
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هنگامی که زیبایی و کارایی در عمق بنا می شود ....

  

 چیست؟ والردما طراحی

 

 یا ماژولها نام به کوچکتر قسمتهای به را سیستم یک که است طراحی رویکرد یک "طراحی در بودن مدوالر" یا ماژوالر طراحی

 یک .گیرند قرار استفاده مورد مختلف سیستمهای در سپس و شوند ایجاد مستقل بطور توانند می که کند می تقسیم اسالیدها

 به دوالرم های رابط از دقیق استفاده ، مجدد استفاده قابل و تفکیک قابل های ماژول در عملکردی بندی پارتیشن با ماژوالر سیستم

 در پذیری انعطاف ماژوالر طراحی مزایای از. شود می مشخص ها رابط برای صنعت استانداردهای از استفاده و شده تعریف خوبی

 . است ها هزینه کاهش و طراحی



 

 ماژوالر طراحی. غیره و بادی های توربین ، خورشیدی های پنل ، مدوالر های ساختمان از عبارتند مدوالر های سیستم از هایی نمونه

 برای ایینپ کیفیت با مدوالر های سیستم که است این منفی نکته. کند می ترکیب سازی سفارشی موارد با را استانداردسازی مزایای

 .شوند نمی بهینه عملکرد



 

 

 

 



 ماژوالر طراحی منشأ

 معماری در. است شده استفاده ها ماژول از تعدادی برای ای پایه عنوان به ستون یک قطر از ، کالسیک معماری در ، تاریخی نظر از

 مدولور منابع از یکی طالیی بخش در غیکا ماتیال کار. شدند می تعیین 90x180cm که برنج های تشک ترکیب با اتاق اندازه ، ژاپنی

  بود

       

 

 از عیوسی طیف لورکات. گرفت قرار استفاده مورد لوکوربوزیه رقیب لورکت آندره مانند معماران سایر توسط وی کار کلی طور به اما

 مسئله یک بنابراین - ها ماژول و ها نسبت. داد ارائه طراحان اندازه همان به است سازندگان کار به مربوط که را خود های نسبت

 مانساخت تولید در ها رویه تغییر میان در را خود وضعیت تا بودند تالش در معماران زیرا ، شد فرانسه جنگ از پس بازسازی در اصلی

 .کنند حفظ

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 بودن مدوالر چالش

 قادر را ها طرح از بسیاری ، مؤلفه انواع از استفاده بدون که است متعدد تنظیمات در ماژول همان از استفاده معنای به بودن مدوالر

 نسبتاً پروژه دامنه و مقیاس که زمانی. دارد همراه به را اقتصاد و سرمایه کاهش مانند مختلفی مزایای بودن مدوالر این. سازد می

 . است سودمند ویژه به بودن مدوالر ، باشد بزرگ

 

 و توسعه برای کم هزینه به دستیابی ضمن توانید می ، بودن مدوالر طریق از. است اقتصادی و عملی گزینه مواردی چنین در

 بودن مدوالر که فهمید می ، بنابراین. کنید پیدا دست مختلفی های طرح به ، ساخت و طراحی در هزینه در جویی صرفه همچنین

 .(McCluskey، 2000) دهد می فشار طراحی ایجاد در را وری بهره مرزهای



 

 

 

 ماژول از بسیاری و شود اضافی های هزینه به منجر ، ناکارآمد کارایی ، طراحی حد از بیش دلیل به است ممکن مدوالر ، مقابل در

 .شوند طراحی هویت رفتن دست از باعث است ممکن متداول های



 

 انرژی و اشتیاق مختلف درجات با انتقال و اعتبار انباشت سمت به حرکت به پاسخگویی حال در (IAL) عالی آموزش مؤسسات

 رنامهب دارای دانشگاهی مراکز از برخی. است شدن ترمیمی و تعدیل سمت به ها پیشرفت از موازی سری یک ، ارتباط این با و هستند

 اجرای به شروع تازه دیگر برخی که حالی در ، (PCFC ، 1992) هستند اعتبار بر مبتنی مدوالر از ای پیشرفته و پیشرفته کامالً های

 .ندباش می ، است اخیر سالهای در عالی آموزش بر تأثیرگذاری برای تغییرات ترین اساسی و مهمترین از یکی ما نظر به که آنچه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 در Northumbria دانشگاه: کنند می حرکت مدوالر های طرح سمت به حاضر حال در که است دانشگاه دو تجربه در مقاله این

 دانشگاههای در همکاران واقعی تجربیات براساس را موردی مطالعات از وسیعی طیف این .Glamorgan دانشگاه و نیوکاسل

 واحد اصطالح از Northumbria دانشگاه در. کند می استفاده ، ایم شده روبرو آنها با ما ملی کارگاههای در که آنهایی و خودمان

 در مدوالسیون اصطالح که حالی در ، است شده حفظ شده مشخص مسیرهای دهد می نشان که شود می استفاده سازی

Glamorgan است ارجح. 

