رابطۀ متقابل استاندارد و توسعۀ صنعتی
ًگارًذٍ :حویذ

پیش گفتار
ایي همبلَ ثب ّیشایؾی اًذک همبلَ ای اعت اص گشٍّ همبالت اسعبل ؽذٍ ثشای اّّلیي کٌفشاًظ تْعؼَ ّ تشّیح
اعتبًذاسد کَ ثب کْؽؼ “هإعغَ اعتبًذاسد ّ تسمیمبت فٌؼتی ایشاى” دس هِش هبٍ  ّ 9731دس رّس جِاًی
اطتاًذارد ثش گضاس گشدیذ .ثشای اًتؾبس ًغخۀ اًگلیغی ایي همبلَ دس عبیت ً،toequest.comیض پبسٍ ای تغییشات
خضئی ثَ کبس ثغتَ ؽذ تب ثذّى تغییش دس دسًّوبیَ ّ هفبُین هْخْد دس آى خٌجَ ای ػوْهی تش پیذا ًوبیذ ،صیشا ایي
ثبّس ّخْد داسد کَ آعیت ؽٌبعی اًدبم گشفتَ دس ایي همبلَ کوبثیؼ دس هْسد فٌبیغ ثغیبسی اص کؾْس ُبی سّ
ثَ تْعؼَ ّ ًیض دس هْسد ثشخی اص کؾْس ُبی تْعؼَ یبفتَ اػتجبس داؽتَ ّ ٌُْص ُن داسد.
ٌُگبم ًْؽتي ایي همبلَ دس زذّد عیضدٍ عبل پیؼ ّ ثَ ّیژٍ پظ اص اًتؾبس آى ،آسام آسام ازتوبل ّخْد پیًْذی
ثیي هجسث تلزاًض ُا ّ اًطبالات ) (Fits &Tolerancesدس هٌِذعی هکبًیک ّ همْلۀ عذم لطعیّت )(Uncertainty
دس فیضیک ًظشی رُي ًگبسًذٍ سا ثَ خْد هؾغْل ًوْد کَ خْد آغبصی ؽذ ثشای اًدبم پژّ ُؼ ُبی عبهبًوٌذ
سّی ًظزیَ هکاًیک کْاًتْهی )ً ،(Quantum Mechanicsظزیَ گزاًش کْاًتْهی ) ّ (Quantum Gravityالضاهب
ًظزیَ ُوَ چیش ) .(Theory of Everything, TOEدعتآّسد ایي کْؽؼ ُب هی چٌذ همبلَ هٌتؾش گشدیذ کَ آخشیي
آى دس زبل زبمش همبلَ ای اعت صیش ػٌْاى "بحثی پیزاهْى ًظزیَ ُوَ چیش" کَ هی تْاًیذ اص ایٌجا ثگیشیذ.

 -1مقدمه
ثشگضاسی اّّلیي کٌفشاًظ تْعؼَ ّ تشّیح اعتبًذاسد ّ اُذاف هْسد ًظش آى سا هی تْاى ثَ ػٌْاى ًوْد ُبیی اص دسک
ًیبص ثَ تسّْل خبهؼَ دس ػشفَ تْلیذ ّ ثَ ّیژٍ دس ثخؼ فٌؼت تلمی ًوْد .ثب اهیذ ثَ دسعتی چٌیي تؾخیقی،
اًتظبس هی سّد کَ دعتآّسد ُب ،سٌُوْد ُب ّ ًتبیح کٌفشاًظ ،کَ هغلوب لْام یبفتۀ تدشثیبت ًبة ػلوی -کبسثشدی
خْاٌُذ ثْد ،ثب اًؼکبط ثَ عبصهبى ُبی ریشثو اص لذست اخشائی کبفی ّ ّافی ثش خْسداس ثبؽذ.
الصم اعت ثَ ایي ًکتَ اؽبسٍ ؽْد کَ چْى همبلۀ زبمش ثش اعبط تخقّـ ّ تدشثیبت ؽخقی ًگبسًذٍ تِیَ ؽذٍ
اعت تٌِب هی تْاًذ ثبصگْی پبسٍ ای اص هغبئل ثبؽذ ّ هْمْع آى دس ػیي زبل کَ استجبه تٌگبتٌگی ثب ثغیبسی اص
هْمْػبت ّ اُذاف هْسد ًظش کٌفشاًظ داسد ّلی ثیؾتش هی تْاى همْالتی هش ثْه ثَ "رابطَ هتمابل اطتاًذارد ّ
تْطعَ صٌعتی" ّ "اطتاًذارد ّ تْطعَ صادرات" سا دس آى خغتدْ کشد .ایي همبلَ ثب ایي ثبّس ًگبؽتَ ؽذٍ اعت
کَ ؽٌبخت خبهغ ًغجت ثَ یک پذیذٍ ًوی تْاًذ فمو ثب ثشسعی خٌجَ ُبی کل ّی آى زبفل ؽْد ّ ثَ ّیژٍ،
چٌبًچَ لقذ تغییش یب ایدبد تسّْل دس پذیذٍ ّخْد داؽتَ ثبؽذ پشداختي ثَ خضئیبت آى الضاهی اعت.

