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چكيده:
یکی از مهمترین چالشهای پیش روی توسعه پایدار ،محدودیت های اقتصادی اقشار متوسط جامعه و قیمت
باالی مسکن میباشد .این در حالی است که سازمان ملل متحد خانهدار شدن مردم را یکی از اهداف توسعه
هزاره برشمرده است .عالوه بر آن ،به موجب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران «داشتن مسکن متناسب
با نیاز ،حق هر فرد و خانواده ایرانی» شناخته شده است .این پژوهش با هدف نشان دادن نقش فناوریهای
جدید و روزآمد مانند فناوری قابهای سبک فوالدی ( )LSFدر تامین مسکن اقتصادی و نقش آن در کاهش
هزینه ساخت مسکن ،به انجام رسیده است .بر اساس فرضیه مورد نظر پژوهش ،پیشبینی میشود در صورتی
که استفاده از این فناوری در نمونه موردی ایران توجیه پذیر باشد ،بتوان آن را به عنوان گزینهای مناسب
برای خانهدار شدن مردم در کشورهای در حال توسعه ،مانند ایران ،پیشنهاد نمود .از این رو پرسشهای اصلی
پژوهش آن است که :آیا بکارگیری فناوریهای جدید مانند فناوری قابهای سبک فوالدی ( )LSFمیتواند
باعث کاهش هزینه ساخت شود ،و در نتیجه به افزایش امکان خانهدار شدن مردم منتهی گردد؟ این تغییر تا
چه اندازه و چگونه است؟
برای پاسخگویی به پرسشهای پژوهش ،روش تحقیق «مورد پژوهی با استفاده از راهکارهای ترکیبی»
استفاده شده است و پارادایم تحقیق« ،آزادپژوهی» میباشد 3 .نمونه از مهمترین شهرهای ایران به صورت
هدفمند انتخاب و به عنوان نمونه موردی در نظر گرفته شدهاند .در میان نمونهها ،مسکن با مساحت  75متر
مربع به عنوان یکی از شایعترین نمونههای مسکن اقتصادی انتخاب شده است .قیمت پایه ساخت یک مسکن
 75متر مربعی به شیوه متعارف به عنوان گزینه شاهد محاسبه شد و سپس هزینه آن ،با هزینه ساخت با استفاده
از فناوری قابهای سبک فوالدی ( )LSFمقایسه گردید .گروه اول شاهد و گروه دوم به عنوان گروه مصداق
در این پژوهش میباشند .دستاورد پژوهش نشان میدهد کاربرد این تکنولوژی توانسته است هزینه ساخت
واحدهای مسکونی را تا اندازه قابل توجهی کاهش دهد .کاهش هزینه ساخت ،موجب کنترل بحران مسکن،
افزایش ضریب خانهدار شدن مردم و پایداری اقتصادی در جامعه میشود؛ عالوه بر آنکه بر کیفیت مسکن تولید
شده ،و مقاومت آن در برابر بالیای طبیعی تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.
کلیدواژهها :قابهای سبک فوالدی ،مسکن اقتصادی ،مسکن افراد کم درآمد ،پایداری اقتصادی
واژگان کلیدی:
كالن شهر ،فقر ،زاغه نشيني ،شهرهاي جهان سومي
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مقدمه
تحق��ق عدال��ت در جامعه ایرانی ،ه��م جز اصول ایمانی اکثریت جامعه اس��ت و هم از تاکیدات قانون اساس��ی
جمهوری اسالمی می باشد .به طور مثال در اصل سی و یکم آن “داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و
خانواده ایرانی اس��ت ”.یا در بند دوازدهم اصل س��وم “برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و
مس��کن و کار و بهداش��ت و تعمیم بیمه” هدف نظام اقتصادی قرار گرفت و دولت موظف به برنامه ریزی برای
تحقق آنها گشته است .اما به نظر نمی رسد برنامه ریزی ها یا نوع جدید مهندسی اجتماعی که انقالب و قانون
اساس��ی بر آمده از آن در دس��تور کار قرار داده است ،چندان در این امر موفق شده باشد .زیرا اسکان غیر رسمی
رو به گسترش بوده است.
چالشهای اقتصادی یکی از موانع جدی در تحقق و اجرایی ش��دن طرحها و پروژههای نوس��ازی دربافتهای
فرس��وده شهری است .چالش��ی که اغلب موجب میشود بس��یاری از طرحها با موفقیت به انجام نرسند .نواحی
قدیمی شهرها که دچار افول اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی شده اند“ ،نواحی نابسامان شهری” ناميده مي شوند.
در ایران اصطالح بافت فرس��وده اصطالحی رایج اس��ت که برای اشاره به بافت های درون شهری مسئله دار به
کار می رود .حبیبی در کتاب “مرمت ش��هری” فرس��ودگی را اینگونه تعریف می کند “ :از کار افتادگی کالبد یا
فعالیت یا هر دو آنها در یک محله یا ساختمان را فرسودگی می نامند.دلیل این از کارافتادگی گذر زمان و تاثیر
آن بر روند رشد و تحوالت آن است” (حبیبی.)49 :1382 ،
مطالعات انجام شده توسط شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در 383شهر کشور گویای آن
اس��ت که مساحت اين نواحي بر اساس سه معیار کالبدی مصوب شواری عالی شهرسازی و معماری ،یعنی نفوذ
ناپذیری  ،عدم اس��تحکام س��اختمانها و ریزدانگی بافت ش��هری( 7/67هزار هکتار)  ،با احتساب سکونتگاههای
غیر رسمی در داخل محدوده شهرها(25هزار هکتار) نزدیک به 7/92هزار هکتار است .این نواحی با مشکالت
اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی جدی مواجهند .بدین معنی که:
 درآمد ساکنان در این نواحی عموما کمتر از میانگین شهر است. نرخ بیکاری نیروی کار در این نواحی باالتر از میانگین شهر است. واحدهای مس��کونی موجود در این نواحی غالبا کم دوام است و تراکم نفر در واحد مسکونی باالتر از میانگینشهری است.
 عموما میزان برخورداری ساکنان این نواحی از خدمات شهری ،پایین تر از میانگین شهری است. ای��ن نواح��ی عموما با زوال اجتماعی نی��ز مواجهند .بدین معنی که امنیت در آنها ناكافي اس��ت و نرخ جرایماجتماعی و اعتیاد در این محالت نسبت به میانگین شهری باالتر است.
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ایران ،عالوه بر اینکه در بافت های فرسوده شهری با مشکل مسکن مناسب مواجه است به طور کلی با مشکل
کمبود مس��کن نیز دست به گریبان است و عده زیادی از مردم به دلیل مشکالت اقتصادی فاقد سرپناه هستند.
از این رو پرداختن به موضوع مس��کن اقتصادی که با س��رعت باال اجرا ش��ود و از استانداردهای الزم برخوردار
باش��د ضرورت می یابد .ایران کش��وری زلزله خیز و دارای آب و هوایی متفاوت اس��ت که ساخت وساز اصولی
وسریع از الزامات تامین مسکن در آن به شمار می رود .از سوی دیگر مشکالت جاری ساخت و ساز و نیاز تامین
 5/1میلیون واحد مس��کونی در کش��ور ،استفاده از سیستم های صنعتی را ضروری می سازد .در این بین سیستم
قابهای فوالدی س��بک از روش��های سریع ،پایا و با کیفیت باالست که تطابق زیادی با شرایط اقلیمی ایران دارد
و مورد توجه دست اندر کاران صنعت ساختمان قرار گرفته است و با توجه به راهکارهای آتی ،که جهت ارتقای
این سیستم ساختمانی در حال بررسی است ،به نظر می رسد که جایگاه خود را به عنوان یکی از روشهای نوین
ساخت در کشور پیدا کند .برای ارتقای موفقیت این پروژهها ،توجه همزمان به موضوعات اقتصادی در عین حال،
عنایت به مفاهیم فنی استفاده از تکنولوژی روزآمد و فناوریهای پیشرفته معماری بسیار اهمیت خواهد داشت
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تامین مسکن اقتصادی در طرحهای نوسازی شهری
طبق ش��اخص های مصوب ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری ،وس��عت پهنه های ناپایدار شهری در تهران
 14792هکتار بوده که تنها  3268هکتار آن به دلیل داشتن به عنوان بافت فرسوده مصوب شده و نیاز به مداخله
هماهنگ و جدی است .این پهنه ها که بخش اعظم آنها در نیمه جنوبی تهران واقع است ،طیفی از بافت های
تاریخی ،میانی ،حاشیه ای و اسکان غیر رسمی ادوار مختلف را در بر می گیرد .وسعت پهنه های فرسوده ،تنوع
و تفاوت آنها با ابعاد پیچیده اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی -کارکردی و زیست محیطی و ضرورت های حاکم بر
برون رفت از این وضعیت ،اتخاذ هر روش��ی جهت مقابله با ابعاد مختلف ،فرس��ودگی را با مسائل جدیدی مواجه
خواهد ساخت .حدود نیمی از واحدهای مسکونی شهر تهران در برابر زلزله ناپایدارند .ساکنان این بافت ها عمدتا
کم درآمد بوده و سهم آنها از خدمات شهری ،اختالف فاحشی با متوسط شهر تهران و نیز استاندارد سرانه های
مالک عمل دارد .همچنین توزیع نا برابر فرصت ها که ویژگی های زمین شناختی(فقر ،محرومیت ،ارزش های
پایین امالک و  )...و تورم های پی در پی ،تاثیرات آن را تش��دید می کند ،هیچ شانس��ی برای جذب مشارکت و
هدایت سرمایه به منظور نوسازی بافت فرسوده باقی نمی گذارد (.منصوری)33 :1387 ،
اهمیت مس��کن در اقتصاد ملی با مطرح ش��دن آن به عنوان یکی از زیر بخش های عمده و کالن روش��ن می
شود .معموال در کنار بخشهایی چون صنعت و کشاورزی ،بخش مسکن نیز عنوان می گردد .در فاصله سالهای
 1369-1352بیش از س��ی درصد از هزینه های س��رمایه گذاری کل در بخش مسکن صورت گرفته است .در
س��ال  33 ،1367درصد از درآمد گروه فقیر به هزینه مس��کن تخصیص یافته اس��ت .چند آمار پراکنده در باال
اهمیت مس��کن را در اقتصاد کالن ،تش��کیل سرمایه ،س��بد هزینه خانوار و توزیع درآمد نشان می دهد و از آنجا
که در بخش مس��کن ،بخش خصوصی س��همی بیشتر از  90درصد را به خود اختصاص داده است ،یکی از عمده
ترین فعالیت های غیر دولتی را تشکیل می دهد .در اقتصاد کلیه کشور های جهان مسکن جایگاه ویژه ای چه
از دیدگاه مس��ائل تخصیص اقتصادی و چه توزیع درآمد دارا می باش��د .از دیدگاه کالن اقتصادی در جدول زیر
نسبت تشکیل سرمایه در بخش مسکن به کل سرمایه در چند کشور جهان ارائه می گردد(.جدول )1
جدول  1نس��بت تش��کیل س��رمایه در بخش مس��کن به کل س��رمایه در حدود س��ال (1370-1365توفیق و
دیگران)26 :1376،
کشور

