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  چکیده
و نیز محیط زیست  آنها مین و حفظ، چگونگی استفاده از منابع ز«توسعه پایدار » و با مطرح شدن موضوع  1980 دههاز 

برای تامین نیازهای نسل های آینده، تبدیل به خواسته ای فراگیر و اساسی در تمامی فنون گردید. در عرصه ساخت و 

مصرف در جهت  نقاط دنیا، از مرحله طراحی تا بهره برداری ساختمان، در اقصی «پایدار معماری » فعاالن عرصه ساز نیز 

به گونه ای که تمام قابلیت ها و  ،. استفاده  بهینه از مصالحناپذیر مصالح و انرژی تالش می کنندتجدید حداقلی منابع 

این در حالی است که در کشور ما ایران، عمر از اصول اولیه یک بنای پایدار است.  ،دوام آنها مورد بهره برداری قرار گیرد

آسیب جدی به تخریب های متوالی  شی از بازسازی ها ومصالح نا می شود و تخریب و دورریزساختمان ها مطلوب تلقی ن

تواند باعث  می کند. در حالی که ممکن است به نظر رسد نوع اسکلت و سازه ساختمان میوارد  کشورو منابع  اقتصاد

ساز نشان می دهد تخریب ساختمان ها بیشتر حاصل مسائل فرهنگی،  تخریب شود، نگاه دقیق به عرصه ساخت و

این مقاله در پی ارائه راهکارهایی برای افزایش طول عمر ساختمان ها در تصادی و یا از کارافتادگی ساختمان است. اق

ایران است. نیاز به توضیح نیست که چنانچه مدت و کیفیت بهره برداری از ساختمانی افزایش یابد، در استفاده از مصالح و 

هدف این مقاله ، ارزیابی  و سرمایه ملی کمک شایان توجهی می شود.انرژی صرفه جویی شده، به حفظ منابع طبیعی 

برای  می باشد. جهت افزایش طول عمر بهره وری آنها ی طول عمر ساختمان ها در ایران و ارائه راهکارهاییوتاهعلل ک

 بندی در خصوص، جمع نیل به این هدف از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطالعات استفاده شده و در پایان مقاله

 راهکارهای منتج شده ارائه شده است.

 

  مصالحبهسازی، نگهداری، ، پایدار معماریساختمان، عمر مفید،  واژه های کلیدی :

 

 قدمهم
بازده سرمایه را باال بردن کارایی آن  مفید ساختمان و افزایش عمر . کشور هستند ساختمان ها جزو سرمایه های ملی یک

ن مصرف مصالح و هزینه هایی که صرف ساخت ساختمان در کشورهای مختلف می شود، حجم عمده ای میزابیشتر می کند. 
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به از اقتصاد و بودجه کشور را در هر سال به خود اختصاص می دهد. حفظ ساختمان ها  و عدم تخریب زودهنگام ساختمان 

  الص داخلی است.مثابه حفظ سرمایه ملی و استفاده بهینه از منابع و باال بردن تولید ناخ

های اجرای آنها از اهمیت زیادی برخوردار است، ولی این  ها و کاهش هزینه های اقتصادی ساخت ساختمان هرچند جنبه

های یک ساختمان از ساخت ساختمان  های اجرای ساختمان گردد، بلکه بایستی به تمامی هزینه امر نبایستی تنها شامل هزینه

های سرمایه گذاری  کاهش هزینه های دوره عمر ساختمان بپردازد. هن گردد و در حقیقت به هزینتا انتهای زمان وجود ساختما

های بعدی ساختمان و نیز بدون برنامه ریزی و مطالعه صحیح، غالبا منجر به  اولیه و اجرای ساختمان بدون توجه به هزینه

های طول عمر  و نگهداری( گردیده و در واقع کل هزینههای بهره برداری و تعمیر  های جاری ساختمان )هزینه افزایش هزینه

های تحمیلی  که کاهش هزینه اجرای یک ساختمان منجر به افزایش هزینه ویژه زمانیه دهد. این امر ب ساختمان را افزایش می

  باشد. تر می گردد، مهم ساختمان بر محیط زیست و طبیعت می

را به خود اختصاص  قابل توجهی هزینه هاست که کشورها، مرمت ساختمان درکلیه از کارهای پرهزینه یکیاز سوی دیگر 

 ولی در کشورهایی که در این مورد بررسی .ملموس نیست به طورمشخص وسرمایه ملی است  ها که جزو هزینهدهد. این  می

 [1] د پوند برآورد کرده اند.دومیلیار هزینه تعمیرات ساالنه ساختمان ها را بیش از ،مانند انگلستان ،هایی به عمل آمده است

گرچه بهسازی و بازسازی برای افزایش عمر ساختمان، یک ضرورت است و نمی توان از آن به کلی احتراز کرد، اما باید در نظر 

داشت بهسازی، خود مستلزم صرف هزینه، استفاده از مصالح ساختمانی و تولید نخاله خواهد بود. لذا باید تالش نمود تا نیاز به 

 بهسازی کم گردد.

انجام این مهم باید از لحظه شروع طراحی مد نظر باشد و کوشش به عمل آید تا با آینده نگری و طراحی و اجرای اصولی  

تا و همچنین تخریب زودهنگام ساختمان ترمیم و تعمیر پیشگیری شده، لزوم انجام اصالحات تخریب، و هدفمند، از نیاز به 

بر موضوع  به تبیین عوامل موثر ،ین مقاله پس از آشنایی با مفاهیم و واژه های مرتبط با مبحثدر ا حد ممکن کاهش یابد.

 پرداخته خواهد شد.

 

 تعریف مفاهیم
بر این اساس تعاریفی که شده اند.  بیانمتناسب با بحث پیش رو زیر  مفاهیم، درک مشترک از واژگان استفاده شدهبرای 

 :، قابل استناد می باشدارائه شده اند [2] "ری( ساختمانراهنمای دوام ) ماندگا"در کتاب 

نه ، در طول زمان معین، بدون هزیعملکردهای خواسته شده : قابلیت بنا و هر جزء آن در ارائه 1) ماندگاری (دوام  -

  ه.تعمیر و نگهداری پیش بینی نشد

شد. عمر زنده ساختمان بر اساس : عمر مشخص شده توسط طراح ) متناسب با توقع صاحب بنا( می با2عمر طراحی -

 میزان و نحوه نگهداری صاحبان بنا درطول زندگی ساختمان تعیین می شود

بدون آنکه  : مدت زمان واقعی که ساختمان و هر جزء آن قادر به ایفای نقش خودهستند،3ساختمان)مفید( عمر  -

  هیچگونه هزینه نگهداری و تعمیر پیش بینی نشده به ساختمان تحمیل شود.

