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  نقد و بررسی فصل دوازدهم 

 )چهارم شیرایومبحث نهم مقررات ملی ساختمان (

  
  h.farshchi@iiees.ac.ir ،شناسی و مهندسی زلزلهالمللی زلزلهکارشناس ارشد پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بین ،حمیدرضا فرشچی

  
آرمه مطـرح در مبحـث نهـم در     ي بتنها ساختمانو مقررات طراحی و اجراي ضرورت اجراي ضوابط  :چکیده

خیـز رعایـت تمـامی ضـوابط و      آرمه در مناطق زلزلـه  ایران بر کسی پوشیده نیست. براي احداث ساختمان بتن
نظر از اهمیت زیادي برخوردار است. این الـزام   پذیري مورد مقررات مندرج در این مبحث به جهت تأمین شکل

راگیري مقررات ملی ساختمان در کشور، بر اهمیت نگارش و تدوین ضوابط آن با دقت زیـاد افـزوده اسـت.    و ف
هدف از تدوین این مجموعه مقررات ذکر بایدها و نبایدها به زبانی ساده و خالصـه بـراي مخاطبـان متخصـص     

رغـم کارهـاي    لـیکن علـی   ؛باشدکتب تشریح و تفسیر می ي ضوابط بر عهده ي . اگرچه بیان شرح و فلسفهاست
صورت گرفته همچنان ابهامات بسیاري وجود دارد. در این تحقیق فصل دوازدهـم مبحـث نهـم مقـررات ملـی      

مورد نقد و بررسی قرار گرفته » ها و مجراهاي مدفون و درزهاي بتن بندي در بتن، لوله ضوابط قالب«ساختمان 
  .شود بررسی و راهکارهاي پیشنهادي ارائه می ]4-1[ تبطو ابهامات موجود در این خصوص با توجه به مراجع مر

  

 بندي، مجراهاي مدفون در بتن آرمه، قالب مبحث نهم، بتنکلمات کلیدي: 
  

  مقدمه -1
ء آرمـه جـز   بندي براي ساخت قطعات بـتن  عملیات قالب

شود. طبق تعریف  اجراي این اعضا محسوب میناپذیر  جدایی
راي در برگرفتن بتن قبل از بکه است  یاي موقته ساز ،قالب«

 سخت شدن و کسب مقاومت کـافی بـراي تحمـل بـار خـود     
 بنـدي کـاري تخصصـی   و اجـراي قالـب  » شـود  استفاده مـی 

با ایـن دانـش،    متخصصانباشد که در صورت عدم تسلط  می
احتمال به خطر افتادن ایمنـی کـارگران و دررفتگـی قالـب     

ده باشـد)  شـ   (حتی اگر از بهتـرین نـوع قالـب نیـز اسـتفاده     
یابد. در ایـن حالـت شـاهد تغییـرات هندسـی و       افزایش می

در عمل  موقعیتی عضو فراتر از رواداري مجاز خواهیم بود که
پذیري سازه نهـایی بـا اهـداف اولیـه طراحـی منطبـق        شکل

عنایت بـه اهمیـت موضـوع، فصـل دوازدهـم       نخواهد بود. با

ضــوابط «مبحــث نهــم مقــررات ملــی ســاختمان بــا عنــوان 
هـا و مجراهـاي مـدفون و درزهـاي      بندي در بتن، لولـه  لبقا

شـده   یافته است. ضوابط مطرح به این موضوع تخصیص» بتن
باشد و  در این فصل بسیار کلی و در حد بایدها و نبایدها می

رغم کاهش همپوشانی یا تعارضـات در ویـرایش چهـارم     علی
)، همچنان برخی موارد نگارشی و مفهومی مشـاهده  1392(

بعـدي و   يهاشود که جهت اصالح این موارد در ویرایش می
ترین آنهـا در   نظران به مهم نظر با متخصصین و صاحب تبادل

