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 های سبز  تدوین راهبردهای مدیریتی برای توسعه ساختمان

 شهرداری تهران( 1 منطقه)مطالعه موردی: 
 

 زیست و انرژی، دانشکده محیط زیست، دانشجوی دکتری مدیریت محیط زرندی محمدپور حامد

 تحقیقات، تهران، ایران و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم

 ، دانشگاهزیست و انرژی محیطدانشکده زیست،  هندسی محیطماستاد  *فرد طهرانی مجید عباسپور

 ، تهران، ایرانعلوم و تحقیقات آزاد اسالمی واحد

، (زیسزت  و آمزوز  محزیط   ، مزدیریت ریزیی  برنامهزیست ) محیط دانشیار رضا ارجمندی

و زیسززت و انززرژی، دانشززگاه آزاد اسززالمی واحززد علززوم  دانشززکده محززیط

 تحقیقات، تهران، ایران

 

 04/49/59: پذیرش 40/40/59افت: دری

تزری    شزهرها، الزلی   زیست در کزالن  رییی برای باال بردن استانداردهای محیط برنامهچکیده: 

باشد. یکی از راهکارهای  های اخیر و یکی از ارکان توسعه پایدار می معضل پژوهشگران در سال

ری، معمزاری و  هزای شزه   زیسزت در محزدوده   ارائه شزده بزه منرزور ارتقزای کیمیزت محزیط      

جویی  بر کارکرد اقتصادی در لرفهزیست است. ای  ایده، عالوه سازی همگام با محیط ساختمان

باشد. در ای  مطالعه سزعی شزده بزا     زیستی مطلوبی نیی می منابع انرژی، دارای تأثیرات محیط

ت زیس سازی همگام با محیط ، موقعیت استراتژیک توسعه ساختمانSWOTاستماده از تحلیل 

دسزت آمزده از ایز     های سبی( در شهرداری تهران مشخص شود. براساس نتایج بزه  )ساختمان

زیسزت در   سزازی همگزام بزا محزیط     تحقیق، موقعیت استراتژیک در رابطه با توسعه ساختمان

هزای   باشد؛ بنابرای  با اسزتماده از فرلزت   کارانه می سطح منطقه یک شهرداری تهران، محافره

تزری    پیشنهاد شزدند. مهز    ،های موجود تژی به منرور از بی  بردن ضعفرو، همت استرا پیش

جزز   زیسززت،  سززازی همگززام بززا محززیط هززای مززدیریتی بززرای توسززعه سززاختمان اسززتراتژی

 های اولیزه،  زیست به منرور کاهش هیینه المللی از نهادهای فعال محیط های بی  گ اری سرمایه

و  گز اری  دن تمایزل عمزوم افزراد جامعزه بزه سزرمایه      دار به منرور باال بر تشویق افراد سرمایه

هزا( بزه    دار دولتی )بانزک  های سبی از سوی نهادهای سرمایه الیام به احداث ساختمانهمچنی  

 باشند. میمنرور تحریک جامعه 

زیست شهری، توسعه پایدار  های سبی، محیط : راهبردهای مدیریتی، ساختمانواژگان کلیدی

 اری تهران، شهردSWOTشهری، تحلیل 

 JEL :Q15, Q01, L32, C61بندی  طبقه

 
 m-abbaspour@jamejam.net* مسئول مکاتبات: 

 پژوهشی -فصلنامه علمی

 اقتصاد و مدیریت شهری

 0432-0782شاپا: 

 ،ISC، EconLit، Econbizنمایه در 

SID ،Noormags ،Magiran ،Ensani ،

RICeST ،Civilica 
www.Iueam.ir 

 (61)پیاپی  چهارم ، شمارهچهارمسال 

 86-71لمحات 
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 مقدمه -1

هزا و   هر لحره بر تعزداد و حجز  سزاختمان    هامروز

 ؛شززود مززی افززیودهبناهززای مختلززف مسززکونی و تجززاری 

هزایی کزه روی ایز      ای که مساحت کل ساختمان گونه به

 ؛هزای آبزی   شش  عرلزه  یک حدود اند،کره خاکی بنا شده

هزا را   ها، دریاها و اقیانوس ها، دریاچه رودخانهاع  از 

توسعززه   و رشززد  ای  .است اص دادهزاختص به خود

نیازهزای مختلمزی بزه منزابع انزرژی را       ساز، و در ساخت

در حال حاضزر   (.Askari & Ameri, 2012)دربر دارد 

هزای   عمده منبع تزأمی  انزرژی در سزطح دنیزا، سزوخت     

رویزه آنهزا،    د که استماده بیش از حد و بزی باش فسیلی می

زیستی  های محیط سبب به وجود آمدن معضالت و آسیب

. (Bianchini & Hewage, 2012)شزود   شماری میبی

 هزای  توان یکی از بخزش  ها و معماری شهری را می ساختمان

 .(Ortiz et al., 2009)تأثیرگ ار در مبحث انزرژی دانسزت   

درلزد از   32تزا   02 اند کزه  عات نشان دادهبرخی از مطال

سزاز و مزدیریت    و مصرف انزرژی دنیزا در جریزان سزاخت    

. بزا رشزد   (Dong, 2014)شزود   ها لزرف مزی   ساختمان

هزا و سزبک    شهرنشینی، لزنعتی شزدن و بهبزود شزیوه    

بزه سزرعت در حزال افزیایش      ،زندگی، تقاضا برای انرژی

. در مبحززث مززدیریت (Skogsberg, 2005)اسززت 

هزای   ها، مصزرف انزرژی در رابطزه بزا سیسزت       تمانساخ

  ،یبنززابراباشززد.  گرمززایش، سززرمایش و تهویززه هززوا مززی

 حزداقل  به یبرا کارآمد و نوآورانه های استماده از سیست 

ها، ضروری اسزت. در   ساختمان در یانرژ مصرف رساندن

 زیسزتی  ها با تأثیرات محیط مصرف انرژیحال حاضر کاهش 

نوان یک اسزتراتژی ملزی در مزدیریت    به ع ،ناپ یر جبران

شزود کزه در    یافته تلقی مزی  انرژی برای کشورهای توسعه

دارای بیشزتری    ،سزازی  ها و ساختمان ای  بی  ساختمان

. در (Blengini & Di Carlo, 2010)اولویزت هسزتند   

ای و کاهش  رسانی تأثیر گازهای گلخانه راستای به حداقل

ای انجام  لعات گستردههای فسیلی، مطا استماده از سوخت

 ،هزای سزبی   گرایش به سمت ساختمانامروزه شده است. 

ولی همچنزان بزه انزدازه کزافی      ،باشد  افیایش می حالدر 

 32 ،سزبی ی هزا  سزاختمان  مورد توجه قرار نگرفته اسزت. 

 دکرب یاکسز  ید ،یعزاد ی هزا  سزاختمان  از کمتزر  درلد

 ؛6سزبی  سزاختمان  .(Yudelson, 2008) کنند یم دیتول

 در را مداخلزه  و آلزودگی  کمتزری   کزه  ساختمانی نییع

 .(Hoang et al., 2009)کنزد   ایجزاد  زیسزت  محزیط 

 ارز  افزیایش  باعث ایم  و زیستی محیط سازی ساختمان

 محزیط  بزر  سزو   اثزرات  کزاهش  و های سزاختمانی  طرح

دارد  مییت چند یا یک معموالً رو  نوع ای  که شود می

 منزابع  از وری اسزتماده  بهزره  توان بزه  که از آن جمله می

 سزطح  ارتقزای  طبیعزی،  منزابع  از حماظت و آ  انرژی،

 اشزاره کزرد   عمزوم مزردم   و سزاکنان  سالمت و بهداشت

(Lamble et al., 2011.) ارتباطات و اطالعات عصر در 

کزه   و با هر فعزالیتی  اندازه هر سیستمی هر الکترونیکی،

 ایز   هک شود می رو روبه سریعی تحوالت و تغییر با ،باشد

 محزیط  در ریزیی  برنامزه  بزه  مجبور را سیست  رویارویی،

 پیچیزده  محزیط  در بقزا  شرایط از کند. یکی می ثبات بی

 گزرایش  و نگری آینده های ویژگی از برخورداری امروزی،

 واسطه به توان مینگری  آینده با محیطی است. نرارت به

 بزالقوه  هزای  فرلزت  از درونزی،  های قابلیت از گیری بهره

 اجرای و تدوی  ضرورت ،رو ای  از کرد. بهینه استماده طی،محی

 .(Reza et al., 2011) شزود  مزی  احسزاس  استراتژیک برنامه

 اسالمی جمهوری انداز چش  سند در که ییها ویژگی از یکی

 نرزر  در ایرانی جامعه برای خورشیدی 6323 افق در ایران

در  توانزا  و پیشزرفته  دانزش  از گرفته شزده، برخزورداری  

 اسزت.  زیستی و مزدیریت انزرژی   رابطه با مباحث محیط

 فنزاوری  و علمزی  اول جایگزاه  بزه  دسزتیابی  همچنزی  

 منطقزه  سزطح  زیست و منابع طبیعی در مدیریت محیط

از  .(.2011Ghafghazi et al ,)اسزت   غربزی  جنو  آسیای

شناخت هرچزه بیشزتر عوامزل     ،ای  تحقیق ای  رو هدف

                                                           
1- Green Building 
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ود جهت مشارکت عوامل کننده و موانع موج مؤثر، تشویق

