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 اصالح مدارك فني 
 

 

 خواننده گرامي

بـا اسـتفاده از نظـر     س جمهـور و سـازمان بنـادر و دريـانوردي،    يريزي و نظارت راهبردي ريـ معاونت برنامه نظام فني امور

بـا  . انـد  جامعه مهندسي كشور عرضه نمـوده ده و آن را براي استفاده به سته مبادرت به تهيه اين نشريه كركارشناسان برج

 .هاي مفهومي، فني، ابهام، ايهام و اشكاالت موضوعي نيستفراوان، اين اثر مصون از ايرادهايي نظير غلط وجود تالش

 

ـورت   ،ور از اين شكال فني مراتب را به ص شاهده هرگونه ايراد و ا از شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت م

 :زير گزارش فرماييد

ع مورد نظر -1 شخص كنيد شماره بند و صفحه موضو  .را م

 .ايراد مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريد -2

گزيني ارسال نماييد -3  .در صورت امكان متن اصالح شده را براي جاي

شاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد -4  .ن

 
شـاپيش از  پي .نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقـدام مقتضـي را معمـول خواهنـد داشـت      مربوطهكارشناسان 

 .شود نظر جنابعالي قدرداني مي همكاري و دقت

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

تبه راي مكا ي ب شان  :ن
ي -1 م فن  :امور نظا

    .فني ت راهبردي رييس جمهور، امور نظامريزي و نظار ، معاونت برنامه33271شاه، مركز تلفن  علي تهران، ميدان بهارستان، خيابان صفي
                              

Email: info@nezamfanni.ir                               web: Nezamfanni.ir 

وردي-2 ان دري در و  ا ن بن زما ادر-سا ز بن جهي ت عه و  س تو ت  عاون در -م ا حل و بن سوا سي  د هن ره كل م دا  :ا
سازمان بنادر و دريانوردي،  ساختمانشهيدي، دكتر جعفر خيابان  بعد از چهارراه جهان كودك، حقاني،شهيد ونك، بزرگراه تهران، ميدان 

 .طبقه ششم، اداره كل مهندسي سواحل و بنادر
                              

Email: cped@pmo.ir                                          web: coastseng.pmo.ir 
 

mailto:info@nezamfanni.ir
mailto:cped@pmo.ir
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  پيشگفتار

، مطالعات تفصيلي، طراحي و اجراي سنجي، مطالعات پايه استفاده از ضوابط و معيارهاي فني در مراحل امكان
ها، ارتقاي كيفيت، تامين پايايي و عمر مفيد از اهميت ويژه  اي به لحاظ توجيه فني اقتصادي طرح هاي تملك سرمايه طرح

اي كشور، موضوع تصويب نامه شماره  هاي تملك دارايي سرمايه نظام فني و اجرايي طرح. برخوردار است

قانون  23نامه استانداردهاي اجرايي موضوع  ماده  هيأت محترم وزيران و آيين 20/4/1385هـ  مورخ 33497ت/42339
  . باشند ها مي كارگيري معيارها، استانداردها و ضوابط فني در مراحل مختلف طرح برنامه و بودجه ناظر بر به

ظف به تهيه و ابالغ ضوابط، قانون برنامه و بودجه، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي مو 23بنابر مفاد ماده 

هاي عمراني كشور است، ليكن با توجه به تنوع و گستردگي  ورد نياز طرحهاي فني و معيارهاي م نامه ، آيينمشخصات فني

گونه مدارك فني  هاي اجرايي طي ساليان اخير در تهيه و تدوين اين هاي عمراني و افزايش ظرفيت تخصصي دستگاه طرح
با عنوان  300نشريه شماره  لزوم بازنگريبر اين اساس و با اعالم . هاي اجرايي نيز استفاده شده است توانمندي دستگاهاز 
 ،عنوان دستگاه اجرايي مربوط و آمادگي سازمان بنادر و دريانوردي به» هاي دريايي ايران نامه طراحي بنادر و سازه آيين«

و دريانوردي به انجام  ربا مديريت و راهبري سازمان بناد يهاي ساحل براي طراحي سازه دستورالعمليدوين مجدد كار ت
  .رسيد
هاي تحت حاكميت  سازمان بنادر و دريانوردي در راستاي وظايف قانوني و حاكميتي خود در سواحل، بنادر و آبراه 

وانه مطالعات وساز دريايي و به پشت كشور مبني بر ساخت و توسعه و تجهيز بنادر كشور و نيز صدور هرگونه مجوز ساخت
سازي سواحل كشور، شبكه  و تحقيقات صورت پذيرفته در بخش مهندسي سواحل و بنادر ازجمله مطالعات پايش و شبيه

هاي  و به منظور ايجاد زمينه) ICZM(هاي دريايي و طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلي كشور  گيري مشخصه اندازه

ويژه طراحي ها و تاسيسات دريايي مطمئن و با دوام در سطح كشور الزم ديد تا نشريه  الزم براي طراحي و احداث سازه
  .عهده گرفت و در اين كار مديريت تهيه و تدوين را به هاي ساحلي تدوين شود  سازه

هاي فني دانشگاه تهران  با همكاري پرديس دانشكدهساحلي را  هاي طراحي سازه دستورالعملتدوين آن سازمان كار 

و اصالحات آن خواهي ادواري  نظر ، مراحلهايي از ديگر كارشناسان و مهندسان مشاور به انجام رساند و با تشكيل كميته
و تدوين متن نيز به لحاظ ساختاري در تنظيم ريزي و نظارت راهبردي  معاونت برنامه -امور نظام فني .صورت پذيرفت

  .اقدام نمودنهايي 
به منظور ايجاد هماهنگي و يكنواختي در معيارهاي طراحي، ساخت، نظارت و  هاي ساحلي طراحي سازه دستورالعمل 

هاي متناسب با  ها و فناوري و همچنين رعايت اصول، روش آن دستورالعمل،هاي موضوع  هو پروژ ي ساحليها اجراي سازه

عالوه بر استفاده از  و سعي شده است گرديدهگار با شرايط و مقتضيات كشور تهيه و تدوين تجهيزات كاربردي و ساز

هاي جديد استانداردها و ساير  ها و متون فني ارائه شده با ويرايش ، دستورالعمل300ات شماره بازخوردهاي دريافتي نشري

هاي ملي نيز هماهنگ شود و در مواردي كه ضوابط و معيارهاي ملي نظير موجود نبوده از استانداردهاي معتبر  نامه آيين



 

 ب
 

وجه به محدوديت دسترسي به متون اي تدوين شود كه بات گونه همچنين سعي شده نشريه به. المللي استفاده گردد بين
ها،  ها و به منظور بسط و توسعه فرهنگ دانش فني و انتقال آن به عوامل طراحي و اجرايي پروژه نامه استانداردها و آيين

  .كنندگان قرار گيرد االجرا تا حد امكان در اختيار استفاده ها و ضوابط فني الزم محتواي دستورالعمل
اي مستقل  بخش به شرح زير است كه هر يك موضوع نشريه 11هاي ساحلي مشتمل بر  سازه دستورالعمل طراحي

است كه با مسئوليت آقاي نامه  آيين هاي آن بخشمشتمل بر مستندات تدوين  641باشد و نشريه حاضر با شماره  مي

  .ها و اصول ناظر بر تدوين نشريات مزبور مي باشد دكتر خسرو برگي تهيه شده و حاوي ديدگاه
  630نشريه شماره ، موضوع مالحظات كلي :بخش اول
  631، موضوع نشريه شماره شرايط طراحي :بخش دوم
  632نشريه شماره ، موضوع مصالح :بخش سوم

  633نشريه شماره ، موضوع قطعات بتني پيش ساخته :بخش چهارم
   634نشريه شماره ، موضوع  ها پي :بخش پنجم
   635نشريه شماره ، موضوع هاهاي ناوبري و حوضچهكانال :بخش ششم
  636نشريه شماره ، موضوع تجهيزات محافظت بنادر :بخش هفتم
   637نشريه شماره ، موضوع )مهار(تاسيسات پهلوگيري  :بخش هشتم
  638نشريه شماره ، موضوع ساير تجهيزات بندر :بخش نهم
   639نشريه شماره ، موضوع هاي ويژهاسكله :بخش دهم

