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  چكیده
 منظور به جدید مصالح و ساختمانی های سیستم از استفاده ضرورت مسکن، و ساختمان به جامعه روزافزون و گسترده نیاز

 اییمقاومت در برابربال شیساختمان ها، سبک سازی و افزا دیعمر مف شیسرعت ساخت، افزا شیساخت، افزا تیفیارتقا ک

  . مطرح ساخته است شیاز پ شیرا ب یعیطب

 این گفت بتوان شاید .اند کرده پیدا ساختمان صنعت در زیادی جاذبه اخیر های سال در(LSF)سبک فوالدی های سازه

 صنعتی تولید چون اهدافی به جوابگوئی جهت یا و کشورها در سازی ساختمان صنعت نیازهای دلیل به ساختمانی سیستم

 صنعت های فعالیت در پایدار توسعه و محیطی زیست مالحظات ساختمان، ساز و ساخت نمودن ساختمان، اقتصادی

 .است گردیده اجزاء و طراحی ریزی، سازی، برنامه ساختمان

وسازهای مشکالتی همواره برای صنعتی سازی آن وگسترش آن درساخت ستم،یس نیشده برای ا انیب اییدر کنار مزا

که دراین مقاله سعی شده است ابتدا به توضیحاتی درباره این سازه ودرادامه به مشکالت موجود درساخت وجود دارد کشور

 وسازوهمچنین گسترش آن اشاره کرد.

 

 

  صنعتی سازی، مشکالت،ایمزا ،سبک فوالدی های سازهنیازگسترده،  های كلیدی:واژه

 

 مقدمه  -1
 نیا نیهای منطقه ای مشخص است و همچن یژگیبخش های صنعت در جهان با و نیاز مهمتر یکیصنعت ساخت و ساز 

 راتییرتغینظ ییرهاییمتغ زیون یرقابت طیها بوده است، با توجه به شرا نهیرقابت در هز ریتحت تاث یصنعت برای مدت طوالن

های متعدد  نوآوری به ازیصنعت ساختمان سازی در دراز مدت، ن یالملل نیو رقابت در عرصه ب ییآب و هوا طیشرا ،یتیجمع

 است . ازیبشر مورد ن ازهاییآن با ن قی( و تطبLSFاجرای سازه های سبک)همچون 

 ندیبه فرا یبخش دولت تیریمد یتوجهیبازجمله :  استروبه رو بوده یبا موانعهمواره  رانیدر ا LSF یسازیتوسعه صنعت

 ،یکیزیف یهارساختیفقدان وجود ز ،جامعه یفرهنگ عموم ،یساختار بسته سازمان نظام مهندس ،تیو عدم حما یسازیصنعت

و...می باشدکه ماباتوجه به نیازهای جدیددرساخت  هارساختیز هیو ته یقدان نگرش اساسف پروسه ساخت، کینحوه نگرش به 

 وساز باید به فکرراه حل هایی برای جبران این مشکالت باشیم .

 

 خچهیتار-2
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سال  ۰۱۱روش به  نیو قدمت استفاده از ا شودیمحدود نم ریتنها به چند دهه اخ ستمیس نیخالف تصور، استفاده از ا بر

جداره  یها از قطعات فلزدر ساخت پل کایو امر سیدر انگل یالدیم ۰۵۸۱قرن نوزدهم و درسال  لیدراوا گردد،یباز م شیپ

 کاربرد دارد. زین یو ساختمان ساز لیاتوموب ،یساز مایبه مرور در صنعت هواپ زینازک استفاده شد و تا کنون ن

 

 ستمیس یمعرف -3

ورق های فوالدی فرم  رییاست که با بکارگ یهای ساختمان ستمیاز س یکی  (LSF)  سبک فوالدی قاب ساختمانی سیستم

 .شود می گرفته کار به توسعه حال در و پیشرفته کشورهای در گسترده بطور اخیر دهه در (CFS) سرد حالت در شده داده

 سرد حالت در شده داده فرم فوالدی های ورق از LSF سبک فوالدی قاب ساختمانی، سیستم دهنده تشکیل اصلی اجزای

(CFS) [3] باشد می.  

