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صنعت

تجهیزات ماشین آالت وبا استفاده از تولید کاال و خدمات تمام فعالیت های اقتصادی را که بااگر 
از این  ، به عنوان یک کل تصور کنیم، هر صنعت، زیرمجموعه ایکار دارددست بشر سر و ساخته 

و معدن، در کنار صنعت. شامل می شودمشابه را فعالیت های که تعداد زیادی از کل است 
ی در  تمامی فعالیت های تولیدی یک جامعه را در بر می گیرد و نقش حیاتتقریباً کشاورزی
.ایفا می کندکشورها اقتصادی پیشرفت 

زینی  است که بر اساس قابلیت جایگتعبیرهای متفاوتی و تعریف ها ای صنعت دارای مجموعه 
.  ارایه شد ه اندجغرافیایی محصوالت، فرآیند تولید و محدوده های 

ی برای هم  شرکت هایی که محصوالت آنها جایگزین نزدیککند گروه پورتر، صنعت را چنین تعریف می مایکل 
.هستند



طراحیصنعتی

.امروز طراحی صنعتی به رشته شناخته شده ای در تاریخ فرهنگی تبدیل شده است

شد،پیشرفت  پایه گذاری ۱۹۷۷سال در (انجمن تاریخ طراحی صنعتی)آن که در بریتانیادر کشور رشته این 
.کرده استبیشتری 

.ردسروکار دا، حرفه ای است که با خلق مفاهیم جدید در حوزه های مختلف زندگی انسانی طراحی صنعتی

انگلیسی بکار رفته است،  Designواژه طراحی برابرنهاده یا معادلی است که برای 

Industrial Design  زیرشاخه های یکی ازDesignاست.

جام  انطراحی صنعتی و تحت عنوان کلی گرایش کلی ، با یک در ایرانحاضر آموزش طراحی صنعتی درحال 
.می شود



طراحیصنعتی

طرحعنای به منظر لغت شناسی از کلمه ایتالیایی دیزنیو مشتق شده، که از زمان رنسانس از  Designکلمه 
.شده استاست، به کار برده ایده ای که منشاء اثر ، و یا به طور کلی ترسیم یک اثریاریختن 

طراحی صنعتی

علمی است که به بیان اصول مربوط 

وجه  می پردازد به گونه ای که ضمن تخدماتو ها سیستم ، نقلوسایل حمل و ، محیط، طراحی محصوالتبه 
هایی هم چون، پارامتر از آنسهولت استفاده و زیبایی محصول به 

،  فروش، یبازاریاب، اقتصاد، نگهداری، تعمیر، استحکام، مونتاژ، انتخاب مواد، ساخت و تولید، نوآوری، ارگونومی
.قرار گیرندنیز مدنظر محیط زیست و بازیافت، ارزش افزوده، سازمانیهویت



طراحیصنعتی
.استفرایندی سیستماتیک صنعتی طراحی 

.  ت، ارتباط قانونمندی بین این مراحل برقرار اسومشخصگونه ای که ضمن دارا بودن مراحل مختلف به 

ابی این ، ضمن ارزیارائه ایده های کلیتهیه چک لیست و پس از و آغاز گشته انجام تحقیقات طراحی با روند 
.  د، ایده های برتر انتخاب گردیده و به طراحی جزئیات آن پرداخته می شواساس الزامات طراحیایده ها بر 

در  یطمحو محصول، انسان، تعامالت چند جانبه موجود میان دید سیستماتیککه با الزم است این روند در 
.گرفته شودنظر 

دند، بنابراین باید می گرصورت گسترده تولید با توجه به آنکه بسیاری از محصوالت صنعتی با تیراژ انبوه و به 
ولیدکننده و  برای تسودی دوجانبه نیز توجه شود و طراح با درنظر گرفتن سودآوری کاال برای تولید کننده به 

