
  

  

  سازي ساختمان راهبرد صنعتی

  کشور انداز بیست ساله در چشم

  )در تهران LSF سنجی استفاده از مطالعه موردي امکان(

  پور مجتبی حسینعلی 

  حسین حقیقی

  چکیده 

در  LSFسنجی کاربرد سیستم  هاي نوین ساختمانی و امکان که با هدف معرفی فناوريحاضر در تحقیق 

از توجیه فنی، صنعتی، اقتصـادي و فرهنگـی،   یادشده ، برخورداري سیستم هشد  ساز تهران انجام و ساخت

تحقیق که از نـوع  این در  .اهم پذیرفته شده است هبراي بخش ساختمان و مسکن تهران، به عنوان فرضی

بـه وضـعیت اقلیمـی، جغرافیـایی و     اطالعـات مربـوط   جهت ارزیابی فرضیه مذکور ابتـدا   ،کاربردي است

سـپس سیسـتم    ،دشـو  بررسی مـی  توصیفی شو به روآوري  اي جمع هران از طریق کتابخانهخیزي ت لرزه

LSF  به روش تحلیلی از دو منظر سازه و اجزاي معماري با سه شاخص کیفیت، اقتصاد و سرعت ارزیابی

+هرچند این سیسـتم بـا اسـتقرار در گـروه     گیري شده که  در این تحقیق نتیجه. شد خواهد 
B   از جـدول

، 100از  75  - 80سیستم ساختمانی مطرح و کسب امتیاز طیف  11ها و در مقایسه با  بندي سیستم رتبه

براي   LSFخیزي تهران، استفاده از سیستم  داراي بیشترین امتیاز است، اما با وجود خطر بسیار زیاد لرزه

مـردود بـودن فرضـیه    بـا توجـه بـه    خاتمه، در . باشد کالن شهر تهران فاقد توجیه فنی بوده و مجاز نمی

هاي کمی،  روایی و پایایی آن عالوه بر تحلیل انجام یافته است،تحلیل حقیق که ارزیابی آن با تکنیک فرات

  .گیرد روش دلفی با مقیاس تورستن مورد آزمون قرار میاز 

  واژگان کلیدي 

تم قاب سـبک  ، سیسسازي راهبرد صنعتیهاي نوین ساختمانی،  سازي ساختمان، فناوري مسکن، صنعتی

  ساله انداز بیست ، چشم، شهر تهران(L.S.F)فوالدي 

                                       

  ساختمان دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه شهید بهشتی اوريفناستادیار گروه   

Email: m_hosseinalipour@sub.ac.ir 


  دانشگاه آزاد اسالمی   علوم و تحقیقات واحد ساخت از  مدیریتعمران کارشناس ارشد رشته مهندسی   

Email: haghighihosein2010@gmail.com 

  20/08/89: تاریخ پذیرش        27/05/89: تاریخ ارسال

 325- 339صص /  1389 زمستان/  57شماره/ سال نوزدهم / فصلنامه راهبرد 
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  مقدمه 

