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بررسی و ارزیابی صنعت احداث ساختمان های پیش ساخته بتنی با رویکرد توسعه پایدار با استفاده 
SWOT از تحلیل
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چکیده:     با توجه به رشد جمعیت کشور و افزایش تقاضای مسکن، استفاده از سیستم های ساختمانی صنعتی به منظور ارتقای 
کیفیت ساخت صنعتی سازی ساختمان، غیر قابل اجتناب است. در صورت حرکت به سمت صنعتی سازی ساختمان با استفاده 
از مدل علمی و کاربردی موثر، نه تنها توانایی پاسخگویی به تقاضای فعلی جامعه وجود خواهد داشت، بلکه بر سرعت ساخت، 
کیفیت و قیمت تمام شده ساختمان نیز تاثیرات مثبت بسیاری خواهد گذاشت. صنعتی سازی ساختمان از جمله عوامل مهم در 
افزایش تولید و برقرارکننده تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار است. روش های متعددی برای تولید صنعتی ساختمان وجود 
دارد، که رایج ترین این روش ها، صنعت پیش ساخته به خصوص پیش ساخته بتنی است. توسعه صنعت احداث ساختمان های 
پیش ساخته بتنی در راستای صنعتی سازی ساختمان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از این مقاله شناخت وضع موجود 
این صنعت در کشورهای در حال توسعه و انطباق آن با معیارهای مرتبط با ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه 
پایدار برای گزینش و هدایت مسیر گسترش در راستای توسعه پایدار است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، بتن پیش ساخته 
در مقایسه با بتن درجا، با توجه به شاخص های توسعه پایدار از مطلوبیت باالتری به ترتیب در ابعاد زیست محیطی، اجتماعی و 
اقتصادی برخوردار است. هم چنین بتن پیش ساخته، می تواند فرصت های بیشتری جهت توسعه در کشور، پیش رو داشته باشد. در 
این مقاله، با استفاده از تحلیلSWOT با دو رویکرد متفاوت، عالوه بر شناسایی فرصت ها و تهدیدهایی که متوجه این صنعت 

است، راهبرد های مناسب برای توسعه، بهبود و ارتقای صنعت احداث ساختمان های پیش ساخته بتنی در کشور تدوین گردید.
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مقدمه- 1
روش های  از  یکی  عنوان  به  بتنی  ساختمان های  پیش ساخته سازی 
با کمترین زمان به  صنعتی سازی ساختمان، خواسته هاي جدید مهندسی را 

دلیل پیش ساخته بودن فراهم می کند ]1[.
امروزه فناوری پیش ساختگی در سازه ها مخصوصًا سازه های بتنی، توسعه 
اجرا،  به  سرعت  می توان  پیش ساختگی  مزایای  از  است.  یافته  چشمگیری 
امکان اجرای آسان تر کار در شرایط نامناسب جوی، کاهش هزینه های تجهیز 
کارگاه، کنترل کیفیت، تولید انبوه، اقتصادی بودن ساخت، انعطاف پذیری زیاد 
در تقسیم بندی فضاهای داخلی و قابلیت اجرای طرح های متنوع اشاره کرد. 
این روش در مقابل روش های  به  محدودیت های  از سوی دیگر، می توان 
بتن درجا به شرح زیر اشاره نمود: نیاز به ماشین آالت سنگین به ویژه جرثقیل 
که  مناطقی  در  ساخت  مشکل  قطعات؛  نصب  و  انبار  حمل،  ساخت،  جهت 
کارخانه  تولید  ظرفیت  یا  نبوده،  موجود  پیش ساخته  قطعات  تولید  کارخانه 
تکمیل باشد، و یا محل ساخت پروژه ها در شعاع عمل اقتصادی کارخانجات 
موجود واقع نباشد؛ نیاز به اقالمی نظیر قالب، پیچ و مهره، جوش و تمهیدات 
آن برای حمل قطعات، اتصال آن ها به یکدیگر؛ و طراحی قطعات برای تحمل 
بارهای ناشی از بلند کردن و حمل که منجر به استفاده از میلگردهای اضافی 
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می شود ]2[.
در صد سال گذشته، پس از وقوع زمین لرزه هایی که منجر به خرابی های 
گسترده می شدند، نیاز بود که ساختمان ها به خصوص بیمارستان ها و مدارس 
مشکالت  هم چنین  گیرند.  قرار  بهره برداری  مورد  و  ساخته  وقت  اسرع  در 
موجود در ساخت وساز درجا، ازجمله گرانی استفاده از اسکلت فوالدی و نیروی 
کارگر ماهر به خصوص در زمینه ی جوشکاری، مشکل بودن نظارت دقیق بر 
ساخت و اجرای بتن درجا و عدم رعایت دقیق استانداردهای ساختمانی در 
ساخت وساز درجا، باعث شد که متصدیان امر ساخت وساز، روش های قدیمی 
و موجود را تغییر دهند و روش های متعددی را برای تولید صنعتی ساختمان 
به خصوص  پیش ساخته  صنعت  روش ها،  این  رایج ترین  که  آورند  وجود  به 
به صنعت  اخیر  سال های  در  ایران،  کشور  در  است.  بوده  بتنی  پیش ساخته 
پیش ساخته سازی، توجه بیشتری شده است، که برای بهبود و پیشرفت آن 

نیاز به مطالعات و تحقیقات بیشتری است ]3[.
 روش های متعددی برای تولید صنعتی ساختمان به وجود آمده که رایج 
ترین این روش ها، صنعت پیش ساخته به خصوص پیش ساخته بتنی است. 
در این صنعت، مراحل بتن ریزی و عمل آورِی تمام و یا تعدادی از اجزای 
سازه ای از جمله فونداسیون، ستون، تیر، دال و دیوار برشی در کارخانه انجام 
شده و قطعات پیش ساخته پس از انتقال به محل کارگاه به یکدیگر متصل 
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شده و سازه کامل خواهد شد ]4[. جایلون و پون1  در سال 2009 نشان دادند 
مزایای  از  از محیط زیست یکی  که کاهش  ضایعات ساخت  و محافظت 
آن ها،  تحقیق  براساس  است.  پیش ساخته سازی  از  استفاده  هنگام  در  عمده 
متوسط میزان کاهش اتالفات و ضایعات حدود 52٪ بود ]5[ چن2 و همکاران 
تاکید نمودند پیش ساخته سازی می تواند مزایای قابل توجهی ازجمله کاهش 
هزینه های کلی، کاهش زمان ساخت وساز، بهبود کیفیت، افزایش ایمنی در 
سایت و کاهش تولید ضایعات را به همراه داشته باشد ]6[. جایلون و پون 
مجدداً در سال 2014 با استفاده از پرسش نامه، مصاحبه و مشاهدات میدانی 
کاهش  نمودند:  ارزیابی  زیر  شرح  به  را  ساختگی  پیش  مزایای  مهم ترین 
ضایعات ساخت و ساز، بهبود کیفیت، کاهش مصرف مواد اولیه، بهبود موارد 
ایمنی  بهبود  آلودگی های صوتی،  میزان  کاهش  سایت،  در  محیطی  زیست 
سایت  مدیریت  بهبود  بهره وری،  بهبود  کارگران،  تعداد  کاهش  بهداشت،  و 
ساز،  و  زمان ساخت  کاهش  ساز،  و  و سادگی ساخت  فعالیت ها، سهولت  و 
این محققان مهم ترین  از سوی دیگر  و صرفه جویی در هزینه های پروژه. 
معایب و موانع استفاده از قطعات پیش ساخته را به شرح زیر ارزیابی کردند: 
نیاز بیشتر به انبار، محدودیت ابعاد سایت باتوجه به نیاز به مکان مناسب برای 
انبار قطعات، باال بودن هزینه های سرمایه گذاری اولیه، عدم انعطاف پذیری 
مشکالت  کلی،  هزینه های  بودن  باال  تغییرات،  مقابل  در  مقاومت  و  کافی 
و  ناکافی  تجربه  و  کنندگان  تامین  کمبود  کارشناسی،  نقص  نقل،  و  حمل 
به  پیش ساخته سازی  اخیر  ]7[. طی دهه های  در صنعت ساخت  امر  سابقه 
طور فزاینده در ساختمان های مسکونی مورد استفاده قرار گرفته است و به 
و  بهره وری  و  یافته  کاهش  کارگاه  در  محیطی  زیست  بارهای  ترتیب،  این 
]8[. جایلون و شیانگ3، جهت کمی  داده است  افزایش  را  ایمنی در سایت 
و  ساخت  در  ساختگی  پیش  از  استفاده  در  ضایعات  کاهش  پتانسیل  کردن 
انجام مطالعه موردی در کشور هنگ کنگ  با  ساز ساختمان های مسکونی 
نشان دادند که صنعت ساخت مقدار قابل توجهی از ضایعات ساخت و ساز را 
تولید می کند. این ضایعات ساختمانی مخلوطی از مواد بی اثر و مضر ناشی از 
ساخت و ساز یا حفاری یا نوسازی یا تخریب می باشد. با توجه به نظر پاسخ 
به  می کنند  تولید  را  ساختمان  ضایعات  که  کار  اجزای  بیشترین  دهندگان، 
ترتیب نزولی عبارت بودند از: قالب، بسته بندی و حفاظت، کارهای تکمیلی و 
نهایی، کار بنایی و بلوک، داربست، کارهای بتنی، و حمل و نقل و جابجایی 
مواد و مصالح. مقدار متوسط حجم ضایعات با توجه به زیر بنای ساختمان، 
در ساختمان های سنتی حدود 0/3 تن بر متر مربع  و در پیش ساخته حدود 
0/14 تن بر متر مربع بوده است. به این ترتیب کاهش ضایعات می تواند یکی 
از پیش ساختگی در مقایسه با روش ساخت و  از مزایای عمده در استفاده 
ساز سنتی باشد. یافته ها اشاره می کند که پیش ساخته سازی در ساختمان های 
از جمله کاهش ضایعات،  توجه ای  قابل  مزایای  دارای  در هنک کنگ  بلند 
کاهش زمان ساخت، افزایش کیفیت و ایمنی در سایت و مدیریت بهتر سایت 
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از طریق کنترل کیفیت می باشد ]9[.
توسعه پایدار، در جوامع امروز به یک موضوع مهم در میان تصمیم گیرندگان 
و سیاست گذاران در حرکت به  سوی محیط  زیست سالم، اجتماعی پیشرفته 
ازجمله  پایدار،  توسعه  مفهوم  است.  شده  تبدیل  توسعه  یافته  اقتصادی  و 
مفاهیمی است که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از تصمیم گیرندگان 
اقتصادی  اجتماعی،  شرایط  ارتقای  در  است.  گرفته  قرار  سیاست گذاران  و 
خود  به  را  بسیاری  توجه  که  صنایعی  از  یکی  جامعه  هر  زیست محیطی  و 
به  و همکاران  اورتیز4   .]10[ است  بوده  است، صنعت ساختمان  نمود  جلب 
ارزیابی چرخه ی حیات ساختمان براساس شاخص های اجتماعی، اقتصادی و 
زیست محیطی توسعه پایدار پرداختند. با به کارگیری ارزیابی چرخه ی حیات 
زائد  مواد  نهایی  دفع  تا  گرفته  خام  مواد  استخراج  از  ابعاد،  این  بهینه سازی 
پذیر می شود ]11[. واالنس5 و همکاران، طرحی  امکان  مصالح ساختمانی، 
سه تایی در زمینه پایداری در صنعت ساخت شامل پایداری در توسعه، ارتباط 
و نگهداری ارائه نمودند ]12[. هم چنین ژانگ و پنگ6 در  بررسی چالش های 
صنعتی سازی در ساختمان های مسکونی با مطالعه موردی در کشور چین و 
ارزیابی محدودیت استفاده از صنعتی سازی در ساختمان های مسکونی، نتیجه 
گرفتند که صنعتی سازی به دلیل توانایی خود برای بهبود کیفیت و بهره وری 
پایداری، نقش مهمی در صنعت احداث ساختمان های مسکونی  ایمنی و  و 
در کشور چین دارد ]13[. رشد و توسعه صنعت احداث ساختمان های پیش 
ساخته بتنی نیازمند مدیریت بهینه و حرکت در راستای توسعه پایدار است. 
رشد این صنعت بدون استراتژی، طرح و برنامه مشخص امکان پذیر نبوده و 
شناخت دقیق آن اولین اقدام در این زمینه است ]7[. ارزیابی صنعت احداث 
ساختمان های پیش ساخته بتنی، نیاز به استفاده از مدل و روشی مناسب دارد. 
تالش این تحقیق در راستای معرفی مدل و روش مناسب به منظور شناخت 
شرایط وضع موجود این صنعت در کشورهای در حال توسعه و انطباق آن با 
استانداردهای و معیارهاي مرتبط با ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زیست محیطی 
توسعه پایدار است. اطالعات جمع آوری شده جهت نیل به اهداف این تحقیق 
این  می گیرند.  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد   7SWOT تحلیل  از  استفاده  با 
و  است  گردیده  بنا  تهدیدها  و  فرصت ها  ضعف ها،  قوت ها،  براساس  روش 
یکی از ابزارهای تدوین راهبرد است که با استفاده از آن، وضعیت داخلی و 
بیرونی پدیده مورد نظر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مبنای تصمیمات 
راهبردی قرار می گیرد. این روش، هم چنین ابزاری برای شناخت تهدید ها و 
فرصت های ناشی از ضعف ها و قوت های صنعت احداث ساختمان های پیش 
ساخته بتنی با توجه به ابعاد اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی توسعه 
پایدار به منظور ارزیابی وضعیت و تدوین راهبرد برای بهبود عملکرد و ارتقاء 