  شده است.  این تحقیق پرداخته
  

 کلیات -2

تعاریف کاربردي و رواداري قالـب در ابتـداي ایـن فصـل     
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مباحث؛ مصالح مصرفی در قالـب،   ي شده است. در ادامه ارائه
بندي و قالب برداري، بارهاي وارد بر  ان، قالبهاي اطمینپایه

بررسی قرار گرفته اسـت. در   قالب و ضوابط طراحی آن مورد
ها و مجراهاي مـدفون در  بخش انتهایی فصل به بررسی لوله

شده اسـت. یکـی از    به درزهاي بتن پرداخته در نهایتبتن و 
هاي نگارشی مبحث نهم، عدم وجود رویـه یکسـان در    ضعف

توان به شروع  باشد. براي مثال می فصل مبحث می 24نگارش 
با عالئم اختصاري، کلیات یا گستره اشاره نمود.  ها متنوع فصل

از ویــرایش قبلــی  گــاهیهــاي امالیــی کـه   همچنـین غلــط 
حداقل توضـیح پـس از عنـاوین     ي شده و یا عدم ارائه منتقل

ي  ئهعدم ارا گاهیگذاري یا  ها با شماره ضوابط و آغاز پاراگراف
هـا از دیگـر   بـر اسـاس اولویـت و ارتبـاط مناسـب آن     مطالب 
مجمــوع  شـود. ولـی در   هـاي نگارشـی محســوب مـی    ضـعف 

  ند از:عبارتهاي فصل دوازدهم در این خصوص  ترین ضعف مهم
فهرست عناوین و موضوعات این فصـل در ابتـداي    الف)

شده و مقتضـی اسـت    مبحث نهم بسیار اندك و مختصر ارائه
  فصول تمام عناوین در فهرست ارائه شوند.مطابق دیگر 

متر بر «ریزي،  سرعت بتن» عالئم اختصاري«در بند  ب)
  باشد. می »متر بر ساعت«آمده است که صحیح آن  »ثانیه

هـاي    ): رواداري1-12-9ها جدول (  رواداري«در بند  پ)
) 5رسـد در ردیـف (  نظـر مـی   بـه » هاي بتنی متعـارف   سازه

و  متـر  میلـی  6مقـدار   »هت نقصـانی الف) ج«جدول، مقدار 
) کـه در  1هـا مطـابق جـدول (    ) پلـه 7همچنین در ردیـف ( 

  افتاده است.  جا ،شده بود ویرایش قبل نیز به آن اشاره
  

  .هاي بتنی متعارف  هاي سازه  رواداري): 1جدول (

  ها پله  7
  در تعداد   الف

  معدودي پله
  متر میلی ±5/1  ارتفاع پله

  متر میلی ± 3  کف پله

   هاي پلهدر   ب
  متوالی

  متر میلی ± 3  ارتفاع پله
  متر میلی ± 6  کف پله

  

ــد  ت) ــالح 5-1-12-9«در بن ــب  مص ــرفی در قال » مص
هـاي بـتن    عبارت؛ انواع مصالح متداول مورداستفاده در قالب

، مواد پلیمري و مصـالح  آلومینیوماند از: چوب، فوالد،  عبارت
امطلوب فلز آلومینیوم بر بتن که در بنایی. با توجه به اثرات ن
شود در اینجـا   شده است. توصیه می ذیل این بند به آن اشاره

استفاده  »دار یا آلومینیوم آلیاژيآلومینیوم روکش«از عبارت 
  شود.  

بندي و ترتیب بندها در این فصـل   درمجموع اولویت ث)
 14-1-12-9شود، بنـد   بازنگري شود. براي مثال توصیه می

  در انتهـاي فصـل و بنـد   هاي بـتن   اد و مدارك فنی قالباسن
     قبـل از بنـد   هـاي بـتن   بارهاي وارد بـر قالـب   9-12-1-12
  هـا بیایـد. همچنـین    بارهاي قائم وارد بر قالـب  9-12-1-16

عنـوان   بهتر است بـه » زمان قالب برداري 10-1-12-9«بند 
  آورده شود.» قالب برداري 9-1-12-9«سومین زیر بند 