اجزای آن پیش بینی  آزمایش برای ساختمان و : عمری که براساس سابقه، تجربه، مدلسازی و4عمرپیش بینی شده -

  می شود.
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: عملیاتی که به طورمتناوب برروی ساختمان باید صورت گیرد تا ساختمان بتواند عملکرد ایده آل خود را 5نگهداری -

ل برنامه ای پیش بینی شده برای تمیز کردن و تعمیر اجزاء نگهداری شام در طی زمان تعریف شده ای نگه دارد.

  مشخص، مانند رنگ کردن ساختمان، می شود. 

 : رفتار ساختمان یا هر یک از اجزایش نسبت به استفاده خواسته شده.6عملکرد -

 زیر: : از دست دادن کارایی، با بروزهر کدام از شرایط7نارسایی -

 انسان یا از بین رفتن عملکردالف( فرو ریختن: برای تامین سالمت 

 بخشی از ساختمان یا ظاهر آن  یعملکردو اختالل  علت فقرمحلی:  به  های ب( آسیب

 بخشی از ساختمان یا ظاهر آن یعملکرد و اختالل علت فقرج( جایگزینی: به 

 عملکرد زیبایی شناسانه دارند.اجزایی که  مربوط به ظاهرد( تغییر رنگ: 

  : نارسایی رخ داده پیش از رسیدن به عمر طراحی.8زودرسب( )تخرینارسایی     -

: عملیاتی است که شامل تعویض و تعمیر اجزای ساختمان در راستای حفظ عملکرد آن می باشد و متناسب با 9تعمیر -

سطح درخواستی طراح و یا ساکنین صورت می گیرد . این عملیات میتواند واجد پروسه ای برنامه ریزی شده و دوره 

ای باشد) برای مثال نقاشی راهروها( و یا پیش بینی نشده بوده و بر اثر حادثه ای لزوم تعمیرات جزء یا کل بنا به 

  وجود آید) مثل تعمیر سنگ نما که در اثر اصابت چیزی شکسته شده باشد( .

 

 مقایسه طول عمر ساختمان در ایران و کشورهای توسعه یافته
ر ایران مطالعات مجزا و دقیقی صورت نگرفته است. آنچه در بیشتر مطالعات صورت گرفته دساختمان  در زمینه عمر مفید

بی آنکه به نوع کاربری یاا   سال برای ساختمان های ایران است؛ عمر مفید حدود سیگمانه زنی هایی مبنی بر ارائه شده بیانگر 

رئایس  خاود باه نقال از ساید محماد غرضای،        18858به طوری که روزنامه خراسان در شماره  جغرافیای آنها اشاره ای شود.

ساال  ۳۰ از بایش  باه  ماا  کشاور  در هاا  عمر سازه " ، می نویسد:پیشین شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

   [3]".کند سال عمر می۱۰۰ حداقل هایشان ساختمان هستند پیشرو سازی مقاوم زمینه در که کشورها دیگر اما رسد نمی

ی است که در اروپا، ساختمان های ساخته شده پیش از جناگ جهاانی هناوز ماورد اساتفاده باوده و کااربری        این در حال

درصاد موجاودی    60تاا   50در انگلیس، فرانسه و آلمان ساختمان های ساخته شده پایش از جناگ جهاانی     "مطلوبی دارند.

 1945درصد بناهای سااخته شاده پایش از ساال      40عنوان مثال در انگلستان، حدود ها را تشکیل می دهد...... به ساختمان 

است کاه بیاانگر تعاداد خاانواده هاای سااکن        انگلستان نمودار زیر نشان دهنده آمار ملی مسکن.....هنوز مورد استفاده هستند

ست که ، نشان دهنده تعداد خانواده هایی ا1شماره درخانه های ساخته شده در سال های داده شده است. به طور مثال نمودار 

زندگی می کنند و نمودار میانی نشان دهناده خاانواده هاایی اسات کاه در       1985در ساختمان های ساخته شده پس از سال 

زندگی می کنند. این نمودار تقریبا افقی اسات کاه بیاانگراین نکتاه اسات کاه در        1919خانه هایی ساخته شده پیش از سال 

 [4]" ن از بین نرفته اند.انگلستان ساختمان ها، در هر گروه سنی، چندا
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 [5] : تعداد خانواده های ساکن همراه با سال ساخت خانه ها در انگلستان1نمودار 

 

در ایاالت متحده، با درنظرگرفتن ایندیاناپولیس به عنوان مثال، آمار نشان می دهد متوسط طول عمار مساکن بیشاتر از    " 

 [4] "( 2) نمودار شماره سال است. 100

 

 
 [5]  : نمونه ای از تحلیل آماری بر روی ساختمان های مسکونی ساخته شده در ایاالت متحده و ژاپن2نمودار 

 

 :  مواجه می شویم با این اطالعاتمطالعات انجام گرفته در زمینه طول عمر ساختمان ها در آمریکای شمالی در 

عات در زمینه عمار متوساط سااختمان هاای     گرچه داده ها در مورد عمر ساختمان ها هنگام تخریب محدود است، اطال "

موجود وجود دارد. میانگین سن ساختمان های موجود می تواند شاخصی تقریبی برای نقطه میانی عمار مفیاد سااختمان هاا     

باشد. منابع چنین اطالعاتی سازمان هایی با منابع بزرگ امالک و مستغالت، مانند سازمان هاای دولتای یاا منااطق آماوزش و      
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ساال   31ساختمان با متوساط عمار    10707، تعداد 2002ستند. برای مثال، سازمان انرژی ایاالت متحده در سال پرورش، ه

 78000داشت. مدارس عمومی آمریکا عموما با بازسازی ها و نوسازی های متنااوب عمار بیشاتری مای یابناد. متوساط عمار        

ساالگی رهاا مای شاوند. ساایر مناابع اطالعااتی،         60سال بوده است و مدارس عموماا در   42، 1998مدرسه عمومی در سال 

، ایااالت متحاده   2001ملای مانناد اداره آماار ایااالت متحاده هساتند. باه عناوان مثاال، در ساال            آمار مسئول های سازمان

مطالعاات گساترده ای در زمیناه سااختمان هاای       "و   "سال داشت.  32ساختمان مسکونی با متوسط عمر  119,117,000

 [6] "سال برآورد کرده است.  41تا  23اپن محدوده عمر مفید این ساختمان ها را بین اداری در ژ

» : سال در نظر گرفته شاده اسات   50، عمر پیش فرض عموم ساختمان ها نیوزیلند 2010قانون مالیات سال در همچنین 

ل برخوردار خواهناد باود، چارا کاه     سا 50فرض قانون جدید ) بودجه ( این  است که تمام ساختمان ها از عمر مفید تخمینی 

  [7]« سال است.  50عمر مفید قراردادی ساختمان 

نگاه به این آمارها و مطالعاتی که هرساله در کشورهای توسعه یافته صورت مای گیارد ، نشاان اهمیات بحاث طاول عمار        

تمان باعث تخریاب زودرس آن  در حالی که ممکن است به نظر رسد نوع اسکلت و سازه ساخساختمان در دنیای امروزی است. 