  640نشريه شماره ، موضوع هاي تفريحياسكله  :بخش يازدهم
  641هاي ساحلي، نشريه شماره  مستندات تدوين دستورالعمل طراحي سازه

اميد است وده و نم ابراز  از دانشگاه تهران مجري طرح -دكتر خسرو برگياين وسيله مراتب تشكر خود را از آقاي  به 
كشور  علمي و فناوري تاليعو ا پايدار موثر در راستاي توسعه گاميعنوان  هدر ايجاد اين اثر با ارزش ب گرفتهتالش صورت 

  .قرار بگيرد ان و سازندگانپيمانكار ،مهندسين مشاور ،مورد استفاده كليه متخصصين
   

  
  نظارت راهبرديمعاون 
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 مقدمه  -1

سازمان بنادر و دريانوردي جمهوري اسالمي ايران در راستاي ايفاي نقش متـولي بـودن در درياهـاي كشـور و تـامين      

شرح وظايف مبني بر صـدور مجـوز    نامه آييناز ماده سوم فصل دوم  22ملزومات انجام وظايف حاكميتي خود به ويژه بند 

را به عنوان يـك ضـرورت زيربنـايي مـورد      هاي ساحلي دستورالعمل طراحي سازهاحداث تاسيسات دريايي و بندري، تهيه 

اين سازمان، به عنوان ارگاني كه در ارتباط تنگاتنگ با جامعه مهندسين مشاور اين حوزه قرار گرفته . توجه قرار داده است

اي مجوز به اين بخش را نيـز در اختيـار دارد، بـا توجـه بـه اقـدامات قبلـي و نظـر بـه عـدم وجـود يـك             و مسئوليت اعط

 .را در دستور كار قرار داد دستورالعمليتهيه و تدوين چنين  1387روز، در زمستان  االجرا و به الزم دستورالعمل

هـدف سـازمان بنـادر و دريـانوردي بـا      بدان معني است كه  ساحلي هاي طراحي سازهشايان ذكر است اطالق اصطالح 

ي طراحـي در قالـب يـك    هـا  توجه به رسالت خود و با الهام گرفتن از عنوان سازمان، تهيه و تدوين ضوابط و دستورالعمل

ي بندري و تجهيـزات آنهـا بـوده اسـت كـه البتـه چـون        ها و موارد مرتبط با مجتمع ها واحد و در كليه زمينه  دستورالعمل

 ساحليهاي شوند لذا در گام نخست و در چارچوب مرحله اول، سازههاي متعددي تشكيل ميري از بخشهاي بند مجتمع

 .باشد ميبنادر و تجهيزات مرتبط با آنها در قالب اين مجموعه، مدنظر 

 العمل طراحيرروح حاكم بر يك دستو -2

يارهـاي سـاده و عملـي در قالـب تعـدادي      ارائه معه عبارت است از ي طراحي ابنيها دستورالعملمعموال روح حاكم بر 

ضابطه و دستورالعمل كه در عين سادگي و كارآمد بودن، با داشتن پشتوانه علمي و تجربه كافي، بتواند يك دامنـه ايمنـي   

بـه عبـارت ديگـر هـدف اصـلي يـك       . وارده مختلف، فـراهم سـازد   بيني و مجاز براي رفتار ابنيه تحت نيروهاي شقابل پي

 :باشد مياحي به شرح زير طر دستورالعمل

هاي كلـي و جزئـي و    گذاري استاي از سي مجموعه در يك چارچوب منطقي و با توجه به حاشيه ايمني مناسب و الزم،

و خطوط كلي حركت براي طراح را فراهم سازد، به نحوي كه طرح مطمئن و قابل اعتماد باشد و طراح بـدون   ها راهنمايي

برخورد با تعداد زيادي پارامتر و تنها با در نظر گرفتن چند متغير عمده و تاثيرگذار، تا حد قابل قبولي از دقت و در سـطح  

 .باشد دستورالعملر حوزه كاربرد مناسبي از ايمني، قادر به طرح يك سازه تعريف شده د

طراحي است ولي با ايـن حـال و    دستورالعملهاي مطرح در تدوين يك  ترين ويژگي از مهم چه سادگي كاربرد يكياگر
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البته توجه به اين موضـوع نيـز ضـروري اسـت كـه چنانچـه       . در هيچ موردي نبايد ايمني فداي اين سادگي كاربردي شود

تواند منجر بـه  كاري بيش از حد نيز مي در عوض محافظه شود، دستورالعمل ميعث ضعف يك آوردن سطح ايمني با ايينپ

، دسـتورالعمل بـديهي اسـت اطـالع از سـاختار و فلسـفه يـك       . از لحاظ اقتصادي شود دستورالعملناپذيري ضوابط  هتوجي

ساده آن، باعث اسـتفاده بهتـر از   و نقاط قوت آن و مسائل موجود در پشت دستورات به ظاهر  ها محدوده كاربرد آن، ضعف

 .شود ميمورد نظر  دستورالعمل

 طراحي ابنيه دستورالعملساختار كلي يك  -3

طراحي چه در متن اصـلي   دستورالعمل، بطور كلي هر دستورالعملدر راستاي كاربرد مؤثرتر و تفهيم بهتر مطالب يك 

، بايد به روشني و شـفاف، اهـداف، مبـاني،    ورالعملدستي پيوست آن و همينطور در بخش تفسير ها خود و چه در قسمت

ت در اين ميان موارد مرتبط به اهداف و محدوده كـاربرد از اهميـ  . ي خود را بيان كندها محدوده كاربرد و ديگر محدوديت

 .باشند ميي برخوردار ا العاده فوق

 :وجود دارد كه عبارتند از ساحليي ها سه بخش اصلي در طراحي سازه

 بارگذاريبخش  -1

 بخش بررسي رفتار سازه -2

 هاي تحليل بخش مربوط به روش -3

الذكر دقيقا بايـد مشـخص باشـد و اصـوال عـدم اطـالع از        از سه بخش فوق در مورد هر يك دستورالعملمعيارهاي هر 

صـورت  بينـي نشـده در طراحـي كـه بـه      شتواند منجر به عواقب پـي  دستورالعمل ميي هر ها محدوده كاربرد و محدوديت

گيرانه، صورت پذيرفتـه   ا سختپيشرفته و ي دستورالعملكوركورانه انجام گرفته، بشود، هر چند اين طراحي بر مبناي يك 

 .باشد

بـه   طراحـي، قبـل از هـر چيـز بسـتگي      دسـتورالعمل صحت معيارهاي لحاظ شده در هر يك از سه بخش اصلي يـك  

اصلي يعني  هاي دريايي و وجود سه فاز محيطييت ابنيه فني در محيطتوجه به ماهشده دارد كه با گرفته فرضيات درنظر

خطـي اسـت كـه در    آب، سازه و خاك، معموال تعداد اين فرضيات قابل توجه و اندركنش اين سه فاز كامال پيچيده و غيـر 

ده مـورد هـدف،   هاي ساهاي مورد انتظار براي حصول ضوابط طراحي در قالب دستورالعملعمل بر دشواري صحت ارزيابي
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دريايي معتبـر در جهـان موجـود     نامه و دستورالعمل آيينامروزه با توجه به موضوع اخير، تعداد بسيار محدودي . افزايدمي

اند بطور نسبي بر مشـكالت پـيش   هزينه ميداني و آزمايشگاهي توانستههاي پيشرفته و البته پراست كه با استفاده از روش

 .ارائه دهندي مرتبط را هاملرو فائق آمده و دستورالع

 هاي ساحلي طراحي سازه دستورالعململزومات اصلي يك  -4

كه داراي طول زياد ساحلي  هاي ساحلي طراحي سازهمعتبر  دستورالعملشرايط جغرافيايي و اقليمي كشورهاي داراي 

ساحلي خود، همواره توجـه خاصـي بـه     باشد، باعث شده تا با توجه به نيازهاي ميهاي آرام و اطلس هاي اقيانوسدر كرانه

يي در قالـب ضـوابط   هـا  امور فني بنادر و حفاظت سواحل داشته باشند كه با توجه به قدمت دريانوردي آنهـا دسـتورالعمل  