» هاي اطمینان  برداشتن پایه 2-9-1-12-9«در بند  ج)
هـا و   ي متشـکل از دیـوار  هـا  ساختمان) براي 2«آمده است؛ 

هاي تونلی   یی که با قالبها ساختمان آرمه، نظیر هاي بتن  دال
تـوان   تـر سـاخته شـوند، مـی     هاي به ابعاد بـزرگ   واره یا قالب

ــه را در  آنهــاهــاي اطمینــان و برپــایی مجــدد   برچیــدن پای
در ویرایش اخیر در کل  .»متر مجاز دانست 10هاي تا   هانه د

شده است. لیکن  »سازه«جایگزین  »ساختمان«مبحث کلمه 
ســازه مفهــوم  ي بنــد بــاال کلمــه جملــهاز در برخــی مــوارد 

  تري دارد.مناسب
بارهـاي وارد بـر    12-1-12-9«شود بنـد   توصیه می چ)

 الح شوند:اص زیربر اساس موارد » هاي بتن قالب

با توجه به تغییراتی که در ویرایش چهارم صورت گرفته  •
شود این بخش  در چند مورد تکرار وجود دارد توصیه می

 .بازنگري و خالصه شود

بارهاي جـانبی  «شامل عناوین  3و  2شود بند توصیه می •
بـا یـک   » بارهاي افقی«و » ناشی از فشار رانشی بتن تازه

شـده و در توضـیحات آن   تجمیع » بارهاي افقی«عنوان 
 موارد شمول ذکر گردد. 

عنوان  ي بهتر است مصادیق و تعاریف هر نوع بار در ادامه •
آن ارائه شـود. بـراي مثـال در ویـرایش قبلـی مصـادیق       
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  شده بود که در ویـرایش اخیـر حـذف     بارهاي ویژه ارائه
  ].1[ شده است

حــداکثر تغییــر شــکل  15-1-12-9«در مــتن بنــد  ح)
) 2-12-9) و (1-12-9بـه روابـط (   »خمشـی  مجاز اعضـاي 

اشاره نشده است که بـا نگـارش دیگـر فصـول ایـن مبحـث       
  مغایرت دارد.

 »1-16-1-12-9 و 16-1-12-9و  12-1-12-9« بندهاي خ)
 ي بندي و ارائـه  پوشانی داشته و قابلیت جمع هم هم با گاهی

  تر را دارند. مناسب
از » 18-1-12-9«شـود در نگـارش بنـد     توصیه مـی  د)

  زیرا چندین زیر بند دارد.  ،تیتر استفاده شود
  
 برداري قالب -3

آوري و ها جمـع ریزي و خودگیري بتن، قالبپس از بتن
شـوند. انجـام ایـن    گرفتـه مـی   به کاري مجدد براي استفاده

مراحل نیاز بـه تمهیـدات خاصـی دارد تـا ضـمن پرهیـز از       
وري  ز بهـره بندي نیـ  دیدگی عضو بتنی، تجهیزات قالب آسیب
اولیه تجهیزاتی چـون   ي علت هزینه ري داشته باشند. بهبیشت
مکرر از ایـن ادوات در   ي ها، مجریان مجبور به استفاده قالب

بنـدي داراي   . کاهش خواب تجهیزات قالبهستندیک پروژه 
است، لیکن فرآیند طوالنی گیرش بتن  زیادي صرفه اقتصادي

تعیـین زمـانی    رو نیازا شود. نیز عاملی بازدارنده محسوب می
 نظـر  مدمناسب که تعادلی بین این دو پارامتر باشد، همواره 

ــد     ــم بن ــث نه ــه در مبح ــوابطی ک ــوده و ض  9-1-12-9«ب
شوند نیـز بـر    مرجع نهایی بررسی می عنوان به» برداري قالب

کلـی و  گـاهی   شـده  ارائـه همین اصل استوار هستند. ضوابط 
ه ضوابط فوق مورد نقد و هستند که در ادامه مقال تفسیرپذیر

