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 فنی مدارك اصالح

  گرامی: خواننده
، با استفاده از نظر کارشناسان برجسـته مبـادرت بـه تهیـه ایـن      کشور برنامه و بودجهسازمان امور نظام فنی و اجرایی 

موده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فـراوان، ایـن اثـر مصـون از     ن نشریه
ایراد و اشکال نیست. 

 بـه  را مراتـب  فنی اشکال و ایراد هرگونه مشاهده صورت در دارد تقاضا صمیمانه گرامی خواننده شما از ،رو ایـن  از
  فرمایید: گزارش زیر صورت

  ند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید. شماره ب - 1
ایراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان دارید.  -2
در صورت امکان متن اصالح شده را براي جایگزینی ارسال نمایید.  - 3
 نشانی خود را براي تماس احتمالی ذکر فرمایید.  -4

قتضی را معمول خواهند داشت. کارشناسان این امور نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام م

شود.  پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علی شاه - مرکز تلفن33271  نشانی براي مکاتبه : 
سازمان برنامه و بودجه کشور، امور نظام فنی و اجرایی 

 Email:nezamfanni@mporg.ir                                             web: nezamfanni.ir
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   تعالی سمهاب
  

   پیشگفتار
هاي ملـی معمـوال منجـر بـه      روز در حال تغییر هستند و طوالنی شدن فاز اجرایی پروژه به نیازها و همچنین اطالعات پایه روز

بـرداري زیـادي وجـود دارد کـه توانـایی تـامین         هاي ساخته شده و در دست بهـره  طرح. شود می ها در تامین نیازها شکست طرح
هـاي بـزرگ بایـد گذشـته از خـودگردانی، در       رحط. اند نیازها و اهداف فاز طراحی را ندارند و عمال به طرحی ناکارآمد بدل گشته

در  وري پـایین  بهـره . سـت بـا گذشـت زمـان، تغییـر کنـد      ها، ممکـن ا  پذیري اقتصادي طرح توجیه. اقتصاد ملی نقش بازي کنند
به منظور بررسی و حل مشـکالت مـذکور، رویکـردي    . دهد هاي بعدي را هم کاهش می گذاري ، انگیزه سرمایههاي مهندسی طرح

اي  ه بـا شـیوه  باشد کـ  ها می ها، مهندسی دوباره طرح وري طرح کمک کند؛ این بررسی نوین مورد نیاز است تا بتواند به بهبود بهره
فاصـله بـین انتظـارات موجـود و انتظـارات      بـه  مهندسی دوبـاره  . پردازد هاي ملی می دیگر به ارزیابی و تحلیل سیستماتیک طرح

هـا   تـرین گـام   در این راستا تامین اهداف از پیش تعیین شده از مهم. پردازد تا بتواند نیازهاي جاري را نیز پوشش دهد میقدیمی 
سـازمان و صـاحب طـرح بایـد آمـاده      . هاي مهندسی تفـاوت دارد  مهندسی دوباره با سایر بررسی. دوباره استدر انجام مهندسی 

هـاي   با توجه به معطوف بودن مهندسی دوباره به توسعه پایـدار، نتیجـه بررسـی   . هاي مهندسی دوباره باشد پذیرش نتایج بررسی
 .  عمال اصالحات کلی بدهدي به تخریب کلی سازه یا اامهندسی دوباره حتی ممکن است ر

قالب طرح تهیه ضـوابط و معیارهـاي فنـی صـنعت آب کشـور،       توجه به اهمیت مبحث فوق، امور آب وزارت نیرو در با
را با هماهنگی امور نظام فنی و » هاي سدسازي طرح ریق انجام مهندسی دوبارهوري از ط راهنماي بهبود بهره« نشریهتهیه 

کشور در دستور کار قرار داد و پس از تهیه، آن را براي تایید و ابالغ به عوامل ذینفع نظـام   دجهبرنامه و بواجرایی سازمان 
نامـه   قـانون برنامـه و بودجـه، آیـین     23فنی و اجرایی کشور به این سازمان ارسال نمود که پس از بررسی، براسـاس مـاده   

طبق نظام فنـی و اجرایـی کشـور (مصـوب شـماره      هاي عمرانی مصوب هیات محترم وزیران و  استانداردهاي اجرایی طرح
  . هیات محترم وزیران) تصویب و ابالغ گردید 20/4/1385مورخ  - ه 33497/ت42339

 ابهام و اشکال وجود از مصون مجموعه این گردید، صرف مجموعه این تهیه براي که زیادي وقت و دقت تالش، علیرغم

 اصالحی موارد شود می درخواست محترم کارشناسان از نشریه این شدن بارپر و تکمیل راستاي در لذا. نیست آن در مطالب

را  شـده  دریافـت  پیشنهادهاي سازمان کارشناسان. کنند ارسال کشور برنامه و بودجه سازمان اجرایی و فنی نظام به امور را
ایـن   مجـرب  کارشناسان و کشور فنی جامعه نمایندگان فکري هم با ،نشریه متن در اصالح به نیاز صورت در و کرده بررسی
عمـوم،   بـرداري  بهره براي کشور اجرایی و فنی نظام رسانی اطالع پایگاه طریق از و اقدام اصالحی، متن تهیه به نسبت حوزه،
 تـاریخ  صـفحات،  بـاالي  در معتبـر،  ابالغی ضوابط آخرین کردن پیدا در تسهیل براي و منظور همین به. کرد خواهند اعالم

 اصـالح  نیـز  آن تـاریخ  صـفحات،  از یک هر مطالب در تغییر هرگونه صورت در که است شده درج صفحه آن طالبتدوین م

  . بود خواهد معتبر جدیدتر تاریخ داراي صفحات مطالب همواره رو از این. شد خواهد



 

 ب 

کشور جنـاب آقـاي   بدین وسیله معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی از تالش و جدیت رییس امور نظام فنی و اجرایی 
مهندس غالمحسین حمزه مصطفوي و کارشناسان محترم امور نظام فنی و اجرایی و نماینده مجـري محتـرم طـرح تهیـه     
ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور وزارت نیرو، جناب آقاي مهندس تقی عبادي و متخصصان همکار در امر تهیه و 

   .نماید ، تشکر و قدردانی مینشریهنهایی نمودن این 
  

 غالمرضا شافعی  
  معاون فنی و توسعه امور زیربنایی  

  1395 پاییز  
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  »هاي سدسازي طرح ریق انجام مهندسی دوبارهوري از ط راهنماي بهبود بهره« تهیه و کنترل
 ]718 شماره نشریه[

  شرکت مهندسین مشاور بندآب مجري:

    مهندس وفاعلی کمالیان :مشاور پروژه

  :هکنند تهیه گروه اعضاي

آقایان مهندس محمد احمدي، مهندس مسعود اقبالی احمدي آبادي، مهندس رضا باغی، مهندس حمیدرضا تمنـائی،  
 .مهندس علی عنایتی فر، مهندس وحید فریدنی

  نظارت: گروه اعضاي

نژاد، آقاي مهندس محمدطاهر طاهري بهبهانی، آقـاي دکتـر    آقاي مهندس محمود آدرنگی، آقاي مهندس موسی امین
 ر، خانم مهندس نوشین رواندوستپو یز فوالدي، آقاي مهندس مهرزاد لکچنگ

  ):تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشورطرح  هاي انتقال سد و تونلکمیته تخصصی ( کننده تایید گروه اعضاي

 هاي هیدرولیکی لیسانس سازه فوق شرکت مدیریت منابع آب ایران  نژاد موسی امین

 فوق لیسانس مهندسی مکانیک کت مهندسی مشاور مهاب قدسشر مسعود حدیدي مود

 دکتراي مهندسی عمران  شهید بهشتی دانشگاه  رضا راستی اردکانی

  لیسانس مدیریت ساخت فوق  شرکت مدیریت منابع آب ایران  سیدمهدي زندیان
 رولیک)(هید فوق لیسانس مهندسی منابع آب آب شرکت مهندسین مشاور توان محمدطاهر طاهري بهبهانی

  هاي آبی لیسانس مهندسی سازه فوق  دفتر استانداردهاي آب و آبفا - وزارت نیرو  تقی عبادي
 دکتراي مهندسی عمران شرکت مهندسین مشاور بندآب ريکمحمدرضا عس

ــی     علی مجاهديسید  ــاي فن ــوابط و معیاره ــه ض ــرح تهی ط
 وزارت نیرو -صنعت آب کشور

 آب –مهندسی عمران فوق لیسانس 

شناسـی   فوق لیسانس مهندسی معدن و زمـین   پی شرکت مهندسین مشاورزمین آب  سفیعلی یو
 مهندسی

  کشور: برنامه و بودجه سازمان راهبري و هدایت گروه اعضاي

    معاون امور نظام فنی و اجرایی علیرضا توتونچی
    رییس گروه امور نظام فنی و اجرایی  فرزانه آقارمضانعلی

    شناس آبیاري و زهکشی، امور نظام فنی و اجراییکار  سید وحیدالدین رضوانی
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  مطالب فهرست

  صفحه  عنوان
  1  مقدمه

  3    آن تعریف و دوباره مهندسی ممفهو -اولفصل 
  5  مقدمه -1- 1

  6  تاریخچه -2- 1

  7  مفهوم مهندسی دوباره -3- 1

  9  فرضیات اولیه -3-1- 1

  10  سطح طراحی -3-2- 1

  12  ي تغییرات اندازه -3-3- 1

  13  تغییرات در ساز و کار -3-4- 1

  14  تعریف مهندسی دوباره -4- 1

  15  مهندسی دوباره و سایر خدمات مهندسی -5- 1

  16  مهندسی دوباره و مطالعات کالسیک -5-1- 1

  16  سازي هنگام بازنگري یا بهمهندسی دوباره و  -5-2- 1

  16  مهندسی دوباره و نظارت بر عملیات اجرایی یا نظارت مولف -5-3- 1

  17  مهندسی دوباره و مهندسی ارزش -5-4- 1

  18  بخشی مهندسی دوباره و عالج -5-5- 1

  19  مهندسی دوباره و تغییر یا تکمیل طرح -5-6- 1

  21  دوباره مهندسی خصوص در فنی ادبیات بررسی -دومفصل 

  23  مقدمه -1- 2

  23  ضرورت بررسی سوابق مهندسی دوباره -2- 2

  24  فرایند بررسی و نتایج حاصله -3- 2

  26  ها بررسی نمونه -4- 2

  26  »هاي چند منظوره طراحی مجدد سدهاي بزرگ براي استفاده«ه مقال -4-1- 2

  33  »برداري هاي بهره مهندسی دوباره مدیریت آبیاري و سیستم«مقاله  -4-2- 2

  37  »هاي آبیاري و زهکشی استان گیالن مهندسی مجدد و اصالح نظام مدیریت شبکه«مقاله  -4-3- 2

  38  »هاي آبیاري گذاري برکارایی شبکه اثرات طراحی، مدیریت و سیاست«تحت عنوان  FAOنشریه  -4-4- 2
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  مطالب فهرست

  صفحه  عنوان
  40  »گام آخر –هاي مدیریت آبیاري  مهندسی دوباره سیستم«ي  مقاله -4-5- 2

  43  بندي جمع -5- 2

  45    دوباره مهندسی انجام براي ها طرح بندي اولویت فرایند و معیارها - سومفصل 

  47  چکیده -1- 3

  47  مقدمه -2- 3

  48  ها بندي طرح هاي انجام شده براي انتخاب معیار و فرایند اولویت بررسی -3- 3

  AHP(  49روش تحلیل سلسه مراتبی ( -3-1- 3

  50  دهی ساده روش وزن -3-2- 3

  50  دویی) - استفاده از منطق بولین (دو -3-3- 3

  51  »)گویی مرجع جدول پاسخ«دهی ساده با منطق بولین (روش  تلفیق روش وزن -3-4- 3

روش  -»اصـالح شـده   -گـویی مرجـع   جـدول پاسـخ  «دهی ساده با منطق بولین (روش  تلفیق روش وزن -3-3-5
  52  منتخب)

  53  اصالح شده) -گویی مرجع  تشریح روش منتخب (روش جدول پاسخ -4- 3

  62  بندي روال انجام فرایند اولویت -5- 3

  64  بندي جمع -6- 3

  68  ها طرح جاري مشکالت و وري بهره اطالعات هاي فرم تکمیل دستورالعمل -1پیوست 
  85  دوباره مهندسی انجام براي ها طرح نديب اولویت نامه شیوه -2پیوست 

  105  انتخاب براي شده بررسی هاي روش جزییات -3پیوست 

  131  شاخصه ندچ گیري تصمیم هاي روش کلی معرفی -4پیوست 

  139  تصمیم متغیرهاي بندي بازه هاي روش -5پیوست 

  147  دوباره مهندسی انجام براي بندي اولویت براي ها طرح اطالعات گردآوري فهرستگان - 6پیوست 

  159  نامه واژه -7پیوست 

  165  منابع و مراجع
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  ها فهرست شکل

  صفحه  عنوان
  67  دوباره مهندسی به نیاز عدم/نیاز لحاظ به ها طرح شناخت نماي روند -1-3 شکل

  73  )1- 1. پ( شماره جدول به گویی پاسخ روال - 1-1. پ شکل

  76  )2- 1. پ( شماره جدول به گویی پاسخ روال - 2-1. پ شکل

  79  )3- 1. پ( شماره جدول به گویی پاسخ روال - 3-1. پ شکل

  83  )4- 1. پ( شماره جدول به گویی پاسخ روال - 4-1. پ شکل

  95  دوباره مهندسی انجام براي ها طرح بندي اولویت نماي روند - 1-2. پ شکل

  108  مراتب سلسله درخت تشکیل - 1-3. پ شکل

  108  زیرمعیار همراه به مراتب سلسله درخت تشکیل - 2-3. پ شکل

 از اطالعـات  بانـک  تشـکیل  مرحلـه  تـا  دوبـاره  مهندسـی  انجـام  بـراي  هـا  طرح بندي اولویت روندنماي -3-3. پ شکل
  AHP(  116 و ساده دهی وزن هاي روش در استفاده قابل( طرح مشخصات

  133  عیارهم چند گیري تصمیم روش در هدف درختچه - 1-4. پ شکل

  137  کاربرد نحوه نظر از MADM هاي روش مختلف انواع - 2-4. پ شکل

  138  جبرانیغیر و جبرانی بندي طبقه به توجه با MADM هاي مدل - 3-4. پ شکل

  144  آماري جامعه هاي داده هیستوگرام - 1-5. پ شکل

 
  

  ها جدول فهرست

  صفحه  عنوان
  57  طرح محدوده در جدید نیازهاي -1- 3 جدول

  58  طرح مصوب اهداف آخرین تامین میزان -2- 3 جدول

  59  مطالعاتی هاي کاستی -3- 3 جدول

  60  طرح جاري مشکالت -4- 3 جدول

  72  طرح محدوده در جدید نیازهاي -1-1. پ جدول

  75  طرح مصوب اهداف آخرین تامین میزان -2-1. پ جدول

  78  مطالعاتی هاي کاستی -3-1. پ جدول

  81  طرح جاري مشکالت -4-1. پ جدول
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  ها جدول فهرست

  صفحه  عنوان
  89  طرح محدوده در جدید نیازهاي -1-2. پ جدول

  90  طرح مصوب اهداف آخرین تامین میزان -2-2. پ جدول

  91  مطالعاتی هاي کاستی -3-2. پ جدول

  92  طرح جاري مشکالت -4-2. پ جدول

  94  پایداري و ایمنی نظر از سدها بندي طبقه معیارهاي -5-2. پ جدول

  94  ایمنی نظر از سدها بندي طبقه -6-2. پ جدول

  97  دوم سناریوي در راهبردي اهمیت ضرایب -7-2. پ جدول

  97  سوم سناریوي در راهبردي اهمیت ضرایب -8-2. پ جدول

  97  چهارم سناریوي در راهبردي اهمیت ضرایب -9-2. پ جدول

) نـاهمگن  و همگـن  اي، سـنگریزه  و خاکی سدهاي( دوباره مهندسی انجام براي ها طرح بندي اولویت -10-2. پ جدول
  98  اول سناریوي در

  98  اول سناریوي در) بتنی سدهاي( دوباره مهندسی انجام براي اه طرح بندي اولویت -11-2. پ جدول

) نـاهمگن  و همگـن  اي، سـنگریزه  و خاکی سدهاي( دوباره مهندسی انجام براي ها طرح بندي اولویت -12-2. پ جدول
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  مقدمه

  مقدمه

،  ، فرودگـاه  ، بزرگـراه  هاي انتقال و خطوط لوله، پـل  هاي مدرن از قبیل سد، تونل، شبکه بیش از نیم قرن از احداث سازه
انـد و   هاي متعددي تعریـف، طراحـی و بـه اجـرا درآمـده      انی پروژهگذرد؛ در این بازه زم کشورمان می در... ها و  خانه تصفیه

هاي متعددي وجود دارد کـه عمـدتا ایـن     برداري هستند؛ در این راستا مثال هاست که در دست بهره ها سال بسیاري از آن
ي از آنچـه در  تـر  کممقادیر  ها به وري آن اند و بهره  اي که در مرحله طراحی مد نظر بوده، نائل نیامده ها به اهداف اولیه سازه

  . اند هنگام توجیه طرح مدنظر بوده، کاهش یافته است و چه بسا در مواردي، اثرات معکوس و منفی بر پیرامون خود داشته
طور کـه بایـد و شـاید، مـورد      اجتماعی آن -بوم و محیط اقتصادي محیطی، پایداري زیست در گذشته عامل مهم زیست

بودجـه و   تـامین صورت دائم درحـال تغییـر بودنـد (و هسـتند)،      ها و نیازها به ؛ عالوه بر آن، دادهشد توجه قرار گرفته نمی
توانند هر یک دلیلی بر ایجاد شکاف، فاصله و ناهمگونی میان طراحی  نقدینگی نیز مزید علت است، و جمله این عوامل می

اند که جامعه مهندسـی کشـور، آنچنـان کـه      این عقیدهنظران بر  ي قابل تامل این است که برخی صاحب نکته. و اجرا باشد
اندوزي نکرده است؛ به بیانی دیگـر، برخـی    دهه از اشتباهات و ناهنجاري هاي به وجود آمده تجربه 5شایسته است در این 

ر، بـدون  اي بـه پـروژه دیگـ    روال بدل گشته و از پـروژه  ها، به برداري از طرح سنجی، طراحی، اجرا و بهره مشکالت در امکان
  .  شود میدرنظر گرفتن شرایط ویژه، منتقل 

هـاي جـامع آب و    هـاي مهندسـی، اعـم از طـرح     وري و رسیدن به توسعه پایدار با بررسی همه جانبه طرح افزایش بهره
ي هـا  کاسـتی انـد، شـناخت    ها که تامین نشده شده و آن تامینصنایع وابسته، با شناخت نیازهاي جدید، میزان اهدافی که 

هـاي   اي بر پیدایش مهندسی دوباره طـرح  رویکرد یاد شده مقدمه. تواند میسر شود لعاتی و بررسی مشکالت جاري، میمطا
هاي اجـرا شـده و    جاي کلنگ زنی طرحی نو، طرح عبارت دیگر، چه بسا به به. باشد برداري می ساخته شده و در دست بهره

  . ها افزایش یابد وري و کارایی آن بهره برداري مورد مطالعه قرار گیرند تا شاید دردست بهره

   هدف -

باشـد؛   تـر  بـیش  تامینقابل بالقوه و اهداف  تر بیشنشده  تامینداراي اهداف است که طرحی مهندسی دوباره به دنبال 
وجـود پتانسـیل   . ، موضوع خدمات مهندسـی دوبـاره هسـتند   پتانسیل بهبودهاي بزرگ دارندهایی که  عبارت دیگر طرح به

وري اسـت کـه آن، همانـا     ها) به معناي وجود انگیزه در افزایش بهره هاي بزرگ (با تاکید بر بزرگ بودن این پتانسیل بهبود
  .  رسیدن به توسعه پایدار است

  دامنه کاربرد  -

در . وري را دارند بهرهراستاي ارتقاي ي مجدد در ها بررسیپتانسیل  متعدديهاي  هاي مهندسی، شاخه در میان فعالیت
اي برخـوردار   ویـژه و اثربخشی ین میان سدسازي، باتوجه به گسترده بودن حوزه فعالیت آن در طول عمر طرح، از اهمیت ا

  .است
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عبـارت دیگـر بررسـی     باشـد؛ بـه   هـا مـی   ي مهندسی دوباره، شناخت نیازهاي جدید، گام یکم در ارزیـابی ها بررسیدر 
ین مـوارد در مهندسـی دوبـاره    تـر  مهـم اند، از  یا در اولویت نبوده  تهنیازهایی که در دوره طراحی و اجراي طرح وجود نداش

هـا   بیانی دیگر بررسی نیازهایی که مولّد طرح بوده و بخشی از آن ها است؛ به شناخت وظایف طرح، گام بعدي ارزیابی. است
ي هـا  کاسـتی تکمیـل  انـد،   دهتامین نشده بـاقی مانـ  کماکان اند و بخشی دیگر  برداري) تامین شده اکنون (در دوره بهره هم

محتمل مطالعاتی و شناخت مشکالت جاري طرح باید در تدوین شرح خدمات اختصاصی مهندسی دوباره براي هر طـرح،  
  .ملحوظ گردد
عنوان انگیزه و محرکی بـراي انجـام مهندسـی     تواند به وري می هاي مهندسی آب و سدسازي، پایین بودن بهره در طرح
  . ها باشد دوباره طرح



 

  1 فصل1

  مفهوم مهندسی دوباره و تعریف آن





  5  22/08/95  آن تعریف و دوباره مهندسی مفهوم - اول فصل

 

اول ریف آن -فصل  باره و تع دو هندسی  وم م ه   مف

  مقدمه -1-1

اولیه تا پایـان عمـر مفیـد، نیازمنـد خـدمات مهندسـی در        ي هگیري اید شکل ي ههر طرح، در طول عمر خود، از مرحل
ایـن خـدمات،    ي ههـاي ذیصـالح بـه واسـط     عمر طرح، ارگـان بسته به مقطع زمانی از . هاي متفاوت و متنوعی است زمینه
آن نظـارت   راينموده، طرح را بهینه کرده، بر اج تامینآن را  رايپذیري طرح را مورد سنجش قرار داده، نیازهاي اج امکان

  . نمایند می را مورد توجه قرار داده، و یا بازدهی آن را کنترل و به حدود بهینه هدایت برداري بهرهنموده یا مالحظات 
ط را رای، که خدماتی مشخص، برخـورد مناسـب بـا ایـن شـ     شود میطی مواجه رایگاه طرح در مسیر مفروض اولیه با ش

 ي همناسب بوده یا ریشه در نحـو  برداري بهرهي قبلی یا عدم ها بررسید ناشی از نقص در توان میط رایاین ش. کند تبیین می
بخشی بوده یـا   د محدود به اقدامات بهسازي یا عالجتوان میهمین ترتیب، راهکارها هم داشته باشد و به  برداري بهرهاجرا و 

نمایـد، تغییـر    ط دیگري که نیاز بـه چنـین خـدماتی را طـرح مـی     رایش. ي قبلی پیش رودها بررسیتا حد تکرار بخشی از 
وري طـرح از   ارتقـاي سـطح بهـره    ي جدید و یا استنباطی مبنی بر امکانها سیاستها و  ي کالن، توجه به شیوهها سیاست

    .1استمتولی طرح سوي 
توان درك مشترك و مناسب از خدمات مهندسـی   ین عوامل در توفیق هر یک از اقدامات مورد نیاز را میتر مهمیکی از 

ي مهندسـی ارزش  هـا  بررسـی به عنوان نمونه، وقتی طرح نیازمنـد  . ، دانستشود میمورد احتیاج طرح و خدماتی که ارائه 
هاي اقدام را بـر آن اسـاس تعریـف     بوده و گزینه 2»گاوهاي مقدس«است، تیم بررسی کننده باید به خوبی قادر به تعریف 

بلکه در صـورت  . هاي طوالنی و عمیق درخصوص بازنگري مبانی مطالعاتی گردد این تیم نباید مشغول انجام بررسی. نماید
  . ها را درخواست یا توصیه نماید انجام آن هایی چنین عمیق، بهتر است نیاز به انجام بررسی

ي عوامل درگیـر در هـر طـرح، درخصـوص      رسد که وجود تعریف و درك مشترك بین کلیه جهت، به نظر می  از همین
  . نماید میاي در نتایج حاصل ایفا  خدمات مورد نیاز، و اهداف و نتایج مورد انتظار از آن، نقش عمده

ي مهندسی دوبـاره، تعریفـی مشـخص از     بخش از راهنماي حاضر، پس از مرور تاریخچهنظر به همین اهمیت، در این 
  .  دست خواهد آمد ي مهندسی، بهها بررسیآن ارائه خواهد شد و نهایتا وجوه تمایز آن با سایر خدمات و 

                                                   
 

 هاي منتشره نیز ضرورت دارد و باید مورد توجه قرار گیرد. کنترل اسناد باالدستی، بر اساس آخرین دستور العمل -1
  هاي مهندسی ارزش هستند. در بررسی الرعایه هاي الزم گاوهاي مقدس، اهداف و مطلوبیت -2
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  تاریخچه -1-2

هـا، دو   نامـه  برخـی واژه  در 1هاي زبان انگلیسـی شـده اسـت    نامه وارد واژهمیالدي  1944، از سال Reengineeringواژه 
. دارد (To engineer again or anew)معنی اول، داللت بر تکـرار مهندسـی طراحـی    . معنی براي این لغت ذکر شده است

نامـه آمـده اسـت،     که در لغت ي طرحی شده است، تکرار شده و چنان یعنی فرایندهاي طراحی مهندسی که منجر به تهیه
  . پذیرد شی نوین و دیگرگونه، صورت میاین تکرار غالبا به شیوه و رو

  . ها و عملیات، براي بهبود اثربخشی دارد دهی فعالیت معناي دوم، داللت بر تجدید سازمان
ي  ایــن دســته، واژه. 2انــد هــا، بــه تلفیـــق دو مفهـــوم و ارائــه یــک مفهـــوم بســنده کــرده نامــه گـــروه دیگــري از واژه

Reengineering اند چیزي براي کارآتر نمودن آن، دانسته را به مفهوم باز مهندسی .  
مهندسـی  «، کـه بهتـرین معـادل فارسـی آن     Reengineeringو  3مـیالدي  1352(مهندس) در سال  Engineerي  واژه
ي زمانی تولـد ایـن دو    ها شده است، که شاید با دقت خوبی فاصله نامه است، حدود پانصد سال پس از آن وارد واژه» دوباره

  . دهد ز نشان میمفهوم را نی
زمـانی، مهندسـی عبـارت بـود از     . تـوان جسـتجو نمـود    ریشه این تفاوت تاریخی را در خاستگاه هر یک از لغـات، مـی  

امـا  . دهنده، کار کند ها، در حدي که محصولی ساخته شده و در حد رفع نیاز عملکردي سفارش کارگیري علوم و مهارت به
گیـري   مباحثی از قبیل کارایی، اثربخشی و مطرح شدن محدودیت منابع و بهـره به مرور زمان با رشد جمعیت بشر و طرح 

  .  ي دیگري از علوم مطرح شدند، که مهندسی دوباره نیز در همین دسته است ها، دسته مناسب از آن
ي قبلی، مطرح شده است و هـدف اصـلی آن ارتقـاي     مهندسی دوباره، با مفهوم نگرش دیگرگون به کارهاي انجام شده

  . وري و اثربخشی است هرهب
هاي اصلی مدیران  به یکی از دغدغه ها سازمانی رایي مربوط، افزایش کاها مدلعلوم و  ي همدیریت، با توسع ي هدر حوز
  . هایی در این راستا پرداختند روشبدل شد و اندیشمندان این حوزه نیز به یافتن  ها آنو مشاوران 

نترل کارکرد و مدیریت منابع سازمان، از جملـه دسـتاوردهاي ایـن گـروه از     ي کها روشساختارهاي سازمانی مختلف، 
ي تجاري، بلکه در هر سیستم باز کـه در ورودي و خروجـی بـا محـیط     ها سازمان ي هدانشمندان بوده، که نه فقط در عرص

  . باشد امل باشد، داراي کاربرد میاطراف در تع
منتشر نمـود و در   Harvard Business Reviewمعتبر  ي هدر نشریاي  ، مقالهMichael Hammer، آقاي 1990در سال 

پرداخـت کـه خودکـار نمـودن کارهـا،       مساله، به این ها سازماني آغازین ورود و به کارگیري ابزارهاي دیجیتال در ها سال

                                                   
 

1- www.merriam-webster.com/ dictionary/reengineering 
2- Dictionary.reference.com/browse/reengineering 
3- www.etymonline.com/index.php?term=engineer 
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و اشـتباهات   هـا  کاستیکه کارهاي غلط، سریعتر انجام شوند و  شود میوري نشده و چه بسا سبب  لزوما سبب ارتقاي بهره
  .  سرعت حاصل از فناوري پنهان شود ي هدر پس پرد

توسط آقایان مایکل همـر   1993، که در سال 1ها ي سازمان اي بود براي انتشار کتاب مهندسی دوباره این مقاله، مقدمه
میلیون نسـخه بـه   از این کتاب از بدو انتشار تاکنون بیش از دو . تالیف و منتشر گردید (James Champy)و جیمز چمپی 

  .  تلقی شده است» منشور انقالب سازمانی«اند،  که مولفین در عنوان کتاب آورده فروش رسیده و چنان
چیـزي را   هـا  آن، خود بر این باورند کـه  شوند میشناخته  ها سازمانین که امروزه، به عنوان مبدع مهندسی دوباره مولف

  . اند منسجم منتشر کرده صورت بهوري را تدوین نموده و  بهرهي موفق ارتقاي ها روشاند، بلکه  اختراع نکرده
ي عملـی متعـددي کـه در صـنایع مختلـف، از      هـا  مثـال فـوق، و   ي هباتوجه به فراگیري منشور تـدوین شـده در رسـال   

ی رسد کـه هـیچ بررسـ    گیري از این منشور، موجود است، به نظر می برق، در بهره تامینهاي  هاي تجاري تا نیروگاه شرکت
  . د بدون توجه به مفاد این کتاب صورت پذیردتوان میمهندسی دوباره، ن ي هدر زمین

  مفهوم مهندسی دوباره   -1-3

در بررسـی  . پیش از ارائه تعریف مهندسی دوباره، الزم است درك مشترکی از مفهوم مهندسـی دوبـاره بـه وجـود آیـد     
ي نگارنـدگان،   ارائـه شـده بـه طرحـی، بنابـه سـلیقه      که خدمات مهندسی  شود مییافت  2هاي متعددي ادبیات فنی، نمونه

  .  مهندسی دوباره نامیده شده است
گاه بازنگري مبانی زمان طراحی، گاه رفع مشکالت موجود در طرح، و گاه اصالح فرضـیات عملکـردي مـورد انتظـار از     

 بخشی عالجنند بازنگري، بعضا نیز دیده شده که به خدمات مهندسی مشخصی ما. طرح، مهندسی دوباره نامیده شده است
  . این خلط مباحث مانع از نگرش واحد به موضوع خواهد بود. یا مهندسی ارزش، مهندسی دوباره اطالق شده است

ها، هم در بررسـی منـابع و مراجـع فنـی، خاسـتگاه مهندسـی        نامه در واژه Reengineering ي ههم در بررسی معنی واژ
راهنمـاي  عنـوان  ایـن اسـتنباط، در   . اسـت  هـا  سیسـتم ی رایود و نیاز به بهبود کای مناسب سیستم موجرایدوباره، عدم کا

  .  نیز مشهود است» وري از طریق انجام مهندسی دوباره بهبود بهره«حاضر، 
  د هر یک، یا ترکیبی از عوامل زیر باشد: توان میي مهندسی دوباره، ها بررسیشروع مطالعات و  ي هپس نقط

                                                   
 

1- Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. 1993 Michael Hammer and James Champy. ISBN: 964-
317-472-5  

  از جمله: -2
Re-engineering Irrigation System Management-Walking the last Mile,Daniel Rena 
Reengineering Irrigation management and systems operation. Agric. Wat. Man. 47:211 
Redesigning existing large dams for multipurpose, M.simainga, zecco ltd., Zambia 
Re-engineering the Mississippi, Dominic Izzo, ASCE, ISSN: 0885-7024 
Kuala Lumpur: Re-engineering a flooded confluence 
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 برداري از طرح رهبروز یک مشکل عمده در به 

 وري مناسب طرح هشداري درخصوص عدم بهره 

 وري طرح تمایل صاحب طرح براي ارتقاي سطح بهره 

 برداري از آن اثرگذارند وري یا بهره هایی که با طرح ارتباط دارند و در بهره تغییر سیاست .  
هـر طـرح بـا هـر      راي، بـ ها بررسی بر است و معلوم نیست که حاصل این ي مهندسی دوباره، هزینهها بررسیعمال چون 

ندي است کـه بـه   رایي مهندسی دوباره، فها بررسیند منجر به شروع رایوري شود، لذا ف وري، سبب ارتقاي بهره سطح بهره
 بنـدي  اولویـت مورد بررسی مقدماتی قرار گرفته، با معیارهایی محک خـورده و بـر آن پایـه     ها طرحاي از  موجب آن، دسته

بدیهی اسـت درصـورت نبـود محـدودیت در     . گیرند می، مورد بررسی مهندسی دوباره قرار بندي اولویت شده و براساس آن
اما . هر طرح را به صرف اعالم متولی آن، مورد بررسی قرار داد توان میي مهندسی دوباره، ها بررسیانجام  رايمنابع مالی ب

وري مناسـب احسـاس نمـوده، ریشـه در مشـکالت یـا        باید توجه داشت که اگر آنچه متولی طـرح، بـه عنـوان عـدم بهـره     
نوع دیگري از خدمات مهندسی قابل رفع بوده باشد، آنگاه منـابع مـالی بـه غلـط      ي هیی داشته باشد که به واسطها کاستی
  . ي مهندسی دوباره شده استها بررسیصرف 
ین دسـتاورد مـورد انتظـار از    تر مهم، و انجام مهندسی دوباره ي ه، انگیزقبل گفته شدخالصه و براساس آنچه در  طور به

  بررسـی  تـوان  مـی هـر طـرح را    رايشروع مطالعـات مهندسـی دوبـاره، بـ     ي هوري است و بر این اساس نقط آن، بهبود بهره
ي مهندسـی  هـا  بررسـی  رايي مورد نظر بـ ها طرحشده از  بندي اولویتفهرستی  ي هاي دانست که یا منجر به تهی مقدماتی

  . وري یک طرح را، ولو به صورت تقریبی، نشان دهد میزان انتظار از بهبود بهره دوباره شده و یا
یی تحـت عنـوان مهندسـی    ها بررسیوري، به صرف انجام  ط و هر سطحی از بهرهرایاین انتظار که در هر طرح، با هر ش

آن  ي هز مطالعـات پایـ  ا هـا  سـال طرحـی کـه   . وري رخ خواهـد داد، انتظـار معقـولی نیسـت     دوباره، تحولی شگرف در بهره
کننـد یـا از کـار     برد و بعضی از اجزاي آن به درستی کار نمی ي متعدد اطالعاتی و مدیریتی رنج میها کاستی، از گذرد می

کـه بـه    هـا  طـرح ط فهرستی از رایدر این ش. ي مهندسی دوباره را نداشته باشدها بررسیاند، شاید اساسا ارزش انجام  افتاده
  . ي مهندسی دوباره استها بررسیانجام  رايب ها طرحشده باشد، بهترین راهگشا در انتخاب  بندي اولویتدرستی 

هـا،   بـه خروجـی مـورد انتظـار یـا نـوع خروجـی        تـوان  میي مهندسی دوباره، ها بررسیورود به  ي هبا روشن شدن نقط
  . نگریست مسالهره، باید دیگرگون به ي مهندسی دوباها بررسیبا مراجعه به تمام تعاریف ذکر شده در مراجع، در . پرداخت

سازي موتورهاي احتراق داخلی (انفجاري) شـده، و منجـر بـه     هایی که صرف بهینه عنوان مثال، تمام زحمات و تالش به
اما اقـدام شـرکت جنـرال    . اي از یک مهندسی دوباره نیست صورت جهشی شده است، نمونه ها حتی به وري آن ارتقاي بهره

ي خوبی از نیاز و در عین حـال   توان نمونه عنوان جایگزین موتورهاي پیستونی را می د موتورهاي توربینی، بهموتور، در تولی
مهندسـی دوبـاره،   . آمادگی صاحب طرح (طرح تولید خودرو) براي ایجاد تحولی بنیادین در مفروضات قبلـی تلقـی نمـود   

اي است و  تغییرات پیشنهادي مهندسی دوباره، ریشه. استیعنی آغازي دوباره، مهندسی دوباره در پی نتایج شگفت انگیز 
فرضـیات   یـا وارسـی   کند، بلکـه بـا بـرهم زدن    مهندسی دوباره، سیستم را گام به گام اصالح نمی. اي یا تدریجی نه مرحله
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نـدارد،  بنابراین اگر صاحب طرح، توان پذیرش تغییـرات بنیـادین را   . کند به محصولی جدید برسد طراحی اولیه، تالش می
ي مهندسی دوباره اجتنـاب نمـوده و مشـکالت خـود را بـا درخواسـت و دریافـت خـدمات         ها بررسیبهتر است از ورود به 

  . مهندسی از نوع دیگر، متناسب با نیازش، مرتفع نماید
راه، بـا   این. شود میانگیز منجر  ي مهندسی دوباره، از وارسی فرضیات اولیه آغاز شده و به نتایج شگفتها بررسیمسیر 

در ایـن بخـش بـه    . و خدمات مهندسـی متفـاوت اسـت    ها بررسیهاي کالسیک  که با روش شود میمتدولوژي خاصی طی 
  . تشریح این مسیر و روشن کردن موارد تفاوت و تشابه، پرداخته خواهد شد

  فرضیات اولیه -3-1- 1

طـرح   ي هس معیارها و ضوابط زمان تهینیز اشاره شد، در مهندسی دوباره، بررسی و ارزیابی، براسا تر پیشطورکه  همان
  تی مانند: سواالها کنار گذاشته شده و بدون هرگونه پیش فرض، پاسخ  بلکه تمام فرض. شود میسیستم، انجام ن ي هاولی

 دهیم؟ (هدف چیست؟)   دهیم را انجام می چرا کاري که انجام می  
 کدامند؟)،   ها روشدهیم؟ ( دهیم، این گونه انجام می یا چرا کاري را که انجام می  

  .  شوند میجستجو 
عمیق دریابیم که چه انتظـاري   طور به، در حقیقت آن است که ابتدا به درستی و ها پرسشهدف از طرح و بررسی این 

بـه آن رسـید؟ و در ایـن راه بایـد همـواره در نظـر داشـت کـه          تـوان  مییی ها روشاز طرح یا پروژه مطرح هست و به چه 
  . ح را باید بدون هر فرض و پیش فرض آغاز نمودطر ي همهندسی دوبار

اي فرضـیات و مبـانی، برگرفتـه از اسـتانداردها و      جا تذکر این نکته الزم است که در یک طـرح مهندسـی، پـاره    همین
گرچه هیچ منع و محدودیتی در ورود به این دسته از فرضیات و مبـانی  . المللی هستند مبتنی بر تحقیقات و تجربیات بین

ي (بعضا)  در مهندسی دوباره، وجود ندارد، اما معموال هدف از مهندسی دوباره، تغییر این فرضیات و مبانی توافق شده نیز،
ها، ابتدا باید این دسته از پارامترها روشـن شـده، و    ي طرح ملی یا جهانی، نیست و لذا در علوم مهندسی و مهندسی دوباره

فـرض، ورود   در این راهنما فرض بر آن است که به صورت پـیش . مشخص شود ورود یا عدم ضرورت ورود به آن حیطه نیز
  . شود میباشد، گرچه با ورود به این بخش نیز تفاوتی بنیادین در سیر کارها ایجاد ن به این بخش مدنظر نمی

تـوان بـه    در حالـت تئـوري مـی   . توان به انتخاب سیالب طراحی یک سد اشـاره نمـود   عنوان مثالی در این مورد، می به
در ایـن بررسـی دو حالـت، احتمـال     . عنوان سیالب طراحی پرداخـت  ي بازگشت مشخص به چرایی انتخاب سیالب با دوره

  . وقوع دارد
 که آیا در زمان طراحـی، اسـتانداردهاي مختلـف     با هدف بررسی تناسب استاندارد استفاده شده، به این توان می

که از زمان طراحی اولیه تا  خاب شده متناسب هست یا خیر و نهایتا ایناند یا خیر، آیا استاندارد انت بررسی شده
 زمان بررسی حاضر، استاندارد جدیدي انتشار یافته یا خیر، پرداخت،
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  ،ي فوق، آیا ها پرسشکه عالوه بر  به این توان میدر دیدگاه دیگر، با هدف بررسی اعتبار استاندارد استفاده شده
است یا خیر، مبناي علمی کافی دارد یـا خیـر، بـه انتخـاب پارامترهـاي جدیـد و        استاندارد مبناي کار، صحیح

طراحی، اساسـا تـدوین اسـتاندارد انتخـاب سـیالب طراحـی را در        رايتدوین معیارهاي جدید نیز پرداخت و ب
  . دستور کار قرار داد

چه در غیـر  . ستها بررسی ي هحوز رسد در ابتداي هر بررسی مهندسی دوباره باید روشن شود، حدود و آنچه به نظر می
از . ، فـراهم نگـردد  هـا  بررسیگیري از  چنان وسعت یابد، که هرگز امکان نتیجه ها بررسی ي هاین صورت ممکن است گستر

دیـد منـابع و مراجـع     و با صالح شود مییی، چنین عمیق و اثرگذار، معموال در حد یک طرح انجام نها بررسیآنجاکه انجام 
که به این بخش (اعتبـار اسـتانداردهاي مـورد     شود میپذیرد، در این بررسی، چنین فرض  الن صورت میرسمی و درحد ک

انعکـاس بـه    رايکـافی، بـ   ي هبـا ادلـ   مسـاله ي قبلی)، ورود نشده و درصورت احساس ضرورت، صرفا ها بررسیاستفاده در 
  .  شود میمراجع ذیربط، طرح 

اي فراتـر   اره همواره محدود به حدود پروژه است و اگر تغییرات در حوزهي مهندسی دوبها بررسیبه عبارت دیگر حوزه 
  .  شود می، ارائه مسالهدانسته شود، مراتب در حد طرح  موثراز حدود طرح ضروري و 

ي مهندسـی دوبـاره، مـورد    هـا  بررسـی سـوخت نیروگـاهی در    تامیننظر به اهمیت موضوع، به عنوان مثالی دیگر، اگر 
یابد، اما اگر چنین ضـرورتی احسـاس شـود،     به تغییر سیستم حمل و نقل کشوري توسعه نمی ها بررسیبررسی قرار گیرد، 

اي،  ي مهندسـی دوبـاره  ها بررسیچه بسا این هشدار بتواند منجر به . گردد ي دیگري گزارش میها بررسیجهت  مسالهاین 
  . ورد بحث یکی از دستاوردهاي آن باشدم ي هرسانی به پروژ حمل و نقل کشوري گردد، که اصالح سوخت ي هدر حوز

ي هـا  بررسـی ي مهندسـی دوبـاره، و درگیـر شـدن در     ها بررسیمراد از این توضیحات آن است که مرز بین گستردگی 
در بخش تدوین شرح خدمات و نیـز تـدوین معیارهـاي    . بسیار وسیعی که شاید هرگز منجر به پاسخی نگردد، روشن شود

  . توجه خواهد شد ، به این موضوعشود می، ارائه راهنماویب تعریف و مفاد این ، که پس از تصبندي اولویت

  سطح طراحی -3-2- 1

ي مهندسی دوباره، تمامی فرضیات اولیه کنار گذاشـته شـده و طـرح بـا نگرشـی دیگـر       ها بررسیباتوجه به این که در 
ري) نیز بایـد بـه همـان ترتیـب و     هاي ساختا هاي مهندسی و طرح ها (اعم از طرح بدیهی است که طراحی. شود میبررسی 

مهندسـی  . از ریشه بررسی شده و به تغییرات سطحی و ظاهري بسـنده نشـود   ،باید اجزا. از همان سطوح اولیه انجام شود
هـاي   هـاي موجـود، و روشـن اسـت کـه شـیوه       هاي جدید است، و نه بهبود یا اصـالح شـیوه   دوباره معطوف به یافتن شیوه

باید فـرض نمـود کـه هـیچ سـازه و سـاختاري        ها بررسیدر این . ي جدید خواهند بود حی شدهجدید، نیازمند اجزاي طرا
بـه همـان وضـع     هـا  بررسـی هـاي موجـود شـده و نهایتـا      کننده، درگیر محـدودیت  صورت، بررسی وجود ندارد، در غیر این

  .  موجود، منجر خواهد شد
  ي محوري قابل طرح است: هدر این رابطه، دو نکت
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  اي اي و غیرسازه ازههاي س موضوع -1-3-2-1

  . اي، قابل انجام است اي و غیرسازه ي مهندسی دوباره، حول دو محور سازهها بررسیي مهندسی، ها طرحدر 
 -اي  هزینـه  -نمودن و درنظر نگرفتن مستحدثات موجـود، احتمـاال بـا موانـع مـالی      نظر صرفاي،  ي سازهها بررسیدر 

جا گذاشتن چند گزارش، و صرف وقت و هزینه نبـوده، بلکـه    ه، بها بررسیین از آنجاکه هدف ا. اجتماعی مواجه خواهد بود
هاي ساخته شده، یا اعمـال اصـالحات اساسـی و     پوشی از سازه و عملی مد نظر است و چشم بینانه واقعدستیابی به اهداف 

طراحـی بنیـادین، بـا لحـاظ      اي، باید ایـن  ، لذا در موضوعات سازهباشد می، عمال مقدور و حتی قابل طرح نها آنبزرگ در 
  . پذیري انجام شود نمودن مالحظات امکان

پـذیري، از تمـام    بـدون توجـه بـه مالحظـات امکـان      تـوان  مـی مثال در بررسی یک شبکه آبیاري و زهکشی، ن عنوان به
ـ . ی ارائه نمودرایبهبود کا راينموده و طرح جدیدي ب نظر صرف ...، آبگیرها، و ها کانال دون درگیـر شـدن   اما ممکن است، ب

  .موقعیت تعداد زیادي از آبگیرها، براساس مالحظات اجتماعی ارائه داد رايدر کل وضع موجود، مثال طرح جدیدي ب
 –شـرایط روانشـناختی   اي و  اي، بررسـی مالحظـات بودجـه    هزینه ي هپذیري، مقایس نخستین مالحظه از دیدگاه امکان

د منجـر بـه   توانـ  مـی  این بررسی .خواهد بودصورتی دیگر  بهآن  ي هث دوبارپوشی از طرح موجود و احدا چشم ، دراجتماعی
  . است موثرتغییر نیز مطرح و  ي هالبته در این رابطه، گستر که هاي جدي شود، محدودیت

ي مهندسـی  هـا  بررسـی هایی را به طرح اعمال نماید، کـه اساسـا    پذیري، چنان محدودیت ممکن است مالحظات امکان
  . و مطالعات نوع دیگري مانند مهندسی ارزش یا بازنگري در دستور کار قرار گیرد ها بررسیشده و  دوباره ناممکن

پذیرتر،  تر بودن تغییرات نیست، بلکه امکان تر باشد، اما در واقع این ساده اي، شاید کار در ظاهر ساده سازه در مسایل غیر
عنوان مثال تغییر نظام تولید در یـک شـبکه    به. نماید ب توجه میاي جل تر بودن است که در مسایل غیرسازه یا قابل توجیه

  . پذیرتر از احداث مجدد تمام یا بخشی از مستحدثات پروژه است آبیاري و زهکشی مدرن، دشوار است، اما امکان

  دستاوردهاي جاري و آتی -1-3-2-2

ي  هـا در مرحلـه   ي آن هبه دالیلی که در بندهاي پیشین اشاره شـده اسـت، و برخـی دالیـل دیگـر کـه شناسـایی همـ        
هاي مهندسی دوباره، قابل اعمال در طـرح مـورد    باشد، ممکن است بخشی از دستاوردهاي بررسی بندي مقدور نمی اولویت

اي)  ها (مثال اعمال اصـالحات سـازه   بررسی نباشد، اما این امر به معنی عدم بررسی آن اجزا و یا دستاوردهاي حاصل از آن
اگـر  . نیسـت  هـا  بررسـی هاي مهندسی دوباره در یک طرح، به مفهوم عدم نیاز به انجـام   اربرد یافتهعدم امکان ک. شدبا نمی

هاي اصلی در طرحی روشن و مستند شده باشد، گرچه شـاید امکـان تغییـر ابعـاد در همـان       مبانی و علل تغییر ابعاد سازه
هـاي مشـابه بعـدي،     اه و روش طراحی را در طـرح طور مدون، قطعا ر طرح وجود نداشته باشد، اما وجود مستندات الزم، به

  . متاثر خواهد نمود
هایی که در طـرح مـورد    از هر بررسی مهندسی دوباره، انتظار داشت که گزارشی از موارد و یافته توان میبه این ترتیب 

  . دهد دست بهي مشابه بعدي باید مورد توجه واقع شوند، نیز ها طرحبررسی قابل اعمال نبوده، اما در طراحی 
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ي مهندسی دوباره و اجـراي گزینشـی بخشـی از دسـتاوردهاي آن و     ها بررسیي مهم در اینجا آن است که انجام  نکته
تواند سبب تغییر طرح به سوي شرایطی  حذف بخشی دیگر، ممکن است نه تنها به نتایج مورد انتظار منجر نشود، بلکه می

  . حتی بدتر از وضع موجود گردد
ي مهندسی دوباره تمام فرضیات قبلی بر هم زده شـده و طـرح بـا نگـرش دیگـر،      ها بررسیشاره شد، در طورکه ا همان
ها (به لحاظ عدم امکان اجـرا) و اجـراي بخشـی دیگـر، عمـال       در چنین شرایطی حذف بخشی از خروجی. شود میطراحی 

ولیـه و بخشـی دیگـر براسـاس فرضـیات      بخشی از طرح با فرضیات طراحی ا. نماید طرح را با دوگانگی فرضیات مواجه می
خوانی این دو دسته فرضیات، افت عملکرد طرح، به سطحی حتی بـدتر از   مهندسی دوباره، باید کار کند و به علت عدم هم

  . ي انجام مهندسی دوباره بوده است، دور از انتظار نخواهد بود وضعی که انگیزه
ـ   (یـا توجیـه  پـذیري   ت صاحب طرح، در تعریف مالحظات امکانراید طـرح و نیـز معرفـی حـدودي کـه       رايپـذیري) ب

  .  خواهد داشت ها بررسیي در توفیق موثرد و باید در آن حوزه به بررسی بپردازد، نقش توان میي مهندسی دوباره ها بررسی
تـرین پـیش نیـاز     د اساسـی توانـ  مـی در اینجا الزم به توجه است که اهمیت تعریف مالحظات فوق به حدي اسـت کـه   

  .  ي مهندسی دوباره تلقی شودها بررسی رايب بندي اولویتونه بررسی یا هرگ

  تغییرات  ي هانداز -3-3- 1

(فـاز   هـا  بررسـی پر هزینه هم از دیدگاه انجام . یی دشوار و پر هزینه استها بررسیي مهندسی دوباره، ماهیتا ها بررسی
یی که در ها بررسی. موارد پیش گفته نیز مشهود است خوبی از این نکته به. مطالعه) و هم از دیدگاه اعمال نتایج (فاز اجرا)

هـاي   اي اهـداف طـرح و شـیوه    طـور ریشـه   پی تغییرات کوچک و موضعی نباشد، تمام فرضیات اولیه را کنار بگـذارد و بـه  
  .  اي است شک بررسی دشوار و پر هزینه ها را مورد سوال قرار دهد، بی دستیابی به آن

خوبی آگاه باشد که مهندسی دوبـاره، در پـی تغییـرات جهشـی اسـت،       ، باید بهها سیبرري این  سازمان سفارش دهنده
قابـل  ... هـا و   هـاي مختصـر و کارهـایی از قبیـل بهبـود روش      که تغییرات کوچک و بهبودهاي موضعی، با فعالیـت  درحالی

  . دستیابی است
در غیر ایـن صـورت، صـاحب    . اساسی استي دوباره، اصلی ها بررسیهاي  یافته رايپذیرش و اج رايآمادگی سازمانی ب

هـا، احتمـاال در پـی مقابلـه و مقاومـت و احیانـا رد نتـایج         آن رايجاي اج هابعاد تغییرات توصیه شده، ب ي هطرح با مالحظ
ین خسـارت  تـر  بـزرگ . بخشد هاي کالن طرح را، تا حد یک بازنگري موضعی تخفیف می بر آمده و نهایتا خروجی ها بررسی

صاحب طرح تنهـا آمـادگی (و    که درحالیي مهندسی دوباره شده، ها بررسیگزافی است که صرف   ي هاي، هزین چنین واقعه
 .  شاید نیاز) به یک بازنگري موضعی داشته است
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  تغییرات در ساز و کار -3-4- 1

مـا در  ا. ط محیطی پیرامون، تعریف شده اسـت رای، وظایف اجزا، بسته به عملکرد کلی طرح و شها طرحاي  در ابعاد سازه
ها مـالك بـوده    براساس روش و فرضی که در طراحی آن ها سیستم) برداري بهرهي مدیریتی و ها سیستم، (اي غیرسازهابعاد 

در  کـه  آن، حـال  شـود  مـی ي سنتی، معموال انجـام کـار براسـاس تقسـیم وظـایف انجـام       ها روشدر . کنند است، عمل می
نـد محـور   رایف صورت بهجاي کار براساس تقسیم وظیفه،  ه، بدهند میر وري را هدف قرا ي نوین، که حداکثر بهرهها سیستم

  . شود میعمل 
دهد و ممکن است گـردش کـار    ند محوري سوق میرایها را به سمت ف ، آنها سیستممهندسی دوباره اساسا در بررسی 

ـ . قـرار دهـد   تـاثیر وري، تحت  هاي مربوط به طرح را در راستاي ارتقاي بهره در تمام ارگان نـد  رایخالصـه تفـاوت ف   طـور  هب
گیـري، مشـتمل بـر     ي دیگر، آن است که هر عمل مورد انتظار از سازمان، از زمان طرح تا زمان نتیجهها سیستممحوري با 

ي مختلـف سـازمان بگـذرد، امـا در هـر بخـش، در انتظـار ضـوابط         ها بخشکه ممکن است از درون  شود مییی ها فعالیت
ها، به ساختارهاي سـاده   دستگاه ي هط ساختارهاي بلند و پیچیدرایدر این ش. ماند دیگر نمیانتقال به بخش  رايسازمانی ب

نـد محـوري و   رایگرچه حرکت بـه سـوي ف  . ي خواهند داشتتر بیشوري بسیار  ی و بهرهرای، که کاشوند میو کوتاهی بدل 
ي مهندسـی  هـا  بررسـی  ي هحدود به گسـتر ، لیکن این تغییر نیز مباشد میبه شدت مورد توصیه  1ند محوررایي فها سازمان

الزم است صاحب طرح به ایـن بعـد نیـز اشـراف داشـته و آمـادگی       . دهد الشعاع قرار نمی دوباره است و فراتر از آن را تحت
  . چنین تغییراتی را نیز داشته باشد رايپذیرش و اج

  نتیجه گرفت که:  توان میخالصه  طور بهاز آنچه گفته شد، 
 شود میبندي به فرضیات قبلی و اولیه انجام  بدون الزام به پاي مهندسی دوباره . 

