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شناسایی و اولویت بندی ریسکهای پروژههای ساختمانی سبز مبتنی بر تلفیق روشهای
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1دانشکده مدیریت ،دانشگاه علوم فنون مازندران ،بابل ،ایران
2دانشکده صنایع ،دانشگاه علم و فناوری مازندران ،بهشر ،ایران
چکیده:ساختمان سبز روندی است که با محیط زیست و حفظ منابع طبیعی درطول چرخه عمر ساختمان سازگار
میباشد .وجود ریسک در پروژه های ساختمانی سبز موجب کاهش دقت در تخمین مناسب اهداف پروژه شده و از
کارآیی پروژه های ساختمانی سبز می کاهد .بنابراین شناسایی و اولویت بندی ریسک می تواند نقش بسزایی در موفقیت
پروژه های ساختمانی سبز داشته باشد .در پژوهش حاضر با ارائه مدلی جامع از کلیه معیارها و شاخص های ریسک های
پروژه های ساختمانی سبز ،شاخص های ریسک های پروژه های ساختمانی سبز اولویت بندی شدند  .بدین منظور
در گام اول به شناسایی و غربال شاخص ها از دیدگاه کارشناسان پروژه های ساختمانی سبز با استفاده از تکنیک دلفی
فازی پرداخته شد ،و در ادامه روش نوینی به کمک ترکیب نتایج فرآیند تحلیل شبکه ای و تکنیک دیمتل در شرایط
فازی ()F.DEMATELبرای رتبه بندی و ارزیابی روابط علی و معلول بین عوامل به کار برده شده است ،و در نهایت
اولويتبندي نهایی شاخصهای ریسک های پروژه های ساختمانی سبز ،با لحاظ نتایج گام های اولیه و با استفاده
از فرآیند تحلیل شبکه فازی و تکنیک دیمتل در نرم افزار  super decisionصورت گرفته است .نتایج در پژوهش حاضر
نشان می دهد که ریسک های مربوط به کیفیت بد مواد و نامناسب بودن تجهیزات اهمیت باالیی برخوردار هستند و
نداشتن مقیاس برای هزینه فعالیت ها دارای کم ترین اهمیت می باشد.

 _1مقدمه

اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و ارﺗﻘﺎء یافتن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﻧﺪﮔﻲ
و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون ﻣﺴﺎئل مربوط به اﻳﻤﻨﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ مورد اهمیت قرار گرفته اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو
دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﺑﺰار ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ در
زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ در پروژههای ساختمانی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﻗﻴﻖ
ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﺪ ،یک امر ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ .از
آنجایی که رﻳﺴﻚ ﺟﺰء ذاﺗﻲ ﺗﻤﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎ اﺳﺖ و اﻣﻜﺎن ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ
آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،میتوان برای کاهش ریسک در دستیابی به اهداف
پروژه ،آن را به طور موثری مدیریت کرد .اما احتمال رخداد آن حداقل
در یکی از ابعاد پروژه از قبیل محدوده ،زمان ،هزینه یا کیفیت وجود
دارد .بنابراین ،شناسایی و اولویت بندی ریسک ،میتواند نقش بسزایی
در موفقیت پروژه داشته باشد [.]1
در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد و ﺣﺠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و
ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و اداری اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی
نویسنده عهدهدار مکاتبات J.rezaeian@ustmb.ac.ir :

تاریخچه داوری:
دریافت16 :شهریور 1396
بازنگری 26 :آبان 1396
پذیرش 10 :آذر 1396
ارائه آنالین 06 :بهمن 1396
کلمات کلیدی:
مدیریت ریسک
ریسک پروژه
پروژههای ساختمانی سبز
تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی
تکنیک دیمتل فازی

ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن ،ﺣﺪود ﯾﮏ ﺷﺸﻢ از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی آﺑﯽ اﻋﻢ از رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،
درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ ،درﯾﺎﻫﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از
ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم زﻣﯿﻦﻫﺎی زیر کشت و جنگلها ،ﺧﺮاب و ﺧﺸﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ یا کارخانههای جدید بنا شود و دو سوم از مصالح ساختمانی
به کار رفته در ساختمانهای مختلف ،موجب نابودی و از میان رفتن
میزان غیر قابل تصوری از انرژی و منابع زیر زمینی شده است .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮﺳﺎم آور اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود
آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و اثری از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ [ .]2در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ و
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺒﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
آﯾﻨﺪه زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ رو ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺖ ،ﻧﺠﺎت دﻫﺪ و ﺑﻪ
ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺻﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮام ﺑﺎ آﺳﺎﯾﺶ و آراﻣﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
منظور از ساختمان سبز رنگ آن نیست ،بلکه ساختمانهایی
هستند که بر مبنای یک فلسفه جدید سازگار با محیط زیست ،ساخته
شدهاند .این ساختمانها یک ماموریت سه گانه را انجام میدهند:
 -1حفظ محیط زیست  -2صرفه جویی انرژی و مالی  -3حفظ سالمت

599

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،51شماره  ،3سال  ،1398صفحه  599تا 616