بر اهل معنا شد سخن اجمال ها تفصیل ها

بر اهل صورت شد سخن تفصیل ها اجمال ها

تؼبثیش کل ّی هْخْد دس استجبه ثب هفِْم "صٌعت" ،دس ایٌدب تٌِب ّخَ عبخت ّ تْلیذ هغتتش دس ایي ّاژٍ
فشف ًظش اص
ِ
هْسد ًظش اعت کَ ُوْاسٍ استجبهی تٌگب تٌگ ثب هفِْم "هٌِذطی" داؽتَ ّ داسد .لزا دس ثذّ اهش ثَ ًظش هی سعذ
کَ کٌکبػ دس هفِْم "هٌِذطی" تب زذّدی ثتْاًذ ساُگؾبی ثسث ثبؽذ.

 -2مفهًم "مهىد سی"
"هٌِذطی" ثَ ػلوی اهالق هی ؽْد کَ ثَ ّعیلۀ آى ّیژگی ُبی هْاد ّ هٌبیغ ًیشّی هْخْد دس هجیؼت ثَ
ؽکل عبصٍ ُب ،اثضاس ّ هبؽیي آالت ،یب ثَ هْس ػبم "هسقْالت فٌؼتی" ،دس خذهت اًغبى لشاس هی گیشد.
ثٌب ثش ایي ،ثسث دس خقْؿ فٌؼت ّ ًیض ثشسعی اهکبى تسّْل دس آى ثَ هٌظْس تْعؼَ فٌؼتی ّ دس ًتیدَ تْعؼَ
فبدسات ثذّى اسصیبثی کیفی ّت "هٌِذعی" دس زبهؼَ ساٍ ثَ خبیی ًخْاُذ ثشد .دس ُویي ساعتب ّ ثذّى آًکَ اص
تؼشیف هزکْس دس فْق ػذّل ؽْد هی تْاى گفت" :هٌِذعی" ّظیفَ هلوْط کشدى یب ػیٌی ّت ثخؾیذى ثَ
دعتآّسد ُبی ػلْم خِت سفغ ًیبص ُبی هبدی ّ هؼٌْی اًغبى سا ثب تْلیذ هسقْالت فٌؼتی ػِذٍ داس هی
ثغتگی هغتمین ّ خذؽَ
ثبؽذ [ .]9ثَ ػجبست دیگش ،هی تْاى پزیشفت کَ عطر "هٌِذعی" دس یک خبهؼَ
ِ
ًبپزیش ثب عطر هبؽیي عبصی (هکبًیک خبهذات) دس آى خبهؼَ داسد .دس ػیي زبل دّس اص رُي ًخْاُذ ثْد اگش ادػب
ؽْد کَ :دطتآّرد ُای علْم در ًِایت خْد را اس طزیك هکاًیک جاهذات آشکار طاختَ ّ بَ اشکال ّ احجام
تبذیل هی شًْذ .ایي ًتیدَ گیشی اؽبسٍ ای اعت ثَ ایي هطلت کَ دس ؽبخَ ُبی هختلف "هٌِذعی" یب ثَ
تؼجیشی دس ّخَ هؾتشک ّ صیش ثٌبئی آى ُب یؼٌی "هبؽیي عبصی" ًَ ،تٌِب ّیژگی ُبی فیضیکی-ؽیویبئی هْاد ّ
لطؼبت ثلکَ هؾخقبت ٌُذعی آًِب ًیض خضء ػْاهل ثغیبس تؼییي کٌٌذٍ هسغْة هی ؽْدً .گبسًذٍ هؼتمذ اعت
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ایي همْلَ ثَ هْس ؽبیغتَ دس فٌؼت هبؽیي عبصیِ ایشاى هْسد ػٌبیت لشاس ًگشفتَ اعت ،لزا دس خبی خْد ثَ
تدضیَ ّ تسلیل آى خْاُین پشداخت.