 وادار( ای) استاد نام به اجزایی کاربرد براساس دارد، چوبی های ساختمان ساخت های روش به زیادی شباهت که سیستم این

 یساختمان برپا م یسرد نورد شده، ساختار اصل زهیهای فوالدی گالوان مرخین بیشکل گرفته است، و از ترک رانر( ای) و تراک

 ییشوند. پوشش نها یمتصل م گریکدیکه معموال با اتصاالت سرد به  است Z و C ، Uستمیس نیشود. مقاطع مورد استفاده در ا

ردواز سفال و آ ،ییمصالح بنا ایو  یچوب، تخته گچ ،یمانیتواند با انواع تخته های ساختمان از جمله تخته س یم ستمیس نیا

  . [2]ردیگ صورت

 شده اند: لیتشک یجدارها از سه جزء اصل نیتوان گفت ا یم یبطور کل

 دارند. وارید ییستایکننده در ا نییکه نقش تع یهای عمودی و افق لیپروف- 3

 شوند. ینصب م واریمشتق از چوب که به عنوان پوشش بر دو طرف د ایو  یمانیس ،یصفحات گچ- 2

 ی دو صفحه گچ نیب یاحتمال یحرارت قیعا- 1

 
 LSF: معرفی اجزای سازه های فوالدی سبک  3 شکل

 

 LSFمراحل اجرای سازه های سبک  -4
 :[7]عبارت است از  LSFمراحل اجرای سازه های سبک 

 :  فونداسیون –مرحله اول 

بسیار سبک بوده و به علت سبکی زیاد این سازه از سادگی خاصی بر خودار  LSFفونداسیون بناهای ساخته شده با روش      

است و براساس طراحی مهندسین محاسب می توان از شالوده های نواری یا رادیه  استفاده نمود ، همچنین در این نوع فونداسیون 

 وسایر موارد دیده شده است .  فاضالب لوله –قابلیت اجرای محل چاه ارت 
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 :LSF( سبک فوالدی های سازه) ساختمان اسكلت –م مرحله دو
 این نوع سازه ها از طریق روش رول فرمینگ )نورد سرد ( یا پرس ورق های بریده شده  تولید و ساخته می شوند .    

 دیوار: – سقف وداخلی خارجی های پوشش –مرحله سوم 
 زیاد نگیر تنوع  با گالوانیزه ورقهای –گزینه های مختلفی را می توان برای  پوشش سقف نام برد به طور مثال ساندویچ پانل     

 .... و آکرا ، تایل روف ، رنگی سمند فایبر مثل های پوشش–

 :  مكانیكی و  الكتریكی تاسیسات–مرحله چهارم 
 ساختمانها نوع این در که تلویزیون کابل– تلفن خط – ارت چاه–و برق تابل -پریز– کلید–تاسیسات برقی شامل : سیم کشی       

 .[32]باشد می میسر راحتی به

 پنجره : و درب –مرحله پنجم 
و آلومینیوم ضد حریق و ضد سرقت )چهارچوب درب ها از  - MDF-HDF-UPVCاز نوع  پنجره واستفاده از انواع درب     

 نوع فوالد با چوب می باشد.(

 رنگ : و نقاشی – كفسازی –مرحله ششم 
 استفاده قرار می گیرد . مورد سیستم نوع این در سیمانی کف و موزاییک – پارکت– لمینت–انواع سرامیک و کاشی    

 

 
  LSFسازه  سبک  نمونه ای اجرا شده:  2شكل 

 

 ؟استروبه رو بوده یبا چه موانع رانیدر ا LSF یسازیتوسعه صنعت -5
. البته از آن است تیو عدم حما یسازیصنعت ندیبه فرا یبخش دولت تیریمد یتوجهیب میکه ما با آن مواجه یمانع نینخست    

 یهاساختریز یریشکل گ یبرا یمال تیحما نکهی. در کنار اباشد یو مال یبانک التیندارد حتما در قالب تسه یلزوم تیحما نیا

 یبزرگ تیباشد خود حما یساخت به روش صنعت شگامیخود پ یدولت تیریکه مد نیم، هتوسعه صنعت همواره راهگشا است

 .  [2]خواهد بود

است که نه خودش توان حرکت به سمت روبه جلو در انتقال  ی، ساختار بسته سازمان نظام مهندسمانع بر سر راه نیدوم   

ه ب ینگاه اصول یمرکز یشورا یاعضا نکهی. با اکند تیحما شرویپ یهاانیاز جر تواندیدارد و نه م یبه روز مهندس یهادانش

. ددرست را ندارن یهایگذار استیس یاست که توان اجرا یاذاتا به گونه ستمیس ،دارند یمسائل مهندس گریو د یسازیصنعت

 !شودیکه دارد مانع م یخودش با ساختار ستمیس یآنها را حل کنند ول خواهندیو همه هم م دانندیم یهمه مشکالت را به خوب