نحـوه قالـب    1-9-1-12-9«گیـرد. در بنـد   بررسی قرار مـی 
  :]2[ باشد شامل موارد زیر می» برداري
برداشـته شـود کـه بـتن بتوانـد       زمـانی قالب بایـد   )الف
ــنش ــ   ت ــاي م ــد و  ؤه ــل کن ــرثر را تحم ــکل تغیی آن از  ش
  .  بینی شده تجاوز نکندهاي پیش  شکل تغییر

کـه اعضـا و    هاي باربر نباید قبـل از آن   لبها و قا  پایه )ب
قطعـات بتنـی مقاومـت کـافی را بـراي تحمـل وزن خــود و       

  .هاي وارد کسب کنند، برچیده شوند بار
، گام به گامها باید   برداري و برچیدن پایه عملیات قالب )پ

ضربه، طوري صـورت گیـرد کـه اعضـا و      بدون اعمال نیرو و
اگهانی قرار نگیرند، بتن صدمه هاي ن قطعات بتنی تحت اثر بار

  .برداري قطعات مخدوش نشود نبیند و ایمنی و قابلیت بهره
برداري قبل از پایان دوره مراقبـت   بقال که درصورتی )ت

ــس از   انجــام پــذیرد، بایــد تــدابیري بــراي مراقبــت بــتن پ
  .برداري اتخاذ کرد قالب

قالـب در   بـازنمودن شود زمان  که مالحظه می طور همان
ضابطه منوط به رسیدن اعضا به مقاومـت کـافی جهـت    این 

  باشد.   و تغییر شکل در حد مجاز می مؤثرهاي  تحمل تنش
  بنـدي بـا عنـوان    ،به جهت اهمیت زمان قالـب بـرداري  

است که بـدون   شده ارائه» زمان قالب برداري 9-12-1-10«
اسـت.   شده  ارائه »ب«و  »الف«ذکر توضیحاتی در دو بخش 

  .]2[ است شده  پرداختهو بررسی این ضابطه  نقد  بهدر ادامه 
بـرداري در طـرح تعیـین و     زمان قالب که درصورتی )الف

را  )2(در جدول  شده دادهي ها زمانباید  ،تصریح نشده باشد
هـا مـالك     ها و پایه  عنوان حداقل زمان براي برچیدن قالب به

  .قرار داد

  .برداري حداقل زمان الزم براي قالب ):2( جدول

    شرح                                     
  بندي نوع قالب 

    دماي مجاور سطح بتن
  (درجه سلسیوس)

  0  8  16  ترو بیش 24

  30  18  12  9 هاي قائم، ساعت  قالب

  ها  دال

   قالب زیرین،
  10  6  4  3  روزشبانه

 هاي اطمینان،  پایه
  25  15  10  7  روزشبانه

  ها تیر

   قالب زیرین،
  25  15  10  7  روزهشبان

 هاي اطمینان،  پایه
  36  21  14  10  روز شبانه
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 با رعایت نکات مشـروح زیـر معتبـر    شده  دادهي ها زمان
  ند:هست

پرتلند معمولی نـوع یـک یـا دو یـا سـایر       سیمان بابتن  •
  سـاخته یی که روند کسب مقاومت مشابه دارند، آنهاسیم
  .باشد شده

 ضمن سخت شدن بـتن دمـاي محـیط بـه     که درصورتی •
ي هـا  زمان ،کندپیدا تر از صفر درجه سلسیوس تنزل کم

اصـالح   )7-8-9( بند شرایط بهرا باید با توجه  شده  داده
  .دکر

در صــورت اســتفاده از ســیمان پرتلنــد نــوع ســه یــا مــواد  •
 دادهي هـا  زمـان تـوان   آوري با بخار می یا عمل کننده تسریع

  .را کاهش داد شده 
صورت استفاده از مواد کندگیر کننده، سیمان پرتلند  در •

یی که رونـد کسـب مقاومـت مشـابه     آنهانوع پنج یا سیم
  .ي داده شده را افزایش دادها زماندارند، باید 