فني تهيه و در طول تاريخ متناسب با شرايط صنعتي ارائه شده و بديهي است با پيشرفت علم در مراحـل زمـاني مختلـف،    

چنانچـه  . اند روز شده به نيز متاثر از نتايج تحقيقات گسترده ميداني و آزمايشگاهي و البته گران قيمت، ها اين دستورالعمل

به خصوص طي دو دهه اخير توجه شود مالحظه خواهد شد كـه تعـداد قابـل    ها  دستورالعملبه جزئيات روند تكاملي اين 

طراحي بنـادر  ي كامال تخصصي مربوط به ها در زمينههاي متعدد كارشناسي  نظر و متخصص در قالب گروه توجهي صاحب

گيري از تجهيزات و امكانات بسيار پيشرفته آزمايشگاهي و ميداني و همينطور تمهيدات قابـل   هاي ساحلي و با بهره و سازه

پژوهشـي و  صـورت گزارشـات و مقـاالت    اند كه نتايج تحقيقات آنها به ن امر بودهافزاري، درگير اي و سخت افزاري نرمتوجه 

تخصصي در صدها كنفرانس و كارگاه آموزشي ارائه و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و در نهايت پس از حصول اطمينان 

 دسـتورالعمل ي فني در يك مجموعـه  ها كار گرفته شده، نتايج كار در قالب ضوابط و دستورالعمل هاز صحت مباني علمي ب

است مقوله اخير، يعني كسب اطمينان از درستي نتايج بدست آمده و تطبيـق آنهـا   ذكر  شايان. افته استتدوين و انتشار ي

محسـوب  هـاي سـاحلي    دسـتورالعمل طراحـي سـازه   ترين مراحل تدوين يك  دهترين و پيچي با شرايط واقعي از جمله مهم

بنـابراين  . باشد ميمتنوع گردد زيرا عوامل و پارامترهاي دخيل در هر يك از ضوابط فني استخراج شده، بسيار متعدد و  مي

 هـاي سـاحلي   طراحي سـازه ويژه در زمينه  هكامل ب دستورالعملريزي مناسب براي تحقق فرآيند تهيه و تدوين يك  برنامه

كارگيري نيروي انساني متخصص و امكانات و تجهيزات فني و البته منابع مـالي   همستلزم سرمايه گذاري عظيم در زمينه ب

يك نگاه اجمالي به شرايط امروز كشور از زاويه نيازهاي تخصصي براي نيل به . باشد مين طوالني قابل توجه طي مدت زما

، حكايـت از توجـه و فعاليـت آغـازين بـراي تحقـق مسـاله دارد ولـي         هاي ساحلي دستورالعمل طراحي سازههدف تدوين 
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 .باشد ميصود صورت كالسيك جهت رسيدن به مقمحدوديت زماني، مانع از ادامه روند كنوني به

ي مختلف بندري از طرف ديگـر، لـزوم وجـود يـك مرجـع      ها گستردگي سواحل دريايي از يك طرف و نياز به مجتمع

را در حـداقل زمـان ممكـن     سـاحلي هـاي  ي الزم براي طرح و اجراي انواع سازهها معتبر فني حاوي ضوابط و دستورالعمل

معتبـر و بـا كيفيـت     دسـتورالعمل با يك نگرش منطقي به نياز مورد اشاره در خصوص دسترسي به يك . سازد ميضروري 

عنوان مبنا بـا حـداكثر تطبيـق    موجود و معتبر ديگر به دستورالعملحلي جز انتخاب يك مناسب در زمان بسيار كوتاه، راه

 .گذارد ميبه شرايط مهندسي ايران باقي ن

 مبنا دستورالعملتخاب يك مباني و ضرورت ان -5

مهندسـي، مسـاله انسـجام و همـاهنگي      دسـتورالعمل ي مـورد نظـر در تـدوين هـر     ها اصوال يكي از مهمترين شاخص

صورت ي گوناگون و متنوع بهها داراي بخش دستورالعملاهميت اين موضوع در حالتي كه . باشد ميهاي مختلف آن  بخش

ري ارتباط منطقي بين مباحث مختلف فني از يك طرف و ضرورت ايجـاد موازنـه   برقرا. گردد ميگسترده باشد، دو چندان 

تكنيكي بين اين مباحث از طرف ديگر، از داليل اصلي و فلسفه وجودي انسجام مورد اشاره در هر گزارش و مجموعه فنـي  

انسـجام مطلـوب در يـك    توان دريافت كه براي نيل به يـك   ميبنابراين . رود ميمهندسي به شمار  دستورالعملنظير يك 

ي مختلـف آن از يـك نگـرش مهندسـي منفـرد برخـوردار بـود و بهـره گيـري از          هـا  ، بايد در تدوين قسـمت دستورالعمل

بـديهي اسـت چنانچـه يـك     . بشود دستورالعملتواند منتهي به يك انسجام مناسب در كالن يك  ميي متفاوت نها ديدگاه

ان فن در يك موضوع خاص و در قالب يـك كـار گـروه فنـي از ابتـدا تـا       نظر گروه ويژه كارشناس خبره متشكل از صاحب

توان انتظـار  عهده داشته باشند، در نهايت ميرمهندسي را ب دستورالعملانتهاي تهيه و تدوين مباني و جزئيات اجرائي يك 

باشـد و در غيـر اينصـورت، يعنـي انتخـاب مباحـث        دستورالعملجاي داشت كه نتيجه پاياني داراي انسجام الزم در جاي

توانـد شـكل گيـري يـك      ميالمللي، در انتها ن ني مختلف موجود و حتي معتبر بيها دستورالعملگوناگون فني از مجموعه 

ي خـاص  هـا  هاي متفاوت، با نگـرش دستورالعملي مختلف منتخب از ها مجموعه منسجم فني را تضمين نمايد زيرا بخش

باشند و به محض كنار هم گذاشتن اين مباحث اند و در قالب مجموعه خود داراي انسجام الزم مي ه شدهد تهيگروه خوكار

. فنـي مطلـوب، حاصـل نخواهـد شـد      دسـتورالعمل نگي بين آنها نمود پيدا كرده و ثمره نهايي يعني يـك  اههممختلف، نا

، همانـا  دسـتورالعمل سجام بـين مباحـث مختلـف يـك     شود كه مهمترين مشخصه قابل انتظار از وجود انمجددا تاكيد مي
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 در عمـل،  دسـتورالعمل منظور از اين موازنه فني آن است كه نتايج كـاربرد ضـوابط   . باشدبرقراري موازنه فني بين آنها مي

در ايـن  . كاري و سخت گيري بيش از حد و يا بـرعكس، سـاده انگـاري غيـر معمـول در طراحـي نشـود        منجر به محافظه

كنندگان آن اسـت   نمهندسي كه محصول طرز نگرش تدوي دستورالعملتوجه شود كه اصوال مباني ضوابط يك چارچوب، 

اقتصادي قلمـداد شـود و همينطـور نبايـد طـوري      رنبايد آن چنان محافظه كارانه باشد كه نتيجه طراحي حاصل از آن غي

د كه در ايـن بـين برقـراري يـك ارتبـاط مناسـب       شو ميبنابراين مالحظه . طراحي شود كه از ايمني الزم برخوردار نباشد

در نهايت بايد منجر به ارائه يك محصول بهينـه گـردد و ايـن امـر      دستورالعملمهندسي بين ضوابط مختلف طراحي يك 

گيـري   در گذشته در خصوص بهره تجارب و سوابق عيني. استفاده شود دستورالعملشود مگر آنكه فقط از يك  ميمحقق ن

ي متفاوت براي طراحي يك مساله، بيانگر نتايج نامطلوب در زمينـه اقتصـاد   ها دستورالعملمباحث مختلف از كوركورانه از 

باشد و معموال ايجاد توازن فني بين ضـوابط   ميطرح يا ايمن نبودن آن بوده است كه هر دو حالت از نظر مهندسي مردود 

حان نبوده و تحقق آن در عمل و از نظـر مهندسـي تقريبـا    ي متفاوت در توان طراها دستورالعملمختلف استخراج شده از 