می شود، نگاه دقیق به عرصه ساخت و ساز نشان می دهد تخریب ساختمان ها بیشتر حاصل مسائل فرهنگی، اقتصادی و یاا از  

در واقع دلیل اکثر تجدید بناها در این سه دسته می گنجد: تغییر کاربری زمین، عادم پاساخگویی    کارافتادگی ساختمان است.

دهد کاه هایا ارتبااطی میاان     صورت گرفته در آمریکای شمالی نیز نشان می  اتمطالع[6] و کمبود ماندگاری. ه نیازهای روزب

عمار مفیاد فنای شاان      بیشتر ساختمان ها بسیار پیش از پایاان و  مصالح سازه ای و عمر خدمت رسانی ساختمان وجود ندارد

 تخریب می شوند:

ه از اسکلت ساختمانی پایدار ، نظیر استفاده از فوالد و باتن، سابب افازایش    گرچه غالبا اینگونه تصور می شود که استفاد "

طول عمر ساختمان می شود، نتایج ما نشان می دهد که ارتباط مشخصی میان سیستم سازه ای و عمر مفید واقعی بناا وجاود   

اختمان برای استفاده هاای روز، و  ندارد. در عوض دالیل تخریب بیشتر مرتبط می شوند با: تغییر ارزش زمین، نامناسب بودن س

و اطالعاات   باا توجاه باه علال عماده تخریاب در ایاران        [6] "کمبود ماندگاری در بخش های مختلف غیر سازه ای ساختمان.

 حاصل این مطالعات را می توان به ایران تعمیم داد.  ،میدانی

اما  زمین از حیطه بحث معماری خارج است.در میان عوامل موثر بر نارسایی زودهنگام ساختمان، موضوع تغییر ارزش 

ساختمان، آن را در سه بخش طراحی، دوره اجرا و دوره بهره در  زودرس و کمبود ماندگاری بروز نارساییجهت ارزیابی علل 

 ان در ایران خواهیم پرداخت. برداری بررسی کرده، به بیان راهکارهایی برای ارتقای کیفیت ساختم

 

 ساختمان طراحی دوره -1
در علم پزشکی توجه دانشمندان به پیشگیری از بیماری بیش از درمان معطوف شده است و آنها معتقدند که حتی المقدور 

بارای افازایش   باید از ابتال به بیماری جلوگیری نمود تا درمان به حداقل برسد. این دیدگاه در مورد ساختمان نیز صادق اسات.  

سااختارهای طبیعای   چرا کاه   نظر را پیش از شروع طراحی ساختمان داشته باشیم. عمر ساختمان ، باید پیش بینی عمر مورد

ولی این ویژگی در ساختمان مای بایاد در ابتادا و     .برای ادامه حیات قادر به نگهداری از خود توسط سیستمی هوشمند هستند

 ن بسیار وابسته است.توسط طراح به آن داده شود . به عبارت دیگر مانایی ساختمان به مرحله طراحی ساختما

در حاوزه سااخت و   اماروزه،  همچنین اثر تصمیمات دوران طراحی بر کنش میان ساختمان و محیط، تاثیری حیاتی اسات.  

ساز پایدار ، فعاالن ساختمان به تخمین و ارزیابی تصامیمات دوران طراحای بار تااثیرات زیسات محیطای سااختمان در دوره        

ی از طاول عمار مفیاد    نیازمناد تخمینا  و  باوده  معاروف  10«ارزیابی دوره زنادگی  » وند به زندگی ساختمان می پردازند. این ر

و گااهی قارن هاای پایش      ) برای دهه ها گذاری هایی طوالنی مدت هستند که ساختمان ها سرمایهاز آنجا  " ساختمان است:

                                                           
10

 life cycle assessment (LCA) 
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کاه عملکارد سااختمان را در چرخاه      اسات  این مهام بسنجیم.  "تاثیر در طوالنی مدت "، مهم است ارزش آنها را ازجنبه ( رو

 [8] ".باشد جامع و یکپارچه گذاری سرمایه ارزیابی روش و عمرش بشناسیم 

برای آنکه ساختمان بتواند به حیاتی طوالنی مدت دست یافته، عملکرد رضایت بخشی داشته باشد، رعایات اصاول زیار در    

 طراحی آن ضروری است: 

 

 انعطاف پذیری عملکردی ساختمان   1-1

عنایت به ضرورت پیش بینی عمر دراز مدت برای ساختمان، الزم است نیازهای طوالنی مدت ساختمان و بهره برداران  با

در عملکرد و عمر طوالنی مدت ادامه حیات ساختمان است.  امنامکان ایجاد تغییر، ض متفاوت آن در نظر گرفته شوند.

و نیازهای بهره برداران متفاوت، ساختمان باید قابلیت تغییر عملکرد، و  ساختمان باید در نظر داشت با توجه به تغییرات زمانه

 انعطاف پذیری الزم برای پاسخگویی به نیازهای مختلف کاربران را داشته باشد.

