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فنیمداركاصالح

گرامی:خواننده
ه ، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت بـه تهیـ  ریزي کشورسازمان مدیریت و برنامهامور نظام فنی و اجرایی 

این ضابطه نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، این اثر مصـون  
از ایراد و اشکال نیست. 

بـه رامراتـب فنـی اشکالوایرادهرگونهمشاهدهصورتدرداردتقاضاصمیمانهگرامیخوانندهشمااز،روایناز
ایید:فرمگزارشزیرصورت

شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید. - 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

وده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت. کارشناسان این امور نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نم
شود. پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

مرکز تلفن - شاه تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علینشانی براي مکاتبه : 
امور نظام فنی و اجراییریزي کشور،سازمان مدیریت و برنامه33271

Email:info@nezamfanni.ir web: nezamfanni.ir



تعالیبسمه

پیشگفتار
هاي ملی معمـوال منجـر بـه    روز در حال تغییر هستند و طوالنی شدن فاز اجرایی پروژهبهنیازها و همچنین اطالعات پایه روز

بـرداري زیـادي وجـود دارد کـه توانـایی تـامین       هاي ساخته شده و در دست بهرهطرح. شودتامین نیازها میها در شکست طرح
هـاي بـزرگ بایـد گذشـته از خـودگردانی، در      رحط. اندنیازها و اهداف فاز طراحی را ندارند و عمال به طرحی ناکارآمد بدل گشته

در وري پـایین بهـره . ها، ممکن اسـت بـا گذشـت زمـان، تغییـر کنـد      حپذیري اقتصادي طرتوجیه. اقتصاد ملی نقش بازي کنند
به منظور بررسی و حل مشکالت مـذکور، رویکـردي   . دهدهاي بعدي را هم کاهش میگذاري، انگیزه سرمایههاي مهندسیطرح

اي باشد که بـا شـیوه  ها میها، مهندسی دوباره طرحوري طرح کمک کند؛ این بررسینوین مورد نیاز است تا بتواند به بهبود بهره
فاصـله بـین انتظـارات موجـود و انتظـارات      بـه  مهندسی دوباره . پردازدهاي ملی میدیگر به ارزیابی و تحلیل سیستماتیک طرح

هـا  ترین گـام در این راستا تامین اهداف از پیش تعیین شده از مهم. پردازد تا بتواند نیازهاي جاري را نیز پوشش دهدمیقدیمی 
سـازمان و صـاحب طـرح بایـد آمـاده      . هاي مهندسی تفاوت داردمهندسی دوباره با سایر بررسی. نجام مهندسی دوباره استدر ا

هـاي  با توجه به معطوف بودن مهندسی دوباره به توسعه پایدار، نتیجـه بررسـی  . هاي مهندسی دوباره باشدپذیرش نتایج بررسی
.  لی سازه یا اعمال اصالحات کلی بدهدي به تخریب کامهندسی دوباره حتی ممکن است ر

قالب طرح تهیه ضوابط و معیارهـاي فنـی صـنعت آب کشـور،     توجه به اهمیت مبحث فوق، امور آب وزارت نیرو دربا
را با هماهنگی امور نظام فنـی  » هاي سدسازيطرحریق انجام مهندسی دوبارهوري از طراهنماي بهبود بهره«ضابطهتهیه 

ریزي کشور در دستور کار قرار داد و پس از تهیه، آن را براي تاییـد و ابـالغ بـه عوامـل     مدیریت و برنامهو اجرایی سازمان
قـانون برنامـه و بودجـه،    23ذینفع نظام فنی و اجرایی کشور به این سازمان ارسال نمود که پس از بررسی، براساس ماده 

ات محترم وزیران و طبق نظام فنی و اجرایی کشـور (مصـوب   هاي عمرانی مصوب هینامه استانداردهاي اجرایی طرحآیین
. هیات محترم وزیران) تصویب و ابالغ گردید20/4/1385مورخ -ه33497/ت42339شماره 

ابهـام واشکالوجودازمصونمجموعهاینگردید،صرفمجموعهاینتهیهبرايکهزیاديوقتودقتتالش،علیرغم
مـوارد شـود مـی درخواسـت محتـرم کارشناسـان ازضـابطه اینشدنپرباروتکمیلراستايدرلذا. نیستآندر مطالب

پیشـنهادهاي سازمانکارشناسان. کنندارسالکشورریزيبرنامهومدیریتسازماناجراییوفنینظامبه اموررااصالحی
وکشـور فنـی جامعـه نماینـدگان ريفکـ هـم بـا ضـابطه، مـتن دراصالحبهنیازصورتدروکردهرا بررسیشدهدریافت

کشـور اجرایـی وفنینظامرسانیاطالعپایگاهطریقازواقداماصالحی،متنتهیهبهنسبتاین حوزه،مجربکارشناسان
درمعتبـر، ابالغـی ضوابطآخرینکردنپیدادرتسهیلبرايومنظورهمینبه. کردخواهندعموم، اعالمبرداريبهرهبراي
صـفحات، ازیـک هـر مطالبدرتغییرهرگونهصورتدرکهاستشدهدرجصفحهآنتدوین مطالبتاریخحات،صفباالي
. بودخواهدمعتبرجدیدترتاریخدارايصفحاتمطالبهموارهرواز این. شدخواهداصالحنیزآنتاریخ



ب

نظام فنی و اجرایی کشور جنـاب آقـاي   بدین وسیله معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی از تالش و جدیت رییس امور 
مهندس غالمحسین حمزه مصطفوي و کارشناسان محترم امور نظام فنی و اجرایی و نماینده مجري 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 و از ایـزد منـان توفیـق روزافـزون همـه ایـن بزرگـواران را آرزومنـد         تشکر و قدردانی مینهایی نمودن این ضابطه، 
. باشدمی

. فرمایندیاريبعدياصالحاتدرراماضابطه ایندرخصوصخودنظراتابرازباکارشناسانومتخصصاناستامید

غالمرضا شافعی
معاون فنی و توسعه امور زیربنایی

1395اردیبهشت



»هاي سدسازيطرحریق انجام مهندسی دوبارهوري از طراهنماي بهبود بهره«تهیه و کنترل
]شماره ضابطه[

شرکت مهندسین مشاور بندآبمجري:
مهندس وفاعلی کمالیاناصلی:مولف

:کنندهتهیهگروهاعضاي
بـاغی، مهنـدس حمیدرضـا تمنـائی،     آقایان مهندس محمد احمدي، مهندس مسعود اقبالی احمدآبادي، مهندس رضا

.مهندس علی عنایتی فر، مهندس وحید فریدنی

نظارت:گروهاعضاي
نژاد، آقاي مهندس محمدطاهر طاهري بهبهانی، آقاي دکتـر  آقاي مهندس محمود آدرنگی، آقاي مهندس موسی امین

ر، خانم مهندس نوشین رواندوستپوچنگیز فوالدي، آقاي مهندس مهرزاد لک

):تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشورطرح هاي انتقالسد و تونلکمیته تخصصی (کنندهتاییدگروهاعضاي
هاي هیدرولیکیلیسانس سازهفوقشرکت مدیریت منابع آب ایراننژادموسی امین

فوق لیسانس مهندسی مکانیکشرکت مهندسی مشاور مهاب قدسمسعود حدیدي مود
دکتراي مهندسی عمرانشهید بهشتیدانشگاهرضا راستی اردکانی
لیسانس مدیریت ساختفوقشرکت مدیریت منابع آب ایرانسیدمهدي زندیان

(هیدرولیک)فوق لیسانس مهندسی منابع آبآبشرکت مهندسین مشاور توانمحمدطاهر طاهري بهبهانی
هاي آبیمهندسی سازهلیسانس فوقدفتر استانداردهاي آب و آبفا- وزارت نیروتقی عبادي

دکتراي مهندسی عمرانشرکت مهندسین مشاور بندآبريکمحمدرضا عس
ــی  علی مجاهديسید  ــاي فن ــه ضــوابط و معیاره ــرح تهی ط

وزارت نیرو-صنعت آب کشور
آب–مهندسی عمران فوق لیسانس 

شناسـی  فوق لیسانس مهندسی معدن و زمینپیشرکت مهندسین مشاورزمین آبعلی یوسفی
مهندسی

کشور:ریزيبرنامهومدیریتسازمانراهبريوهدایتگروهاعضاي

معاون امور نظام فنی و اجراییعلیرضا توتونچی
رییس گروه امور نظام فنی و اجراییفرزانه آقا رمضانعلی

کارشناس آبیاري و زهکشی، امور نظام فنی و اجراییسید وحیدالدین رضوانی
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، ، فرودگـاه ، بزرگـراه هاي انتقال و خطوط لوله، پلهاي مدرن از قبیل سد، تونل، شبکهبیش از نیم قرن از احداث سازه
انـد و  هاي متعددي تعریف، طراحـی و بـه اجـرا درآمـده    گذرد؛ در این بازه زمانی پروژهکشورمان میدر... ها و خانهتصفیه
هاي متعددي وجود دارد کـه عمـدتا ایـن    برداري هستند؛ در این راستا مثالهاست که در دست بهرهها سالي از آنبسیار
ي از آنچـه در  ترکمها به مقادیر وري آناند و بهرهاي که در مرحله طراحی مد نظر بوده، نائل نیامدهها به اهداف اولیهسازه

