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موجود در   ی استانداردها نیتر ی از کاربرد ی کیبه عنوان  API استاندارد
شده   نیو تدو  هیته  کایانجمن نفت آمر لهیوس به هاست ک ی سطح جهان

نقش استاندارد در عرضه محصوالت و خدمات، کمک به  نی تر مهم .است
توان  ی محصوالت م  یاستانداردساز  با .باشد ی م  تیفیسطح ک شیافزا

منسجم و منظم، به توسعه صنعت، باال   ی دستورالعمل  یز یر هیضمن پا
سرعت   ،ی سالمت   ،ی من یرفتن حجم مبادالت و مهم تر از آن باال بردن سطح ا

کمک   یاقتصاد  یی صرفه جو نی ها و همچن تیو دقت در انجام فعال
با ادامه مطلب   ی الملل نیاستاندارد ب نیبا ا یی آشنا جهت  .نمود ی انیشا

 .دیهمراه ما باش

 

 (API standard) ست؟یچ API استاندارد 1#
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  ی به وجود مرجع  ازین ع،ی و با توجه به توسعه روز افزون صنا دیعصر جد در
  نیهمچن و ساخت و ی طراح یدر راستا  یقواعد نیمعتبر به منظور تدو 

  روگاهیها و ن شگاهی نفت و گاز، پاال عی مختلف، از جمله صنا ع ینصب در صنا
را  ازین نیاستاندارد جهت رفع ا نیلزوم تدو  لذا .است ان یها به وضوح نما 

از گذشته احساس   شتریب ی حت  ی کنون تهیپست مدرن تی توان در وضع  ی م
 .نمود

صنعتگران با تجربه، هم گام با  لهیاستاندارد به وس  نیکه با آغاز تدو  یاز ین
 .متحده مرتفع شد االت یا لهیدر اواخر قرن نوزده و به وس ی انقالب صنعت 

بار در سال  نی اول American Petroleum Institute ای  API استاندارد
 کای آمر ی مؤسسه استاندارد مل می نظارت مستق تحت خود را تی فعال 1919

 .صنعت نفت و گاز آغاز نمود نهیدر زم

  نیدر ا شگامی امر به عنوان پ نیا ن یاستاندارد با فراخواندن متخصص نیا
  ی ط  .کند ی م فایانواع استاندارد را ا یکننده برا میتنظ کی حوزه، نقش 

 000 حدود   یز یچ بی و تصو یگذار  هیبا پا API قرن گذشته استاندارد
حفاظت از  نی صنعت و همچن نی در ا ی منیباال بردن سطح ا با استاندارد،

صنعت نفت و گاز   ی تعال  یمهم در راستا ی گام  ستی ز طیسالمت مح
 .برداشته است

  رانه،یکامالً سختگ طیدر شرا ی نوع استاندارد به لحاظ فن نیاعتبار ا سنجش
 ی الملل نی در سطح ب API شناختن تیعلل به رسم نی جمله مهم تر از

چرخه اختراع و  لیبه تسه انیشا  ی توان کمک ی استاندارد را م نیا .است
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 نیبدون شک ا اما به شمار آورد؛ ع یدر حوزه صنا  ی اصول  ی با روش دیتول
 .ستین ع ی در صنا API کاربرد استاندارد تیتنها مز 

استاندارد   نی ا استفاده از یایمزا ی ادامه مطلب همراه با هم به بررس در
 .پرداخت میخواه ستی ز طیو مح ع یآن بر صنا ریو تأث ی جهان

 

 API استفاده از استاندارد یای مزا 2#

 

 :است تی چند مز یدارا ی به طور کل یا نهیاستاندارد در هر زم نیتدو 

 یصنعت  ات یعمل ی منی ا شیافزا •
 ت ی فیک نیتضم •
 ها  نهیهز کاهش •
 یدیتول  عات ی ضا کاهش •
 و عرضه محصول به بازار دی سرعت تول شیافزا •
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محسوب   دیاز تول  تیجهت حما  ی به طور خاص عامل API استاندارد اما
در بخش صنعت و   ی اصول  ی منیا یآن ارائه برنامه ها جهینت شود که ی م

 تیاستاندارد قابل نی به ذکر است ا الزم .است تیفی با ک زات یتجه دیتول
  ی نم API مهم در استاندارد  تیاز دو مز اما را دارد؛ ع ی صنا ی پوشش تمام 

 .کرد میغافل شد که در ادامه به آن اشاره خواهتوان 

مح   یمنیا  شیافزا 2#- 1 از  محافظت   ستیز   طیو 
(Safety And Environmental Protection) 

