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 هاي نمونهبررسي صنعتي سازي ساختمان با استفاده از سيستم هاي قاب سبك فوالدي ( 

  )موردي 

  3روناك پسنديده، 2، طيبه مرادي1عليرضا پنجستوني

  دانشگاه ازاد اسالمي واحد ايالم.                             –دكتري سازه1
 .                       واحد ايالم دانشگاه ازاد اسالمي-دانشجوي كارشناسي ارشد معماري2

      دانشگاه ازاد اسالمي واحد ايالم.- دانشجوي كارشناسي ارشد معماري 3

  

        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

، دسـت انـدر كـاران ايـن مقولـه را نـاگزير بـه        1404افزايش نياز به مسكن در ساليان اخير و نگرش آن در چشم انداز توسـعه  

حركت به سوي صنعتي شدن به پيشرفت هم زمان تمام صـنايع نيـاز   وده است . استفاده از سيستم صنعتي سازي ساختمان نم

LSF   دارد در اين ميان صنعت ساختمان بعنوان يك صنعت كهن كه هر سال مبالغ هنگفتي از سرمايه هاي ملـي در آن هزينـه

و مسـكن وجـود دارد. تنهـا     مي شود و در تجربه جهاني نشان داده است در زمانهايي كه نياز به ساخت تعداد زيادي سـاختمان 

انبوه سازي به شيوه هاي صنعتي با هدف گذاري برنامه ريزي مديريت و رشد هماهنگ صنايع وابسـته ميسـر اسـت . صـنعتي     

شدن فرآيندي نسبتاً زمان بر است كه نياز به تفكر مهندسي فرهنگي دراز مـدت دارد و سياسـتي اسـت كـه همـه بايـد بـراي        

 ماشـيني  و است شده بشر زندگي دگرگوني باعث صنعت توسعه و نوين هاي آوري فن معرفي ند.گسترش آن همواره تالش كن

مروزه براي حل كمبود مسكن با توجه به رشد جمعيـت  ا . است گذاشته بسزايي تاثير انسان زندگي مختلف هاي جنبه بر شدن

فناوريهاي نوين در كشورهاي مختلف شـكل گرفتـه   و نيز با هدف توسعه پايدار و اهميت مسائل زيست محيطي، سيستم  ها و 

صنعتي سازي ساختمان با استفاده از سيسـتم  . در اين نوشتار يكي از اين سيستم هاي  تا به نوعي پاسخگوي مسائل فوق باشد

  . با توجه به بررسي نمونه هايي مورد بحث قرار مي گيرد LSF)قاب سبك فوالدي (
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  سرعت اجرا قاب سبك فوالدي ،  ، سبك سازي  سيستم صنعتي سازي ، : كلمات كليديكلمات كليديكلمات كليديكلمات كليدي

  مقدمه 

 عرضه عدم و سو كي از ينيشهرنش توسعه تينها در و شهرها به مهاجرت ت،يجمع رشد از يناش مسكن تقاضاي شيافزا

 را ساختمان سازي يصنعت از استفاده گر،يد سوي از وساز ساخت يسنت هاي روش ناكارآمدي هب توجه با مسكن متناسب

 اساس بر كه سازي صنعتي منطق به توجه با) . 1389(حسينعلي پور، حقيقي ،.است نموده ريناپذ اجتناب مختلف درجوامع

 كه است بديهي ، باشد مي ساز و درساخت سرعت افزايش و كيفيت بهبود ، هزينه كاهش براي سنتي هاي شيوه از پرهيز

 انتخاب بر عالوه يعني .بود خواهد مسكن توليد فرآيند و ساختمان هاي بخش تمامي به مربوط قطعا سازي صنعتي مفهوم

 فرآيندي در نيز ... و ها پوشش نما، برقي، ، مكانيكي تاسيسات بايستي ، صنعتي شكل به ديوار و كف و اي سازه سيستم

 و زياد بسيار حجم در سازي انبوه به نياز جمعيت، روزافزون رشد در ساختمان ) .( صنعتي سازي .شوند توليد و تهيه صنعتي

 حتي و جديد محل در مجدد استفاده به منظور شده ساخته هاي ن ساختما و كارگاهي تجهيزات جابجايي زمان، حداقل در