. اندته است و چه بسا در مواردي، اثرات معکوس و منفی بر پیرامون خود داشتههنگام توجیه طرح مدنظر بوده، کاهش یاف
طور که بایـد و شـاید، مـورد    اجتماعی آن-بوم و محیط اقتصاديمحیطی، پایداري زیستدر گذشته عامل مهم زیست

بودجـه و  تـامین (و هسـتند)،  صورت دائم درحـال تغییـر بودنـد   ها و نیازها بهشد؛ عالوه بر آن، دادهتوجه 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 مهندسی کشـور، آنچنـان کـه    نظران بر این عقیدهي قابل تامل این است که برخی صاحبنکته. و اجرا باشد
اندوزي نکرده است؛ به بیانی دیگر، برخـی  دهه از اشتباهات و ناهنجاري هاي به وجود آمده تجربه5ن شایسته است در ای
اي بـه پـروژه دیگـر، بـدون     روال بدل گشته و از پروژهها، بهبرداري از طرحسنجی، طراحی، اجرا و بهرهمشکالت در امکان

. شودمیدرنظر گرفتن شرایط ویژه، منتقل 
هـاي جـامع آب و   هاي مهندسـی، اعـم از طـرح   و رسیدن به توسعه پایدار با بررسی همه جانبه طرحوريافزایش بهره

ي هـا کاسـتی اند، شـناخت  ها که تامین نشدهشده و آنتامینصنایع وابسته، با شناخت نیازهاي جدید، میزان اهدافی که 
هـاي  اي بر پیدایش مهندسی دوباره طرحقدمهرویکرد یاد شده م. تواند میسر شودمطالعاتی و بررسی مشکالت جاري، می

هاي اجـرا شـده و   جاي کلنگ زنی طرحی نو، طرحعبارت دیگر، چه بسا بهبه. باشدبرداري میساخته شده و در دست بهره
. ها افزایش یابدوري و کارایی آنبرداري مورد مطالعه قرار گیرند تا شاید بهرهدردست بهره

هدف-
باشـد؛  تـر بیشتامینقابل بالقوه و اهداف تربیشنشده تامینداراي اهداف است که طرحی دنبال مهندسی دوباره به

وجـود پتانسـیل   . ، موضوع خدمات مهندسـی دوبـاره هسـتند   پتانسیل بهبودهاي بزرگ دارندهایی که عبارت دیگر طرحبه
وري است کـه آن، همانـا   انگیزه در افزایش بهرهها) به معناي وجودهاي بزرگ (با تاکید بر بزرگ بودن این پتانسیلبهبود

. رسیدن به توسعه پایدار است

دامنه کاربرد -

در . وري را دارنـد بهـره راستاي ارتقـاي  ي مجدد در هابررسیپتانسیل متعدديهاي هاي مهندسی، شاخهدر میان فعالیت
اي برخـوردار  ویـژه و اثربخشـی  ر طرح، از اهمیـت  این میان سدسازي، باتوجه به گسترده بودن حوزه فعالیت آن در طول عم

.است
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عبـارت دیگـر بررسـی    باشـد؛ بـه  هـا مـی  ي مهندسی دوباره، شناخت نیازهاي جدید، گام یکم در ارزیـابی هابررسیدر 
ین مـوارد در مهندسـی دوبـاره   تـر مهماند، از یا در اولویت نبودهنیازهایی که در دوره طراحی و اجراي طرح وجود نداشته

ها بیانی دیگر بررسی نیازهایی که مولّد طرح بوده و بخشی از آنها است؛ بهشناخت وظایف طرح، گام بعدي ارزیابی. است
ي هـا کاسـتی تکمیـل  انـد،  تامین نشده بـاقی مانـده  کماکان اند و بخشی دیگر برداري) تامین شدهاکنون (در دوره بهرههم

باید در تدوین شرح خدمات اختصاصی مهندسی دوباره براي هر طـرح،  محتمل مطالعاتی و شناخت مشکالت جاري طرح
.ملحوظ گردد
عنوان انگیزه و محرکی بـراي انجـام مهندسـی    تواند بهوري میهاي مهندسی آب و سدسازي، پایین بودن بهرهدر طرح
. ها باشددوباره طرح



1فصل1
مفهوم مهندسی دوباره و تعریف آن
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ولفصل ا
-

مفهوم مهندسی دوباره و تعریف آن

مقدمه- 1- 1

اولیه تا پایان عمـر مفیـد، نیازمنـد خـدمات مهندسـی در      يهگیري ایدشکليههر طرح، در طول عمر خود، از مرحل
ایـن خـدمات،   يههـاي ذیصـالح بـه واسـط    بسته به مقطع زمانی از عمر طرح، ارگان. هاي متفاوت و متنوعی استزمینه
آن نظارت راينموده، طرح را بهینه کرده، بر اجتامینآن را رايح را مورد سنجش قرار داده، نیازهاي اجپذیري طرامکان

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

يهمناسب بوده یا ریشه در نحوبرداريبهرهي قبلی یا عدم هابررسید ناشی از نقص در توانمیط رایاین ش. کندتبیین می
بخشی بوده یـا  جد محدود به اقدامات بهسازي یا عالتوانمیداشته باشد و به همین ترتیب، راهکارها هم برداريبهرهاجرا و 

نمایـد، تغییـر   ط دیگري که نیاز بـه چنـین خـدماتی را طـرح مـی     رایش. ي قبلی پیش رودهابررسیتا حد تکرار بخشی از 
وري طـرح از  ي جدید و یا استنباطی مبنی بر امکان ارتقاي سـطح بهـره  هاسیاستها و ي کالن، توجه به شیوههاسیاست

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

ي مهندسـی ارزش  هـا بررسـی به عنوان نمونه، وقتی طرح نیازمند . ، دانستشودمیمورد احتیاج طرح و خدماتی که ارائه 
هاي اقدام را بـر آن اسـاس تعریـف    بوده و گزینه2»گاوهاي مقدس«است، تیم بررسی کننده باید به خوبی قادر به تعریف 

بلکه در صـورت  . هاي طوالنی و عمیق درخصوص بازنگري مبانی مطالعاتی گردداین تیم نباید مشغول انجام بررسی. نماید
. ها را درخواست یا توصیه نمایدهایی چنین عمیق، بهتر است انجام آننیاز به انجام بررسی

ي عوامل درگیر در هـر طـرح، درخصـوص    رسد که وجود تعریف و درك مشترك بین کلیهمیجهت، به نظر از همین
. نمایدمیاي در نتایج حاصل ایفا خدمات مورد نیاز، و اهداف و نتایج مورد انتظار از آن، نقش عمده

ی مشـخص از  ي مهندسی دوبـاره، تعریفـ  نظر به همین اهمیت، در این بخش از راهنماي حاضر، پس از مرور تاریخچه
. دست خواهد آمدي مهندسی، بههابررسیآن 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.الرعایه در بررسیهاي الزمگاوهاي مقدس، اهداف و مطلوبیت-2
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تاریخچه-2- 1

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

نامـه آمـده اسـت،    که در لغتي طرحی شده است، تکرار شده و چنانیعنی فرایندهاي طراحی مهندسی که منجر به تهیه
. پذیرداین تکرار غالبا به شیوه و روشی نوین و دیگرگونه، صورت می

. ها و عملیات، براي بهبود اثربخشی دارددهی فعالیتسازمانمعناي دوم، داللت بر تجدید 
ي ایـن دسـته، واژه  . 2انـد هـا، بـه تلفیــق دو مفهــوم و ارائـه یـک مفهــوم بسـنده کـرده         نامـه گـروه دیگـري از واژه 

Reengineeringاندرا به مفهوم باز مهندسی چیزي براي کارآتر نمودن آن، دانسته .
مهندسـی  «، که بهتـرین معـادل فارسـی آن    Reengineeringو 3میالدي1352س) در سال (مهندEngineerي واژه
ي زمانی تولد ایـن دو  ها شده است، که شاید با دقت خوبی فاصلهنامهاست، حدود پانصد سال پس از آن وارد واژه» دوباره

. دهدمفهوم را نیز نشان می
زمـانی، مهندسـی عبـارت بـود از     . تـوان جسـتجو نمـود   غات، مـی ریشه این تفاوت تاریخی را در خاستگاه هر یک از ل

امـا  . دهنده، کار کندها، در حدي که محصولی ساخته شده و در حد رفع نیاز عملکردي سفارشکارگیري علوم و مهارتبه
گیـري  به مرور زمان با رشد جمعیت بشر و طرح مباحثی از قبیل کارایی، اثربخشی و مطرح شدن محدودیت منابع و بهره