 -3مفهًم "استاودارد"
اص هشف دیگش ،تذلیك دس هفِْم "اطتاًذارد" ًیض اختٌبة ًبپزیش اعت .اگشچَ دس ًگبٍ اّل ّ ثَ هْس هؼوْل سػبیت
اعتبًذاسد ُب هتشادف ثب کیفیت ثِتش کبالُبی فٌؼتی تلمی هی ؽْد ،کَ چٌذاى دّس اص ّالؼی ّت ًیغت ،ا ّهب ایي
ًگشػ ُوَ خبًجَ ًخْاُذ ثْد .دس زمیمت ُذف اعتبًذاسد ُب تذّیي مْاثو ّ سػبیت افْلی اعت کَ دس فشآیٌذ
تْلیذ اختوبػی اهکبى ُوکبسی دس عطر هلی ّ ثیي الوللی سا فشاُن هی عبصًذ .الجتَ ایي مْاثو ثَ خْدی خْد
زذالل کیفی ّت اختوبػب هطلْة سا ثشآّسدٍ خْاٌُذ کشد.
تسمیك دس خقْؿ چشایی مشّست ُوکبسی ُبی هلی ّ ثیي الوللی خْد ثَ خْد استجبه هٌطمی ثیي همْالت
هزکْس دس فْق یؼٌی "هاشیي طاسی" ّ "اطتاًذارد"سا سّؽي خْاُذ ًوْد.
خِت سّؽي تش ؽذى هطلت ثِتش اعت ُشچٌذ ثَ اختقبس عیش تسّْل هبؽیي عبصی سا هشّس کٌین:
آًچَ هغل ّن اعت هبؽیي عبصی ثَ هفِْم ػبم کلوَ ثب "تکظاسی اطتاد کاراًَ" ثَ ػٌْاى ًِبل دسخت تٌْهٌذ
فٌؼت اهشّصیي آغبص ؽذٍ ّ آى دس ػیي زبل کَ هؼلْل دسکِ ًیبص صهبًۀ خْد ثْدٍ صایٌذۀ ًیبص ُبی هتکبهل تش ّ
پیچیذٍ تشی ًیض ثْدٍ اعتً .یبص ُبی پیچیذٍ تش ّخٍْ هختلفی داسد کَ ُش یک دس خبی خْد ّ ثَ هْس خذاگبًَ لبثل
ثشسعی اعت .ا ّهب دس ایٌدب ثَ هٌطْس اختٌبة اص تطْیل کالم ثَ دّ ّخَ ػوذٍ یؼٌی "ًیاس بَ علْم ّ فٌْى جذیذ تز"
ّ "ًیاس بَ تمظین کار هتعالی تز" اؽبسٍ خْاُذ ؽذً .بگفتَ ًوبًذ کَ هْاسد هزکْس ًیض هْلْد گغتشػ سّص افضّى
کیفی ّت ّ کوی ّت ًیبص ُبی اًغبى ثْدٍ ّ ُغتٌذ.
مشّست ػلْم ّ فٌْى خذیذ تش اص چٌبى ّمْزی ثش خْسداس اعت کَ دعت کن دس ایٌدب ًیبصی ثَ تذلیك ثیؾتش دس آى
خَ ؽذٍ
دیذٍ ًوی ؽْد .ثٌبثش ایي ّخَ دیگش یؼٌی "ًیاس بَ تمظین کار هتعالی تز" ثَ ػل ّت آًکَ کوتش ثَ آى تْ ّ
اعت هْسد ثشسعی ثیؾتش فشاس هی گیشد.
"تکغبصی اعتبد کبساًَ" کَ تٌِب پبعخگْی ًیبص ُبی ثغیبس هسذّد ّ اثتذایی ثْدٍ اعت ُوگبم ثب استمبء عطر
وی ًیبص ُب ایي لبثلی ّت سا داؽت کَ ثب افضایؼ تؼذاد کبسگشاى دس کبسگبٍ ّ اِػوبل تمغین کبسی اثتذایی کَ ثب
ک ّ
تؼییي زذّد ّثغْس ّظبیف کبسگشاى ثَ هْس ؽفبُی لْام هی گشفت تب زذّدی ثش هؾکالت هشثْه ثَ کوی ّت ّ
کیفی ّت هسقْالت فبئك ؽْد .دس ایي ؽشایو هیضاى خطبی هؼوْل دس ًشم افضاس ُب ّ عخت افضاس ُبیی کَ دس اختیبس
کبسگبٍ لشاس داؽتٌذ ُوْاسٍ اص ػوذٍ تشیي دغذغَ ُبی اعتبد کبساى ثْدٍ اعت .ایي عطر اص تمغین کبس کَ تٌِب
ُوکبسی دس عطر کبسگبٍ سا هوکي هی عبخت زتّی اص فشاُن عبختي اهکبًبت الصم ثَ هٌطْس ُوکبسی ثیي کبسگبٍ
ُبی هختلف ًبتْاى ثْد ،صیشا ُوبٌُگی ّ توبط ثیي فٌؼتگشاى هختلف یَ ػل ّت هسذّدیت دس استجبهبت اگش ًَ غیش
هوکي ّلی ثب دؽْاسی ثغیبس هْاخَ ثْدٍ اعت.
کبسخبًَ ُب ثَ ػٌْاى ًوبدی اص کبسگبٍ ُبی تْعؼَ یبفتَ ثَ عطر ّاالتشی اص تمغین کبس ًیبص داؽتٌذ .تٌْع ثیؾتش
تخقّـ ُب ّ تدوغ ثیؾتش ًیشّی کبس دس صیش یک عمف تمغین کبس ؽفبُی سا غیش هوکي هی عبخت .دس ایي
هشزلَ تؼییي ّ تذّیي مْاثطی کَ زذّد ّ ثغْس ّظبیف ّ هیضاى خطبی هدبص (رّاداری) یکبیک ػٌبفش دخیل دس
فشایٌذ تْلیذ سا هؾخـ هی کشدًذ ثَ اهشی اختٌبة ًبپزیش تجذیل ؽذ .ایي همشسات ًْؽتَ ؽذٍ سا ،کَ دس ّالغ
تسمك یبفتي تمغین کبس دس ایي عطر ثْدًذ ،هی تْاى ثَ ػٌْاى اّّلیي خْاًَ ُبی "اعتبًذاسد" دس عطر کبسخبًَ
ای تلمی ًوْد (اطتاًذارد ُای کارخاًَ ای) .اص هشف دیگش ،گغتشػ ػلْم ّ فٌْى ّ پیچیذٍ تش ؽذى فشآیٌذ ُبی
تْلیذی تمغین کبس دس عطر ثبالتش یب ثَ ػجبست دیگش ُوکبسی ثیي کبسگبٍ ُب ّ کبسخبًَ ُبی هختلف سا الضام آّس
ًوْد .دس ایي هشزلَ چْى ُش یک اص کبسخبًَ ُب مْاثطی داؽتٌذ کَ ثَ ػل ّت هذّّى ثْدى (شٌاطٌاهَ دار بْدى)
لبثلی ّت اسائَ ّ ًمذ سا داؽتٌذ دس ًِبیت لْاػذ تمغین کبس یب تغِیل کٌٌذٍ ُوکبسی ثیي کبسخبًَ ُبی هختلف دس
عطر هلی ثَ ّخْد آهذ کَ اص آى ثَ ػٌْاى "اطتاًذارد ُای هلی" یبد هی ؽْد .ثذّى تشدیذ تذّیي اعتبًذاسد
ُبی هلی ثَ هفِْم اهشّصیي آى اّّلیي ثبس دس کؾْس ُبی فٌؼتی تسمك پیذا کشدٍ اعت.
ثَ ُوبى دالیلی کَ لجال اؽبسٍ ؽذ ،اص اعتبًذاسد ُبی هلی ًیض "اطتاًذارد ُای بیي الوللی" لبثل اعتٌتبج ثْدٍ
اًذ کَ تمغین کبس ّ دس ًتیدَ ُوکبسی دس عطر ثیي الوللی سا دس فشآیٌذ تْلیذ اختوبػی ّ ثب کیفی ّتی لبثل لجْل
اهکبى پزیش هی عبصًذ .الصم اعت ثَ ایي ًکتَ اؽبسٍ ؽْد کَ اعتبًذاسد ُبی ثیي الوللی ًیض ثَ ؽکل هٌطمی ثب
تذثیش کؾْس ُبی فٌؼتی کَ فبزت اعتبًذاسد ُبی هلی ثْدٍ اًذ لْام گشفتَ ّ سّ ثَ تکبهل اعت.