.مصرف کننده کاال، به انجام فرآیند طراحی بپردازد



طراحیصنعتی
ساختمانضرورت صنعتی سازی در بخش 



طراحیصنعتی
ساختمانسازی در بخش حرکت به سوی صنعتی ضرورت 

35ساالنه در کل جهان ( رشد جمعیت، استهالک واحدهای مسکونی، سوانح) حجم ساختمان سازی -۱
.میلیون واحد مسکونی ساخته می شود

.درصد حجم اقتصاد ایران است33سرمایه گذاری در بخش ساختمان حدود -2

.نیروی کار یک فرد در مقایسه با بازده ماشین-3

مالزی و )درصد از حجم کل ساخت و سازها را به صنعتی سازی اختصاص داده است،3ایران تا کنون تا -4
(.درصد40ترکیه 

.رشد جمعیت و تقاضای مسکن-5



طراحیصنعتی
ساختمانضرورت صنعتی سازی در بخش 

پیاده سازی الگو های علمی در ساخت وساز

ارتقای کیفیت در مصالح و روش های ساخت و ساز

توجه به ارزش روز افزون منابع و بهینه سازی و استفاده درست از آنها

کاهش زمان اجرای پزوژه ها و تسریع فرایند های انبوه سازی

افزایش عمر مفید سازه ها

کاهش هزینه های ساخت وساز



تاریخچهطراحیصنعتی

. بریممیبه کار طرح و برنامه ریزی محصوالت صنعتی اصطالح طراحی صنعتی را به طور کلی برای عموما 

پدید آمد و ستان انگلابتدا درمی توان این اصطالح را نشأت گرفته از عصر انقالب صنعتی دانست که بنابراین 
.دیگرانتفال یافتبعد به کشورهای 

.، تاریخ طراحی صنعتی نیز آغاز می گردد۱۹حدود اواسط قرن سازی در صنعتی ظهور 



انقالبصنعتی
The Industrial Revolutionانقالب صنعتی

هجدهم و مجموعه  قرن در اواسط که حمل و نقل و تولید، کشاورزی، صنعتهای بزرگ در دگرگونی 
به وجود آمده و به انگلستاندر ۱850تا ۱۷50که از سال اجتماعیو اقتصادی، صنعتی، فنیدگرگونی های 

.، انقالب صنعتی نامیده می شودراه  یافتکشورهای دیگر 

از  اده معنی استفو صنایع رخ داده است، صنعتی شدن به کارخانه ها این تحوالت در هنگام صنعتی شدن 
.استنیروی ماشین به جای نیروی انسان 

ره کشی از و بهو آفریقایی در کشورهای آسیایی اروپایی ها نتیجه مهم انقالب صنعتی، گسترش استعمار دو 
.کارگران در داخل بود



انقالبصنعتی
The Industrial Revolutionانقالب صنعتی 

کلیات انقالب صنعتی  

تولیدات ماشینو اقتصاد صنعتی به صنایع دستیو اقتصاد کشاورزی تبدیل -۱

و حیوانات بارکشنیروی کار انسان به جای نیرو و کار ماشین به کارگیری -2

یافته های علمیاز استفاده عملی انقالب صنعتی به دنبال -3

 های انگلیس دارای معادن زغال سنگ و آهن بسیار غنی بود و همین دو ماده اساسی سبب تولید فرآورده-4
صنعتی فراوانی شد

ر حمل و نقل، اختراع ماشین ریسندگی و بافندگی، ماشین بخار، لوکوموتیو بخاری و موتورهای الکتریکی د-5
.کشاورزی و روابط اجتماعی دگرگونی هایی وسیع به وجود آورد

.بیشتر نمود یافتذوب آهن و سنگزغال، بافندگیانقالب صنعتی در انگلستان در سه زمینه 



انقالبصنعتی
عوامل اصلی وقوع انقالب صنعتی

کشاورزیانباشت اطالعات در عصر ( ۱
تراکم تدریجی اطالعات فنی در طی عصر کشاورزی

 بودنسبت به قرن های گذشته بسیار زیاد ۱8ذخیره این اطالعات و تجربیات فنی در قرن

جدیدپیشرفت در حمل و نقل آبی و تسخیر دنیای (2
 ۱2ورود قطب نما به اروپا در اواخر قرن