باشزد تزا از    های سزبی مزی   شده در ساخت ساختمان بیان

 اجرایزی امکزان ارائزه مزدلی بزرای      ،طریق ایز  شزناخت  

LEEDگواهینامزززه 
 یطراحززز و یانزززرژ در یرهبزززر) 6

و گستر  ساختمان سبی در ایران فزراه   ( ستیز طیمح

بنابرای  اولی  مرحله برای دستیابی بزه ایز  مهز ،    . شود

های سزبی بزا شناسزایی     رنامه راهبردی ساختمانتدوی  ب

روی ایز    عوامل محرک و بازدارنده دورنی و بیرونی پیش

 مرحله سه شامل راهبردی مدیریت فعالیت است. فرایند

 اجزرای  هزا،  اسزتراتژی  تزدوی   باشد کزه عبارتنزد از:   می

 تزدوی   از مقصزود  .هزا  اسزتراتژی  ارزیزابی  و ها استراتژی

 شزود،  تعیزی   سیسزت   مأموریت که است ای  استراتژی

 کنند می را تهدید سیست  بیرونی، محیط در که عواملی

 و قزوت  نقزا    و نیزی  آورنزد  می وجود به را هایی فرلت یا

بلندمزدت،   شناسایی شوند. اهزداف  سیست ، درونی ضعف

 انتخزا   و گونزاگون  هزای  اسزتراتژی  گزرفت   نرزر  در

 جام شزود. فعالیت ان ادامه به منرور خاص های استراتژی

 و رویزدادها  تهدیزدات بیرونزی،   و هزا  فرلزت  از مقصزود 

 شناسزی،  بزوم  فرهنگزی،  اجتمزاعی،  اقتصزادی،  روندهای

 رقابتی اسزت  و فناوری دولتی، قانونی، سیاسی، محیطی،

 یزا  منمعت ،سیست  به آینده در زیادی مییان به توانند می که

 یزک  از کنترل خارج، تهدیدها و ها فرلت برسانند. زیان

شود  می استماده بیرونی واژه از رو ای   از هستند؛ یست س

(David, 2000)بیرونی محیط تحلیل و تجییه و . بررسی 

 موجب توانند نمی تنهایی به تهدیدها و ها فرلت کشف برای

 به باید استراتژیک مدیران بلکه اهداف شوند، به دستیابی

 تراتژیکاس عوامل بتوانند تا کنند توجه نیی خود سیست  داخل

 از. (2010Alipour et al ,.)کننزد   شناسزایی درونی را 

 داشته نامحدودی منابع تواند نمی سیستمی هیچ که آنجا

هزای   اسزتراتژی  از یزک  کزدام  کزه  ایز  مورد  در باید باشد

 برسانند، سیست  به را منمعت بیشتری  توانند می مختلف

                                                           
1- Leadership in Energy and Environmental Design 

 کزه  کند می ایجا  ها استراتژی اجرای شود. گیری تصمی 

 تعیی  را ها سیاست در نرر بگیرد، ساالنه اهداف ،سیست 

 ای گونزه  بزه  را منزابع  و کنزد  انگیزیه  ایجاد کارکنان در کند،

 و شوند اجرا ،شده تدوی  های استراتژی که دهد تخصیص

 .(David, 2000)گیرنزد   قزرار  ارزیابی مورد ،بعدی مرحله در

سززرعت، شززدت و گسززتردگی تغییززر و تحززوالت  امززروزه

 ،اقتصزادی  ،های مختلزف سیاسزی   وجود آمده در حوزه هب

لزورت   هها و تهدیدهایی را بز  فرهنگی و اجتماعی، فرلت

کزه گریزیی از آنهزا     اند هآورد  وجود بهای  متنوع و گسترده

ثیرات مثبت یا منمی خود را أتوانند به نوعی ت نیست و می

بززا  .در ابعززاد مختلززف در زنززدگی بشززر بززه جززا بگ ارنززد 

به موقع، منطقی، علمزی   یمدیریت مناسب و یالعمل عکس

 توان یک تهدید را به فرلزت تبزدیل کزرد.    می ،و درست

ما را به چالش  ،ها خو  استماده نکنی  پس اگر از فرلت

خواهند کشید و بزه تهدیزد تبزدیل خواهنزد شزد و اگزر       

 .شزوند  میبه فرلت تبدیل  ،تهدیدها را به چالش بکشی 

سزازی   وریزت سزاختمان  های عمرانزی بزا مح   اجرای طرح

نیی از ای  اندیشه  زیست )ساختمان سبی( همگام با محیط

 یتهدیزدها  و هزا  فرلت دارایو نگر  مستثنی نیست و 

هزای زیزادی بزرای     فرلت ،توان با ای  دیدگاه و می است

با توجه به مطالب گمته وجود آورد.  هب آن رشد و پیشرفت

ا و هز  شده، هدف الزلی ایز  مطالعزه، شناسزایی فرلزت     

بزا محوریزت    ،هزای عمرانزی   روی طزرح  تهدیدهای پزیش 

زیست )ساختمان سبی( و  سازی همگام با محیط ساختمان

هزا   همچنی  تدوی  استراتژی مدیریتی پیرامون ای  طرح

 تصمیمات مجموعه تا هشد سعی مطالعه ای  باشد. در می

 بزودن  اجرایزی  و شزده  تعیزی   پزیش  از هزای  فعالیزت  و

 ،اهزداف  بزه  دسزتیابی  شده، جهت طراحی های استراتژی

 :تحقیق عبارتند از ای  از ای  رو، سؤاالت .گیرد قرار مدنرر

 بززا همگززام یسززاز سززاختمان موجززود تیوضززع -6

 است؟ چگونه ،رانیا کشور در ستیز طیمح
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 بزه  رو حرکزت  یبزرا هزایی بایزد    چه استراتژی -0

  ؟در ای  زمینه اتخاذ شود شرفتیپ

 یهزا  رسزش پ ،هزا  پرسزش  ای  به پاسخ راستای در

هستند که عبارتند از: نقا  ضزعف و   مطرح دیگری فرعی

 در ستیز طیمح با همگام یساز ساختمان های قوت طرح

 مقزدار  چزه  هر یزک  اهمیت درجه چیست؟ رانیا کشور

 هزا کدامنزد؟   روی طرح روبه و تهدیدهای ها است؟ فرلت

 کدامنزد؟  وضزعیت موجزود   بزا  مناسزب  هزای  اسزتراتژی 

  دارد؟ بیشتری اولویت ها، استراتژی از یک  کدام

 