افزایش تقاضـاي مسـکن ناشـی از رشـد     

 نهایــتدر جمعیــت، مهــاجرت بــه شــهرها و 

سـو و عـدم عرضـه     توسعه شهرنشینی از یـک 

ــ  ــا توجــه ب ــدي متناســب مســکن ب ه ناکارآم

ساز از سـوي دیگـر،   و هاي سنتی ساخت روش

ــنعتی  ــتفاده از ص ــاز اس ــاختمان را در س ي س

  .ناپذیر نموده است جوامع مختلف اجتناب

ــون موجــب   ــوم و فن ــروزه توســعه عل ام

ــدایش فنــاوري  ــاي نــوینی در عر  پی صــه ه

هم اکنون در ایران . ساز گردیده است و ساخت

ــیش از  ــاوري   65بـ ــتم و فنـ ــوین سیسـ نـ

مرکز (قرار گرفته است ساختمانی مورد تأیید 

از ایـن  . )1388، تحقیقات ساختمان و مسکن

منـدي از آنهـا متناسـب بـا      رو آشنایی و بهره

ــاي   ــایی و نیازهـ شـــرایط اقلیمـــی، جغرافیـ

یک ضرورت کشور ساختمانی مناطق مختلف 

فنی و اقتصادي در بخش ساختمان و مسـکن  

  . گردد محسوب می

  لهئـ بیان مس1

ترین شهر  ترین و پرجمعیت تهران بزرگ

ــد    ــل مشــکالتی همچــون رش ــه دلی ــران ب ای

ــ ي، کمبــود مســکن،  ت، مهاجرپــذیرجمعی

ــت ــوده  باف ــاي فرس ــاختمانی نیازمنــد    ه س

ــاخت ــت و س ــترده اس ــازي گس ــن. س  ،رو از ای

تمانی فقط در سـال  فقره پروانه ساخ 14695

ساز جدید در شهر تهران و براي ساخت 1385

 ،صادر شده است، که در مقایسه با سال قبـل 

ــی   7/35 ــان م ــد را نش ــد رش ــد درص در . ده

ــن ر حــالی ــراي  1385شــد در ســال کــه ای ب

درصـد و بـراي    2/10شهرهاي بزرگ کشـور  

درصـد   17کلیه مناطق شهري ایران در حـد  

  .)1386بانک مرکزي، (اعالم شده است 

گیري از مصالح و تجهیـزات   با وجود بهره

ها، هنـوز   ز ساختمانمدرن در احداث برخی ا

سـاز در ایـن کـالن شـهر     و هاي سـاخت  روش

عمـدتاً سـنتی    همچون دیگـر منـاطق ایـران   

این در حالی است که با توجه به اوضاع . است

اقلیمی و جغرافیایی ایران و قـرار داشـتن بـر    

هـاي   روي کمربند زلزله، به ویژه وجود گسـل 

ــدد  ــران، روشمتع ــاي ســنتی  در شــهر ته ه

ساز از یـک سـو بـه دلیـل سـنگینی      و ساخت

مصالح و آوارهـاي سـاختمانی و نیـز فراوانـی     

تـن بـه ازاي    61/1تـا   34/1 –ها  حجم نخاله

با خطـرات جـانی و    –هر متر مربع ساختمان 

یـگر بـه  محیطی و از سوي د پیامدهاي زیست

سـاز  و زمانی ساخت  دلیـل طوالنی بودن دوره

و ائتالف انرژي از منظـر مـدیریت سـاخت بـا     

ـ   معایب و محدودیت رو اسـت   ههاي جـدي روب

سـازهاي  و چنانچـه سـاخت  . )1383ماجـدي  (

دارد را در کنار ایـن پدیـده بررسـی    استان غیر
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شـود، از   ها افـزوده مـی   ، بر شدت نگرانیکنیم

هرداري تهـران نسـبت بـه    رو مسئولین شـ  این

ســتاندارد، ســازهاي غیــر او گســترش ســاخت

روزنامـه همشـهري،   ( انـد  اعالم هشدار نمـوده 

1387(.  

نظر از عدم رعایت اسـتانداردها، در   صرف

کامل  این خصوص مشکل اصلی، عدم معرفی

هـاي نـوین سـاختمانی     هـا و فنـاوري   سیستم

براي اغلـب متقاضـیان و همچنـین برخـی از     

مجریــان احــداث بنــا در بخــش ســاختمان و 

مسکن و نیز عدم تبیین دقیق مزایا و معایـب  

ها براي اجرا در ایـن بخـش    هر یک از سیستم

سـازي   با توجه به راهبرد صنعتیلذا . باشد می

فزاینـده تهـران بـه    ساختمان در کشور و نیاز 

له اساسی تحقیق این است که تـا  ئمسمسکن 

چه حد کاربرد سیستم قـاب فـوالدي سـبک    

(L.S.F)
ــش    1 ــافی در بخـ ــات کـ از توجیهـ

در شــهر  یــژه احـداث مسـکن  و بـه سـاختمان  

  تهران برخوردار است؟

  عاریفـ ت2

هـاي   هـا و فنـاوري   مـ سیست1ـ 2

  نوین ساختمانی

ــه  ــه مجموع ــنعتی   اي از روش ب ــاي ص ه

ســازي،  شــود کــه ســبک سـاخت اطــالق مــی 

                                       
1. Lightweight Steel Framing 

هـا را در برابـر    سرعت اجـرا و مقاومـت سـازه   

زلزله، حریق افزایش داده و عملکرد حرارتی و 

 بخشــد اکوســتیک را در سیســتم بهبــود مــی

  ).1386، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن(

در این تحقیق سیستم و فنـاوري نـوین   

ساختمانی که مـورد تأییـد مرکـز تحقیقـات     

 ،مان و مسکن ایران قـرار گرفتـه اسـت   ساخت

  .شوند بررسی می

  L.S.F ـ سیستم2ـ 2

هــاي ســـبک  ی قــابسیســتم ســاختمان

ـــرد نورد  ــوالدي س ــده ف ــی از  (L.S.F)ش یک

هاي نوین ساختمان است  ها و فناوري سیستم

ــراي  ــه ب ــاختمان  ک ــراي س ــدتاً   اج ــاي عم ه

استفاده ) طبقه 5تا (مرتبه  مرتبه و میان کوتاه

  .شود می

ــه  ایــ ــادي ب ن سیســتم کــه شــباهت زی

 ،هـاي چـوبی دارد   هاي ساخت ساختمان روش

تشـکل از  از سه جزء اصـلی، شـامل مقـاطع م   

شـده بـراي سـازه،    هاي فوالدي سرد نورد ورق

صفحات تخته گچی به عنـوان پوشـش رویـه    

درونی و الیه عایق حرارتی و صـوتی تشـکیل   

  ).1386کاري و احمدي، ( شوند می

  تأییدیه فنیـ 3ـ 2

مدرکی است کـه رعایـت اسـتانداردها و    

ــایی   ــداري و پایـ ــه پایـ ــوط بـ ــوابط مربـ ضـ

هـاي   هـا و فنـاوري   ها را در سیستم ساختمان
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328  