 -4رابطۀ بیه استاودارد ي تًسعه صىعتی
ُوبًگًَْ کَ دیذٍ هی ؽْد ،سؽذ فٌبیغ سا هی تْاى دس چِبس عطر "کارگاُی"" ،کارخاًَ ای"" ،هلی" ّ "بیي

الوللی" تفکیک ًوْد کَ ّخَ توبیض آًِب عطر تسمك یبفتَ "تمغین کبس" یب ثَ ػجبست دیگش عطر تسمك یبفتَ
ُوکبسی ُب هی ثبؽذ.

2

خَ ثَ هطبلت فْق ّ ثَ تؼجیش ًگبسًذٍ :اطتاًذارد ُا کَ هْلْد صٌعت هاشیي طاسی هی باشٌذ بَ جشئی اس
ثب تْ ّ
تْطعَ صٌعتی تبذیل گشتَ ّ ططح اعوال شذۀ آًِا در ُز جاهعَ شاخصی اطت بزای ططح تْطعَ
یافتگی صٌعتی آى جاهعَ .بَ ایي تزتیب تشخیص جایگاٍ صٌعتی ایزاى کار دشْاری ًخْاُذ بْد.

ثب اهؼبىِ ًظش ثَ ِهالک ُبی هزکْس دس فْق ،دیذٍ هی ؽْد کَ دس گْؽَ ُبیی اص خِبى هذت ُب اعت کَ تْعؼَ
فٌؼتی هشص ُبی هلی سا پؾت عش گزاؽتَ ّ ثَ هٌظْس اعتفبدۀ ثِیٌَ اص ػْاهل تْلیذ خِبًی پب ثَ ػشفَ ثیي
الوللی گزاؽتَ اعت .دس ًمبهی دیگش اگشچَ تْعؼَ فٌؼتی ٌُْص ّ تب زذّدی گشفتبس چبسچْة ُبی هلی اعت
ّلی دس آیٌذٍ ای ًضدیک اص ایي تٌگٌب ُب ػجْس خْاٌُذ ًوْد .ایي دس زبلی اعت کَ دس ثغیبسی اص کؾْس ُب تْعؼَ
فٌؼتی ٌُْص اص عطر کبسخبًَ ای یب زتی کبسگبُی فشاتش ًشفتَ اعت .اص ایي لسبظ ایشاى ػوذتب دس صهشٍ کؾْس
ُبی اخیشالزکش هسغْة هی ؽْد.
دس زمیمت عطر تْعؼَ فٌؼتی ایشاى هیفی اعت اص زذ "کارگاُی" تب زذ "کارخاًَ ای" .هنبفب ایٌکَ دس استجبه
ثب پبسٍ ای اص تْلیذات ثْهی ثَ هشصُبی هلی ًضدیک ؽذٍ اعت .ؽبیبى رکش اعت کَ دس ایشاى اعبعب تکْیي
اعتبًذاسد ُبی کبسخبًَ ای تسمك پیذا ًکشدٍ اعت ّ دس ًتیدَ اعتبًذاسد ُبی هلی تذّیي ؽذٍ ًیض فشاگیش ًجْدٍ ّ
فمو پبعخگْی اًذکی اص ًیبص ُب هی ثبؽٌذ.
ثَ ُویي دلیل تْعؼَ فٌؼتی دس کبسخبًَ ُبی ایشاى هؼوْال ثَ ؽکلی دعت ّ پبؽکغتَ هجتٌی اعت ثش
اعتبًذاسد ُبی هلی پبسٍ ای اص کؾْس ُبی فٌؼتی کَ ثؼنب اثؼبد ثیي الوللی پیذا کشدٍ اًذ .هغلوب چٌیي
ًبُوبٌُگی ُبئی ػبهلی ثبص داسًذٍ دس ساٍ تْعؼَ ُوکبسی ُب دس عطر هلی ثْدٍ کَ خْد ًْػی گغغت دس
فٌبیغ هلی تلمی هی ؽْد.
ثَ هْس خالفَ هی تْاى چٌیي ًتیدَ گشفت کَ ًب کبسآهذی مْاثو تمغین کبس دس عطر هلی ،کَ خْد ًبؽی اص
هلی فشا گیش اعت ،اص ػوذٍ تشیي ػْاهل ثبصداسًذۀ تْعؼَ فٌؼتی ایشاى هی ثبؽذ کَ دس
فمذاى اعتبًذاسد ُبی
ِ
ػیي زبل هبًؼی اعت خذی دس ساٍ ادغبم فٌبیغ ایشاى دس فشآیٌذ تْلیذ خِبًی.
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تب کٌْى فمو ثَ چشایی مشّست ّخْد اعتبًذاسد ُب پشداختَ این .ا ّهب ثشای ًتیدَ گیشی ُبی هؾخـ ّ هلوْط
الصم اعت چگًْگی ػولکشد ػوْهی اعتبًذاسد ُب دعت کن دس فٌؼت هبؽیي عبصی ًیض ثشسعی ؽْد.
اعبعب تْلیذ فٌؼتی ثش دّ پبیۀ کیفی ّت ثِتش هسقْل ّ ُضیٌَ ُبی کوتش تْلیذ اعتْاس اعت .ثَ ػجبست دیگش ،اص
خوغ ایي دّ همْلَ کیفی ّت اختوبػب هطلْة زبفل هی گشدد .ایي اهش ّلتی هسمك هی ؽْد کَ اص ّیژگی ُبی
هْاد ّ هٌبثغ ًیشّی هْخْد دس هجیؼت اعتفبدۀ ثِیٌَ ؽْد کَ تأکیذی اعت ثش هغئْ لی ّت عٌگیي هٌِذعیي.
تٌْع ّ تؼذد فضایٌذۀ ًیبصُبی خْاهغ اًغبًی کَ ًیشّی هسشّکَ تْلیذ للوذاد هی گشدد ّلتی ثشآّسدٍ هی ؽْد کَ
اص ػْاهل تْلیذ یؼٌی طبیعت ّ ًیزّی اًظاًی کَ ثب لبثلی ّت ُبی ثغیبس هتٌْع دس پٌَِ گیتی گغتش دٍ اًذ ثَ
ؽکل هطلْة ثِشٍ ثش داسی ؽْدُ .وبًگًَْ کَ تْمیر دادٍ ؽذ ،ایي اهش تٌِب ثب فشاُن عبختي اهکبى ُوکبسی اص
هشیك تذّیي ّ اِػوبل اعتبًذاسد ُب خٌجۀ ػولی پیذا هی ًوبیذ .ثَ ثیبى دیگش ،اعتبًذاسد ُب ثَ ػٌْاى اثضاسی دس
دعت هٌِذعیي ثَ آًِب یبسی ًوْدٍ ّ هْخت خْاٌُذ ؽذ کَ موي گغتشػ ّ تؼویك ُوکبسی ُب ،دس ًِبیت
تْلیذات ُش ًمطَ دس دیگش ًمبه لبثل اعتفبدٍ یب ثَ تؼجیشی لبثل هؼبّمَ ثبؽذ.
ًتیدۀ هطبلت فْق سا ثَ ؽکل هلوْط هی تْاى ثَ ؽشذ صیش خالفَ ًوْد:
فٌؼتی تش کیجی ،اعتبًذاسد ُب سّؽی سا دس تْلیذ زکن
دس عبخت عشی ّ اًجٍْ لطؼبت ،هدوْػَ ُب ّ هسقْالت
ِ
هی کٌٌذ کَ آًِب سا ثَ فْست لبثل تؼْیل ػشمَ ًوبیذ.
دس لبلت هفبُین خذیذ فٌؼتی "تعْیض پذیز طاسی" سا هی تْاى چٌیي تؼشیف کشد:
"ُز تعذاد دلخْاٍ اس لطعۀ ًْع ” “Aکَ در سهاى ُا ّ هکاى ُای هتفاّتی تْلیذ شذٍ اًذ بایذ با ُز تعذاد اس
لطعۀ ًْع ” “Bکَ آًِا ًیش در سهاى ُا ّ هکاى ُای هختلفی طاختَ شذٍ اًذ بذّى اًجام کار اضافی
ًظبت بَ آًچَ کَ لبال ً در ًمشَ ُا تعییي شذٍ اطت اًطباق داشتَ با شٌذ ،جفت ّ جْر باشٌذ]2[ ".