 پیشینه پژوهش-7

 های خارجی الف( پژوهش

 مززدارس در( در تحقیقززات خززود 0263) 6کززاتس

 لورت سبی مدارس ساخت یها نهیهی مورد در که کایآمر

دو  تنهزا  مزدارس   یز ا ساخت نهیهی که کرد ت بیانگرف

 دیز فوا امزا  باشد، یم یعاد مدارس ساخت از شتریب درلد

 است. یعاد مدارس برابر 02 سبی مدارس یاقتصاد

ای، نتیجززززه  ( در مطالعززززه0227) 0یودلسززززون

 الززول بززر منطبززق و مناسززبت راییززتغ بززا کززه گرفززت

 از تز   اردیز لیم شزش  تزا  سزاالنه  تزوان  یم ،یستیز طیمح

 براسزززاس. کزززردی ریجلزززوگ دکرب یاکسززز ید انتشزززار

 مسزبب  ماًیمسزتق  ،هزا  سزاختمان  شزده،  انجزام  قاتیتحق

 از درلززد 42 سززال ،ی هززا آ  درلززد60 از اسززتماده

ی ا گلخانزززهی گازهززا  کززل  از درلزززد 42 خززام،  مززواد 

 مزواد  از درلزد  82 و وهیز ج از درلزد  46 شزده،  منتشزر 

 از یگززرید بخززش در. باشززند یمززی مصززرفی کززیالکترون

 ،سزبی  هزای  سزاختمان  کزه  اسزت  شده اشاره قیتحق  یا

 مصززرف دری عززادی هزا  سززاختمان از شززتریب ،درلزد  42

 مصزرف  در درلزد  22 تزا  42 و دنباشز  یمز  نزه یبهی انرژ

 .دنکن یمیی جو لرفه آ 

                                                           
1- Kats 

2- Yudelson 

 های داخلی  ب( پژوهش

بزا   ( در پژوهشی6410)پاکاری  ومحمودی زرندی 

 کزاهش  بزرای  سزبی  بزام  مناسب جیئیات طراحی»عنوان 

 بزام  یا بام باغ بیان کردند که اگر« ساختمان انرژی مصرف

 مالحرزات  آن در و شزود  اجزرا  و طراحزی  لزحیح  ،سزبی 

 بزه  زیزادی  حزد  تزا  توانزد  می ،شود گرفته نرر در اقلیمی

 در سزبیینگی  ایجزاد . کنزد  کمزک  انزرژی  مصرف کاهش

 هزای  اشزعه  تزابش  از ممانعزت  طریزق  از بزام  پشت فضای

 سززازی خنززک در تعززر  و سززطحی تبخیززر و خورشززیدی

 بزر  کزه  ساختمان داخل هوای و منطقه و شهر هوای و آ 

 ایزز . دارنززد یمثبتزز ثیرأتزز ،انززد گرفتززه قززرار آن روی

 سزطح  روی بزر  گرمزایی  نوسزانات  کزاهش  با سازی خنک

 گیرد می لورت بام گرمایی ظرفیت افیایش و بام خارجی

 و دارد مزی  هانگز  خنزک  تابسزتان  در را بزام  زیر یفضا که

که ای  امر  دهد می افیایش زمستان در را گرمایش مییان

 باشد. های سبی می از موارد مطرح شده در طرح ساختمان

( در 6471الهزززی و مطیزززع بیرجنزززدی )   ولزززی

 و پززاک هززای انززرژی بززه یگززاهن»پژوهشززی بززا عنززوان  

 شزهرها ی طراحز  در سزت یز طیمحز  بزا  سزازگار  های سازه

 اسززتماده امززروزه، نتیجززه گرفتنززد کززه «هززا سززاختمان و

 ایزز شززهر جززادای پززاک، هززای انززرژی از خززرد و کززالن

 جلزب  و بیسز  هزای  سزازه  هزا و  سزاختمان  سبی، هایشهر

محیطززی، رفززاه اجتمززاعی  ی زیسززتجهززان هززای تیززحما

 جلززب و یجهززان یطززیمح سززتیز ارهززاییمع مبنززایبززر 

 از ی،جهزززان گزززردان عزززتیطب ژهیزززو و بزززه جهزززانگرد

شززوند. همچنززی   هززای توسززعه محسززو  مززی  شززاخص

سززازه پیززل سززوختی کززه هزز  در   ،آنهززا در مقالززه خززود

سززطح خززرد و هزز  سززطح کززالن در شززهرهای سززبی     

زیسزت اسزت را    عنزوان یزک سزازه سزازگار بزا محزیط       به

 اند. مطرح کرده
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 مبانی نظری -0

 ساختمان سبز

هزا گمتزه    ای از سزاختمان  به دسته ،ساختمان سبی

محیطزی در طزول    ود که در برابر حمظ منابع زیستش می

عمززر یززک سززاختمان از زمززان طراحززی و احززداث تززا    

باشززد. در ایزز    متعهززد مززی  ،بززرداری و بازسززازی  بهززره

کزه اسزتماده    بر ای  های دوستدار طبیعت، عالوه ساختمان

هزای تجدیدپز یر در آن اولویزت دارد و مصزرف      از انرژی

آن نیززی از منرززر  باشززد، مصززالح انززرژی آن نززاچیی مززی 

گیرد. هزدف نهزایی    مورد ارزیابی قرار می ،محیطی زیست

ساختمان سبی، استماده بهینزه از منزابع و کزاهش تزأثیر     

باشززد. احززداث  زیسززت مززی منمززی سززاختمان بززر محززیط

هززای سززازگار بززا   هززای سززبی یززا سززاختمان   سززاختمان

توانزد راهکزاری مناسزب جهزت کزاهش       زیست می محیط

 افزیایش  و فسزیلی  سزوخت  مصرف از های ناشی آلودگی

باشزد   شزهرها  کزالن  در هزا  سزاختمان  در انرژی وری بهره

(Kibert, 2016). 

کزاهش   ،تری  اهزداف سزاختمان سزبی    یکی از مه 

مصززرف انززرژی گرمایشززی، سرمایشززی و الکتریکززی و     

باشزد. بزه    همچنی  افیایش بزازده انزرژی سزاختمان مزی    

 یزد بی بامنرور کاهش مصرف انرژی و ایجاد ساختمان سز 

طراحان ساختمان، اتالفات انرژی موجود در ساختمان را 

اسززتماده از  ،کززاهش دهنززد. در نتیجززه راهکززار موجززود 

کاری دیوارها، بزام   هایی با عملکرد بسیار باال و عایق پنجره

 احززداث در کززه یاسززتراتژ باشززد. و کززف سززاختمان مززی

کزار گرفتزه    بزه  یانزرژ  نامهندسز  توسزط  سبی ساختمان

 یانزرژ  از اسزتماده  دگاهیز د با ساختمان یراحط ،شود می

 مصزرف  بزا  هزای  سزاختمان  در اغلب که است یدیخورش

 تیز موقع هزا  ساختمان  یا در. گردد یم اجرا یانرژ نهیبه

 یزد با هزا  درخزت  و هزا  بانیسزا  ها، وانیا وارها،ید ها، پنجره

 تابستان در هیسا جادیا موجب که دنشو یابی جهت یطور

 بزر  عزالوه . دنشزو  زمستان در یدیخورش بهره  یشتریب و

 نور یانیم شیافیا باعث تواند یم پنجره مناسب مکان ،آن

 ییروشزنا  یکز یالکتر یانرژ مصرف کاهش و روز ییروشنا

 بخزش   یز ا در ثرؤم یراهکارها جمله از .گردد روز طول در

 :(Rosenthal, 2015) کرد اشاره ریز موارد به توان یم

  6فعال یدیخورش یانرژ -

0رفعالیغ یدیخورش یرژان -
 

  4یدیخورش یکیالکتر یانرژ -

3ساختمان بام یرو بر سبی یفضا از استماده -
  

 .ساختمان هوشمند تیریمد ست یس از استماده -

ساختمان سبی یزا بزه عبزارتی معمزاری سزبی؛ بزه       

معنززای کززاهش مصززرف انززرژی، کززاهش تولیززد گززاز     

نشززده  اکسززیدکرب ، جلززوگیری از تغییززرات کنتززرل   دی

وهززوایی، کنتززرل مصززرف منززابع طبیعززی و حمززظ     آ 

رونزدی اسزت کزه بزا     معماری سزبی،   .زیست است محیط

طزول   زیسزت و حمزظ منزابع طبیعزی سزازگار در      محیط

باشد. از ایده گرفتزه تزا    سازگار می ،چرخه عمر ساختمان

 بزرداری، نگهزداری، تعمیزر و    ، بهزره وسزاز  ساخت طراحی،

ن آسزاخت  و زیسزت سزازگار بزوده     تخریب آن با محزیط 

باشزد.   نیازمند همکزاری متقابزل اعضزای تزی  طراحزی مزی      

رمایان در هر مرحله از تکمیزل  فن و کارامهندس ،معماران

و  دهنززده توسززعهتززا  در تالشززند سززبی، سززاختمانپززروژه 

 نرر از تا باشند از ساختمان سنتی انتراراتکننده  تکمیل

 بزاالیی  سطح در ،آسایش و تأمی  ماندگاری اقتصادی، لرفه

 توسزعه  پیوسزته  طور به روز یها یتکنولوژ گرچها. گیرند قرار

 سزاختمانی  سزاخت  در ها فعالیت کننده تکمیل تا اند یافته

تزا از   انزد  شزده  طراحی سبی های ساختمان باشند، سبیتر

ثیر کلزی محزیط سززاخته شزده بزر سزالمتی انسززان و      أتز 

استماده بهینه از انرژی، آ  و دیگر ق زیست از طری محیط

 .)(Gibbs&O’Neill,2015 کنند محافرت، منابع

                                                           
1- Active Solar 

2- Passive Solar 

3- Photovoltaic 

4- Roof Garden 
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 6، سزاختمان طبیعزی  ساختمان سزبی  ممهوم مشابه