استفاده از  یایمزا نی از مهم تر ی ک ی ع ی در عملکرد صنا ی منی ا شیافزا
ساخته شده بر  زات یتجه کاربرد .است ی در سطح جهان API استاندارد

نقش   API مندرج در  یاز دستورالعمل ها یرویاستاندارد و پ نیا یمبنا
 .دارد ستیز طیدر حفاظت از مح ی مهم 
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از   زیاستانداردها ن جادیبه عنوان مؤسسه ناظر بر روند ا ANSI اعتبار وجود
  یارهایاستاندارد با مع نیا قیجذب اعتماد صنعتگران به تطب عوامل جمله

 .رد در صنعت استعملک قیدق

مل  ش یافزا 2-2# سطح  در   صنعتگران  ن ی ب   یرقابت 
(NATIONAL COMPETITIVENESS) 

 

و کاربرد آن توسط بخش  API استاندارد ی در نظر گرفتن دامنه جهان با
از  یرو یپ توان گفت ی از صنعتگران و اپراتورها در سطح جهان م ی میعظ

کشور با  کی صنعت مهم جهت ادغام   ی تواند عامل ی استاندارد م  نیا
 یتواند به اپراتورها  ی م  میاقتصاد تنظ قتیحق در .باشد ی الملل نیب ع یصنا

کنندگان با  نیآن تأم  جهینت در که د یکمک نما یو نفت به نحو ی عیگاز طب
  تیباعث تقو  گر،ید  یکنندگان در کشورها نی مشارکت با تأم نهیکاهش هز

 نیهمچن .کشور خود خواهند شد یدر حوزه انرژ  یر یو رقابت پذ  تیفعال
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در  یگذار  هیسرما  یمحرک برا ی تواند عامل  ی وجود استاندارد هماهنگ م
 .باشد دیجد یها یبه منظور توسعه فناور  قات یتحق

 

 API دهنده استاندارد لیتشک یها تهیکم 3#

 نیاز متخصص ی م یمتشکل از ت  API طور که اشاره شد، استاندارد همان
  لیکنار هم تشک در باشد که ی م  ی فرع یها  تهیاز کم ی حوزه صنعت و برخ 

 .است ی اصل یها تهی دهنده کم
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  نیا سندگانینو نفع،یذ یگروه ها ندگانیدر کنار نما ی گروه فرع  یاعضا
 .باشند  ی استاندارد م 

 :است لیذ یمتشکل از اعضا نفعانیذ گروه

 کنندگان نیکنندگان، تأم دیتول مانکاران،یپ •
 فعال در حوزه نفت و گاز  یها رکتش •
 دانشگاه ها ندگانینما •
 یدولت  یسازمان ها ی برخ  ندگانینما •

  استاندارد است، نی قواعد و اصول ا  نیآن ها تدو  فهیها که وظ تهیکم نیا
 :پردازند ی استاندارد م نی دو مرحله به تدو ی ط  معموالً 

 د یجد یاستاندارد نیحوزه صنعت به تدو ی ازسنجین .1
 آن نی در تدو یبازنگر  ایاستاندارد و  دییو تأ  ی بررس .2

 ها  تهیکم یبند میتقس  1-3#

 API دهنده استاندارد لیتشک یها  تهیاز کم ی برخ  ی با اسام ستیبد ن اما
دست و باال دست    نییپا ی ها به دو دسته کل تهی کم نیا .دیآشنا شو

 .نمود میآن ها اشاره خواه  ی ادامه به اسام  در شوند که  ی م  می تقس

 :باشد ی م  ریباالدست شامل موارد ز تهیکم

 .( ی نفت  نی ادیم  زات ی مواد و تجه  یاستانداردساز ) CSOEM تهیکم •
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 ل یاز قب ی فرع  یها تهیکم یار یخود شامل بس ته یکم نی ا نیهمچن
SC10 و SC11 باشد یم. 

 (یو حفار  دیتول ات یشامل عمل)  DPOS تهیكم •

 

 :باشند  ی م لیعبارت از موارد ذ زیدست ن نییپا  یها تهیاز کم ی برخ

 لهیمحصوالت به وس ع ی فعال در بخش توز (MKT) ی اب یبازار تهیکم •
 انتقال سوخت  یحمل و نقل و تانکرها یها نیماش

 (COPM) ی نفت  االت یس یر یاندازه گ تهیكم •
در ارتباط با حمل   یها ات یکه در حوزه عمل ی لیر ی استانداردها تهیكم •

 دارد  تیها فعال  لیو نقل و ر
  ی استانداردها  نهیخط لوله، فعال در زم  یاستانداردها  یكار   یها   گروه •

 مربوط به خطوط لوله نفت و گاز 


