
 برریس مراحل ساخت ویال
ساخت و ساز ویال ییک از کارهای پردرآمدی است که امروزه برای شرکت 

ییک از امور  مراحل ساخت ویال. های ساخت و ساز جایگاه بسیار ویژه ای دارد
مهم در صنعت ویال سازی است. همچنین افراد مختلف با ورود به این حوزه 

رفتن قیمت زمین، باال رفتن  سودهای زیادی بردند. قیمت ویال به دلیل باال
همیشه در حال افزایش … قیمت مصالح، افزایش جمعیت و کمبود مکان و 

از سال پیش تاکنون روند رو به  نکردا خرید ویال در است. برای مثال قیمت و
 و است ”ویال ساخت مراحل“باال و یا صعودی داشته است. عنوان این مقاله 

 را سازی ویال صد تا صفر از چگونه که گیرید یم یاد مقاله این خواندن با شما
 .باشید همراه ما با مقاله این آخر تا کنیم یم پیشنهاد پس. کنید اجرا

 

 
 مراحل ساخت ویال

ساخت ویال در چند سال گذشته به شدت افزایش پیدا کرده و به همین 
م و تاثیر گذار در این حیطه بدل شده که به امری مه مراحل ساخت ویال دلیل

مهندسان و طراحان ویال بر اساس این مراحل سعی در خانه های ویالیی دارند 
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تا تجربه بهتری را در اختیار فرد خریدار قرار دهند و ویال های با کیفییت بسازند. 
مراحل ساخت  در این بخش از مقاله یم خواهیم به برریس

از تهیه نقشه و گرفتن مجوزها شروع شده و  مراحل ساخت ویال. بپردازیم ویال
تا ریزه کاری ها و طراحی داخیل ویال ادامه دارد. برای آشنا شدن با همه این 

ویال  توانید برای اطالعات بیشتر در موردمراحل همراه ما باشید. همچنین یم
 .با مشاورین ما ارتباط بگیرید نمدرن در کردا

 

 همه چیز درباره مراحل ساخت ویال
 

 تهیه نقشه ویال و گرفتن مجوز ها
ابتدا برای اینکه شکل و ظاهر کیل ویال را  مراحل ساخت ویال برای شروع

ه نقشه باید معمار و محاسب مشخص کنیم باید نقشه ای تهیه کنیم. پس از تهی
نقشه شما را تایید کند که به مشکل بر نخورید. پس از این کار نوبت گرفتن 
مجوز است. در بعیض از مناطق مجوز برای ساخت ویال داده نیم شود و دلیل 
های قانع کننده ای هم دارد. گاهی اوقات ویال سازی باعث تخریب پوشش 

وز داده نیم شود. اما در بسیاری از گیاهی یم شود که در این صورت مج
شهرها و یا روستاها این مجوزها به راحیت داده یم شود و شما به مشکل بر 

وز ساخته شده اند و با مج نویال در برغا نیم خورید. برای مثال بیشتر
 .شهرداری با ویال سازی طبق قانون مشکیل ندارد
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 رنگ زدن محوطه زمین
برای اینکه بتوانید محدوده زمین خود را مشخص کنید و یا اینکه زمین شما 

پس از تهیه نقشه اقدام به رنگ زدن و یا گچ  توسط بقیه تصاحب نشود باید
ریزی محوطه یپ زمین کنید. همچنین رنگ زدن و گچ ریزی برای اینکه بفهمید 
چه مکاین را دقیقا باید برای یپ ساختمان در نظر بگیرید و خاک برداری کنید 
الزم است. توجه داشته باشید که اگر دقت الزم در این امر به کار نرود ممکن 

 .ابعاد ویال درست درنیایداست 

 

 خاک برداری یپ
مربوط به خاک برداری از یپ یم شود.  مراحل ساخت ویال سومین مرحله از

برای اینکه عملیات خاک برداری انجام شود معموال از لودر و یا بیل های 
مکانییک استفاده یم شود. شما یم توانید عمق و عرض یپ را از مهندس معمار 
سوال کنید. البته در عملیات یپ کین نکته ای بسیار مهم وجود دارد. در آخر 

انت از زمین توسط کارگران و با بیل خاک برداری یم شود. س ۲۵ایل  ۲۰حدود 
شاید بپرسد چرا؟ بیل مکانییک باعث جدا شدن دانه های خاک از هم یم 