و بهبود بهره وری سا کنین .ساختمان سبز روندی است که با محیط
زیست و حفظ منابع طبیعی درطول چرخه عمر ساختمان سازگار
میباشد .از ایده گرفته تا طراحی ،ساخت و ساز ،بهرهبرداری ،نگهداری،
تعمیر وتخریب آن با محیطزیست سازگار بوده ساخت آن نیازمند
همکاری متقابل اعضای تیم طراحی میباشد .معماران و مهندسین
و کارفرمایان در هر مرحله از تکمیل پروژه ساختمان سبز درتالشند تا
توسعه دهنده و تکمیل کننده انتظارات سنتی ازساختمان باشند تا از
نظر صرفه اقتصادی ،ماندگاری وتامین آسایش در سطح باالیی قرار گیرد
[.]3
مدیریت ریسک فرآیندی سیستماتیک در شناسایی ،تجزیه و
تحلیل و وا کنش در برابر ریسكهای پروژه ،به منظور بیشینه سازی
نتایج و وقایع مثبت و کاهش احتمال یا اثرات وقوع پیامدهای نا گوار
بر اهداف پروژه است که میتواند روی زمان ،هزینه ،کیفیت ،بهره وری
و عملکرد پروژه تأثیر بگذارد [ .]4مدیریت ریسک گامی در راستای اثر
بخشی ،کارایی و البته علمیتر شدن پروژه میباشد .به طوری که عدم
قطعیتها را قبل از اینکه رخ دهند و به بحران تبدیل شوند شناسایی
کرده و یک تعادل بین تهدیدها و فرصتها ایجاد میکند [ .]5در مدیریت
ریسک سواالتی نظیر چگونگی شناسایی ریسكهای پروژه ،نحوه درجه
و اولویت بندی ریسكهای پروژه ،چگونگی در نظر گیری وابستگی عدم
قطعیتها به یکدیگر ،چگونگی پاسخ به ریسكها و مواردی از این قبیل
مطرح میباشد که پاسخ به آنها نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق پروژه
دارد [.]6
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤﺪه ﭘﺮوژه است [ .]7با توجه
به عدم قطعیتهای محیطی و ویژگیهای منحصر به فرد پروژهها،
مدیریت ریسک در پروژهها یک ضرورت غیر قابل اجتناب بوده و از درجه
اهمیت باالیی برخوردار میباشد ،در این ارتباط فازهای شناسایی و
اولویت بندی ریسک به عنوان مهمترین مولفههای اثرگذار در پروژهها
میباشند .شناسایی ریسک فرآیند تعیین و مستند سازی آن دسته از
ریسكهایی است که ممکن است بر پروژه تأثیر گذارد ،شرکت کنندگان در
فرایند شناسایی ریسک ،ممکن است مدیران پروژه ،اعضای تیم پروژه،
تیم مدیریت ریسک ،مشتریان ،کارشناسان خارج از تیم پروژه و ذینفعان
باشند .از آنجا که همه این افراد ممکن است در شناسایی ریسک تاثیر
گذار باشند ،باید آنها را در شناسایی ریسک تشویق نمود [.]1
اردشیر و همکارانش در پژوهشی ،به ارائه پیشنهاداتی برای طراحی و
معماری ساختمان سبز پرداختند به گونهای که بتواند حدا کثر بهره را از
انرژی خورشیدی داشته باشد [ .]8همچنیندر پژوهش دیگری ،ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺒﺰ توسط ودادی و همکارانش
مورد تحلیل قرار گرفته است .در این پژوهش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻟﯿﺪ ﺑﺎ
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ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺒﺰ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎری
ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ-اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .نتایج نشان میدهد که بهرهگیری از ضوابط استانداردهای
بین المللی ساختمان سبز میتواند ،نقش موثری در بهبود هر چه بیشتر
و بهتر کیفیت ساختمان سبز داشته باشد .یکپارچه سازی ،روشهای
کاهش مصرف ،بهینه سازی مصرف آب ،کاهش بهره برداری مواد ،تامین
سالمت سا کنین ،فایق آمدن به مشکالت ساخت و دیگر موارد از جمله
موارد اساسی استاندارد یک ساختمان سبز است .بر اساس تحقیقات
به عمل آمده برای طراحی یک ساختمان سبز باید رعایت جنبههای
گونا گون این استانداردها به دقت برسی شود [ .]2در پژوهش دیگری
توسط فرجی اصل ،خطرات موثر بر پروژههای ساختمانی سبز شناسایی
و اولویتبندی شده است .در آن پژوهش نرمال بودن معیارها و زیر معیار
ها با استفاده از آزمون کاموگروف  -اسمیرنف ( )K-Sسنجیده شده ،و
برای تاثیر گذاری هر یک از زیر معیارها از آزمون ویلکا کسون استفاده
شده است .در نهایت از  37زیر معیار 12 ،معیار تاثیر گذار بودند .این 12
معیار برای تجزیه و تحلیل توسط روش فرآیند تحلیل شبکهای انتخاب
شد .ماتریسهای مختلف وابستگی درونی معیارهای اصلی به یکدیگر،
وابستگی درونی زیر معیارها به یکدیگر ،مقایسه زوجی معیارهای اصلی
بر اساس هدف ،مقایسه زوجی معیارهای اصلی با توجه به وابستگی
درونی آنها با کنترل هر یک از ابعاد اصلی ،مقایسه زوجی زیر معیارهای
مربوط به هر یک از ابعاد اصلی ،مقایسه زوجی زیر معیارهای دارای
وابستگی متقابل با هر یک از زیر معیار های تشکیل داده و در نهایت
با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه به اولویت بندی آنها پرداخته است
[ .]9همچنینپژوهشی تحت عنوان ذینفعان و ریسكهای مرتبط با آنها
در پروژههای ساختمانی سبز پیچیده در یک مدل شکبه اجتماعی
( )SNAتوسط ربکا و همکارانش پرداخته شده است .در آن پژوهش
یک تحلیل شبکه اجتماعی ( )SNAبر اساس ذینفعان و ریسكهای
مرتبط با آنها در پروژههای ساختمانی سبز پیچیده میباشدSNA .
یک مدل شبکه اجتماعی است که متشکل شده از ذینفعان و ریسكها
که ارتباطی بین آنها وجود دارد .وابستگی بین ریسكها و ذینفعان
گرههایی تشکیل میدهند .هر چه گره بیشتر باشد شبکه هم پیچیدهتر
میشود .ریسكهای پروژههای ساختمانی سبز در آن پژوهش در مرحله
اجرا میباشد .همچنینروش شناسی استفاده شده در تحقیق تصمیم
گیری چند معیاره میباشد ،در آن پژوهش  7ریسک وجود دارد که
ریسكها با ذینفعان در ارتباط بوده و بر اساس ذینفعان ریسكهای
مربوط به آن را مشخص میکند [ .]10همچنین پژوهشی تحت عنوان
بررسی ریسكهای پروژههای ساختمانی سبز (به ویژه ریسكهای ایمنی
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و ذینفعان) توسط قاسمینژاد انجام شده است .هدف از آن پژوهش
شناسایی ریسكهای پروژههای ساختمانی سبز ،رتبه بندی ریسكها
و تعیین موثرترین آنها میباشد .در آن مقاله با استفاده از مطالعات
انجام شده در میان ذینفعان پروژههای سبز در کشورهای چین
واسترالیا ،گروه های متمرکز در کارگاه های آموزشی مطالعات دسکتاپ
جمع آوری شده و با استفاده ازروش شبکه های اجتماعی مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که در حالی که خطر شهرت در
هر دوکشور مهم است ،اما خطر اخالقی ،ارزیابی تجربه و انصاف در چین
برجستهتر است .در بخش ایمنی شرح داده شده در این مقاله بر اساس
دانش قبلی ،توسط کمی سازی کردن درصدد محاسبه افزایش درصد
ریسک ایمنی در سطح اولیه از استراتژیهای طراحی و روش اجرا شده
به منظور کسب اعتبار گواهینامه است .نتایج نشان میدهد که عناصر و
ابزارها و روشهای اجرا شده ساخت و ساز به منظور دستیابی به افزایش
اعتبارات  81مورد از پروژههای  ،LEEDاز  49پروژه دفعات آسیب و یا قرار
گرفتن در معرض آسیب را در محیطهای با خطر باالی شناخته شده
افزایش میدهند .و در آخر با استفاده از روش  ANPبه اولویت بندی
ریسكها پرداخته شده است [.]11
در پژوهش دیگری ،ا کبری و همکارانش ریسكهای ایمنی برای
ساختمانهای سبز با استفاده از استاندارد  LEEDرا اولویت بندی
کردند .نتایج در آن پژوهش نشان میدهد که مهمترین اثرات مربوط
به ریسكهای ایمنی شامل :افزایش  %36در جراحات ،کششها ،و
رگ به رگ شدن ناشی از بازیافت مواد ساخت و ساز ،افزایش  %24در
سقوط به سمت سطوح پایین در حین اجرای سقف به دلیل نصب
و راه اندازی در محل انرژیهای تجدیدپذیر (به عنوان مثال ،پانل
 ،)PVافزایش  %19در فشار چشم در هنگام نصب غشاءهای بازتابنده
و افزایش  %14به علت قرار گرفتن در معرض مواد مضر در هنگام نصب
فناوریهای جدید فاضالب بوده است [ .]12همچنین پژوهشی تحت
عنوان سیستم انرژی یکپارچه خورشیدی برای ساختمان سبز ژای و
همکارانش در شانگهای چین انجام شده است .این پژوهش نشان
میدهد که استفاده از سیستم خورشیدی تا چه اندازه بر شرایط آب
و هوای شهر شانگهای 1موثر است .در این سیستم  M2150کلکتور
خورشیدی ،دو چیلر جذب کننده ،لوله گرما تشعشع کف زمین ،تبادل
کننده گرمای لوله و منبع ذخیره آب گرم به حجم  2/5 M3وجود دارد
که برای گرما در زمستان ،سرما در تابستان ،تهویه طبیعی در بهار و پاییز،
تامین آب گرم در تمامی سال برای  460 M2نواحی ساختمانی استفاده
میشود .کل این سیستم توسط یک کامپیوتر صنعتی کنترل شده
1 Shanghai

است و به صورت اتوماتیک تحت شرایط آب و هوای عادی شانگهای
عمل میکند .یافته شده است که متوسط ظرفیت گرما بیش از 25/04
کیلو وات در زمستان ،میانگین خروجی سرما به  15/31کیلو وات در
تابستان میرسد و میزان جریان هوای طبیعی خورشیدی در فصلهای
در حال تغییر دو برابر میشود .بررسی آزمایش ،عملیات موثر علمی از
سیستم تصفیه جذب هوای خنک کننده پایه را معتبر ساخته است.
بعد از عملیات یکساله ،تایید شده است که سیستم خورشیدی به 70
درصد کل انرژی فضای شامل شده برای شرایط آب و هوای شانگهای
کمک میکند [ .]13در پژوهش دیگر ،توسط همتی و همکارانش ،ریسک
محیط زیستی پروژههای عمرانی معاونت خدمات شهری منطقه 19
شهرداری تهران با استفاده از روش  EFMEAارزیابی شده است .نتایج
در آن پژوهش نشان میدهد که  %9ریسكها مربوط به ساختمانها،
 %25به فضای سبز %16 ،مربوط به رینگ سبز و بند کندرو %16 ،شهر
بانو %11 ،شهر ورزش %6 ،پارکینگ و  %17مربوط به عموم فضای بوستان
میباشد [ .]1همچنین پژوهشی تحت عنوان مقایسه راحتی و رضایت
سا کنین بین ساختمان سبز و ساختمان معمولی توسط وارن و پیتر
انجام شده است .در این پژوهش برای آزمون این امر ،مفاهیم رضایت
بخشی و آسودگی سا کنین بین دو ساختمان دانشگاه سبز و ساختمان
دانشگاه معمولی را با یک پرسشنامهای که سا کنین نسبت به محیط
کار خود بر حسب عالقه مندی ،آرامش ،روشنایی ،صوتی (سر و صدا)،
تهویه ،دما ،رطوبت و رضایت بخشی کل تقاضا کردهاند مورد سنجش
قرار گرفته است .ساختمان دانشگاه در مرکز این مطالعه ،در آلبری
ودنگ در درون جنوب شرقی استرالیا واقع شده است .نتایج در آن
پژوهش نشان میدهد که به جز سیستم خنک کننده هیدرونیکی در
ساختمان سبز که در زمان بررسی و پاسخ به پرسشنامه خراب بود (البته
این مورد قابل قبولی نمیباشد) ،همه جنبههای دیگر اعم از زیبایی،
آرامش ،روشنایی ،صوتی و رطوبت مورد رضایت بیشتری از سا کنین
ساختمان سبز میباشد ،که این امر موجب افزایش بازدهی آنها است
[.]14
اهداف کلی در تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی ریسكهای
پروژههای ساختمانی سبز میباشد .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ درك آن آﺳﺎن
ﺷﺪه و ﺑﺘﻮان رﻳﺴﻚ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺮد .از آنجایی ﻛﻪ
ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮوژهﻫﺎ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ رﻳﺴﻚ
در ﭘﺮوژه ﻣﻲباشد ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ فاز ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اولویتبندی ریسک،
مسئلهای مهم در مدیریت ریسک است .با نتایج این تحقیق میتوان
ریسكهای پروژههای ساختمانی سبز را در مرحله اجرا کاهش داده و
عالوه بر استفاده مؤثر از منابع و حفظ سالمت سا کنین و بهبود بهره وری
سا کنین ،اثرات مخرب زیست محیطی کمتری را دارا میباشد.
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-2روش شناسی پژوهش
روش شناسی این پژوهش با هدف ارائه مدلی بهبود یافته جهت
شناسایی و اولویت بندی شاخصهای ریسكهای پروژههای ساختمانی

