
85  
  87 پاييز و زمستان/ 3شماره /  دومسال/ نشريه هويت شهر

  
  
  
  
  

  
رانـرات در صنعت ساختمان ايـتغيي  

 
  *آرش قهرمانيمهندس 

  02/04/87: الهـ  تاريخ دريافت مق
                                        01/11/87: تاريخ پذيرش نهايي

                 
  
  
  
  
  

                                        
   :چكيده

 از قبيـل توليـد صـنعتي و يـا واردات     ،پيشبرد صنعت سـاختمان در ايـران  هايي جهت    گذشته، تالش  چند دهة طي  
در  هـاي متعـارف و رايـج      روش  كشورهاي توسعه يافته صورت گرفته كه با شكست مواجه شده اسـت و از طرفـي                فناوري

 ، موجود با توجه به شرايط   . صنعت ساختمان ايران و بخصوص بخش مسكن، جوابگوي نياز جمعيت رو به رشد، نخواهد بود              
هاي صنعتي تنها راه حل عملي براي برطرف كردن مشكالت كنونيِ مسكن در ايـران از قبيـل كمبـود مـسكن و         ساختمان

  .خواهد بودآن كيفيت پايين 
 و ارائـة     كمبود مسكن و نبود سيستم ساختماني مناسب جهت جبران اين كمبود، مهمترين دليل انجام اين تحقيق               

هـاي رايـج    كـه نـه روش  داشت راستاي تحقق بخشيدن به اين هدف، بايد در نظر       در.  است نراه حل، اصلي ترين هداف آ     
توانند مشكالت موجود را برطرف نمايند؛ بلكه بـراي         هاي مدرن وارداتي، هيچكدام به تنهايي نمي      ساخت و ساز، و نه روش     

  . حل اين مشكالت تركيبي از اين دو الزم است
  
  
  

   ساختماني ، كمبود مسكن ، رشد جمعيت ، صنعت گرايي هاي رايجروش :كليد واژه ها
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  مقدمه
  

نيازهاي روز افزون در بخش ساختمان،      . وري است هاي فنا اي براي ابداعات و نوآوري    گستردهصنعت ساختمان مأمن بسيار     
الخصوص بخش مسكن از يك طرف، و نظام ساخت و ساز موجود در كشور بر اساس عادت و عدم وجود انگيزه بـراي ابـداع و                          علي

 با توجه به آمارهاي موجود در رابطه با تعداد .مي نمايدنوآوري از طرف ديگر، نياز به تحول و اصالح ساختاري را بيش از پيش طلب               
هاي مرسوم به ساخت و ساز ادامه دهيم، حـدود پنجـاه تـا               بخواهيم با روش   واحدهاي مسكوني و ميزان جمعيت، بديهيست چنانچه      

 جديـد در صـنعت      وريادر چنـين شـرايطي لـزوم اسـتفاده از فنـ           !  تا نيازهاي امروز ما تـأمين شـود        كشدشصت سالِ ديگر طول مي    
  .شودشتر به ساخت و ساز احساس مي جهت سرعت دهي بي،ساختمان

ـ نياز به ساخت واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و سريع از يك سو و زلزله خيز بـودن كـشور از سـوي ديگـر،                  كـارگيري  ه ب
  . باشد، اقدام كنيممذكورگوي مشكالت اي كه جوابوري مناسب در اين خصوص، به گونهفنا

ايم؛ رشدي كـه نيازمنـد وجـود        دهه گذشته شاهد رشد جمعيت زيادي در مناطق شهري و مخصوصاً در تهران بوده              دو   طي
هـاي  بـا وجـود اينكـه سيـستم       . هاي ساختماني است كه بتواند جوابگوي نياز اين جمعيتِ در حال افـزايش باشـد              اي از سيستم  گونه

 كشورها موفق بوده است، ولي اين روش بـراي حـل مـشكل مـسكن                در بعضي ) اغلب بتن پيش ساخته سنگين    (ساختماني صنعتي   
 است، سيـستم قــاب      ن و گسترش  هاي ساختماني كه به سرعت در حال شناخته شد        يكي از روش  . ايران با مشكل مواجه شده است     

 ،باشدمي د، سبك نيز   با توجه به سرعت عمل زيا       با استفاده از قاب فوالدي،     ك،وري خشك و سب   فنا،  باشد مي 1فـوالدي نـورد سـرد  
تـرين بهـره از بكـارگيري ايـن سيـستم در صـنعت              مهـم . تواند جوابگوي بسياري از مسائل از جمله مسائل فـوق باشـد           كه خود مي  

