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ا ماتیااا ساااختمان باا  
بااااور باااه  ااارور  
ء نوآوری برای ارتقاا 

و بهیناااااه ساااااا ی  
صااانست سااااختمان، 
نااوآوری باای انتهااا و

ود مستمر بارای به ا  
اثاااااااااااااااااارب   
فرایناااااااااااااا های 
ساااااااااااااختمانی را 
ماموریاات سااا مانی 
خود مای دانا  و باه    
یاااااااری خ اوناااااا   
همااااوار  در ایااااان  
راستا تالش خواها  

.نمود

ساختمانماتیا



ماتیاگرو باآشنایی
ی و ماتیا ساختمان مجموعه ای تشکیل ش   بر محور دانا  و تجرباه در زاو   مهن سا    

ن کشاور،  صنست ساختمان می باش  که با ه ف شناسایی نیا منا یهای صانست سااختما   
رفای،  یافتن را  زل مناسب م تنی بار خالییات و سانو ناوآوری و تومیا  محماول، مس      

.تمشاور  فنی و در نهایت ارائه و فروش به فساالن صنست ساخت تاسیو ش   اس

ماتیایتمامورنوآوری،فلسفهبا.استساختمانصنستدرنوآوریماتیا،وجودیفلسفه
:استش  تسریف یرهایزو  در

ساختصنستنوآورانهمحموال تومی ✓
ساختصنستدرفناورانهمحموال وتومی ا فروشوبا رگانی✓
اجراوطرازیمهن سیخ ما ارائه✓
وژ پروسا مانکار،وکسبسطوحدرساختصنستدرم یریتتسامیوتوسسه✓
نوفناوری هایترویجوتوسسهپژوه ،آمو ش،✓

نستصم تلفهایب  درخودموسسانتجربهدههدوبهنزدیکا پوماتیاگرو 
ریلی،خطوطومتروها،آ ادرا بنادر،ا اعم یرساختوساختمانشاملساخت

اختسصنستا م  اینطیش  زاصلشناختوی یلاینا مواردیوتونلسا ی
ا ت،صنساساسینیا هایوموجودو عاومیهبررسیومطامسهبانیزوساختمانو

پروژ چن ینانجاما پوونمودآغا راخوداومیههایفسامیت1۳9۳سال
تجارینامبا1۳9۸سالا رسمیبطورمطامسا ،تکمیلواپاستار وساختمانی

.نمودآغا ش  تسریفماموریتباراخوی فسامیتج ی فملماتیا

:نمای میدن الرا یرکلی یاه افخود،خ ما مجموعها ماتیا

یبرداربهر دور در ن گیکیفیتارتقاءوپای ارتوسسهبهکمک✓
ساختصنستدروریبهر ارتقاء✓
ساختصنستدرکیفیتارتقاء✓
ساختفرآین درایمنیارتقاء✓

ماتیامحموال 

:ماتیاوافلسقفهاییامب✓
ماتیاوافلسقفطرفهدوهاییامب*

✓FRP:
GFRPمیلگردهای*

GFRPم *

(BFRC)بتنکنن  تقویتامیاف*

:ژئوتکنیک✓
گود

طرازی-

نظار -

اجرا-

Top-Down

اجرا-

نظار -

طرازی-

ژئوتکنیک

سا  

روش اجرا

ماتیاخ ما 

:سا  ✓

طرازی-

سا یبهینه-

اجرا-
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در.استافزای بهروشهریمح ود درعمیقهایگودبرداریبهنیا مرو  ا
نایمروشهایا بردنبهر نیا من ساختصنستفزونی،بهرونیا اینپی

یقعمگودهایاجرایبرایم تلفیروشهای.استگودپای ارسا یوگودبرداری
هبباالاجرایروشنیزومتقابلمهارمهاربن ی،می کوبی،هایروشی یلا 

.هستن  سفویو نقاطداراییکهرکهاستش  مطرحپایین

گودپای ارسا یاجرایوطرازیخ ما 
 افاهجملها کهساختمانوساختصنستدرایمنیوکیفیتارتقاءکهآنجاا 

رداریگودبپرریسکمرزلهدادنیرارم نظرب ونتردی بیاست،ماتیاکلی ی
ممکنمهماینانجامآن،برایمهن سیراهکارهایارائهوساختفراین ا 

