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بخش سخنرانی

ایم. اکثر شود؛ ولی اگر بخواهیم صادقانه قضاوت کنیم، موفق نبودهسازي در کشور صنعتیبه بعد، سعی شده است ساختمان50ي از دهه
انتظاري که از حال آنکه، “.سازيساختهپیش”دهند: پاسخ می“ چه؟سازي یعنی صنعتی”مهندسان کشور در جواب این پرسش که 

وري از منابع ها (از جمله دوام) باال رود؛ همچنین، بهرهي زمینهرود این است که کیفیت کار در همهشدن ساخت مسکن میصنعتی
زمان مهمترین منبع امروز انسان است و حواسمان باشد؛ زیرا جویی در زمان، هم میجویی در منابع شامل صرفهافزایش پیدا کند. صرفه

ا نیز، رزمانرود. بنابراین، الزم است در فهرست منابع، شود و از بین مینیست که این منبع در حال گذر است و اگر به آن نرسیم، رد می
به آن نیست. یکی از موارد خیلی شود و حواسماناضافه کنیم؛ زمان منبعی است که در خیلی از کارهاي ما در کشور مظلوم واقع می

دهید.  کنید، حتما بدانید که زمان را از دست میدهیم، عجله است، موقعی که تعجیل میمشهود که به خاطر آن زمان را از دست می
ي پِرت مصالح رسد و دیگرشود: یکی از آن دو نیروي کار مورد نیاز است که به حداقل میعالوه بر زمان، دو منبع دیگر هم، مطرح می

ي بزرگی به محیط زیست و نسلشود. این که یک ساختمان بسازیم، بعد یک کامیون نخاله از آن خارج کنیم، ضربهاست که صفر می
درصد به 30جویی در منابع را تا میزان سازي صرفهایم که صنعتیشود. همه شنیدهماندگی هم، محسوب میي عقبآینده است؛ نشانه

سازي ساختمان برسیم، درصد صنعتی100شود، اگر به درصد از اقتصاد کشور صرف مسکن می15با توجه به اینکه حدود همراه دارد؛
سازي ساختمان برسیم؟توانیم به این حد از صنعتیدرصد در اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت. ولی چطور می5

مقررات ملی ساختمان منتشر 11ي مبحث آن به کمک همکاران در کتابچهيسال اخیر انجام دادیم و نتیجه35طبق تحقیقاتی که در 
درصد از مسکن در کشور به صورت انبوه (به مفهوم واقعی آن) ساخته 10تنها حدود “. سازي نیستسازي، فقط انبوهصنعتی”خواهد شد، 

ید (مثال داشته باشکراربه این معنی است که آنقدر تصنعتیسازي نبوهدهد. اسازي تشکیل میدرصد بقیه را غیرانبوه90شود و حدود می
ها . در اینجاست که بحث روشروشی اتخاذ کنید که توجیه اقتصادي داشته باشدواحد) که بتوانید براي آن 10،000یا 2،000، 1،000

طح رشد یافتگی صنعت کشور، یکی از این شود که با توجه به شرایط، اقلیم و سروش موفق در دنیا استفاده می18شود. حدود مطرح می
جویی در منابع و ارتقاي کیفیت بدهد.تواند مزیت داشته باشد و بهترین نتیجه را به لحاظ صرفهها میروش

ازسازي هاي مختلف انبوهالعاده مهمی که در پروژهي فوقزمان باشد. نکتهسازي صنعتی این است که کار طرح و اجرا همي انبوهالزمه
از کنید باید بتوانید مجموعه تولیدتان را است. شما وقتی یک روشی را انتخاب میTQMافتاده است، مدیریت کیفیت جامع یا قلم 

ها در یک مجموعه داشته باشید؛ در واقع، بتوانید هر محصول را کنترل کنید، اگر این کار تا پایان اجرا و کنترلگرفته تدارکات طراحی و
ام خیلی از همکاران روشی صنعتی را پیدا ستاورد اتخاذ روش ساخت ممکن است خیلی کم و یا در حد صفر باشد. بنده دیدهرا نکنید د

از مبدا طراحی تا پایان TQMسازي مدیریت رسند. زیرا، حواسشان نیست که پیادهکنند؛ اما به موفقیت نمیو عین آن را پیاده می
ضروري است.

