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 پروژهبیان مسئله و ضرورت ( 1

 فل علووه بلر  موظفنل  ا هلدولتبه همین دلیل   .است هاخانوار مسکن به همراه خوراک و پوشاک جزو نیازهای اساسی

، های صورت گرفتلهیبررس بر اساسجوابگوی نیازمن ان به مسکن باشن . با تسریع در امر ساخت و ساز، ، ساختمانکیفیت 

با کاهش    این کاالی  یاتی؛ اما در مقاب  ساخت و ساز و تولیافزایش چشمگیری داشتهر های اخیتقاضای مسکن در سال

 محسوسی روبرو بوده است.

 وت رخ رشل  جمعیل، نهای فرسودهمسکن، بازسازی بافتفعلی کمبود  عام  اصلیِ سهت گرفته از أنیاز مسکن در کشور نش

 سلال تلا 1396 یهلاسال طی ،است که بر اساس گزارش جامع وزارت راه و شهرسازی )ازدواج( ج ی نرخ تشکی  خانواده 

 است. ضروریسکونی میلیونی مسکن در کشور، ساخت ساالنه بیش از یک میلیون وا   م 10.8نیاز تأمین به منظور  1405

 رکن در کشلوسلاالنه ممیانگین ساخت و ساز سل ،مرکز آماراطوعات  آخرین که بر اساس شودمطرح میدر  الی این ع د 

وا   رسی ه هزار  365تاکنون به میانگین ساالنه  1393از سال  ووا   بوده هزار  800برابر با  1392تا  1385های طی سال

 است.

اخیر نیز تولیل  مسلکن  سال 5و در  دست نیافتهها کشور به ع د برآورد ش ه ست که هیچ یک از سالها ب ین معنااین آمار

و دو مولفه  4051سال  کاهش چشمگیری داشته است. همچنین برآورد صورت گرفته بر اساس نرخ رش  ازدواج در کشور تا

ه مسکن اسلت بی جوانان دیگر بوده؛ در  الی که کارشناسان مسکن معتق ن  دلی  پایین بودن نرخ فعلی ازدواج ع م دستیاب

ا تیلاج  تریبیشسکن مصورت قطعاً به تولی  و در صورت فراهم ش ن شرایط، این نرخ نیز افزایش خواه  یافت که در این

 خواه  بود.

در ایلران نسلبت بله سلایر  ساختماندر کشور، کیفیت ساخت و عمر مفی   آنو کمبود تولی  مسکن سرعت پایین عووه بر 

درصل  از  50از  رمتلوزارت راه و شهرسلازی، ک سلاختمانبر اساس آمارهای معاونت مسلکن و پایین است. بسیار ها کشور

های موجود در درص  مسکن 20. این در  الی است که کمتر از دارن سال  16ی مسکونی کشور، عمری بیش از هاساختمان
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سلال را  20موجود در این قاره عمری باالی  های مسکونیوا  درص   80سال و در   ود بیش از  20اروپا عمری کمتر از 

 (.1397)مقاومتی نیوز،  سال دارن  50عمری بیش از ی موجود هادرص  مسکن 35بیش از از این بین دارن  و 

ی یار بلاالدر    بسی ی، ساخت مسکن و بهره برداری از آنساختمانهمچنین اتوف انرژی در کشور در مرا   تولی  مصالح 

 2سلاخت  رآین فده  که مصرف انرژی در نشان می 1393طرح جامع مسکن در سال است. آمارها و برآوردهای کارشناسی 

 .برابر متوسط جهانی است

پاسلگگوی ه عووه بر اینکساخت و ساز  ییابت اهای رایج و روشبه را تی دریافت که  توانمیبا توجه به موارد گفته ش ه 

 ن .قق و کنترل ک  به خوبی محتوانمیگواه  بود، کیفیت و مصارف انرژی کشور را نیز ننیاز روز افزون کشور ن

از  سلاختمانسلازی صنعتی .رسل میاجتناب ناپذیر به نظر  وجودهای صنعتی برای پاسخ به نیاز ماستفاده از روش از این رو

های مالیاتی بلرای رده از ابزادر کنار استفا که عوام  مهم در افزایش تولی  و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار است

  کن .ایفا میر کاهش قیمت مسکن در کشور نقش بسزایی د کنترل تقاضاهای سوداگرانه،

 :خواه  ش پاسخ داده به سواالت زیر  در این پژوهش

 رد؟سازی ساختمان چیست و چه ابعادی دامنظور از صنعتی 

 سازی ایران ملورد تأییل  های نوینی در صنعتیسازی ساختمان چگونه است و چه سیستموضعیت ایران در صنعتی

 هستن ؟

  صنعتی سازی ساختمان چیست؟مزایا و معایب 

 د وجلاختمان وسل تینعصلدر مسیر توسعه تکنولوژی های نوین ساختمان به منظور تولیل   هاییو چالش چه موانع

  دارد؟

 ؟سازی ساختمان چیستجهان از صنعتی هایکشور تجارب و نحوه استفاده  
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 1ساختمانسازی صنعتی( 2

 از  اللت ه طلی آن جامعلهکلشود اقتصادی تعریف میو  جتماعیانگرش سازی در معنای عام به عنوان رون  تغییر صنعتی

همانن  هر تولی  صنعتی دیگر در  ساختمانسازی صنعتی (. ,2009Abdullah et al) گرددغیرصنعتی به صنعتی تب ی  می

ول نهایی کیفیت محصافزایش و  افزودهایش ارزش افز، هزینه تولی  کاهش، وری از منابع، کاهش زمانراستای افزایش بهره

 گیرد. صورت می

 سلاخت( 2MMC)های نوین سلاخت شون . روشساختگی استفاده میسازی و پیشاصطو ات زیادی برای توصیف صنعتی

اصلطو اتی هسلتن  کله در جملله از ( 5OSC) و ساخت بیرون کارگاهی( 4OSP) تولی  بیرون کارگاهی( 3OSM) ایکارخانه

 استفاده ش ه است.  هاآنهای زمانی مگتلف از دوره

هلای سلاخت خلارج از کارگلاه یتعریلف تکنولوژ برای بریتانیاعبارتی است که در کشور ( MMC)های م رن ساخت روش

 .( ,2007Goodier and Gibb)شودهای کارگاهی استفاده میهای ابتکاری و تکنولوژیروش ،یساختمان

 ملالزی کشور سازی ساخت درساختگی و صنعتیعبارتی است که برای بیان مفهوم پیش( IBS)های ساخت صنعتی سیستم

بیلرون  و سلاخت( SPO) تولی  بیرون کارگاهی (OSM) ایانهساخت کارخ (. ,2011Kamar et al) شوداز آن استفاده می

در  البه عنوان مثی کارگاه ساخت در محلی خارج از محوطه فرآین بوده و به  دارای معنای یکسان ( هر سهOSC)کارگاهی 

 . ( 2017t al, eQays) ناره دارشکنترل ش ه در جهت تولی  قطعات ا اما مسقف و با محیط کارخانه یا محلی موقتی

 در رونل  1ر سلازن هکلتف را، سلازیصنعتی خلود ازتعریلف  )CIB6( ساختمانالمللی تحقیقات و نوآوری مسکن و  کمیته بین

 رسازی ساخت را داین کمیته صنعتی. کن بیان میبیشتر و کیفیت بهتر  وریتولی  به منظور رسی ن به صرفه اقتصادی، بهره

                                                           
1 Indusrialized Building 
2 Modern methods of construction 
3 Offsite manufacturing 
4 Offsite production 
5 Offsite construction 
6 International council for research and innovation in building and construction (CIB) 



شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی –بررسی وضعیت صنعتی سازی ساختمان در ایران و نمونه های جهانی   

4 
 

 فرآینل نگرش و نوع رفتار با ه ف بهبود شرایط ساخت و ساز و کیفیت محصول، طی  دیگر به عنوان یک تغییر در یتعریف

های اتوماتیلک تمسلآالت و سیبلرداری از ماشلینهزینه و با بهره، سازمانی هایفرآین  سازیبهینه ،سازیاستان ارد یکپارچه

 (.1394کن )رائین خواه و  سینی، تعریف می

ت نلوین نبلوده و جهیزات و ابزارآالبه معنای استفاده از ت لزوماً ساختمانسازی صنعتی ،این کمیته دی گاه به عبارت دیگر از

 گردد.بر میدی گاه م یریتی کون در امر ساخت و ساز  بیشتر به طرز تفکر و

سازی صلنعتی ساختمانهای سیستم ( ارائه ش ه،2CIDB) مرکز تحقیقات ساخت و مسکن مالزیدر تعریفی دیگر که توسط 

ی تعریف کرد که از طریق آن قطعات در کارخانله، در سلایت یلا خلارج از سلایت ساختمانبه عنوان یک سیستم  توانمیرا 

 (. ,2009Qays et al)گیرن میقرار  هاسازهشون  و با   اق  کار اضافی در کارگاه، در ساخته می

تفاده از قطعلات ه بلا اسلکلی است ساختمانسیستم  کی )IBS (سازی صنعتیساختمانسیستم دیگر بیان ش  ای در مطالعه

و سلایر تجهیلزات  هاسلازهآالت، بصورت سیسلتماتیک بلا اسلتفاده از ماشلین شود که ساخت قطعاتساخته تولی  میپیش

ژ ی برای مونتاساختمانهای ه سایتی  بشون  و پس از تکمگیرد. این قطعات در خارج از کارگاه ساخته میمکانیکی انجام می

 (. ,2006Rahman and Omarشون )و نصب تحوی  داده می

ها در ها و راه پلها، ستون، تیرهمانن  دیوارها، صفحات کف ساختمان، تولی  انبوه کلیه اجزای سازیصنعتی فرآین در تعریفی 

 (. ,0092Qays et alشود )کارخانه یا مح  تحت کنترل دقیق کیفیت و   اق  فعالیت سایت تعریف می

 ی وهلای صلنعتی بلا دیل گاه سلاخت مکلانیزه، استان اردسلازبلرداری از روشسازی به معنای بهرهصنعتی ،از نظر لسینگ

 سلازی از طریلقسلازی بگشلی از یلک پروسله گسلترده م رنی، صنعتیسلاختمانهای . درباره فعالیتاستساختگی پیش

 یزه شل ه وهای تولیل ، مکلانفرآینل ی که به طور ،ستفاده از تکنولوژی ج ی  استهای نوین ساخت و تولی  و اتوسعه روش

  (. ,2006Lessingاست ) ایکارخانهسازی و تولی  بر انبوه هاآن تمرکز

                                                                                                                                                                                           
1 Rationalization 
2 Construction Industry Development Board of Malaysia 
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و  ایلن  لوزهگسلتردگی   ارد.نلجامعی وا   و  تعریف ساختمان  وزهسازی در صنعتی اصطوحگفت  توانمیبه طور کلی 

ریلف تعه بلر ایلن، عوو دلی  اصلی این موضوع هستن . ،بوجود آم هطی گذشت زمان در تعریف این اصطوح  تغییراتی که

مربوط  هاآننعتی بودن ص، زیر ساخت موجود و میزان اهای کشورهشرایط و ویژگی تا    زیادی به ساختمانسازی صنعتی

 ردد.گارائه  و مناطق مگتلف تعاریف گوناگونی هازماناست برای این اصطوح در  ممکن . بنابراینشودمی

، وریافلزایش بهلره ،اهگلرون از کاریلسلاختگی، تولیل  بهایی از قبی  پیشروی بحث ساختمانسازی کلیه تعاریف صنعتی

اشلته د کی أت( IBS)های ساخت صنعتی های اصلی سیستمو افزایش کیفیت به عنوان ویژگی افزودهارزش  رش سازی، انبوه

 است. 

 ،را سلاختمانسلازی صنعتی توانمی در یک تعریف کلیدر همین راستا به منظور جلوگیری از سردرگمی در تعاریف متع د؛ 

در  جربم یروی انسانیناستفاده از  یی پویا و ت ریجی در جایگزینفرآین گیری شک موجب که  تغییر در نوع نگرش و رفتار

چله آالت تحلت مل یریت یکپارو ماشلین اتوماتیلکهای گیری از سیسلتمو با بهره ایکارخانه ساخت، با یک سیستم تولی 

نتلرل آالینل گی ک، افزایش کیفیلت، کاهش ه ررفت مصالح، کاهش زمان تولی  با ه ف فرآین این  کهتعریف کرد صنعتی 

 .صورت خواه  گرفت افزودهارزش افزایش و  زیستمحیط
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 ساختمانسازی اصول و مفاهیم صنعتی( 3

اختن به پیش از پردنابراین بشنی ه ایم؛  ساختمانسازی در ها اسامی مگتلفی را به عنوان صنعتیهای خود باردر پژوهش

تولی   و مفاهیم هاهبه تعریف کلی  واژ بت ای امرادر است  شایسته ،تقطعا یها و اجزاسازی از دی گاه سیستمموضوع صنعتی

 :به شرح ذی  پرداخته شود هاآن روابط بینناخت شو  ساختمانصنعتی 

 1ونیزاسیمدوالر 

ک قطعه در ی ی تولی به جا به نحوی که .ی استساختمانم والر واستان ارد نمودن اجزاء وقطعات  معنایم والریزاسیون به 

ی  انبوه بی به تولدستیا ن  تا امکانمح ود تولی  شو ای منطقی وابعاد وقطعات بسیار متنوع، این محصوالت در مح وده

 های مشابه و تکرار شون هبا قسمت ساختمانطرا ی و ساخت (. م والر، 1388 ،و امرایی فراهم شود )پیربابایی ایکارخانه

ه به مح  و با توج نبوده مشابه هم شود. این قطعات لزوماًشون ه یک م ول گفته میتکرارکه به هر ک ام از اعضای  است

 (.1391)شاه  سینی و همکاران، های خاص خود را دارن ویژگیقرارگیری، 

 2ساخته سازیپیش 

 .ی را تشکی  دهن یشون  تا جزئی از نصب نها یگر متص  مییکاست که در آن بطور کلی مواد به  ی تولی یفرآین 

عضوهایی از سازه است که طی آن مصالح به شک   سازی یک پروسه تولی  در محیطی محافظت ش ه و مجهز ساختهپیش

بای  در محیطی ساخته مانن  یک پان  وانواع قطعات قطعات پیش(. 1394)رائین خواه و  سینی،  نهایی تب ی  خواهن  ش 

 )داخ  کارگاه( در خط تولی  موقتی بصورتچه تولی  شون   off-site )بیرون کارگاه( در کارخانه بصورت محافظت ش ه چه

on-site  علت استقولهساخته سازی بدر روش پیش (.1391)شاه  سینی و همکاران،  مونتاژ گردن و به یک یگر  تولی 

 کاموً  و در مواردی که تولی  در تیراژ باال انجام گیرد این سرعت ساخت از شرایط آب و هوایی، سرعت ساخت بسیار باالست

 (.1396)آصفی و همکاران،    باال باش توانمی چشمگیر خواه  بود ضمن آنکه صرفه اقتصادی آن

                                                           
1 Modularization 
2 Prefabrication 
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 1مونتاژ شیپ  

 نی   رتهی اوقااگ ا  اث و ارگاهو در خارج از ک دیگرمکان  کیدر  ساختهپیش اجزای و زاتیاست که در آن  تجه یفرآین 

  هیچیپ هایسیستم  یتول یابه معنپیش مونتاژ  .ب هن   یی را تشکساختمانوا    کیاز  یا  اث بر هم مونتاژ ش ه تا جزئ

  یولتخط  وهیش نیا در. ستا یمواد مگتلف ضرور مونتاژ جهت یانسان یروین ژهیو هایمهارتبه  ازیمنظور ن نیب  ؛است

 م   یهاوهیش نینهمچ و رود های  م  ونق  باالترکه هزینه صورتیآن باش . در  کینزد ایا  اث  تیدور از سا  توانمی

 (.1391همکاران،  و)شاه  سینی  وجود دارد زین (on-siteیت )در کنار سا  یتر شود امکان تول هیچیپ

 2سازیانبوه 

سازی است، کنن  و زمانی که صحبت از صنعتیگر تفکیک نمیاز یک یسازی را سازی و صنعتیافراد انبوه ،در اغلب موارد

به  ی  در تیراژ باالست که تولاین ا یکی از نکات مهمی که بای  به آن توجه کردتصور ساخت و ساز با تع اد باال را دارن ؛ اما 

ا رگذاری اولیه ه سرمایهکاست ساخت  درلی  انبوه به معنای تع د تکرار تو یست.سازی نهیچ وجه به معنای صنعتی

معمول و های سازی از روشهبه عبارت دیگر ممکن است در یک پروژه انبو(. 1394)رائین خواه و  سینی،  نمای  پذیرتوجیه

 ه اقتصادیظور توجیبه من تولی  در تیراژ باال ،ر ساخت استفاده شود و البته واضح است که در تولی  صنعتید ابت ایی

سازی مت صنعتیاز اثرات  رکت به س سازی نیست وتعریف صنعتی امر اما این ؛گذاری اولیه باال اجتناب ناپذیر استسرمایه

 شود.محسوب می

 3مکانیزه شدن 

 آالت برای کمک به نیروی انسانی موردشود که از ماشیناستفاده می زمانیاصطوح ساخت مکانیزه و یا ساخت ماشینی 

