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 مقدمه 

ن مسائل مربوط به مسائل مربوط به صنعت آب را دارا            طرح استاندارد صنعت آب كشور وظيفه استاندارد نمود        

ين طرح گذاشته شده است ا ١٦عهده كميته فني شماره بدر اين رابطه تهيه استانداردهاي سازههاي آبي . مي باشد 

هاي طراحي   ها با مسئله تنوع آئين نامه       اين كميته در جهت انجام وظائف محوله خود در مورد طراحي سازه             .  

زيرا با اينكه فعاليتهاي  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سازمان برنامه و بودجه             .  ه است   برخورد كرد 

 ولي وسعت كار باعث شده      ،ها را در برداشته است     هاي طرح سازه   هاي طراحي در بعضي از زمينه      نامه تدوين آيين 

حاصل امر آنكه مهندسين    .  لي موجود نباشد    ها هنوز آيين نامه مدوني به عنوان استاندارد م           كه در بقيه زمينه   

ن سازه ها را طرح      آخصوص را در نظر گرفته و مطابق          مب سليقه يك آيين نامه       ب هر كدام بر حس     بمحاس

از اين رو كار بررسي و كنترل طرحها به علت عدم وجود زبان مشترك بين طراح و كنترل كننده با                      .  نمايند   مي

 روبروئي مجريان طرحها با جزئيات متفاوت مسئله آموزش كارگران و                نمايد از طرفي    اشكال برخورد مي   

اين مسئله بعنوان اولين    .  تر نموده و در نتيجه رسيدن به كيفيت اجرائي خوب طوالني مي شود            ها را مشكل   تكنسين

ي ترين مشكالت؛ كميته را بر آن داشت تا در جهت رفع اين نقيصه كوشيده و راه حلهاي عمل                    يكي از اصلي    و

 مطالعه استانداردهاي ببراي انتخاب آيين نامه مناس. براي انتخاب يك ايين نامه مناسب را مورد مطالعه قرار دهد 

 .ح صورت گرفته است و مراتب در ذيل توضيح داده مي شود ر اين مطالعه در ط.مي باشدكشورهاي مختلف الزم 

هاي علمي و در تطابق با نيازها و امكانات خاص          بديهـي است استاندارد هر كشوري بر مبناي يك سري از تئوري           

ولي در عين حال بدليل وجه اشتراك تئوريك استانداردهاي مختلف بايد داراي            . همـان كـشور تهـيه شده است         

از اينرو براي بررسي و مقايسه آنها جدول خاصي تهيه شده است با سعي آنكه               . سيـستم هـاي نزديك بهم باشند        

سه تقسيم بندي   . مي توان ديد       ٥و٤نمونه اين جدول را در صفحات       . ه اي را شامل باشد      كليه استانداردهاي ساز  

مصالح «.  تشكيل مي دهد     »ها انواع سازه « و   »مصالح ساختماني » « ايمني و فلسفه طراحي    ،بار«اولـيه اين جدول را      

الستيك و آلومينيوم و انواع     پب،  چو،   فوالد ،بتن تنيده و بتن فوالدي    ،   بـه نـوبه خود به مصالح بنائي        »سـاختماني 

لوله « » سدها و مراكز نيرو«، »پلها و تونلها«،   ديوارها » ها و درزها   گره« ، ديركها ،»تيرها و ستونها  «هـا نيز به     ه  سـاز 

 . و پي ها تقسيم مي شوند »برجها و مخازن«، »ها و ظروف تحت فشار

 گرفت به اين ترتيب كه از كاتالوگ استاندارد        پـس از تهـيه جدول اوليه استانداردهاي مختلف مورد بررسي قرار           

با مقايسه اوليه اين استانداردها جدول اوليه به         اي استخراج شده و    هـر كـشوري نام و شماره استانداردهاي سازه        

ام اطالعات مربوط به هر سازه بوده و معيار مناسبي براي           مآمـد بنحوي كه در برگيرنده ت       شـكل نهائـي خـود در      

 . ردهاي مختلف باشد مقايسه استاندا

مطالعـه اسـتانداردها و قـرار دادن آنها در ستونهاي تعيين شده جدول نشان داد كه تا مقطع زماني فعلي در مورد            

بعـضي از مـصالح سـاختماني از قبـيل آلومينـيم و پالستيك حجم كار انجام شده و ميزان مصرف آنها بصورت                       



 ٢

دو را در  ذا كميته براي اجتناب از اشغال ستونهاي جدول اين     اي كمتر از ديگر مصالح بوده است ل        مـصالح سـازه   

ها نيز در مواردي كه سازه مورد نظر با سازه مشابه خود از نظر               در مورد انواع سازه   . يـك ستون جاي داده است       

آئـين نامـه در تحـت نـام يـك استاندارد آمده است و يا داراي موارد مشتركي بوده و يا حجم كمتري را اشغال                  