 سريع نصب و قابليت جابجايي با سبك، صنعتي هاي ن ساختما ساخت سوي به را صنعت ساختمان مختلف، شهرهاي در

ايجاد  و است محسوس كامال ساختمان صنعتي توليد زمينه در به  پژوهش نياز فوق، مطالب به توجه با .دهد مي سوق

 نوشته اين ). در1389(اوليا ،تقديري ، قنبر زاده قمي ، است برخوردار بااليي اهميت از آن، ضعف نقاط رفع منظور به تدابيري

هاي  محدوديت و مزايا ي سازي، صنعت جايگاه به ساختمان، توليد صنعتي در مطرح هاي ش رو و مفاهيم به اشاره ضمن

 ساختما صنعتي سيستم ادامه در و شود مي ساختمان پرداخته صنعتي توليد امكان و سازي ن ساختما صنعتي هاي سيستم

 متغير ساكنان نياز به درخور ساختماني پاسخي سيستم اين كه نحوي به شود؛ مي مجدد استفاده قابليت با سازگار  و سازي ن

 كاربردي يا و در ساختمان ساختماني سيستم اجزاي و ساختار از اي عمده بخش يا و از تمامي مجدد استفاده و باشد داشته

  .باشد ميسر جديد

  نوع تحقيق

صنعتي سازي ساختمان با استفاده از قاب سبك فوالدي مورد بحث است كه در اين پژوهش ابتدا  نوشتار اين تحقيق در روش

ه شده است . به طور كلي دآور ونمونه هاي مورديبا تعاريفي از سيستم هاي قاب سبك فوالدي و صنعتي شدن ساختمان 

صنعتي سازي و سبك سازي ساختمان مي روش تحقيق مبتني بر مطالعات كتابخانه اي است كه براي شناسايي و در نهايت 

 ه تر كرده ايم .دباشد . با انتخاب نمونه هاي موردي اين بحث را گستر

  تعاريف-١

  سيستم صنعتي سازي ساختمان1- 1

 از و دارند سازگاري امكان آن، هاي بخش كه به نحوي شود ؛ مي توليد سيستم و طراحي قوانين شامل ساختماني سيستم

 وسيله به ساختماني سيستم گوناگون مونتاژ هاي ش رو و اجزا سازگاري .برد مي بهره مختلفي مونتاژ قابل و ساختماني اجزاي

   عبارت سيستم ساختماني واقع ، در  .آيد مي حاصل مفاصل و اتصاالت وسيله به و همچنين مجاز خطاي و ابعادي سيستم
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 تا ، شوند مي مونتاژ مختلف طرق به كه ساختماني اجزاي از اي يا مجموعه سازي ن ساختما براي سيستمي ايجاد از است

 بنا ساخت از خاصي نوع براي الزم هاي فعاليت وشامل تمامي )Sarja,1998 كنند (  ايجاد را مختلفي ساختماني هاي آرايش

 توليد براي مديريتي و مختلف تكنيكي هاي روش شامل سيستمي چنين  .باشد مي اجرايي هاي ش رو ها و تكنيك همراه به

 مي فعاليت يكديگر عناصر با اين كه باشد مي مرتبط عناصر از هاي مجموع عنوان به و معيني بوده هدف براي عناصر مونتاژ و

   (Warszawski,1999). آورند فراهم را ساختمان معين عملكرد تا كنند

  سبك سازي2- 1

 سبك هدف ترين اصلي.  رود مي شمار به زلزله وقوع زمان در ايمني زمينه در كاربردي مفاهيم از يكي سازي سبك امروزه

 سبك بايد هدف اين به رسيدن براي. است زلزله وقوع هنگام در ساختمان به وارده نيروي كاهش ، ها ساختمان در سازي

 وزن ، ايران در ها ساختمان اكثر در. شود لحاظ ساختمان يك اي سازه غير عناصر در هم و اي سازه عناصر در هم سازي

 يك اي سازه غير اجزاي به توجه سازي سبك براي بنابراين.  باشد مي بيشتر اي سازه عناصر وزن از اي سازه غير عناصر

       )15( .باشد مي اي سازه اجزا بخش از تر مهم دهند، مي تشكيل را بنا يك وزن از بيشتري قسمت معموال كه ساختمان

