
 های ارتباط با ما راه

 .میهستعزیزان شما  یاهاستم یپاسخگو مانهی. ما صمدیریتان با ما تماس بگپروژه ازیآالت مورد نآهن دیجهت خر
 

 :فروش و انبارآدرس دفتر 

اصفهان، شاهین شهر، خیابان سعدی شمالی                   

 :آدرس کارخانه•

 1/14نبش کارآفرینان  ، خیابان کارآفرینان،۱۶شهرک صنعتی بزرگ، بازارچه، خیابان اندیشمندان              

  :ایمیل شرکت•

info@shahinfelezsepahan.com             

 وبسایت:•
www.shahinfelezsepahan.com 

 

 شماره تماس:•

   14الی  03145273010

 هزینه ساخت سوله در هر متر مربع
مخارج، الزمه شروع است. با توجه به وسعت سوله، عرض یا ای، توجه به هزینه متریال و برآورد در ساخت هر سازه

ها و ابعاد، هزینه ساخت سوله نیاز محاسبات دقیق دارد. عوامل مختلفی همچون قیمت دهانه سالن، ارتفاع ستون

 .کنندمواد اولیه، تجهیزات به کار رفته و غیره، قیمت نهایی را تعیین می

هر متر مربع، الزم است که عوامل موثر بر قیمت تمام شده این سازه را به برای اطالع از هزینه ساخت سوله در 

خوبی بشناسیم. در مقاله پیش رو، هر یک از این عوامل و نقش آن در نوسان قیمت سوله را بررسی خواهیم کرد. 

 تا انتهای این مطلب با ما همراه شوید.

 قیمت پروفیل زد سولهاستعالم 

 

  

 لـروفیـپه و ـ ولـنا در صنعت لـدی آشـرنـب |پاهان ـز سـاهین فلـانی شـازرگـدی بـه تولیـوعـمجم

https://shahinfelezsepahan.com/
https://shahinfelezsepahan.com/steel-profiles/z-purlin/
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 سوله   متراژ   محاسبه   نحوه  

های کامل توسط  در ابتدا الزم است یک متراژ پیشنهادی برای ساخت سوله خود داشته باشید. پس از بررسی

 دست خواهید آورد. سازی و مشورت، متراژ نهایی را به تیم متخصص سوله 

 

 محاسبه وزن سوله 

وزن    نیسازه قابل محاسبه است. ا  نیهمچون طول، عرض و ارتفاع سوله، وزن ا  ییاز پارامترها  یبا برخوردار

 .شودی فوالد مصرف شده در اسکلت سوله م   زانیشامل م

 

 ساخت سوله اثرگذار است؟   نه ی بر هز  ی چه عوامل 
در   تنوع  بسیاری همچون  قیمت در مقیاس عوامل  اجرای  متراژ، سرشکن  اقلیم  تا محل احداث،  بزرگ  های 

باشند. عواملی در ادامه  ساخت سوله و وجود یا عدم وجود جرثقیل سوله در قیمت نهایی سوله موثر می  عملیات

 ها اشاره خواهیم کرد، قیمت ساخت سوله را دچار نوسانات خواهند کرد. به آن 

 کاربری سوله  •

 ابعاد سوله  •

 اندازه دهانه سوله  •

 محل و اقلیم احداث سوله  •

 تعداد طبقات سوله  •

 

 و مورد مصرف سوله   ی کاربر

امر عالوه بر کمک به انتخاب سوله    ن یدارد. ا  یشود که سوله چه کاربرد  نییقبل از اقدام به عمل، الزم است تع

به    یلزوم  ها،شیهما  ایو    یورزش   یهاخواهد شد. به عنوان مثال سالن  زین  هانه ی مناسب، منجر به کاهش هز

 .شودی م  یرف مص یهانه یدر هز  ییجوامر سبب صرفه  نی ندارند که هم لینصب جرثق

به    ازیعالوه بر ن  رند،یگی مورد استفاده قرار م   نیاز لوازم سنگ   ینگهدار  ایانبار و    یکه برا  گرید  یهاسوله   در

.  گرددی م  نه ی هز شیکف وجود داشته که خود سبب افزا ی به ساختار محکم برا  اجیاحت ز یکف ن ی برا  ل، یجرثق

 موثر است.  ی در مخارج مصرف زی نحوه نصب آن ن  ل، یافزون بر الزام وجود جرثق
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  ی هاسوله   کهی . درحالستیبه ساخت سقف با مقاومت باالتر ن  اجیبه صورت مستقل احت  لیکاربرد جرثق  یبرا

  نییپا  ی دارند. در تناژها  ز یبه سازه مستقل ن   از یبه سقف سازه، که از تناژ باال برخوردارند، ن  ی متک  ل یبا جرثق

 .شودی م لی جرثق نصب یمستقل برا  یهافرد متخصص، اقدام به ساخت سازه صی در صورت تشخ

 