 شود میاي دیگر و از سطوح پایین پروژه، انجام  ها، به شیوه طراحی . 

 تغییرات، بزرگ و جهشی هستند، مهندسی دوباره در پی بهبودهاي کوچک و موضعی نیست . 

 هـاي مهندسـی    یافته راياج راياعت همه جانبه بعالوه بر بررسی کننده، صاحب طرح نیز باید آمادگی و استط
 . دوباره را داشته باشد

     ین پتانسـیل بهبـود   تـر  بـیش مهندسی دوباره پر هزینه است به این دلیل طرحی باید انتخـاب شـود کـه داراي
  . وري است بهره

                                                   
 

1- Process-based organization. Design model, Tomislav Hernaus 
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        ،سـطح   در مهندسی دوباره باید مراقب بود که نه با محـدود شـدن در حـدود وضـع موجـود و فرضـیات اولیـه
تا حد یک بازنگري موضعی تقلیل یابد و نه با درگیر شـدن در مسـایلی فراتـر از حـدود طـرح مـورد        ها بررسی

 . بررسی، دستیابی به نتایج ملموس و موثر براي طرح مورد بررسی، ناممکن گردد

  تعریف مهندسی دوباره   -1-4

ن به ارائه تعریفی بـراي مهندسـی دوبـاره    توا با روشن شدن مفاهیمی که در مهندسی دوباره مطرح هستند، اکنون می
هاي  طورکلی و طرح هاي مهندسی عمران به گرچه تعداد مقاالتی که با عنوان یا موضوع مهندسی دوباره، در طرح. پرداخت

، اما آنچه واقعا به مفهوم مهندسی دوباره انجام شده باشـد، بسـیار   1طور خاص، قابل یافت است، کم نیست مهندسی آب به
تعداد منابع و مقاالتی که کاري دیگر انجام شده، اما نگارنـده آن بـر حسـب سـلیقه آن را مهندسـی دوبـاره       . است محدود

طوري جـامع باشـد کـه تمـام مفـاهیم بـر        از همین رو ضروري است که تعریف مهندسی دوباره، به. نامیده نیز، کم نیست
، بـا  هـا  بررسـی عین حال چنان مانع باشد، کـه از خلـط ایـن     ي مهندسی دوباره را دربر گرفته، و درها بررسیشمرده براي 
  . عمل آید ي دیگر نیز ممانعت بهها بررسیمطالعات یا 

مهندسـی دوبـاره   «هاسـت:   نامـه  ، همان تعریف آمـده در واژه شود میترین تعریفی که براي مهندسی دوباره یافت  ساده
تـرین مزیـت آن اسـت، در     ساده و همه فهم است و ایـن بـزرگ   این تعریف بسیار. »یعنی کارها را طور دیگري انجام دادن

به بیان دیگر درصورت پـذیرش ایـن   . توان جامع تلقی نمود، اما قطعا به حد کافی، مانع نیست عین حال این تعریف را می
، 2نتـی یکـی از مراجـع اینتر  . انجـام داده اسـت  » طـور دیگـري  «تواند مدعی باشد که کـار را   تعریف، هر بررسی کننده می

  کند:  مهندسی دوباره را چنین تعریف می
ندها و محصوالت رای، فها سازمان، ها سیستممهندسی دوباره عبارت از کاربرد علم مدیریت و فناوري، در جهت اصالح «

  ».هاست یی آنگو پاسخی و رای، کاتاثیرموجود، به منظور ارتقاي سطح 
اصـالح در ایـن تعریـف، سـبب بـروز       ي هد، ممکن است وجود کلممهندسی دوباره توضیح داده ش رايبا مفاهیمی که ب

  . نکند تامینرسد که این تعریف نیز، مانعیت کافی را  از این رو به نظر می. شود میسوء تفاه
نیز تعریفـی مشـخص از    USBRو  ,ICOLD ،US Army corps of Engineers FIDIC, ICIDمتاسفانه منابع معتبري چون 

  .  هاي جهانی نیز پاسخ مناسبی نداشت هاي تخصصی سازمان اند، چند مورد مکاتبه با کمیته ه نکردهمهندسی دوباره ارائ
  کنند:  آقایان همر و چمپی، در کتاب خود، مهندسی دوباره را چنین تعریف می
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بـه  ندهاي مهندسی، بـه منظـور دسـتیابی    رایاي ف مهندسی دوباره عبارت است از بازاندیشی بنیادین و طراحی ریشه«
وري، براساس معیارهاي مهم عصر حاضر، مانند هزینه، کیفیت، خدمات و  ی و بهرهرایانگیز در کا بهبودهاي بزرگ و شگفت

  اي در آن مشهود است:  این تعریف عمدتا با دیدگاه مدیریتی ارائه شده و نکات برجسته »سرعت
 کند به نگرش مجدد و دیگرگونه اشاره می . 

 کند ندها، مطرح میرایها را در مورد ف داند، اما آن اي می ها را ریشه طراحی . 

 انگیز را انتظار دارد دستاوردهاي بزرگ و شگفت . 

  وري است ی و بهرهرایهاي کا معطوف به زمینه تر بیشدستاوردها . 

ي مهندسـی،  هـا  طـرح هـاي مطـرح در    رسد با اندکی دخل و تصرف در این تعریـف، بتـوان آن را بـه جنبـه     به نظر می
ي مهندسـی، و طراحـی   هـا  طـرح نـدها و  رایمهندسی دوباره عبارت است از بازاندیشی بنیادین در مورد ف«. نمود تر دیکنز

ی و رایاز دیـدگاه کـا   خصـوص  بهانگیز،  اي، مبتنی بر این بازاندیشی، به منظور دستیابی به بهبودهاي بزرگ و شگفت ریشه
ي جدید، هزینه، کیفیت، خـدمات و سـرعت، و   ها سیاستهایی مانند  هدر زمین هنگام بهوري طرح، براساس معیارهاي  بهره

  ».اي خصوص در رابطه با اجزاي سازه دستاوردها به رايپذیري اج باتوجه به مالحظات امکان
رسد که این تعریف در عین جامعیت کافی، از خلط خدمات مهندسی دوباره با سایر خـدمات مهندسـی کـه     به نظر می

الـذکر و نیـز جلسـات متعـدد بـا       بـا اسـتفاده از تعریـف فـوق    . ارائه شود، نیز ممانعت خواهـد کـرد  ممکن است به طرحی 
جامع و مانع از مهندسـی دوبـاره (تعریـف مصـوب)      عنوان تعریفی دانشگاهیان و صنعتگران عرصه سدسازي، تعریف زیر به

  شده است:درنظر گرفته 
برداري و طراحی مبتنی بر ایـن بازاندیشـی،    دست بهرههاي مهندسی ساخته شده و در بازاندیشی بنیادین طرح«

وري طرح، با کنترل مجدد ایمنی، براسـاس   خصوص از دیدگاه کارایی و بهره منظور دستیابی به بهبودهاي اساسی، به به
ها، کیفیـت، خـدمات، سـرعت،     هاي جدید یا تغییر در اهداف، هزینه هایی مانند سیاست معیارهاي به هنگام در زمینه

  ».اي پذیري اجراي دستاوردها به خصوص در ارتباط با اجزاي سازه یمنی و ریسک، و با توجه به مالحظات امکانا

  مهندسی دوباره و سایر خدمات مهندسی -1-5

و  هـا  بررسـی آمـده در منـابع مختلـف، مـوارد متعـددي از       عمل بهنیز اشاره شد، در جستجوهاي  تر پیشطورکه  همان
انجام دهندگان، مهندسی دوباره نامیـده   ي هستاوردهاي مشخص انجام شده، و بنابه نظر و سلیقمطالعاتی که با اهداف و د

  . اند، مشاهده گردید اساسا مهندسی دوباره نبوده که درحالییا به نوعی به مهندسی دوباره مربوط شده، 
ایر خـدمات مهندسـی،   رسد که حساسیت آن چنانی در عدم اختالط خدمات مهندسی دوبـاره بـا سـ    اساسا به نظر می

ـ    تشـخیص و   رايوجود نداشته باشد، لیکن باتوجه به فرضیات، روش و دستاوردهاي مهندسی دوباره، وجـود معیارهـایی ب
  .  تفکیک خدمات مهندسی دوباره از سایر انواع خدمات مهندسی، ضروري و مفید است
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رجسته نمودن وجوه تمایز خدمات مهندسـی  در ادامه این بخش، بدون پرداختن به تعریف انواع خدمات مهندسی، به ب
  . دوباره از سایر انواع خدمات مهندسی پرداخته شده است

  مهندسی دوباره و مطالعات کالسیک -1- 5- 1

، کامل شده و بـه اجـرا   شوند میي مهندسی، براساس مطالعات کالسیک که در فازهاي مختلف مطالعاتی انجام ها طرح
 رايی بـ رایوري و کـا  ي جدید، معموال وضع موجودي وجـود نـدارد، لـذا بهـره    اه طرحدر زمان مطالعات کالسیک . روند می

اما نکته اینجاست که هـر قـدر مطالعـات    . باشند وري، مطرح نمی رو باز طراحی و ارتقاي بهره از این. سیستم متصور نیست
کلـی   طـور  بـه تمـاعی ( هـاي اج  منطبـق بـر واقعیـت    تـر  بـیش تر، براساس اطالعات و معیارهاي به روزتـر و   کالسیک دقیق

خوب اسـت سـاز و کـاري    . ، نیازمند مهندسی دوباره خواهد شدتر کم) صورت پذیرد، طرح، دیرتر یا به احتمال اي غیرسازه
اصـلی   ي هي مشابه، که امکان اعمال در طرح مورد مطالعها طرح ي ههاي مهندسی دوبار ها و یافته گیري از توصیه بهره رايب

ي مهندسـی دوبـاره حاصـل و از تکـرار مـوارد      هـا  بررسیگیري از  فته شود تا به این ترتیب حداکثر بهرهاند، نیز یا را نیافته
 ي هي مهندسی دوباره، در سطح جامعـ ها بررسیهاي  د انتشار ادواري یافتهتوان میها،  یکی از راه حل. مشابه جلوگیري شود

  . سازندگان و کارفرمایان) باشد -مهندسی (طراحان

  سازي هنگام بهاره و بازنگري یا مهندسی دوب - 2- 5- 1

یابد که فرضیات اولیه یا اهداف مورد انتظار از طرح، به دلیلی تغییر  سازي معموال زمانی ضرورت می هنگام بازنگري و به
. گـردد  ي مشخص و تغییر یافته و اثرات آن بر کل طرح بررسی شده و نتایج ارائه مـی  در این شرایط، آن داده. کرده باشند

ي انجام مطالعات بروز تغییر در فرضیات یا اهداف نیست، بلکـه دریافـت کاسـتی در کـارایی      ر مهندسی دوباره انگیزهاما د
ممکن است که تغییر در فرضیات . زند بررسی کننده است که تمام فرضیات را براي دیگرگون دیدن قضایا، برهم می. است

وري کل طرح را بـا چنـان تغییـري مواجـه      یا در جهتی باشد، که بهره ها) به گونه، به میزان ها) یا اهداف (خروجی (ورودي
ي مهندسی دوباره گردد، تا به عبارتی اثر آن تغییر موضعی، با کمک کل اجـزاي طـرح،   ها بررسیکند، که رفع آن مستلزم 

شد (مـثال وقتـی   تواند، سفارش یک بررسی مهندسی دوباره با ي بازنگري می توان گفت که یک مطالعه می. مستهلک گردد
. سـازي باشـد   هنگام اطالعات مبنا خیلی قدیمی باشد)، یا ضرورت انجام مهندسی دوباره، حاصل یک بررسی بازنگري یا به

بینی شده باشد، در این شرایط که شبکه آبیاري و زهکشـی و سـد    از مقادیر پیش تر کممثال وقتی که آورد رودخانه بسیار 
بینی شده، محقق نخواهد شد و به ایـن ترتیـب    دهد که آورد پیش ات هیدرولوژي نشان میاند، بازنگري مطالع ساخته شده

  . بود  بینی شده وري پیش توان با مهندسی دوباره، در صدد حفظ سطح بهره می

   مولفی یا نظارت رایمهندسی دوباره و نظارت بر عملیات اج -3- 5- 1

هیچ وجه مشترکی که سبب تردید در تشخیص خدمات ، مولفی یا نظارت رایگرچه در نظر اول، نظارت بر عملیات اج
کـه بـا اعمـال چنـد تغییـر       شـود  میها، مشاهده  ین آنمولفي تحت نظارت ها طرحشود، با مهندسی دوباره ندارند، اما در 
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چنـین تغییراتـی، چنـان    . که طرح متحول شده باشد شود می) در طرح اولیه، چنین استنباط برداري بهره(حین ساخت یا 
در مـورد نظـارت بـر    . اي مورد نظر مهندسی دوبـاره بپردازنـد   ند به بازاندیشی پایهتوان میکه اساسا ن شوند میانجام سریع 

طرح، اساسا چون طرح هنوز کامل نشده، معیار مطرح شده در مورد مطالعات کالسـیک، اینجـا هـم صـادق اسـت،       راياج
سـفارش   رايط بـ رایهم حضور دارد، شـاید بهتـرین شـ    برداري بهره، که معموال طراح در حین مولفلیکن در مورد نظارت 

  . (و نه انجام آن) مهیا باشد ها بررسی

  مهندسی دوباره و مهندسی ارزش - 4- 5- 1

مهندسی ارزش رویکردي براي تحلیـل  . ي تاریخی کمی از مهندسی دوباره، مطرح شده است مهندسی ارزش، به فاصله
از طریق تجزیه و تحلیـل   تر بیشهاي مذکور  کنترل. باشد یک محصول می ي کل مند هزینه و کنترل ماهرانه، دقیق و نظام

اسـتفاده از ایـن رویکـرد،    . شـود  مـی هاي جایگزین براي دست یافتن به کارکردهاي ضـروري انجـام    مند و بسط روش نظام
را تعریـف و از   اي و کـارکردي  توان عناصر ضروري و غیرضـروري، هزینـه   ها می کند که با کمک آن هایی را مشخص می راه

این یکی از تعاریف مهندسی ارزش است، اما سایر تعاریف نیز کم و بیش با این تعریف، که تعریفـی   1.یکدیگر تفکیک نمود
نمایـد، چنـین اسـت:     تعریف دیگري که انجمـن مهندسـی ارزش ایـران ارائـه مـی     . کاربردي است، سازگار هستند تر بیش

هـایی کـه    هاي غیرضرور است، هزینه را و سازمان یافته با هدف شناسایی هزینهمهندسی ارزش رویکردي خالق، کارکردگ«
برداري، نه به عمر مفید، نه به زیبایی ظاهري و نه به مشخصات درخواسـتی کارفرمـا یـا مشـتري      نه به کیفیت، نه به بهره

  2»شود میمربوط 
هـاي مختلـف و اکثـرا بـدیع      قـدس)، راه ي مهندسی ارزش، براي انجام کار یا حصـول هـدفی (گاوهـاي م   ها بررسیدر 

هـا، راه بهتـر    ي آن هاي معمول طراحی)، طرح شده و بـا توسـعه و سـپس مقایسـه     در قالب فرضیات و روش تر کم(معموال 
ي طرح و فرضیات ابتدایی نیستند و حاصل توفان ذهنی تـیم   گزینه و روش برتر، لزوما در چارچوب اولیه. شود میانتخاب 

  . است  بررسی کننده
رسـند، امـا هزینـه     هاي دیگري، که به همـان هـدف مـی    راه شود میتالش . اي است نگاه مهندسی ارزش، عمدتا هزینه

گونه است که پس از روشن شدن گاوهاي مقدس، و تشـریح طـرح،    روش عمل هم معموال این. ي دارد، جستجو شوندتر کم
در . شـود  مـی کننـد، اجـرا    تـامین تـر،   ي دیگر، بدیع و البته ارزاناه روشهایی که اهداف را به  یافتن راه رايتوفان ذهنی ب

. وري باشـد  وري است، که هزینـه و کـاهش آن، ممکـن اسـت جزئـی از بهـره       مهندسی دوباره، هدف و دیدگاه، عمدتا بهره
ه، بـه  آنجاکـه مهندسـی دوبـار   . ي مهندسی دوبـاره انجـام داد  ها بررسیي مهندسی ارزش را، در دل ها بررسیممکن است 

                                                   
 

  معاونت امور مهندسی و فناوري  -وزارت نفت  -مند مهندسی ارزش، رویکردي نظام -1
   http://www.sive.orgوب سایت مهندسی ارزش ایران در آدرس  -2
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امـا در بررسـی اجـزاي    . د کـاربرد داشـته و مفیـد باشـد    توانـ  مـی پردازد، مهندسی ارزش  اي می طراحی مجدد اجزاي سازه
  . اي ایفا کند رسد که مهندسی ارزش بتواند نقش عمده ) به نظر نمی...(سازمانی، تشکیالتی، راهبردي و  اي غیرسازه
طور  به. پردازد، ممکن است مهندسی ارزش ابزار کارآمدي نباشد ها میچنین در جایی که مهندسی دوباره به فرایند هم

ي مهندسـی  ها بررسی. ي مهندسی دوباره دانستها بررسیتوان مهندسی ارزش را یکی از ابزارهاي سودمند در  خالصه می
  . ي مهندسی دوباره هستندها بررسیتر از  تر و ارزان ارزش معموال بسیار سریع
جاکـه مشـخص    آن. سی ارزش و مهندسی دوباره بتـوان از تعریـف مهندسـی ارزش بهـره گرفـت     شاید در تفاوت مهند

، به این مفهـوم اسـت کـه مهندسـی ارزش     شود میمربوط » ...برداري، نه به عمر مفید و  نه به کیفیت، نه به بهره«کند  می
رار دهد، بهبـود بخشـد و ایـن بهبـود     ها را تحت تاثیر ق که سایر بخش سعی دارد بخشی را که مورد بررسی است، بدون آن

اما مهندسی دوباره، طبق تعریفی که ارائه شد، اساسا قرار نیست هـیچ بخشـی را از تغییـرات    . اي دارد عمدتا دیدگاه هزینه
  . 1اعمال یا عدم اعمال محدودیت باشدشاید بارزترین تفاوت این دو در همین . اثر بگذارد خود بی

  بخشی مهندسی دوباره و عالج -5- 5- 1

کنـد،   کند، که عملکرد طرح را با مشـکل یـا خطـر مواجـه مـی      که در عملکرد طرح، اختالل یا اشکالی بروز می هنگامی
ایـن مطالعـات را   . گیـرد  اي است، در دسـتور کـار قـرار مـی     یابی و رفع آن اختالل، که عمدتا هم سازه ریشه رايمطالعات ب

معموال مالك و هدف، طرح و عملکرد اولیه است و هـدف و قصـدي    بخشی،  در مطالعات عالج. بخشی دانست عالج توان می
پـذیري   اي طرح، امکـان  البته با آسیب دیدن یکی از اجزاي سازه. هاي اولیه، وجود ندارد خروج از فرضیات و چارچوب رايب

ی دوباره در دسـتور  تر مهندس ي کالنها بررسیو ممکن است با استفاده از این فرصت  رود میاعمال تغییرات در طرح، باال 
 منشـا هاي بروز درد، خصوصا اگـر   پردازد ولی به علل و ریشه به درمان و رفع عارضه می تر بیشبخشی  عالج. کار قرار گیرد

بخشی هم معمـوال محـدود بـه حـدودي      ي عالجها طرحعمل  ي هگستر. شود میوارد  تر کممدیریتی و اداري داشته باشند، 
وري  کـاهش بهـره   بخشی عالجوري مطرح شود، در  ، اگر بحث بهرهتر مهماز همه . شده است است که ضایعه در آن مشاهده

ناشی از عدم عملکرد مناسب اجزا، مطرح است، که حتما به خوبی مشـهود و معلـوم اسـت، چـون عملکـرد سیسـتم را بـا        
ـ  . کند مخاطره مواجه می کنـد، امـا    ه خـوبی نیـز کـار مـی    اما در مهندسی دوباره، سیستم عملکرد دارد، چه بسا به ظـاهر ب

  . وري کافی ندارد بهره

                                                   
 

مـورخ   215919/100هـاي مطالعـات مهندسـی ارزش، شـماره      تـوان از مجموعـه دسـتورالعمل    تـر در زمینـه مهندسـی ارزش مـی     براي مطالعات دقیق -1
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 در خصوص اصالحیه نظام فنی و اجرایی کشور، استفاده نمود.  07/04/1390مورخ  45432/ت/73720ت وزیران به شماره انامه هی ، و نیز تصویب»ارزش
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  مهندسی دوباره و تغییر یا تکمیل طرح -6- 5- 1

هـاي   ترفیع سـدها، توسـعه سـطح اراضـی در شـبکه     . شوند میاي اجرا  مرحله صورت بهي مهندسی ها طرحدر مواردي، 
رچـه ممکـن اسـت بـازنگري طـرح      در چنین مواردي، گ. اند آبیاري و زهکشی و توسعه ظرفیت خطوط انتقال، از آن جمله

ي بعدي، انجام شود، اما کلیت کار در قالب همان چـارچوب و فرضـیات   ها گامبهینه نمودن  راياولیه یا تکمیل اطالعات، ب
، امـا ایـن   رود میدهی طرح باال  فازهاي بعدي، بهره رايطرح و اج ي هچنین گرچه، احتماال با توسع هم. شود میاولیه انجام 
فازهـاي مختلـف یـک     رايط اجـ رایدر شـ . وري نیسـت  دهی، لزوما به مفهوم ارتقاي بهـره  د و احتماال رشد بهرهافزایش ابعا

ي موجـود، تکمیـل شـده و توسـعه داده     هـا  بخـش دهد، (بخش جدیدي از طرح، اجـرا شـده یـا     پروژه، آنچه حتما رخ می
اي با ابعـاد طـرح    ارتباط روشن و شناخته شده ) افزایش ابعاد طرح است، اما حاصل مهندسی دوباره، طبق تعریف،شوند می

ارزیابی عملکرد طـرح اسـت، حاصـل     رايفازهاي بعدي هر طرح، معموال زمان مناسبی ب رايمقطع زمانی پس از اج. ندارد
ي مهندسی دوباره در اولویت قـرار  ها بررسیانجام  رايوري را نشان داده و طرح را ب ممکن است کاستی بهره ها بررسیاین 
ي مهندسـی ارزش  هـا  بررسیفاز بعدي،  رايبهینه اج ي هیافتن حد و انداز رايچنین ممکن است در این مقطع، ب هم. دده

  .باید روشن باشد ها بررسیها و انتظارات از  در دستور کار قرار گیرد، که در هر یک از این دو صورت، انگیزه
 





 

  2فصل 2

بررسی ادبیات فنی در خصوص 
  دسی دوبارهمهن
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دوم باره -فصل  دو هندسی  وص م در خص دبیات فنی  ا ررسی    ب

  مقدمه -2-1

. رونـد  ها به شـمار مـی   از کارآمدترین ابزارهاي جستجو و تحقیق در تمام زمینه  امروزه اینترنت و موتورهاي جستجوگر،
هاي خود  سایت ها را در وب نهاي مرجع، مدارك و مستندات خود، یا حداقل فهرستی از آ عالوه بر این امکان، اکثر سازمان

  . بینی شده است نیز امکانات مناسبی براي جستجو در انواع مدارك و اطالعات پیشتارنماها دهند، که در خود آن  قرار می
قیمتی دسترسی دارند، کـه ابزارهـاي    کلی، به منابع اکثرا گران هاي عالی، در قالب قرارداد آموزش موسساتو  ها دانشگاه

  . خود را دارند جستجوي خاص
ي درگیـر در  هـا  سازماناي از هر موضوع مورد نظر، در ذهن افراد و یا  یا نمونه  گذشته از موارد فوق، ممکن است سابقه

  . قیمت خواهد بود صنعت مرتبط وجود داشته باشد، که البته بسیار ذي
فوق، به شرحی که در ادامـه خواهـد    تمام امکانات بادر بررسی حاضر، بررسی ادبیات فنی درخصوص مهندسی دوباره، 

  . گردد می ارائهآمد، پرداخته و توجه شده است و نتایج حاصله در قالب این بخش 

  ضرورت بررسی سوابق مهندسی دوباره - 2-2

طـورمنطقی در نخسـتین گـام بایـد از تکـراري نبـودن و نیـز از نیـاز بـه بررسـی            با مطرح شدن هر موضوع جدید، به
هـا را بـه طـرز مناسـبی      ها و سـوابق قبلـی، فعالیـت    ان حاصل شده، یا درصورت وجود زمینهدرخصوص آن موضوع اطمین

  .ریزي نمود مند و در راستاي اقدامات قبلی برنامه بهره
هـاي   هاي سدسازي، به عنوان یکی از سرفصل رو بررسی ادبیات فنی درخصوص مهندسی دوباره، به ویژه در طرح از این

انتظار از انجام این . در نظر گرفته شد» هاي سدسازي وري از طریق انجام مهندسی دوباره طرح راهنماي بهبود بهره«تهیه 
  . بررسی، چنان که اشاره شد چند جنبه داشت

انجام شده است، هـم از تجـارب آن اسـتفاده گـردد و هـم از       ها بررسینخستین انگیزه آن بود که اگر کاري در زمینه 
آن بود که اساسا استنباط جامعه فنی کشـور از مهندسـی دوبـاره و     ها بررسیظار دیگر از این انت. کاري احتراز گردد دوباره

هـا   توان خروجـی  می  با آگاهی از درك عمومی در سطح جامعه مخاطب درخصوص هر موضوع،. وري درك شود بهبود بهره
تـر بـه آن درك    جدیـد را هرچـه نزدیـک    هـاي  اي تنظیم و تالیف نمود، که نکات منفی را به وضوح نفی و یافتـه  را به گونه

  . تر گردد  تر و گسترده تا پذیرش آن در جامعه مخاطب سهل نماید، ارائهعمومی 
 عنـوان  بـه هاي بررسی ادبیات فنی، آن بود که اگر کاري در زمینه موضوع انجام شده باشـد، بتوانـد    یکی دیگر از انگیزه

هایی  ي حاضر باید شاخصهها بررسیي بعدي ها گامدر . استفاده واقع شودي بعدي، مورد ها گامو در  ها بررسی رايمحکی ب
ي هـا  بررسـی هاي موفق انجـام شـده    یافتن نمونه. ي نیازمند بررسی مهندسی دوباره تعریف شودها طرح بندي اولویت رايب

  .ها بسیار مفید باشد زنی این شاخص د در محکتوان میمهندسی دوباره 
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عمـل آیـد تـا رونـد،      ر بررسی دیگر از این نوع، الزم است ابتدا توافقی بر سرتعریف موضوع بـه ، و در هها بررسیدر این 
ترین راه در این زمینه، اتکا بـه عنـوان موضـوع (در     ساده. حول موضوع اصلی متمرکز مانده و از انحراف آن جلوگیري شود

فاده شد و جستجو با محوریت عنوان مهندسـی  اینجا مهندسی دوباره) است، که در راهنماي حاضر نیز از همین روش است
  . دوباره آغاز گردید

ي مـدیریت اسـت و بسـیاري از     عبارت مهندسی دوباره، عبارتی بسیار پرکاربرد و کامال شناخته شـده در علـوم رشـته   
توجه شود و  اما این شرایط سبب گردید تا به نکته مهمی. جستجوها معطوف به این دسته از کاربردهاي مهندسی دوباره بود

توان چنین برداشت  در واقع می. سازي بود هاي سد ها و از جمله، طرح وري در تمام زمینه آن اثر ابعاد مدیریت در بهبود بهره
نمود که نخستین دستاورد بررسی ادبیات فنی درخصوص مهندسی دوباره، درك ضـرورت تفکیـک موضـوع بـه دو حـوزه      

  . هاي کار اثر قابل مالحظه خواهد داشت بندي در تمام جنبه این تقسیم. ه استهاي فنی بود اقدامات مدیریتی و جنبه

  ند بررسی و نتایج حاصلهرایف -2-3

دهد که این مفهـوم، اگـر بتـوان بـراي      بی هیچ تردیدي نشان می» مهندسی دوباره«بررسی تاریخی و میدانی در مورد 
ایـن مسـاله ناشـی از عنـوانی اسـت کـه پیشـتازان و        . دانش مدیریت اسـت   ي مفاهیم تعلق در نظرگرفت، متعلق به حوزه

مهندسـی  « براي کار و عمـل خـود برگزیدنـد و سـبب شـدند تـا عبـارت         ها، سازمان  ي بنیانگذاران عرصه مهندسی دوباره
شـهرت و محبـوبیتی جهـانی کسـب       ،Business process Re-engineering (BPR)یـا  » ي فرایندهاي کسب و کار دوباره

  . ها در اینترنت است اژه یکی از پرتکرارترین و پرطرفدارترین واژهاین و. کند
ترین زوایاي این مفهوم، مقاالت متعدد نگاشته شده که به رایگان یا جهت خریـد، در   از بعد دانش مدیریت، در کوچک

مطالعـات   الزم به ذکر است که کتاب اصلی این مبحث به فارسی نیز ترجمه و چاپ شـده اسـت کـه در   . دسترس هستند
 . جاري، مورد استفاده و استناد قرار گرفته است

، تعریف و تحلیـل جـامع   است شده شناخته 1ها در این کتاب که از سوي نگارندگان به عنوان منشور انقالب در سازمان
 -ملـی  هـاي ع  مثـال ي وجود دارد که ، مقاالت متعددبر پایه همین تعریف. شده است ارائهو درخوري از مفهوم مورد بحث 

اي بسـیار غنـی در    اند که مجموعه نموده مدیریتی ارائههاي  ها و حوزه در سازماناین مفهوم سازي  کاربردي از تجارب پیاده
 -چنین شرایطی، متاسفانه درخصوص کاربرد یا تعریف مهندسی دوباره در کاربردهاي فنی. دهد اختیار عالقمندان قرار می

  . ه چندین مانع و نقیصه وجود دارددر این را نداشته ومهندسی، وجود 

                                                   
 

1- A Manifesto for Business Revolution 
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اي (یا حتی اگر بدون توافق، اعالم شده باشد)، بـراي مهندسـی دوبـاره، در     که تعریف مشخص و توافق شده نخست آن
المللی سـدهاي   بین ، کمیته (FIDIC)المللی مهندسان مشاور  یک از مراجع فدراسیون بین هیچ. شود ادبیات فنی یافت نمی

 US Army Corpsسپاه مهندسین ارتش ایـاالت متحـده     )،ICIDالمللی آبیاري و زهکشی ( کمیته بین، (ICOLD)بزرگ 

of Engineers ،... اند هاي مهندسی ارائه ننموده تعریفی از مهندسی دوباره براي کاربرد در طرح .  
هـا،   هریـک از ایـن سـازمان   در میان مقاالت منتشر شده توسط . این واقعیت، به معنی عدم توجه به مساله نبوده است

نبوده، در متن خود به این مفهوم اشـارات مفصـلی   » مهندسی دوباره«ها  که اگر موضوع اصلی آن شود میمقاالتی مشاهده 
بسـته بـه سـلیقه یـا درك     . به اقدام و فلسفه واحدي معطوف نیسـت  اما این اشاره، چه در عنوان و چه در متن، . اند داشته

پروژه یا موضوعی، مهندسی دوباره دانسته شده و کسی هـم    فعالیتی در مورد طرح،  یسندگان مقاله،بررسی کنندگان یا نو
  . به این گزینش اعتراضی ننموده است
اي براي عنوان فعالیتی، بار و عواقب خاصی (عمومـا بـه    حقوقی یا مالی، انتخاب واژه -واضح است که اگر به لحاظ فنی

مانع چندانی وجود نخواهد داشت، اما اگر قـرار باشـد     اشد و انتظار خاصی به وجود نیاورد،لحاظ مادي و حقوقی) نداشته ب
بخشی، مطالعات تکمیلـی، بـازنگري و    عالج  هاي مختلف مانند تجدید طراحی، ها و اقدامات مهندسی در زمینه بین فعالیت

بسـته بـه عنـوان و موضـوع،       نتـایج حاصـل از آن،   و هـا  بررسیبا مهندسی دوباره تفاوتی وجود داشته باشد و انجام این  ...
ها، قطعـا سـودمند و چـه بسـا      قائل به تفاوت بین این مفاهیم شدن و دقت در انتخاب آن  پیامدهاي متفاوتی داشته باشد،

  .  ضروري است
داري خاصـی  کـه اگـر ترتیبـات ا    درحـالی   انتخاب عنوان یک مقاله یا گزارش، عواقب اجرایی خاصی ندارد،  از دیگر سو،

براي فرایند مطالعاتی مشخصی، تعیین شده باشد، آنگاه الزم است از تعریف و تناسب آن بـا خـدمات متنـاظر بـا تعریـف،      
  . اصل باشدحاطمینان کافی 
هـا   ها و تشخیص صالحیت بندي وجود مدارکی مانند شرح خدمات تیپ براي کارهاي مختلف، انواع درجه  در کشور ما،

دهنـده   ) نشان...بخشی، توسعه و  هاي خاص (مطالعات، عالج ها به سرفصل تلف تخصصی، تخصیص بودجههاي مخ در زمینه
بندي فرایند ارجاع کـار و مـواردي از    ضرورت توجه جدي به روشن بودن تعریف، خدمات الزم، معیارهاي ارزیابی و اولویت

  .  این دست، است
ل هر سیستم اقتصادي (اعم از یـک کارخانـه یـا سـد یـا شـبکه       از دیدگاه اقتصادي نیز روشن است که مالک یا مسوو

تواند هر نوع بررسی را تحت هر عنـوان و بـا هـر شـرح خـدمات       نماید، می تامینآبیاري)، درصورتی که منابع خود را خود 
هـر نـوع   هاي منابع آب دولت است و منـابع موجـود بـراي     انجام دهد، اما در شرایطی که متولی اکثر قریب به اتفاق طرح

ها نیز، محدود و تابع ساز و کار ویژه است، الزم است هم تعریف مشخصی از کار، هم فرایند مشخصـی   فعالیت در این طرح
  . دست داده شود هاي مختلف به در طرح ها بررسیبندي انجام  براي اولویت

تـوان چنـین گفـت کـه نبـود       می طور خالصه به. ي انجام یافته استها بررسیاین مساله نیز یکی از دستاوردهاي مهم 
 –مـالی   –هاي مرجع، عمدتا ناشی از ساز و کـار اداري   تعریف مشخص در مورد مهندسی دوباره در ادبیات فنی و سازمان
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حقوقی استفاده از خدمات مهندسی در ابعاد مختلف است، اما نظر به ساز و کار جاري در کشور مـا، تشـخیص و تفکیـک    
از سایر خدمات مهندسی ضروري خواهد بود، که خوشبختانه در شرح خـدمات مطالعـات حاضـر     ها بررسیهاي این  تفاوت

  . بینی شده است نیز پیش
به دالیل پیش گفتـه، منـتج   . یافتن تعریف مهندسی دوباره انجام پذیرفت رايچون بررسی مراجع، که در اولین گام، ب

رسـید،   وجود تعریف مشخص در این مورد جـدي بـه نظـر مـی    اي نگردید، و از سوي دیگر ضرورت  به نتیجه قابل استفاده
. نتایج آن در بخش مربوطه انجـام پـذیرفت   ارائهموازي در دستور کار قرار گرفت و  طور به  دهی تعریف الزم،  دست بهند رایف

شارات مناسب و نبوده و در مدارك متعدد و متنوعی، ا مسالهاشاره شد، نبود تعریف، به معنی عدم توجه به  که چنانلیکن 
  . اي از انجام مهندسی دوباره، یافت شد هاي قابل استفاده نمونه

با توجه به موارد فوق، به نظر رسید که با بررسی چند نمونه منتخب از میان کارهاي انجام شده، که هم شامل موارد و 
بـه درك مناسـبی از مفهـوم مهندسـی     بتـوان   ي نامرتبط با مهندسی دوباره باشـند،  ها مثالي مناسب و هم احیانا ها مثال

برداري از مقـاالت در   رو، گردآوري و سپس غربال و نهایتا مطالعه و چکیده از این. ي مهندسی دست یافتها طرحدوباره در 
  .  کاري قرار گرفت برنامه

سـی چنـد   ي مـدیریتی اسـت و بـا برر   ها جنبهمعطوف به  مقاالت موجود در منابع،  ي هبه شرح توضیح داده شده، عمد
افـزاري) هـم قطعـا بایـد      (اصالح ساز و کارهاي مدیریتی و نرم ها فعالیتمالحظه شد که توجه به این بعد از  ها آننمونه از 

  . نخواهد بود ها بررسیمورد نظر قرار داشته باشد، اما لزوما این بعد از کار محور اصلی 
  . اند ردیدهي بعدي چند نمونه از مقاالت بررسی شده، ارائه گها بخشدر 

  ها بررسی نمونه - 2-4

در هر عنوان یک مقاله معرفـی و  . ي مهندسی دوباره اختصاص داردها بررسیمدارك نمونه مرتبط با  ارائهاین بخش به 
هـا از ایـن مـدارك و سـایر مـدارك       در پایـان نیـز یافتـه    شـود  مـی و نکات قابل دریافت از آن ذکر  شود میاجماال بررسی 

 .  شود میدر اینجا احتراز شده است، ارائه  ها آناره تفصیلی به ه از اش، کتر اهمیت کم

  »هاي چند منظوره استفاده رايطراحی مجدد سدهاي بزرگ ب«مقاله  -2-4-1

اي تحـت عنـوان    هـاي سدسـازي، مقالـه    یکی از بهترین مقـاالت یافتـه شـده در خصـوص مهندسـی دوبـاره در طـرح       
Redesigning existing large dams for multipurpose      اسـت کـه توسـط آقـايM. Simainga   از شـرکتZesco   تهیـه

برده نشـده اسـت، امـا ذاتـا      (Re-engineering)که در عنوان آن نامی از مهندسی دوباره  این مقاله، در عین آن. شده است
  . هاي انجام آن است معطوف به مهندسی دوباره و ضرورت

ي حاضر (مهندسی دوبـاره  ها بررسیبودن موضوع مقاله به موضوع نکته بسیار در خور توجه در مورد این مقاله، مربوط 
  .  هاي سدسازي) است طرح
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هاي دیگر اشاره شده و این نشان از تفاوت  در متن مقاله در چند مورد به مهندسی دوباره، درکنار باز طراحی و فعالیت
  . ده از هر یک از این مفاهیم باشدتواند مفهوم درك مناسب نگارن هاست که می قائل شدن بین هریک از این فعالیت

نیاز به منابع آبی دائما روندي افزایشی دارد و این در حالی است کـه در سـدهاي    که نگارنده مقاله عنوان نموده، چنان
رسد که بتوان با مهندسـی دوبـاره و    و چنین به نظر می شود میبه نحو بایسته استفاده ن  هاي منابع آب، موجود از پتانسیل

هایی هم مواجه خواهد  این فرایند قطعا با چالش. ها را افزایش داد وري آن بتوان بهره  ها و سدها، طراحی مجدد طرحسپس 
  . بود، که الزم است مورد توجه واقع شوند

این مقاله به بررسی (مهندسی دوباره) امکان استفاده از یک سـد، کـه در مرحلـه طراحـی و مطالعـاتی،        ي هتوجه عمد
مـثال  . چند هـدف، معطـوف اسـت    تامین رايیک هدف طراحی شده است، ب راياي نه چندان نزدیک، ب در گذشتهاحتماال 

آب شرب شهرکوچکی که اخیـرا در حاشـیه    تامینآیا قادر به   آب کشاورزي طراحی شده است، تامین رايسدي که فقط ب
  سد ایجاد شده نخواهد بود؟

در این نگـرش فرضـیات اولیـه تقریبـا بـه طـور کامـل کنـار         . باره استاین نگرش بسیار نزدیک به تعریف مهندسی دو
  .  شود میي محتمل، با نگاهی جدید به موضوع و منابع نگریسته ها چالشگذاشته شده، و البته با توجه به 

وین پردازد و ایـن اهـداف را تحـت عنـا     ابتدا به معرفی اهداف و دستاوردهاي قابل انتظار از احداث سدها، می ،نویسنده
  نماید: زیر معرفی می

 مصارف شهري و صنعتی رايآب ب تامین  
 کشاورزي 

 کنترل سیالب 

  تولید برقابی 

 حمل و نقل و ترابري 

 تفریحات 

نویسنده ایـن نکتـه را مطـرح نمـوده کـه سـدهاي بزرگـی کـه         . در بخش بعدي مقاله، به نکته مهمی توجه شده است
علـت  . کننـد  نمـی  تامینند، بسیاري از نیازهاي جوامع اطراف خود را هست برداري بهرهست تکمیل شده و در دست ها سال
این نیازها نیست، بلکه علت آن اسـت کـه    تامین رايمستحدثات الزم ب بینی پیشعدم کفایت منابع آب یا عدم  مسالهاین 

  . چنین نیازي مطرح نبوده یا در زمره اهداف طراحی نبوده است  در مرحله طراحی این سد،
ـ     دهـی نرسـیده   اشاره شده که بعضی از سدهاي بزرگ به سقف توان بهـره  در ادامه  مسـاله ایـن   رايانـد و دالیـل زیـر ب

  برشمرده شده است:
  جانبی الزم، تاسیساتدر  گذاري سرمایهعدم 

 جانبی الزم، تاسیساتناقص در  گذاري سرمایه 

  ي موجود،ها سیستمعدم توجه به یکپارچگی با 
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 پروژه، راين احتمالی بعدم توجه بایسته به ذینفعا 

 ،سیستم مدیریت ناکارآمد یا به روز نشده 

 گیري از منابع موجود پذیري کافی در بهره عدم انعطاف  . 

  نیز در قالب موارد زیر اشاره شده است: مسالهو به برخی از پیامدهاي منفی این 
  غذا در منطقه، تامینبه وجود نیامدن سطح اطمینان کافی در 

  ب مطمئن،آب شر تامینعدم 

  کشاورزي، رايآب کافی ب تامینعدم 

 گرفتگی اراضی زراعی، سیل 

 ،تنزل کیفیت اراضی 

 ها و ارتباطات محلی، محدود شدن دسترسی 

  .  فائق آمد ها کاستیتوان بر بسیاري از این  صورت چند منظوره، می که نگارنده مقاله بر این باور است که با بازطراحی سد به
. بر سر راه این مهندسی دوباره پرداخته است ها چالشها و  ، نگارنده به بررسی فرصتمسالهپس از روشن شدن صورت 

، توضیح داده شده کـه  ها آنبر دستاوردهاي اساسی سدهاي بزرگ در عین تک منظوره بودن  تاکیددر این خصوص ضمن 
اي  بـه سـدهاي چنـد منظـوره     تـوان  مـی اسـب،  من برداري بهرهها، باز ارزیابی و باز طراحی و  با بازشناسی نیازها و پتانسیل

وري طـرح   ي دقیق بعدي و ارزیابی بهرهها پایشچنین توصیه شده که با  هم. وري بسیار باالتري داشته باشند رسیدکه بهره
  .  واقف شد تر بیشبه عواقب مثبت و منفی این مهندسی دوباره  توان میط جدید، رایدر ش

  اند: تیب زیر بودهي توصیه شده در مقاله به ترها گام
 ي جدید وجود دارند؟ها بررسی  چه اهداف مطرحی در زمان  
 دارد؟ ارائه رايسد، چه امکاناتی ب 

 هاي دستیابی به اهداف جدید کدامند؟ راه 

  در این خصوص توجه به موارد زیر در مقاله توصیه شده است:
 ی محیط زیستبار  تخفیف اثرات زیان 

 مصارف آب مخزن 

 ابع آب و حوزه آبریز رودخانهسازي من یکپارچه 

 ي موجود و الزمها زیرساخت 

 ي الزمها فناوري  توسعه 

 برداري هي مدیریتی و بهرها جنبه 

  ها سیاستمالحظات راهبردي و 
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رویکردهایی شـامل  . ي مختلفی داردها صورت  دهی سدهاي بزرگ موجود، امکان ارتقاي بهره دارد که می نگارنده اذعان
نـد در  توان مـی حوزه آبریز و موارد مشابه دیگـر   سازي یکپارچهبزرگ نمودن مخزن، مدیریت متفاوت و  بهسازي یا  نوسازي،

  . هاي مطرح باشند زمره رویکرد
 کـه  درحـالی اند،  اند، که بعضا به خوبی در راستاي مهندسی دوباره به طور مشخص موارد زیر توسط نگارنده مطرح شده

  نوع دیگرند:برخی دیگر مستلزم خدمات مهندسی از 
 شود میی، افزایش و توسعه امکانات رایکا يبهسازي تجهیزات وامکانات سبب ارتقا . 

  تر شود روان برداري بهرهد سبب توان می، ها زیرساختنوسازي و مدرن نمودن تجهیزات و  . 

 شود میوري  تر نیز سبب بهبود بهره استفاده از تجهیزات و امکانات به روز  . 

 هاي جنبی شود استفاده رايد سبب در اختیار قرارگرفتن منابع جدید بتوان میمخزن،  سازي عملکرد بهینه . 

  د منجر به گسـترش عملکـرد یـک مخـزن درحـوزه شـود      توان مییکپارچه نمودن یا نگرش کالن به حوزه آبریز 
 . (کنارگذاشتن فرضیات طراحی اولیه دقیقا مهندسی دوباره است)

  . بی منافع احتمالی حاصل از هریک از امکانات فوق استوري نیازمند ارزیا ارتقاي بهره

  ي دستیابیها روش -2-4-1-1

 اند: طور مشخص، موارد زیر بررسی شده هاي فوق پرداخته شده و به تر هر یک از سرفصل در ادامه مقاله به بررسی دقیق

 هاي جنبی سازه -الف

اي که عمال  هاي اضافه ز سدهاي بزرگ، ظرفیتنویسنده در این بخش، یافته خود را چنین بیان نموده که در بسیاري ا
کننـدگان نیازمنـد آن، قـرار     هـاي جنبـی، در اختیـار مصـرف     گـذاري در سـازه   موجود است، عمدتا به لحاظ عدم سـرمایه 

  . تواند به دو منظور کلی مورد استفاده واقع شود این آب موجود و بالاستفاده، می. گیرد نمی
هاي مصرف (مثال اراضی کشاورزي) رسـاند،   ریافت و انتقال آب، این آب را به محلي دها سیستمممکن است با احداث 

  . یا ممکن است صرفا از وجود آب، براي حمل و نقل یا مقاصد تفریحی استفاده نمود

  بهسازي و ارتقا -ب

نـه بهسـازي و   نیازهاي آبی مطرح در حوزه کـاري خـود، بـا مشـکالتی در زمی     تامینبرداران سدها، در  بسیاري از بهره
هـاي جدیـد در    نیـاز  تـامین ند بررسی منفعـت ناشـی از   راینویسنده مقاله معتقد است که در ف. اند ارتقاي تجهیزات مواجه

 صـورت  بـه مندتربودن سـد را   و تجهیزات موجود، باید نگاهی کالن داشت و سود تاسیساتمقابل هزینه بهسازي یا ارتقاي 
  . کالن مورد توجه قرار داد

  ي زیر، قابل طرح دانسته شده است:ها زمینهدر  تاسیساتبهسازي تجهیزات و  ارتقا و
 ریز افزایش ظرفیت سر 
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 ترفیع سد و افزایش حجم مخزن 

 زدایی ارتقاي سیستم رسوب 

  سدهاي تک منظوره و موارد استفاده جدید، در  ها طرحتوجه به 

مگـاوات انـرژي    120تولید  راياله، در دست بررسی باشاره شده که در زمان نگارش مق Itezhiو به عنوان نمونه به سد 
ایـن دسـتاوردها، حاصـل    . ، رونق مضاعفی ایجاد خواهد کرددست پایینهاي آن در مناطق توریستی  برقابی بوده و خروجی
  . ترفیع سد خواهد بود

  سازي عملکرد مخزن  بهینه -ج

مودن عملکرد مخزن به ویژه در مورد سدهاي بـا تولیـد   ن ي اخیر، بسیاري از متولیان سدها، در اندیشه بهینهها سالدر 
ي پـر و خـالی نمـودن مخـزن انجـام پذیرفتـه و مقـادیر         د فقط با بازنگري شیوهتوان میسازي  این بهینه. اند برق آبی، بوده

  ود:د با بررسی موارد زیر محقق شتوان میاین کار . ی قرار دهددست پایینکنندگان  مناسبی آب را در اختیار مصرف
   بررسی تراز آب الزم در مقاطع روزانه و فصلی، و الگوي رهاسازي در شرایط با و بدون وجود سایر مصارف جنبی  
 کنندگان جدید طراحی مجدد منحنی فرمان با منظور نمودن مصرف 

  ن کنندگا ي عدم نیاز مصرفها زمان، به تاسیساتاي)  ي نگهداري (تعمیرات دورهها فعالیتمتمرکز نمودن زمان
 یدست پایین

  روزآوري بهسازي و به -د

د در قالـب برنامـه بهبـود    توانـ  مـی ، و بهسازي یا توسعه امکانات سـد  ها کنترل به روزآوري یا مدرن نمودن تجهیزات و
  . عملی شود برداري بهرهي ها روش

ایـن   رايترتیـب بـ   هاي خروجی از مخزن شود و به ایـن  د سبب فراهم شدن امکان کنترل بهتر آبتوان میاین اقدامات 
  . هاي مناسب یافته شود استفاده دست پایینهاي ذخیره شده، ممکن است در اطراف و  آب

کننـدگان مختلفـی    بردار متعهد اسـت، امـا وقتـی مصـرف     هاي هر بهره هاي هر مخزن، از آرزو مدیریت مناسب خروجی
  . یندنما تامینمطرح باشند، تجهیزات کنترل باید اهداف مختلف و متنوعی را 

 بـرداري  بهـره سـازي   هـاي بهینـه   اي از برنامه د بخش عمدهتوان میاقدامات منجر به بهسازي و مدرنیزه شدن تجهیزات، 
ي کاربرپسندتر، همراه با ها مکانیزمنام برده شده که سیستم تخلیه سیالب آن نیازمند  Itezhiنمونه از سد  عنوان به. باشند

  . باشد میکنندگان،  مصرف عنوان بهقابی وکشاورزي، بر تاسیساتگذاري در  توسعه سرمایه
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  ها طراحی سازي بهینه - ه

در طول زمان تلقـی   (static)هایی با عملکرد ایستا  ها و فعالیت ها، پدیده برداري از آن طور معمول سدها و شیوه بهره به
افع، نیازها و اثرات طرح را دستخوش تغییـر  تواند من بروز تغییرات در فناوري مورد استفاده در محیط اطراف، می. شوند می

  . سازي کل سیستم، به روزآوري یا بهسازي آن، مطرح باشد تواند در قالب بهینه سازي اجزا وابسته به سد، می بهینه. نماید
یـک   بخشـی از  عنوان بهد توان میها و دستاوردهاي اعمال تغییر در طرح هیدرولیکی یکی از اجزا،  نمونه برتري عنوان به

  . برنامه کالن تغییرات در نظر گرفته شود
هاي مختلف حاصـل گردیـده کـه در مـتن      ند در طرحی اعمال شده و منافع متعددي از جنبهرایاین ف 2002در سال 

  . اشاره شده است ها آنمقاله چنین به 
  دهی طرح از این رهگذر، (کاویتاسیون) و افزایش بهره خالزاییکاهش احتمال بروز 

 ها و مجاري که سبب کاهش زمان توقف کل سیستم گردید ی لولهشوی خود . 

