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  يلكن يقوان - 1فصل 
  زمينه كاربرد -1-1
الت، ي، شي، صنعتياز جمله بنادر تجار يالت بندريه و تسهيه ابنيلك يطراح ينامه برا آيينن يارها و ضوابط ارائه شده در ايمع

 يداخل ياچه هايخزر و در يايعمان، در يايج فارس، دريه خليران در حاشيا ياسالم يه سواحل جمهوريلكدر  يو نظام يمسافربر
ژه اشاره نشده باشد، يموارد و ين مجموعه به برخيدر ا چنانچه ضوابط خاص آنها يو برا يدر مورد بنادر نظام. شوند يار گرفته مكب
وجود داشته  يز چنانچه مواردير موارد نيدر سا. آنها اقدام نمود يربط، و با هماهنگيد مراجع ذييامعتبر مورد ت يارهايت معيد با رعايبا

   .ان امر از مجموعه ضوابط معتبر استفاده نموديمتول يد با هماهنگيباشد با بوده وتكنامه مس آيينن يآنها در ا يار طراحيه معكباشد 
به مواردي برخورد شود كه  در عمل د، ممكن استنفني، تاسيسات گسترده اي را پوشش مي ده ينامه ها آييناز آنجايي كه ) 1

براي برنامه ريزي، طراحي، ساخت، نگهداري يا تعمير يك سازه منفرد خاص در بندر يا لنگرگاه نامه  آيينن ياتوضيحات ذكر شده در 
در ارتباط با مواردي ن يبنابرا .و نوآوري، موارد جديدي اضافه شوند همچنين امكان دارد كه در آينده طي فرآيند توسعه. كافي نباشد

هاي مناسب ديگري به جز آنچه در استانداردهاي  توان از روش مي ،وجود ندارد معتبر كه هيچگونه تصريحي در استانداردهاي فني
وسيله ابزارهاي مناسبي همچون ه ي سازه بها بايد پس از اطمينان از ايمن از اين روش يمندبهره. نمود ستفادهشده ا ارائهفني 
 ).س موارد اصلي استانداردهاي فنيبر اسا(ي يا محاسبات عددي قابل اعتماد صورت گيرد گاههاي آزمايش مدل

اين . مي باشد اجرايي و يضوابط طراحكمك به بيان صحيح استانداردهاي فني و تسهيل كاربرد درست  ،مجموعههدف از اين ) 2
بخش هاي اصلي را » نكات فني«و » تفسير«شود كه در آن بخش هاي مرجع تحت عنوان  نوشته از بخش هاي اصلي تشكيل مي

در قسمت هاي با عنوان . مي باشند يضوابط طراح، پيش زمينه و مبنايي براي »تفسير«قسمت هاي تحت عنوان . تكميل مي نمايند
ثر وطراح م يريم گيتواند در تصم يم ئه شده كه ضوابط ارابراي  شتريات بيبا جزئ هايييا استانداردهاي بررسي و  روش» نكات فني«

  .واقع شود
ايمني  ضرايبروش هاي طراحي را مي توان بر اساس نحوه برخورد با ايمني سازه ها، به صورت گسترده اي به روش هايي كه از ) 3

 .كنند و روش هايي كه از موارد مبتني بر تئوري احتماالتي استفاده مي كنند، تقسيم بندي نمود استفاده مي

 يت هايو فعال اين ضريب در خالل آزمايش ها . دهد يمنشان  يمكست كه درجه ايمني را به صورت اضريب ايمني، نمايه اي 
ايمني نمايه هايي هستند كه بر اساس  ضرايبدر اين نوشته، . شود تا عدم قطعيت در عوامل گوناگون را جبران نمايد تعيين مي يدانيم

اهش كبر اساس شرايط، ممكن است ژه و يموارد و يدر برخ. ايمني كافي تحت شرايط استاندارد به دست آمده اند يحاصل براتجارب 
قبول باشد اما در اين هنگام ضروري است كه تصميم گيري با استفاده از قضاوت محتاطانه بر  ايمني قابل ضرايبمقادير  يمنطق

