن  ــداد کمــی در ای ــوده اســت و تع ــون محــدود ب ــا کن ــی ت ســبز از لحــاظ اجرای
حــوزه فعالیــت دارنــد تعــداد جامعــه آمــاری و حجــم نمونــه آن نیــز کــم خواهــد 
ــص  ــراد متخص ــوده و اف ــاده ب ــی س ــورت تصادف ــری به ص ــود. روش نمونه گی ب
ــده  ــاب ش ــران، انتخ ــهر ته ــده در ش ــرا ش ــبز اج ــاختمان های س ــا س ــط ب مرتب
ــه  ــن جامع ــر گرفت ــا در نظ ــد. ب ــع گردی ــا توزی ــن آنه ــنامه ها بی ــپس پرسش و س
آمــاری، حجــم نمونــه طبــق فرمــول کوکــران 60 نفــر از متخصصیــن و 
ســازندگان ســاختمان های ســبز در نظــر گرفتــه شــد. نحــوه محاســبه و تعییــن 

ــت.  ــام گرف ــه 1 انج ــق رابط ــق، طب ــن تحقی ــه در ای حجــم نمون

)1(        

کــه در آن n: حجــم نمونــه، N: حجــم جمعیــت آمــاری )حجــم جمعیــت شــهر، 
اســتان و...(، Z: مقــدار متغیــر نرمــال واحــد اســتاندارد، P: نســبتی از جمعیــت 
 :d و )p-1( نســبتی از جمعیــت فاقــد صفــت معیــن :q ،دارای صفــت معیــن

مقــدار اشــتباه مجــاز یــا درصــد خطــا.

مراحل و گام های مختلف انجام تحقیق حاضر

اول: شــناخت عوامــل ضعــف و قــوت  و بررســی  گام 
SWOT کمــک  بــه  تهدیدهــا  و  فرصت هــا 

باســتفاده از متدهــا و روش هــای دانش پایــه، عامــل اصلــی و مهــم بــرای 
پیش بینی هــای  و  بهتــر  شــناخت  به منظــور  گاهانــه  آ تصمیم گیری هــای 
ــرای  ــده ب ــور فزاین ــه به ط ــی ک ــا و روش های ــه تکنیک ه ــت. از جمل ــر اس دقیق ت
 SWOT ســنجش وضعیــت و تدویــن راهبــرد بــه کار گرفتــه می شــود، ماتریــس
ــک چارچــوب مفهومــی اســت، کــه  ــی، تکنیــک SWOT ی اســت. به طــور کل
بــرای شناســایی و تحلیــل تهدیدهــا و فرصت هــا در محیــط خارجــی یــک 
ــود.  ــه می ش ــه کار گرفت ــی آن ب ــای درون ــا و ضعف ه ــی قوت ه ــتم و بررس سیس
ــرد  ــن راهب ــای تدوی ــی از ابزاره ــه یک ــل SWOT ک ــق تحلی ــوان از طری می ت
بــرای برنامه ریزی هــای راهبــردی، یــک راهبــردی طراحــی کــرد  اســت، 
ــکان  ــن ام ــل ای ــن تحلی ــتفاده از ای ــا اس ــد. ب ــط آن باش ــا محی ــب ب ــه متناس ک
حاصــل می شــود کــه نخســت بــه تجزیــه و تحلیــل محیط هــای داخلــی و 
ــا  ــا را ب ــه قوت ه ــود ک ــاذ نم ــردی اتخ ــات راهب ــه و دوم تصمیم ــی پرداخت خارج
فرصت هــای محیطــی، متــوازن ســازد. نقــاط قــوت و ضعــف از عوامــل داخلــی 
ــوب  ــی محس ــا بیرون ــی ی ــل خارج ــا از عوام ــا و تهدیده ــی و فرصت ه ــا درون ی

می شــوند.