 هـا   که مالحظاتی خاص براي جلوگیري از تركدرصورتی •
هـایی متفـاوت یـا      خصوص در اعضا و قطعات با ضخامت (به

هاي ناشی   ا تقلیل تغییر شکلیمختلف)، هاي  رویارو با دما
ي داده شـده را  هـا  زماناز وارفتگی مورد نظر باشد، باید 

  .افزایش داد
بندي خاصی  تسریع شده یا قالب عمل آوردنکه  درصورتی •

  .است پذیر امکان فوقي ها زمانتقلیل  ،باشد نظر مورد
ي ها زماناز  کمترها در مدتی   ها و پایه  برچیدن قالب )ب

شرط آزمایش قبلـی میسـر   فقط به )1(در جدول  شده  ادهد
(نگهـداري  هـاي آگـاهی     که آزمایش آزمونـه  درصورتی. است

حاکی از رسیدن مقاومـت بـتن بـه حـداقل     شده در کارگاه) 
هـاي سـطوح     تـوان قالـب   مقاومت مشخصه باشـد، مـی   70%

هـاي اطمینـان فقـط در      زیرین را برداشت ولی برچیدن پایه
هـا،    محدودیت  است که عالوه بر مراعات تمامی صورتی مجاز

  .رسیده باشد نظر موردروزه  28بتن به مقاومت 

جهت اصالح و کاهش ابهامات این ضـابطه   ییها پیشنهاد
  گردد: می ارائه در ادامهبه ترتیب 

ي هـا  زمـان پوشـانی   مقتضی است در خصوص عـدم هـم   )1
ــان در جــدول      داده ــه اطمین ــراي قالــب و پای ــده ب   ش

وضوح روشـن   ) تأکید شود تا براي مخاطبان به9-12-2(
هاي اطمینان بعـد از  شود که منظور از حداقل زمان پایه

  شود. برداري محاسبه میقالب
 »ب«و  »الف«بند  ي بندي صورت گرفته در ارائه از اولویت )2

بـرداري زودتـر    شود که اگر ضرورت به قالب استنباط می
 ي حـال نکتــه باشـد الزم اسـت بنـد (ب) رعایـت شـود.      

تأمل در این است که بند (ب) مبنـاي آزمایشـگاهی    قابل
دهـد و بایـد    داشته و مقاومت فشاري را مالك قـرار مـی  

کـه بنـد (الـف)     نسبت به بند (الف) ارجح باشد. درحـالی 
کند که در صورت  صورت تجویزي ارائه می یی را بهها زمان

صل از بند تواند با مقادیر حا ها می استفاده از زودگیرکننده
که رویکـرد مبحـث نهـم در     (ب) منطبق گردد. ازآنجایی

 ،جهت ترویج به انجام آزمایش و دقت در مستندات است
عنـوان اولویـت    رسد نتایج آزمایشگاهی باید به به نظر می

اول باز کردن قالب و پایه اطمینان مالك عمل قرار گیرد. 
ه ) ک2-12-9ي تجویزي مطابق (ها زمانجدول  در نهایت

حداقل مقادیر مندرج در بند مقاومت را هم پوشش دهد 
 آورده شود. 

 ) براي تعیین حداقل زمان در دماهـاي 2استفاده از جدول ( )3
باشد. لذا  شده داراي تقریب زیادي می مابین ارقام ارائه فی

شده در راهنمـاي مبحـث    شایسته بود از روابط پایه ارائه
 د.) در این خصوص استفاده شو3نهم جدول (

   وانفعــاالت فعـل حـداقل دمـاي مجــاز بـتن بـراي انجــام      )4
در  شــیمیایی و گیــرش آن در مراجــع مختلــف و حتــی

گـراد   سـانتی  ي درجـه  5) مبحـث نهـم،   2-8-9جدول (
) 2که در سـتون آخـر جـدول (    شده است. درحالی عنوان

قالب  باز کردنبراي دماي صفر درجه مقادیر زمانی براي 
بـه نظـر    وصـیه نمـوده اسـت.   و برداشتن پایه اطمینان ت

درجه جایگزین  5ماي صفر درجه عدد د يجا بهرسد  می
  شود.