 در نتیجه ( گ تراختراع سکان، ساخت کشتی های بزر)آشنایی با قطب نما منجر به یک سری پیشرفت های فنی در کشتیرانی شد
آن راه های جدید بازرگانی به سوی چین و هند کشیده شده با کشتی های انباشته از طال و نقره روانه اروپا شد

 اکرد، ایفموانع راه نوآوریانحطاط نظام مبادله کاال به کاال و رشد اقتصاد پولی در جوامع کشاورزی نقش مهمی در شکستن



انقالبصنعتی
عوامل اصلی وقوع انقالب صنعتی

اختراع ماشین چاپ و پراکنده شدن اطالعات( 3
 گوناگونو افکار فنی، آرا سرعت گسترش اطالعات.

 شکستاین اختراع عمالً مقاوت های تاریخی در برابر نوآوری و تحول را درهم.

پیشرفت در کشاورزی( 4
 فرآورده های  رشد دادو ستد، کاربرد روزافزون پول در مبادالت و کاهش هزینه های حمل و نقل عامل مهم گسترش بازار

.کشاورزی گردید

 بدهندکشاورزان پی بردند برای کاهش عوارض ناشی از تورم انباشت سودهای حاصله، باید کار جدیدی انجام.



انقالبصنعتی
پیامدهای صنعتی شدن در انگلستان

.  مبدل ساختاولین قدرت صنعتی دنیاصنعتی، انگلستان را به انقالب 

افزایش چشمگیرو هم چنین ۱825، احداث اولین شبکه راه آهن در سال ۱۷۷۹در سال اولین پل آهنی ساخت 

.کشاورزی و دامی از جمله نتایج مثبت انقالب صنعتی در انگلستان بوده های فراورد 

 روستایی شدندهای سبز و خرم دهکده ی متعدد با دودکش های بلند و غلیظ جانشین کارخانه ها  .

 وجود  هوا، بو آلودگی و فضاهای سبز، افزایش دود جنگل ها منجر به از بین رفتن کارخانه ها و گسترش رشد
.زغال و توده فضوالت بوده های آمدن کو 

ار  ککارگران به از عده ای ی تازه به جای ماشین ها در عصر انقالب صنعتی، هر اختراع تازه سبب می شد که 
ها به مت افزایش قیدر نتیجه بیکار شدن عده ای از کارگران و هم چنین . و گروهی را بیکار کنندگرفته شدند  

کردن خود و سیرکه برای بر آنها چیره شده و آنها ناچار بودند فقر و تنگدستی دلیل تغییر و تحوالت صنعتی، 
. ن ها روی بیاورندبه گدایی و خوردن پسمانده غذاهای رستورا ه هایشان خانواد 

.این معضل بسیار چشم گیر تر بودشهر لندن در 



انقالبصنعتی
رویدادهای انقالب صنعتی



انقالبصنعتی
رویدادهای انقالب صنعتی



روشهایطراحیوتولیدصنعتی

موضوعات مرتبط در خصوص روش های طراحی و تولید صنعتی

ماشین آالت: موضوع اول

(مدوالسیون)طراحی مدوالر : موضوع دوم

(ی سازیصنعت)و پیش ساختگی بر اساس موضوع دوم ای روش های گوناگون تولید کارخانه : موضوع سوم



ماشینآالت
ماشـین آالت سـاختـمانـی



ماشینآالت
سـاختـمانـیماشـین آالت 

و  انساختم، سیستم های انتقال آب، راه، سدانجام پروژه های صنعت ساخت به خصوص پروژ های بزرگ نظیر 
.  بسیاری دیگر از پروژه های عظیم در عصر حاضر با تحوالت بی سابقه ای مواجه بوده است