  )LSF(معرفي سازه سبك فوالدي 3- 1

يكي از سيستم ها و فناوري هـاي نـوين سـاختمان اسـت كـه       LSFسيستم ساختماني قاب هاي سبك فوالدي سرد نور شده 

طبقه) استفاده مي شود (حسينعلي پور ، حقيقي) . كه بصورت  5براي اجراي ساختمانهاي عمدتا كوتاه مرتبه و ميان مرتبه (تا 

) سـاخته  CFSاز مقاطع فوالدي در حالت سـرد (  LSFقطعات اصلي سيستم .  وندخشك و عمدتاً با اتصاالت پيچي بكار مي ر

متـر در كارخانجـات ذوب آهـن توليـد شـده و در كارخانجـات        5/1مي شود كه معموالً به صورت ورق هاي فوالدي در عـرض  

سـاختمانهاي كوتـاه   ايـن سيسـتم در    .مخصوص ديگري بصورت رولي و پرسي فرم داده شده تا به اشكال مورد نظـر در آينـد   

باربري ثقلي و جانبي را همزمان بعهده دارند اين قطعات داراي تنوع زياد در شكل و اندازه و سختي و مقاومت زيـاد نسـبت بـه    

 اي لـرزه  عملكـرد  و سـاخت  بـاالي  كيفيـت  و سـرعت  جمله از فراوان مزاياي دليل به lsfسيستم از استفاده .وزن مي باشند 

  ) .1392پنجستوني ، داور ، داور ،  (است يافته توجهي قابل رواج دنيا ازكشورهاي بسياري در اخير هاي سال در مناسب

  

  مزايا و محدوديت هاي قاب سبك فوالدي4-١

  مزايا4-1- 1

( قلعه نويي  - سرعت باالي ساخت - كاهش هزينه ساخت-بازگشت سرمايه - طول عمر باال و دوام بيشتر - كاهش مصرف فوالد

  ) .1393، اميري ، 

  معايب 4-2- 1

به نيروي كار متخصص و و آموزش   -در ابعاد دهانه ها محدوديت دارد - بل ساخت با اين سيستم محدود است تعداد طبقات قا

  ) .1393( قلعه نويي ، اميري ،  ديده نياز دارد .
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  صنعتي سازي ساختمان : - 2

صنعتي سازي و توسعه صنعتي در كشورهاي پيشرفته بگونه اي تدريجي و در طول زمان تحقق يافته است . سيستم هاي 

ني دارد و به خوبي در صنعت ساختمان سازي جا افتاده و بتني در كشور ايران سابقه اي طوالساختماني قاب سبك فوالدي 

يه ساختمان ميان مرتبه در مدت زمان  كمتر از شش ماه انجام ميگيرد به گونه اي كه برپا كردن سازه فوالدي و بتني  .است

 به شدن صنعتي سوي به در حالي كه مراحل سفت كاري و نازك كاري آن مي تواند بيش از دوسال به طول انجامد . حركت

 مبالغ سال هر كه كهن صنعت يك بعنوان ساختمان صنعت ميان اين در داردLSF نياز صنايع تمام زمان هم پيشرفت

 تعداد ساخت به نياز كه زمانهايي در است داده نشان جهاني تجربه در و شود مي هزينه آن در ملي هاي سرمايه از هنگفتي

 رشد و مديريت ريزي برنامه گذاري هدف با صنعتي هاي شيوه به سازي انبوه تنها. دارد وجود مسكن و ساختمان زيادي

 گنجه اي ).(  است ميسر وابسته صنايع هماهنگ

  :در كشور   lsfارزيابي عمومي به كارگيري سيستم ساختماني سبك فوالدي   -3

مي تواند تاثيرات متعدد و متفاوتي بر روي صنعت ساختمان سازي كشور به ويژه براي دستيابي به اهداف  lsfسازه هاي 

ضر در جهت به كارگيري مناسب پتانسيل اين اساس ، تدوين دستورالعمل حا. برتوسعه پايدار در اين صنعت داشته باشد 

با در نظر گرفتن وضعيت حاكم بر صنعت ساختمان سازي كشور (  lsfهاي نهفته در سيستم ساختمان هاي سبك فوالدي 

پتانسيل ها و نيز مشكالت موجود ) برنامه ريزي شده است . بنابراين با توجه به شرايط فعلي ساخت و ساز در كشور و 