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمان (ویرایش چهارم) نقد و بررسی فصل دوازدهم مبحث نهم مقررات ملی ساختــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  45  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1394 سوم،، شماره هجدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزله
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  .]3[دماي مجاور سطح بتن 

  شرح                                            
  بندي نوع قالب

  برداري بین زمان قالب يرابطه
  سطح بتن  اي مجاوردمو 

  (درجه سلسیوس)

  هاي قائم، ساعت  قالب
10

300
+T

  

  ها  دال

   قالب زیرین،
10  روزشبانه

100
+T

  

 هاي اطمینان،  پایه
10  روزشبانه

250
+T

  

  ها تیر

   قالب زیرین،
10  روزشبانه

250
+T

  

 نان،هاي اطمی  پایه
10  روزشبانه

360
+T

  

 
 ها و مجراهاي مدفون در بتن لوله -4

ـ  ي همچـون عبــور  ا سـازه  اي و غیــر اي سـازه زداخل اجـ ت
 آرمـه بسـیار مـورد    مجاري برقی و تأسیساتی از اعضاي بـتن 

توجه و کاربردي است. لذا در فصل دوازدهم مبحث نهـم در  
به آن » فون در بتنها و مجراهاي مد لوله 19-1-12-9«بند 

شده در این خصوص داراي   شده است. ضوابط ارائه  پرداخته
  ]:2باشد [ حداقل دو نقد و ابهام زیر می

در منـاطقی کـه   « :آمـده اسـت   »3«در زیـر بنـد    الف)
ي تـا  هـا  سـاختمان تـوان بـراي    بارندگی مستمر ندارند، مـی 

طبقه، ناودان را در داخل بتن ستون دفن کرد مشروط بر  سه
شده توسط  اینکه در انجام محاسبات ساختمان، فضاي اشغال

توان  . در یک نگاه کلی می»دناودان، خالی در نظر گرفته شو
خیـزي مثـل    گفت این ضابطه حداقل با شرایط کشور زلزلـه 

شده توسط ناودان  ایران سازگار نیست حتی اگر فضاي اشغال
توان  یچند پرسش م ي نیز در محاسبات منظور شود. با ارائه
با توجه بـه تـراکم    ،اول :به سطحی بودن این ضابطه پی برد

میلگردهاي ستون در محیط مقطـع نحـوه عبـور نـاودانی از     
با توجه به پذیر است؟ دوم،  به چه صورت امکان فوق ي شبکه
ـ  ي و با فرض تجربه ها ساختمانپذیري این  شکل جـایی  هجاب
آیا از نـاودان   اي نشود، مالحظه که منجر به آسیب سازه قابل

عملکرد خود را حفـظ نمـوده یـا قابلیـت تعـویض و تـرمیم       
براي عبور ناودان در یک ساختمان کـه   ،خواهد داشت؟ سوم

تـري کـه    خود از اهمیت باالیی برخوردار است مسیر مناسب
اي اندك تأمین  زمان با هزینه اي هماي و غیرسازه ایمنی سازه

 شود؟ شود یافت نمی

هـاي    قـرار دادن لولـه  « :آمـده اسـت   7در زیر بنـد   ب)
هاي  ها براي عبور میل مهار ها و دیوار  پالستیکی داخل ستون

کردن آنها بـا مـالت ماسـه سـیمان پـس از       رشرط پ قالب به
ها   که تعداد و قطر این لوله برداري، مجاز است. درصورتی قالب

درصـد   3از  بیشتراز مقاطع بتن  کی چیهدر حدي باشد که 
ر کردن داخل  نیابد، میتقلیل  نظر کـرد  صرف آنهاتوان از پ.« 

ـر کـردن      از این ضابطه چنین استنباط می شود کـه حتـی پ
مهارهـاي   جاي مانـده از عبـور میـل    ههاي ب تعدادي از سوراخ