 . كرده نيز بروش مشابه اقدام شده است و بجاي دو ستون مجزا از يك ستون استفاده شده است  مي

در روند طبقه بندي استانداردها با استفاده از سيستم الفبائي طريقه شماره گذاري استانداردها از جمله مسائلي بود                  

اين صورت كه بعضي از     ه  ارد مي باشد ب   گر طريقه برخورد هر كشوري در ارتباط با زمان تهيه هر استاند            كـه بيان  

كـشورها بـدون در نظـر گـرفتن سيـستم خاصـي و فقـط بر حسب زمان تهيه استاندارد اقدام به شماره گذاري                         

اند كه اين بيشتر بيانگر مقطعي بودن اين استانداردها مي باشد يعني بر حست نياز زماني در مورد                   اسـتاندارد كرده  

ام شده و استاندارد مربوط به آن تهيه شده است اين روش امكان پيدا نمودن يـك مـسئله بخصوص تحقيقات انج    

نمايد زيرا تمام استانداردهاي مربوط به يك مسئله بخصوص در يك            شماره يك استاندارد مورد نظر را مشكل مي       

 اين هدر مواردي برخورد ب. جـا و تحـت يـك سـري شـماره كه بطور مسلسل آمده باشد گردآوري نشده است            

ترتيب بوده است كه مجموعه اي از مراكز مستقل از يكديگر در مورد مسائل اقدام به تهيه استاندارد نموده اند كه   

بعـدها تشكيالت مربوط به استاندارد ملي آن كشورها قسمتي و يا همه اين استانداردها را تحت عنوان استاندارد                   

 استاندارد   تمام مطالعات انجام شده با استفاده از كاتالوگ        ملـي پذيـرفته اند كه البته در اين موارد كار پيدا كردن            

 چند كشور و كاتالوگ دو مناسب ترين روش در اين زمينه كه در مورد كاتالوگ. ملي بسيار مشگل تر خواهد بود

صادق مي باشد استفاده از كميته هاي تخصصي در هر زمينه  EC كميـته اروپائي   وISO  موسـسه بـين المللـي    

 براي تهيه استانداردهاي يك زمينه تخصصي يك كميته مستقل تشكيل مي شود و              هت باين ترتيب ك   بخـصوص اس  

تمـام استانداردهاي مربوطه تحت نام كميته گردآوري مي شود لذا براي پيدا كردن مطلب مورد نظر مراجعه به نام                    

مودن شماره هر  استاندارد     كميـته هـا كافـي مـي باشد در اين مرحله مي توان از سيستم الفبائي براي مشخص ن                   

 .استفاده نمود 

براي طبقه بندي استانداردها در جدول  EC وISO   خصوص سيستم هاي مشتركبمطالعه استانداردهاي مختلف 

تانداردها در مورد علل فلسفي طرز برخورد با        اسمـورد نظـر عـالوه بـر نـشان دادن سـبك شماره گذاري  اين                  

را در اختيار قرار مي دهد باين صورت كه تهيه هر استاندارد از نظر اولويت               اسـتانداردها نيـز اطالعـات مفـيدي         

ارزشي و زماني بستگي به چند عامل دارد يكي مسئله نياز مقطعي جامعه و ديگري مسئله نياز دراز مدت و دائمي                     

جامعه دارد جامعـه و بـا الخـره بعـد اقتـصادي موضوع كه ايجاد حالت بهينه در مورد آن اثر زيادي در اقتصاد                 

بعـنوان مـثال اصـوال فلسفه ايجاد يك كميته مشترك اروپائي همگن نمودن استاندارد كشورهاي بازار مشترك از                   

ئين نامه بعنوان يك زبان مشترك بين مهندسين اروپائي         آطـريق تدوين يك آئين نامه مشترك بوده بصورتيكه اين           

مودن سازه هاي طراحي شده با استفاده از آئين نامه          عـضو بكـار گـرفته شود و حاصل اين اشتراك قابل رقابت ن             

 ايجاد يك ISO در مورد سازمان استاندارد بين المللي. فوق با سازه هاي طراحي شده بوسيله بقيه كشورها باشد 

اسـتاندارد بـين المللـي از آنجا ناشي مي شود كه پيشرفت علوم و افزايش ارتباطات علمي موجب وحدت مبناي                     
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داردهاي مخـتلف شـده است بطوريكه بجز در مورد مسائل خاص كشورها در بقيه موارد تفاوت        تـئوريك اسـتان   

لذا قرار دادن اين تفاهم در چار چوت يك آئين نامه بين المللي بسياري از . چندانـي بـين آنها موجود نمي باشد       

مي برد مخصوصا كه اين عدم هماهنگي هاي موجود در ارتباط با مسائل طراحي بين كشورهاي مختلف را از بين            