انواع روش های مختلف اجرای پروژه و انواع ماشین آالت و تجهیزات مدرن این صنعت و نحوه صحیحشناخت 
.انتخاب و استفاده از آنها، می تواند نقش موثری در موفقیت طرح ها و پروژه ها داشته باشد

.همچنین می توان ادعا کرد قسمت عمده ای از هزینه پروژه ها مربوط به ماشین آالت و تجهیزات می باشد

ب و نقش ماشین آالت و تجهیزات و به تبع آن نحوه انتخاپروژه ها از عوامل مهم در انجام موفق طرح ها و یکی 
.مدیریت صحیح آنها می باشد



ماشینآالت
نحوه تامین ماشین آالت در گذشته

دولتسالهای بعد از انقالب به دلیل مسائل جنگ و کمبود ارز خارجی و نحوه خاص تخصیص ارز عموماً در 
ی و وارد کننده و توزیع کننده اصلی ماشین آالت در کشور بوده است و معموال نیاز دستگاههای اجرایخود 

ت در  از طریق سهمیه و یا به عنوان بخشی از مبلغ قرارداد در اختیار مصرف کنندگان ماشین آالپیمانکاران 
.کشور قرار می گرفت

برخی فعالیت های عمرانی به صورت امانی  ( ۱3۷0عمدتاً قبل از سال )عالوه بر این با توجه به اینکه در گذشته 
ی وزارت راه نظیر فعالیتهای توسعه ای جهاد سازندگی یا فعالیتهای راهدار)توسط بخش دولتی انجام می گرفت 

می داشته  لذا بخش دولتی در زمینه تامین و مصرف ماشین آالت مورد نیاز کشور و توزیع آن نقش مه( و ترابری
ور  ، ماشین آالت عمده مورد استفاده در کشراه هابه دلیل نیاز توسعه ای زیرساخت های کشور مانند . است

.  ی باشدمبیل مکانیکی و غلتک، اسکریپر، گریدر، بولدوزر، لودرماشین آالت راهسازی بوده است که شامل
لسشرکت ایرا اط-شرکت هپکو -شرکت دیزل اتوپارت -( کاترپیالر سابق)شرکت ماشین های راهسازی -هاماراگ شرکت 



ماشینآالت
نحوه تامین ماشین آالت در زمان کنونی

در پس از سالهای دهه هفتاد و سیاستهای خصوصی سازی و آزاد سازی ها در قیمت ارز، ماشین آالت عمرانی
خصوصی نیز به این ترتیب واردات ماشین آالت با شرایطی آزاد و فعالیت بخش. نیز از این قاعده مستثنی نماند

ت در همچنین با کاهش تصدی گری دولت در امور اجرایی، نیاز به تملک ماشین آال. در این زمینه آغاز گردید
رف ماشی  لذا بستر فعالیت بخش خصوصی در زمینه واردات و مص. سطح ادارات دولتی کاهش چشم گیری یافت

.نآالت گسترش یافت

اشین  امروزه دولت با کوچک نمودن ساختار خود و توسعه بخش های نیمه دولتی و خصوصی، همانند گذشته م
ی خود  دولت تنها برای انجام تعدادی از فعالیتهای بخش حاکمیت. آالت سنگین و ساختمانی در اختیار ندارد

،  اکثر وزارتخانه ها مانند وزارت نیرو، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی.ماشین آالت در اختیار دارد
از میان وزارتخانه ها، وزارت راه و. ماشین آالت خود را به بخش های نیمه دولتی و خصوصی واگذار نموده اند

یف  دستگاه ماشین آالت راهسازی سنگین در اختیار دارد که این امر به دلیل تعدد وظا۱۱000ترابری حدود 
.حاکمیتی این وزارتخانه می باشد