سبز شهرستان سوادکوه طراحی شده است .پژوهش حاضر براساس
مراحلینظاممندومبتنیبرروشتحقیقعلمیطراحیشدهاست.هریک
از مراحل انجام شده در راستای نیل به هدف تحقیق در شکل 1آمده است:

شکل  .1روش شناسی تحقیق

Fig 1. Research methodology

 -2-1شناسایی معیارها و شاخصهای مدل
در گام نخست این پژوهش به بررسی مطالعات و ادبیات موضوع در
زمینه ریسكهای پروژههای ساختمانی سبز پرداخت میشود .در ادامه
با استفاده از مطالعات کتابخانهای ،مقاالت ،اسناد ،پایان نامههای در
دسترس در مورد موضوعات مرتبط و مراجعه به اطالعات سایتهای
اینترنتی و انجام مصاحبههایی با مدیران و خبرگان ،اطالعاتی در
خصوص معیارها و شاخصهای ریسكهای پروژههای ساختمانی
سبز جمع آوری و بر این اساس ،معیارها و شاخصهای ریسكهای
پروژههای ساختمانی سبز شهرستان سوادکوه شناسایی می گردد.

 -2-2پاالیش و غربال شاخصها با تکنیک دلفی فازی
در این مرحله با استفاده از تکنیک دلفی فازی اقدام به پاالیش و
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ترکیب شاخصهای شناسایی شده میشود .پنل مورد نظر براساس
ترکیبی از خبرگان نظام مهندسی با تخصصهای گونا گون تعیین
گردید که مشتمل بر  8نفر میباشد .ا گر چه کارشناسان از شایستگیها
و تواناییهای ذهنی خود برای انجام مقایسهها استفاده مینمایند ،اما
ً
قضاوت بشر عموما با نظرات مبهم از قبیل اهمیت خیلی کم ،اهمیت
کم ،اهمیت متوسط ،اهمیت زیاد ،اهمیت خیلی زیاد مشخص میشود.
معموال تصمیم گیرندگان با استفاده از واژگان غیر دقیق و غیر کمی اتفاقات
و اشیای فازی رامحدود میکنند .باید به این نکته توجه کرد که تفکر
انسان فرآیند کمی کردن عددی را به طور کامل ندارد .بنابراین بهتر است
كه با استفاده از مجموعههای فازی (بكارگیری اعداد فازی) به پیش بینی
بلند مدت و تصمیمگیری در دنیای واقعی پرداخت [ .]15در این تحقیق
از اعداد فازی مثلثی به دلیل محاسبات ساده تر استفاده میگردد.
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بر اساس نظریه مجموعههای فازی ،یک عدد فازی ،که با سه عدد
حقیقی به صورت  )F=(l,m,uنمایش داده میشود .کران باال که با u
نشان داده میشود بیشینه مقادیری است که عدد فازی Fمیتواند
اختیار کند .کران پایین که با  lنشان داده میشود کمینه مقادیری
است که عدد فازی Fمیتواند اختیار کند .مقدار  mمحتملترین مقدار
یک عدد فازی است .تابع عضویت یک عدد فازی مثلثی به صورت زیر
است [:]16

دارای ارزش کمتر از مقدار میانگین حذف می گردند .روابط مورد نظر به
صورت زیر میباشد[.]18
()2

 :Average Fuzzyمیانگین فازی  :nتعداد شاخصهای مساله
()3

()1

()4
عدد فازی مثلثی  )F=(l,m,uدر فضای هندسی به صورت زیر در
شکل  2نشان داده شده است.

()5
( )6[]19

 -3-2دسته بندی و تعیین الگوی ارجحیت و اولویت متغیرها

شکل  .2عدد فازی مثلثی []16

Fig 2. Triangular fuzzy number

در این مطالعه متغیرهای کالمی برای تعیین اهمیت شاخصها،
مطابق با اعداد فازی مثلثی در شکل  3فازی سازی شده است.

در این مرحله شاخصهای با اهمیت از دیدگاه خبرگان در چند
معیار اصلی طبقه بندی و دسته بندی میشوند .سپس مقایسات
زوجی معیارهای اصلی براساس هدف و مقایسات زوجی شاخصها
براساس معیار مربوطه توسط خبرگان صورت میگیرد .دیدگاه خبرگان
با استفاده از مقیاس  9درجه ساعتی طبق شکل  4فازی سازی شده
است .پس از گردآوری و فازی سازی دیدگاه خبرگان ،با استفاده از
میانگین فازی طبق رابطه  2اقدام به تجمیع دیدگاه خبرگان میشود.

شکل .4اعداد فازی مثلثی در تعیین ارجحیت []19

Fig 4. Triangular fuzzy numbers in preference

شکل  .3اعداد فازی مثلثی در تکنیک دلفی []17

Fig 3. Triangular Fuzzy Numbers in Delphi Technique

پس از گردآوری دادهها ،میانگین فازی نظرات  nپاسخدهنده با
استفاده از رابطه  2محاسبه میشود .در ادامه کار از روابط  3تا  6جهت
فازی زدایی و تعیین میزان اهمیت شاخصهای ریسكهای پروژههای
ساختمانی سبز استفاده میگردد .از رابطه  3برای بدست آوردن مقدار
کران پایین  ،lرابطه  4برای بدست آوردن مقدار محتمل ترین حالت m
و رابطه  5برای بدست آوردن مقدار کران باال  uاستفاده میشود .در
نهایت با استفاده از  )max=(l, m, uرابطه  6بدست میآید و شاخصهای

 -2-4شناسایی الگوی روابط درونی متغیرها با تکنیک
 DEMATELفازی
در این تحقیق فرض بر این است که برخالف رویکردهای مرسوم،
میان معیارهای مدل ریسكهای پروژههای ساختمانی سبز رابطه وجود
دارد .از آنجا که در مطالعات موجود اشاره صریحی به این روابط وجود
ندارد میتوان از تکنیکی مانند  DEMATELاستفاده کرد .تکنیک
دیمتل توسط Fonetlaو Gabusدر سال  1971ارائه شد .تکنیک دیمتل
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که از انواع روشهای تصمیمگیری بر اساس مقایسه زوجی است ،با بهره
مندی از قضاوت خبرگان در استخراج عوامل یک سیستم و ساختاردهی
نظاممند به آنها با بکارگیری اصول نظریه گرافها ،ساختار سلسله
مراتبی از عوامل موجود در سیستم همراه با روابط تاثیر و تاثر متقابل ارائه
میدهد ،بگونهای که شدت اثر روابط مذکور را به صورت امتیاز عددی
معین میکند .روش دیمتل جهت شناسایی و برسی روابط متقابل بین
معیارها و ساختن نگاشت روابط شبکه به کار گرفته میشود .از آنجا
که گرافهای جهتدار روابط عناصر یک سیستم را بهتر میتوانند نشان
دهند ،لذا تکنیک  DEMATELمبتنی بر نمودارهایی است که میتواند
عوامل درگیر را به دو گروه علت و معلول تقسیم نماید و روابط میان آنها
را به صورت یک مدل ساختاری قابل درک درآورد.
در این مطالعه از تكنیك دیمتل برای در نظرگرفتن ارتباطات متقابل
استفاده میشود .مزیت این روش نسبت به تكنیك تحلیل شبكهای،
روشنی و شفافیت آن در انعكاس ارتباطات متقابل میان مجموعهی
وسیعی از اجزاء میباشد .به طوری كه متخصصان قادرند با تسلط
بیشتری به بیان نظرات خود در رابطه با اثرات (جهت و شدت اثرات)
میان عوامل بپردازند .الزم به ذكر است كه ماتریس حاصله از تكنیك
دیمتل (ماتریس ارتباطات داخلی) ،در واقع تشكیل دهنده بخشی از
سوپرماتریس است .به عبارت دیگر از نتایج تكنیك دیمتل به عنوان
زیر سیستمی از سیستم بزرگتری چون  ANPاستفاده شده است .برای
تعیین اثرات و ارتباطات متقابل بین عوامل ،دادهها با طیف پنج درجه
لیکرت گردآوری شده و مطابق با شکل  5فازی سازی میشود.

شکل  .5اعداد فازی مثلثی در تکنیک دیمتل []17

Fig 5. Triangular Fuzzy Numbers in Demetel Technique

 -2-4-1تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم

1

روابط بین معیارها بصورت یک ماتریس نمایش داده شده است.
از آنجایی که از دیدگاه چند کارشناس استفاده شده ،میانگین ساده
نظرات مورد استفاده قرار میگیرد .در نهایت ماتریس ارتباط مستقیم
تشکیل داده میشود.