ــی و     ــف اقلیم ــرایط مختل ــاختمانی در ش س

نماید، بنـا بـه قـانون     خیزي را گواهی می لرزه

تأییدیه فنی از سوي مرکز  1386بودجه سال 

تحقیقات سـاختمان و مسـکن ایـران پـس از     

مرکـز  ( شـود  هاي مختلـف صـادر مـی    یابیارز

  ).1386، تحقیقات ساختمان و مسکن

  ـ  چارچوب نظریه فنی3

و  هـا  بـراي بررسـی هـر یـک از سیسـتم     

از چــارچوب هــاي نــوین ســاختمانی  فنــاوري

نظریه فنی به  .فنی استفاده خواهد شد هنظری

بیــان ســاده، اعــالم رســمی نتــایج بررســی و 

هاي یـک   یژگیارزیابی کیفیت، دوام و سایر و

فرآورده یا سیستم سـاختمانی بـا اسـتفاده از    

ــتانداردها و   ــاختمان، اســـ ــررات ســـ مقـــ

هاي معتبر است که از سوي یک  دستورالعمل

سازمان مسئول و مطابق قـانون بـراي مـدتی    

ترتیـب نظریـه   شود، بـه ایـن    محدود ارائه می

کننـده، طـراح، مـدیر    فنـی رابطـه بـین تولید   

کننده را در مـورد   فاجرایی یا کارفرما و مصر

  .کند انتخاب نوع سیستم ساختمان تعیین می

ــالح،  در  ــه فنـــی مصـ ــارچوب نظریـ چـ

هایی در بخش سـاختمان   ها و فناوري سیستم

طبـق  و مسکن مورد استفاده خواهند بود که 

ــی  قــانون  مرکــز تحقیقــات  از تأییدیــه فن

برخــوردار باشــند، ایــن ســاختمان و مســکن 

معموالً با چهـار   ،مرکزتأییدیه پس از ارزیابی 

 گردد ها به شرح زیر صادر می گروه از شاخص

  ):1388، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن(

  هاي فنی شاخص: گروه اول

  :هاي ارزیابی مشتمل بر شاخص

  سازه و زلزله .1

  حریق .2

  انرژي .3

  اکوستیک .4

  هاي تولید صنعتی شاخص: گروه دوم

  :هاي ارزیابی مشتمل بر شاخص

  جراسرعت ا .1

  سازي سبک .2

  نیروي انسانی ماهر .3

  اي و کنترل کیفیت تولید کارخانه. 4

  نقل و نصب در محلو حمل. 5

  هاي اقتصادي شاخص: گروه سوم

  :هاي ارزیابی مشتمل بر شاخص

  هزینه احداث در کارخانه .1

  هزینه هر متر مربع زیربنا .2

  نقل و مسافت اقتصادي از نظر حمل. 3

  تعمیر و نگهداري .4

  عمر مفید و دوام .5

  هاي فرهنگی شاخص: گروه چهارم

  :هاي ارزیابی مشتمل بر شاخص

 –ایرانـی   میزان انطباق با معمـاري از  .1

  اسالمی
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  هاي معماري پذیري در طرح انعطاف .2