جایگاه آن است ]14[. 
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فرضیات و محدودیت های پژوهش- 2
مشکالت موجود در ساخت وساز درجا، ازجمله هزینه های باال، مشکالت 
نظارت، و عدم رعایت دقیق استانداردهای ساختمانی باعث شده پیش ساخته 
سازی در صنعت ساخت توسعه یابد ]15[. در این صنعت، مراحل بتن ریزی و 
عمل آوری قطعات تولیدشده ازجمله فونداسیون، ستون، تیر، تیرچه، سقف و 
دال در کارخانه انجام شده و پس از انتقال به محل کارگاه به یکدیگر متصل 
شده و سازه کامل خواهد شد. این تحقیق با محوریت پروژه های ساختمانی 
پیش ساخته متشکل از قطعات سازه ای و جداکننده در ساختمان های مسکونی 

معمولی حداکثر تا پنج طبقه در کشورهای در حال توسعه انجام می شود.
در این پژوهش عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی معیارهای 
اصلی توسعه پایدار مرتبط با صنعت ساخت در نظر گرفته شده، و از عوامل 
گردیده  نظر  عوامل صرف  سایر  و  سیاسی  فرهنگی،  معیارهای  مانند  دیگر 
است. محدوده و جامعه آماری انجام پژوهش شامل کشورهای در حال توسعه 
می باشد که از میان آن ها کشورهای ایران، سوریه، مصر، قطر و عربستان به 

صورت نمونه هدفمند انتخاب شده اند.

روش انجام پژوهش- 3
روش این تحقیق مشتمل بر هفت گام اصلی به شرح زیر است:

مطالعات کتابخانه ای جهت شناسایی مزایا و معایب صنعت احداث . 1
ساختمان های بتنی پیش ساخته.

مرور تحقیقات گذشته جهت شناسایي و تعیین شاخص های کلیدی . 2
اقتصادی،  ابعاد  به  توجه  با  با صنعت ساخت  مرتبط  پایدار  توسعه 

اجتماعی و زیست محیطی.
و . 3 قوت  نقاط  شناسایی  جهت  )پرسش نامه(  میدانی  مطالعات 

به  توجه  با  بتنی  پیش ساخته  ساختمان های  احداث  ضعف صنعت 
شاخص های کلیدی توسعه پایدار.

مطالعات میدانی )پرسش نامه( جهت تعیین میزان اهمیت هر یک از . 4
شاخص های توسعه پایدار از منظر فعاالن در بخش صنعت ساخت 

و ساز.
و . 5 آن ها،  اولویت  تعیین  و  شاخص ها  اهمیت  میزان  محاسبه ی 

و  قوت  نقاط  از  ناشی  تهدیدهای  و  بررسي فرصت ها  و  شناسایي 
ضعف صنعت احداث ساختمان های پیش ساخته بتنی در مقایسه با 
ساختمان هاي بتنی در جا با استفاده از تحلیل SWOT  با رویکرد 

مبتنی بر شناسایی ریسک.
 ارزیابی صنعت احداث ساختمان های پیش ساخته بتنی با استفاده از . 6

تحلیل SWOT با رویکرد مبتنی بر تحلیل وضعیت.

مرجعشاخص های بعد اقتصادی
Eco15[افزایش امکان اجرای هم زمان چند پروژه بر اساس سرمایه گذاری اولیه[
Eco213[نیاز کمتر به سرمایه گذاری اولیه اجرای پروژه[
Eco316[امکان اجرای حجم عملیات باالتر و امکان ساخت وساز بیشتر در یک دوره زمانی مشخص[
Eco4)... 17[کاهش هزینه های ساخت پروژه )ساخت، حمل ونقل و[
Eco53[افزایش طول عمر و استحکام ساختمان[
Eco618[قابلیت استفاده مجدد از اجزا ساخته شده ساختمان[
Eco7)19[ایجاد شغل و اشتغال مستمر )درآمد مناسب و پایدار[
Eco820[کاهش نیاز به کارگران در سایت و نیروی کار کمتر و کاهش نیاز به تخصص های متعدد[
Eco921[کاهش خطرات و احتمال آسیب دیدگی قطعات و مصالح در حین جابجایی و انبار کردن[
Eco1016[کاهش نیاز به انبار در محل کارگاه ساختمانی[
Eco11)22[کاهش مدت زمان اجرای پروژه )استفاده از مزایای صنعتی  سازی، کاهش خطاهای اجرایی[
Eco1223[انعطاف پذیری در ساخت وساز و رویکرد انعطاف پذیر نسبت به تغییرات[
Eco1324[بهبود وضعیت مدیریت پروژه و فعالیت های اجرایی[
Eco1425[کاهش دوباره کاری ها[
Eco15)26[بهبود و ارتقای کیفیت محصول نهایی )ساختمان[
Eco1627[کاهش تأثیر عوامل محیطی و جوی در طول دوره ساخت[

جدول 1: شاخص های کلیدی بعد اقتصادی توسعه پایدار
Table 1: Key criteria of economic aspect of sustainability
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جدول 2: شاخص های کلیدی بعد اجتماعی توسعه پایدار

مرجعشاخص های بعد اجتماعی
Soc1)28[افزایش نرخ اشتغال و ایجاد شغل مستمر )کاهش آسیب های اجتماعی[
Soc2)6[افزایش احساس رضایت، آسایش و راحتی ساکنان شامل تهویه، روشنایی، فضای کافی )مرغوبیت و مطلوبیت بیشتر[
Soc312[افزایش سطح مهارت و آموزش افراد تیم ساخت وساز[
Soc4)29[افزایش رضایت و اطمینان از کیفیت و پایداری محصول نهایی )ساختمان[
Soc530[کاهش میزان آلودگی های صوتی، گردوخاک و غبار در محل کارگاه ساختمانی[
Soc627[امکان کار در شرایط جوی متفاوت و حذف محدودیت های فصلی[
Soc722[افزایش رقابت پذیری در بازار کار[
Soc831[افزایش سالمت، بهداشت و ایمنی )ارتقای ایمنی در مقابل حوادث محتمل( کارگران[
Soc932[افزایش سالمت، بهداشت و ایمنی عمومی[

جدول 3: شاخص های کلیدی بعد زیست محیطی توسعه پایدار

مرجعشاخص
Env127[کاهش مصرف منابع طبیعی و مواد اولیه و استفاده بهینه از قالب[
Env231[کاهش آلودگی صوتی و گردوغبار[
Env326[کاهش میزان مصرف انرژی در دوره ساخت[
Env4)32[کاهش مصرف آب در دوره ساخت )استفاده مجدد  از آب، مانند آب مصرفی در عمل آوری بتن[
Evn533[کاهش مواد زائد قابل بازیافت و غیر قابل بازیافت که  منجر به آلودگی زمین و آب می شود[
Env634[کاهش تلفات و پرت مصالح، کاهش ضایعات  مواد اولیه و استفاده بهتر از منابع ملی[
Env735[کاهش انتشار ضایعات در کارگاه[

بررسی و تدوین راهبردهای استفاده از فرصت ها و مقابله با تهدیدها . 7
پیش ساخته  ساختمان های  احداث  جایگاه صنعت  ارتقاء  منظور  به 

بتنی با توجه به توسعه پایدار.