نسبت سرمایه مسکن به کل

آمریکا	کانادا
8/26

7/29

اتریش

7/19

ژاپن

3/17

ایران

5/31

این جدول اهمیت نسبی سرمایه گذاری در بخش مسکن را در چند کشور جهان نشان می دهد .مقایسه فوق از
دیدگاه کالن مطرح است .تفاوت در نسبت تشکیل سرمایه مسکن به کل سرمایه در کشور های مطرح شده در

جدول می تواند دالیل متفاوتی داشته باشد و الزاما سهم باال یا پایین تشکیل سرمایه در بخش مسکن نمی تواند باز
گو کننده وضعیت مسکن در چارچوب یک تجزیه و تحلیل خرد باشد .مثال در جدول مشاهده می شود که نسبت
تشکیل سرمایه مسکن نسبت به کل سرمایه در ژاپن  3/17درصد است .درواقع این رقم یکی از پایین ترین نسبت
ها در یک نمونه گیری وس��یع تری می باش��د ،ولی نمی توان آنرا به وضعیت بد یا خوب مسکن در ژاپن نسبت
داد .شاید یک دلیل برای توجیه نسبت پایین هزینه سرمایه گذاری در ژاپن به مقیاس سطح کم زیربنای سرانه
در آن کش��ور مربوط باش��د که خود به خود س��رمایه گذاری کمتری را طلب می کند و از طرف دیگر می توان
انتظار داشت که به طور نسبی هزینه ساخت نیز در ژاپن به علت زلزله خیز بودن آن پایین باشد ،به عبارت دیگر
تمایل زیادی به مسکن بسیار تجملی وجود ندارد و نوع ساختمانها نیز کم هزینه تر هستند.
برای مشاهده وضعیت مسکن خانوارها بهتر است که به سبد هزینه آنها توجه شود .یکی از شاخص های نسبی
رفاهی سهم هزینه مسکن به کل هزینه خانوار می باشد .جدول زیر نسبت هزینه مسکن به کل هزینه خانوار را
برای چند کشور جهان در حدود سال های  1365تا  1370نشان می دهد(جدول .)2
جدول  2نسبت هزینه مسکن به کل هزینه خانوار در حدود سالهای ( 1370-1365توفیق و دیگران)27 :1376،