  .ممكن استرغي

 هاي ساحلي طراحي سازه دستورالعملتاثير پارامتر زمان در تهيه  -6

مهندسي خوب و قابل قبول،  يك فرآيند طوالني مـدت بـوده و    دستورالعملدر حالت متعارف روند تهيه و تدوين يك 

ي مختلف فني معتبر در زمينه مهندسـي در جهـان مـورد ارزيـابي قـرار گيـرد،       ها ملدستورالعچنانچه مدت زمان تدوين 

بررسي مباني تـاثير گـذار بـر مسـاله طراحـي ابنيـه فنـي و        . باشد ميمالحظه خواهد شد كه اين زمان معموال قابل توجه 

ارزيابي كليه جوانب امر اعم از بارگذاري و تجزيه و تحليل رفتار آنها در تدوين ضوابط موردنظر، بسيار ضـروري و اجبـاري   

بـديهي  . داشته باشـد  تواند در نتيجه گيري مطلوب، اثر سوء مياست زيرا عدم توجه كافي به هر يك از متغيرهاي اثرگذار 

ي مكاني آنهـا از حالـت معمـول يعنـي ابنيـه سـاختماني در خشـكي        ها است در اين ميان هر چه ابنيه مورد نظر و محيط

سـازي   شفاف در اين راستا و براي. شود ميمتفاوت باشند، بر پيچيدگي عوامل تاثيرگذار و بالطبع بر زمان مورد نظر افزوده 

ي محيطـي بـراي   هـا  ي متعدد ميداني و آزمايشگاهي و همينطور اندازه گيريها زوم انجام آزمايشمتعارف، لررفتار ابنيه غي

باشـند زيـرا    مـي از جايگاه ويژه اي برخـوردار   هاي ساحلي طراحي سازهدر اين ميان . تعيين بارگذاري، ضروري خواهد بود

ا، خاك و بستر دريا و سازه در كنار هـم و بـا   وجود سه مولفه اصلي تاثيرگذار محيطي و كامال متفاوت و شاخص يعني دري
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اندركنش متقابل داراي نقش مهمي در ارزيابي رفتاري ابنيه ساحلي و دور از ساحل، خواهند بود كه بر پيچيـدگي مسـاله   

شايد به همـين دليـل باشـد كـه معمـوال تعـداد       . شود مياي افزوده از نقطه نظر تدوين ضوابط طراحي بطور قابل مالحظه

ي مهندسـي عمـران بسـيار    هـا  در جهان نسبت به ساير زمينه هاي ساحلي طراحي سازهي معتبر مربوط به ها رالعملدستو

دسـتورالعمل طراحـي   زمان طوالني الزم براي ارزيابي مطلوب كليه پارامترهاي مؤثر براي تدوين . باشد مياندك و محدود 

ي پيچيده از طرف ديگر، معموال مجريـان و متوليـان   ها رزيابيهاي سرسام آور اين ااز يك طرف و هزينه هاي ساحلي سازه

 .نمايند ميي معتبر موجود ها دستورالعملذيربط دريايي در اكثر كشورها را متقاعد به كاربرد 

ي بنـدري بـزرگ و كوچـك در    هـا  گستردگي طول سواحل دريايي ايران و نتايج آمايش سرزميني براي ايجاد مجتمـع 

در  هاي ساحلي طراحي سازهي، نفتي و شيالت باعث شده كه طي دو دهه اخير توجه و عنايت به ي مختلف صنعتها زمينه

در ايـن ميـان، جـوان و    . انب متخصصان فني دو چندان بشـود ران نظام و به دنبال آن از جكشور از جانب مسئوالن و مدي

توان فني در زمينه طراحي و اجـراي   ي چشمگيرها در كشور، عليرغم پيشرفت هاي ساحلي طراحي سازهنوپا بودن صنعت 

از تكنيـك   هـاي سـاحلي   طراحـي سـازه    دسـتورالعمل سازد كه براي تدوين  ميابنيه فني طي چند سال گذشته، ضروري 

جاي صرف وقت زياد و هزينه گزاف براي تجهيـزات آزمايشـگاهي و ميـداني الزم بـراي بررسـي       هيعني ب. بر بهره گيردانمي

البته تطبيق اين ضوابط بـا  . ي معتبر موجود استفاده شودها  دستورالعملاري ابنيه دريايي، از ضوابط مباني بارگذاري و رفت

تواند در بهـره گيـري مناسـب از ايـن ضـوابط       ميشرايط فرهنگ مهندسي و حتي محيطي ايران در موارد لزوم و ضروري 

مهندسـي عمـران در كشـور سـابقه      نامـه  آيـين  شايان ذكر است چنين امري قبال در تدوين چند. كمك شاياني ارائه دهد

بـتن ايـران اشـاره نمـود كـه       نامه آيينها در برابر زلزله و همينطور طراحي مقاوم ساختمان نامه آيينتوان به  ميداشته كه 

طراحـي  تر آنها از نظر پايه علمي در جامعه مهندسي و تعداد بيشتر كارشناس و صاحبنظر نسبت به  عليرغم قدمت طوالني

 .اند بهره جسته، از همين روش هاي ساحلي سازه

 نامه مبناهاي مختلف دريايي و انتخاب آييننامهبررسي اجمالي آيين -7

چنانچه مفاهيم مطالب قبلي به درستي ارزيابي و درك شوند، مالحظه خواهد شد كه بـا توجـه بـه شـرايط حاضـر در      

طراحـي  هاي بندري مورد نياز كشور و اصـوال مـوارد مـرتبط بـا     مجتمعهاي دريايي در قالب مساله طراحي و اجراي سازه

مدت با فرآيندي سريع به هدف مورد نظر كه داشتن يك مجموعـه منسـجم از ضـوابط     وتاهبايد در كمي هاي ساحلي سازه
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عنوان مفـاهيم  ه بهدر اين راستا و با توجه به الزامات فني ذكر شد. باشد، رسيدهاي دريايي و تجهيزات آن ميطراحي سازه

و در نهايـت   هـاي سـاحلي   طراحـي سـازه  نامه معتبر موجـود در زمينـه   آيين، راهي جز بررسي چند  دستورالعملپايه يك 

البته مجـددا قابـل   . ايران باقي نمانده است هاي ساحلي طراحي سازهنامه آيينعنوان چارچوب اصلي انتخاب يكي از آنها به

ين حالتهايي و در حقيقت با توجه به تمام جوانب امر بهترين روش در نيل به هدف بـوده و  ذكر است كه اين شيوه در چن

-مدت ميمدت و بلند انهاي ميريزيالبته بديهي است در برنامه. انددر اكثر كشورهاي دنيا نيز از همين روش بهره جسته

هـاي ديگـري را    روش يير روش و اصـالح آن، اي كشور نسبت به تغتوان در صورت لزوم و متناسب با شرايط فني و توسعه

 .نيز مورد نظر قرار داد

در  هـاي سـاحلي   طراحـي سـازه   معتبر در زمينـه   دستورالعملو نامه آيينكه قبال ذكر گرديد، امروزه چند  همانطوري

نگلـيس، آلمـان و   ميان جوامع فني دنيا مطرح و مورد استفاده هستند كه در اين ميان موارد مربوط به كشورهاي آمريكا، ا

شـود  در ادامه تالش مـي . شوندژاپن با توجه به تاريخچه و سوابق تجربي آنها در صنايع دريايي بيشتر مورد توجه واقع مي

مناسب و در چارچوب اهداف طـرح    دستورالعملصورت خالصه، رئوس عوامل تاثيرگذار در فرآيند بررسي و انتخاب يك به

 .رسيد بندي جمعتشريح نموده و به  سازمان بنادر و دريانوردي را

 هاي دريايي آمريكانامهآيين -7-1

هـاي چشـمگير   در ميان كشورهاي مطرح براي كارهاي مهندسي دريا، بديهي است كشور آمريكا با توجه بـه پيشـرفت  

اهي مـرتبط بـا   هـاي ميـداني و آزمايشـگ   ويژه آزمايش ههاي تحقيقاتي بهاي كالن در زمينهگذاريخود و همينطور سرمايه

يـا  نامـه  آيـين ولي چنانچه بـه موضـوع از ديـد    . توان اين مساله را انكار نمودمهندسي دريا، در راس قرار دارد و اصوال نمي