امكان بهره گيري مناسب از اين سيستم ساختمان سازه سبك و سقف  lsfازه سبك ساختمان هاي مشخصات سيستم س

برطرف نمودن كمبود ها در بخش ساختمان سازي كشور  ، سازه هاي سبك جهت حل مشكالت موجود و يا براي lsfسبك 

طوري برنامه ريزي شده است كه  lsfشيوه هاي اجرايي اين سيستم ساختماني ، ساختمان هاي  .مورد توجه واقع شده است 

بيشتر كارهاي پيچيده ساخت و ساز در كارخانه و يا خارج از كارگاه انجام مي گيرد بر اين اساس كارگران نيمه ماهر در 

يكي از تفاوت هاي مهم سيستم هاي رايج در كشور با سيستم  . است نيازمورد  lsfكارگاه براي نصب سازه هاي سبك 

هاي سبك ، مربوط به خشك بودن اتصاالت سازه سبك مي باشد . در روش هاي رايج ساختمان سازي در  ساختماني سازه

كشور تقريبا كليه مراحل اجرا با روش هاي تر انجام مي گيرد مانند به كارگيري ضخامت قابل توجهي از مالت گچ و خاك 

اين در حالي است كه در اين سيستم ساختماني براي درپاوردن سطوح صاف بر روي مصالح ساختماني اجر و غيره است .

.(خلخالي با نصب انواع تخته هاي ساختماني به ويژه تخته گچي بر روي اسكلت بنا گردد   lsf،سقف سبك و سازه سبك 

  )1394شريفي، 

 ؟هاي ساختماني چيستبر ديگر روش LSFدليل ارجحيت -�

. با در نظر  اقتصادي مبتني بر طبيعت با شرايط بسيار حادي مواجه هستيمما امروزه از نظر شرايط زيست محيطي و منابع 

امان خشكسالي بر منطقه  هاي زيستي ايران بر كمربند زلزله و عواملي مانند هجوم بي گرفتن قرارگيري ايران و اغلب اقليم

مباالتي فرهنگي در ديد  ت محيطي و بيهاي زيس توجهي به محيط و فرايند ، فقدان مديريت كارآمد و بي جغرافيايي فالت ايران

، رشد جمعيتي دو  عمومي نسبت به محيط زيست و فقدان احساس مسئوليت در حفظ و نگهداري طبيعت و منابع زيستي

ها  رويه گاز ، توسعه صنايع آالينده و افزايش بي ميليون نفر است 40پاسخگويي اكوسيستم ايران كه تنها در حد ازر برابري و فرات

  هاي  سماندو پ
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و محيطي و سوء مديريت منابع رويه از منابع و ذخاير طبيعي  ، افزايش بهره برداري بي نعتي مضر و سمي در محيط زيستص

هاي عظيمي از منابع طبيعي  ، موجب از دست رفتن بخش  هاي آب براي تأمين معاش و اشتغال و انرژي و مواد اوليه بگران

آبي و بر هم خوردن تعادل اكوسيستمي  ها و به ويژه بروز بحران بي ها و مراتع و مناطق سبز كشور و پيشروي بيابان مانند جنگل

ن خواهد ، رشد تصاعدي آاليندگي محيط زيست و فاجعه زيست محيطي كه گريبان گيرما سال آتي 10منطقه در همين 

وري اقتصادي و درنتيجه رشد فقر و افزايش آمار شيوع  گرديد و كاهش ذخاير منابع اوليه و در پي اينها كاهش شديد بهره

هاي سالمتي در  هاي سايكوسوماتيك و رواني و افزايش ميزان سرانه دارو و درمان و كاهش شاخص هاي خاص و بيماري بيماري

سازد كه با نگراني  ، همگي ما را وادار مي هاي آينده نزديك ها و جانداران در مسير نسل نسان، و به خطر افتادن زندگي ا كشور

تنها روش ساخت تماما  LSF. از اين رو به جهت اينكه  ، ناگزير به سمت توسعه پايدار حركت كنيم نسبت به وضع پيش رو

 . مهندسي و اقتصادي است براي ما ارجحيت استراتژيكي دارد هاي توسعه پايدار و مزاياي بسيار فني و ها و مؤلفه مبتني بر الگو