 -2-4-2تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم نرمال

2

ماتریس نرمال شده طبق روابط  7و  8بدست میآید .ابتدا جمع
تمامی سطرها و ستونها محاسبه میشود .معکوس بزرگترین عدد
سطر و ستون ،مقدار  kرا تشکیل میدهد .سپس از حاصلضرب مقدار
 kدر ماتریس ارتباط مستقیم ،ماتریس ارتباط مستقیم نرمال بدست
میآید.
()7

()8

درایه سطر  iام و ستون  jام ماتریس ارتباط مستقیم
N = K*D
 :Dماتریس ارتباط مستقیم
 :Nماتریس ارتباط مستقیم نرمال

 -2-4-3محاسبه ماتریس ارتباط کامل

3

این ماتریس طبق رابطه  9محاسبه میشود.
()9
 :Tماتریس ارتباط کامل
 :Iماتریس همانی

ّ
 -2-4-4رسم نقشه روابط شبکه و ایجاد نمودار علی

4

مجموع عناصر سطر برای هر عامل نشانگر میزان تاثیرگذاری آن
عامل بر سایر عاملهای سیستم است (میزان تاثیرگذاری متغیرها).
مجموع عناصر ستون برای هر عامل نشانگر میزان تاثیرپذیری آن
عامل از سایر عامل های سیستم است (میزان تاثیرپذیری متغیرها).
بنابراین بردار افقی ( ،)D+Rمیزان تاثیر و تاثر عامل مورد نظر در
سیستم است .به عبارت دیگر هرچه مقدار  D+Rعاملی بیشتر باشد،
آن عامل تعامل بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد .بردار عمودی (D-
 ،)Rقدرت تاثیرگذاری هر عامل را نشان میدهد .بطور کلی ا گر D-R
ّ
مثبت باشد ،متغیر علی محسوب میشود و ا گر منفی باشد ،معلول
محسوب میشود.
در نهایت یک دستگاه مختصات دکارتی ترسیم میشود .در
این دستگاه محور طولی مقادیر  D+Rو محور عرضی براساس D-R
میباشد .موقعیت هر عامل با نقطهای به مختصات ( )D+R, D-Rدر
دستگاه معین میشود .به این ترتیب یک نمودار گرافیکی نیز بدست
خواهد آمد.
)2 Normalized Initial Direct Relation Matrix (N
)3 Total Relation Matrix (T

)1 Direct Relation Matrix (D
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4 Causal Diagram
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رابطه علی در نظر گرفته نمیشود.

 -5-4-2محاسبه آستانه روابط

1

جهت تعیین نقشه روابط شبکه باید ارزش آستانه محاسبه شود.
با این روش میتوان از روابط جزئی صرفنظر کرده و شبکه روابط قابل
اعتنا را ترسیم کرد .تنها روابطی که مقادیر آنها در ماتریس ارتباط کامل
از مقدار آستانه بزرگتر باشد در  NRMنمایش داده خواهد شد .برای
محاسبه مقدار آستانه روابط کافی است تا میانگین مقادیر ماتریس
کامل محاسبه شود .پس از آنکه شدت آستانه تعیین شد ،تمامی مقادیر
ماتریس ارتباط کامل که کوچکتر از آستانه باشد صفر شده یعنی آن

 -2-5اولویت بندی نهایی متغیرها با تکنیک  ANPفازی
در گام نهایی این تحقیق با درنظر گرفتن الگوی ارجحیت و
روابط درونی متغیرها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه فازی اقدام به
اولویتبندی و رتبه بندی نهایی شاخصهای ریسكهای پروژههای
ساختمانی سبز میگردد .فرآیند تحلیل شبکه فازی در شکل  6نشان
داده شده است.

شکل  .6مدل  ANPعوامل پیاده سازی ریسكهای پروژههای ساختمانی سبز

Fig 6. ANP model risk factors implementation of green building projects

در این تکنیک عالوه بر رابطه سلسله مراتبی متغیرها ،روابط درونی
آنها نیز در نظر گرفته میشود .براساس مدل ترسیم شده در شکل 5
بایستی محاسبات زیر صورت گیرد:
 -1محاسبه بردار  :W21تعیین اولویت معیارهای اصلی براساس هدف
 -2محاسبه بردار  :W32تعیین اولویت شاخصها براساس معیار
مربوطه
 -3محاسبه بردار  :W22تعیین اولویت معیارهای اصلی براساس
روابط درونی معیارهای اصلی
بنابراین محاسبه وزن نهایی شاخصهای مدل با تکنیک ANP
نیازمند محاسبه سوپرماتریس مطابق جدول  1است:

مستلزم تشخیص ارتباط درونی بین معیارها است .برای این منظور از
تکنیک دیمتل استفاده میشود.
برای اطالع از میزان اعتبار قضاوتهای صورت گرفته باید نرخ
ناسازگاری نظرها محاسبه شوند تا در صورتی كه میزان ناسازگاری از حد
مجاز بیشتر باشد ،در قضاوتها تجدید نظر صورت گیرد .نرخ ناسازگاری
نشان میدهد تا چه اندازه میتوان به اولویتهای تعیین شده اعتماد
کرد .تجربه نشان داده است كه ا گر نرخ ناسازگاری كمتر از  0/1باشد
سازگاری مقایسهها قابل قبول بوده و در غیر اینصورت مقایسهها باید
تجدید نظر شود .گامهای زیر برای محاسبه نرخ ناسازگاری به كار گرفته
میشود برای محاسبه نرخ ناسازگاری هر ماتریس مقایسه زوجی باید
مراحل زیر انجام شود [:]20
الف) ماتریس مقایسات زوجی را در بردار ستونی «وزن نسبی» ضرب
میکنیم .بردار جدیدی را كه به این طریق بدست میآید ،بردار مجموع
وزنی نامیده میشود.
ب) عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار اولویت نسبی تقسیم کرده،
بردار حاصل بردار سازگاری نامیده میشود .بدست آوردن میانگین
عناصر بردارناسازگاری  lmaxرا به دست میدهد.
پ) شاخص ناسازگاری طبق رابطه  10تعریف میشود.

مقایسه شاخصها براساس معیار مربوطه ( )W32مانند تکنیک AHP
محاسبه شده است .محاسبه بردار روابط بین معیارهای اصلی ()W22

()10
ت) شاخص ناسازگاری تصادفی است كه برای n =1،2 .......7به
ترتیب برابر با صفر ،صفر 1/34 ،1/24 ،1/10 ،0/88 ،0/52 ،است.

جدول  .1سوپرماتریس نهایی مدل تحقیق
Table 1.Ultimate Supermatrix Research Model
هدف

معیارها

هدف

0

0

معیارها

W21

W22

شاخصها

0

W32

بردار ویژه مقایسه معیارها براساس هدف ( )W21و بردار ویژه

1 Threshold Value
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اطالعاتی در خصوص معیارها و شاخصهای ریسكهای پروژههای
ساختمانی سبز شهرستان سوادکوه جمع آوری شده است .براین
اساس ،معیارها و شاخصهای ریسكهای پروژههای ساختمانی سبز
شهرستان سوادکوه شناسایی گردید .که شامل  10معیار و  28شاخص
میباشد که در جدول  2نشان داده شده است .ا گر چه معیارهای
شناسایی شده توسط مطالعات کتابخانهای کلی هستند و امکان
استفاده در پروژههای دیگر را دارند ،اما کارشناسان معیارهای مورد نظر
را به منظور شناسایی و اولویت بندی ریسكهای پروژههای ساختمانی
سبز مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند.

ث) نرخ ناسازگاری از رابطه  11بدست میآید .نرخ ناسازگاری  0/1یا
كمتر ،قابلیت اعتماد و سازگاری در مقایسات را بیان میكند[.]21
()11

-3تجزیه و تحلیل پژوهش
 -3-1شناسایی معیارها و شاخصهای ریسكهای
پروژههای ساختمانی سبز شهرستان سوادکوه
پس از بررسیهای گونا گون با استفاده از مطالعات کتابخانهای،
مقاالت ،اسناد ،پایان نامههای در دسترس در مورد موضوع مرتبط

جدول  .2شناسایی معیارها و شاخصها
Table 2.Identification of criteria and indicatorsl
شاخص

معیار

معیار

نبود تجهیزات ایمنی
ایمنی []12-9

نوسانات نرخ ارز

عدم شناسایی فعالیتهای پر خطر

مالی []23-22-9

عدم تخمین احتمال وقوع و شدت حادثه
اجتماعی []22-9

محدودیتهای مکانی
تقابل ماهیت پروژه با ارزشهای فرهنگی
تجهیزات []9

نامناسب بودن تجهیزات

بی نظمیهای داخلی

استفاده نامناسب از ابزار و تجهیزات

تنش در سیاستهای خارجی

نبود سیستم نظارتی وقانونی
سازمانی []24

نداشتن اهداف واقع بینانه
زمان []25

پیش بینی نشدن تاخیر
بازدهی و بهره وری نا کافی
نا کافی بودن دانش پیمانکار

فرآیند ضعیف تصمیم گیری در سازمان
قراردادهای پیچیده و مبهم و غیر حرفه ای

کنترل بد (مدیریت نامناسب)