  ـ سؤاالت تحقیق 4

له اساسـی  ئبا توجـه بـه موضـوع و مسـ    

  :شوند تحقیق سؤاالت زیر مطرح می

هاي  ا شاخصب L.S.Fسیستم کاربرد  -1

  فنی تا چه حد قابل تأیید است؟ 

از نظــر شــاخص تولیــد صــنعتی،     -2

  شود؟ چگونه ارزیابی می L.S.Fسیستم 

از بعــد  L.S.Fارزیــابی از سیســتم   -3

  اقتصادي چقدر قابل توجیه است؟

تا چه حد با شـاخص   L.S.Fسیستم  -4

  فرهنگ ملی و بومی قابل تطبیق است؟

از  L.S.Fتا چه حـد کـاربرد سیسـتم     .5

توجیهات فنی، صنعتی، اقتصادي و فرهنگـی  

در مسـکن  یژه احداث و بهدر بخش ساختمان 

  شهر تهران برخوردار است؟

  ـ فرضیه اهم 5

االت تحقیـق،  ؤهر چند بـا توجـه بـه سـ    

باشـند،   هاي متعددي قابـل طـرح مـی    فرضیه

این تحقیق، بـه صـورت زیـر     ولی فرضیه اهم

  :شود مطرح می

اقلیمـی و نیازهـاي   با توجه بـه شـرایط   

شــهر تهــران در بخــش ســاختمان و مســکن 

در ایــن شـهر بــه   L.S.Fاسـتفاده از سیسـتم   

هــاي اقمــاري آن، داراي  ویــژه بــراي شــهرك

توجیه فنـی، صـنعتی، اقتصـادي و فرهنگـی     

  .باشد می

  شناسی تحقیق ـ روش 6

و روش آن   این تحقیق از نوع کـاربردي 

ي بـرا  فراتحلیـل است که از تکنیـک   تحلیلی

مطالعـات  ها و اسـتنتاج   تجزیه و تحلیل یافته

ــده  ــام ش ــیانج ــتفاده م ــود اس ــت . ش در جه

 نتـایج تحقیـق و   روایـی و پایـایی  اطمینان از 

و بـا   2ارزیابی فرضیه تحقیـق بـه روش دلفـی   

از نظــرات خبرگــان بهــره  3مقیــاس تورســتن

با عنایت به اینکـه در تحقیـق   . شود گرفته می

به » ساختمانینوع سیستم و فناوري «حاضر، 

مشخصــات فنــی، «نــوان متغیــر مســتقل و ع

 صنعتی، اقتصادي و فرهنگـی سیسـتم مـورد   

ــر ــود » نظ ــد ب ــته خواهن ــاي وابس . از متغیره

بنابراین به منظور نمایشی از روابط متغیرها و 

گیــري آنهــا بــه کمــک     چگــونگی انــدازه 

هاي مربوطه و ارزیابی توجیـه کـاربرد    شاخص

تـأثیر شـرایط    نظر با توجـه بـه   سیستم مورد

 –اقلیمـی و شـرایط اجتمـاعی     –جغرافیایی 

بـه عنـوان    –اجراي سیستم   اقتصادي منطقه

چنــین فرآینــد هم –گــر  متغیرهــاي مداخلــه

ا رد فرضـیه تحقیـق کـه پـس از     پذیرش و یـ 

گیـرد و نهایتـاً    هـاي الزم صـورت مـی    آزمـون 

                                       
2. Delphi 
3. Thurstone 



ی
عت

صن
د 

بر
اه

ر
 

شم
چ

ر 
 د

ن
ما

خت
سا

ي 
از

س
 

ت
س

 بی
داز

ان
 

له
سا

 
ور

ش
ک

  

 

 

330  

چگونگی تحقـق اهـداف تحقیـق از دو مـدل     
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یکـرد نمـایش   مفهومی فرآینـد تحقیـق بـا رو   