 اگر عملکرد کلی ساختمان را در موارد ذیل خالصه کنیم: 

 رضایت کاربر -

 انعطاف پذیری در سازمان دهی فضایی -

 رش تکنولوژیانعطاف پذیری در پذی -

  بهره وری از انرژی و محیط -

احتمال تغییر بهره برداران،  ،ساختمان باید در تمام طول عمر خود نیازها را برطرف سازد. با توجه به اینکه عمر طوالنی

ن تغییر وظایف کاری و تغییر تجهیزات و وسایل کاری را افزایش می دهد، مدلل می گردد باب وسیعی از نیازمندی ها با ای

 تغییرات گشوده خواهد شد که باید در بررسی ها مورد توجه قرار داد. مثال های ذیل، در تفهیم مطلب موثر است:

مناسب است در طراحی به امکان تغییر فضاهای داخلی، همین طور امکان تغییر محل بازشوها متناسب با کاربری  -

باربر بوده و جنس تیغه های داخلی امکان تغییرات با حداقل  های مختلف پیش بینی شود. از این جهت بهتر است دیوارها غیر

 تخریب را فراهم کند.

از جهت  -ایجاد فضاهای جدید و نیز تغییر مشخصات فضاهای موجود  تغییر وظایف و نیاز بهره برداران ممکن است -

 امکان این تغییرات را فراهم سازد.را الزم سازد. لذا مناسب است که تیغه های داخلی از جنسی باشد که   -سطح و نور و ...

الزم است دسترسی های عمودی بنا نیازهای طوالنی مدت ساختمان را تامین کند. راه پله های باریک و بدون فضای  -

میانی، همین طور عدم امکان تعبیه آسانسور می تواند گستره کاربری های ممکن ساختمان را محدود کرده، نیاز سالیق متنوع 

 د.را پوشش نده

توضیح اینکه عمر طوالنی عمر طراحی، بر چگونگی طراحی سازه و ضرایب مورد استفاده در محاسبات نیز موثر خواهد بود. 

تنوع تاثیرات قرار بگیرد. همچنین احتمال بروز خطرات  موجب می گردد ساختمان در معرض عوامل تاثیرگذار متعدد و

نیازهایی را دیکته می نماید که توجه به آنها در مقوله کیفیت ضروری است. مختلف برای ساختمان افزایش یابد که این هرسه 

 گردد: هایی در این مورد مطرح می ذیل مثال در

نتیجه مبنای طراحی سازه در برابر  در ساختمان طوالنی تر باشد، خطر احتمالی زلزله بزرگتر خواهد بود و هرچه عمر -

 زلزله افزایش خواهد یافت.

 پیش گیرانه را ضروری تر می کند. ساختمان بحرانی تر می گردد و این تدابیر با افزایش عمر مساله حریق نیز -

افزایش عمر ساختمان تعداد دفعاتی که ساختمان در معرض عوامل مخرب قرار می گیرد را افزایش می دهد که این  -

 [9نیز بایستی در طراحی مورد توجه قرار گیرد. ]

ایجاد  "ان، جهت همسازی با نیازهای طوالنی مدت ساختمان، ضروری است. وجود امکان تقویت سازه ساختم -

 [9] " فضاهای جدید و نیز تغییر مشخصات فضاهای موجود، اتخاذ تدابیری را در بارگذاری ها جهت طراحی ضروری می سازد.
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 توجه به زمینه اجرایی طرح  2-1

تدا دیده و سنجیده شده باشد، به مراتب بیش  از دقیق آن از اب یک طراحی ساده معماری که قابلیت اجرای خوب و

خواسته بهره برداران را پوشش خواهد داد.  ،شودنمی اجرا  درستیکه به علل مختلف به  ،پیچیده و غیر واقعیطراحی های 

گرفته  ه ای باشد که ضمانت اجرایی داشته، امکان ساخت مطابق با نقشه ها و جزئیات اجرایی را در نظرطراحی باید به گون

 قابلیت های گروه سازنده، تخمین امکانات موجود، در نظر گرفتن بودجه و ...  کمک می کند طرح عملیاتی بوده و ازباشد. 

 از این لحاظ باید:نارسایی های زمان اجرا کاسته شود. 

 درطرح به مساله وضعیت بازار و چگونگی تهیه مصالح توجه شده باشد.  -

 در بازار را رعایت کرده باشد. طرح ویژگی های مصالح موجود -

 روش های اجرا در طراحی مورد توجه قرار گرفته باشد. -

 توجه قرار داده باشد. نیز مورد اجرا باید نیازهای اقتصادی سازندگان را طرح و -

نی برای تحقق چنین مفهوم کل نگرانه ای باید با لحاظ کردن داده های کمی و کیفی، طراحی معماری را در این زمینه غ

 نمود. 

 

 مواد و مصالح صحیح انتخاب   3-1

صحیح مصالح و استفاده مناسب آنها نقش بسزایی در تامین سالمت و عمر ساختمان دارند. انتخاب مصالح آزموده انتخاب 

در زمینه عمر مفید کم شده و دارای استانداردهای معتبر جهانی می تواند از نارسایی زودهنگام ساختمان پیشگیری کند. 

بیشتر به نامرغوب بودن کیفیت مصالح اشاره می شود، اما نمی توان علت اصلی گرچه  ،مان های مسکونی در ایرانساخت

از نظر نوع  ،. گو اینکه در ساختمان های مشابهیا هنگام رخداد زلزله را ضعف مصالح دانست تخریب های گسترده در شهر و

 طقه حضور ساختمان، عملکردها متفاوت است.مصالح مصرفی، در سایر کشورها و یا حتی در همان من

امروزه به جز موارد محدودی که کیفیت مصالح انتخابی ممکن است زیر حد استاندارد باشد در بیشتر موارد اشتباه  

هنگام  نحوه استفاده از مواد و مصالح، عدم توجه به شروط همجواری این مواد با سایر مصالح و کمبود مهارت در طراحان در

نه تنها از مصالح سنتی به شیوه غیر سنتی استفاده  چرا کهساختمان می شود.  ودهنگام درهای ز آنها باعث بروز کاستی نصب

ه رفتار و می شود بلکه معماران هر روز با مصالح و تکنیک های ساختمان سازی جدیدی روبرو می شوند که دانش کمی دربار

ا خصوصیات کامال متفاوت، از حیث ضرایب انبساط و انقباض، طول عمر و دوام به کارگیری مصالح ب ویژگی های آنها دارند.

توجه به  همچنین سازگاری با شرایط اقلیمی مورد نظر، باعث فرسودگی و تخریب زودهنگام ساختمان می شود. محصول،

 چگونگی قرارگیری مصالح در مجاورت هم در عمر مصالح و ساختمان تاثیرگذار است.