ثَ ایي تشتیت کیفی ّت ثِتش هسقْلُ ،ضیٌَ کوتش تْلیذ ،آعبى ؽذى هًْتبژ ،تأ هیي لطؼبت یذکی ّ اهکبى پزیش ؽذى
ُوکبسی ُب دس عطر هلی ّ ثیي الوللی اص هضایبی تؼْیل پزیش عبصی )،(Austauschbauخْاٌُذ ثْد.
ثذیِی اعت چٌیي اًطجبلبتی کَ هؾوْل هؾخقبت فیضیکی -ؽیویبئی هْاد ّ ًیض هؾخقبت ٌُذعی آًِب هی
ؽًْذ ثبیذ ثب لسبظ کشدى هیضاى خطب ُبی هدبص تؼشیف ؽذٍ (رّاداری) ثشای ُش یک اص هؾخقبت ًِبیتب کبس کشد
اهویٌبى ثخؼ هسقْالت سا تنویي ًوبیٌذ.
ثَ هْس خالفَ هی تْاى ًتیدَ گشفت کَ تذّیي ّ سػبیت اعتبًذاسدُب ثب تشّیح فشٌُگ "تؼْیل پزیش عبصی" دس
کلیَ اسکبى فٌؼتی ًمؾی ثبسص ّ تؼییي کٌٌذٍ دس تْعؼَ فٌؼتی داسًذ.
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همْلۀ "تعْیض پذیز طاسی" اثؼبدی ثغیبس گغتشدٍ داسد کَ پشداختي ثَ یکبیک آًِب دس زْفلَ ایي همبلَ ًیغت.
لزا موي ثشسعی اخوبلی خبیگبٍ آى دس فٌؼت هبؽیي عبصی ایشاى ثَ یکی اس دؽْاسی ُبی هْخْد دس ُویي
استجبه اؽبسٍ خْاُذ ؽذ.
دس اثتذای اهش ّ خِت ؽفبف تش ثْدى ثسث الصم اعت ًگبُی کلی ثَ ؽشذ ّظبیف هٌِذعیي هشاذِ هبؽیي
داؽتَ ثبؽینّ .ظیفَ آًِب خالفَ هی ؽْد ثَ اًدبم هدوْػَ ای اص اًتخبة ُبی فٌی دس استجبه ثب هؾخقبت
فیضیکی -ؽیویبئی ّ ًیض ٌُذعی لطؼبت ّ هدوْػَ ُب ثَ هٌظْس ػولکشدی خبؿ ثشای یکبیک آًِب.
هٌِذعیي هشاذ ثب تلفیك هٌطمی اًتخبة ُبی فٌی ّ اعتبًذاسد ُب صهیٌَ ُبی "تؼْیل پزیش عبصی" سا آهبدٍ
عبختَ ّ دعتْس الؼول ُبی هشثْهَ سا دس ًمؾَ ُب ّ اعٌبد فٌی هٌؼکظ هی کٌٌذ.
هغلوب اًتخبة ُبی فٌی ّلتی دسعت تلمی هی گشدًذ کَ اص پؾتْاًۀ ػلوی کبفی ثش خْسداس ثبؽٌذ ّ ثب یبسی
گشفتي اص اعتبًذاسد ُب ؽشایو "تؼْیل پزیش عبصی" ثشآّسدٍ ؽْد .ثٌبثش ایيّ ،خْد پؾتْاًۀ ػلوی کبفی ّ ّخْد
اعتبًذاسد اص اسکبى هبؽیي عبصی ثَ هفِْم ًْیي آى ؽٌبختَ هی ؽْد.
آهْصػ فٌی -هٌِذعی دس ایشاى ّ ًیض هٌبثغ ػلوی دس دعتشط هی تْاى اظِبس داؽت کَ دس
ثب ًگبُی ثَ عطر
ِ
استجبه ثب هؾخقبت فیضیکی -ؽیویبئی هْاد پؾتْاًۀ ػلوی ثبلمٍْ ّخْد داسد کَ ثب تذثیش هٌِذعیي هی تْاًذ ثَ
ًسْ هطلْثی ثَ فؼل دس آهذٍ ّ ثَ اًتخبة ُبی فٌی فسیر هٌدش ؽْد .دس ُویي ساثطَ اگش چَ اعتبًذاسد هلی
فشاگیش ّخْد ًذاسد ّلی ٌُْص ثب اعتفبدٍ اص اعتبًذاسد هلی عبیش کؾْس ُب یب اعتبًذاسد ُبی ثیي الوللی تب زذّدی
هی تْاى ثش هؾکالت فبئك ؽذ.
دس خقْؿ هؾخقبت ٌُذعی ًگبسًذٍ هؼتمذ اعت کَ هتأعفبًَ ثَ ػل ّت عِل اًگبؽتي یب ثذیِی داًغتي آى
پؾتْاًۀ ػلوی لبثل لجْلی ّخْد ًذاسد ّ تمشیجب ثَ فشاهْؽی عپشدٍ ؽذٍ اعت .لزا اًتخبة ُبی فٌی اًدبم
گشفتَ دس ایي خقْؿ غبلجب ثَ لسبظ فٌی یب التقبدی ثب هؾکل هْاخَ هی ؽًْذ .ا ّهب خْؽجختبًَ چْى
هؾخقبت ٌُذعی ثش خالف عبیش هؾخقبت خِبًؾوْل ُغتٌذ ثبیذ ثال دسًگ پیشّی اص اعتبًذاسد ُبی ثیي