آالت در من ی از ماشیناز ساخت مکانیزه به عنوان استفاده از تکنولوژی ساخت و بهره برخی از مطالعات. گیرن  استفاده قرار

 (.1394، )رائین خواه و  سینی  نکنساخت یاد می

                                                           
1 Preassembly 
2 Mass production 
3 MECHANIZATION 
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ستفاده از نیروی انسان ا، لذا استدرص   20  اق   که ران مان یک ماشینانسان یک درص  است در  الی کار یک ران مانِ

خت کیفیت سا ودر سرعت  این امر تا   ینیست. به صرفه  سازهایی که بتوان ماشین را جانشین انسان نمود، و ساخت در

ی ساختمانولی  دستی عناصر ت(. 1396آصفی و همکاران، شود )ضروری آن محسوب میاصول  صنعتی اثر مثبت گذاشته و از

زایی ناصر و اجقیق در ابعاد عنظم بسیار د ان . پیش نیاز این تحول،ش هساخت مکانیکی جایگزین های روشبا به ت ریج 

 رود.سازی به کار میمبنا در استان ارد است که به عنوان

 1تخصصگیری از بهره 

، متگصص ساخت هر قطعه شود و برایقطعات و عناصر گوناگون بررسی و ساخته می به صورت ساختمانب ین معنا که 

ک یسازی گوناگونی وجود دارد که هر های صنعتیآن مورد نیاز است. از سوی دیگر روش مربوطه و خط تولی  مگصوص

 (.1396آصفی و همکاران، طلب  )خود را می نیروی مجری متگصص

 2استانداردسازی 

 اختمانسعناصر  قی میانو تع د عناصری که دارد؛ هماهنگی کیفی و کمی دقی با ساختار پیچی ه ساختمانبرای ساخت یک 

ی هر معین برا  ود و وجوه کیفی و کمیاستان اردسازی به معنای تعریف   ضروری است. هاآنهای مونتاژ با هم و روش

و  آصفیاش  )ب ا داشتهو میان دیگر قطعات ر ساختمانو قابلیت مونتاژ در  سنجش بودهی است که قاب  ساختمانی قطعه

 (.1396همکاران، 

  

                                                           
1 LABOR SPECIALIZATION 
2 STANDARDIZATION 



شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی –بررسی وضعیت صنعتی سازی ساختمان در ایران و نمونه های جهانی   

9 
 

 سازی صنعتیساختمانمزایای سیستم ( 4

تع دی مهای نوین دارای مزایای سیستم ها ومن ی از انواع تکنیکبا بهره ساختمانساخت و ساز صنعتی استفاده از روش 

 است ...یه و ش سرما، کاهش زمان ساخت و افزایش سرعت گردساختمانافزایش کیفیت و عمر مفی   که از جمله آن است

 ست.اش ه اده دشرح  سازی. در ذی  اهم مزایای صنعتیاز محققان در مطالعات خود آن ها را بیان کرده ان  برخیکه 

 کیفیت باال 

 وعموضد. کر های اولیه تعریفکیفیت را به عنوان میزان تطابق محصول با خواسته توانمی مطالعات موجودبر اساس 

بنابراین  است.یره و غ عمر طول، زیبایی، ساختمان استحکامدر برگیرن ه مفاهیم کیفی مگتلفی از جمله  ساختمانکیفیت در 

 خواه  بود. دشواراظهار نظر درباره آن بسیار 

هایی نام دارد. هزینه کیفیت به مجموعه هزینه 1کیفیت شود، هزینهبررسی کیفیت استفاده مییکی از ابزارهایی که برای 

 «2پیشگیری، ارزیابی، شکست»را با م ل  آن گردد و معموالً می شود که در طول پروژه در زمینه کیفیت انجاماطوق می

، (آزمایش) های پیشگیری و ارزیابیبگشگذاری در که سرمایهبر این است بر اساس این م ل، فرض . کنن مشگص می

 . (1394)رائین خواه و  سینی،  خواه  ش  (بازسازی ها وکاریدوباره)های مربوط به شکست باعث کاهش هزینه

ت ضمین کیفیتهای پیشگیری به منظور سطح بهینه میزان هزینه در فعالیت یافتنی کیفیت، ه ف اصلی برآورد هزینه

زینه هز موضوع زیر نمای کلی ا های کیفیت   اق  شود. نموداربه طوری که در آن مجموع هزینه است؛ محصول نهایی

 ده .نشان می را کیفیت

                                                           
1 Cost of quality (CoQ) 
2 Prevention-Appraisal-Failure model (PAF) 



شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی –بررسی وضعیت صنعتی سازی ساختمان در ایران و نمونه های جهانی   

10 
 

 

ها کاریشکست و دوباره های، هزینهجعفریپرن  تهران توسط هروی و  ج ی  شهر موردی انجام ش ه در با توجه به مطالعه

 Heravi and) استاجرا  هایدرص  ک  هزینه 9.3 به میزان (هزینه شکست)ناشی از ع م رسی ن به کیفیت مورد نظر 

Jafari, 2014) .م روی تولی واین در  الی است که با استان اردسازی قطعات تولی  ش ه و با توجه به آزمایش و نظارت م ا 

های در سیستم .کیفیت رسان -هزینهها را به   اق  ممکن در نمودار این هزینه توانمیکارگاهی،  یا بیرون ایکارخانه

ماهر با دامنه خاصی از کارها جهت بهبود کارآیی و کاهش نیمهسازی صنعتی به دلی  اشتغال کارگران ماهر و ساختمان

سازی، بنابراین یکی از مزایای اصلی صنعتی (.Noraini, 2009ن  محصوالتی با کیفیت باال تهیه کنن  )توانمیخطاها 

کاری در ساخت و ساز است که این موضوع کیفیت سازه را به دنبال انسانی و به تبع کاهش هزینه دوباره یکاهش خطا

 خواه  داشت.

یش اله افزااه هر سمسازی برای کشورهایی مانن  مالزی که باران در طی چن  ساختماناین سیستم همچنین بای  گفت 

ولی  تکارخانه  به عنوان مثال) رل ش هدر محیطی کنت ساختمانهای مگتلف قسمت در این سیستم یاب ، مناسب است.می

نگواه   فیت محصولی بر رون  کار و کیکه در این محیط اثرات دمای هوا و بارش تأثیرگردد تولی  می (ساختهقطعات پیش

  (.Thanoon et al, 2003) داشت

 (.Qays et al, 2009  کیفیت محصوالت را بهبود بگش  )توانمیعووه بر این، استفاده از فناوری مکانیزه و انتگاب مصالح 

ی ساختمانکنن ، قب  از تحوی  آن به کارگاه های فنی را برآورده نمیاجزایی که مشگصات و کنترل سازیدر صنعتی بنابراین

 را به دنبال دارد. ساختمانفیت رد خواهن  ش  و همین امر بهبود کی
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این رون   و ادامه ش ه وردسال برآ 30تا  25شور ایران بسیار پایین و بین کنونی در کی هاساختمانعمر مفی  گفتنی است 

مفی   ساخت صنعتی، عمرسیستم  یشود. در صورت اجراانات و مصالح میکهای ملی، امموجب ه ر رفتن سرمایه

 (.1389رستم پور، ) سال رسان 100یا  تی  75از  یشبه ب توانمیرا  هاساختمان

 کاهش زمان ساخت 

می  سریع   موجب تکتوانیمنصب ساده،  فرآین سازی صنعتی به دلی  تولی  پیشرفته مکانیزه و ساختماناستفاده از سیستم 

 به کارخانه و رخی از مرا   تولی  درتولی  صنعتی از آنجا که ب فرآین در  عووه بر این، (.Masod, 2005) ها گرددپروژه

  توانمی ا   تولی بسیاری از مر. نیست یهای تولی له مراتب و زنجیرهشود، نیازی به رعایت سلسصورت موازی انجام می

رای ه مح  اجبصب ای نتنها این قطعات را بر مهن سان و کارگران . به طوری کهشود همزمان و به صورت موازی انجام

  کنن .میرا به هم متص   هاآنو ه پروژه آورد

بسته به االتر وار طبقه بی دساختمانقطعات  افزوده شود، ساخت یساختمان بر تع اد طبقات در صورتی کهبه عنوان نمونه 

هش از را کاو س اختسزمان سرعت ساخت و ساز را افزایش و به تبع و همین موضوع  زیرین نیست اجرای قطعات در طبقه

 را نشان نساختماسازی ر روش رایج و ق یمی با روش صنعتیاجرای ساخت دبین زمان  ایمقایسهشک  زیر . خواه  داد

 ده .می
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ش اخت را بیهستن  و زمان س معمول ساخت هایتر از روشدر مر له ساخت و اجرا بسیار سریعصنعتی های ساخت سیستم

یک بازه  در توانمیر ساخت و ساز دهای صنعتی در صورت استفاده از روش . ب ین معنا کهدهن میدرص  کاهش  50از 

     ه عووه برشتولی   هایانهختا دو برابر افزایش داد. افزایش تع اد  را زمانی معین، تع اد وا  های مسکونی تکمی  ش ه

 .(1394سینی،  )رائین خواه و  خواه  ش تر بحران کنونی مسکن، باعث ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا سریع

ساعت  24های اروپاییشورک ساعت و در 34در ایران به طور متوسط  ابت ایی و رایجدر روش  ساختمانار کسرعت اجرای 

 ساعت برای هر مترمربع 24تا  14 زمان اجرا بین برای هر مترمربع زیربنا است. در روش صنعتی با توجه به موارد مذکور

 (.1389رستم پور، ) است ش ه برآورد

 اه م ت ودر کوت بازگشت سرمایهافزایش سرعت در گردش سرمایه و  ،یکی از مهمترین تأثیرات افزایش سرعت ساخت

 .تاس وژههر پر های مگتلف زمانی و شرایط جغرافیایی، اقلیمی و اجتماعیشرایط اقتصادی جهت دوره متناسب با

  در کارگاهافزایش ایمنی 

بر اساس آمار ایمنی در ساخت و ساز یکی از نکات برجسته در هنگام پیش تولی ، ساخت و پس از ساخت و ساز است. 

و  دهن میجان خود را از دست  ی عمرانیهاپروژههزار نفر در سراسر جهان در  60 ساالنه   اق  1المللی کار سازمان بین

کاهش میزان  برای یکی از راهکارها .(1394)رائین خواه و  سینی، شون  ص ها هزار نفر مجروح یا دچار ص مه ج ی می

ش ه و ایمن  های با ریسک کمتر در کارخانه با محیط کنترلریسک کارگاهی با فعالیتپرهای فعالیت جایگزینی ، وادث

به دلی  به   اق  رسان ن تع اد کارگران، مصالح و ضایعات در  ساختمانسازی (. صنعتیRomeroa et al, 2014) است

از این رو  وادث ناشی از ساخت و ساز را به   اق   .  محیط کاری ایمن و منظم ایجاد کن توانمیی ساختمانکارگاه 

 رسان .می

  

                                                           
1 International Labour Organization (ILO) 
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  محیط زیستاز حفاظت  

ترین مهم از هاساختمانژی در ربهینه ش ن مصرف انی و ساختمانهای وری از منابع طبیعی، کاهش نگالهافزایش بهره

از بزرگترین صنعت ساخت و ساز به همراه صنایع غذایی یکی . هستن  زیستحیط سازی روی متأثیرات صنعتی

شن و ماسه، ، درص  سنگ 40بیش از  1بر اساس آمار انستیتو نظارت جهانی .کنن گان مواد اولیه کره زمین هستن مصرف

همچنین بر اساس . شودمصرف می ساختماندرص  از آب مورد استفاده ساالنه در جهان در صنعت 16چوب و  درص  از25

 40تا  25بین OECD عضو  هایکشور برایاز ک  مصرف ساالنه انرژی در جهان  هاساختمانانستیتو سهم  تگمین این

 ایران بسیار باالتر از میانگین جهانی است.این مصرف در کشور  که است در  الیاین (. Dimoudi, 2008) استدرص  

تماتیک را به دلی  ذخیره سیس تریتمیز و ایمنی هانامک  توانمی هاپروژهصنعتی در  سازیساختمان هایسیستماستفاده از 

ات در ناشی از انجام عملی ی در مح  و ضایعاتساختمانعووه بر این، مصالح  قطعات و تحوی  به موقع مصالح فراهم کن .

 (.Masod, 2005)کن را فراهم می  مرا   اولیه تولی و بازیافت مصالح در مج دقابلیت استفاده و  ده میکارخانه را کاهش 

تا  1.34ط   ود ، به طور متوسساخت و ساز به روش رایج و معمول در کشور ،های مجلسبر اساس مطالعات مرکز پژوهش

)مرکز  ارده همراه دبکن  که هش ار پیام های زیست محیطی را ایجاد می ساختمانتن نگاله را به ازای هر متر مربع  1.64

 .(1391های مجلس، پژوهش

صنعتی در مح  تولی   در روش یتولی  هاینگاله درص  از 73در کشور مالزی انجام ش   2006طی تحقیقی که سال 

در   ود   زییآن چ افتیازبزباله و   یاز کاهش تول  . بر اساس نتایج این تحقیق منافع  اصش ه استبازمصرف و بازیافت 

 .(1394)رائین خواه و  سینی،  ی پروژه خواه  بوددرص  بودجه 2.5

قطعات سازی ساختهی به دلی  پیشساختمان، گرد و غبار و ذرات معلق در کارگاه ساختمانسازی با به کارگیری روش صنعتی

همچنین ممکن است سر و ص اهای  شود.یاب ؛ بنابراین باعث کاهش آلودگی هوا در مح  ساخت میمیدر کارخانه کاهش 

                                                           
1 World Watch Institute 
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 ,Qays et alنیست ) هاآندر مح  به   اق  برس ؛ زیرا دیگر نیازی به ساخت داربست و کارگاه قالب سازی و پیاده سازی 

2009 .)  

نرژی در رفت اه راز   توانمی یصنعت روشساخت،  نیمگتلف در   هایقینصب عا تیقابل با توجه به سوی دیگرز ا

های ساخت یستمس 2015 ه انجام ش ه در کشور عراق در سالمطالع جیکن . بر اساس نتا رییجلوگوا  های مسکونی 

 انزیم نیا باشن .رفت موثر  از ه ر رییدرص  در کاهش مصرف انرژی و جلوگ 54ن  تا توانمی درست بن یقیعابا  یصنعت

 (.Ammar and Abbood, 2015) استکشور  یناه نایسال  ییانرژی تول ک  درص  از18برابر با 

 کاهش هزینه کالن اقتصادی 

سازی بر نعتیصتأثیر  اول در خصوص دی گاه مورد بررسی قرارداد. توانمیاز دو دی گاه را  ساختمانسازی هزینه صنعتی

میان عادل تو ایجاد  از نظر اقتصاد کون ساختمانسازی و دی گاه دیگر نگاه به امر صنعتی هاساختمانقیمت تمام ش ه  روی

 .استتقاضا در بازار  عرضه و

های لهکاهش نگا ، یعمر مفافزایش ران مان تولی  مسکن در سطح کشور،  افزایش بر به صورت کون سازیصنعتی

رخی از ت دارد و بتأثیر مثب هزینه نگه اریو  عرضه وتقاضا برقراری تعادل بینجویی در مصرف انرژی، ساختمانی، صرفه

 .بود خواه  تری کم هزینهساختمانهای نوین کنن  که استفاده از سیستممی سازن گان مسکن اعوم

درص ی در  10 لیا 7ت به افزایش مطالعا برخی از بررسی قیمت تمام ش ه به موضوع نگاه شود،دی گاه در صورتی که با 

 ن اشته ه اقتصادیتوجی، انبوه و ساز به تع اد ساخت به دلی  ع مشای  روش این . این روش اشاره دارن با  هزینه تمام ش ه

 افزایش سرعت رفت مصالح،ه رهش ، کای از جمله کیفیت باالترساختمانهای نوین  اص  از سیستم که منافعآن باش  یا

اهمیت است  کته  ائزنر این است. البته ذک ها تأثیر داده نش ههزینه زیستی در محاسبه  محیطئایمنی بیشتر و مسا ساخت،

شون  نقطه بهینه نوش آشنا ریمانکاران و عموم جامعه با این که پ ها باالست و تا زمانیهزینه ،سازیدر ابت ای برنامه صنعتی

 کرد،  اص  نگواه  ش .هزینه
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 استفاده از نیروی کار متخصص 

در نظر  که با ستا سازی مسکن، بهبود شرایط استفاده از نیروی کار تحصی  کرده و متگصصصنعتی ییکی دیگر از مزایا

با  .ی کن منی پی ا و چن ااین روش اهمیت د. به همین دلی  تحصی  کرده طبیعی است بالقوه گرفتن وجود نیروی کار جوان

ود نیروی با کمب ولمعمی با روش هاساختمانم ت بازار تولی  بلن ، در اقشار جامعه تحصیوت رو به رش  سطحرون  توجه به 

سبت به ر ساده نک کارگبه عنوان ی مای  نگواه  بودتحصی  کرده دیگر  چرا که نیروی کار ؛خواه  ش  مواجه کار ساده

 مبادرت ورزد. ساختمانساخت و اجرای 

نفر اعوم  392هزار و  151میلیون و  13  کشور دانشجویانالتحصی  و اساس آخرین نتایج آمار نیروی کار، جمعیت فارغبر 