اجرایوگودبرداریروشبرعالو م تلف،تجارببرم تنیماتیارواینا .نیست
باگودپای ارسا یوگودبرداریهایپروژ اجرایوطرازیخ متداون،تاپ
هایپروژ درزضوربرایماتیاراه رد.نمای میارائهنیزراروشهاسایر

واردشبسضاًوخاصشرایطباویژ هایپروژ بهورودگودبرداری،وپای ارسا ی
کراژانونیلینگی یلا متسارفوواز راهکاریکغام اًکههاییپروژ .باش می

وگودبرداریماتیا.باش میم تلطوترکی یروشهایبکارگیریمستلزمون اشته
نیلینگانکراژ،متقابل،مهاری یلا متنوعروشهایبارامتس دیهایپای ارسا ی

.داردانجامزالدریارسان  انجامبه...و

پایینبهباالوباالبهپایینا ساختماناجرایروشتفاو 
روشایندر،(Bottom-Up)باالبهپایینا ساختماناجرایمت اولروشخالفبر
باوین مسطحترا ا ساختماناجرایهستن ،منفیط قا دارایکهساختمانهاییدر

هبهمزمانگاهیوسا  پییسنیپایینسمتبهوشودمیشروعهمکفترا دال
.یاب میادامهباالسمت

اه کمنظوربهتنی  مهارمتقابلاجرایزو  ،ایندرماتیانوآورانهای اما جملها 
اغلبدرده ،مینشانم تلفروشهایبررسیاگرچه.باش میدیوار تغییرشکلهای

.استبرخورداربهتریعملکردا پایینبهباالاجرایروشموارد
هریشهایمحیطدراجرایابلوایمنبسیارروشهایا یکپایینبهباالاجرایروش
تاپیاداونتاپیاپایینبهباالروش.استیافتهتوسسهاخیرسامیانطیکهاست
.استاجراروشیکوسا  اجرایمسکوسامگوییکوایعدر،(Top-Down)داون

پایینبهباالاجرایروشدرهاویژگیوساختنحو 
وظیفهومیگردداجراسا  اصلیب شهایخاک رداریا ی لداون،تاپروشدر

سا  دیگرع ار به.باش میاصلیسا  عه  برگوددیوار هایکنترلونگه اری
ش  ،انکریاش  می کوبیدیوارپیشتر،کهگوددیوار نگه ارن  مویتنگه ان
هوظیفاصلیسا  برداری،بهر دور همانن وشودمیزذفبود،...وفلزیخرپای

.گیردمیعه  بررانگه اری

نگه ارن  سا  ساختهزینهو مانیاب ،کاه توان میساخت مانرواینا 
رافاطدرداد رخهایتغییرشکلسا  ،باالیس تیعلتبهوش  زذفگوددیوار 

یاب میکاه گود

وجهتباده ،مینشانم تلفع دیهایتحلیلومی انیگسترد هایگیریان ا  
رشکلتغییکنترلدرداونتاپروشها،استرا بهنس تهادالبیشترس تیبه

نهبیشیمق ارکمترینواستموثرتراطراف میننشستنیزوگوددیوار های
اه کگودبرداریهزینهوارتقاساختکاراییهمچنین.شودمیمنجرراتغییرشکل

انجامخاکیعملیا با مانهمسا  از اثکهآنجاییا داونتاپروشدر.یاب می
 سا عملیا وخاکیعملیا کاراییتابعش  بهروشایندرکاراییشود،می

.است
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همسایهملکدرتمرفزقوییهایمح ودیتکهشرایطیدرداونتاپروش
ترافیکبات اخلکمترینواستمح وداجرا مانیاکاریفضایدارد،وجود

.دارد یادیکاربرداست،امزامیپروژ اطراف

یرمسا روشایندرگودبرداریپروژ ،کنترلمسایلوساختم یریتمنظرا 
.شودمیخارجپروژ بحرانی

وخاکیعملیا وسا  عملیا  یادان رکن علتبهپایین،بهباالروشبااجرا
وتاسبرخوردار یادیتنوعوپیچی گیا  یر مینیعملیا هایصسوبتنیز

.استتوجهموردمستمراآن،بهینهانجامدرنوآوری

ییجوصرفهوگودپای ارسا یروشیانگه انسا  کاملزذفباداونتاپروش
ودفوالخموصاگودپای ارسا یدراستفاد موردممامحممرفدرتوجهیابل