شود، صنعتی شود؛ یعنی بتواند در درصدي که در شهرها و روستاهاي ما ساخته می90سازي یا آن هیم تا غیرانبوهاما چه کاري انجام د
شود. اي است. اینجاست که استانداردسازي یا مدوالرسازي مطرح میجویی کند و کیفیت را ارتقا دهد. پاسخ، ساخت کارخانهمنابع صرفه
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شود و ابعاد قطعات ساختمانی با ضریبی از آن مدول کم و زیاد شود. بسیاري از کشورها اهمیت مدوالر به این معنی که مدولی تعریف
120شود تا متر، ده سانت، ده سانت  اضافه میسانتی70دهند. براي مثال، عرض درها از اند و آن را انجام میاین موضوع را درك کرده

متر ندارند. سانتی74ر دري با عرض سانت؛ این ده سانت همان مدول است. در نتیجه، دیگ

هاي استاندارد کارخانه داند باید یکی از آن درشود؛ چرا که مهندس معمار میها میي کارخانهي ساده و کوچک باعث توسعهاین مقوله
ده است که یک ي این کار ساده در کشورهاي پیشرفته، موجب شکند. نتیجهرا انتخاب کند و نصاب هم به راحتی آن را نصب می

گیري کنند و یک آدم خبره داشته باشند ساخته شود؛ براي اینکه الزم نیست چیزي را اندازهسه ماههطبقه از پی تا انتها 4ساختمان 
ي داقتصاايکه حتما چهار چوب را در بیاورد یا درب را کوچک و بزرگ کند. اگر بشود این موارد را در کشور الزامی کرد، تولید کارخانه

گیرند؛ چون مطمئن هستند که مشتري دارند. خیلی از شما با ساخت و سازهاي چوبی در آمریکا آشنا ها اوج میشود و کارخانهمی
ت کارگران هم به این نوع اتصاالکنند.این اتصاالت را تولید میهاي آنها وجود دارد که کارخانهنوع اتصال استاندارد در کتابچه83هستید، 
دانند که چگونه باید آن را نصب کنند.کنند و میها اتصاالت مورد نیازشان را خریداري میتند و از همان کارخانهآشنا هس

جویی سازي برویم نه تنها، در منابع صرفهي ایمنی است. اگر بتوانیم به سمت صنعتیي دیگر در ساخت و ساز کشور، مسألهمشکل عمده
ها به خوبی رعایت خواهد شد.ي ایمنی هم، در ساختمانکند، بلکه مسألهشود و کیفیت بهبود پیدا میمی

ز هاي سبایم که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي در حال انجام توافقی با کشور آلمان براي طراحی شهرکی با ساختمانشنیده
کار اتفاق بیفتد آن است که به سمتی براي آنکه این هاي زیربنایالعاده خوب، جاي تبریک دارد. یکی از ضرورت.  این خبر فوقباشدمی

گذارد، همین سازي در اختیار ما میهاي مهمی که صنعتیسازي برویم و امکان آن را داشته باشیم که کنترل کنیم. یکی از قابلیتصنعتی
توان به سازي نمیسازي و غیرصنعتیسنتیشود؟ دراید، آیا درست اجرا میاي را که طراحی کردهقابلیت کنترل است که ببینید پروژه

ر سازي تقریبا صفها خیلی ضعیف است و صنعتیها، ساخت مسکن در شهرطور که به استناد گزارشخوبی این کنترل را داشت. همان
است.