ساخت []9

زمانبندی های نادرست پرداخت
کمبود یا نبود تجهیزات

عدم آ گاهی مدیریتی
مدیریتی []22-9

تورم و باالرفتن نرخ بهره
نداشتن مقیاس برای هزینه فعالیت ها

بی ثباتی
سیاسی []9

شاخص

کیفیت و مسائل فنی
[]9

 -3-2پاالیش و غربال شاخصهای کارآمد و ناکارآمد با
تکنیک دلفی فازی
دلفی روشی است برای گردآوری نظرات متخصصان و یکی از
بهترین روشهای تردیب بینش ،تجربه ،ارزیابیها و تصورات افراد
است .این روش برای نخستین بار توسط شرکت رند بکار گرفته
شد .در این روش برای کسب نظرات خبرگان ،از پرسشنامه استفاده
میگردد ] .[16روش دلفی معموال در چندین مرحله انجام میگیرد
که پایان هر مرحله آن ،اطالعات بدست آمده تجزیه و تحلیل شده
و اطالعات بدست آمده همراه با سواالت جدید در مرحله بعد در
اختیار پاسخ دهندگان قرار میگیرد .در این پژوهش برای غربال و
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حوادث غیر مترقبه (طوفان ،زلزله ،سیل)... ،
تأخیر در فراهم نمودن وسایل و تجهیزات مورد نیاز
کیفیت بد مواد
کیفیت بد ساخت وساز

تائید نهایی شاخصها شناسایی شده از تکنیک دلفی فازی استفاده
شده است .بدین منظور در پایان  3دور تکنیک دلفی طبق نظر
خبرگان ،شاخصهای دارای همپوشانی مفهومی با یکدیگر ادغام
گردید .همچنین از خبرگان خواسته شده در صورت لزوم شاخصهای
جدیدی توسط آنها معرفی گردد که در پایان مرحله اول دلفی اضافه
شود و در مرحله نهایی در صورت تایید جزو شاخصهای نهایی قرار
گیرد .در مرحله بعدی برای مشخص نمودن اهمیت هر یک از شاخص
های شناسایی شده ریسکهای پروژههای ساختمانی سبز شهرستان
سوادکوه پرسشنامه مقایسات زوجی طراحی شده و بین خبرگان
مجددا توزیع گردید ،و از آنها در خواست شد تا میزان مرتبط بودن
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جدول  .4میانگین فازی و مقدار قطعی هر یک از شاخصها
Table 4.Fuzzy mean and definite value of each index

عوامل ارائه شده را با موضوع تحقیق بر اساس طیف ارائه شده ،تعیین
نمایند .با توجه به اینکه در این تحقیق هدف ،اجرای یک روش نظام
مند جهت شناسایی و اولویت بندی ریسكهای پروژههای ساختمانی
سبز در شهرستان سوادکوه بوده است ،بنابر این خبرههای تحقیق
شامل افرادی است که در پروژه مورد نظر درگیر و یا از آن اطالع دارند.
که شامل  8نفر از خبرگان عضو سازمانهای نظام مهندسی ،شهرسازی
و شهرداری منطقه میباشند که تجربه و مشخصات حرفهای خبرگان
در جدول  3ارائه شده است.

شرح شاخص

میانگین فازی

مقدار
قطعی

بی ثباتی

()0/55، 0/80، 1

0/79

بی نظمی های داخلی

()0/60، 0/85، 1

0/82

تنش در سیاست های خارجی

()0/45، 0/70، 0/90

0/69

عدم آ گاهی مدیریتی

()0/20، 0/45، 0/70

0/45

نداشتن اهداف واقع بینانه

()0/40، 0/65، 0/90

0/65

کنترل بد ( مدیریت نامناسب)

()0/50، 0/75، 0/90

0/72

سطوح متغیر

فراوانی

پیش بینی نشدن تاخیر

()0/35، 0/60، 0/85

0/60

لیسانس

5

نا کافی بودن دانش پیمانکار

()0/45، 0/80، 0/90

0/74

فوق لیسانس

3

بازدهی و بهروری نا کافی

()0/05، 0/15، 0/40

0/19

 10-5سال

3

نوسانات نرخ ارز

()0/65، 0/90، 1

0/86

 15-10سال

5

تورم و باالرفتن نرخ بهره

()0/70، 0/95، 1

0/90

تعداد سمینارهای آموزشی مرتبط با موضوع

حداقل 3

زمان بندی های نادرست پرداخت

()0/55، 0/80، 0/90

0/76

تعدادکنفرانسهایشرکت کردهمرتبطباموضوع

حداقل 4

نداشتن مقیاس برای هزینه فعالیتها

()0/40، 0/65، 0/85

0/64

تعداد قراردادهای منعقد شده مرتبط با موضوع

حداقل 5

کمبود یا نبود تجهیزات

()0/10، 0/25، 0/50

0/27

نامناسب بودن تجهیزات

()0/60، 0/85، 0/95

0/81

استفاده نامناسب از ابزار و تجهیزات

()0/45، 0/70، 0/95

0/70

نبود سیستم نظارتی وقانونی

()0/05، 0/30، 0/55

0/30

فرآیند ضعیف تصمیم گیری در سازمان

()0/15، 0/40، 0/65

0/40

قراردادهای پیچیده و مبهم و غیر حرفه ای

()0، 0/10، 0/25

0/11

تأخیر در فراهم نمودن وسایل و تجهیزات

()0/20، 0/45، 0/70

0/45

مورد نیاز
حوادث غیر مترقبه (طوفان ،زلزله،

()0/05، 0/20، 0/45

0/22

سیل)...،
کیفیت بد مواد

()0/65، 0/90، 0/95

0/85

کیفیت بد ساخت وساز

()0/35، 0/60، 0/85

0/60

قراردادهای پیچیده و مبهم و غیر حرفهای
تأخیر در فراهم نمودن وسایل و تجهیزات

()0، 0.10، 0.25

0.11

()020، 0.45، 0.70

0.45

()0.05، 0.20، 0.45

0.22

کیفیت بد مواد

()0.65، 0.90، 0.95

0.85

کیفیت بد ساخت و ساز

()0.35، 0.60، 0.85

0.60

جدول  :3تجربه و مشخصات حرفهای خبرگان
Table 3. Experience and professional profile of Experts
متغیر
تحصیالت
سابقه کار
آموزش
مهارت

پس از پاسخ دادن پرسشنامه توسط خبرهها در خصوص اهمیت
هر یک از شاخصهای پروژههای ساختمانی سبز شهرستان سوادکوه،
پرسشنامه مورد نظر جمع آوری شده و اطالعات مورد نظر مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفته است .در نهایت نتایج بدست آمده از این دو
مرحله مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت .سپس دادههای کالمی
جمع آوری شده توسط خبرهها برای سنجش نهایی میزان اهمیت
شاخصهای مربوط به هریک از معیارهای ریسكهای پروژههای
ساختمانی سبز در شهرستان سوادکوه مطابق شکل  3ارزش گذاری
فازی میشوند .همچنین میانگین فازی نظرات کارشناسان ،با
استفاده از رابطه  2محاسبه میشود .در ادامه کار از رابطه  6جهت
فازی زدایی و تعیین اهمیت شاخصهای ریسكهای پروژههای
ساختمانی سبز استفاده میشود .میانگین فازی و مقدار قطعی مقادیر
مربوط به شاخصها در جدول  4نشان داده شده است .در نهایت هر
شاخصی که دارای مقدار قطعی بزرگتر از  0/5باشد جزء شاخصهای
کارآمد به حساب میآید و انتخاب میشود ،و هر شاخصی که دارای
مقدار قطعی کوچکتر از 0/5است جزء شاخصهای نا کارآمد به حساب
میآید و حذف میشود.

مورد نیاز
حوادث غیر مترقبه (طوفان ،زلزله،
سیل)...،

پس از حذف شاخصهای نا کارآمد ،معیار ها و شاخصهای مؤثر
برای ریسكهای پروژههای ساختمانی سبز در شهرستان سوادکوه به
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صورت زیر در جدول  5نشان داده شده است .که شامل  6معیار و 15
شاخص میباشد.

C6

C5

C4

C3

C2

0/594

0/411

1/066

0/309

0/208

0/434

0/309

0/852

0/247

0/172

0/339

0/247

0/698

0/206

0/147

1/859

1/859

6/173

0/761

S62

کیفیت بد ساخت و ساز

1

S61

کیفیت بد مواد

C1

S52

1/292

1/292

4/950

0/573

0/969

0/969

3/788

0/454

1
1

0/586

0/761

7/463

1

2/200

0/469

0/573

6/329

0/387

0/454

5/376

1
1

1/746
1/314

0/275

0/192

1

0/186

0/264

0/225

0/161

1

0/158

0/202

0/190

0/139

1

0/134

0/776

1

7/200

2/200

1/032

4/050

0/585

1

6/200

1/746

0/774

3/240

C5

0/469

1

5/200

1/314

0/538

2/432

1

2/132

5/250

2/582

1/032

2/950

1

1/708

4/440

2/134

0/774

2/306

1

1/288

3/632

1/706

0/538

1/682
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C6

در این مرحله برای مشخص نمودن تعیین ارجحیت معیارهای
اصلی ریسكهای پروژههای ساختمانی سبز در شهرستان سوادکوه
پرسشنامهای طراحی شده و بین کارشناسان مورد نظر توزیع گردید،
و از آنها در خواست شد تا میزان اهمیت هریک از معیارهای مربوطه
را نسبت به یکدیگر تعیین کنید .پس از جمع آوری اطالعات و تبدیل
دادههای کالمی به اعداد فازی با استفاده از میانگین هندسی ،نظرات
همه متخصصان جمع بندی و بصورت زوجی توسط خبرگان مقایسه
شده است .دیدگاه خبرگان با استفاده از مقیاس فازی طبق شکل 4
ّکمی شده و در ادامه پس از گردآوری و فازی سازی دیدگاه خبرگان ،با
استفاده از میانگین فازی اقدام به تجمیع دیدگاه خبرگان گردیده است.
میانگین فازی نظرات خبرگان مربوط به مقایسات زوجی معیارها ،طبق
رابطه  2محاسبه گردید و در جدول  6نشان داده شده است.

