
 

 یچوب هایسازه یژهو هاینظارتو  هابازرسی

 

 بحث یچوب هایسازه یژهو هاینظارتو  هابازرسیدر مورد  یاختصاص صورتبهکه  باشدمی یگردو مقاله د هایگیرینتیجهمقاله مجموعه  این

در حال استفاده  یالتا 05 در IBC نامهآیین اگرچهشده است.  تشریح IBC یساختمان المللیبین نامهآیینمفصل در فصل هفدهم  طوربهکه  کندمی

 یرجزا ،متحدهایاالت یویورک،شهر ن ی،شمال یاناسمار یرگوام، جزا یا،همچون حوزه کلمب ایاالتیشده است،  هاییاقتباساز آن  یاو  باشدمی

را در  یحاتاصال یاداشته باشند و  نامهآیین یناز ا یکسان یرغ هاییاقتباساست  ممکن ،هاآنو قلمرو تحت نفوذ  یالتا هر. یکوو پورتور یرجینیاو

بر  یه همگاشاره کرد ک یسکانسینواشنگتن و و یفرنیا،کال یو نظارت یبازرس یبه بندها توانمیآن  هاینمونه ازجملهکرده باشند.  یجادا نامهآیین

را در مورد  یو اجمال یکل یدد یک( 2502 ژانویه STRUCTURE )قسمت اول یشینپ یمقاله. باشندمی 2502سال  ویرایش IBC نامهآیین یهپا

 .باشدمی IBC نامهآیین 2500سال  یرایشو یهکه بر پا اندکردهارائه  یچوب هایسازه یژهو هاینظارتو  هابازرسی

 :کالیفرنیا ایالت

 یساختمان نامهآیین یهپا بر( CBC) 2550سال  یرایشو یفرنیا،کال یساختمان نامهآیینمرجع،  نامهآیین عنوانبه IBC نامهآییناز اقتباس از  ترپیش

 هایسازه هایالمان یتنها برا یچوب هایسازه یژهو هاینظارتو  هابازرسی شده است. ینو تدو یهمرجع، ته یک عنوانبه، 0991سال  ییکپارچه



 

 ایازهس مالحظاتحال،  ین. با اگیرندمیمورد استفاده قرار  توانندنمی یزو باد ن ایلرزهباربر  هایسیستمو در مورد اعضا و  باشدمیساخته  یشپ

 2552سال  ویرایش IBC نامهآیینکه اقتباس شده از  2551 سال ویرایش CBC از قبل دارند، قرار ایلرزه 4و  3 یهکه در ناح هاییساختمان یبرا

است که شامل  یرایشیو یننخست 2551سال  ویرایش CBC نامهآیین مورد مطرح نشده بود. یندر ا ایلرزهمالحظات  گونههیچ ،باشدمی یفرنیاکال

 در نظر گرفته است. یزو باد ن ایلرزهباربر  هایسیستمو نظارت اعضا و  یبازرس یبرا یمالحظات

 :یفرنیاکال هایدپارتمانو  هاکمیته ،هاهیئت ،هانمایندگی

سال  ویرایش IBC نامهآیینقصد دارد تا با اقتباس از  یفرنیاشده است، اما کال ینتدو 2500سال  ویرایش IBC نامهآیینمقاله بر اساس  ینا اگرچه

 یجادا ایفرنیکال یویژه ینامهآیینرا در  یاصالحات یندفرا ینا یبر آن است که ط ینمرجع از آن استفاده کند و همچن نامهآیین عنوانبه، 2500

 باشدمی یفرنیامقررات کال نامهآییناز  بخشی CBC نامهآیینبه بازار ارائه شود.  2502سال  ویرایش CBC نامهآیینتحت عنوان  ،درنهایت که کند

 یه قانون گذارقو زده شده است. یزهاییگر یز،ن شودمیو منتشر  یرایشو یفرنیا،کال گذاریقانونقوه  ییدکامل با تأ صورتبه باریککه هر سه سال 

 یجادا االزم ر یقرار داده است تا ضوابط ساختمان هادپارتمانو  هاکمیته ،هاهیئت یالتی،مختلف ا هاینمایندگی یارقدرت خود را در اخت یفرنیاکال