تزری دارد   باشد، ساختمانی که معموالً زیربنای کوچک می

باشزد   مزی  طبیعی استماده از مواد اولیه آن، و هدف اللی

 از دیگزر . وجزود دارد  ای ناحیزه  هزر  در بزومی  طزور  به که

 4اری سبیو معم 0مدار زیست طراحی مرتبط، های موضوع

احتیاجزات نسزل    کزردن برطزرف   ،مداری باشد. زیست می

 ینزده در آهزای   دون به خطر انداخت  امکان نسزل بحاضر 

هزای   تأمی  نیازهایشزان اسزت. اگرچزه بعضزی از برنامزه     

 توجزه سازی بناهای موجود  سازی سبی به مقاوم ساختمان

دهند. الول ساختمان سبی  اما بقیه اهمیت می ،کنند نمی

سززازی  هززای مقززاوم نززد در فعالیززتنتوا ی مززیبززه راحتزز

 ،ای جدیزد  های موجود همچزون سزاخت سزازه    ساختمان

ت متحده طبق گیارشزی  االتعبیه شوند. خدمات دولتی ای

 ،تمان با طراحزی پایزدار  خسا 60 ،میالدی 0221در سال 

بنیان نهزاده   ،قیمتی کمتر و کمتری  مییان مصرف انرژی

 .)(Kalantzis, 2016 است

زیساات  سااازی هممااا  بااا محاای   ساااختمان

 های سبز( در شهر تهران )ساختمان

لحزا  طراحززی   از ،یززک شزهرداری تهززران  منطقزه 

تزوان آن را   روستایی بزوده و مزی   شهری دارای بافتی شبه

در نرر گرفت. شزمیرانات کزه در دامنزه    « شهر باغ»نوعی 

کوهسزتانی   کوهپایه البرز جنوبی واقع است، به دلیل نیمه

ای از شهرسازی مزدرن و   اری ویژه که آمییهبودن و ساخت

به عنوان ساختگاهی قزدیمی، بزا اهمیزت و     ،سنتی است

کارهزای   وهوایی، زمینزه و اقتضزای   های آ  دارای ویژگی

لحزا   از  ایز  منطقزه   ،رو  عمرانی بیشتری را دارد. از ای 

مورد مطالعه قرار گرفتزه   ،فرد خود هبافت شهری منحصرب

  .(6)نقشه  است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های شهری در سطح منطقه یک شهرداری تهران پراکنش کاربری -1نقشه 

 (http://region1.tehran.irمنبع: )

 

1- Natural Building 

2- Sustainable Design 

3- Green Architecture 

 

 راهنما
 شهرداری 6منطقه 

 کاربری
 فرهنگی

 فضاهای باز
 خدماتی

 لنعتی
 مسکونی

 فضای سبی
 آ  
 هاراه
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 روش تحقیق -0

ای  مطالعه در پنج مرحله انجام شد. در مرحله اول 

های سزبی   روی ساختمان ضعف، فرلت و تهدیدهای پیش

در ادامزه  در منطقه یک شهرداری تهران شناسزایی شزد.   

مطالعه، عوامل درونی و بیرونی مورد ارزیابی قرار گرفتنزد  

تشکیل شد. در نهایزت بزا توجزه بزه       SWOTو ماتریس 

، موقعیززت SWOTدسززت آمززده از مززاتریس   نتززایج بززه

هززای  هززا مشززخص شززد و اسززتراتژی  اسززتراتژیک پززروژه

، 6مدیریتی به منرور ارتقزای آن تزدوی  گردیزد. شزکل     

 دهد. وهش را نشان میروند اجرایی ای  پژ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 روند اجرایی پژوهش -1شکل 

 منبع: )مطالعات نمارندگان(

 

 و ها تفرصگا  اول، شناسایی نقاط قوت و ضعف، 

سااازی هممااا  بااا  روی ساااختمان پاایش تهدیاادهای

هاای سابز( در ساطح منطقاه      زیست )ساختمان محی 

 تحقیق: 

 در ایزز  بخززش از تحقیززق بززا اسززتماده از نرززرات 

قزوت و ضزعف    کارشناسی و مصاحبه با متخصصان، نقا  

هزا در   در محیط درونزی و همچنزی  تهدیزدها و فرلزت    

زیسزت   سازی همگزام بزا محزیط    محیط بیرونی ساختمان

شناسایی شدند. یک تزی  متشزکل    ،های سبی( )ساختمان

کارشناس در زمینه عمزران، شهرسزازی، معمزاری     42از 

، انتخزا  شزدند.   زیسزت و منزابع طبیعزی    منرر، محزیط 

تری   سپس با توجه به نررات هر یک از اعضای تی ، مه 

روی  قوت و ضعف و همچنی  فرلت و تهدید پزیش  نقا  

زیست در سزطح منطقزه    سازی همگام با محیط ساختمان

 یک شهرداری تهران، شناسایی شدند.

  :(IFE)درونی  عوامل ارزیابی ماتریس تشکیل ،گا  دو 

قزوت و ضزعف در    تزری  نقزا     در ای  مرحله، مه 

 های زیست )ساختمان سازی همگام با محیط رابطه با ساختمان

 تزا  62 بی  باید عوامل ای  تعداد. شوند می فهرست سبی(،

نقزا    تزری   مهز   دربر گیرنزده  باید عوامل ای . باشد 02

 .(2013Hill & Jones ,) باشند سازمان ضعف و قوت 

 .شوند می نوشته ضعف و قوت  نقا  ابتدا -6

لزمر   از شود کزه  می داده ضریب عوامل، ای  به -0

 داده ضزریب  اسزت.  ندارد( تا یک )بسیار مهز (  )اهمیت

 هاقوت هاضعف هافرلت تهدیدها

 ونیعوامل بیر عوامل درونی

 اساتید و کارشناسان

 پرسشنامه

 هاتژیابندی استراولویت

 SWOTتحلیل 
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 موفقیزت  در آن نسزبی  اهمیت عامل، بیانگر هر به شده

 .چهار شود برابر باید ها ضریب ای  مجموع. است

 یزا  مشزترک  بزه  توجزه  بزا  رتبه، تخصیص مورد در

 بزه  +0 یزا  +6 رتبزه  ضزعف،  و قزوت   نقا  بودن انحصاری

. یابززد مززی اختصززاص هززا ضززعف بززه -0 یززا -6 و هززا قززوت

 قوت یک قوت، اگر که است لورت ای  به رتبه تخصیص

 مشزترک  قزوت  چه یزک  چنان و +0 رتبه باشد، انحصاری

 مزورد  در. شزود  می داده نرر مورد عامل به +6 رتبه باشد،

سزازمان،   روی پزیش  ضزعف  اگزر  نیزی  تهدیدها و ها ضعف

 و مشززترک چززه چنززان و -0 رتبززه باشززد، نحصززاریا

 داده نرزر  مزورد  عامزل  بزه  -6 رتبزه  باشزد،  غیرانحصاری

 .(Heidarzade, 2011)شود  می

 هزر  ضزریب  عامل، هر نهایی نمره تعیی  برای -4

 .شود می ضر  آن، نمره در عامل

 و محاسزبه  عامزل  هزر  نهایی های نمره مجموع -3

 .شوند می مشخص نهایی نمره

 نمزره  اگزر  درونزی،  عوامزل  ارزیزابی  ماتریس در -2

  نقزا   از قزوت  نقا   ترتیب به باشد، بیشتر لمر از نهایی

 لزمر  از نهزایی  هزای  نمزره  جمع اگر و است بیشتر ضعف

 .است کمتر ضعف نقا   از قوت  نقا  باشد، کمتر

بیرونی  عوامل ارزیابی ماتریس تشکیل گا  سو ،

(EFE): 