تعریف و تعیین شاخص های توسعه پایدار- 4
چرخه حیات ساختمان با استخراج مصالح خام، عمل آوری و تولید آن ها 
آغاز شده، سپس مرحله ساخت، بهره برداری، نگهداری، نوسازی و در نهایت 
تخریب صورت می گیرد. شاخص های توسعه پایدار را می توان در هر مرحله 
از چرخه حیات تعیین کرد. برای استخراج شاخص های توسعه پایدار در سه 
پژوهش های  و  ادبیات  مطالعه  از  زیست محیطی  و  اجتماعی  اقتصادی،  بعد 

گذشته استفاده شد. سپس شاخص های شناسایی شده که به صورت عمومی 
با  مرتبط  موضوعات  و  مسائل  با  و صنایع هستند،  زمینه ها  به همه  مربوط 
صنعت ساخت تطبیق داده شدند. در نهایت جهت بررسی صحت شاخص های 
تعیین شده از آرای خبرگان بهره گرفته شد. بدین منظور برای درک بهتر و 
تأیید شاخص ها، نظرات کارشناسی از طریق نظرسنجی درباره شاخص های 
توسعه پایدار صنعت ساخت در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 

جمع آوری شد. 
زیست  و  اجتماعی  اقتصادی،  ابعاد  کلیدی  شاخص های  راستا  این  در 
محیطی توسعه پایدار مرتبط با صنعت ساخت،  و مراجع مربوط به هر یک آن 

ها به ترتیب در جداول 1، 2 و 3 ارائه شده است.

Table 2: Key criteria of social aspect of sustainability

Table 3: Key criteria of environmental aspect of sustainability
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جدول  4: مشخصات پاسخ دهندگان، تعداد پرسش نامه های توزیع و 
تکمیل شده و کشور محل کار پاسخ دهندگان

کلمالکناظرطراحسازندهپاسخ دهندگان
1317121414میانگین سابقه کار )سال(

3631211199تعداد پرسش نامه توزیع شده
3530201095تعداد پرسش نامه تکمیل شده

عربستانقطرمصرسوریهایرانکشور محل کار پاسخ دهندگان

5819958تعداد پرسش نامه توزیع شده
5818847تعداد پرسش نامه تکمیل شده

پرسش نامه  تدوین شده از چهار بخش زیر تشکیل شده  است:
• بخش اول: اطالعات مربوط به پاسخ دهندگان.	
• بخش دوم: شاخص های بُعد اقتصادی توسعه پایدار.	
• بخش سوم: شاخص های بُعد اجتماعی توسعه پایدار.	
• بخش چهارم: شاخص های بُعد زیست محیطی توسعه پایدار.	

اساس  بر  است،  شده  ارائه   5 جدول  در  که  ضرایبی  گرفتن  نظر  در  با 
از  کدام  هر  برای  پیش ساخته  بتن  مطلوبیت  شاخص  دریافتی،  پاسخ های 
مطلوبیت  و  پیش ساخته  بتن  نسبی  مطلوبیت  تفاوت  اساس  بر  شاخص ها 

نسبی بتن درجا، محاسبه گردیده است.

جدول 5: جدول محاسبات اهمیت نسبی بتن پیش ساخته 
و بتن درجا

اهمیت نسبی بتن درجااهمیت نسبی بتن پیش ساخته

0ضریب بتن پیش ساخته1ضریب بتن پیش ساخته

0/5ضریب یکسان0/5ضریب یکسان
1ضریب بتن درجا0ضریب بتن درجا

وزنی  ساده  میانگین  محاسبه  روش  از  نسبی  مطلوبیت  محاسبه  برای 
مطلوبیت  ترتیب  به   3 تا   1 رابطه های  از  استفاده  با  است.  شده  استفاده 
نسبی بتن پیش ساخته، مطلوبیت نسبی بتن درجا و شاخص مطلوبیت بتن 

پیش ساخته به دست می آید.

در روابط فوق، پارامترهای به کار رفته به شرح زیر هستند:
Ipr: مطلوبیت نسبی بتن پیش ساخته

IIn: مطلوبیت نسبی بتن درجا
DIpr: شاخص مطلوبیت بتن پیش ساخته

Pr: تعداد کسانی که در شاخص مربوطه، بتن پیش ساخته را بر بتن درجا 
ترجیح داده اند.

بر بتن پیش ساخته  را  In: تعداد کسانی که در شاخص مربوطه، بتن درجا 
ترجیح داده اند.

Eq: تعداد کسانی که امتیاز برابری را برای بتن پیش ساخته و بتن درجا قائل 
شده اند.

N: تعداد کل افرادی که به پرسش نامه پاسخ داده اند.

Ipr=(Pr*1+Eq*0.5+In*0)/N )1(

IIn=(Pr*0+Eq*0.5+In*1)/N )2(

DIpr=Ipr-IIn                                         )3(

نقاط قوت و ضعف ساختمان های پیش  ساخته - 5  شناسایی 
بتنی

جهت شناسایی مهم ترین نقاط قوت و ضعف صنعت احداث ساختمان های 
پیش ساخته بتنی با توجه به شاخص های کلیدی توسعه پایدار از نظرات افراد 
باسابقه در صنعت پیش ساخته بتنی و بازدید میدانی از خط تولید کارخانه های 
تولید قطعات پیش ساخته بتنی کمک گرفته شد. ازاین رو جمع آوری اطالعات 

از طریق مشاهده، مطالعه ی میدانی و پرسش نامه انجام شد.
گزینه  سه  از  بهره گیری  و  بسته  پرسشنامه ی  توزیع  با  راستا  این  در 
و  ؛   0/5 وزن  با  یکسان  مطلوبیت  1؛  وزن  با  پیش ساخته  بتن  )مطلوبیت 
مطلوبیت بتن درجاریخته با وزن صفر(، نقاط قوت و ضعف بتن پیش ساخته 
ساختمان های  ضعف  و  قوت  نقاط  مهم ترین  و  شده  مقایسه  درجا  بتن  و 
پیش ساخته بتنی با توجه به شاخص های کلیدی توسعه پایدار تعیین گردیدند. 
جامعه آماری این تحقیق، متخصصین صنعت احداث ساختمان در کشورهای 
روش  از  نمونه گیری  جهت  و  بوده  عربستان  و  قطر  مصر،  سوریه،  ایران، 
هدفمند و مالک محور استفاده شده است. بنابراین، 99 خبره فعال در صنعت 
ساخت اعم از کارفرما، مشاور، و پیمانکار با حداقل 10 سال سابقه کار انتخاب 
اولیه صحت  ارزیابی  این راستا، جهت  شده و مورد پرسش قرار گرفتند. در 
نمونه  طور  به  کوچکتر  آماری  جامعه  در  شده  تهیه  پرسش نامه  کار،  انجام 
توزیع شد و پس از ارزیابی پاسخ های محدود جمع آوری شده و رفع اشکاالت 
جزئی، در جامعه آماری مورد مطالعه توزیع گردید. در کل، 95 پرسش نامه به 
صورت صحیح تکمیل و دریافت گردید؛ افراد متصدی در کارخانه پیش ساخته 
بتنی، درباره مطلوبیت نسبی هر یک از بتن های پیش ساخته و درجاریخته با 
مختلف  مراحل  در  تفکیک  به  پایدار،  توسعه  کلیدی  شاخص های  به  توجه 
به  آرماتورها  شبکه ی  انتقال  آرماتوربندی،  قالب بندی،  )قالب سازی،  تولید 
قالب، ساخت و نصب قطعات الحاقی، بتن سازی، حمل بتن، عمل آوری بتن و 
مسطح سازی، حمل برای دپو و دپو( مورد پرسش قرار  گرفته اند. در جدول 4 
اطالعات مربوط به پاسخ دهندگان، تعداد پرسش نامه های توزیع و تکمیل شده 

و کشور محل کار پاسخ دهندگان، ارائه شده است.

Table 4:  The profile of respondents, number of distrib-
uted and completed questionnaires and respondents' 

workplace

Table 5: Table of calculations the relative importance of 
prefabricated concrete and cast in place concrete
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جدول 6: مطلوبیت نسبی بتن پیش ساخته و بتن درجا و شاخص 
مطلوبیت بتن پیش ساخته )بُعد اقتصادی(

مطلوبیت نسبی شاخص اقتصادی
بتن پیش ساخته

مطلوبیت نسبی 
بتن درجا

شاخص مطلوبیت 
بتن پیش ساخته

Eco 10/880/120/76
Eco 20/090/91-0/82
Eco 30/870/130/74
Eco 40/710/290/41
Eco 50/730/270/46
Eco 60/890/110/79
Eco 70/530/470/06
Eco 80/550/450/09
Eco 90/060/94-0/87
Eco 100/160/84-0/68
Eco 110/920/080/84
Eco 120/070/93-0/85
Eco 130/740/260/47
Eco 140/550/450/11
Eco 150/860/140/73
Eco 160/810/190/62
0/590/410/18متوسط

جدول 7: مطلوبیت نسبی بتن پیش ساخته و بتن درجا و 
شاخص مطلوبیت بتن پیش ساخته )بُعد اجتماعی(

مطلوبیت نسبی شاخص اجتماعی
بتن پیش ساخته

مطلوبیت نسبی 
بتن درجا

شاخص مطلوبیت 
بتن پیش ساخته

Soc 10/860/140/73
Soc 20/200/80-0/60
Soc 30/820/180/64
Soc 40/810/190/62
Soc 50/610/390/22
Soc 60/910/090/81
Soc 70/850/150/71
Soc 80/880/120/77
Soc 90/730/270/45
0/740/260/48متوسط

جدول 8: مطلوبیت نسبی بتن پیش ساخته و بتن درجا و شاخص 
مطلوبیت بتن پیش ساخته )بُعد زیست محیطی(

شاخص زیست 
 محیطی

مطلوبیت نسبی 
بتن پیش ساخته

مطلوبیت نسبی 
بتن درجا

شاخص مطلوبیت 
بتن پیش ساخته

Env 10/940/060/87
Env 20/820/180/64
Env 30/230/77-0/54
Env 40/840/160/67
Env 50/740/260/48
Env 60/940/060/87
Env 70/880/120/77
0/770/230/54متوسط

مطلوبیت نسبی بتن پیش ساخته، مطلوبیت نسبی بتن درجا و شاخص مطلوبیت 
بتن پیش ساخته برمبنای هر یک از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست  

محیطی به ترتیب در جداول 6، 7و 8 ارائه شده است.