 و راحت تـر در مـصرف   بيشترصرفه جويي . باشدساختمان، سرعت بخشيدن به ساخت و ساز است كه بزرگترين مشكل امروز ما مي  
وري يري اين فنـا  چون زلزله، در كشورهاي زلزله خيز از جمله ايران از ديگر بهره هاي بكارگ            سوانح طبيعي تر با   انرژي و مقابلة آسان   

  .به شمار خواهد رفتدر صنعت ساخت و ساز 

  روش تحقيق

 اين  تحقيق از نوع كاربردي است و با استفاده از نتايج تحقيقات علمي صورت گرفته در              اين   شده،   عنوان اهداف    با توجه به  
  .معضالت و مشكالت ذكر شده پيشنهاداتي ارائه گرددو بهبود جهت رفع سعي شده  ،زمينه و مطالعه تفسيري آنها

  ضرورت تحقيق

ند؛ و يا بـه عبـارتي       ا پروژه مكان كار بيشتر در     مستلزمهايي هستند كه    هاي رايج ساخت و ساز در ايران، همگي روش        روش
گيرد كه اين مسأله نيز از طرفي باعـث كـاهش سـرعت سـاخت                انجام مي  محلتماني، در خود    اكثريت قريب به اتفاق عمليات ساخ     
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دور ريز زياد مصالح و عملكرد ضعيف در برابر زلزله          . كندهاي متفاوت عرضه مي   ايي را با كيفيت   ه و از طرف ديگر ساختمان     گرددمي
  .فعلي استهاي رايج هاي روشاز ديگر ويژگي

در اغلـب مـوارد بعـد       . كنـد  شدن شتابان، جمعيت نواحي روستايي را به سوي شهرها روانـه مـي             صنعتياز نقطه نظر ديگر،     
شـود، در نتيجـه     اجتماعي صنعتي شدن، به تأمين مسكن ارزان قيمت، خدمات اجتماعي و همچنين تأمين رفاه كارگران منجر نمـي                 

بر اساس برآورد سـازمان     . )14، ص 1355شكويي،  ( شودافزوده مي همه روزه به تعداد ساكنان مناطق زاغه نشين و محالت فقير شهري             
 واحد مـسكوني  10 ،هزار نفر جمعيتيك ملل، به منظور حل مشكل مسكن در كشورهاي در حال توسعه بايد همه ساله به ازاي هر    

نـرخ  . شوداحد مسكوني ساخته مي و3 تا 2در حاليكه در اين كشورها به ازاي هر هزار نفر به ندرت             . )21، ص   1363مخبر،  ( ساخته شود 
 درصد است، ولي رشد جمعيت شهري اين كشورها به دليل مهاجرت            4 تا   2رشد ساالنه جمعيت در بيشتر كشورهاي در حال توسعه          

دهد كه يكي  اعداد و ارقام، رشد سريع جمعيت و افزايش تعداد شهرنشينان را نشان مي     ، و اين  )21، ص 1363مخبر،  ( است  درصد 8 تا   4
. هاي شـهري اسـت     به ويژه در محدوده    ،نتيجه چنين رشد بااليي، كمبود مسكن     . آيداز مشكالت عام در زمينه مسكن به حساب مي        

  . شـود مـي  وري ساخت است كه از آن به عنوان مـشكل خـاص يـاد               ااز ديگر مشكالتي كه در زمينه مسكن وجود دارد، مشكل فنـ          
هـاي توليـدِ آالت و ادوات       خت مرتبط با نيازها و امكانات، كمبـود ماشـين آالت و كارگـاه             حاكم بودن رفتار سنّتي، فقدان الگوي سا      

وري اساختماني و كمبود نيروي انساني متخصص جهت استفاده از فنون و ماشين آالت پيشرفته ساختماني، و عدم كاربرد صحيح فن                   
  .شوددر امر تهيه مسكن، باعث كاهش هر چه بيشتر ميزان ساخت مسكن مي

 ساخت و ساز رايج در ايران

           هـاي مـسكوني در ايـران، بـه دو روش سـنتي و اسـكلتي سـاخته                  رسد كه اكثر سـاختمان    در حال حاضر، چنين به نظر مي      
 73/25معادل ، نسبت واحدهاي مسكوني داراي اسكلت فلزي به كل واحدهاي مسكوني، 1385طبق سرشماري اخير سال   .شوندمي