الوللی هشثْهَ سعوب دس دعتْس کبس لشاس گیشد.
خِت اثجبت ًظشیۀ اخیش ثب هشذ چٌذ پشعؼ ثَ ؽشذ صیش ثغٌذٍ هی ؽْد:
 )9چشا دس ایشاى لطؼبت عبختَ ؽذٍ تْعو یک کبسگبٍ یب کبس گبٍ ُبی هختلف غبلجب ٌُگبم هًْتبژ اص لسبظ
ٌُذعی ثب هؾکل هْاخَ هی گشدًذ ّ دس ًتیدَ همذاس مبیؼبت چؾوگیش هی ؽْد؟
 )2چشا فٌؼتگشاى یب لطؼَ عبصاى هب توبیلی ثَ ًمؾَ ًذاؽتَ ّ دس استجبه ثب هؾخقبت ٌُذعی تش خیر
هی دٌُذ کَ لطؼَ سا سؤیت ًوْدٍ ّ الگْی عبخت لشاس دٌُذ؟ ًب گفتَ ًوبًذ کَ ایي تشخیر ثَ دالیل
کبهال ػلوی ّ تئْسیک خْد هٌؾأ یکی اص ًبثغبهبًی ُبی لطؼَ عبصی دس ایشاى اعت ّ ثبیذ دس اعشع
ّلت اص اداهۀ آى خلْگیشی ًوْد.
 )7چشا کبسفشهبیبى ًیض ٌُگبم هؼشفی لطؼبت یب هسقْالت فٌؼتی خِت تأهیي لطؼبت یذکی ثیؾتش ػاللَ
داسًذ خْ ِد لطؼبت ّ هدوْػَ ُب سا دس هؼشك ثبصدیذ عبصًذگبى لشاس دٌُذ ّ ثَ ًمؾَ کوتش اُوی ّت هی
دٌُذ ،دس زبلی کَ ثَ دالیل ػذیذۀ فٌی یب التقبدی هوکي اعت ثٌب ثش اهکبًبتِ عخت افضاسیِ عبخت ّ
اخشائی لطؼبت ّ هدوْػَ ُب
کٌتشل دس کبسگبٍ ُبی هختلف ًسْۀ دیگشی اص اًذاصٍ گزاسی سّی ًمؾَ ُبی
ِ
مشّسی ثبؽذ؟
 )4آیب عبصًذگبى ایشاًی ایي تْاًبئی سا داسًذ کَ چٌبًچَ اهکبًبت کبسگبُی ًْع دیگشی اص اًذاصٍ گزاسی سّی
ًمؾَ ُبی اخشائی لطؼبت ّ هدوْػَ ُب سا زکن ًوبیذً ،سْۀ اًذاصٍ گزاسی اسائَ ؽذٍ دس ًمؾَ ُبی
افلی سا تغییش دٌُذ ثذّى آًکَ ثَ کبسکشد لطوَ ّاسد ؽْد ّ دس ػیي زبل لبثلی ّت تؼْیل زفع ؽْد؟
 )5چشا ثب ّخْد آًکَ دس ایشاى ًیشّی کبس ثغیبس اسصاى ّ لیوت هْاد اّّلیَ ًیض زذ اکثش دس زذ ػشف ثیي الوللی
اعت هسقْالت فٌؼتی ایشاى لبثل سلبثت ثب هؾبثَ خبسخی ًیغت؟
 )6چشا هٌِذعیي هشاذ ایشاًی ٌُگبم تؼییي هؾخقبت ٌُذعی لطؼبت ّ همذاس خطبی هدبص آًِب ثذّى
پؾتْاًۀ ػلوی توبیل ثَ اًتخبة تلشاًظ ُبی سیض تش داسًذ کَ دس اکثش هْاسد ثَ غیش التقبدی ثْدى تْلیذ
هٌدش هی ؽْد؟
 )3دس خبتوَ ّ هِن تش اص ُوَ ،دس هإعغبت آهْصؽی فٌی -هٌِذعی ایشاى ّ دس همبیغَ ثب تخقـ ُبیی
کَ ػوذتب ثب هؾخظبت فیضیکی -ؽیویبئی هْاد استجبه داسًذ تب چَ زذ ثَ هجبًی ػلوی ّ تئْسیک همْلۀ
"تلزاًض ُا ّ اًطبالات" کَ ػبهل صیش ثٌبیی دس تؼییي هؾخقبت ٌُذعی اعت پشداختَ ؽذٍ اعت؟
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ظبُشا ،ثش اعبط اهالػبت ًگبسًذٍ ّ ثذّى دس ًظش گشفتي اعتثٌبئبت ،فمو ثَ اسائَ پبسٍ ای اص خذاّل
اعتبًذاسد ّ تؼبسیف کلی دس ایي خقْؿ اکتفب ؽذٍ اعت .زبل آًکَ دس استجبه ثب هؾخقبت ٌُذعی
چیشگی ثش هجبًی تئْسیک همْلۀ فْق الزکش ،ثَ ػٌْاى پؾتْاًۀ ػلوی ،تٌِب ػبهلی اعت کَ دس هشازی
خبهذات تسمك ثخؼ "تؼْیل پزیشعبصی" هی ثبؽذ.
ایي اهویٌبى ّخْد داسد کَ پبعخ ُبی ّالغ ثیٌبًَ ّ ژسف ًگشاًَ ثَ پشعؼ ُبی ثبال تأییذی خْاُذ ثْد ثش
ًظشیۀ هطشذ ؽذٍ دس ایي همبلَ.