Table 6: The relative utility of prefabricated concrete 
and cast in place concrete and utility index of prefabri-

cated concrete (economic aspect)

Table 7: Relative utility of prefabricated concrete and 
cast in place concrete and utility index of prefabricated 

concrete (social aspect)

Table 8: The relative utility of prefabricated concrete 
and cast in place concrete and utility index of prefabri-

cated concrete (environmental aspect)
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جمع آوری شده  پرسش نامه های  پایایی  و  اعتماد  قابلیت  سنجش  برای 
شده،  محاسبه  کرونباخ  آلفای   .]36[ است  شده  استفاده   کرونباخ1  آزمون  از 
0/834 بوده و بیشتر از 0/7 است. این موضوع نشان می دهد که پاسخ های 

جمع آوری شده از قابلیت اعتماد باالیی برخوردارند ]37[.

ارزیابی نقاط قوت و ضعف ساختمان های پیش ساخته بتنی- 6
با توجه به نتایج ارائه شده در جداول 6، 7و 8 و با در نظر گرفتن مقادیر 
شاخص مطلوبیت بیشتر از )0/5+( و کمتر از )0/5-(، مهم ترین نقاط قوت 
و ضعف برای صنعت احداث ساختمان های پیش ساخته به شرح زیر تعیین 

می شوند.
مهم ترین نقاط قوت و ضعف صنعت احداث ساختمان های پیش ساخته - 1- 6

در بُعد اقتصادی توسعه پایدار
مهم ترین نقاط قوت به ترتیب اولویت عبارتند از )جدول 6(:

• کاهش مدت زمان اجرای پروژه به دلیل سرعت اجرا در ساخت وساز 	
با استفاده از قطعات بتنی پیش ساخته نسبت به بتن درجا )0/84(؛

• باعث 	 که  ساختمان  شده  ساخته  اجزا  از  مجدد  استفاده  قابلیت 
صرفه جویی در انرژی می شود )0/79(؛

• افزایش امکان اجرای هم زمان چند پروژه بر اساس سرمایه گذاری 	
بهره برداری  و  سرمایه گذاری  سریع تر  بازگشت  باعث  که  اولیه، 

سریع تر از پروژه می شود )0/76(؛
• امکان اجرای حجم عملیات باالتر و امکان ساخت وساز بیشتر را در 	

یک دوره زمانی مشخص فراهم می آورد که این امر باعث افزایش 
تولید ناخالص ملی می گردد )0/74(؛

• بهبود و ارتقای کیفیت محصول نهایی که عالوه بر افزایش دوره 	
بازسازی های  و  ترمیم  به  مربوط  هزینه های  حذف  باعث  کارکرد 

احتمالی در دوره بهره برداری خواهد شد )0/73(؛ و
• که 	 ساخت  دوره  طول  در  جوی  و  محیطی  عوامل  تأثیر  کاهش 

پیشرفت و اجرای عملیات را از دمای محیط و شرایط آب و هوایی 
منطقه مستقل می نماید )0/62(.

مهم ترین نقاط ضعف به ترتیب اولویت عبارتند از )جدول 6(:
• قطعات 	 آسیب دیدگی  و  شکستگی  احتمال  و  خطرات  افزایش 

پیش ساخته در حین جابجایی و انبار کردن و مشکالت در حمل  و 
نقل )0/87-(؛

• انعطاف نسبت به تغییرات 	 انعطاف ناپذیر بودن ساخت وساز و عدم 
)0/85-(؛

• نیاز بیشتر به سرمایه گذاری اولیه اجرای پروژه )0/82-(؛ و	
• افزایش نیاز به انبار در محل کارگاه ساختمانی و احیانًا نبودن مکان 	

مناسب برای انبار قطعات با توجه به ابعاد سایت )0/68-(. 

1 Cronbach

مهم ترین نقاط قوت و ضعف صنعت احداث ساختمان های پیش ساخته - 2- 6
در بُعد اجتماعی توسعه پایدار

مهم ترین نقاط قوت به ترتیب اولویت عبارتند از )جدول 7(:
• امکان کار در شرایط جوی متفاوت، حذف محدودیت های فصلی و 	

ایجاد تداوم کاری )0/81(؛
• فزایش سالمت، بهداشت و ایمنی برای کارگران به دلیل مدیریت 	

مطلوب تر سایت )0/77(؛
• افزایش نرخ اشتغال و ایجاد شغل مستمر، که این موضوع باعث 	

کاهش آسیب های اجتماعی می شود )0/73(؛
• افزایش رقابت پذیری در بازار کار )0/71(؛	
• باال رفتن سطح مهارت و آموزش افراد به علت تبحر در عملکرد 	

خاص )0/64(؛ و
• افزایش رضایت از کیفیت و پایداری ساختمان )0/62(.	

مهم ترین نقطه ضعف عبارتست از )جدول 7(:
• تهویه، 	 راحتی ساکنان شامل  و  آسایش  احساس رضایت،  کاهش 

روشنایی، فضای کافی )مرغوبیت و مطلوبیت کمتر( )0/60-(.

مهم ترین نقاط قوت و ضعف صنعت احداث ساختمان های پیش ساخته - 3- 6
در بُعد زیست محیطی توسعه پایدار

مهم ترین نقاط قوت به ترتیب اولویت عبارتند از )جدول 8(:
• کاهش مصرف منابع طبیعی و مواد اولیه و میزان مصرف مصالح در 	

سطحی بهینه قرار می گیرد )0/87(؛
• کاهش تلفات و پرت مصالح و کاهش ضایعات مواد اولیه و استفاده 	

بهتر از منابع ملی به دلیل تولید انبوه و تولید محصوالت معیوب 
کمتر )0/87(؛

• با 	 بیشتر  سازگاری  درنتیجه  و  کارگاه  در  ضایعات  انتشار  کاهش 
محیط زیست )0/77(؛

• کاهش مصرف آب در دوره ساخت به دلیل استفاده مجدد از آب 	
مانند آب مصرفی در عمل آوری بتن )0/67(؛

• کاهش آلودگی صوتی و غبار، به دلیل اینکه کلیه مراحل ساخت و 	
تولید در محیطی خارج از محیط شهری انجام می شود و عملیات 

اجرایی در محل عمومًا مربوط به نصب قطعات می باشد )0/64(.
مهم ترین نقطه ضعف عبارتست از )جدول 8(:

• انجام 	 دلیل  به   ،)-0/54( ساخت  دوره  در  انرژی  مصرف  افزایش 
فرایندها در کارخانه نیاز بیشتری به مصرف انرژی است، اما نکته 
باال  انرژی مصرفی، صرف  از  بیشتری  است که بخش  آن  مثبت 

بردن کیفیت قطعات پیش ساخته مصرفی می شود.
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تهدیدهای - 7 و  فرصت ها  مهم ترین  ارزیابی  و  شناسایی 
صنعت احداث ساختمان های پیش ساخته بتنی

هدف این مرحله، بررسی و شناسایی تهدیدهای ناشی از نقاط ضعف، و 
فرصت های ناشی از نقاط قوت صنعت احداث ساختمان های پیش ساخته با 
توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی توسعه پایدار در مقایسه با 
ساختمان های بتن درجا است. روش مورد استفاده برای شناسایی مهم ترین 
فرصت ها و تهدیدها، تحلیل SWOT با رویکرد مبتنی بر شناسایی ریسک  

است.
قوت  نقاط  مدیریت   ،1PMBOK استاندارد  تعریف  گرفتن  نظر  در  با 
و ضعف سازمان ها با رویکرد افزایش فرصت ها و کاهش تهدیدها مبتنی بر 
مدیریت ریسک صورت می گیرد. در این روش تمرکز بر روی شناسایی نقاط 
قوت و ضعف سازمان ها به منظور شناسایی فرصت ها و تهدیدهای برخاسته 
از آن ها است ]38[. فرصت ها از نقاط قوت سازمان و تهدیدها از نقاط ضعف 
سازمان منشا می گیرند که این موضوع مبنای تحلیل SWOT است ]39[. 
در واقع تحلیل SWOT ساز وکاری را ارائه می کند که ارتباط برقرار کردن 
بین نقاط قوت و ضعف  از یکسو و تهدیدها و فرصت ها از سوی دیگر تسهیل 

شده و زمینه برای تعریف استراتژی های سازمانی فراهم می شود.
پاسخ  توسط  شاخص ها  اهمیت  میزان  ارزیابی  برای  تحقیق،  این  در 
 ،)2 )وزن  متوسط  اهمیت   ،)1 )وزن  کم  اهمیت  گزینه  سه  از  دهندگان، 
ضریب   4 رابطه  از  استفاده  با  و  شد  گرفته  بهره   ،)3 )وزن  زیاد  اهمیت  و 

کالیبره شده اهمیت شاخص ها به دست آمد.

در رابطه فوق، پارامترهای به کار رفته به شرح زیر هستند:
Fi: ضریب اهمیت شاخص i؛

Li: تعداد کسانی که برای شاخص i، اهمیت کم قائل شده اند؛

Mi: تعداد کسانی که برای شاخص i، اهمیت متوسط قائل شده اند؛

Hi: تعداد کسانی که برای شاخص i، اهمیت زیاد قائل شده اند؛

N: تعداد کل افرادی که به پرسش نامه پاسخ داده اند.
اهمیت  ضریب  و   ،)3 )رابطه  پیش ساخته  بتن  مطلوبیت  شاخص  باتوجه 
شاخص ها )رابطه 4(، شاخص اهمیت-مطلوبیت بتن پیش ساخته را از رابطه 

5 محاسبه می شود.

در رابطه فوق، پارامترهای به کار رفته به شرح زیر هستند:
ImDIpr: شاخص )اهمیت-مطلوبیت( بتن پیش ساخته؛

F: ضریب اهمیت شاخص؛ و 
DIpr: شاخص مطلوبیت بتن پیش ساخته.

مطلوبیت،  شاخص  پایدار،  توسعه  شاخص های  اهمیت  میزان  ارزیابی  نتایج 
و شاخص اهمیت-مطلوبیت بتن پیش ساخته، برای شاخص های اقتصادی، 

اجتماعی و زیست محیطی، به ترتیب در جداول 9، 10 و 11  ارائه شده اند.