و تهدیزدهای   هزا  تتزری  فرلز   در ای  مرحله، مه 

 های زیست )ساختمان سازی همگام با محیط روی ساختمان پیش

 کزه  یعزامل  02 تزا  62 بی باید . شوند می فهرست سبی(،

تهدیزد   یزا  فرلت که موجب هستند عواملی دربر گیرنده

 شزامل  مزاتریس  ای  تهیه. گردند  تعیی  ،شوند میسازمان 

 :(Alipour et al., 2010)زیر است  مراحل

 موقعیزت  و فرلزت  موجزب  که عواملی نخست، -6

 کننزد،   می تهدید را سازمان که سپس عواملی و شوند  می

 شوند. می  یتعی

لزمر   از شود کزه  می داده ضریب عوامل، ای  به -0

 ضززریب،. اسززت مهزز ( )بسززیار یززک تززا اهمیززت( )بززی

 ایز   مجمزوع  است. عامل یک اهمیت نسبی دهنده نشان

 بزا  رتبزه،  تخصیص مورد رد .شود یک عدد باید ها ضریب

 رتبه تهدید، و فرلت بودن انحصاری یا مشترک به توجه

 اختصزاص  به تهدیزدها  -0 یا -6 و ها فرلت به +0 یا +6

 فرلت اگر که است لورت ای  به رتبه تخصیص. یابد می

 چزه  چنان و +0 رتبه باشد، انحصاری فرلت یک رو پیش

 نرزر  مزورد  عامل به +6 رتبه باشد، مشترک فرلت یک

 رو پزیش  تهدیزد  اگزر  نیزی  تهدیدها مورد در شود. می داده

 و مشزترک  چزه  چنزان  و -0 رتبزه  باشزد،  انحصزاری 

 داده نرزر  مزورد  عامزل  بزه  -6رتبزه   باشد، غیرانحصاری

 .(Heidarzade, 2011)شود  می

 دهکر ضر  مربوطه رتبه در را عامل هر ضریب -4

 .آید دست به نهایی نمره تا

 از یزک  هزر  بزه  متعلزق  یاهز  نمره ای  مجموع -3

 یهزا  نمزره  مجمزوع  بتزوان  تزا  آورده دست به را متغیرها

 .کرد تعیی  را سازمان

 نمزره  اگزر  بیرونزی،  عوامزل  ارزیابی ماتریس در -2

 تهدیدها از ها فرلت ترتیب، به باشد، بیشتر لمر از نهایی

 کمتزر  لزمر  از نهایی های بیشتر هستند و اگر جمع نمره

 . هستند دیدها کمترته از ها فرلت باشد،

 :SWOTگا  چهار : تحلیل ماتریس 

SWOT گیززری تصززمی  بززرای مبنززایی توانززد مززی 

باشزد   راهبزردی اهزداف   تعیزی   و و کارشناسزان  مدیران

(, 2010GodfreyNahman & ).  مززاتریسSWOT 

 بر حاک  بیرونی و درونی عوامل گرفت  درنرر با تواند می

هزا     اسزتراتژی تزدوی  بزرای  را خوبی مبنای سیست ، یک

 از اولیزه  مرحلزه  یک تواند می SWOTآورد. مدل  فراه  

 تناسب جهت در الزم های اتخاذ سیاست با که باشد پرداز 

 را نهزایی  هدف به دستیابی بیرونی، و درونی عوامل میان

 گسزترده  و ، وسیعSWOTماتریس  بخشد. قلمرو تسریع
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 یهزا  تحلیزل  بزرای  ممهزومی  چزارچو   یک واقع، در و است

 بزر  حزاک   محیطزی  عوامل بررسی امکان است که سیستمی

 نیزی  و تهدیزدها  و هزا  فرلزت  شزامل:  سیست  و منطقه یک

 و کزرده  فزراه   را هزا  ضعف و ها قوت شامل: درونی عوامل

 ها استراتژی ای  توسعه دهد. برای می ارائه مدیریتی راهکارهای

 است الزم استماده کرد. ابتدا SWOTماتریس  از توان می

 آمزاده  را هزا  فرلت و ها، تهدیدها ضعف ها، قوت از یستیل

 .شود گمته می SWOT لیست، پروفایل ای  به کنی ،

های مادیریتی بارای    تدوین استراتژی ،گا  پنجم

 زیست:  سازی همما  با محی  ساختمان

هزا(،   هزا و ضزعف   پس از تحلیل عوامل درونی )قوت

یزت تحلیزل   ها و تهدیدها( و در نها عوامل بیرونی )فرلت

SWOT ، سازی همگزام بزا    ساختمانموقعیت استرتژیک

شزود و   مشزخص مزی  های سزبی(   )ساختمان زیست محیط

کارانزه،   سپس بسته به ای  موقعیزت )تهزاجمی، محافرزه   

هزای ممکز  در رابطزه بزا      تدافعی و رقزابتی(، اسزتراتژی  

 نتزایج شزوند.   ها، شناسایی می مدیریت مطلو  ای  طرح

 از والزله  هزای  پاسزخ  آنالیی و بندی جمع از آمده دست به

از متخصصزان و کارشناسزان    شده تکمیل های پرسشنامه

 زیسزت  محیطسازی همگام با  در رابطه با توسعه ساختمان

 درونی عوامل شناسایی ماتریس قالب در های سبی( )ساختمان

 .  باشند می 0 و 6 شرح جداول به ،بیرونی و

 

 سازی سبز روی توسعه ساختمان عوامل درونی شناسایی شده پیش -1جدول 

 (های تحقیق منبع: )یافته

 ردیف
قوت/   نقاط

 ضعف
 سازی سبز روی توسعه ساختمان ضعف پیشقوت و  نقاط 

وزن 
 شده نرمال

 امتیاز
نمره 
 نهایی

1 

 قوت نقاط 

 661/2 +0 227/2 زیست و انرژی در کشور سرعت باالی پیشرفت علوم محیط

 623/2 +0 220/2 روز بودن دانش کشور در رابطه با عمران و شهرسازی به 7

 222/2 +6 222/2 جویی در مصرف انرژی لرفه 0

 237/2 +6 237/2 بازگشت سرمایه 0

 232/2 +6 232/2 موقعیت جغرافیایی ویژه منطقه یک شهرداری تهران 9

 270/2 +0 236/2 شهرها پیشینه تاریخی در رابطه با باغ 7

 280/2 +0 241/2 زیست وسازهای سازگار با محیط وجود ساخت 2

 242/2 +6 242/2 پشتیبانی نهادهای دولتی 7

 211/2 +0 244/2 زیست در دیدگاه جامعه رز  و اهمیت معنوی محیطا 5

 208/2 +6 208/2 اعتقاد عموم افراد جامعه به توسعه و پیشرفت 14

1 

 ضعف  نقاط

 -633/2 -0 280/2 زیستی ها به مسائل محیط های دولت توجهی سیاست ک 

 -630/2 -0 286/2 زیست برخی از مدیران ارشد کشور به مسئله محیطتوجهی  ک  7

0 
سزازی همگزام    نسبت به توسعه سبی و ساختمان پایی  سانیرکمبود اطالعات و خبر

 زیست با محیط
213/2 0- 607/2- 

 -216/2 -6 216/2 گ اری ریسک در سرمایه 0

 -227/2 -6 227/2 هیینه اولیه نسبتاً زیاد 9

 -223/2 -6 223/2 گ اری عموم افراد به سرمایه پایی  تمایل 7

 -620/2 -0 226/2 های کاری مشابه کمبود تجربه 2

 -222/2 -6 222/2 ابیار و وسایل پیشرفته کمبود 7

 -231/2 -6 231/2 نیروی متخصص کمبود 5

 -277/2 -0 233/2 شهرها زیستی در کالن توجهی عموم افراد جامعه نسبت به پیامدهای محیط ک  14