التحصی  یا در  ال درص  جمعیت فارغ 57.7هزار نفر معادل  600میلیون و  7ش ه است که از ک  این جمعیت   ود 

 شود.ها استفاده نمیظرفیت اقتصادی آن ازبیکار قرار دارن  و در گروه جمعیت تحصی  

در این صنعت نیز  کردهمجرب و تحصی  نیروهای شاغ  های صنعتی، لزوم آموزشگسترش روشترتیب در صورت ب ین

کمک  شورکتغال در یش اشو افزا مسکن یو این اق ام به ساخت اصولی و با کیفیت باال بود امری ب یهی و الزامی خواه 

 بسزایی خواه  کرد.
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 در جهانسازی تاریخچه صنعتی( 5

 بن ی کرد:مدوره تاریگی تقسیبه سه  توانمیرا  ساختمانلی توش برای صنعتی کردن تولی  کبه طور 

 دوره اول

 متشک  از ساختههای پیشهای مقیم آمریکا، از دیواربریتانیاییگردد. ساخته به قرن هف هم بر میتهیه قطعات پیش ای ه

زمان  هاآنودن . ب جا داده ش ه و قاب   م  هایداخ  انبار کشتکه به را تی در  ؛ چراکردن میچوبی، استفاده  هایقاب

 تن ؛سرما برای ساخت مسکن فرصت داش از لحظه رسی ن کشتی به مه  تم ن ج ی  تا شروع فص  مح ودی

 راری بهضعیت اضط . این ون  سرپناهی برای خود تهیه کننستتوانمیترین م ت و با   اق  ز مت بایست در کوتاهلذا می

 .د داردش  که تا امروز هم کاربر( منجر Ballon Frame) پی ایش سیستمی آمریکایی معروف به قاب چوبی

های ش ن سیستمشینیتحوالت صنعتی و ما ساز بسیاری اززمینه وقوع انقوب صنعتی در اواسط قرن هج هم،در ادامه 

 هت ساختزه جات از آن به عنوان ماده ای مین آهن به روش صنعتی میسر گردی  وأت ها،در این سال ش .تولی ی 

و لزوم استفاده از  ارخانجاتک آهن به عنوان ستون چ نی جهت ساخت 1780لبه کار گرفته ش . در سا آالتماشین

ونی کمس هایخانهخت لت فلزی در ساکاستفاده از اس پیشنهاد 1850های بزرگ جهت تولی  صنعتی مطرح و در سالدهانه

 (.1389ستم پور، ر) عملیاتی گردی 
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در  4و برگ وال 3پژوهشگرانی چون دالبرگ در آلمان و 2در آمریکا، نیوفرت1چون آلبرت بمیس یهایبا وجود آنکه تئوریسین

 (.1389رستم پور، )ردی  گپیشرفت اساسی در این زمینه آغاز ن سوئ  ظهور کردن ؛ تا دوران پس از جنگ جهانی دوم

 دوره دوم

ز این  اص  ا هایرانیجنگ جهانی دوم، اولین موضوعی که کشورها را به خود مشغول کرد بازسازی ویبا پایان یافتن 

ها را به فکر خانمانی تع اد زیادی از افراد، دولتهای مسکونی تگریب ش ه و بیباالی وا  و تع اد وسعت جنگ بود. 

 راهکاری برای تسریع در امور ساخت و ساز ان اخت.

، آلمان، فرانسه، ایتالیا و سوییس بریتانیا را متشک  از پنج کشور 5مهن سان اروپای غربی، گروه طرا ی اروپادر همین راستا 

های  کتش قرن بیستم، 50های میانی دههاز سال ش ن . ساختمان سازیو مشغول پژوهش در زمینه صنعتی تأسیس کردن 

 .ن و اوای  دهه هفتاد به اوج خود رسی  دهه شصت های پایانیو در سال به کار کردن  صنعتی آغاز

و به متنوع آغاز ش   هایسیستم گیری ازبا بهره ساختمانتولی  قطعات جهت این دوران با تأسیس کارخانجات بسیار بزرگ 

ن و پر جم مانن  بتن و ین اساس با توجه به کاربرد مصالح سنگیا گفت. بر کشورهای مگتلف پاسخ نیازهای فیزیکی

 60ج از اواخر دهه یسم غرب قرار گرفت و به ت ریبرالیو ل ییدر تقاب  با فردگرا یروش صنعت، 6بسته یساختمان هایسیستم

 .افتین روش کاهش یبه ا ساختمان  یتوجه به تول یودیم

 سوم دوره

بود تا همزمان با  آغاز گردی . در این مر له سعی بر آن قرن بیستم میودی 70سوم یا مر له فراصنعتی از اوای  دهه  دوره

به صورت نامح ود  ساختمانو اجزای  نیز معرفی گردد تا براساس آن قطعات 7به روش صنعتی، سیستم باز ساختمانتولی  

 یهایسیستمساخت باز به  هایسیستمافراد ایجاد گردد.  های متنوعی جهت پاسگگویی به نیازهای گوناگونتولی  و طرح
                                                           
1 Albert Bemis 
2 Neufert 
3 DALBERG 
4 BERG WALL 
5 EUROPE DESIGN 
6 Closed 
7 Open System 
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از  یعیوس فیت طیظرف  توانمیدر آن وجود دارد و  گرید یساختمانعناصر  یریکه در آن امکان به کارگشود اطوق می

 و.... 1LSFانواع  ،یفلز ،یبتن هایقاب. مانن : انواع ردیرا به کار گ ی یتول یوا  ها

 لوژیتکنو ت ویاف کاهش ساختمانتولی   سنگین در ی مانن  بتنساختماندر مر له فراصنعتی استفاده از مصالح سنگین 

 (.1389رستم پور، ) گشت ی سبک متحولساختمانسازی برمبنای استفاده از مصالح ساختمان

به روش صنعتی،  ساختمانتولی   به طور کلی بازار ش  و ای بزرگ در هر منطقه جغرافیایی واقعکارخانه ،در روش صنعتی

سیستم  کردن .خود در چارچوب مشگص  سعی در ارائه ابتکارات شرکت هاو در آن هر یک از  گشتبازار رقابتی تب ی  به 

در است.  ساختمانهای اخیر در صنعت ای از نوآورینمونه ،و موقت ی سریعهاساختمانبا کاربرد وسیع در ساخت  2ایمبکس

تر، تنوع در تولی  و به ی سبکساختمانو قطعات  مصالحمر له فراصنعتی با کاربرد سیستم باز در مقایسه با مر له صنعتی، 

ی بهینه و ساختمان هایسیستمنقش اتوماسیون و کامپیوتر در ایجاد و ، بیشتر ساختمان تبع  ق انتگاب افراد در گزینش

 (.1389رستم پور، )است  افزایش یافته یساختمانمصالح و قطعات 

ت. ز ش ه اس ی ی آغاجدوران »: آورده است« به سوی معماری نوین»نوان لوکوربوزیه در کتاب خود با عدر همین خصوص 

 ه ایت توانایی عت بای به    آن بستگی دارد. لذا صن یک مشک  در زمان ماست و توازن ساختار اجتماعی ما سازیخانه

 (.1396)آصفی،  «را داشته باش  ساختمانسازی و تولی  انبوه عناصر مجزای ساختمان

 سازی قرنساختمانتأثیر نمان  و اثرات شگرفی در بی (3CIAM) م رن یمعمار یالمللنیکنگره ب هایها و توشبیانیهاین 

 پی ا کرد. سازی به سرعت رش ساختمانجهان نسبت به  جم ک   سازی صنعتی درساختمان بیستم ایجاد کرد. چنانکه سهم

 (.1396)آصفی،  رسی  درص  80تا  20بریتانیا بین  ژاپن، روسیه و ،سوئ ، فرانسه، برای مثال این سهم در آلمان

 تولی  کرد. که مسکن را به روش صنعتی هایی استنگستین کشور از جملهسازی ژاپن به عنوان یکی از پیشگامان صنعتی

با تأمین عنوان نمونه به متع دی انجام داد  هایریزیسازی مسکن برنامهژاپن برای رسی ن به اه اف خود در زمینه صنعتی

 سازی مسکن را فراهم کرد.انبوه هایخانهایجاد کار وام بلن  م ت بانکی با شرایط مناسب، بستر

                                                           
1 Lightweight Steel Frames 
2 IBEX 
3 Congrès internationaux d'architecture moderne 
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 ساختمانسازی وضعیت ایران در صنعتی( 6

 هایخانهارکبعم  آم ه است.  یبارها اق امات یهای صنعتبه روش ساختمان  یتاکنون در جهت تول 1330از سال رانیادر 

ساخته در سال پیش کارخانه تولی  قطعات.ن وارد کشور ش کرده و  گذاریسرمایههای کون زیادی با صرف هزینه خارجی

 ساختهبا عناصر پیش 1یساختمانبانک  با نظارت «شرکت کوی کاد نارمک»و  به کار کرده توسط سازمان مسکن آغاز 1330

رستم پور، ) تحت لیسانس انگلستان ا  اث گردی  1334سال  سازی ریماخانهش . به دنبال آن کارخانه  این کارخانه بنا

1389.) 

 ف به نامشهرهای مگتل و در تأسیسایران  اتحاد شوروی توسط دولت وقت با تکنولوژی تع اد هفت کارخانه 1351 در سال

یش از ص  ببتنی و   ه قطعاتکارخانه سازندر مجموع بیست  تولی  رسی ن .به سازی باختران و غیره سازی لویزان، خانهخانه

 پیش از انقوب به کشور وارد گردی .  ساختمانساخته پیش کارخانه سازن ه اجزای

یجاد وا  های ولت در اگرچه دنیازهای مربوط به تولی  مسکن بسیار ناچیز بوده و ا ها در تأمینوجود این  جم از کارخانه

های ظرفیت وسیع از ستفادهاما به دلی  سهم ناچیز در تولی  مسکن و ع م ا ؛نموده تکنولوژی صنعتی استفاده مسکونی از

 (.9113، یعیسی خانی و مومن) یشرفته در تولی  مسکن مح ود مان تولی  انبوه، استفاده از تکنولوژی پ

وب اجرا یش از انقپهای سازی در ایران است که در سال های اکباتان، آپادانا و ق س )غرب( نمونه هایی از صنعتیشهرک

 .ش ه ان 

 
                                                           

، در دولت محم  مص ق تاسیس 1331بیستم مرداد ماه  بانک ساختمانی از جمله موسسات مالی فعال در صنعت ساختمان بود که بر طبق قانون اعطای اختیارات، مصوب 1

 .ش 



شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی –بررسی وضعیت صنعتی سازی ساختمان در ایران و نمونه های جهانی   

20 
 

قطعات سبک  کنن ه وا   تولی 15کنن ه قطعات سنگین بتنی، وا   تولی  11تع اد  1378در سال پس از انقوب نیز 

سقف در های نگین و پوششسقطعات فلزی  بن ی و مابقی تولی کنن هقالبوا   تولی کنن ه صنایع و تجهیزات  4ی، ساختمان

 ن .فعالیت بود کشور مشغول به

 1100و پروژه  5ا  ی فاز و 5400پروژه پس از انقوب بود.  ساختمانسازی کشور در صنعتی مسکن مهر نگستین تجربه

 .بوده استساز  های اولیه این سیستم ساخت واز نمونهپرن   3وا  ی فاز 

 

سازی ه صنعتیبسازها  درص  از  جم ساخت و دو الی چهاردر کشور تاکنون تنها  موجود مزایای تمامدر  ال  اضر با 

 (.1389رستم پور، ) تدرص  متغیر اس 80تا  20بین  هاکشور سایر این شاخص در اختصاص داده ش ه است. در  الی که

 همواره اصول کلی سازی به کشور،از ورود سیستم صنعتی دهه 7گذشت نزدیک به نکته  ائز اهمیت است که با  ذکر این

له بنیادی ساخته م اخپیش بیگانگان وابستگی داشته و کارشناسان و متگصصین ایرانی در طرا ی و ایجاد سیستم سیستم به

 ان .ن اشته

 ،یگفرهن طیراوجه به شتتحوالت مربوط را در آن کشورها با  ریس  یبا مسئوالن ،از غرب یسطح  یتقل یبه جا در واقع

 با ه ف ده وقرار دا هعآن کشورها مورد مطال ساختماندر رابطه با سازمان صنعت  و هاآنبه وجود آورن ه  یاجتماع ،یاقتصاد

ناطق و  تی م داب و رسومآکشور،  طیشرا یی متناسب باراهکارهاو  هافرمول افتنیب نبال  ،یاساس میمفاه و شهیان  درک

 آب و هوایی باشن .
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ها و ساخته و بکارگیری پان یشپقطعات  ی بتنی باهاسازهدر کشور عم تاً در ساخت  ساختمانسازی صنعتیدر  ال  اضر 

خت بگشی صِرف سا . بنابراینشودصورت مح ود انجام می های ج ی ، استفاده از تجهیزات نوین تأسیساتی و غیره بهبلوک

ر این کشور وه ب. عوگیری ساخت صنعتی کمکی نگواه  کردبه رون  شک  هاآنها و استفاده مح ود از از قطعات در کارخانه

 تم است.ا این سیسی ساخته ش ه بهاختمانساهایی جهت کنترل برای دستیابی به  رف وا   نیازمن  مقررات و آیین نامه

ریزی، ری، برنامهگذاه فگذاری، بر است که با سیاستزمان ی نسبتاًفرآین  ساختمانسازی صنعتیبه  به طور کلی دستیابی

جام مان با انزهمست . در این راستا الزم اخواه  ش ت وین قوانین مناسب و م یریت هماهنگ صنایع وابسته، میسر 

 ر گرفته وهای مطرح روز دنیا نیز مورد بررسی دقیق قراها و فناوریسیستمهای پژوهشی کاربردی در کشور، طرح

  .شود ور انجاماول در کشها با الگوهای ساخت و ساز مت آننان از قابلیت انطباق سازی و  صول اطمیبومیسنجی امکان

برد اصلی به عنوان یک راه ساختماناین ه ف در برنامه چهارم توسعه کشور،  رکت به سمت تولی  صنعتی برای رسی ن به

قانون سامان هی و  مایت » اکنون تب ی  به که هم 1386قانون بودجه سال  6تبصره  «د»بینی گردی  و به استناد بن  پیش

 گام بردارد. ساختمانسازی کشور بای  به سمت صنعتی ،ش ه« 1387از تولی  و عرضه مسکن: مصوب سال 
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 سازی در ایرانهای صنعتیچالش( 7

ه    بتوجه  گذاری مناسب و ع مسیاست ب ون در کشور سازیتوش برای صنعتیهای گذشته، بر اساس تجارب سال

بر نی زمافرآین سازی از آنجایی که صنعتی. پای ار همواره با شکست مواجه ش ه است و توسعه به صورت بنیادیمشک  

های مگالف موجب گیریبینن ، با موضعبوده و برخی از ذینفعان سود خود را در ع م بکارگیری این سیستم در کشور می

 خواهن  ش .تی مسکوت مان ن اجرای آن تأخیر و  

مسکن و  لی فزایش توا، دو بگش که با استفاده از ابزارهای  اکمیتیت وین گردد ای های کون بای  به گونهسیاستین بنابرا

شکوت مم ت، تاهکوو  در غیر این صورت اتگاذ راهکارهای ناقص .مهار سوداگری بصورت توأمان مورد توجه قرار گیرد

 تر خواه  کرد.موجود بر سر راه تولی  مسکن را بحرانی

مبود کهای کون کشور، گذاریدر سیاست سجاماننقص و ع م سوداگری در بگش زمین، گذاری اولیه باال، نیاز به سرمایه

ی سیستم هاترین چالشهای صنعتی به عنوان اصلیبا روش و مردم جامعه ش فنی و آشنایی و تجربه کم پیمانکارانندا

 شون .ارائه می ساختمانسازی صنعتی

  باالاولیه نیاز به سرمایه 

 ،های متع دی و آزمایشسازنمونه ،ات جامعمطالعاز جمله  یهای مگتلفهمواره با هزینه ج ی  فناوری کی گیری ازبهره

هم  تریبیش نهیزکار ه یار ابت د تقاضا کم است، معموالً  زانیظهور آن، م یو از آنجا که در ابت ا بودههمراه  ...آموزش و 

 معمول دارد.های روش نسبت بهاز لحاظ زمانی و هم از لحاظ مالی 

وا   خ مات  کارخانه، ساخت نههزیبرای اولیه  منابع مالی زیادی را به عنوان سرمایه ،روش صنعتی استفاده از از طرف دیگر

های کنترلی و ستمهزینه سی و هاقالب آالت و تجهیزات خاص، خری خری  ماشین و مجهز های سازهآزمایشگاه، و پشتیبانی

 (. ,2011Abedi et al) ه ایت خودکار، نیاز خواه  داشت
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ع م  ولا داد. دی گاهر قرا از دو زاویه مورد بررسی توانمیسازی مسکن را گذاری در بگش صنعتیع م سرمایهاز این رو 

 الی دولت ازم مایت  های موجود شام   راهابع مالی در کشور است. در این  الت گذاری ناشی از نبود منسرمایه

 .(1394، 2 سینی  وخواه  )رائینکنن ه سرمایه و همچنین موضوع جذب سرمایه خارجی خواه  بودتأمینسازن گان به عنوان 

ریسک  از اشینگذاری در بگش مسکن را ع م سرمایه توانمیوجه شود، این مطلب تکه از زاویه دیگری به در صورتی

 چنینو هم ق یمی روشبه ساخت مسکن سک پایین در وجود ریگذاران دانست. به عبارت دیگر باالی آن برای سرمایه

 ت.ش ه اسذب جاز روش ق یمی  به استفادهنیز سرمایهِ افراد غیر متگصص  تی  ،گذارانبرای سرمایه آن مناسب یبازده

یی هاانساختمرای بشود، لذا تقاضا می منجر مسکن صنعتی، به افزایش قیمت تمام ش ههای ابزارنوین و  ستفاده از مصالحا

آن ه تبع و ببوده  پایین اًعموم خانوارها، کنن  به دلی  پایین بودن ق رت خری استفاده میو امکانات  مصالح که از این

 . خواهن  داشت روشکمتری به استفاده از این  سازن گان نیز تمای 

 را دارد ساختمانعمده هزینه  سهم زمین 

 و« ری  زمینقیمت خ»به دو بگش کلی  ساختمانهای تولی  هزینهاینطور بیان کرد که در کشور،  توانمیبه طور کلی 

 .شودمی تقسیم  …دستمزد کارگران، ص ور پروانه وی، ساختمانتأمین مصالح  طرا ی، شام « هزینه ساخت»

 نیربوط به زمم یتمام ش ه وا  های مسکون متیاز قدرص   70تا  60د های رسمی به طور میانگین   وبر اساس آمار

داگری ه دلی  سوبوسازها عام  اصلی تشکی  دهن ه قیمت مسکن، قیمت زمین است و از آنجا که بنابراین در ساختاست. 