 با نگاهي به     .2 درصد برآورد شده است    03/12 سكوني م احدهاي مسكوني داراي اسكلت بتن آرمه به كل واحدهاي        درصد و نسبت و   
كمبود نيروي انساني ماهـر،    . باشديابيـم كه توليـد، بسيار اندك، و كيـفيت، بسيـار پايين مي         مي گذشـتة ساخـت و ساز در ايران، در      
 در پـايين ارتباطـات ضعيـف، و كمبود و يا عدم وضع قانون، باعث بوجود آمدن اين آمـار          هم با    وجـود اندك مؤسـسات مربوطه، آن    

سازي در طي چهار دهـه گذشـته بـه داليـل            هاي خانه هاي دولت نيز براي تشويق به صنعتي كردن روش        سياست. ايران شده است  
تواند مناسـب   جوامع در حال توسعه مانند ايران، نمي       بسيار مدرن بصورت ناگهاني، براي       فناوريمختلف بي نتيجه ماند؛ چراكه ورود       

هاي رايـج   جديد بدون امكان سنجي و سازگاري آن با سيستم     هايفناوري اين نكته بايد در نظر گرفته شود كه خطرات ورود            و باشد
 جديد از   فناوري يك   اين حقيقت كه اغلب با ورود     . هاي صنعتي آشكار و واضح است     هاي گذشته ساختمان  در ايران به دليل شكست    

آورد تا اينكه مشكالت گذشته را حـل كنـد،          كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي در حال توسعه، بيشتر مسائل جديدي را بوجود مي             
هـاي  موفقيت اين امر از نظر اقتصادي به درآمد جامعه بـستگي دارد و مـستلزم بوجـود آوردن زيرسـاخت                   . به تجربه ثابت شده است    

   .باشد كه ممكن است چندين دهه زمان را به خود اختصاص دهد ميعلمي و صنعتي
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توانند تقاضاي  هاي مدرن وارد شده به ايران، هيچكدام به تنهايي نمي         هاي تجربي و نه روش    نه روش الزم به ذكر است كه      
شكل ديگـري كـه در ايـران    البته مـ . شايد يك تركيب از هر دو روش براي حل مشكل الزم باشد    . فزايندة مسكن را پاسخگو باشند    

باشد كه براي ارتقاء كيفيت آن، تأسيس مؤسساتي جهت آمـوزش و تعلـيم كـارگران و                وجود دارد، مشكل مديريتيِ ساخت و ساز مي       
  . همچنين جلوگيري از ساخت و سازها توسط افراد غير متخصص مورد نياز است

 جمعيت و تقاضاي مسكن 

آيـد و  ترين مـشكل در جوامـع در حـال توســعه بـه حـساب مـي              آن، اغلـب عمده  كمبود مسكن و رشد فزاينـدة تقـاضاي       
همواره عواملي باعـث بـروز مـشكل    . كنددهد كه اين مطلب در مورد كشور ايران نيز به درستي صدق ميمطالعات گذشته نشان مي   

بنـا بـه     ( نياز به بازسازي خانه هاي موجود     ترينِ آنها در ايران عبارتند از رشد جمعيت،         شوند كه عمده ترين و مهم     كمبود مسكن مي  
، مناسب نبودن و ناقص بودن صنعت رايج ساختمان و خرابي توسط عوامل طبيعي از قبيـل                 )باال رفتن معيارها و استاندارهاي زندگي     

  . شوندتمامي اين عوامل به رشد قابل توجهي در تقاضاي مسكن منجر مي. زلزله
 هـزار   450 رشد تعداد خانوار ساليانه حـدود     .  ميليون بوده است   7/1ران كمبود مسكن     دراي 1385طبق سرشماري اخير سال     

تعـداد   .واحد مسكوني را فراهم كند تا نياز جمعيت كشور به مسكن برآورده شود             000/700 ساليانه بايدباشد و دولت ايران     ميخانوار  
 ميليـون   10 اين در حاليست كه      ؛ده است رآورد ش بد   واح 925 هزار و    859 ميليون و    15  معادل 85 سالدر سرشماري   واحد مسكوني   

 . 3 استوجود داشتهسال هفتاد و پنج آن در واحد  112  و هزار770و 

  تجربـة گذشـته در صنعـت گرايي 

ايـن   .ايـم بـوده آن  جهت صـنعتي شـدن      ش  . ه 1330هاي بسياري از سال     در طول تاريخ ساخت و ساز ايران شاهد تالش        
خاذ شده، بدون توجه بـه يـك سـازة مـشخص و              و تصميمات ات   هاي ساختماني پيشرفته بوده است     اساس سيستم  ها اغلب بر  تالش

  . هاي آن بوده استتيبلاقهمچنين صنعت ساختماني بومي و 
ها و مصالح   هاي ساخت و ساز ايران، بوسيلة افزايش استفاده از روش         به اين ترتيب علي رغم بوجود آمدن تغييراتي در روش         