 -7پیشىهاد
ثب دسک ّالغ ثیٌبًۀ ایي هغألَ کَ تذّیي اعتبًذاسد ُبی هلی ُوْاسٍ دعتآّسد اسادٍ هلی ّ تالػ چٌذیي دٍ عبلۀ
خْاهغ هختلف ثْدٍ اعت ،یبفتي ساٍ زلی ػولی کَ پبعخگْی ػوذٍ تشیي هؾکالت فؼلی فٌبیغ ایشاى ثبؽذ
مشّستی اختٌبة ًبپزیش اعت .ثش ُویي هجٌب ًگبسًذٍ پیؾٌِبد هی ًوبیذ کَ دس اّّلیي هشزلَ ّ دعت کن دس اهْس
هشثْه ثَ "هبؽیي عبصی" ثب الْیت ثٌذی خشدهٌذاًَ ّ ثَ هْس گبم ثَ گبم ا ّهب اخجبسی ّ فشاگیش "اعتبًذاسد ُبی ثیي
الوللی "ISO ،فشازتب ثَ ػٌْاى "اطتاًذارد ُای هلی" هؼشفی ؽًْذ .ثَ ایي تشتیت دس ػیي زبل کَ صهیٌَ ُبی
ػلوی ُوکبسی دس عطر هلی فشاُن هی ؽْد دس کْتبٍ تشیي صهبى هوکٌَ صهیٌَ ُبی الصم ثشای ّسّد فٌبیغ ایشاى
ثَ فشآیٌذ تْلیذ خِبًی ًیض هِی ّب هی گشدد .ثبیغتَ اعت کَ ُوْاسٍ ؽشاکت فؼبل دس تذّیي چٌیي اعتبًذاسد ُبیی
خَ ثَ عبختبس ُبی فٌؼتی ایشاى هْسد تأکیذ ّ پیگیشی هؤطظَ
ّ دس فْست لضّم ثْهی کشدى خشئیبت آًِب ثب تْ ّ
اطتاًذارد ّ تحمیمات صٌعتی ایزاى لشاس گیشد .ایي اهش ّلتی تسمك هی یبثذ کَ اخجبسی ثْدى سػبیت چٌیي
اعتبًذاسد ُبی ی دس اهش آهْصػ فٌی ّ داًؾگبُی دیذٍ ؽْد ّ دس ػمذ لشاس داد ُبی اًتمبل تکٌْلْژی ّ خشیذ
هبؽیي آالت یب ثَ ػجبستی هجبدالت ثبصسگبًی ثَ ؽکل هٌطمی ّ لبػذٍ هٌذ هْسد تأکیذ ّ هالزظَ ّالغ ؽْد.
دس اًتِب ،اص کلیَ اعبتیذ گشاهی ّ فبزت ًظشاى هستشم اعتذػب هی ؽْد زذ الل ثسث "تعْیض پذیز طاسی" سا