 سوله   مت ی آن در ق   ر ی ابعاد سوله و تاث 

به م  زان یبرآورد م با توجه  بر آن، محاسبه م   ی روهای ن  ر ی تاث  زان یمقاومت سوله که  ارتفاع سازه    شود، یباد  با 

 ساخت، اثرگذار است. نه یهز تیمصالح و در نها زانی نوع و م نییداشته و در تع م یارتباط مستق

 هزینه ساخت سوله تاثیر اندازه دهانه سوله در  

  ی است. برا  رگذاریتاث  ی فاکتورها  گریشکل و اندازه دهانه، از د  یبه طور کل  ایبودن سوله و    داربیش   ای  یقوس 

 دارد.   یترش یب نه یورق وجود داشته و هز   زیدورر  گر،یبر خالف نوع د ی قوس  یهامثال سقف 

 محل ساخت سوله 

  نه یمقاومت در برابر حوادث در هز  ی برا  ازیو استحکام مورد ن  ی کاربرد  ساتیسوله، تاس   ه یهمچون تهو  یعوامل

.  شودی م  ن ییسوله با توجه به محل آن تع  هی تهو  یبرا   ازیمورن  زاتیساخت موثرند. چراکه به عنوان مثال تجه

 هستند. ی ترش یب یها نه یمناطق مجبور به پرداخت هز  گریکه در معرض برف و باد هستند، از د ی مثال مناطق



3 www.shahinfelezsepahan.com| P a g e 
 

. چراکه در معرض  شوند ی باال در ساخت سوله م  نهی هستند که متحمل هز  یمناطق  گریاز د  زیرها نشه  حومه

  یبرف بر رو   تیتر مجاور ساختمان با هدف هداکه با ارتفاع کم  ییهاباد قرار دارند. به جز آن، سوله   د یشد 

 خواهند داشت. ی رباالت نه یبه ساختار محکم، در ساخت هز ازیاند، به علت ن شده ه یسقف تعب 

  ربنا یبه کار رفته، متراژ ز   ون یو فونداس   یبند قیعا  شوند،ی که شامل سقف و بدنه م  ی و خارج  یداخل  یهاپوشش

 . شوند ی ها لحاظ مسوله  یبرا یگذارمت یدر ق ز ین ره یو غ

  ی ترش یب  یهانه یقاوم در برابر تبادل هوا، هزم   یهاو پوشش   قیضدحر  ق یعا  ک،ی اکوست  ا یضد صدا    یهاقیعا

 نگهدارنده دما و رطوبت وجود دارد.  الیمتر یهانه یهز زیها نخانهگل ی دارند. در ساخت سوله برا

 ها تاثیر طبقات سوله در هزینه 

باال  ی از مراکز درمان  ی ها و برخورزشگاه  ، یدر مراکز صنعت از آن استفاده    ، یسوله طبقات  ی به علت مقاومت 

و    ون یبر فونداس   یاریبس  ریکه وابسته به وزن طبقات و متراژ است، تاث  ،یبند اسکلت  نه یهز  ن یی. تعشودی م

 مواد مصرف شده خواهد گذاشت. زانیم

 

 محاسبه آنالین هزینه ساخت سوله 

،  300،  200  یهاساخت سوله   نهیها وجود دارد، هزآن   نه یساخت سوله و هز  یکه برا  یی متراژها  نیترمعمول 

 . باشد ی م  یساخت سوله پرورش بوقلمون و سوله صنعت نهیو هز ی متر 1000و  500

 

 سوله   مت ی محاسبه ق 
 . باشد ی هر متر مربع سوله م  نه یو هز  متیق ن ییساخت سوله، تع نه ی الزمه محاسبه هز
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 هر متر مربع سوله سبک   مت یق 
ساخت    نهیهز  ی طور حدودتمام شده سوله اثرگذارند. به   مت یبه آن اشاره شد، در ق  جان یکه تا به ا  یعوامل

 . باشد ی تومان م   1.800.000تا  500.000  نیسوله در هر متر مربع ماب

 

 1400ساخت سوله در سال    نه ی هز 
 دارد.  می با وزن سوله در هر متر مربع رابطه مستق  1400سوله در هر متر مربع در سال  نهیهز

 ی بند   جمع 

بر    رهی. اندازه دهانه سوله، محل احداث و غمیسوله پرداخت  متیعوامل اثرگذار بر ق  یمطلب به بررس   نیدر ا

  یانیآن، کمک شا  متی اقدام به ساخت هر سوله، شناخت عوامل موثر بر ق  یتمام شده سازه اثرگذارند. برا  متیق

انواع  کنندگان برتر  عرضه تولیدکنندگان و  فلز سپاهان از جمله    نیشاه  کارخانه   خواهد کرد.  هانه یبه کاهش هز

وره  مشا  افتیدر   ی برا  دارد.و این مقاطع را با بهترین کیفیت و قیمت عرضه می   است  پروفیل مصرفی در سوله

 ارتباط باشید.در  03145273010با شماره تماس مجموعه   نیبا کارشناسان فروش ا مت یقالم و استع

 