 -046/2 جمع امتیازات
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 سبز یساز ساختمان توسعه یرو شیپ شده ییشناسا یرونیب عوامل -7 جدول

 های تحقیق( منبع: )یافته

 

 قیتحق یها افتهی -9

نتایج مربو  به بررسی مزاتریس عوامزل بیرونزی و    

است. به ای  لورت کزه   6به شرح نمودار  ،عوامل درونی

نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل درونی در محور افقزی  

ر محزور  و نمره نهایی ماتریس ارزیزابی عوامزل بیرونزی د   

سازی  توسعه ساختمان راهبردی موقعیت عمودی، درج و

 ایز   ،6 نمودار مطابق .شد زیست تعیی  همگام با محیط

 دارد کزه  قزرار  WOکارانزه   محافره وضعیت در موقعیت

 بزا  تزوان  مزی  کارانزه،  محافرزه  یهزا  اسزتراتژی  با مطابق

 ،برد. سپس بی  از را ضعف نقا   ها، فرلت از گیری بهره

سازی  مدیریت توسعه ساختمان برنامه اهبردهایتدوی  ر

 مجموعه گرفت  در نرر با کارانه محافره سبی در موقعیت

 بزه  ویزژه  با توجه و شده شناسایی های فرلت و ها ضعف

 گرفت. لورت مه  های فرلت و ها ضعف

 

 ردیف
ها/  فرصت

 تهدیدها
 سازی سبز روی توسعه ساختمان ها و تهدیدهای پیش فرصت

وزن 

 شده نرمال
 امتیاز

نمره 

 نهایی

6 

 ها فرصت

 630/2 +0 286/2 المللی های بی  ج   سرمایه

 647/2 +0 211/2 گ ار در داخل کشور ج   و تشویق افراد سرمایه 0

 642/2 +0 212/2 ها(  دار دولتی )بانک های سبی از سوی نهادهای سرمایه احداث ساختمان 4

3 
سازهای  و زیستی در ساخت تدوی  الیامات قانونی در رابطه با رعایت الول محیط

 دولتی
214/2 6+ 214/2 

 212/2 +6 212/2 یافته تبادل عل  و ف  با کشورهای توسعه 2

1 
های عمومی به منرور باالبردن درک جامعه نسبت به  امکان استماده از رسانه

 توسعه سبی
228/2 6+ 228/2 

 223/2 6+ 223/2 (NGO)نهاد   های مردم وجود سازمان 8

 220/2 +6 220/2 ت افراد جوان در جامعهغالب بودن جمعی 7

1 
های مرتبط )وزارت نیرو، راه و  امکان همکاری هر چه بیشتر بی  سازمان

 ها( زیست و شهرداری شهرسازی، سازمان محیط
231/2 6+ 231/2 

 238/2 +6 238/2 های تخصصی در رابطه با توسعه سبی امکان برگیاری سمینارها و کارگروه 62

6 

 دهایتهد

 -223/2 -6 223/2 های مرتبط با مدیریت شهر ها و ارگان بی  سازمان پایی  همکاری و هماهنگی

0 
های بلندمدت و استراتژیک در رابطه با شهرسازی همگام با  هدف کمبود

 زیست  محیط
220/2 0- 623/2- 

 -210/2 -0 231/2 های اخیر  باال رفت  قیمت زمی  و مسک  در سال 4

 -277/2 -0 233/2 شهر تهران سازی در کالن رجب افیایش 3

 -230/2 -6 230/2 های خارجی ها در کشور با سیاست محصولی و ارتبا  سایر فعالیت اقتصاد تک 2

 -232/2 -6 232/2 باال بودن نرخ بیکاری در جامعه و از بی  رفت  انگییه در نیروهای جوان 1

 -247/2 -6 247/2 های اخیر ضعیف در سالافت وضعیت معیشتی خانوارهای متوسط و  8

 -242/2 -6 242/2 حقو  شهروندی افراد جامعهبرخی از ناشناخته ماندن  7

 -211/2 -0 244/2 محدودیت استماده افراد جامعه از منابع انرژی فسیلی عدم 1

 -221/2 -0 207/2 یافته در رابطه با شهرسازی با کشورهای توسعهپایی  بادل فرهنگی ت 62

 688/2 جمع امتیازات
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 جمع ماتریس ارزیابی عوامل درونی

 (IFE) 
 ماتریس عوامل درونی و بیرونی -1نمودار 

 های تحقیق( منبع: )یافته

 

 ارائزه  از برنامزه،  راهبزردی  موقعیزت  بزه  توجزه  بزا 

 ،تزدافعی(  و رقابتی می،ها )تهاج وضعیت دیگر راهبردهای

 بزرای  کارانزه  محافرزه  اسزتراتژی  همزت  .شزد  خودداری

 برنامزه  مأموریت به با توجه بلندمدت، اهداف به دستیابی

زیسزت   سازی همگام بزا محزیط   توسعه ساختمان مدیریت

انداز تدوی   چش  به دستیابی جهت های سبی( )ساختمان

 از: عبارتند شد که

WO1 :  دولزززت بزززه  ارائزززه پیشزززنهاد از طزززرف

تزدوی  الیامزات قزانونی در رابطزه بزا      منرزور   مجلس بزه 

وسززازهای  زیسززتی در سززاخت  رعایززت الززول محززیط  

 دولتی

WO2ها و سمینارهای تخصصی  : برگیاری کارگروه

زیسزت و توسزعه سزبی بزرای      در رابطه با اهمیزت محزیط  

 مدیران ارشد

WO3های جمعزی )لداوسزیما،    : استماده از رسانه

ت( به منرور باال بردن آگزاهی عمزومی   ها و مجال روزنامه

زیستی و توسعه  در جامعه نسبت به اهمیت مسائل محیط

 سبی

WO4های سبی از سوی  : الیام به احداث ساختمان

منرزور تحریزک    هزا( بزه   دار دولتی )بانک نهادهای سرمایه

 جامعه 

WO5 المللزی از   هزای بزی    گز اری  : ج   سزرمایه

هزای   ور کاهش هیینهزیست به منر نهادهای فعال محیط

 اولیه

WO6دار به منرور باال بردن  : تشویق افراد سرمایه

 گ اری تمایل عموم افراد جامعه به سرمایه

WO7 یافتزه   : تبادل عل  و ف  با کشورهای توسزعه

 های کاری مشابه آنها.   گیری از تجربه به منرور بهره

هززای شناسززایی شززده بززا     در نهایززت اسززتراتژی 

مززل درونززی و بیرونززی بززرای اجززرا، توجززه بززه جمیززع عوا

بنزززدی شزززدند. بزززا اسزززتماده از مزززاتریس     اولویزززت

بزززرای  (QSPM)ریزززیی اسزززتراتژیک کم زززی   برنامزززه

هززای فززو ، پززس از تعیززی  نمززره جزز ابیت و   اسززتراتژی

اعمززال ضززریب اهمیززت تعیززی  شززده، جمززع نمززره هززر  

عامزززل و سزززپس جمزززع نمزززرات عوامزززل بزززرای هزززر 

ی هزا  یافتزه اسزاس  بر (.4تعیزی  شزد )جزدول     استراتژی

بززه ترتیززب  شناسززایی شززده هززای اسززتراتژی ،4جززدول 

 ، اولویت باالتری برای اجرا دارند.3جدول 

  

EFE:+ 0.177 

IFE:- 0.231 
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 شهرداری تهران 1های سبز منطقه  ریزی راهبردی کمی راهبردهای توسعه ساختمان ماتریس برنامه -0جدول 

های  ر توسعه ساختمانبعوامل مؤثر 
 سبز در منطقه یک شهرداری تهران

ریب ض
 اهمیت

 راهبردهای شناسایی شده

WO1 WO2 WO3 WO4 WO5 WO6 WO7 
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S1 
سرعت باالی پیشرفت علوم 

 ی در کشورزیست و انرژ محیط
227/2 4 683/2  4 683/2  4 683/2  3 040/2  3 040/2  3 040/2  4 683/2  

S2 
به روز بودن دانش کشور در 
 رابطه با عمران و شهرسازی

220/2 4 621/2  0 623/2  4 621/2  4 621/2  3 027/2  4 621/2  4 621/2  

S3 62/2 0 222/2 جویی در مصرف انرژی لرفه  0 62/2  0 62/2  4 62/2  4 62/2  4 62/2  4 62/2  