نسبت هزینه مسکن به کل هزینه خانوار

7/17

9/21

1/16

6/17

0/30

در مقایس��ه با کش��ور های نمونه در جدول فوق سهم هزینه مسکن نس��بت به کل هزینه خانوار در ایران بسیار
باالس��ت .مطالعه نزدیکتر سهم هزینه ای مس��کن در بین دهک های مختلف درآمدی و همچنین بین مشاغل
مختلف می تواند تصویر بهتری از نظر وضعیت مس��کن در ایران را منعکس کند .بدیهی است که وقتی مصرف
کننده س��ی درصد درآمد خود را صرف مس��کن نماید برای دیگر هزینه ها س��هم کمتری باقی خواهد ماند .اگر
کاال ها را براس��اس ضرورتی که برای خانوارها دارند دس��ته بندی کنیم مس��کن پس از سبدی از مواد خوراکی
موردنیاز برای حفظ سالمت می تواند ضروری ترین کاال و یا خدمت تلقی شود ،در نتیجه خانوارهای فقیر سهم
عمده ای از درآمد خود را صرف هزینه مسکن خواهند ،می تواند نمود(توفیق و دیگران .)27 :1376،بازار مسکن
ش��هری با عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضای بالقوه مواجه اس��ت .در حال حاضر  6/9میلیون خانوار شهری در
 5/8میلیون واحد مس��کونی س��کونت دارند .در این میان بیش از  70درصد از خانوارهای شهری مالک مسکن
خود هستند .پس در حال حاضر حجم تقاضای بالقوه برای مسکن ملکی برابر با  30درصد از خانوارهای شهری،
یعنی  9/2میلیون خانوار است .توان مالی مسکن این خانوارها ،با در نظر داشتن درآمد ،هزینه مسکن ،پس انداز
طول عمر و امکان وام گیری ،و نیز با توجه به قیمت مسکن در جدول زیر محاسبه شده است(رفیعی و دیگران،
( ،)20 :1382جدول .)3
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کشور

آمریکا	کانادا

اتریش

ژاپن

ایران
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Biomass-1
Informal Sector-2
Ray Bromely-3

جدول  3توان مالی خانوارها :خط توانمندی و خط فقر مسکن رفیعی و دیگران)23 :1382 ،
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گروه
درآمدی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

مساحت قابل
تصرف مسکن()m2
>30
>30
> 44
> 50
> 60
> 65
70
80
105
+130

توان مالی تامین
مسکن (میلیون تومان)
>2
>3
>4
>5
8-7
11-9
16-14
20
31
+51

درصد
خانوارها
10
7/5
1/11
5/16
2/10
8/11
8/10
4/13
5
5/5

درصد تجمعی
خانوارها
10
7/15
8/26
3/43
3/53
3/65
1/76
5/89
5/94
100

در سالهای حدود (1382-1381حدود  8سال گذشته) میانگین قیمت مسکن در  30شهر کشور حدود  14میلیون
تومان و میانه قیمت کمی بیشتر از  5/11میلیون تومان بوده است .مقایسه این ارقام با توان مالی خانوار(ستون 2
جدول  )3نشان می دهد که از میان خانوارهای فاقد مسکن شهری ،بیش از  53درصد پایین تر از خط توانمندی
مس��کن قرار دارند و برای تامین مس��کن خود نیاز به به کمک دولت دارند .از این میان  43درصد دارای توان
مالی کمتر از میانه قیمت هستند یعنی دچار فقر مسکن بوده و بدون کمک های وسیع و گسترده دولت و منابع
دیگر ،توان تامین مس��کن متعارف برای خود را ندارند .وجود  9/2میلیون خانوار فاقد مس��کن ملکی و افزایش
ساالنه حدود  250هزار خانوار کم درآمد به این جمع ،در حالی که افزایش قیمت مسکن در دو سال اخیر ،بیش
از افزایش سطح درآمدها بوده است ،تامین مسکن اقشار کم درآمد را عمده ترین وظیفه پیش روی دولت نموده
است(رفیعی و دیگران.)21:1382 ،
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 - 3صنعتیسازی ساختمان در طرحهای نوسازی شهری