  .انجام شود افراد صاحبنظر و با تجربه اساس شواهد و داليل محكم
احي توان از روش طر صورت مناسبي تقريب زد ميهدر مواردي كه توزيع هاي احتمال مقاومت سازه و بارهاي وارد بر آن را بتوان ب

شود، با استفاده  ايمني استفاده مي ضرايبهاي طراحي سنتي كه در آنها از  برخالف بيشتر روش. اطمينان استفاده نمودبراساس قابليت
از احتمال گسيختگي سازه دست يافت و سپس اين احتمال را  يمكتوان به يك تخمين  از روش طراحي براساس قابليت اطمينان، مي

پذيري هاي اطمينان ايمني جزئي و نمايه ضرايباطمينان از در طراحي به روش قابليت. يك مقدار مجاز خاص نگه داشت از مترك
 اساس قابليت هاي طراحي بر از روش يعنوان شكل تواند به اساس حالت حدي مي كلي روش طراحي برطوربه. شود استفاده مي
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  .بندي گردد اطمينان طبقه
  تعاريف -1-2

است  يهيالبته بد. باشند مي شوركر در يدو دهه اخ يطمتعارف بر اساس واژگان استفاده شده  ن مجموعهيات استفاده شده در عبارا
نامه  آيين يشياربرد آزماكه در مراحل كاستفاده شده باشد  ياربرد خود، از عبارات متفاوتكخاص هر واژه در محل  يبراساس معنا

   :نمونه يبرا. را لحاظ نمود يشتريواژگان ب يسان سازيكتوان يم
د يه بهرحال باكداشته باشد  يف متفاوتيان مختلف، تعاريتواند از جانب متول يت مواد ميبا توجه به ماهاين عبارت : مواد خطرناك) 1

 .ق آن اقدام نموديف دقيرتعهر پروژه، نسبت به  يارفرماكبا تعامل 

شود و  ها استفاده مياستاندارد آب كه هنگام اجرا، توسعه و نگهداري بنادر و تاسيسات لنگرگاهتراز : تراز مبنا براي كارهاي اجرايي) 2
در مورد تاسيسات بنادر و لنگرگاه ها در درياچه ها و رودخانه ها كه تاثير كشندي كمي  .برابر با تراز مبناي نقشه دريايي مي باشد

ايمن از بندر يا لنگرگاه مد نظر، تراز مبنا براي كارهاي اجرايي بايد با بررسي وجود دارد به منظور حصول اطمينان از بهره برداري 
 .شرايط حدي تراز آب پايين كه ممكن است حين فصل خشكسالي رخ دهد، تعيين گردد

  .ارائه شده است يو جهت شفاف ساز در ادامه ي، معاني عبارات ديگرر شده در فوقكدو مورد ذعالوه بر 
كه در  LNGيا  LPGتن يا بيشتر، به جز در موارد كشتي هاي حامل  100000يك كشتي باري با وزن مرده : شناور خيلي بزرگ) 3

 .تن يا بيشتر مي باشد 25000اين موارد ظرفيت ناخالص كشتي، 

 مسافر يا بيشتر 13يك شناور با ظرفيت : كشتي مسافري) 4

  . شود ري يا شناور ديگري كه براي ورزش يا سرگرمي استفاده ميكرجي تفريحي، قايق موتو: قايق تفريحي) 5
 .نامه ارائه گردند آييناربرد در متن كف اصطالحات براساس يان تعاركاالم يشده است حت يدر هر حال سع

  SIهاي استفاده از يكا -1-3
  تفسير

، استفاده از سيستم بين المللي SIهاي به منظور تبديل روان و مناسب به يكا مختلف يهاكميت يريگاد اندازهحدستگاه آدر رابطه با 
  .دهد يرا ارائه م ياصل يل هايتبد ير برخيجدول ز. انجام شده استها يكا
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  SIهاي هاي مرسوم به يكاتبديل از يكا ضرايب - 1-3-1جدول 
SI ريغي كاهاي SIي كاهاي ليتبد بيضر شماره تيكم
m11 μμ =  m μ  1 طول 