 



Modular Architecture Example 

1 

Torten Estate ، 28-1926/  میر هانز و گروپیوس والتر/  دسائو 

 

 ، کارگران برای مناسب مسکن نبود آن دنبال به و اول جهانی جنگ در ساختمان فعالیت رکود به پاسخ در 1916 سال از گروپیوس

 سفارش به ، مکعب مانند تراس خانه 314 از Torten امالک. کرد می کار( خانه ساخت کارخانه) "Hausbaufabrik" مفهوم روی

 ازیس ارزان به نیاز ، همیشگی بحران در آلمان اقتصاد وجود با. بود نظریه این کردن عملی برای وی فرصت اولین ، دسائو شهرداری

 ستمسی با های سقف. بودند شده ساخته ارزان و ساخته پیش سرباره بتونی های بلوک از باربری دیوارهای. بود مهم بسیار ساختمان

 قرار جرثقیل موقعیت در و ساخته پیش سایت در سازه اجزای تمام. مسلح بتونی تیرهای از Rapidbalken Gropius محوری

 تصمیم سرعت به ساکنان و شد آشکار ساز و ساخت نقص از تعدادی ، ها خانه شدن تمام محض به تقریباً ، حال این با. گرفتند

 .دهند انجام را خود تغییرات که گرفتند

 



2 

Dymaxion House / 1945/  فولر باکمینستر ریچارد 

 متر 100 مساحت به "مسکونی" ماشین اولیه نمونه اما ، کرد تولید را سبک وزن با آلومینیومی خانه یک 1920 دهه اواخر در فولر

 ناگهانی ظرفیت و کرد فراهم را الزم انگیزه جنگ از پس مسکن کمبود ، هم باز. است نشده ساخته دوم جهانی جنگ از بعد تا مربع

 ایه نگرانی از تعدادی چگونه فولر طراحی رسد می نظر به که است جالب. بود مونتاژ خطوط و مواد تهیه برای هواپیما صنعت یدکی

 باعث ای دایره فرم ، شود می ترسیم طبیعی نور با متر 10 طول به Plexiglass نشیمن اتاق پنجره یک: کند می برطرف را مدرن

 ایده .طبیعی تهویه و بادی های توربین ، آب بازیافت دارای و سازگار راحتی به کفپوش یک دارای خانه ، شود می گرما تلفات کاهش

 یک در تخت صورت به را خود خانه خریداران و شود می پرداخت سال 5 مدت در ، شود گذاری قیمت اتومبیل یک مانند که بود این

 اجتماعی پیامدهای احتماالً "مسکونی ماشین" که کرد بینی پیش فورچون مجله ، 1946 آوریل در. کنند می دریافت فلزی لوله

 لوله چهی ، کنندگان تولید با سازش برای فولر تمایل عدم دلیل به عمدتا ، اما. " کند می ایجاد خودرو معرفی به نسبت را بیشتری

 .است نشده داده تحویل فلزی
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 1967/  صفدی موشه/  مونترال ، 67 زیستگاه

 

 میله طتوس بتونی های جعبه پیچیده پشته. کرد پیشگام را مدوالر ارتفاع با مسکن ایده ایده صفدی آپارتمانی 159 کوبوئیدی بلوک

 باغ که است پذیر امکان مختلف مسکن نوع 15 برای تنظیم این. اند شده متصل هم به جوش و فوالدی های کابل ، قوی فشار های

 ، معمول غیر طور به. داشتند عمودی دسترسی که داشت وجود آسانسور ستون شش همچنین. کنند می پر را ها حفره ها تراس و ها

 به مقرون این که بود معتقد صفدی. شود می انجام هدف با شده ساخته کارخانه یک در سایت در بتونی های ماژول ساخته پیش

. است یافته افزایش خانه هر در دالر 140،000 حدود یا دالر میلیون 22 به همچنان آن های هزینه اما ، است حل راه ترین صرفه