یا عدم توجه به دوام نسبی مورد قبول بر روی عملکرد  ناهمگون مواد و شیوه های نصب آنها و ناسب وانتخاب نام "

ساختمان اثر جدی می گذارد. زمانی که مواد با طول عمرهای غیر همگون و نامتناسب کنار هم قرار می گیرند، عمر سیستم 

عمر جزء پر دوام. در این صورت بهتر آن است که اجزاء در  2عمر جزء کم دوام و  1در دو بازه زمانی متفاوت قرار می گیرد:

کنار هم به گونه ای نصب شوند که در صورت تخریب اجزاء کم دوام، کاربران به آسانی قادر به تعویض آنها باشند. بدین لحاظ 

 [10] "اجزای کم دوام می باید مورد بازدید مداوم قرار داشته باشد. 

ساس تجربه، آزمایش و یا دستورالعمل های موجود تعیین می شود. عمر خدمت دهی و سرویس دوام اجزای کنار هم ، برا

دهی واقعی اجزا و عناصر بنا بستگی به مواد، محیط قرارگیری آن و نحوه طراحی و روند ساخت دارد. بنابراین وابستگی اجزا به 

 با دوام مناسب موارد زیر باید در نظرگرفته شوند: یکدیگر در دوام و مانایی سیستم بسیار اهمیت دارد. در انتخاب ماده

 نوع کاربری : موقت ، دائم

 شرایط کاربر: سن، فرهنگ، استطاعت مالی

 شرایط محیطی : اقلیم، همجواری ها
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 [10]موقعیت قرارگیری: درمعرض دید بودن،پنهان بودن  

است، ساازگار باا   معماری پایدار  ، ضمن آنکه مستقیما در خدمتامکان تامین مصالح مورد نیاز، از نزدیکی سایت مورد نظر

مصاالح  امکان بازگشات آساان    پایدار ،طراحی یکی دیگر از موارد مهم در  محیط ساختمان بوده و دوام مناسبی خواهد داشت.

گردد به معناای کاساتن   مورد استفاده به طبیعت است. استفاده از مصالحی که امکان بازیافت داشته یا به سادگی به طبیعت باز

مبارزه با نخاله های ساختمانی مستقیما مربوط می شود به امکان جداسازی، استفاده مجادد یاا    .از نخاله های ساختمانی است

 بازیافت سازه، اجزاء و مصالح با حداقل مصرف مصالح و انرژی.

 

 و صنعتی سازی طراحی مدوالر 4-1

بازیافت و کنترل دقیق فرایند ساخت، استفاده از سازه های سبک تر، مقاوم  صرفه جویی در مصرف مصالح، انرژی، امکان

تر و بادوام تر، تعمیر و نگهداری آسان تر از ویژگی های شاخص استفاده از سیستم های تولید صنعتی هستند. طراحی 

از مزایای طراحی د. به افزایش کیفیت ساختمان کمک می کن فراهم شود،پیش ساختگی آن  امکانساختمان به نوعی که 

سیستم های ساخت و ساز مسکن با هدف  ،می توان به روش های صنعتی تولید مسکن اشاره کرد. در سال های اخیر الر،مدو

سازگاری بیشتر با محیط زیست، کاهش هزینه ها و زمان ساخت و نصب، افزایش دوام و ایمنی و استفاده از مصالح جدید در 

 طراحی مدوالرو سیستم های قاب فلزی است.  3Dمهم ترین انواع این سیستم ها سیستم های ساختمان رواج یافته است. 

استفاده از روش های صنعتی در ساخت می امکان اجرای صنعتی را فراهم آورده و همزمان هدررفت مصالح را کاهش می دهد. 

 تمان کمک کند.افزایش عمر ساخ در پی آنو ،تواند به کاهش مصرف مصالح و کیفیت باالی ساخت

به ارمغان را  عملکردی ساختمانبه عدم دور ریخت مصالح کمک می کند و انعطاف پذیری  استفاده از مدول در طراحی

بلکه هدف  ؛به معنای عدم انعطاف و یا طراحی یکنواخت نیست ،رسیدن به پیش ساختگی طراحی مدوالر برای ورد.آمی 

د عبارت است از تنظیم ابعاد در ساختمان به منظور تقلیل تنوع ابعاماهنگی ه" تطبیق طراحی بر هندسه ای هماهنگ است.

عددی و بعدی قطعات ساختمان و امکان قرار گرفتن آنها در کنار یکدیگر بدون اینکه نیازی به اندازه در آوردن در محل کارگاه 

 11اندازه استانداردیک ربی از خود ساختمان مض شود که ابعاد تمام قطعات و هماهنگی زمانی حاصل می باشد. این

 [11]"باشد.

سیدن به طراحی مدوالر بر امروزه باتوجه به نیاز مضاعف به طراحی و اجرای صحیح و متناسب فضاهای مسکونی ایران ر

ایجاد "ه در تاریخ و فرهنگ خود داشتیم جهت سریع سازی، خشک سازی و مقاوم سازی ضروری به نظر می رسد. اساس آنچ

رنجی متناسب با سازه و سرانه ساختمان مورد نظر در رسیدن به ابعاد دقیق مدول و شبکه مدوالر، راهنمای یک شبکه شط

شته بر توجه به نظام پیمون در معماری گذ مناسبی است. ابعاد پیشنهادی برای مدول طراحی ساختمان مسکونی در ایران با

می توان مدول سازه  5.4با مضارب این عدد به عنوان مثال  متر می باشد. قابل ذکر است که 1.8اساس مکعبی به ابعاد 

به صورت همزمان شبکه سازه  توان از ابتدا و با ایجاد یک شبکه طراحی میمبلمان را ایجاد نمود.  منطبق بر طراحی معماری و

اجرای سازه بتنی یا  تغییرات در سازه منطبق با معماری و به عکس وجود دارد. را تعریف نمود. در این حالت ایجاد طرح

 [11] "تواند عامل مهمی در ایجاد تغییرات در اندازه شبکه طراحی باشد. فوالدی نیز می

 

 مرحله اجرا -2

 
 و اجرا  طراحیارتباط   1-2

                                                           
11

 basic modul 
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برخی  آگاهانه انجام دادن درست و با توجه به اهمیتی که عملیات صحیح ساختمانی در افزایش عمر مفید آن دارد و

را می  لزوم خود ،د، تحقیق در مورد نحوه صحیح ساختی ساختمان به طور قابل توجهی بیفزاییاند بر کارفعالیت ها می توا

در روند شکل گیری ساختمان های ساخته شده و در حال ساخت آسیب شناسی هر یک از مراحل یاد شده به نوبه  نمایاند.