لبثل ثشسعی تلمی ًوْدٍ ّ ثب ُوکبسی "هإعغَ اعتبًذاسد ّ تسمیمبت فٌؼتی ایشاى" ّ ًیض "ّصاست ػلْم،
تسمیمبت ّ فٌبّسی" ؽشایطی سا فشاُن ًوبیٌذ کَ آهْصػ هجبًی تئْسیک "تلزاًض ُا ّ اًطبالات" دس دعتْس کبس
هإعغبت آهْصػ فٌی ّ هٌِذعی لشاس گیشد.

پی ًْشت ُا:
)9

داًؾوٌذاى آًچَ سا کَ ُغت پیذا هی کٌٌذ ّ هٌِذعبى چیضی سا کَ ّخْد ًذاسد هی آفشیٌٌذ.
تْمیر :دس صثبى فبسعی "هٌِذص" یؼٌی "عالن ٌُذطَ".

 )2اعتخشاج ّ تشخوَ ؽذٍ اص کتبثی ثب ػٌْاىًْ ،Toleranzen und Passungen :ؽتۀ K. Felber ّ E. Felber

یاد داشت ُا:
 ایي همبلَ صیش ػٌْاى "ًمؼ هتمبثل اعتبًذاسد ّ تْعؼَ فٌؼتی" دس ًؾشیبت صیش هٌتؾش ؽذٍ اعت:
 ثشای اّّلیي ثبس ّ ثَ کْؽؼ "هإعغۀ اعتبًذاسد ّ تسمیمبت فٌؼتی ایشاى" دس ّیژٍ ًبهۀ هِش هبٍ  9731هبٌُبهۀ
اطتاًذارد ثَ ؽوبسۀ  ،901ثَ هٌبعجت سّص خِبًی اعتبًذاسد.
 دس خبز ًاهَ ؽوبسۀ ( 17 -19فشّسدیي تب ؽِشیْس  ،)9790ثَ کْؽؼ "کبًْى هٌِذعیي فبسؽ التسقیل داًؾکذٍ
فٌی داًؾگبٍ تِشاى".



ایي همبلَ صیش ػٌْاى "اعتبًذاسد ّ تْعؼَ فبدسات" دس سّصًبهۀ ُوشِزی ثَ ؽوبسۀ  ،2919دس تبسیخ  27آثبى 9799
هٌتؾش ؽذٍ اعت.



ًغخۀ اًگلیغی ایي همبلَ سا صیش ػٌْاى ” “Interrelation of Standards and Industrial Developmentهی تْاًیذ اص
ایٌجا یب ایٌجا ثگیشیذ.

(ثیغت ّ ُؾتن هشداد هبٍ )9712
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