Coli-4
Nelson-5
Nairobi-6
Marijuana-7

در ایران از س��ال  1330تا کنون در جهت تولید س��اختمان به روش های صنعتی بار ها اقداماتی به عمل آمده
اس��ت .این کوش��ش ها که عمدتا در جهت انتقال تکنولوژی پیشرفته غرب به عمل آمده وبدون توجه به شرایط
داخلی ،به خصوص س��اختار و س��ازمان صنعت ساختمان محلی و بی توجه به شایستگی ها و امکانات آن ،انجام
گرفته موفقیت چندانی نداش��ته اس��ت.مطالعات نشان می دهد که صنعتی نمودن را تنها به عنوان یکی از روش
های افزایش بهره وری صنعت س��اختمان بایس��تی در نظر گرفت و می توان ب��ا روش های گوناگون دیگری،
حت��ی صرف��ه نظر از تغیی��رات عمده در فن آوری ،بهره وری صنعت س��اختمان محلی را بهبود بخش��ید(فالح
ودیگران .)2:1390،یکی از بخش های مهم که مس��تقیما نقش اساس��ي در زندگی مردم دارد مس��ئله مسکن و
کمبود آن در مقايس��ه با انتظارات و نیازهای مردم اس��ت .این نکته ای اس��ت که تمام مس��ئوالن و مردم بر آن
وقوف کامل داش��ته و از آن آگاه هس��تند .از طرفي نرخ باالی رش��د جمعیت در دهه اول انقالب و فقدان برنامه
های مناسب براي تامين مسكن دهك هاي كم درآمد جامعه منجربه عدم توان پاسخگویی به تقاضاي مورد نياز
گرديده اس��ت .برای حل این مشکل راه حل های مختلفی پیشنهاد مي گردد ليكن ازآنجایی که این راه حل ها
مبتنی بر نگاه سنتی به مقوله مسکن است و هیچ تجدیدنظر جدی در نوع نگاه حاصل نشده ،بالتبع جوابگوی حل
مشکالت اين عرصه نیز نبوده است .از اين رو مهمترین مسأله اي که بایستی درخصوص رفع مشکل مسکن به

 - 4فناوری قابهای سبک فوالدی
سیس��تم ساخت قاب سبک فوالدی 1یک سیستم س��اختمانی است که با به کارگیری ورق های فوالدی شکل
داده شده در حالت سرد در دهه های اخیر به طور گسترده در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به کار گرفته
می شود .این سیستم برای اجرای ساختمانهای عمدتا کوتاه مرتبه و میان مرتبه (تا  5طبقه) استفاده میشود و
ش��باهت زیادی به روشهای ساخت ساختمانهای چوبی دارد و براساس کاربرد اجزایی به نام استاد (یا وادار) و
تراک (یا رانر) شکل گرفته است .بعد از سال  1990به دلیل گران شدن چوب ،پیدایش مشکالت زیست محیطی
درصنعت س��اختمان و برنامه ریزی برای توس��عه پایدار و معماری پایدار در صنعت ساختمان سازی بود که سبب
شد سیستم قاب های سبک فوالدی در ساخت و ساز واحد های مسکونی به کار گرفته شود .در این سیستم از
ترکیب نیمرخ های فوالدی گالوانیزة س��رد نورد شده ،ساختار اصلی ساختمان برپا میشود .مقاطع مورد استفاده
 Z,U,Cاست (شکل  ،)1که معموال با اتصاالت سرد به یکدیگر متصل میشوند.

شکل  1پروفیلهای  Z,U,Cشکل(محمد کاری)5 :1389،
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آن پرداخت ،مسئله تغییر نگاه نسبت به موضوع و حل آن ازمنظری دیگر است .نگاه به صنعتی سازی ساختمان
و مس��کن به عنوان یک ضرورت ملی همان تغییری است که باید ابتدا درتفکرات برنامه ريزي به وجود بیاوريم
تا با اتکای به آن به شیوه های جدید که مبتنی بر فن آوری های نوین است روی آوریم.
در صورت حركت به س��مت صنعتي س��ازي ساختمان نه تنها توانایی پاسخگویی به تقاضاي فعلي جامعه وجود
خواهد داش��ت ،بلكه در س��رعت س��اخت ،كيفيت و قيمت تمام شده س��اختمان نيز تاثيرات مثبت جدي خواهد
گذاشت .صنعتي سازي ساختمان از جمله عوامل مهم در افزايش توليد و برقراركننده تعادل ميان عرضه و تقاضا
در بازار ميباش��د .در اين راس��تا حمايت از اين صنعت جهت نيل به اهداف زير ضروري به نظر ميرسد(مپس��ا،
:)1390
 افزايش جمعيت و تقاضاي روز افزون مسكن در كشور بويژه در نسل جوان لزوم برقراري تعادل بين عرضه و تقاضاي مسكن در كشور كيفيت پائين شيوه هاي سنتي سازي ساختمان كاه��ش مناب��ع انرژي و نياز به صرفه جوئي مصرف و اتالف انرژي در س��اختمان در راس��تاي كاهش الگويمصرف در كشور
 باال بودن قيمت تمام شده مسكن و عدم امكان خريد توسط اقشار ضعيف و متوسط افزايش سرعت احداث ساختمان افزايش بهره وري و جايگزين كردن نيروي كار تحصيل كرده -زلزله خيزي كشور و استحكام خانه هاي صنعتي

53

هر دیوار از تعدادی اجزای عمودی  Cشکل (استاد) به فواصل  40تا  60سانتیمتر ،که در باال و پایین به اجزای
افقی ناودانی  Uیا  Cشکل (تراک یا رانر) متصل شدهاند ،تشکیل میشود .در صورتی که از مقاطع  Cشکل به
عنوان تراک (رانر) استفاده شود ،الزم است برشهایی در محل نصب استاد انجام گیرد (شکل .)2