روابط متغیرها و مدل مفهومی فرآیند تحقیق 

بـه شـرح صـفحه آتـی      4با رویکرد سیسـتمی 

  :یمنمای استفاده می

  هاي تحقیق ـ یافته 7

شـهر تهــران،   بـا توجـه بــه اینکـه کــالن   

محــدوده جغرافیــایی مــورد نظــر در فرضــیه  

تحقیق اعالم شده است، لذا به منظور آگـاهی  

ازهـاي سـاختمانی   هاي اقلیمـی و نی  از ویژگی

این شهر و نهایتاً ارزیابی از تناسب مشخصات 

هـا و نیازهـاي بخـش     با ویژگـی  LSFسیستم

ــایج   ــدا نت ــران ابت ســاختمان و مســکن در ته

مطالعات محیط طبیعی شهر تهـران مشـتمل   

ضـــعیت جغرافیـــایی، توپـــوگرافی،   بـــر و

شناسـی، هیـدرولوژي و هیـدروژئولوژي     زمین

نتـایج حاصـله   بـا تکیـه بـر    . گـردد  مرور مـی 

ــیمشــخص  ــواحی   م ــی از ن ــران یک ــود ته ش

تـرین   خیز البرز مرکزي بوده کـه بـزرگ   زلزله

گسل فعال البـرز مرکـزي مشـهور بـه گسـل      

در مناطق فیروزکوه، دماونـد از  ) فشم –مشا (

ــام  ده م ــه ام ــوب گردن ــع در جن ــاء واق زاده  ش

افجـه، فشـم تـا     هاشم، پیست آبعلی، لواسان،

و از ایـن گسـل   . یابـد  شهرسـتانک ادامـه مـی   

اي جـدا شـده و گسـل شـمال       بزرگ، شـاخه 

تهران را در ناحیه لواسان ایجاد کرده اسـت و  

                                       
4. System Approach 

غربی تا منطقه کـن   –کامالً در جهت شرقی 

همچنـین گسـل دیگـر    . کنـد  امتداد پیدا مـی 

در . نمایـد  تهران از جنوب کهریزك عبور مـی 

هـاي   شده، گسلهاي یاد تهران عالوه بر گسل

رد کـه همـه آنهـا بـه عـالوه      دیگري وجود دا

ــاامن  آتشفشــان خــاموش دماونــد تهــران را ن

ــت ــاخته اس ــت( س ــی،   بی ــر ). 1388اله در ه

دهد  خیزي منطقه تهران نشان می صورت لرزه

هـاي جـوان و کـاري در     که بـا وجـود گسـل   

خیزي باالیی  در وضعیت لرزهاین شهر منطقه 

  .قرار دارد

چنــین مبتنــی بــه گــزارش ســازمان هم

مشـخص شـده   ) 1388(هر تهـران  نوسازي ش

هـاي مصـوب شـوراي     است که طبق شـاخص 

هـاي   عالی شهرسازي و معماري، وسعت پهنه

هکتار بـوده   14792ناپایدار شهري در تهران 

هکتار آن به دلیل داشتن سـه   3268که تنها 

شرط ناپایداري، نفوذناپذیري و ریزدانگـی بـه   

عنوان بافت فرسوده مصـوب شـده و نیازمنـد    

گـزارش  ایـن  . هماهنگ و جدي است مداخله

البدي، عملکردي، که وضعیت ک کند تأیید می

هاي شـهري، اجتمـاعی،    خدمات و زیرساخت

هاي فرسـوده   محیطی بافت صادي و زیستتاق

  .تهران بسیار نامطلوب است

عالوه بر ایـن در ایـن تحقیـق چگـونگی     

تهـران   ساز در کشور به ویژه در شـهر و ساخت
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در  کـه پنجم توسعه   نامهبا توجه به اهداف بر

سـاله   انـداز بیسـت   راستاي اجراي سند چشـم 

  .دریگ میقرار  تدقیقمورد ت، اس هدشطراحی 

دهد که در راستاي  نشان میمطالعه این 

در کشـور   راف زیـ داهارتقاء صنعت ساختمان 

  :یگیري خواهند شدپ

 3تولید سـاختمان بـه روش صـنعتی از    

 ؛درصد 30درصد به 

 29هـا از   سـاختمان  فیـد مافزایش عمـر  

 ؛سال 100سال به 

مسـکن امـن و   : هاي سـاخت  بهبود شیوه

ــام و ا ــدهاي مســکونی  مق ــاء نســبت واح رتق

شده از مصالح مقاوم و طبق اسـتاندارد   ساخته

 ؛درصد 100درصد به  75از  2800

ــا ــاختمانی،   ب ــدهاي س ــازي واح دوام س

 درصد؛ 100هري و روستایی به میزان ش

ــا ــابع ا ارتق ــارایی من ــانیي ک ــد : نس رش

وري نیروي انسانی در بخش ساختمان از  بهره

 ؛درصد 5درصد به  2/2

وري  افزایش بهـره : ارتقاي کارایی سرمایه

 ؛درصد 3درصد به  سرمایه از یک

ــک در    ــارات بانـ ــهم اعتبـ ــزایش سـ افـ

 80درصد بـه   40گذاري در مسکن از  مایهسر

 ؛درصد

همچنین در این بررسی، با توجه به نیـاز  

یلیـون واحـد مسـکونی در افـق     م 24ساخت 

سازها بـا روش  و ساختضمن تأکید بر  1404

نـوین بـه    هـاي  صنعتی و اسـتفاده از فنـاوري  

سـازها در  و درصـدي سـاخت   15سهم حدود 

). 1388ماجـدي،  ( تهران تصریح شـده اسـت  

هاي ایـن تحقیـق مؤیـد ناکارآمـدي      لذا یافته

گیــري از  هــاي ســنتی و ضــرورت بهــره روش

هاي نوین سـاختمانی بـه    ريها و فناو سیستم

  . آتی استهاي   سال درویژه در شهر تهران 

ــت  ــابی قابلیـ ــور ارزیـ ــه منظـ ــاي  بـ هـ

در جهت پاسخگویی به نیازهـاي   LSFسیستم

نظـر   ساختمانی شهر تهران و بـه ویـژه بـا در   

ــی، زلزلــه  گــ خیــزي،  رفتن وضــعیت اقلیم

رنامـه پـنجم و   هاي فرسـوده و اهـداف ب   بافت

سـاله، ایـن سیسـتم از     انداز بیسـت  سند چشم

ابعــاد مختلــف مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار  

 LSFبا عنایت به اینکه ارزیابی سیستم. گرفت

هاي معمـول مرکـز تحقیقـات     مطابق با روش

ساختمان و مسکن، با تکیه بر نتـایج ارزیـابی   

هـاي حاصـل از    مشخصات فنـی و نیـز یافتـه   

 3هاي صنعتی مشـتمل بـر    ارزیابی با شاخص

اقتصاد و سرعت انجام یافتـه   شاخص کیفیت،

نتــایج ارزیــابی مشخصــات فنــی ایــن . اســت

سیستم حاکی از این واقعیت است که مطابق 

ــین ــه  آیــ ــتفاده از  2800نامــ ــران اســ ایــ

  :LSFسیستم
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در مناطق با خطر نسبی کم، متوسـط و  