هـاي غلـط دولـت، بلكـه نتيجـة          رن، پيشبرد اين اهداف با عدم موفقيت همراه بود، چرا كه اين تغييرات نه تنها نتيجـة سياسـت                  مد
 فنـاوري هـاي   تيبلاقهاي حقيقي و سازندگان خصوصي بود كه هيچكدام اطالعات جامعي از            تصميمات جمعيت كثيري از شخصيت    

           هـاي جديـد و مشخـصات و ملزومـات آن،           ول در كـشور را نداشـته و از شـرايط روش           نوين وارد شده براي سازگاري با شرايط معم       
 صنعت گرايي، يك حقيقت غير قابل انكار است و آن اينست كه تطـابق داشـتن و سـازگار بـودن سـنّت                        فراينددر  . اطالع بودند  بي

  .خواهد بود  در اين تغيير و پيشرفت مهم، بوده وقديمي يك كشور در زمينة هنرهاي صنعتي با شرايط جديد، كمك بسيار بزرگي
هاي ساختماني باربر سنّتي به سمت اسـتفاده از         ريزي نشده از روش   در روند صنعت گرايي در ايران وجود يك جهش برنامه         

 اولـين قـدم بـراي     . ها و مصالح مدرن شامل روش صنعتي، باعث بوجود آمدن تأثيرات منفي و مـشكالت جـانبي شـده اسـت                    روش
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عامل مهم بعدي اينـست كـه       . باشدبكارگيري صحيح و موفق هر روش جديد، داشتن دركي جامع از صنعت ساخت و ساز سنّتي مي                
بـه هـر حـال      . ، اساس كار قرار گرفتـه شـود       )شامل زلزله (ها و مصالح موجود، بايد با در نظر گرفتن شرايط جغرافيايي كشور             مهارت

هاي استفاده از مصالح ساختماني جديد با مهارت      . ساخته در ايران با عدم موفقيت روبرو شد       هاي پيش   گرايي و سيستم  معرفي صنعت 
همچنـين، ايـن    . سنّتي و تجربي، كه در ايران معمول است، شرايط مخرب و ويرانگري را در صنعت ساخت و ساز بوجود آورده است                    

هـاي سـاختماني سـنتي و تجربـي، و نبـود دانـش در مـورد                 هـاي روش  و ارزش هـا   تيبلاقتغييرات ناگهاني، به علت ناديده گرفتن       
  . اندهاي ساختماني جديد با عدم موفقيت همراه بودههاي روش جديد، همواره جهت شناساندن فوايد روشخصوصيات و الزمه

اي آن، لزوماً   هاي جديد به ج   هاي سنّتي و جايگزين كردن روش     البته اين نكته بايد در نظر گرفته شود كه تغييرات در روش           
كه در گذشته همين تفكر باعث بوجود آمدن استانداردهاي ساختماني، بـا             ، چرا يستتنها راه حل ممكن براي جبران كمبود مسكن ن        

  . سطحي پايين تر شده بود
هاي منابع  مناسب، بايد بر اساس تعيين دسترسي    يك فناوري در حقيقت هرگونه معرفي تكنولوژيكي جديد جهت رسيدن به          

 مناسب خواهد بـود كـه بـا پيـشبرد دو محـور              فناوري، يك   فناوريدر نتيجه اين    . وجود و هر نوع تغيير و تبديل الزم صورت گيرد         م
  . دانش و مهارت، گسترش پيدا خواهد كرد

  نعت ساختمان ايـران ـتغييـرات در ص

 ،هـاي سـاخت و سـاز      يد، كاهش هزينـه   تغييرات در زمينة صنعت ساختمان به داليل بسيار زياد و مختلفي چون افزايش تول             
كـاهش هرچـه بيـشتر      ،  اي مناسب هاي سازه  زمين و معرفي سيستم    استفاده از كاهش  ،  ارتقاء استانداردها ،  رسيدن به تقاضاي موجود   
  .برطرف كردن كمبود نيروي انساني ماهر تجربي، مورد نياز است، ضعف برخي مصالح سنتي

ن يك صنعت ساختماني مناسب جهت رسيدن به تقاضاي موجـود مـسكن در ايـران                اين تغييرات، چنانچه باعث بوجود آمد     
شود و اين بـسيار     چنانچه تغييرات، صرفاً براي وجود تغييرات باشد، لزوماً پيشرفتي حاصل نمي          . باشد، بسيار ضروري و حياتي هستند     