1 kgf.s2/m = 9.80665 kg kg kgf.s2/m 2 جرم 

1 Gal = 0.01 m/s2 m/s2 Gal 3 شتاب 

1 kgf = 9.80665 N N kgf روين 
4 

N10dyn1 μ=  N dyn 5 

1 kgf.m = 9.80665 N N.m kgf.m 6 روين يك لنگر 

1 kgf/cm2 = 9.80665 × 104 Pa Pa  
kgf/cm2 فشار 

7 
1 kgf/cm2 = 9.80665 × 10-2 N/mm2 N/mm2 

1 mHg = 133.322 kPa Pa mHg 8 

1 kgf/cm2 = 9.80665 × 104 Pa Pa 
kgf/cm2 9 تنش 

1 kgf/cm2 = 9.80665 × 10-2 N/mm2 N/mm2 

1 kgf.m = 9.80665 J J kgf.m يانرژ( كار( 
10 

1 erg = 100 nJ J erg 11 

1 PS = 735.499 W 
W 

PS 12 توان 
1 HP = 746.101 W HP 
1 cal = 4.18605 W J 

cal 13 گرما مقدار 
1 cal = 4.18605 W.s W.s 

1 cal/(h.m.°C) = 0.001163 W/(m.°C) W/(m.°C) cal/(h.m.°C) 14 يحرارت تيهدا 

1 cal/(h.m2.°C)  =  0.001163 W/(m2.°C) W/(m2.°C) cal/(h.m2.°C) 15 گرما تيهدا بيضر 

1 cal/(kg.°C) =  4.18605 J/(kg.°C) J/(kg.°C) cal/(kg.°C) ييگرما ژهيو تيظرف 16 

1 phon = 1 dB dB - 17 صدا فشار سطح 
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  تراز مبنا براي كارهاي اجرايي -2فصل
  تفسير

. باشداستانداردي است كه اساس برنامه ريزي، طراحي و اجراي تاسيسات ميها تراز آب تراز مبنا براي كارهاي اجرايي بنادر و لنگرگاه
  .هاي دريايي بايد به عنوان تراز مبنا استفاده شودبراي كارهاي اجرايي تراز مبناي نقشه

  نكات فني
 تراز مبناي نقشه دريايي

را به عنوان مبناي بين المللي نقشه دريايي اتخاذ نموده و ) LAT(پايين ترين كشند نجومي ) IHO(سازمان بين المللي هيدروگرافي 
پايين ترين . صادر نموده است 1997توصيه هايي بر اين اساس به بخش هاي هيدروگرافي در كشورهاي مختلف جهان در ژوئن 

يط امكان پذير نجومي شود كه در حالت تركيب شرايط ميانگين جوي و شرا كشند نجومي به صورت پايين ترين تراز آبي تعيين مي
هارمونيك به دست آمده از حداقل يك سال داده مشاهداتي، براي حداقل  ضرايبدر عمل، سطوح كشندي با استفاده از . كلي رخ دهد

  .سال محاسبه مي شود و سپس پايين ترين تراز آب در اين دوره به عنوان پايين ترين كشند نجومي فرض مي گردد 19
شود كه ميانگين  تفاع صخره ها يا عوارض زميني در نقشه هاي دريايي نسبت به تراز ميانگين دريا نشان داده ميبايد توجه نمود كه ار

هنگامي كه طول دوره مشاهداتي كوتاه باشد، براي تعيين تراز (بلند مدت ارتفاع ساعتي سطح آب در محل مورد بررسي مي باشد 
تفاوت ارتفاعي بين تراز مبناي نقشه دريايي و تراز ميانگين دريا ). فصل را اعمال نمودميانگين دريا بايد تصحيحات مربوط به نوسانات 

  .شود نشان داده مي Z0با 
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  نگهداري -3فصل
هاي تاسيسات بنادر و لنگرگاه ها در يك سطح رضايت بخش خدماتي و نيز براي جلوگيري از زوال ايمني به منظور نگهداشت كاركرد