PEST گام دوم: دسته بندی بر اساس تحلیل
ایــن الگــو بــر مبنــای تحلیــل عوامــل سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و 
ــی را  ــل کالن محیط ــی از عوام ــت و چارچوب ــده اس ــتوار گردی ــک اس تکنولوژی
ــل  ــن تحلی ــر می کشــد. ای ــه تصوی ــد را ب ــه کار می رون ــی محیطــی ب کــه در ارزیاب
ابــزاری ســودمند بــرای شــناخت در زمینــه رشــد یــا افــول بــازار، موقعیــت کســب 
ــوع  ــن موض ــر گرفت ــا در نظ ــد. ب ــات می باش ــت عملی ــا و مدیری و کار، ظرفیت ه
ــع،  ــاری، صنای ــای تج ــل بخش ه ــرای تحلی ــد ب ــزار PEST می توان ــل، اب تحلی
ــتای  ــد در راس ــزار می توان ــن اب ــه کار رود. ای ــاد ب ــا کل اقتص ــاص ی ــای خ بازاره
بهره بــرداری از فرصت هــا و حداقــل نمــودن تهدیدهایــی کــه بنــگاه اقتصــادی 
  PESTبــا آنهــا مواجــه می شــود، مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. در ایــن پژوهــش از

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــل اس ــته بندی عوام ــرای دس ــزاری ب ــوان اب به عن

شماره اولشکل 1- مراحل مختلف انجام تحقیق حاضر
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گام ســوم: وزن دهــی بــا اســتفاده از فرآینــد تحلیــل 
 ANP شــبکه ای 

و  معیارهــا  و  بــوده  پیچیــده  اغلــب  برنامه ریــزی  فرآینــد  اینکــه  علــت  بــه 
وابســتگی های متعــددی وجــود دارد، لــذا اســتفاده ازSWOT  بــه تنهایــی 
بــه فاکتورهــای  بــرای وزن دهــی  کافــی نمی باشــد. روش هــای مختلفــی 
SWOT وجــود دارد کــه به وســیله آنهــا اهمیــت هــر فاکتــور، ارزیابــی شــده و 
در تصمیم گیــری و تدویــن اســتراتژی مؤثــر می باشــد کــه از آن جملــه می تــوان 
ــز  ــن پژوهــش نی ــه در ای ــم ک ــز تصمی ــزار آنالی ــه روش ANP اشــاره نمــود. اب ب
 ANP ــبکه ای ــل ش ــدل تحلی ــد. م ــت ANP می باش ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس م
ــال  ــاعتی در س ــور س ــیله پروفس ــه وس ــار ب ــن ب ــت، اولی ــم AHP اس ــه تعمی ک
ــطوح  ــی روی س ــطوح پایین ــه س ــواردی ک ــد. در م ــرح ش ــالدی مط 1997 می
باالیــی اثــر گذارنــد و یــا بــرای عناصــری کــه در یــك ســطح قــرار دارنــد و مســتقل 
ــکل  ــود و ش ــتفاده می ش ــای روش AHP از ANP اس ــه ج ــتند، ب ــم نیس از ه
ــدارد و در  ــاز ن ــی آن نی ــله مراتب ــاختار سلس ــه س ــا ب ــت، ام ــری از آن اس کلی ت
نتیجــه روابــط پیچیده تــر بیــن ســطوح مختلــف تصمیــم را بــه صــورت شــبکه ای 
ــا را در  ــا و آلترناتیوه ــان معیاره ــای می ــالت و بازخورده ــد و تعام ــان می ده نش
نظــر می گیــرد. بــا ترکیــب کــردن روشANP  بــا آنالیــزSWOT  می تــوان 
ــه  ــرایطی ک ــز SWOT را در ش ــده از آنالی ــت آم ــای به دس ــای فاکتوره الویت ه
میــان فاکتورهــای اســتراتژی وابســتگی وجــود داشــته باشــند، به دســت آورد و 
به صــورت قابــل اندازه گیــری ارائــه کــرد. همچنیــن مقایســه زوجــی مــورد نیــاز 
ــه عمیــق و دقیــق  ــده را مجبــور ب ــن نظــر کــه تصمیم گیرن در روشANP  از ای
فکــر کــردن در مــورد وزن فاکتورهــا و موقعیــت می کنــد، مفیــد ارزیابــی شــده 

اســت.

بــا  اجــرا  قابــل  گام چهــارم: تدویــن اســتراتژی های 
SWOT تکنیــک  از  اســتفاده 

همان طــور کــه قبل تــر بــه آن اشــاره شــد، تحلیــلSWOT  یکــی از ابزارهــای 
برنامه ریــزی اســتراتژیک اســت کــه بــرای ارزیابــی وضعیــت داخلــی و خارجــی 
برنامه ریــزی  بــر  عــالوه  روش  ایــن  از  می شــود.  اســتفاده  ســازمان  یــک 
ــود.  ــتفاده می ش ــازمان ها اس ــت س ــل وضعی ــی در تحلی ــور کل ــتراتژیک به ط اس
در واقــع تحلیــل SWOT را بایــد ابــزاری کارآمــد بــرای شناســایی شــرایط 
ــن تکنیــک  ــل ای ــت. از داخ ــازمان دانس ــی درونــی یــک س محیطــی و توانای