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

. وري و اثربخشی استبهره
هاي اصلی مدیران به یکی از دغدغههاسازمانی رایي مربوط، افزایش کاهالمدعلوم و يهمدیریت، با توسعيهدر حوز
. هایی در این راستا پرداختندروشبدل شد و اندیشمندان این حوزه نیز به یافتن هاآنو مشاوران 

از ي کنترل کارکرد و مدیریت منابع سازمان، از جمله دسـتاوردهاي ایـن گـروه   هاروشساختارهاي سازمانی مختلف، 
ي تجاري، بلکه در هر سیستم باز که در ورودي و خروجـی بـا محـیط    هاسازمانيهدانشمندان بوده، که نه فقط در عرص

. باشدامل باشد، داراي کاربرد میاطراف در تع
منتشر نمود و در Harvard Business Reviewمعتبر يهاي در نشری، مقالهMichael Hammer، آقاي 1990در سال 

پرداخت کـه خودکـار نمـودن کارهـا،     مساله، به این هاسازماني آغازین ورود و به کارگیري ابزارهاي دیجیتال در اهسال

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 شودمیوري نشده و چه بسا سبب لزوما سبب ارتقاي بهره
. سرعت حاصل از فناوري پنهان شوديهدر پس پرد

توسط آقایان مایکل همر 1993، که در سال 1هاي سازماناي بود براي انتشار کتاب مهندسی دوبارهمقاله، مقدمهاین
از این کتاب از بدو انتشار تاکنون بیش از دو میلیون نسخه بـه  . تالیف و منتشر گردید(James Champy)و جیمز چمپی 

. تلقی شده است» منشور انقالب سازمانی«اند، که مولفین در عنوان کتاب آوردهفروش رسیده و چنان
چیـزي را  هـا آن، خود بر این باورند که شوندمیشناخته هاسازمانین که امروزه، به عنوان مبدع مهندسی دوباره مولف

. اندمنسجم منتشر کردهصورتبهوري را تدوین نموده و ي موفق ارتقاي بهرههاروشاند، بلکه اختراع نکرده
ي عملـی متعـددي کـه در صـنایع مختلـف، از      هـا مثـال فـوق، و  يهه به فراگیري منشور تدوین شـده در رسـال  باتوج

رسد که هـیچ بررسـی   گیري از این منشور، موجود است، به نظر میبرق، در بهرهتامینهاي هاي تجاري تا نیروگاهشرکت
. اب صورت پذیردد بدون توجه به مفاد این کتتوانمیمهندسی دوباره، نيهدر زمین

مفهوم مهندسی دوباره -3- 1

در بررسـی  . پیش از ارائه تعریف مهندسی دوباره، الزم است درك مشترکی از مفهوم مهندسی دوبـاره بـه وجـود آیـد    
ي نگارنـدگان،  که خدمات مهندسی ارائه شـده بـه طرحـی، بنابـه سـلیقه     شودمییافت 2هاي متعدديادبیات فنی، نمونه

. ده شده استمهندسی دوباره نامی
گاه بازنگري مبانی زمان طراحی، گاه رفع مشکالت موجود در طرح، و گاه اصالح فرضیات عملکـردي مـورد انتظـار از    

بخشیعالجبعضا نیز دیده شده که به خدمات مهندسی مشخصی مانند بازنگري، . طرح، مهندسی دوباره نامیده شده است
. این خلط مباحث مانع از نگرش واحد به موضوع خواهد بود. استیا مهندسی ارزش، مهندسی دوباره اطالق شده

ها، هم در بررسی منابع و مراجـع فنـی، خاسـتگاه مهندسـی     نامهدر واژهReengineeringيههم در بررسی معنی واژ
راهنمـاي  عنـوان  ایـن اسـتنباط، در   . اسـت هـا سیستمی رایی مناسب سیستم موجود و نیاز به بهبود کارایدوباره، عدم کا

. نیز مشهود است» وري از طریق انجام مهندسی دوبارهبهبود بهره«حاضر، 
د هر یک، یا ترکیبی از عوامل زیر باشد: توانمیي مهندسی دوباره، هابررسیشروع مطالعات و يهپس 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 طرحبروز یک مشکل عمده در بهره
وري مناسب طرحهشداري درخصوص عدم بهره
وري طرححب طرح براي ارتقاي سطح بهرهتمایل صا
برداري از آن اثرگذارندوري یا بهرههایی که با طرح ارتباط دارند و در بهرهتغییر سیاست .

هـر طـرح بـا هـر     راي، بهابررسیبر است و معلوم نیست که حاصل این ي مهندسی دوباره، هزینههابررسیعمال چون 
ندي است کـه بـه   رایي مهندسی دوباره، فهابررسیند منجر به شروع رایشود، لذا فوريوري، سبب ارتقاي بهرهسطح بهره

بنـدي اولویـت مورد بررسی مقدماتی قرار گرفته، با معیارهایی محک خورده و بـر آن پایـه   هاطرحاي از موجب آن، دسته
ت درصـورت نبـود محـدودیت در    بدیهی اس. گیرندمی، مورد بررسی مهندسی دوباره قرار بندياولویتشده و براساس آن 

اما . هر طرح را به صرف اعالم متولی آن، مورد بررسی قرار دادتوانمیي مهندسی دوباره، هابررسیانجام رايمنابع مالی ب
وري مناسـب احسـاس نمـوده، ریشـه در مشـکالت یـا       باید توجه داشت که اگر آنچه متولی طرح، بـه عنـوان عـدم بهـره    

نوع دیگري از خدمات مهندسی قابل رفع بوده باشد، آنگاه منابع مـالی بـه غلـط    يهکه به واسطیی داشته باشدهاکاستی
. ي مهندسی دوباره شده استهابررسیصرف 
ین دستاورد مـورد انتظـار از   ترمهمانجام مهندسی دوباره، و يه، انگیزقبل گفته شدخالصه و براساس آنچه در طوربه

ـ   يهر این اساس نقطوري است و بآن، بهبود بهره بررسـی تـوان مـی هـر طـرح را   رايشروع مطالعات مهندسـی دوبـاره، ب
ي مهندسـی  هـا بررسـی رايي مورد نظر بـ هاطرحشده از بندياولویتفهرستی يهاي دانست که یا منجر به تهیمقدماتی

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

آن يهاز مطالعـات پایـ  هـا سـال طرحـی کـه   . وري رخ خواهد داد، انتظـار معقـولی نیسـت   دوباره، تحولی شگرف در بهره
کننـد یـا از کـار    برد و بعضی از اجزاي آن به درستی کار نمیریتی رنج میي متعدد اطالعاتی و مدیهاکاستی، از گذردمی

کـه بـه   هـا طرحط فهرستی از رایدر این ش. ي مهندسی دوباره را نداشته باشدهابررسیاند، شاید اساسا ارزش انجام افتاده
. مهندسی دوباره استيهابررسیانجام رايبهاطرحشده باشد، بهترین راهگشا در انتخاب بندياولویتدرستی 

هـا،  بـه خروجـی مـورد انتظـار یـا نـوع خروجـی       توانمیي مهندسی دوباره، هابررسیورود به يهبا روشن شدن نقط
. نگریستمسالهي مهندسی دوباره، باید دیگرگون به هابررسیبا مراجعه به تمام تعاریف ذکر شده در مراجع، در . پرداخت

سازي موتورهاي احتراق داخلی (انفجاري) شده، و منجـر بـه   هایی که صرف بهینهتالشعنوان مثال، تمام زحمات وبه
اما اقدام شـرکت جنـرال   . اي از یک مهندسی دوباره نیستصورت جهشی شده است، نمونهها حتی بهوري آنارتقاي بهره

ي خوبی از نیاز و در عین حال ان نمونهتوعنوان جایگزین موتورهاي پیستونی را میموتور، در تولید موتورهاي توربینی، به
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. یعنی آغازي دوباره، مهندسی دوباره در پی نتایج شگفت انگیز است
فرضـیات  یـا وارسـی  کند، بلکه بـا بـرهم زدن  مهندسی دوباره، سیستم را گام به گام اصالح نمی. یا تدریجیاينه مرحله
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بنابراین اگر صاحب طرح، توان پذیرش تغییرات بنیـادین را نـدارد،   . کند به محصولی جدید برسدطراحی اولیه، تالش می
ه و مشـکالت خـود را بـا درخواسـت و دریافـت خـدمات       ي مهندسی دوباره اجتناب نمـود هابررسیبهتر است از ورود به 

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

در ایـن بخـش بـه    . و خدمات مهندسی متفـاوت اسـت  هابررسیهاي کالسیک که با روششودمیمتدولوژي خاصی طی 
. تشریح این مسیر و روشن کردن موارد تفاوت و تشابه، پرداخته خواهد شد

فرضیات اولیه-3-1- 1
طرح يهنیز اشاره شد، در مهندسی دوباره، بررسی و ارزیابی، براساس معیارها و ضوابط زمان تهیترپیشطورکه همان