ماشینآالت
ساختمانیتقسیم بندی کلی ماشین آالت 

ماشین ) آالت عملیات خاکی  1

ماشین ) آالت عملیات بتنی2

ماشین آالت عمومی و پشتیبانی3)



ماشینآالت
آالت عملیات خاکی  ماشین 

لودر ) ها 1

، هاکامیون، بارگیری (نظیر خاک و سنگ)حمل توده مواد لودرها بطور وسیعی در کارهای ساختمانی برای 
ریپرها که  بر خالف اسک. و غیره بکار گرفته می شوند( به عنوان بولدوزر)گاهی تسطیح و حفاری، برداریخاک

نده  به طور همزمان برای بارگیری و حمل استفاده می شوند، لودرها همواره باید به همراه ماشین های انتقال ده
.به کار گرفته شوندها کامیونمانند 

:، انجام دهندشودمیدسته زیر خالصه 4به طورکلی لودرها قادرند کارهای مختلفی را که در 
بارگیری ماشین آالت حمل مواد خاکی( الف
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ماشینآالت

لودر ها  
ها  لودرانواع 

:دو نوع لودر نصب شده روی تراکتوروجود دارداصوال

لودر چرخ زنجیری ) 1

لودر چرخ الستیکی2)



ماشینآالت
لودر چرخ زنجیری 

را دارا می  نرم و ناهموار زمین های چرخ زنجیری مزایایی نظیر مانور خوب و قدرت کشش زیاد در لودرهای 
.باشند 

کن است  سنگالخی نسبت به نوع چرخ الستیکی که به شدت ممزمین های در روی دستگاه ها عملکرد این 
حیط های  همچنین این نوع ماشین ها طراحی مناسبی برای مانور در م. آسیب ببینند بسیار مناسب می باشد

.نقل و انتقال این لودرها بین پروژه های مختلف ، نیازمند تریلر می باشد. محدود دارند



ماشینآالت
چرخ الستیکی  لودرهای 

نها در  نسبت به لودرهای چرخ زنجیری بوده و بسیار بهتر از آسرعت باالتری چرخ الستیکی دارای لودرهای 
بدون ساخته شده حرکت و در فواصل نسبتاً کوتاهراه های آنها می توانند در . عمل می کنندسفت زمین های 

و از این رو از جهت اندازه انواع گسترده تری نسبت به لودرهای چرخ زنجیری دارند. یابندنیاز به تریلر انتقال 
ای خاک همرطوب و زمین های هزینه نگهداری آنها در می توانند سازگارتر با نیازها انتخاب شوند و همچنین 

.می باشد،کمتر که خاصیت ساینده برای لودرهای چرخ زنجیری دارند ماسه ای 



ماشینآالت

چرخ الستیکی  لودرهای 

ر  دارا بوده و دقدرت کشش کمتری نسبت به لودرهای چرخ زنجیری هم و زن خود لودرهای چرخ الستیکی 
.محدود می باشدشیب ها نتیجه قدرت مفید آنها در کندن خاکها و باال رفتن یا پایین آمدن از 

ی می  ، کاهش چشمگیربا تالقی نسبت به نوع چرخ زنجیریزمین های ظرفیت باربرداری آنها در همچنین 
.نماید

فرمان ات نوع چرخ الستیکی که بر روی تراکتور کمرشکن نصب می شوند، می توانند مشخصدستگاه های 
.مطلوبی در جای کم داشته باشدپذیری 

بین دو قسمت اصلی  درجه در صفحه افقی محور ماشین 35زاویه ای تا بودن لودر اجازه گرفتن کمرشکن 
.ماشین را فراهم می کند



ماشینآالت

لودرقسمت های اصلی 

موتور نیروی الزم برای حرکت را به وجود می آورد: موتور

.در چرخ زنجیری شاسی یکپارچه است اما در چرخ الستیکی می تواند کمرشکن باشد: شاسی

انتقال قدرت موتور به جام: سیستم هیدرولیک 

جهت بارگیری و جمع آوری مصالح: جام 