0/162

 -3-3-1تعیین ارجحیت معیارهای اصلی بر اساس هدف

C4

-3-3دسته بندی و تعیین الگوی ارجحیت و اولویت متغیرها

4/040

استفاده نامناسب از ابزار و تجهیزات

1

S51

نامناسب بودن تجهیزات

1

S44

ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮای ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﻌﺎلیتها

6/800

S43

زﻣﺎن ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ

5/800

S42

تورم و باالرفتن نرخ بهره

4/800

S41

نوسانات نرخ ارز

4/850

S32

ناکافی بودن دانش پیمانکار

3/232

C6

کیفیت
و مسائل
فنی

S31

پیش بینی نشدن تاخیر

1/432

C5

تجهیزات

S22

کنترل بد ( مدیریت نامناسب)

1/174

C4

مالی

S21

نداشتن اهداف واقع بینانه

0/938

C3

ساخت

S13

تنش در سیاستهای خارجی

C1

C2

مدیریتی

S12

بی نظمیهای داخلی

C2

C1

سیاسی

S11

بی ثباتی

C3

شناسه

معیار

نماد

شاخص

1

جدول  .5معیارها وشاخصهای کارآمد
Table 5.Effective benchmarks and indicators

جدول  .6میانگین فازی اولویت معیارها
Table 6.Fuzzy mean of criteria priority
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در ادامه پس از تشکیل ماتریس مقایسات زوجی ،بردار ویژه محاسبه
میشود .در ابتدا جمع فازی هر سطر طبق رابطه بهصورت زیر محاسبه
میشود .به عنوان مثال بسط فازی جمع عناصر معیار اول پژوهش ()C1
بصورت زیر خواهد بود:

= درایه سطر  Ciوستون  jام ماتریس میانگین اولویت معیارها
بنابراین بسط فازی ترجیحات هریک از معیارهای اصلی به صورت
زیرخواهد بود:

در ادامه جمع فازی مجموع عناصر ستون ترجیحات طبق رابطه
محاسبه میشود .مجموع عناصر ستون ترجیحات معیارهای اصلی به
صورت زیر خواهد بود:

برای نرمال سازی ترجیحات هر معیار ،باید مجموع مقادیر آن معیار
بر مجموع تمامی ترجیحات (عناصر ستون) تقسیم شود .چون مقادیر
فازی هستند معکوس مجموع محاسبه شده و جمع فازی هر سطر در
معکوس مجموع ضرب میشود.

 :وزن فازی نرمال معیار Ci
در نهایت نتایج حاصل از نرمالسازی مقادیر بدست آمده به صورت
زیر خواهد بود:

هریک از مقادیر بدست آمده ،وزن فازی نرمال شده مربوط به
معیارهای اصلی هستند .برای فازیزدایی مقادیر بدست آمده از رابطه
 6استفاده میکنیم .نتایج حاصل از محاسبات فازی زدایی و بردار ویژه
معیارهای اصلی مطابق با جدول  7میباشد.

جدول  .7فازی زدایی و بردار ویژه معیارهای اصلی
Table 7.Fuzzy Decomposition and Vector Special Criteria
وزن قطعی

وزن قطعی نرمال

بردار ویژه ()W21

معیار

وزن فازی نرمال

C1

0/197

0/280

0/422

0/300

0/290

0/295

0/300

0/288

0/288

C2

0/052

0/075

0/155

0/094

0/084

0/089

0/094

0/077

0/077

C3

0/067

0/094

0/141

0/101

0/097

0/099

0/101

0/096

0/096

C4

0/276

0/380

0/563

0/406

0/393

0/400

0/406

0/390

0/390

C5

0/057

0/081

0/127

0/088

0/085

0/086

0/88

0/093

0/093

C6

0/047

0/064

0/102

0/071

0/067

0/069

0/71

0/066

0/066
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نرخ سازگاری مقایسات در این مرحله  0/068میباشد .از آنجا که
=IR 0/068کوچکتر از  0/1است .پس بنابراین مقایسات زوجی انجام
شده ،سازگار و قابل اعتماد است.

 -3-3-2تعیین ارجحیت شاخصها بر اساس معیار مربوطه

معیار مربوطه را نسبت به یکدیگر تعیین کنند .پس از جمع آوری
اطالعات و تبدیل دادههای کالمی به اعداد فازی با استفاده از میانگین
هندسی ،نظرات همه متخصصان جمع بندی و بصورت زوجی توسط
خبرگان مقایسه شده و در ادامه دیدگاه خبرگان با استفاده از مقیاس
فازی طبق شکل ّ 4کمی گردید.
به عنوان مثال میانگین فازی دیدگاه خبرگان جهت تعیین اولویت
شاخصهای  C1در جدول  8ارائه شده است .از آنجایی که این معیار از 3
شاخص تشکیل شده است بنابراین سه مقایسه زوجی انجام گرفته است.

در این مرحله برای مشخص نمودن تعیین ارجحیت شاخصهای
ریسكهای پروژههای ساختمانی سبز در شهرستان سوادکوه
پرسشنامهای طراحی شده و بین کارشناسان مورد نظر توزیع گردید ،و
از آنها در خواست شد تا میزان اهمیت هریک از شاخصها را بر اساس
جدول  .8میانگین فازی اولویت شاخص C1
Table 8.Average Fuzzy Preference C1
S11
S11

1

1

S12

1

0/707 0/860 1/075 S12
S13

0/766

S13

1/306 1/734 2/182 0/930 1/162 1/414
1

1

1

0/241 0/285 0/480 0/458 0/577

نرخ سازگاری مقایسات در این مرحله  0/096میباشد .از آنجا که
 =IR 0/096کوچکتر از  0/1است .پس بنابراین مقایسات زوجی انجام
شده ،سازگار و قابل اعتماد است.
بنابراین جمع فازی ترجیحات هریک از شاخصهای  C1به صورت
زیر خواهد بود:
 :درایه سطر  Siوستون  jام ماتریس میانگین اولویت
شاخصهای هر معیار

2/882 3/506 4/150
1

1

1

مجموع عناصر ستون ترجیحات شاخصها به صورت زیر خواهد
بود:

بنابراین نتایج حاصل از نرمالسازی مقادیر بدست آمده به صورت
زیر خواهد بود:

 :وزن فازی نرمال شاخص Si
هریک از مقادیر بدست آمده وزن فازی و نرمال شده مربوط به
شاخصها هستند .برای فازیزدایی مقادیر بدست آمده از رابطه 6
استفاده میکنیم .برای شاخصهای سایر معیارهای اصلی نیز به همین
صورت عمل میکنیم .نتایج حاصل از محاسبات فازی زدایی و بردار
ویژه شاخصهای هر معیار اصلی مطابق با جدول  9میباشد.
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جدول  .9فازی زدایی و بردار ویژه شاخصهای هر معیار اصلی
Table 9.Fuzzy decomposition and vector specificity indices of each main criterion
معیار

C1

C2

C3

C4

C5

C6

وزن قطعی

وزن قطعی نرمال

بردار ویژه ()W11

S11

0/246

0/351

0/482

0/360

0/355

0/357

0/360

0/350

0/350

S12

0/349

0/483

0/654

0/495

0/489

0/492

0/495

0/482

0/482

S13

0/129

0/164

0/239

0/177

0/171

0/174

0/177

0/167

0/167

S21

0/465

0/634

0/848

0/649

0/641

0/645

0/649

0/636

0/636

S22

0/292

0/363

0/467

0/374

0/368

0/371

0/374

0/364

0/364

S31

0/466

0/637

0/849

0/651

0/644

0/647

0/651

0/637

0/637

S32

0/294

0/363

0/471

0/376

0/369

0/373

0/376

0/363

0/363

S41

0/236

0/351

0/546

0/378

0/364

0/371

0/378

0/353

0/353

S42

0/316

0/449

0/687

0/484

0/466

0/475

0/484

0/452

0/452

S43

0/082

0/117

0/177

0/125

0/121

0/123

0/125

0/117

0/117

S44

0/058

0/077

0/116

0/084

0/080

0/082

0/084

0/078

0/078

S51

0/598

0/779

1/004

0/794

0/786

0/790

0/794

0/778

0/778

S52

0/191

0/222

0/263

0/225

0/224

0/224

0/225

0/222

0/222

S61

0/616

0/816

1/069

0/834

0/825

0/829

0/834

0/816

0/816

S62

0/158

0/184

0/218

0/187

0/185

0/186

0/187

0/184

0/184

شاخص

وزن فازی نرمال

نرخ سازگاری کلیه مقایسات انجام شده در این مرحله حدا کثر
 0/096میباشد .از آنجا که  =0IR/096کوچکتر از  0/1است .پس
بنابراین مقایسات زوجی انجام شده ،سازگار و قابل اعتماد است.