تی مانند: سواالها کنار گذاشته شده و بدون هرگونه پیش فرض، پاسخ بلکه تمام فرض. شودمیسیستم، انجام نيهاولی
دهیم؟ (هدف چیست؟) دهیم را انجام میچرا کاري که انجام می
کدامند؟)، هاروشدهیم؟ (دهیم، این گونه انجام مییا چرا کاري را که انجام می

. شوندمیجستجو 
عمیق دریابیم که چه انتظـاري  طوربه، در حقیقت آن است که ابتدا به درستی و هاپرسشهدف از طرح و بررسی این 

بـه آن رسـید؟ و در ایـن راه بایـد همـواره در نظـر داشـت کـه         توانمییی هاروشاز طرح یا پروژه مطرح هست و به چه 
. طرح را باید بدون هر فرض و پیش فرض آغاز نموديهمهندسی دوبار

اي فرضـیات و مبـانی، برگرفتـه از اسـتانداردها و     کته الزم است که در یک طرح مهندسـی، پـاره  جا تذکر این نهمین
گرچه هیچ منع و محدودیتی در ورود به این دسته از فرضیات و مبـانی  . المللی هستندمبتنی بر تحقیقات و تجربیات بین

ي (بعضا) ، تغییر این فرضیات و مبانی توافق شدهنیز، در مهندسی دوباره، وجود ندارد، اما معموال هدف از مهندسی دوباره
ها، ابتدا باید این دسته از پارامترها روشن شـده، و  ي طرحملی یا جهانی، نیست و لذا در علوم مهندسی و مهندسی دوباره

د فـرض، ورو در این راهنما فرض بر آن است که به صورت پیش. ورود یا عدم ضرورت ورود به آن حیطه نیز مشخص شود
. شودمیباشد، گرچه با ورود به این بخش نیز تفاوتی بنیادین در سیر کارها ایجاد نبه این بخش مدنظر نمی

تـوان بـه   در حالـت تئـوري مـی   . توان به انتخاب سیالب طراحی یک سد اشاره نمـود عنوان مثالی در این مورد، میبه
در ایـن بررسـی دو حالـت، احتمـال     . ب طراحی پرداختعنوان سیالي بازگشت مشخص بهچرایی انتخاب سیالب با دوره

. وقوع دارد
که آیا در زمان طراحی، اسـتانداردهاي مختلـف   با هدف بررسی تناسب استاندارد استفاده شده، به اینتوانمی

تا که از زمان طراحی اولیه اند یا خیر، آیا استاندارد انتخاب شده متناسب هست یا خیر و نهایتا اینبررسی شده
زمان بررسی حاضر، استاندارد جدیدي انتشار یافته یا خیر، پرداخت،
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 ،ي فوق، آیا هاپرسشکه عالوه بر به اینتوانمیدر دیدگاه دیگر، با هدف بررسی اعتبار استاندارد استفاده شده
جدیـد و  استاندارد مبناي کار، صحیح است یا خیر، مبناي علمی کافی دارد یا خیـر، بـه انتخـاب پارامترهـاي    

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

چه در غیر . ستهابررسیيهرسد در ابتداي هر بررسی مهندسی دوباره باید روشن شود، حدود و حوزآنچه به نظر می
از . ، فـراهم نگـردد  هـا بررسیگیري از چنان وسعت یابد، که هرگز امکان نتیجههابررسیيهاین صورت ممکن است گستر

دید منـابع و مراجـع   و با صالحشودمییی، چنین عمیق و اثرگذار، معموال در حد یک طرح انجام نهابررسیآنجاکه انجام 
(اعتبار اسـتانداردهاي مـورد   که به این بخششودمیپذیرد، در این بررسی، چنین فرض رسمی و درحد کالن صورت می

ـ  مسالهي قبلی)، ورود نشده و درصورت احساس ضرورت، صرفا هابررسیاستفاده در  ـ  يهبـا ادل انعکـاس بـه   رايکـافی، ب
.  شودمیمراجع ذیربط، طرح 

اتـر  اي فري مهندسی دوباره همواره محدود به حدود پروژه است و اگر تغییرات در حوزههابررسیبه عبارت دیگر حوزه 
. شودمی، ارائه مسالهدانسته شود، مراتب در حد طرح موثراز حدود طرح ضروري و 

ي مهندسـی دوبـاره، مـورد    هـا بررسـی سوخت نیروگـاهی در  تامیننظر به اهمیت موضوع، به عنوان مثالی دیگر، اگر 
ر چنین ضرورتی احسـاس شـود،   یابد، اما اگبه تغییر سیستم حمل و نقل کشوري توسعه نمیهابررسیبررسی قرار گیرد، 

اي، ي مهندسی دوبـاره هابررسیچه بسا این هشدار بتواند منجر به . گرددي دیگري گزارش میهابررسیجهت مسالهاین 
. مورد بحث یکی از دستاوردهاي آن باشديهرسانی به پروژحمل و نقل کشوري گردد، که اصالح سوختيهدر حوز

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

. واهد شدتوجه خ، به این موضوعشودمی، ارائه راهنما، که پس از تصویب تعریف و مفاد این بندياولویت

سطح طراحی- 3-2- 1
ي مهندسی دوباره، تمامی فرضیات اولیه کنار گذاشته شده و طرح با نگرشـی دیگـر   هابررسیباتوجه به این که در 

هاي ساختاري) نیز باید به همان ترتیب و هاي مهندسی و طرحها (اعم از طرحبدیهی است که طراحی. شودمیبررسی 
مهندسی . از ریشه بررسی شده و به تغییرات سطحی و ظاهري بسنده نشود،د اجزابای. از همان سطوح اولیه انجام شود

هـاي  هاي موجود، و روشـن اسـت کـه شـیوه    هاي جدید است، و نه بهبود یا اصالح شیوهدوباره معطوف به یافتن شیوه
سـازه و سـاختاري   باید فرض نمود که هـیچ هابررسیدر این . ي جدید خواهند بودجدید، نیازمند اجزاي طراحی شده

بـه همـان وضـع    هـا بررسـی هاي موجود شده و نهایتـا  کننده، درگیر محدودیتصورت، بررسیوجود ندارد، در غیر این
. موجود، منجر خواهد شد
ي محوري قابل طرح است:هدر این رابطه، دو نکت
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اياي و غیرسازههاي سازهموضوع- 1- 2- 3- 1
. اي، قابل انجام استاي و غیرسازه، حول دو محور سازهي مهندسی دوبارههابررسیي مهندسی، هاطرحدر 
-اي هزینـه -نمودن و درنظر نگرفتن مستحدثات موجـود، احتمـاال بـا موانـع مـالی     نظرصرفاي، ي سازههابررسیدر 

بلکـه  جا گذاشتن چند گزارش، و صرف وقت و هزینه نبـوده،  ه، بهابررسیاز آنجاکه هدف این . اجتماعی مواجه خواهد بود
هاي ساخته شده، یا اعمال اصـالحات اساسـی و   پوشی از سازهو عملی مد نظر است و چشمبینانهواقعدستیابی به اهداف 

اي، باید ایـن طراحـی بنیـادین، بـا لحـاظ      ، لذا در موضوعات سازهباشدمی، عمال مقدور و حتی قابل طرح نهاآنبزرگ در 
. پذیري انجام شودنمودن مالحظات امکان

پـذیري، از تمـام   بـدون توجـه بـه مالحظـات امکـان     تـوان میمثال در بررسی یک شبکه آبیاري و زهکشی، نعنوانبه
اما ممکن است، بدون درگیـر شـدن   . ی ارائه نمودرایبهبود کاراينموده و طرح جدیدي بنظرصرف...، آبگیرها، و هاکانال

.د زیادي از آبگیرها، براساس مالحظات اجتماعی ارائه دادموقعیت تعدارايدر کل وضع موجود، مثال طرح جدیدي ب
–شـرایط روانشـناختی   اي و اي، بررسی مالحظـات بودجـه  هزینهيهپذیري، مقایسنخستین مالحظه از دیدگاه امکان

بـه  د منجـر توانـ میاین بررسی.خواهد بودصورتی دیگر بهآن يهپوشی از طرح موجود و احداث دوبارچشم، دراجتماعی
. استموثرتغییر نیز مطرح و يهالبته در این رابطه، گسترکههاي جدي شود،محدودیت

ي مهندسـی  هـا بررسـی هایی را به طرح اعمال نماید، که اساسـا  پذیري، چنان محدودیتممکن است مالحظات امکان
. ري در دستور کار قرار گیردو مطالعات نوع دیگري مانند مهندسی ارزش یا بازنگهابررسیدوباره ناممکن شده و 

پـذیرتر،  تر بودن تغییرات نیست، بلکه امکـان تر باشد، اما در واقع این سادهاي، شاید کار در ظاهر سادهسازهدر مسایل غیر
عنوان مثال تغییـر نظـام تولیـد در یـک شـبکه      به. نمایداي جلب توجه میتر بودن است که در مسایل غیرسازهیا قابل توجیه