چهــار راهبــرد کاربــردی بــرای توســعه اســتنتاج می شــود کــه شــامل مــوارد زیــر 
اســت:

• راهبــرد تهاجمــی: اســتفاده از نقــاط قــوت بــرای بهره بــری از فرصت هــا 
)SO(

)ST( راهبرد تنّوع: استفاده از نقاط قوت برای رهایی از تهدیدها •
  )WO( راهبرد بازنگری: غلبه بر نقاط ضعف با بهره گیری از فرصت ها •

  )WT( راهبرد تدافعی: غلبه بر نقاط ضعف و تهدیدها برای بقا •

ــای  ــا و فرصت ه ــی چالش ه ــه بررس ــر ک ــق حاض ــوع تحقی ــه موض ــه ب ــا توج ب
ــز  ــد، تمرک ــران مي باش ــهر ته ــروی ش ــبز در قلم ــاختمان های س ــتفاده از س اس
ایــن تحقیــق بــر تدویــن اســتراتژی های قابــل اجــرا در صنعــت ســاختمان ســبز 
در ایــران می باشــد. در همیــن راســتا، نقــاط ضعــف و قــوت در مــوارد اجــرا شــده 
از ســاختمان ســبز در ایــران بررســی شــده و چالش هــا و فرصت هــای اســتفاده 
از ایــن صنعــت ســاخت نویــن به عنــوان معیارهــاي منتخــب ایــن تحقیــق مــورد 
ــه شــکل  ــه و ب ــه تعــدادي زیرمعیــار تجزی مطالعــه واقــع شــدند. ایــن معیارهــا ب
ســؤال و در قالــب یــك طیــف از متخصصیــن و خبــرگان مرتبــط در ایــن زمینــه 
ــن  ــی بی ــط درون ــوندگان، رواب ــخ های پرسش ش ــه پاس ــه ب ــا توج ــد. ب ــیده ش پرس
معیارهــا و تأثیــر یــا اهمیــت نســبی هــر یــک از معیارهــا نســبت بــه هــم ســنجیده 
ــک از عوامــل مــورد  ــا وزن دهــی هــر ی ــت، ب شــده و وزن دهــی شــدند. در نهای

نظــر، اســتراتژی های مفیــد در صنعــت ســاختمان ســبز ارائــه گردیــد.

3. نتایج

3.1. تعییــن عوامــل ضعــف و قــوت  و بررســی فرصت هــا و 
SWOT تهدیدهــا بــه کمــک

نیــاز بــه ســاختمان ســبز دارای رویکردهــای مثبتــی در جامعــه و از ســویی دارای 
وا پس زدگــی اجتماعــی و حتــی تکنولوژیکــی می باشــد. بــه همیــن منظــور 
نیــاز فراوانــی را بــه تدویــن فاکتورهایــی کــه ایــن دو ســوی متناقــص را تشــکیل 
ــه  ــه ب ــا توج ــای الزم در SWOT ب ــدول 1 فاکتوره ــد. در ج ــد می باش می دهن
ــر  ــا نظ ــق ب ــر، مطاب ــدول زی ــت. در ج ــده اس ــه ش ــق، ارائ ــن تحقی ــداف ای اه
مصاحبــه شــوندگان، بــا آنالیــز محتــوی مصاحبــه بــه دســته بندی فاکتورهــا در 
4 فضــای ضعــف، قــوت، فرصــت و تهدیــد پرداختــه شــد. الزم بــه ذکــر اســت 