 ی تولید، در اثر تقارن محوريرایارتقاي کا 

  حوزه رودخانه سازي یکپارچه -و

کنـد، وجـود    رسانی می ي که سد به آن خدمتتر بزرگعملکرد سد، در سیستم  سازي بهینهامکانات مختلفی در جهت 
ط خـاص هـر طـرح اسـت،     رایوابسته بـه شـ    اي از سدها در حوزه، ک سد، یا مجموعهاحتمال افزایش دستاوردهاي ی. دارد

  . د قابل مالحظه باشدتوان میسیستم  يط، میزان ارتقارایوبسته به این ش
. باشـد  هـا  طرحاي در راستاي چند منظوره شدن  د یکی از اقدامات ریشهتوان میهاي آبریز،   سازي حوزه  رویکرد یکپارچه

ی اسـت کـه ممکـن اسـت     محیطـ  زیستاي با ماهیت  سازي شده، بررسی هاي آبریز یکپارچه  گیري از حوزه رهي بهها بررسی
نـد  توان میاین دستاوردها، . اي از سدها شود هاي یک سد یا مجموعه اي درخصوص پتانسیل منجر به دستاوردهاي برجسته

  . الزامات متناقض یا سازگاري را ایجاب نمایند
تولید برقابی، مصارف  ي همخزنی با هدف اولی رود میدهدکه انتظار  ط، زمانی رخ میرایبه این ش یک حالت تیپ مربوط

  . دیگري مانند کشاورزي، تفریحی یا افزایش تولید برقابی را نیز جوابگو باشد
  . مثالی در متن مقاله آورده شده است ،Itezhi-tezhiط در سد رایدرخصوص صدق این ش

  هاي عمده  چالش -2-4-1-2

چنین مواردي از عدم موفقیت سـدهایی کـه    هم. ود سدهاي موفق چند منظوره در سطح جهان، تردیدي نیستدر وج
در موفقیـت یـا عـدم موفقیـت سـدهاي چنـد        مـوثر چند نکته . اند، نیز مشاهده است چند هدف طراحی شده تامین رايب

  . منظوره قابل ذکر است
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ها مطـرح اسـت،    تر بوده و لذا احتمال خطا در برآورد شاخص چیدهي اقتصادي، پیها ارزیابیي چند منظوره، ها طرحدر 
خـوانی   به مواردي از قبیل کمی بازده اقتصادي در بعضی از موارد تخصـیص داده شـده، عـدم هـم     توان میکه از آن جمله 

 . ي مدیریتی و موارد دیگر، اشاره نمودها پیچیدگیهاي مختلف استفاده از سد، به حساب نیامدن  جنبه

  هاي اقتصادي پیچیدگی تحلیل -فال

ـ     هاي پیچیده هاي اقتصادي، تحلیل در سدهاي تک منظوره، تحلیل سـدهاي چنـد    راياي هسـتند و ایـن پیچیـدگی ب
ایـن   رايي بـ تر بیش، زمان و منابع ها طرحاین  رايریزي ب ند برنامهرایبه لحاظ پیچیدگی ف. است تر بیشمنظوره، به مراتب 

د بـا  توان میچند هدف  تامین رايبه همین لحاظ، مهندسی دوباره یک سد تک منظوره، ب. خواهد بودریزي مورد نیاز  برنامه
سازي عملیات یا ترکیبـی از ایـن    سازي، نوسازي، توسعه، بهینه ارزیابی دستاوردهاي احتمالی و مورد انتظار ناشی از مدرن

  . موارد، آغاز شود

  بازگشت سرمایه -ب

منـد   گذاري بخـش خصوصـی بهـره    د از سرمایهتوان میهایی دارد و حتی  ازگشت سرمایه، جاذبهگاه بدتولید برقابی از دی
. هزینـه شـوند   تـامین منافع عمومی داشته و باید از محل منابع عمومی  تر بیشي کنترل سیالب، ها طرح که درحالی. شود

و چالشی که بر سر راه تلفیـق تمـام ایـن    ، پایین هستند تامینهاي  هاي آب کشاورزي هم معموال در قیاس با هزینه تعرفه
  .  ها از یک منبع پیش رو قرار دارد، چالشی بزرگ است نیاز تامین رايب مسایل

 سازگاري -ج

آب، همگی به حجمی از آب نیـاز دارنـد، کـه امکـان اسـتفاده مشـترك از آن        تامیناهداف کشاورزي، حمل و نقل، و 
ـ    ها طرحچنین آب مورد نیاز  تامیننیست، لذا طرحی که به   رايیی به طور هم زمان معطوف باشد، بایـد برنامـه روشـنی ب

  . دهد دست به  کنندگان مختلف، تسهیم و تقسیم آب بین مصرف

 مدیریت ترکیبی -د

خالصـه، در   طـور  بـه . هاي مختلف واقع هستند، کاري پیچیده اسـت  در کشور ها آنهاي  که حوزه هایی مدیریت رودخانه
  . دیگري به غیر از حجم وکیفیت آب مطرح خواهند بود مسایلطی، رایچنین ش

  گیري نتیجهو  بندي جمع -2-4-1-3

مـیالدي   1970در کشور زامبیا، اشاره نمـوده کـه در دهـه    Kaufe ي همقاله، نگارنده با تمرکز بر رودخان بندي جمعدر 
توسـعه کشـاورزي، توریسـم و     نیروگاهی با اهداف متناسب با زمان و وضع منطقه بر روي این رودخانه ایجاد شده، امـا بـا  

هـاي سـد موجـود مسـیر      پوشی از پتانسیل این نیروگاه برقابی، دیگر چشم دست پایین خصوص بهوحش در اطراف و  حیات
  .  اي شده است نبوده و لذا با نگرش مجدد به تمام امکانات و نیازها، طرح باز طراحی ریشه
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دوباره است که در آن فرضیات اولیه، تحـت اثـر واقعیـات متعـدد،     ند مهندسی رایاین مقاله نمونه بسیار خوبی از یک ف
رو،  ي پـیش هـا  چـالش اي و بنیادین نیازها شناسایی و تعریف شده و با علم بـه   ریشه طور بهکلی کنار گذاشته شده،  طور به

  .  چند هدف، باز طراحی شده است تامین رايیک طرح تک منظوره، ب
است که گرچه موضوع و محور مقاله یک پروژه خـاص بـوده، امـا نگـرش و رویکـرد      نکته حائز اهمیت در این مقاله آن 

  . نگارنده به موضوع، فراتر از بحث موردي مشخص بوده است

  »برداري بهرهي ها سیستممهندسی دوباره مدیریت آبیاري و «مقاله  - 2-4-2

  مقاله دیگري که مرتبط با موضوع، مورد بررسی قرار گرفت، مقاله تحت عنوان  
“Re-engineering irrigation management and system operations” 

  .  منتشر شده است ELSEVIERالمللی مدیریت آبیاري است که توسط  از انستیتوي بین Daniel Renaultآقاي  ي نوشته
 در چکیده مقاله آورده شده، مقاله در پی آن است که: که چنان

مفید واقـع شـده و    تاسیساتو  ها کانالاز  برداري بهرهمدیریت آبیاري و  در توان میچگونه با رویکرد مهندسی دوباره «
ي کشـاورزي و  هـا  بخـش  ي هبـا مقایسـ  . ي مطرح در مدیریت آب کشاورزي حـل شـوند  ها چالشبه این ترتیب مشکالت و 

دیریت نـدهاي مطـرح در مـ   رایدرخصوص تمـام ف  (Re-Thinking) ند مهندسی دوباره، شامل باز اندیشیرایصنعتی، یک ف
ط رایو مجددا ارزیابی شـده و سـپس بسـته بـه شـ      گیرند میتمام فرضیات معمول و جاري، مورد تردید قرار . آبیاري است

) بایـد  ...مشخصـات فیزیکـی و   ط (خـدمات،  راینمونه فرض ضـمنی یکنـواختی شـ    عنوان به. شوند میطرح، پذیرفته، یا رد 
 ».کنار گذاشته شود مجددا ارزیابی شده و مگر وقتی واقعا صادق باشد،

یکی از محورهاي مهندسی دوباره مدیریت آبیـاري، مـورد بحـث قـرار      عنوان بهدر طول مقاله تصور موجود از خدمات، 
متمرکـز شـود و پیشـنهاد     هـا  زیرساخت، رویکرد اصلی باید بر بهبود ارزیابی فیزیکی ها کانالدرخصوص عملکرد . گیرد می
ي شناخته ها اختاللدرك بهتر رفتار کانال در زمان بروز  رايه از نشانگرهاي حساس، برفته شود ک تا آن حد پیش شود می

ین تـر  بـیش اي بازنگري شود کـه   که عملیات نگهداري به گونه شود میو نهایتا پیشنهاد . گیري شود شده یا ناشناخته، بهره
  . نیازمند، هدایت شود تر بیشخدمات، به نواحی 

و نیز بخش قـدردانی   FAOي آبیاري (مستفاد از وب سایت ها شبکهمقاله در زمینه مدیریت با توجه به سوابق نگارنده 
اي که در زمینه مهندسی دوبـاره، در ایـن نوشـتار مالحظـه و بررسـی شـده        ، همچنین دو مقاله)مجموعه مقاالت منتشره

  . عت آب داشته باشداي از کاربرد مهندسی دوباره، در صن رسد ایشان درك مناسب و عملی است، به نظر می
، کـار  و بي مـدیریت و کسـ  ها بخشمفهوم مهندسی دوباره، در «اي حاضر چنین آمده است:  صفحه 16در مقدمه مقاله 

توفیـق   هـا  آني سـنتی درحـل   ها روشي جدید و بزرگ، که ها چالشحل   توسعه داده شده و به کار بسته شده است و در
ایـن نویسـندگان مهندسـی دوبـاره را یـک      . )Hammer and Champy 1993کتـاب  (نقـل از  . است اند، موفق بوده   نداشته



 هاي سدسازي طرح ریق انجام مهندسی دوبارهوري از ط راهنماي بهبود بهره     22/08/95  34

 

ي سـازمان بـر آن اسـاس    هـا  فعالیـت ندهایی کـه  رایانقالب (تغییر اساسی، جدي و قابل مالحظه) در اندیشیدن و نیز در ف
  . داد دست بهندهاي جدید را رایو ف ها فعالیتتحقق  ي ه، معرفی نمودند و این تعریف اجازشود میانجام 

طی دارد کـه  رایي زیـادي بـا شـ   هـا  شـباهت انـد،   هاي آبیاري، وضعیتی که مدیران فعلی با آن مواجه  در عملیات شبکه
  ».یشان گرفتندها سازمانمهندسی دوباره در  رايمدیران شرکتها، تصمیم به اج

مبـتال بـه ایـن     مسـایل بیـاري و  هاي آ  هاي مدیریت شبکه مدت در تحقیق در شیوه نگارنده مقاله، مبتنی بر تجربه بلند
توانسته باشد این مشکالت را بـا دسـتاوردهاي    خوبی بهرسد  نظر می داشته و به مسایلبخش، درکی بسیار عمیق و قوي از 

  . قابل انتظار از یک بررسی مهندسی دوباره وفق دهد
. اي آبیاري، ایـده جدیـدي نیسـت   ه اعمال اصالحات در شیوه«هاي چنین درکی اشاره به مورد زیر است:  یکی از نشانه

هاي اخیـر اصـالحات    و دهه ها سال، و طی شود میهم اقدامی نومحسوب ن ها زیرساختبهسازي و مدرنیزه نمودن  که چنان
  . ي جدید، در بخش کشاورزي جاري بوده استها سیاستو اعمال 

. معه آبیـاري و کشـاورزي قـرار دارد   روي جا ي پیشها چالشاما آنچه مسلما جدید است، توسعه و فوریتی است که در 
هاي قبلی است ولی با رویکردي بنیـادین    ن، معرفی مفهوم مهندسی دوباره دقیقا در راستاي تمام اقدامات و اندیشهرایبناب

موجـود و   مسـایل این رویکرد، همراه با بـرآوردي صـحیح و واقعـی از    . شده است تر نسبت به آنچه قبال انجام می و اساسی
  . رو، مطرح است ي پیشها چالش

هـاي   هاي جاري که محـدودیت  ندرایاین رویکرد جدید، این حس قوي و مهم در زمینه ضرورت بهبود ف ارائهاکنون در 
هاي  کردند، به همراه احساس ضرورت انجام انقالبی فراگیر، با اختالط فرضیات و نیازهاي زمینه متعددي را قبال اعمال می
  ».جاري، نیز مطرح است مسایلحل  رايتصادي و اجتماعی) بمختلف (فنی، سازمانی، اق

بینانـه، از فرضـیات    کننده، امـا در عـین حـال واقـع     پذیري محدود اي، به دور از تاثیر در واقع در اینجا نگارنده به نگاهی ریشه
مطالعـات   - بخشـی  جعـال  - ي مهندسـی (ماننـد بـازنگري   هـا  بررسیاین همان محل جدا شدن انواع دیگر . کند قدیمی، تاکید می

  ي هم شده است:تر بیشو در ادامه این بخش بر این دیدگاه تاکید . ي مهندسی دوباره استها بررسی) از ...تکمیلی و 
هاي مربوط به مدیریت آبیاري  مهندسی دوباره، در اینجا با اهمیت زیاد، به صورت یک انقالب در اندیشیدن و طراحی«

کار (نگاه مهندسی دوباره) باید اولین گام اسـتراتژیک در هـر اقـدام بـه      ه همین دلیل اینو ب. شود میو عملیات آن، مطرح 
  ».) یا اداري، در هر طرح باشدها ساختمانسازي تجهیزات و زیر تغییر، اعم از فیزیکی (مدرن

ري و خواهـد پرداخـت، رویکـردي بـه کـل شـبکه آبیـا        مسـاله در بخش دیگري اشاره شده که مقاله با دو رویکرد بـه  
  . از آن، و در ادامه به تشریح این دو رویکرد پرداخته شده است برداري بهرهرویکردي به امور 

بـر   تاکیـد شبکه آبیاري، به عنوان یک بنگاه کسب و کـار، نویسـنده بـه درسـتی ضـمن       ي هدر رویکرد مهندسی دوبار
ي اقتصـادي (صـنعت و   هـا  بخـش سـایر  وري مناسب در ایـن بخـش، در مقایسـه بـا      اهمیت بخش کشاورزي، به عدم بهره

نمایـد، و در ادامـه،     مناسب، عنوان می وري بهرهیابی این عدم  را ریشه ها بررسیخدمات) اشاره نموده و هدف این بخش از 
کشـاورزي اعـالم   در بخـش    ،هـا  بخشهاي منجر به موفقیت در سایر  روش خود را بررسی و امکان اعمال تمهیدات و شیوه
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بخش به معرفی و یـادآوري  ادامه این . داند که قبال آغاز شده، می» انقالب مدیریت آبیاري«  ي این کار را ادامه او. نماید  می
  . سوابق تاریخی این انقالب مدیریتی اختصاص یافته است

  .  هاي آبیاري و زهکشی، به عنوان یک بنگاه تجاري مورد توجه قرار گرفته است در بخش بعدي مقاله، ماهیت شبکه
  نخستین جمله این بخش بسیار پر محتوا است:

  »هاي آبیاري مدرن چیست؟ دین بنگاهگیري مهندسی دوباره، ابتدا باید پرسید: اهداف بنیاکار به رايب«
 هـا  آناند، اما ممکن است پاسخ  ي اساسی، گرچه به ظاهر سادهها پرسشنماید که  به عبارت دیگر نویسنده یادآوري می

کـه در پاسـخ ایـن پرسـش ابهامـات و       شـود  مـی با بحث در این مـورد، روشـن   . کافی در دست نباشددرستی و با دقت  به
  . وجود دارد »خدمات«هاي بسیار مختلفی از مفهوم  هاي مختلفی وجود دارد و به عنوان نمونه تلقی برداشت

ر مهندسـی دوبـاره   د »بازاندیشـی «در بخـش بعـدي، نگارنـده بـه       ي بنیادین،ها پرسشپس از بحث در ضرورت طرح 
کند که در این فاز باید تمام فرضیات اولیه کنار گذاشته شود و مجددا و بـا نگـاهی نـو، و بـا در نظـر       می   پردازد و بیان می

  . ي موجود، فرضیات ارزیابی شوندها ماموریتو  ها چالشداشتن 
، گیرنـد  مـی ازاندیشی و ارزیابی مجدد قرار زیر بخش، مورد ب 9در ادامه این بخش، به فرضیات اولیه که گام به گام، در 

  :شود میپرداخته 

 طرایصرف نظر از فرض یکنواختی ش -

. شـود  مـی ي آبیاري با فرض ثابت بودن بسیاري از عوامل اثرگذار در گستره شـبکه انجـام   ها شبکهبسیاري از کارها در 
  ه فرضیات ثابت)انتقال و توزیع بر پایه یک دست تاسیساتو  ها کانال(مثال طراحی تمام 

 . ط به هر قیمت، همیشه مثبت نیسترایتسهیل ش -

در بسـیاري  . همیشه سودمند و در جهت ارتقاي عملکرد است، باور صحیحی نیست ها دستورالعملاین باور که تسهیل 
 . الزم را داشته باشند کاراییحل مشکالت پیچیده  رايند بتوان میي ساده نها دستورالعملاز موارد 

 : نگاهی از خدمات به منابعرویکردهار تغیی -

اي از منـابع در اختیـار (نیـروي     را بر اساس خروجی و آنچه از مجموعـه  کاراییي معمول، مهندسان طراح، ها روشدر 
 گیـري  انـدازه واقعی باید بر اساس سنجش و  کارایی که درحالیسنجند،  ، میشود می) حاصل ...، پول و آالت ماشینانسانی، 

  . ، ارزیابی شودشود می تامینخدمات مورد نیاز و ضروري که  آن بخش از
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 توافق بر سر سطح خدمات قابل توجیه به لحاظ مالی -

بـه سـطحی از خـدمات     بینانـه  واقـع ، باید با بررسی الزم و شود میچون هزینه خدمات عمال توسط کشاورزان پرداخت 
ممکن اسـت ایـن بررسـی بـه کـاهش      . کشاورزان قابل تحمل باشد رايکند و هم هزینه آن ب تامینرسید که هم نیازها را 

  . سطح خدمات موجود منجر شود

 یکتاییتردید در مبانی مفاهیم تساوي و  -

کننـدگان   صورت فقط سطحی، توزیع یکسان آب بین تمام استفاده هاي ساده و توزیع آب به در زمان استفاده از فناوري
هـا و اسـتفاده از منـابع     ریـزي  ي جدید و نیز اضافه شدن پارامترهاي جدید در برنامهها روش جاري بود، اما با توسعه روش

میـزان  «معطـوف بـه    تـر  بـیش ط معیارهـا  رایدر این ش شود میآبی، باید معیارهاي تخصیص آب تغییر داده شود و توصیه 
  . باشند» دسترسی به منابع آب قابل مدیریت

 »منبع آب مطمئن«تعریف مفهوم  -

 یـک  هـیچ امـا  . آب کشاورزي باید منبع قابل اعتمادي داشته باشـد، توافـق دارنـد    که اینمه دست اندکاران بر تقریبا ه
اي است کـه بایـد    مسالهاین . تعریف مشخصی از قابلیت اطمینان منبع آبی و نیز ارزش مالی این اطمینان ارائه ننموده اند

  . به آن پرداخته شود

 »پذیري انعطاف«تعریف  -

خواهـد   هـا  بررسیخدمات در بخش آب کشاورزي، اهمیت زیادي در  پذیري انعطافبه تعریف مهندسی دوباره،  با توجه
که مدیران همیشه آماده تغییر و تطبیق بـا نیازهـاي ذینفعـان     طلبد میي آبیاري، ها شبکهسیستم جدید مدیریت . داشت
  . باشند

 تتعریف و مشخص نمودن سهم هر یک از دریافت کنندگان خدما  
  .  الزم است به تمام دریافت کنندگان خدمات توجه شده و سهم هریک، متناسبا منظور شود

 تحلیل مجدد اطالعات  
از یک سیستم، همواره نیازمند اتخاذ تصمیم است و این تصـمیمات همیشـه مبتنـی بـر اطالعـات       برداري بهره
ر واقعیت باشند، نتایج حاصله سـودمندتر  منطبق ب تر بیشي اطالعاتی به روزتر و ها سیستملذا هرچه . باشند می

  . خواهد بود
بخش پنجم مقاله، پس از بحثی که در مورد مهندسی دوباره کلیت شبکه آبیـاري در بخـش چهـارم انجـام شـده، بـه       

، اطالعات و گردش آن، رفتار ها کنترلدر اینجا به مباحث . ي عملیاتی اختصاص داده شده استها سیستممهندسی مجدد 
ـ   رای) و شـ ...هاي هیدرولیکی و  (از دیدگاه اه کانال  رايهـایی بـ   دهـد، تعریـف شـاخص     رخ مـی  هـا  آن رايط مختلفـی کـه ب
  .  پرداخته شده است  وري و مواردي از این دست، با رویکردي هم فنی و هم مدیریتی، گیري بهره اندازه
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  آمده است: بندي جمعدر بخشی از این . اختصاص یافته است بندي جمعبخش پایانی مقاله، به 
مقابلـه بـا    راي، بـ هـا  آن بـرداري  بهرهي ها سیستمهاي آبیاري و نیز در  در ضرورت انقالب در مدیریت شبکه کس هیچ«

در شیوه رسیدن به تغییرات مـورد نظـر و بهبـود در     ها اختالفاما ممکن است . رو، تردید ندارد پیش ي هي پیچیدها چالش
  . شدگیري مناسب از منابع آب با ه بهر

کـارگیري   بـه  رايب. کار گرفته شده است هاي صنعتی با موفقیت به ند مهندسی دوباره، که در بخشرایدر این مقاله از ف
، جانبـداري شـده و ابـراز    برداري بهرههاي سنتی مدیریت و  اي شیوه کشاورزي، و به منظور اصالح ریشه -در جوامع آبیاري

هاي آبیاري و کشاورزي، چه به عنوان  ورت انجام یک مهندسی دوباره در شبکهامیدواري گردیده که خواننده نسبت به ضر
  ». ، متقاعد شده باشدبرداري بهرههاي  یک بنگاه اقتصادي و چه در بخش

  »هاي آبیاري و زهکشی استان گیالن مهندسی مجدد و اصالح نظام مدیریت شبکه«مقاله  - 2-4-3

معاونـت طـرح و    -هـاي کـاربردي    ده تحت نظر دفتـر پـژوهش  هاي انجام ش نمونه بررسی شده بعدي، یکی از پژوهش
مهندسی مجـدد و اصـالح نظـام مـدیریت     «این پژوهش تحت عنوان . توسعه شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران است

  . ، انجام شده استIRDI-82077ي  و توسط آقاي دکترحسن درویش با شناسه» هاي آبیاري و زهکشی استان گیالن شبکه
  در مقدمه گزارش پایانی آن آمده است، تحقق اهداف زیر بوده است: که چنانپژوهش، هدف این 

  تحلیل و بهبود سیستم مدیریت شبکه آبیاري و زهکشی استان گیالن  - 1
 ارائه الگوي مناسب جهت مدیریت شبکه آبیاري استان گیالن - 2

 ها و ارتباطات در شبکه آبیاري استان گیالن ندرایسازي ف شناسایی و شفاف - 3

ایـن  . باشد میي حاضر ها بررسیقبلی است و در تناسب با موضوع  ي هبررسی شد  ي هبسیار مشابه مقال ها بررسیآهنگ 
طور جدي پرداختـه نشـده اسـت،     فنی به مسایلو به  باشد می (BPR)معطوف به اصالح سیستم مدیریتی  تر بیشپژوهش 
  . مسایل مدیریتی و فنی انجام شده بوددو محور  ي انجام شده در هرها بررسیقبلی،  ي هدر مقال که درحالی

روند انجام تحقیق و تجزیه و تحلیل اطالعات، توضـیح داده شـده و سـپس بـه معرفـی        در ابتداي مقاله، روش تحقیق،
براساس نتایج تحقیق چند ساختار شامل سـاختار پیونـد خویشـاوندي،    . ندهاي موجود پرداخته شده استرایساختارها و ف

ـ   Factory Baseساختار  الگـوي  «نهایتـا  رفـع مشـکالت مـدیریتی مطـرح و بررسـی شـده و        راي، ساختار تمرکـز بـرآب ب
  . معرفی شده است» پیشنهادي توسعه یافته الگوي مطلوب

قـرار  تجزیـه و تحلیـل     ي درگیر در شبکه مورد بررسـی، ها سیستمصفحه) تمام  35در مشروح مقاله (  ،ها بررسیضمن 
  .  شده است ارائهندي هر یک رایو نمودار ف گرفته

ي ذیربط باید انجام شود، تفکیک شـده و فهرسـت تفکیکـی نیـز     ها سازمانندهایی که در هر یک از رایدر این بخش ف
وري پرداختـه و   بهـره  ي، بررسی کننده به شناسایی مشکالت و موانع ارتقاها سیستمبا تعریف و تفکیک . گردیده است ارائه
  بندي نموده است: طبقه زیر هاي بخشدر را  ها آن
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  محور منابع انسانی  -الف
  محور تشکیالت و ساختار سازمانی  -ب
  منابع مالی  -ج
  فرهنگی و جغرافیایی منطقه مسایل  -د
  مشکالت فنی، اداري وحقوقی  - ه

ایـن یکـی از   اند، کـه   ، در این محورها مورد اشاره قرار نگرفتهبرداري بهرهي فنی و ها کاستی، شود میمالحظه  که چنان
  . نکات اصلی تفاوت این مقاله با مقاله پیشین است

  گزینه پرداخته شده است: 4رو در قالب  ي پیشها گزینهبندي مشکالت و موانع، به بررسی  پس از طبقه
  حفظ ساختار موجود -وضعیت اول - 1
 ساختار پیوند خویشاوندي - وضعیت دوم - 2

 Factory Baseحالت  –وضعیت سوم  - 3

 . ي دوم و سوم استها حالترکز بر آب، که ترکیبی از تم - وضعیت چهارم - 4

الگو باشد، ایـن انتخـاب بـا هـدف      4چنین به نظر رسیده که الگوي پیشنهادي باید ترکیبی از   در بخش انتخاب الگو،
  . عنوان شده است ها آنحالت و دوري از معایب  4استفاده از مزایاي 

آینده و در حـین   رايهایی ب ها و یادداشت یب الگوي پیشنهادي، توصیهدر پایان و پس از توضیح درخصوص مزایا و معا
  .  سازي سیستم، ارائه گردیده است پیاده

  »هاي آبیاري ی شبکهرایي برکاگذار سیاستاثرات طراحی، مدیریت و « تحت عنوان FAOنشریه  - 2-4-4

ت طراحــی، مــدیریت و اثــرا«اي تحــت عنــوان  ) در بــانکوك تایلنــد، نشــریهFAOســازمان جهــانی غــذا و خواربــار (
ي مـدرنیزه نمـودن و   هـا  دسـتورالعمل تلفیـق  «منتشر نموده که عنوان فرعی  »هاي آبیاري ی شبکهرایي بر کاگذار سیاست

تمام ذینفعـان، شـامل،    رايب FAOاي، از سوي  صفحه 174 این نشریه. آن انتخاب شده است رايب »استانداردهاي طراحی
موسسـات تحقیقـاتی، مناسـب     ریزان و هاي آب بران، طراحان، برنامه گذاري، تعاونی ایهي سرمها بنگاهي کشاورزي، ها بنگاه

  .  دانسته شده است
انـدرکاران   هاي آبیاري پرداختـه شـده و نقـش هریـک از دسـت      ی پروژهرایدر این نوشتار ابتدا به بررسی دالیل عدم کا

  .  وري، توضیح داده شده است داران در این عدم بهرهبر گذار و بهره اي سرمایهه انکها، از مهندسان طراح تا ب پروژه
ي جهـانی  هـا  سـازمان ي آبیاري تعریف شده و سپس درفصـل سـوم نقـش    ها سیستمی رایوري و کا در فصل دوم، بهره

  .  ) درخصوص موضوع، بررسی شده استFAOبانک توسعه آسیایی و   (بانک جهانی،
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و در فصل . ییرات فنی، در مقابل تغییرات مدیریتی اشاره شده استها، در فصل چهارم به مقایسه تغ پس از این معرفی
بـران و   در همـین فصـل بـر ضـرورت مشـارکت آب     . ي درگیر پرداخته شـده اسـت  ها سازمانپنجم به اثر متقابل فناوري و 

  .  شده است تاکیدمی کنند،  تامیني مختلفی که این مشارکت را ها قالب
در فصـل اول از  . فصـل اسـت   8مشـتمل بـر   » هاي آبیاري ها در طراحی شبکه رویکردتغییر «بخش دوم نشریه، تحت عنوان 

بخش دوم، به مرور ضوابط و مفاهیم طراحی در کشورهاي منتخب پرداخته شده که در میان این کشـورها بـه ایـران نیـز اشـاره      
در کشـورهاي   USBRطراحـی  هـاي   کارگیري توصـیه  هاي طراحی سنتی، تجربیات کشورها، به در همین فصل روش. شده است

  .  اند در حال توسعه و در پایان به انتقال فناوري بین کشورها (مشخصا مثال هند و اندونزي) مورد اشاره قرار گرفته
  موضوع فصل بعدي نیروهاي شکل دهنده تغییر است، که در این خصوص به موارد زیر توجه شده است:

 العمل کشاورزان  عکس 

 اثرات فناوري 

 قات کشاورزياثر تحقی 

 ها دولتي ها سیاست 

  . اند مختصر و مفید، بررسی شده صورت بهصفحه) این مباحث  5که در حجمی محدود (حدود 
بـه   »ریـزي  نـد برنامـه  رایف«هاي زیرزمینی موضوع فصل بعدي نشریه اسـت و در فصـل دهـم، تحـت عنـوان       بحث آب

فی از طراحی مدرن و سپس مشخصات طراحی مدرن ارائـه  در این فصل ابتدا تعری. است  ي مهمی پرداخته شدهها فصلسر
ادامـه ایـن   . شده و در ادامه به ضرورت تعیین درست اهداف، تحویل آب، پیکربندي و سیاست کنترل آب اشاره شده است

ي ها سیستمسازي  کنترل، مدرن رايهاي انتخاب سیاست و ابزار مناسب ب ترین بخش نوشتار است، راهکار بخش که مفصل
  . ي کنترل خودکار را پوشش داده استها سیستمط مختلف و نهایتا تمرکز رایدر ش ها کانالسازي عملکرد  ود، شبیهموج

نـد بـازنگري   رایسه فصل بعدي، اهم مواردي که درطراحـی بایـد مـد نظـر باشـند، چـالش مـدرنیزه شـدن و نهایتـا ف         
  . دهد و استانداردهاي طراحی را مورد توجه قرار می ها دستورالعمل

یابد که با ورود تجهیزات جدید و اصوال فرضیات جدید، یا به عبارتی فرضیاتی که در فـاز   تا این بخش، خواننده در می
در مـتن مقالـه بـه    . هـا بـازبینی شـود    ند طراحیرایاند، الزم دیده شده که ف طراحی مطرح نبوده یا مورد توجه قرار نگرفته

و  شـود  مـی انـد، اشـاره    ط جدید، که غیر قابل اغماضرایی، با منظور نمودن شهاي طراح ندرایف ي هضرورت مهندسی دوبار
  . این بازبینی ارائه گردد رايتا روشی ب شود میسعی 

ي هـا  سیاسـت ها، منجر بـه ضـرورت تـدوین     تمام بحث بندي جمعگیري،   در بخش دوازدهم نشریه، تحت عنوان نتیجه
  .  شود میآبیاري در کشورها 

هـا در   طراحی شـبکه  ي ه)، در طی یک مسیر تاریخی، از شیوFAOگذشته از اعتبار ارگان ناشر آن (  اهمیت این مقاله،
 بنـدي  جمـع و نهایتـا یـک    مسالهي برخورد با ها روشمیالدي، معرفی عوامل و فرضیات مغفول،  1970تا  1950هاي  دهه

که گرچـه ممکـن اسـت انگیـزه مهندسـی       ودش میبه عبارت دیگر از این مقاله چنین دریافت . هر کشور است رايمحلی ب
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هاي مختلف و در کشـورهاي گونـاگون یکسـان     ط جدید) در پروژهرایدر آن (عمدتا ش موثرعوامل  وري) و دوباره (عدم بهره
هاسـت و در بررسـی عمیـق و     ط محلـی پـروژه  رایمختلفی بستگی خواهد داشت که تابع ش حل به پارامترهاي باشد، اما راه 

  . ط محلی غافل بودرایسی دوباره، نباید از شاي مهند ریشه

  »گام آخر –ي مدیریت آبیاري ها سیستممهندسی دوباره «ي  مقاله -2-4-5

ي دیگـري در راسـتاي    هاي پیشین، مقاله ي معرفی شده در بخش سال پس از نگارش مقاله Renault Daniel، 6آقاي 
بـا توجـه بـه    . ارائه شـده اسـت  » در مدیریت آبیاري المللی مشارکت نهمین همایش بین«همان بحث منتشر نموده که در 

روند تاریخی موضوع، که با بررسی این دو مقاله مشهود گردیده و نیز با توجه به جایگاه نگارنده، کارشناس ارشد مـدیریت  
  . دست دهد بهاي  رسد توجه به این مقاله بتواند نکات قابل استفاده ، به نظر می(FAO)آبیاري سازمان جهانی غذا و خواربار 

    Re- engineering Irrigation System Management – Walking the Last Mileعنوان اصلی مقاله: 
یی کـه بـین تغییـرات سـازمانی رخ داده در بخـش      ها شباهتبر  Renaultمقاله، مانند مقاله پیشین آقاي  ي هدر چکید

قابـل   »مـدیریت آبیـاري مشـارکتی   «و  »هـاي آبیـاري   شبکهانتقال مدیریت « یی مانندها سازمانکسب و کار و تجارت، و 
  ، شامل ضرورت تحقق موارد زیر است:ها شباهتو بیان شده که این  تاکیدمشاهده است، 

 ،بازگشت به اهداف بنیادین و کلیدي اولیه  
  اي، ریشه طور به، ها ماموریتباز تعریف 

 ،تغییر اساسی سازمان 

  ندهاي سازمان،رایبر ف تر بیشتمرکز 

، درخصـوص اصـالح مـدیریت آبیـاري     1990و 1980ي ها سال ي هکند که هنگامی که در محدود و سپس یادآوري می
ي بزرگـی کـه   هـا  چـالش ایفاي نقـش در مقابـل    رايشد، هدف اصلی آن بود که بخش کشاورزي ب گیري می بحث و نتیجه

  کند: نین یادآوري میرا چ ها چالشاو این . حاصل نیازهاي جامعه بودند، توانمندتر عمل نماید
 وري از آب  بهره يارتقا 

 بهبود سطح بازدهی مالی  
 درنظر گرفتن حداکثر استفاده ممکن از آب  
  ی و سالمتمحیط زیستو لزوم تجمیع اهداف 

از ایـن   هـا  سـال امـا بعـد از گذشـت    « کنـد:  نکته در خور توجه، هشداري است که نگارنده پس از مقدمه فوق ارائه می
ایـن عـدم   «نمایـد کـه    و چنین ارزیابی مـی  »به نتایج مورد انتظار نرسیده است  سی دوباره بخش آبیاري،مهند اصالحات، 

و پس از توضیحی مختصـر، در مـورد    »هاي طراحی، یا کاستی اجرا، یا ترکیبی از این دو بوده است توفیق، ناشی از اشتباه
آخـرین گـام ایـن اصـالحات بایـد      : «گیـرد کـه   مـی  یجه یی که باعث این عدم تحقق انتظارات شده است، چنین نتها مثال

  ».برداشته شود
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برداشتن این گـام آخـر،    رايب FAOمشکالت، روشی را که  جزییاتدر ادامه، نگارنده به روشنی و در عین پرداختن به 
ـ   تدوین نموده،  هاي حاصل شده، براساس تجربه اي  صـفحه  8  ي هاجماال معرفی نموده و توضیح و تشریح آن را به متن مقال

  .  دهد خود، ارجاع می
 آغازین که حروف  MASSCOTEروش،   این

 MApping, Systems and Services for Canal Operation TEchnique 
  . است، نامیده شده است

ـ  ر قبلـی خـود (کـه د    ي هپس از بخش چکیده، متن اصلی مقاله ارائه شده که در آن نگارنده ابتدا به یادآوري مفاد مقال
درخصـوص   Hammer and Champyاین نوشتار نیز به آن پرداخته شده است) پرداخته و با یادآوري کتاب مرجع آقایـان  

  معانی این کار را در قالب:  مهندسی دوباره کسب و کار، 
  ها بررسیبنیادین بودن،  
  مسالهاساسی و رادیکال بودن رویکرد به 

 ،بزرگ بودن تغییرات 

 ندهارایو توجه به ف  
  . نماید دآوري مییا

دلیلـی کـه در مـدارك و     5، بـه  »گام فراموش شده در انتقال مدیریت آبیـاري «پس از مقدمه، در بخشی تحت عنوان 
  ي مهندسی دوباره بوده است، اشاره شده است:ها بررسیهاي  انتقال مدیریت، که از یافته رايي پیشین بها بررسی

 ها،   نگهداري شبکه و برداري بهرههاي  کاهش سهم دولت در هزینه  
 ها سیستموري و سودمندي  ارتقاي بهره  ، 

 ي مالی خارج از سیستم،ها بنگاهیی به فشارهاي گو پاسخ 

 سازي و آزادسازي دولتی، هاي خصوصی و برنامه ها سیاستیی به گو پاسخ 

 هاي آبیاري ی شبکهمحیط زیستبخش  ارتقاي سطح پایداري و کاهش اثرات زیان . 

واقعی است و   ي هي مدیریت آبیاري، آخرین گام یک مهندسی دوبارها پیچیدگیست که مهندسی نویسنده معتقد ا
  . دارد که فراموش شدن این مهم شاید علت این عدم تحقق انتظارات بوده باشد اذعان می
نموده بودند، ارائه  بندي جمعموفقیت امر به عنوان  راي، ب»فکري انتقال مدیریت آبیاري گروه هم«سرفصلی که  6او به 
  کند: اشاره می
  پشتیبانی قدرتمند سیاسی، در سطح باال،  - 1
 ها،  سیاست شفافیت  - 2

 ي مدیریتی جدید،ها جایگاهوجود مبانی قانونی در  - 3

 انتفاع کشاورزان، - 4
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 تعریف روشن مفهوم حقابه، هم از دیدگاه سیستم، هم از دیدگاه کشاورز، - 5

 . ي کار امکانات آبیاري سالم و آماده - 6

ي امـر  ها پیچیدگیپرداخته و همان بحث عدم توجه به ضرورت حل مهندسی  ها فصلمه به تجزیه و تحلیل سرو در ادا
اي است که آخرین گام اصالحات باید برداشـته شـود و    نماید که این همان نقطه کند و در خاتمه اعالم می یابی می را ریشه

  .  تبرآن تمرکز داشته اس 1998از سال  FAOهمان موضوعی است که 
هـاي آبیـاري و مـدیریت     (شـبکه  مسالهمداوم و طوالنی نگارنده با بعد فنی  ي هدر بررسی این مقاله، نقش دانش وتجرب

دارد، از سـوي دیگـر،    مسایلي مهندسی دوباره و نگاهی که به ها بررسی) از یک سو، و درك مفهومی و عمیق وي از ها آن
  .  مشهود و بسیار برجسته است

ي خـود را محـدود   هـا  بررسی  کننده با شناخت معنی و مفهوم واقعی مهندسی دوباره، مهمی است که بررسیاین نکته بسیار 
  . ننماید ارائهبه تغییرات موضعی و کوچک ننماید و با شناخت از ابعاد فنی مساله، پیشنهادهاي غیرممکن یا غیرسودمند 

نـد  رایاولـین گـام در ف   عنـوان  بـه در ایـن بخـش    آنچـه . ي مطرح در این راه اسـت ها چالشبخش بعدي مقاله، بررسی 
. باشـد   ي مهندسـی دوبـاره در موضـوعات فنـی    هـا  بررسیتمام  رايد راهنمایی بتوان می مهندسی دوباره مطرح شده است، 

یی اسـت کـه مجموعـه    هـا  چـالش ي بررسی مهندسی دوباره، تصویر نمودن ها گامیکی از اولین «کند که:  نگارنده بیان می
امروزه بر اساس نیازها و اهداف جدیدي کـه توسـط جامعـه تعریـف و اعـالم       ها چالشاین . آن مواجه خواهد بود آبیاري با

  و عبارتند از: شوند می، مطرح شود می
 دهی آب با توجه به محدودیت منابع آب ضرورت بهبود بهره  
 هـا اعمـال    نگهـداري شـبکه   رايهاي دولتی بـ  هایی که در بودجه ها، به لحاظ محدودیت ارتقاي اثربخشی هزینه

 .  شود می

 هاي چند منظوره از منابع آب منظور نمودن استفاده« 

معطوف بـه   تر بیشتوضیحات این بخش . ها، بخش بعدي به تعریف فرایندها اختصاص یافته است و پس از شرح چالش
ي هـا  بررسـی فرایندها بـراي   هاي آبیاري است (که در نوع خود جالب و مفید است) اما در نگرش کلی، مسایل خاص شبکه

ي کلیدي که ممکـن   عنوان یک نکته اند، و به بندي شده ها بخش مهندسی دوباره در سه مبحث عملیات، نگهداري و هزینه
  . است مانع دستیابی به اهداف شود، توجه خواننده به ضرورت کنترل تراز اقتصادي بلندمدت سازمان/ پروژه، جلب شده است

ها و مشکالت، اختصاص یافته و نگارنـده در ایـن    ندها، بخش بعدي به بررسی محدودیترایو ف ها چالش پس از بررسی 
ها بسیار مهم است و فهرسـتی از موانـع احتمـالی در اکثـر      بخش متذکر شده است که توجه و شناخت موانع و محدودیت

  نماید: کشورهاي در حال توسعه را ارائه می
 هاي فنی  محدودیت 

 شتغال و نیروي کارهاي ا محدودیت 

 هاي ساختار اجتماعی محدودیت 
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 هاي سازمانی   محدودیت 

ها ارائه شده (که در متن مقاله در مورد هر یک توصیح داده شده است)  محدودیت رايي کلی بها فصلگرچه ظاهرا سر
بیانگر این نکتـه مهـم    سالهمو این   بحث و توجه خارج نماند، ي هاي صورت گرفته که موضوعی از دایر گونه به ها انتخاباما 

، مهـم اسـت، امـا    شـود  مـی است که گرچه شناختن اشکاالت سیستم، که معموال منجر به انجام بررسی مهندسـی دوبـاره   
 کـه  چنـان خواهنـد شـد هـم حـائز اهمیـت اسـت،        هـا  بررسیشناخت دقیق از مشکالتی که مانع رسیدن به دستاوردهاي 

  . برخی از این مشکالت، مانع رسیدن به نتایج مورد انتظار شده استدرموضوع این مقاله، عمال عدم توجه به 
نماید که مقدم برتمام موارد فوق، مشکلی است کـه تصـمیم گیرنـدگان،     مقاله عنوان می ي هدر پایان این بخش، نگارند

بـه درزمینـه   و آن کمبـود اطالعـات و تجر   شـوند  مـی سـازي، بـا آن مواجـه     طراحان و مدیران در مقابله با ضرورت مـدرن 
  . سازي و امکانات موجود در این زمینه است مدرن

، به بازاندیشی در مورد فرضیات، اختصاص یافتـه  FAOي ها بررسیبا اشاره به مقاله قبلی نگارنده و  بخش بعدي مقاله، 
  .  هر یک از فرضیات موجود، یک پاراگراف توضیح ارائه شده است راياست، که ب

 ي هروش تحقیق شده و مـورد توصـی   »MASSCOTEرویکرد  -بازسازي  «مقاله، تحت عنوان و نهایتا در بخش پایانی 
FAOتشریح و ارائه شده است ،  .  

  درخصوص این مقاله چند نکته اساسی و در خور توجه قابل طرح است:
 آشنایی نگارنده هم با ابعاد فنی موضوع و هم با مبانی مهندسی دوباره  
  ررسی مهندسی دوبارهي اساسی در یک بها گامتشریح 

 هاي یک بررسی قدیمی و یافتن علل عدم موفقیت  پیگیري یافته 

 ها (دید تئوري، همراه با درك عملی) پذیري یافته توجه جدي به امکان 

رسد روش اتخاذ شده در این مقاله، تلفیق مناسبی از مهندسی دوباره، به عنوان یک علم ذاتا مربوط  به نظر می
  . با نیازهاي عملی و فنی در حوزه تخصصی دیگري، باشد مدیریت، ي هبه حوز

که منشور انقالب سازمانی و مبناي تئـوري مهندسـی    Reengineering the Corporationالزم به توجه است که کتاب 
مدیریت اسـت، اولـین عنـوان در     ي هنوشته شده و اساسا مربوط به حوز Champyو  Hammerدوباره است و توسط آقایان 

  . ست مراجع این مقاله استفهر

  بندي جمع - 2-5

  :شود میي ابتدایی اشاره شد، بررسی ادبیات فنی عمدتا با دو انگیزه انجام ها بخشدر  که چنان
  . کاري گیري از، و هماهنگی با تجارب موجود، سپس احتراز از دوباره نخست بهره

مهندسـی دوبـاره    رايیافتن تعریف مشخصی بـ ي انجام شده، هدف، در عین توجه به دو مورد اصلی فوق، ها بررسیدر 
مهندسی ارائه شـده باشـد، یافـت نشـد، امـا یـافتن        ي هگرچه تعریف مشخصی، که توسط سازمانی در حوز. نیز بوده است
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در داخل کشور انجام شده است، نشان داد که کـم   ها آني مهندسی دوباره، که خوشبختانه یکی از ها بررسیهایی از  نمونه
ندهاي کسب وکار در حوزه مدیریت اسـت،  رایروند مشخصی که، در اصل الهام گرفته از مهندسی دوباره ف وانت میو بیش 

هـاي مهندسـی، بـر اسـاس آن      کاربرد در حـوزه  رايرا یافت که امکان برقراري تعریفی قابل اتکا و اعتماد بر اساس آن، و ب
  . وجود داشته باشد

تواند باشد، اما انگیزه و محـرك اصـلی، پـایین بـودن      در هر زمینه می ها بررسیوع ي مشهود دیگر آن بود که گرچه موض نکته
  .  اي و محدود نشدن در پیچ و خم تغییر شرایط است ، بازگشت به فرضیات ریشهها بررسیوري است و نکته کلیدي در  بهره

  . رسیدن به اهداف را بررسی نمود رايهاي نوین ب باید شجاعانه، فرضیات اولیه را مورد تردید قرار داد و هشیارانه راه
بدانیم مهندسی دوباره چیست، شاید آن باشـد کـه توجـه داشـته باشـیم،       که آناز  تر مهمنکته مهم دیگر آن است که 

  مهندسی دوباره، چه نیست؟
ح مـورد  اي از طـر  در واقع، گوشه که درحالیي مهندسی دوباره در دست انجام است، ها بررسیدر این اندیشه بودن که 

 .  ي مهندسی دوباره استها بررسیگیرد، آفت جدي   بازنگري یا اصالح قرار می

 در پایان این نوشتار، الزم است به نقش جدي و اساسی کتاب
Reengineering the Corporation -A Manifesto for Business Revolution 

گرچـه رویکـرد   . اسـت، جلـب توجـه شـود     رح شده، بحث مهندسی دوباره مط1993اولین بار، در سال  رايکه در آن ب
ـ     بررسـی  ي هکسب و کار است، اما شـیو  ي همدیریتی و حوز مسایلاصلی این کتاب معطوف به   راياي کـه در ایـن کتـاب ب

مالحظـه شـد در    کـه  چنـان ها قابـل کـاربرد اسـت، و     ي مهندسی دوباره طرح و ارائه شده است، در تمامی زمینهها بررسی
اي در زمینه مهندسـی   تقریبا هیچ مدرك، پژوهش و بررسی. ین نوع، همواره مورد توجه و استناد بوده استي از اها بررسی

  . شود میدوباره، بدون ارجاع به این کتاب، در ادبیات فنی یافت ن
مفـاد   »سازي از طریق انجام مهندسـی دوبـاره   ي سدها طرحوري  بهره راهنماي بهبود«تهیه ي موضوع ها بررسیدر کل 

  . این کتاب و روش تبیین شده در آن، مورد توجه جدي قرار داشته است



 

  3فصل 3

ها  طرح بندي اولویتند رایو ف معیارها
  انجام مهندسی دوباره رايب
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وم ها -فصل س ایو ف معیار ویتند ر ل رح بندي او ب ط يها  باره را دو هندسی  م م نجا   ا

  چکیده -3-1

ـ    راهبـردي  ،جمعیت افزایش اثر در حیاتی منابع شدن محدودتر ضـرورت توجـه مـداوم بـه ارتقـاي       رايتـرین انگیـزه ب
مرتبا با رونـدي فزاینـده در تغییـر اسـت و طـرح در عمـل        ،ها طرح ذینفعان و مخاطبین انتظارات. ستا ها طرحوري  بهره

  . کند منطبقد به طور اصولی و با رعایت مالحظات فنی و اقتصادي، خود را با این انتظارات توان مین
 ،شـود  مـی  ماتـو  ...فناوري، تغییرات سیاسـی و   توسعه ی،محیط زیست طرایش در تغییر که با زمانی نیازها، در تغییرات

ط، این بررسی باید از نوعی دیگر باشد که تمام عوامل را با هـم در  رایاما در این ش. نماید بررسی مجدد طرح را ضروري می
  .  این بررسی، همان مهندسی دوباره است. دنظر گیرد و در پی تغییرات بزرگ باش

 ها طرح بندي اولویت و هستنداي  پرهزینه يها بررسی دوباره، مهندسی يها بررسی که است روشن جمله چند همین از
  . یابد می ضرورت ،ها بررسی این انجام رايب

 هـاي  طرح دوباره مهندسی نجاما طریق از وري بهره بهبود راهنماي« مطالعات هاي یافته از بخش سومین حاضر، بخش
  . براي انجام مهندسی دوباره اختصاص دارد ها آنبندي  و اولویت ها طرح اطالعات گردآوري به که است، »سدسازي

  مقدمه -3-2

و سـپس طراحـی    ها طرح، گام بعدي تدوین روش گردآوري اطالعات 1با روشن شدن و تصویب تعریف مهندسی دوباره
ي سدسـازي و  هـا  طـرح وري  در این راستا، ابتدا به عوامـل اثرگـذار بـر افـت یـا عـدم بهـره       . ستها آن بندي اولویتند رایف

 این عوامل شامل موارد زیر بود:. هاي آبیاري، توجه شد شبکه

  یمحیط زیستهاي  جنبه - 1
 هاي اجتماعی ـ اقتصادي جنبه - 2

 نشده در حوزه اثرگذاري طرح تامیننیازهاي جدید یا  - 3

 داريبر بهرههاي مدیریتی و  جنبه - 4

 مالحظات راهبردي کالن - 5

 برداري بهرهتغییرات فناوري، در طراحی، اجرا و  - 6

                                                   
 

منظور دسـتیابی بـه بهبودهـاي اساسـی،      برداري و طراحی مبتنی بر این بازاندیشی، به بهرههاي مهندسی ساخته شده و دردست  بازاندیشی بنیادین طرح -1
هاي جدید یا تغییر در اهداف،  هایی مانند سیاست وري طرح، با کنترل مجدد ایمنی، براساس معیارهاي به هنگام در زمینه خصوص از دیدگاه کارآیی و بهره به

  اي.  پذیري اجراي دستاوردها به خصوص در ارتباط با اجزاي سازه و ریسک، و با توجه به مالحظات امکان ها، کیفیت، خدمات، سرعت، ایمنی هزینه



 هاي سدسازي طرح ریق انجام مهندسی دوبارهوري از ط راهنماي بهبود بهره     22/08/95  48

 

، تـالش شـد تـا    شوند میرا سبب  ها طرحوري  وري یا عدم بهره ها، که به طور غیرمستقیم، بهره با تمرکز بر این شاخص
هـایی مفصـل و    نامـه  پرسـش کار،  حاصل این. ، انجام پذیردنامه پرسشاز طریق   الزم، جزییاتگردآوري اطالعات، همراه با 

 . تکمیل اطالعات انتخاب شده بود را دچار سردرگمی نمود رايبسیار پیچیده بود، که در برخی موارد، گروه مرجعی که ب

ـ    ـ     رايگذشته از پیچیدگی مرحله گردآوري اطالعات، مرحله پردازش اطالعـات دریـافتی ب  رايرسـیدن بـه شاخصـی ب
مختلف، کـه بـا مشـورت     گیري تصمیمي ها روشبا استفاده از . ز با دشواري جدي مواجه بودط نیرایدر این ش بندي اولویت
، حاصل چندان گویـا  ها پیچیدگیمالحظه شد که علیرغم این  ،هاي مدیریت مورد آزمون قرار گرفتند اندرکاران رشته دست

  . و شفاف نیست
یی از دیدگاه ها کاستی، ها بررسیز کار، در این مرحله از اي ا و انجام حجم قابل مالحظه  علیرغم صرف زمان قابل مالحظه

  . ها مناسب تشخیص داده شوند هاي تفصیلی در عمل، مانع از آن شد که این روش کاربردي بودن و ضعف این روش
یی هـا  روشاست،  »گیري تصمیم«و  »انتخاب«اي از نوع  مساله، که ذاتا ها طرح بندي اولویت رايبسیار خالصه، ب طور به

  شرح زیر مورد توجه قرار گرفتند: به
  ) Analytic Heirarchy Process-AHPروش تحلیل سلسه مراتبی ( - 1
 دهی ساده روش وزن - 2

 Booleanروش منطقی ریاضی  - 3

 روش جدول مرجع - 4

 روش جدول مرجع اصالح شده - 5

در ادامـه  . رده شـده اسـت  آو هـا  ها و علت انتخاب یا عدم انتخاب آن، در مجموعـه پیوسـت   تشریح هر روش، مزایا، محدودیت
 .  ها، براي انجام مهندسی دوباره ارائه شده است بندي طرح اولویتو فرایند  معیارهاانتخاب  براي ها بررسیمختصري از روند 

  ها طرح بندي اولویتند رایانتخاب معیار و ف رايي انجام شده بها بررسی -3-3

ي مختلـف نیـز از   هـا  طرحاجرا یا مطالعه  رايب تاخرتقدم و . شود میهمواره برپایه مقایسه انجام  بندي اولویتانتخاب و 
مقایسـه اسـت،    رايهر طرح، نیازمند معیارهایی بـ  رايدر اج تاخرو تعریف تقدم یا  بندي اولویت. این قاعده مستثنا نیست

صـورت   ن عامـل بـه  ، نیازمند بررسی و ارزیابی چنـدی بندي اولویتعبارت دیگر،  به. اي که مبناي انتخاب خواهد بود مقایسه
د متفـاوت باشـد و از   توان میاهمیت هر یک از معیارها نیز، در مقایسه با سایر معیارها، . باشد میو در کنار یکدیگر  زمان هم

این نحـوه  . روند می شمار به گیري تصمیم، هر طرح جایگاه ویژه خود را دارد و این معیارها هستند که مبناي بندي رتبهنظر 
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چند معیـاره بـه منظـور     گیري تصمیمي ها روش. ) نامیدMADM1چند معیاره ( گیري تصمیم توان میرا  الهمسرویارویی با 
بـین چنـدین طـرح،     بندي اولویتبرتر و یا  ي هو انتخاب گزین گیري تصمیمهاي موجود در یک  شاخص رايارزیابی اوزان ب

)، AHP( مراتبـی  سلسـله  تحلیـل  يهـا  روش ،دمعیارهچن گیري تصمیم و انتخاب مختلف يها روش بین از. اند توسعه یافته
 نیـز  و هـا  روش ینا. داشتند با کاربرد مورد نظر ها روش سایر از تر بیش، تناسبی آثار در منطق بولین ساده و جمع دهی وزن

  . گرفته استي مورد ارزیابی قرار تر بیشتفصیل  باادامه  در بولین، منطق با ساده دهی وزن روش ترکیب

 )AHPیل سلسه مراتبی (تحل روش -3-3-1

  به شرح زیر است:   گیري تصمیم رايمختلف ب يها گام AHPروش  در
 . )ها گزینههدف، معیارها و  ي درختچه(ساخت  انتخاب رايب مراتب سلسله تشکیل - 1