به  یکه اعتقاد یمردم ی. براندارند عتیدر نگاه به مام طب ینگاه درست چگونهیاست که هجامعه یمانع فرهنگ عموم نیسوم    

فرهنگ  نیا ریی. تغاستهودهیب داریو توسعه پا ستیز طی، صحبت کردن از مسائل محندارند عتیحفظ و حراست و پاسداشت طب
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 یهندسو ساختار نظام م یدولت تیرینگاه در مد رییامر خود مستلزم تغ نیباشد که ا راههم نیدولت و مهندس یشگامیبا پ دیهم با

 ستمینظام مند در س یهابر ساختار یمبتن یهاینگرانه و روشمند ندهیو اقتصاد آ یو زندگ یتیریطور فقدان نگاه مد نی. هماست

 . [1]جلوه کند تیاهمیب یموضوع زین یسازیتا صنعت شودیمردم موجب م یزندگ

کالن  تیریدر مد یسازیصنعت یفکر یهاو بستر یکیزیف یهارساختیفقدان وجود ز ،یسازیمانع در توسعه صنعت نیچهارم    

نسبت به  الیارزش ر دیکاهش شد گریخود را ندارد و از طرف د یفرسوده ما توان بازساز عیطرف صنا کی. ازاست یکشور

موجب کاهش توان  ینیبه کارآفر یمنته یهایگذارهیدر سرما یت دولتیو فقدان حما ورویمانند دالر و  یاساس یهاارز

و  اردیلیم 3 یدارد به بها متیهزار دالر ق 035که  ینی. ماشاستدهیگرد یسازیصنعت یکیزیف یهابستر جادیو ا یگذارهیسرما

دولت حداقل در  یهم از سو یتینوع حما چیکه ه یدر صنعت یکالن یگذارهیسرما نیو چن شودیتومان تمام م ونیلیم 755

که با فرض دالر هزار  ی. درحالستین سریم یسازیاز فعاالن صنعت کی چیه ی، برابازار عرضه و تقاضا وجود ندارد جادیجهت ا

 .گرددیم سریم یبه راحت یگذارهیسرما نیا یتومان

رگز ه یو چه بخش خصوص یبخش دولت تیری. چه مدپروسه ساخت است کیمانع موجود مربوط به نحوه نگرش به  نیپنجم    

سئله وجه م چیساخت به ه تیریساخت و مد تیفیمهم ک اریکشور ما دو مسئله بس . درستندیتوجه به پروسه ساخت ن یدر پ

عده هم صرفا به دنبال بده  کی نیب نیو درا گردندیو ارزان م مفت. همه به دنبال کار استنبوده انیکارفرما یبرا یمهم

 یلحق دال میشده با هدف تقس نییتع شیپاز  یهابه گروه یمانکاریساخت و پ ،یمهندس یهاکار یدر واگذار یمال یهابستان

 یپدر راثیم مانکارانیدارد پ نتظارا یدولت ییبخش کارفرما یعنی. است یاستثمار مانکارانی. بدتر از آن نگاه دولت به پهستند

 .[5] حساب کنند هیخود را در پروژه مصرف کنند و چند سال بعد با هزار التماس و تمنا تسو

. است ریمس یو قانون یعلم یهاو توسعه بستر هارساختیز هیو ته یفقدان نگرش اساس ،یسازیمانع بر سر راه صنعت نیششم   

سه  ادیز اریبس یهاتالش رغمیاست و علو ساخت کشور بوده یمهندس یجامع که همواره مشکل اساس یهانامه نییفقدان آ

به  یراه و مسکن و شهرساز قاتی، و مرکز تحقساختمان یدفتر مقررات مل ،شورک ییو اجرا یسازمان نظام فن یدستگاه دولت

نه . به طور نمومیمواجه یادهیو مشکالت عد اریباز با نواقص بس یکشور ییو اجرا یسازمان فن یباال اریبا وجود همت بس ژهیو

 چیصفحه خالصه شده و ه 33صر در مخت رگذ کیبا  پردازدیم یسازیساختمان که به موضوعات صنعت یمقررات مل 33مبحث 

ل ، شامندارند یسازیمولفه صنعت چیرا که ه ی. در عوض موضوعاتاندنداشته یآن نقش نیدر تدوWF ای LSF نیاز متخصص کی

 .[6]گنجندینم یسازیکه اصال در مفهوم صنعت شودیم

 