منسجم مورد نياز نگرش شود و در يك نگاه به وضعيت معمول در اين خصوص توجه گردد، مالحظه خواهـد    دستورالعمل

در قالب يك مجموعه منسـجم منفـرد در     دستورالعمليا نامه آيينشد كه مشابه خيلي از موارد فني ديگر اين كشور، يك 

 .وجود ندارد هاي ساحلي طراحي سازه زمينه

شود زيرا ساختار امور فني در اين كشور با توجـه بـه   منزله نقطه ضعف علمي و فني مطرح نميبديهي است اين امر به 

زند كـه معمـوال مسـائل مـرتبط بـا ضـوابط طراحـي        ها مركز علمي مختلف و متنوع شرايطي را در عمل رقم ميوجود ده

هاي طراحي خـود آنهـا   و براي گروهگردد صورت جداگانه تهيه و عرضه ميشده ولي به  صورت كامال تخصصي و تفكيك هب
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انـد و  آيد چون آنها براي استفاده در چنين حالتي تربيت و آمـوزش ديـده  در آمريكا به هيچ وجه مشكل خاصي پديد نمي

براي مثال در مـورد طراحـي   . ممكن مشابه ساير كشورها با اين وضعيت را ندارندرهاي پيچيده و حتي غينيازي به تطبيق

نظير است و تقريبا تمام كشورهاي كه در دنيا بي) API(باشند داراي يك مجموعه ارزشمند از ضوابط مي هاي درياييسكو

باشند فردي ميبهيا در زمينه مهندسي سواحل و حفاظت سواحل داراي دستورالعمل منحصر. كنندديگر از آن استفاده مي

)CEM (گيـرد بـرداري قـرار مـي   صورت گسترده مورد بهرهه، بهكه اتفاقا آن هم در ساير كشورها حتي كشورهاي پيشرفت .

اي منسجم از مقررات و ضـوابط طراحـي بـراي    حال اگر مجددا به هدف و نياز خود توجه نماييم كه عبارت بود از مجموعه

ود در هـا دسـتورالعمل موجـ   يابيم كه به احتمال بسيار زياد شـايد نتـوان در ميـان ده   هاي دريايي و تجهيزات، در ميسازه

هـا  بايـد ده حداقل چنانچه اين امر بخواهد مهيا شود، به احتمال زياد مـي . آمريكا، به خواسته خود دسترسي داشته باشيم

هاي تفكيكي و جداگانه آنها انجام شود كه در شرايط فعلي بـه هـيچ   هاي حاكم بر هر يك از بخشاقدام تطبيقي در فلسفه

ي آمريكايي در زمينه دريايي در ايـران  ها دستورالعملو  هانامهآيينسابقه استفاده از چنانچه بر . عنوان منطقي نخواهد بود

ها در چارچوب طراحي يك مورد خاص نظير سكو يا سازه حفـاظتي بـوده و   گردد كه اين استفادهمروري شود مالحظه مي

 .كرده استهاي بندري صدق نميدر قالب يك پروژه كلي مشابه مجتمع

اروپايي وجود دارد در مقوله اقتصادي است بـه ايـن معنـي     ويژه بههاي آمريكايي و كه ميان دستورالعملتمايز ديگري 

تمايـل  ) در كـالن (تر هستند و با توجه به وضع اقتصـادي بهتـر خـود    دلبازو دست ها در چنين موارديكه اصوال آمريكايي

ا توجه به شرايط اقتصادي خود حالت وسـواس و موشـكافانه   ها معموال بكه اروپاييدارند سريع به نتيجه برسند در صورتي

هـاي  موضوع قابل ذكر ديگر در مورد ضوابط مجموعـه . دارند كه اين امر در مقررات فني نيز اثر خود را باقي گذاشته است

امي در حقيقت آنهـا تمـ  . مربوط به قدمت اين موضوعات در آن كشور است هاي ساحلي طراحي سازهطراحي آمريكا براي 

اند و احتماال امروزه براي شرايط خاص و در ابعاد كوچك به ايـن مـوارد   بنادر خود را متناسب با نيازهاي وقت، قبال ساخته

هاي ترميم و نگهـداري و البتـه ارتقـاي بنـادر     خورند و در عوض با عنايت به اين موضوع، مسائل آنها بيشتر در زمينهميبر

بنابراين با توجه به مطالب اخيـر و در شـرايط   . باشدها ميجرثقيل ويژه بهها و تجهيزات فعلي متناسب با نسل جديد شناور

منسـجم    دسـتورالعمل و  نامـه آيـين هاي متنوع و مختلف و البته پراكنده آمريكايي يـك  نامهآيينتوان در ميان فعلي نمي

يـك  . عنـوان چـارچوب انتخـاب نمـود    ن و بـه را گلچي هاي ساحلي طراحي سازه متناسب با نيازهاي فعلي كشور در زمينه

هاي ابنيه دريايي توسط مهندسين مشاور ايرانـي، مبـين   بررسي اجمالي در مدت تقريبا بيست سال اخير در ميان طراحي
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باشـد البتـه در مـورد    هـا مـي  طراحـي اسـكله   ويـژه  به هاي ساحلي سازههاي آمريكايي در طراحي  نامه آيينعدم بكارگيري 

هـاي حفـاظتي سـواحل    ها چنين نيست و در اين مورد به دليل كارآيي خـوب دسـتورالعمل سـازه   شكنوجطراحي فقط م

 .تواند ساير مشكالت مورد اشاره را رفع نمايدآمريكا از آن به وفور استفاده شده است ولي اين يك مورد نمي

 نامه دريايي انگليسآيين -7-2

اي  شـور مقـررات و ضـوابط گسـترده    طبيعي است كه انتظار رود اين ك با توجه به قدمت دريانوردي در كشور انگليس،

و البتـه بـا    BSهاي آن تحت عنوان نامهآيينباشد و همانند ساير براي مهندسي دريا داشته باشد كه در واقع چنين نيز مي

م تحـت عنـوان   البته عمال يـك مجموعـه كامـل و منسـج    . هاي كدينگ متفاوت تهيه و تدوين شده استعناوين و شماره

شامل كليه موضوعات مرتبط با محـيط دريـا وجـود نـدارد ولـي چنـد بخـش بـزرگ از          هاي ساحلي سازهضوابط طراحي 

بـودن   است و اين مساله يعني چند بخش بودن عناوين و جـدا  هاي ساحلي طراحي سازهاستاندارد اين كشور در خصوص 

وري نمايد كه البتـه  مشكالت بهره كشور دچارز آنها را در خارج از اينكننده ا تواند استفادهبرخي موضوعات از يكديگر مي

تـوان اذعـان نمـود كـه ضـوابط طراحـي       نظـر فنـي مـي   اما از نقطه. هر حال وجود دارده يك مشكل غير فني است ولي ب

هـاي خـاص    اي ويژگـي مهندسي درياي انگليس از كيفيت باال و اعتبار خوبي برخوردار است كه البته مانند ساير امـور، دار 

شـوند كـه    مـي براي مثال در برخي موضوعات آنقدر وارد جزئيات كه برخا پيچيده نيـز هسـتند،   . باشدها مينوع انگليسي

مهار شـناورها و   نمايد مانند بحث نيرويدار مي را خدشه  دستورالعملتوان گفت كه اصل فلسفه ساده بودن يك  ميتقريبا 

كننده را دچار سردرگمي نمايد و دقيقا مباحث پيچيـده  استفاده است ممكن عمل در ها كهسكلها) فندر(گير ضربه طراحي

كـه همـين   در صـورتي . گيـرد بايد داشـته باشـد، مـي     دستورالعملعلمي آكادميك جاي مطالب كاربردي ساده را كه يك 

 .ده و البته صحيح تدوين و بيان شده استصورت كامال كاربردي و ساهاي معتبر به دستورالعملموضوع و مورد در اكثر 

نامه انگليس قلمداد نشود آيينها، نه تنها ضعف تواند به زعم خيليگذشته از اشكاالت مورد اشاره در فوق كه شايد مي