مقایسه زوجی معیارها و  مقیاس از استفاده با هدف به رسیدن در معیارها دودوییماتریس مقایسه  تشکیل - 2
 مقایسات زوجی به شرح زیر هستند:  یاسمق. ها گزینه

 -  ها مقایسهوضعیت 

 1 ارزش  یکسان 

  2 ارزش  تر بیشیکسان تا نسبتا 

  3 ارزش  (یا ضعیف) تر بیشنسبتا 

  4 ارزش  تر بیشتا  تر بیشنسبتا 

 5 ارزش  (یا قوي) تر بیش 

 6 ارزش  تر بیشتا خیلی  تر بیش 

  7 ارزش  (یا خیلی قوي) تر بیشخیلی 

  8 ارزش  تر بیشخیلی، خیلی تا  تر بیشخیلی 

 9 ارزش  حصد در صد مرج 

 . هدف به رسیدن رايب معیارها دودویی مقایسه رايب اولویت بردار ساخت - 3

 . ي مختلف با یکدیگر به تفکیک هر معیارها گزینههاي مقایسه  ماتریس تشکیل - 4

 . معیار هر تفکیک به و گزینه هر در ها اولویت بردار ساخت - 5

اعضاي گروه  نظرات هاي حاصل از دهنده میزان اعتماد به اولویت نشان نرخ این( سازگاري نرخ محاسبه - 6
 . و یا اولویت جداول ترکیبی است) گیري تصمیم

                                                   
 

1- Multi-Attribute Decision Making 
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 . یکدیگر با ها طرح مقایسه و نهایی اولویت بردار تهیه - 7

ایـن روش عمـدتا   . درسد، اما در نهایت مناسب دانسته نش ، گرچه به ظاهر و در نگاه اول روش مناسبی به نظر میAHPروش 
امـا در بررسـی عوامـل مهندسـی     . تواند به حـداکثر کـارایی برسـد    وقتی که ارتباطی منطقی بین پارامترها وجود داشته باشد می

اي در سیسـتم   بـروز مشـکل سـازه   «عنوان مثال برقراري ارتباط منطقی و تعیـین ارجحیـت میـان     به. دوباره، لزوما چنین نیست
ایـن عـدم ارتبـاط بـین پارامترهـا از یـک سـو و        . باشد ، مقدور نمی»ییرات (افزایش) جمعیت ذینفعانتغ«و » تخلیه سیالب سد

صـورت   معنـی بـه   کـه ارتباطـات نامـأنوس و بـی     شود میهاي مختلف سبب  ضرورت تعیین چنین ارتباطی بین پارامترهاي حوزه
هـا بایـد    یاري از معـادالتی اسـت کـه در تعیـین اولویـت     مجازي بین پارامترها برقرار شود و این در واقع به معنی حذف تعداد بس

به بیان سـاده تـر،   . ها و معیارها از دیگر مشکالت این روش است تعدد مقایسات دودویی با در نظر گرفتن تعدد طرح. شوند ایجاد 
ایـن شـرایط   . عی هستنددر این روش ناچار به امتیازدهی و تعیین نسبت بین معیارهایی هستیم که عمال فاقد ارتباط منطقی واق

  .  گذارد که بر دشواري پردازش اطالعات می افزاید، چندان بر غناي نتایج حاصله اثر نمی ضمن آن

  ساده دهی وزن روش -3-3-2

 سـاده  دهـی  وزن روش از اسـتفاده  اولیـه  يها گام از طرح، هر کیفی هاي همولف سازي کمی و کمی مشخصات بندي بازه
(مـاتریس اوزان)، امتیازهـا بـه تناسـب      ijgماتریس داشتن دردست با تصمیم، متغیرهاي از هریک بندي بازه از پس. است

نهایی، امتیاز هر سد در مورد  گیري تصمیم رايبدین ترتیب ب. کند قرارگیري هر زیرمعیار در هر زیربازه، اختصاص پیدا می
. شـود  مـی دست آمده، امتیـاز نهـایی سـد محاسـبه      هاي وزنی بهو با جمع امتیاز شود میهر معیار در وزن آن معیار ضرب 

  . نمود بندي اولویتانجام مهندسی دوباره،  رايسدها را ب توان میي امتیازهاي نهایی سدهاي مختلف  سپس با مقایسه
رزیـابی  ، روشی است که شاید نه چندان واضح، اما اکثرا در اشود میگذاري موزون نیز شناخته  هم روياین روش که به 

نقطه ضعف ایـن روش آن اسـت کـه ممکـن     . شود میي مهندسی (مثال روش احداث یک سد) مورد استفاده واقع ها گزینه
ـ  . به نفع آن طرح صورت گیرد گیري تصمیممشخص،  ي هاست با دادن امتیازي باال به یک طرح در یک زمین  رايهرچنـد ب

  . آمیز نبود شد، اما این تحلیل نیز چندان موفقیت تحلیل حساسیت نتایج تدوین رايرفع این نقیصه، روشی ب

  دویی) -(دو بولین منطق از استفاده -3-3-3

 حالـت  توان می را روش این. شود می بیان) خیر یا بلهیا ( یک و صفر صورت  بهفقط  ها پاسخ ،(دودویی) بولین منطق در
 تصـمیم  زیرمعیارهاي و است یک با برابر امعیاره تمام وزن که صورت این به گرفت؛ نظر در ساده دهی وزن روش از خاصی

سـازي ایـن    پیـاده . (طرح) تعیین شـود   ها، اولویت گزینه در این روش از شمارش تعداد بلی. هستند یک یا صفر وزن رايدا
 هـا  طرح بندي اولویتاي که در مورد  اما نکته. رسد هاي بسیار خوبی می روش بسیار آسان است و در بسیاري موارد به پاسخ

اگر هم . به بلی یا خیر تبدیل نمود توان میانجام مهندسی دوباره وجود دارد این است که تمام پارامترهاي مطرح را ن رايب
چنـدان قابـل درك، در    اي نـه  نامـه  پرسششود، عمال ضمن مواجهه با  کار با شکستن یک سوال به چندین سوال انجام  این
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مثال وقتی معیار حجم مخزن مدنظر باشد، باید چندین سـوال  . رود میدست  ها از نهایت هم امکان مقایسه در برخی حوزه
تر شدن موضـوع   روشن رايب. گیرند میاي از حجم مخزن قرار  در چه بازه ها طرحپرسیده شود تا روشن شود که هرکدام از 

  زیر دقت نمود:  مسالهبه  توان می
م . م. م 300و  15حجم مخـازن   رايا دو سد دیگر که داو قرار است این سد ب باشد میم . م. م 50حجم مخزن سدي 
  سواالت مبنا به شرح زیر هستند: . هستند، مقایسه گردد

  بله/خیر  م است؟. م. م 10از  تر کمآیا حجم مخزن 
  بله/خیر  م است؟. م. م 50از  تر کماست، آیا  تر بیشم . م. م 10اگر حجم مخزن از 

  بله/خیر م است؟. م. م 200از  تر کماست، آیا  تر بیشم . م. م 50اگر از 
  بله/خیر  م است؟. م. م 1000از  تر کماست، آیا  تر بیشم . م. م 200اگر از 

  بله/خیر  م است؟. م. م 1000از  تر بیشآیا حجم مخزن 
هایی که شامل طیف وسـیعی از مقـادیر هسـتند، بـا اسـتفاده از ایـن        گفت شاخص توان میبا درنظر گرفتن این مثال 

ي سدسـازي نمونـه چنـین    هـا  طـرح در . را دشوار مـی سـازند    بندي نبوده و مقایسه بندي و طبقه راحتی قابل بازه به روش،
  . هایی زیاد است شاخص

  )»مرجع ییگو پاسخجدول « روش( بولین منطق با ساده دهی وزن روش تلفیق -3-3-4

 بـه  اسـت؛  آمدهنطق بولین به دست دهی ساده و جمع آثار در م ي وزنها روشتلفیق  ازیی مرجع گو پاسخجدول  روش
 دو قـوت  نقـاط  رايدا روش ایـن . رود مـی  کـار  به شده، تعیین پیش از صورت به ها آن اختصاص نحوه و اوزان که صورت این

  . برنگیرد در را روش دو این معایب شده سعی االمکان حتی و بوده مذکور روش
 3شـماره   ر، طراحی شدند (تشـریح ایـن روش در پیوسـت   ت در این روش، جداولی واقعی، بر اساس معیارهاي مهندسی

شـبیه   تـر  بیش، آید می دست بهو آنچه  شود میآمده است)، وضعیت هر شاخص نسبت به معیارهایی پذیرفته شده، ارزیابی 
  .  گیري تصمیمو  بندي اولویت رايهاي یک مطالعه مهندسی است تا اطالعات یک طرح ب به یافته

 دست بهع به بهاي استفاده از تخصص، دانش و تجربه یک سازمان با توان نسبتا باالي مهندسی این کامل بودن، در واق
بـردار   ها، این پیچیدگی و عمق، بعید است که قابل تکمیل بـودن توسـط بهـره    آمده، که علیرغم ظاهر مناسب نتایج و فرم
  . پذیر نماید طرح بدون دخالت نیروهاي ثالث را امکان

گیري از نیروهاي با تخصص مناسب بوده و چه بسـا بعـد    نیازمند بهره  اصل از کاربرد این روش نیز،پردازش اطالعات ح
  . مورد نظر باشد بندي اولویترسیدن به  راياز مرحله پردازش، اطالعات حاصله نیازمند تحلیل مناسب ب

 اجرایـی ش در سطح کالن، بـا مشـکالت   اعضاي تیم مطالعه کننده، تقریبا به اجماع بر این باور بودند که کاربرد این رو
  . روش منتخب منتفی گردید عنوان بهگیري از این روش  قابل مالحظه توأم خواهد بود و از این رو، بهره
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ـ   رای، و نیـز ف شـوند  مـی یکی دیگر از مشکالت این روش آن بود که اطالعاتی که گـردآوري   پـردازش و   راينـدي کـه ب
وري از نتـایج   وري طـرح نیسـت، بلکـه الزم اسـت مفـاهیم بهـره       قیم متوجـه بهـره  طور مسـت  ، بهشود میطی  بندي اولویت

  . خواهد بود موثرها، بر نتایج حاصله  هاي پردازش تردید، این مرحله، یعنی استخراج از یافته بی. ها استخراج شود پردازش

 روش -»اصالح شده - مرجع ییگو پاسخجدول «(روش  بولین منطق با ساده دهی وزن روش تلفیق - 3-3-5
  )منتخب

حاضـر،   نوشـتار  هـاي  پیوسـت تـر، در   به طور مفصل و پیشین يها بخش در آن از اي خالصه که شده، انجام يها بررسی
و هرقـدر   شـود  هـاي مختلـف تـالش     افـزایش دقـت و در نظـر گـرفتن جنبـه      رايهر قدر بـ  کهنشان داد  است، شده ارائه

رونـد پـردازش و حتـی     شـود،  طرح دخالت داده  بندي اولویتارزیابی و  ندرایهاي متنوع در ف ي از حوزهتر بیشپارامترهاي 
  .  شود میتر  دقت و احیانا کمدشوارتر  بندي اولویتند راینتیجه ف درتر شده و  دریافت این اطالعات پیچیده

 بـا  کـه  دشـ   طراحی کالن حال عین در ساده مدلی شده، انجام يها بررسی به دیگرگونه و مجدد نگرش با و پایه نرایب
 محـک  آن  بـودن  اسـتفاده  قابـل  حال عین در و بودن کاربردي طرح، چند صاحبان با تعامل و طرح چند برروي آن آزمون

  . قرار گرفت تاییده و مورد شد زده
 و سـاده  تعریـف  و اسـت  اصـلی  مـالك  و محـور  طرح، وري بهره ارتقاي یعنی استاندارد، تهیه اصلی هدف مدل، این در
 ي محـدوده  در نشـده  تـامین  نیازهاي رفع رايب طرح، بالاستفاده منابع از استفادهحداکثر « صورت به وري، بهره از جامعی

 کـه  هسـت  طـرح  در منـابعی  چـرا  کـه  آن حال. اصلی بوده است ي دهنده انگیزه و عمل مالك راستا همین در نیز ،»طرح
 کنـد  نمـی  بندي اولویت به کمکی واقعا) ... دیگر دالیل یا داشته خطایی مطالعات کرده، تغییر اهداف(مثال  است بالاستفاده

  . نیست هم تعیین قابل بینانه، واقع نگاه در و
 چگونـه  و انـد  نشـده  تـامین  چـرا  دارند، خاستگاهی چه طرح، محدوده در نشده تامیننیازهاي  که اینهمین ترتیب،  به

 ایـن  در گیرند، قرار توجه مورد دقت به باید) بندي ویتاول از(پس  بعدي يها بررسی در که آن ضمن شوند، تامین ندتوان می
  . ندارند چندانی اهمیتتعیین اولویت،  رايو ب مرحله،

 و فرعـی  معیارهـاي  شـود،  توجه هم ملی يها سیاست و طرح وضعیت به آن، کنار در و بندي اولویت از پس که آن رايب
در ایـن نوشـتار، روش جـدول    . تـایج حاصـله افـزوده شـود    ی نرایو کـا  اسـتحکام  بر تا شد، گرفته نظر در و تعریف کمکی
  . شود میاصالح شده، روش منتخب نامیده  -یی مرجعگو پاسخ

؛ در ذیل هر طبقه، جدول یا روش امتیـازدهی مخـتص   شوند میبندي  یا مشکالت طبقه مسایلدر روش جدول مرجع، 
ر هر طبقه و اسـتفاده از روش مرجـع امتیـازدهی،    با درنظر گرفتن هریک از عناصر موجود د. آن طبقه، طراحی شده است

در نهایت بـا جمـع امتیازهـاي    . امتیازهاي مربوط به هرطبقه در هرطرح محاسبه شده و در سلول مربوطه درج خواهد شد
ی یـ جز بندي اولویتکلی (براساس امتیاز کل) و  بندي اولویتهرطرح، امکان  رايمیانگین نهایی ب ي هر طبقه و نیز محاسبه

 ي هعمـد  منشـا ، بنـدي  طبقـه یـا   گرایـی  گـروه ایـن  . ) وجـود دارد گیـري  تصمیمي ها فصلها یا سر براساس هریک از گروه(



  53  22/08/95    دوباره مهندسی انجام براي ها طرح بندي اولویت فرایند و معیارها - سوم فصل

 

ي روش جدول مرجع بوده است که در روش منتخب از آن احتراز شده تا بر کلیـت و جامعیـت روش افـزوده    ها پیچیدگی
  . باشد میتیازها بر اساس موارد مندرج در جدول مرجع ین مزیت این تلفیق، حذف نظرات کارشناسی و ذکر امتر . مهمشود

 نظـري  مبـانی  بـه  4 شماره پیوست. است شده ارائه 3 شماره پیوستدر  مذکور هاي روش از هریک به مربوط جزییات
پیوسـت  . دارد اختصـاص ) 2MADM( معیاره چند گیري تصمیم يها مدل و) 1MODM( هدفه چند گیري تصمیم يها مدل

ها  ، نحوه گردآوري اطالعات طرح6 بندي پارامترهاي کمی پرداخته است و در پیوست شماره هاي بازه ائه روشبه ار 5 شماره
، 6 فهرستگان ارائه شده در پیوسـت شـماره  . هاي غیر منتخب آورده شده است ي مهندسی دوباره، در روشها بررسیبراي 

ي  ی، اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی بـوده و در دوره   هایی در خصوص معیارهاي مختلف فیزیکی، بیولوژیک شامل سرفصل
مـوارد ارائـه شـده در ایـن پیوسـت مشـابه مـواردي اسـت کـه در بررسـی اثـرات            . پـردازد  برداري به بررسی طرح می بهره

هـاي   مکمـل روش  6و  5 هاي شـماره  به شرح فوق، پیوست. گیرد هاي سدسازي مورد استفاده قرار می محیطی طرح زیست
AHP سازد ها را آشکار می وضوح پیچیدگی و مشکالت اجرایی این روش ها به مشاهده این جدول. دهی ساده هستند زنو یا و .  

  اصالح شده)   -یی مرجع گو پاسخ(روش جدول  منتخب روش تشریح -3-4

 هاي اساسی دارد: ي بررسی شده، تفاوتها روشروش منتخب با سایر 

وري، از واقعیات عینی که مستقیما  ارزیابی بهره رايرعی بجاي استفاده از معیارهاي ف در روش منتخب، به - 1
ي پرسش در مورد میزان جا بهبه این معنی که . شود میقرار می دهند، استفاده  تاثیروري را تحت  بهره

افزایش جمعیت در محدوده شهر، یا میزان توسعه شهري ـ سیاسی در حوزه طرح (مانند تبدیل روستا به 
بردار در  ي آن نیست، از بهرهگو پاسخممکن است منجر به نیازي شده باشد که طرح  )، که ...شهرستان و 

نقشی داشته باشند،  ها آند در رفع توان میمورد نیازهاي موجودي که در حوزه طرح هستند و احیانا طرح 
  . ))1-3((جدول  شود میسوال 

بدیهی است که . شود میاند، پرسیده  شدهاز متولی طرح در مورد اهداف اولیه طرح که محقق ن  از سوي دیگر، - 2
انتظار داشت که  توان میدلیل آن چیست)،  که آنمحقق شده باشند (فارغ از  تر کمهر قدر اهداف اولیه طرح 

 که آنبه همین ترتیب، بدون . نشده، داشته باشد تامیننیازهاي  تامین رايي بتر بیشطرح منابع بالاستفاده 
مستقلی وجود  ي هطرح منابع بال استفاد ي هاشته باشد، ممکن است در محدوداي د طرح اهداف محقق نشده

 . ))2-3((جدول . داشته باشند که بتوانند در رفع نیازهاي رفع نشده نقشی بازي کنند

                                                   
 

1- Multi-Objective Decision Making 
2- Multi-Attribute Decision Making 
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به این ترتیب که سه . ، وابسته شده استها ارزیابیدقت و قابلیت اطمینان به ارزیابی هاي فوق، به مبناي این  - 3
 ط در نظر گرفته شده است:رایهر ش رايحالت ب

 1= ارزیابی کارشناسی (وزن( 

 2= گزارش فنی داخلی سازمان (وزن( 

 3= گزارش فنی مصوب (وزن( 

ي تـر  بـیش ي به آن تعلق خواهـد گرفـت و بـار    تر بیشروشن است که هر قدر ارزیابی اظهار شده، مستندتر باشد، وزن 
از آنجا که ممکن است در آینـده  . شود میهم به منابع بالاستفاده اعمال  این ضریب، هم به نیازهاي جدید و. خواهد داشت

میانگین وزنی امتیازها، تحت عنوان امتیاز تراز شده، بـه عنـوان   . پرسش از متولی طرح مطرح شود رايمحورهاي دیگري ب
  .  شود میمالك ارزیابی در نظر گرفته 

هـاي ارائـه    به عبارت دیگر هر چه پاسـخ . باشد میمینان به پاسخ هدف از ارائه ستون مبناي پاسخ ارائه شده، میزان اط
در ایـن  . خواهـد بـود   تـر  بـیش انجام مهندسی دوباره  رايشده از دقت باالتري برخوردار باشند، اطمینان از انتخاب طرح ب

  درنظر گرفت: توان میالذکر، موارد زیر را  تفسیر سه سطح فوق رايراستا ب
 وصـرفا براسـاس    باشـد  میدر این سطح پاسخ ارائه شده بدون پشتوانه مکتوب . ستسطح اول، نظر کارشناسی ا

  . است مسوولنظر کارشناس 
  بـردار   تواند توسط عوامـل بهـره   این گزارش می. باشد میدر سطح دوم، گزارش مقدماتی مبناي پاسخ ارائه شده

توانـد شـامل    گـزارش مقـدماتی مـی   . تخواهد پرداخ برداري بهرههاي دوره  به فعالیت تر بیشتهیه شده باشد و 
هـاي   نـویس  ط مختلف بارگذاري مخزن و دسترایي اجمالی و مقدماتی شها بررسیهاي بازدید مستمر،  گزارش

یـا   تاییـد هـا ایـن اسـت کـه نیازمنـد       ویژگی عمده این گزارش. پروژه باشد مسوولبردار و کارشناس  گروه بهره
  . باشند تصویب گروه یا سازمانی نمی

  ین اطمینـان را بـه   تـر  بیشاین سطح . هاي ارائه شده هستند مصوب پشتیبان پاسخ هاي سطح سوم: گزارشدر
دنبال خواهد داشت و با توجه به مفهوم انجام این مطالعات و نیز ماهیت سـواالت طـرح شـده، مربـوط بـه فـاز       

ده موضـوعی هسـتند و بـه    هاي ارائه شـ  گزارش  طور که از نام این سطح مشخص است، همان. است برداري بهره
 هـا  یـا تصـویب ایـن گـزارش     تاییـد  راي؛ گروه یا سازمان خاصی هم بشوند میتهیه  برداري بهرهفراخور نیازهاي 

 . شود میدرنظر گرفته 

است یا درصدي از  تامینها، بسته به درصدي از نیازها که قابل  یک دست و قابل مقایسه بودن پاسخ رايب - 4
بندي به  این بازه. اند بندي شده ده است، امتیازها در هر محور مورد پرسش، بازهنش تامیناهداف اولیه که 

ین نیازهاي جدید که قابل رفع باشند، در تر بیشین منابع آزاد و تر بیشیی با ها طرحاي تدوین شده که  گونه
  . گیرند میانجام مطالعات مهندسی دوباره، قرار  رايهاي باالتر ب رتبه
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، هر طرح با شاخصی ها آنو مقایسه  )2-3(و  )1-3( هاي تن جمع امتیازهاي تراز شده جدولبا در اختیار داش - 5
 . است بندي اولویتکه مالك  شود میشناسایی 

ي مطالعاتی طرح ها کاستیبرداري و  در کنار این اطالعات، اطالعات دیگري هم در زمینه مشکالت بهره -6
ها نقش مستقیمی ایفا  بندي طرح ن اطالعات در اولویتای. ))4- 3( و )3-3(هاي  (جدول شود میگردآوري 

گیرند، توجه به این اطالعات، هم در زمینه  هایی که در اولویت قرار می نخواهد کرد، اما در میان طرح
ي مهندسی دوباره کمک کننده است، هم در زمینه تدوین شرح خدمات مطالعات ها بررسیپذیري  امکان

افزون بر این موارد، از . ، راهگشا خواهد بودشود میطرح به صورت خاص تهیه مهندسی دوباره، که براي هر 
 . هاي کشور دست یافت توان به اطالعات سودمندي در خصوص مشکالت طرح پردازش اطالعات این جداول می

هر یک از  رايي مهندسی دوباره، بها بررسیهاي کالن ملی در  به منظور فراهم آوردن امکان اعمال سیاست - 7
)، در محدوده طرح نشده تامیننیازهاي (منابع بالاستفاده و  )2-3(و  )1-3(هاي شماره  هاي جدول دیفر

 تامینها، نیاز  هایی که در حوزه تاثیر آن که با اعمال آن، طرح شود میضریبی در ستاد وزارت نیرو معین 
ر از دیدگاه راهبردهاي کالن قرار گیرد، باالت  اي با اولویت یا نیاز جدیدي وجود داشته باشد که در زمینه  نشده

 توان موارد زیر را در نظر گرفت: مثال می. نمایند ي کسب میتر بیشامتیاز 

 5:  راهبردي اهمیت ضریب نیازهاي کشاورزي 

 2: راهبردي اهمیت ضریب گردشگري نیازهاي 

 3: راهبردي اهمیت ضریب برقابی نیازهاي 

 2: راهبردي اهمیت ضریب نقل و حمل 

 4: راهبردي اهمیت ضریب شرب 

 2: راهبردي اهمیت ضریب صنعت 

 1: راهبردي اهمیت ضریب سیالب 

 1: راهبردي اهمیت ضریب موارد سایر 

ها یا منـاطق مختلـف، مقـدارهاي متفـاوتی داشـته باشـد کـه         د در استانتوان میمذکور، بسته به نیاز  گانه هشتموارد 
ضـرایب بـراي   مقـادیر ایـن    شـود  مـی توصـیه  . آن منطقـه، معـین شـده باشـد    ي راهبردي مربـوط بـه   ها سیاستبراساس 

  . دهندگان اطالعات روشن نباشد ارائه
وري ظاهري براي تعیین اولویت طرح براي  ، شاخص بهره)2-3(و  )1-3( هاي با در دست داشتن نتایج جدول نهایت در

 سطح تعیین شاخصمنجر به محاسبه  )4-3( و )3-3( شماره هاي جدول نتایج. انجام مهندسی دوباره محاسبه خواهد شد
 شـاخص  هماننـد  نیـز  شاخص این. شود می دوباره مهندسی انجامنحوه  وبراي تدوین شرح خدمات  طرح، جاري مشکالت

 جـاري  مشـکالت  و مطالعـاتی  يهـا  کاسـتی   زمینـه  در طرح توسط شده سبک امتیازهايوزنی  جمع با ظاهري، وري بهره
  . ارائه شده است 1ها در پیوست شماره  توضیحات تکمیلی و نیز نحوه تکمیل فرم. شود می محاسبه، حطر از برداري بهره
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ایـن نیازهـا ونیـز     تـامین با درنظر گرفتن مفهوم مهندسی دوباره، ایجاد نیازهاي جدید و وجود پتانسـیل هـایی بـراي    
هاي انجام مهندسی دوباره است، لـذا در   لین جذابیتنماید از او می تامیننشده قدیمی را  تامینهایی که نیازهاي  پتانسیل

صورتی که نیازهاي جدیدي مطرح باشد، بسته به نوع نیازها (هیدرولوژیکی و وابسته به منـابع آب، اقتصـادي، اجتمـاعی،    
گفت در توان  در این صورت می. یابد ي مطالعاتی ضرورت میها کاستی) انجام مطالعات تکمیلی و یا تکمیل  ...محیطی، زیست

و یا نوع نیازهاي  تامیننشده و قابل  تامینصورتیکه طرح براي انجام مهندسی دوباره انتخاب گردیده بسته به نوع نیازهاي 
  . شود می)، توصیه 3-3جدید، انجام مطالعات تکمیلی و به روز رسانی مطالعات متناسب، با توجه به جدول شماره (

 مهندسیکه هدف مطالعات  برداري، بهره دست در و شده ساخته هاي طرح در بزرگ بهبودهاي به دستیابی درخصوص
 تـامین و اهداف قابـل   تر بیش ي منابع بال استفادهبه طرحی که داراي  تر بیشامتیاز  تخصیصگفت که با  بایددوباره است، 

 ایـن  ایجاد اما ؛ر خواهند گرفتدر اولویت باالتري قرا دارند را تر بزرگ بهبودهاي پتانسیل که هایی طرح عمالاست،  تر بیش
 بهبودهـاي  ایجـاد  براي. بود خواهدبراي آن طرح  دوباره مهندسی خدمات شرح تعریف مرحله به مربوط بزرگ، بهبودهاي

تـاثیر   بایـد  کـه  فاکتورهـایی  بود؛ خواهد ضروري و الزم دارند را بهبودها این ایجاد توانایی که فاکتورهایی به توجه بزرگ،
  . 1داشته باشند ازيفرد هر طرح سدس وین شرح خدمات منحصربهمستقیم در تد

                                                   
 

شناسی مناسب از ابتداي امـر، و بـه منظـور     زینه است، شناسایی موانع تجربه شده و اتخاذ روشکه مهندسی دوباره، فعالیت و فرآیندي پره با توجه به این -1
 جلوگیري از اتالف زمان و هزینه، باید مورد توجه قرار گیرد. 
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 : اي منطقهنام طرح و نام شرکت آب 

 کننده امتیازهاي درج شده در فرم:  تاییدنام و سمت  نام و سمت تکمیل کننده فرم: 

 نیازهاي جدید در محدوده طرح - 1-3جدول 

 پاسخ وجود نیازهاي جدید در محدوده طرح ردیف
 پاسخ ارائه شده مبناي

نظر  توضیحات
 کارشناسی

گزارش 
 مقدماتی

 گزارش مصوب

           نیاز جدیدي در زمینه کشاورزي در محدوده طرح هست؟ 1

           *نیاز جدیدي در زمینه گردشگري در محدوده طرح هست؟ 2

           نیاز جدیدي در زمینه برقابی در محدوده طرح هست؟ 3

           *دیدي در زمینه حمل و نقل در محدوده طرح هست؟نیاز ج 4

           نیاز جدیدي در زمینه شرب در محدوده طرح هست؟ 5

           نیاز جدیدي در زمینه صنعت در محدوده طرح هست؟ 6

           نیاز جدیدي در زمینه کنترل سیالب در محدوده طرح هست؟ 7

           ذیه مصنوعی در محدوده طرح هست؟نیاز جدیدي در زمینه تغ 8

           نیاز جدیدي در زمینه محیط زیست در محدوده طرح هست؟* 9

           نیاز جدیدي در زمینه آبزي پروري در محدوده طرح هست؟*  10

          . آن تامینوجود سایر نیازها در محدوده طرح و بیان میزان قابلیت   11

 
 گویی: سخراهنماي پا

     
 

 0 . نیازي نیست/ نیازي تعریف نشده است
    

 
 1 . است تامیندرصد آن قابل  20نیازي هست که حدود 

    
 

 2 . است تامیندرصد آن قابل  40تا  20نیازي هست که بین 
    

 
 3 . است تامیندرصد آن قابل  60تا  40نیازي هست که بین 

    
 

 4 . است تامیندرصد آن قابل  80تا  60نیازي هست که بین 
    

 
 5. است تامیندرصد آن قابل  100تا  80نیازي هست که بین 

    
 

 . * در این موارد، یافتن روش مناسبی براي مربوط نمودن درصد تحقق، با میزان استفاده از منابع آب، الزم است

 
 . برداري از طرح درخواست خواهد شد با از معاونت بهرهالزم به یادآوري است مدارك و مستندات مربوط به هر پاسخ متعاق

       

 
 برداري از طرح:  نام و امضاي مدیر بهره

     

 . بوده، مدارك و اطالعات مثبته در این سازمان موجود و حسب درخواست ارائه خواهد شد تاییدمفاد فرم فوق مورد  

       

 
 بردار:  اه بهرهنام و امضاي باالترین مقام اجرایی دستگ
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 اي:  نام طرح و نام شرکت آب منطقه
 نام و سمت تایید کننده امتیازهاي درج شده در فرم:                                                نام و سمت تکمیل کننده فرم: 

 آخرین اهداف مصوب طرح تامینمیزان  - 2-3جدول 

 خپاس اهداف اولیه طرح تامین ردیف
 مبناي پاسخ ارائه شده

 توضیحات
 گزارش مصوب گزارش مقدماتی نظر کارشناسی

           ؟شوند می تامینآخرین اهداف مصوب در زمینه کشاورزي تا چه حد  1
           *؟شوند می تامینآخرین اهداف مصوب در زمینه گردشگري تا چه حد   2
           ؟شوند می تامینچه حد آخرین اهداف مصوب در زمینه برقابی تا  3
           *؟شوند می تامینآخرین اهداف مصوب در زمینه حمل و نقل تا چه حد  4
           ؟شوند می تامینآخرین اهداف مصوب در زمینه شرب تا چه حد  5
           ؟شوند می تامینآخرین اهداف مصوب در زمینه صنعت تا چه حد  6
           ؟شوند می تامینصوب در زمینه کنترل سیالب تا چه حد آخرین اهداف م 7
           ؟شوند می تامینآخرین اهداف مصوب در زمینه تغذیه مصنوعی تا چه حد  8
           آخرین اهداف مصوب در زمینه محیط زیست در محدوده طرح هست؟* 9
           ؟ *شود می مینتاآخرین اهداف مصوب در زمینه آبزي پروري تا چه حد   10
           ؟شود می تامینآخرین اهداف مصوب در زمینه سایر نیازهاي طرح تا چه حد   11

 
 :گویی پاسخراهنماي 

    

 
 0 . / هدفی در این زمینه تعریف نشده است شود می تامینتمام اهداف 

   

 
 1 . شود می تامیندرصد از اهداف  80بیش از 

   

 
  2 . شود می تامینرصد از اهداف د80تا 60

   

 
 3 . شود می تامیندرصد از اهداف  60تا 40

   

 
 4 . شود می تامیندرصد از اهداف  40تا  20

   

 
 5 . شود می تامیندرصد از اهداف  20از  تر کم

   
 

 . منابع آب، الزم است مربوط نمودن درصد تحقق، با میزان استفاده از راي* در این موارد، یافتن روش مناسبی ب

 . برداري از طرح درخواست خواهد شد الزم به یادآوري است مدارك و مستندات مربوط به هر پاسخ متعاقبا از معاونت بهره

 برداري از طرح:  نام و امضاي مدیر بهره

  . جود و حسب درخواست ارائه خواهد شدبوده، مدارك و اطالعات مثبته در این سازمان مو تاییدمفاد فرم فوق مورد 

 بردار:  نام و امضاي باالترین مقام اجرایی دستگاه بهره 
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 اي:  نام طرح و نام شرکت آب منطقه
 کننده امتیازهاي درج شده در فرم:  تاییدنام و سمت  نام و سمت تکمیل کننده فرم: 

 ي مطالعاتیها کاستی - 3- 3جدول 

 بردار توضیحات بهره پاسخ ي مطالعاتیها تیکاس ردیف

     به هنگام بودن مطالعات رفتارنگاري و بهبود تجهیزات رفتارنگاري 1
     به هنگام بودن مطالعات هیدرولوژي  2
     به هنگام بودن مطالعات مدیریت منابع آب 3
     به هنگام بودن مطالعات کشاورزي 4
     قتصاديي اها بررسیبه هنگام بودن  5
     به هنگام بودن مطالعات اجتماعی 6
     ي مهندسی ارزشها بررسیوجود نتایج  7
     محیطی به هنگام بودن مطالعات زیست 8
     به هنگام بودن کنترل پایداري سد 9
     خیزي به هنگام بودن مطالعات لرزه  10
     ي ریاضیها مدلبرداري و یا  ي بهرهها دستورالعملبه هنگام بودن   11
     به هنگام بودن هیدروگرافی مخزن 12
     به هنگام بودن مطالعات میکروژئودزي   13
     به هنگام بودن مطالعات کیفی مخزن 14
     به هنگام بودن مطالعات مربوط به مرمت، بازسازي و نگهداري از تجهیزات* 15
     ي هیدرومکانیکی و برقیها یستمسبه هنگام بودن مطالعات تهیه طرح بهبود  16
     بخشی عالجهاي  به هنگام بودن مطالعات طرح 17
      به هنگام بودن سایرمطالعات 18
 . شود میهاي مربوط به بازرسی دوره تجهیزات، مشخص  لیست لزوم انجام این مطالعات، با استناد به چک *

 گویی: راهنماي پاسخ
 0 . گذرد از یکسال از انجام آن می تر کمازه سد، پس از اتمام دوره ساخت س 

 1 . گذرد پس از اتمام دوره ساخت سازه سد، بیش از یک سال از انجام آن می
 2 . گذرد پس از اتمام دوره ساخت سازه سد، بیش از دو سال از انجام آن می

 3 . پس از اتمام دوره ساخت سازه سد، چند نوبت نامنظم انجام شده است
 4. صورت قضاوت کارشناسی انجام شده است صورت ناقص و موردي به از اتمام دوره ساخت سازه سد، به پس

 5 . پس از گذشت سه سال از اتمام دوره ساخت سازه سد، انجام نشده است
 . خواهد شدبرداري از طرح درخواست  الزم به یادآوري است مدارك و مستندات مربوط به هر پاسخ متعاقبا از معاونت بهره

   
 برداري از طرح:  نام و امضاي مدیر بهره

 . بوده، مدارك و اطالعات مثبته در این سازمان موجود و حسب درخواست ارائه خواهد شد تاییدمفاد فرم فوق مورد 

 بردار:  نام و امضاي باالترین مقام اجرایی دستگاه بهره
  



 هاي سدسازي طرح ریق انجام مهندسی دوبارهوري از ط راهنماي بهبود بهره     22/08/95  60

 

  

 : اي منطقهنام طرح و نام شرکت آب 
 کننده امتیازهاي درج شده در فرم:  تاییدنام و سمت  نام و سمت تکمیل کننده فرم: 

 مشکالت جاري طرح - 4-3جدول 

 ردیف
سد و  -برداري/ نگهداري/ رفتارسنجی  مسایل و مشکالت بهره

 وابسته تاسیسات
 پاسخ

 مبناي پاسخ ارائه شده
توضیحات 

نظر  بردار بهره
 کارشناسی

زارش گ گزارش مقدماتی
 و بازدید میدانی مصوب

           بردار مشکل در سازمان بهره 1
           برداري در شرایط عادي ي بهرهها دستورالعملمشکل در   2
           ) ...برداري در شرایط خاص (زلزله، سیل، ي بهرهها دستورالعملمشکل در  3
           ي مخابراتی و ارتباطیها سیستممشکل در  4

           ي رفتارسنجی و ابزار دقیقها سیستممشکل در  5

           مشکل در سامانه تخلیه کننده تحتانی 6

           مشکل در سامانه آبگیري 7

           مشکل در سامانه تخلیه سیالب 8

           هاي نامتعارف در تاج   وجود نشست 9

           انتقال سرریز یا سازه کانال وجود ترك در دیواره، جام  10

           هاي نامتعارف در بدنه   وجود نشست  11

           دست سدهاي خاکی وجود نشت کدر در پایین 12

           دست متمرکز در پایین  مشاهدة زه  13
           ي جانبی در تاجها حرکتمشاهدة  14
           کفایت ارتفاع آزاد اولیه 15
           وضعیت تجهیزات رفتارنگاري 16
           مشاهدة حفره در کف مخزن 17
           هاي دسترسی دهی راه سالمت و سرویس 18
           وجود نخاله و لجن در مسیر تندآب 19
           وجود نشت از جداره تونل آبگیر یا از ناحیه انسداد  20
           وضچه آرامش و استغراقترك یا آسیب در ح 21
           مشکل در مانور تجهیزات شیرخانه 22
           ) Surge Tankمشکل در تجهیزات فشارشکن ( 23
           دفع زباله در باالدست مخزن و مشکالت ایجاد شده ناشی از آن 24

           هاي دامپروري و مشکالت ایجاد شده ناشی از آن فعالیت 25
           محیطی و مشکالت ایجاد شده ناشی از آن مسایل زیست 26
           تغییر مکان، رانش و زمین لغزش در مخزن  27
           مشکالت کیفیت آب مخزن   28
           مشکل در آبگیر نیروگاه و مجاري وابسته  29
           مشکل در تجهیزات نیروگاهی  30
           وابسته تاسیساتپست برق و  مشکل در  31

ها، شیرها،  نیاز به سندبالست و مشکالت ناشی از رنگ آمیزي (دریچه 32
           . ها و آشغالگیرها) استاپالگ

           ها مشکل در پمپ 33
           ها و شیرها ي نیرو محرکه دریچهها سیستممشکل در  34
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 : اي قهمنطنام طرح و نام شرکت آب 
 کننده امتیازهاي درج شده در فرم:  تاییدنام و سمت  نام و سمت تکمیل کننده فرم: 

 مشکالت جاري طرح -4- 3جدول ادامه 

 ردیف
سد و  -برداري/ نگهداري/ رفتارسنجی  مسایل و مشکالت بهره

 وابسته تاسیسات
 پاسخ

 مبناي پاسخ ارائه شده
توضیحات 

 بردار بهره
نظر 

 کارشناسی
گزارش  گزارش مقدماتی

 و بازدید میدانی مصوب

           هاي آببند ستیکمشکل در ال 35
           مشکل در تجهیزات هیدرومکانیکال و برقی 36
           ) ...مشکل در سیستم روشنایی (سد، گالري، محوطه و  37
           ها مشکل در باطري  38
           گیري جریان آب مشکل در ادوات اندازه 39
           ) ...مشکالت مربوط به بتن و ترمیم بتن (سرریز، گالري و  40
           علف چینی و تخلیه اجسام شناور 41
           دست مخزن مشکالت مربوط به عدم ساماندهی رودخانه در باالدست و پایین 42
           هاي مختلف طرح بندي در موقعیت مشکالت مربوط به گابیون 43
           هاي سقفی مشکالت مربوط به جرثقیل 44
           مشکالت مربوط به سیستم اطفاي حریق 45
           هاي اداري در طرح مشکالت مربوط به ساختمان  46
           مشکالت ریپ رپ  47
           تکمیل اجزاي طرح 48

       
 :)4-3(ی به جدول شماره گوی راهنماي پاسخ

 (بیانگر وجود مشکل جدي) 5(صفر) (بیانگر نبود مشکل) تا  0  
هاي پیشنهادي به انتهـاي جـدول اضـافه و بـا همـان منطـق،        عنوان ردیف توانند به می )4-3(تذکر: مشکالت درج نشده در جدول شماره 

 . امتیازدهی شوند

 ها اشاره نشده است بیان مشکالتی که احیانا در جدول فوق به آن
49              
50              
51              
...  .              

  . برداري از طرح درخواست خواهد شد الزم به یادآوري است مدارك و مستندات مربوط به هر پاسخ متعاقبا از معاونت بهره

 برداري از طرح:  نام و امضاي مدیر بهره
 . بوده، مدارك و اطالعات مثبته در این سازمان موجود و حسب درخواست ارائه خواهد شد تاییدورد مفاد فرم فوق م     

       
 بردار:  نام و امضاي باالترین مقام اجرایی دستگاه بهره
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  بندي اولویتند رایف انجام روال -3-5

  به شرح زیر خالصه نمود:  توان میرا  بندي اولویتند رایف
 سازمانی، درون جلسات گردهمایی، همایش،(برگزاري  مرتبط هاي ارگان و ادارات به بارهدو مهندسی معرفی - 1

در این معرفی، مفاهیم . و هر روش دیگر که مفاهیم مهندسی دوباره به درستی منتقل گردد) نگاري نامه
ن طرح به ور نمود هاي آزاد در جهت بهره ي سدسازي و نیز وجود پتانسیلها طرحور بودن  وري، بهره بهره

مهندسی «فراخوان عمومی با عنوان سراسري با  همایش توان میدر صورت نیاز . مخاطبین منتقل خواهد شد
نامه این روش  مخاطبین با مفاهیم بنیادین و شیوهنمود تا  برگزار »هاي سدسازي وري در طرح دوباره و بهره

 . آشنا شوند

ور بودن/  سازمانی، در خصوص بهره ي درونها بررسیانجام  رايبردار ب هاي بهره از هریک از ارگان درخواست - 2
 د با تدوین گزارشی کوتاه از: توان میاین کار . با در نظر گرفتن مفاهیم مهندسی دوباره نبودن طرح

 . که منجر به احداث سد شد نیازهایی -2-1

 . موجود نیازهاي -2-1

 زیر را مدنظر قرار خواهد داد:  يهابردار محور ، گروه بهرهها بررسیدر این . انجام پذیرد

 طرح محدوده در جدید نیازهاي  
 طرح ي هیا منابع بال استفاده در محدود طرح اولیه اهداف تامین میزان 

 طرح مطالعاتی يها کاستی 

 طرح جاري مشکالت و مسایل 

 - وزارت نیروبردار درخواست انجام مهندسی دوباره را به  وري مناسب، گروه بهره صورت مشاهده عدم بهره در - 3
وري نیز باید ارائه شده باشد؛ دالیلی که  در این درخواست دالیل عدم بهره. نماید ستاد مرتبط، ارسال می

اختالطی  ) ...بخشی، بازطراحی و  منطبق با مفاهیم مهندسی دوباره باشد و با سایر مطالعات (مثال عالج
 . نداشته باشد

بردار  همین مجموعه) به گروه بهره 4تا  1 هاي (مجموعه جدول ارائه شده در روش منتخب نامه پرسش ارسال - 4
  . بررسی وضعیت طرح، توسط ستاد مرتبط در وزارت نیرو رايب

 پوشش منظور به مذکور نامه پرسش به بندهایی نمودن اضافه احیانا و بردار بهره  گروه توسط جداول تکمیل - 5
 است طرح آن به منحصر که خاص، احتمالی مشکالت خصوص در. وري بهره در اثرگذار يها گزینه کلیه دادن

هنگام تکمیل  در. خواهد نمود نظر اظهار برداري بهرهگروه  ،شود می تلقی مناسب وري بهره رايب مانعی و
 . ، الزم است مرجع هرپاسخ، ذکر گرددنامه پرسشنمودن 

 . تکمیل شده به ستاد مرتبط در وزارت نیرو نامه پرسش ارسال - 6
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ي نیازمند مهندسی دوباره و اضافه نمودن اطالعات هر طرح (که از ها طرحطالعات بانک ا تشکیل - 7
این بانک اطالعات در محل ستاد مرتبط در وزارت نیرو . ) در این بانک اطالعاتآید میدست  ها به نامه پرسش

 . تشکیل خواهد شد

ي موجود در ها سیاستگرفتن  برداران و نیز درنظر به مراجع پاسخ بهره 1اوزان تخصیص و ها سیاست تدوین - 8
این مرحله از کار با تشکیل جلسات . ي خاص در محل ستاد مرتبط در وزارت نیروها طرحخصوص 

 . سازمانی در محل وزارت نیرو انجام پذیر است درون

ي نیازمند مهندسی دوباره ها طرح اطالعات بانک داشتن دردست با ها طرح سایر با مقایسه در طرح بندي رتبه - 9
(فاز گردآوري اطالعات، . ي راهبردي کالنها سیاست گرفتن درنظر نیز و ها طرح امتیازهاي محاسبهبا 

د با استفاده از یک نرم افزار در محیط وب، به سهولت و سرعت به توان می بندي اولویتپردازش داده ها، و 
 . انجام شود) تر بیشمراتب 

ي جاري انجام ها سیاستاند، انتخاب نهایی بر اساس  یی که امتیازهاي مساوي اخذ نمودهها طرح درخصوص -10
حاصل جمع امتیازهاي  -باالتر ظاهري وري بهره(شاخص  باالتر امتیاز با يها طرح انتخاب در. خواهد شد

از شاخص مشکالت جاري طرح  توان می) نامه پرسش 2و  1شماره  هاي کسب شده توسط هر طرح در جدول
 . استفاده نمود

  . هر طرح برداري بهرهي نیازمند مهندسی دوباره به اداره ها طرحرتبه  اعالم -11
یی که اولویت باالتري کسب ها طرحایجاد تغییرات بزرگ و قابل توجه در طرح یا  رايب خدمات شرح تهیه -12

با  ، شود میین مرحله مطالعات مهندسی دوباره و مرحله پایانی آن محسوب تر مهماین مرحله، که . اند نموده
ات متعدد (با حضور نمایندگانی از طرح) و اعمال نظرات کارشناسی کارشناسان مرتبط با پروژه تشکیل جلس

نشده اولیه و  تامیناهداف  تامیننتیجه این مرحله تهیه شرح خدماتی است که در راستاي . انجام خواهد شد
ه توانایی ایجاد این ایجاد بهبودهاي بزرگ، توجه به فاکتورهایی ک رايب. باشد میوري طرح  افزایش بهره

مستقیم در تدوین شرح خدمات  تاثیر بایدبهبودها را دارند الزم و ضروري خواهد بود؛ فاکتورهایی که 
(شاخص مشکالت جاري  نامه پرسش 4و  3شماره  هاي جدول. فرد هر طرح سدسازي داشته باشند منحصربه

 . مفید خواهند بوداستخراج این فاکتورها  رايطرح) ب

                                                   
 

شود و با اعمال  تبیین میهاي نظر کارشناسی، گزارش مقدماتی/داخلی، گزارش فنی مصوب،  براي امتیازدهی، مبناي امتیازهاي داده شده به یکی از صورت -1
هاي موجـود در خصـوص    یابد. سیاست تري اختصاص می تري داشته باشند، وزن بزرگ شود؛ به اطالعاتی که مبناي مناسب دهی می ضریبی، این امتیازها وزن

 هاي خاص با اعمال ضریب اهمیت راهبردي، در هرطرح اعمال خواهد شد. طرح
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شرح خدمات انجام که است  تاکیدالزم به . هرطرح رايانجام شرح خدمات تصویب شده ب رايبار ارجاع ک -13
 رايب ها طرح بندي اولویت نامه شیوه 2در پیوست شماره ( هر طرح منحصر به فرد است رايمهندسی دوباره ب

 . ، به تفصیل ارائه شده است)انجام مهندسی دوباره

  بندي جمع -3-6

  رسد:   نظر می جلب توجه به موارد زیر الزم به گزارش، مفادتوجه به  با
 يهـا  سیاسـت  اصـالح  یـا  جدیـد  بـرداري  بهـره  يهـا  طـرح  ارائـه  لـزوم  دوبـاره،  مهندسی در تعریف، به توجه با 

در این راستا، نیل به هدف یا اهداف جدید نیازمند صرف هزینه و انرژي است کـه  . گردد مطرح می ،برداري بهره
 . نماید می نزدیک تر بیشوري  بهرهبا  یطرح را به سمت طرح

 آیـد  وجـود  بـه  دوبـاره  مهندسـی  مفهـوم  از مشترکی درك است الزم دوباره، مهندسی انجام شناسی روش ارائه براي .
ایـن   ي مجموعـه  گرفـت؛  قـرار  بررسـی  و مطالعـه  مـورد  دوبـاره،  مهندسـی  از اي پیشینه و فنی ادبیات منظور، بدین

کـه   شـود  مـی متعـددي یافـت    هـاي  نمونـه مـذکور،  هاي  بخش در. ارائه شده است مهاي اول و دو بخش در ها بررسی
گـاه بـازنگري   . نگارندگان، مهندسی دوباره نامیـده شـده اسـت    ي هخدمات مهندسی ارائه شده به طرحی، بنابه سلیق

رح، مبانی زمان طراحی، گاه رفع مشکالت موجـود در طـرح، و گـاه اصـالح فرضـیات عملکـردي مـورد انتظـار از طـ         
 بخشـی  عالجبعضا نیز دیده شده که به خدمات مهندسی مشخصی مانند بازنگري، . مهندسی دوباره نامیده شده است

مانع از نگـرش واحـد بـه موضـوع      سالیق، در پراکندگییا مهندسی ارزش، مهندسی دوباره اطالق شده است که این 
  .  ندسی باید مورد توجه قرار گیردخواهد بود؛ لذا، اختالف میان مهندسی دوباره و سایر خدمات مه

 صـورت  يهـا  بررسـی . شـد  احسـاس  دوباره مهندسی از مانع و جامع تعریفی ارائه به نیاز تر، دقیق بررسی رايب 
تعریفـی جـامع و مـانع از     عنـوان  بهبه شرح زیر  تعریف ارائه به منجر طرح، این در شده انجام مطالعات و گرفته

  ه است: مهندسی دوباره (تعریف مصوب) شد
و طراحی مبتنی بر این بازاندیشـی،   برداري بهرهي مهندسی ساخته شده و دردست ها طرحبازاندیشی بنیادین «
وري طرح، با کنترل مجـدد ایمنـی،    ی و بهرهرایخصوص از دیدگاه کا منظور دستیابی به بهبودهاي اساسی، به به

هـا، کیفیـت،    جدید یا تغییـر در اهـداف، هزینـه    يها سیاستهایی مانند  براساس معیارهاي به هنگام در زمینه
دستاوردها به خصوص در ارتبـاط   رايپذیري اج خدمات، سرعت، ایمنی و ریسک، و با توجه به مالحظات امکان

  . »اي با اجزاي سازه
 تـوان  می مهندسی خدمات سایر از استفاده با یا است دوباره مهندسی انجام نیازمند طرح که این صیتشخ رايب 

با استفاده از این روند نمـا،  . شده است ارائه )1-3( شماره شکل در نمایی روند نمودار نمود، اعمال را حاتیاصال
ي انجـام  هـا  گـام ین تـر  مهـم ایـن مرحلـه از   . یی که نیاز به مهندسی دوباره دارند مشخص خواهند شـد ها طرح

ملکـردي از جملـه مـواردي اسـت کـه      تکمیل اطالعات پایه و رفع مشکالت ع. باشد می ها طرحمهندسی دوباره 
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 توسـط  طرحـی  است ممکن طیرایش در. گیرد قرار مدنظر باید دوبارهمهندسی  انجام روندقبل از ورود طرح به 
آن  رفـع  طـرح،  در جـدي  مشـکالت  وجود علیرغم که شود معرفی دوباره مهندسی يها بررسی رايب آن متولی

ـ     وحالتی در چنین . نباشد دوباره مهندسی موضوعمشکالت،   رايدرصورت در اولویت قـرار گـرفتن آن طـرح ب
ي مهندسـی  هـا  بررسـی به رفع آن نواقص، در حین یا پس از تغییـرات برگرفتـه از    بایدانجام مهندسی دوباره، 

  .  دوباره در شرح خدمات کلی مطالعات، جدا توجه شود
 بایـد  نهایـت  در. گرفت قرار بررسی مورد بندي اولویت و انتخاب مختلف يها روش نوشتار، اینسوم از  بخش در 

 در کـه  ،و اعمال برخی اصالحات در آن بولین منطق درجمع آثار دهی ساده و روش  ي وزنها روشگفت تلفیق 
بهتـرین روش   عنـوان  بـه شـده اسـت    گـذاري  نـام  »اصالح شده مرجع ییگو پاسخجدول « روش رو پیش نوشتار

روش مـذکور کـه روش   . شـد  برگزیـده  دوبـاره،  مهندسی نجاما رايب سدسازي يها طرح بندي اولویتانتخاب و 
و  کـاربردي رویکـردي   بـودن،  مختصـر کـه در عـین    اسـت  اي نامه پرسش رايدامنتخب نیز نامیده شده است، 

 بـرداري  بهرهو موانع  مسایلیی در خصوص ها پرسشآوري اطالعات غیرضروري،  دور از جمع بینانه دارد و به واقع
انجـام مهندسـی دوبـاره     رايب ها طرح بندي اولویت ها آن به ییگو پاسخ بایی که ها پرسش؛ سازد بهینه مطرح می

 .  شود میمیسر 

 ی کـه در سـتاد   های ، با در دست داشتن جدولها طرحو حاکمیتی در انتخاب  راهبردي کالن نظرات اعمال رايب
یـک از معیارهـاي مبنـاي انتخـاب،     مربوط به هر وزن، شود میمرتبط به مهندسی دوباره در وزارت نیرو تدوین 

فرض، وزن تمام موارد با هـم یکسـان و برابـر بـا واحـد       در روش منتخب، در حالت پیش. قابل تغییر خواهد بود
  . آوري آن اطالعات (مبناي پاسخ ارائه شده) با یکدیگر متفاوت باشد است؛ مگر زمانی که مبناي جمع