 یازمورد ن یمحدود و منطق یساختمان یشهر و کشور، استانداردها یاشهر، کشور و  یککنند. ممکن است  سازیپیاده یزرا ن یالتیا ینکنند تا قوان

 هایسازه نامهآیینو  2503سال  ویرایش CBC ینامهآیین باشد. یتوپوگراف یا شناسیزمین یی،آب و هوا یطشرا تواندمیآن  یلدل که کنند یجادرا ا

 عنوانبه 2502سال  ویرایش( IRC) المللیبین یمسکون هایسازه نامهآیینو  2502سال  ویرایش IBC ینامهآییناز  نیز( CRC) یفرنیاکال یمسکون

 .اندکردهمرجع استفاده  نامهآیین

 یااستاندارده یکمیتهشامل  یالتی،ا هاینمایندگیشامل اصالحات با اقتباس از  یژه،و هاینظارتو  هابازرسیو  ایسازه یهاآزمایشهفدهم  فصل

ط که توس هاییساختمانتمام  دیگرعبارتبهو  یالتیا هایکالجو  هادانشگاهساختمان  یلاز قب ی،دولت هایساختمان) یفرنیاکال یساختمان

موقت و  هایساختمان ،هاآپارتمان ،هامتل ،هاهتل) 2 و 0( HCD) شهرسازی و مسکن دپارتمان احداث نشده باشد(، یگرید یالتا هاینمایندگی

فصل  .باشدمی( هاکلینیکماهر و  یپرستار هایدرمانگاه) 3 و 2( OSHPD) ایالتی توسعه و سالمت طرح دفتر و متحرک( هایخانهاعم از  یدائم

 یالتیا هاینمایندگیاز نسخه اقتباس شده از  یشامل اصالحات ینو همچن یژهو هاینظارتو  هابازرسیو  ایسازه هایآزمایشهفدهم، شامل 

مجتمع  یالتیا یمعمار-یسازه ا یمنی(، قسمت ایدولت ی)مدارس عموم یالتیا یمعمار-یسازه ا یمنیقسمت ا یدربردارندهکه خود  باشدمی

 یایفرندر کال یاصالحات مهم گونههیچوجود،  ینبا ا .باشدمی( یو مراکز اصالح و بازپرور هابیمارستان یژهو هایمراقبت) 4و  OSHPD 0 و هاکالج

 وجود ندارد. 01Aدر فصل  یچوب هایساختمان یبرا

 :IBC نامهآییندر فصل هفدهم  یفرنیاکال توجهقابلمهم و  اصالحات

 :شده است یجادا IBC نامهآیینکه در فصل هفدهم  باشدمیذکر شده است، چند اصالح مهم صورت گرفته  یلدر ذ آنچه

OSHPD2: 01547273 2352سبک و مرسوم بخش  یساختمان هایقاب یبرا ینظارت هایدغدغه یحبه تشر یژه،و هایبازرسیو  هانظارت یحتوض 

 .پرداخته است ساختهپیش هایخانه: به ضوابط احداث و نظارت موردنیازضوابط  گزارش HCD0 :0154274. پردازدمی

OSHPD2 :01507073 بندیسرهمساخته شده و  یخرپاها هایبازرسیو  هانظارتمحدوده  یحشده؛ به تشر بندیسرهمو  شدهساخته یخرپاها 

 یلیتفص هایگزارشو  یوستهپ هاینظارتو  هابازرسی. کندنمیمحدود  یزفوت ن 25 یمساو تربزرگ یخرپاها یضوابط را برا ینو ا پردازدمیشده 

ل و اتصا یفلز هایورقو  یفلز ینوع اعضا ی،چسب کش یندفرا و دما چسب، نوع ،باشدمی موردنیازرطوبت  یطشرا و هاطبقهقطعات الوار،  یبرا

 مرتباً گزارش شود. یستیبا یزن هاآن یروش اجرا



 