جـاي مقـررات آن   نامه دريايي انگليس، ضعف حاكم بر جايآيينو بلكه نقطه قوت آن به حساب آيد، اما بزرگترين مشكل 

باشد ولي براي ساز نميخيز نبودن اين كشور چندان براي خود آنها مسالهخصوص زلزله است كه البته با توجه به زلزلهدر 

مسـاله  . ايران كه تمام سواحل آن مستعد وقوع زلزله است، حتما مشكل آفرين خواهد بود ويژه بهاستفاده در ساير كشورها 

شـود و  بيعي و يكي از حالتهاي بارگذاري ابنيه و تجهيزات دريـايي مطـرح مـي   نامه در حد يك پديده طآيينزلزله در اين 
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خيز ايران، اين حالت بارگـذاري، بـدون ترديـد و هميشـه حـاكم بـر اصـول        كه در سواحل زلزلهپذيرد در صورتيپايان مي

نامـه دريـايي كشـور    آيـين  نامه و همينطـور آييندرك اين موضوع براي افرادي كه عمال با اين . طراحي بوده و خواهد بود

 .باشدخيزي مانند ژاپن كار كرده باشند، كامال ملموس و روشن ميزلزله

 نامه انگليس، آن است كـه دو مقولـه بسـيار مهـم بـراي طراحـي      آييناز نكات قابل ذكر ديگر درباره ساختار و كاربري 

صـورت  هاي بارگذاري، بهعنوان يكي از پديدهواج بههاي دريايي يعني ويژگيهاي مصالح مصرفي و ارائه مباني آماري ام سازه

تواند كاربر را دچار سردرگمي صورت تقريبا پراكنده است كه اين امر ميمنسجم در بخش طراحي دريايي وجود ندارد و به

ه قـرار باشـد   چنانچ ويژه بهنامه خواهد بود، آييننمايد و فراموش نشود كه داشتن انسجام در اين موارد از مزاياي مهم يك 

را در  BSالبته شايد بتوان مطالب پراكنده يـك مجموعـه بسـيار بـزرگ ماننـد      . در يك كشور ديگر مورد استناد واقع شود

كنار هم قرار داد ولي نكاتي كه در خصوص منسجم بودن يك مجموعه تخصصـي وجـود دارد، عمـال بـه درسـتي محقـق       

 .نخواهد شد

توانـد  سـري ضـوابط نمـي   ي معتبر مهندسي بر اين امر واقف اند كه ارائه خشـك يـك  هانامهآيينكنندگان امروزه تهيه

سـازي آنهـا و   كنندگان حقيقي از آن مجموعه باشد و لذا مطالب اضافي در مورد مباني ضـوابط و شـفاف  گشاي استفادهراه

طي چند سـال اخيـر، ايـن امـر بـا       كنند كهنامه اضافه ميآيينو نكات فني به  هاسيررا در قالب تف ارائه جزئيات كاربردي

باشـد  نامه دريايي انگليس داراي چنين ويژگي نميآيينولي متاسفانه . كنندگان روبرو شده استاستقبال گسترده استفاده

عنوان يـك  ر حال اين مساله در شرايط حاضر و بهه نمايد كه بهو صرفا به ارائه مجموعه ضوابط با مسائل طراحي اكتفا مي

نامه انگليس گذشـت  آيينالبته نبايد از يكي از مزاياي خوب . تواند نكته مثبت تلقي شودمبنا براي ايران نمي  ملدستورالع

تواند نقش به سزايي ايفـا نمايـد و ايـن    هاي اجرائي يك پروژه ميو آن ارائه برخي جزئيات طراحي است كه در تهيه نقشه

 .باشدخصوص مهندسان جوان كه داراي تجربه كم هستند، مي هجزئيات همواره مورد توجه بسياري از مهندسان ب

از مطـرح بـودن    مشـاور دريـايي در ايـران حـاكي     هاي مورد استفاده مهندسـان  دستورالعملكلي در مورد  يك ارزيابي

انـدك بـوده   باشد ولي استفاده از آن به داليل ذكر شده، بسـيار محـدود و   انگليس در ميان مهندسان مي نامه درياييآيين

 .است
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 2002ژاپن  هاي ساحلي طراحي سازهنامه آيين -7-3

هاي انجام شده در ميان مهندسين مشاور دريايي كشور كه در انتهاي پاراگراف قبلي نيـز بـه آن   براساس نتايج ارزيابي

هـاي دريـايي و   طراحـان سـازه  نامه دريايي براي كاربرد آيينترين توان بطور نسبي اذعان نمود كه پر استناداشاره شد، مي

ز البته در ادامـه مالحظـه خواهـد شـد كـه ايـن تجربـه چنـدان نيـ         . نامه ژاپن استآيين، هاي ساحلي طراحي سازهاصوال 

خيز بودن سواحل ژاپن و ايران اسـت  شايد بتوان گفت كه مهمترين عامل در مساله اخير همانا زلزله. باشدانگيز نمي تعجب

نامه ژاپـن و در تمـامي   آييندر كل طول . كندنامه ژاپن هدايت ميآيينمهندسان طراح را به سمت كه بطور طبيعي اكثر 

توان روح حاكم بر ضوابط و مقررات را مرتبط با مسائل زلزله به سادگي ديـد و بـديهي اسـت در چنـين     هاي آن ميبخش

منيت بيشـتر بـه اسـتفاده از مقـررات چنـين      توان با احساس انامه ملي و تخصصي ميآيينشرايطي و در خالء وجود يك 

اقدام به گسترش قابل توجـه مطالـب    2002نامه در ويرايش خود در سال آييناينكه اين  ويژه بهاي مبادرت نمود نامهآيين

كه قبال اشاره شـد ايـن امـر در تسـهيل اسـتفاده از      تفسير و نكات فني مربوط به ضوابط مندرج خود نموده كه همانطوري

نمايـد و ايـن نكتـه مثبتـي اسـت كـه       ات و درك بهتر و بيشتر مسائل مرتبط با آنها را براي استفاده كننده فراهم ميمقرر

 .توان به سادگي از آن گذشتنمي

توان به انسجام قابل توجه مطالـب آن در قالـب   نامه ژاپن در كشور ما ميآييناز ديگر عوامل مهم در استفاده بيشتر از 

بـا توجـه بـه ضـرورت     . هاي آمريكا و انگليس وجود نداشتنامهآييند اشاره نمود كه متاسفانه در مورد يك مجموعه منفر

تـوان  وجود انسجام بين مسائل فني مختلف در يك شاخه مهندسي كه قبال بـه تفصـيل در بـاره آنهـا صـحبت شـد، مـي       

چـه كـه   آنيعنـي تقريبـا هـر   . اپن مالحظه نمودنامه ژآيينراحتي اين انسجام را در فهرست مطالب متنوع ولي يكپارچه  به

بينـي و ارائـه   و تجهيزات آنها مورد نياز طراح باشد در اين مجموعـه پـيش   ساحلي هايعنوان ضوابط براي طراحي سازه هب

هـاي مصـالح صـحبت    مـورد ويژگـي   در باشد مـثال وقتـي  دريا مي كه همه موارد مربوط به محيطتر آن شده است و جالب

شـود تمامـا در محـيط دريـا و     د منظور مصالح مصرفي در محيط درياست يا وقتي در مورد پي و خاك صحبت مـي شو مي

 .نامه بسيار حائز اهميت استآيينباشد و اين ويژگي در استفاده بهتر از  مجاورت آن مي

تلف مورد استفاده در ابتداي هاي مخارائه ابعاد و مشخصات انواع شناورها و اشاره به مساله تبديل آحاد در مورد كميت

نامه ژاپن از ديگر موارد مثبت آن براي استفاده كننده است كه متاسفانه عدم آگاهي دقيق و كامل طراحان از آنها در آيين

توجه ساخت و اجراي  ي شده كه با توجه به هزينه قابلساحل هايمطمئن و بعضا اشتباه سازهگذشته منجر به طراحي غير
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 .است انگيز بودههاي مرتبط، داراي نتايج فاجعهالزم و دشواري زمان همينطور مدتآنها و 

هاي طبيعي منجر به بارگذاري ابنيـه دريـايي و عـدم نيـاز بـه      هاي آماري مربوط به پديدهسهولت در ارائه مباني روش