 اسـت،   تـر  بـیش  تـامین و اهداف قابل  تر بیشنشده  تامیناهداف  رايبه طرحی که دا تر بیشامتیاز  تخصیص با
 بـا  پتانسـیل  ایـن . گیرنـد  می قرار باالتري هاي اولویت در ،یی که پتانسیل بهبودهاي بزرگ را دارندها طرحعمال 

 . خواهد شد تعیینتعیین اولویت طرح)  رايظاهري (ب وري بهره شاخص

 باید گفت ایجاد بهبودهاي برداري بهرهي ساخته شده و در دست ها طرحدستیابی به بهبودهاي بزرگ در  رايب ،
ـ نیز اشاره شد که  تر پیش. بزرگ، مربوط به مرحله تعریف شرح خدمات مهندسی دوباره خواهد بود ایجـاد   رايب

و ایـن   اسـت بهبودهاي بزرگ، توجه به فاکتورهایی که توانـایی ایجـاد ایـن بهبودهـا را دارنـد الزم و ضـروري       
فاکتورهـایی  . سدسازي داشته باشندهر طرح  فرد منحصربه خدمات شرح تدوین در مستقیم تاثیر باید افاکتوره

و نیز استفاده از  »طرح جاري مشکالت سطح تعیین«که توانایی ایجاد بهبودهاي بزرگ را دارند توسط شاخص 
 . شوند می شخصنوشتار، مهمین  )4-3(و  )3-3(شماره  هاي هاي ارائه شده در جدول پاسخ

 ایـن  . فرد است هرطرح منحصر به رايانجام مهندسی دوباره ب رايتدوین شده ب خدمات شرحدر نظر داشت  باید
سدسازي  پروژه هر رايب ها، پروژه خاص طرایش نیز و مناسب وري بهره عدم دلیل گرفتن درنظر باشرح خدمات 

  .  شود میتعیین 
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  جـاري  وري و مشـکالت   هـاي اطالعـات بهـره    مل تکمیل فرمدستورالع«به ترتیب  2و  1 هاي شماره پیوستدر
و  5، 4، 3 هـاي  پیوست. ارائه شده است» انجام مهندسی دوباره رايب ها طرح بندي اولویت نامه شیوه«و  »ها طرح

چنـد شاخصـه،    گیـري  تصـمیم ي هـا  روش کلیـات  ،گیـري  تصـمیم  مختلـف  يهـا  روش شناخت بهترتیب  به 6
ـ  بنـدي  اولویـت  رايب ها طرح اطالعات گردآوري فهرستگانو  تصمیم يمتغیرها بندي بازه يها روش انجـام   رايب

یی هـا  روش) مربوط به 6و  5هاي  ها (مجموعه پیوست برخی از این پیوست. شده است پرداخته دوباره مهندسی
به واژگـان تخصصـی کـه مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم در ایـن         7در پیوست شماره . باشد میغیر از روش منتخب 

 .استفاده شده، پرداخته شده است ها آنریه از نش
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   به لحاظ نیاز/عدم نیاز به مهندسی دوباره ها طرح شناخت نماي روند - 1 - 3 شکل

ها و  معرفی مهندسی دوباره به ادارات، ارگان
 هاي مرتبط با موضوع شرکت

اي  آوري اطالعات شناسنامه جمع
ها براي انجام مهندسی دوباره و  طرح

تکمیل بانک اطالعات یکارچه از 
 هاي سدسازي و برقابی طرح

  هاي بندي به کالس ها و طبقه شناسایی اولیه طرح
  ملی -
  محلی -
 اي منطقه -

ها داراي مشکالتی هستند  آیا طرح
برداري مطلوب و  که مانع از بهره

 بینی شده شود؟ پیش

هایی که  شناسایی و استخراج طرح
اي و یا  داراي مشکالت سازه

 برداري هستند بهره

  هاي زیر: بندي مشکالت به گروه طبقه
  سازه بدنه سد -
  پی -
  گاه) جناحین (تکیه -
  هاي مشرف به مخزن یشیروان -
  کیفیت آب مخزن -
  هاي مرتبط اعم از تندآب و مجراي انتقال سرریز و سامانه -
  کننده، آبگیرها، شیرخانه و کلیه تجهیزات وابسته  تخلیه -
  تجهیزات برقابی و توربین، ژنراتور و تجهیزات وابسته -
  پنستاك و آبگیر نیروگاه -
  شناسی کف مخزن زمین -
  آورد رسوب -
قادر به  حکه طر طوري ها (به تغییرات و نیازها و حقابه -

  گویی در مقابل نیازها نباشد) پاسخ
  به وجود آمدن نیازهاي جدید -
  هاي غیرطبیعی تغییر شکل -
  افزایش غیرطبیعی نشت و مشاهده نشت متمرکز و کدر -
هاي  تهالك انرژي (نظیر حوضچههاي اس آسیب در سازه -

 راق و آرامش)استغ

ا مشکالت موجود مانع از آی
برداري مطلوب و یا تامین  بهره

 شود؟ نیازهاي جدید می

رفع مشکالت با امکانات پیمانکاري و 
یا برگزاري مناقصات مربوطه با توجه 

 به تخصیص بودجه

هاي جدید از سد  آیا استفاده
 در نظر گرفته شده است؟

سازي مطالعات با  هنگام به
م توجه به اهداف جدید انجا

 شده است؟

با توجه به نتیجه مطالعات و 
سازي، پروژه قادر به تامین  هنگام به

 نیازهاي جدید هست؟

انجام مطالعات 
هنگام با توجه  به

 به اهداف جدید

برداري و تامین نیازهاي  براي بهره
اي یا  جدید مشکالت سازه

 برداري وجود دارد؟ بهره

  آیا انجام اقدامات اصالحی
تواند  تعمیر، تعویض و ... مینظیر تزریق، 

برداري  مشکل را برطرف نماید تا به بهره
  مطلوب یا تامین

 نیازهاي جدید رسید؟

 انجام مهندسی دوباره

 شروع فرایند مهندسی دوباره

رفع مشکالت و انجام اقدامات 
 بخشی و بازسازي اصالحی، عالج

 پایان پایان

 اقدامی نیاز نیست

 پایان

روزرسانی نیازها و  آیا امکان به
ها با توجه به منابع  تعدیل آن

 موجود وجود دارد؟

روزرسانی نیازها و  به
ها با توجه به  تعدیل آن

 منابع موجود

 پایان اقدامی نیاز نیست

 بله

 خیر

 بله

 خیر

 بله

 بله

 بله

 بله

 خیر

 بله

 خیر

 خیر

 خیر



 

 1پیوست 4

هاي اطالعات  دستورالعمل تکمیل فرم
  ها وري و مشکالت جاري طرح بهره
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وست  رم -1پی لعمل تکمیل ف ا ور ره دست ه ب اطالعات  رح هاي   ها وري و مشکالت جاري ط

  آشنایی با مهندسی دوباره -1-1. پ

  تعریف مصوب مهندسی دوباره

  

  ها بررسیمتمایز نمودن مهندسی دوباره از سایر 
  

مهندسی دوباره
چه هست، چه نیست

مهندسی دوباره
چه نیست؟

مهندسی دوباره
چه هست؟

عالج بخشی نیست •
بازنگري نیست •
تکمیل اطالعات نیست •
مهندسی ارزش نیست •
طراحی نیست •

در پی تغییرات بزرگ است •
پاسخگوي نیازهاي جدید است •
به امکان پذیري توجه میکند •
هیچ عاملی محدودش نمیکند •
هزینه بر است •

  

برداري و طراحی  ساخته شده و دردست بهره هاي مهندسی بازاندیشی بنیادین طرح«
خصوص از دیدگاه  منظور دستیابی به بهبودهاي اساسی، به مبتنی بر این بازاندیشی، به

وري طرح، با کنترل مجدد ایمنی، براساس معیارهاي به هنگام در  کارآیی و بهره
خدمات،  ها، کیفیت، هاي جدید یا تغییر در اهداف، هزینه هایی مانند سیاست زمینه

پذیري اجراي دستاوردها به خصوص  سرعت، ایمنی و ریسک، و با توجه به مالحظات امکان
 ».اي در ارتباط با اجزاي سازه
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  آنوري و وجود پتانسیل ارتقاي  روند نماي ارزیابی بهره -2-1. پ

  و وجود پتانسیل ارتقاي آن وري ارزیابی بهره

  

  توجه!

  

هـا (تکمیـل جـدول     طرحوري و مشکالت جاري  هاي اطالعات بهره دستورالعمل تکمیل فرم -3-1. پ
  ))1-1. شماره (پ

 طرح) محدوده در جدید (نیازهاي )1-1. شماره (پ دستورالعمل تکمیل جدول -1-3-1. پ

شرح زیر ضروري است (جدول مذکور در ادامـه آورده   )، توجه به مواردي به1-1. براي تکمیل نمودن جدول شماره (پ
  .  شده است)
  ي اخیر نیاز جدیدي در زمینه کشاورزي در محدوده طرح ایجاد شده باشد (مثال وسـعت  ها سالفرض کنید در

ي تمام یا بخشی از نیـاز  گو پاسخد توان میآب موجود  صورت منطقی، منابع شده باشد)؛ به تر بیشاراضی توسعه 

 عمالاست،  تر مین بیشاتر و اهداف قابل ت بیش ي همنابع بال استفادداراي طرحی که 
دسی دوباره، براي انجام مهن ، لذادارد را تر بزرگ بهبودهاي تانسیلی است که پطرح

 در اولویت باالتري قرار خواهد گرفت.
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از نیازهـاي   یـک  هـیچ یی بـه  گو پاسختوان   هاي موجود، با توجه به محدودیت که اینایجاد شده جدید باشد و یا 
ـ   . جدید را نداشته باشـد  ، متصـدي  )1-1. (پتکمیـل ردیـف نخسـت از جـدول شـماره       رايدر ایـن صـورت ب

ـ   بردار) طرح، با برر (بهره نیـاز ایجـاد شـده     تـامین  رايسی منابع موجود و درنظر گرفتن حجم آب مـورد نیـاز ب
 20نشان دهـد کـه تنهـا حـدود      ها بررسیحال اگر . کند باشد را بیان می تامینجدید، درصدي از نیاز که قابل 

ائـه شـده   یی کـه در ذیـل هـر جـدول ار    گو پاسخباشد، با توجه به راهنماي  تامیندرصد از نیازهاي جدید قابل 
خواهد گرفت؛ اگر منابع موجـود   1است، این ردیف از جدول (ستون پاسخ از ردیف نظیر نیاز کشاورزي) امتیاز 

ستون پاسخ در نظر گرفته خواهد شـد   رايب 2درصد از نیاز جدید ایجاد شده باشد، امتیاز  40تا  20ي گو پاسخ
درصـد   80تا  60کننده  تامین، منابع 3باشد امتیاز  تامیندرصد از نیازها قابل  60تا  40صورت اگر  و به همین

باشـند،   تـامین درصد نیازهاي جدید در زمینه کشاورزي قابل  80و در صورتیکه بیش از  4نیازها باشند امتیاز 
 .  این ردیف درنظر گرفته خواهد شد رايب 5امتیاز 

 نمایـد؛ اگـر    را شناسـایی مـی   تـامین ابل چه روشی درصد نیازهاي ق بردار، به  نکته قابل توجه این است که بهره
سـتون  بـردار باشـد،    تنها بر اساس اطالعات شخصی و دانش کارشناسی شخص بهـره  تامینشناسایی نیاز قابل 

مسـتند بـه   اگر ایـن شناسـایی   . ) خواهد خوردxدر ردیف مربوطه عالمت ضربدر (» نظر کارشناسی«مربوط به 
) خواهد خـورد و  xعالمت ضربدر ( ،»گزارش مقدماتی«ون مربوط به سازمانی) باشد، ست  (درون 1گزارش داخلی

ي ذیربط در ستاد وزارت نیرو تصویب شـده   شناسایی، مستند به گزارشی مصوب باشد و در کمیته که درصورتی
صورت الکترونیکـی و   ها به فرم که درصورتیقرار خواهد گرفت ( »گزارش مصوب«باشد، عالمت ضربدر در ستون 

؛ بـه عبـارت دیگـر    شود میاستفاده  1، به جاي عالمت ضربدر از عدد شوند میتکمیل  Excelافزار  رمدر محیط ن
نیازهـاي جدیـد    تـامین رو، شناسـایی درصـد    در مثـال پـیش  . تایـپ خواهـد شـد)    1در سلول مورد نظر، عدد 

هاي جـدول   و ستون ها روال مذکور در تمام ردیف. باشد میکشاورزي، بر پایه گزارش داخلی (گزارش مقدماتی) 
صـورت مصـور، بـه شـکل      در خصوص تکمیل نمودن این جدول بـه . درنظر گرفته خواهد شد )1-1. (پشماره 
 .  مراجعه شود )1-1. (پشماره 

  
  
 

                                                   
 

اي توسط مرجـع خـارجی (مـثال     برداري و توسط کارشناسان مربوطه تهیه شده باشد و مصوبه ست که توسط اداره بهرهمنظور از گزارش داخلی، گزارشی ا -1
بردار (مثال ستاد مـرتبط در وزارت   ستاد مرتبط در وزارت نیرو) نداشته باشد. مقصود از گزارش مصوب نیز گزارشی است که توسط مرجعی باالتر از گروه بهره

  قرار گرفته و تصویب شده است. نیرو) مورد بررسی
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 اي:  نام طرح و نام شرکت آب منطقه

 کننده امتیازهاي درج شده در فرم:  تاییدنام و سمت  نام و سمت تکمیل کننده فرم: 

 نیازهاي جدید در محدوده طرح - 1- 1. جدول پ

 پاسخ وجود نیازهاي جدید در محدوده طرح ردیف
 مبناي پاسخ ارائه شده

ضریب اهمیت 
 راهبردي**

نظر  توضیحات
 کارشناسی

گزارش 
 مقدماتی

گزارش 
 مصوب

             نیاز جدیدي در زمینه کشاورزي در محدوده طرح هست؟ 1
             *شگري در محدوده طرح هست؟نیاز جدیدي در زمینه گرد 2
             نیاز جدیدي در زمینه برقابی در محدوده طرح هست؟ 3
             *نیاز جدیدي در زمینه حمل و نقل در محدوده طرح هست؟ 4
             نیاز جدیدي در زمینه شرب در محدوده طرح هست؟ 5
             ده طرح هست؟نیاز جدیدي در زمینه صنعت در محدو 6
             نیاز جدیدي در زمینه کنترل سیالب در محدوده طرح هست؟ 7
             نیاز جدیدي در زمینه تغذیه مصنوعی در محدوده طرح هست؟ 8
             نیاز جدیدي در زمینه محیط زیست در محدوده طرح هست؟* 9
             در محدوده طرح هست؟* نیاز جدیدي در زمینه آبزي پروري 10
            . آن تامینوجود سایر نیازها در محدوده طرح و بیان میزان قابلیت  11

 گویی: راهنماي پاسخ 
      

 0 . نیازي نیست/ نیازي تعریف نشده است 
     

 1 . است تامیندرصد آن قابل  20نیازي هست که حدود  
     

 2 . است تامیندرصد آن قابل  40تا  20نیازي هست که بین  
     

      3 . است تامیندرصد آن قابل  60تا  40نیازي هست که بین  
 4 . است تامیندرصد آن قابل  80تا  60نیازي هست که بین  

     
 5. است تامیندرصد آن قابل  100تا  80نیازي هست که بین  

     
 . ی براي مربوط نمودن درصد تحقق، با میزان استفاده از منابع آب، الزم است*  در این موارد، یافتن روش مناسب 

 
هاي مهندسی دوباره، ضریب اهمیت راهبردي براي هریـک   هاي کالن ملی در بررسی ** به منظور فراهم آوردن امکان اعمال سیاست

 . از نیازها، توسط وزارت نیرو تعیین خواهد شد

 . ي از طرح درخواست خواهد شدبردار بهرهاز معاونت  ستندات مربوط به هر پاسخ متعاقباو م الزم به یادآوري است مدارك 

        

 ي از طرح: بردار بهرهنام و امضاي مدیر  
      

  . بوده، مدارك و اطالعات مثبته در این سازمان موجود و حسب درخواست ارائه خواهد شد تاییدمفاد فرم فوق مورد  
        
 : بردار بهرهنام و امضاي باالترین مقام اجرایی دستگاه  
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  )1- 1. گویی به جدول شماره (پ روال پاسخ -1-1. شکل پ

  

  گویی:  راهنماي پاسخ
  0                                                                                                    نیازي نیست

  1      درصد آن قابل تامین است.                                 20 نیازي هست که حدود
  2درصد آن قابل تامین است.                                  40تا  20نیازي هست که بین 
  3درصد آن قابل تامین است.                                  60تا  40نیازي هست که بین 
  4  درصد آن قابل تامین است.                                80تا  60نیازي هست که بین 
  5درصد آن قابل تامین است.                                 100تا  80نیازي هست که بین 

  

 20حدود هاي صورت گرفته  و با توجه به بررسی وجود داردبله 
گزارش ها مستند به  . این بررسیمین استاآن قابل ت درصد
(گزارش مقدماتی که توسط کارشناسان گروه سازمانی  درون

 باشد. برداري از طرح تهیه شده است) می بهره

بردار، با اعمال  هاي بهره هاي مهندسی دوباره از گروه وري فرمآ در نهایت با جمع
هاي کالن ملی براي انتخاب طرح براي انجام مهندسی دوباره (توسط وزارت  سیاست

 محاسبه خواهد شد. »وجود نیازهاي جدید«نیرو)، امتیاز طرح در خصوص 

 مثال: آیا نیاز جدي در زمینه کشاورزي در محدوده طرح وجود دارد؟

 وجود نیازهاي جدید در محدوده طرح

1 

 پاسخ

 نظر کارشناسی        گزارش مقدماتی        گزارش مصوب

 مبناي پاسخ ارائه شده

X 
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 آخرین اهداف مصوب طرح) تامین (میزان )2-1. (پ شماره دستورالعمل تکمیل جدول -2-3-1. پ

شرح زیر ضروري است (جدول مذکور در ادامـه آورده   ، توجه به مواردي به)2-1. (پدن جدول شماره براي تکمیل نمو
  .  شده است)
  صـورت بخشـی از نیازهـا کـه      نشود، در این تامینآخرین اهداف مصوب طرح فرض کنید در طرحی، بخشی از

آخـرین اهـداف   درصـد از   90مثـال اگـر    عنـوان  به. بندي طرح قرار خواهد گرفت شده است مبناي طبقه تامین
نشود)، کارشناس تنظـیم کننـده    تامیندرصد از اهداف اولیه  10شود ( تامین کشاورزي زمینه درمصوب طرح 

یی ارائه شده، ذیل سـتون  گو پاسخدر ردیف نخست از این جدول، با توجه به راهنماي  )2-1. (پجدول شماره 
شـود،   تـامین آخـرین اهـداف مصـوب طـرح      از درصد 80تا  60اگر . (یک) را مرقوم خواهد نمود 1پاسخ، عدد 

، 3شود، امتیـاز   تامیندرصد از اهداف اولیه  60تا  40صورت اگر  خواهد شد و به همین 2امتیاز ردیف نخست، 
 تـامین  این اهدافدرصد  20از  تر کم، و 4شده باشد، امتیاز  تامینآخرین اهداف مصوب طرح درصد  40تا  20

اهـداف  در تکمیل این فرم باید توجه داشت کـه اگـر در طرحـی، تمـامی     . خواهد شد 5طرح شده باشد امتیاز 
 . شده باشد، امتیاز طرح از نظر این شاخص، صفر خواهد بود تامینمصوب اخیر طرح 

  اهداف اولیه را شناسـایی   تامین، روشی که کارشناس تنظیم کننده فرم، درصد )1-1. (پهمانند جدول شماره
اگر این شناسایی تنها بـر اسـاس اطالعـات شخصـی و دانـش کارشناسـی       . ده است، باید ذکر شودو تعیین نمو
. ) خواهـد خـورد  xدر ردیف مربوطه عالمت ضربدر ( »نظر کارشناسی«بردار باشد، ستون مربوط به  شخص بهره

، »دماتیگـزارش مقـ  «سـازمانی) باشـد، سـتون مربـوط بـه        (درون 1اگر این شناسایی مستند به گزارش داخلی
ي ذیـربط   در کمیتهباشد و که شناسایی، مستند به گزارشی مصوب  ) خواهد خورد و درصورتیxعالمت ضربدر (

در مثـال  . قرار خواهد گرفت» گزارش مصوب«در ستاد وزارت نیرو تصویب شده باشد، عالمت ضربدر در ستون 
 کـه  درصـورتی . باشـد  مـی زارش مقدماتی) (گاهداف اولیه بر پایه گزارش داخلی  تامینرو، شناسایی درصد  پیش
 1، بـه جـاي عالمـت ضـربدر از عـدد      شـوند  میتکمیل  Excelافزار  صورت الکترونیکی و در محیط نرم ها به فرم

 (درج)را تایـپ   1؛ به عبارت دیگر کارشناس تنظیم کننـده فـرم، در سـلول مـورد نظـر، عـدد       شود میاستفاده 

در . درنظر گرفتـه خواهـد شـد    )2-1. (پهاي جدول شماره  ها و ستون فروال مذکور در تمام ردی. خواهد نمود
 . مراجعه شود )2-1. (پصورت مصور، به شکل شماره  خصوص تکمیل نمودن این جدول به

 
                                                   

 
اي توسط مرجـع خـارجی (مـثال     برداري و توسط کارشناسان مربوطه تهیه شده باشد و مصوبه منظور از گزارش داخلی، گزارشی است که توسط اداره بهره -1

بردار (مثال ستاد مـرتبط در وزارت   از گروه بهره ستاد مرتبط در وزارت نیرو) نداشته باشد. مقصود از گزارش مصوب نیز گزارشی است که توسط مرجعی باالتر
  نیرو) مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده است. 
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 اي:  نام طرح و نام شرکت آب منطقه
 نام و سمت تایید کننده امتیازهاي درج شده در فرم:  نام و سمت تکمیل کننده فرم: 

 آخرین اهداف مصوب طرح تامینمیزان  -2- 1 .پجدول 

 پاسخ اهداف اولیه طرح تامین ردیف
ضریب  مبناي پاسخ ارائه شده

اهمیت 
 راهبردي**

نظر  توضیحات
 کارشناسی

گزارش 
 مقدماتی

گزارش 
 مصوب

             شوند؟ می تامینآخرین اهداف مصوب در زمینه کشاورزي تا چه حد  1
             *شوند؟ می تامینوب در زمینه گردشگري تا چه حد آخرین اهداف مص 2
             شوند؟ می تامینآخرین اهداف مصوب در زمینه برقابی تا چه حد  3
             *شوند؟ می تامینآخرین اهداف مصوب در زمینه حمل و نقل تا چه حد  4
             شوند؟ می تامینآخرین اهداف مصوب در زمینه شرب تا چه حد  5
             شوند؟ می تامینآخرین اهداف مصوب در زمینه صنعت تا چه حد  6
             شوند؟ می تامینآخرین اهداف مصوب در زمینه کنترل سیالب تا چه حد  7
             شوند؟ می تامینآخرین اهداف مصوب در زمینه تغذیه مصنوعی تا چه حد  8
             ف مصوب در زمینه محیط زیست در محدوده طرح هست؟*آخرین اهدا 9
             شود؟ * می تامینآخرین اهداف مصوب در زمینه آبزي پروري تا چه حد  10
             شود؟ می تامینآخرین اهداف مصوب در زمینه سایر نیازهاي طرح تا چه حد  11

 گویی: راهنماي پاسخ
  0 . شود / هدفی در این زمینه تعریف نشده است می تامینف تمام اهدا      

 1 . شود می تامیندرصد از اهداف  80بیش از      
  2 . شود می تامیندرصد از اهداف 80تا 60     
  3 . شود می تامیندرصد از اهداف  60تا 40     
  4 . شود می تامیندرصد از اهداف  40تا  20     
  5 . شود می تامیندرصد از اهداف  20تر از  کم     
 . * در این موارد، یافتن روش مناسبی براي مربوط نمودن درصد تحقق، با میزان استفاده از منابع آب، الزم است     

 . برداري از طرح درخواست خواهد شد الزم به یادآوري است مدارك و مستندات مربوط به هر پاسخ متعاقبا از معاونت بهره

 برداري از طرح:  نام و امضاي مدیر بهره       

 . مفاد فرم فوق مورد تایید بوده، مدارك و اطالعات مثبته در این سازمان موجود و حسب درخواست ارائه خواهد شد      
 

 بردار:  نام و امضاي باالترین مقام اجرایی دستگاه بهره       
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  )2- 1. (پیی به جدول شماره گو پاسخروال  -2-1. پشکل 

  

از اهداف اولیه  درصد 90حدود هاي صورت گرفته  با توجه به بررسی
ها و نیز اعداد ارائه شده  شود. این بررسی در زمینه کشاورزي تامین می

(گزارش مقدماتی که توسط سازمانی  گزارش درونمستند به 
 باشد. برداري از طرح تهیه شده است) می کارشناسان گروه بهره

بردار، با اعمال  هاي بهره هاي مهندسی دوباره از گروه آوري فرم در نهایت با جمع
هاي کالن ملی براي انتخاب طرح براي انجام مهندسی دوباره (توسط  سیاست

 محاسبه خواهد شد. »مین اهداف اولیهات«متیاز طرح در خصوص وزارت نیرو)، ا
 

 شوند؟ می تامین حد چه تا کشاورزي زمینه در طرح اولیه مثال: اهداف

 طرح اولیه اهداف تامین

1 

 پاسخ

 نظر کارشناسی        گزارش مقدماتی        گزارش مصوب

 مبناي پاسخ ارائه شده

     X 

  (صفر)       شود.                              تمام اهداف تامین می
  1شود.                     درصد از اهداف تامین می 80بیش از 

  2شود.                       درصد از اهداف تامین می 80تا  60
  3شود.                       درصد از اهداف تامین می 60تا  40
  4شود.                       درصد از اهداف تامین می 40تا  20
 5شود.             درصد از اهداف تامین می 20تر از  یا کم 20
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 مطالعاتی) يها کاستی( )3-1. (پ شماره دستورالعمل تکمیل جدول -3-3-1. پ

شرح زیر ضروري است (جدول مذکور در ادامـه آورده   ، توجه به مواردي به)3-1. (پتکمیل نمودن جدول شماره  رايب
  .  شده است)
 شده باشـد و  انجام نامنظم نوبت چند، پس از اتمام دوره ساخت، رفتارنگاري مطالعات  اي، فرض کنید در پروژه 

بـه روز  آب آن طـرح،   لعات هیـدرولوژي و نیـز مطالعـات منـابع    پس از اتمام ساخت و سه سال پس از آن، مطا
 5و  5، 3هاي یکم، دوم و سوم به ترتیـب مقـادیر    در این صورت در ستون پاسخ نظیر ردیف. رسانی نشده باشد

از یکسال از انجام یکی از مطالعات ذکـر   تر کمپس از اتمام ساخت سازه سد،  حال فرض کنید. درج خواهد شد
گذشته باشد، در این صورت در ستون پاسخ از ردیف نظیـر، عـدد صـفر وارد      ،)3-1. (پشده در جدول شماره 

، گـذرد  مـی از دو سال  تر کماز یک سال و  اي بیش از مطالعهپس از پایان ساخت، به همین صورت اگر . شود می
طریق مشابه، به ترتیب اگر بیش از دوسال از انجام مطالعات گذشته   ، نظیر سلول مربوطه خواهد شد؛ به1عدد 

 شـده  انجـام  کارشناسـی  قضـاوت  صورت به موردي و ناقص صورت بهاست،  شده انجام نامنظم نوبت باشد، چند
نشده باشد، در ستون پاسخ به ترتیب ارقـام   انجاماز اتمام بازه زمانی احداث،  پس سال سه باشد و در نهایت در

 .  مرقوم خواهد شد 5تا  2

 اگـر توضـیحات تکمیلـی وجـود داشـته باشـد، در سـتون        )3-1. (پهاي جـدول شـماره    هریک از ردیف رايب ،
هاي اضـافی   ضافه، از برگهت اادر صورت نیاز به توضیحتوضیحات و نظیر هر یک از مطالعات، درج خواهد شد (

تایپ اکسل  افزار نرم درستون مربوطه این توضیحات در   در نسخه الکترونیکی،. ها ضمیمه شوند استفاده و برگه
هـر توضـیح نیـز    مرجـع و دلیـل   و  توضیحات کامال مختصر و معطوف به موضوع باشنددرصورت امکان . )شوند

 . مراجعه شود )3-1. (پصورت مصور، به شکل شماره  هدر خصوص تکمیل نمودن این جدول ب. ارائه شود
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 اي:  نام طرح و نام شرکت آب منطقه

 نام و سمت تایید کننده امتیازهاي درج شده در فرم:  نام و سمت تکمیل کننده فرم: 

 هاي مطالعاتی کاستی - 3- 1. جدول پ

 بردار توضیحات بهره پاسخ هاي مطالعاتی کاستی ردیف

       بودن مطالعات رفتارنگاري و بهبود تجهیزات رفتارنگاريبه هنگام  1
       به هنگام بودن مطالعات هیدرولوژي 2
       به هنگام بودن مطالعات مدیریت منابع آب 3
       به هنگام بودن مطالعات کشاورزي 4
       ي اقتصاديها بررسیبه هنگام بودن  5
       به هنگام بودن مطالعات اجتماعی 6
       ي مهندسی ارزشها بررسیجود نتایج و 7
       به هنگام بودن مطالعات زیست محیطی 8
       به هنگام بودن کنترل پایداري سد 9
       خیزي به هنگام بودن مطالعات لرزه 10
       ي ریاضیها مدلبرداري و یا  ي بهرهها دستورالعملبه هنگام بودن  11
       به هنگام بودن هیدروگرافی مخزن 12
       به هنگام بودن مطالعات میکروژئودزي 13
       به هنگام بودن مطالعات کیفی مخزن 14
       به هنگام بودن مطالعات مربوط به مرمت، بازسازي و نگهداري از تجهیزات* 15
       ي هیدرومکانیکی و برقیها سیستمبه هنگام بودن مطالعات تهیه طرح بهبود  16
       بخشی عالجي ها طرحالعات به هنگام بودن مط 17
       مطالعات به هنگام بودن سایر 18

 . شود هاي مربوط به بازرسی دوره تجهیزات، مشخص می * لزوم انجام این مطالعات، با استناد به چک لیست
 گویی: راهنماي پاسخ

 0 . گذرد تر از یکسال از انجام آن می پس از اتمام دوره ساخت سازه سد، کم 
 1 . گذرد ز اتمام دوره ساخت سازه سد، بیش از یک سال از انجام آن میپس ا

 2 . گذرد پس از اتمام دوره ساخت سازه سد، بیش از دو سال از انجام آن می
 3 . پس از اتمام دوره ساخت سازه سد، چند نوبت نامنظم انجام شده است

 4 . ورت قضاوت کارشناسی انجام شده استص پس از اتمام دوره ساخت سازه سد، بصورت ناقص و موردي به
 5 . پس از گذشت سه سال از اتمام دوره ساخت سازه سد، انجام نشده است

 . برداري از طرح درخواست خواهد شد الزم به یادآوري است مدارك و مستندات مربوط به هر پاسخ متعاقبا از معاونت بهره

   
 برداري از طرح:  نام و امضاي مدیر بهره

 . مفاد فرم فوق مورد تایید بوده، مدارك و اطالعات مثبته در این سازمان موجود و حسب درخواست ارائه خواهد شد

 بردار:  نام و امضاي باالترین مقام اجرایی دستگاه بهره
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  )3- 1. گویی به جدول شماره (پ پاسخروال  -3-1. پشکل 

 )طرح جاري مشکالت( )4-1. (پ شماره ورالعمل تکمیل جدولدست -4-3-1.پ

شرح زیر ضروري است (جدول مذکور در ادامـه آورده   ، توجه به مواردي به)4-1. (پتکمیل نمودن جدول شماره  رايب
  .  شده است)
 تن اي که با درنظر گـرف  دقیق طرحی مشکلی وجود دارد به گونه ابزار و رفتارسنجی هاي فرض کنید در سیستم

هاي خود  درصد از ادوات مذکور وجود دارد؛ در این صورت متصدي با ارزیابی 60برداري از  تمهیداتی امکان بهره
(بیانگر وجود مشکل جدي)،  5دهد که مشکل موجود جدي نیست و از صفر (بیانگر نبود مشکل) تا  تشخیص می

ف عددي، تنها بر اساس اطالعات شخصی و اگر این شناسایی و توصی. گزیند را براي توصیف مشکل برمی 3رقم 
) xدر ردیف مربوطه عالمت ضربدر (» نظر کارشناسی«بردار باشد، ستون مربوط به  دانش کارشناسی شخص بهره

مطالعات رفتارنگاري، پس از اتمام دوره ساخت سد، چند نوبت نامنظم 
 انجام شده است.

 هنگام بودن مطالعات رفتارنگاري بهمثال: 

 هاي مطالعاتی کاستی

3 

 پاسخ

  0  گذرد. سال از انجام آن می تر از یک ت سازه سد، کمپس از اتمام دوره ساخ

  1  گذرد. سال از انجام آن می پس از اتمام دوره ساخت سازه سد، بیش از یک

  2  گذرد. پس از اتمام دوره ساخت سازه سد، بیش از دو سال از انجام آن می

  3  پس از اتمام دوره ساخت سازه سد، چند نوبت نامنظم انجام شده است.

  4  صورت قضاوت کارشناسی انجام شده است. از اتمام دوره ساخت سازه سد، به صورت ناقص و موردي به پس

  5  پس از گذشت سه سال از اتمام دوره ساخت سازه سد، انجام نشده است.
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سـازمانی، وجـود گزارشـی مختصـر در شـرح        (درون 1اگر این شناسایی مستند به گزارش داخلی. خواهد خورد
کـه   ) خواهـد خـورد و درصـورتی   x، عالمت ضـربدر ( »زارش مقدماتیگ«مشکل موجود) باشد، ستون مربوط به 

ي ذیربط در ستاد وزارت نیرو تصویب شده باشد، عالمت  شناسایی، مستند به گزارشی مصوب باشد و در کمیته
اهداف اولیـه بـر    تامینرو، شناسایی درصد  در مثال پیش. قرار خواهد گرفت» گزارش مصوب«ضربدر در ستون 

صـورت   ها بـه  که فرم (درصورتی. بردار بوده است، لذا ستون مربوطه ضربدر خواهد خورد شناس بهرهپایه نظر کار
شـود؛ بـه    استفاده می 1شوند، به جاي عالمت ضربدر از عدد  تکمیل می Excelافزار  الکترونیکی و در محیط نرم

فرض کنید مشکلی در سازمان  به عنوان مثالی دیگر. تایپ خواهد شد) 1عبارت دیگر در سلول مورد نظر، عدد 
)، براي  ...افزاري، تعداد نیروي متخصص و  اي که امکانات موجود (سخت افزاري، نرم گونه بردار وجود دارد به بهره

در این صـورت کارشـناس تنظـیم    . نیازها کفایت ندارد و این سازمان قادر به انجام وظایف محوله نیست تامین
آن   را بـه  5بردار، مشـکالت جـدي وجـود دارد و امتیـاز      ارد که در سازمان بهرهد اعالم می 4کننده فرم شماره 

 برداري بهره هاي گفت که در صورتیکه در طرحی، دستورالعمل  توان به عنوان مثالی دیگر می. دهد اختصاص می
براي این  را 5صورت کارشناس تنظیم کننده فرم رقم  عادي یا شرایط خاص تهیه نشده باشد؛ در این شرایط در

سرریز، در طرحی  انتقال کانال سازه یا جام تواند مشاهده ترك در دیواره، مثالی می. دو مشکل انتخاب خواهد کرد
برداري از سازه مذکور وجود داشته باشد ولی بیم آن برود که در آینده نزدیک، و در  طوریکه امکان بهره باشد؛ به

، وجود داشته باشد، کارشناس تنظیم تر بیشتر و خسارات  زرگصورت عدم اصالح مشکل، امکان بروز خطرات ب
 توان گفت اگر دفع عنوان آخرین مثال می در نهایت، به. را براي سطر مذکور در نظر خواهد گرفت 4کننده، رقم 

برداري مطلوب گردد و  آن به حدي نباشد که مانع از بهره از ناشی شده ایجاد مشکالت و مخزن باالدست در زباله
) مشکالتی وجود دارد اما هنوز اهالی و یا  ...زیست و کیفیت آب مخزن و  از طرفی از نظر برخی مسایل (محیط

رود که در آینده نیز اعتراضی وجود داشته باشد، کارشناس تنظیم  اند و بیم آن نمی برداران اعتراضی نداشته بهره
 . را به ردیف مربوطه، نظیر خواهد نمود 1کننده فرم امتیاز 

  هـاي طـرح بیـان و     سعی بر این بوده اسـت کـه تمـامی مشـکالت و نارسـایی      )4-1. (پدر تهیه جدول شماره
بـه آن   )4-1. (پامتیازدهی شوند؛ حال اگر در طرحی خاص، مشکلی خاص وجود دارد که در جـدول شـماره   

ه آن (به روش مندرج) بـه  با اضافه نمودن آن مشکل به انتهاي جدول و امتیاز دهی ب توان میاشاره نشده است 
 . ارزیابی طرح از نظر مشکالت جاري پرداخت

                                                   
 

 ط مرجـع خـارجی (مـثال   اي توس برداري و توسط کارشناسان مربوطه تهیه شده باشد و مصوبه منظور از گزارش داخلی، گزارشی است که توسط اداره بهره -1
ستاد مـرتبط در وزارت   بردار (مثال باالتر از گروه بهرهه باشد. مقصود از گزارش مصوب نیز گزارشی است که توسط مرجعی ستاد مرتبط در وزارت نیرو) نداشت

  نیرو) مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده است.
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 ی مشکالت احتمـالی موجـود   ها مثالطور که از  ن  هماین عامـل در  تـر  مهـم ي ارائه شده مشخص است، بیان کم
انجام مهندسـی دوبـاره اسـت؛ الزم بـه      رايهاي انتخاب طرح ب از مجموعه فرم )4-1. (پتکمیل جدول شماره 

هـاي مصـوب و بـا بحـث و تبـادل نظـر میـان اعضـاي گـروه           ي است که در این جدول، با وجود گزارشیادآور
 . به نتایج بهتري دست یافت توان میبردار  بهره

 مراجعه شود )4-1. (پصورت مصور، به شکل شماره  در خصوص تکمیل نمودن این جدول به . 
 اي:  نام طرح و نام شرکت آب منطقه

 ام و سمت تایید کننده امتیازهاي درج شده در فرم: ن                                              ننده فرم: نام و سمت تکمیل ک

 مشکالت جاري طرح -4- 1. جدول پ

 ردیف
 تاسیساتسد و  -برداري/ نگهداري/ رفتارسنجی  مسایل و مشکالت بهره

 وابسته
 پاسخ

 مبناي پاسخ ارائه شده
توضیحات 

نظر  بردار بهره
 کارشناسی

گزارش  گزارش مقدماتی
 و بازدید میدانی مصوب

                بردار مشکل در سازمان بهره 1
                برداري در شرایط عادي ي بهرهها دستورالعملمشکل در  2
                ) ...برداري در شرایط خاص (زلزله، سیل، ي بهرهها دستورالعملمشکل در  3
                هاي مخابراتی و ارتباطی سیستممشکل در  4
                هاي رفتارسنجی و ابزار دقیق مشکل در سیستم 5
                مشکل در سامانه تخلیه کننده تحتانی 6
                مشکل در سامانه آبگیري 7
                مشکل در سامانه تخلیه سیالب 8
                هاي نامتعارف در تاج   وجود نشست 9
                انتقال سرریز وجود ترك در دیواره، جام یا سازه کانال 10
                هاي نامتعارف در بدنه   وجود نشست 11
                سدهاي خاکی دست پایینوجود نشت کدر در  12
                دست پایینمتمرکز در   زه ي مشاهده 13
                ي جانبی در تاجها حرکت ي مشاهده 14
                کفایت ارتفاع آزاد اولیه 15
                وضعیت تجهیزات رفتارنگاري 16
                حفره در کف مخزن ي مشاهده 17
                هاي دسترسی دهی راه سالمت و سرویس 18
                وجود نخاله و لجن در مسیر تندآب 19
                انسدادوجود نشت از جداره تونل آبگیر یا از ناحیه  20
                ترك یا آسیب در حوضچه آرامش و استغراق 21
                مشکل در مانور تجهیزات شیرخانه 22
                )Surge Tankمشکل در تجهیزات فشارشکن ( 23
                دفع زباله در باالدست مخزن و مشکالت ایجاد شده ناشی از آن 24
                و مشکالت ایجاد شده ناشی از آن هاي دامپروري فعالیت 25
                مسایل زیست محیطی و مشکالت ایجاد شده ناشی از آن 26
                تغییر مکان، رانش و زمین لغزش در مخزن  27
                مشکالت کیفیت آب مخزن  28
                مشکل در آبگیر نیروگاه و مجاري وابسته 29
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 مشکالت جاري طرح -4-1. پجدول ادامه 

 ردیف
 تاسیساتسد و  -برداري/ نگهداري/ رفتارسنجی  مسایل و مشکالت بهره

 وابسته
 پاسخ

 مبناي پاسخ ارائه شده
توضیحات 

نظر  بردار بهره
 کارشناسی

گزارش  گزارش مقدماتی
 و بازدید میدانی مصوب

                مشکل در تجهیزات نیروگاهی  30
                وابسته تاسیساتکل در پست برق و مش 31

32 
ها  ها، شیرها، استاپالگ نیاز به سندبالست و مشکالت ناشی از رنگ آمیزي (دریچه

                . و آشغالگیرها)
                ها مشکل در پمپ 33
                ها و شیرها هاي نیرو محرکه دریچه مشکل در سیستم 34
                آببند هاي مشکل در الستیک 35
                مشکل در تجهیزات هیدرومکانیکال و برقی 36
                ) ... مشکل در سیستم روشنایی (سد، گالري، محوطه و 37
                ها باطريمشکل در  38
           مشکل در ادوات اندازه گیري جریان آب 39
           ) ...لري و مشکالت مربوط به بتن و ترمیم بتن (سرریز، گا 40
                علف چینی و تخلیه اجسام شناور 41
                مخزن دست پایینمشکالت مربوط به عدم ساماندهی رودخانه در باالدست و  42
                ي مختلف طرحها موقعیتمشکالت مربوط به گابیون بندي در  43
                ي سقفیها جرثقیلمشکالت مربوط به  44
                حریق يمشکالت مربوط به سیستم اطفا 45
                ي اداري در طرحها ساختمانمشکالت مربوط به  46
                مشکالت ریپ رپ 47
                تکمیل اجزاي طرح 48

 :)4-1. به جدول شماره (پ گویی راهنماي پاسخ       
 ود مشکل جدي)(بیانگر وج 5(صفر) (بیانگر نبود مشکل) تا  0  

هاي پیشنهادي به انتهاي جدول اضـافه و بـا همـان منطـق،      عنوان ردیف توانند به ) می4-1. تذکر: مشکالت درج نشده در جدول شماره (پ
 . امتیازدهی شوند

 
 ها اشاره نشده است بیان مشکالتی که احیانا در جدول فوق به آن

49                   
50                   
51                   
…                   

 . برداري از طرح درخواست خواهد شد از معاونت بهره ستندات مربوط به هر پاسخ متعاقباالزم به یادآوري است مدارك و م

 برداري از طرح:  نام و امضاي مدیر بهره
 . ب درخواست ارائه خواهد شدمفاد فرم فوق مورد تایید بوده، مدارك و اطالعات مثبته در این سازمان موجود و حس     

 بردار:  نام و امضاي باالترین مقام اجرایی دستگاه بهره       
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  )4-1. (پیی به جدول شماره گو پاسخروال  -4-1. پشکل 

  

از تجهیزات و  درصد 60حدود هاي صورت گرفته  با توجه به بررسیبله، 
یداري، با درنظر گرفتن تمهیداتی، ادوات مربوط به رفتارسنجی و کنترل پا

قابل استفاده هستند. این بررسی و شناسایی توسط کارشناس تنظیم 
 وي مبنا بوده است.نظر شخصی کننده فرم انجام شده و در این بررسی 

 هاي رفتارسنجی و ابزار دقیق وجود دارد؟ مشکل در سیستممثال: 

 مشکالت جاري طرح

3 

 پاسخ

 گزارش مقدماتی        گزارش مصوب   نظر کارشناسی     

 مبناي پاسخ ارائه شده

     X 

  امتیازدهی: 
  جدي مشکل وجود بیانگر 5 تا مشکل نبود صفر: بیانگر

 بله                                                                خیر

 باشد؟) به آن اشاره نشده 4-5آیا مشکلی وجود دارد که در جدول (پ.

اضافه نمودن مشکل به جدول مذکور   
 الذکر و امتیازدهی به روش فوق

 اتمام فرآیند





 

 2پیوست 5

ها براي  بندي طرح نامه اولویت شیوه
  انجام مهندسی دوباره
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وست  وه -2پی ویتنا شی ل او رح مه  باره بندي ط دو هندسی  م م نجا ا ي  ا ر ب  ها 

  ها براي انجام مهندسی دوباره بندي طرح نامه اولویت تبیین شیوه -1-2. پ

هاي نیازهـاي جدیـد،    ها در زمینه بردار و تشکیل بانک اطالعات طرح هاي بهره بندي از گروه هاي اولویت آوري فرم پس از جمع
بندي خواهد رسـید (در خصـوص نحـوه     هاي مطالعاتی و مشکالت جاري طرح، نوبت به اولویت تیاهداف اولیه، کاس تامینمیزان 

، بـراي ارائـه بـه    »ها وري و مشکالت جاري طرح هاي اطالعات بهره دستورالعمل تکمیل فرم«ها، گزارشی تحت عنوان  تکمیل فرم
هـاي   ها از نظـر اهمیـت و ایمنـی و انتخـاب طـرح      دي طرحبن در این راستا به منظور طبقه. بردار، تهیه شده است) هاي بهره گروه

بـرداري از   هاي استاندارد وزارت نیرو، کـه توسـط دفتـر بهـره     سدسازي براي انجام مهندسی دوباره به تفکیک هر طبقه، از جدول
وري و  هبـراي سـهولت دسترسـی بـه جـداول تعیـین شـاخص بهـر        . شود، استفاده خواهد شد کار برده می آب به تامینتاسیسات 

آورده شـده  » هـا  وري و مشکالت جـاري طـرح   هاي اطالعات بهره دستورالعمل تکمیل فرم«مشکالت جاري طرح، که در گزارش 
  .  ارائه خواهند شد ))4- 2. ) تا (پ1- 2. هاي شماره (پ است، در این گزارش نیز جداول مذکور (جدول

هـاي   ي مهندسی دوباره، براي هر یک از ردیفها بررسی هاي کالن ملی در به منظور فراهم آوردن امکان اعمال سیاست
 تـامین آوري اطالعات مربوط به میزان  آوري اطالعات مربوط به نیازهاي جدید در محدوده طرح و جدول جمع جدول جمع

هـایی کـه در    کـه بـا اعمـال آن، طـرح     شود میاهداف اولیه، ضریبی (ضریب اهمیت راهبردي) در ستاد وزارت نیرو تعیین 
اي با اولویت باالتر از دیـدگاه راهبردهـاي    نشده یا نیاز جدیدي وجود داشته باشد که در زمینه تامینها نیاز  وزه تاثیر آنح

توان موارد زیر را درنظر گرفت (موارد ذکر شـده در جـدول زیـر     مثال می. نماید ي کسب میتر بیشکالن قرار گیرد، امتیاز 
هـاي مختلـف از نظـر     (مقـاطع مختلـف زمـانی و موقعیـت    و در مقـاطع مختلـف    پایلوت است بندي در طرح جهت اولویت

 ): شود ه هنگام میب ي کالن،ها سیاست ستاد وزارت نیرو و بر اساس توسطجغرافیایی و سیاسی) 

 1:  راهبردي اهمیت ضریب نیازهاي کشاورزي   -1

 3: راهبردي اهمیت ضریب گردشگري نیازهاي -2

 4: راهبردي اهمیت ضریب برقابی نیازهاي -3

 1: راهبردي اهمیت ضریب نقل و حمل -4

 5: راهبردي اهمیت ضریب شرب -5

 4: راهبردي اهمیت ضریب صنعت -6

 2: راهبردي اهمیت ضریب سیالبکنترل  -7

  4ضریب اهمیت راهبردي:   تغذیه مصنوعی    -8
 1: راهبردي اهمیت ضریب موارد سایر -9

، در ایـن  شـود  میهاي کالن تعیین  راهبردي، که توسط وزارت نیرو و بر اساس سیاستبراي درك بهتر ضریب اهمیت 
))، سـتون  2-2. و پ 1-2. هـاي شـماره (پ   ها (جدول وري طرح آوري اطالعات بهره مربوط به جمع  هاي گزارش، در جدول

ها، از مقادیر ضریب اهمیـت   حبرداري از طر گروه بهره شود می، پیشنهاد نیز جانمایی شده است »ضریب اهمیت راهبردي«
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هـاي   دسـتورالعمل تکمیـل فـرم   «) از گـزارش  4-2. ) تـا (پ 1-2. هاي شـماره (پ  راهبردي اطالع نداشته باشند و جدول
. به ایشـان مـنعکس شـود   است)  »ضریب اهمیت راهبردي«ستون (که فاقد  »ها طرحوري و مشکالت جاري  اطالعات بهره

بنـدي سـدها (جـدول     ) و جدول طبقـه 5-2. ز نظر ایمنی و پایداري (جدول شماره پبندي سدها ا جدول معیارهاي طبقه
  .  1) نیز در ادامه آورده شده است6-2. شماره پ

بـردار،   ) توسط گروه بهـره 2-2. ) و (پ1-2. هاي شماره (پ با دردست داشتن امتیازهاي اختصاص داده شده به جدول
در ادامه با محاسبه مجمـوع امتیازهـاي   . ور به تفکیک، محاسبه خواهد شدامتیازها براي هریک از جداول مذک 2جمع وزنی

وري ظـاهري تعیـین شـده و در هرگـروه از      )، شـاخص بهـره  2-2. ) و (پ1-2. هاي شـماره (پ  وزنی کسب شده از جدول
  . هد شدوري ظاهري است، انتخاب خوا ین شاخص بهرهتر بیش)، طرحی که داراي S4تا  S1هاي  هاي سدسازي (گروه طرح

  هـاي شـماره   اهـداف اولیـه در محـدوده طـرح (جـدول      تـامین آوري اطالعات مربوط به نیازهاي جدید و میزان  درکنار جمع
شـود   هاي مطالعاتی طـرح گـردآوري مـی    برداري و کاستی ، اطالعات دیگري هم در زمینه مشکالت بهره3))2- 2. ) و (پ1- 2. (پ

هـا نقـش مسـتقیمی ایفـا نخواهـد کـرد، امـا در میـان          بندي طـرح  عات در اولویت)) این اطال4- 2. ) و (پ3- 2. هاي (پ (جدول
هـاي مهندسـی دوبـاره کمـک      پـذیري بررسـی   گیرند، توجه به این اطالعات، هم در زمینه امکان هایی که در اولویت قرار می طرح

شـود،   ه صـورت خـاص تهیـه مـی    کننده است، هم در زمینه تدوین شرح خدمات مطالعات مهندسی دوباره، که براي هر طرح بـ 
توان به اطالعات سـودمندي در خصـوص مشـکالت     ها می افزون بر این موارد، از پردازش اطالعات این جدول. راهگشا خواهد بود

  هـاي شـماره   تـوان گفـت بـا دردسـت داشـتن اطالعـات کسـب شـده از جـدول          صورت کلی می به. هاي کشور دست یافت طرح
وري موجود و برطرف نمودن آن مربوط به مهندسـی دوبـاره اسـت یـا      ان تحقیق نمود که عدم بهرهتو )، می4- 2. ) و (پ3- 2. (پ
  .  باشد ، مورد نیاز می ...رسانی مطالعات پایه و  روز بخشی، به که سایر خدمات مهندسی، نظیر عالج این

)، براي هر طـرح امتیـازي   4-2. (پ) و 3-2. هاي شماره (پ هاي ارائه شده به جدول از پاسخ 5دار وزن 4گیري با میانگین
طـور خالصـه    بنـدي، بـه   در خصـوص پروسـه اولویـت   . شود که معرف شاخص مشکالت جاري همان طرح اسـت  کسب می

  . ) مراجعه نمود1-2. توان به روندنماي ارائه شده در شکل شماره (پ می

                                                   
 

بندي سـدهاي   ل هم اکنون مبناي طبقهبرداري از تاسیسات تامین آب وزارت نیرو گرفته شده و این جدو ) از دفتر بهره6-2) و (پ.5-2جدول شماره (پ. -1
  باشد. کشور از نظر ایمنی و پایداري می

 3تـا   1ضرب امتیازهاي اختصاص داده شده به هر معیار در وزن هر پاسخ (مبناي پاسخ ارائه شـده کـه شـامل اوزان     منظور از جمع وزنی، مجموع حاصل -2
  باشد.  است) و ضریب اهمیت راهبردي می

وري ظـاهري محاسـبه    شـاخص بهـره   با ضریب اهمیت راهبردي، تعدیل و تامین نشده،اولیه تامین نشده و یا اهداف جدید  ط به نیازهايامتیازهاي مربو -3
   .شود می
  گیري دخالت داده نخواهند شد.  کنند در میانگین مقادیري که امتیاز صفر کسب می -4
)) در 4-2براي هرپاسخ (هر ردیف از جدول شماره (پ. 3تا  1توان اوزان  )، می4-2ل شماره (پ.هاي جدو با درنظر گرفتن مبناي پاسخ ارائه شده به ردیف -5

  نظر گرفت. 
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 اي:  نام طرح و نام شرکت آب منطقه
 مت تایید کننده امتیازهاي درج شده در فرم: نام و س نام و سمت تکمیل کننده فرم: 