تغييـرات ناگهـاني و     . ا راه رسيدن به هدف بـدانيم       مدرن را لزوماً تنه    فناوريهاي سنتي به    غلط است كه يك تغيير ناگهاني از روش       
هـاي جديـد مـوانعي را    فنـاوري شوند، در مقابل انتشار و گسترش  تكنولوژيكي در حاليكه باعث غفلت از تجربيات گذشته مي  اساسيِ

 صـنعتيِ سـاختماني   در ايران اين مسأله كه راه حل نهايي براي جبران كمبود مسكن يك روش كامالً پيش ساخته و       . كنندايجاد مي 
باشد، نمي تواند به سرعت و بـا        يك روش پيشرفتة وارداتي كه با شرايط رايج، ناآشنا و ناسازگار هم مي            . است، بسيار گفته شده است    

، فرهنگـي، مـذهبي، تـاريخي،    هـاي جنبـه هاي اساسي بسيار زيادي از تفاوت. يك توسعة ناگهاني خود را با صنعت موجود وفق دهد        
بنـابراين  . خيزنـد، وجـود دارد    هاي جديـد از آنجا بـر مـي       سياسي و اجتماعي بين ايـران و ايـرانيـان، با كشـورهايي كه اين صنعـت           

اقتصادي و جذابيت مدرنيته، بـراي كـشورهاي    مسائل.  نامناسب در كشورهايي مثل ايران بيشتر استفناورياحتمال بروز مشكالت  
بسياري از اين تغييـرات،     . هاي متفاوت فرهنگي و اجتماعي، بدون شك مشكالتي را بوجود خواهد آورد           ر حال توسعه، با زير ساخت     د
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آينـد و بـديهي   بدون در نظر گرفتن تأثيرات مثبت و يا منفي آنها، به علت جذابيت توسعة سريع و يك تصميم نادرسـت بوجـود مـي           
  .  باشنداي چون ايران، بسيار نامناسب ميي كشورهاي در حال توسعهاست كه اين تغييرات ناگهاني برا

هاي موجود يك توسعة تدريجي كه بر اساس مهارت. موجود پايه گذاري شود هاي  فناوري بايد بر اساس     ، جديد فناورييك  
 ساختمان ايران، ناديـده گـرفتن       شايد يكي از داليل بروز مشكالت در صنعت       . تواند روند اين تغييرات را تثبيت كند      صورت گيرد، مي  

سـازي  اي در ايران، بـه عنـوان كليتـي بـراي سـاختمان     توليد كارخانه. باشد 5هاي صنعتيروش  و4ايهاي بين توليد كارخانهتفاوت
هـاي سـنّتي، بـا سيـستم صـنعتي و      آيد و اين تصور غلط باعث بوجود آمدن اين فرضيه شده اسـت كـه روش              صنعتي به حساب مي   

ايـن امـر،    . اي سازگار نيستند و در نتيجه بايد به عنوان يك سيستم  ناكارآمد به دست فراموشي سـپرده شـوند                   توليد كارخانه سيستم  
گرايي و سيـستم پـيش سـاختة        ن صنعت امي دراين سردرگمي   . شودهاي سنتي مي   روش هايقابليتها و   باعث از دست دادن ارزش    

  با وارد كردن و معرفي توليدات پانلي پـيش سـاختة بتنـي در مقيـاس بـسيار بـزرگ، رخ داد                      ،60اي در ايران، در دهة      توليد كارخانه 
)Arbabian,1998( .         هاي ساخت و ساز و در پي آن،        رفت تا كاهش هزينه   با استفاده از سيستم ساختماني بتن پيش ساخته، انتظار مي

هـاي   مثـل راه ، اين سيستم به علت كمبود امكانات زيربنـايي رسيدن به ميزان تقاضاي مسكن در ايران را در پيش داشته باشد؛ ولي            
  .هاي كافي، با شكست مواجه شدمناسب و حمل و نقل آسان، و همچنين كمبود مهارت

 در كـشور و     فناوريايم، به معني عدم لزوم پيشبرد       هاي توليد صنعتي ساختمان كه در گذشته شاهد آن بوده         انتقاد از سيستم  
در . گرايي و سيسـتم ساختمان وارد شده اســت       در حقيقت اين انتقاد، بر درك واژه هاي صنـعت        . نيست ساز   صنعت گرايي ساخت و   
  . موجود باشدفناوريجهت بوجود آوردن تغييـرات در اين زمينه، بايد در جهت پيشبـرد، و البته در ادامة  نتـيجه، هرگـونه تالش