شکل  2نحوه قرارگیری استادها در تراک (رانر) (محمد کاری)7 :1389،
ش�ماره 34 -33
پاییز و زمستان 89
54

این سیستم در اکثر موارد با سقف سبک و به صورت موردی با انواع دیگر سقف اجرا میشود .تیر و تیرچههای
این نوع س��قفهای س��بک ،همانند این سیستم در اکثر موارد با س��قف سبک و به صورت موردی با انواع دیگر
س��قف اجرا میش��ود .تیر و تیرچههای این نوع سقفهای سبک ،استاد و تراک های دیوار ها است .سقف نهایی
معموال از نوع ش��یبدار و با اس��تفاده از خرپاهای فلزی ساخته شده از پروفیل های سرد نورد شده در نظر گرفته
میشود.قسمتهای دیگر ساختمان نیز با استفاده از پروفیلهای سرد نورد شده اجرا میشوند و با انواع مختلف
تخته (گچی ،سیمانی ،چوبی )...،پوشیده میشوند .پوشش نهایی این سیستم میتواند با انواع تختههای ساختمان
از جمله ،تخته س��یمانی ،چوب ،تخته گچی و یا مصالح بنایی ،س��فال و آردواز صورت گیرد(محمدکاری:1389،
 .)7-5شاید بتوان گفت این سیستم ساختمانی به دلیل نیاز های صنعت ساختمان سازی در کشورهای پیشرفته و
یا جهت جوابگویی به اهدافی چون تولید صنعتی ساختمان ،اقتصادی نمودن ساخت و ساز ساختمان ،مالحظات
زیس��ت محیطی و توس��عه پایدار در فعالیت های صنعت ساختمان س��ازی ،برنامه ریزی ،طراحی و اجرا گردیده
است(فالح ودیگران.)109:1390،
 - 5معرفی نمونه موردی
در این مقاله جهت آزمون تئوری مطرح شده3 ،نمونه از شهرهای ایران به عنوان نمونه موردی انتخاب شده اند
که عبارتند از :مش��هد ،اصفهان و قزوین .یکی از مالک های انتخاب این 3ش��هر ،وجود س��اخت و ساز به شیوه
 LSFدر این نمونه هاس��ت و دیگری انتخاب ش��هرهایی از نقاط مختلف کشور و کنترل فاکتور مسافت .ضمن
اینکه تاکید بر پروژه های نوس��ازی بافت فرس��وده می باشد .جهت بررسی قیمت تمام شده ساخت و ساز به هر
دو شیوه متعارف و  ،LSFمالک بررسی واحد  75متری در یک ساختمان  4طبقه  12واحدی است .جدول زیر
مصالح و نیروی کار مورد نیاز برای س��اخت یه واحد  75متری با سیس��تم قالبهای س��بک فوالدی را نشان می
دهد(جدول :)4

جدول .4
مصالح و نیروی کار مورد نیاز برای ساخت یه واحد  75متری با سیستم قالبهای سبک فوالدی
(منبع :نگارندگان)
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 - 6هزینه ساخت و ساز مسکن به شیوه متعارف
س��اخت و ساز به شیوه متعارف به نوعی س��اخت و ساز درجا هم نامیده می شود .فرآیند آماده نمودن مصالح در
محل احداث از فرآیند های زمان بر بوده که با اتالف مواد اولیه زیادی همراه است .مضافا اینکه نیروی کار در
این ش��یوه عموما برای هر یک از کارها می بایس��ت تخصص ویژه ای داشته باشد .مجموعه این عوامل قیمت
س��اخت و س��از را افزایش می دهد .مطابق آمار بانک مرکزی برای س��ه ماهه اول س��ال  ،1389هزینه ساخت
و س��از هر مترمربع مس��کونی در س��ه شهر نمونه به ش��یوه متعارف ،رقمی مابین 2600و  3100هزار ریال بوده
است(جدول .)5
جدول  .5هزینه تمام شده ساخت و ساز به شیوه متعارف(منبع :دایره آمار ساختمانی بانک مرکزی)28:1390-22،
شهر

هزینه ساخت (میلیون ریال)

تعداد دستگاه مسکونی

زیربنا(هزار مترمربع)