رحله اجرا و آسیب های بسیاری که بر اثر اشتباه ها و بی خود از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. با توجه به اهمیت ویژه م

 به بخشی از این صورت از آسیب شناسی ساختمان می پردازیم. توجهی ها و .... بر ساختمان وارد می شود،

گانه، به نظر می رسد )گرچه این قوانین بدون 21با تدوین قوانین مربوط به ساختمان سازی و الزامی بودن اجرای مباحث 

در زلزله های مبنای قص نیستند ( باید تمام ساختمان های ساخته شده پس از الزام این قوانین از ایمنی الزم برخوردار بوده، ن

طرح آسیب جدی نبینند. البته همان طور که در زمان طراحی هم پیش بینی  می شود، بروز حدی از آسیب و تخریب در 

زه در روند طراحی سازه قسمت هایی را به عنوان فیوز و مناطق در معرض آسیب ساختمان ها قابل قبول است. می دانیم امرو

در زمان آسیب به ساختمان  بنابراین،ساختمان را به حداقل برسانند. حیاتی پیش بینی می کنند تا آسیب به قسمت های 

های پیش بینی نشده و غیر قابل  و پس از آن نیاز به بازسازی غیر قابل اجتناب است. اما بروز تخریببوده طبیعی  ،سوانح

می انجامد، نشان می دهد که در مراحل  انسان هاغالبا به از دست دادن جان  قبول و در مواردی تخریب کامل بنا، که متاسفانه

طراحی، محاسبات، اجرا و نظارت هر یک  بی تردید نقص در برنامه ریزی، نقص هایی وجود دارد.در کشور ما ساختمان سازی 

نقش داشته باشند. اما مرحله اجرا و نظارت برآن، به دلیل آنکه در قیاس با مراحل  بروز این حوادثوبه خود می توانند در به ن

دیگر، دخالت افراد غیر متخصص با فراوانی بیشتری صورت می گیرد و ضعف ها و نارسایی ها نیز پوشیده می شوند اهمیتی 

  دوچندان می یابد.

با زلزله در ایران  شود ترین عاملی است که باعث می سازی، جدی ها و عدم رعایت آن در ساختمان داستاندار اعمال ناقص

در زلزله اخیر بم، با وجود استانداردهای کافی و وجود مصالح مدرن و با کیفیت، این عدم التزام عملی . همه چیز از هم بپاشد

اینکه نقشه های اجرایی و محاسبات "های ساختمانی شده است. به آئین نامه ها بوده است که موجب تخریب گسترده و آوار

ئولین امر ساختمان های جدید االحداث فروریخته تا چه میزان منطبق بر ضوابط بوده است امری است که می باید توسط مس

ر ذکر کند و ممتد سانتی مت 60د که نقشه ای اجرایی فاصله خاموت را بیش از رسمیان به نظر نمی  پیگیری شود. اما در این

 که –بدین ترتیب باید به نقش درخور توجه و انکارناپذیر اجرا و نظارت  الزم نشمارد. را (بودن آرماتورها ) و اصوال حضور آنها

 [ 12] ".کرد توجه – است بوده کمرنگ بسیار
 

 
 جدایی آجرها از دیوار هنگام ریزش؛ -3 شکل 

 ده از مالت نامناسب و استفاده نامناسب از مالتناشی از عدم زنجابی کردن آجرها و استفا

 1382زلزله بم، 
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 1382ساختمان اسکلت فوالدی، فاقد سیستم مهاربندی جانبی؛ زلزله بم ،  -4 شکل 

 

مسلما برای افزایش توجه به نحوه اجرای ساختمان نظارت دقیق اهمیت ویژه ای دارد و متولیان امر باید با التزام به تعهد 

خود، راه را بر بروز مجدد تخریب های این چنینی بگیرند. همین طور تدوین قوانین سختگیرانه تر برای متخلفین مهندسی 

 چاره ای گریزناپذیر است.

حاصل  "در این میان باز هم باید به نقش طراحی و پیش بینی های الزم برای جلوگیری از بروز این حوادث تاکید شود.  

دیدها و گزارش ها بیانگرآن است که حفاظت در مقابل زلزله در صورتی کارایی الزم را خواهد داشت تجربه ناشی از سفرها، باز

که پیشتر و هنگام شکل گیری ایده های اولیه در نظر گرفته شوند و ضمن استفاده و رعایت آئین نامه های مقاوم سازی در 

 [13] "دواری توجه شود.گی حفاظت ابرابر زلزله در طراحی، به کیفیت خوب اجرا و نظارت و نیز چگون

این پیش ساخته سازی و تولید صنعتی ساختمان است.  ، پیش گرفتن رویهیکی از راه های افزایش کیفیت ساخت و ساز 

شیوه ساخت، به علت آنکه حجم عملیات در کارگاه را به حداقل می رساند و استانداردسازی در تولید قطعات را به همراه دارد 

ضمن کاهش  ،به شیوه نورد سردش کیفیت ساختمان سازی می شود. همین طور استفاده از روش های ساخت سبب افزای

طی چند دهه گذشته، تالش هایی جهت  کاهش وزن آن، حداقل تولید نخاله های ساختمانی را دارد.و  مصالح مصرفی در بنا

فناوری کشورهای توسعه یافته صورت گرفته که تا  پیشبرد صنعت ساختمان در ایران، از قبیل تولید صنعتی و یا واردات

اوری بسیار مدرن به صورت ناگهانی، برای جوامع در حال توسعه مانند ایران، حدودی بی نتیجه مانده است. چرا که ورود فن

سازگاری  نمی تواند مناسب باشد و این نکته باید در نظر گرفته شود که خطرات ورود فناوری های جدید بدون امکان سنجی و

  آشکار و واضح است. ،به دلیل شکست های گذشته ساختمان های صنعتی ،آن با سیستم های رایج در ایران

در ایران این مساله که راه حل نهایی برای جبران کمبود مسکن یک روش کامال پیشرفته و صنعتی ساختمانی است، بسیار 

رایج، ناآشنا و ناسازگار هم می باشد، نمی تواند به سرعت و با یک گفته شده است. یک روش پیشرفته وارداتی که با شرایط 

و هم  هم در مرحله طراحی ،تولید به روش صنعتی نیاز به نیروی متخصصتوسعه ناگهانی خود را با صنعت موجود وفق دهد. 

هوشمندانه می دهند که  جهنتیدر صورتی پاسخگوی نیازهای ساختمان هستند و کیفیت مورد انتظار را و  د؛در مرحله اجرا دار

 و با تسلط کامل طراحی و اجرا شوند.