  )1394، (كريميان

 ؟استدر ايران با چه موانعي روبه رو بوده LSFسازي توسعه صنعتي-�

. البته  سازي و عدم حمايت از آن است توجهي مديريت بخش دولتي به فرايند صنعتي نخستين مانعي كه ما با آن مواجهيم بي

. در كنار اينكه حمايت مالي براي شكل گيري  لزومي ندارد حتما در قالب تسهيالت بانكي و مالي باشداين حمايت 

، همين كه مديريت دولتي خود پيشگام ساخت به روش صنعتي باشد خود  هاي توسعه صنعت همواره راهگشا است زيرساخت

هاي بعدي  سازي داشتند ولي در وزارت اصولي به صنعتي. آقاي سعيدي كيا در دوره وزارت خود نگاه  حمايت بزرگي خواهد بود

در حق » لطف«هايي هم كه قبال به آن تعلق گرفته بود يك  سازي به عنوان يك طفيلي انگاشته شد كه گويي حمايت صنعتي

  . )1394(كريميان، . است نه نياز مبرم كشور در توسعه پايدار و مديريت استراتژيك كشوري سازي بوده صنعتي

، ساختار بسته سازمان نظام مهندسي است كه نه خودش توان حركت به سمت روبه جلو در انتقال  دومين مانع بر سر راه

. با اينكه اعضاي شوراي مركزي نگاه اصولي به  هاي پيشرو حمايت كند تواند از جريان هاي به روز مهندسي دارد و نه مي دانش

.  هاي درست را ندارند اي است كه توان اجراي سياست گذاري ، سيستم ذاتا به گونه سازي و ديگر مسائل مهندسي دارند صنعتي

خواهند آنها را حل كنند ولي سيستم خودش با ساختاري كه دارد مانع  دانند و همه هم مي خوبي مي همه مشكالت را به

  . )1394(كريميان، ! شود مي

. براي مردمي كه اعتقادي به  رستي در نگاه به مام طبيعت ندارنداست كه هيچگونه نگاه د سومين مانع فرهنگ عمومي جامعه

. تغيير اين  است ، صحبت كردن از مسائل محيط زيست و توسعه پايدار بيهوده حفظ و حراست و پاسداشت طبيعت ندارند

ت دولتي و ساختار فرهنگ هم بايد با پيشگامي دولت و مهندسين همراه باشد كه اين امر خود مستلزم تغيير نگاه در مديري

هاي  هاي مبتني بر ساختار . همين طور فقدان نگاه مديريتي و زندگي و اقتصاد آينده نگرانه و روشمندي نظام مهندسي است

  . )1394(كريميان، . اهميت جلوه كند سازي نيز موضوعي بي شود تا صنعتي نظام مند در سيستم زندگي مردم موجب مي

سازي در مديريت كالن  هاي فكري صنعتي هاي فيزيكي و بستر ، فقدان وجود زيرساخت سازي يچهارمين مانع در توسعه صنعت

. ازيك طرف صنايع فرسوده ما توان بازسازي خود را ندارد و از طرف ديگر كاهش شديد ارزش ريال نسبت به  كشوري است

ي منتهي به كارآفريني موجب كاهش توان ها گذاري هاي اساسي مانند دالر و يورو و فقدان حمايت دولتي در سرمايه ارز



 

۶ 

 

ميليارد و  1هزار دالر قيمت دارد به بهاي  590. ماشيني كه  است سازي گرديده هاي فيزيكي صنعتي گذاري و ايجاد بستر سرمايه

   گذاري كالني در صنعتي كه هيچ نوع حمايتي هم از سوي دولت حداقل در شود و چنين سرمايه ميليون تومان تمام مي 700

  

  

  

. درحالي كه با فرض دالر هزار  سازي ميسر نيست ، براي هيچ يك از فعاالن صنعتي جهت ايجاد بازار عرضه و تقاضا وجود ندارد

  . )1394(كريميان، . گردد گذاري به راحتي ميسر مي توماني اين سرمايه

خش دولتي و چه بخش خصوصي هرگز . چه مديريت ب پنجمين مانع موجود مربوط به نحوه نگرش به يك پروسه ساخت است

. در كشور ما دو مسئله بسيار مهم كيفيت ساخت و مديريت ساخت به هيچ وجه مسئله  در پي توجه به پروسه ساخت نيستند