يل ريسك در سـطوح مختلـف و دسترسـي    هاي پيچيده فيزيكي يا رياضي در مورد آنها نظير امواج، باد و زلزله و تحلمدل

گيري كمي بارگذاري كه نقـش مهمـي در يـك پـروژه طراحـي دارد از ديگـر محاسـن قابـل ذكـر          ساده و سريع به نتيجه

نامه انگليس بطور خالصه و پراكنـده ارائـه شـده و معمـوال در عمـل،      آييناين موضوع در . باشدنامه دريايي ژاپن مي آيين

 .علمي ديگر رجوع نمايد طراح بايد به منابع

صـورت كـامال   نامه ژاپن كـه بـه  آيينهاي بارگذاري نظير نيروي مهار شناورها در  سازي قابل توجه برخي از حالتساده

سـازد و ايـن   بيني شده، استفاده راحت و البته كيفي آنرا براي استفاده كننده فراهم ميكاربردي در قالب يك جدول پيش

دليل اين امر همانطوركه قبال نيز به آن اشـاره شـد   . نامه انگليس استآيينيچيده همين موضوع در دقيقا برخالف مباني پ

دهد كـه  ها را دارد و در بعضي موارد، موشكافي زياده از حد ارائه مينامه انگليس وسواس خاص انگليسيآيينآن است كه 

شود و اين مساله البته بخـاطر تـاثير   متفاوت در عمل مي شامل تاثير اكثر متغيرهاي مؤثر بوده كه منجر به حالتهاي كمي

نامه ژاپن بـه احتمـال بسـيار زيـاد، تنهـا بـه       آيينكه جدول ساده تواند قابل تعمق باشد در صورتيآن در اقتصاد پروژه مي

ع و تركيبـي  بيني حالتهـاي متنـو  حالت بحراني و حدي مساله توجه داشته و در راستاي تسهيل استفاده از ضوابط از پيش

اتفاقا در نظر گرفتن حاالت حدي در برخي مـوارد بـراي   . كه بعضا نيز داراي اهميت چنداني نيست، خودداري نموده است

هاي دريايي ايران، توجه مطلوبي به ترميم و نگهـداري وجـود   تر است زيرا متاسفانه در پروژهشرايط تطبيقي ايران مناسب

باشـد، از  بينـي نمـي  اطر اين ضعف كه رفع فوري آن نيـز در كوتـاه مـدت قابـل پـيش     ندارد و چه بسا بهتر است كه به خ

 .حالتهاي بحراني بارگذاري در اين موارد استفاده نمود

نامه دريايي ژاپن به زبان انگليسي كه عمال به خاطر انگليسي نبودن زبان علمـي ايـن   آيينالزام در برگردان متن ژاپني 

را در كشورهايي كه زبان اصلي آنهـا   نسبتا ساده و قابل فهم در ترجمه گرديده، استفاده آن كشور منجر به كاربرد جمالت

شـايان  . باشـد ها خوشايند مـي كننده استفاده تسهيل نموده است و اصوال اين موضوع براي) نظير ايران(باشد انگليسي نمي

نامـه در سـاير   آيـين بـه مسـاله اسـتفاده از ايـن      كننـدگان آن نامه ژاپن، تدوينآيينذكر است در مقدمه ترجمه انگليسي 

برداري مهندسان ديگـر كشـورها   اند و همين مساله بيانگر اين موضوع است كه محققان ژاپني به بهرهكشورها اشاره نموده

هـاي   طراحـي سـازه  اند و بطور حتم اين امر در تنظيم مقررات به نحـوي كـه بتوانـد در طراحـي     از ضوابط آنها واقف بوده
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 .ديگر كشورها نيز قابل استفاده باشد، تاثير داشته است ساحلي

 2009ژاپن  هاي ساحلي طراحي سازهنامه  آيين -7-4

ژاپن ويرايش جديد انتشار يافت و با توجه به اهميت موضوع و  هاي ساحلي طراحي سازهنامه آيين 1388در بهمن ماه 

نظـر   گـروه صـاحب   جانبه آن توسط يـك ايران، بررسي همهاي ساحلي ه طراحي سازه نامه مبنايآيينتاثير آن در انتخاب 

بـا ويـرايش   ) 2009دسـامبر  (نامه جديد ژاپـن  آيينبراساس اين ارزيابي، مالحظه گرديد كه تفاوت اصلي . صورت پذيرفت

اسـاس  صـورت طراحـي بـر    طراحـي بـه   كه روح حاكم بر معيـار در نگرش فلسفي بر امر طراحي است به اين معني 2002

اصـوال  . باشـد  هـاي خاصـي برخـوردار مـي    استوار شده است كه خود از ويژگـي ) Performance Based Design(عملكرد 

باشـد و  حـدي مـي   مجـاز و تـنش   عملكرد داراي فرآيند كامال متفاوتي نسبت به طراحي براسـاس تـنش   طراحي براساس

طراحـي   هـاي اصـول  شـاخه زيـر . شدت تفسيري و كيفي است كمي و بهطراحي شامل مباحثي كامال غير ملزومات چنين

 ، بررسـي و كنتـرل  )Performance Criteria( عملكـردي  معيارهـاي  آن، شـامل  اهداف تحقق براساس عملكرد در راستاي

 Reliability-based Design(اسـاس قابليـت اطمينـان     و روش طراحـي بـر  ) Performance Verification(عملكـردي  

Method (بندي عملكردي در  در طبقه ي اصلي، تعامل در تعريف و تعيين سطوح خرابيها در كنار اين زير شاخه. باشدمي

طـور امكانـات كنتـرل طراحـي در      برداري، قابليت ترميم، ايمني و نگهداري و همين و بهره دهي سهاي قابليت سروي حالت

هـاي متفـاوت   هاي ميداني بـا انگيـزه  هاي عددي و آزمايشهاي قابليت اطمينان، آزمايش روي مدل، روشچارچوب روش

بايد ضرورت نگرش به ماهيت تصادفي اكثر بارگذاري محيطـي   ميالبته به اين موارد . باشد ميبراي مهندسان طراح مطرح 

 .ها را نيز اضافه نمودنظير امواج، زلزله و طوفان

كارگيري  هبايد پذيرفت كه خمير مايه اصلي براي ب لكرد در حقيقت با توجه به مفاهيم مطروحه در طراحي براساس عم

صورت شفاف و به تكـرر  اين مساله به. چنين تكنيكي فقط قضاوت مهندسي مبتني بر دانش فني الزم و تجربه كافي است

ر ضـمن  د. نمايـد  ميشود و بر مسئوليت و تجربه كافي استفاده كننده، تاكيد  ميگوشزد  نامه آيينجاي متن جديد در جاي

براي دسترسي به اهداف طراحي براساس عملكرد، عالوه بر دانش و تجربه مكفي طراح، آگاهي و دانـش فنـي و مـديريتي    

عوامل كارفرما نيز در چارچوب تعامل مورد نياز در مراحل مختلف طراحي و تصميم گيري، ضـروري اسـت و چـون اكثـر     

يك امر حيـاتي در  ) مشاور و كارفرما(به سوابق حرفه اي طرفين  باشد لذا توجه ميمباحث داراي ماهيت تفسيري و كيفي 
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 .نتيجه گيري بهينه طراحي خواهد بود

ي دانشگاهي در ايران، چه در مقطع كارشناسـي و چـه در مقطـع    ها ي آموزشي و پژوهشي دورهاحال چنانچه به محتو

ه در حـال حاضـر هـيچ يـك از مفـاهيم      توجه شود، مالحظه خواهد شد ك) كارشناسي ارشد و دكتري(تحصيالت تكميلي 

تـوان اذعـان نمـود كـه مهندسـان و       مـي مورد لزوم در طراحي براساس عملكرد در آنهـا لحـاظ نشـده و در يـك عبـارت      

صـورت حرفـه اي و كامـل    سال آتي در كشور با چنين مفاهيمي بـه  10كارشناسان فعلي و قبلي و حتي فارغ التحصيالن 

شـايان ذكـر اسـت در حـال     . باشـد  ميپذير ن اناي عمال امك نامه آيينبنابراين استفاده از چنين آشنا نبوده و نخواهند بود و 