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

دستاوردهاي جاري و آتی- 2- 2- 3- 1
ي هـا در مرحلـه  ي آنبه دالیلی که در بندهاي پیشین اشاره شده اسـت، و برخـی دالیـل دیگـر کـه شناسـایی همـه       

هاي مهندسی دوباره، قابل اعمال در طرح مـورد  از دستاوردهاي بررسیباشد، ممکن است بخشیبندي مقدور نمیاولویت
اي) ها (مثال اعمال اصالحات سـازه بررسی نباشد، اما این امر به معنی عدم بررسی آن اجزا و یا دستاوردهاي حاصل از آن

اگـر  . نیسـت هـا بررسـی انجام هاي مهندسی دوباره در یک طرح، به مفهوم عدم نیاز به عدم امکان کاربرد یافته. شدبانمی
هاي اصلی در طرحی روشن و مستند شده باشد، گرچه شاید امکـان تغییـر ابعـاد در همـان     مبانی و علل تغییر ابعاد سازه

هـاي مشـابه بعـدي،    طور مدون، قطعا راه و روش طراحی را در طرحطرح وجود نداشته باشد، اما وجود مستندات الزم، به
. متاثر خواهد نمود

هایی که در طرح مـورد  از هر بررسی مهندسی دوباره، انتظار داشت که گزارشی از موارد و یافتهتوانمیاین ترتیب به
. دهددستبهي مشابه بعدي باید مورد توجه واقع شوند، نیز هاطرحبررسی قابل اعمال نبوده، اما در طراحی 
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دوباره و اجراي گزینشـی بخشـی از دسـتاوردهاي آن و    ي مهندسیهابررسیي 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
شده و طـرح بـا نگـرش دیگـر،     ي مهندسی دوباره تمام فرضیات قبلی بر هم زدههابررسیطورکه اشاره شد، در همان
ها (به لحاظ عدم امکان اجرا) و اجـراي بخشـی دیگـر، عمـال     در چنین شرایطی حذف بخشی از خروجی. شودمیطراحی 

بخشی از طرح با فرضیات طراحی اولیـه و بخشـی دیگـر براسـاس فرضـیات      . نمایدطرح را با دوگانگی فرضیات مواجه می
خوانی این دو دسته فرضیات، افت عملکرد طرح، به سطحی حتی بدتر از ه علت عدم هممهندسی دوباره، باید کار کند و ب

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

. خواهد داشتهابررسیي در توفیق موثرد و باید در آن حوزه به بررسی بپردازد، نقش توانمیی دوباره ي مهندسهابررسی
ـ مـی در اینجا الزم به توجه است که اهمیت تعریف مالحظات فوق به حدي است کـه   تـرین پـیش نیـاز    د اساسـی توان

. ي مهندسی دوباره تلقی شودهابررسیرايببندياولویتهرگونه بررسی یا 

تغییرات يهانداز- 3-3- 1
(فـاز  هـا بررسیپر هزینه هم از دیدگاه انجام . یی دشوار و پر هزینه استهابررسیي مهندسی دوباره، ماهیتا هابررسی

یی که در هابررسی. خوبی از موارد پیش گفته نیز مشهود استاین نکته به. مطالعه) و هم از دیدگاه اعمال نتایج (فاز اجرا)
هـاي  اي اهـداف طـرح و شـیوه   طـور ریشـه  ک و موضعی نباشد، تمام فرضیات اولیه را کنار بگذارد و بـه پی تغییرات کوچ

. اي استشک بررسی دشوار و پر هزینهها را مورد سوال قرار دهد، بیدستیابی به آن
جهشـی اسـت،   خوبی آگاه باشد که مهندسی دوباره، در پـی تغییـرات   ، باید بههابررسیي این سازمان سفارش دهنده

قابـل  ... هـا و  هـاي مختصـر و کارهـایی از قبیـل بهبـود روش     که تغییرات کوچک و بهبودهاي موضعی، با فعالیتدرحالی
. دستیابی است

در غیر این صـورت، صـاحب   . ي دوباره، اصلی اساسی استهابررسیهاي یافتهرايپذیرش و اجرايآمادگی سازمانی ب
ها، احتمـاال در پـی مقابلـه و مقاومـت و احیانـا رد نتـایج       آنرايجاي اجهتوصیه شده، بابعاد تغییراتيهطرح با مالحظ

ین خسـارت  تـر بزرگ. بخشدهاي کالن طرح را، تا حد یک بازنگري موضعی تخفیف میبر آمده و نهایتا خروجیهابررسی
صاحب طرح تنها آمـادگی (و  کهالیدرحي مهندسی دوباره شده، هابررسیگزافی است که صرف يهاي، هزینچنین واقعه

. شاید نیاز) به یک بازنگري موضعی داشته است
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تغییرات در ساز و کار- 3-4- 1
امـا در  . ط محیطی پیرامون، تعریف شده استرای، وظایف اجزا، بسته به عملکرد کلی طرح و شهاطرحاي در ابعاد سازه

ها مالك بـوده  براساس روش و فرضی که در طراحی آنهامسیست) برداريبهرهي مدیریتی و هاسیستم، (ايغیرسازهابعاد 
در کـه آن، حـال  شـود مـی ي سنتی، معموال انجام کـار براسـاس تقسـیم وظـایف انجـام      هاروشدر . کننداست، عمل می

نـد محـور   رایفصورتبهجاي کار براساس تقسیم وظیفه، ه، بدهندمیوري را هدف قرار ي نوین، که حداکثر بهرههاسیستم
.  شودمیعمل 

دهد و ممکن است گردش کـار  ند محوري سوق میرایها را به سمت ف، آنهاسیستممهندسی دوباره اساسا در بررسی 
نـد  رایخالصـه تفـاوت ف  طـور بـه . قـرار دهـد  تاثیروري، تحت هاي مربوط به طرح را در راستاي ارتقاي بهرهدر تمام ارگان

گیري، مشـتمل بـر   عمل مورد انتظار از سازمان، از زمان طرح تا زمان نتیجهي دیگر، آن است که هرهاسیستممحوري با 
ي مختلـف سـازمان بگـذرد، امـا در هـر بخـش، در انتظـار ضـوابط         هابخشکه ممکن است از درون شودمییی هافعالیت

ا، به ساختارهاي سـاده  هدستگاهيهط ساختارهاي بلند و پیچیدرایدر این ش. ماندانتقال به بخش دیگر نمیرايسازمانی ب
نـد محـوري و   رایگرچه حرکت به سـوي ف . ي خواهند داشتتربیشوري بسیار ی و بهرهرای، که کاشوندمیو کوتاهی بدل 

ي مهندسـی  هـا بررسـی يه، لیکن این تغییر نیز محدود به گسترباشدمیبه شدت مورد توصیه 1ند محوررایي فهاسازمان
الزم است صاحب طرح به این بعـد نیـز اشـراف داشـته و آمـادگی      . دهدالشعاع قرار نمیحتدوباره است و فراتر از آن را ت

. چنین تغییراتی را نیز داشته باشدرايپذیرش و اج
نتیجه گرفت که: توانمیخالصه طوربهاز آنچه گفته شد، 

شودمیبندي به فرضیات قبلی و اولیه انجام مهندسی دوباره بدون الزام به پاي .
شودمیاي دیگر و از سطوح پایین پروژه، انجام ها، به شیوهطراحی .
تغییرات، بزرگ و جهشی هستند، مهندسی دوباره در پی بهبودهاي کوچک و موضعی نیست .
هـاي مهندسـی   یافتهراياجرايعالوه بر بررسی کننده، صاحب طرح نیز باید آمادگی و استطاعت همه جانبه ب

. دوباره را داشته باشد
   ین پتانسـیل بهبـود   تـر بـیش مهندسی دوباره پر هزینه است به این دلیل طرحی باید انتخاب شـود کـه داراي

. وري استبهره

1- Process-based organization. Design model, Tomislav Hernaus



هاي سدسازيطرحریق انجام مهندسی دوبارهوري از طراهنماي بهبود بهره1420/02/95

        در مهندسی دوباره باید مراقب بود که نه با محدود شـدن در حـدود وضـع موجـود و فرضـیات اولیـه، سـطح
شـدن در مسـایلی فراتـر از حـدود طـرح مـورد       تا حد یک بازنگري موضعی تقلیل یابد و نه با درگیر هابررسی

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

تعریف مهندسی دوباره -4- 1

توان به ارائه تعریفی بـراي مهندسـی دوبـاره    با روشن شدن مفاهیمی که در مهندسی دوباره مطرح هستند، اکنون می
هاي طورکلی و طرحهاي مهندسی عمران بهی که با عنوان یا موضوع مهندسی دوباره، در طرحگرچه تعداد مقاالت. پرداخت

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

طوري جامع باشـد کـه تمـام مفـاهیم بـر      از همین رو ضروري است که تعریف مهندسی دوباره، به. نامیده نیز، کم نیست
، بـا  هـا بررسـی ي مهندسی دوباره را دربر گرفته، و در عین حال چنان مانع باشد، که از خلـط ایـن   هابررسیشمرده براي 