-4-3شناساییوتعیینالگویروابطدرونیبینمعیارهایاصلی
در این مرحله به تعیین روابط درونی معیارهای اصلی ریسكهای
پروژههای ساختمانی سبز شهرستان سوادکوه برای بدست آوردن
ماتریس روابط معیارهای اصلی  W22می پردازیم .جهت بدست آوردن
روابط درونی میان معیارهای اصلی از تکنیک دیمتل فازی استفاده
شده است .این تکنیک شامل  5گام میباشد ،که عبارت اند از:

 -1 -4-3محاسبه ماتریس ارتباط مستقیم
در تکنیک دیمتل گروهی یعنی زمانی که از چند کارشناس استفاده
میشود از میانگین حسابی ساده نظرات استفاده میشود و ماتریس
ارتباط مستقیم را تشکیل میدهیم .برای مشخص نمودن تعیین

روابط درونی ریسكهای پروژههای ساختمانی سبز شهرستان سوادکوه
پرسشنامهای طراحی شده و بین کارشناسان مورد نظر توزیع گردید ،و از
آنها در خواست شد تا میزان روابط درونی معیارهای اصلی ریسكهای
پروژههای ساختمانی سبز را نسبت به یکدیگر تعیین کنید .سپس
دیدگاه کالمی تمامی کارشناسان طبق شکل  5به صورت فازی درآمده
است .در ادامه با محاسبه میانگین فازی دیدگاه خبرگان ،ماتریس
ارتباط مستقیم محاسبه شده است .در این مرحله برای فازی زدایی
ماتریس ارتباط مستقیم از رابطه  6استفاده شده است.

 -2 -4-3محاسبه ماتریس ارتباط مستقیم نرمال
ابتدا حاصل جمع تمامی سطرها و ستونها محاسبه میشود.
معکوس بزرگترین عدد سطر و ستون  kرا تشکیل میدهد .بزرگترین
عدد  3/51است ،بنابراین تمامی مقادیر ماتریس ارتباط مستقیم در
معکوس این عدد یعنی  0/28ضرب میشود تا ماتریس ارتباط مستقیم
نرمال بدست آید.
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جدول  .10الگوی روابط علی معیارهای اصلی

 -3 -4-3محاسبه ماتریس ارتباط کامل
برای محاسبه ماتریس ارتباط کامل ابتدا ماتریس همانی تشکیل
میشود .سپس ماتریس همانی را منهای ماتریس نرمال کرده و ماتریس
حاصل را معکوس میکنیم .در نهایت طبق رابطه  9ماتریس نرمال را در
ماتریس معکوس ضرب میکنیم و ماتریس ارتباط کامل بدست میآید.

ّ
 -3 -4-4رسم نقشه روابط شبکه و ایجاد نمودار علی
در این مرحله برای تعیین نقشه روابط شبکه بین معیارها ابتدا باید
ارزش آستانه ماتریس  Tرا بدست آوریم .ارزش آستانه از میانگین حسابی
کلیه درایهها بدست میآید .در این تحقیق ارزش آستانه برابر 0/568
بدست آمده است .در ادامه از ماتریس  Tدرایههایی که ارزش آنها از
ارزش آستانه کمتر باشد صفر ،و ا گر ارزش آنها از ارزش آستانه بیشتر باشد
 1قرار داده میشود .نقشه روابط شبکه مطابق با شکل  7است:

شکل  .7نقشه روابط شبکه
Fig 7. Network relations map

ّ
با توجه به ماتریس ارتباط کامل ،میتوان الگوی روابط علی
معیارهای اصلی ریسكهای پروژههای ساختمانی سبز در شهرستان
سوادکوه را مطابق با جدول  10نشان داد.

Table 10.The main criteria of causal relationships
T

D

R

D+R

D-R

C1

3/75

1/99

5/74

1/74

C2

3/42

3/23

6/67

0/188

C3

3/46

4/24

7/71

-0/78

C4

3/38

3/62

7/02

-0/24

C5

3/19

3/52

6/72

-0/33

C6

3/23

3/83

7/06

-0/60

در جدول  16جمع عناصر هر سطر ( )Dنشانگر میزان تاثیرگذاری آن
عامل بر سایر عاملهای سیستم است .براین اساس C1 :از بیشترین
تأثیر گذاری و  C6نیز دارای کم ترین تأثیر گذاری است.
جمع عناصر ستون ( )Rبرای هر عامل نشانگر میزان تاثیرپذیری آن
عامل از سایر عاملهای سیستم است .براین اساس C3 :از بیشترین
تأثیر گذاری و  C1نیز دارای کم ترین تأثیر گذاری است.
بردار افقی ( ،)D+Rمیزان تاثیر و تاثر عامل مورد نظر در سیستم است.
به عبارت دیگر هرچه مقدار  D+Rعاملی بیشتر باشد ،آن عامل تعامل
بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد .براین اساس C3 :از بیشترین تأثیر
گذاری و  C1نیز دارای کم ترین تأثیر گذاری است.
بردار عمودی ( ،)D-Rقدرت تاثیرگذاری هر عامل را نشان میدهد.
بطور کلی ا گر  D-Rمثبت باشد ،متغیر یک متغیر علی محسوب میشود
و ا گر منفی باشد ،معلول محسوب میشود .در این مدل ریسكهای
«سیاسی» و «مدیریتی» متغیرهای علی و ریسكهای «ساخت» و «کیفیت
و مسائل فنی» و «تجهیزات» و «مالی» متغیرهای معلول بوده هستند.
نمودار مختصات دکارتی خروجی  DEMATELبرای معیارهای اصلی
ریسكهای پروژههای ساختمانی سبز در شکل  8نشان داده شده است.

شکل  .8نمودار مختصات دکارتی خروجی  DEMATELبرای معیارهای اصلی

Fig 8. Descartes graph of the DEMATEL output for the main criteria
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 -3-5اولویت بندی نهایی شاخصها با تکنیک  ANPفازی
در گام نهایی این مطالعه با درنظر گرفتن الگوی ارجحیت و
روابط درونی متغیرها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه فازی اقدام
به اولویتبندی نهایی شاخصهای ریسكهای پروژههای ساختمانی

سبز در شهرستان سوادکوه میگردد .مدل  ANPمعیارها و شاخصهای
ریسكهای پروژههای ساختمانی سبز شهرستان سوادکوه در شکل 9
نشان داده شده است.

شکل  .9مدل  ANPمعیارها و شاخصها

Fig 9. ANP Model of Criteria and Indicators

به منظور اولویت بندی نهایی شاخصهای ریسكهای پروژههای
ساختمانی سبز شهرستان سوادکوه ،بردارهای ویژه داخلی محاسبه
شده ( )W21، W22،W32در ستونهای مناسب یک ماتریس وارد
میشوند .در نتیجه یک سوپر ماتریس تقسیمبندی شده که هر بخش از
این ماتریس ارتباط بین یک دو خوشه در یک سیستم را نشان میدهد،

بدست میآید .به عبارت دیگر سوپر ماتریس ،ماتریسی از روابط بین
اجزای شبکه میباشد که از بردارهای ویژه این روابط به دست میآید.
این ماتریس چارچوبی برای مشخص کردن اهمیت نسبی شاخصها پس
از انجام مقایسههای زوجی در اختیار قرار میدهد[ .]26نمایش شبکهای
مدل در نرم افزار  Super Decisionمطابق شکل  10ترسیم شده است.

شکل  .10نمودار  ANPمعیارها و شاخصهای ریسكها در نرم افزار Super Decision

Fig 10. ANP chart of criteria and risk indicators in Super Decision software
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این عمل آنقدر تکرار میشود تا تمامی عناصر سوپر ماتریس شبیه هم
شود .در این حالت تمامی درایههای سوپرماتریس برابر صفر خواهد بود
و تنها درایههای مربوط به شاخصها عددی میشود که در تمامی سطر
مربوط به آن درایه تکرار میشود .وزن نرمال و رتبه نهایی شاخصها در
سوپرماتریس حد محاسبه شده با نرمافزار  Super Decisionدر جدول 11
نشان داده شده است.

با توجه به محاسبات انجام گرفته در مراحل قبل ،سوپرماتریس
ناموزون (اولیه) بدست میآید .در مرحله بعد با استفاده از مفهوم نرمال
کردن ،سوپرماتریس ناموزون به سوپرماتریس موزون (نرمال) تبدیل
میشود .در سوپرماتریس موزون جمع عناصر تمامی ستونها برابر با یک
میشود .گام بعدی محاسبه سوپرماتریس حد میباشد .سوپرماتریس
حد با توان رساندن تمامی عناصر سوپرماتریس موزون بدست میآید.