 ؟وجود دارد LSF یسازیصنعت یبرا ییهامسكن در كشورمان چه فرصت یاقتصاد طیبا شرا امروزه -6
 یهاطبقات ساختمان شی، افزا: نخستوجود دارد LSFتوسعه  یبرا ییطال یهافرصت یسر کی طیشرا نیهم با هم امروزه   

 اریفرصت بس یدولت یهاو هم سازمان یشخص یهاساختمان یهم دارد هم برا ییباال اریبس یو فن یاقتصاد هیموجود که توج

 . است رفرماصنعت و کا برای برد –برد جهینت کی یبرا یخوب

 لیبا دال یعنی. باشدیم LSFدولت و مردم و صنعت  برای برد –برد طیشرا نیاز بهتر یکیبافت فرسوده  ی، مسئله بازسازدوم   

 . استساخت در بافت فرسوده ستمیس یبرا نهیگز نیبهتر LSF ،یو بهره بردار داریمتقن بر اساس توسعه پا

 .روش سپرده شوند نای به برد –انتظار برد کیباز در  توانندیم یعموم یهاساختمانو مدارس و  یادار یها، ساختمانسوم   

 

 ؟ندینما نشیرا گز LSF یسازیصنعت صالحیذ یطراح و مجر نیبتوانند مهندس انیكارفرما چگونه -7
نند ما ییهاکه از واژه یاست که از کسان نیمولفه ا نیاست؛ نخست ریامکان پذ یبه راحت قیطر 1از  LSF نیمتخصص نشیگز   

که  یوجود ندارد و کسان ییهاروش نیوجه چن چیبه ه LSF. چون در کنند زیپره ،کنندیصحبت م یوزلندین ای ییروش کانادا

 ای وزلندیوجه به ن چیم به هه یمشخص دارند و آن اسام یاست که اسام ییهاروش نشامنظور کنندیاستفاده م یاسام نیاز ا
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ه کار با ب نیمتخصص ریاند همچنان غها گذاشتهروش نیا یرا رو یاسام نیا رمتخصصیچون افراد غ یول شوندیکانادا مربوط نم

 . استبوده انیهمواره به ضرر کارفرما LSFو ساخت  یحافراد به کار طرا نیهستند که ورود ا یدر حال بازار گردان یاسام نیبردن ا

 یبه نوع قتیدر حق SAP2000با استفاده از نرم افزار  رمتخصصی. افراد غباشدیم SAP2000مؤلفه موضوع نرم افزار  نیدوم   

کنترل در  نیمهندس ای انی. کارفرمانرم افزار پوشش دهند نیرا با ا LSF یخود در طراح یهایتا ناتوان زنندیسفسطه دست م

. اما تاسصورت گرفته یدرست یکه البد طراح کنندیم هینرم افزار خود را توج نیبا ا هشد یطراح لیفا دنیبا د ینظام مهندس

 نیمحرز آن هم ا اریبس لی. دلستین LSF یهاسازه یوجه قادر به طراح چیبه ه SAP2000است که نرم افزار  نیامر ا قتیحق

 یبعدازآن برا یهاشیرایو و 2553 شیرایشامل و واست  3393 شیرایو AISIنامه  نیینرم افزار شامل آ نیا سیتابیاست که د

نرم افزار به طور مداوم  نیدر ا ASCEو  AISCو  ACI یهانامه نییآ نکهیو باوجودا ستین یجانب یهارویاتصاالت و ن لیتحل

 نیا سیتابید وآن وجود ندارد  سیتابیاصال در د SSMA یهانشده و استاندارد یهرگز به روزرسان AISI ،شودیم یبه روزرسان

 .ستینرم افزار اصال قابل ارتقا ن

مطابق با  دیبا LSFمورداستفاده در  یها. ورقاستاندارد است دیبا گر یشناخت استفاده از ورق فوالد نیمؤلفه ا نیسوم   

 کی یباال یهاساختمان یبرا JIS 3302 SCG 340طبقه و  کیدر حد  یهاساختمان یبرا JIS 3302 SCG 230استاندارد 

ها و استاندارد ستندین یاموجود در بازار اصال سازه یها. ورقباشد Z 180از  ترنییپا دیها درهرصورت نباطبقه باشند و پوشش ورق

 . ندینمایم یاسازه ریغ یهاورق هیسود خود اقدام به ته شیافزا یبرا LSF یمدع یها. متأسفانه شرکتکنندیرا پاس نم

ا ها و محاسبات رنقشه گانیسبک به طور را یقاب فلز یهاو توسعه سازه قاتیاست که مؤسسه تحق نیمؤلفه هم ا نیچهارم   