زیاد به عنوان قاب ساختمانی ساده به همـراه  

آرمه در پنج طبقه یا ارتفـاع  دیوار برشی بتن 

 .متر از تراز پایه بالمانع است 18

در مناطق با خطر نسبی کم، متوسـط و  

متـر   20/7زیاد تا حداکثر دو طبقه یا ارتفـاع  

از تراز پایه با اجراي مهاربندي قطري بالمـانع  

 .است

ــه ــه   ب ــارگیري حــداکثر دهان ــر و  5ک مت

با احتساب ضـخامت  (حداکثر ارتفاع ناخالص 

ــن    6/3) ســقف ــه در ای ــر طبق ــراي ه ــر ب مت

 .سیستم مجاز است
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خیز با خطر نسبی بسـیار   هزردر مناطق ل

 .زیاد مجاز نیست

ــابی ویژگــی  ــایج ارزی ــاي  همچنــین نت ه

صـاد و  هـاي کیفیـت، اقت   صنعتی بـا شـاخص  

هـاي   شـاخص  دهد که نمـره  سرعت نشان می

بـوده   100از  20و  55، 25مذکور به ترتیـب  

ن نتایج ارزیـابی حاصـل از   نظر گرفت که با در

در مقایسـه بـا    LSFمشخصات فنی، سیستم 

سیستم و فناوري مهم با بیشترین امتیـاز   11

ــف   ــتقرار در طی در  100از ) 75ـ    80(و اس

ــاربر  و زیــر سیســـتم دیــوار غیــر +Bگــروه  ب

ــ ــیشس ــاخته ـبک پ ــس از   LSF  س ــز پ نی

هاي بتن سبک دیواري با بـتن   سیسـتم پانـل

از بیشترین امتیـاز   Bر در گروهگازي با استقرا

ــی  ــوردار م ــد برخ ــدي،  ( باش ــدي و ماج احم

1388.(  

هـا و   ـ تجزیه و تحلیل یافتـه   8

  استنتاج نهایی 

کـه بـا   با توجه به مدل مفهومی تحقیق 

چنـین رویکـرد   رویکرد روابـط متغیرهـا و هم  

توان با مدل زیـر   می ،سیستمی ارائه شده بود

هایتــاً نسـبت بـه ارزیــابی فرضـیه تحقیـق و ن    

  .پذیرش یا رد آن اقدام نمود

الزم به توضیح است که عالوه بر مستند 

و مستدل بودن نتیجه ارزیابی فرضیه، به ویژه 

هـاي   ی، یافتههاي کم مندي آن از تحلیل بهره

هـاي رسـمی    این تحقیق نه تنهـا بـا گـزارش   

مرکز تحقیقات ساختمان و مسـکن کـه تنهـا    

ــتم    ــی سیس ــد فن ــانونی تایی ــع ق ــا مرج و  ه

هاي نوین سـاختمانی در کشـور بـوده     فناوري

بلکه روایی و پایـایی  . انطباق کافی دارد ،است

بـه  با توجه به نظرات خبرگان ایـن رشـته   آن 

روش دلفی و با مقیاس تورستن مـورد تأییـد   

  .قرار گرفته است

 12در ایــن پــژوهش فــرم داوري، بــراي 

داور از محققان  8صاحبنظر ارسال گردید که 

ظران مرکــز تحقیقــات ســاختمان و و صـاحبن 

مسکن به طور صـحیح و کامـل بـه سـؤاالت     

پرسشنامه پاسـخ دادنـد و بـه ارزیـابی نتـایج      

  .پرداختندبه شرح زیر تحقیق 

هاي فنی به این نتیجـه خـتم    شاخص .1

، در منـاطق مختلـف    L.S.Fد که سیسـتم  ش

به عنوان قاب ساده ساختمانی به همراه دیوار 

متر  18نج طبقه یا ارتفاع برشی بتن آرمه تا پ

در مناطق مختلف تـا  .  از تراز پایه مجاز است

متـر از تـراز پایـه بـا      2/7دو طبقه یا ارتفـاع  

.  اجـــراي مهاربنـــدي قطـــري مجـــاز اســـت

متـر و حـداکثر    5کارگیري حداکثر دهانـه   به

بـا احتسـاب ضـخامت سـقف     (ارتفاع ناخالص 

  .متر براي هر طبقه مجاز است 6/3

خیز با خطر نسبی بسـیار   هزدر مناطق لر

  .چون تهران مجاز نیستزیاد هم
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میانگین نمره اعتبار نتیجه فوق براساس 