رهاي توسعه يافته براي كشورهاي در حال توسعه تعيـين شـود،             مناسب چيزي نيست كه توسط كشو      فناوريسترش يك   گ
بلكه اين امر توسط افرادي كه با فرهنگ، اقتصاد و روابط اجتماعي آن جامعه آشنايي دارند و ترجيحاً افـرادي بـومي كـه بهتـرين و                           

   .خواهد بودشناسند، امكان پذير مناسب ترين استفاده از منابع موجود را مي

   مكنپيشرفـت هاي مـ

. Fallah, 2001) ( بگيـرد  محلي شـكل  هاي، بايد بر اساس قابليتهاي بهبود توليد و انتخاب صنعت مناسب و درخورروش

همچنـين بـه    .اسـت هاي مناسب براي افزايش توليد، تفسير طرح و مراحل ساخت و ساز بصورت معرفي تـدريجي آن               از روش  كيي
البته . )Arbabian,1998(د  تواند باعث كاهش اتالف مصالح و زمان پروژه شو         و هوا، مي   حداقل رساندن تأثيرات ناسازگار و مغاير آب      

برد، بلكه باعث افزايش سرعت ساخت و ساز، و همچنين كاهش وزن سـازة               نه تنها تأثيرات منفي هواي سرد را از بين مي          ين مهم، ا
پيشرفت در  . دن به امنيتي بيشتر را، به همراه خواهد داشت        شود، و در پي آن، كاهش تأثير نيروهاي مخرب زلزله و رسي           ساختمان مي 

هـاي موجـود،   ساخت و ساز و افزايش توليد از طريق ارتقاء سطح كيفي مهارت نيروي انساني و بهبود كيفي مـصالح و توسـعة روش    
در اين راستا، تربيـت نيروي     . هاي مرسوم شود  روش ، تا اينكه يك روش كامالً نوين، بخواهد به يكباره جايگزين          استامكان پذيرتر   
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به عالوه، ارتقـاء سـطح علمـي        . آيدهاي آموزشي براي اين صنعت امري حياتي به حساب مي         انساني ماهر از طريق آموزش و برنامه      
  . معماران تجربي مي تواند تأثير بسيار محسوسي را در پيشبرد اين هدف داشته باشد

ماني قاب فوالدي سبك به عنوان يـك نمونـة مناسـب جهـت معرفـي بـه                  در راستاي بهبود وضع موجود، از سيستم ساخت       
  .صنعت ساختمان ايران، ياد شده، كه نكاتي در مورد اين سيستم و امكان سنجي استفاده از آن، گفته شده است

  (LSF) 6كـوالدي سبـاب فـق

 8 ميليمتـر تـا      5/0متي بـين    شـود و داراي ضـخا     هاي فوالدي سبك را شامل مـي      سازة فوالدي نورد سرد شده كه پروفيل      
اين نـوع فوالدهـا داراي تـنش تـسليمي معـادل            . شوندهاي متنوع، شكل داده مي    روشهاي نازكي بوسيلة    باشد، از ورق  ميليمتر مي 

N/mm2 350 باشد كه در مقايسه با فوالد نورد گرم          مي)N/mm2 240 (   اين مشخصة نسبتاً بـااليِ مقاومـت بـه         . استبسيار بيشتر
تواند كارايي بهتـري داشـته   اقتصادي بسيار سودمندتر خواهد بود و همچنين در برابر زلزله نيز، بطور قابل توجهي مي به لحاظ وزن،
كنـد و تـا حـدودي بـه         مزيت اصلي استفاده از سازة نورد سرد شده براي ساخت مسكن از مكاني به مكـان ديگـر تغييـر مـي                      .باشد

در بعـضي مواقـع كيفيـت      . كه سازندة آن چگونه قصد استفاده و بهره برداري از پـروژه را دارد             معيارهاي شخصي بستگي دارد؛ به اين     
توانـد مهـم تـر      باالتر مد نظر است در حاليكه در مواقعي ديگر سرعت ساخت، مقاومت در برابر زلزله و يا بازگشت سريع سرمايه مي                    

  . باشد

  كـوالدي سبـتم قاب فـاي سيسـمزاي

ـ        مي  كه داراستمزاياي فراواني را     فوالدي سبك  قاباز سيستم   بطور كلي استفاده     ر توان به مواردي چـون مقاومـت در براب

  فوالدي سـبك  قاب الوه، استفاده از سيستمبه عFallah,2001). ( و كيفيت پايدار آن، اشاره كردزلزله، سرعت باالي ساخت و ساز 

   .)Scharff,1966(كرد خالصه  زير توان بصورترا مي مزايا كلي اين بطور. زيست محيطي را نيز به دنبال خواهد داشت مزاياي