تهدید فرصت قوت ضعف
•  ارزان بودن و وجود منابع زیاد سوخت 

های فسیلی
•  کم رنگ بودن نقش صرفه جویی در 

فرهنگ ساختمان
•  همزمان نبودن ورود فناوری نوین و 

آموزش فرهنگ استفاده از آن
•  اجرای غیر تخصصی و استاندارد نبودن 

مصالح استفاده شده در ساختمان ها
•  مورد قبول بودن روش های سنتی 

ساخت و ساز توسط مردم 
•  آشنا نبودن مردم با تکنولوژی های 

جدید

•  تدوین مقررات ملی ساختمان 
•  قرار دادن در شرایط محیطی و منطقه 

ای کشور بر اساس چک لیست های 
LEED استاندارد

•  چرخه بازیابی حرارت
•  کاهش گازهای گلخانه ای و کنترل 

یکی از عوامل گرم شدن زمین
•  حذف یارانه های دولتی و افزایش 

قیمت های انرژی یکی از سیاست های 
کنترل روند مصرف در کوتاه و میان مدت

•  کمک های مالی دولت جهت راه 
اندازی کارخانه های تولیدی)شیشه های 

دوجداره(
•  تسهیالت به سازندگان که در ساختمان 

خود از تکنولوژی پیشرفته استفاده می 
کنند

•  تخفیف های مالیاتی برای ساختمان 
هایی که استاندارد تدوین شده دولتی را 

رعایت می کنند
•  گام برداشتن در جهت توسعه پایدار

•   استفاده از مقیاس بزرگتر پاسخگویی 
به بخش نیاز مردم

•  هزینه نگهداری کمتر
•  عمر طوالنی تر ساختمان

•  کاهش هزینه های جانبی )قبوض گاز 
و برق و...(

•  پایداری سایت
•  مصرف بهینه  انرژی 

•  نوآوری در فرایند طراحی
•  مزایای اقتصادی بلند مدت

•  جایگزین اجتناب ناپذیر برای سوخت 
های فسیلی

•  سازگار با محیط زیست
• مصالح با کیفیت

•  کیفیت زیست محیطی داخل سالن 
•  لذت استفاده از ساختمان مدرن همراه 

با متریال سالم زیستی و سالمت روحی

•  باال بودن هزینه ساخت ساختمان سبز
•  افزایش قیمت تمام شده در هنگام 

خرید
•  سرمایه زیاد اولیه

•  عدم نظارت دقیق در اجرا
•  داشتن استاندارد مناسب در صنعت 

ساختمان
•  نبود صنعت نوین ساخت در صنعت 

ساختمان
•  روند کند ارتقای استانداردهای شفاف 

ساخت و ساز در بخش مصرف انرژی
•  روند کند ارتقای سطح کیفی اجرا 

توسط پیمانکاران
•  نبود آیین نامه مناسب در بخش 

ساختمان 
•  اطالع رسانی نامناسب پیرامون مسئله 

ساختمان سبز
•  نبود استقبال زیاد از ساختمان سبز در 

ساختمان های مسکونی

جدول 1- دسته بندی عوامل SWOT در تحقیق حاضر
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ــدگاه ناظــر درونــی تحــت عنــوان فاکتورهــای بیرونــی  کــه ایــن فاکتورهــا از دی
ــد. ــف گردی ــی )ضعــف و قــوت( تعری ــد( و فاکتورهــای درون )فرصــت و تهدی

PEST  3.2. دسته بندی بر اساس تحلیل
جــدول 2دســته بنــدی عوامــل را نشــان مــی دهــد. بــا توجــه بــه تعــدد 
فاکتورهــای مطــرح شــده، از 6 کارشــناس درخواســت شــد در قســمت نظــرات 

جــدول، بــه فاکتورهــا، بــا توجــه بــه اهمیــت آنهــا،  بیــن دو عــدد 1 و 0 
امتیازدهــی کننــد. فاکتورهایــی کــه از 4 کارشــناس یــا بیشــتر عــدد 1 را دریافــت 
ــوده و در پروســه ارزیابــي ANP شــرکت داده خواهنــد  ــا اهمیــت ب مــي کننــد ب
شــد و فاکتورهایــي کــه از 3  کارشــناس یــا کمتــر عــدد 1 را دریافــت مــي کننــد 

ــد. ــد ش ــذف خواهن ــور ح ــه مذک ــوده و از پروس ــت ب ــم اهمی ک

3.3. نتایج مقایسات درونی معیارهای مورد بررسی
بــا توجــه بــه نظــرات عمــده خبــرگان میــزان تأثیرگــذاری نقــاط ضعــف نســبت بــه 
نقــاط فرصــت و تهدیــدات در مقابــل نقــاط قــوت بیشــتر خواهــد بــود. چــرا کــه 
بــا توجــه بــه عــدم تحقــق و گســترش ســاختمان ســبز تــا کنــون ایــن نتیجــه دور 

از انتظــار نبــوده اســت. نتایــج مقایســه درونــی معیارهــای SWOT بــا توجــه بــه 
ــد به ترتیــب در جــداول 3،  ــه معیارهــای قــوت، ضعــف و تهدی وابســتگی آنهــا ب

4 و 5 نشــان داده شــده اســت.