      یـک از مقـاطع بـتن بـیش از     که کـاهش هـیچ   نحوي قالب به
ـر نمـودن کـل سـوراخ      درصد 3 هـا   نشود، کفایت نمـوده و پ
  باشد. دنظر نمیم
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مرجع طراحی و اجراي  9مقررات ملی ساختمان مبحث 
باشد. تدوین مبحث نهم  آرمه در کشور می ي بتنها ساختمان

با توجه به منابع معتبر و متنوع و حوزه شمول گسـترده آن،  
پذیر شده همکاري متخصصان متعهد کشور امکان ي در سایه
و مقررات منـدرج در ایـن مبحـث    روزرسانی ضوابط  است. به

بر   همچون سایر مباحث مقررات ملی ساختمان ایران با تکیه
آخرین دستاوردهاي علمی روز و بازخوردهاي ویرایش قبلـی  

شـود. چـاپ ویـرایش چهـارم     ترین زمان انجام مـی در کوتاه
مبحث نهم براي محققان کشور مغتنم است تا نقاط ضعف و 

نظـر قـرار    بحث و تبادل نون مورداک قوت این مبحث را از هم
رو در  دهند تا در ویرایش بعدي مورداستفاده قرار گیرد. ازاین

این مقاله با تمرکز بـر فصـل دوازدهـم ایـن مبحـث، مـوارد       
متعددي در حد بضاعت علمی نگارنده مـورد نقـد و بررسـی    

در حـد اصـالح نگـارش،    آنها قرار گرفته است که بسیاري از 
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ائه ضوابط، مبهم بودن ضوابط و یـا غیـر   کدگذاري، ترتیب ار
  است.  آنها مهندسی بودن 

توان دو نقد اصلی که  در یک نگاه کلی به مبحث نهم می
اوالً رعایت  در این مقاله نیز بیان شد را عنوان کرد. شیوب کم

وحدت رویه در نگارش فصـول و بیـان سـاده ضـوابط بـدون      
ردار اسـت کـه   تفسیر یا مثال از اهمیت زیادي برخـو  ي ارائه

چندان به آن توجه نشده است. مصادیق این نقد در ویرایش 
در طور عموم  بهعنوان عالئم اختصاري است که  :اخیر شامل

ابتداي فصول داراي روابط ارائه شده است ولی مثالً در فصل 
ششم یا هشتم ارائه نشده یا در برخی فصول مثل فصل نهـم  

ین در برخـی فصـول   شده است. همچنـ   صورت ناقص ارائه به
نگـارش کـل مبحـث     ي نگارش آن بـا فلسـفه   ي جدید نحوه

که مورد  »6-8-10-9« مثالً در فصل دهم بند ،تطبیق ندارد
شده است. دومـاً اهتمـام بـه      تفسیر قرار گرفته یا مثال ارائه

از دیگر موضوعات ویژه  آنها خألحداقل همپوشانی ضوابط و 
رغم اصالحات صورت گرفته  . علیاست هانامهدر تدوین آیین

ها در ایـن خصـوص    در ویرایش جدید همچنان برخی ضعف
وجــود دارد. مصــادیق ایــن نقــد شــامل؛ مــواردي همچــون  

یـا  » 6-6-8-10-9«و » 3-2-9« بارگذاري در بند ي ضابطه
ــدهاي    ــه در بن ــاده ک ــرد س ــاربرد میلگ   و» 1-4-1-4-9«ک

  باشد.   می» 9-13-7-7«
  

  سپاسگزاري
ــا تشــکر از دکتــ  اهللا روحعبدالرضــا ســروقدمقدم، دکتــر ر ب

المللی  احمدي جزنی و دیگر همکاران محترم در پژوهشگاه بین
که در جهت انجـام ایـن تحقیـق     زلزله یمهندسو  شناسی زلزله

  بنده را یاري کردند.
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4. American Concrete Institute (ACI 347-04), 
Guide to Formwork for Concrete. 

 