مولفه باال  همراه با ایننیز  سکنقیمت زمین افزایش قاب  توجهی داشته، قیمت مهای متمادی طی سالبگش مسکن، در 

 خواه  رفت.

 برابر و 128 زمین بهای تهران، در شهر 1394 -1371 دوره یطشهرسازی،  و راه وزارت یهاداده به عنوان نمونه طبق

. همچنین براساس گزارش مرکز (1396معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ) برابر ش ه است 88 مسکن

در شهر تهران  9713نسبت به بهار  1398مسکونی کلنگی در بهار  ساختمانقیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین آمار، 

 درص  بوده است. 109.6کونی فته؛ در  الی که این رش  برای قیمت یک مترمربع وا   مسیا رش درص   174.6
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های مربوط به مطالعه، ک  هزینهدرص  آن را مصالح و  20درص  قیمت ساخت را زمین،   ود  60بنابراین در شرایطی که 

ی ساختمانهای . هزینهدهن میبه خود اختصاص را  ساختمانتمام ش ه  نهیهز درص  02 تا 15در   ود  زییاجرا چی، طرا 

عموً میزان  مانساختر قیمت نهایی د نیزم متیق تأثیر زیاد  یدلهاست، ب ریزیبرنامه قاب  کاهش و سازیکه با صنعتی

 رغیبتی برای لما زهیش ه و انگ رنگکم یهای صنعتاقتصادی استفاده از روش اییمزازیادی نگواه  ش  و به همین علت 

؛ رقابت سکن گرددی قیمت مسوداگری در زمین موجب رش  غیرمنطقبه عبارت بهتر تا زمانی که . گرددینم جادیا  ارانیخر

 کنن گان نهایی معنایی نگواه  داشت.برای تولی  با کیفیت و قیمت مناسب برای مصرف

  های کالنگذاریسیاستعدم  

 و وین اه اف پس از ت گذاریسیاستجایگاه  است.گذاری ریزی سیستم، سیاستبرنامه فرآین های اصلی در  لقهیکی از 

 ساختمانسازی تیگذاری صنعبه طور کلی در بگش سیاست .(1389)مه وی و همکاران، است  یقب  از برنامه عملیات

 رویکرد بای  تغییر کفه ترازو باش .

ی های ذیربط امرسازی در کشور توسط دستگاهاین رویکرد ت وین و نگارش طرح جامع صنعتیبه منظور دستیابی به  

اصولی  صحیح و ترین  مایت دولت، تشویق و ارائه راهکارهایی در جهت اجرایمهمضروری است و در این راستا 

معمول  ه از روشگانی کو در مقاب  افزایش ت ریجی هزینه ساخت برای سازن ی با کیفیت و دوام مطلوب است هاساختمان

 کنن . و ق یمی استفاده می

ه بر اساس اه اف توسع ساختمانبه تولی  وسط  اکمیت، سازن گان را تگذاری درست و مناسب به عبارت دیگر سیاست

ا به ر رایج و ابت ایی هایسیستمرقابت با  ر توانکن  و همین امه ایت می ساختمانصنعتی  هایسیستم مانن  بگش مسکن

 این نوع از ساخت و ساز خواه  داد.

، شورا یا ساختمانها و ذینفعان در امور بگش ضروری است جهت هماهنگی و ایجاد  رف وا   بین دستگاه از طرف دیگر،

 هاآنهای نهایی، تحقیق و توسعه و  تی قوانین مورد نیاز زیر نظر گیریای ایجاد گردد. به همین منظور تصمیممجموعه

 رس . خود را طی خواه  کرد و به مر له اجرا می فرآین 
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 در وزارت مسکن و 1سازی مسکنمرکزی با عنوان مرکز توسعه صنعتی، 1998در سال   نیدر کشور چبه عنوان مثال 

. در ش  جادیسازی ابا استفاده از صنعتی یی مسکونهاساختمان تیفیک شیآن کشور به منظور افزا ییشهری و روستا توسعه

مرکز  نیا .ص ور سن  رسمی را در دست گرفتن  ،کیفیت مسکن ، هشت مرکز از شورای دولتی به منظور ارتقاء1999سال 

اق ام به  ساختمانهای تکنولوژی نهیزم متگصص در یِژاپن یالمللنیهای همکاری بآژانس یاز برخ راهنماییدر ادامه با 

 یخط مش فیموفق به تعر یخارج یفن هایکمک با استفاده از تیدر نها. نمود یمگتلف یفن کاستان اردها و م ار هیته

ساخت و  تیبهبود وضع موجبموضوع  نیا که کشور ش  نیدر ا« 2یی مسکونهاساختمانعملکردی  ینامهیگواه ستمیس»

 (. ,2014Zhang  et al) ش ه است نیساز در چ

ی نوین هایناورفش ه است تا  مسکن واگذار و ساختمانراه و  قاتیمرکز تحق بهسازی صنعتی یراهبرگفتنی است در کشور 

 ی . ها اق ام نماریترویج و توسعه این فناو های فنی و قانونی تأیی  و نسبت بهشاخصی را با توجه به ساختمان

افته و رون  ی تحقق نین مهم به خوبدر کشور؛ ای ساختمانسازی رغم انجام اق اماتی به منظور رونق صنعتیعلیبا این وجود 

رای شوه دوم ش جلسساخت و ساز بیانگر ع م پیشرفت مناسب و ق رتمن  در این  وزه است. گواه بر این م عا گزار

سازی و صنعت ساختمانر نس  سوم دایران "گوی : است که می 1398خرداد  22در تاریخ  ساختمانسازی راهبردی صنعتی

 ".شودسازی وارد مینساختماکه دنیا در نس  ششم بوده و در سال آین ه به نس  هفتم  در  الی ؛قرار دارد ساختمان

به اطوعات  ستراتژی،عیین ای صنعتی ساخت و ساز به ویژه دستگاه های دولتی برای برنامه ریزی و تجامعهعووه بر این، 

نه  تمانساخنعتی صان وا  های ی تولی کنن گاطوعات موجود درباره که ده مینشان ها جامع و کاملی نیاز دارن . بررسی

  ارن .نزم را الو اطوعات موجود اعتبار  بلکه از نوعی نابسامانی در آن  کایت داردتنها به روز نبوده، 

 ارن  و بنا به نتان اردی تعاریف مشگص و اس گیرن . معموالً ار میهای نوین مورد استفاده قرهایی که در سیستمواژهاز طرفی 

عتبر، الزم است ممنسجم و  شون . بنابراین برای دستیابی به بانک اطوعاتیگردد، بکار برده میتعبیر متفاوتی که از آن می

 .( 1389)مه وی و همکاران،  واژه شناسی و طبقه بن ی درستی از تعاریف ارائه شود

                                                           
1 Housing Industrialization Promotion Centre 
2 China’s residential house performance certification system 
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 مسکونی صنعتیهای عدم تولید انبوه واحد 

بعاد گیرد و در واقع در ارار میها مورد استفاده قسازیانبوهی بزرگ و در هاپروژهساخت  هنگام ساختمانسازی صنعتی

 .بصرفه و اقتصادی نیستهای کم، کوچک و مسا ت

ه نظر ارد که بوجود د هاییضعفعووه بر این مح ودیت که در واقع یک مح ودیت کلی و جهانی است در داخ  کشور هم 

م برای د امکانات الزو نبو ی بزرگساختمانهای کت، کمبود شرگذاری )تجمیع سرمایه(صن وق سرمایهع م  هاآنبزرگترین 

 .است ساختمانهای کون در بگش گذاریسرمایه

ی و ساختمانهای و شرکت شودساخته میمتگصص غیرهای نیروهای مسکونی کشور به دست وا  عم ه در  ال  اضر 

گذاری هم برای سرمایشرایط الزگفت  توانمی به همین دلی مهن سان نقش بسزایی در ساخت و ساز مسکن ن ارن ؛ 

 . (1395سایت سهم ال ینی، ) نیست فراهمی ساختمانهای شرکت

 کارگران و جامعهکمبود دانش و تجربه پیمانکاران ، 

در  و به همین دلی  رودیم یعال وتیحصبه سمت اخذ تبه ت ریج کار جامعه  رویینهای صورت گرفته، بر اساس بررسی

ای که در  ال  . مسئلهواه  شخمواجه  ییکار ساده و اجرا روییبا کمبود ن با روش ق یمی یهاساختمان  یم ت بازار تولبلن 

 رویین چرا که  .های همسایه )افغان( هستنکشوری از ساختمانهای شاغ   اضر کشور با آن روبرو ش ه است و عم ه نیرو

ستفاده از ا گری. از طرف دکن های سگت و به عنوان کارگر ساده تصور نمیخود را مناسب کار در فعالیت کرده  یکار تحص

از  رزو ا هیماوج سرباعث خر ،یو اجتماع یفرهنگ مشکوت و  ئکارگران مهاجر و ب ون آموزش در کشور عووه بر مسا

 مجرب وهای نیروبه  ازین  یهای ج و تکنولوژی یبا روش صنعت ساختماناست که اجرای  یدر  ال نیاگردد. میکشور 

ا  تی یشناسی و های دوره کارها و مراکز آکادمیک داخ  کشور به علت فشرده بودن سرفص دانشگاهکه  دارد  هیآموزش د

 .دهن یمنالتحصیون قرار فارغ های آن در اختیارفرآین و  ساختمانسازی از صنعتی یاطوعات معموالً کارشناسی ارش ،
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 موزش نقشسازی و آبین جامعه و تقاضای مصرفی، فرهنگ در و رش  اطوعات اعتماد ،اطمینانهمچنین جهت ایجاد 

ا تشگیص راخت مسکن  تی کیفیت سافراد جامعه بتوانن  به را شود کهکن . این رش  اطوعات موجب میبسزایی را ایفا می

 .های مسکونی مناسب خود را انتگاب کنن دهن  و وا  

درک  ولن  م ت بوتاه م ت و ی ج ی  در کهایو اثرات مثبت فناور هایجامعه تنها در صورت آگاهی از ویژگ پذیرش کلی

کاهش وزن که  ر اجرا ورعت دسجامع آن امکان پذیر خواه  بود. معرفی و آگاهی از عواملی همچون مقاومت در برابر زلزله، 

   داد. افزایش خواه سازیساختماناز اه اف تولی  صنعتی است، اقبال عمومی را در جذب پ ی ه های نوین در 

 های انرژی حامل قیمت پایین 

 و  کننیم عنوان کشور در مسکن ازاز الزامات اصوح ساخت و س یکی را ساختمانسازی صنعتی ،بسیاری از کارشناسان

ی جوی صرفه به و مردم تمای  سازن گان ع م و انرژی پایین قیمت را ازو س نوع ساخت این به توجهیبی دالی  از یکی

 . (1394، 2)رائین خواه و  سینی  دانن می

که هزینه  اما در شرایطی کن .می پی ا کاهش یتوجه قاب  ک های مصرف انرژی به شهزینه ساختمانسازی با صنعتی

 بودن زانرا در  ال  اضر ن ارن .بسیار ان ک است، سازن گان تمایلی به ساخت خانه به روش صنعتی  هاساختمانانرژی در 

 .تاس کاهش داده وا  های مسکونی صنعتی و با کیفیت باال، عرضهو  ساخت را جهت سازن گانقیمت انرژی انگیزه 

ود له    نشن مسئهمین موضوع موجب ش ه تا کفه ترازو به سمت ساخت و ساز به روش ق یمی باش  و مادامی که ای

نایی ساخت مع وع روشی ساخته ش ه به روش صنعتی باال نگواه  رفت و اصوً رقابت بین این دو نهاساختمانتقاضای 

 نگواه  داشت.

  



شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی –بررسی وضعیت صنعتی سازی ساختمان در ایران و نمونه های جهانی   

28 
 

 در کشور ساختمانسازی گسترش صنعتی هایراهبرد( 8

آ اد  ومسئوالن  های نوین ساخت به کشور مستلزم تغییر رویکردتوش برای پیشرفت در  وزه ساخت و ساز و ورود روش

  برخی از موضوع کمک کن . در ذیتوان  در تسریع این های مطلوب و کارام  میجامعه است. عووه بر این اتگاذ سیاست

 داده ش ه است: سازی تغییر ده  شرحتوان  کفه ترازو را به نفع صنعتیهایی که میها و راهبرداین سیاست

 سیاست کنترل قیمت زمین در کشور -1

به روش  ده ، ساخت و سازرا تشکی  می ساختماندرص  هزینه  60همانطور که گفته ش ، به دلی  آنکه زمین بیش از 

رای ساخت ازن گان بسرو نصنعتی تأثیر چن انی در کاهش قیمت مسکن و افزایش دسترسی مردم برای خری  را ن ارد؛ از ای

 .  ارن ن رغبت های نوین چن انو ساز به روش

ای دوره ردر ه. ای در قیمت زمین دارد، رونق بازار مسکن و سرعت ساخت و ساز استکنن هیکی از عواملی که نقش تعیین

گذاری در بگش زمین و رمایهزمانی که انگیزه افراد برای س .که بازار مسکن رونق یافته، قیمت زمین نیز باال رفته است

رو است که جهش قیمتی زمین شود، از اینیاب ، می  سوداگری در بازار مسکن ابت ا روانه بازار زمین میمسکن افزایش می

 .در بازار مسکن استختمان ساهمواره بیشتر از رش  قیمتی 

فزایش یمت آن اقرضه، )عرضه ثابت(، در صورت فزونی تقاضا بر ع در کشور ، به دلی  مح ود بودن زمینعووه بر این

ساخت  های عمومی برایها در جهت  ذف قیمت زمین از قیمت مسکن گام بردارن  و از زمینر صورتی که دولتدیاب . می

 تقاضای هشکاکان استفاده نماین ، عووه بر رونق ساخت مسکن و کاهش قیمت آن، ام نبه روش صنعتی و نویمسکن 

 .گرددمیو داللی زمین به عنوان یک فعالیت غیرمول  مح ود  فراهم خواه  ش زمین 

ه منظور تأمین ، ب1387مصوب سال  سامان هی و  مایت از تولی  و عرضه مسکنقانون  1در همین راستا بر اساس ماده 

درآم  به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولی ی کم هایکن و سهولت دسترسی فاق ین مسکن به ویژه گروهمس

های نوین و تولی  صنعتی مسکن، دولت موظف است از گذاری در تولی  مسکن با استفاده از فناوریسرمایه کشور،  مایت از

 سازن گان را  مایت کن . از قیمت تمام ش ه مسکن کاهش یا  ذف بهای زمین طریق تأمین زمین مناسب و
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با استفاده  ههای سوداگرانیت، افزایش هزینه فعالزمین و مسکن در بازار و داللی در راستای کنترل سوداگریاز سوی دیگر 

هش و  ذف کابه شود که ه میتوصی و... مالیات بر عای ی سرمایه مالیات بر ارزش زمین، مانن  اخذ مالیاتیهای سیاستاز 

ی مصرفی مردم   تقاضاهاتبع آن، افزایش ق رت خریخواه  ش  و به منجر در بازار مسکن )سوداگرانه( این دسته از تقاضاها

 .را به دنبال خواه  داشت

ن زینه زمیاهش هکبه عبارت بهتر بجای آنکه رقابت سازن گان در ساخت و ساز در جهت کاهش قیمت مسکن از طریق 

سائ  بزرگ میکی از  ورفت  رل قیمت این مولفه توسط مسئولین، رقابت بر سر تولی  با کیفیت و سریع خواه باش ، با کنت

 سازی در کشور    خواه  ش .صنعتی

 سازی و توسعه آموزشهای معطوف به آگاهیسیاست -2

 اختمانس صنعت ،یهای ساخت صنعتو  رکت به سمت استفاده از سیستم یآموزش عال ستمیدرست س تیریدر صورت م 

های رگاهدر کا هم و یساختمانمصالح   یتول یکرده هم در وا  های صنعت  یتحص روهاییبرای ن یعیفضای کار وس

 خواه  کرد.  جادیا نیی نوساختمان

 ،هاتهرش نیدن او ه فمن  نمو ساختمان صنعت های مرتبط بااز رشته یان ک در برخ راتییتغ جادیبا ا گریبه عبارت د

ین ا .ه  بودخوا ریامکان پذ یهای ساخت صنعتسیستم رییبا به کارگ ساختماندر صنعت  هاآن ونیالتحصفارغ تیفعال

 رد.خواه  ک ا فراهمهای دانشگاهی که در  ال  اضر بیکار هستن  رکردهموجب اشتغال جمع کثیری از تحصی   موضوع

  یتشک نییاپ وتیصحت کارگران بگش مسکن در کشور را افراد بااز  تع اد بسیاری نکهیا با توجه بهاین، بر  عووه

 ریمکان پذا یهای صنعتساخت ستمیکارکنان در س نیا رییبه کارگ تیبه خودی و قابل خود شرفتیانتظار پ ،دهن می

 موسسات در  نید و آموزش رییادگیبه   یتما ایامکان  افراد معموالً  نیا ،یمشکوت مال وجود با توجه به نگواه  بود.