 :آنجلسلس شهر

 0مقاله شماره  ی،و ضوابط ساختمان الزامات ،IX فصل ششم، ویرایش( LAMC) آنجلسلس یشهردار ینامهآیین(، COLA) آنجلسلسشهر  در

 نامهآیینو  2503سال  ویرایش CBC نامهآییناز  یبخش توسط LABC نامهآیین .باشدمی( LABC) آنجلسلس یساختمان ینامهآیین ،هاساختمان

 آن صورت گرفته است. یبر رو یاصالحات یزن 022205 نامهبخشبا توجه به  یناست و همچن شدهاصالح  2502سال  ویرایش IBC سال

 :COLA نامهآیین یو نظارت یبازرس ضوابطی

 یبازرس مقامقائم یکبه  که باشدمی 9070154725شماره  یژهو یضوابط نظارت و بازرس شامل ،LABC ینامهآییندر  یمهم و اساس اصالحات

 RDI ین،عالوه بر ا اجرا کند. درستیبه هاآنبوده و  واقف CBC نامهآیینصرف دارد تا به  ییدمورد تأ یندگینما یک( نسبت به RDI) ییدمورد تأ

 یو اختصارها یفتعار 2سرپرست ناظر گردند. در بخش  یتمندیباعث رضا ی،از دفاتر ساختمان ترسریع یستگیو شا یتبا اثبات صالح تواندمی

 .باشدمیدپارتمان  ینا بگیرحقوق یاو  باشدمی یشهر یمنیساختمان و ا اندپارتم عمومی مدیر ساختمان، ناظر سرپرست ،LABC نامهآیین

اشاره شده است.  هاآنبه  یچوب هایسازهکه در فصل  باشدمی یازمورد ن های RDI برای گواهینامه و الیسنس سری یک دارای COLA نامهآیین

مربوط به  یخاص ییراتتغ گونههیچ ،وجود این با ؛کندمی ارائه CBCو  IBC نامهآیینرا با توجه به  یشترمالحظات و ضوابط ب یلی،تکم هایبخش

 هاینامهآیین ایزیرشاخهو  یفرع هایقسمت در ،LABC نامهآییندر  یاصالحات گونههیچ ینهمچن در آن وجود ندارد. ینظارت و بازرس یندفرا

IBC یا و CBC، است نیفتاده اتفاق ،هانظارتو  هابازرسیو  موردنیاز، الزامات و ضوابط 0150بخش  ی،چوب وسازهایساخت 015070 یزیرشاخه. 

 :COLA نامهآیین ایسازه مالحظات

طرح  یو برا باشدمیمسئوالن  یاز سو ییدمورد تأ ایحرفهکه طرح  کندمی یحرا تشر ایسازهمالحظات  907015470بخش  در COLA نامهآیین

 ایحرفهطرح  یکرا در  ایسازهمالحظات  یاجرا یتمسئول ینده،نما عنوانبه تواندمی یرا اجرا کند و و ایسازهمالحظات  تواندمیکه  ایسازه

از احداث پروژه، همراه با مهندس و  یشپ هاآن یندگاننما یاو  ینمالک یاکه مالک  است ضروری ین. همچنیردبه عهده بگ یز،ن یگرد ییدمورد تأ

 ی،بازرس یندهو نما یفرع یمانکاراندر صورت وجود پ یاطرح و  یمجر یمانکارپ ،ایسازهناظر  ،باشدمیرا دارا  ایسازهطرح  یتمعمار که مسئول یا

 نیرا به عهده داشته باشد. هدف از ا یدبازد ینا یسرپرست یستیبا ایسازهناظر  .یدنما یدصورت گرفته بازد هایجانماییپروژه و  یتاز محل سا

 ینو همچن باشدمی ،گذاردمیسازه اثر  یو ثقل یجانب یباربر یستمکه در س یو اتصاالت موردتوجهو  یژهو ایسازه هایالمان ییشناسا یدبازد

 .باشدمی ینظارت و بازرس یبرا موردنیاز بندیزمانمرور  منظوربه

در  فوت 2555کمتر از  هایپروژهجزء  درواقعکه  سکونتی Uو به گروه  باشدمی R-Sطبقه که از گروه  یکقاب  یکرا از  یمثال LABC نامهآیین