بخش پرسش و پاسخ

: مالك صنعتی بودن تولید مسکن چیست؟ 1سوال 
ه جویی در منابع و بهبود کیفیت است. ما در حال تهیه و تنظیم این معیار و مالك به مالك آن همانطور که قبال هم، اشاره شد صرف

ساختمان در سال آینده خواهد آمد.ملیمقررات 11صورت دقیق و با جزییات هستیم که در کتابچه مبحث 

باشد؟: آیا صنعتی بودن تولید مسکن مالزم با اقتصادي بودن تولید آن می2سوال 
ي اصناف ساختمان در جویی خواهد شد و همهدرصد، در انواع منابع صرفه30هاي سنتی تا سازي نسبت به روشصنعتیآري؛ حتما.

نفع هستند. در دنیا نیز، روي این برآورد اتفاق نظر وجود دارد. بنابراین، با ساخت و ساز صنعتی، مسلما اقتصاد و مسکن این پروسه، ذي
شد. با پیشرفت زیادي روبرو خواهد



11دبیرخانه مبحث :کنندهنظیمت
02/10/94:تاریخ 

www.mabhas11.ir: ینترنتیاگاهیپا

100،000-62242711سامانه پیام کوتاه: 

يمحمدرضا انصار:ییدکنندهتا

3از 3صفحه :امضا

هاپرسشبه پاسخ ي به همراهمهندس انصارآقاي یشده سخنرانادهپیمتن 

1394آذر 3-در ایرانتوسعه مسکنيهااستیسشیهمانیدر پانزدهم

شوند؟ هاي تولیدي کشور به روش صنعتی ساخته می: هم اکنون چند درصد از مسکن3سوال 
اتفاق سازيها و بخش دیگر در شهرها و روستاها به صورت غیرانبوهسازيسازي در انبوههمانطور که قبال گفته شد یک بخشی از صنعتی

جویی در منابع و افزایش کیفیت سنجید. با سازي را حتما باید با دو معیار صرفهتیافتد که باید این دو مقوله را از هم جدا کرد. صنعمی
هایی که در کشور اتفاق افتاده صنعتی ساخته شده است. در شهرها گرایش به سمت سازيدرصد از اکثر انبوه30این دو معیار، حدود 

ت ساخته شوند که با دسکنند و جایگزین قطعاتی میي تولید میبیشتريساختهها قطعات پیشسازي مشهود است؛ مثال کارخانهصنعتی
اي باشد و به صورت صنعتی درصد قطعات ساختمانی کارخانه70،80اي برسیم که اند مانند در، پنجره و غیره. اگر روزي به مرحلهشده

توان گفت که این ساختمان به شکل صنعتی یاي که یک ساختمان چهارطبقه از پی تا انتها سه ماهه ساخته شود، منصب شود، به گونه
سازي در شهرها تقریبا صفر است.تر اشاره شد صنعتیطور که پیشي زیادي با آن داریم و همانساخته شده است. اما اکنون فاصله

سازي مسکن را دارد؟: آیا مرکز تحقیقات توانایی به روزآوري صنعتی4سوال 
باشد. تواند تاثیر گذارمسلما خیلی می

: لطفا در مورد روش ساخت شرکت کیسون هم توضیح دهید.5سوال 
زارهدههایش دنبال کرده است. آخرین پروژه، سه شهرك مسکونی در ونزوئال بود که سازي را در پروژهي صنعتیکیسون همواره مقوله

شد و از هاي دسترسی به آنها را شامل میو ...) و راههاي جنبی (مانند مدرسه، بیمارستان، ورزشگاه ، همراه با ساختمانیمسکونواحد
سال روي 35ماه انجام شد. این سرعت که یک رکورد در دنیاست، حاصل پژوهشی طوالنی در عرض 18طراحی تا پایان اجرا، در عرض 

رد.، کیفیت مناسبی هم، داTQMباشد و به علت اعمال مدیریت کیفیت جامع یا سازي میروش ساخت در انبوه