امری  ساختمان ی  صنعتیای در زمینه آموزش تولهای فنی و  رفهایجاد آموزشک هاز این رو  .ن  ارنو آزاد را  یخصوص

 اجتناب ناپذیر است.
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آیین نامه اجرایی قانون سامان هی و  مایت از تولی  و  6فص   30شود که بر اساس ماده این موضوع در  الی مطرح می

ن  رد، موظف سب مو یسازو مسکن و شهر یاجتماع کار و امور ،یو فناور قاتیعلوم، تحق هایگانهزارتو، عرضه مسکن

 .ن یمانفراهم  نساختماروز صنعت  یهایو فناور یساخت صنعت یکاربرد قاتیآموزش و تحق یالزم را برا نهیزم

و  یارفه  یهاتشک ، مهن سان و هایشهردار یبا همکار اجتماعی امور و کار وزارت همچنین طبق تبصره این ماده،

ط، در مربو هرفا در  قانون ر نیا یاجرا ازیکارگران ماهر مورد ن تیآموزش و تربموظفن  شاغ  در بگش مسکن،  یصنف

از اعتبارات  یریگبهرهبا  و -1374 مصوب – ساختمانو کنترل  یقانون نظام مهن س( 4ماده ) یینامه اجرا نییقالب آ

 نماین .قانون اجرا  نیموضوع ا

ارگران و کالیی از گفت درص  با توانمیبا این وجود این تکالیف تاکنون از سوی متولیان با قوت انجام نگرفته است و 

 آشنایی الزم را ن ارن . ساختمانسازی پیمانکاران با صنعتی

 ، بای توسط متقاضیان مسکنی و صنعتی مقایسه بین روش ق یم برایرسانی و ایجاد شفافیت همچنین جهت آگاهی

 ن اق اماتبن ی گردد. پس از ای، مشگصات فنی و مصرف انرژی دستهکیفیت وا  های مسکونی از طریق ص ور گواهی

ی، های جمعرسانهر دگوناگون تبلیغاتی های وشاستفاده از رهای آموزشی برای مردم و بای  از طریق برگزاری کوس

ضایت اقشار ینان و رادی و اطمی کاربردی مزایای اقتصنحوهپوسترهای تبلیغاتی با معرفی،  ها و از طریقروزنامهمجوت و 

 .(1389)مه وی و همکاران  جامعه را جلب نمود

،  سکنایت از تولی  و عرضه مآیین نامه اجرایی قانون سامان هی و  م 31ذکر این نکته  ائز اهمیت است که بر اساس ماده 

 اهکارهایر ک یگریموظف هستن  با همکاری  وزارت مسکن و شهرسازی وسازمان ص ا و سیمای جمهوری اسومی ایران 

اخت سریع، ز جمله سا، مانساختالزم برای ارتقای آگاهی مردم و جامعه مهن سی کشور در ارتباط با مزایای تولی  صنعتی 

 و ژیانر جویی صرفه سومی،ا - ط زیست و فرهنگ معماری ایرانیی نوین، سازگار با محیهایاقتصادی، مقاوم با فناور

 ن .یر موارد را به مورد اجرا گذارسا

های برنامهمشارکتی در قالب -ترویجیفعالیت  هیچ گونهکه این آیین نامه تصویب ش ه تاکنون  1388با این وجود از سال 

یا به تع اد کافی  ارائه نش ه یا سازی باش و مزایای صنعتیها سیستممستلزم معرفی  نمایشی که هایتلویزیونی و یا کلیپ
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سازی هایی برای شناسایی جلب مشارکت در امر صنعتیبرنامهاست. از این روی تسریع در ساخت و ارائه چنین  نبوده

 است.  کیها و مزایای هرک ام به جامعه و ذینفعان مورد تأسیستم، ساختمان

 ایجاد و قا چرخه  و ارتسازی دانش و تکمیمراکز تحقیق و توسعه به منظور توسعه و بومیایجاد مضاف بر موارد مذکور 

سازی در کشور نقش تی  در استفاده دو چن ان صنعتوانمیهایی است که از جمله راهکار یتوسعه فناوری در وا  های تولی 

ردهایی ن استان اایرا ومیاص اقلیمی و مصالح ببا توجه به شرایط خسیاست اتگاذ ش ه بای  در این خصوص  داشته باشن .

ت و مسیر وب فعالیچارچ هاآن تهیه و تنظیم شون  تا ضمن همگوانی با شرایط ایران، صنعتگران و طرا ان با دسترسی به

  توانمی ساختمانسازی های صنعتیفهرست بها متناسب با روش هیتهدر همین راستا  درست طرا ی و ساخت را برگزینن .

 ها نیز کارآم  باش .در برآورد هزینه

 سازی صنعتی روشهای ناظر بر تأمین مالی سیاست -3

ها در تولی  بانک ودولت ، ی ذیربطهازمان مایت سا ؛صنعتی بسیار زیاد است با کشورهایکشور که فاصله فناوری از آنجایی

خت ه روش ساتوجه ب مسکن با  یمبلغ وام ساخت و خر رییتغ ایو  تینظر گرفتن اولو در .است ضروری ساختمانصنعتی 

 .  یسازی مسکن عم  نمابه سوی صنعتی ه ایت سازن گان منظور راه    به کیبه عنوان   توانمی

  مشوقی توانمیی مسکونی صنعتی هاساختمانتر برای ارائه وام خری  مسکن با نرخ سود کمتر و م ت بازپرداخت بیش

به سمت  اازن گان رسبه تبع که  های مسکونی صنعتی ساز گرددوا    یتقاضا برای خر شیافزا و باعث برای خری اران باش 

 ده .می ی سوقهای ساخت صنعتباالتر و با استفاده از روش تیفیبا ک هایخانهساخت 

شود. اما دو نکته یایی مگفتنی است این شیوه تشویق برای سازن گان، از طریق واگذاری وام ساخت توسط بانک مسکن اجر

چن انی  عتی تمایزتر از سازن گان صنکه برای  مایت بیش است ائز اهمیت برای این وام، میزان نرخ سود و بازپرداخت 

 هاساختمانع از ی  این نوگردد و برای خرعووه بر این، تسهیوت ارائه ش ه تنها به سازن گان پرداخت می ایجاد نش ه است.

 وامی متمایز از تسهیوت موجود در نظر گرفته نش ه است. 
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 عم  قرار زی، ت وین و موکسازی در تعریف بانک مسکن که از ضوابط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرساصنعتی

های مورد های نوین است که در این خصوص فناوریفناوری ساخته، پیش مونتاژ و کاربردهای پیش، شام  روشگرفته

سازی از یهای صنعتطرحش یی  و دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان معیار پذیرتا

 .جانب بانک قرار خواه  گرفت

های منتهی به و همچنین روش ساختماننه صنعت در زمی های منتق  ش ه به کشورهای مسکن از تکنولوژیسازن هچنانچه 

، هراندر ت کونیخت هر وا   مسکنن ، بانک مسکن به ازای سا وساز استفاده رف انرژی، برای ساختوری مصارتقاء بهره

 .خواه  کرد میلیون تومان تسهیوت ب ون سپرده پرداخت170مبلغ 

 منطقه

به  ییاعطا وتیسقف تسه

هر وا   به صورت  یازا

 یومجتمع ساز یانفراد

به  ییاعطا وتیسقف تسه

هر وا   به سازن گان  یازا

 ی رفه ا

به  ییاعطا وتیسقف تسه

هر وا   به سازن گان  یازا

و در صورت  ی رفه ا

و   یج  یاستفاده از تکنولوژ

و کاهش  نینو یفناور

 یمصرف انرژ

 میلیون تومان 170 میلیون تومان 140 میلیون تومان 70 شهر تهران

مراکز استان ها و شهرهای 

 جمعیتهزار نفر  200باالی 
 میلیون تومان 160 میلیون تومان 130 میلیون تومان 60

 میلیون تومان 130 میلیون تومان 110 میلیون تومان 50 سایر شهرها

 میلیون تومان 110 میلیون تومان 90 میلیون تومان 40 مناطق کمتر توسعه یافته
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ی تسهیوت در اعطاو  است درص  18  نرخ سود تسهیوت ب ون سپرده در دوران مشارکت م نی و فروش اقساطی

پایان  خ سود دریف نرمشارکت م نی با استفاده از تکنولوژی ج ی ، فناوری نوین و کاهش مصرف انرژی، یک درص  تگف

 (.1398رسان  )سایت بانک مسکن، درص  می 17که سود را به  گرددمیقرارداد مشارکت م نی اعمال 

اه با درنظرداشتن  جم م 36در بگش مسکن، با توجه به نظر ارزیاب و   اکثر تا م ت اولیه قراردادهای مشارکت م نی 

 :دگردزمان بازدی  به شرح ذی  تعیین می مان ه و میزان پیشرفت فیزیکی درپروژه، هزینه باقی

 ماه 24ونی   اکثر وا   مسک 50 تا 21 ،ماه 21وا   مسکونی   اکثر 20تا  6 ماه، 15   اکثر مسکونی وا   5 تا

 .هما 36 وا   مسکونی و بیشتر   اکثر  101از ، ماه 30وا   مسکونی   اکثر  100تا  51

های  اص  جوییمح  صرفه ایهیاراناعتبارات  توانمیعووه بر این، به منظور تأمین مالی جهت توسعه صنعتی در کشور 

ی روش صنعت استفاده کرد. در سازیان وا  های تولی  ش ه به روش صنعتیخری ار برای پرداخت بهرا سازی از صنعتی

زایش عمر ساز و اف یاب  و با توجه به افزایش کیفیت ساخت و... کاهش می ی وساختمانهای مصرف انرژی، ضایعات و نگاله

جویی هزینه د صرفهاین موار های فرسوده توسط دولت کمتر خواه  ش  که، نیاز به بازسازی و نوسازی مسکنساختمانمفی  

 ها به دنبال دارد.دولت را در اینگونه ساخت و ساز

وت با ق ی  و عرضه مسکنآیین نامه اجرایی قانون سامان هی و  مایت از تول 29مضاف بر موارد مذکور الزم است ماده 

رای تولی  ب اختمانسی نوین صنعت هایفناورآالت و مواد اولیه مورد نیاز برای تولی  ماشینبق این ماده، طاجرایی گردد. 

ن ، توسط گردمی 1386/8/1ک مورخ 580ت/122173مسکن که مشمول تعرفه صفر درص  موضوع تصویبنامه شماره 

 .شون مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن معرفی می هایگانهوزارت

 حامل های انرژیجویی سیاست صرفه -4

با این  است. های انرژی ام  متیق شیش ن و افزا یواقعسازی در کشور، های  رکت به سمت صنعتیراهکاراز  یکی

افزایش  یهای صنعتبا روش سهیدر مقا رایجهای برداری مسکن در روشدوره بهره خصوص های ساخت و بههزینهاق ام 

 . یافتخواه  
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ر صنعت رهم خوردن تعادل دبو افزایش قیمت مسکن انرژی باعث های  ام  به های مربوطهزینه شیافزا به طور قطع

-ز ه را رییجلوگ عووه بر بع ی ا  اق ام در مر نیادریافت که  توانمیتر در نگاه کوناما  ؛کشور خواه  ش  ساختمان

 ینعتساخت ص هنیبه هایسیستم و  رکت به سمت ازیباعث بوجود آم ن ا ساس ن ارانه،یدولت به صورت  یرفت منابع مال

تی در ساز صنع ورونق ساخت    در بلن  م ت و پس از فراهم ش ن شرایط وتوانمی. بنابراین چنینی راهکاری خواه  ش 

اشاره ش ه است و طبق آن  های کلی نظام در امور مسکناستسی 7جویی در منابع انرژی در بن  صرفه کشور استفاده گردد.

 گردد.اجباری  ی انرژییجوهای صرفهو طرح ساختمانمقررات ملی ساز واستان اردهای ساختبای  

  



شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی –بررسی وضعیت صنعتی سازی ساختمان در ایران و نمونه های جهانی   

35 
 

 سازیتجارب جهانی صنعتی( 9

 مالزی 

ها، دیواررها، ها، تیستونه ها از جملخانهدر گذشته مسکن مت اول کشور مالزی بود. اجزای این  (TMH) خانه سنتی ماالیی

 دادن .میی را ارائه ها مفهوم م والر بودن و تکرارپذیرخانهاین  ش ن .کف و سقف قب  از ساخت، آماده می

 

مسکن در این کشور افزایش یافت. به  یبه مرور زمان در پی افزایش چشمگیر جمعیت مالزی پس از استقول، تقاضا

 Qaysهای باال، پاسگگوی  جم زیاد متقاضیان نبود )هزینهکه روش ساخت و ساز معمولی به دلی  سرعت پایین و طوری

et al, 2009 .) 

 8.5 بیش از تاین کشور نیاز به ساخ 2020تا  1995های چن و همکارانش با افزایش جمعیت از سال بر اساس بررسی

ای عنوان راهی بربه را ساختمانسازی صنعتیمالزی تمرکز بر دولت  به همین منظور،وا   مسکونی خواه  داشت.  میلیون

 (.Chen, 2000و پاسخ به نیاز این کاالی اساسی انتگاب کرد ) رسی ن به توسعه پای ار

د. سیستم ساخت سال در این کشور ق مت دار 60 در مالزی نیست و   ود ، بحث ج ی یساختمانسازی موضوع صنعتی

 Thanoon etبا بازدی  وزارت مسکن و دولت محلی مالزی از چن ین کشور اروپایی آغاز ش  ) 1960از اوای  دهه  صنعتی

al, 2003.) 
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باال و کاهش  ه و سرعته صرفپس از طرح ای ه اولیه، دولت دو پروژه آزمایشی را با اه اف ساخت خانه با کیفیت، مقرون ب

ا از اجزای بتنی هپارتمان آاین  زمان تحوی  به تصویب رسان . پروژه اول در کواالالمپور و دومی در پنانگ بود که در هر دو

 ش ه است.ساخته استفاده پیش

 40ارتمان ارزانقیمت و وا   آپ 3000طبقه، شام   17بلوک  7، در مح وده کواالالمپور با 1964اولین پروژه در سال 

 17بلوک  6سکن متشک  از ، دومین پروژه م1965در سال  فروشگاه با استفاده از سیستم پان  بزرگ دانمارکی ساخته ش .