. عمل آیدي دیگر نیز ممانعت بههابررسیمطالعات یا
مهندسـی دوبـاره   «هاسـت:  نامـه ، همان تعریف آمـده در واژه شودمیترین تعریفی که براي مهندسی دوباره یافت ساده

تـرین مزیـت آن اسـت، در    این تعریف بسیار ساده و همه فهم است و این بـزرگ . »یعنی کارها را طور دیگري انجام دادن
به بیان دیگر درصورت پـذیرش ایـن   . توان جامع تلقی نمود، اما قطعا به حد کافی، مانع نیستن تعریف را میعین حال ای

، 2یکـی از مراجـع اینترنتـی   . انجـام داده اسـت  » طـور دیگـري  «تواند مدعی باشد که کار را تعریف، هر بررسی کننده می
کند:  مهندسی دوباره را چنین تعریف می

ندها و محصوالت رای، فهاسازمان، هاسیستمت از کاربرد علم مدیریت و فناوري، در جهت اصالح مهندسی دوباره عبار«
».هاستیی آنگوپاسخی و رای، کاتاثیرموجود، به منظور ارتقاي سطح 

اصالح در ایـن تعریـف، سـبب بـروز     يهمهندسی دوباره توضیح داده شد، ممکن است وجود کلمرايبا مفاهیمی که ب
. نکندتامینرسد که این تعریف نیز، مانعیت کافی را از این رو به نظر می. شودیمسوء تفاه

نیز تعریفی مشـخص از  USBRو ,ICOLD ،US Army corps of EngineersFIDIC, ICIDمتاسفانه منابع معتبري چون 
.  نی نیز پاسخ مناسبی نداشتهاي جهاهاي تخصصی سازماناند، چند مورد مکاتبه با کمیتهمهندسی دوباره ارائه نکرده

کنند:  آقایان همر و چمپی، در کتاب خود، مهندسی دوباره را چنین تعریف می

نتیجه دارد. 200، بیش از Reengineeringي ، جستجوي کلمهwww.fao.orgمثال در سایت -1
2- Answers.com/topic/reengineering
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ندهاي مهندسی، بـه منظـور دسـتیابی بـه     رایاي فمهندسی دوباره عبارت است از بازاندیشی بنیادین و طراحی ریشه«
ارهاي مهم عصر حاضر، مانند هزینه، کیفیت، خدمات و وري، براساس معیی و بهرهرایانگیز در کابهبودهاي بزرگ و شگفت

اي در آن مشهود است: این تعریف عمدتا با دیدگاه مدیریتی ارائه شده و نکات برجسته»سرعت
کندبه نگرش مجدد و دیگرگونه اشاره می .
کندندها، مطرح میرایها را در مورد فداند، اما آناي میها را ریشهطراحی .
انگیز را انتظار داردبزرگ و شگفتدستاوردهاي .
 وري استی و بهرهرایهاي کامعطوف به زمینهتربیشدستاوردها .

ي مهندسـی،  هـا طـرح هـاي مطـرح در   رسد با اندکی دخل و تصرف در این تعریف، بتـوان آن را بـه جنبـه   به نظر می
ي مهندسـی، و طراحـی   هـا طـرح نـدها و  رایمورد فمهندسی دوباره عبارت است از بازاندیشی بنیادین در «. نمودترنزدیک
ی و رایاز دیـدگاه کـا  خصـوص بهانگیز، اي، مبتنی بر این بازاندیشی، به منظور دستیابی به بهبودهاي بزرگ و شگفتریشه
ي جدید، هزینه، کیفیت، خـدمات و سـرعت، و   هاسیاستهایی مانند در زمینههنگامبهوري طرح، براساس معیارهاي بهره

».ايخصوص در رابطه با اجزاي سازهدستاوردها بهرايپذیري اجوجه به مالحظات امکانبات
رسد که این تعریف در عین جامعیت کافی، از خلط خدمات مهندسی دوباره با سایر خدمات مهندسـی کـه   به نظر می

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

شده است:درنظر گرفته 
برداري و طراحی مبتنی بـر ایـن بازاندیشـی،    هاي مهندسی ساخته شده و دردست بهرهبازاندیشی بنیادین طرح«

وري طرح، با کنترل مجدد ایمنی، براسـاس  خصوص از دیدگاه کارایی و بهرهبی به بهبودهاي اساسی، بهمنظور دستیابه
ها، کیفیـت، خـدمات، سـرعت،    هاي جدید یا تغییر در اهداف، هزینههایی مانند سیاستمعیارهاي به هنگام در زمینه

».ايبه خصوص در ارتباط با اجزاي سازهپذیري اجراي دستاوردها ایمنی و ریسک، و با توجه به مالحظات امکان

مهندسی دوباره و سایر خدمات مهندسی-5- 1

و هـا بررسـی آمـده در منـابع مختلـف، مـوارد متعـددي از      عملبهنیز اشاره شد، در جستجوهاي ترپیشطورکه همان
مهندسی دوباره نامیـده  انجام دهندگان،يهمطالعاتی که با اهداف و دستاوردهاي مشخص انجام شده، و بنابه نظر و سلیق

. اند، مشاهده گردیداساسا مهندسی دوباره نبودهکهدرحالییا به نوعی به مهندسی دوباره مربوط شده، 
رسد که حساسیت آن چنانی در عدم اختالط خدمات مهندسی دوباره بـا سـایر خـدمات مهندسـی،     اساسا به نظر می

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

مهندسی دوباره و مطالعات کالسیک- 1- 5- 1
، کامل شده و بـه اجـرا   شوندمیي مهندسی، براساس مطالعات کالسیک که در فازهاي مختلف مطالعاتی انجام هاطرح

ـ رایوري و کـا ي جدید، معموال وضع موجودي وجود نـدارد، لـذا بهـره   هاطرحدر زمان مطالعات کالسیک . روندمی رايی ب
اما نکته اینجاست که هـر قـدر مطالعـات    . باشندوري، مطرح نمیرو باز طراحی و ارتقاي بهرهاز این. سیستم متصور نیست

کلـی  طـور بـه هـاي اجتمـاعی (  منطبـق بـر واقعیـت   تـر بـیش تر، براساس اطالعات و معیارهاي به روزتر و کالسیک دقیق
خوب است سـاز و کـاري   . ، نیازمند مهندسی دوباره خواهد شدترکممال ) صورت پذیرد، طرح، دیرتر یا به احتايغیرسازه

اصلی يهي مشابه، که امکان اعمال در طرح مورد مطالعهاطرحيههاي مهندسی دوبارها و یافتهگیري از توصیهبهرهرايب
وبـاره حاصـل و از تکـرار مـوارد     ي مهندسـی د هـا بررسیگیري از اند، نیز یافته شود تا به این ترتیب حداکثر بهرهرا نیافته

يهي مهندسی دوباره، در سطح جامعـ هابررسیهاي د انتشار ادواري یافتهتوانمیها، یکی از راه حل. مشابه جلوگیري شود
. سازندگان و کارفرمایان) باشد-مهندسی (طراحان

سازيهنگامبهمهندسی دوباره و بازنگري یا - 2- 5- 1
یابد که فرضیات اولیه یا اهداف مورد انتظار از طرح، به دلیلی تغییر زمانی ضرورت میسازي معموال هنگامبازنگري 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
اهداف نیست، بلکـه دریافـت کاسـتی در کـارایی     ي انجام مطالعات بروز تغییر در فرضیات یااما در مهندسی دوباره انگیزه

ممکن است که تغییر در فرضیات . زندبررسی کننده است که تمام فرضیات را براي دیگرگون دیدن قضایا، برهم می. است
وري کل طرح را با چنـان تغییـري مواجـه    ها) به گونه، به میزان یا در جهتی باشد، که بهرهها) یا اهداف (خروجی(ورودي

ي مهندسی دوباره گردد، تا به عبارتی اثر آن تغییر موضعی، با کمک کل اجزاي طـرح،  هابررسیند، که رفع آن مستلزم ک
تواند، سفارش یک بررسی مهندسی دوباره باشد (مـثال وقتـی   ي بازنگري میتوان گفت که یک مطالعهمی. مستهلک گردد

. سـازي باشـد  هنگامندسی دوباره، حاصل یک بررسی بازنگري یا بهاطالعات مبنا خیلی قدیمی باشد)، یا ضرورت انجام مه
بینی شده باشد، در این شرایط که شبکه آبیاري و زهکشی و سـد  از مقادیر پیشترکممثال وقتی که آورد رودخانه بسیار 

و به ایـن ترتیـب   بینی شده، محقق نخواهد شد دهد که آورد پیشاند، بازنگري مطالعات هیدرولوژي نشان میساخته شده
. بودبینی شدهوري پیشتوان با مهندسی دوباره، در صدد حفظ سطح بهرهمی

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 هاطرحره ندارند، اما در شود، با مهندسی دوبا
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چنـین تغییراتـی، چنـان    . که طرح متحول شده باشدشودمی) در طرح اولیه، چنین استنباط برداريبهره(حین ساخت یا 
در مـورد نظـارت بـر    . ر مهندسی دوبـاره بپردازنـد  اي مورد نظند به بازاندیشی پایهتوانمیکه اساسا نشوندمیسریع انجام 