جدول 2- امتیازدهی فاکتور ها

راي مثبت فاکتورها ردیف فاکتورهاي اصلي
6
5
3
3
3
3
4
2
3
4

E1. باال بودن هزینه ساخت ساختمان سبز
E2. ارزان بودن و وجود منابع زیاد سوخت های فسیلی

E3. افزایش قیمت تمام شده در هنگام خرید
E4. سرمایه زیاد اولیه

E5. هزینه نگهداری کمتر
E6. عمر طوالنی تر ساختمان

E7. کاهش هزینه های جانبی )قبوض گاز و برق و...(
E8. پایداری سایت

E9. مصرف بهینه  انرژی
E10. مزایای اقتصادی بلند مدت

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

)E( اقتصادي

6
5
3
3
3
3
5
3

S1. کم رنگ بودن نقش صرفه جویی در فرهنگ ساختمان
S2. همزمان نبودن ورود فناوری نوین و آموزش فرهنگ استفاده از آن

S3. مورد قبول بودن روش های سنتی ساخت و ساز توسط مردم
S4. آشنا نبودن مردم با تکنولوژی های جدید

S5. نبود استقبال زیاد از ساختمان سبز در ساختمان های مسکونی
S6. لذت استفاده از ساختمان مدرن همراه با متریال سالم زیستی و سالمت روحی

S7. اطالع رسانی نامناسب پیرامون مسئله ساختمان سبز
S8. استفاده از مقیاس بزرگتر پاسخگویی به بخش نیاز مردم

1
2
3
4
5
6
7
8

)S( اجتماعی

3
6
3
3
3
2
2
2
2
3

T1. نداشتن استاندارد مناسب در صنعت ساختمان
T2. نبود صنعت نوین ساخت در صنعت ساختمان

T3. اجرای غیر تخصصی و استاندارد نبودن مصالح استفاده شده در ساختمان ها
T4. روند کند ارتقای استانداردهای شفاف ساخت و ساز در بخش مصرف انرژی

T5. روند کند ارتقای سطح کیفی اجرا توسط پیمانکاران
T6. کیفیت زیست محیطی داخل سالن 

T7. نوآوری در فرایند طراحی
T8. مصالح با کیفیت

T9. چرخه بازیابی حرارت
T10. کاهش گازهای گلخانه ای و کنترل یکی از عوامل گرم شدن زمین

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

)T( تکنولوژی
 

3
3
4
2
2
5
3
6
2
5
3

P1. عدم نظارت دقیق در اجرا
P2. نبود آیین نامه مناسب در بخش ساختمان

P3. جایگزین اجتناب ناپذیر برای سوخت های فسیلی
P4. تدوین مقررات ملی ساختمان

LEED قرار دادن در شرایط محیطی و منطقه ای کشور بر اساس چک لیست های استاندارد .P5
P6. حذف یارانه های دولتی و افزایش قیمت های انرژی یکی از سیاست های کنترل روند مصرف در کوتاه و میان  مدت

P7. کمک های مالی دولت جهت راه اندازی کارخانه های تولیدی)شیشه های دوجداره(
P8. تسهیالت به سازندگان که در ساختمان خود از تکنولوژی پیشرفته استفاده می کنند.

P9. گام برداشتن در جهت توسعه پایدار
P10. تخفیف های مالیاتی برای ساختمان هایی که استاندارد تدوین شده دولتی را رعایت می کنند

P11. سازگار با محیط زیست

1
2
3
4
5
6 
7 
8 
9

10
1

)P( سیاسی
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فصلنامه
 علمی تخصصی

26

وزن نهایی تهدیدها فرصت ها ضعف ها قوت ها

0.44 1 ضعف ها

0.34 1 ↑ 1.4 فرصت ها

0.21 1 ↑ 1.7 ↑ 1.9 تهدیدها

وزن نهایی تهدیدها قوت ها ضعف ها

0.64 1 قوت ها

0.35 1 ↑ 1.8 تهدیدها

وزن نهایی ضعف ها قوت ها تهدیدها

0.52 1 قوت ها

0.47 1 ↑ 1.1 ضعف ها

جدول 3- مقایسه درونی معیارهای SWOT با توجه به وابستگی آنها به معیار قوت

جدول 4- مقایسه درونی معیارهای SWOT با توجه به وابستگی آنها به معیار ضعف

جدول 5- مقایسه درونی معیارهای SWOT با توجه به وابستگی آنها به معیار تهدید

جدول 6- مقایسه درونی معیارهای SWOT با توجه به عدم وابستگی میان آنها

SWOT جدول 7- وزن نهایی عوامل و زیرعوامل

ــی  ــف SWOT، وزن نهای ــای مختل ــی معیاره ــه درون ــی و مقایس ــس از بررس پ
ــج  ــه نتای ــه ب ــا توج ــد. ب ــه گردی ــدول 7 ارائ ــل SWOT در ج ــل و زیرعوام عوام