با استفاده از سیستم  آغاز ش . این پروژه در اطراف پنانگفروشگاه  66و  وا   3699طبقه شام   18بلوک  3طبقه و 

 (.Abedi et al, 2011ا  اث ش  )  Estoit فرانسوی

 

 

 



شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی –بررسی وضعیت صنعتی سازی ساختمان در ایران و نمونه های جهانی   

37 
 

شان داد نپروژه پایلوت مالزی  و کیفیت در دووری بهرهو سیستم معمولی از نظر هزینه،  IBS مقایسه عملکرد بین سیستم

که  عمولی است؛ در  الیممشابه با روش  ساختماندرص  بیش تر از ساخت و ساز یک  8.1که هزینه اولین پروژه آزمایشی 

 ازی ماه زمان به همراه راه ان 27از نظر سرعت ساخت و ساز نیز در هر دو پروژه  .تر بوددرص  پایین 2.6 هزینه پروژه دوم

 ساخته صرف ش .پیش هایخانهکار

مالزی در  ساختمان سازیصنعتی گذاری درهشروع به سرمای یهای متع د خارجشرکت لوت،یهای پاپروژه ساخت ازپس 

 17) آلمان ،درص ( 25) کایآمر متح ه االتیکشورهای ا ،نتشر ش م 2003 که در سال یگزارش که بنا برطوریبه .کردن 

 (.Thanoon et al, 2003) ان سازی در مالزی داشتهمشارکت را در استقرار صنعتی نتریبیش( 17یا )استرالو  درص (

 بهها سیستملی  آنکه این د، به 1970و اوای  دهه  1960صنعتی کشورهای خارجی در اواخر دهه  هایسیستماستفاده از 

ت مواجه با شکس به کار گرفته ش ، عم تاً بسته و ب ون توجه به اقتضائات فرهنگی و شرایط اقلیمی  صورت چشم

ی   و واگذارها نیز بودجه تگصیصی بیش از    بود و در مقاب  تکمی(. در برخی از این پروژهQays et al, 2009ش ن )

 کرد.مین ههای مسکونی انتظارات جامعه را برآورد  گرفت. عووه بر این، کیفیت وامینها در زمان معین انجام وا  

 1990تا  1980از سال سازی دانشبومیآداب و رسوم مالزی و  سازی باتر صنعتیدر همین راستا جهت انطباق بیش

شروع به گسترش کرد. در قراردادهای فوق، پروژه  یو داخل یخارج مانکارانیپ نیب 1یقراردادهای مشارکت انتفاع

فوق،  ی. در بازه زمانش یساخته م یهای خارجشرکت یو با کمک فن یداخل مانکاریتوسط پ ساختمانسازی صنعتی

برای ساخت  ییهاق م زین یقاتیمراکز تحق نیاز خود نشان دهن . همچن تریبیش کردن  تا نوآوری یسع یداخل مانکارانیپ

 . (Din, 2012) برداشتن  صرفه بهسازی ش ه و مقرونمسکن صنعتی

سازی های راه صنعتیسازی در قالب نقشه، گسترش صنعتی2مالزی ساختمانتوسعه صنعت  ئتیه با تأسیس1998سال   در

صنعت ساخت،  های مگتلف مرتبط بابگش ه ف اصلی از تشکی  چنین سازمانی هماهنگی .دنبال ش ه است ساختمان

و وری بهرهاز طریق بهبود کیفیت و  ساختمانهای صنعت قابلیتها و ظرفیتتوسعه  ،افزایش رقابت در فضای ساخت و ساز

                                                           
1 Joint Venture 
2 Construction Industry Development Board (CIDB) of Malaysia 
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. مأموریت این استمحوری برای فراهم آوردن سطح باالیی از کیفیت زن گی  گرایی، نوآوری و دانشتگصصبر  با تأکی 

ش ن به یک سازمان معتبر و  ش ه برای آین ه آن، تب ی  ان از ترسیم است و چشممالزی  ساختمانتوسعه صنعت  سازمان،

 (.Abedi et al, 2011)است ساختمانزمینه توسعه صنعت  جهانی در در کوس

ولیه اسازی در کشور صورت پذیرفت؛ اما در این بین هزینه های دولت مالزی به سمت گسترش صنعتیاق امات و سیاست

سازی ینه صنعتیزم در یک وا   خصوصی فعالتأمین تجهیزات و نبود دانش، این کشور را با مشک  مواجه کرد؛ چرا که 

 ی ومگصوص، وا   خ مات و پشتیبان( R&D) هسعتو آالت و تجهیزات خاص، مرکز تحقیق وبه ماشین ساختمان

  شت.های سازه مجهز و گرانقیمت نیاز داآزمایشگاه

های گسترده و ایجاد پژوهشبه انجام  در داخ  کشور نیاز ساختمانتولی  صنعتی  آالت و تجهیزاتبرای ساخت ماشین

 ساختماناق ام به تأسیس پژوهشگاه  2004در این راستا دولت مالزی در سال بود. مراکز تحقیق و پژوهش اختصاصی 

کرد. وظیفه این مراکز تقویت ارتباط میان بگش  )IBS Center2 (ساختمان سازیو مرکز صنعتی (1CREAM)مالزی 

 بودن .ه مجهز های سازآزمایشگاههای تحقیق و توسعه و بگش. این مراکز دارای بود و مراکز پژوهشی ساختمانصنعت 

نقشه راه  نیاول فیو تأل نیاق ام به ت و 2003 یال1999های  در فاصله سال 3سازیراهبری صنعتی تهیکمدر این بین 

را برای استان اردسازی قطعات 1064دولت مالزی استان ارد شماره  2001در مالزی کردن . در سال   ساختمانسازی صنعتی

 . (Abedi et al, 2011)کرد نیسازی ت وروش صنعتی به  ش هیتول

بنا ش ه  4M-5 استراتژی و بر اساس 2010  یال 2003  یبرای بازه زمان ساختمانسازی نقشه راه صنعتی نیاولپس از آن، 

 شیافزا ساخت، تیفیک تیتقو ،یبه کارگران خارج یه ف خود را بر روی کاهش وابستگ ینقشه راه، تمام نیاست. ا

 و توسعه رقابت در صنعت مالزی متمرکز کرده است.  یمنیوری، بهبود ابهره

                                                           
1 Construction Research Institute of Malaysia 
2 Industrialized Building System Center 
3 IBS Steering Committee 
4 Manpower-Materials-Management-Monetary-Marketing 
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رده ک قیهای ساخت را تشوو روش کیگذاری در بگش فناوری، تکنسرمایه ساختمانسازی نقشه راه صنعتی ن،یعووه بر ا

ته به وابس هایدستگاه ای یمحلو  یدولت یهاوزارتگانه یکه بر اساس آن تمام تصویب ش  یقانون 2008 در اکتبر. است

 ،نهیکاب در ایتهیکم نیسازی اختصاص دهن . همچنخود را به صنعتی یساختمانهای از پروژه درص  70  یدولت مرکزی با

 .در نقشه راه ش  ش ه نیمطابق برنامه ت و سازیصنعتی مسئول نظارت بر رون 

نشان  2015تا  1960را از سال  ساختمان یتوسعه صنعتی ساز یبرا یاز توش دولت مالز یگزارش  زیر خوصه شک

 .ده می

 

سازی نقشه راه دوم صنعتی، 2010یال 2003های  در خول سال ساختمانسازی صنعتی نقشه راهتوجه به تجربه  با

 انیجر 4 نیان . اش ه ان هگنج یکاری اصل انیجر 4برنامه کاری است که در   37 راه دارای نقشه نیش . ا نیت و ساختمان

 صنعت.  -4و    ییمحصول تول -3کاربران،   -2  ،یدولت آالت نیو ماش زاتیتجه -1: تیکاری عبارتن  از تقو

 ف   -1عبارتن  از:   2015  یال 2011های مالزی در سال ساختمانسازی نقشه راه دوم صنعتی یاه اف مشگص و اصل

 سازی درمشارکت صنعتی زانیم شیافزا -2 درص  70 نزایبه م یدولت وسازهای ساخت سازی درمشارکت صنعتی زانیم

 (. CIDB Roadmap, 2011) 2015 سال انیدرص  در پا 50به  یبگش خصوص وسازهای ساخت
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از سه شاخص سنجش  توانمیسازی هموارتر ش  و جهت ارزیابی این موضوع از زمان انتشار نقشه راه، مسیر صنعتی

یعنی میزان ساخت و ساز صنعتی، تع اد پیمانکاران دارای مجوز و تع اد تولی ات دارای گواهینامه  (1KPI) عملکرد کلی ی

ISO .استفاده کرد 

سکونی و اجتماعی ی مسکونی، غیر مهاساختمانمیزان ساخت و ساز صنعتی در  2014ایان سال پها نشان داد که در بررسی

به ترتیب  های خصوصی، میانگین این تع ادوژهدر  الی که در مورد پر بوده؛ 76و  80، 70ب یهای دولتی به ترتدر پروژه

 (.Hamid et al, 2017تحقق یافت) 2015تا  2011بوده است بنابراین ه ف نقشه راه  64و  63، 65

 

درص  از  10بای  به هستن   ISO دارای گواهینامهکه  IBS همانطور که در نقشه راه بیان ش ه است، تع اد تولی  کنن گان

 در آن سال خاص برس . IBS تولی  کنن گان ثبت ش ه

 20تولی کنن ه  189را تولی  کرده بودن  و از بین این   IBSجزء 381در مالزی  IBS تولی کنن ه 189، 2014از نوامبر 

دارای گزارش هستن ؛  ISO به دست آورن  )برای افرادی که دارای گواهینامهرا   Aکوس توانستن  م رک تولی کنن ه

را به دست آوردن  )برای کسانی که گزارش  Bسازن ه کوس  69(. همچنین  QA / QCآزمایش محصول هستن  و با

  QA / QC داده ش  )برای کسانی که فقط C سازن ه گواهینامه کوس 12و به  (QA / QCآزمایش محصول را دارن  و با 

                                                           
1 Key Performance Indicators 
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 تولی  کنن ه مقایسه کنیم   ود 189را با یک یگر جمع کنیم و نسبت به  C و  A،B  دارن (. اگر تع اد تولی  کنن گان کوس

 (.Hamid et al, 2017وجود داشته ان  ) 2014در سال  IBS درص  از تولی  کنن گان ثبت ش ه 53

 

 

 که توسط IBS کنن ه در دوره هایشرکتبا مراجعه آمار تع اد پیمانکاران  IBS همچنین تع اد پیمانکاران دارای مجوز

CIDB  بتن سازی شام  های صنعتیسیستم ها بر اساس مشگصات مهارتدورهاین  .آی میشود، ب ست برگزار می

 شون .طبقه بن ی می چوبی، هایقابو  قالب، سیستم بلوک هایسیستمفلزی؛  هایقابساخته؛ پیش

 پیمانکارِ  1000راتر از ه ف که این تع اد بسیار فشرکت کردن   IBS هایدورهپیمانکار در  9423 تع اد ،2014از نوامبر 

 نقشه راه دوم بود.
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 یراخ یهاالسدر  وپیشرو در زمینه ساخت و ساز صنعتی در آسیا بوده  ییکی از کشورها یدر  ال  اضر کشور مالز

ما بر رایج ش ه؛ ا هایسیستمسازی در مالزی یکی از . هر چن  صنعتیپیشرفت شایان توجهی در این زمینه داشته است

وجود  در این کشور ساختمانسازی هایی بر سر راه صنعتیاساس دی گاه مسئوالن مالزی، در  ال  اضر نواقص و چالش

 دارد که بای  به کلی رفع شون .

 چین 

، اختمانسصوص خدر چین نیز عووه بر توش به منظور  ف  فرهنگ گذشته، پس از طی مسیرهای الزم توسعه، در 

 رن، تولی های ساخت م روشمونتاژ، پیشساخت، پیشیی همچون هایاده از روش ساخت صنعتی ش ه، که دارای ویژگاستف

 ، به منزله یک روش مهم و فراگیر پیگیری ش .کارگاهخارج از 

های ساخت ساخته به مح های به طور کام  کنترل ش ه، تحوی  اجزای پیشدر محیط یا در کارخانه ساختمانتولی  اجزای 

های ساخت برنامه چین برای اصوح شیوه و از جمله اق امات ساختمانگیری ساختارهای وساز و گردآوری اجزا برای شک 

و  ساختمانسازی در همین خصوص، چین راهبردهایی را برای توسعه صنعتی (.Chiang et al, 2006)خود بود مت اول

ها سیاستهای پیشرفته دنبال کرد. این گیری از فناوریو روستایی با بهرهشهری  ساختمانکنترل کیفیت و استان اردسازی 

بنابراین ه ف از این برنامه، اهمیت یافتن کیفیت  .شک  گرفته و توسعه یافتن  ساختمانسازی برای اجرا و کاربرد صنعتی
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ی ساختمانی هاپروژهسازی در عتیی ساخت و ساز و برآورده کردن انتظارات مشتریان بود که به کاربرد مؤثر صنهاپروژه

 .ش منجر چین 

 ای پیچی ه را طی کرده است.در چین یک رون  سه مر له ساختمانسازی به طور کلی توسعه صنعتی

 1970 – 1950مر له توسعه اولیه: دهه 

 1970دهه   ی ال، در اوا نیگردد. با ایبرم 1950به دهه  نیساخته در چو بتن پیش یصنعت یهاسازهپژوهش و استفاده از 

 به کار گرفته ش ن  یاز شورو« 1ساخت و ساز بزرگ» کیاز تکن یریادگیساخته با تمرکز بر پیش یهایبود که تکنولوژ

(Wang, 2006 .)های معماری طرحهای ساخت وساز مرکزی چین توانا ش ن  که آژانسساز با این نوع روش ساخت و

آپارتمانی با  هایخانههای استان ارد برای ساخت طرحم رن را تهیه کنن ،  هایخانهر کاراستان اردی برای به کارگیری د

 .ساخته ش ن قادر به تولی  انبوه اجزای پیش هاآن  بزرگ که سازن گان بر اساس نروش پا

استان اردسازی طرا ی، ساخت کارخانه تولی  اجزا و قطعات و مکانیزاسیون ساخت و ساز را  "سه تحول"در این دوره، دولت 

 Zhangهزینه را مطرح کرد )کمبه عنوان اق امی برای تحقق ه ف نهایی صنعتی ش ن با کیفیت، پر سرعت، کارآم  باال و 

 et al, 2014ز بزرگ شوروی در آن زمان مشکوت ج ی ایجاد کرد.(. با این  ال، روش ساخت و سا 

جب نشت ود که موبکیفیت  هایی از جمله مقاومت کم در برابر زلزله، ض  آب نبودن و درزگیرهای بیضعفاین روش دارای 

ر در نظایق  رارتی، گرما یا ص ا عووه بر این، هیچگونه ع ش .دو یا سه سال پس از اتمام ساخت و ساز می ساختمانآب در 

ساخته در چین به پیش ناوریگرفته نش ه بود و همین عوام  نارا تی بسیاری را بین مردم جامعه ایجاد کرد. در نتیجه، ف

 (.Zhang  et al, 2014ت ریج در معرض افول قرار گرفت )

 2000وای  دهه ا - 1980مر له توسعه بازیابی: دهه 

به منظور پاسگگویی به افزایش  ع به رونق توسعه مسکن کرد.، دولت به صورت گسترده شرو1980در اواسط دهه 

در اواخر  "مسکن صنعتی"بار دیگر مورد پیگیری قرار گرفت و درنهایت به معرفی  سازیصنعتی تقاضاهای موجود، مفهوم

                                                           
1 large boardroom 
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مج داً راک  سازی ، استفاده از روش صنعتی1990با این  ال، پس از ورود به دوره طویی در دهه  منجر ش . 1980دهه 

را که این افراد با روش ساخت ق یمی چدلی  اصلی این اتفاق دستیابی سازن گان به تسهیوت و زمین رایگان بود؛  ش .

سازی را به دنبال و روش صنعتی هایستن  به را تی به سود مناسب دست یابن  و همین عام ، بی توجهی به نوآورتوانمی

 (.Zhang  et al, 2014) داشت

ربط در داخ  و خارج از کشور آموخته ذیگذاران و متگصصان سیاستها و تجاربی که ، با توجه به آموزش1995سال در 

به عنوان  ساختمانبودن ، اهمیت ساخت مسکن به روش صنعتی را به خوبی درک کردن  و به همین دلی  به توسعه صنعتی 

سازی با عنوان مرکز توسعه صنعتی سازمانی 1998در سال . رویکرد اصلی برای چشم ان از آین ه کشور توجه ویژه ش 

با استفاده  یی مسکونهاساختمان تیفیک شیآن کشور به منظور افزا ییشهری و روستا توسعه در وزارت مسکن و 1مسکن

رسمی را ، هشت مرکز از شورای دولتی به منظور ارتقاء کیفیت مسکن ص ور سن  1999. در سال ش  جادیسازی ااز صنعتی

 نهیزم متگصص در یِژاپن یالمللنیهای همکاری بآژانس یاز برخ راهنماییمرکز در ادامه با  نیا .در دست گرفتن 

 یفن هایکمک با استفاده از تیدر نها. نمود یمگتلف یفن کاستان اردها و م ار هیاق ام به ته ساختمانهای تکنولوژی

 نیا که کشور ش  نیدر ا« 2یی مسکونهاساختمانعملکردی  ینامهیگواه ستمیس» یخط مش فیموفق به تعر یخارج

 (.Zhang  et al, 2014) ش ه است نیساخت و ساز در چ تیبهبود وضع موجبموضوع 

 تاکنون – 2000مر له گسترش توسعه: اواسط دهه 

حیط زیست، مفاظت از لزوم   های نیروی کار و افزایش مصرف انرژی وهزینهبا توسعه پای ار و سریع اقتصاد ملی، افزایش 

سط دهه سازی در اواساخته به ت ریج افزایش یافت. این رش  موجب توسعه و گسترش ت ریجی صنعتیاستفاده از بتن پیش

 ش .  2000

  ایهتکنیک. این لیست مبتنی بر را تهیه کرد ساختمانسازی الزم برای صنعتی در این بین دولت لیستی از استان اردهای

 (. Zhang and Skitmore, 2012) بود و سیستم تولی  استان ارد سازی، مصالح اولیه سازهفنی در صنعتی

                                                           
1 Housing Industrialization Promotion Centre 
2 China’s residential house performance certification system 
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و شرکت پیمانکاری عمومی و مهن سی  1ونکه چین مانن  شرکت ساختمانهای بزرگ صنعت در ادامه این رون  شرکت

 ، وارد بازار ش ن . 2نان تانگ ساخت و ساز

 و ین روش م والر کردن  و موفق به ارائه چن ساختمانسازی یها شروع به تحقیق و توسعه صنعت، شرکت2005در سال 

خلی ی مسکونی داهاساختمانیک سری استان اردهای  ساختمانتوسعه و کنترل  ساخته بتنی ش ن . همچنین به منظورپیش

 را ارائه دادن .