 نیازهاي جدید در محدوده طرح -1- 2. جدول پ

 پاسخ وجود نیازهاي جدید در محدوده طرح ردیف
 مبناي پاسخ ارائه شده

ضریب اهمیت 
 راهبردي**

نظر  توضیحات
 کارشناسی

گزارش 
 مقدماتی

گزارش 
 مصوب

             دوده طرح هست؟نیاز جدیدي در زمینه کشاورزي در مح 1
             *نیاز جدیدي در زمینه گردشگري در محدوده طرح هست؟ 2
             نیاز جدیدي در زمینه برقابی در محدوده طرح هست؟ 3
             *نیاز جدیدي در زمینه حمل و نقل در محدوده طرح هست؟ 4
             هست؟نیاز جدیدي در زمینه شرب در محدوده طرح  5
             نیاز جدیدي در زمینه صنعت در محدوده طرح هست؟ 6
             نیاز جدیدي در زمینه کنترل سیالب در محدوده طرح هست؟ 7
             نیاز جدیدي در زمینه تغذیه مصنوعی در محدوده طرح هست؟ 8
             هست؟*نیاز جدیدي در زمینه محیط زیست در محدوده طرح  9

             نیاز جدیدي در زمینه آبزي پروري در محدوده طرح هست؟*  10

            . آن تامینوجود سایر نیازها در محدوده طرح و بیان میزان قابلیت   11

 گویی: راهنماي پاسخ 
      

 0 . نیازي نیست/ نیازي تعریف نشده است 
     

      1 . است تامیندرصد آن قابل  20نیازي هست که حدود  
 2 . است تامیندرصد آن قابل  40تا  20نیازي هست که بین  

     
 3 . است تامیندرصد آن قابل  60تا  40نیازي هست که بین  

     
 4 . است تامیندرصد آن قابل  80تا  60نیازي هست که بین  

     
 5. است امینتدرصد آن قابل  100تا  80نیازي هست که بین  

     
 . * در این موارد، یافتن روش مناسبی براي مربوط نمودن درصد تحقق، با میزان استفاده از منابع آب، الزم است 

 
** به منظور فراهم آوردن امکان اعمال سیاست هاي کالن ملی در بررسی هاي مهندسی دوباره، ضریب اهمیت راهبردي براي هریک 

 . ت نیرو تعیین خواهد شداز نیازها، توسط وزار

 . برداري از طرح درخواست خواهد شد الزم به یادآوري است مدارك و مستندات مربوط به هر پاسخ متعاقبا از معاونت بهره 

        

 برداري از طرح:  نام و امضاي مدیر بهره 
      

  . ن موجود و حسب درخواست ارائه خواهد شدمفاد فرم فوق مورد تایید بوده، مدارك و اطالعات مثبته در این سازما 
        
 بردار:  نام و امضاي باالترین مقام اجرایی دستگاه بهره 

     
        

        

 
 نام و امضاي باالترین مقام اجرایی، تخصیص دهنده ضرایب اهمیت راهبردي در ستاد وزارت نیرو
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 اي:  نام طرح و نام شرکت آب منطقه
 نام و سمت تایید کننده امتیازهاي درج شده در فرم:  سمت تکمیل کننده فرم: نام و 

 آخرین اهداف مصوب طرح تامینمیزان  -2- 2. پجدول 

 پاسخ اهداف اولیه طرح تامین ردیف
ضریب  مبناي پاسخ ارائه شده

اهمیت 
 راهبردي**

نظر  توضیحات
 کارشناسی

گزارش 
 مقدماتی

گزارش 
 مصوب

             شوند؟ می تامینداف مصوب در زمینه کشاورزي تا چه حد آخرین اه 1
             *شوند؟ می تامینآخرین اهداف مصوب در زمینه گردشگري تا چه حد  2
             شوند؟ می تامینآخرین اهداف مصوب در زمینه برقابی تا چه حد  3

4 
 تـامین آخرین اهداف مصـوب در زمینـه حمـل و نقـل تـا چـه حـد        

 *شوند؟ می
          

  
             شوند؟ می تامینآخرین اهداف مصوب در زمینه شرب تا چه حد  5
             شوند؟ می تامینآخرین اهداف مصوب در زمینه صنعت تا چه حد  6
             شوند؟ می تامینآخرین اهداف مصوب در زمینه کنترل سیالب تا چه حد  7

8 
 تـامین اف مصوب در زمینه تغذیه مصـنوعی تـا چـه حـد     آخرین اهد

           شوند؟ می
  

             آخرین اهداف مصوب در زمینه محیط زیست در محدوده طرح هست؟* 9

 تـامین آخرین اهداف مصـوب در زمینـه آبـزي پـروري تـا چـه حـد          10
 شود؟ * می

          
  

 تـامین ي طرح تا چه حد آخرین اهداف مصوب در زمینه سایر نیازها  11
           شود؟ می

  

 
 گویی: راهنماي پاسخ

      
 

 0 . شود / هدفی در این زمینه تعریف نشده است می تامینتمام اهداف 
    

 
 1 . شود می تامیندرصد از اهداف  80بیش از 

    
 

 2 . شود می تامیندرصد از اهداف 80تا 60
    

 
 3 . شود می نتامیدرصد از اهداف  60تا 40

    
 

 4 . شود می تامیندرصد از اهداف  40تا  20
    

 
 5 . شود می تامیندرصد از اهداف  20تر از  کم

    
 

 . * در این موارد، یافتن روش مناسبی براي مربوط نمودن درصد تحقق، با میزان استفاده از منابع آب، الزم است
هاي مهندسی دوباره، ضریب اهمیت راهبردي براي هریـک از   هاي کالن ملی در بررسی است** به منظور فراهم آوردن امکان اعمال سی
 . نیازها، توسط وزارت نیرو تعیین خواهد شد

 . برداري از طرح درخواست خواهد شد الزم به یادآوري است مدارك و مستندات مربوط به هر پاسخ متعاقبا از معاونت بهره

 برداري از طرح:  بهره نام و امضاي مدیر
 . مفاد فرم فوق مورد تایید بوده، مدارك و اطالعات مثبته در این سازمان موجود و حسب درخواست ارائه خواهد شد      

 
 بردار:  نام و امضاي باالترین مقام اجرایی دستگاه بهره

     
 نده ضرایب اهمیت راهبردي در ستاد وزارت نیرونام و امضاي باالترین مقام اجرایی، تخصیص ده
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 اي:  نام طرح و نام شرکت آب منطقه
 نام و سمت تایید کننده امتیازهاي درج شده در فرم:  نام و سمت تکمیل کننده فرم: 

 هاي مطالعاتی کاستی -3 - 2. پجدول 

 بردار توضیحات بهره پاسخ هاي مطالعاتی کاستی ردیف

     مطالعات رفتارنگاري و بهبود تجهیزات رفتارنگاريبه هنگام بودن  1
     به هنگام بودن مطالعات هیدرولوژي 2
     به هنگام بودن مطالعات مدیریت منابع آب 3
     به هنگام بودن مطالعات کشاورزي 4
     هاي اقتصادي به هنگام بودن بررسی 5
     به هنگام بودن مطالعات اجتماعی 6
     هاي مهندسی ارزش تایج بررسیوجود ن 7
     به هنگام بودن مطالعات زیست محیطی 8
     به هنگام بودن کنترل پایداري سد 9
     خیزي به هنگام بودن مطالعات لرزه  10
     هاي ریاضی برداري و یا مدل هاي بهره به هنگام بودن دستورالعمل  11
     به هنگام بودن هیدروگرافی مخزن 12
     به هنگام بودن مطالعات میکروژئودزي  13
     به هنگام بودن مطالعات کیفی مخزن 14
     به هنگام بودن مطالعات مربوط به مرمت، بازسازي و نگهداري از تجهیزات* 15
     هاي هیدرومکانیکی و برقی به هنگام بودن مطالعات تهیه طرح بهبود سیستم 16
     بخشی هاي عالج ت طرحبه هنگام بودن مطالعا 17
      به هنگام بودن سایرمطالعات 18

 . لزوم انجام این مطالعات، با استناد به چک لیست هاي مربوط به بازرسی دوره تجهیزات، مشخص می شود *
 گویی: راهنماي پاسخ

 0 . تر از یکسال از انجام آن میگذرد پس از اتمام دوره ساخت سازه سد، کم 
 1 . گذرد م دوره ساخت سازه سد، بیش از یک سال از انجام آن میپس از اتما

 2 . گذرد پس از اتمام دوره ساخت سازه سد، بیش از دو سال از انجام آن می
 3 . پس از اتمام دوره ساخت سازه سد، چند نوبت نامنظم انجام شده است

 4 . اوت کارشناسی انجام شده استصورت قض پس از اتمام دوره ساخت سازه سد، بصورت ناقص و موردي به
 5 . پس از گذشت سه سال از اتمام دوره ساخت سازه سد، انجام نشده است

 . برداري از طرح درخواست خواهد شد الزم به یادآوري است مدارك و مستندات مربوط به هر پاسخ متعاقبا از معاونت بهره

   

  برداري از طرح: نام و امضاي مدیر بهره

 . فرم فوق مورد تایید بوده، مدارك و اطالعات مثبته در این سازمان موجود و حسب درخواست ارائه خواهد شد مفاد

 بردار:  نام و امضاي باالترین مقام اجرایی دستگاه بهره
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 اي:  نام طرح و نام شرکت آب منطقه
 نام و سمت تایید کننده امتیازهاي درج شده در فرم:                                                نام و سمت تکمیل کننده فرم: 

 مشکالت جاري طرح -4- 2. جدول پ

 ردیف
 تاسیساتسد و  -برداري/ نگهداري/ رفتارسنجی  مسایل و مشکالت بهره

 وابسته
 پاسخ

 مبناي پاسخ ارائه شده
توضیحات 

نظر  بردار بهره
 کارشناسی

گزارش  گزارش مقدماتی
 و بازدید میدانی مصوب

                بردار مشکل در سازمان بهره 1
                برداري در شرایط عادي ي بهرهها دستورالعملمشکل در  2
                ) ...برداري در شرایط خاص (زلزله، سیل، ي بهرهها دستورالعملمشکل در  3
                هاي مخابراتی و ارتباطی مشکل در سیستم 4
                هاي رفتارسنجی و ابزار دقیق شکل در سیستمم 5
                مشکل در سامانه تخلیه کننده تحتانی 6
                مشکل در سامانه آبگیري 7
                مشکل در سامانه تخلیه سیالب 8
                هاي نامتعارف در تاج   وجود نشست 9
                انتقال سرریز الوجود ترك در دیواره، جام یا سازه کان 10
                هاي نامتعارف در بدنه   وجود نشست 11
                سدهاي خاکی دست پایینوجود نشت کدر در  12
                دست پایینمتمرکز در   زه ي مشاهده 13
                ي جانبی در تاجها حرکت ي مشاهده 14
                کفایت ارتفاع آزاد اولیه 15
                وضعیت تجهیزات رفتارنگاري 16
                حفره در کف مخزن ي مشاهده 17
                هاي دسترسی دهی راه سالمت و سرویس 18
                وجود نخاله و لجن در مسیر تندآب 19
                وجود نشت از جداره تونل آبگیر یا از ناحیه انسداد 20
                رامش و استغراقترك یا آسیب در حوضچه آ 21
                مشکل در مانور تجهیزات شیرخانه 22
                ) Surge Tankمشکل در تجهیزات فشارشکن ( 23
                دفع زباله در باالدست مخزن و مشکالت ایجاد شده ناشی از آن 24
                هاي دامپروري و مشکالت ایجاد شده ناشی از آن فعالیت 25
                مسایل زیست محیطی و مشکالت ایجاد شده ناشی از آن 26
                تغییر مکان، رانش و زمین لغزش در مخزن  27
                مشکالت کیفیت آب مخزن  28
                مشکل در آبگیر نیروگاه و مجاري وابسته 29
                مشکل در تجهیزات نیروگاهی  30
                وابسته تاسیساترق و مشکل در پست ب 31

32 
نیاز به سندبالست و مشکالت ناشی از رنگ آمیزي (دریچه ها، شیرها، 

                . ها و آشغالگیرها) استاپالگ
                ها مشکل در پمپ 33
                ها و شیرها هاي نیرو محرکه دریچه مشکل در سیستم 34
                هاي آببند مشکل در الستیک 35
                مشکل در تجهیزات هیدرومکانیکال و برقی 36
                ) ... مشکل در سیستم روشنایی (سد، گالري، محوطه و 37
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 مشکالت جاري طرح - 4-2. جدول پادامه 

 ردیف
 تاسیساتسد و  -برداري/ نگهداري/ رفتارسنجی  مسایل و مشکالت بهره

 وابسته
 پاسخ

 مبناي پاسخ ارائه شده
توضیحات 

نظر  بردار بهره
 کارشناسی

گزارش  گزارش مقدماتی
 و بازدید میدانی مصوب

                ها باطريمشکل در  38
           مشکل در ادوات اندازه گیري جریان آب 39
           ) ...مشکالت مربوط به بتن و ترمیم بتن (سرریز، گالري و  40
                جسام شناورعلف چینی و تخلیه ا 41
                مخزن دست پایینمشکالت مربوط به عدم ساماندهی رودخانه در باالدست و  42
                ي مختلف طرحها موقعیتمشکالت مربوط به گابیون بندي در  43
                ي سقفیها جرثقیلمشکالت مربوط به  44
                حریق يمشکالت مربوط به سیستم اطفا 45
                ي اداري در طرحها ساختمانمشکالت مربوط به  46
                مشکالت ریپ رپ 47
                تکمیل اجزاي طرح 48

 :)4-2. به جدول شماره (پ گویی راهنماي پاسخ       
 (بیانگر وجود مشکل جدي) 5(صفر) (بیانگر نبود مشکل) تا  0  

هاي پیشنهادي به انتهاي جدول اضـافه و بـا همـان منطـق،      عنوان ردیف توانند به ) می4-2. شماره (پتذکر: مشکالت درج نشده در جدول 
 . امتیازدهی شوند

 
 ها اشاره نشده است بیان مشکالتی که احیانا در جدول فوق به آن

49                   
50                   
51                   
…                   

 . برداري از طرح درخواست خواهد شد از معاونت بهره ستندات مربوط به هر پاسخ متعاقبات مدارك و مالزم به یادآوري اس

 برداري از طرح:  نام و امضاي مدیر بهره
 . مفاد فرم فوق مورد تایید بوده، مدارك و اطالعات مثبته در این سازمان موجود و حسب درخواست ارائه خواهد شد     

 بردار:  ضاي باالترین مقام اجرایی دستگاه بهرهنام و ام       
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  1سدها از نظر ایمنی و پایداري بندي طبقهمعیارهاي  - 5- 2. پجدول 
  نحوه محاسبه شاخص  )sبندي ( امتیاز شاخص طبقه  شاخص

  . امتیاز 5/0م . م. م 10ازاي هر  م به. م. م 100تر از  سدهاي با حجم کم -  25  حجم کل مخزن سد
م . م. م 10م هـر  . م. م 100، براي حجم تـا  500تا  100اي با حجم سده -
 1م حجـم مخـزن   . م. م 40م هر . م. م 100امتیاز، براي حجم بیش از  5/0

  امتیاز
م هر . م. م 100م، براي حجم تا . م. م 500براي سدهاي با حجم بیش از  -

م هـر  . م. م 500م تـا  . م. م 100امتیاز، براي حجم بیش از  5/0م . م. م 10
 100م هر . م. م 500امتیاز و براي حجم بیش از  1م حجم مخزن . م. م 40

  . امتیاز 25امتیاز تا حداکثر  1م . م. م
  امتیاز km،20 100تر از  ها با فاصله کم مراکز استان -  20  نزدیکی به مراکز جمعیتی

  امتیاز km ،10 100تر از  جوامع شهري با فاصله کم -
  امتیاز KM ،5 20تر از  تایی با فاصله کمجوامع روس -

  موارد فنی شامل:
بخشی مرتبط بـا   سابقه مساله ایمنی، عالج

ایمنی، مشکالت اجرایی، کفایت ابزاربنـدي  
  شناسی، نشست سد، مساله زمین

20  

  قضاوت مهندسی -

عدم اجـرا کامـل فرآینـد ایمنـی، عـدم      
تخصص و یا کفایت نیروي انسانی، عـدم  

   ...ي شرکت و پذیر مسوولیت

10  
  قضاوت مهندسی -

  2سدهاي بتنی  -  5  نوع سازه سد
  5سدهاي خاکی  -

  امتیاز 5برداري  سال عمر بهره 30سدهاي باالي  -  5  قدمت سد
  امتیاز 5/1برداري  هر ده سال بهره -

  امتیاز 10متر  100سدهاي خاکی باالي  -  10  ارتفاع سد
  امتیاز 1ده متر ارتفاع متر ارتفاع، هر  100سدهاي خاکی زیر  -
  امتیاز 10متر  150سدهاي بتنی باالي  -
  امتیاز 1متر ارتفاع  15متر هر  150سدهاي بتنی زیر  -

خیزي محل سد  خیزي حوضه زلزله سیل
  اي بودن سدها زنجیره

10  
  قضاوت مهندسی -

  بندي سدها از نظر ایمنی طبقه - 6- 2. جدول پ

  بندي طبقهامتیاز شاخص   نام طبقه
 S4(  80  ≥Sخیلی مهم (

  S3(  60 ≤ S <80مهم (
  S2(  40≤ S <60متوسط (

  S1(  S ≤ 40کم (

                                                   
 

بندي سدهاي کشور از نظر ایمنـی و   برداري از تأسیسات تأمین آب وزارت نیرو گرفته شده و این جدول هم اکنون مبناي طبقه جدول مذکور از دفتر بهره -1
  باشد.  پایداري می
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  ها براي انجام مهندسی دوباره بندي طرح روند نماي اولویت -1-2. پشکل 

تبیین طبقه سد از نظر ایمنی 
و پایداري با استفاده از 

  بندي سدها  معیارهاي طبقه
برداري از  (برگرفته از دفتر بهره

مین آب، وزارت نیرو، اسیسات تات
و  )5-2(پ.شماره هاي  ول جد

 رو)  نوشتار پیش )6-2(پ.

دست آمده  جمع مقادیر به محاسبه حاصل
  )2- 2(پ.و  )1-2(پ.شماره  هاي ول از جد

دست آمده از  جمع مقادیر به (در این نوشتار، حاصل
، شاخص )2-2(پ.و  )1-2(پ.شماره  هاي جدول

 شود).  نامیده می ظاهري وري بهره

هاي تکمیل شده توسط  آوري فرم جمع
 هاي سدسازي دار از طرحبر هاي بهره گروه

محاسبه امتیاز نهایی براي هر طرح به تفکیک جدول 
(نیازهاي جدید در محدوده طرح) و  )1- 2(پ.شماره 

  )مین اهداف اولیها(میزان ت )2-2(پ.جدول شماره 
هر کدام  )2-2(پ.و  )1-2(پ.شماره  هاي (یادآوري: جدول 

دول شوند (یک عدد براي ج در نهایت به یک عدد ختم می
) )2-2(پ.و عددي دیگر براي جدول شماره  )1-2(پ.شماره 

دست آمده  که هر کدام از این اعداد حاصل جمع امتیازهاي به
در هر ردیف از جداول مذکور هستند. امتیازهاي به دست 

 )2- 2(پ.و  )1- 2(پ.شماره  هاي آمده در هر ردیف از جدول
توسط ضرب امتیاز اختصاص داده شده  نیز هریک از حاصل

برداري از طرح در مبناي پاسخ ارائه شده با اعمال  دفتر بهره
 شوند).  ضریب اهمیت راهبردي، محاسبه می

هاي کالن ملی با استفاده از  اعمال سیاست
 ضریب اهمیت راهبردي توسط وزارت نیرو

به تفکیک هر در نهایت، 
طرحی که طبقه اهمیت، 

وري  شاخص بهره داراي
، براي استتري  ظاهري بزرگ

انجام مهندسی دوباره انتخاب 
 خواهد شد. 

هاي ارائه شده به  دار از پاسخ با میانگین گیري وزن
، براي هر طرح )4-2(پ.و  )3-2(پ.شماره  هاي جدول

شود که معرف شاخص مشکالت جاري  امتیازي کسب می
طرح است؛ توجه به شاخص مشکالت جاري طرح، هم در 

ي مهندسی دوباره کمک ها پذیري بررسی زمینه امکان
کننده است، هم در زمینه تدوین شرح خدمات مطالعات 
مهندسی دوباره، که براي هر طرح به صورت خاص تهیه 

 شود، راهگشا خواهد بود. می
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  ها براي انجام مهندسی دوباره بندي طرح طرح آزمایشی (پایلوت) اولویت -2-2. پ

رسی مسایل و مشکالت محتمل در فرایند انتخاب طرح براي انجام مهندسی دوباره، انجـام طـرح آزمایشـی در    براي بر
برداري از تاسیسات  ها و توسط دفتر بهره بدین منظور طی جلساتی با ناظران پروژه و تحت نظارت آن. دستور کار قرار گرفت

) و مشکالت جاري 2-2. ) و (پ1-2. هاي شماره (پ (جدول وري هاي مربوط به شاخص بهره آب وزارت نیرو، جدول تامین
. ارسال گردیـد  مرتبط هاي ارگان و ادارات بهها  )) به همراه روش تکمیل آن4-2. ) و (پ3-2. هاي شماره (پ طرح (جدول
وري و  ره، بانک اطالعات مربوط به به1هاي شرکت کننده در پایلوت هاي مذکور براي هریک از طرح آوري جدول پس از جمع

. ) و (پ5-2. هاي شـماره (پ  در نهایت با استفاده از جداول استاندارد وزارت نیرو (جدول. مشکالت جاري طرح تدوین شد
در هر  تاها شد  طرح  بندي آب وزارت نیرو اخذ شده است) اقدام به طبقه تامینبرداري از تاسیسات  که از دفتر بهره –) 2-6

الزم . باشدوري ظاهري است، داراي اولویت باالتر براي انجام مهندسی دوباره  ن شاخص بهرهیتر بیشطبقه، طرحی که داراي 
به یادآوري است چنانچه با دردست داشتن شاخص مشکالت جاري (اعداد کسب شده و توضیحات مربوطه)، مشخص شود 

رسد، آن  وري قابل قبول می ) به بهره...بخشی، ترمیم و بازسازي و  که طرح با استفاده از سایر خدمات مهندسی (نظیر عالج
 . وري اکتسابی، از فرایند انتخاب خارج خواهد شد طرح با هر شاخص بهره

بندي در اولین سـناریو، وزن تمـامی ضـرایب     براي اولویت. نتایج انجام طرح آزمایشی (پایلوت) در ادامه ارائه شده است
هـاي دوم تـا چهـارم بـه شـرح       ضرایب اهمیت راهبردي در سناریو. تاهمیت راهبردي برابر با واحد در نظر گرفته شده اس

  .هستند )9-2. (پتا  )7-2. (پشماره  هاي جدول
. ) نتـایج انجـام طـرح آزمایشـی، در سـناریوي اول، ارائـه شـده اسـت        11-2. ) و (پ10-2. هاي شـماره (پ  در جدول

سدهاي خیلی مهم، مهم، اهمیـت متوسـط     ز طبقهدر سناریوي مذکور، در سدهاي خاکی، ا شود میطور که مشاهده  همان
هاي کرخه (استان خوزستان)، تهم (استان زنجان)، آبشینه (استان همدان) و گیالرلو (اسـتان   و اهمیت کم، به ترتیب طرح

هـاي کـوثر (اسـتان     در سدهاي بتنی از طبقات مهم، اهمیت متوسط و اهمیت کم به ترتیـب طـرح  . اردبیل) انتخاب شدند
هـا   یه و بویراحمد)، اکباتان (استان همدان) و کریت (استان خراسان جنوبی) در اولویت باالتري نسبت به سایر طرحکهگیلو

  . قرار گرفتند
  . ) آورده شده است17-2. ) تا (پ12-2. هاي شماره (پ نتایج کسب شده از سایر سناریوها در جدول
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  ب اهمیت راهبردي در سناریوي دومرایض -7- 2. پجدول 
 زمینه ضریب اهمیت راهبردي

 کشاورزي 1

 گردشگري 3

 برقابی  4

 حمل و نقل 1

 شرب 5

 صنعت 4

 کنترل سیالب 2

 تغذیه مصنوعی 4
  

  ب اهمیت راهبردي در سناریوي سومرایض - 8- 2. پجدول 
 زمینه ضریب اهمیت راهبردي

 کشاورزي 5

 گردشگري 4

 برقابی  3

 حمل و نقل 5

 شرب 2

 صنعت 2

 کنترل سیالب 1

 تغذیه مصنوعی 3
 

  ب اهمیت راهبردي در سناریوي چهارمرایض -9- 2. پجدول 
 زمینه ضریب اهمیت راهبردي

 کشاورزي 1

 گردشگري 2

 برقابی 3

 حمل و نقل 5

 شرب 4

 صنعت 5

 کنترل سیالب  3

 تغذیه مصنوعی  1
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  در سناریوي اول اي، همگن و ناهمگن) ه (سدهاي خاکی و سنگریزهانجام مهندسی دوبار رايب ها طرح بندي اولویت -10- 2. جدول پ

شماره 
  نام استان  نام طرح  ردیف

جمع مقادیر 
جدول اول و 

  دوم

مجموع امتیازهاي نرمال شده 
(درصد امتیازها) براي  100به 

  بندي سدها طبقه

نوع سازه 
  سد

درجه اهمیت 
  طرح

 S1  خاکی  12/32  14  لرستان  تنگ هاله  1

 S1  خاکی  98/31  17  خراسان رضوي  نسد فریما  2

 S1  خاکی  38/33  18  بختیاري چهارمحال  چغاخور  3

 S1  خاکی  38/35  30  سمنان  سد دامغان  4

 S1  خاکی  66/32  32  جنوبی خراسان  حاجی آباد  5

 S1  خاکی  22/39  33  اصفهان  سد گلپایگان  6

 S1  خاکی  50/30  33  کرمانشاه  شیان  7

 S1  خاکی  98/33  34  گلستان  )2بوستان(گلستان  8

 S1  خاکی  85/33  35  کرمانشاه  غرب گیالن  9

 S1  خاکی  38/31  38  اردبیل  گیالرلو  10

 S2  خاکی  38/55  3  خوزستان  سدمسجدسلیمان  11

 S2  خاکی  27/41  4  فارس  ایزدخواست  12

 S2  خاکی  92/41  6  خراسان رضوي  سدشهید یعقوبی  13

 S2  خاکی  94/56  12  ایالم  گردالن) ایالم(چم  14

 S2  خاکی  58/50  13  و بویراحمد کهگیلویه  سدشاه قاسم  15

 S2  خاکی  38/57  16  اردبیل  یامچی  16

 S2  خاکی  88/43  29  گلستان  کوثر  17

 S2  خاکی  38/46  32  همدان  آبشینه  18

 S3  خاکی  85/69  24  فارس  سد درودزن  19

 S3  خاکی  08/63  30  زنجان  نهم  20

 S4  خاکی  69/91  4  تهران  سدالر  21

 S4  خاکی  05/80  19  خوزستان  دکرخهس  22

  * طرح با اولویت باالتر براي انجام مهندسی دوباره

  ها براي انجام مهندسی دوباره (سدهاي بتنی) در سناریوي اول بندي طرح اولویت - 11- 2. جدول پ

شماره 
  نام استان  نام طرح  ردیف

جمع مقادیر 
جدول اول و 

  دوم

مجموع امتیازهاي نرمال شده 
رصد امتیازها) براي (د 100به 

  بندي سدها طبقه

نوع سازه 
  سد

درجه اهمیت 
  طرح

 S1  بتنی  63/23  14  خراسان جنوبی  کریت  1

 S2  بتنی  68/50  6  خراسان رضوي  سدطوق  2

 S2  بتنی  96/50  11  مرکزي  ساوه (الغدیر)  3

 S2  بتنی  96/45  27  هرمزگان  سداستقالل (میناب)  4

 S2  بتنی  24/52  31  همدان  اکباتان  5

 S3  بتنی  85/71  2  بوشهر  دلواري  6

 S3  بتنی  81/67  7  تهران  سدامیرکبیر  7

 S3  بتنی  23/71  20  اصفهان  سد زاینده رود  8

 S3  بتنی  36/63  27  وبویراحمد کهگیلویه  سد کوثر  9

  * طرح با اولویت باالتر براي انجام مهندسی دوباره



  99  22/08/95    دوباره مهندسی انجام براي ها طرح بندي اولویت نامه شیوه - 2 پیوست

 

  در سناریوي دوم اي، همگن و ناهمگن) دوباره (سدهاي خاکی و سنگریزهانجام مهندسی  رايب ها طرح بندي اولویت - 12- 2. جدول پ

شماره 
  نام استان  نام طرح  ردیف

جمع مقادیر 
جدول اول و 

  دوم

مجموع امتیازهاي نرمال شده 
(درصد امتیازها) براي  100به 

  بندي سدها طبقه

نوع سازه 
  سد

درجه اهمیت 
  طرح

 S1  خاکی  12/32  34  لرستان  تنگ هاله  1

 S1  خاکی  98/31  47  خراسان رضوي  فریمانسد   2

 S1  خاکی  38/33  50  بختیاري چهارمحال  چغاخور  3

 S1  خاکی  98/33  77  گلستان  )2(گلستان بوستان  4

 S1  خاکی  38/31  77  اردبیل  گیالرلو  5

 S1  خاکی  66/32  89  خراسان جنوبی  حاجی آباد  6

 S1  خاکی  22/39  93  اصفهان  سد گلپایگان  7

 S1  خاکی  38/35  100  نانسم  سد دامغان  8

 S1  خاکی  50/30  103  کرمانشاه  شیان  9

 S1  خاکی  85/33  110  کرمانشاه  غرب گیالن  10

 S2  خاکی  27/41  4  فارس  خواست ایزد  11

 S1  خاکی  38/55  8  خوزستان  سلیمان مسجد سد  12

 S1  خاکی  92/41  18  خراسان رضوي  شهید یعقوبی سد  13

 S1  خاکی  58/50  31  راحمدو بوی  کهگیلویه  سد شاه قاسم  14

 S1  خاکی  94/56  42  ایالم  گردالن) ایالم(چم  15

 S1  خاکی  38/57  45  اردبیل  یامچی  16

 S1  خاکی  88/43  90  گلستان  کوثر  17

 S1  خاکی  38/46  92  همدان  آبشینه  18

 S3  خاکی  85/69  71  فارس  سد درودزن  19

 S3  خاکی  08/63  93  زنجان  نهم  20

 S4  خاکی  69/91  20  تهران  سدالر  21

 S4  خاکی  05/80  52  خوزستان  سدکرخه  22

  * طرح با اولویت باالتر براي انجام مهندسی دوباره

  در سناریوي دوم )بتنیانجام مهندسی دوباره (سدهاي  رايب ها طرح بندي اولویت - 13- 2. جدول پ

شماره 
  نام استان  نام طرح  ردیف

جمع مقادیر 
جدول اول و 

  دوم

مال شده مجموع امتیازهاي نر
(درصد امتیازها) براي  100به 

  بندي سدها طبقه

نوع سازه 
  سد

درجه اهمیت 
  طرح

 S1  بتنی  63/23  35  خراسان جنوبی  کریت  1

 S2  بتنی  68/50  22  خراسان رضوي  سدطوق  2

 S2  بتنی  96/50  30  مرکزي  ساوه (الغدیر)  3

 S2  بتنی  96/48  69  هرمزگان  سداستقالل (میناب)  4

 S2  بتنی  24/52  101  همدان  اکباتان  5

 S3  بتنی  85/71  2  بوشهر  دلواري  6

 S3  بتنی  81/67  31  تهران  سدامیرکبیر  7

 S3  بتنی  23/71  65  اصفهان  سد زاینده رود  8

 S3  بتنی  36/63  96  وبویراحمد کهگیلویه  سد کوثر  9

  * طرح با اولویت باالتر براي انجام مهندسی دوباره
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  اي، همگن و ناهمگن) در سناریوي سوم انجام مهندسی دوباره (سدهاي خاکی و سنگریزه رايب ها طرح بندي اولویت -14- 2. جدول پ

شماره 
  نام استان  نام طرح  ردیف

جمع مقادیر 
جدول اول و 

  دوم

مجموع امتیازهاي نرمال شده 
(درصد امتیازها) براي  100به 

  بندي سدها طبقه

نوع سازه 
  سد

درجه اهمیت 
  طرح

 S1  خاکی  98/31  54  ضويخراسان ر  سد فریمان  1

 S1  خاکی  12/32  60  لرستان  تنگ هاله  2

 S1  خاکی  38/33  65  بختیاري چهارمحال  چغاخور  3

 S1  خاکی  98/33  72  گلستان  )2بوستان(گلستان  4

 S1  خاکی  66/32  99  جنوبی خراسان  حاجی آباد  5

 S1  خاکی  38/35  100  سمنان  سد دامغان  6

 S1  خاکی  50/30  109  کرمانشاه  شیان  7

 S1  خاکی  22/39  113  اصفهان  سد گلپایگان  8

 S1  خاکی  85/33  120  کرمانشاه  غرب گیالن  9

 S1  خاکی  38/31  161  اردبیل  گیالرلو  10

 S2  خاکی  38/55  5  خوزستان  سدمسجدسلیمان  11

 S2  خاکی  27/41  20  فارس  ایزدخواست  12

 S2  خاکی  92/41  24  خراسان رضوي  سدشهید یعقوبی  13

 S2  خاکی  94/56  39  ایالم  گردالن) ایالم(چم  14

 S2  خاکی  58/50  42  و بویراحمد کهگیلویه  سدشاه قاسم  15

 S2  خاکی  38/57  60  اردبیل  یامچی  16

 S2  خاکی  88/43  84  گلستان  کوثر  17

 S2  خاکی  38/46  113  همدان  آبشینه  18

 S3  خاکی  85/69  86  فارس  سد درودزن  19

 S3  خاکی  08/63  104  زنجان  نهم  20

 S4  خاکی  69/91  8  تهران  سدالر  21

 S4  خاکی  05/80  67  خوزستان  سدکرخه  22

  * طرح با اولویت باالتر براي انجام مهندسی دوباره

  در سناریوي سوم )بتنیانجام مهندسی دوباره (سدهاي  رايب ها طرح بندي اولویت - 15- 2. پجدول 

شماره 
  نام استان  نام طرح  ردیف

جمع مقادیر 
جدول اول و 

  دوم

مجموع امتیازهاي نرمال شده 
(درصد امتیازها) براي  100به 

  بندي سدها طبقه

نوع سازه 
  سد

درجه اهمیت 
  طرح

 S1  بتنی  63/23  51  خراسان جنوبی  کریت  1

 S2  بتنی  68/50  18  خراسان رضوي  سدطوق  2

 S2  بتنی  96/50  42  مرکزي  ساوه (الغدیر)  3

 S2  بتنی  96/45  88  هرمزگان  سداستقالل (میناب)  4

 S2  بتنی  24/52  101  همدان  اکباتان  5

 S3  بتنی  85/71  10  بوشهر  دلواري  6

 S3  بتنی  81/67  18  تهران  سدامیرکبیر  7

 S3  بتنی  23/71  63  اصفهان  سد زاینده رود  8

 S3  بتنی  36/63  82  وبویراحمد کهگیلویه  سد کوثر  9

  * طرح با اولویت باالتر براي انجام مهندسی دوباره



  101  22/08/95    دوباره مهندسی انجام براي ها طرح بندي اولویت نامه شیوه - 2 پیوست

 

  در سناریوي چهارم اي، همگن و ناهمگن) انجام مهندسی دوباره (سدهاي خاکی و سنگریزه رايب ها طرح بندي اولویت -16- 2. پجدول 
شماره 
  نام استان  نام طرح  ردیف

جمع مقادیر 
جدول اول و 

  دوم

مجموع امتیازهاي نرمال شده 
(درصد امتیازها) براي  100به 

  بندي سدها طبقه

نوع سازه 
  سد

درجه 
  اهمیت طرح

 S1  خاکی  12/32  24  لرستان  تنگ هاله  1

 S1  خاکی  98/31  32  خراسان رضوي  سد فریمان  2

 S1  خاکی  38/33  49  بختیاري چهارمحال  چغاخور  3

 S1  خاکی  38/31  68  اردبیل  گیالرلو  4

 S1  خاکی  66/32  81  خراسان جنوبی  حاجی آباد  5

 S1  خاکی  38/35  90  سمنان  سد دامغان  6

 S1  خاکی  98/33  92  ستانگل  )2بوستان(گلستان  7

 S1  خاکی  22/39  99  اصفهان  سد گلپایگان  8

 S1  خاکی  50/30  102  کرمانشاه  شیان  9

 S1  خاکی  85/33  105  کرمانشاه  غرب گیالن  10

 S2  خاکی  27/41  4  فارس  ایزدخواست  11

 S2  خاکی  38/55  9  خوزستان  سدمسجدسلیمان  12

 S2  خاکی  92/41  12  خراسان رضوي  سدشهید یعقوبی  13

 S2  خاکی  58/50  28  و بویراحمد کهگیلویه  سد شاه قاسم  14

 S2  خاکی  94/56  33  ایالم  گردالن) ایالم(چم  15

 S2  خاکی  38/57  34  اردبیل  یامچی  16

 S2  خاکی  88/43  70  گلستان  کوثر  17

 S2  خاکی  38/46  92  همدان  آبشینه  18

 S3  خاکی  85/69  83  فارس  سد درودزن  19

 S3  خاکی  08/63  91  زنجان  نهم  20

 S4  خاکی  69/91  16  تهران  سدالر  21

 S4  خاکی  05/80  72  خوزستان  سدکرخه  22

  * طرح با اولویت باالتر براي انجام مهندسی دوباره

  در سناریوي چهارم )بتنیانجام مهندسی دوباره (سدهاي  رايب ها طرح بندي اولویت -17- 2. پجدول 

شماره 
  نام استان  نام طرح  ردیف

یر جمع مقاد
جدول اول و 

  دوم

مجموع امتیازهاي نرمال شده 
(درصد امتیازها) براي  100به 

  بندي سدها طبقه

نوع سازه 
  سد

درجه اهمیت 
  طرح

 S1  بتنی  36/23  26  خراسان جنوبی  کریت  1

 S2  بتنی  68/50  20  خراسان رضوي  سدطوق  2

 S2  بتنی  96/50  24  مرکزي  ساوه (الغدیر)  3

 S2  بتنی  96/45  53  انهرمزگ  سداستقالل (میناب)  4

 S2  بتنی  24/52  98  همدان  اکباتان  5

 S3  بتنی  85/41  2  بوشهر  دلواري  6

 S3  بتنی  81/67  24  تهران  سدامیرکبیر  7

 S3  بتنی  23/71  54  اصفهان  سد زاینده رود  8

 S3  بتنی  36/63  85  وبویراحمد کهگیلویه  سد کوثر  9

  اره* طرح با اولویت باالتر براي انجام مهندسی دوب
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هاي سدسازي به تفکیک طبقات مختلف (درجه اهمیـت طـرح) و    در نهایت با درنظر گرفتن جداول فوق، اولویت طرح
) با اعمـال  2-2. ) و (پ1-2. هاي شماره (پ وري (جمع مقادیر جدول در هریک از سناریوها، با درنظر گرفتن شاخص بهره

  . شود می)، پیشنهاد 18-2. هاي راهبردي وزارت نیرو)، به شرح جدول (پ سیاست
هـا،   بنـدي طـرح   اي در اولویت الزم به تاکید است بنا به صالحدید وزارت نیرو و نیز درنظر گرفتن مسایل مالی و بودجه

طـرح   4طـرح سدسـازي (   8توانند در یک گروه، و با هم به رقابت بپردازند و در نهایت به جـاي   سدهاي بتنی و خاکی می
هـاي کـالن وزارت نیـرو،     که بنا به صـالحدید و سیاسـت   نکته دیگر این. طرح انتخاب گردد 4ها طرح خاکی)، تن 4بتنی و 

هایی که از این دو گـروه انتخـاب    باشد و یا تعداد طرح» بسیار مهم«و » مهم«تواند صرفا از گروه سدهاي  انتخاب طرح می
  . باشد») کم«و » متوسط«با اهمیت  گیرد)، بیش از دو گروه دیگر (گروه سدهاي (در اولویت قرار می شود می

  انتخاب طرح براي انجام مهندسی دوباره در سناریوهاي مختلف -18- 2. جدول پ

  نام طرح  استان
شاخص 

وري  بهره
  ظاهري

گروه سند 
از نظر 
  اهمیت

نوع سد (از 
نظر 

  اي) سازه
  

ضریب 
اهمیت 
  راهبردي

  سناریو  زمینه

 S1  38  گیالرلو  اردبیل

  خاکی

  ریوي اولسنا  کشاورزي  1  
  گردشگري  S2   1  32  آبشینه  همدان
  برقابی  S3   1  30  تهم  زنجان

  حمل و نقل  S4   1  19  کرخه  خوزستان
 S1  14  کریت  خراسان جنوبی

  بتنی

  شرب  1  
  صنعت  S2   1  31  اکباتان  همدان

  کنترل سیالب  S3   1  27  کوثر  کهگیلویه و بویراحمد
-  -  -  S4   1  مصنوعی تغذیه  
 S1  110  غرب گیالن  انشاهکرم

  خاکی

  سناریوي دوم  کشاورزي  1  
  گردشگري  S2   3  92  آبشینه  همدان
  برقابی  S3   4  93  تهم  زنجان

  حمل و نقل  S4   1  52  کرخه  خوزستان
 S1  35  کریت  خراسان جنوبی

  بتنی

  شرب  5  
  صنعت  S2   4  101  اکباتان  همدان

  ترل سیالبکن  S3   2  96  کوثر  کهگیلویه و بویراحمد
-  -  -  S4   4  مصنوعی تغذیه  

 S1  161  گیالرلو  اردبیل

  خاکی

سناریوي   کشاورزي  5  
  گردشگري  S2   4  113  آبشینه  همدان  سوم

  برقابی  S3   3  93  تهم  زنجان
  حمل و نقل  S4   5  52  کرخه  خوزستان

 S1  18  کریت  خراسان جنوبی

  بتنی

  شرب  2  
  صنعت  S2   2  101  اکباتان  همدان

  کنترل سیالب  S3   1  82  کوثر  کهگیلویه و بویراحمد
-  -  -  S4   3  مصنوعی تغذیه  



  103  22/08/95    دوباره مهندسی انجام براي ها طرح بندي اولویت نامه شیوه - 2 پیوست

 

  انتخاب طرح براي انجام مهندسی دوباره در سناریوهاي مختلف - 18-2ادامه جدول پ. 

  نام طرح  استان
شاخص 

وري  بهره
  ظاهري

گروه سند 
از نظر 
  اهمیت

نوع سد (از 
نظر 

  اي) سازه
  

ضریب 
اهمیت 
  راهبردي

  سناریو  مینهز

 S1  105  غرب گیالن  کرمانشاه

  خاکی

سناریوي   کشاورزي  1  
  گردشگري  S2   2  92  آبشینه  همدان  چهارم

  برقابی  S3   3  91  تهم  زنجان
  حمل و نقل  S4   5  72  کرخه  خوزستان

 S1  35  کریت  خراسان جنوبی

  بتنی

  شرب  4  
  صنعت  S2   5  101  اکباتان  همدان

  کنترل سیالب  S3   3  96  کوثر  کهگیلویه و بویراحمد
-  -  -  S4   1  مصنوعی تغذیه  

  
هـا   ها در هر طبقه، ممکن است برخی از طرح هاي شرکت کننده در پایلوت و تنوع کم آن توجه به تعداد محدود طرح با

  در تمام سناریوها انتخاب شوند.





 

 3پیوست 6

هاي بررسی شده براي  روش جزییات
انتخاب 





  107  22/08/95  انتخاب براي شده بررسی هاي روش جزییات -3 پیوست

 

وست  زییات -3پی نتخاب روش ج ا ي  ا ر ب ررسی شده  ب   هاي 

  مقدمه -1-3. پ

دهـی   ي وزنهـا  روشساده، جمع آثار در منطق بولین و تلفیق  دهی وزن ،AHPي ها روشمبانی نظري  پیوست،این  در
بیان نقاط قوت و ضعف هر روش از دیگر مـواردي اسـت کـه در ایـن بخـش بـه آن       . ساده و منطق بولین ارائه خواهد شد

  .  ودش میپرداخته 

 AHP یا مراتبی سلسله تحلیل ندرایف -2-3. پ

ایـن امـر   . سازي مدیران، چگونگی انتخاب کردن یک گزینه از میان چندین گزینه موجود اسـت  از مسایل تصمیم یکی
حتی در صورتی هم کـه انتخـاب کـردن مـورد نظـر      . با توجه به معیارهایی که براي انتخاب مطرح است، انجام پذیرد باید

 چنـدین  انتخـاب  در مثـال  عنـوان  بـه . باشد احتیاج یکدیگر به نسبت ها گزینه اولویت میزان شناخت بهمکن است نباشد م
 اجرایـی  سابقه کار، انجام زمان مدت دریافتی، هزینه قبیل از معیارهایی است ممکن عمرانی طرح یک انجام براي پیمانکار

 در یافتـه  تخصـیص  امتیازهاي به توجه با گزینه هر به مساله این در .باشند نظر مورد سازي تصمیم معیارهاي عنوان به ... و
قابلیـت بهتـر    دهنده نشان که شود می داده امتیازي هم، به نسبت ها شاخص اهمیتی امتیاز به توجه با نیز و هم با مقایسه

اي نیست و ممکن اسـت در   هاما تعیین امتیازها به طور مستقیم کار ساد. آن گزینه با توجه به معیارهاي تعریف شده است
بدین منظـور در دهـه   . شود احساس میلذا احتیاج به یک راهکار روشمند براي امتیازدهی  ،نتایج نهایی انحراف ایجاد کند

اي طراحـی شـد کـه     براي حل چنین مساله ساعتی ال توماس توسط مراتبی سلسله تحلیل فرایند یا AHPتکنیک  1970
  .  شود میین روش ارائه شده و سپس روش به کارگیري آن و نتایج حاصله ارائه در ادامه مختصري از تئوري ا

  معیارها مبناي بر ها گزینه انتخاب مساله ساختار -1-2-3. پ

 گیـري  تصـمیم . شود می تقسیم گسسته و پیوسته دسته دو به تصمیم، فضاي لحاظ از گیري تصمیم فرایند کلی، طور به
معیارهـا خـود نیـز بـه سـه      . روند می شمار به گسسته فضاي در گیري تصمیم هاي رمجموعهزی از معیاره، چند و معیاره تک

اسـت کـه    روشـی  AHPتحلیـل سلسـله مراتبـی    . شوند میو ترکیبی (کیفی و کمی) تقسیم  دسته معیارهاي کیفی، کمی
 گیـري  تصـمیم  یک در AHPسازي  پیاده. کند و ترکیبی را فراهم می گیري با حضور معیارهاي کیفی و کمی امکان تصمیم

  :است فاز 3 شامل
 سلسله مراتب ساختن 

 مقایسات زوجی انجام 

 سیستم سازگاري 
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  مراتبی سلسله درخت تشکیل -1 فاز

. شـود  مـی  بیـان  مراتـب  سلسله صورت به گیري، تصمیم درخت قالب در هستند، مهم گیري تصمیم در که عواملی اول، فاز در
در این انتخاب، سه معیـار هزینـه، وسـعت    . باشد Dو  A، B، C هاي طرح بین از طرح یک ابانتخ هدف، کنید تصور مثال طور به

  صورت زیر خواهد بود: درخت سلسله مراتبی براي این مثال به. هستند اراضی تحت پوشش و میزان تولید برقآبی مطرح 

  
  مراتب سلسله درخت تشکیل -1-3. پ شکل

 زیـر  یـا  معیارهـا  زیـر  رايدا دتوان می هزینه شاخص مثال. باشند معیارهایی زیر رايدا ندتوان می نیز معیارها زا کدام هر
  . باشد نگهداري و برداري بهره ی،رایاج هاي هزینه همچون هایی شاخص

  
  زیرمعیار همراه به مراتب سلسله درخت تشکیل -2-3. پ شکل

دست  گزینه باشند یا معیار، امتیازي را به که اینبراي هر کدام از اجزاي این درخت، اعم از  AHP، تکنیک هر صورت در
گفته (ردیف یا گزینه) ها و چه معیارها و زیر معیارها در اصطالح، آیتم  کدام از اجزاي این درخت، چه گزینه هر به. آورد می
  . شود می

 انتخاب طرح

وسعت اراضی تحت  *هزینه
 پوشش

 میزان تولید برقآبی

 Dطرح  Cطرح  Bطرح  Aطرح 

  وري ثر کم بودن بهرههاي تحمیل شده در ا * هزینه

 انتخاب طرح

 هزینه

برداري و  هزینه بهره هزینه اجرایی
 نگهداري

وسعت اراضی تحت 
 پوشش

 میزان تولید برقآبی

A B C D 



  109  22/08/95  انتخاب براي شده بررسی هاي روش جزییات -3 پیوست

 

انـد   ها بر حسـب امتیـازي کـه کسـب کـرده      آید و گزینه دست می ا، امتیازي بهه براي هرکدام از گزینه ،AHPروش  در
روشی که در . ین امتیاز را کسب کرده، بهترین گزینه براي انتخاب شدن استتر بیشاي که  مسلما گزینه. شوند میبندي  رتبه

AHP شود میاز دوم به شرح آن پرداخته رود، براساس مقایسات زوجی استوار است که در ف کار می براي محاسبه امتیازها به .  

  زوجی مقایسات -2 فاز

 هـا  آنزوجـی مقایسـه شـده و وزن     صـورت  بـه عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح بـاالتر   AHP در
وزن نهـایی هـر گزینـه مشـخص      هـا  وزنسـپس بـا تلفیـق ایـن     . شود می، وزن نسبی نامیده ها وزناین . گردد محاسبه می

از  Bرا بـا   Aي از نظر معیار وسعت اراضی تحت پوشش باشد، ابتدا طـرح  ها طرحبه طور مثال، اگر هدف، مقایسه . شود می
هـا از   هـا، تصـمیم گیرنـده    در ایـن مقایسـه  . شـوند  میرا با هم مقایسه  Bو  Cو بعد  Cو  Aاین نظر مقایسه کرده و سپس 

مقایسه شود تصمیم گیرنـده خواهـد گفـت کـه      jبا عنصر  iعنصر اي که اگر  گونه بهکنند؛  ي شفاهی استفاده میها قضاوت
  .  ) است1-3. (پي ارائه شده در جدول ها حالتکدامیک یکی از  jبر  iاهمیت 

  مقیاس مقایسه زوجی - 1- 3. پ جدول
 وزن یا ارزش ها مقایسهوضعیت 

 1 یکسان
 2 تر بیشیکسان تا نسبتا 

 3 (یا ضعیف) تر بیشنسبتا 
 4 تر بیشتا  تر بیشنسبتا 

 5 (یا قوي) تر بیش
 6 تر بیشتا خیلی  تر بیش
 7 (یا خیلی قوي) تر بیشخیلی 

 8 تر بیشخیلی  ،تا خیلی تر بیشخیلی 
 9 صد در صد مرجع

  
بـر   iاگر اهمیت عنصر . روند، یک نکته باید در نظر گرفته شود می کار بههاي کیفی  شاخص راينظرات شفاهی که ب در

j  برابر باn  باشد، اهمیتj  برi  1برابر با
n

است وبا توجه به این نکته کافی است در ماتریس زیر فقط مقـادیر بـاالي قطـر     

ijمقادیر زیر قطر اصلی معکوس مقادیر باالي قطر خواهد بود به عبارت دیگـر  . اصلی پرشود
ji

1a
a

 ایـن  در کنیـد  فـرض 

  :است آمده زیر صورت به معیارها از هرکدام به نسبت ها گزینه از یک هر نسبی اهمیت سطح، ترین پایین در مثال

  A B  C D هزینه
  اراضی وسعت
 A  B C D آبی برق تولید  A B C D پوشش تحت

A 1 6 
4
1

 
1  A 1 1 

5
1

 6
1

 
 A 1 5 

5
1

 2
1

 
B 

6
1

 
1 

2
1

 5
1

 
 B 1 1 

3
1

 4
1

 
 B 

5
1

 
1 2

1
 5

1
 

C 4 2 1 
3
1

 
 C 5 3 1 

5
1

 
 C 4 2 1 

4
1

 
D 1 5 3 1  D 6 4 5 1  D 2 5 4 1 
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 زیـر،  مـاتریس  شرح به. شوند سنجیده هدف سطح به نسبت معیارها نسبی اهمیت دوم، سطح در کنید فرض همچنین
  .  شد خواهد استخراج گیرنده تصمیم دیدگاه زوجی،از مقایسات

 برقابی تولید پوشش تحت اراضی وسعت هزینه هدف

 3 3 1 ههزین

 پوشش تحت اراضی وسعت
3
1 1 

2
1 

 برقابی تولید
3
1 2 1 

  
مثال معیـار هزینـه، معیاریسـت کـه کـم بـودن آن       . توجه شود ها آنبه ذکر است که در مورد معیارها باید به نوع  الزم

توجه به نـوع  . انتخاب طرح، مطلوب است رايش از نوعی است که زیاد بودن آن، بمطلوب و معیار وسعت اراضی تحت پوش
  . معیار در روش محاسبه وزن آن، اهمیت دارد

  تصمیم ماتریس از ها وزن استخراج -3 فاز

اگـر شـرط   . وابسـته اسـت   گیـري  تصمیم ماتریس بودن ناسازگار یا سازگار به تصمیم، ماتریس از ها وزن محاسبه روش

ij jk ika a a i, j, k    برقـراري تسـاوي   . که ماتریس تصمیم، سازگار است شود میدر ماتریس تصمیم برقرار باشد، گفته

نسـبت بـه    Jبرابر ارجحیت داشته باشد و نیز آیتم  2به میزان  Jنسبت به آیتم  Iدر این رابطه به آن معناست که اگر آیتم 
برابـر اهمیـت و ارجحیـت     6به میزان  Kنیز نسبت به آیتم  Iداشته باشد آنگاه آیتم  ارجحیتبرابر  3هم به میزان  Kآیتم 
لذارابطـه  . برابر دانسته نشـود  6ام Kنسبت به آیتم  Iاما در تهیه ماتریس تصمیم، ممکن است که اهمیت نسبی آیتم . دارد

  . رساند میراري این رابطه میزانی از ناهمگنی یا ناسازگاري را عدم برق. مذکور برقرار نبوده و ماتریس ناسازگار خواهد بود
در ادامـه  . این خاصیت هسـتند  رايکنند، دا بیان می صورت کمی که معیارهاي کیفی را به تصمیم، هاي ماتریس همواره
  . ي محاسبه اوزان، به تفکیک ماتریس سازگار و ناسازگار، پرداخته شده استها روشبه بررسی 

  سازگار ماتریس از ها وزن استخراج -2-2-3. پ

 آن از دلخـواه  ستون هر هاي مولفه) باشد مطلوب آن بودن(زیاد  باشد مثبت جهت رايدا معیار اگر سازگار، ماتریس در
جهـت منفـی    راياگـر معیـار دا  . آیـد  مـی دست  به ها وزن روش این از و کرده نرمال ستون آن مجموع به نسبت را ماتریس

هاي هر سطر دلخواه از آن ماتریس را نسبت به مجموع آن سطر نرمـال کـرده و از    ن مطلوب باشد) مولفهباشد (کم بودن آ
  .  شود میمحاسبه  ها وزناین روش 

  ناسازگار ماتریس از ها وزن استخراج -3-2-3. پ

 روش چهـار . کـرد  اسـتفاده  هـا  وزن اسـتخراج  رايب توان مین سازگارماتریس  رايذکر شده ب يها روش از حالت این در
  :از عبارتند که است موجود تصمیم ماتریس ناسازگاري حالت در ها وزن محاسبه در عمده
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 مربعات حداقل روش - 1

 لگاریتمی مربعات حداقل روش - 2

 ویژه بردار روش - 3

 :شوند می بندي تقسیم گروه 4 به خود که تقریبی هاي روش - 4

 سطري مجموع روش 

 ستونی مجموع روش 

 حسابی میانگین روش 

 هندسی گینمیان روش 

  .  شد خواهد ارائهمذکور  يها روش از مختصري ادامه در

  مربعات حداقل روش -1

  . گزینه مورد نظر باشد (ماتریس ذیل) ناسازگار بوده و محاسبه وزن هر Aکنید که ماتریس تصمیم  فرض

  A1   .  .  . An 

A 1  .  .  .  
 .  .  .    
 .  .   .   
 .  .    .  
An     1 

  

 هـا  گزینـه  نسـبی  وزن بیانگر اوزان، این نسبت صورت این در. باشد ها گزینه از هریک به مربوط اوزان هاwiکنید  رضف
  نسبت به یکدیگر خواهد بود؛ لذا خواهیم داشت: 

 A1 A2  .  . An 

A 1  1
2

w
w

  .  . 1
n

w
w

 

 . 2
1

w
w

 1   2
n

w
w

 

 .  .   .   
 .   .    .  
 .  .     