صورت طراحي براساس عملكرد ي بتني و فوالدي كشور نيز بهها ي طراحي سازهها ها و دستورالعمل نامه آيينحاضر تمامي 

التحصيالن خواهد بـود   امل فارغيك و آشنايي كي آكادمها باشند و الزمه تحقق آن، پيش بيني دروس مرتبط در دوره مين

 نامـه  آيـين درصـد مطالـب و ضـوابط     95ذكر اين نكته ضروري است كه نزديك به . كه فعال چنين شرايطي مدنظر نيست

عينـا   2009در قالب معيارهـاي طراحـي و كنترلـي همچنـان در ويـرايش       2002ژاپن ويرايش  هاي ساحلي طراحي سازه

 2002متعارف و كامال دگرگـون شـده نسـبت بـه ويـرايش      ويرايش جديد يك مجموعه غير نامه آيينن بنابراي ،وجود دارد

 .باشد بلكه نگرش طراحي تغيير كرده است مين

بـه نظـر    هـاي سـاحلي   طراحي سـازه هذا با توجه به شرايط موجود و لزوم ارائه يك مجموعه در قالب ضوابط براي علي

عنوان مبناي اصلي مطرح باشـد و در آينـده و بـا فـراهم شـدن      همچنان به 2002ل رسد مناسب باشد كه ويرايش سا مي

شرايط براي مهندسان فارغ التحصيل از دانشگاه، معيارهاي طراحي براساس عملكرد نيز به تـدريج وارد صـحنه طراحـي و    

 .استفاده قرار گيرند

 هاي دريايينامهساير آيين -7-5

وجود دارد كه اكثرا مطالب آنها تخصصـي و نسـبتا مـوردي     هاي ساحلي طراحي سازهها ديگري نيز در زمينه نامهآيين

را ندارد و اصوال براساس نيازهـاي خـاص از    هاي ساحلي طراحي سازهنامه منسجم آيينعنوان يك  بوده و جامعيت الزم به

مهمترين اين موارد باشـد ولـي مطالـب آن    ) EAU(ريايي آلمان نامه دآيينشايد . اندجانب متوليان امر تهيه و تنظيم شده

موضوعات دريايي را ندارد در عين حـالي كـه    مي و پوشش الزم تما) بخش بارگذاري ويژه به(صورت خالصه بوده معموال به

راسـاس  ب. توانـد مثمـر ثمـر واقـع شـود     اي، داراي نقاط قوت قابل ذكري است كه در جاي خـود مـي  در برخي موارد سازه
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هاي صورت پذيرفته در تجربيات مهندسي مشاور كشور، مالحظه شده كـه در مـوارد كـامال نـادر و اسـتثنايي و در      ارزيابي

. كه با مطالب آن آشـنايي نسـبي دارنـد    نامه استفاده شده و البته توسط مهندسانيآيينقالب يك راهنماي موردي، از اين 

خيز نبودن كشور آلمان، خأل توجه كـافي بـه ايـن مسـاله در ضـوابط آن      يل زلزلهنامه انگليس به دلآييندر ضمن همانند 

 .باشدمشهود مي

 گيريبندي و نتيجه جمع -8

هاي قبلي، مـروري اجمـالي صـورت پـذيرد و ويژگيهـاي خـاص و ضـروري يـك         چنانچه بر مطالب توجيهي در بخش

نظـر انسـجام و همينطـور    بر ضوابط طراحي آن از نقطهو همينطور روح حاكم  هاي ساحلي طراحي سازهنامه مطلوب  آيين

هاي پرهزينه و طوالني ميداني و آزمايشگاهي، مجددا مدنظر قرار گيرد و در كنار ايـن  ارزيابي صحت آنها از طريق آزمايش

شـد كـه   مدت مورد ارزيابي باشـد، مالحظـه خواهـد    اي در كوتاهنامهآيينموارد، شرايط ويژه كشور در دسترسي به چنين 

 .باشدپذير نميچنين امري چندان امكان

الذكر و بررسي تاثير پارامتر زمـان در  نامه مبنا در شرايط دشوار فوقآيينعنايت دوباره به مباني و ضرورت انتخاب يك 

هاي قبلي به روشني مورد كنكـاش قـرار گرفتنـد، بجـز     كه در قسمت)  دستورالعمل(دسترسي به چنين مجموعه مقررات 

حـل ديگـري بـاقي    نامـه مبنـا، راه  آيـين نامه منفرد، تحت عنوان مقررات پايه و آيينبر در راستاي انتخاب يك انحل ميراه

 .ماند نمي

بندي منطقي فوق كه حتي در بسياري ديگر از موارد مشابه، چه در ايران و حتي در بسـياري ديگـر از    با پذيرش جمع

ي دريـايي  هـا و دسـتورالعملها   نامـه  آيينمورد حصول بوده است و با بررسي نقاط قوت و ضعف  بندي جمعكشورها، همين 

 2002ي دريايي و تجهيزات كشور ژاپن ويـرايش سـال   ها سازه نامه آيينمطرح كه جزئيات آن در قسمت پاياني ارائه شد، 

بـديهي اسـت اكثـر ضـوابط و مقـررات ايـن       . ايران انتخـاب گرديـد   هاي ساحلي طراحي سازه  دستورالعملعنوان مبناي به

تواند عينا و بدون هيچ مشكلي مورد استناد طراحان قـرار گيـرد و البتـه در    كه اصول فني و طراحي است مي  دستورالعمل

خيـزي و  ندي لرزهب و پهنه يك امواجدرودينامبرخي موارد كامال استثنائي كه مرتبط با شرايط و ويژگيهاي اقليمي نظير هي

و فوالدهاي مصرفي بـوده، متناسـب بـا امكانـات و همينطـور زمـان در جهـت         ها همينطور ضوابط استاندارد مرتبط با بتن

 .لحـاظ شـده اسـت     دسـتورالعمل تطبيق شرايط با وضعيت موجود در سواحل ايران، اقدام الزم صورت پذيرفته و در مـتن  
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بايـد در آينـده تـالش وافـر در جهـت      هاي خاص خود را بدنبال خواهد داشت و ميالبته تحقق كامل اين امر نيز دشواري

 .هاي بالقوه در رفع اين مشكالت از جانب متوليان امر به عمل آيدكارگيري تمام توانمندي هب
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  اين نشريه
ــا  ــوان بـ ــي عنـ ــتورالعمل طراحـ ــتندات دسـ   مسـ
 و مـدارك   مسـتندات بردارنـده  درهاي ساحلي  سازه

هــاي ســاحلي  دســتورالعمل طراحــي ســازه تــدوين

  .باشد مي 640تا  630نشريات شماره  موضوع

كـار رفتـه در     هـا و مبـاني بـه    در اين نشريه ديدگاه
هاي سـاحلي درج   طراحي سازهعمل لتدوين دستورا

هـاي اجرايــي،   دسـتگاه گرديـده و بـراي راهنمــايي   

منتشـر  مهندسان مشاور، پيمانكاران و عوامل ديگر 

  .شده است

 


	2-Persian Title
	nezamfanni.ir
	معاونت  نظارت راهبردي

	3-اصلاح مدارك فني
	4-پيش گفتار
	6-1-2-new
	1- مقدمه
	2- روح حاکم بر یک دستورالعمل طراحی
	3- ساختار کلی یک دستورالعمل طراحی ابنیه
	4- ملزومات اصلی یک دستورالعمل طراحي سازههاي ساحلي
	5- مبانی و ضرورت انتخاب یک دستورالعمل مبنا
	6- تاثیر پارامتر زمان در تهیه دستورالعمل طراحي سازههاي ساحلي
	7- بررسی اجمالی آيیننامههای مختلف دریایی و انتخاب آيیننامه مبنا
	7-1- آيیننامههای دریایی آمریکا
	7-2- آيیننامه دریایی انگلیس
	7-3- آيیننامه طراحي سازههاي ساحلي ژاپن 2002
	7-4- آيیننامه طراحي سازههاي ساحلي ژاپن 2009
	7-5- سایر آيیننامههای دریایی

	8- جمعبندی و نتیجهگیری

	9-English Title
	10-Abstract