گا هایکمترتومی وانرژیممرفدرجوییصرفهبهمنجرکالنمقیاسدرسیمان،
طمحیباسا گارس ز،روشیرواینا وگرددمیکربناکسی دیوایگل انه
.گرددمیمحسوبپای ارتوسسهراستایدرو یست

Top-Down)پایینبهباالروشباهاسا  اجرایونظار طرازی،خ ما  جملها (
ماهیتتعلبهوساختمانصنستوکشوررو نیا برم تنیکهاستخ ماتیاومین
ا متس دیهایپروژ واستگرفتهیرارماتیاخ ما س  درآن،نوآوریباتوام
.استرسان  انجامبهرادستاین

داونتاپگذاریسفارشرویه

1

2

3

4

5

6

7

8

م ارکارسال

Autoینقشه Cad  خاک،مکانیککاملگزارشمسماری،وسا
.هاهمسایههایساختمانیاها مینمویسیتوپروژ آدرس

داونتاپروشا استفاد دالیلذکر

اومیهگزارشیارائه

وممکنهایروشسایرباداونتاپاز اثروشیمقایسه
رماکارفبهارائهوهاآناجراییو مانیایتمادی،بن یاومویت

مامیپیشنهادیارائه

کارفرمابهارائهونظرموردخ ما یهزینهبرآورد

یراردادانسقاد

انامکیراردادنوعسهکارفرما،درخواستونیا بهوابسته
:باش میپذیر

اجراوطرازی(جنظار وطرازی(بطرازی(امف

طرازیهایگزارشارائه

:شامل

سا  گزارش(جژئوتکنیکگزارش(باجراروشگزارش(امف

طرحتایی یهاخذ

پروژ برنظار یااجرای

مشاه ا برم تنیطرازیکنترل

اجرازین
6 5



پایینبهباالاجرایروشدراجراروشطرازیاهمیت
هربرایاستمقی ماتیاگرو پایین،بهباالروشمجریانوطرازانسایربامقایسهدر

خ متیکعنوانبه"اجراروشگزارش"وش  طرازیاختماصیاجراروشپروژ ،
ایلمسومشکال شناساییوطرازیدیتافزای بهمنجرمهماین.گرددارائهمهم

رااجکن یوعملیا تویفاختالل،موجباجرازیندراستممکنکهاستمتس دی
.گرددپایینبهباالروشدر

(ترینقعمیشای و)ترینعمیقا یکیاجرایبرنظار وطرازیباتااستمفت رماتیا
روشباسا  اجرایوطرازیتوسسهی مینهدرموثرگامیکشور،داونتاپیپروژ 
ت وینکارگرو درزضوربهتوجهباوبردارد(SRC)سا  بابتنیداونتاپاجرای

تجربیا ا مسکن،ورا تحقیقا مرکزدرداونتاپروشاجرایوطرازیراهنمای
هایگامخ اون ،یاریباوبرد بهر نیزمرت طهایپروژ سایروپروژ اینعملی

.برداردکارام روشاینترویجدرتریبزرگوموثرتر

۸ 7



ظفرداونتاپیپروژ 

پایینبهباالروشباسا  اجرایوطرازی•

سا  طرازی•

اسکلتاجرای•

ماتیاوافلسقفیامبتامین•

پروژ ایندرماتیانق 

پروژ مش ما 

مترمربع4200: یربنامتراژ•

تجاری-اداری:ساختمانکاربری•

(پارکینگط قه5تجاری،ط قه1اداری،ط قه4)ط قه10:ط قا تس اد•

Top-Down:از اثروش•

متر12:دهانهبلن ترین•

60*60*۳0:ش  استفاد وافلیامبابساد•

ز ودعمقبهگودبرداریپروژ ایندر
14)ط قه22برجیککناردرمتر1۸
نجامابایستمی(برجن اسیونو یرفمتر
گزینهانت ابباپروژ ایندر.ش می

وگودبرداریپایین،بهباالاجرایروش
نکمتریباوکاملایمنیباسا  اجرای
هعار هرگونهب ونوتغییرشکلمق ار
هبای اما ی لام ته.استش  انجام

مسماریسا یبهینهبااجرا،روشطرازی
دروافزای هاپارکینگتس ادپروژ ،

کاه منفیط قا ا ط قهیکزالعین
.استیافته
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فلسفیداونتاپیپروژ 