با  ایمنطقه یچدر مجاورت شبکه آن ه ینهمچن قرار ندارد، IV یا و III یسکیاختصاص دارد و در مناطق ر ،باشدمی ایسازهسطح تحت نظارت 

 قرار گرفته است. Dتا  A ایلرزه بندیطبقهدر  ینهمچن و ( وجود نداردیبش %05) یواحد افق 05و  یواحد عمود 0از  یشترب یبش

 یدیمورد تأ یناز بازرس ایمجموعههمانند  یمنی،کتابخانه گسترده از تشکالت مربوط به ساختمان و ا یکشامل  آنجلسلسشهر  سایتوب

 ایهنظارتکنند، تشکل گزارش  یدگیرس یاتالزم هستند تا به شکا یتصالح یو دارا باشندمیمربوطه  هایگواهینامه یساختمان که دارا

رح ط یکدر  کارگیریبه یو ... برا یناصالحات قوان یژهو یندگاننما یات،به شکا یدگیرس یبرا یتصالح یدارا ینمعماران و مهندس ،ایسازه

 .باشندمیآماده  ایحرفه

 



 

 :واشنگتن ایالت

را  اییکپارچهروش واحد و  یککرده است تا  یجادرا ا ینظارت و بازرس ییدبرنامه مورد تأ یک( WABO) ساختمان واشنگتن نظرانصاحب انجمن

تا  اندشدهگرفتهدر نظر  یابزار ینتأم منظوربه یزن یاریاخت ییدمورد تأ هایبرنامهکند.  یجادا یژهو ناظران و ینظارت هاینمایندگی ییدتأ یبرا

 قرار استفاده مورد IBC نامهآییندر  ذکرشدهانواع و اقسام ضوابط  یتو احراز صالح یفیتکنترل ک هایآزمایشو  هابازرسی یجهت مستندساز

 :باشدمی یژهو هاینظارتو  هابازرسی بندیطبقهدر مورد  ریز یستل .گیرند

 مسلح بتن (RC) 

 تنیدهپیش بتن (PC) 

 شاتکریت (SC) 

 بنایی سازه (SM) 

 و مهره پیچ یفوالد هایسازه (SSB) 

 یجوش هایسازه (SW) 

 حریق ضد مصالح (FP) 

 یالوار هایسازه (LW) 

 سرد نورد شده یفوالد هایقاب (CF) 

 یمهار هایسازه (PA) 

 .باشدمی یالوار هایسازه بندیطبقهمقاله، تمرکز بر  ینو تمرکز ا هدف

شده است. در  گذاریپایهگذشته  یدهه در WABO توسط( LWSI) چوبی هایسازه یویژه هاینظارتو  هابازرسیجهت  یید،برنامه مورد تأ ایجاد

بود، استفاده شده است.  شدهارائه 2553سال  ویرایش IBC نامهآیینکه در فصل هفدهم  ایویژه هایبازرسیو  هانظارتآن، از  یرایشو یننخست

است،  شدهاستخراج معتبر( SIRP) هاینامهآیینو از  باشدمی WABO خود ییدکه مورد تأ ایویژه هایبازرسیمازاد بر  یبرنامه ضوابط ینطبعاً ا

 یرایشاضافه شد. در حال حاضر واشنگتن در حال اصالح و نامهآیینبه  یدجد یرایشو یک عنوانبه LWSI از آن زمان به بعد، مصالح .باشدمیدارا 

که از حد مطلوب ما  یجانب یروهایدر برابر ن ی،چوب هایساختمان بندیقاب یستمس یاتجزئ یتاهم یلبه دل .باشدمی IBC نامهآیین 2502سال 

که  باشدمی چندطبقه هایساختمانمهم  یاعضا یویژهبرنامه  ینخود دارد، ا بندیقاب یستمس یبر رو ایویژه هاینظارتبه  ،باشدمیخارج 

 باشند. یدارپا ایلرزه یروهاین یاچون باد و  ینصب شوند تا در برابر عوامل یحصح طوربه یستیبا