1 Project Management Body of Knowledge

Fi=(Li*1+Mi*2+Hi*3)/(3*N)         )4(

ImDIpr=F*DIpr                                 )5(

جدول 9: شاخص اهمیت-مطلوبیت بتن پیش ساخته )بعد اقتصادی(

ضریب اهمیت شاخص
شاخص

شاخص مطلوبیت 
بتن پیش ساخته

شاخص اهمیت-
مطلوبیت بتن 

پیش ساخته
Eco 10/800/760/61
Eco 20/90-0/82-0/74
Eco 30/870/740/64
Eco 40/920/410/38
Eco 50/880/460/41
Eco 60/890/790/70
Eco 70/760/060/05
Eco 80/480/090/05
Eco 90/45-0/87-0/39
Eco 100/80-0/68-0/54
Eco 110/930/840/79
Eco 120/74-0/85-0/63
Eco 130/460/470/22
Eco 140/940/110/10
Eco 150/920/730/67
Eco 160/620/620/38

جدول 10: شاخص اهمیت-مطلوبیت بتن پیش ساخته )بعد اجتماعی(

شاخص
ضریب اهمیت 

شاخص
شاخص مطلوبیت 

بتن پیش ساخته

شاخص اهمیت-
مطلوبیت بتن 

پیش ساخته
Soc 10/850/730/61
Soc 20/87-0/60-0/52
Soc 30/820/640/52
Soc 40/800/620/49
Soc 50/620/220/14
Soc 60/870/810/70
Soc 70/870/710/61
Soc 80/820/770/63
Soc 90/820/450/37

Table 9: The importance-desirability index of 
prefabricated concrete (economic aspect)

Table 10: The importance-desirability index of prefabri-
cated concrete (social aspect)
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جدول 11: شاخص اهمیت-مطلوبیت بتن پیش ساخته 
)بعد زیست محیطی(

شاخص
ضریب اهمیت 

شاخص
شاخص مطلوبیت 

بتن پیش ساخته

شاخص اهمیت-
مطلوبیت بتن 

پیش ساخته
Env 10/850/870/74
Env 20/720/640/46
Env 30/87-0/54-0/47
Env 40/920/670/62
Env 50/850/480/41
Env 60/910/870/79
Env 70/860/770/66

با توجه به نتایج ارائه شده در جداول 9، 10 و 11 و با در نظر گرفتن 
نقاط  مهم ترین  از  فرصت ها  مهم ترین  اهمیت-مطلوبیت،  شاخص  مقادیر 
قوت صنعت احداث ساختمان های بتن پیش ساخته، و مهم ترین تهدیدها از 
زیر  ترتیب  به  درجا  بتن  احداث ساختمان های  قوت صنعت  نقاط  مهم ترین 

استخراج می شوند:
• اهمیت-مطلوبیت 	 شاخص  مقادیر  اساس  بر  ها  فرصت  مهمترین 

بیشتر از )0/5+( برای بتن پیش ساخته؛ و
• مهمترین تهدیدها بر اساس مقادیر شاخص اهمیت-مطلوبیت کمتر 	

از )0/5-( برای بتن پیش ساخته. 

ساختمان های - 1- 7 احداث  صنعت  تهدیدهای  و  فرصت ها  مهم ترین 
پیش ساخته در  بُعد اقتصادی

مهم ترین فرصت ها و تهدیدهای صنعت احداث ساختمان های پیش ساخته 
بر مبنای نقاط قوت و ضعف این صنعت در بُعد اقتصادی )جدول 9(، به ترتیب 

در جداول 12 و 13 ارائه شده است.

فرصت های شناسایی شدهنقطه قوت اقتصادی

افزایش امکان اجرای 
هم زمان چند پروژه بر اساس 
سرمایه گذاری اولیه،که امکان 
اجرای حجم عملیات باالتر و 
امکان ساخت وساز بیشتر را در 

یک دوره زمانی مشخص فراهم 
می آورد

پتانسیل موجود و قابلیت پیش بینی بخش 
خصوصی از لحاظ مالی و مدیریتی، به 
معنی وجود شرکت های بزرگ عمرانی 
باتجربه و تخصص باال و سرمایه کافی 
است، که فرصت خوبی برای ارتقای 

صنعت پیش ساخته فراهم می آورد؛ استفاده 
از تأمین کنندگان متعدد؛ وجود بازارهای 

داخلی و خارجی؛ افزایش فعالیت پیمانکاران 
خارجی و جذب سرمایه خارجی؛ اعتبارات 

و حمایت های بین المللی؛ مانند وام بانک ها 
و صندوق های خارجی؛ سوددهی کم 

پروژه های پیش ساخته خارجی، پیمانکاران و 
سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در داخل 
کشور تشویق می نماید؛ سود باالتر نسبت به 

سرمایه گذاری در بانک.

قابلیت استفاده مجدد از اجزا 
ساخته شده ساختمان

امکان جدا کردن اجزای ساختمان و 
بازسازی در محل جدید و استفاده مجدد از 
آن ها در مکان های دیگر؛ تجارب موفق و 
مفید سایر کشورها: پروژه های موفقی که 
در سایر کشورها اجراشده، می تواند الگوی 
مناسبی جهت استفاده مجدد ارائه نماید؛ 

منازل با قابلیت جابه جایی؛ امکان جمع آوری 
و استفاده مجدد از قطعات: قابلیت دمونتاژ 
و جمع آوری قطعات در سازه های موقت و 
برپایی مجدد آن سازه در مکانی دیگر، یا 

تغییر آسان ابعاد سازه با اضافه کردن قطعات 
پیش ساخته فونداسیون، تیر، ستون، دال و 

سقف.

کاهش مدت زمان اجرای پروژه

کاهش هزینه ها برای فرد و جامعه )تأثیر بر 
روی قیمت تمام شده ساختمان ها و تأثیر بر 
اقتصاد کالن(، اسخگویی به تقاضای فعلی 

جامعه و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در 
بازار؛ کاهش تأثیر تورم بر هزینه های اجرا 
در طول زمان ساخت؛ کاهش اتالف زمانی 

پروژه.

بهبود و ارتقای کیفیت محصول 
نهایی

امکان صادرات به کشورهای همسایه؛ امکان 
کاهش هزینه های مربوط به شکست یا 

دوباره کاری و بازسازی؛ رشد مناسب صنعت 
احداث ساختمان ها در آینده؛ رونق گرفتن 
محصوالت؛ پروژه در طول عمر مفید خود، 
به تعمیرات کمتری نیاز پیدا می کند؛ امکان 
تأمین بارگذاری های دلخواه؛ کاهش یا حذف 
تلفات و افزایش ارزش از دیدگاه مشتری؛ 
فضای مناسب رسانه ای و شبکه اینترنت 

برای اطالع رسانی و تبلیغات.

جدول  12: مهم ترین فرصت های صنعت احداث ساختمان های 
پیش ساخته )بعد اقتصادی(

Table 11: The importance-desirability index of prefabri-
cated concrete (environmental aspect)

Table 12: The most important opportunities for the 
Prefabricated Concrete Buildings Industry (economic 

aspect)
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جدول  13: مهم ترین تهدیدهای صنعت احداث ساختمان های پیش ساخته )بعد اقتصادی(

تهدیدهای شناسایی شدهنقطه ضعف اقتصادی

نیاز بیشتر به 
سرمایه گذاری اولیه 

اجرای پروژه

سخت گیری بانک های دولتی و خصوصی در اعطای وام و عدم رغبت بانک های داخلی به اعطای وام به پروژه های پیش ساخته بتنی، به دلیل 
وجود تردید و ابهام در سوددهی پروژه ها؛ وابستگی به فناوری های وارداتی؛ تأثیر اقتصاد جهانی: بروز مشکالت در اقتصاد جهانی می تواند به 

لحاظ تأمین اعتبارات بین المللی، تأمین تجهیزات پروژه ها و کاهش توان پیمانکارانی که با خارج از کشور در ارتباط اند، انجام پروژه ها را تهدید 
نماید؛ تأثیر تحریم های بین المللی را به لحاظ استفاده از تخصص، تأمین مالی و ایجاد اشکال در تأمین تجهیزات خارجی، می توان تهدید بشمار 

آورد.

انعطاف ناپذیر بودن 
ساخت وساز و عدم 
انعطاف نسبت به 

تغییرات

ورود رقبای جدید به عرصه تولید و وجود رقبای هم مزیت در منطقه؛ ارتباط ضعیف با مشتریان و بازارها؛
ورود یا رونق گرفتن محصوالت قابل جایگزین با محصوالت موجود؛ بدبینی فرهنگ عمومی نسبت به پروژه های پیش ساخته بتنی و دید منفی 

به پیمانکاران، سرمایه گذاران را به موفقیت پروژه در اجرا و بهره برداری امیدوار نمی کند.

افزایش نیاز به انبار 
در محل کارگاه 

ساختمانی
مشکل ساخت در مناطقی که کارخانه پیش ساختگی وجود نداشته باشد؛ نبودن مکان مناسب برای انبار قطعات با توجه به ابعاد سایت؛ ممکن 

است محل ساخت پروژه ها در شعاع عمل اقتصادی کارخانجات موجود واقع نباشد؛ کوچک بودن ابعاد سایت؛ باال بودن هزینه های آغازی.

ساختمان های - 2- 7 احداث  صنعت  تهدیدهای  و  فرصت ها  مهم ترین 
پیش ساخته )بعد اجتماعی(

ساختمان های  احداث  صنعت  تهدیدهای  و  فرصت ها  مهم ترین 
پیش ساخته بر مبنای نقاط قوت و ضعف این صنعت در بُعد اجتماعی )جدول 

10(، به ترتیب در جداول 14 و 15 ارائه شده است.