یپ ویال سست یم شود و دیگر  شود. وقیت دانه های خاک از هم جدا شوند،
مناسب ویال سازی نیست. به همین دلیل این کار را با بیل و دسیت انجام یم 

 .ا دانه های خاک از هم جدا نشونددهند ت



 

 بتن مگر
پر کنید.  ۱۵۰سانیت متر با بتن مگر عیار  ۱۰طبق روال باید کف یپ را حدود 

این بتن در قالب های چویب و یا فلزی ریخته یم شود که در کف یپ و در محل 
جرا فونداسیون و قالب گذاری قرار دارند. البته روش دیگری نیز وجود دارد. ا

گاهی اوقات یپ ویال شما به صورت رادیه ژنرال انجام یم شود. در این صورت 
 .شما باید فضای که آرماتور گذاری شده را با بتن به صورت کامل بپوشانید

 قالب گذاری
قالب های این انواع را تشکیل داده  قالب گذاری ویال انواع مختلفی دارد. جنس

است. برای قالب گذاری یم توان از قالب چویب، فلزی، آجری و فایبرگالس 
استفاده کرد. اگر قالب بندی شما از فلز یا چوب و الیه های فایبرگالس است 

 .فراموش نکنید که آرماتور بندی را از قبل انجام دهید



 رامکا
بعد از اینکه بتن ریزی فونداسیون سازه تمام شد بسته کردن رامکا است. اگر 

عدد میلگرد به نام رامکا تهیه کنید. توجه  ۴سازه شما از جنس بتن باد باید 
 .داشته باشید که این میلگردها باید به ابعاد ستون باشند

 قالب بندی ستون ها
ی ستون ها یم رسد. قالب بند قالب به هفتم مرحله در ”مراحل ساخت ویال“

ستون ها به سه جنس فلزی، چویب و فایبرگالس وجود دارد. پس از قالب 
گذاری ستون ها باید محل مورد نظر را بتن ریزی کنید. سعی کنید تا ارتفاع بتن 

متر بیشتر نشود زیرا باعث سسیت خاک یم شود. پس از  ۱۱ریخته شده از 
ستون ها را جدا کنیم. البته ناگفته نماند اینکه بتن کامال خشک شد باید قالب 

که باید قالب ها را قبل و بعد بتن ریزی کامال چرب کنید تا به بتن نچسبد و 
 .ستون ها سطح صافی داشته باشند

 

 آویزها، شمع گذاری و میلگردها
شمع ها در ابتدا زیر پودرهای بتین قرار داده یم شوند. این شمع های یم 
توانند فلزی و یا چویب باشند. قالب گذاری بعد از قرار دادن شمع ها، در زیر 

 .ردها را در جای مورد نظر قرار یم دهندسقف انجام یم شود. سپس میلگ

 یونولیت، تیرچه گذاری و قالب گذاری دور سقف
پس از قرار دهی آویزها نوبت به جای گذاری تیرچه ها یم رسد. یونولیت ها 
را نیز باید در هنگام کار گذاری تیرچه ها قرار دهید. همچنین این زماین است 



ها  ند. پس از اینکه یونولیتکه میلگردهای تقویت کننده باید وصل شو
کارگذاری شد باید برای قالب گذاری دور سقف اقدام کنید. سقف را کامال تمیز 
کرده و بتن یم ریزید. هرگز از استفاده از دستگاه ویبراتور برای خارج کردن 

 .هوا داخل بتن فراموش نکنید

 :دیوار سازی و نازک کاری ها
بوط به دیوار سازی و نازک کاری ها یم مر مراحل ساخت ویال آخرین مرحله از

شود. ابتدا باید دیوارهای دروین ویال را ساخته و سپس دیوارهای بروین را 
تکمیل کنید. بعد از این کار نوبت به نازک کاری ها یم رسد. برای مثال گچ 

 .جزء نازک کاری های مهم است… کردن، طراحی داخل خانه و

 

 
 کالم پایاین

موضوعی بود که در این مقاله با آن بطور کامل آشنا شده  مراحل ساخت ویال
اید. امیدوارم که این خواندن این مقاله به شما کمک کرده باشد. از اینکه تا 

آخر مقاله با ما همراه بوده اید 
کمال تشکر و قدرداین را 

 .دارین

 

 