An n
1

w
w

    1 

ین مقدار ممکن برسـد  تر کمبه  Aهاي ماتریس فوق با ماتریس تصمیم  پیدا شود که اختالف مولفه اي گونه به هاwi باید
  .  این کار مدل زیر باید اجرا شود رايب

2n n
i

ij
ji 1 j 1

wmin a
w 
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n

i
i 1

S.T.: w 1


  

 بـا  و) باشـد  1 برابـر  هـا  وزن(مجمـوع   باشـند  شـده  نرمـال  باید ها وزن که کند می بیان مدل این در موجود محدودیت
  :نوشت زیر صورت به را فوق مدل توان می ساز نرمال قید این از استفاده

 
2n n

ij j i
i 1 j 1

min a w w
 

  

n

i
i 1

S.T.: w 1


  

  .  آید می دست به ها وزن از تقریبی ترتیب نبدی و

  لگاریتمی مربعات حداقل روش -2

بـا اسـتفاده از معادلـه زیـر، در حالـت      . باشـد  مـی بودن کلیه عناصر  این روش با روش حداقل مربعات، لگاریتمی تفاوت
  . آید میدست  تخمینی از اوزان به ،Zسازي  ناسازگار، با کمینه

  
n n

ij i j2 2
i 1 j 1

1 1Lna Ln W / W LnZ
n n 

   

n

i
i 1

S.T.: w 1


  

  ویژه بردار روش -3

درنظـر گرفتـه    هـا  گزینـه  وزن بـردار  عنـوان  به ماکسیمم، ویژه مقدار ازاي به تصمیم، ماتریس ویژه بردار روش، این در
   از مجموعه معادالت زیر محاسبه نمود: توان میدر روش بردار ویژه، ماتریس ترجیحات و بردار ویژه آن را . شود می

11 1 12 2 1n n 1a w a w ... a w w      
21 1 22 2 2n n 2a w a w ... a w w     

… 

n1 1 n2 2 nn n na w a w ... a w w      
 محاسـبه  خصـوص در. مقـدار ویـژه مـاتریس اسـت     ام و iوزن عنصـر   iwام، jام بـر   iتـرجیح عنصـر    ijaدر آن که

امـا یـک   . اسـتفاده کـرد   رسـند،  مـی  نتیجه به باتکرار معموال که عددي، آنالیز يها روش از توان می ویژه، مقدار ینتر بزرگ
  این کار به صورت زیر است: رايالگوریتم ساده غیرتکراري ب

 رايمیانگین حسابی تخمینی ب ي تقریبی مانند روشها روشاستفاده از  با W  شود میمحاسبه  . 

 ضرب بردار  باW  در ماتریسA تخمین مناسبی ازmax آید می دست به  . 

 رايتقسیم مقادیر به دست آمده ب با max .w  برW هایی از مربوطه تخمینmax  شود میمحاسبه.  
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 نهایت متوسط درmaxعنوان بهآمده،  دست به هايmax  شود میدرنظر گرفته  . 

  ام طبق تعریف قبل برابر است با: iوزن عنصر  حال

1 ij j
1w a w i 1,...,n 
  

  ماتریسی زیر نوشت: فرم به توان می را فوق معادالت دستگاه

AW W   
ijAهمان ماتریس مقایسه زوجی (یعنی  Aاین رابطه،  در a   ، Wوزن و بردار  مقـدار  عنـوان  بهاسکالري است که 

  .  شود می گرفته نظر در ویژه

  تقریبی يها روش -4

  :ندشو می تقسیم گروه چهار به ها روش از دسته این
 سطري مجموع روش 

 ستونی مجموع روش 

 حسابی میانگین روش 

 هندسی میانگین روش 

(منظـور از  . شود میمجموع عناصر هر سطر در یک بردار نوشته شده و بردار حاصل نرمالیزه  ،سطري مجموعروش  در
  ).تقسیم شودعناصر بر مجموع عناصر نرمالیزه کردن آن است که در بردار حاصل از جمع سطري ماتریس، تک تک 

کار گرفته شد، مجموع عناصر هر ستون در یـک بـردار    مشابه روشی که در مجموع سطري به ستونی مجموعروش  در
  .  شود میبردار معکوس آن را در نظر گرفته و بردار حاصل نرمال  بار نوشته شده و اما این

  .  شود میمحاسبه  ها آنس میانگین سطري هاي ماتریس اصلی نرمالیزه شده و سپ ابتدا ستون حسابی میانگینروش  در
  . شود میهندسی سطرهاي محاسبه شده و بردار نهایی نرمالیزه  نمیانگی هندسی میانگیندر روش  نهایتا

  ناسازگاري نرخ محاسبه و ناسازگار ماتریس خصوصیات ماتریس، در ي سازگار -4-2-3. پ

 مـاتریس  بـودن  ناسـازگار  یـا  سـازگار  بـه  تصمیم، ماتریس از ها وزن محاسبه روش شد، اشاره نیز تر پیش که طور همان
ijاگر شرط. وابسته است گیري تصمیم jk ika a a i, j, k    کـه مـاتریس    شـود  مـی در ماتریس تصمیم برقرار باشد، گفته

نـاهمگنی یـا   عدم برقراري ایـن رابطـه میزانـی از    . تصمیم، سازگار است و در غیر این صورت، ماتریس ناسازگار خواهد بود
  .  رساند میناسازگاري را 

1ثابت کرد که اگر توان میدر حالت کلی  2 n, ,...,    مقادیر ویژه ماتریس مقایسات زوجیA     باشـد مجمـوع مقـادیر
  . است nبرابر  ها آن
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n

r
i 1

n


   

است در ایـن صـورت برخـی از     nیا مساوي  تر بزرگهمواره  Aین مقدار ویژه ماتریس مقایسه زوجی تر بزرگ همچنین
منفی خواهند بود لذا:  هاي  

max n   
  خصوصیات زیر است: رايماتریس سازگار دا هر

 . باشد می عنصر هر نرمالیزه مقدار برابر عناصر وزن مقدار - 1

 .(AW=nW) است ماتریس طول برابر ویژه مقدار - 2

 . است صفر برابر ماتریس این در ناسازگاري دارمق - 3

از حالـت   از حالت سـازگاري فاصـله بگیرنـد، مقـدار ویـژه آن نیـز مقـدار کمـی         ماتریس مقدار کمی  عناصر اگر :قضیه
AWلذا اگر . سازگاري خود فاصله خواهد گرفت W  که در آنW و بردار ویـژه و مقـدار ویـژه مـاتریس      ترتیب بهA 

از حالـت سـازگاري خـود فاصـله      ین مقدار ویژه آن نیـز مقـدار کمـی   تر بزرگ(. خواهد بود n، یک مقدار ویژه برابر باشد می
  نوشت: توان مین در این حالت رایبناب. خواهد گرفت)

A W n.W   

maxفاصله بگیرد مقدار  nمقداري از  maxوقتی n  نرمال کـردن   رايد میزان سازگاري را نمایش دهد که بتوان می
  .  شود میمیزان ناسازگاري معرفی  عنوان بهاین شاخص، عبارت زیر 

max n
I.I

n 1
 




  

  زوجی مقایسات ماتریس یک ناسازگاري نرخ محاسبه الگوریتم -5-2-3. پ

 Aماتریس مقایسات زوجی  تشکیل - 1

 Wبردار وزن  محاسبه - 2

 maxمقدار  محاسبه - 3

 شاخص ناسازگاري با استفاده از رابطه زیر:  محاسبه - 4

max nI.I
n 1

 



 

 نرخ ناسازگاري با استفاده از معادله زیر:  محاسبه - 5

n n

I.II.R
I.I.R 
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nدر آن شاخص  که nI.I.R   بسته به ابعاد ماتریس مربعی، کهn ) 2-3. پفرض شده است، مطابق جدول شماره (

  قابل استخراج است:

nمحاسبه   - 2- 3. پ جدول nI.I.R  ) با در دست داشتن ابعاد ماتریسn(  
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  n 

1. 49  1. 45  1. 41  1. 32  1. 24  1. 12  0. 9  0. 58  0  0  I. I. R   
 در کـه  کـاربرد  به را عددي آنالیز يها روش از متفاوتی هاي تکنیک توان می ویژه مقدار ینتر بزرگ محاسبه خصوص در

 تصـور  به کار این رايب ساده الگوریتم یک. شود می نزدیک نظر مورد دقیق مقدار به آن هاي الگوریتم تکرارهاي از گام هر
  :است زیر

 ضرب بردار  باW  در ماتریسA تخمین مناسبی ازmax آید می دست به  . 

 رايتقسیم مقادیر به دست آمده ب باmax .W  برW هایی از مربوطه تخمینmax  شود میمحاسبه  . 

 متوسطmax شود میه دست آمده محاسبه ب  . 

  مراتبی سلسله درخت یک ناسازگاري نرخمحاسبه  -6-2-3. پ

 و نمـوده  ضـرب  اش  مربوطه عنصر وزن در را ماتریس هر ناسازگاري شاخص مراتب، سلسله یک ناسازگاري نرخ محاسبه براي
هـاي مربوطـه ضـرب     ن عناصر را در ماتریسهمچنین وز. شود مینامیده  I. Iاین حاصل جمع . آید می دست به ها آن جمع حاصل

IIحاصل تقسیم. شود میگذاري  نام I. I. R کرده و مجموعشان
IIR، معرف نرخ ناسازگاري سلسله مراتب است  .  

  گزینه هر نهایی اولویت یا وزن محاسبه -7-2-3. پ

 هـدف  بـه  نسـبت  مشـابه  طـور  بـه  نیـز  معیارهـا  خـود  نوز آمد، دست به هرمعیار به نسبت گزینه هر وزن که این از بعد
  زیر محاسبه خواهد شد:   صورت به گزینه هر نهایی وزن سپس ،شود می محاسبه

1 ij j
i

W w v  

 قالـب  در و اختصـار  )، به3-3. په (در شکل شمار. است jوزن معیار  jvو jنسبت به معیار  iگزینه  وزنijwدر آن که

  .  شده است رائهابر اساس وزن نهایی  بندي اولویت فرایند ،روندنما
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  انجام مهندسی دوباره تا مرحله تشکیل بانک اطالعات از مشخصات طرح رايها ب بندي طرح اولویت روندنماي -3-3. پ شکل

  ) AHPدهی ساده و  زنهاي و (قابل استفاده در روش

 هاي سدسازي بندي در انجام مهندسی دوباره در طرح اولویت

 سازي معیارها کمی

 گیري هاي مبنا در تصمیم تعریف معیارها و شاخص

خت مشکل یا ناسازگاري شنا
 ایجاد شده در تامین نیازها

رعایت یا عدم رعایت 
 استانداردها

مشخصات کلی و  مباحث اقتصادي / مالی
 مسایل اجتماعی / فرهنگی برداري هاي بهره زیرساخت

شناخت نقاط شکست و یا 
هاي طبیعی در جامعه آماري  پرش

 مورد مطالعه براي هر معیار

بندي  هاي زیر براي بازه از روشاستفاده از یکی 
  گیري براي انتخاب: معیارهاي مبناي تصمیم

  فواصل مساوي -
  طول بازه مساوي -
  بندي سفارشی یا دستی بازه -
  ها چارك -
  هاي طبیعی پرش -
  انحراف از معیار -

تشکیل بانک اطالعات 
 گیري مبناي تصمیم

بندي به روش تحلیل  انتخاب و اولویت
 دهی ساده یا وزن سلسله مراتبی

A 
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   نهایی بندي اولویت تا اطالعات بانک تشکیل مرحله از دوباره مهندسی انجام رايب ها طرح بندي اولویتروند نماي  -3-3. پشکل  ادامه

  AHPروش  يها قابلیت و مزایا -8-2-3. پ

 بگیرند قرار الیه چند در معیارها زیر و کلی معیارهاي قالب در ندتوان می معیارها که است این AHPي مدل ها قابلیت از
تنها در مورد معیارهاي کیفـی،   ،AHPماتریس تصمیم در  تعیین. باشند متصل هم به مختلف هاي الیه عناصر نیست الزم و

د داشته باشند کـه  گیرندگان وجو حال اگر گروهی از تصمیم. گیرنده است وابسته به نظر شفاهی و مقایسات زوجی تصمیم
کند که وزن نسبی گزینه، بـا   امکان را فراهم می این AHPنسبت به یک معیار کیفی نظر دهند،  ها گزینهبخواهند در مورد 

  ساخت سلسله مراتب

A  

  هدف -
  معیارها -
  زیرمعیارها -
  ها گزینه -

  مقایسات زوجی
  معیارها با هم

ها به  گزینه
  تفکیک معیار

براساس جدول 
  ترجیحات

محاسبه نرخ ناسازگاري با 
  استفاده از معادله زیر

I.I.I.R
I.I.R

  
  خیر

10تر از  آیا نرخ سازگاري کم
  درصد است؟

  بله

محاسبه وزن 
  نهایی

محاسبه شاخص ناسازگاري با 
  استفاده از معادله زیر

max n
I.I

n 1
 




  

  محاسبه متوسط مقادیر
max دست آمده از مرحله قبل به  

A)دست آمده از  تقسیم مقادیر به W) 
تیب بر عناصر ماتریس اوزان براي به تر

  maxتخمین مقادیر 

بندي براساس وزن  اولویت
  هاي سدسازي نهایی گزینه

ها و  بازنگري در قضاوت
تشکیل مجدد ماتریس 

  مقایسات زوجی

هاي  محاسبه حاصلضرب ماتریس مقایسه
براي رسیدن به  (W)با ماتریس اوزان (A)زوجی

)maxتخمین مناسبی از  W)   

محاسبه نرخ   maxمحاسبه
  ناسازگاري

وضعیت   وزن یا ارزش
  ها مقایسه

  یکسان
  تر یکسان تا نسبتا بیش

  تر یا ضعیف نسبتا بیش
  تر تر تا بیش نسبتا بیش
  ا قويتر ی بیش

  تر تر تا خیلی بیش بیش
  تر یا خیلی قوي خیلی بیش

  تر تر تا خیلی خیلی بیش خیلی بیش
  صددرصد مرجع

2  
3  

1  

4  
5  
6  
7  
8  
9  

محاسبه وزن 
  ها معیارها و گزینه

  روش حداقل مربعات -
  روش حداقل مربعات لگاریتمی -
  روش بردار ویژه -
  مجموع سطري ●  تقریبی -

  تونیمجموع س ●
  میانگین حسابی ●
  میانگین هندسی ●
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روند کار بدین صورت است که در تشکیل ماتریس مقایسات زوجی . گیرندگان محاسبه شود استفاده از نظرات همه تصمیم
مقـدار نهـایی،   . کننـد  ه ماتریس به توافق نرسند هر کدام مقدار مورد نظر خود را وارد میلفموگیرندگان در یک  اگر تصمیم

گیرنـدگان یکسـان نباشـد، در ایـن حالـت       تصمیم رايممکن است اهمیت . میانگین هندسی مقادیر وارد شده خواهد بود
ي مختلف بـا یکـدیگر و نیـز    ها گزینهدویی مقایسه دو. کندند، اهمیت وزنی هر عضو را تعیین راید در ابتداي فتوان میگروه 

) از دیگر نقاط قوت ها گزینهمقایسه دودویی معیارها با هم و برقراري رابطه ریاضی بین این دو گروه (گروه معیارها و گروه 
  .  این روش است

  AHPمعایب روش  -9-2-3. پ

. جـا معنـادار نیسـتند    در ایـن  هـا  آنفرض اصلی (و غیرقابل تغییر) است که برخـی از   تعدادي پیش داراي AHP روش
صـورت   تـوان بـه   گیري، از نوع کمی نیستند و در نتیجه نمی فرض این روش این است که معیارهاي تصمیم ین پیشتر مهم

را با یکدیگر مقایسه کرد؛ این درصورتی است که در انتخاب طـرح بـراي انجـام مهندسـی دوبـاره، معیارهـا        ها آنمستقیم 
  . باشند از معیارهاي کمی و کیفی می اي متشکل مجموعه

 بـه  توجـه  بـا . اسـت  ها پاسخ ناسازگاري احتمال باشد، داشته AHPدیگر مشکالتی که ممکن است استفاده از روش  از
 یـا  و امتیازهـا  یـا  اوزان رسـانی  بروز و اصالح و بوده محتمل ناسازگاري وجود هستند، زیاد ها گزینه و معیارها تعداد که این

  .  طلبد می را زیادي بسیار انرژي و وقت خطا، ایجاد عامل یافتن
و تعـدد   معیارهـا  زیـر  بـه  امتیـاز  ارائـه نحـوه   یـی، ودود مقایسات و اوزان ارائه در کارشناسی نظرات نیز و سالیق ورود

) Range بنـدي (یـا تعیـین    کمی معیارهاي کیفی و لزوم بـازه  ارائه. است روش این در مشکالت دیگر از ،مقایسات دودویی
  . است AHPهاي ممکن و محتمل در هریک از این معیارها، مشکلی دیگر در روش  براي بیان کالس

  1موزون ساده گذاري هم روي یا ساده دهی وزن روش -3-3. پ

سازي مدیران، چگونگی انتخـاب کـردن یـک گزینـه از      تصمیم مسایلین تر مهمنیز اشاره شد، از  تر پیشکه  طور همان
معمـوال  . انتخاب مطـرح اسـت، انجـام پـذیرد     رايبا توجه به معیارهایی که ب بایداین امر . گزینه موجود است میان چندین

بیـان درجـه اهمیـت     رايب. معیارهاي زیادي در انتخاب دخیل هستند و اهمیت هر معیار با معیارهاي دیگر متفاوت است
که مجموع این اوزان برابر با واحد و بزرگاي هـر وزن   طوري بهآن معیار در نظر گرفت؛  رايوزنی ب توان میهریک از معیارها 

                                                   
 

1- Simple Weighted Overlay 
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صورت مشابهی بـا اختصـاص دادن امتیـاز بـه      ها در هر معیار، به اهمیت هریک از زیرکالس. گردد با خرد جمعی تعیین می
  . پردازند معادالت زیر به بیان ریاضی این روش می. هرکالس (یا زیرمعیار) تعیین خواهد شد
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 از پـس . اسـت  روش ایـن  از استفاده رايب گام اولین طرح، هر کیفی هاي همولف سازي کمی و کمی مشخصات بندي بازه
هـر زیرمعیـار در هـر     امتیازها به تناسب قرار گیـري  ،ijgماتریس داشتن دردست با تصمیم، متغیرهاي از هریک بندي بازه

نهایی، امتیاز هر سد در مورد هـر معیـار در وزن آن معیـار     گیري تصمیم رايبدین ترتیب ب. کند زیربازه، اختصاص پیدا می
ي امتیازهـاي   سپس بـا مقایسـه  . شود میدست آمده، امتیاز نهایی سد محاسبه  و با جمع امتیازهاي وزنی به شود میضرب 

  . نمود بندي اولویتراحتی سدها را  به انتو مینهایی سدهاي مختلف 

  ساده دهی وزن روش مزایاي -1-3-3. پ

بـا درنظـر گـرفتن معیارهـا، وجـود       ها گزینهنیاز به مقایسه دودویی میان معیارها و  AHPاین روش، برخالف روش  در
دم مقایسه تعداد زیـادي طـرح بـا    عدم وجود ناسازگاري و ع. شود میندارد و مقایسه بر مبناي امتیاز وزنی هر گزینه انجام 

  .  ارائه امتیاز نهایی، از دیگر نقاط قوت این روش است رايیکدیگر ب

  ساده دهی وزن روش معایب -2-3-3. پ

. باشـد  مشکل در این روش، ورود سالیق و نیز نظرات کارشناسی در ارائه وزن و امتیاز به معیارهـا و زیـر معیارهـا، مـی     عمده
 ممکـن  هـاي  کـالس  بیان براي) Rangeبندي (یا تعیین  لزوم بازه وانجام مقایسه  برايمعیارهاي کیفی  سازي کمی بعدي، مشکل

  .  ها بایکدیگر از نوع کیفی هستند بسیاري از معیارهاي مقایسه طرح است؛ معیارها این از هریک در محتمل و
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 بولین منطق در آثار جمع روش -4-3. پ

ایـن  . شـود  مـی صورت صفر و یک (بله یا خیر) بیان  ها به است، در منطق بولین، پاسخکه از نام این روش پید طور همان
این صورت که وزن تمام معیارها برابر با یـک اسـت    دهی ساده در نظر گرفت؛ به حالت خاصی از روش وزن توان میروش را 

ل تهیـه شـده و از کارشناسـان    اي مفصـ  نامـه  پرسـش در این روش، . وزن صفر یا یک هستند رايو زیرمعیارهاي تصمیم دا
هـا)   »بلـه «هاي با ارزش یک (جمـع   در نهایت با جمع پاسخ. به سواالت با بله یا خیر پاسخ دهند شود میمربوطه خواسته 

  . انجام مهندسی دوباره پرداخت رايب  به انتخاب طرح توان مینمره هر طرح محاسبه شده و 

  ینبول منطق در آثار جمع روش مزایاي -1-4-3. پ

 آن تبـع  بـه  و معیارها، به امتیاز و وزن تخصیص به نیاز عدم و سواالت به ییگو پاسخ سادگی روش این مزیت ینتر مهم
  . باشد می فردي، سالیق و کارشناسی نظرات کامل حذف

  بولین منطق در آثار جمع روش معایب -2-4-3. پ

 و زیرمعیارها در بندي بازه وجود عدم. باشد می ازيف نگرش عدم و مساله دیدن سفید و سیاه روش، این عیب ینتر مهم
 فـازي  نگـرش  عدمو معیارها از جمله مواردي است که  ها گزینه سایر با مقایسه در گزینه هر اهمیت نمودن لحاظ عدم نیز
  . ضعف در مقایسه معیارهاي کیفی از دیگر مشکالت این روش است. نماید می تشدید روش این در را

  )مرجع گویی پاسخ جدولروش ( بولین منطق در آثار جمع و ساده دهی وزن يها روش تلفیق -5-3. پ

روي هر طرح  و مشکالت پیش مسایلدر این روش، . دهی ساده اقتباس شده است نظري این روش از روش وزن مبناي
  :  شود میبندي  به شرح زیر طبقه

  نیازها تامینشناخت مشکل یا ناسازگاري ایجاد شده در  - 1
 اا عدم رعایت استانداردهرعایت ی - 2

 مباحث اقتصادي/ مالی - 3

 برداري بهرهي ها زیرساختمشخصات کلی و  - 4

 اجتماعی/ فرهنگی مسایل - 5

دردسـت داشـتن جـداولی اسـتاندارد، کـه بـه        باپرکردن جداول ارزیابی،  رايدست آوردن اطالعات مورد نیاز ب به رايب
 سـتون  در هـا  طـرح  از هریـک  بـه  مربوط وزن است، شده تهیهالذکر)  هاي مذکور (پنج کالس فوق تفکیک هر یک از کالس

 جـدول  داشتن دست در با و شده تکمیل نیز وضعیت خالصه جدول ،ها جدول این کلیه تکمیل از پس. گردد می درج نظیر
 شـماره  هـاي  جدول. شد خواهد میسر طرح بندي اولویت و مقایسه ،باشد می طرح هر کارنامه عنوان به که وضعیت، خالصه



  121  22/08/95  انتخاب براي شده بررسی هاي روش جزییات -3 پیوست

 

. (پ شـماره  هاي جدول تکمیل رايب نیاز مورد اطالعات آوري جمع رايب شده طراحی  نامه پرسش )17-3. (پ تا )3-3. (پ
 ،هـا  طـرح   بنـدي  اولویت و تحلیل ايه جدول، )29-3. (پ تا )18-3. (پ شماره هاي جدول. باشد می )29-3. (پ تا )3-18
  . اند شده آورده ادامه در که هستند مرجع، ییگو پاسخ جدول روش در

  طرح اولیه مشخصات - 3- 3. پ جدول
  اجرا:  تاریخ  رودخانه و موقعیت طرح:  نام  سد (طرح):  عنوان

  :بردار بهره سازمان  :کاربري  سد:  نوع
    خیر        ؟    بله شود میوري مطلوب   مشکلی خاص است که مانع از بهره رايطرح دا آیا

  هاي زیر قرار دارد؟  گردد در کدامیک از گروه لوب میوري مط که مانع از بهره مشکلی
   وابسته تاسیساتنیروگاه و        هیدرومکانیکال         تخلیه سیالب یا آبگیرها  –اي  سازه        بدنه  -اي  سازه

    یا فرهنگیاقتصادي و  - مسایل و مشکالت اجتماعی     مخزن و جناحین مخزن     مسایل آبخیزداري –آبریز حوضه
  .  ... ... ... ... ...از موارد فوق (با ذکر مورد)  ترکیبی

  بخشی و کارهاي اصالحی اقداماتی انجام شده است؟  قبال در خصوص عالج آیا
  خیر               بله
  خیر              باشد؟          بله رونده می درصورت عدم اقدامات الزم، مشکل موجود پیش آیا

  تاسیسات و ساختمانیمشخصات  -4- 3. پ جدول
 توضیحات واحد مقدار/  مشخصات عنوان

   سد بدنه نوع
    پی از ارتفاع
   بستر از ارتفاع

   تاج طول
   ارتفاع به طول نسبت

   سد تاج عرض
   سد تاج در بدنه ضخامت

   پی در بدنه عرض ینتر بیش
   سد خاکریز تاج تراز

      شکن موج اردیو تاج تراز
   سرریز نوع

   سرریز ظرفیت
   سیالب بازگشت دوره

    سد آبریز حوضه وسعت

 سد احجام ورقوم  - 5- 3. پ جدول

 توضیحات واحد مقدار/  مشخصات عنوان
   آب تراز حداکثر رقوم
   نرمال تراز در آب رقوم

   آزاد ارتفاع
   نرمال تراز در دریاچه وسعت
   نرمال زترا در مخزن حجم

   مرده حجم
   برداري بهره تراز حداقل
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 سد ساختگاه -خیزي لرزه و شناسی ساخت زمین شناسی، زمینمشخصات  - 6- 3. پ جدول

 اتحیضتو/ مشخصات عنوان
  چپ سمت گاه تکیه
  راست سمت گاه تکیه

  بستر
     گاهساخت کیلومتري یکصد محدوده در آفرین نقش و مهم يها گسل وجود عدم/وجود

  لغزش و ها دامنهپایداري  -7- 3. پ جدول
 توضیحات واحد/ مقدار عنوان

 پایداري وجود عدم یا وجود - مخزن به مجاور هاي دامنه پایداري
 پایداري وجود عدم یا وجود - مخزن مجاورت در قدیمی هاي لغزش وجود

   لغزش خطر معرض در جمعیت میزان
 ها لغزش حجم ذکر با یا تقریبی  زشلغ اقتصادي خسارات میزان برآورد

    لغزش خطر معرض در حیاتی هاي شریان و ها زیرساخت

  اهمیت درجه و جانمایی -8- 3. پ جدول
 واحد مقدار عنوان

  بزرگ شهر ترین نزدیک
  بزرگ شهر ترین نزدیک از فاصله

   روستا ترین نزدیک
   روستا ترین نزدیک از فاصله
خطر معرض در جمعیت میزان   
  اقتصادي خسارات میزان برآورد

  خطر معرض در حیاتی هاي وشریان ها زیرساخت
  سد شکست از ناشی مخاطره بندي درجه

  )اولیه( اجرا و طرح هنگام در مصارف وضعیت - 9- 3. پ جدول
 واحد مقدار عنوان

  کشت تحت اراضی وسعت
   کشاورزي مصارف ساالنه حجم
   ريشه شرب مصارف ساالنه حجم
   روستایی شرب مصارف ساالنه حجم

  دامداري و صنعتی مصارف ساالنه حجم
  گردشگري و سیاحتی مصارف به شده داده اختصاص ساالنه حجم

  آبی نقل و حمل مصارف به شده داده اختصاص ساالنه حجم
  پروري آبزي مصارف به شده داده اختصاص ساالنه حجم

   )باال در مندرج موارد جز به( المللی بین/ملی - دست پایین به شده رهاسازي حجم
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  )جدید نیازهاي با شده روز(به  اجرا و طرح از پس مصارف وضعیت - 10- 3. پ جدول
 واحد مقدار عنوان

  )ودببه و توسعه( کشت تحت اراضی وسعت
   کشاورزي مصارف ساالنه حجم
   شهري شرب مصارف ساالنه حجم
   اییروست شرب مصارف ساالنه حجم

  دامداري و صنعتی مصارف ساالنه حجم
  گردشگري و سیاحتی مصارف به شده داده اختصاص ساالنه حجم

  آبی نقل و حمل مصارف به شده داده اختصاص ساالنه حجم
  پروري آبزي مصارف به شده داده اختصاص ساالنه حجم

   )باال در مندرج موارد جز به( المللی بین/ملی - دست پایین به شده رهاسازي حجم

  پایه مطالعات روزرسانی به عدم/ رسانی روز به وجود، عدم/ وجود وضعیت -11- 3. پ جدول

 عنوان
 وجود عدم یا وجود

 مطالعات
 )بودن موجود درصورت( انجام تاریخ

 است؟ شده انجام روزرسانی به آیا
 خیر/بله

 توضیحات

     هواشناسی مطالعات
     هیدرولوژي مطالعات

       آب منابع عاتمطال
       رسوب مطالعات

       سرزمین آمایش و آبخیزداري
     خیزي لرزه مطالعات
     زیرزمینی آب مطالعات
     پایداري کنترل مطالعات

  درهنگام طرح و اجرا –تجهیزات وابسته به نیروگاه  - 12- 3. پ جدول
 توضیحات مورد شرح/ واحد مقدار عنوان

   توربین نوع
   نیروگاهی واحدهاي دتعدا
   )المللی بین/  ملی( تولید ظرفیت

  هنگام شده به –تجهیزات وابسته به نیروگاه  -13- 3. پ جدول
 توضیحات مورد شرح/ واحد مقدار عنوان

   )المللی بین/  ملی( تولید ظرفیت
    نیروگاهی تجهیزات در زیربنایی مشکالت وجود عدم یا وجود

    برداري بهره کالتمش وجود عدم یا وجود
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  برداري بهره یا اي سازه مشکل وجود عدم/ وجود وضعیت - 14- 3. پ جدول

 توضیحات عنوان
 از مانع مشکل این آیا

 مطلوب برداري بهره
 خیر/بله ؟شود می

 مشاهده تاریخ
 مشکل این

    )تحتانی کننده تخلیه( سیالب تخلیه سامانه در مشکل
    )آبگیرها( سیالب تخلیه سامانه در مشکل

    )سرریز انواع - سرریزها( سیالب تخلیه سامانه در مشکل
      تاج در موضعی هاي  نشست وجود

     سرریز انتقال کانال سازه یا جام دیواره، در ترك وجود
      بدنه درشیروانی موضعی هاي  نشست وجود
    دست پایین زهکش پنجه در کدر نشت وجود

    دست پایین ستهپو در متمرکز زه حضور
     تاج در جانبی يها حرکت وجود

     اولیه ارتفاع اضافه وضعیت
     سد پی و بدنه در منفذي فشار گیري اندازه تجهیزات از يربردا بهره وضعیت

     مخزن کف در حفره آمدن وجود به
     دسترسی هاي راه وضعیت

     تندآب در لجن و نخاله وجود
    است؟ افزایشی روند – موجود هاي ترك یا و درزها محل از آبگیر، تونل جداره از نشت وجود

     آرامش حوضچه در آسیب یا ترك
     شیرخانه تجهیزات مانور

      مخزن باالدست در زباله دفع
     دامپروري هاي فعالیت افزایش

     محیطی زیست مشکالت – محیطی زیست تغییرات
      آن از ناشی مشکالت و مخزن داخل به فاضالب دفع

     رودخانه اکوسیستم مدیریت

  مالی/ اقتصادي مباحث -15- 3. پ جدول

 توضیحات عنوان
 ؟شود می مطلوب برداري بهره از مانع مبحث این آیا

 خیر/بله

   ها یارانه هدفمندسازي تاثیرات
   برقابی تولید بودن اقتصادي

   آب تامین قراردادهاي بودن اقتصادي
   )وري بهره افزایش براي و نیاز درصورت( برداري بهره و نگهداري تعمیر، ي  نههزی

   سد ایمنی افزایش ي هزینه
   آن از حاصل منافع و نقل و حمل ظرفیت بر سد تاثیرات
   آن از حاصل منافع و گردشگري يها ظرفیت بر سد تاثیرات
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 زیرسطحی و سطحی آب منابع بر آن تاثیر و کشاورزي -16- 3. پ جدول

 عنوان
 تاثیر
 یا مثبت

 منفی؟

 سد آبریز حوضه هب منحصر تاثیر این
 و باالدست هاي حوضه بر یا شود می

  است؟ تاثیرگذار نیز دست پایین
 توضیحات

    زیرزمینی آب کیفیت بر آن تاثیر و سد احداث از ناشی کشاورزي ي توسعه
    زیرزمینی آب کمیت بر نآ تاثیر و سد احداث از ناشی کشاورزي ي توسعه
    سطحی آب کیفیت بر آن تاثیر و سد احداث از ناشی کشاورزي ي توسعه
    سطحی آب کمیت بر آن تاثیر و سد احداث از ناشی کشاورزي ي توسعه

  طرح مجاور اجتماعات - 17- 3. پ جدول

 منفی؟ یا مثبت تاثیر عنوان

 آبریز حوضه به منحصر تغییر/تاثیر این
 و باالدست هاي حوضه بر یا شود می سد

 است؟ تاثیرگذار نیز دست پایین
 )اثرات نبودن/بودن فراگیر(

 توضیحات

    )مسکن و نفوس سرشماري آخرین اساس(بر  کنونی جمعیت
    )پیشین دوره در مسکن و نفوس سرشماري اساس(بر  گذشته سال 5 در جمعیت

    )مذکور دوره در مسکن و فوسن سرشماري اساس(بر  مطالعات هنگام در جمعیت

 مهاجران و طرح مستقیم اثرات محدوده به شده وارد مهاجران تعداد برایند
    آن از شده خارج

رخ  طرح مستقیم اثرات محدوده در سیاسی وضعیت خصوص در تغییراتی آیا
 تبدیل و جدید شهرستان تاسیس یا شهر به روستا تبدیل(مثال  است؟ داده

  )شهرستان مرکز به بخش مرکز
  خیر یا بله

جزییات  ذکر
تغییرات و 

بیان تقریبی 
 جمعیت
 متاثر

     طرح وجود اثر در مستقیم اثرات محدوده در گردشگري توسعه و رشد
 جمعیت ذکر

 متاثر

گـردد و ممکـن    یمـ  تامینمحلی است که نیازهاي آن توسط سد  تاساختگاه  دست پایین و سد آبریز حوضه مستقیم، اثرات محدوده از منظور*
  . هاي سدسازي متفاوت باشد ی طرحمحیط زیستهاي  است با تعاریف موجود در ارزیابی

 اي سازه مشکالت نیز و نیازها تامین در شده ایجاد ناسازگاري یا مشکل شناخت -18- 3. پ جدول
 ها مولفه Ai A4  A3 A2 A1جمع  

     Pr1 انیتحت کننده(تخلیه  سیالب تخلیه سامانه در مشکل( 
     Pr2 (آبگیرها) سیالب تخلیه سامانه در مشکل 
     Pr3 سرریز انواع - (سرریزها سیالب تخلیه سامانه در مشکل( 
     Pr4 تاج در موضعی هاي  نشست وجود 
     Pr5 سرریز انتقال کانال سازه یا جام دیواره، در ترك وجود 
     Pr6 بدنه درشیروانی موضعی هاي  نشست وجود 
     Pr7 دست پایین زهکش پنجه در کدر نشت وجود 
     Pr8 دست پایین پوسته در متمرکز زه حضور 
     Pr9 تاج در جانبی يها حرکت وجود 
     Pr10 اولیه ارتفاع اضافه وضعیت 
     Pr11 سد پی و بدنه در منفذي فشار گیري اندازه تجهیزات از يربردا بهره وضعیت 
     Pr12 مخزن کف در حفره آمدن وجود به 
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 اي سازه مشکالت نیز و نیازها تامین در شده ایجاد ناسازگاري یا مشکل شناخت -18-3. پ جدولادامه 

  ها مولفه  Ai A4  A3 A2 A1جمع 
     Pr13  دسترسی هاي راه وضعیت 
     Pr14 تندآب در لجن و نخاله وجود 

     Pr15 
 افزایشی روند – موجود هاي ترك یا و درزها محل از آبگیر، تونل جداره از نشت وجود

 است؟
     Pr16 آرامش حوضچه در آسیب یا ترك 
     Pr17 شیرخانه تجهیزات مانور 
     Pr18 آن از ناشی شده ایجاد مشکالت و مخزن باالدست در زباله دفع 
     Pr19 آن از ناشی شده ایجاد مشکالت و دامپروري هاي فعالیت افزایش 
     Pr20 آن از ناشی شده ایجاد مشکالت و یمحیط زیست تغییرات 
     Pr21 شرب مصارف تامین در توانایی عدم 
     Pr22 کشاورزي مصارف تامین در توانایی عدم 
     Pr23 صنعت مصارف تامین در توانایی عدم 
     Pr24 مخزن در لغزش زمین و رانش مکان، تغییر 

 ) AvePr( اهPr  میانگین 

Ave( نرمال شده میانگین  min
Ave Norm

max min

Pr Pr
Pr 100

Pr Pr
 

   
(  

  نیازها تامین در شده ایجاد ناسازگاري و مشکل نوع شاخص امتیازهاي جدول - 19- 3. پ جدول
 توصیف امتیاز معیار

A1 :شده ایجاد مشکل اهمیت 

 المللی بین/ ملی يها خواسته نظر از اهمیت 5

 اي منطقه/  ملی يها خواسته نظر از میتاه 4

 دارند قرار محلی شرایط از خارج بالفاصله که مناطقی براي اهمیت 3

 محلی شرایط براي تنها اهمیت 2

 اهمیت بدون 1

A2 :شده ایجاد مشکل اثرگذاري 

 المللی بیني ملی/ ها خواستهاثرگذار از نظر  5

 اي منطقهي ملی / ها خواستهاثرگذار از نظر  4

 اثرگذار براي مناطقی که بالفاصله خارج از شرایط محلی قرار دارند 3

 اثرگذار تنها براي شرایط محلی 2

 اثرگذاري بدون 1

A3 :عدم صورت در شده ایجاد ناسازگاري یا مشکل 
 )پذیري برگشت(قابلیت  دارد؟ تکرار امکان مجددا توجه،

 بله 1

 خیر 0
A4 :در شده ایجاد ناسازگاري یا کلمش تبعات و آثار 

 دارد؟ را تجمع و تشدید امکان توجه، عدم صورت
 )افزایشی وضعیت(تجمعی/ 

 بله 1

 خیر 0
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 استانداردها رعایت عدم یا رعایت -20- 3. پ جدول

 ها مولفه Bi B2 B1  ضربحاصل

       LS1 زیست محیط حفاظت قوانین به سد گویی پاسخ 

      LS2 د به قوانین آب و فاضالب س گویی پاسخ 

      LS3 آب منابع مدیریت در مقررات و قوانین به سد گویی پاسخ 

      LS4 رودخانه اکوسیستم مدیریت نظام به بودن گو پاسخ 

      LS5 الملل بین یا(داخلی  آب تامین قراردادهاي به سد گویی پاسخ( 

      LS6 الملل بین یا(داخلی  رقب تامین قراردادهاي به سد گویی پاسخ( 

 ) AveLsها ( Ls میانگین 

 
Aveنرمال شده ( میانگین min

Ave Norm
max min

Ls LsLs 100
Ls Ls

 
   

(  

  استانداردها رعایت عدم یا رعایت امتیازهاي جدول - 21- 3. پ جدول
 توصیف امتیاز معیار

B1 :طرح بودن گو پاسخ اهمیت 

 المللی بین/ ملی هاي خواسته نظر از اهمیت 5

 اي منطقه/  ملی هاي خواسته نظر از اهمیت 4

 دارند قرار محلی شرایط از خارج بالفاصله که مناطقی براي اهمیت 3

 محلی شرایط براي تنها اهمیت 2

 اهمیت بدون 1

B2گویی  : وضعیت پاسخ 
 مورد این بررسی عدم یا گویی پاسخ عدم 1

 بودن گو پاسخ 0

  مالی/ اقتصادي مباحث - 22- 3. پ جدول
 ها مولفه Ci C2 C1 جمع 

      EF1  ها ات هدفمندسازي یارانهتاثیر 

      EF2 برقابی تولید 

      EF3 آب تامین قراردادهاي 

      EF4 وري بهره افزایش رايب و نیاز(درصورت  سد تعمیر ي  هزینه( 

      EF5 سد ساخت هاي هزینه بازپرداخت وضعیت 

      EF6 سد ایمنی افزایش ي هزینه 

      EF7 آن از حاصل منافع و نقل و حمل ظرفیت بر سد اتتاثیر 

      EF8 آن از حاصل منافع و گردشگري يها ظرفیت بر سد اتتاثیر 

  )AveEF( ها EF میانگین 

 
Ave( نرمال شده میانگین min

Ave Norm
max min

EF EF
EF 100

EF EF
 

   
(  
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  مالی/ اقتصادي مباحث ازهايیامت جدول -23- 3. پ جدول
 توصیف امتیاز معیار

C1 :شده ایجاد منافع اهمیت 

 المللی بین/ ملی هاي خواسته نظر از اهمیت 5
 اي منطقه/  ملی هاي خواسته نظر از اهمیت 4
 دارند قرار محلی شرایط از خارج بالفاصله که مناطقی براي اهمیت 3
 محلی شرایط ايبر تنها اهمیت 2
 منفعت بدون/ اهمیت بدون 1

C2 :شده تحمیل هاي هزینه اهمیت 

 المللی بین/ ملی هاي خواسته نظر از اهمیت 5
 اي منطقه/  ملی هاي خواسته نظر از اهمیت 4
 دارند قرار محلی شرایط از خارج بالفاصله که مناطقی براي اهمیت 3
 محلی شرایط براي تنها اهمیت 2
 هزینه ایجاد بدون/ اهمیت بدون 1

 برداري بهره يها زیرساخت و کلی مشخصات - 24- 3. پ جدول

 ها مولفه Di D2 D1 جمع

      PC1 سد پشت آب مخزن حجم 

      PC2 سد بدنه نوع 

      PC3 ارتفاع به طول نسبت و پی از ارتفاع 

      PC4 سرریز ظرفیت 

      PC5 طراحی سیالب 

      PC6 طرح پوشش تحت اراضی وسعت 

      PC7 آن کیفیت و زیرزمینی آب سفره وضعیت بر سد احداث تاثیرات 

      PC8 زیرزمینی آب کیفیت بر آن تاثیر و سد احداث از ناشی کشاورزي ي توسعه 

      PC9 زیرزمینی آب کمیت بر آن تاثیر و سد احداث از ناشی کشاورزي ي توسعه 

      PC10 سطحی آب کیفیت بر آن تاثیر و سد احداث از ناشی کشاورزي ي سعهتو 

      PC11 سطحی آب کمیت بر آن تاثیر و سد احداث از ناشی کشاورزي ي توسعه 

 ) AvePCها ( PC میانگین 

 
Aveنرمال شده ( میانگین min

Ave Norm
max min

PC PC
PC 100

PC PC
 

   
(  

  برداري بهره يها زیرساخت و کلی مشخصات مباحث امتیازهاي جدول -25- 3. پ جدول
 توصیف امتیاز معیار

D1 :کلی مشخصه یا زیرساخت اهمیت 

 المللی بین/ ملی هاي خواسته نظر از اهمیت 5
 اي منطقه/  ملی هاي خواسته نظر از اهمیت 4
 دارند قرار محلی شرایط از خارج بالفاصله که مناطقی براي اهمیت 3
 محلی شرایط براي اتنه اهمیت 2
 اهمیت بدون 1

D2 :کلی مشخصه یا زیرساخت اثرگذاري 
 بر جوامع پایین یا باالدست 

 المللی هاي ملی/ بین اثرگذار از نظر خواسته 5
 اي منطقههاي ملی /  اثرگذار از نظر خواسته 4
 اثرگذار براي مناطقی که بالفاصله خارج از شرایط محلی قرار دارند 3
 رگذار تنها براي شرایط محلیاث 2

 اثرگذاري بدون 1
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  فرهنگی/ اجتماعی هاي همولف -26- 3. پ جدول
 ها مولفه Ei E2 E1 جمع 

      SC1 طرح مستقیم اثرات ي محدوده در جمعیت 
      SC2 طرح محدوده به شده انجام هاي مهاجرت میزان* 
      SC3 طرح محدوده از شده انجام هاي مهاجرت میزان* 

      SC4 طرح غیرمستقیم اثرات ي محدوده در جمعیت 
      SC5 طرح محدوده به شده انجام هاي مهاجرت میزان** 
      SC6 طرح محدوده از شده انجام هاي مهاجرت میزان** 

      SC7 طرح مستقیم اثرات ي محدوده جمعیتی مراکز سیاسی وضعیت 
      SC8 گردشگري توسعه 

 )AveSCها ( SC ینمیانگ 

 
Ave(نرمال شده  میانگین min

Ave Norm
max min

SC SCSC 100
SC SC

 
   

(  

ها (افزایش یا کاهش جمعیت در مقایسه با آنچه در مرحله طراحی و به عنوان  بینی ي اثرات مستقیم طرح در مقایسه با پیش جمعیت در محدوده تغییرات* 
 ).انداز مطرح بوده است چشم

(افزایش یا کاهش جمعیت در مقایسه با آنچه در مرحله طراحی و به  ها بینی پیشي اثرات غیرمستقیم طرح در مقایسه با  جمعیت در محدوده ییراتتغ** 
 ).مطرح بوده است انداز چشمعنوان 

  فرهنگی/ اجتماعی هاي همولف امتیازهاي جدول -27- 3. پ جدول
 توصیف امتیاز  معیار

E1 :کلی مشخصه ای زیرساخت اهمیت 

 المللی بین/ ملی هاي خواسته نظر از اهمیت 5
 اي منطقه/  ملی هاي خواسته نظر از اهمیت 4
 دارند قرار محلی شرایط از خارج بالفاصله که مناطقی براي اهمیت 3
 محلی شرایط براي تنها اهمیت 2
 اهمیت بدون 1

E2 :کلی مشخصه یا زیرساخت اثرگذاري 
 مع پایین یا باالدستبر جمعیت و جوا

 المللی هاي ملی/ بین اثرگذار از نظر خواسته 5
 اي منطقههاي ملی/  اثرگذار از نظر خواسته 4
 اثرگذار براي مناطقی که بالفاصله خارج از شرایط محلی قرار دارند 3
  اثرگذار تنها براي شرایط محلی 2
 اثرگذاري بدون 1

  گین نرمال شده امتیازهاي هر طرحمیان بندي مقادیر بازه -28- 3. پ جدول
 محدوده 10> 10-20 20-40 40-60 60-80 >80

A B C D E F کالس 

  جدول خالصه وضعیت هر طرح - 29- 3. پ جدول
 سرفصل شده نرمال میانگین مقادیر

  Ave NormPr  
  Ave NormLs   
  Ave NormEF  
  Ave NormPC  
   Ave NormSC   
 کل میانگین  

A  تا F  کالس*** 

  . طرح مشخص خواهد شد کالس هر )28-3. (پبر اساس جدول * **
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 مرجـع  ییگو پاسخ جدول(روش  بولین منطق در آثار جمع و ساده دهی وزن يها روش تلفیق -6-3. پ
  )شده اصالح

قـدر پارامترهـاي    و هر شود میهاي مختلف تالش  ه شد که هر قدر براي افزایش دقت و در نظر گرفتن جنبهنیز اشار تر پیش
ي در فـاز  تـر  بـیش ، عمـال مشـکالت   شـود  مـی بندي طرح دخالـت داده   هاي متنوع در فرایند ارزیابی و اولویت ي از حوزهتر بیش

بنـدي دشـوارتر شـده،     کنـد و در نتیجـه فراینـد اولویـت     بروز می پردازش این اطالعات (بعضا حتی در فاز دریافت این اطالعات)
بنـدي نـاممکن    علت عدم امکـان ارائـه اطالعـات، اولویـت      میزان اطمینان به نتایج کاهش یافته و حتی در برخی موارد، عمدتا به

  هایی نظیر: نامه سرفصل در این پرسش. اي خاص تهیه شد نامه بدین منظور پرسش. گردد می
  طرح محدوده در جدید نیازهاي - 1

 طرح اولیه اهداف تامین میزان - 2

  مطالعاتی يها کاستی - 3

 طرح جاري مشکالت - 4

یی به سواالت مطرح شـده در ایـن   گو پاسخو نیز مرجع  هاي تخصیص داده شدهمبناي امتیاز. نظر گرفته شده است در
شـاخص   بـه  تـوان  مـی (از فصل سـوم)   )2-3(و  )1-3(شماره  هاي جدولبا تکمیل . هرجدول ارائه شده استذیل جداول، 

انجـام مهندسـی    طرح مذکور بـراي ورود بـه   اولویت ،این شاخصبا دردست داشتن . طرح رسید هر رايوري ظاهري ب بهره
مطالعـاتی یـا    مشـکالت به منظور شناخت (از فصل سوم)  )4-3(و  )3-3(شماره  هاي ول جد. پذیر خواهد بود دوباره امکان

هـر طـرح سدسـازي     مطالعات مهندسی دوباره براي فرد شرح خدمات منحصر به در تدویند و مشکالت جاري طرح هستن
  .  مذکور در بخش اول گزارش آورده شده است جداول. روند کار می به

؛ سواالتی که در عـین  باشد مییی و کیفیت سواالت مطرح شده گو پاسخ رايمزیت این روش ساده بودن آن ب ینتر مهم
روز رسـانی و یـا احیانـا     قابل اصالح و به ها پرسشباید در نظر داشت که این . نیز اشاره دارد جزییات جامع بودن به برخی

ـ  . اضافه نمودن موارد دیگر نیز است یی بـه سـواالت مطـرح شـده در     گـو  پاسـخ  رايدردسترس بودن اطالعات مورد نیـاز ب
 . باشد میاصالح شده،  -یی مرجعوگ پاسخروش منتخب، از دیگر مزایاي استفاده از روش جدول  نامه پرسش

  
  



 

 4پیوست 7

 گیري تصمیم هاي روش کلی معرفی
   شاخصه چند
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وست رفی -4 پی ري تصمیم هاي روش کلی مع     شاخصه چند گی

  مقدمه -1-4. پ

 در اسـت،  مشـخص  کـه  طور همان. شود می پرداخته شاخصه چند گیري تصمیم يها روش کلی معرفی به بخش این در
 شـکل . شـود  مـی  انجام مختلف معیارهاي داشتن دردست نیز و اطالعات از اي مجموعه اساس بر گیري یمتصم رویکرد، این
 . است پرداخته گیري تصمیم رویکرد این معرفی به )1-4. (پ

  
  معیاره چند گیري تصمیم روش در هدف درختچه -1-4. پ شکل

 )  MODM( فههد چند گیري تصمیم يها مدل -2-4. پ

 در. انجامـد  مـی  هدف چندین زمان هم شدن بهینه به مدل این در گیري تصمیم پیداست، مدل این نام از که طور همان
 هـدف،  یـک  مثال. باشد متفاوت اهداف بقیه رايب سنجش مقیاس با هدف هر رايب سنجش مقیاس است ممکن روش، این

 اسـت  کار نیروي ساعات از استفاده حداقل دیگر هدف و ،شود می سنجیده پول واحد برحسب که است سود حداکثرسازي
 عمـل  متضـاد  صـورت  بـه  اوقـات  گـاهی  و نیسـتند  جهـت  یک در اهداف این گاهی. شود می سنجیده ساعت حسب بر که
 خواهـد  مـی  دیگـر  طـرف  از و دهـد  افـزایش  را کارکنـان  رضـایت  دارد تمایـل  طـرف  یـک  از گیرنده تصمیم مثال. کنند می