 یکمیته .گرددمی ینظارت نامهگواهی یجادباعث ا و کمک خواهد کرد هانظارتو  هابازرسیروند  یفیتو ک یکپارچگی یشبرنامه به افزا این

برنامه و ارائه طرح و  یلتا به تسه کنندمی یهرا ته یو معماران، ابزار ینمهندس ،نامهآیینمربوط به  هایبحث نظرانصاحبگسترش، شامل 

 :باشندمی یرشامل موارد ز هامسئولیت ینکنند. ا کمک LWSIناظران  هایمسئولیت یبرا ایبرنامه

 :عمومی -0

 قضایی حوزه اجرایی مالحظات دادن انجام برای نفوذ اعمال. 

 ییبا مالحظات حوزه قضا هابازرسیو  هانظارتانواع  درباره انطباق ییدر مورد ضوابط حوزه قضا رسانیاطالع. 

 را به کار  هاآنتمام  یژهو ینبازرس ینکهاز ا ینانحصول اطم منظوربهتمام پروژه،  یدر طول اجرا یوستهپ هاینظارتو  هابازرسی ارائه

 .اندگرفته



 

 یرخ یا اندکرده یاتیرا عمل موردنیازالزامات  یت،سا یطبا توجه به شرا ی،محل ییمهم که ناظران حوزه قضا ینا تأیید. 

 و مقررات حوزه مربوطه. یازبا توجه به ن یمحل ییبه حوزه قضا یشرفت،از پ یو کتب یشفاه هایگزارشو ارائه متناوب  تسلیم 

 در هنگام وقوع اختالف نظرها. یمانکارانبه پ رسانیاطالع 

 دهدمیرخ  یزیبحث برانگ یکه اختالف نظرها یدر موارد یساختمان یبه دفاتر فن رسانیاطالع. 

 باشد رسیده قضایی حوزه اجرایی مقامات تأیید به و باشد شده مستندسازی ،ایسازهطرح  ییراتمهم که تغ ینا تأیید. 

 شده سازی پیاده تصمیمات و نظرها اختالف شامل ،شدهبازرسی یو سوابق کارها هایگزارشاسناد و  دارینگهو  حفظ. 

 یینها ییدیهتأ هایگزارش تسلیم 

 :شخصی -2

 یاتصاالت و خرپاها ،هادارندهنگه ی،فرع هایدیافراگممهارها،  ،هادیافراگم ی،برش یوارهایحاکم، شامل د یباربر جانب یستمس شناسایی 

 .دارندهنگه

 هاستونو  یرهات ،هاتسمه ،هادارندهنگهاسکواش،  هایبلوک ،هادیافراگم ی،برش یوارهاید ،هاورق ییمحل جانما تأیید. 

 محل و اندازه  ی،مهار ایهبولت فواصل ،هاآنو فواصل  هامیخاندازه  ،هاآنو مصالح  هاپنل جهت ،هامسدودکننده ،هامیخگلفاصله  تأیید

 .یو چسب مصرف هاتسمه

 :مصالح شناسایی -3

 شده مهندسی روش به الوارها بردن رکا به و پوششی مصالح ابعاد، آن، درجه و چوب نوع و اصالت تأیید. 

 هاآن ییاز نظر اندازه، نوع، درجه و جانما هاتو بول هاپیچ ی،آهن هایبست ها،میخ شامل ها،بست و چفت تأیید. 

 هایپنل آالتآهنشده و  یمهندس هایسیستممهارها،  ،هامهرهآرماتورها،  ،هاگرهبندها و  ،هاتسمه ،هادارندهنگهشامل  ،آالتآهن تأیید 

شده است. مرور  سازیپیادهمخصوص طبق نقشه نصب و  آالتآهنموضوع که  ینا ییدتأ ،هاآن ییو جانما هااندازهدر انواع  ساختهپیش

 سازنده. بندیسرهمنصب و  یندفرا ییدو تأ

 :ساخت -4

 هاآنو نصب  یمو تنظ کوبیمیخ ،هاشکاف یجادشامل قطع کردن، ا ی،استاندارد مصالح مصرف تأیید. 