 .فوالد نوسان قيمتي كمي را از خود نشان داده است:  ثبات قيمت  ‐

ها و طراحي مهندسي، امكان تحمل بار وارده بر اجزاي فوالد، ميـسر              با توجه به تنوع ضخامت پروفيل      : انعطاف پذيري طرح    ‐

 .شودمي

 .استبه راحتي و به سرعت قابل اتصال  فوالدي سبك قابزاي اج : سهولت نصب  ‐

 بطور كلي در هر پروژه اي، كاهش زمان ساخت و سـاز يكـي از اهـداف اسـت و بازگـشت                       : صرفه جويي در زمان و هزينه       ‐

 .پذير نخواهد بود سرمايه تا زمان اتمام پروژه امكان

 . و تنظيم است قابل تغييراجزاي ساختمان موقعيت :سهولت در تغييرات   ‐

 .كنندهاي تأسيسات الكتريكي و مكانيكي را فراهم مي امكان عبور لوله:سهولت نصب تأسيسات   ‐
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 فوالدي گالوانيزه، در برابر خوردگي مقاومت بااليي دارنـد و همچنـين از لحـاظ ابعـاد،                  قطعات :كيفيت باالي ساخت و ساز        ‐

 .هستندداراي ثبات و دقت زيادي 

 هاي ديگري چون سيستم قـاب چـوبي،    نسبت به سيستم   فوالدي سبك  قاب بطور كلي سيستم     :روي كار   صرفه جويي در ني     ‐

 . استشود و خطاهاي احتمالي در اين سيستم، براحتي قابل اصالح با سهولت بيشتري اجرا مي

سيستم قاب چـوبي     درصدي وزن ساختمان در مقايسه با        60باعث كاهش    فوالدي سبك  قاب  استفاده از سيستم   :كاهش وزن     ‐

 . خواهد داشتبه دنبالشود كه اين مسأله، افزايش مقاومت در برابر زلزله را مي

 فوالدي سبك  قاب امكان استفاده از هر نوع مصالح معمول جهت نما، در سيستم             :تنوع نماسازي و انعطاف پذيري طرح         ‐

هاي كوچكتر نيز مناسـب  در حاليكه براي پروژه  تاسبر توليد انبوه     قاب فوالدي سبك  بطور كلي اساس سيستم     . وجود دارد 

 . توليد را افزايش نخواهد داد هايو هزينه است

  در ايران قاب فوالدي سبكنهادينه كردن سيستم خانه سازي 

         فـوالدي سـبك    قـاب سـنجي اسـتفاده از سيـستم        و همچنين مطالعات گسترده در زمينـة امكـان        شواهد موجود   با توجه به    

 البته همانطور كه گفته شد، مطالعة بـسيار گـسترده و            .رسد كه استفاده از اين سيستم در ايران امكان پذير باشد          مي ان، به نظر  در اير 

 با اين وجود نهادينـه كـردن ايـن سيـستم،            .دقيقي جهت شناسايي و بررسي تمامي ابعاد اين سيستم، براي بكارگيري آن الزم است             

هـاي  روش .ايط و همچنين زير ساختهاي سازمان يافته جهت موفق تر بودن اين پروسه خواهـد بـود  نيازمند فراهم نمودن بيشتر شر   

هـا، مزايـا و     شوند، ضمناً هر كدام از اين روش      در ايران به صورت زير تقسيم بندي مي        فوالدي سبك  قاببرپا كردن سيستم     ممكن

  :معايبي دارند كه به اختصار به آنها اشاره شده است

  باشند ميقاب فوالدي سبكسيستم ه از توليد كنندگاني كه در حال حاضر درگير ساخت و ساز با با استفاد

، نياز به سرماية كمتر   ،  سرعت زياد راه اندازي سيستم    ،  عدم نياز به امكانات جديد     كه عبارتند از     است مزايايي    واجد روشاين  

         عـدم موفقيـت     ماننـد البتـه ايـن روش داراي معـايبي         . بـود سـريعتر   قابليت پيـشرفت و به      و امكان استفاده از تجربيات توليد كننده     

محدود بودن ظرفيت جهت گسترش توليـد كننـدگان         ،  وجود نياز به تعليم و آموزش     ،  سازي تا كنون  هاي پيش ساخته در خانه    سيستم

   .است ،نياز به سرمايهو ) كه البته مقدار كمي از آنها هم اكنون فعال هستند(موجود 

  هاي فوالدي فعاليت دارندا استفاده از توليد كنندگاني كه در زمينة ساختمانب

امكـان  ، امكـان اسـتفاده از امكانـات موجـود    ،  فوالدي سبك  قابقابليت معرفي سريع سيستم      مزاياي اين روش عبارتند از    