گردند و دراين بين يك عده هم صرفا به دنبال بده  . همه به دنبال كار مفت و ارزان مي است مهمي براي كارفرمايان نبوده

هاي از پيش تعيين شده با هدف تقسيم حق داللي  ، ساخت و پيمانكاري به گروه هاي مهندسي مالي در واگذاري كارهاي  بستان

. يعني بخش كارفرمايي دولتي انتظار دارد پيمانكاران ميراث پدري  . بدتر از آن نگاه دولت به پيمانكاران استثماري است هستند

  .  )1394(كريميان، . د با هزار التماس و تمنا تسويه حساب كنندخود را در پروژه مصرف كنند و چند سال بع

.  هاي علمي و قانوني مسير است ها و توسعه بستر ، فقدان نگرش اساسي و تهيه زيرساخت سازي ششمين مانع بر سر راه صنعتي

هاي بسيار زياد سه  شاست و عليرغم تال هاي جامع كه همواره مشكل اساسي مهندسي و ساخت كشور بوده فقدان آيين نامه

، و مركز تحقيقات راه و مسكن و شهرسازي به  ، دفتر مقررات ملي ساختمان دستگاه دولتي سازمان نظام فني و اجرايي كشور

 . به طور نمونه اي مواجهيم بسيار باالي سازمان فني و اجرايي كشوري باز با نواقص بسيار و مشكالت عديده ويژه با وجود همت

صفحه خالصه شده و  19پردازد با يك گذر مختصر در  سازي مي ررات ملي ساختمان كه به موضوعات صنعتيمق 11مبحث 

سازي  . در عوض موضوعاتي را كه هيچ مولفه صنعتي اند در تدوين آن نقشي نداشتهWFيا  LSFهيچ يك از متخصصين 

 ).1394ميان،(كري . گنجند سازي نمي شود كه اصال در مفهوم صنعتي ، شامل مي ندارند

  ؟وجود دارد LSFسازي هايي براي صنعتي امروزه با شرايط اقتصادي مسكن در كشورمان چه فرصت- 6

هاي  ، افزايش طبقات ساختمان : نخست وجود دارد LSFهاي طاليي براي توسعه  امروزه هم با همين شرايط يك سري فرصت

هاي دولتي فرصت بسيار  هاي شخصي و هم سازمان موجود كه توجيه اقتصادي و فني بسيار بااليي هم دارد هم براي ساختمان

 – برد شرايط بهترين از يكي فرسوده بافت بازسازي مسئله ، دوم.  است كارفرما و صنعت براي برد – خوبي براي يك نتيجه برد

بهترين  LSF،  . يعني با داليل متقن بر اساس توسعه پايدار و بهره برداري باشد مي LSFت و مردم و صنعت دول براي برد

توانند باز در  هاي عمومي مي هاي اداري و مدارس و ساختمان ، ساختمان . سوم است گزينه براي سيستم ساخت در بافت فرسوده

  )1394، (كريميان . شوند سپرده روش اين به برد – يك انتظار برد

 : درايران lsfپيشينه  - 7
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اشاره به پيشينه اين سيستم در كشور از بعد از انقالب گفت: ورود اين سيستم به عرصه ساخت وساز با   LSFدبير انجمن

(خلخالي . .شددرقالب واحدهاي يك طبقه در زلزله بم بوده كه براي اسكان موقت افراد زلزله زده به كار گرفته 

 )1390شريفي،

به صورت دو طبقه امكان پذير شد كه   LSFدرشركت هاي  صنعتي ساز اجراي سيستم   lsfسبك با ورود سازه 88در سال 

 )1390(خلخالي شريفي،. اين امر باعث شد تا اين سيستم به فهرست بهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق افزوده شود.

  

  

  

اي از سوي دفتر  هاي  صنعتي سازي  ايجاد شد كه با تصويب آيين نامه  در پروژهLSF آخرين مرحله پختگي سيستم  

  )1390(خلخالي شريفي،. تحقيقات ساختمان و مسكن اجراي اين سيستم در واحدهاي سه تا پنج طبقه امكان پذير شد.