حاصــل، نقــاط قــوت بیشــترین وزن را در بیــن عوامــل چهارگانــه به خــود 
ــد. ــاص داده ان اختص

SWOT وزن عواملعواملSWOT  وزن نسبي زیرعواملزیرعوامل

S10.68: مزایای اقتصادی بلند مدت0.36قوت ها

S2:0.18جایگزین اجتناب ناپذیر برای سوخت های فسیلی

S30.13: کاهش هزینه های جانبی )قبوض گاز و برق و...(

W10.40: باال بودن هزینه ساخت ساختمان سبز0.23ضعف ها

W20.34: نبود صنعت نوین ساخت در صنعت ساختمان

W30.24: اطالع رسانی نامناسب پیرامون مسئله ساختمان سبز

O10.43: تسهیالت به سازندگان که در ساختمان خود از تکنولوژی پیشرفته استفاده می کنند.0.25فرصت ها

O20.32: تخفیف های مالیاتی برای ساختمان هایی که استاندارد تدوین شده دولتی را رعایت می کنند.

O3: حذف یارانه های دولتی و افزایش قیمت های انرژی یکی از سیاست های کنترل روند مصرف در کوتاه 
و میان مدت

0.23

T10.54: ارزان بودن و وجود منابع زیاد سوخت های فسیلی0.14تهدیدها

T20.35: کم رنگ بودن نقش صرفه جویی در فرهنگ ساختمان

T30.10: همزمان نبودن ورود فناوری نوین و آموزش فرهنگ استفاده از آن

وزن نهایی تهدیدها فرصت ها ضعف ها قوت ها هدف

0.36 1 قوت ها

0.23 1 ↑ 1.6 ضعف ها

0.25 1 → 1.1 ↑ 1.4 فرصت ها

0.14 1 ↑ 1.7 ↑ 1.6 ↑ 2.4 تهدیدها

نقــاط ضعــف در مقابــل تهدیــدات از تأثیرگــذاری بیشــتری برخــوردار اســت چــرا 
کــه در شــرایط کنونــی، صنعــت ســاختمان ســبز بــا آن مواجــه بــوده اســت و از 
موانــع تحقــق آن صنعــت تــا بــه امــروز بــوده اســت، ولــی تهدیــدات از مــواردی 
اســت کــه صنعــت را تهدیــد خواهــد کــرد. نقــاط قــوت و ضعــف بــه علــت آنکــه 

ــت  ــر صنع ــر دو ب ــد ه ــرار می گیرن ــی ق ــورد ارزیاب ــت م ــود صنع ــرایط موج در ش
 SWOT تــا یــک انــدازه مؤثــر خواهنــد بــود. نتایــج مقایســه درونــی معیارهــای
ــا توجــه بــه عــدم وابســتگی میــان معیارهــای مــورد نظــر در جــدول 6 نشــان  ب

داده شــده اســت.
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جدول 8- نتایج رتبه بندی استراتژی های مورد نظر در تحقیق حاضر

 ANP وتحلیل شبکه ای SWOT 3.4. مراحل فرایند 
ایــن پژوهــش در چهــار ســطح شــامل هــدف، عوامــل، زیــر عوامــل و آلترناتیوهــا 
مــي باشــد. بــه طــوري کــه هــدف از مســئله انتخــاب بهتریــن اســتراتژي، 

معیارهــاي مســئله  عوامــل ماتریــس )فرصــت هــا، تهدیدهــا، قــوت هــا و 
ــد.     ــی باش ــس م ــل ماتری ــر عوام ــا( ، زی ضعف ه