 همان از بسیاری از سنگاپور در 2012 سال در او Sky Sky Habitat پروژه. است کرده پیدا دوام صفدی خود کار در زیستگاه مفهوم

 .کند می استفاده هوا در پیوسته بهم تراسهای و باغها ، خیابانها از ای مجموعه ایجاد برای معماری دستگاههای

 

 1972/  کوروکاوا کیشو/  توکیو ، ناکین کپسول برج

 



 خود ساخته پیش بتونی کپسول 140 از ساختمان این. است افزونه معماری در دائمی نمونه اولین طبقه Nakagin 13 کپسولی برج

 شافت به باال فشار تاب و پیچ چهار با تنها و گرفته اندازه 3.8m x 2.1m در متر 2.3 ابعاد به آنها از کدام هر که است شده ساخته

 شدند می داده تحویل ، بودند مناسب کار محل یا زندگی کوچک مکانهای عنوان به قبل از که مکانهایی به کپسولها. است شده وصل

 فشار کم شرایط به استناد با ، دادند رأی ساختمان تخریب به کپسول صاحبان ، 2007 سال در. هواپیما توالت اندازه به حمام یک با ،

 "شدهن جدا" توانند می سادگی به موجود های جعبه اینکه پیشنهاد با پاسخ در کوروکاوا. آزبست از نگرانی همچنین و سخت شرایط ،

 .است نیامده جلوتر پیشنهادی هیچ ، 2016 سال از. شدند جایگزین شده روز به واحدهای با و شوند

 



 1995/  بان شیگرو/  یاماناشی ، 1 مبلمان خانه

 

 ندمان معماران توسط آنها ترین برجسته شاید که ، گرفت می قرار استفاده مورد مدرنیستی مسکن در دیرباز از استاندارد عناصر

 اختهس مدل بان شیگرو مبلمان های خانه. باشد کالیفرنیا مطالعه مورد خانه برنامه در کونیگ پیر و ایمز ری و چارلز ، نوترا ریچارد

 اندازه دو در ساخته پیش ، است شده ساخته چوبی واحد 33 از 1 خانه مبلمان. است گرفته باال سطح یک از را سیستم از شده

 و ناصرع ، ساختار عنوان به واحدها این که بود این تاب و پیچ. اند پیوسته هم به چوبی تخته یک با و مبلمان کارخانه یک در متفاوت

 79.2 حدود وزن واحد هر. کردند می عمل زمان همان در همه ، کمد یا کتاب های قفسه مانند ، فضا کننده تعیین های فضا

 برابر رد ذاتاً که است شده باعث خانه یکپارچه مبلمان و بودن سبک. است اداره قابل فرد یک توسط راحتی به و داشت وزن کیلوگرم

 .باشد مقاوم زلزله

 

 

 2014/  مالتزان مایکل/  آنجلس لس ، آپارتمان ستاره

 



 برای تایم مجله "سال اختراع 25" از یکی به را پروژه این ، LA شهر مرکز در خانمان بی پناهگاه این در شده اتخاذ مدوالر رویکرد

 مالتزان ، آن کردن پاره جای به اما ، کرد می برگزار طبقه یک تجاری ساختمان یک ابتدا در سایت این. کرد تبدیل 2015 سال

 آن باالی در ساخته پیش های ماژول از طبقه پنج و شد ریخته موجود بنای روی بر بتونی سازه یک آن باالی ساخت به تصمیم

 دارای که دهند می قرار شما اختیار در را آپارتمان 102 ، داشتند قرار گچبری صورت به سایت در که ها ماژول این. شد جرثقیل

 شناسی نوع یک عنوان به است ممکن این. است اجتماع فضای همچنین و سطح اتمام و کابینت ، لوازم ، شده نصب پیش از حمام

 و مختلف های قسمت در خانه از بیرون فضای ایجاد و ها ماژول وقفه بی ظاهراً ترتیب اما ، شود اعالم "اختراع" یک حتی و جدید

 .است مدیون را 67 زیستگاه به بدهی وضوح به ها ضعف

 

 

تولید ، نصب و اجرای ساختمان و اجزای آن سیستم هماهنگی مدوالر و اندازه های هماهنگ ساز به عنوان سیستمی کاربردی در طراحی ها و در 

به کار می رود. این سیستم در طراحی فضاها و لوازم و در عرصه های گوناگون طراحی و انبوه سازی و تولید صنعتی ، کاربردی گسترده پیدا 