 

 ت جزئیاتیاهم   1-2

طراحی دیتیل ها در ساختمان بسیار مهم هستند. مثال های فراوانی از اهمیت طراحی دیتیل در ساختمان های معماران 

افتادن پایداری ساختمان  خطرحساس موجب به  دقت جزئیات در نقاط کلیدی و می توان یافت. طراحی نادرست و کممشهور 

رده هستند برای این ساختمان ها یا نیازمند نگهداری گست می شود. ز ساختمانا استفاده مطلوب عدم برابر شرایط جوی ودر 

 یا به علت هزینه های باالی نگهداری تخریب می شوند. را از دست ندهند و اینکه ظاهر و نما

اسکلت و پرداخت و نازک کاری اعضای سازه ای و اتصاالت بین  ف کردن فرم وطراحی جزئیات سازه ای، به مفهوم تعری

آنها شناخته می شود. طراحی جزئیات سازه ای، به عنوان یک فرایند طراحی، شامل طراحی مقطع، نیمرخ نما و اتصاالت 



Page 11 of 13 
 

 است. طراحی جزئیات پس ازاعضای سازه ای به منظور نیل به ملزومات مهندسی سازه، نظیر پایداری مقاومت و سختی الزم 

 انتخاب فرم سازه ای در طرح آغاز می شود.

 شود و این تغییرات ناگهانی شرایط جوی و یا حتی شرایط عادی آب و هوا به تدریج باعث خرابی فیزیکی ساختمان  می

حتی استفاده عادی از  ساختمان و شده بیروننشرایط کنترل  تعمیرات و بازسازی ها را به همراه می آورد. حجم باالیی از

به تغییر  منجر غالباو بازسازی گسترده،  نیاز به تعمیرساختمان به تدریج موجب تخریب یا فرسودگی آن می شوند. در نتیجه 

جزئیات  طراحی یداین موارد با رساند. برای اجتناب از آسیب می ولیهطراحی ا که به طور معمول به د شدنمای ساختمان خواه

 همین طور با شناخت بهتر طبیعت و رفتاراعمال حساسیت بیشتر انجام داد. با  را دقیق تر ولت ساختمان نقاط حساس اسک

  کمک کرد. مصرفآنها، می توان به عملکرد بهتر ساختمان در طول دوره از مصالح و محل صحیح استفاده 

 بسیاری راهکارهای دیگر جهت مقاوم و بام، شیروانی، غالمگرد ها، از پیش آمدگی های لبه طراحان قدیمی ساختمان "

دیتیل های سنتی همان مقدار که عملکردی بودند جنبه زیبایی  دربرابر شرایط جوی استفاده می کردند. ساختمانسازی 

عوامل جوی، محافظت از بازشوها،  شناسی نیز داشتند. چنین راهکارهایی منجر به محافظت سطح دیوارها در برابر رطوبت و

تکنیک های  و ها با گسترش انواع متریال آمده در سطح دیوارها و... می شدند. های به وجود نمایش ترک جلوگیری از

میشه با جانشین های مناسبی ه ابزارهای سنتی محافظت از ساختمان ها به طور گسترده ای کنار زده شدند و، ساختمانی

تخریب زودهنگام  گسترده و یا وجود آمد که تعمیرات به بنابراین مشکالت متعددی در ساختمانهای مدرن نشدند. تعویض

در نظر گرفتن همه عوامل، حتی طراحی جزئیات عایق صدا می تواند به کاهش هزینه   [13] "ساختمان را به همراه داشت.

 های دوران نگهداری کمک کند. 

 حل راه نمی شوند، پس تلقیمعاصر مطلوب  احی جزئیات برای فرم های ساختمان سازیرهای سنتی در ط اگر راه حل

ساختمان می شوند  فرسودگی و تخریب ثاعبنیروهای طبیعت که ، و مشکالت پابرجا هستند جست، چرا که های جدیدی باید

 بود. خواهند ما با همواره

 

 ( ) تعمیر و بهسازی ساختمان دوره نگهداری ساختمان -3
در طی زمان   ود. ساختمان نیز از این امر مستثنی نیست وش همه چیز در این جهان بر اثر گذر زمان دچار فرسودگی می

ساختمان در مقابله با عوامل گوناگون جوی و محیطی به  .دهد شود و طراوت، جذابیت و کارآیی خود را از دست می فرسوده می

نی نیز عمر تعیین شده تدریج قابلیت و کیفیت ابتدایی خود را از دست می دهد. مانند سایر هر آنچه می بینیم، مصالح ساختما

فروپایگی ساختمان لزوما به علت استفاده ناکارآمد نیست، البته و محدودی دارند و با گذشت زمان دچار فرسودگی می شوند. 

گاه اتفاق می افتد که ساختمانی در اثر متروک شدن و عدم استفاده در یک بازه زمانی طوالنی مدت، کارایی خود را از دست 

احتمال تقلیل قابلیت های ساختمان در اثر عوامل و حوادث طبیعی را نیز نباید  ابق الزم با زمان کنونی را ندارد.می دهد، یا تط

 از نظر دور داشت.

برای افزایش عمر مفید اقتصادی ساختمان ها  تعمیر منظم است. بسته به نگهداری و حیات مفید فنی ساختمانبنابراین 

 و حذف و تعویض تیغه های جداگر و دیوارهای غیر باربر کوشش های موفقی به عمل آمده ونیز از دیر باز با جابجا کردن 

امروزه با جهت گیری به سوی ساختمان های پیش ساخته قابل پیاده کردن , قدمی بسیار پر اهمیت در جلوگیری از تخریب 

طور کلی با در نظر گرفتن تبعات تخریب و  ساختمانها به دلیل خاتمه یافتن عمر مفید اقتصادی آنها برداشته شده است. به

ها می توان به عنوان یک اصل کلی پذیرفت که این راه حل باید آخرین راه حل تلقی شده و وقتی در پیش  بازسازی ساختمان

 جوابگوی نیازها نباشند.  ود که راه حل های دیگر کارساز وگرفته ش

ت تلقی می شود. زیرا ریختن نخاله حاصل از تخریب هر یک ضرورنیز  مساله بهسازی از لحاظ حفظ محیط زیست

، به محیط زیست ساختمان و برداشتن مصالح از منابع محدود کره خاکی ما برای ساختن ساختمانی به جای آنچه تخریب شده
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م مصالح با اقدام به بهسازی می توان ساختمان های تخریبی و در نتیجه حجم نخاله حاصل از تخریب و حج آسیب می رساند.