3.4. تعیین و رتبه بندی استراتژی های الزم
اســتراتژي ها  از  یــك  اوزان هــر  بــه  نتایــج محاســبات مربــوط  بررســي  بــا 
مشــخص گردیــد کــه اســتراتژي کنتــرل و جهت یابــي سیاســت هاي دولتــي در 
زمینــه اعطــاي تســهیالت، تخفیفــات مالیاتــي، تمحیــدات پیرامــون یارانه هــای 
ــا ارزش  ــاختمان ب ــن س ــت نوی ــتفاده از صنع ــون اس ــهیالت پیرام ــی و تس دولت
ــي  ــطح کیف ــاي س ــب ارتق ــتراتژي و به ترتی ــن اس ــوان اولی ــادل 0/33 به عن مع
صنعــت ســاخت و ســاز در جهــت بهینه ســازي انر ــژي از طریــق امکانــات 
ــات  ــه امکان ــق ارائ ــن ســاخت و توســعه آن از طری دولتــي، اســتقرار صنعــت نوی
دولتــی WO(( بــا ارزش معــادل 0/27 و شــناخت هزینه هــاي واقعــي و اســتفاده 

ــدت در  ــد م ــادی بلن ــای اقتص ــری از مزای ــب، بهره گی ــاي مناس از جایگزین ه
جهــت تقلیــل مزایــای اقتصــادی کوتــاه مــدت )ST( بــا ارزش معــادل 0/20 و 
اســتراتژي توســعه آمــوزش و فرهنگ ســازي پیرامــون فنــاوري نویــن ســاختمان 
گاهــی و اطــالع  ســبز و اشــاعه فرهنــگ صرفه جویــي در انــرژي، ارتقــا ســطح آ
از هزینه هــا، صرفه جویــی، بهینه ســازی انــرژی )WT( بــا ارزش معــادل 0/16 
بــه لحــاظ اهمیــت وزنــي و جهــت تصمیم گیــري اجــراي ایــن اســتراتژي ها در 
ــر در  ــورد نظ ــتراتژی های م ــدی اس ــج رتبه بن ــد. نتای ــرار دارن ــدي ق ــاي بع رتبه ه

ایــن تحقیــق در جــدول 7 نشــان داده شــده اســت.

رتبهوزن نهایياستراتژي هاي چهارگانه
SO کنترل و جهت یابي سیاست هاي دولتي در زمینه اعطاي تسهیالت، تخفیفات مالیاتي و غیره در راستاي تقلیل هزینه ها و  •

بهره مندي از مزایاي اقتصادي بلند مدت
•  تمحیدات پیرامون یارانه های دولتی و تسهیالت پیرامون استفاده از صنعت نوین ساختمان

۰.۳۳۱

STشناخت هزینه هاي واقعي و استفاده از جایگزین هاي مناسب  •
•  بهره گیری از مزایای اقتصادی بلند مدت در جهت تقلیل مزایای اقتصادی کوتاه مدت

۰.۲۰۳

WOارتقاي سطح کیفي صنعت ساخت و ساز در جهت بهینه سازي انر ژي از طریق امکانات دولتي  •
•  استقرار صنعت نوین ساخت و توسعه آن از طریق ارائه امکانات دولتی

۰.۲۷۲

WTتوسعه آموزش و فرهنگ سازي پیرامون فناوري نوین ساختمان سبز و اشاعه فرهنگ صرفه جویي در انرژي  •
•  ارتقا سطح آگاهی و اطالع از هزینه ها، صرفه جویی، بهینه سازی انرژی

۰.۱۶۴

نمودار1- مدل شبکه ای برای انتخاب بهترین استراتژی
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4. بحث و نتیجه گیری

ــبز در  ــاختمان س ــت س ــي صنع ــي و ارزیاب ــدف بررس ــا ه ــه ب ــر ک ــه حاض مطالع
ــران انجــام شــد، چالش هــا و فرصت هــای اســتفاده از ســاختمان های ســبز  ای
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــران(، م ــهر ته ــی ش ــرو مطالعات ــور )در قلم ــل کش را در داخ
داد. بدیــن منظــور بــه شناســایی انــواع عوامــل مؤثــر بــر ایجــاد ضعــف و قــوت 
ــای  ــا و تهدیده ــواع فرصت ه ــایی ان ــبز، شناس ــاختمان-های س ــت س در صنع
ــه  ــن زمین ــر در ای ــل مؤث ــی عوام ــته بندی و وزن ده ــبز، دس ــاختمان های س س
ــبز و  ــاختمان س ــت س ــرا در صنع ــل اج ــتراتژی های قاب ــن اس ــت تعیی و در نهای
ــاي  ــیاري در چالش ه ــل بس ــه عوام ــه آنک ــه ب ــا توج ــد. ب ــه ش ــمند پرداخت هوش
پیــش روي ســاختمان ســبز مطــرح مي باشــد، لــذا اســتفاده از پتانســیل ها 
ــاختمان  ــتر س ــه بیش ــر چ ــرفت ه ــعه و پیش ــت توس ــوه در جه ــات بالق و امکان
ســبز در ایــران مي توانــد بســیار مؤثــر واقــع شــود. از ایــن رو بــا اســتناد بــه 
اســتراتژي هاي ارزش گــذاري شــده توســط متخصصیــن و افــراد خبــره در ایــن 
ــدي  ــه الویت بن ــه ب ــا توج ــوان ب ــه مي ت ــورد مطالع ــوزه م ــون ح ــق، پیرام تحقی
در  ســبز  ســاختمان  بهتــر  عملکــرد  شــاهد  نظــر،  مــورد  اســتراتژي-های 
ــه نتایــج تحقیــق حاضــر، مشــاهده شــد کــه اســتراتژی  ــا توجــه ب ــود. ب ــران ب ای
ســبز،  ســاختمان  هزینه هــاي  پیرامــون  دولتــي  سیاســت هاي  جهت یابــي 