 آالتآهنو  ییاثرات آب و هوا یدگی،رس ی،اعضا، ترابر یمصالح، شامل خراب یطشرا تأیید. 

 شود انجام شده کشی چسب مهاری هایبولت یکشش هایتستدر طول  یستینوع تست مرتبط که با تأیید. 

 و  یبرش یوارهاید ،هاستونو  یرهااتصاالت، ت ،هافونداسیون یاتمرتبط و جزئ یعموم ضوابط وکنترل مالحظات  یبرا هاطرح مرور

 .هادیافراگم

 ینا نیکند. همچن یبو تصو ییدتأ یندهرا در آ یژهو ینبازرس نامهگواهی راحتیبه تواندمی ی،محل یساختمان ییبرنامه، حوزه قضا ینا یقطر از

 .کند کمک ،شوندمیاستخدام  هاآنکه بازرسان در  یفیتکنترل ک یندگاننما یو سرپرست اعتباربخشیبرنامه به 

 :ویسکانسین ایالت

. باشدمی یمتعدد یتجار یساختمان هاینامهآیین یاست دارا شدهوضع 0903که در سال  یمناطق حفاظت ینقوان یلبه دل یسکانسینو ایالت

 اگرچهقرار گرفت.  ینیشد و مورد بازب ییردستخوش تغ 0904( در سال WCBC) یسکانسینو یتجار یساختمان ینامهآیین یمنیو ا اطمینان

 تا بود یبازساز ینددر فرا یسکانسینو یالتکه ا 0992موضوع تا سال  ینمرسوم شده بود، اما ا 0915مرجع در اواخر  نامهآییناستفاده از 

 .بود نشده عملیاتی هنوز کند، ارائه WCBC یالتیا ینامهآیین یرا برا یواحد ینامهآیین



 

و نظارت  یکرد تا دپارتمان بازرس یجادا تربزرگ یشهرها یدر برخ ییاجرا هایبرنامهمرور  یبرا ایمجموعه WCBC نامهآیین یراخ ویرایش

و  تربزرگ یتوسط شهرها هانظارتو  هابازرسیگردد.  یستأس ی،مناطق حفاظت ینمنتسب جهت نظارت قوان یالتیا هاینمایندگیساختمان و 

 ینمچنمالکان به همراه داشت و ه یبرا یمنمناطق ا یجادا یرا برا یتمسئول ترینبزرگ یالتی،ا ین. قوانشدمیاجرا  یالتیا هاینمایندگی ینمسئول

که دپارتمان  محدودکننده ین. درک قوانداندمی یرا الزام ینمهندس یاتحت نظر دستگاه نظارت توسط معماران  هاساختمان یمنا وسازساخت

سازه  یتابالغ تقو شامل WCBC نامهآییناداره کل  یفوضع شوند، وظا یمنا سازیساختمانتحقق هدف ساختمان و  یساختمان انتظار داشت برا

 .باشدمیمعمار آن  یاکه به عهده مالک و  باشدمی

واضح و روشن باشد  یسکانسیندر و هاطرح ایحرفه یتکه در آن مسئول ترتیباینبهپرداخت،  یدیارائه جد به WCBC نامهآیین، 0912سال  در

شده و با استفاده از  یطراح هاینقشهفوت مکعب با توجه به  05555 یبا حجم باال یتجار هایساختمانحاصل گردد که تمام  یناناطم یا

 .اندشدهساخته  WCBC ینامهآیین

در ارتباط  ایحرفه ینو مهندس یید. معماران مورد تأدهدمیرا  اینامهآیین هایجنبهپوشش تمام  ،ایحرفهنظارت  یبرا WCBC نامهآیین ضوابط

بندند. به کار ب ،رسدمیبه نظر  یحساس و بحران که پروژه یکرا در  یژهو یبرنامه نظارت و بازرس یک هایبخشتمام  توانندمی ایحرفهبا ناظران 

 هنگامی. باشدمی( هاشالودهو  هافونداسیون) مجاور مستغالت حریم از حفاظتو  یونفونداس هایشمع یاتتنها شامل خصوص WCBC ینامهآیین