S4 633/2 4 237/2 بازگشت سرمایه  4 633/2  4 633/2  4 633/2  3 610/2  4 633/2  4 633/2  

S5 
موقعیت جغرافیایی ویژه منطقه 

 یک شهرداری تهران
232/2 4 642/2  4 642/2  4 642/2  4 642/2  4 642/2  4 642/2  4 642/2  

S6 613/2 3 236/2 شهرها پیشینه تاریخی در رابطه با باغ  4 604/2  4 604/2  3 613/2  3 613/2  3 613/2  3 613/2  

S7 
وسازهای سازگار با  وجود ساخت

 زیست محیط
241/2 4 627/2  4 627/2  4 627/2  4 627/2  3 633/2  3 633/2  4 627/2  

S8 63/2 3 242/2 پشتیبانی نهادهای دولتی  0 282/2  0 282/2  3 63/2  3 63/2  3 63/2  3 63/2  

S9 
معنوی  ارز  و اهمیت

 زیست در دیدگاه جامعه محیط
244/2 4 211/2  4 211/2  4 211/2  3 640/2  3 640/2  3 640/2  4 211/2  

S10 
اعتقاد عموم افراد جامعه به 

 توسعه و پیشرفت
208/2 4 276/2  0 223/2  4 276/2  4 276/2  3 627/2  3 627/2  4 276/2  

W1 
 ها دولت های سیاست توجهی ک 

  زیستی محیط مسائل به
280/2 0 633/2  6 280/2  0 633/2  0 633/2  0 633/2  0 633/2  0 633/2  

W2 
 ارشد مدیران از برخی توجهی ک 

  زیست محیط مسئله به کشور
286/2 0 630/2  6 286/2  0 630/2  0 630/2  0 630/2  0 630/2  0 630/2  

W3 

 سانیرخبر  و اطالعات کمبود
 و سبی توسعه به نسبت پایی 

 با همگام سازی ساختمان
  زیست محیط

213/2 6 213/2  6 213/2  6 213/2  4 610/2  4 610/2  4 610/2  6 213/2  

W4 216/2 6 216/2  گ اری سرمایه در ریسک  6 216/2  6 216/2  6 216/2  0 600/2  6 216/2  6 216/2  

W5 661/2 0 227/2  زیاد نسبتاً اولیه هیینه  0 661/2  0 661/2  0 661/2  0 661/2  0 661/2  0 661/2  

W6 
 به افراد عمومپایی   مایلت

  گ اری سرمایه
223/2 0 627/2  6 223/2  6 223/2  4 610/2  4 610/2  4 610/2  0 627/2  

W7 620/2 0 226/2  مشابه کاری های تجربه کمبود  6 226/2  6 226/2  0 620/2  0 620/2  0 620/2  0 620/2  

W8 222/2 6 222/2  پیشرفته وسایل و ابیار کمبود  6 222/2  6 222/2  6 22/2  0 6/2  0 6/2  6 222/2  

W9 231/2 6 231/2 متخصص نیروی دکمبو  6 231/2  6 231/2  6 231/2  0 217/2  6 231/2  6 231/2  

W10 

 جامعه افراد عموم توجهی ک 
 پیامدهای به نسبت

 شهرها کالن در زیستی محیط
233/2 6 233/2  6 233/2  6 233/2  0 277/2  0 277/2  0 277/2  6 233/2  

O1 064/2 4 286/2 المللی های بی  ج   سرمایه  4 064/2  4 064/2  3 073/2  3 073/2  3 073/2  4 064/2  

O2 
گ ار  ج   و تشویق افراد سرمایه

 در داخل کشور
211/2 3 081/2  4 028/2  4 028/2  3 081/2  3 081/2  3 081/2  3 081/2  

O3 

های سبی از  احداث ساختمان
دار دولتی  سوی نهادهای سرمایه

 ها( )بانک
212/2 4 612/2  4 612/2  4 612/2  4 612/2  4 612/2  4 612/2  4 612/2  

O4 

تدوی  الیامات قانونی در رابطه 
زیستی در  با رعایت الول محیط

 سازهای دولتی و ساخت
214/2 4 671/2  0 601/2  4 671/2  4 671/2  4 671/2  4 671/2  4 671/2  
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 های تحقیق( بع: )یافتهمن

 

های  توسعه ساختمانبر عوامل مؤثر 
 منطقه یک شهرداری تهرانسبز در 

ضریب 
 اهمیت

 راهبردهای شناسایی شده

WO1 WO2 WO3 WO4 WO5 WO6 WO7 
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O5 
با کشورهای تبادل عل  و ف  
 یافته توسعه

212/2 4 672/2  4 672/2  4 672/2  3 03/2  3 03/2  3 03/2  3 03/2  

O6 

های  امکان استماده از رسانه
عمومی به منرور باالبردن درک 
 جامعه نسبت به توسعه سبی

228/2 4 686/2  4 686/2  4 686/2  4 686/2  4 686/2  4 686/2  4 686/2  

O7 
 نهاد  های مردم وجود سازمان

(NGO) 
223/2 3 061/2  4 610/2  4 610/2  3 061/2  3 061/2  3 061/2  3 061/2  

O8 
غالب بودن جمعیت افراد جوان 

 در جامعه
220/2 3 027/2  3 027/2  3 027/2  3 027/2  3 027/2  3 027/2  3 027/2  

O9 

امکان همکاری هر چه بیشتر 
های مرتبط )وزارت  بی  سازمان

نیرو، راه و شهرسازی، سازمان 
 ها( زیست و شهرداری محیط

231/2 4 638/2  4 638/2  4 638/2  3 611/2  3 611/2  3 611/2  4 638/2  

O10 

امکان برگیاری سمینارها و 
های تخصصی در رابطه با  کارگروه

 توسعه سبی
238/2 3 677/2  4 636/2  4 636/2  3 677/2  3 677/2  3 677/2  3 677/2  

T1 

بی   پایی  همکاری و هماهنگی
های مرتبط با  ها و ارگان سازمان

 مدیریت شهر
223/2 0 627/2  6 223/2  0 627/2  0 627/2  0 627/2  3 627/2  0 627/2  

T2 

های بلندمدت و  هدف کمبود
استراتژیک در رابطه با شهرسازی 

  زیست همگام با محیط
220/2 6 220/2  6 220/2  6 220/2  6 220/2  6 220/2  3 220/2  6 220/2  

T3 
زمی  و مسک  باال رفت  قیمت 
 های اخیر در سال

231/2 6 231/2  6 231/2  6 231/2  6 231/2  0 210/2  6 231/2  6 231/2  

T4 
شهر  سازی در کالن برج افیایش

  تهران
233/2 0 277/2  6 233/2  6 233/2  0 277/2  0 277/2  0 277/2  0 277/2  

T5 

محصولی و ارتبا   اقتصاد تک
ها در کشور با  سایر فعالیت
  خارجی های سیاست

230/2 6 230/2  6 230/2  6 230/2  0 273/2  4 601/2  4 601/2  6 230/2  

T6 

باال بودن نرخ بیکاری در جامعه و 
از بی  رفت  انگییه در نیروهای 

  جوان
232/2 6 232/2  6 232/2  6 232/2  6 232/2  0 27/2  0 27/2  6 232/2  

T7 

افت وضعیت معیشتی خانوارهای 
 های متوسط و ضعیف در سال

  اخیر
247/2 6 247/2  6 247/2  6 247/2  6 247/2  0 281/2  6 247/2  6 247/2  

T8 
حقو  برخی از ناشناخته ماندن 

  شهروندی افراد جامعه
242/2 6 242/2  6 242/2  6 242/2  6 242/2  0 28/2  6 242/2  6 242/2  

T9 
محدودیت استماده افراد  عدم

  جامعه از منابع انرژی فسیلی
244/2 6 244/2  6 244/2  6 244/2  0 211/2  4 211/2  4 211/2  0 211/2  