  :LSF ساختماني   ارزيابي و قضاوت درباره سيستم- 8

كيلو گرم وزن  300ايران تاكيد كرد: در روش ساخت وسازهاي سنتي يك متر مربع ديوار آجري حدود  LSFدبير انجمن 

كند. عالوه بر آن ميزان  كيلوگرم در هر مترمربع كاهش پيدا مي 25اين عدد به   LSFدارد اين در حالي است كه در سيستم 

 . باشد به مقدار شصت متر مربع مي LSFمربع و اين ميزان در سيستم متر  15اجراي يك اكيپ كاري در روز ديوار آجري 

عالوه بررعايت استانداردهاي زيست محيطي در اين سازه، ايمني در برابر حريق، زيبايي، صرفه جويي در مصرف انرژي و 

(خلخالي ه كرد.ها اشار آن به   قابليت كنترل كيفيت دقيق جزئيات ساختمان نيز از جمله مواردي است كه مي توان

  . )1390شريفي،

  در كشور: lsfنمونه ساخت - 9

 مسكن مهر:1- 9

 مهر در كشور توسط اين روش، احداث شده است.   هزار واحد مسكوني 100نزديك به 

 داليل استفاده:

 در سازه است.  جويي در مصالح مصرفي در اين روش و صرفهوساز  به سرعت ساخت  LSFعلت انتخاب تكنولوژي-

 )1393(فياض آذر، .مهر وسازهاي مسكن  بخشي به ساخت  دليل نياز دولت به سرعتبه -
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 )http://lsf-iran.com: نمونه مسکن مھر() ١(عکس شماره 

  :ساختمان اداري2- 9

 ايران :  LSFمركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي توسط انجمن صنفي در   LSFساخت ساختمان اداري به روش 

 

  )http://lsf-iran.com(  lsfساختمان اداری به روش: ) ٢(عکس شماره 
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  )http://lsf-iran.com( lsfساختمان اداری به روش:  )٣(عکس شماره 

  

  

  

  :سرويس بهداشتي در تهران3- 9

هاي پرتردد شهر را به سرويس  ها و خيابان همه پارك  lsf سازي ساختمان  شهرداري تهران با استفاده از تكنولوژي سريع-

  كرده است.بهداشتي مجهز 

 300هاي بزرگ و اصلي،  هاي سبز شهر تهران و همچنين خيابان ها و فضا براي رفع سريع كمبود سرويس بهداشتي در پارك-

 با كاربري دستشويي  در تهران ساخته  شد. lsfفقره بناي ساختماني  

  )1392(قديري، هايي قابل مشاهده است. ها، چنين سازه در همه مناطق تهران و در ورودي پاركدر حال حاضر -

 

  

  )http://lsf-iran.com/news/14.html:  نمونه سرويس بھداشتی در تھران()٤(عکس شماره 

 : شرقيبازسازي مناطق زلزله زده آذربايحان  4- 9

 شود. بعد از زلزله بم محسوب ميكشور  زلزله آذربايحان بزرگترين زلزله  91در سال -

و كليه بوده  LSFها اسكلت اصلي از نوع  مترمربعي در روستاهاي آذربايجان. در اين ساختمان 32و  60احداث واحدهاي -

 .باشند ساخته و سبك مي هاي پيش هاي داخلي و خارجي از پانل پوشش



 

١٠ 

 

رول به  متر و يك اليه پلي سانتي 5شيشه به ضخامت  تمام ديوارهاي خارجي و زير سقف نيز با استفاده از يك اليه پشم-

بندي شده است تا با توجه به اقليم سرد منطقه، تبادل حرارتي فضاي داخل و بيرون را به حداقل  متر عايق ميلي 3ضخامت 

 برساند. 

 .ترين مشكلي حتي ترك خوردگي در آنها مشاهده نشده است نطقه  كوچكهاي متعدد در م با وجود پس لرزه-

تواند در مواقع  در مناطق پر لرزه نظير نيوزيلند به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و در كشور ما نيز مي  lsfه  سازه-

  .  )1392(قديري،استفاده قرار گيرد. بحران، نظير زلزله و سيل، به عنوان روش سريع، ايمن و صنعتي، به صورت انبوه مورد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  )http://lsf-iran.com/news/16.html(بازسازی مناطق زلزله زده آذربايحان شرقی :)٥(عکس شماره 

 : lsfطراحي و ساخت و ساز ساختمان هاي مدرن با  5- 9
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متري  ١٢٠ -وي8ی يک طبقه مھرشھر کرج  :)٦(عکس شماره 
)http://www.iranshidsaze.com/fa/Gallery13.aspx (  