نياز بـه ايجـاد    معايب اين روش شامل. نندگانتنوع توليدات توليد ك و امكان به روز شدن توليد كنندگان،  استفاده از تجربيات موجود   
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نيـروي  نيـاز بـه تعلـيم و آمـوزش      و فوالدي سـبك   قاباندازي سيستم   عدم كفايت امكانات موجود جهت راه     ،  خط توليد  تغييرات در 

  .است، انساني

  
 قاب فوالدي سبكهاي جديد جهت توليد ملزومات سيستم تأسيس كارخانه

ريزي جهت توليد محصوالت    امكان برنامه ،  كان تأسيس كارخانه در مكاني با بيشترين كاربرد       اممزاياي اين روش عبارتند از      
نيـاز بـه سـرمايه      معايب اين روش عبارتند از      . فوالدي سبك  قابتمركز بيشتر بر سيستم     ،  امكان گسترش بيشتر در آينده    ،  مورد نياز 

 .نيروي انسانيو آموزش نياز به تعليم  و نياز به جذب نيروي كار و پرسنل، گذاري كالن

  از كشورهاي ديگرقاب فوالدي سبك وارد كردن ملزومات سيستم 

 و  نيروي انساني عدم نياز به تعليم و آموزش       ،  گذاري كالن عدم نياز به سرمايه   ،  كامل بودن سيستم   مزاياي اين روش شامل   
 مشكالت حمل و نقل، هاي مرسومقايسه با روشقيمت نسبتاً باالي توليدات خارجي در م    و معايب آن شامل    تضمين كيفيت سيستم  

 .باشد ميوجود احتمال عدم هماهنگي طرح سيستم وارداتي با نيازهاي داخليو 

  تحت ليسانس كشورهاي ديگرقاب فوالدي سبك توليد سيستم 

، توليـد سيـستم  اسـتفاده از تجربيـات كـشورهاي ديگـر بـراي      مزايايي دارد كه عبارتند از ها  اين روش نيز مانند ساير روش     
ها در مقايسه با واردات     كاهش هزينه  و   استفاده از امكانات بومي جهت توليد     ،  تضمين بيشتر موفقيت سيستم   ،  تضمين كيفيت سيستم  

وجود احتمال عدم تطابق استانداردهاي سـاختماني       ،  هزينة نسبتاً باال   معايب اين روش عبارتند از    . مستقيم سيستم از كشورهاي ديگر    
  . بين دو كشورنيروي متخصصنياز به رفت و آمد  و و كشور مورد نظربين ايران 

  

  گيرينتيجه  

  :استمباحث اصلي قابل طرح در خصوص اين مسأله، شامل موارد زير 
  .اي بين عرضه و تقاضا وجود دارددر بازار مسكن ايران، اختالف قابل مالحظه ‐

ريع جمعيت، مهاجرت زياد به شهرها و پاسخگو        اين كمبود كنوني مسكن عمدتاً به داليلي از قبيل رشد س           ‐
  .هاي رايج جهت جبران كمبود، بوجود آمده استنبودن سيستم

هـاي جديـد   جهت جبران اين كمبود و به حداقل رساندن فاصلة بين عرضه و تقاضـا، اسـتفاده از فنـاوري       ‐
  .  رسدساختماني، امري غير قابل اجتناب به نظر مي

اين واقعيت را آشكار كرده است كه استفاده از سيستم سنتي در امر ساخت و ساز جوابگوي نيـاز             نياز شديد جامعه به مسكن      
توانـد پاسـخگوي نيازهـاي       مـي  ، توليد صنعتي و پيش ساخته     توانسيستم ساختماني با    يك   استفاده از    در نتيجه . جامعه نخواهد بود  

هاي د كه ابجاد اين تغييرات در صنعت ساختمان بايد براساس قابليت          البته اين نكته بايد در نظر گرفته شو        .داشكمي و كيفي كشور ب    
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هـا،   يكـي از اينگونـه سيـستم   .اسـت  نه ناگهاني و اساسـي و  تكاملييجه، اين توسعه، يك توسعة تدريجي،      در نت بومي شكل بگيرد؛    
دن سيستم باعـث كـاهش نيروهـاي    باشد كه نه تنها امكان توليد صنعتي آن وجود دارد، بلكه سبك بو            مي  سيستم قاب سبك فلزي   

 .ه خواهد بود و در نتيجه آسيب پذيري را كمتر خواهد كردل در هنگام زلزوارده
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