اي  درجه 11ارزیابی داوران بر روي یک محور 

باشـد کـه    می 7و میانه آن   6.75  )11تا  1(

دهد در مجموع داوران نتیجـه فـوق    نشان می

  . اند را معتبر ارزیابی نموده

داوران نسبت به نتیجه اول  طبقه بندي ارزیابی

  تحقیق

 درصد  تعداد 

 37.5 3  نامعتبر

 62.5 5  معتبر

 100 8 جمع

هاي صـنعتی منـتج بـه ایـن      شاخص .2

بـه لحـاظ    L.S.Fنتیجه شـدند کـه سیسـتم    

از  20شاخص سـرعت   هنمر(کیفیت و سرعت 

نمره براي کیفیـت سـازه و    7به تفکیک  100

 -و نمره بـراي کیفیـت اجـزاي معمـاري      13

بـه تفکیـک    100از  25شاخص کیفیت  هنمر

نمـره   5/12نمره براي کیفیـت سـازه و    5/12

لذا در مقایسه )  براي کیفیت اجزاي معماري 

هـا از قابلیـت توجیـه صـنعتی      با دیگـر روش 

  .برخوردار است

میانگین نمره اعتبار نتیجه فوق براساس 

اي  درجه 11ارزیابی داوران بر روي یک محور 

باشـد کـه    می 7و میانه آن  6.375 )11تا  1(

دهد در مجموع داوران نتیجـه فـوق    نشان می

  . اند را معتبر ارزیابی نموده

  

طبقه بندي ارزیابی داوران نسبت به نتیجه دوم 

  تحقیق

 درصد  تعداد ارزیابی

 37.5 3  نامعتبر

 62.5 5  معتبر

 100 8 جمع

ــاخص  .3 ــر شـ ــین از نظـ ــاي  همچنـ هـ

ــتم   ــادي سیس ــره(  L.S.Fاقتص ــاخص  نم ش

ــه تفکیــک  100از  55اقتصــاد  نمــره  5/23ب

نمره براي کیفیـت   5/31براي کیفیت سازه و 

لذا بـه لحـاظ اقتصـادي در    ) اجزاي معماري 

هـا از توجیـه الزم بـراي     سه با دیگر روشیمقا

  .اجرا در تهران برخوردار است

میانگین نمره اعتبار نتیجه فوق براساس 

اي  درجه 11محور ارزیابی داوران بر روي یک 

باشـد کـه    می 7.5و میانه نیز   7.5)  11تا 1(

دهد در مجموع داوران نتیجـه فـوق    نشان می

  . اند را معتبر ارزیابی نموده

طبقه بندي ارزیابی داوران نسبت به نتیجه سوم 

  تحقیق

 درصد  تعداد ارزیابی

 12.5 1  نامعتبر

 87.5 7  معتبر

 100 8 جمع

ــا  .4 ــه لحــاظ ش ــین ب ــاي  خصهمچن ه

ــت  L.S.Fفرهنگــی سیســتم  ــا وجــود قابلی ب

انعطاف، فاقد هماهنگی بـا معمـاري ایرانـی و    

کــه  بــه طــوري ،اسـالمی تشــخیص داده شــد 
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کارگیري آن منجر به ایجاد عـدم تـوازن در    هب