های ت وین ش ه کرد سازی خود بر اساس استان ارد، شروع به اجرای سیستم صنعتی2004در این بین شرکت ونکه در سال 

 و پس از آن کارخانه مرکزی خود را در دونگوان در استان گوانگ ونگ تأسیس کرد. 

ین ا ، 2008ر سال ان  و دهزار متر مربع مسکن صنعتی در چین را به پایان رس150، شرکت ونکه ساخت 2007در سال 

 هزار مترمربع آغاز کرد. 600ا در بیش از سازی مسکونی رپروژه صنعتی 9شرکت 

در چن ین شهر پایلوت ادامه داده  های مسکونی به روش نوینوا   یهاپروژهه به ساخت کتاکنون، شرکت ون 2009از سال 

یی با مقیاس بزرگ در چین هاپروژهسازی برای انجام یکافی و متگصص در امر صنعت یاست. ه ف این شرکت تربیت نیرو

 ,Zhang  et al) میلیون مترمربع مسکن صنعتی ا  اث کنن  1.2در آین ه نزدیک به  هاآنشود که است. پیش بینی می

2014.) 

 ایاالت متحده آمریکا 

ریکا مانن  است. آم اهمیت زئ ا متع دیی تجربیات ایاالت متح ه آمریکا از جهات در میان کشورهای توسعه یافته، مطالعه

 .سازی مسکن روی آورددرآم ، به صنعتیکمسایر کشورها به واسطه جنگ، بحران مسکن و تقاضای قشر 

                                                           
1 Vanke 
2 Nantong 
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توجه بسیاری را به خود جلب کرد. این رون  پس از جنگ جهانی  1930در اوای  دهه  سازیدر ایاالت متح ه آمریکا، صنعتی

 30ساخته ، ساخت مسکن به روش پیش1999ع کمبود بحران مسکن تش ی  ش  تا اینکه در سال دوم به دلی  نیاز به رف

 درص  ساخت و ساز وا   های مسکونی را به خود اختصاص داد. 

ساخته بتنی پیش کنن ؛ با این وجود از سیستمچوبی استفاده می هایقابارتفاع از کمهای مسکندر آمریکا اگرچه بیشتر 

ساخته به یشپانتگاب بتن  در واقع، .شودها و گردبادها استفاده میتوفاناطقی با خطرات محیطی مانن  بگصوص در من

 باش . بسیار موثر   برای جلوگیری از آسیب به خانهتوانمیدلی  مقاومت در برابر نفوذ آب و سایر موارد 

-ه خود را بر اساس هزینهدرص  از خری اران، خان 70)انجمن سیمان پرتلن ( نشان داد که  PCA مطالعه انجام ش ه توسط

کنن ؛ در  الی ه میرارتی توج پذیری، عایق انعطافکنن . به عبارت دیگر، متقاضیان به مزایای معماری، میفای ه انتگاب 

 (. Thanoon et al, 2003) ش میکه در گذشته این مزایا به عنوان اولویت ثانویه مطرح 

  یت این سیستم ساخت و ساز در آمریکا ش ، عبارتن  از:عواملی که موجب محبوب

 میان مردم این کشور  سازی و مت اول ساختن روش صنعتی دراق امات مستمر، جهت فرهنگ 

 ا سازی مسکن ر، امکان ورود بگش خصوصی به عرصه صنعتیالزم تمهی ات فراهم کردن با تدولت توانس

نتیجه  بود و دررقابتی، سطح کیفی محصوالت این روش را بهبگش خصوصی و ایجاد فضای  تسهی  و با ورود

 .تقاضا، بازار مسکن صنعتی را رونق بگش  افزایش

 اختن خود کمتر درگیر س ای است که دولت ضمنهای بگش مسکن در کشور آمریکا، اغلب به گونهگذاریسیاست

ر بگش دت فعالیت بگش خصوصی جه گذاری مسکن، امکانات و تسهیوت را برایسرمایهدر امر ساخت و ساز و 

رائه اوظف به  ضور در عرصه رقابت، خود را م ترتیب بگش خصوصی جهت ت اومورد. ب ینآمسکن فراهم می

 (.1389پور، )رستم دان توش فراوان جهت افزایش کیفیت محصوالت می
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ها این توش اغلبگیرد. مسکن انجام میهای گذاریافزایش بازده سرمایه جهت مریکاآهای زیادی در در  ال  اضر توش

های یتکنولوژ ولی ات مهن سی ارزش یا مهن سی سیستمی و برخی دیگر بر کشف وترویج تو فرآین سازی به منظور بهینه

 ان .ج ی  تمرکز یافته

اتی دولت ف رال های تحقیقو بودجه پذیردانجام میدولتی -خصوصی هایها توسط کنسرسیومعموماً این تحقیقات و بررسی

 2و اداره نیرو 1های مسکن و توسعه شهریهای ملی گوناگونی نیز از جانب ادارهکن . برنامهمی این تحقیقات کمکنیز به

 (.1389پور، )رستم 3ان ش ه آوری ساخت مسکنفنیابی به پیشرفت در دست باعث

 آمریکا، پرداختن به وجه علمی مسکن در کشور از جمله اق امات صورت گرفته جهت ایجاد و توسعه روش صنعتی ساخت

 «طرح معقول»های مگتلف به مطالعه و بررسی روش هایاست. در این کشور طی یک دوره طوالنی م ت، گروه این مقوله

منتشر و در آن به مقوله ( 4طرح معقول)کتابی تحت عنوان 1936سازی پرداختن . به عنوان مثال، در سالمگتلف صنعتی

 .است ش ه پرداخته ساختمانبه منظور بهبود عملکرد  کاربرد آنم ول و 

 کن در اینکاهش قیمت مس سازی مسکن در کشور آمریکا، به یک رشته برنامه جهتمسأله تحقیقات در زمینه صنعتی

 .گیردیمآموزشی مورد  مایت قرار  ها و موسساتی دولتی، دانشگاههاناش ه و توسط ارگ کشور تب ی 

گرفت، تشکی  شورای فناوری  سازی مسکن در کشور آمریکا صورتاق اماتی که در راستای رواج فرهنگ صنعتیاز دیگر 

به  1971یک مجموعه غیرانتفاعی است که در سال  5سی تی آیا  ساختمانبود. شورای فناوری کاربردی  ساختمانکاربردی 

، تهیه و توسعه ساختمانتی سی پیشرفت در مرزهای دانش  آتشکی  ش . ه ف  کالیفرنیا ساختمانکوشش انجمن مهن سی 

روش  سازی بهساختمانهای نامهآیینآن به جامعه مهن سی و همچنین کاربردی نمودن استان اردها و  منابع فنی و انتقال

 (.1389پور، )رستم صنعتی است

                                                           
1 Housing and Urban Development (HUD) 
2 Department of Energy (DOE) 

 .، این است که با بهبود طرا ی و ساخت مصرف کلی انرژی را کاهش ده (بیل ینگ آمریکا)تحت عنوان ه ف برنامه اداره نیرو 3
4 RATIONALIZED DESIGN 
5 APPLIED TECHNOLOGY COUNCIL (ATC) 
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 شرکت 280تع اد  1948است. در سال  روش صنعتی سازی بهش ی  افراد کشور آمریکا از خانه این اق امات، استقبال نتیجه

معادل  م والر، از رش ی هایخانهمیودی، ساخت 1988بودن  و در سال  سازی صنعتی، در این کشور مشغول به فعالیتخانه

 .درص  برخوردار گردی 17

 

 سازی در ایرانهای صنعتیمعرفی سیستم( 10

شود که شام  گروه تقسیم می 6و مسکن به  ساختمانگیری مرکز تحقیقات جهتبر اساس  ساختمانساخت صنعتی 

شون  و در می هازیرسیستمصالح و مها، سقفای، دیوارهای غیرباربر ) ائ (، سازه هایسیستمی، ساختمانکام   هایسیستم

 .کرد ف انتگابشرایط مگتل سمورد تایی  ساخت و ساز را بررسی و هر یک را بر اسا هایسیستمتوان انواع میهر گروه 

انواع  کام  آن و و شرح گرددمیاره ها اشاین فناوریای و سازهی ساختمانهای در ذی  به شرح تع ادی از مهمترین سیستم

 رسازی، مسکن و شهراه قاتیمرکز تحق گزارشها در زیرسیستمرباربر و ها شام  سقف، مصالح، دیوارهای غیدیگر فناوری

  ارائه ش ه است.

 یساختمانهای کامل سیستمالف( 

 ستمیس کیهای نمجموعه فناوری -1

در راستای  و ی کشورساختمانبر ضوابط معماری و   یساخته و م والر که با تأکی پیشساختمانهای کاربرد سیستم ضرورت

در  «ستمیس کین»به نام   ییج  یساختمان ستمیش ه باش ، موجب طرح س یطرا  یداخل طیسازی و سازگاری با شرایبوم

 . یو مسکن گرد ساختمان قاتیمرکز تحق
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ستم به یس نیات. م اسدر  ال انجا زیطبقه آن ن 5و  4 یش ه است و طرا  یطبقه طرا  3تا  1تاکنون برای ستمیس نیا

ح صاف و و روی سطو نیسنگ آالتبه ماشین ازیش ه است که ساخت آن قاب  آموزش بوده و ب ون ن یای طرا گونه

 ی ه و طرا شبنا  یوطق  یروفپدر کشور مانن   موجود کار بر اساس استفاده از مصالح  هی. ااستسازی ش ه قاب  اجرا آماده

 اد،یز یسبنهنه خطر پور با در برابر زلزله برای مناطق مگتلف کش محاسبه و کیمعماری م والر و ارگونوم هیبر پا ستمیس

 نهیبه هانآدر  یصرفصالح مشک  گرفته است و انرژی و م ،یمیاقل طیبرای انواع شرا یهماهنگ باد   اکثر و امکان رویین

 .ش ه است

 

 های سبک فوالدی سرد نورد ش هقاب ستمیس -2

ر کشو ساز ووارد ساخت  یازگاست که به ت یو سبک نیی نوساختمانهای فوالدی سردنوردش ه در زمره سیستم هایقاب

 LSFیاختمانسسیستم  ای،ی قاب سرد نوردش ه به شیوه اجرای طبقهساختمانسیستم  این نوع از سیستم شام  ش ه است.

 ستن .، سیستم قاب خمشی یک طبقه با مقاطع سبک فوالدی سرد نورد ش ه هبه شیوه دیوارهای یکپارچه

 Platform) ایهطبق یکل روش واجه ش ه است و به دوم ادییی باربر با اقبال زهاآنالم یبا توجه به سبک ستمیس نیا

Framing )کپارچهی وارهاییو د (Balloon Framing) شودمی میتقس. 
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. شون می اجرا گریک یسقف قطع ش ه و طبقات مجزا از  افراگمیتوسط د وار،ید 1ای، استادهایروش مت اول طبقه در

ساخته به پیش هایپان  ، متشک  از استادها و رانرها، به صورتساختماندهن ه   یای که قطعات تشکبرخوف روش طبقه

ست، ا ترییمیکه روش ق  کپارچهی شون ، در روش اجرایمح  کارگاه منتق  ش ه و در کنار هم و در ارتفاع سوار می

شون  و و اجرا می یقطع در تراز طبقه طرا  ب ون و کسرهیبه صورت  هستن ، ستمیس نیاستادها که عناصر باربر قائم ا

  .ردیگ یصورت م ینیاسکلت به صورت خورج زییرریت

از  یشخم قاب ینساختما ستمیگیری از سبا مقاطع فوالدی سرد نورد ش ه، بهره ساختماناستفاده از  گریروش د نیهمچن

فته ع بکار رمقاط هیکل ستمیس نیطبقه است. در ا کی یی مسکونهاساختمانمقاطع فوالدی سرد نورد ش ه، برای ا  اث 

شود. استفاده می ینطع ناودااز مقا رهایای و در تو ستون از نوع نورد سرد بوده و در اعضای ستون از مقاطع جعبه رهایبرای ت

های قبه ور هاریارگاه، تکاجرا ش ه و در مح   ایکارخانه صورت به یاتصال خمش هیمربوط به نا  یاتصاالت جوش هیکل

 شون .می جیپ ها،جوش داده ش ه به ستون شیاز پ یبیصل

 یبر جانببار ستمیس و یونی تا دو طبقه مسکهاساختمانهای مهاربن ی ش ه با اعضای قطری برای دهانه ستمیاز س استفاده

ی تجاری هاانساختم ودفاتر . همچنین این سیستم در ی تا پنج طبقه مجاز استهاساختمانبتن آرمه برای  یبرش وارید

 قاب  استفاده است.های ورزشی یک طبقه کوچک، وا  های صنعتی و سالن

ها ستمی این سیش داخلپوش استفاده از گچ به عنوان ،نوردش ه در برابر  ریق های سردبا توجه به مقاومت کم پروفی 

ت کاهش راوان در جهاست که تأثیر ف ساختمانکاهش جرم  ی سبک فوالدیهاساختماناز عم ه مزایای  گردد.میتوصیه 

 .ها خواه  داشتانسانی و نیز زمان ا  اث پروژه های ناشی از مصالح نیرویهزینه

                                                           
1 Studs 
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ی پاششو بتن رنیاستایپل یانیم هیشام  ال وار،یسقف و د یچیساخته با صفحات منفرد سان وپیش مهیی نهاساختمان -3

 سه بع ی

 کیتو آکوس قی ر ای، انرژی،نا به مو ظات لرزهبسه بع ی  یچیساخته با صفحات منفرد سان وپیش مهین یهاساختمان

ده، سا ردهایلگیاز م ییبکه خرپای فضاش کیشام  سه بع ی  پان  .مجاز است یتا دو طبقه مسکون ساختمانبرای ا  اث 

اخته های فوالدی سکهاز اتصال شب ،ییخرپای فضا. شبکه است نیدر طرف یه بتن پوششیو دو ال رنیاستا یه پلیال کی

 .شودمورب  اص  می لگردهاییتوسط م کیاتومات ایش ه به روش جوش نقطه

 :بگش معماری و اقتصادی عبارتن  از در مزایای این سیستم

فی  مافزایش فضای ، ساختمانازشوها و فضاهای داخلی بمگتلف در  های سان وچی برای ایجاد اشکالانعطاف پذیری پان 

ولت سقف، سه ین دیوارها وباز پگش بیشتر نیرو به دلی  پیوستگی ب ،ساختمانکاهش جرم  ها،به دلی  ضگامت کم پان 

ی گان دآسیب  و اسکان ساختمانها، کاهش زمان اجرای پروژه و نیروی انسانی مورد نیاز، امکان ا  اث سریع پان  نصب

 .ناشی از بویای طبیعی

 وری رعایت کشی ه، دشوا ترد بودن فوالدهای پیش برشمرد: موارد ذی  را توانمین از نقاط ضعف این سیستم همچنی

عمیر یا سی برای تها، دشواری کنترل ضگامت بتن پاشی ه، ع م امکان دسترپان  ها به هنگام نصب و شاقول کردنراداری

 .تأسیساتی اصوح مسیر
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 های سازه ایسیستمب( 

 یهای تونلقالب وهیآرمه با شی بتنهاساختمان -1

شون . می زییر بتن های بتن مسلح به صورت همزمان آرماتوربن ی، قالب بن ی وو سقف وارهاید ،یسیستم اجرای تونل در

اعضا  یگکپارچیظ ه لحاب را اجرا، عملکرد سازهای و رفتار لرزهای مجموعه سازه تیفیسرعت و ک شیروش، ضمن افزا نیا

 . بگش  یبهبود م رییبه نحو چشمگ هاآنو اتصاالت 

بزرگ را  یسکونم هایروز، مجتمع طبقه در دو کیاجرای  زییرسازان با برنامهانبوه ،ی، با استفاده از روش تونلاکنونهم

های اجرا تیودق مح بر طب یطرا  است و الزم است یفضاهای داخل یدر طرا  تیروش، مح ود نیا بیسازن . از معا یم

 رانیا زییخلرزههای هنهپ هیستم در کلیس نیا اجراید. در خصوص ابعاد قالب و قالب گذاری و به صورت م والر انجام شو

 .است بومانع هیمتر از تراز پا 50ایطبقه 15  اکثر تا 
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 ( ICF) مان گار قیقالب عا ستمیس -2

 کیز آن، ا  اص  زهاست که سا یرنیاستا یمان گار پل قیهای عاقالب درجا باه بتن آرم ساختماناجرای  وهیش ستم،یس نیا

های الزم   م ولتوانمی ستم،یس نای کارخانه  یتول خط. شودمی یی مت اول، تلقهاسازهبتن مسلح و در زمره  ساختمان

 .کن   یرا تول یبرای ساخت وا  های مسکون

خانه ر مح  کارصورت شبکه، د الوانیزه بهآهن گ با استفاده از مفتولهای دیوار و سقف ی قالبساختماندر این سیستم 

ن سوز، قرار ط شون ه کانن  پلی استایرن منبسمکنن ه، عایق هایی از مصالحش ه و در وجوه داخلی و خارجی قالب پان  ساخته

 .شودداده می

ه اجرای ک طوری هب ،را استدر اجرا را دا عی م  و نق  و نصب سر تیسبک بوده و قابل ستمیس نیا ایکارخانه هایم ول