حاصل شد که  یجهنت یندر نظر گرفته شد، ا ایویژه هاینظارتو  هابازرسیمرجع و  ینامهآیینبه  وابستهمالحظات  0999که در سال 

 ینامهآیین 2555سال  یرایشکه در فصل هفدهم و اینظارتیپا را از ضوابط  هاروش یدر ارتباط بود و در برخ یسکانسینو یبا فضا شناسیروش

 شده است. یاریبس ییراتدستخوش تغ IBC ینامهآیینتمام فصل هفدهم  بنابراین، ؛فراتر گذاشته است یزن وجود دارد المللیبین یساختمان

اشد سودمند ب نامهآیینکاربران  یبرا تواندمیاز فصل هفدهم وجود دارد که  یاریاول، مشخص شد که بندها و مقررات بس یهپس از اصالح اندکی

 2552سال  یرایشو کههنگامی یحات،توض ینبه همراه نخواهد داشت. با توجه به ا ینظارت ایحرفه شناسیروش یرا برا ایپیچیدگی کهدرحالی

از ساخت را وارد آن کردند.  یشپ یشبار محل و بار آزما یشآزما یبرا یشد، ضوابط مهم یدستخوش اصالحات 2552سال  در IBC ینامهآیین

)طرح مقاومت  0100بخش  درضوابط خاص  یدر برخ 2559سال  یرایشو IBC نامهآیینو اصالح  ییردر حال تغ اکنونهم یسکانسینو یالتا

از  یشبار پ هایآزمایش) 0100بار در محل(،  هایآزمایش) 0104(، یمنبار ا یش)آزما 0103(، یگزینجا هایآزمایش)روش  0102مصالح(، 

 هرکجایوابسته هستند، در  یخاص هاینظارتو  هابازرسی به. عموماً مقررات باشدمیمصالح(  هایآزمایش ی)استانداردها 0102ساخت( و 

 .باشندمیمحروم  اکنونهمکه  متحدهایاالتدر  یگرید

که  یییراتداشته باشند تا مقررات و ضوابط را اصالح کنند، تغ یاررا در اخت ینهگز ینا یمحل هایشهرداریبوده است که  ینا ی،هدف اصل اگرچه

 WCBC که یریتیمد ینمهم، قوان ینبا توجه به ا کند. یلتبد یکپارچهواحد و  نامهآیین یکبه  را WCBC است، ایجادشده 2503 هاینامهبخشدر 

به کار  هاآنرا در  آیندمی دست به IBC نامهآیینرا که از فصل هفدهم  یژهو ینظارت هایبرنامهداده شوند تا بتوان  ییرتغ یستیبا اندکردهخلق  را

 اکنونمهواشنگتن  ایالتباشد.  اجراقابلاست،  اجراشدهو واشنگتن  یفرنیاکال یالتکه در ا گونههمان هابرنامهمجوز آن صادر شود تا  یاگرفت و 

 .باشدمیواحد  یتجار یساختمان ینامهآییناصالحات بر اساس  یجادا یبرا IBC ینامهآیین 2500 یرایشو یابیارز ینددر اواسط فرا

 :گیرینتیجه

و  هابازرسیبه  مربوط IBC ینامهآیینفصل هفدهم  انجام دهد. نامهآیینرا در  یخود اصالحات یازهایبر اساس ن تواندمی ییو قلمرو یالتا هر

 ارائه لسآنجلسو شهر  یسکانسینواشنگتن، و یفرنیا،کال هایایالترا از  ییمقاله دورنما ینا که از اجرا مجزا نخواهد بود. باشدمی یژهو هاینظارت



 

 یباز یژهو هایبازرسی در روندرا  یسازه نقش مهم ین. مهندسباشدمی هاآنو احداث  یچوب هایسازه یژهو یکه در مورد ضوابط نظارت کندمی

 د.آگاه باشن یمنا یساختمان ییاجرا نامهآیین یک یجادا یبرا یژهو هایبازرسی ینا یتاز اهم یستیبا ایحرفه طراحان و مالکان همه و کنندمی