T10 

در رابطه پایی  تبادل فرهنگی  
با شهرسازی با کشورهای 

 یافته توسعه
207/2 6 207/2  6 207/2  6 207/2  6 207/2  0 221/2  6 207/2  6 207/2  

 768/3 - 203/2 - 776/2 - 011/2 - 033/3 - - - 183/3 - - جمع کل امتیاز راهبرد
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 های سبز( زیست )ساختمان سازی همما  با محی  ها در رابطه با توسعه ساختمان استراتژی بندی  اولویت -0جدول 

 نمره جذابیت WOهای  استراتژی اولویت

 776/2 های اولیه زیست به منرور کاهش هیینه المللی از نهادهای فعال محیط های بی  گ اری ج   سرمایه 6

 203/2 گ اری دار به منرور باال بردن تمایل عموم افراد جامعه به سرمایه تشویق افراد سرمایه 0

4 
هزا( بزه منرزور تحریزک      دار دولتی )بانک های سبی از سوی نهادهای سرمایه الیام به احداث ساختمان

 جامعه
011/2 

 768/3 های کاری مشابه آنها تجربهگیری از  یافته به منرور بهره تبادل عل  و ف  با کشورهای توسعه 3

2 
ارائه پیشنهاد از طرف دولت به مجلس به منرور تدوی  الیامات قانونی در رابطه با رعایت الول 

 سازهای دولتی و زیستی در ساخت محیط
183/3 

1 
ر ها و مجالت( به منرور باال بردن آگاهی عمومی د های جمعی )لدا و سیما، روزنامه استماده از رسانه

 زیستی و توسعه سبی جامعه نسبت به اهمیت مسائل محیط
033/3 

8 
زیست و توسعه سبی برای  ها و سمینارهای تخصصی در رابطه با اهمیت محیط برگیاری کارگروه

 مدیران ارشد
122/4 

 های تحقیق( منبع: )یافته

 

 گیری و پیشنهاد نتیجه -7

سززازی  در رابطززه بززا توسززعه سززاختمان   مطالعززه

سزازی سزبی( بزه دو     زیسزت )سزاختمان   ا محزیط همگام ب

گزردد. در اکثزر ایز  مطالعزات، محزور       دهه پزیش برمزی  

و بزه   اسزت اقتصزادی و مزدیریتی، انزرژی    هزای   اللی بحزث 

زیسززت تززأثیرات آن بززر محززیط   ،لززورت غیرمسززتقی  

(، 0263مطالعززات دانزز  ) بررسززی شززده اسززت. در   

( و بلنجینززززی و 0227یودلسززززون )(، 0263کززززاتس )

(، مباحزززث مربزززو  بزززه اهمیزززت  0262) 6وکزززارل  دی

هززای سززبی در جهززت مززدیریت انززرژی مززورد   سززاختمان

تززوان یکززی از  بحززث قززرار گرفتززه اسززت. بنززابرای  مززی  

گسزززتر  و توسزززعه  اهزززداف اولیزززه در رابطزززه بزززا   

هزای سزبی را رویکزرد اقتصزادی آنهزا دانسزت.        ساختمان

زیسززززتی  جنبززززه محززززیط ،در برخززززی از مطالعززززات

                                                           
1- Blengini & Di Carlo 

باشزد؛   الزلی پزژوهش مزی   ور های سزبی، محز   ساختمان

و همکزززارانش  0بزززرای مثزززال در مطالعزززات هوآنززز 

تززری   (، الززلی0266و همکززارانش ) 4و لمبززل( 0221)

زیسززت،  سززازی همگززام بززا محززیط   کززارکرد سززاختمان 

زیسزت معرفزی    تأثیرات آن بر سزالمت جامعزه و محزیط   

شده اسزت. در ایز  تحقیزق بزر خزالف سزایر مطالعزات،        

روی توسزززعه سزززبی  تزززدوی  راهبزززرد پزززیش  ،هزززدف

  نقطزه  62 قزوت،   نقطزه  62 باشزد. در ایز  پزژوهش    مزی 

 شناسزایی  تهدیزد،  62 و فرلزت  62 ضزعف ضزعف،  

هزا،   قزوت  تزری   مهز   نهزایی،  نمزره  بزه  توجه با که شدند

زیسززت و  سززرعت بززاالی پیشززرفت در علززوم محززیط    

روز بزودن دانزش کشزور در رابطزه      انرژی و همچنزی  بزه  

در رابطززه بزززا   باشزززند. بززا عمززران و شهرسزززازی مززی   

هززای شناسززایی شززده، بیشززتری  نمززره نهززایی     ضززعف

                                                           
2- Hoang 

3- Lamble 
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تزوجهی سیاسزت دولزت و مزدیران ارشزد       کز  مربو  به 

زیسززتی اسززت. از عوامززل    کشززور بززه مسززائل محززیط  

گز اران خزارجی و داخلزی بزه      نیی ج   سزرمایه  بیرونی

هززا و همچنززی  همکززاری  تززری  فرلززت عنززوان مطلززو 

تبط بزا مزدیریت   هزای مزر   هزا و ارگزان   بی  سازمانپایی  

هززای بلندمززدت و اسززتراتژیک در  هززدف کمبززودشززهر و 

زیسزت بزه عنزوان     رابطه با شهرسازی همگزام بزا محزیط   

تری  تهدیدها شناخته شزدند. بزا توجزه بزه تحلیزل       مه 

SWOT   مشززخص شززد کززه مجمززوع ارزیززابی عوامززل ،

باشزد. بنزابرای     هزا( منمزی مزی    هزا و ضزعف   درونی )قوت

سززازی  وسززعه سززاختمانتززوان نتیجززه گرفززت کززه ت مززی

سزازی سزبی( دارای    زیسزت )سزاختمان   همگام بزا محزیط  

کارهزا و اسزتراتژی را کزه     هزای اسزت. بهتزری  راه    ضعف

هززای  دن ضززعفکززرتززوان بززه منرززور کزز  رنزز     مززی

هزززا و  مزززدیریتی پیشزززنهاد کزززرد؛ برگزززیاری کزززارگروه

سززززمینارهای تخصصززززی در رابطززززه بززززا اهمیززززت  

ارشززد زیسززت و توسززعه سززبی بززرای مززدیران     محززیط

هززای  گزز اری باشززد و همچنززی  جزز   سززرمایه    مززی

داخلززی و خززارجی، بهتززری  راهکززار پیشززنهادی بززرای   

سززازی سززبی اسززت. در رابطززه بززا     توسززعه سززاختمان 

ارزیزابی از عوامزل بیرونزی سززازمان، نتزایج نشزان دادنززد      

مثبزت   ،هزا و تهدیزدها   که مجمزوع نمزره نهزایی فرلزت    

هزای   فرلزت تزوان نتیجزه گرفزت     باشد؛ بنابرای  مزی  می

سززازی سززبی، دارای وزنززی  روی توسززعه سززاختمان پززیش

باشززند. بززا توجززه  بیشززتری از تهدیززدهای پیرامززونی مززی

بززه مباحززث بیززان شززده، اسززتراتژی مززدیریتی توسززعه   

سززازی سززبی در وضززعیت فعلززی، راهبززردی    سززاختمان

تززوان بززا   باشززد. در نتیجززه، مززی   کارانززه مززی  محافرززه

أثیرات مربزو   روی، تز  هزای پزیش   گیزری از فرلزت  بهره

هززای آن را کززاهش داد. ایزز  اسززتراتژی تززا    بززه ضززعف

باشززد کززه موقعیززت راهبززردی  زمززانی در ر س کززار مززی

سززازمان در وضززعیت مطلززو  )تهززاجمی( قززرار گیززرد.   

افزیایش جمعیزت، حماظزت از منزابع     کزه   ای ا توجه به ب

 ،سزازی مصزرف انزرژی    زیسزت و بهینزه   محزیط  و طبیعی

 و سزت ان هزر کشزوری   هزای مزدیریت کزال    جی  اولویزت 

پز یر بزودن منزابع انزرژی      از سوی دیگر، به دلیزل پایزان  

فعلززی بایززد بززه دنبززال جززایگیینی مناسززب، پایززدار و     

هززای  یکززی از رو لزز ا لززرفه بززرای آن بززود.   بززه  مقززرون

  آوری سازی مصزرف انزرژی، آمزوز  و تزرویج فز       بهینه

سززازهای  و هززای دوسززتدار طبیعززت در سززاخت سززاختمان

 .جدید است
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. هززا سززاختمان و شززهرها یطراحزز در سززتیز طیمحزز
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