ــود. ــد ب ــت خواه ــن صنع ــعه ای ــم در توس ــري مه ــه و ام ــن گزین برتری

درســت اســت کــه همــه ي راهبردهــا هریــك در توســعه صنعــت ســاختمان ســبز 
ــر در  ــي مؤث ــود گام ــه خ ــه نوب ــك ب ــر ی ــد و ه ــا باش ــد راهگش ــران مي توان در ای
ــي در راســتاي  ــا مي بایســت راهکارهــاي کل ــن صنعــت خواهــد گذاشــت، ام ای
هــر یــك از اســتراتژي هاي قابــل اجــرا در ایــن صنعــت پیشــنهاد و مــورد 
ــرد. اســتراتژي هاي مطــرح شــده شــامل کنتــرل سیاســت هاي  ــرار گی توجــه ق
دولتــي، توســعه آمــوزش و فرهنگ ســازي، شــناخت هزینه هــاي واقعــي و نیــز 
ارتقــا کیفیــت صنعــت ســاخت و ســاز مي باشــد. در چنــد ســال اخیــر ســازمان 
ــازمان  ــرژی، س ــره وری ان ــازمان به ــور، س ــوخت کش ــرف س ــازی مص بهینه س
مســکن و شهرســازی و معاونــت امــور انــرژی وزارت نیــرو، بــا پشــتوانه ی 
ــای  ــکان، گام ه ــد ام ــی در ح ــن اعتبارات ــرا و تأمی ــن الزم االج ــات و قوانی مصوب
انــرژی در بخش هــای مختلــف  بلنــدی در راســتای بهینه ســازی مصــرف 
بــه نظــر  امــا  برداشــته اند.  مســکونی، تجــاری و ســاختمان های عمومــی 
می رســد کــه هنــوز قوانیــن مصــوب در زمینــه ی بهینه ســازی مصــرف انــرژی، 
ضمانــت اجرایــی الزم را ندارنــد و یــا دارای نقایصــی می باشــند، به گونــه ای کــه 
در بخــش بســیار کوچکــی از ســاختمان های نوســاز ایــن قوانیــن )آن هــم نــه بــه 
صــورت کامــل( اجــرا می گردنــد و در بخــش اعظــم ســاختمان های نوســاز بــه 
هیــچ وجــه تمایلــی جهــت بهینه ســازی مصــرف انــرژی وجــود نداشــته و هیــچ 
ــز نتوانســته اند  ــرژی نی ــا بهینه ســازی مصــرف ان یــک از ســازمان های مرتبــط ب
ــه  ــزام ب ــا ال ــده ب ــد. حــال در آین ــه طــور کامــل انجــام دهن ــه ی خــود را ب وظیف
ــگ  ــر رن ــور پ ــش و حض ــه نق ــوان ب ــتورالعمل ها مي ت ــا و دس ــراي آیین نامه ه اج
ــرا  ــت. چ ــاره داش ــبز اش ــاختمان س ــعه س ــه توس ــي در زمین ــت هاي دولت سیاس
کــه از بزرگتریــن موانــع پیــش روي ســاختمان ســبز ســرمایه زیــاد اولیــه و هزینــه 
بــاالي آن مي باشــد کــه در صــورت الــزام بــه اجــراي آیین نامــه و نیــز آمــوزش 
مــردم و فرهنگ ســازي، درصورتي کــه تــوان مالــي نباشــد تحقــق ایــن امــر دور 

از انتظــار خواهــد بــود.
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