و اساسی در نظام مدوالر است. اندازه ها  نموده است. مدول یا پیمون پایه، اندازه ای است که در هماهنگی مدوالر استفاده می شود و واحد اصلی

 .در این سیستم بر اساس مدول پایه یا ضریبی از آن انتخاب می گردند

 .مدول پایه و ضرایب آن، برای هماهنگ نمودن گام ها یا فاصله ها در شبکه های طراحی به کار برده می شود



، و مزایای استفاده از آن در صنعت ساخت و ساز مانند سرعت بخشیدن، با توجه به اهمیت به کاربستن سیستم های هماهنگ کننده ابعادی

تاکنون، با به اجرا  1369افزایش دقت، برخورداری از حداقل های الزم برای ارتقاء کیفیت ضابطه مند، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن از سال 

الیف، دستورالعمل و راهنما ارائه شده اند، سعی نموده است تا با در آوردن بیش از دوازده طرح تحقیقاتی که نتایج مدون آن ها، به شکل ت

 .نماید اقدام ایران مدوالر سیستم از استفاده ترویج به نسبت مذکور،  استخراج ضوابط از مجموعه نتایج

 :ضوابط ابعادی ارائه شده، بر اساس مطالعات زیر به دست آمده اند

 و منطق ریاضیات؛ رشته های عددی و نظام یافته بر اساس اصول 

  نمونه زن و مرد  1500ابعاد و اندازه های انسان ایرانی )آنتروپومتری و ابعاد بدن انسان، اندازه های عملکردی با برداشت از اندازه های بدن

ا هندسی عوامل انسانی یایرانی(، باتوجه به عوامل محیطی و قابل زیست، مانند جسم، حس، حرکت، فعالیت و سایر عوامل، با بهره بردن از دانش م

 ارگونومی؛

  نمونه؛ 300اندازه های ابزار، لوازم و تجهیزات و فضا با برداشت از 

 کاربرد عملی هماهنگی اندازه ها و سیستم مدوالر در طراحی؛ 

ت سان ایرانی، به صوران برای جسمی آسایش شرایط تامین برای ارگونومیک طراحی و ها سیستم نوع این نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه

مجموعه ای از ضوابط ابعادی برای طراحی مدوالر ساختمان تهیه شده است. تدوین این ضوابط عالوه بر تامین شرایط حداقل جهت طراحی برای 

 ساختمانی، مبلمانآسایش انسان به لحاظ ابعادی، کاربرد بسیار گسترده و متنوعی در زمینه های گوناگون طراحی )معماری، سازه، اجزا و قطعات 

و اثاث ،چیدمان و غیره( دارد که در تمام انواع ساختمان ها به ویژه ساختمان های مسکونی و متعارف که به روش های متداول یا به شکل 

 .صنعتی و نیمه صنعتی ساخته شوند، کاربرد خواهد داشت

زیاد بوده و همچنین به منظور ایجاد هماهنگی در طراحی و تولید مزایای استفاده از این ضوابط شامل انبوه سازی ها و تک سازی به تعداد 

دون ب ساختمان و لوازم و اثاث که به صورت انفرادی در کارگاه ها تولید می شوند نیز کاربرد بسیار دارد. روشن است که انبوه سازی و پیش سازی

 .تسیستمی جهت هماهنگ سازی ابعاد، بازدهی و سود دهی چشم گیری نخواهد داش

          ماهیت تغییرپذیری ابعاد در تولید صنعتی و رواداری ها

ماهیت تغییرپذیری ابعاد در ساختمان و اجزای آن و ضوابطی که مطابق آن ها چنین تغییرپذیری ،شکل کمیتی به خود می گیرد و با اعداد و 

واداری های اجزای ساختمان و کار در کارگاه ساختمانی درنظر ارقام مشخص می گردد و تعریف عواملی که باید در ارزیابی، تشخیص و بررسی ر

آن  هگرفته شوند، از جمله مواردی هستند که در تولید صنعتی باید مدنظر قرار بگیرند. این ضوابط برای ساختمان ها و اجزای ساختمانی، به ویژ

 این  تولید انبوه و صنعتی ساختمان، به کار برده می شوند. دسته که بر اساس اصول هماهنگی این نوع سیستم طراحی و اجرا می گردند، برای