، معمــاري و فرهنگــی شــهر  ســیماي هــویتی

  .تهران خواهد گردید

میانگین نمره اعتبار نتیجه فوق براساس 

اي  درجه 11ران بر روي یک محور ارزیابی داو

باشـد کـه    مـی  6و میانه آن  6.375) 11تا 1(

ــی ــان م ــوع  نش ــد در مجم ــه  ده ــه ب ــا توج ب

فـوق را  داوران نتیجـه  هـاي مرکـزي    شاخص

انـد، امـا اگـر بخـواهیم      معتبر ارزیـابی نمـوده  

ــاالي  6برمبنــاي فراوانــی نمراتــی زیــر   6و ب

ــرح    ــه مط ــن نتیج ــیم، ای ــاوت کن داوران قض

درصد داوران نتیجـه فـوق را    50که  شود می

  . اند درصد دیگر نامعتبر دانسته 50معتبر و 

طبقه بندي ارزیابی داوران نسبت به نتیجه 

  چهارم تحقیق

 درصد  تعداد 

 50 4  نامعتبر

 50 4  معتبر

 100 8 جمع

ــابی    .5 ــق در ارزی ــایی تحقی ــه نه نتیج

بـا وجـود   «: ایـن اسـت کـه      L.S.Fسیستم 

و  +Bدر گــــروه  LSF اســــتقرار سیســــتم

برخورداري از بیشترین امتیـاز در مقایسـه بـا    

سیســتم مهــم و مطــرح ســاختمانی و     11

ســازي   مناســب بــودن آن بــراي صــنعتی    

ساختمان در مناطق مختلف کشور به ویژه بـا  

کاربري اداري و تجاري بـه اسـتثناي منـاطق    

خیــز بــا خطــر نســبی زیــاد اســتفاده از  لــرزه

ــتم  ــه   LSFسیس ــران ب ــود  در ته ــل وج دلی

هاي متعدد و بسـیار زیـاد بـودن خطـر      گسل

  . باشد خیزي مجاز نمی لرزه

تی استفاده از ایـن  هرچند با رعایت الزاما

یک تـا  (مرتبه  سازهاي کمو سیستم در ساخت

در تهـــران بـــه خصـــوص در   ) دو طبقـــه

هـاي اداري   هاي اقماري و در کـاربري  شهرك

ـ    . پذیر خواهد بود امکان  هبنـابراین بـا توجـه ب

سازي  جمیع جهات و به رغم ضرورت صنعتی

 LSFساختمان در کشور، استفاده از سیسـتم  

ــراي    ــی ب ــی و فرهنگ ــافی فن ــات ک از توجیه

ــه نیازهــاي بخــش مســکن   در پاســخگویی ب

  .تهران برخوردار نیست

میانگین نمره اعتبار نتیجه فوق براساس 

اي  درجه 11ارزیابی داوران بر روي یک محور 

باشـد کـه    مـی  7و میانه آن  875/6 )11تا 1(

دهد در مجموع داوران نتیجـه فـوق    نشان می

  . اند را معتبر ارزیابی نموده

طبقه بندي ارزیابی داوران نسبت به نتیجه نهایی 

  تحقیق

 درصد  تعداد 

 37.5 3  نامعتبر

 62.5 5  معتبر

 100 8 جمع
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  فرجام 

هرچند در جهت اجرایـی شـدن راهبـرد    

کشور و دسـتیابی   سازي ساختمان در صنعتی

چـون، ارتقـاي سـطح تولیـد      بـه اهـدافی هـم   

درصـد،   30درصد بـه   3صنعتی ساختمان از 

سال بـه   29ها از  افزایش عمر مفید ساختمان

درصدي  15سال و در نظر گرفتن سهم  100

ــاوري ــاختمانی در   فنــ ــوین ســ ــاي نــ هــ

ویژه پاسخگویی بـه   وسازهاي تهران، به ساخت

د واحــد میلیــون درصــ 24ضــرورت احــداث 

هجـري شمسـی در    1404مسکونی تا سـال  

هـــاي نـــوین  کشـــور، اســـتفاده از سیســـتم

ناپذیر خواهد بـود، لـذا در    ساختمانی اجتناب

ــاوري    ــتا فن ــن راس ــی  » L.S.F«ای ــه دلیل ب

برخورداري از توجیهات صنعتی و اقتصادي و 

نسـبت بـه فنـاوري     +Bاسـتقرار آن در گـروه   

ــت     ــت و اهمی ــاختمانی داراي اولوی ــم س مه

اما شرایط ویژه تهران از نظر وجـود  . گردد می

خیزي  هاي متعدد و باال بودن خطر لرزه گسل

ــاوري   ــتفاده از فن ــه در » L.S.F«آن، اس را ک

خیـزي بسـیار زیـاد فاقـد      مناطق با خطر لرزه

توجیه فنـی اسـت، بـا تردیـد جـدي مواجـه       

  .سازد می

 14792از ســوي دیگــر وجــود بــیش از 

 3268شهر تهران کـه  هکتار پهنه ناپایدار در 

ــار آن ــرط     هکت ــه ش ــتن س ــل داش ــه دلی ب

و ریزدانگی به عنـوان  ناپایداري، نفوذ ناپذیري 

بافــت فرســوده، وضــعیت کالبــد، عملکــردي، 

هـاي شـهري، اجتمـاعی و     خدمات زیرساخت

محیطی ایـن شـهر را بـا خطـر مواجـه       زیست

ساخته و نیازمند سـرعت در نوسـازي اسـت؛    

ــاوري   ــازنگري در فن ــه » L.S.F«ضــرورت ب ب

سـازي آن در   منظور افزایش استحکام و مقاوم

وساز تهران بیش  کارگیري در ساخت جهت به

  .گردد پذیر می از پیش توجیه

گردد تا ضمن معرفـی و   لذا پیشنهاد می

از ســوي مســئولین » L.S.F«تـرویج صــنعت  

ــاوري در   ذي ربـــط در اســـتفاده از ایـــن فنـ

ــاخت ــور،   س ــف کش ــاطق مختل ــازهاي من وس

هاي  ات تکمیلی در راستاي رفع کاستیمطالع

سـازي آن در   ویژه مقـاوم  به» L.S.F«فناوري 

ــق روش  ــه از طری ــر زلزل ــی و  براب ــاي تلفیق ه

ویـژه در   نوآورانه در مراکز مطالعاتی کشور بـه 

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با جـدیت  

  .انجام شود

با توجه بـه اینکـه در گـزارش تفصـیلی     

گرفته از آن است، بـه  تحقیق، که این مقاله بر

تحقیقات و مطالعات داخلی و خارجی معتبـر  

مراجعـه و از نتــایج آنهــا اسـتفاده شــده، لــذا   

جهت مراجعه و مطالعه بیشتر، فهرست کامل 

  .ارائه شده استنها در قسمت منابع و مآخذ آ
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