  

  

  

 :اضافه بنا 6- 9

، بار كمتري را به قابليت اجرا بر روي ساختمان هاي قديم تا دو طبقه را دارا مي باشد كه به علت وزن سبك  lsfسيستم

  .ساختمان وارد مي كند
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متری  ٦٠ - تھران ميدان انق8ب -اضافه بنای اداری  :)٧(عکس شماره
)http://www.iranshidsaze.com/fa/Gallery12.aspx (  

 
 

 

 

  

 :متري 55 -تهراندشت  -اضافه بناي وياليي  7- 9
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  متري ٥٥ -تھراندشت  -اضافه بنای وي8يی  :)٨(عکس شماره 
)http://www.iranshidsaze.com/fa/Gallery15.aspx(  
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منظور توليد انبوه و صنعتي ساختمان امري الزم و ضروري است .به برنامه ريزي به  ، بدليل نياز شديد كشور به تأمين مسكن-

) يكي از گامهاي مؤثر در دستيابي به اين نتيجه  lsfهمين جهت استفاده از سيستم سازه اي قاب فوالدي سبك نورد سرد (

ها و مقررات داخلي در آينده بنابراين مي توان با شناخت بهتر شيوه هاي جديد ساخت و ساز و مطابقت آنها با آيين نامه است .

. مطالعات نشان داد كه تكنولوژي قابهاي سبك فوالدي ، راهي  نزديك چشم انداز روشن تري در تأمين مسكن ترسيم نمود

براي خانه سازي با قيمت مناسب تر و فناوري پيشرفته تر مي باشد . آمارهاي موجود نشان مي دهد در كشور كمبودهاي 



 

١۴ 

 

مان سازي چه مسكوني و چه غير مسكوني وجود دارد.لذا براي رفع اين كمبودها و حل مشكل كيفي زيادي در حوزه ساخت

ساختمانهاي موجود در كشور شديداً نياز به توليد انبوه و همچنين براي تك سازي سيستم مناسبي است تامين مسكن براي 

بود . به اين ترتيب از پايداري اقتصادي ، گامي به سوي اقشار مخلف جامعه ، نياز اجتماعي به داشتن سرپناه را پاسخگو خواهد 

پايداري اجتماعي برداشته مي شود . از طرفي اين سيستم با معيارهاي حفاظت از محيط زيست برنامه ريزي گرديده است 

ي سبك حاصل از ساخت نوعي پايداري زيست محيطي را به دنبال دارد.مجموع موارد ذكر شده سيستم قابها .كاهش  ضايعات

فوالدي را به عنوان سيستم ساختماني پايدار معرفي مي كند.از طرفي نوسازي در مفهوم ذاتي و دروني خود طبعاً سازوكارهاي 

را مي طلبد ، لذا تغير و تحول اساسي شيوه ها ، روشهاي جاري و سازوكارهاي اجرايي كم اثر ، امري الزامي و ضرورتي  "نو  "

به عبارت ديگر اگر بپذيريم كه بافت هاي فرسوده امروز را نم توان با دانش و شيوه هاي ديروز براي انكارناپذير خواهد بود . 

  نسل فردا نوسازي نمود ، طبعاً  اين امر جز از طريق  خالقيت و نوآوري در يافتن راه هاي تازه ميسر نخواهد بود.

ت باال مانند ايران گريزي جز به كارگيري روشهاي به هرحال به نظر مي رسد در كشورهاي جوان و همراه با رشد جمعي-

  صنعتي ساخت وجود نخواهد داشت و اين راهي به سمت تأمين سرپناه مقرون به صرفه براي عموم مردم جامعه خواهد بود.

 در سنتي هاي سيستم از استفاده كه است كرده آشكار را واقعيت اين ساختمان بخش در وري بهره افزايش به شديد نياز-

 سيستم است، مطرح ساختمان صنعت در كه نويني روشهاي .باشد مي ناپذير اجتناب بخش اين در سازوري و امرساخت

 نيازهاي كه باشد مي ساختگي پيش و صنعتي توليد هاي پتانسيل با ساختماني فنهاي از استفاده و نبوده جامعه نياز جوابگوي

  .نمايد برآورده تواند مي را سازي ساختمان صنعت كيفي و كمي
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