چنين تاسيساتي، در ارتباط با مشخصات ويژه بندر يا لنگرگاه مورد بررسي بايد نگهداري جامع شامل بررسي ها، ارزيابي ها، تعميرات و 
  . غيره صورت گيرد

  تفسير
شود كه مشتمل بر رديابي موثر تغييرات در قابليت  هم پيوسته اطالق ميهاي شامل يك سري كارهاي بنگهداري به سامانه) 1

 . باشدهاي كارآمد مانند ارزيابي منطقي، ترميم و تقويت ميگيريدهي تاسيسات و اجراي اندازهخدمات

براي خدمات دهي باقي بماند و در طول اين دوره كلي بايد در يك دوره طوالني مدت  طور ها به تاسيسات بنادر و لنگرگاه) 2
بنابراين ضروري است كه نه تنها هنگام طراحي اوليه به اين مساله توجه نمود، . هاي مورد نظر اين تاسيسات بايد حفظ گرددكاركرد

 .عمل آيدآنها بهبرداري از تاسيسات، نگهداري مناسب ازبلكه بايد پس از شروع بهره

بايد ثبت ) ها، ترميم، كارهاي تقويتي و غيرهها، ارزيابيها، كنترلشناسي، بررسيويژگي(معي در ارتباط با نگهداري هاي جاداده) 3
داده هاي نگهداري ذخيره شده به صورت سيستماتيك، اطالعات ضروري پايه براي انجام . شده و در شكل استاندارد ذخيره شود

ها ابزار مفيدي براي  همچنين اين داده. باشدرد نظر و اجراي نگهداري و ترميم آنها ميارزيابي مناسب از سطح سالمت تاسيسات مو
 . ارزيابي كلي خرابي تاسيسات بوده و براي بررسي امكان كاهش هزينه دوره عمر تاسيسات مناسب مي باشند

هاي مورد استفاده به ع مصالح و سازههنگام طراحي يك سازه، ضروري است تا به سامانه نگهداري آينده توجه كافي گردد و نو) 4
 .داد نظر قرارها را در طراحي جزئي مدآساني قابل اجرا باشد و در عين حال بايد اين جنبهاي انتخاب گردد تا نگهداري در آينده بهگونه

  نكات فني
 :مفاهيم عبارات مرتبط با نگهداري به صورت زير مي باشند) 1

مربوط به بررسي وضعيت سازه، وضعيت خرابي و سطح كاركرد باقيمانده، همراه با كارهاي هاي فعاليت: كنترل/بررسي -
  .باشنداي ميمديريتي مربوطه كه عمدتا شامل بررسي هاي ويژه و دوره

  .ضرورت تعميرات و غيرهكنترل و داوري درمورد ضرورت يا عدم/سالمت طبق نتايج بررسيارزيابي سطح: ارزيابي -
هاي فيزيكي سازه و نگهداري كاركرد آن در سطوح قابل قبول كارهايي كه با هدف به تعويق انداختن خرابي: نگهداري -
  .شوندانجام مي

فعاليت هايي كه طي آنها يك سازه اي كه به صورت فيزيكي و يا عملكردي خراب شده است، به منظور : تقويت/ ترميم -
  . شود آن به صورت جزئي مجددا ساخته مي هاي مورد نيازبازيابي خود سازه و يا كاركرد

هاي نگهداري، ايده مناسب اين است كه براي هر سازه يك برنامه نگهداري مرتب شود كه در طي آن عواملي در ارتباط با فرآيند) 2
 .ري اجرا گرددهاي نگهداشده و سپس بر اساس اين برنامه فعاليت يخرابي و درجه اهميت آن بررسچون شكل سازه، گرايش سازه به

  .در ارتباط با موارد اساسي و عمومي مرتبط با نگهداري به راهنماي نگهداري و ترميم سازه هاي بندر و لنگرگاه مراجعه شود) 3