پروژ مش ما 

مترمربع10000: یربنامتراژ•

تجاری-اداری:ساختمانکاربری•

(پارکینگط قه9تجاری،ط قه2اداری،ط قه۸)ط قه19:ط قا تس اد•

پایینبهباال:پای ارسا یوگودبرداریروش•

پایینبهباالروشباساختنظار وطرازی•

اجرازینمهن سی•

پروژ ایندرماتیانق 

ویشریستخیابانغربی لعدرفلسفی،داونتاپپروژ 
با پروژاین.باش میاجرازالدرمیردامادخیابانا باالتر
عمیقعمق،متر۳4ز ودومنفیط قه9دارایط قه،19

۳7دارایپروژ این.باش میکشورداونتاپپروژ ترین
عر ییفاصلهباوبود (SRC)بتنیاسکلتباوCFTستون
مابینتهران،یکخطمتروتونلکنارا متر10ز ود

یونفون اس یرترا باومیردامادوشریستیهایایستگا 
ترا هایدرپروژ این یربنایمتراژ.داردیرارمتر۳4-

مث ت،ترا درومترمربع6۳00ز ودط قه9درومنفی
درپروژ اینزا ردرزال.باش میمترمربع4200ز ود
درهمزمانصور بهواستاجرادرزالچهارمنفیط قه
بهتوجهبامو وعاین.باش میدومیط قهدرمث تترا 

رعتسدربسزاییتاثیرساختمان،اینتجاری-اداریکاربری
.داردساختمانفروشوسرمایهبا گشت
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نمونه ای ا  طرازی و م مسا ی های روش تاپ دان صور  گرفته
توسط شرکت ماتیا

14 1۳



(ترکی یمهاربن یوداونتاپ)نیاورانیپروژ 

مترمربع4000: یربنامتراژ•

مسکونی:ساختمانکاربری•

ط قه1۳:ط قا تس اد•

پایینبهباالومهاربن یترکی ی:پای ارسا یوگودبرداریروش•

پروژ مش ما 

پروژ ایندرماتیانق 

پایینبهباالروشباساختاجرایوطرازی•

مهاربن یاجرایوطرازی•

سا  اجرایوطرازی•

وافلسقفیامبتامین•

روژ پاین.استگردی  وایعمرجان،خیابان،(نیاوران)باهنرشهی خیاباندرپروژ 
وعندمیلبه.می گردداجرابتنیاسکلتباومترمربع۳960 یربنایباوط قه1۳در

.استارتفاعاختالفمتر15دارایپروژ اینجنوبیوشمامی لعمنطقه،توپوگرافی
آنکمامر ایتکهاستمسکونیساختمانیکمجاورخود،شریی لعدرپروژ این
ستفاد اباپروژ اینشریی لعدمیلهمینبه.بودنش  تأمینانکراژاجرایبرای

.استش  پای ارسا یواجرا(داون-تاپ)پایینبهباالساختروشا 

 لییداد رخریزشنیزوشریی لعدرانکراژمجو فق انپروژ ایناصلیچام 
.نمودمیمشکلز ا بی راپای ارسا یکارکهبود،آنغربیشمالکنجدر

1615
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(تنی  استرا )دومتیپروژ 

تنی  استراتهایبامهارمتقابل:پای ارسا یروش•

متر19:گودعمقز اکثر•

مربعمتر9000:خاک رداریزجم•

مربعمتر1۸00:شاتکریکتزجم•

پروژ مش ما 

پروژ ایندرماتیانق 

تنی  استرا روشباگودپای ارسا یاجرایوطرازی•

امکانمطامسا بامیکن.ش عر هماتیابهپایینبهباالاجرایگزینهبادومتپروژ 
اینبرایمناس یگزینهپایینبهباالاجرایگزینهش ،مش صاومیه،بررسیوسنجی
تنی  هایاسترا بامتقابلمهاروکردپیشنهادراجایگزینگزینهماتیا.نیستپروژ 

نفیمط قا ا ط قهیکمسماری،سا یبهینهپیشنهادبااگرچه.نموداجراوطرازیرا
صور درنمودمش صکهآم ب ستشواه یپروژ اینطولدر.ش کاستهنیز

.ش میآندامنگیرع ی  مشکال پایین،بهباالروشباپروژ ایناجرای
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