طرح، اساسا چون طرح هنوز کامل نشده، معیار مطرح شده در مورد مطالعات کالسیک، اینجـا هـم صـادق اسـت،     راياج
ـ رایهم حضور دارد، شاید بهتـرین شـ  برداريبهره، که معموال طراح در حین مولفلیکن در مورد نظارت  سـفارش  رايط ب

. نه انجام آن) مهیا باشد(و هابررسی

مهندسی دوباره و مهندسی ارزش- 4- 5- 1
مهندسی ارزش رویکردي براي تحلیل . ي تاریخی کمی از مهندسی دوباره، مطرح شده استمهندسی ارزش، به فاصله

ل از طریق تجزیه و تحلیـ تربیشهاي مذکور کنترل. باشدي کل یک محصول میمند هزینهو کنترل ماهرانه، دقیق و نظام
اسـتفاده از ایـن رویکـرد،    . شـود مـی هاي جایگزین براي دست یافتن به کارکردهاي ضروري انجـام  مند و بسط روشنظام

اي و کـارکردي را تعریـف و از   توان عناصر ضروري و غیرضروري، هزینـه ها میکند که با کمک آنهایی را مشخص میراه
زش است، اما سایر تعاریف نیز کم و بیش با این تعریف، که تعریفی این یکی از تعاریف مهندسی ار1.یکدیگر تفکیک نمود

نمایـد، چنـین اسـت:    تعریف دیگري که انجمـن مهندسـی ارزش ایـران ارائـه مـی     . کاربردي است، سازگار هستندتربیش
هایی کـه  هاي غیرضرور است، هزینهمهندسی ارزش رویکردي خالق، کارکردگرا و سازمان یافته با هدف شناسایی هزینه«

برداري، نه به عمر مفید، نه به زیبایی ظاهري و نه به مشخصات درخواستی کارفرمـا یـا مشـتري    نه به کیفیت، نه به بهره
2»شودمیمربوط 

هـاي مختلـف و اکثـرا بـدیع     ي مهندسی ارزش، براي انجام کار یا حصول هـدفی (گاوهـاي مقـدس)، راه   هابررسیدر 
هـا، راه بهتـر   ي آنهاي معمول طراحی)، طرح شده و با توسـعه و سـپس مقایسـه   و روشدر قالب فرضیات ترکم(معموال 
ي طرح و فرضیات ابتدایی نیستند و حاصل توفان ذهنی تـیم  گزینه و روش برتر، لزوما در چارچوب اولیه. شودمیانتخاب 

. استبررسی کننده
رسـند، امـا هزینـه    ي دیگري، که به همان هـدف مـی  هاراهشودمیتالش . اي استنگاه مهندسی ارزش، عمدتا هزینه

گونه است که پس از روشن شدن گاوهاي مقدس، و تشریح طـرح،  روش عمل هم معموال این. ي دارد، جستجو شوندترکم
در . شـود مـی کننـد، اجـرا   تـامین تر، ي دیگر، بدیع و البته ارزانهاروشهایی که اهداف را به یافتن راهرايتوفان ذهنی ب

. وري باشـد وري است، که هزینه و کـاهش آن، ممکـن اسـت جزئـی از بهـره     ندسی دوباره، هدف و دیدگاه، عمدتا بهرهمه
آنجاکـه مهندسـی دوبـاره، بـه     . ي مهندسی دوباره انجـام داد هابررسیي مهندسی ارزش را، در دل هابررسیممکن است 

معاونت امور مهندسی و فناوري -وزارت نفت -مندمهندسی ارزش، رویکردي نظام-1
http://www.sive.orgت مهندسی ارزش ایران در آدرس وب سای-2
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امـا در بررسـی اجـزاي    . کـاربرد داشـته و مفیـد باشـد    دتوانـ میپردازد، مهندسی ارزش اي میطراحی مجدد اجزاي سازه
. اي ایفا کندرسد که مهندسی ارزش بتواند نقش عمده) به نظر نمی...(سازمانی، تشکیالتی، راهبردي و ايغیرسازه
طوربه. پردازد، ممکن است مهندسی ارزش ابزار کارآمدي نباشدچنین در جایی که مهندسی دوباره به فرایندها میهم

ي مهندسـی  هابررسی. ي مهندسی دوباره دانستهابررسیتوان مهندسی ارزش را یکی از ابزارهاي سودمند در خالصه می
. ي مهندسی دوباره هستندهابررسیتر از تر و ارزانارزش معموال بسیار سریع

جاکـه مشـخص   آن. شاید در تفاوت مهندسی ارزش و مهندسی دوباره بتوان از تعریـف مهندسـی ارزش بهـره گرفـت    
، به این مفهوم اسـت کـه مهندسـی ارزش    شودمیمربوط » ...برداري، نه به عمر مفید و نه به کیفیت، نه به بهره«کند می

ها را تحت تاثیر قرار دهد، بهبود بخشـد و ایـن بهبـود    که سایر بخشسعی دارد بخشی را که مورد بررسی است، بدون آن
ا مهندسی دوباره، طبق تعریفی که ارائه شد، اساسا قرار نیست هیچ بخشـی را از تغییـرات   ام. اي داردعمدتا دیدگاه هزینه

. 1اعمال یا عدم اعمال محدودیت باشدشاید بارزترین تفاوت این دو در همین . اثر بگذاردخود بی

بخشیمهندسی دوباره و عالج- 5- 5- 1
کنـد،  کرد طرح را با مشکل یـا خطـر مواجـه مـی    کند، که عملکه در عملکرد طرح، اختالل یا اشکالی بروز میهنگامی
ایـن مطالعـات را   . گیـرد اي است، در دستور کـار قـرار مـی   یابی و رفع آن اختالل، که عمدتا هم سازهریشهرايمطالعات ب

بخشی، معموال مالك و هدف، طرح و عملکرد اولیه است و هدف و قصـدي  در مطالعات عالج. بخشی دانستعالجتوانمی
پـذیري  اي طرح، امکانالبته با آسیب دیدن یکی از اجزاي سازه. هاي اولیه، وجود نداردروج از فرضیات و چارچوبخرايب

تر مهندسی دوباره در دستور ي کالنهابررسیو ممکن است با استفاده از این فرصت رودمیاعمال تغییرات در طرح، باال 
منشـا هاي بروز درد، خصوصا اگـر  پردازد ولی به علل و ریشهفع عارضه میبه درمان و رتربیشبخشی عالج. کار قرار گیرد

بخشی هم معموال محـدود بـه حـدودي    ي عالجهاطرحعمل يهگستر. شودمیوارد ترکممدیریتی و اداري داشته باشند، 
وري کاهش بهـره شیبخعالجوري مطرح شود، در ، اگر بحث بهرهترمهماز همه . است که ضایعه در آن مشاهده شده است

ناشی از عدم عملکرد مناسب اجزا، مطرح است، که حتما به خوبی مشهود و معلـوم اسـت، چـون عملکـرد سیسـتم را بـا       
کنـد، امـا   اما در مهندسی دوباره، سیستم عملکرد دارد، چه بسا به ظاهر بـه خـوبی نیـز کـار مـی     . کندمخاطره مواجه می

. وري کافی نداردبهره

مـورخ  215919/100هـاي مطالعـات مهندسـی ارزش، شـماره     تـوان از مجموعـه دسـتورالعمل   تـر در زمینـه مهندسـی ارزش مـی    براي مطالعـات دقیـق  -1
آشـنایی بـا مهندسـی    «) معاونت امور فنی سـازمان مـذکور، تحـت عنـوان     1383(بهار 2شماره ، سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، نشریه 14/12/1384

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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و تغییر یا تکمیل طرحمهندسی دوباره- 6- 5- 1
هـاي  ترفیع سدها، توسـعه سـطح اراضـی در شـبکه    . شوندمیاي اجرا مرحلهصورتبهي مهندسی هاطرحدر مواردي، 

در چنین مواردي، گرچه ممکـن اسـت بـازنگري طـرح     . اندآبیاري و زهکشی و توسعه ظرفیت خطوط انتقال، از آن جمله
ي بعدي، انجام شود، اما کلیت کار در قالب همان چارچوب و فرضـیات  هاگامودن بهینه نمراياولیه یا تکمیل اطالعات، ب

، اما ایـن  رودمیدهی طرح باال فازهاي بعدي، بهرهرايطرح و اجيهچنین گرچه، احتماال با توسعهم. شودمیاولیه انجام 
فازهـاي مختلـف یـک    رايط اجـ رایدر شـ .وري نیسـت دهی، لزوما به مفهوم ارتقاي بهرهافزایش ابعاد و احتماال رشد بهره