اصفهان

5707

4698

14268353

قزوین

769

841

2435888

مشهد

6657

1755

4562765

با توجه به جدول فوق قیمت ساخت و ساز تمام شده به ازای هر متر مربع مسکونی به قرار ذیل خواهد بود
(قیمت ها به ریال می باشند):
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اگر از تمام ضرایب موثر در ساخت و ساز مانند هزینه ارتفاع و باالسری و  ...که در تمام شهر ها لحاظ می شوند
بگذریم ،تاثیر ضریب منطقه به عنوان مش��خصه هر ش��هر در محاس��بات هزینه ساخت و ساز قابل چشم پوشی
نیست .با احتساب این ضریب قیمت پایه ساخت و ساز به شیوه متعارف برای هر مترمربع مسکونی رقمی مابین
2200تا  2900هزار ریال برآورد می گردد(جداول  6و .)7
جدول  . 6ضرایب منطقه(منبع:معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)
شهر

56

ضریب منطقه

اصفهان

قزوین

مشهد

05/1

34/1

12/1

جدول  .7قیمت پایه ساخت و ساز به شیوه متعارف (منبع:نگارندگان)
شهر

اصفهان
قزوین

هزینه تمام شده هر مترمربع ساخت*

ضریب منطقه

2896000

1/34

3037000

2599000
مشهد
*قیمت ها به ریال می باشند.

1/05

1/12

هزینه پایه هر مترمربع ساخت*
2900000
2320000
2200000

 - 7هزینه ساخت و ساز مسکن به شیوه قاب های سبک فوالدی
عدم آش��نایی متخصصان و س��ازندگان ساختمان با سیستم ساختمانی  LSFدر کش��ور ،احتماال در ابتدای بکار
گیری ،این سیستم ساختمانی را در کشور ،با مشکالتی مثل هزینه ساخت باال مواجه خواهد نمود .چیزی که در
سایر کشورها هم اتفاق افتاده است .اما تجربه همان کشورها نشان داده بعد از مدتی هزینه ساخت سیستم قابل
مقایس��ه با روش های رایج خواهد ش��د .در حال حاضر(اردیبهشت  )1390اجرای  2پروژه با این روش در کشور
به اتمام رس��یده است(دانشگاه شهید بهشتی و پروژه مش��هد) .مجریان پروژه های فوق اعالم نموده اند اجرای
س��اختمان با این سیس��تم حدود  20%نسبت به سیس��تم های رایج ارزانتر تمام شده است .از طرفی ارزان بودن
نیروی کار در ایران احتمال صرفه جویی در هزینه های س��اخت و س��از سیس��تم های ساختمانی تولید صنعتی
از جمله  LSFرا در کش��ور کمرنگ تر می کند ولی افزایش س��رعت س��اخت از  2نظر می تواند موجب تشویق

برای بکار گیری شیوه ساخت و ساز سیستم ساختمانی  LSFگردد :یکی برای پاسخگویی سریع به کمبود های
س��اختمان در کش��ور و دیگری برای جلوگیری از تاخیر در ساخت و س��از ها ،زیرا طوالنی شدن مراحل ساخت
باعث افزایش هزینه س��اخت می ش��ود بویژه زمانی که پروژه ای قرارداد رسمی داشته باشد(اربابیان و دیگران،
.)225 ،1390
پس از مصاحبه ای که با پیمانکاران پروژه هایی که با ش��یوه  LSFاقدام به س��اخت و ساز میکنند جدول هزینه
های تمام شده و پایه ساخت و ساز با این شیوه به قرار زیر می باشد(جدول :)8
جدول  .8قیمت پایه ساخت و ساز به شیوه قاب های سبک فوالدی (منبع:نگارندگان)
شهر

هزینه تمام شده هر مترمربع ساخت*

ضریب منطقه

هزینه پایه هر مترمربع ساخت*

اصفهان

2700000

05/1

2570000

قزوین

2600000

34/1

2000000

مشهد

2400000

12/1

2150000

 - 8مقایسهی تحلیلی شیوههای نوسازی
زندگی امروزی ،به ویژه متکی بر استفاده از ماشین ،جذابیت های تازه ای برای سکونت در توسعه های خارج از
مرکز بافت قدیم فراهم س��اخته است .همچنین اولویت دادن به بعد اقتصادی و سودآوری در تولیدات ساختمان
نس��بت به س��ایر ابعاد اجتماعی و کیفیت و ارزشمندی محیط های ش��هری ،موجب خارج گزاردن محدوده های
بافت قدیم ش��هر از معادله ی توس��عه و در نتیجه فرس��ودگی آنها شده است .از طرفی هزینه های گزاف رهن و
اجاره مس��کن مناسب تر ،س��اکنین این بافت ها را ناگزیر به نوسازی مسکن خود و سکونت در آن نموده است.
کاهش هزینه های س��اخت و س��از ،با افزایش امکان بهبود بخشی به کیفیت نوس��ازی مسکن ،شرایط زیستی
مطلوب تری را برای ساکنین رقم می زند.
با این هدف ،در دو بخش قبل با بررس��ی هزینه های س��اخت و ساز به ش��یوه های متعارف و قاب های سبک
فوالدی ،قیمت های پایه س��اخت و س��از به هر دو شیوه مشخص شدند .جدول زیر  ،مقایسه ایست که این داده
ها را در کنار هم نشان می دهد(جدول :)9
جدول  .9مقایسه هزینه های ساخت و ساز به شیوه متعارف و شیوه قاب های سبک فوالدی (منبع:نگارندگان)
شهر