  . کند حداقل را دستمزد و حقوق هاي هزینه
. اسـت  شـده  ارائـه  کـوپر  و چارنز توسط بار اولین که است آرمانی ریزي برنامه هدفه، چند گیري تصمیم تکنیک بهترین

 kz: (در ایـن روابـط  نمـود  ارائه ذیل شرح به توان می را آن با رویارویی رايب نگرش و هدفه چند گیري تصمیم ریاضی مدل
تعـداد معیارهـا و    kو  i، jبی به عنوان وزن هریک از معیارها و مقادیر رایض cو  a، bبه ترتیب سود و هزینه، مقادیر  kwو
  . نیز متغیرهاي تصمیم و مقادیري هستند که باید بهینه شوند) xمقادیر . سازي هستند ط بهینهرایش

n

k kj j 1
j 1

max   z c x ,  k 1,  2, ,  q


    

 هدف

 4معیار  3معیار  2معیار  1معیار 

 3گزینه  2گزینه  1گزینه 
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n

k kj j 1
j 1

n

ij j i 1
j 1

n

ij j i 1 2
j 1

n

ij j i 2
j 1

j

min   w c x ,  k q 1,  ,  q

s.t.    a x b ,   i 1,  2, , m

a x b ,   i m 1,  , m

a x b ,   i m 1, , m

x 0,  j 1,  2, , n









  

 

  

  

 









 

 

 

 



  

  MADMریاضی چند معیاره  يها مدل -3-4. پ

 معیاره چند گیري تصمیم کلی تعریف یک در. است مدنظر موجود يها گزینه بین از گزینه یک انتخاب ،ها مدل این در
ي موجـود  هـا  گزینـه ز بـین  و یا انتخاب ا بندي اولویت ارزیابی، مانند) ترجیحی نوع(از  خاصی تصمیمات به) شاخصه(چند 

 کـه  دارنـد  وجـود  MADM مسـایل انواع مختلفی از . گردد ) اطالق میشود می(که گاه باید بین چند شاخص متضاد انجام 
  :مشترکند زیر خصوصیات در ها آن تمامی

 1ها گزینه -الف

 یـا  و انتخـاب  ،بنـدي  اولویـت  هـا  آن مورد در و گرفته قرار بررسی مورد باید گزینه مشخص تعدادي MADM مسایل در
 یـک  سـاخت  مشـاور  مثال، رايب. باشد زیاد خیلی یا و محدود دتوان می نظر مورد يها گزینه تعداد. گیرد صورت بندي رتبه
 اسـتخدام  رايبـ  مشـاور،  همـان  ولـی  باشـد،  داشـته  احـداث  محـل  انتخاب رايب محدود گزینه چند فقط است ممکن سد

 گزینـه،  يجـا  هبـ  گـاهی  اسـت  ذکر به الزم. کند انتخاب به اقدام دتوان می ناس،کارش چندین بین از خود، طراح کارشناس
  . رود میکار  و غیره نیز به 5کاندیدا ،4اقدام ،3استراتژي ،2انتخاب مانند آن هاي مترادف

 چندگانه هاي شاخص -ب

تعـداد  . شـخص کنـد  را کـامال م  ها آن، مسالهشاخص دارد که تصمیم گیرنده، باید در طرح  چندین MADM مساله هر
احداث سد، اگر قرار به ارزیابی چند سـاختگاه مختلـف    مسالهمثال، در یک  رايب. دارد مسالهها بستگی به ماهیت  شاخص

                                                   
 

1- Alternatives 
2- Select 
3- Strategy 
4- Action 
5- Candidate(s) Goals 
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مـدنظر   ...شناسی و ژئوتکنیک جناحین و پی سد و  هاي مختلف نظیر حجم مخزن، ارتفاع سد، وضعیت زمین باشد شاخص
 کارخانـه،  طـرح  یـک  رايب جایابی مساله یک در که درحالی)، شود می گرفته ظرن در محدود شاخص چند(یعنی  باشند می

  . قابل بیان است 1معیار قبیل از دیگري واژگان صورت به شاخص واژه. باشند مدنظر ندتوان می تر بیش یا و شاخص 100

 2مقیاس بی واحدهاي -ج

 نتـایج  و محاسبات شدن معنادار جهت لذا .است متفاوت گیري اندازه مقیاس رايدا دیگر شاخص به نسبت شاخص هر
  . گردد حفظ ها داده نسبی اهمیت که اي گونه به شود می ها داده کردن مقیاس بی به اقدام  علمی، يها روش طریق از

 ها شاخص وزن -د

 ایـن . باشد آمده دست به شاخص هر نسبی اهمیت براساس که است اطالعاتی وجود مستلزم MADMي ها روش  تمامی
 توسـط  مسـتقیما  دتوانـ  مـی  هـا  شـاخص  بـه  مربـوط  يهـا  وزن. هسـتند  اصـلی  یـا  ترتیبـی  مقیاس رايدا معموال عاتاطال

 را شاخص هر نسبی اهمیت ها وزن این. شود داده تخصیص معیارها به موجود علمی يها روش وسیله به یا و گیرنده تصمیم
) 1-4. پ( جـدول  شـرح  بـه  کـه  دارد وجـود  تفاوت MODM و MADM يها مدل بین مختلف، هاي جنبه از. کنند می بیان
 .  است  شده بیان

  MADM، MODMمقایسه  -1-4. پ جدول

MODM  MADM 
MCDM  

  تفاوت موارد
  معیارها   شاخص  هدف

  اهداف  اند شده بیان صریح  اند شده بیان ضعیف و ضمنی طور به
  ها شاخص  اند شده بیان صریح  اند شده بیان ضمنی طور به

  مشخص رغی  مشخص کامال
  )اند شده گنجانده معیارها داخل(در 

  ها محدودیت

  نامحدود تعداد
  )شوند می معلوم فرایند یک نتیجه(در 

  ها گزینه  مشخص محدود، تعداد

  گیرنده تصمیم با تعامل  کم  زیاد
  استفاده نحوه  ارزیابی و انتخاب در  طراحی

MCDM: Multi-Criteria Decision Making  
) ارائـه شـده   2نظر نحوه کاربرد در شـکل شـماره (   از MADM گیري تصمیم يها روش انواع :MADMهاي  روش انواع

 اسـتفاده  تسـلط  روش از اسـت  بهتـر  نباشـد،  دسترس در شاخص مورد در اطالعاتی هیچگونه اگر شکل، این برطبق. است 

                                                   
 

1- Criteria 
2- Incommensurable Units 
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 گیـري  تصمیمنباشد بلکه فضاي  ها اطالعاتی موجود باشد، یعنی درباره شاخص 1محیط مورد در موجود اطالعات اگر. شود
آمده براساس دیـدگاه  اطالعات به دست  رايمشخص شده باشد، استفاده از روش ماکسی مین و مینی ماکس (به ترتیب ب

گذاري ساده موزون) و اسـتفاده از   هم دهی ساده (روي هایی نظیر روش وزن روش. شود می پیشنهاد) بینانه خوش و بدبینانه
الزم به ذکـر اسـت   . استفاده نمود ها آنتواند از  گیري می رویکردهایی است که براي انتخاب و تصمیم منطق بولین از دیگر

رو،  این روش که در نوشتار پـیش . توان استفاده نمود دهی ساده و جمع آثار در منطق بولین نیز می هاي وزن از تلفیق روش
االمکان سعی شـده معایـب ایـن     وش مذکور بوده و حتیگذاري شده است، داراي نقاط قوت دو ر نام »جدول مرجع«روش 

  . دو روش را حذف نماید
 قبـول  قابـل  میـزان  یعنـی  اسـت،  اسـتاندارد  سطح در یا اطالعات آنگاه باشد، شده ارائه شاخص مورد در اطالعات اگر
 مقیـاس  از ورداربرخـ  هـاي  داده بـا  اسـت  ممکـن  کـه  کنـد،  می بیان را ها شاخص وزن یا و کند، می بیان را مربوط شاخص

  . باشد شده گیري اندازه
 بـر  اطالعـات،  پـردازش  در MADMدیدگاهی دیگر نیز قابل بررسی هستند و آن رویکرد فنون مختلـف   از MADM يها مدل

  :شوند می تقسیم کلی بخش دو به MADMهاي  در این ارتباط داده. است گیرنده تصمیم توسط شده ارائه هاي شاخص مبناي
 2یجبران يها مدل - 1

  3غیرجبرانی يها مدل - 2

 جبرانی يها مدل -1-3-4. پ

بـدین معنـی کـه    . گیـرد  ها صورت می تبادل بین شاخص ها آنکه در  شوند میشامل  را MADM يها مدل از دسته آن
  .  شود میهاي دیگر) جبران  تغییر در یک شاخص توسط تغییري مخالف (در جهت عکس در شاخص یا شاخص

 انیغیرجبر يها مدل -2-3-4. پ

. گیـرد  ها صـورت نمـی   بین شاخص 4تبادل ها آنکه در  شوند میرا شامل  MADMئی از ها روشغیرجبرانی،  يها مدل
 شـاخص  هر بلکه شود میبدین معنی که نقطه ضعف موجود در یک شاخص توسط مزیت موجود در شاخص دیگر جبران ن

                                                   
 

کند و در راه رسـیدن بـه ایـن     این مفهوم که این تصمیم چه اهدافی را دنبال می هباشد. ب گیري می منظور از محیط در این جمله، محیط یا فضاي تصمیم -1
  هایی وجود دارد.  ها چه شاخص هدف

2- Compensatory Methods 
3- Non Compensatory Methods 
4- Trade-Off 
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 رفتـار  بـا  که ستها آن سادگی ها مدل این مهم مزیت. ردگی می قرار رقیب يها گزینه ارزیابی مبناي ها شاخص دیگر از جدا
  . اند شده بندي دسته) 3-4. پ( شماره شکل مطابق ها روش این. دارد مطابقت او اطالعات بودن محدود و گیرنده تصمیم

  
  کاربرد نحوه نظر از MADMهاي  انواع مختلف روش - 2-4. پ شکل

  بدبینانه 
)Pessimistic( 

  خوشبینانه
)Optimistic( 

 مین ماکسی

 ماکس مینی 

در سطح 
 استاندارد

 روش اقناع عطفی 
)Conjunctive Satisfying Method ( 

 استداللی یا قیاسیروش اقناع 
)Deductive Satisfying Method(  

 اطالعات در دسترس نیست

 اطالعات در مورد محیط

  تسلط 
)Dominance Method( 

  )Lexiographروش لکسیکوگراف (
  )Eliminateروش حذف (

SAW 
WP 

TOPSIS 
ELECTRE 

HRM 
AHP 

Simple Weighted Overlay 
Boolean Logic 

  معمولی
)Ordinary( اطالعات در مورد شاخص  

  اساسی
)Cardinally( 



 هاي سدسازي طرح ریق انجام مهندسی دوبارهوري از ط راهنماي بهبود بهره     22/08/95  138

 

  
  غیرجبرانی و جبرانی بندي طبقه به توجه با MADMي ها مدل -3-4. پ شکل

  مراتبــی سلســله تحلیــل يهــا روش ،گیــري تصــمیم يهــا روش انــواع خصــوص در شــده ارائــه مطالــب بــه توجــه بــا
)Analytical Hierarchy Process یا AHP ،(اده بـا منطـق   دهـی سـ   دهی ساده، منطـق بـولین و تلفیـق روش وزن    وزن روش

  . ي برخوردار هستندتر بیشاز سهولت  ها روشبولین، در مقایسه با سایر 
  

  هاي غیرجبرانی مدل

 متد تسلط

 لکسیکوگرافیک

متد حذف 
(Elimination) 

  مین –ماکسی 
(Maxi-Min) 

 اقناع عطفی

 اقناع استداللی

متد پرموتاسیون 
(Permutation) 

  زیر گروه
  هماهنگ

 تخصیص خطی

ELECTRE  

TOPSIS 

MRS 

LINMAP 

MDS 

 جموع ساده وزینم
(SWA)  

ساده وزین با 
 واکنش متقابل

  هاي جبرانی مدل

  زیر گروه
  گذاري  نمره

 MADMهاي ارزیابی براي یک  مدل

  زیر گروه
  سازشی 

میانگین وزین 
 بندي شده  طبقه



 

 5پیوست 8

  تصمیم متغیرهاي بندي بازه هاي روش
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وست رهاي بندي بازه هاي روش -5 پی   تصمیم متغی

  معیارها بندي بازه يها روش -1-5. پ

پـس از  . گرفـت  نظر در انتخاب در گام اولین عنوان هب توان می را گیري تصمیم در تاثیرگذار مختلف معیارهاي شناخت
در این راستا، بـه  . رسد سازي و فرموله کردن مساله می شناخت معیارهاي مختلف و بررسی کلی ابعاد مساله، نوبت به کمی

عاد معیار مورد نظر هاي مختلفی که در برگیرنده تمام اب در ادامه، بازه. شود میتفکیک هر معیار، ابتدا ابعاد هر معیار تعیین  
بیـان   بـه . هاي طبیعی آن معیار است هاي مختلف هر معیار، نیاز به شناخت پرش براي تعریف بازه. است، تعریف خواهد شد

  . ها در جامعه آماري مورد نظر است هر بازه، در گام اول نیازمند بررسی توزیع و پراکنش داده بندي و امتیازدهی به  دیگر، بازه
نظر گرفته شود، بـا تعـدادي محـدود از     در سدسازيال، اگر یکی از معیارها، وسعت اراضی تحت پوشش هر طرح مث عنوان به

هـا   هاي مشخص سر و کار خواهیم داشت که وسعت این اراضی، از جمله مبانی مقایسه این طـرح بـا سـایر طـرح     اراضی با وسعت
طـور کـه    همـان . این مساله را در خود جاي داده اسـت  20تا  1هاي شماره  ) وسعت اراضی در طرح1- 5. پجدول شماره (. است
(حـداقل سـطح زیرکشـت در مجمـوع      شـود  مـی هکتار آغاز  50این مثال مشخص شده است، وسعت اراضی از حدود  جدولدر 

بـه   دهـی  در این راسـتا، بـراي وزن  . ها) گردد (حداکثر سطح زیر کشت در مجموع طرح هکتار ختم می 1500ها) و به حدود  طرح
 .  ) در ارقام سطح زیر کشت مشخص گرددBreak or Jumpدر ابتدا نقاط شکست یا پرش ( بایدهر طرح 

 را خـود  تجربـی  مشـاهدات  اسـت،  خـود  مشـاهداتی  هاي داده در موجود ساختار یافتن دنبال به همواره  بشر که آنجا از
 سایر و اشکال الگوها، اساس بر را ها آن ها، داده بین ترکیب و ساختار شناخت از استفاده با بتواند که برد می پیش سمتی به

رو، وسعت اراضی تحت پوشش  بندي ارقام مربوط به هر معیار (که در مثال پیش خوشه. نماید 1بندي خوشه یشان،ها ویژگی
ـ . سـت ها آن بـین  تشـابه  اساس بر سیستم دهنده تشکیل اجزاي بندي دسته معناي به واقع در) است  یـا  بنـدي  خوشـه  رايب

  :کرد اشاره ذیل موارد به توان می ها آن ینتر مهم از که دارد وجود مختلفی يها روش آماري جامعه بندي کالس
ها و نیز محاسـبه بـازه تغییـرات هـر      داشتن تعداد کالس دردست با روش، این در :2مساوي هاي بازه تعداد روش  -الف

شرح معادله  ي هر بازه بهها گامبازه یا کالس،  5ا فرض تعداد مثال، ب عنوان به. بندي پرداخت به بازه توان میمعیار 
  ) محاسبه خواهد شد:1-5. پشماره (

max  )1- 5. (پ minX X 1500 50Interval 290
n 5
 

    

 . ) است2-5. پبندي به روش فواصل مساوي به شرح جدول شماره ( بازه نتیجه

                                                   
 

 ر نظر گرفت. بندي د هاي خوشه عنوان مترادف توان به بندي و کالستر را می بندي، بازه بندي، دسته کالس -1
2- Equal Interval  
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در ایـن راسـتا،   . نظـر کارشناسـی اسـت   بنـدي،   در این روش مبنـاي دسـته   :1دستی یا سفارشی بندي بازه روش  -ب
ین عامل در این روش، تجربه فردي است که تر . مهمپردازد بندي می ي خود به دستهها قضاوتکارشناس با دید و 

 . دهد بندي را انجام می دسته

ن طوریکـه بـا در دسـت داشـت     ) است؛ بهIntervalدر این روش، مبنا طول هر بازه ( :2مساوي هاي بازه طول روش  -ج
منطـق ایـن روش، در   . ها پی بـرد  به تعداد بازه توان میمقادیر حاصله از این روش (که معرف طول هر بازه است) 

بـا  . آن را معکوس روش مذکور در نظـر گرفـت   توان مینوعی  هاي مساوي است و به بازهتعداد مقابل منطق روش 
. هـا مشـخص خواهـد شـد     ررسی، تعـداد بـازه  دردست داشتن طول هر بازه و شروع از مقدار کمینه جامعه مورد ب

هاي بعـدي نیـز    بازه. بدین منظور در ابتدا، به مقدار کمینه، طول بازه اضافه شده و اولین بازه شکل خواهد گرفت
 . با همین منطق تهیه خواهند شد

ایـن روش بـه   بنـدي در   بیـان دیگـر، بـازه    به. در این روش، مبنا بر اساس تعداد مشاهدات است :3ها چارك روش  -د
ـ  تـر  بیشاین روش . قرار گیرند ها طرحاي است که در هر دسته تعدادي مساوي از  گونه جامعـه آمـاري کـه     رايب

بندي شود، نتیجه به شـرح جـدول    اگر جامعه نمونه، با استفاده از این روش بازه. توزیع خطی دارند مناسب است
 4هر بـازه بـا هـم یکسـان (در هـر بـازه        اعضايداد طور که مشخص است، تع همان. ) خواهد بود3-5. پشماره (

 . طرح قرار گرفته است) خواهد بود

هـاي طبیعـی در جامعـه آمـاري اسـت کـه ایـن         مبناي این روش، تشـخیص شکسـت   :4طبیعی هاي پرش روش  - ه
یـا  بدین منظور، در ابتدا اطالعات موجود به صورت نزولـی  . گیرد ها صورت می تشخیص براساس هیستوگرام داده

هـا و   است؛ در نهایـت، تشـخیص کـالس    فرایندها گام بعدي این  داده 5تهیه هیستوگرام. شوند میصعودي مرتب 

) هیسـتوگرام جامعـه   1-5. پشـکل شـماره (  . بندي جامعه آماري خواهد شـد  هاي ناگهانی، منجر به بازه شکست
تـا   15، 14تـا   8، 7تـا   5، 4تـا   1ي ها طرحطور که مشخص است  همان. آماري نمونه را در خود جاي داده است

هاي طبیعی بـه شـرح    بندي در روش پرش گفت بازه توان میلذا . در یک بازه قرار دارند 20تا  18و در نهایت  17
 .  ) است4-5. پجدول شماره (

یـا   ب صـحیح رایبه بیان دیگـر، ضـ  . بندي انحراف از معیار است در این روش، مبناي بازه: 6معیار از انحراف روش  -و
انحراف از معیار با استفاده از معادلـه  . نمودخواهد را تعیین نحراف از معیار مبناي طول هر بازه کسري از مقادیر ا

                                                   
 

1- Manual Interval 
2- Defined Interval  
3- Quantile Method 
4- Natural Breaks 

 باشد. هایی که داراي ارزش یکسان هستند، می ها، تهیه منحنی تغییرات تعداد داده منظور از هیستوگرام داده -5
6- Standard Deviation  
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) 2-5. پمرکز هر بازه در روش انحراف از معیـار، بـه شـرح معادلـه شـماره (     . شود می) محاسبه 3-5. پشماره (
بنـدي بـه روش    نتیجـه بـازه  . انجـام خواهـد شـد   ) 5-5 .پصورت معادله شماره ( بندي در این روش به بازه. است

  . باشد می) 5-5. پانحراف از معیار به شرح جدول شماره (
)  )2- 5. (پ 2 X, X,X, X,2 X)      

  )3- 5. (پ

n
2

i
i 1

(X X)
Stan dard Deviation ( )

n 1



 




  

  )4- 5. (پ

n

i
i 1

X
X , i 1,2,3,..., n

n
 


  

  )5- 5. (پ

1.5 X
1.5 X to 0.5 X
0.5 X to 0.5 X

0.5 X to 1.5 X
1.5 X

    
 
      

       
      
     

  

  سدسازي طرح هر تفکیک به اراضی سعتو - 1- 5. پ جدول
 شماره طرح تحت پوشش (هکتار) وسعت اراضی

50 1 
90 2 
107 3 
150 4 
300 5 
302 6 
495 7 
619 8 
647 9 
659 10 
687 11 
718 12 
829 13 
878 14 
1161 15 
1239 16 
1243 17 
1338 18 
1381 19 
1500 20 
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  مساوي فواصل روش به بندي بازه - 2- 5. پ جدول
 طرح شماره پوشش تحت اراضی وسعت

340 -50 6-1 
630-340 9 -7 
920 -630 14-10 
1210-920 15 
1500-1210 20-16 
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و

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  شماره طرح
  آماري جامعه هاي داده هیستوگرام -1-5. پ شکل

  ها چارك روش به بندي بازه - 3- 5. پ جدول
 طرح شماره پوشش تحت اراضی وسعت

150 -50 4 -1 
619-150 8 -5 
718 -619 12-9 
1239-718 16 -13 
1500-1239 20-17 

  طبیعی هاي پرش روش به بندي بازه -4- 5. پ جدول
  طرح شماره پوشش تحت اراضی وسعت

150 -50 4 -1 
495 -150 7 -5 
878 -495 14-8 
1243-878 17-15 
1500-1242 20-18 
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  معیار از انحراف روش به بندي بازه - 5- 5. پ جدول
 طرح شماره پوشش تحت اراضی وسعت

491 -50 6-1 
948 -491 14-7 
1404-948 19-15 
1500-1404 20 

  
  





 

 6پیوست 9

 ها طرح اطالعات گردآوري فهرستگان
براي انجام  بندي اولویتبراي 

  دوباره مهندسی
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وست رستگان -6 پی ه دآوري ف ر رح اطالعات گ ي  ها ط ا ر ویتب ل م  بندي او نجا ا ي  ا ر هندسیب باره م  دو

  . باشد می بندي اولویتبراي ) AHP( مراتبی سلسله تحلیل یاو  ساده دهی وزن هاي روشلی براي پیوست، مکم این

  مقدمه -1-6. پ

 ارتقـاي  بـراي  فراینـدها  در بازاندیشـی  و بـازنگري  لـزوم  و هـا  طرح تنوع به باتوجه شد، اشاره نیز تر پیش که طور  همان
 راسـتا،  این در. نباشد بهینه اقتصادي نظر از است ممکن زمان، هم طور به طرح چندین دوباره مهندسی وري، بهره و کارایی
 نظـر  در بایـد  بندي اولویت در که عواملی جمله از. باشد ساز چاره تواند می دوباره مهندسی انجام براي ها طرح بندي اولویت
  . است انتخاب در تاثیرگذار معیارهاي تعدد و تنوع شود، گرفته

 منظور، بدین. است دوباره مهندسی يها بررسی براي ها طرح اطالعات فهرستگان آوري جمع دنبال به رو، پیش مجموعه
 ایـن . اسـت  شـده  تهیـه  وار فهرست صورت بهبرداري  هاي ساخته شده و در دست بهره بر طرح تاثیرگذار و مهم عوامل کلیه

  . باشد) AHP( مراتبی سلسله تحلیل یا ساده دهی وزن هاي روش بندي، اولویت مبناي که دارد کاربرد هنگامی مجموعه

 هاي شکست گرفتن نظر در با معیار هر به دهی وزن شناسی روش و مختلف معیارهاي معرفی -2-6. پ
  طبیعی

 نخسـت  گـام  در دوبـاره،  مهندسـی  انجام رايب انتخاب منظور به پروژه هر اهمیت تشخیص شده، ذکر موارد به توجه با
 گـذار تاثیر فاکتورهاي اهداف، از لیستی باید منظور بدین. است طرح هر شناخت رايب معیارهایی داشتن دست در نیازمند

علـت   بـه . صـدق کنـد   ها طرحکلیه  رايجامع و مانع بوده و ب بایدلیست مذکور . هر طرح، تهیه شود در موجود مخاطرات و
را دربر نداشته باشند  مخاطرات  اهداف را پوشش ندهد و یا تمامی ، تمامیها طرحجامعیت لیست مذکور، ممکن است کلیه 

در ادامه، بـا دردسـت داشـتن ایـن لیسـت، کـه از آن       . و هرطرح به فراخور نیازهاي مطرح، جوابگوي برخی از اهداف باشد
  . ي مختلف میسر خواهد شدها طرحبا عنوان چک لیست اهداف و مخاطرات نام برد، مقایسه و ارزیابی  توان می

ي ارائـه شـده   ها روشو با توجه به  هستند  کمی صورت به بیان قابل سادگی به سدسازي، ايه پروژه در اهداف از برخی
به مـواردي   توان میاز جمله این اهداف . شود میمیسر  ها آندهی  بندي و در پی آن، وزن بازه 5در مجموعه پیوست شماره 

اهداف مـذکور،  . اشاره کرد »رب و صنعتمصارف ش رايسطح زیر کشت، میزان تولید برقآبی، حجم مصرف ساالنه ب«چون 
 قـرار (ب)  گـروه  اهـداف  اهـداف،  گونـه  ایـن  مقابل در. شود می بندي طبقه(الف)  گروه اهداف جزءپیوست،  مجموعهدر این 

 مسـتقیم،  طـور  بـه  مذکور، اهداف. شود می یاد محیطی -زیست و محیطی مخاطرات یا اهداف باعنوان اهداف این از. دارند
 سازي کمینه هدف، محیطی، - زیست و محیطی مخاطرات با رویارویی در است، ذکر به الزم. شوند مین بیان  یکم صورت به

 از اسـتفاده )، محیطـی  -زیسـت  و محیطـی (اهـداف   اهـداف  گونـه  ایـن   کمی بیان رايب. باشد می یرایکا حفظ با مخاطرات
 مشـابه  ومحیطی -زیست ارزیابی هاي ماتریس مانند ابی،ارزی استانداردهاي داشتن دست در با. شود می مطرح استانداردها،

  . گردد مقایسه هم با دتوان می مختلف يها طرح آن،
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. هسـتند  محیطی -زیست و محیطی معیارهاي از جزئی نیز شوند می مطرح »وجود عدم یاوجود « صورت به که اهدافی
درصـورت  . عامل تعیـین کننـده ظـاهر شـوند     عنوان هبها،  بندي طرح در آخرین مرحله، پس از رتبه تواند می مذکور اهداف
 شـماره  پیوسـت شـده در   ارائهبندي به روش  ي مفصل، با بیان ارزش ریالی در هر یک از معیار مذکور و بازهها بررسیلزومِ 

ه از جملـ  تـوان  میي تفریحی را ها طرحآبی و  نقل و حمل گردشگري، يها طرح وجود. گیرد  صورت دتوان میسازي  کمی ،5
  . اند ي، تشریح شدهتر بیش) با تفصیل بدر ادامه، اهداف نوع (. این معیارها درنظر گرفت

  محیطی -زیست مخاطرات و اهداف(ب):  نوع اهداف تشریح -3-6. پ

 طـرح  يهـا  فعالیت از حاصل یمحیط زیست آمدهاي پی رايپذی که زیست، محیط دهنده تشکیل اجزاي از اي مجموعه
 مـورد  يها طرح منطقه زیست محیط فاکتورهاي. شوند می گرفته نظر در یمحیط زیست فاکتورهاي نعنوا به بود، خواهند
 ایـن . گیرنـد  می جاي فرهنگی و اقتصادي  اجتماعی، محیط و بیولوژیکی محیط فیزیکی، محیط کلی بخش سه در مطالعه،
بدیهی اسـت کـه وضـعیت موجـود      .شود می طرح احتمالی مخاطرات شناخت و آمدها پی بینی پیش سهولت موجب تجزیه

  . است ها آنآمدهاي وارد بر هر یک از  تعیین درجه اهمیت یا شدت پی رايفاکتورها، یکی از معیارهاي مهم ب

  فیزیکی محیط فاکتورهاي -1-3-6. پ

 دچـار  مطالعـه،  مـورد  طـرح از  بـرداري  بهـره  مرحلـه  در کـه  فیزیکی زیست محیط دهنده تشکیل فاکتورهايجمله  از
سـیالب،   ،گـذاري  رسـوب  رودخانه، مورفولوژي خاك، فرسایش و کیفیتبه  توان میخواهند شد،  اي مالحظه قابل راتتغیی

 هریـک  در. نمود اشاره شیمیایی بندي الیه و گرایی تغذیه آب، کیفیت زیرزمینی، آب سطح ،دست پایین رودخانهدر  جریان
 رايبـ  شـاخص،  عنـوان  بـه  دتوانـ  مـی  فیزیکی، محیط در یمحیط زیست مخاطرات ارزیابی نتیجه مطالعه، مورد يها طرح از

  . گیرد قرار استفاده مورد بندي طبقه

  بیولوژیکی محیط فاکتورهاي -2-3-6. پ

 پذیر، آسیب و حساس هاي زیستگاه جانوران، سایر پرندگان، ها، ماهی تهدید، معرض در گیاهی هاي گونه گیاهی، پوشش
 ناشی آمدهاي پی پذیراي بیولوژیکی، زیست محیط دهنده تشکیل فاکتورهاي عنوان به دتهدی معرض در جانوري هاي گونه و
 محیطی زیستهمانند محیط فیزیکی، نتیجه ارزیابی مخاطرات . مورد مطالعه خواهند بود هاي طرح رویدادهاي و ها فعالیت از

  . دهی مورد استفاده قرار گیردبندي و امتیاز عنوان شاخص، براي طبقه تواند به در محیط بیولوژیکی نیز، می
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  فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، محیط فاکتورهاي -3-3-6. پ

از طـرح   بـرداري  بهـره  مرحله آمدهاي پی رايپذی که فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، زیست محیط به متعلق فاکتورهاي
 زمـین،  ارزش درآمـد،  و اشـتغال   جمعیـت،  جابجـایی  و مهـاجرت  ،تاسیسـات  سـایر  و هـا  گاه سکونتخواهند بود عبارت از 

رفــاه، آســایش و پــذیرش اجتمــاعی، امنیــت، بهداشــت و ســالمتی،  ،حمــل و نقــل و ارتباطــات ،پــروري دام و کشــاورزي
د بـا اسـتفاده از نتـایج    توانـ  مـی ، هـا  طـرح  بندي و امتیازدهی به طبقه. ي گردشگري هستندها قابلیتاندازها، مناظر و  چشم

  . این محیط نیز صورت گیردحاصل از ارزیابی مخاطرات 

  معیار این گرفتن نظر در با ها طرح مقایسه و طرح یمحیط زیست آمدهاي پی بررسی -4-6. پ

بنـدي بـراي انجـام مهندسـی      در اولویـت  طـرح  یمحیط زیست آمدهاي پی بررسی شد، اشاره نیز تر پیش که طور همان
 فاکتورهـاي  از یـک  هـر  بـر  ،بـرداري  بهـره  مرحلـه  در حطـر  هـاي  فعالیـت  از ناشـی  آمـدهاي  پـی  بینی پیش شامل ،دوباره
هـر یـک از    يهـا  ویژگـی  همچنـین  و شدت یا اهمیت کیفیت، یا نوع به توجه با آمدها، پی بینی پیش. است یمحیط زیست

، در سه بخش اثرات بر محیط زیست فیزیکی، اثرات بر محیط زیست بیولوژیکی و اثرات بر محیط زیسـت اجتمـاعی،   ها آن
  . شود میي و فرهنگی انجام اقتصاد

  فیزیکی زیست محیط بر اثرات -1-4-6. پ

  زمین شکل بر کشاورزي توسعه تاثیرشکل زمین،  -1-1-4-6. پ

سـطوح   تمام نسبیي اراضی توسعه، مستلزم هموارسازي ها قسمت ي هفعالیت به سبب ایجاد امکان آبرسانی به هم این
  .  دشت است

  خاك فرسایش و کیفیت بر سد وجود تاثیر ك،خا فرسایش و کیفیت -2-1-4-6. پ

 تـا  نقـاط  آن در خـاك  نتیجـه  در و شـده  دسـت  پـایین  منـاطق  به رودخانه هاي سیالب جریان ادامه از مانع سد وجود
 دسـت  پـایین  در رودخانـه  معـدنی  مـواد  کـاهش  سـبب  سد، احداث دیگر سوي از. ماند خواهد مصون فرسایش از حدودي
 در که است دیگري رویداد مخزن آب سطح نوسانات. شود می کاسته قسمت این در خاك یفیتک از نتیجه در شد؛ خواهد
  .  فیت و فرسایش خاك وارد خواهد شدبر کی برداري بهره مرحله
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  گذاري رسوب بر مخزن و سد انحرافی، بند وجود تاثیر گذاري، رسوب -3-1-4-6. پ

 آب جریـان  توسـط  شـده  حمـل  رسـوبات  مسـیر  انحـراف  و ینشین ته موجب انحرافی بند وجود ،برداري بهره مرحله در
 در رودخانـه  گذاري رسوب طبیعی تعادل ترتیب این به و شد خواهد سد مخزن همچنین و انحرافی بند پشت در رودخانه،

  . مختل خواهد شد دست پایین

  سیالب بر مخزن و سد انحرافی، بند وجود تاثیر سیالب، -4-1-4-6. پ

مثبـت بـر سـیالب (کـاهش پیـک سـیالب و        تاثیر، وجود بند انحرافی، سد و مخزن موجب بروز داريبر بهرهمرحله  در
  . ) خواهد شدتاخیرایجاد 

  معلق مواد بار بر مخزن و سد انحرافی، بند وجود تاثیر معلق، مواد بار -5-1-4-6. پ

. شـد  خواهد رودخانه آب جریان توسطمنفی بر بار مواد معلق حمل شده  تاثیرموجب پدیدار شدن  مخزنسد و  وجود
 مـواد  از انـواعی  بـه  دسـت  پایین اراضی نیاز از بخشی کننده تامین رودخانه، آب در موجود معلق مواد بار که این به توجه با

 منفـی  آمدي پی رسوبات، شدن نشین ته و مخزن در آب ماندن اثر در مواد، این کلی یا و نسبی کاهش است، آلی و معدنی
  .  ودر می شمار به

   دست پایین رودخانه -6-1-4-6. پ

  دست پایین رودخانه بر رودخانه جریان تنظیم تاثیر -الف

 هـا  آن در تـوجهی  قابل منفی اتتاثیر بروز موجب ،دست پایین زیست محیط نظرگیري در بدون رودخانه جریان تنظیم
  . شد خواهد

  دست نپایی رودخانه بر مخزن و سد انحرافی، بند وجود منفی تاثیر -ب

 مخـزن مـواد معلـق موجـود در     ینشـین  تـه  و آب رکـود  موجـب و مخزن آن  سدذکر شد، وجود  تر پیشطور که  همان
 اثر در نرایبناب. داشت خواهد جدید معلق ماده قبول رايب زیادي آمادگی معلق مواد فقدان واسطه به زالل آب. شد خواهد

 رودخانـه  بسـتر  يهـا  کنـاره  و کـف  فرسـایش  مشـابه،  مـوارد  و سد از سرریز وقوع يها زمان در آب عمده احجام رهاسازي
  . ت موجود، مورد انتظار خواهد بودبا شدتی بیش از وضعی ،دست پایین
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  )ایستابی(سطح  زیرزمینی هاي آب سطح -7-1-4-6. پ

  زیرزمینی يها آب بر مخزن وجود تاثیر -الف

  . مخزن باشد وجود زیرزمینی، يها آب ایستابی سطح بر تاثیرگذار عواملرسد یکی از  نظر می به

  زیرزمینی آب بر کشاورزي توسعه تاثیر -ب

 مرحلـه  در زهکشـی  و آبیـاري  شـبکه  توسـعه  محـدوده  از کـوچکی  بسـیار  سطوح در زیرزمینی هاي آب سطح افزایش
 يهـا  پسـاب  اینکـه  بـه  توجـه  با. بود خواهد محتمل پایاب اراضی در کشاورزي توسعه اثر در ،ها طرح از هریک برداري بهره

 هـاي  آب آلودگی موجب و بوده کشاورزي اراضی در مصرفی هاي نهاده انواع از توجهی قابل مقادیر حاوي معموال کشاورزي
 هـا  طـرح  منفـی  آمـد  پی عنوان به کشاورزي توسعه اثر در زیرزمینی هاي آب سطح افزایش نرایبناب شد، خواهند زیرزمینی

  .  شود می تلقی

  آب یتکیف -8-1-4-6. پ

  آب کیفیت بر کشاورزي توسعه تاثیر -الف

 توسـعه . اسـت  کشـاورزي  توسـعه   شـد،  خواهـد  آب کیفیت کاهش موجب برداري بهرهدوره  درکه  ییها فعالیت از یکی
 هـاي  زهـاب  راهیابی. بود خواهد همراه شیمیایی سموم و کودها انواع از گسترده استفاده با  سد، پایاب درمنطقه کشاورزي
  . زیرزمینی و سطحی موجب کاهش کیفیت این منابع خواهد شد آب منابع به کشاورزي

 متقابل وجود مخزن و کیفیت آب  تاثیر -ب

 رسـوبات  بـه  آلـی  مواد تبدیل مخزن، در ماندآب. است بررسی و بحث قابل نیز آب کیفیت و مخزن وجود متقابل تاثیر
ن آب خروجی از سد عاري از مواد آالینـده  رایبناب. داشت خواهد پی رد را ها باکتري سایر و ها کلیفرم رفتن بین از و معدنی

ـ    ها آناما تجزیه مواد آلی و تبدیل . و میکروب خواهد بود خـود مخـزن مشـکالتی از قبیـل افـزایش       رايبه مـواد معـدنی ب
از ورود مواد آلـی   آمد منفی ناشی این پی. رسوبات، کاهش اکسیژن محلول و ایجاد بوي نامطبوع را به دنبال خواهد داشت

  . به مخزن سد خواهد بود

 گرایی تغذیه بر مخزن وجود تاثیر شیمیایی، بندي الیه و گرایی تغذیه -9-1-4-6. پ

. اسـت  گرایـی  تغذیـه هاي مختلف مخزن، مخصوصا کیفیت الیه زیرین، پدیـده   مهم در کیفیت آب الیه مسایلجمله  از
  .  گذار استتاثیروجود مخزن در ایجاد این پدیده منفی، 
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 هوا کیفیت بر مخزن وجود تاثیر هوا، کیفیت -10-1-4-6. پ

  . دریاچه سد، تا حدودي موجب تلطیف هواي محیط محدود اطراف خود خواهد شد وجود

  بیولوژیکی زیست محیط بر اثرات -2-4-6. پ

 گیاهی پوشش بر کشاورزي توسعه تاثیر -1-2-4-6. پ

  . آمد مثبت خواهد بود پی رايسد دا دست پایین محدوده در گیاهی پوشش بر کشاورزي توسعه فعالیت مرحله این در

  ها ماهی -2-2-4-6. پ

 ماهیان بر کشاورزي توسعه تاثیر -الف

  . آلوده، نمود این فعالیت هستند کشاورزي يها پساب ایجاد و شیمیایی سموم و کودها انواع مصرف

 ماهیان بر مخزنو  سدوجود  تاثیر -ب

 سـد  دسـت  پـایین  در رودخانـه  بستر به شده رها آب نتیجه در. شد خواهد معلق آلی مواد نشینی ته بموج سد وجود
 ذیـربط  آبی يها سیستمسد، لطماتی را بر اکو دست پایین در رودخانه جریان در آلی مواد فقدان. بود خواهد آلی ماده فاقد
 را آبـزي  یبین ذره موجودات مثل تولید براي نیاز مورد ادمو و تغذیه منبع از بخشی معلق موادآلی که چرا. کرد خواهد وارد

 هـا  مـاهی  جمعیـت  کـاهش  بـه  منجـر  غـذایی  هرم اولیه اعضاي عنوان به موجودات این جمعیت کاهش. دهند می تشکیل
 نسـبی  افـزایش  بـزرگ،  آبـی  زیسـتگاه  یک عنوان به مخزن وجود طرفی از. شد خواهد نامبرده هرم رأس اعضاي عنوان به

  . داشت خواهد دنبال به را ها ماهی جمعیت

  پرندگان -3-2-4-6. پ

 پرندگان بر کشاورزي توسعه تاثیر -الف

 جملـه  آن از و جـانوران  از بسـیاري  تعـداد  ناخواسـته  نابودي موجب نباتی، آفات دفع براي شیمیایی سموم از استفاده
 که دیگر جانوران بدن به حشرات بدن از سم الانتق. دهند می تشکیل را منطقه اکوسیستم اعضاي که شد خواهد پرندگانی

  . نیز خواهد شد ها آنموجب نابودي  ،1به واسطه پدیده بزرگنمایی بیولوژیکی اند گرفته قرار اکولوژیکی هرم باالتر سطوح در

                                                   
 

1- Biological Magnification 
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 پرندگان بر مخزن وجود تاثیر -ب

بته الزم بـه ذکـر اسـت کـه دریاچـه      ال. مثبت احتمالی بر پرندگان آبزي خواهد شد تاثیرمخزن سد موجب بروز  وجود
ط راید شـ توان میمخزن سد به عللی از جمله عدم وجود پوشش گیاهی با تراکم مناسب در سواحل و نامناسب بودن عمق ن

  . پرندگان آبزي فراهم نماید رايمطلوب و مناسب زیستگاهی را ب

  جانوران سایر -4-2-4-6. پ

 جانوران سایر بر مخزن آبگیري تاثیر -الف

 بـه  توجـه  بـا . بـود  خواهـد  منفـی  آمد پی رايدا کوچک پستانداران و خزندگان ویژه به جانوران از برخی بر فعالیت ینا
طوالنی نداشته و بخش عمده زندگی خود را در حفرات  يها مسافت پیمودن رايب چندانی توانایی برده نام جانوران که این
آبگیري مخزن موجـب غـرق     خواب زمستانی هستند، راي، عمدتا داتر ممهي موجود در زمین گذرانده و از همه ها سوراخو 

  . هاي خزندگان و نوزادان پستانداران خواهد شد طور نابودي تخم و همین ها آنشدن تعدادي از 

 جانوران سایر بر آبیاري تاثیر -ب

 اختالالتـی  دچـار  بیـاري، آ فعالیـت  منفـی  تاثیر تحت زیستگاه، مختلف يها بخش در جانوران جابجایی مرحله این در
 بـزرگ  پسـتانداران  از بعضـی  توانایی عدم به توجه با زهکشی و آبیاري ي هشبک يها آبراهه در آب شدن جاري. شد خواهد

 مختلـف  يهـا  قسـمت  در هـا  آن جابجـایی  امکـان  سلب موجب آب، از عبور در خزندگان و کوچک پستانداران تمام و جثه
  .  موجود خواهد شد يها زیستگاه

 جانوران سایر بر کشاورزي توسعه تاثیر -ج

  . این فعالیت بر پرندگان است تاثیرمشابه  تاثیربروز این  نحوه

  فرهنگی و اقتصادي  اجتماعی، زیست محیط بر اثرات -3-4-6. پ

 قـرار  بـرداري  بهـره دوره  آمـدهاي  پـی  تـاثیر  تحـت  زیر ترتیب به زیست محیط از بخش این دهنده تشکیل فاکتورهاي
  . شاخص و معیار مطرح گردد عنوان بهد توان می، هریک از موارد ذیل ها طرحدر بررسی و ارزیابی . ند گرفتخواه

 تاسیسات سایر و ها گاه سکونت بر کشاورزي توسعه تاثیر -1-3-4-6. پ

پایـاب  موجود در محـدوده اراضـی    تاسیساتاز طرح در اثر توسعه کشاورزي، بناهاي مسکونی و  برداري بهره مرحله در
  . سد به سبب پیدایش رونق اقتصادي در جوامع این محدوده پیشرفت و بهبود خواهند یافت
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  جمعیت جابجایی و مهاجرت بر کشاورزي توسعه تاثیر -2-3-4-6. پ

مثبـت طـرح بـر     تاثیرین تر بزرگد موجب بروز توان میکشاورزي با ایجاد رونق اقتصادي  توسعه ،برداري بهره مرحله در
  .  جتماعی مهاجرت و جابجایی جمعیت شودفاکتور ا

  درآمد و اشتغال بر کشاورزي توسعه تاثیر -3-3-4-6. پ

 درآمـد  منبـع  و شغلی فرصت سد پایاب منطقه در ساکن جمعیت رايب وابسته، يها فعالیت همراه به کشاورزي توسعه
 نظـر  از و شـدید  اهمیت، نظر از درآمد، و تغالاش فاکتور بر فعالیت این مثبت تاثیر لذا. نمود خواهد فراهم را بزرگی بسیار

 باعـث  تنها نه سد احداث معدودي، موارد در است یادآوري به الزم. گیرد قرار توجه مورد باید طرح هر تفکیک به ،ها ویژگی
 جمعیـت  بـا  مسکونی مناطق مجاورت در بزرگ يها طرح. شد خواهد نیز آن نابودي باعث بلکه شود مین کشاورزي توسعه

  . دانست ها طرح دست این از توان می را برقآبی يها طرح برخی و ادزی

  زمین ارزش بر کشاورزي توسعه تاثیر -4-3-4-6. پ

آبیاري، منجر بـه بـاال رفـتن ارزش اراضـی و مسـتغالت در محـدوده        رايتوسعه کشاورزي با وجود آب کافی ب فعالیت
توجه به محرومیت مناطق از نظر امکانات اجتماعی و عدم تمایل با  تاثیراین . سدهاي مورد بررسی خواهد شد دست پایین

  .  شود میمردم به سکونت در آن و در نتیجه ارزش کم زمین، از نظر نوع و کیفیت مثبت ارزیابی 

  منطقه پروري دام و کشاورزي بر کشاورزي توسعه تاثیر -5-3-4-6. پ

 و سـاقه  کـاه،  کـه  ترتیب این به. بود خواهد گذارتاثیر رسیبر مورد مناطق سنتی پروري دام بهبود در کشاورزي، توسعه
 ،دهنـد  می تشکیل را دام خوراك مستقیما که محصوالتی همچنین و) چرا (پس کشاورزي محصوالت از مانده يجا هب برگ

ی و محیطـ  زیسـت امتیـازات   رايایـن روش دا . بـه روش بسـته محسـوب خواهـد شـد      پروري دام رايبه عنوان تسهیالتی ب
توسـعه کشـاورزي بـر کشـاورزي و      تـاثیر هـا،   همانند سایر شـاخص . دام در علفزار است رايادي بسیاري نسبت به چاقتص

  . دامپروري منطقه نیز باید مورد بررسی قرار گیرد

  ونقل حمل و ارتباطات بر کشاورزي توسعه تاثیر -6-3-4-6. پ

اي دسترسـی موجـود در منطقـه پایـاب سـد      کشاورزي و وجود شبکه آبیاري و زهکشی موجب بهبـود مسـیره   توسعه
  . خواهد شد
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  اجتماعی پذیرش و آسایش رفاه، بر کشاورزي توسعهتاثیر -7-3-4-6. پ

، توسعه فعالیت کشاورزي به علت ایجاد رونق اقتصادي، بـر پـذیرش اجتمـاعی و رفـاه سـاکنین      برداري بهرهمرحله  در
  . باید مورد ارزیابی قرار گیرد ها طرح خصوص تمامیاین شاخص در . مثبت خواهد بود تاثیر رايمنطقه دا

  اجتماعی پذیرش بر انسانی نیروي تامین تاثیر -8-3-4-6. پ

 تـامین مثبـت بـر پـذیرش اجتمـاعی خواهـد شـد،        تاثیراز طرح موجب بروز  برداري بهرهدیگري که در مرحله  فعالیت
  . از طرح است برداري بهره راينیروي انسانی مورد نیاز ب

  سالمتی و بهداشت بر آبیاري فعالیت تاثیر -9-3-4-6. پ

 آمـدهاي  پـی  رايدا سـالمتی  و بهداشـت  بر است ممکن برداري بهره مرحله در که است عاملی ینتر مهم آبیاري فعالیت
 هـا  آبراهـه  يهـا  کناره و بستر در هرز يها علف و گیاهان از انواعی ناخواسته رویش موجب احتماال فعالیت این. باشد منفی
ایـن مـورد   . ها ایجاد خواهد شد و لیسه ها حلزون حشرات، انواع مثل تولید و رشد رايب مناسب محیط ترتیب این به و شده

  . مورد ارزیابی قرار گیرد باید ها طرح هم در تمامی

  گردشگري يها قابلیت و مناظر ها،انداز چشم بر مخزن وجود تاثیر -10-3-4-6. پ

با توجه به عـدم وجـود   . در مناطق مورد مطالعه خواهد شد ییها جذابیت و ها زیبایی شپیدای موجب سد، مخزن وجود
اهمیـت ایـن   . شـود  میآمد وجود سد مخزنی بر تفرج و گردشگري مثبت تلقی  چنین مناظري در منطقه مورد مطالعه، پی

  . مورد بررسی قرار گیرد ها طرحدر تمام  بایدها  شاخص نیز همانند سایر شاخص
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وست اژه -7 پی  نامه و

Access Roads ي دسترسیها راه 

Agriculture کشاورزي 

Analytic Hierarchy Process-AHP تحلیل سلسله مراتبی 

Boolean Logic (دودویی) منطق بولین  

Bottom Outlet تخلیه تحتانی 

Business process روند بازرگانی 
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  گرامي خواننده

 و تحقيقـاتي  فعاليـت  سـال  چهـل  از بـيش  گذشـت  بـا  ،كشـور  برنامه و بودجـه سازمان اجرايي  و نظام فني امور
 دسـتورالعمل،  معيـار،  ،ضـابطه  نامـه،  آيـين  قالـب  در فني، - نشريه تخصصي عنوان هفتصد بر افزون خود، مطالعاتي
 ياد موارد تايراس در حاضر ضابطهاست.  كرده ابالغ و تهيه ترجمه، و تاليف صورت مقاله، به و عمومي فني مشخصات

شـود.   بـرده  اركـ  بـه  عمرانـي  هاي فعاليت بهبود و كشور در علوم گسترش و توسعه به نيل راه تا در شده، تهيه شده
  باشد. مي دستيابي قابل nezamfanni.ir اينترنتي سايت در اخير يها سال در شده منتشر فهرست نشريات

http://tec.mporg.ir/


 

 

Guideline for Productivity Improvement with Re-Engineering of Dam 
Construction Projects [No. 718] 

Executive Body: BANDAB Consulting Engineers 
Project Advisor: Vafa Ali Kamalian 

Authors & Contributors Committee:  
Mohammad Ahmadi, Reza Baghi, Masoud Eghbali Ahmad Abadi, Ali Enayati Far, Vahid Faridani, Hamid 
Reza Tamanaie. 

Supervisory Committee 
Mahmoud Aderangi, Mousa Amin Nejad, Mohammad Taher Taheri Behbahani, Changiz Fouladi, Mehrzad 
Lak Pour, Nooshin Ravandoust. 

Confirmation Committee: 
Mousa Amin Nejad Iran Water Resources Management 

of Iran 
M. Sc. in Hydraulic Structures 

Masoud Hadidi Moud Mahab-E Ghods Consulting 
Engineers 

M. Sc. in Mechanical  
Engineering 

Reza Rasti Ardakani Shahid Beheshti University Ph D in Civil Engineering 
Seyed Mahdi Zandian Iran Water Resources Management 

of Iran 
M. Sc. in Counstruction 
Management 

Mohammad Taher Taheri 
Behbahani 

Tavan-Ab Consulting Engineers M. Sc. in Water Resources 
(Hydraulic) Engineering 

Taghi Ebadi Ministry of Energy- Water and 
Wastewater Standards and Projects 
Bureau 

M. Sc. in Hydraulic Strcture 
Engineering  

Mohammad Reza Askari Bandab Consulting Engineers Ph D in Civil Engineering 
Seyed Ali Mojahedi Ministry of Energy 

Bureau of Technical, Engineering, 
Social and Environmental Standards 
of Water and Waste Water  

M. Sc. in Civil-Water 
Engineering 

Ali Yousefi ZAPCE (ZAMIN AB PEY 
Consulting Engineers)  

M. Sc. in Mining Engineering 
and Geological Engineering 
 

Steering Committee: 
Alireza Toutounchi Deputy of Technical and Executive Affairs Department 

Farzaneh Agharamezanali Head of Water & Agriculture Group, Technical and Executive 
Affairs Department 

Seyed Vahidoddin Rezvani Expert in Irrigation & Drainage Engineering, Technical and 
Executive Affairs Department 





 

 

Abstract 

Concerning the execution of several huge projects during 10 development plans in Iran, the need to 
improve and promote the productivity of these projects and also the necessity for periodic techno-economic 
review of any project in operation, calls for a fundamental review of most of these projects. Though the term 
“Re-Engineering” mostly has its roots in management works and studies, by using it in the field of 
construction works, it is expected to implement that; this approach should have the ability to make great 
changes in the operation systems, with taking into account the new demands and requirements and some 
parts of unfulfilled objectives of projects. Re-engineering seeks to scrutiny and rethinks about all aspects of a 
project with a different perspective and reflects its findings fundamentally in existing processes and plans to 
achieve major improvements in terms of efficiency and productivity.  

Present difficult situation, specifically prolonged drought in the region, caused by global warming, and 
declining groundwater level in most plains of the country flowed by socio-economic and technical problems, 
makes us believe that to minimize the damages, we should seek the answer through a different way of 
looking at problems.  
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  نشریهاین 

روز در  به  ایه روزنیازها و همچنین اطالعات پ
حال تغییر هستند و طوالنی شدن فـاز اجرایـی   

هـا   هاي ملی معموال منجر به شکست طرح پروژه
هاي ساخته شـده   شود. طرح در تامین نیازها می

بـرداري زیـادي وجـود دارد کـه       و دردست بهره
توانایی تـامین نیازهـا و اهـداف فـاز طراحـی را      

انـد.   دل گشتهندارند و عمال به طرحی ناکارآمد ب
ــه منظــور بررســی و حــل مشــکالت مــذکور،   ب
رویکردي نوین مورد نیاز است تا بتواند به بهبود 

هــا،  وري طــرح کمــک کنــد؛ ایــن بررســی بهــره
اي  باشد که با شـیوه  ها می مهندسی دوباره طرح

هاي  دیگر به ارزیابی و تحلیل سیستماتیک طرح
هاي بررسـی   روش نشریهدر این  پردازد. ملی می

منظـور مشـخص نمـودن     هاي سدسازي به طرح
هایی که در اولویت بـراي انجـام مهندسـی     طرح

  گردد. دوباره هستند ارائه می
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