جدول  14: مهم ترین فرصت های صنعت احداث ساختمان های 
پیش ساخته )بعد اجتماعی(

فرصت های شناسایی شدهنقطه قوت اجتماعی
نیاز شدید جامعه به ایجاد اشتغال پایدار.ایجاد شغل

باال رفتن سطح 
مهارت و آموزش

وجود توانایی های بالقوه در زمینه های فنی در 
کشور؛ توان علمی و انگیزه باالی دانش آموختگان 
دانشگاهی برای پیشرفت و حل مشکالت کشور؛ 
واگذاری مسئولیت، افراد را وادار به تمرکز روی 
فعالیت خاصی می کند که به خاطر تکرار زیاد و 

کسب تجربه این فعالیت را به خوبی انجام می دهند؛ 
ارتقای جایگاه نیروی کار برای افراد تحصیل کرده در 
صنعت ساختمان؛ کاهش پیچیدگی های تعامل افراد 
و دستگاه ها از طریق سیستم های تکراری، موجب 
کاهش خطرات ناشی از خرابی تولید می شود؛ وجود 
فارغ التحصیالن رشته های دانشگاهی آشنا به مسائل 

جدید تخصصی و علمی.

حذف محدودیت های 
فصلی

وجود تقاضا و امکان استفاده از نیروی کار دائمی در 
تمام فصول سال.

افزایش رقابت پذیری 
در بازار کار

افزایش تعداد ساختمان های ساخته شده در واحد زمان، 
کاهش متوسط قیمت مسکن و افزایش امکان خرید 
برای اقشار ضعیف تر جامعه؛ آگاهی از هزینه و خرید 
محصول به جای خدمات، تأمین بودجه را ساده تر 

می کند؛ تقاضای بسیار زیاد برای محصول یا خدمت 
در کشور؛ وجود صنایع پشتیبان در همان کشور؛ 

وجود شرکت های رقیب بسیار سخت در همان کشور؛ 
تحریم های بین المللی را می توان به لحاظ اتکای 

بیشتر بر توانایی های ملی و اجبار پیمانکاران در اتکا به 
امکانات داخلی، فرصت بشمار آورد.

افزایش سالمت، 
بهداشت و ایمنی

نیاز شدید جامعه به بهبود وضع بهداشت و سالمت 
طبقات مولد جامعه.

جدول 15: مهم ترین تهدیدها برای صنعت احداث 
ساختمان های پیش ساخته )بعد اجتماعی(

تهدیدهای شناسایی شدهنقاط ضعف اجتماعی

کاهش احساس 
رضایت، آسایش و 

راحتی ساکنان

عدم وجود خوش بینی در عموم مردم نسبت به 
ساختمان های مسکونی پیش ساخته بتنی، که منجر به 
عدم وجود تمایل برای سکونت در این نوع ساختمان ها 

می شود؛ تمایل عمومی جامعه به روش های موجود، 
موجب مقابله با نفوذ و نشر فناوری های صنعتی 
می شود؛ عدم اطمینان به فناوری های صنعتی 

ساختمانی: فناوری های نوین صنعتی، مانند هر پدیده ی 
نوین دیگری در ابتدای راه به دلیل عدم شناخت 
کامل جامعه نسبت به آن ها، با مقاومت از سوی 

مصرف کنندگان مواجه هستند؛ وابستگی به مشتری؛ 
ورود روش های نوین و ظهور فناوری های جدید و 
محصوالت جایگزین در عرصه صنعت ساخت وساز 
که نیازهای مردم را بیشتر تأمین می نماید، مقبولیت 
بیشتری در بین آحاد جامعه دارند؛ فرهنگ نادرست 
و دید منفی مصرف کنندگان نسبت به ساختمان های 

پیش ساخته.

Table 13: The most important threats to the Prefabricated Concrete Buildings Industry (economic aspect)

Table 14: The most important opportunities for the Pre-
fabricated Concrete Buildings Industry (social aspect)

Table 15: The most important threats to the Prefabri-
cated Concrete Buildings Industry (social aspect)
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ساختمان های - 3- 7 احداث  صنعت  تهدیدهای  و  فرصت ها  مهم ترین 
پیش ساخته در بُعد زیست محیطی

مهم ترین فرصت های صنعت احداث ساختمان های پیش ساخته بتنی بر 
مبنای نقاط قوت این صنعت در بُعد زیست محیطی )جدول 11(، در جدول 
16 ارائه شده است. شایان ذکر است که از لحاظ بُعد زیست محیطی، نقطه 
ضعف قابل توجهی برای این صنعت پیش بینی نمی شود که بتواند منجر به 

تهدید اساسی شود.

جدول  16: مهم ترین فرصت های صنعت احداث ساختمان های 
پیش ساخته)بعد زیست محیطی(

فرصت های شناسایی شدهنقاط قوت زیست محیطی

کاهش مصرف منابع طبیعی و مواد 
اولیه، که در اثر آن، میزان مصرف 

مصالح در سطحی بهینه قرار می گیرد؛ 
کاهش مصرف آب در دوره ساخت به 
دلیل استفاده مجدد از آب، مانند آب 
مصرفی در عمل آوری بتن؛ کاهش 

تلفات و پرت مصالح، کاهش ضایعات 
مواد اولیه، استفاده بهتر از منابع ملی 
به دلیل تولید انبوه و تولید محصوالت 
معیوب کمتر؛ و کاهش انتشار ضایعات 

در کارگاه

توجه عمومی در کشور و دنیا نسبت به 
حفظ محیط زیست، افزایش بهره وری 
از منابع طبیعی و حفظ سرمایه های 
ملی، کاهش تولید نخاله و ضایعات 
ساختمانی و بهینه شدن مصرف 

انرژی در ساختمان ها، از مهم ترین 
اثرات صنعتی سازی روی محیط زیست 
می باشند. این موارد عالوه بر آنکه به 
استفاده بهینه از منابع طبیعی منجر 

می شوند، حجم ضایعات و هزینه های 
دسته بندی و حمل ونقل ضایعات را نیز 

کاهش می دهند.

بررسی و تدوین راهبردهای استفاده از فرصت ها و مقابله با - 8
تهدیدها به منظور ارتقاء جایگاه صنعت احداث ساختمان  های 

پیش  ساخته بتنی
برای تدوین راهبردهای مناسب، از تحلیل SWOT مبتنی بر تحلیل 
وضعیت استفاده می شود. برای نمایش بهتر، ماتریس SWOT در جداول 

17 و 18 به شرح زیر ارائه شده است:
• راهبردهای مبتنی بر نقاط قوت–فرصت ها و نقاط قوت–تهدیدها 	

)جدول 17(؛ و
• راهبردهای مبتنی بر نقاط ضعف–فرصت ها و نقاط ضعف–تهدیدها 	

)جدول 18(.
• با جمع بندی راهبردهای استفاده از فرصت ها و مقابله با تهدیدهای 	

مبنای  بر  که  بتنی  ساخته  پیش   ساختمان های  احداث  صنعت 
حاصل    توسعه  حال  در  کشورهای  در  پایدار  توسعه  های  شاخص 
گردیده است )جداول 17 و 18(، به طور خالصه راهبردهای زیر، 

برای ارتقای جایگاه این صنعت پیشنهاد می گردند:
• فعال نمودن مراکز تحقیقاتی پژوهشی کاربردی، تخصیص بودجه 	

افزایش کیفی و کمی فعالیت های  مناسب و کافی به این مراکز، 
تحقیق و توسعه، تعریف پروژه های تحقیقاتی برای بررسی تجارب 
مفید سایر کشورها و ارائه راهکارهایی برای استفاده از تجارب مفید 

آن ها در داخل کشور.
• برگزاری همایش ها و کنفرانس های علمی.	
• ساخته 	 پیش  محصوالت  برای  تجاری  اسم  و  نام  توسعه  و  حفظ 

تولیدی و سعی در معرفی جایگاه و تبلیغ آن در سطح استانداردهای 
بین المللی با افزایش تولید، کیفیت و نفوذ در بازارها.

• تدوین ضوابط و نظارت و کنترل کیفیت ساخت و نصب قطعات 	
پیش ساخته بتنی.

• انطباق پذیری بیشتر سیستم های ساخت ساختمان های پیش ساخته 	
با انواع معماری.

• پیش ساخته 	 خانه های  از  استفاده  جهت  جامعه  در  فرهنگ سازی 
بتنی.

• فرهنگ سازی، اطالع رسانی و تبلیغات عمومی با تأکید و تبلیغات 	
بر روی پروژه هایی که به نحو مطلوب در حال بهره برداری هستند.

• و 	 بومی سازی  امکان سنجی  برای  تحقیقاتی  پروژه های  تعریف 
ساختمان های  احداث  صنعت  توسعه  نیاز  مورد  تجهیزات  ساخت 

پیش ساخته در داخل کشور.
• و تسهیالت و سرمایه 	 از حمایت ها  بیشتر  استفاده  و  اعتمادسازی 

گذاری بین المللی.
• نقاط 	 با ویژگی های متنوع در  بتنی  تعریف پروژه های پیش ساخته 

مختلف کشور.
• ایجاد بستر مناسب و الزام مشاوران به ارائه و مقایسه گزینه های 	

ساخت پیش ساخته با روش های سنتی.
• تدوین قوانین تشویق کننده ی استفاده از پیش ساخته سازی توسط 	

دولت و شهرداری ها.
• پرداخت یارانه به ازای هر مترمربع احداث ساختمان پیش ساخته.	
• ساختمان 	 احداث  جهت  مسکن  ساخت  وام  پرداخت  اولویت بندی 

های پیش ساخته.
• بهره گیری از توان علمی و اجرایی نیروهای تحصیل کرده و نخبگان 	

دانشگاهی در کادرسازی، افزایش کیفیت و بهبود مدیریت، کنترل و 
نظارت پروژه های احداث ساختمان های پیش ساخته.

• پروژه ها، 	 تحلیل  در  اطالعات  فناوری  سیستم های  از  بهره گیری 
ثبت تجارب و اطالعات قابل استفاده در پروژه های آتی ساختمان 
های پیش ساخته برای پیش گیری از تکرار ضعف ها در آینده و 

استفاده مفیدتر از فرصت ها.