 .برسد انجام به مدوالر و ساز هماهنگ های اندازه از سیستمی در باید نیز پذیری تغییر

  مدول طراحی و مضارب مدول و شبکه مدوالر طراحی برای در و پنجره-مدول پایه

 برابر پایه مدول –الف 

M= 100 mm 

 و پنجره، بازشو یا درگاهی برابر در طراحی مدول –ب 



3M/2 = 150 mm 

 برابر درگاهی یا بازشو پنجره، و در برای طراحی مدوالر شبکه –پ 

3M/2 = 150mm x (3M/2) = 150 mm 

 برابر مسکن برای معماری طراحی مدوالر شبکه –ت 

300×300 mm  3یاMx3M 

 .مانی، با شبکه مدول پایه و شبکه مدوالر طراحی، الزامی استدر طراحی این سیستم ، انطباق شبکه های طراحی اجزای ساخت

از س در این نوع سیستم، هماهنگی و همخوانی اجزا در ترکیب و اتصال با یکدیگر، از نظر اندازه و موقعیت بررسی می گردند. اندازه های هماهنگ

باال بردن سطح دقت در انتخاب اندازه و اندازه گذاری، هنگام ارائه  و مدوالر همراه با شبکه های مدوالر برای طراحی مطالعه می شوند. به منظور

 .ل گردداندازه مدوالر و اندازه اجرایی برای یک جز ساختمانی باید به نوع اتصال و رواداری های آن در ترکیب با سایر اجزاء نیز توجه خاص مبذو

   مدوالر یا ساز هماهنگ اندازه های

 :اندازه توجه داشت 3این نوع سیستم و اندازه های هماهنگ ساز باید به برای طراحی در و پنجره در 

 ا بسیار اندازه اسمی برای دهانه گشودگی نصب بازشو یا پنجره در دیوار که اصوال از اندازه های مدوالر و هماهنگ ساز آن ها بزرگنر ولی به آن ه

 .نزدیک هستند

  (1قرار گرفتن در و پنجره درون آن مشخص گردند )شکل اندازه هماهنگ و مدوالر به گونه ای که مرزهای 

 اندازه اسمی برای در و پنجره که اصوال از اندازه های مدوالر و هماهنگ ساز آن ها کوچکتر ولی به این اندازه ها بسیار نزدیک هستند. 

بوط به آن را مشخص می سازد. اندازه های مدوالر، اندازه هماهنگ ساز یا مدوالر، مقدار فضای اشغال شده توسط هر جزء ساختمانی و اتصاالت مر

ود، به از مجموع اندازه های اجرایی و اندازه های دو حاشیه که در کنار جزء ساختمانی )برای اتصاالت و رواداری ها و سایر( در نظر گرفته می ش

صول دارد و توسط سازنده و تولیدکنندگان دست می آید. اندازه های اجرایی بسته به نوع طرح، جنس مصالح و ویژگی های فیزیکی مح

 .محصوالت به گونه ای تنظیم می گردد که جزء ساختمانی، درون اندازه مدوالر تعیین شده در سیستم اندازه های مدوالر، تعبیه گردد

خی رواداری ها و انحراف از اندازه سه اندازه گفته شده را می توان مشاهده کرد. روشن است که این تفاوت اندازه ها، به دلیل وجود بر 2در شکل 

 .و موقعیت که ممکن است روی اندازه های تولید و به هنگام نصب و اجرا بروز نمایند، پدید می آیند

  هماهنگی مدوالر و تولید انبوه و صنعتی در ساختمان

اندازه های هماهنگ ساز، توسعه هرچه بیشتر انبوه از اهداف اصلی طراحی، تولید و اجرای ساختمان در نظام هماهنگی اندازه ها و به کار بستن 

سازی با استفاده از امکانات صنعتی است. روند ساختمان سازی نمونه، روندی است که در آن ساختمان در پی ساخت و نصب متناسب اجزای آن 

 ..های هماهنگ ساز و مدوالر الزامی می گردد بنا گردد. به عبارت دیگر، اجزای آن از پیش ساخته شده باشند. لذا طراحی در سیستمی از اندازه

 



 

 

این شرکت مفتخر است با توجه به 

تجربه و پژوهش فنی در خصوص 

طراحی سیستمهای مدوالر و بهره 

رشناسان و متخصصان گیری از کا

طراحی در این خصوص ، خدمات 

طراحی و نظارت در ساختمانهای 

 مدوالر را به انجام برساند . 

ی در جهت مامید است این خدمات گا

صنعت ساخت صنعتی سازی و بهبود 

 و ساز کشور باشد.