جدول  .11رتبه بندی نهایی شاخصهای ریسكهای پروژههای ساختمانی سبز شهرستان سوادکوه
Table 11.Final Ranking of Risk Indicators for Green building Projects in Savadkoh County
نماد

شاخص

Ideals

Normals

Raw

رتبه نهایی

S11

بی ثباتی

0/4757

0/0622

0/0311

7

S12

بی نظمیهای داخلی

0/6565

0/0859

0/0429

5

S13

تنش در سیاستهای خارجی

0/2269

0/0297

0/0148

12

S21

نداشتن اهداف واقع بینانه

0/8057

0/1054

0/0527

4

S22

کنترل بد ( مدیریت نامناسب)

0/4611

0/0603

0/0301

9

S31

پیش بینی نشدن تاخیر

0/8260

0/1081

0/0540

3

S32

ناکافی بودن دانش پیمانکار

0/4707

0/0616

0/0308

8

S41

نوسانات نرخ ارز

0/4525

0/0592

0/0296

10

S42

تورم و باالرفتن نرخ بهره

0/5749

0/0758

0/0379

6

S43

زﻣﺎن ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ

0/1499

0/0196

0/0098

14

S44

ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮای ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﻌﺎلیتها

0/0999

0/0130

0/0065

15

S51

نامناسب بودن تجهیزات

0/9425

0/1233

0/0616

2

S52

استفاده نامناسب از ابزار و تجهیزات

0/2674

0/0350

0/0175

11

S61

کیفیت بد مواد

1

0/1308

0/0654

1

S62

کیفیت بد ساخت و ساز

0/2254

0/0295

0/0147

13

 -4بحث و تحلیل نتایج
نتایج حاصل از تحقیقات نشان میدهد که کیفیت بد مواد،
نامناسب بودن تجهیزات ،پیش بینی نشدن تاخیر ،نداشتن اهداف
واقع بینانه و بی نظمیهای داخلی از مهمترین ریسكهای پروژههای
ساختمانی سبز میباشند .همچنین نتایج جدول  11نشان میدهد که
در بین شاخصهای اصلی شاخص کیفیت مهمترین عامل ریسک و
عوامل ساخت ،مدیریت و تجهیزات از اهمیتهای بعدی میباشند.
در این راستا ،نتایج حاصل از پژوهش مشابه فرجی اصل در شناسایی و
اولویت بندی خطرات موثر بر پروژههای ساختمانی سبز به روش ANP
[ ،]9حا کی از آن است که شاخص پیش بینی نشدن تاخیر از بعد ساخت
به عنوان اولین مولفهی موثر از خطرات پروژههای ساختمانی سبز
میباشد .تاخیر در ساخت پروژه ساختمانی سبز موجب طوالنی شدن
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اجرای قرارداد ،افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از تورم و افزایش هزینه
نیروی انسانی و الجرم به منزله افزایش هزینههای باالسری میشود
که این امر ماهیت پروژههای ساختمانی سبز را به خطر میاندازد .این
شاخص به عنوان یکی از مولفههای اصلی موثر بر پروژههای ساختمانی
سبز است که قرار گرفتن آن در اولویت سوم در تحقیق حاضر اهمیت آن
را میرساند .آنچه که از نتایج پژوهش حاضر استنتاج میشود ،شاخص
کیفیت بد مواد از بعد کیفیت و مسائل فنی به عنوان اولین مولفهی اثر
گذار در پروژههای ساختمانی سبز در شهرستان سوادکوه میباشد .در
حالی که نامرغوب بودن مواد استفاده شده در ساختمان سبز رابطه
مستقیمی با هدررفت سرمایه و کاهش ایمنی و مقاومت ساختمانها
دارد .بنابراین با توجه به اینکه شهرستان سوادکوه در معرض بالیای
طبیعی مثل سیل و در شرایط جوی نامناسب نیز قرار دارد از دیدگاه

616  تا599  صفحه،1398  سال،3  شماره،51  دوره،نشریه مهندسی عمران امیرکبیر

مراجع

1. Dinarwandi, M., et al., Management Health, Safety and Environment in Urban Parks (Case Study: District 6 of Tehran Municipality). Environmental, 2013. 39(3): p. 75-90. (In Persian)
2. Kalantar, S., A. Esmaeili, and M. Rafiee, Quality Review of
Green Building Standards. First National Conference on Green
Building, 2013. (In Persian)
3. SadatiSeyedMahallah, E., Green Building - How to Build
Green Building in Iran. Second Conference on Environmental
Planning and Management; Clean Energy Expansion, 2012. (In
Persian)
4. Institute, P.M., Project Management Body of Knowledge. 3rd
ed. 2004: Project Management Institute.
5. Nazari, A., E. Forsatkar, and K. Behrad, Project risk management. 2008: Presidency, Vice President of Strategic Planning and
Supervision, Academic Records Center, Museum & Publication.
(In Persian)
6. Nazari, A. and M. Jabari, Project Risk Identification with Risk
Fracture Structure Design Approach, Case Study: Project-Based
Industrial Organization. International Journal of Industrial Engineering and Production Management, 2015. 26(1). (In Persian)
7. Lee, E., Y. Park, and J.G. Shin, Large engineering project risk
management using a Bayesian belief network. Expert Systems
with Applications, 2009. 36(3): p. 5880-5887.
8. Ardeshir, A., et al., Green Building Design with the Purpose of
Saving and Optimizing Energy Consumption. First Conference
on Electrical and Computer Engineering in the North, 2014. (In
Persian)
9. ASL, Y.F., Identifying and Prioritizing the Risks to Green
Building Projects using ANP. Second National Conference on
Architecture, Civil Engineering and Urban Environment, 2014.
(In Persian)
10. Yang, R.J. and P.X. Zou, Stakeholder-associated risks and
their interactions in complex green building projects: A social
network model. Building and Environment, 2014. 73: p. 208-222.
11. Nejad, R.G., Risk of Green Building Projects (Especially
Safety Risks and Stakeholders). Fourth International Congress
on Urban Development and Development, 2016. (In Persian)
12. Akbari, S., S.M.J. Hosseini, and A.S. Asl, Prioritizing Safety
Risks for Green Buildings Using the LEED Standard. First National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development of Iran, 2014. (In Persian)
13. Zhai, X., et al., Solar integrated energy system for a green
building. Energy and buildings, 2007. 39(8): p. 985-993.
14. Paul, W.L. and P.A. Taylor, A comparison of occupant com-

615

.خبرگان این مولفه دارای باالترین اهمیت میباشد

 نتیجه گیری-5
دانشهای مختلف جهانی از پنجاه سال پیش بر آنند تا در کنار
 کاهش،ا کتشافات جدید علمی به راه حلهایی برای کاهش آلودگی
 و در نهایت پایین آوردن سوخت و ساز منابع طبیعی،مصرف انرژی
 پروژههای ساختمانی سبز از این قاعده مستثنی نیستند و.بپردازند
بلکه بیش از علوم دیگر در پی آشتی با محیط زیست هستند و تالش
.]27[میکنند بین انسان و طبیعت رابطه نزدیکتر و سالم برقرار کنند
،ساختمانهای سبز بر مبنای یک فلسفه جدید سازگار با محیط زیست
 هدف از این پژوهش شناسایی ریسكهای پروژه،ساخته شدهاند
 اولویت بندی ریسكها و تعیین موثرترین آنها بوده،ساختمانی سبز
 توجه خاص به شرایط اقلیمی شهرستان سوادکوه و امکان به،است
کارگیری مواد و مصالح موجود بازار در تولید ساختمان سبز از مهمترین
 هدف دیگر اولویت بندی ریسكهای.ویژگیهای پژوهش مذکور است
 برای این. عنوان گردید،شناسایی شده بر اساس تاثیر گذاری آنها
 ریسک28 ،کار پس از مرور ادبیات با استفاده از مطالعات کتابخانهای
 سپس پرسشنامهای بین کارشناسان پروژه مورد،شناسایی شده است
 پرسشنامه مورد نظر دریافت و با استفاده از،نظر توزیع و پس از پاسخ
 شاخصهای شناسایی شده غربال شدهاند و در،تکنیک دلفی فازی
ادامه برای دسته بندی و تعیین الگوی ارجحیت و اولویت متغیرها از
روش تحلیل شبکهای فازی و برای شناسایی الگوی روابط درونی
 دﻳﻤﺘﻞ ﺑﺎ. فازی استفاده شده استDEMATEL متغیرها از تکنیک
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﺻﻮل ﺗﺌﻮری ﮔﺮافﻫﺎ ﺑﻪ استخراج رواﺑﻂ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری و
ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮاف ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﭘﺮدازد ﺑﻪ
ﻃﻮری ﻛﻪ ﺷﺪت اﺛﺮ رواﺑﻂ ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺘﻴﺎزی ﻋﺪدی ﻣﻌﻴﻦ
 در نهایت نتایج نشان میدهد که ریسكهای مربوط به کیفیت.ﻣﻲﻛﻨﺪ
بد مواد و نامناسب بودن تجهیزات اهمیت باالیی برخوردار هستند و
.نداشتن مقیاس برای هزینه فعالیتها دارای کمترین اهمیت میباشد
با استفاده از این پژوهش میتوان ریسكهای پروژههای ساختمانی
 همانطور که بیان.سبز شهرستان سوادکوه را در مرحله اجرا کاهش داد
 هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی ریسكهای،شده است
 پیشنهاد.پروژههای ساختمانی سبز در شهرستان سوادکوه میباشد
میشود از یافتههای این پژوهش در پروژه ساختمانی سبز استفاده
 تا. با پروژه ساختمانی سبز دیگر مورد برسی قرار گرید،شود و نتیجه آن
مشخص شود که شناسایی و اولویت بندی ریسک تا چه مقدار میتواند
.نقش بسزایی در موفقیت پروژههای ساختمانی سبز داشته باشد
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