 یب به حفظ محیط زیست کمک نمود.الزم برای بازسازی و نوسازی را کاست و به این ترت

گرچه بهسازی و بازسازی برای افزایش عمر ساختمان، یک ضرورت است و نمی توان از آن به کلی احتراز کرد، اما باید در 

ی و تولید نخاله خواهد بود. لذا باید تالش نمود تا نظر داشت بهسازی، خود مستلزم صرف هزینه، استفاده از مصالح ساختمان

نیاز به بهسازی کم گردد. همان طور که گفته شد انجام این مهم باید از لحظه شروع طراحی مد نظر باشد و کوشش به عمل 

ام اصالحات تا حد آید تا با آینده نگری و طراحی و اجرای اصولی و هدفمند، از نیاز به ترمیم و تعمیر پیشگیری شده، لزوم انج

 ممکن کاهش یابد.

وظیفه معمار یا طراح نیست و این جنبه ممکن است در پروسه طراحی نادیده ساختمان نگهداشت باید در نظر داشت 

منجر شود که  ساختمانیتواند به  می ،گرفته شود. وقتی تصمیمات طراحی بدون در نظر گرفتن نگهداشت گرفته می شوند

 :به عنوان مثال ممکن است. است و یا در مواقع اضطراری به خوبی عمل نمی کندی برای نگهداری نیازمند هزینه بیشتر

یا به شته، که امکان نظافت آنها وجود ندا شوندپنجره های نما بگونه ای در نظر گرفته امکان نظافت نما نباشد. مثال  -

 . باشدسختی ممکن 

در نظیر امکان حضور آمبوالنس  ی در نظر گرفته نشده باشد؛حل طراحبه ساختمان در مرا امکان دسترسی اورژانس -

 به ساختمان آتش نشانی آالتیا دسترسی ماشین نزدیکی ساختمان 

 چگونگی حمل اثاثیه به داخل ساختمان در نظر گرفته نشده باشد. -

. به ی شودبه درستی انجام نشده باشد مشکالت مضاعف م تاسیساتمعماری و طراحی هماهنگی میان در صورتی که 

 عنوان مثال:

که فضای کافی برای استفاده از نردبان یا نصب صحیح وجود  شده باشد تهویه مطبوع در جایی پیش بینیواحد  -

  نداشته باشد. نتیجه اینکه واحد به درستی نگهداری نخواهد شد و یا باید دوباره جانمایی شود. 

زایش بهره وری و عمر آن محسوب می شود، نیاز به سرکشی و از آنجا که بهسازی برای هر ساختمان یک ضرورت جهت اف

طی این بازرسی ها، با توجه به این  و باید امکان آن را فراهم نمود. اختمان اهمیت خود را نشان می دهدبازرسی ادواری س

ملیات ترمیم و بهسازی، نکته که همیشه پیشگیری موثرتر از درمان است، برای جلوگیری از بروز نارسائی ها و تقلیل نیاز به ع

جلوگیری از خرابی پیش رونده، هم چنین استفاده از روش های روز در بهسازی ساختمان،  به پیشگیری متوسل می شوند.

 بهره وری مطلوب ساختمان در این دوره خواهند بود.           و ضامن طول عمر کافی و کیفیت

 

 نتیجه گیری -4
ا کیفیت ساخت منازل مسکونی، بر کسی پوشیده نیسات. میازان تخریاب هاای     لزوم افزایش کیفیت ساخت وساز، خصوص

بین المللی بوده و از مصالح و منابع به صورت ناکارآمدی استفاده مای  متوسط خود خواسته و ناخواسته در ایران بسیار باالتر از 

این مقاله در پی ارائه  صورت تئوریست. عمر سرویس دهی بیشتر ساختمان ها در واقع بسیار کمتر از عمر حداکثر آنها بهشود. 

راهکارهایی برای افزایش طول عمر ساختمان ها در ایران است. افزایش عمر مفید و بهره وری ساختمان یکی از اقادامات اولیاه   

مانی در مسیر معماری پایدار و دستیابی به توسعه پایدار است. نیاز به توضیح نیست که چنانچه مدت و کیفیت بهره وری ساخت

افزایش یابد، در استفاده از مصالح و انرژی صرفه جویی شده، به حفظ منابع طبیعی و سرمایه ملی کماک شاایان تاوجهی مای     

هرچه کیفیت ساخت وساز بهتر باشد ، طول عمر ساختمان بیشتر بوده و از این طریق میزان هادر رفات مصاالح، هماین     شود. 

نتیجه این تحقیق در زمینه ساخت و ساز پایادار ساواالت    یرات کاهش خواهد یافت.طور میزان هزینه های ناشی از نیاز به تعم

جالبی ایجاد می کند و تمرکز بحث را از ماندگاری مصالح به انعطاف پذیری طراحی برای تامین تغییرات آینده، ساختار شاکنی  

 و پیش بینی دقیق تر از طول عمر در محاسبات تخمین چرخه حیات منتقل می کند.
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انجام گام های زیر می تواند به تغییر و بهسازی روند ساخت و هت جلوگیری از ادامه این روند و کمک به اقتصاد کشور، ج

 ساز کمک کند: 

 ساختمان مطلوب طول عمر  نسبت بهجامعه معماران و مهندسان تغییر نگرش  -

 عمر پیش بینی شده شکل گیری مراحل طراحی متناسب با طول  -

 طوالنی مدت ساختمان از ابتدای شروع طراحی توجه به نیازهای -

 ضوابط طراحی متناسب با شرایط محیط و عملکرد مورد نظر ساختمان انتخاب شوند -

 طراحی انعطاف پذیر ساختمان برای پوشش نیازهای احتمالی آینده  -

 سازی استفاده از طراحی مدوالر به عنوان زمینه ساز صنعتی -

 در زمان طراحی در نظر گرفتن نحوه اجرای ساختمان -

 توجه به مراحل اجرایی طرح:  -

 ی متناسب با نقشه های ارائه شده اجرا                                  

 تناسب با محل و بومی شدهاستفاده از سیستم ها و جزئیات م                                  

 را نظارت دقیق بر مراحل اج                                  

 در طراحیاستفاده از مصالح همجوار متناسب  -

 مرتب بنا  تعمیر نگهداری و -

 استفاده از امکانات جدید در بهسازی ساختمان های موجود -
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