آئـين نامـه در برگيرنده مسائل عمومي طراحي است و در مورد مسائل خاص هر كشور تصميم گيري به مملكت                     

 . گرددي مربوطه و آئين نامه اختصاصي آن بر م

 يك توافقه  جامعيت بيشتري را دارا ست و ليكن از آنجا كه دستيابي بISO البته با اينكه فلسفه وجودي موسسه 

المللي  بخصوص در زمينه طراحي مشكل بوده و به زمان زيادي احتياج دارد لذا عملكرد اين موسسه تا كنون                     بين

 كميته اين موسسه كه     ٨بيـشتر مسائل مربوط به مشخصات فني را در بر گرفته است و در زمينه طراحي با وجود                   

ي،  الزم است كه حاصل كار آنها قابل دسترس         هنوز مدتي وقت   ،در ارتـباط بـا مسائل سازه اي فعاليت مي نمايند          

 ، كميته فوالد ،كميته اصول پايه براي طراحي سازه ها      : اين كميته ها عبارتند از كميته       . اسـتفاده و اسـتناد باشـد        

كميته پالستيك و كميته ساخت سازه ها       ،   بكميته چو ، كميته جوش كاري     ، » بتن مسلح و بتن تنيده     ،بتن  «كميته  

 . 

وش عمل باين صورت است كه در رابطه با تمام  انواع مختلف ساختمانها و مصالح در                 ر كميته اروپائي    در مورد 

 قوانين  ‐١كار آئي و دوام هشت آئين نامه را در نظر مي گيرد كه عبارتند از                ،مـورد مـسائل مـربوط بـه ايمنـي           

سازه هاي  ‐٤سازه هاي فوالدي     ‐٣سازه هاي بتني      ‐٢عمومـي مـشترك بـراي انـواع مختلف ساختمانها و مصالح             

 سازه هاي در    ‐٨ پي ها    ‐٧هاي ساخته شده از مصالح بنائي         سازه ‐٦ سازه هاي چوبي       ‐٥مختلط فوالدي و بتني       

براي نظر خواهي منتشر شده و نسخه       ٣؛٢؛١ از اين مجموعه نسخه اول آئين نامه هاي          ،مـناطق تحت اثر ارتعاشات    

ها  با در نظر گرفتن كشور هاي شركت كننده در تدوين اين آئين نامه            . اهد شد    نيز  بزودي منتشر خو     ٨اول شماره   

ها  انگليس و فرانسه كه در روند تهيه برخورد فعال داشته اند ؛استفاده از اين آئين نامه               ،  لمانآاز جملـه كشورهاي     

كه در شرايط فعلي مورد هاي مختلف را   ين آئين نامه  ببعـنوان آئيـين نامـه انتخابـي مي تواند مشكل ايجاد تفاهم              

 در اين مورد در نظر داشتن       ١٦لذا كميته   . استفاده بسياري از طراحان ايراني براي طراحي سازه هاست حل نمايد            

 . كند  مراتب را براي انتخاب آئين نامه پيشنهاد مي

مه منتخب جداول مورد    البـته كميته سازه در جهت انتخاب آئين نامه مناسب و براي اطمينان از بهينه بودن آئين نا                 

 استراليا و موسسه    ،هندوستان ،   كانادا،   آلمان ،انگليس،  نظـر خـود را در ارتباط با استانداردهاي كشورهاي آمريكا          

اي كشورهاي مختلف يعني جزوه   تهيه نموده است كه تحت عنوان فهرست استانداردهاي سازهISO بـين المللي  

ژاپن و   ،   شوروي ،   ر خود تهيه جداول مربوط به كشورهاي فرانسه       حاضـر بـه چـاپ رسانيده است و در ادامه كا           

ايتالـيا را هـم در نظر دارد كه بعد از تكميل مدارك مربوطه در اين باره اقدام كرده و حاصل را به عنوان قسمت                         

 .دوم جزوه حاضر منتشر خواهد كرد 
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ون جدول افراد متخصص در آن زمينه       كاربرد اين جداول باين صورت پيش بيني شده است كه در رابطه با هر ست              

تـشكيل يـك گروه را داده و بعد از بررسي هاي الزم آئين نامه مناسب در آن زمينه را انتخاب مي نمايند و بعداز       

افـزودن مطالـب الزم و تطبـيق بـا شـرايط اقليمي و مملكتي آئين نامه مورد نظر را به عنوان آئين نامه استاندارد                      

 . مشخص مي نمايند 

يد آنكه بذل توجه به اين جزوه و بررسي آن از طرف صاحب نظران  مقدمه اي براي يك همكاري دسته جمعي                      ام

 .از طرف تمام سازمانهاي ذيربط براي رسيدن بيك آئين نامه مشترك باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






