هزینه تمام ش��ده هر
مترمربع س��اخت به
شیوه متعارف*

هزینه تمام ش��ده هر
مترمرب��ع س��اخت به
شیوه *LSF

هزین��ه پای��ه ه��ر
مترمربع س��اخت به
شیوه متعارف *

هزین��ه پای��ه هر
مترمربع ساخت به
شیوه * LSF

اصفهان

3037000

2700000

2900000

2570000

قزوین

2896000

2600000

2320000

2000000

2599000
مشهد
*قیمت ها به ریال می باشند.

2400000

2200000

2150000
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همانطور که در جدول فوق مش��اهده می ش��ود ،کیفیت های مش��ابه مس��کن ،با ساخت و س��از به شیوه های
متفاوت،قیمت های متفاوتی خواهد داشت .قیمت پایه ساخت و ساز به شیوه متعارف بین  2200تا  2900هزار
ریال نوس��ان می کندو این درحالیس��ت که قیمت پایه ساخت و ساز به شیوه  LSFبین 2000تا 2600هزار ریال
قرار دارد .سیس��تم  LSFدر کنار کیفیت های خوب مقاوم س��ازی ،سبک س��ازی ،ساخت و ساز با سرعت باالو
 ...هزینه کمتری نس��بت به ش��یوه های متعارف دارد .باید توجه داشت که صرفه اقتصادی سیستم  LSFناشی
از تولید انبوه قطعات آن می باش��د .به عبارتی چنانچه در پروژه های انبوه س��ازی مسکن از سیستم قاب سبک
فوالدی بهره گرفته شود نسبت به استفاده از شیوه های متعارفی چون اسکلت فلزی ،بتنی و دیوار باربر مقرون
به صرفه می باشد.
 - 9نتیجه گیری
مطالعات نشان داد که تکنولوژی قاب های سبک فوالدی ،راهی برای خانه سازی با قیمت مناسبتر و فن آوری
پیش��رفته تر می باشد .ارزانتر شدن مس��کن باعث خانه دار شدن همه مردم و در نتیجه تامین کننده پایداری از
منظر اقتصادی می باشد .آمارهای موجود نشان می دهد در کشور کمبود های زیادی در حوزه ساختمان سازی
چه مس��کونی و چه غیر مس��کونی وجود دارد .لذا برای رفع این کمبود ها و حل مش��کل کیفی ساختمان های
موجود در کشور شدیدا نیاز به تولید انبوه و تولید صنعتی ساختمان به چشم می خورد .این سیستم ساختمانی از
نظر طراحی و اجرا برای تولید انبوه و همچنین برای تک سازی سیستم مناسبی است .تامین مسکن برای اقشار
مختلف جامعه ،نیاز اجتماعی به داشتن سرپناه را پاسخگو خواهد بود  .به این ترتیب از پایداری اقتصادی ،گامی
به س��وی پایداری اجتماعی برداشته می شود .از طرفی این سیستم با معیارهای حفاظت از محیط زیست برنامه
ریزی گردیده اس��ت.کاهش ضایعات حاصل از س��اخت نوعی پایداری زیست محیطی را به دنبال دارد .مجموع
موارد ذکر شده سیستم قاب های سبک فوالدی را به عنوان سیستم ساختمانی پایدار معرفی می کند.
از طرفی نوسازی در مفهوم ذاتی و درونی خود طبعا ساز و کارهای “نو” را می طلبد ،لذا تغییر و تحول اساسی
ش��یوه ها ،روش های جاری و س��از و کارهای اجرایی کم اثر ،امری الزامی و ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود .به
عبارت دیگر اگر بپذیریم که بافت های فرس��وده امروز را نمی توان با دانش و ش��یوه های دیروز برای نسل فردا
نوسازی نمود ،طبعا این امر ،جز از طریق خالقیت و نوآوری در یافتن راه های تازه میسر نخواهد بود.
به هر حال به نظر می رسد در کشور های جوان و همراه با رشد جمعیت باال مانند ایران گزیری جز به کارگیری
روش��های صنعتی ساخت وجود نخواهد داش��ت و این راهی به سمت تامین سرپناه مقرون به صرفه برای عموم
مردم جامعه خواهد بود.
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