برقرار  مؤسسه تعامل نیپروژه خود با ا یفن یبازرس ایها و کنترل محاسبات و نقشه یبرا توانندیم انیو کارفرما کندیکنترل م

وسعه مانع در ت نیچهارم .ندارند عتیدر نگاه به مام طب ینگاه درست چگونهیاست که هجامعه یمانع فرهنگ عموم نیسوم .ندینما

 .[0]است یکالن کشور تیریدر مد یسازیصنعت یفکر یهاو بستر یکیزیف یهارساختیفقدان وجود ز ،یسازیصنعت

 نتیجه گیری -8
استفاده  است که امروزه در جهان مورد یساختمان یها ستمیس نیاز مناسبتر یکی( LSFسبک ) یفوالد یسازه ها ستمیس

 . باشد یجدار نازک  م یسبک، مقاطع فوالد یفوالد یعامل در سازه ها نیتر ی. اصلردیگ یقرار م

مهندسین عمران همواره به دنبال صنعتی سازی سازه های موجوددرکشور هستند ودراین مسیزهمواره مشکالتی باعث 

 یسازینعتص ندیبه فرا یبخش دولت تیریمد یتوجهیب میکه ما با آن مواجه یمانع نینخستهستند . مثال  سازیجاد این توصعه ای

است که نه خودش توان حرکت به سمت  ی، ساختار بسته سازمان نظام مهندسمانع بر سر راه نیدوم .از آن است تیو عدم حما

 یمانع فرهنگ عموم نیسوم .کند تیحما شرویپ یهاانیاز جر تواندیدارد و نه م یبه روز مهندس یهاروبه جلو در انتقال دانش

فقدان وجود  ،یسازیمانع در توسعه صنعت نیچهارم .ندارند عتیدر نگاه به مام طب ینگاه درست چگونهیاست که هجامعه

مانع موجود مربوط به نحوه  نیپنجم .است یکالن کشور تیریدر مد یسازیصنعت یفکر یهاو بستر یکیزیف یهارساختیز

عه و توس هارساختیز هیو ته یفقدان نگرش اساس ،یسازیمانع بر سر راه صنعت نیششم .پروسه ساخت است کینگرش به 

 .است ریمس یو قانون یعلم یهابستر

باتمام این مشکالت همواره مهندسین عمران میتوانند با همت وتالش وپشت سرگذاشتن این مشکالت موانع موجود را برطرف    

 یازساز، مسئله بوم. د هم دارد ییباال اریبس یو فن یاقتصاد هیموجود که توج یهاطبقات ساختمان شی، افزانخست : کنند . مثال

 . و... LSF نیمتخصص نشیگز چهارم.باشدیم LSFدولت و مردم و صنعت  برای برد –برد طیشرا نیاز بهتر یکیبافت فرسوده 
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ملی کنفرانسچهارمین  

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31                   عمرانمهندسیدر

 . میینما یم یتشكر و قدردان مانهیصم زمانیپدر و مادر عز غیدر یاز زحمات ب لهیوس نیبد      

 مراجع

ساختمان و مسکن قاتی، )چاپ دوم(، تهران: انتشارات مرکز تحق "قاب سبک فوالدی ستمیس"(،  3133بهروز کاری.: احمدی، رسول ) [ 3]   

   3133. انتشارات دانشگاه تهران، یساختمان نینو هاییح. فناور ان،یم و مظاهر ،یگالبچ [2]

فناوریهای  یمل شیهما نیسازی مسکن در کشور، دوم یموانع توسعه صنعت تیریش و داوری نژاد مقدم، م. شناخت و مد ان،یمعدن[ 1]

                                                                                                              3135د مشه صنعت ساختمان نینو

یکنگره مل نیهشتم ران،یاجرا در صنعت ساخت ا تیفیو نقش آن در ک یتأخر فرهنگ دهییپد یافشاری، ع ر و فرهادی، ک. بررس  [1] 

3131عمران، بابل،  یمهندس .                                                                                                                               

مصابحه نشریه پیام بامدیرعامل موسسات تحقیقات وتوسعه سازه های فلزی  ،درایران LSFفرصت توسعه صنعتی سازی  ،کریمیان [0]

 .  3131سبک

 [6] http://www.lsfi.ir 

[7] The lightweight steel frame house construction hand book . 
[12] Winter, G., “Development of Cold-Formed Light Gage Steel Structures”, AISI regional technical paper, 

1959.             
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