Table 16: The most important opportunities for 
the Prefabricated Concrete Buildings Industry 

(environmental aspect)
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جدول 17: راهبردهای مبتنی بر ماتریس SWOT  )نقاط قوت–فرصت ها و نقاط قوت–تهدیدها(

نقاط قوت-فرصت ها )SO( / نقاط قوت-تهدیدها 
)ST(

)S( نقاط قوت
)1( افزایش امکان اجرای هم زمان چند پروژه بر اساس سرمایه گذاری اولیه؛ )2( قابلیت استفاده مجدد از اجزا 
ساخته شده ساختمان؛ )3( کاهش مدت زمان اجرای پروژه؛ )4( بهبود و ارتقای کیفیت محصول نهایی؛ )5( 

افزایش نرخ اشتغال و ایجاد شغل مستمر؛ )6( باال رفتن سطح مهارت و آموزش؛ )7( امکان کار در شرایط جوی 
متفاوت، حذف محدودیت های فصلی؛ )8( افزایش رقابت پذیری در بازار کار؛ )9( افزایش سالمت، بهداشت 

ایمنی برای کارگران؛ )10( کاهش مصرف منابع طبیعی و مواد اولیه؛ )11( کاهش مصرف آب در دوره ساخت؛ 
)12( کاهش تلفات و پرت مصالح، کاهش ضایعات مواد اولیه، استفاده بهتر از منابع ملی؛ و )14( کاهش انتشار 

ضایعات در کارگاه.

)O( فرصت ها
)1( پتانسیل موجود و قابل پیش بینی بخش خصوصی 

از لحاظ مالی و مدیریتی؛
)2( استفاده از تأمین کنندگان متعدد؛ )3( وجود بازارهای 

داخلی و خارجی؛ )4( افزایش فعالیت پیمانکاران 
خارجی و جذب سرمایه خارجی؛ )5( سود باالتر نسبت 
به سرمایه گذاری در بانک؛ )6( تجارب موفق و مفید 

سایر کشورها؛ )7( کاهش تأثیر تورم بر هزینه های اجرا 
در طول زمان ساخت؛ )8( پروژه، در طول عمر مفید 
خود به تعمیرات کمتری نیاز پیدا می کند؛ )9( امکان 
تأمین بارگذاری  های دلخواه؛ )10( کاهش یا حذف 
تلفات و افزایش ارزش از دیدگاه مشتری؛ )11( نیاز 

شدید جامعه به ایجاد اشتغال پایدار؛ )12( توان علمی و 
انگیزه باالی دانش آموختگان دانشگاهی برای پیشرفت 
و حل مشکالت کشور؛ )13( واگذاری مسئولیت، افراد 
را وادار به تمرکز روی فعالیت خاصی می کند؛ )14( 
وجود تقاضا و امکان استفاده از نیروی کار دائمی 
در تمام فصول سال؛ )15( آگاهی از هزینه، خرید 

محصول به جای خدمات؛ و )16( نیاز شدید جامعه به 
بهبود وضعیت بهداشت و سالمت طبقات مولد جامعه.

• همکاری و انجام پیمان های راهبردی با شرکت های تولیدکننده قطعات پیش ساخته در منطقه به جای 	
رقابت با آن ها، در جهت حفظ منافع مشترک در تولید و عرضه محصوالت متنوع و عدم اجرای طرح های 

.)S8.O2,O1( مشابه
• توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اصلی رشد و توسعه و استفاده کارا از بخش 	

.)S8,S4,O4,O1( خصوصی
• کنترل کیفیت: در کنار کلیه مسائل تئوریک و اجرایی به کنترل کیفیت سازه های پیش ساخته می بایست 	

توجه کافی اعمال گردد. این کنترل کیفیت در مورد هر دوی کیفیت مصالح مورد استفاده و نحوه ساخت 
.)S4,O10,O8( می بایست اعمال شود که نیازمند تدوین ضوابطی می باشد

• تعریف پروژه های تحقیقاتی برای امکان سنجی بومی سازی و ساخت تجهیزات مورد نیاز در داخل 	
کشور)S6,O11(.؛

• تعیین قانون های تشویق کننده استفاده از روش پیش ساختگی توسط دولت و شهرداری ها)S8,O2(.؛	
• بهره گیری از فرصت های توان علمی باالی نیروهای تحصیل کرده و دانشگاهی، استخدام 	

نخبگان دانشگاهی برای کادرسازی، افزایش کیفیت و بهبود مدیریت، کنترل و نظارت پروژه ها 
.)S6,O13,O12(

• ایجاد سازوکاری برای استفاده از سیستم ها و فناوری های فناوری اطالعات در تحلیل پروژه ها، ثبت 	
.)S12,O9,O3(تجارب و اطالعات قابل استفاده در پروژه های آتی

)T( تهدیدها
)1( سخت گیری بانک های دولتی و خصوصی در 

اعطای وام؛ )2( وابستگی به فناوری های وارداتی؛ )3( 
تأثیر اقتصاد جهانی؛ )4( ورود رقبای جدید به عرصه 
تولید و وجود رقبای هم مزیت در منطقه؛ )5( ارتباط 
ضعیف با مشتریان و بازارها؛ )6( ورود یا رونق گرفتن 

محصوالت قابل جایگزین با محصوالت موجود؛ 
)7( بدبینی فرهنگ عمومی نسبت به پروژه های 

پیش ساخته بتنی؛ )8( عدم وجود خوش بینی در عموم 
مردم نسبت به ساختمان های مسکونی پیش ساخته 

بتنی؛ )9( تمایل عمومی جامعه به روش های موجود، 
موجب مقابله با نفوذ و نشر فناوری  های نوین می شود؛ 

)10( عدم اطمینان به فناوری های نوین ساختمانی 
)فناوری  های نوین صنعتی، مانند هر پدیده ی 

نوین دیگری در ابتدای راه به دلیل عدم شناخت 
کامل جامعه نسبت به آن ها، با مقاومت از سوی 
مصرف کنندگان مواجه هستند(؛ )11( وابستگی به 

مشتری؛ و )12( ورود روش  های نوین و ظهور فناوری 
 های جدید و محصوالت جایگزین در عرصه صنعت 
ساخت وساز که نیازهای مردم را بیشتر تأمین نموده، 

مقبولیت بیشتری در بین آحاد جامعه دارند.

• مذاکره با سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ عمرانی برای انجام ساختمان های پیش ساخته بتنی با تکیه 	
.)S1,T3,T1( بر سرمایه گذاری ملی

• حفظ و توسعه نام و اسم تجاری برای کل محصوالت تولیدی و سعی در معرفی جایگاه و تبلیغ آن در 	
.)S4,S2,T7,T6,T5( سطح استانداردهای بین المللی با افزایش تولید، کیفیت و نفوذ در بازارها

• سعی در انطباق پذیری زیاد سیستم های ساخت ساختمان های پیش ساخته با انواع معماری 	
.)S4,T9,T8(

• استفاده از رسانه های مختلف برای فرهنگ سازی، اطالع رسانی و تبلیغات عمومی، تأکید و تبلیغ در 	
مورد پروژه هایی که به نحو مطلوبی در حال بهره برداری هستند از طریق ابزارهای قابل استفاده، شامل 

رسانه های عمومی )تلویزیون و رادیو، مجالت، روزنامه ها، اینترنت(، بروشورها و لوح های فشرده و 
.)S5,T11,T10( برگزاری همایش ها

• اطالع رسانی عمومی درباره فرصت های سرمایه گذاری، اطالع رسانی با جزئیات بیشتر به سرمایه گذاران و 	
.)S12,T4( شرکت های عمرانی با تأکید بر نقاط قوت

• تعریف پروژه های تحقیقاتی برای امکان سنجی بومی سازی و ساخت تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور 	
.)S6,S5,T4,T2(

Table 17: The strategies based on SWOT matrix (Strengths-Opportunities and Strength-Threats)
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جدول 18: راهبردهای مبتنی بر ماتریس SWOT )نقاط ضعف– فرصت ها و نقاط ضعف– تهدیدها(

نقاط ضعف-فرصت ها )WO(/ نقاط ضعف-تهدیدها 
)WT(

)W( نقاط ضعف
)1( نیاز بیشتر به سرمایه گذاری اولیه اجرای پروژه؛ )2( افزایش نیاز به انبار در محل کارگاه ساختمانی؛ )3( 

انعطاف ناپذیر بودن ساخت وساز و عدم انعطاف نسبت به تغییرات؛ )4( کاهش احساس رضایت، آسایش و راحتی 
ساکنان؛ و )5( افزایش مصرف انرژی در دوره ساخت.

)O( فرصت ها
)1( پتانسیل موجود و قابل پیش بینی بخش خصوصی 
از لحاظ مالی و مدیریتی؛ )2( استفاده از تأمین کنندگان 

متعدد؛ )3( وجود بازارهای داخلی و خارجی؛ )4( 
افزایش فعالیت پیمانکاران خارجی و جذب سرمایه 
خارجی؛ )5( سود باالتر نسبت به سرمایه گذاری در 
بانک؛ )6( تجارب موفق و مفید سایر کشورها؛ )7( 
پروژه، در طول عمر مفید خود به تعمیرات کمتری 

نیاز پیدا می کند؛ )8( کاهش یا حذف تلفات و افزایش 
ارزش از دیدگاه مشتری؛ )9( نیاز شدید جامعه به 

ایجاد اشتغال پایدار؛ )10( توان علمی و انگیزه باالی 
دانش آموختگان دانشگاهی برای پیشرفت و حل 
مشکالت کشور؛ )11( واگذاری مسئولیت، افراد را 

وادار به تمرکز روی فعالیت خاصی می کند؛ )12( وجود 
تقاضا و امکان استفاده از نیروی کار دائمی در تمام 

فصول سال؛ )13( آگاهی از هزینه، خرید محصول به 
جای خدمات؛ و )14( نیاز شدید جامعه به بهبود وضع 

بهداشت و سالمت طبقات مولد جامعه.

• همکاری و انجام پیمان های راهبردی با شرکت های تولیدکننده قطعات پیش ساخته در منطقه، به جای 	
.)O6,O4,O1,W1( رقابت با آن ها

• 	.)O12,O11,O7,W3( سعی در تولید برخی قطعات بسیار باارزش و مؤثر کاربردی
• توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اصلی رشد و توسعه و استفاده کارا از بخش 	

.)O10,O1,W1( خصوصی
• سعی در ایجاد بستر مناسب و الزام مشاوران به ارائه و مقایسه گزینه های ساخت سنتی و پیش ساخته 	

.)O11,O4,W5(
• تعیین قانون های تشویق کننده استفاده از روش پیش ساختگی توسط دولت، بانک ها و شهرداری ها 	

.)O7,O5,W1(
• جهت بهره گیری از فرصت توان علمی باالی نیروهای تحصیل کرده و دانشگاهی، استخدام نخبگان 	

.)O9,W3( دانشگاهی برای کادرسازی، افزایش کیفیت و بهبود مدیریت، کنترل و نظارت پروژه ها

)T( تهدیدها
)1( سخت گیری بانک های دولتی و خصوصی در 

اعطای وام؛ )2(  وابستگی به فناوری های وارداتی؛ )3( 
تأثیر اقتصاد جهانی؛ )4( ورود رقبای جدید به عرصه 
تولید و وجود رقبای هم مزیت در منطقه؛ )5( ارتباط 
ضعیف با مشتریان و بازارها؛ )6( ورود یا رونق گرفتن 

محصوالت قابل جایگزین با محصوالت موجود؛
)7( بدبینی فرهنگ عمومی نسبت به پروژه های 

پیش ساخته بتنی؛ )8( عدم وجود خوش بینی در عموم 
مردم نسبت به ساختمان های مسکونی پیش ساخته 

بتنی؛ )9( تمایل عمومی جامعه به روش های موجود؛ 
)10( عدم اطمینان به فناوری های نوین ساختمانی؛ و 

)11( وابستگی به مشتری.