سط و کم و متو یببا خطر نس یسیستم صرفاً در مناطق نیا کاربرد. کن یری را مق ور مروز کا -متر مربع نفر 20 بالغ بر

 متر مجاز است. 10 تا   اکثر ارتفاع متوسط کم و تیی دارای اهمهاساختمانبرای 

بتن مسلح  یهاساختمان مان گار، قیباربر با قالب عا واریی بتن مسلح دهاساختمانبه چن  روش مگتلف شام   ستمیس نیا

ی بتن مسلح هاساختمان ،یمسطح پانل مان گار قیی بتن مسلح با قالب عاهاساختمانمان گار مسطح عمودی،  قیبا قالب عا

ی بتن مسلح هاساختمان ،یمان گار بلوک قیبا قالب عا مسلح ی بتنهاساختمان ( RBS ستمیس) مرییبا قالب مان گار پل

مان گار از جنس  قیی بتن مسلح با قالب عاهاساختمان، نو نئوپر رنیاستایپلی مان گار بلوک قیهای عاباربر با قالب وارید
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مان گار از جنس  قیی بتن مسلح با قالب عاهاساختمانو  ی(مانیس-صفحات چوب)چوب  هایتراشه  اوی یمانیصفحات س

 .گردن یاجرا م یمانیس -یچوب بلوکهای

 

 مسلح درجا بتن یبرش واریساخته با دمسلح پیش های بتنقاب -3

سلح بتن م یرشب وارید سقف هالوکور و ساخته،پیش مهین ریت ،ساختهی ساده بتن مسلح باستون پیشساختمانقاب  ستمیس

 درجا

ها از ساخته و سقفپیش مهیورت نبه ص رهایساخته، تطبقه به صورت پیش 3  اکثر  ها تاستون ،یساختمانسیستم  نیا در

 هستن . ( Hollow core) نوع مجوف

لی به دو صورت بتن مسلح معمو ها. این سقفهستن ش ه در دنیا  های سقف شناختهساخته از سیستمهای مجوف پیشسقف

به  توانیمین سیستم اشون . از مزایای انتقال داده می اجرای پروژه ارخانه تولی  و به مح کو بتن مسلح پیش تنی ه در 

 .برد اهش زمان اجرا و افزایش سرعت پروژه نامک

الزم  وسیستم باربر جانبی است  رشی این قطعات بهبساخته، اتصال های مجوف پیشات شایان توجه در اجرای سقفکاز ن

 .مربوطه طرا ی شود هاینترلکاست با تعبیه میلگردهای قوبی و انجام محاسبات و 

سازه  یبربری جانرجا برای بادبتن مسلح  یبرش واریو از د یثقل باربری ی ساده برایساختمانهای سیستم از قاب نیدر ا

 شود.ستفاده میلح درجا اوارده، از شالوده بتن مس سازه در تحم  بارهای یپ تیکفا از نانیشود. در راستای اطماستفاده می
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 بتن مسلح درجا یبرش واریبا دK ساختهپیش مهین یقاب ساده بتن ستمیس -4

که  ش ه  یتول ساخته در کارخانهپیش مهیستون و سقف به صورت ن ر،یهمچون ت ییاعضا Kساخته پیش مهین ستمیس در

 رهایت ستم،یس نی. در اشودمی سازه  اص  یوستگیدرجا در مح  اتصاالت، پ زییپس از انتقال به مح  با استفاده از بتن ر

 نیاتوسط  تمسیس نیدر ا یثقل بارهای که دهن میقاب ساده بتن مسلح را  کی  یشان تشکها به همراه اتصاالتو ستون

ساخته یشپبه علت نیمه . شوددرجا اجرا می صورت به ستمیس نیشود. شالوده در ا  میها تحم  ش ه و به شالوده منتققاب

ه صورت ر کارخانا تی دربوده و کنترل کیفیت اعضا به  بودن قطعات به نیرو و زمان کمتری جهت ساخت این سیستم نیاز

 .گیردمی

 

 ژهیساخته ومسلح پیش باربر بتن وارید ستمیس -5



شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی –بررسی وضعیت صنعتی سازی ساختمان در ایران و نمونه های جهانی   

56 
 

توسط  عم تاً و قائم، یمت ادهای افقدر ا وارییساخته بتن مسلح داتصال قطعات پیش ،یسیستم سازهای بتن نیا در

افزودن  با قطعات، نیگیرد. بع  از نصب اش ه است صورت می هیقطعات تعب نیشک  که در کناره های اu  هایقوب

دوخته ش ه و سپس  گریک ی به ش ه ادیشک   u هایقوب، (موازی لبه قطعه و رد ش ه از  لقه قوب ها) یآرماتورهای طول

ستم قاب  ه، این سیاتصاالت ویژ دلی هب. شودمتص  شون ، با بتن کاموً پر می گریک یبه   یقطعات که با نیا نیفضای ب

 .های لرزه خیزی کشور استکاربرد در کلیه پهنه

 

  ایازهس سبک بتن بتن آرمه با هایوارهیباربر متشک  از سقف و د واریساخته با دی پیشهاساختمان ستمیس -6

 نی. در اگیردمی قرارTilt Up ی ساخته بتنهای پیشبن ی سیستمدر دستهBox Type  ستمیس ایLarge Panel  ستمیس

در . ن ینمایحم  مت یبرش واریدبه صورت  زیرا ن یبارهای جانب ،یعووه بر تحم  بارهای ثقل واری،یهای دستم، پان یس

 قیز طراو زن ه  ای مردهاست. باره یبرش واریباربر با د وارید ستمیس کیای، بن ی سازهدر دسته ستمینوع س این جهینت

 روهایین هاواریو د هافتیال باشن ، انتق یمتص  م وارهاید به یغلطک ای یاتصاالت مفصل قیدالهای بتن آرمه کف که از طر

 .ن ینمایارده را به شالوده منتق  ماز بارهای و یناش

 کاهش وزن دیوار، رفتار ای و الیه عایق  رارتی در کارخانه ضمنهای بزرگ با به کارگیری بتن سازهسیستم پان 

مصالح اصلی مصرفی در این سیستم شام : سیمان، میلگرد، پوکه صنعتی . تری در مقاب  انبساط و انقباض دارا استمطلوب

 .استایرن و گاز طبیعی برای عم  آوری بتن بوده و کلیه مصالح در داخ  کشور قاب  تأمین است پلی ،(پوکه لیکا)

هنگام ساخت دیوارها بر روی  عایق  رارتی از طریق استفاده از یک الیه موت سیمان و پلی استایرن که در کارخانه به
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ی صرفه جویی زیاد در مصرف انرژی قرار داشته و در تمام شود. این سیستم در طبقه بن الیه بیرونی دیوار خارجی، اجرا می

از مقاومت خوبی در برابر آتش سوزی و ص ا  ساختمانش ه در این نوع از گرفته مصالح بکار است. مناطق ایران قاب  استفاده

 .برخوردار هستن 

 

 درجا ساخته با بتنپیش مهیهای نو سقف هیباربر دوال واریی بتن آرمه متشک  از دهاساختمان -7

تن مسلح ب وارهایید از یساخته با بتن درجا، قسمتپیش مهیهای نباربر و سقف واریی بتن آرمه متشک  از دهاساختمان در

 گریک ی نسبت به یصله عرضفا بتن مسلح، که با هیو الداز  وارهاید نیشود. امی  یساخته در کارخانه تولبه صورت پیش

در ) ق  م  و ن در زمان واریوزن د هشکا که بر یها، عووه بر تأثیر هیال نیشود. فاصله بساخته می رن ،یگیقرار م

 .بگش یمسهولت  زیآن را ن ییبرپا دارد، نصب و (توپر کپارچهیساخته پیش وارهاییسه با دیمقا

 

 درجا یانیبا بتن مسه بع ی  یچیسان و هیبا صفحات دوال هاساختمان -8
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 نیاست. ا  أییتمورد  نگ،یطبقه روی پارک 4 تا   اکثر یمسکون کاربری ی باهاساختمانبرای  ساخت این نوع از

ول به شون . نوع اه کار گرفته میببه دو صورت  وارییهای دسقف بوده و پان  و واریهای دمتشک  از پان  هاساختمان

بارهای  ،یهای سقفان پ ستمیس نی. در ایو جانب یبر ثقلدوم در نقش اعضا سازهای و بار نوع ج اکنن ه و وارهاییعنوان د

 . ینمایمنتق  م وارییهای دبه پان  (ریب ون وجود المان ت) میو آن را بصورت مستق کرده کف را تحم 

 

 ره ایساخته با اتصاالت پیچ و مهسیستم اسکلت فوالدی پیش -9

ه ژبه وی هاآن تصاالتبه همراه ا ساخت اسکلت، قسمتی از قطعاتهای در این روش، معموالً پس از طرا ی و تهیه نقشه

مهره به  وش ه و در مح  توسط پیچ  ساخته ساختهپیش های بحرانی سازه توسط جوش در مح  کارخانه به صورتمح 

یچ و پ اتصاالت رخوردار است. درقطعات در مح  توسط پیچ و مهره از سرعت قاب  مو ظه ای ب شون . نصبهم متص  می

است.  جوشی ماماالت تهای پسمان  به وجود آم ه ناشی از جوشکاری و خطای نصب، به مراتب کمتر از اتصای تنش مهره

 .است ترمیم یا ایجاد تغییرات ثانویه میسر ها امکان بازکردن اتصال به منظوردر این سازه
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 بع یساخته م والر سهمسلح پیشهای بتنسازه ستمسی -10

ی ساختمان ستمیس کی ای،خانه سازی م والر جعبه ستمیا سیساخته م والر سه بع ی  شیی بتن مسلح پهاسازه ستمیس

و   یلارخانه توها به دو صورت در کن م ولیت. ااس ش ه  یوار و سقف تشکیای شام  دجعبه هایکام  است که از م ول 

 نیا ی. م ول های اصلدهن می  یکام  را تشک ساختمان کی هاهم بن ی م ول شون  و پس از سربه کارگاه منتق  می

 سقف.  و یرامونیپ واریشام  سه د ،یو سقف و م ول انتهائ یرامونیپ وارید دو م اش ،یانیعبارتن  از م ول م ستمیس

 وارید ستمیان سبه عنو ستمیس نیا. ها است ساختمان نیبرای ا ب اریامکان اجرای سقف ش خصوص نینکته قاب  توجه در ا

 رییخ ناطق لرزهم هیطبقه و در کل کیو اجرای آن در  شودمی ساخته متوسط محسوببتن مسلح پیش یبرش واریباربر با د

 .مجاز است رانیا
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 بندیجمع( 11

قاضای تأمین ت و سکنتوسعه کشور در بگش م یهابرنامه یبه افق ها یابیدست یبرا یصنعت یاستفاده از روش ها لزوم

ر، در کشو نیکتک نیبودن ا نیون  یدل توجه داشت که به  یبا؛ اما ستین  هیپوش یبر کس رو،های پیشمصرفی در سال

ریزی، اتگاذ امهوم برنالبته که این موضوع نافی لزآن در کوتاه م ت وجود ن ارد.  ریو فراگ عیسر ینیگزیامکان جا

 تحقق این امر نگواه  بود.های بنیادی و توش برای سیاست

، ساختمان یت و طول عمرمزایای کمی و کیفی بسیاری از جمله کاهش زمان ساخت، افزایش کیف ساختمانسازی صنعتی

. با این وجود نبال داردگاه و ... را به دی، افزایش ایمنی در کارساختمانهای ، کاهش نگالهجویی()صرفه کاهش مصرف انرژی

الی  د ساختمانسازی تییی است که با قوت کافی به این موضوع ورود نکرده است. ع م گسترش صنعهاایران جزو کشور

ی در بگش های صورت گرفته، سوداگربر اساس بررسی پرداخته ش . هاآنپژوهش به برخی از در این مگتلفی دارد که 

  اده ش .ددر کشور تشگیص  ساختمان یسازصنعتی هایمهمترین چالشزمین و نبود چشم ان از مشگص از جمله 

یاب  و از آنجا یمزایش در  ال  اضر به دلی  سوداگری در زمین روز به روز قیمت زمین و مسکن به صورت غیرمنطقی اف

بر سر کیفیت و  درص ( دارد؛ رقابت تولی کنن گان 60)  ود  ساختمانکه زمین نقش بسزایی در قیمت تمام ش ه 

را به سمت  های مالیاتی کفه ترازوا ابزارفعلی معنایی نگواه  داشت. از این رو بای  مسئوالن بسازی در شرایط صنعتی

سکن به مینه ساخت سازی ه ایت کنن . به عبارت بهتر هزینه سوداگری را با اخذ مالیات افزایش و در مقاب  هزصنعتی

 روش صنعتی را با معافیت مالیاتی کاهش دهن .

اکن ه و در برخی صورت پر یا به ت وین و تصویب قوانین باالدستی؛ یا این قوانین به خوبی اجرا نش ن از سوی دیگر با وجود 

ین مسئله نگارش ان  که راهکار اها انجام پذیرفته و با گذشت زمان و تغییر رویکرد مج داً به فراموشی سپرده ش هاز سال

 ی متولی برای اجرای آن است.هاهسازی در کشور و الزام تمامی دستگاطرح جامع صنعتی

با تأسیس کمیته های  در گام نگست و سازمانی،  ساب ش هی فرآین دولت ها در های خارجی نشان داد که تجارب کشور

 ان . در گام بع یمشگص کرده با مطالعه سوابق معماری صنعتی در سایر کشورهاخود را  راهبردی توسعه، نقشه راه
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در ادامه  در جهت ساخت صنعتی پیش رفتن . تعیین استان اردهای الزم را استگراج کرده و با یدستورالعم  های صنعتی ساز

 گزاریبرها با سازی را تشکی  دادن . این کشورمسیر به منظور کنترل و نظارت تحقق نقشه راه، کمیته ناظر بر صنعتی

 ش ن . مردم و متگصصین و مهارت باال بردن میزان آگاهی و آموزش مهن سان و کارگران موجب های صنعتینمایشگاه
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 مراجع( 12

در تولی   ساختمانسازی های صنعتیسنجی روشامکان" (1396) ، مظفر.مهاجری، پریسا و پورهاشم؛ مازیار ،آصفی  -

 .سال پنجم، شماره هف هم ،های معماری اسومیفصلنامه پژوهش. "اسومی مسکن

 .37، دوره بایز یهنرهاشریه ن. "محصوالت م والر یطرا  یمبان یبررس"( 1388یی، بابک. )و امرا یمحم  تق ،ییربابایپ -

رات و بررسی تأثی ساختمان سازیصنعتی یارائه ش ه برا یفبر تعار یمرور"( 1394عب اهلل. )ی،  سین ، امیر ورائین خواه -

 هشتی.ب  دانشگاه شهی مهن سی عمران و توسعه شهری و معماری،، سومین کنگره بین المللی "بالقوه آن در صنعت ساخت

 یراهکارها شنهادیو پ رانیا در ساختمان یسازیصنعت یهاچالش یبررس "( 1394. )2عب اهلل ،ینیو  س ریخواه، ام نیرائ -

 .یبهشت  یدانشگاه شه ی،و معمار یعمران و توسعه شهر یمهن س یالملل نیکنگره ب نیسوم ." یعمل

 ارش  یناسارشان نامه کیپا ."رانیدر ا ساختمان یسازی  موانع توسعه صنعتیو تحل ییشناسا" (1389پور، عاطفه. )رستم -

 اطبایی.مه طب، دانشگاه عویت و  ساب اریری ه م کدانش .یش انتقال تکنولوژی، گرایت تکنولوژیریرشته م 

 /185www.sahmdini.ir/( 1395سایت آقای سهم ال ینی. ) -

 facility-producers-maskan.ir/mass-www.bank( 1398سایت بانک مسکن. ) -

 /82520moqavemati.net( 1397سایت خبری و تحلیلی مقاومتی نیوز. ) -

در توسعه کشور و  تمانساخسازی ساخت وساز نقش صنعتی"( 1391. ) یری، امیو ام ، ا م وج انی ؛ یو  ،نییشاه  س -

 .المللی صنعت ا  اث، تهراننیکنفرانس ب نیسوم ."سازی آنادهیهای پچالش

 از زمان ساختمانسازی در نگاهی به تاریگچه و رون  تکام  صنعتی" (1391)، کوروش. مومنیوی ا و  خانی،عیسی -

 ریز.، تبماریهای نو در معها و فناوریاولین همایش ملی ان یشه ."ی تا پیشرفت در عصر  اضریی ابت اهاساختمان

ت امور گزارش معاون ."عای ی سرمایه(ی  بر کأت)با  کپیشنهاد اصوح مالیات بر امو"( 1396) .قلی زاده، علی اکبر -

 اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

 "نآبررسی فرآین  صنعتی سازی ساختمان و الزامات  " (1391های مجلس. )دفتر زیربنایی مرکز پژوهش -

و  ساختمانسازی تیبررسی اهمیت صنع"( 1389، علی. )سی  سین ساداتی و منصورخاکی، ا سان؛ باالدهی ،مه وی -

 .اد اسومینشگاه آزن، داسازی و م یریت شهری، خمیسومین همایش مقاوم ."ارائه راهبردهای الزم جهت فراگیر نمودن آن

http://www.sahmdini.ir/185/
http://www.bank-maskan.ir/mass-producers-facility
http://www.moqavemati.net/82520
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