• بررسی روش های نوین در مسائل اقتصادی پروژه ها از قبیل تأمین مالی و بازگشت سود و سرمایه 	
.)T4,T3,T1,W1(

• حفظ و توسعه نام و اسم تجاری برای کل محصوالت تولیدی و سعی در معرفی جایگاه و تبلیغ آن در 	
.)T11,T7,T6,T5,W4( سطح استانداردهای بین المللی با افزایش تولید، کیفیت و نفوذ در بازارها

• 	 W3، W4،( سعی در انطباق پذیری زیاد سیستم های ساخت ساختمان های پیش ساخته با انواع معماری
.)T8، T9، T10

• 	.)T11,T10,T8,T6( سعی در فرهنگ سازی در جامعه درباره استفاده از خانه های پیش ساخته بتنی
• اطالع رسانی عمومی با فرصت های سرمایه گذاری، اطالع رسانی با جزئیات بیشتر به سرمایه گذاران و 	

.)T11,T10,T8( شرکت های عمرانی با تأکید بر نقاط قوت
• 	.)T10,T6,W2( تعریف پروژه های پیش ساخته بتنی با ویژگی های متنوع در نقاط مختلف کشور

تحلیل نتایج- 9
با توجه به نتایج بدست آمده مهم ترین مزایای صنعت احداث ساختمان های 

پیش ساخته بتنی با توجه به شاخص های توسعه پایدار عبارتند از:
• کاهش مدت زمان اجرای پروژه به دلیل سرعت ساخت  و ساز.	
• قابلیت استفاده مجدد از اجزا ساخته شده ساختمان.	
• افزایش امکان اجرای هم  زمان چند پروژه بر اساس سرمایه گذاری 	

اولیه، که باعث بازگشت سریع تر سرمایه گذاری می شود.
• امکان اجرای حجم عملیات باالتر و امکان ساخت وساز بیشتر در 	

یک دوره زمانی مشخص.
• بهبود و ارتقای کیفیت محصول نهایی که عالوه بر افزایش دوره 	

بازسازی های  و  ترمیم  به  مربوط  هزینه های  حذف  باعث  کارکرد 
احتمالی در دوره بهره برداری خواهد شد. 

• امکان کار در شرایط جوی متفاوت، حذف محدودیت های فصلی و 	
ایجاد تداوم کاری.

• افزایش سالمت، بهداشت و ایمنی برای کارگران به دلیل مدیریت 	
مطلوب تر سایت.

Table 18: The strategies based on SWOT matrix (Weaknesses - Opportunities and Weaknesses-Threats)
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• باعث 	 این موضوع  ایجاد شغل مستمر، که  افزایش نرخ اشتغال و 
کاهش آسیب های اجتماعی می شود.

• افزایش رقابت پذیری در بازار کار.	
• کاهش مصرف منابع طبیعی و مواد اولیه و میزان مصرف مصالح.	
• کاهش تلفات و پرت مصالح و کاهش ضایعات مواد اولیه و استفاده 	

انبوه و تولید محصوالت معیوب  از منابع ملی به دلیل تولید  بهتر 
کمتر.

• با 	 بیشتر  سازگاری  درنتیجه  و  کارگاه  در  ضایعات  انتشار  کاهش 
محیط زیست.

هم چنین مهم ترین معایب صنعت احداث ساختمان های پیش  ساخته بتنی 
باتوجه به شاخص های توسعه پایدار عبارتند از:

• قطعات 	 آسیب دیدگی  و  شکستگی  احتمال  و  خطرات  افزایش 
انبار کردن و مشکالت در حمل  و  پیش ساخته در حین جابجایی 

 و نقل.
• به 	 نسبت  پذیری  انعطاف  عدم  و  ساخت وساز  بودن  انعطاف ناپذیر 

تغییرات. 
• نیاز بیشتر به سرمایه گذاری اولیه جهت اجرای پروژه.	

صنعت  جایگاه  ارتقاء  جهت  شده  تدوین  راهبردهای  براساس  هم چنین 
راهکارهای  از  برخی  می توان  بتنی،  پیش  ساخته  ساختمان های  احداث 

موثر را به شرح زیر پیشنهاد نمود: 
• تعریف 	 و  کاربردی  پژوهشی  مراکز  به  کافی  بودجه  تخصیص 

ساخت  و  بومی سازی  امکان سنجی  برای  تحقیقاتی  پروژه های 
در  بتنی  ساخته  پیش   ساختمان  های  احداث  نیاز  مورد  تجهیزات 

داخل کشور.
• توسعه همکاری با شرکت های تولیدکننده قطعات پیش ساخته.	
• توانمندسازی و ایجاد زمینه رقابت برای بخش خصوصی به عنوان 	

موتور محرک اصلی رشد و توسعه.
• و 	 مصالح  کیفیت  مورد  در  الزم  استانداردهای  و  ضوابط  تدوین 

روش های اجرای ساختمان  های پیش  ساخته بتنی.
• تدوین راهکارهایی برای اعتمادسازی و استفاده بیشتر از حمایت های 	

و وام های بانکی بین المللی.
• نظارت موثر و کافی بر اجرای ساختمان های پیش ساخته.	
• پیمانکاران 	 فعالیت  افزایش  جهت  مناسب  بستر  ایجاد  در  سعی 

خارجی و جذب سرمایه و توان مالی و اجرایی خارجی.
• اولویت بندی پرداخت وام ساخت مسکن با توجه به استفاده از روش 	

پیش ساخته سازی.
• ایجاد سازوکار برای استفاده از سیستم ها و فناوری های اطالعات 	

در  استفاده  قابل  اطالعات  و  تجارب  ثبت  و  پروژه ها  تحلیل  در 
پروژه های آتی.

• از رسانه های مختلف برای فرهنگ سازی، اطالع رسانی و 	 استفاده 

با تأکید و تبلیغ در مورد پروژه هایی که به نحو  تبلیغات عمومی، 
مطلوبی در حال بهره برداری هستند.

• ایجاد بستر مناسب و الزام مشاوران به ارائه و مقایسه گزینه های 	
ساخت پیش ساخته در مطالعات توجیهی.

• پیش ساخته 	 های  روش  از  استفاده  برای  تشویقی  قوانین  تدوین 
سازی توسط دولت، بانک ها و شهرداری ها.

• پرداخت یارانه به ازای هر مترمربع ساخت به روش های پیش ساخته 	
سازی.

• حفظ و توسعه نام و اسم تجاری برای کل محصوالت تولیدی و 	
سعی در معرفی جایگاه و تبلیغ آن در سطح استانداردهای بین المللی 

با افزایش تولید، کیفیت و نفوذ در بازارها.
• نقاط 	 با ویژگی های متنوع در  بتنی  تعریف پروژه های پیش ساخته 

مختلف کشور.

 نتیجه گیری- 10
صنعت ساخت با توجه به گستره تاثیر آن بر جوامع و اقتصاد جهانی و 
هم چنین محیط زیست بشری یکی از مهم ترین صنایع در بحث توسعه پایدار 
به شمار می رود به همین جهت در این مقاله توجه به مفهوم و ابعاد توسعه 
پایدار، فعالیت های انجام شده، چگونگی هدایت بازار به این سمت و هم چنین 
پایدار در صنعت ساخت و چگونگی  ارائه شده در زمینه توسعه  راهکارهای 
حرکت به سمت توسعه پایدار در ساخت و سازهای پیش ساخته بتنی مورد 

بررسی قرار گرفته است.
تهدیدهای صنعت  و  فرصت ها  تعیین  و  شناسایی  با هدف  تحقیق  این 
پایداری  ارزیابی  برای  چارچوبی  بتنی،  ساخته  پیش  ساختمان های  احداث 
ساختمان های پیش ساخته بتنی از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 
در  است.  نموده  صنعت  این  معایب  و  مزایای  شناسایی  به  اقدام  و  فراهم، 
بتنی  پیش ساخته  زمینه ی ساختمان های  در  پیشین  تحقیقات  از  راستا  این 
مربوطه،  شاخص های  تعیین  از  پس  است.  شده  گرفته  بهره  جا  در  بتن  و 
نقطه نظرات کارشناسان با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شد تا صحت 
مبنای  عنوان  به  شاخص ها  از  کدام  هر  اهمیت  میزان  تعیین  و  شاخص ها 
شناسایي فرصت ها و تهدیدهای ناشی از نقاط قوت و ضعف ساختمان های 
ارتقای  ارزیابی قرار گیرد، به منظور بهبود عملکرد و  بتنی مورد  پیش ساخته 
جایگاه صنعت احداث ساختمان های پیش ساخته بتنی با توجه به معیارها و 
قوت ها،  از  بهره گیری  برای  راهکارهایی  پایدار،  توسعه  کلیدی  شاخص های 
برطرف نمودن ضعف ها، استفاده از فرصت ها و رفع تهدیدها ارائه شد. بتن 
پیش ساخته در مقایسه با بتن درجا، با توجه به شاخص های توسعه پایدار از 
پیش ساخته  بتن  مطلوبیت  تحقیق  نتایج  است.  برخوردار  باالتری  مطلوبیت 
از منظر توسعه پایدار را به ترتیب در ابعاد زیست محیطی )0/54(، اجتماعی 
)0/48( و اقتصادی )0/18( ارزیابی نمود. بتن پیش ساخته در مقایسه با بتن 
بیشتری  فرصت های  می تواند  پایدار  توسعه  شاخص های  به  توجه  با  درجا، 
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جهت توسعه در کشور داشته باشد.
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