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

ارزیابی عملکرد طرح اسـت، حاصـل   رايفازهاي بعدي هر طرح، معموال زمان مناسبی براياز اجمقطع زمانی پس. ندارد
ي مهندسی دوباره در اولویت قـرار  هابررسیانجام رايوري را نشان داده و طرح را بممکن است کاستی بهرههابررسیاین 
ي مهندسـی ارزش  هـا بررسیفاز بعدي، رايه اجبهینيهیافتن حد و اندازرايچنین ممکن است در این مقطع، بهم. دهد

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





2فصل 2
بررسی ادبیات فنی در خصوص 
مهندسی دوباره
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فصل دوم
-

بررسی ادبیات فنی در خصوص مهندسی دوباره

دمهمق-2-1

. رونـد هـا بـه شـمار مـی    از کارآمدترین ابزارهاي جستجو و تحقیق در تمام زمینهامروزه اینترنت و موتورهاي جستجوگر،
هـاي خـود   سایتها را در وبهاي مرجع، مدارك و مستندات خود، یا حداقل فهرستی از آنعالوه بر این امکان، اکثر سازمان

. بینی شده استنیز امکانات مناسبی براي جستجو در انواع مدارك و اطالعات پیشتارنماهادهند، که در خود آن قرار می
قیمتی دسترسی دارند، کـه ابزارهـاي   کلی، به منابع اکثرا گرانهايعالی، در قالب قراردادآموزشموسساتو هادانشگاه

. جستجوي خاص خود را دارند
ي درگیـر در  هاسازماني از هر موضوع مورد نظر، در ذهن افراد و یا ایا نمونهگذشته از موارد فوق، ممکن است سابقه

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

. گرددمیارائهنتایج حاصله در قالب این بخش آمد، پرداخته و توجه شده است و 

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
ا بـه طـرز مناسـبی    هـا ر ها و سوابق قبلـی، فعالیـت  درخصوص آن موضوع اطمینان حاصل شده، یا درصورت وجود زمینه

.ریزي نمودمند و در راستاي اقدامات قبلی برنامهبهره
هاي هاي سدسازي، به عنوان یکی از سرفصلرو بررسی ادبیات فنی درخصوص مهندسی دوباره، به ویژه در طرحاز این

انتظار از انجام این . شددر نظر گرفته » هاي سدسازيوري از طریق انجام مهندسی دوباره طرحراهنماي بهبود بهره«تهیه 
. بررسی، چنان که اشاره شد چند جنبه داشت

انجام شده است، هـم از تجـارب آن اسـتفاده گـردد و هـم از      هابررسینخستین انگیزه آن بود که اگر کاري در زمینه 
ر از مهندسـی دوبـاره و   آن بود که اساسا استنباط جامعه فنی کشـو هابررسیانتظار دیگر از این . کاري احتراز گردددوباره

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

.  تر گرددتر و گستردهن در جامعه مخاطب سهلتا پذیرش آنماید،ارائهعمومی 
عنـوان بـه هاي بررسی ادبیات فنی، آن بود که اگر کاري در زمینه موضوع انجام شده باشد، بتوانـد  یکی دیگر از انگیزه

یی هاي حاضر باید شاخصههابررسیي بعدي هاگامدر . ي بعدي، مورد استفاده واقع شودهاگامو در هابررسیرايمحکی ب
ي هـا بررسـی هاي موفق انجام شـده  یافتن نمونه. ي نیازمند بررسی مهندسی دوباره تعریف شودهاطرحبندياولویترايب

.ها بسیار مفید باشدزنی این شاخصد در محکتوانمیمهندسی دوباره 
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عمـل آیـد تـا رونـد،     ع به، و در هر بررسی دیگر از این نوع، الزم است ابتدا توافقی بر سرتعریف موضوهابررسیدر این 
ترین راه در این زمینه، اتکا به عنـوان موضـوع (در   ساده. حول موضوع اصلی متمرکز مانده و از انحراف آن جلوگیري شود

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

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

توان چنین برداشـت  در واقع می. سازي بودهاي سدها و از جمله، طرحهوري در تمام زمینآن اثر ابعاد مدیریت در بهبود بهره
نمود که نخستین دستاورد بررسی ادبیات فنی درخصوص مهندسـی دوبـاره، درك ضـرورت تفکیـک موضـوع بـه دو حـوزه        

. هد داشتهاي کار اثر قابل مالحظه خوابندي در تمام جنبهاین تقسیم. هاي فنی بوده استاقدامات مدیریتی و جنبه

ند بررسی و نتایج حاصلهرایف- 2-3

دهد که این مفهوم، 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 استيمفاهیم تعلق در نظرگرفت، متعلق به حوزه

مهندسـی  «براي کار و عمـل خـود برگزیدنـد و سـبب شـدند تـا عبـارت       ها،سازمانيمهندسی دوبارهبنیانگذاران عرصه 
شـهرت و محبـوبیتی جهـانی کسـب     ،Business process Re-engineering (BPR)یا » ي فرایندهاي کسب و کاردوباره

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

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

، تعریف و تحلیل جـامع  استشدهشناخته1هاتاب که از سوي نگارندگان به عنوان منشور انقالب در سازماندر این ک
-هـاي عملـی   مثالي وجود دارد که ، مقاالت متعددبر پایه همین تعریف. شده استارائهو درخوري از مفهوم مورد بحث 

اي بسیار غنـی در  اند که مجموعهنمودهمدیریتی ارائههاي هها و حوزدر سازماناین مفهوم سازي کاربردي از تجارب پیاده
-چنین شرایطی، متاسفانه درخصوص کاربرد یا تعریف مهندسی دوباره در کاربردهاي فنی. دهداختیار عالقمندان قرار می

. در این راه چندین مانع و نقیصه وجود داردنداشته ومهندسی، وجود 

1- A Manifesto for Business Revolution



20/02/9525دوبارهمهندسیخصوصدرفنیادبیاتبررسی-دومفصل

اي (یا حتی اگر بدون توافق، اعالم شده باشد)، بـراي مهندسـی دوبـاره، در    شدهکه تعریف مشخص و توافقنخست آن
المللی سـدهاي  بین، کمیته (FIDIC)المللی مهندسان مشاور یک از مراجع فدراسیون بینهیچ. شودادبیات فنی یافت نمی

US Army Corpsالت متحـده  سپاه مهندسین ارتش ایـا )،ICIDالمللی آبیاري و زهکشی (، کمیته بین(ICOLD)بزرگ 

of Engineers ،...اندهاي مهندسی ارائه ننمودهتعریفی از مهندسی دوباره براي کاربرد در طرح .
هـا،  در میان مقاالت منتشر شده توسط هریک از ایـن سـازمان  . این واقعیت، به معنی عدم توجه به مساله نبوده است

نبوده، در متن خود به این مفهوم اشارات مفصـلی  » مهندسی دوباره«ها آنکه اگر موضوع اصلیشودمیمقاالتی مشاهده 
بسـته بـه سـلیقه یـا درك     . به اقدام و فلسفه واحدي معطوف نیستاما این اشاره، چه در عنوان و چه در متن، . اندداشته

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

ت، اما اگر قرار باشـد  مانع چندانی وجود نخواهد داشلحاظ مادي و حقوقی) نداشته باشد و انتظار خاصی به وجود نیاورد،
بخشی، مطالعات تکمیلـی، بـازنگري و   عالجهاي مختلف مانند تجدید طراحی،ها و اقدامات مهندسی در زمینهبین فعالیت

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

. ضروري است
کـه اگـر ترتیبـات اداري خاصـی     درحالیانتخاب عنوان یک مقاله یا گزارش، عواقب اجرایی خاصی ندارد،از دیگر سو،

زم است از تعریف و تناسب آن با خـدمات متنـاظر بـا تعریـف،     براي فرایند مطالعاتی مشخصی، تعیین شده باشد، آنگاه ال
. اصل باشدحاطمینان کافی 
هـا  ها و تشخیص صالحیتبنديوجود مدارکی مانند شرح خدمات تیپ براي کارهاي مختلف، انواع درجهدر کشور ما،

دهنده ) نشان...، توسعه و بخشیهاي خاص (مطالعات، عالجها به سرفصلهاي مختلف تخصصی، تخصیص بودجهدر زمینه
بندي فرایند ارجاع کـار و مـواردي از   ضرورت توجه جدي به روشن بودن تعریف، خدمات الزم، معیارهاي ارزیابی و اولویت

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

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

ست، الزم است هم تعریف مشخصی از کار، هم فرایند مشخصی ها نیز، محدود و تابع ساز و کار ویژه افعالیت در این طرح
. دست داده شودهاي مختلف بهدر طرحهابررسیبندي انجام براي اولویت

توان چنـین گفـت کـه نبـود     طور خالصه میبه. ي انجام یافته استهابررسیاین مساله نیز یکی از دستاوردهاي مهم 
–مـالی  –هاي مرجع، عمدتا ناشی از ساز و کـار اداري  ادبیات فنی و سازمانتعریف مشخص در مورد مهندسی دوباره در 
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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    
ت مطالعـات حاضـر   از سایر خدمات مهندسی ضروري خواهد بود، که خوشبختانه در شرح خدماهابررسیهاي این تفاوت

. بینی شده استنیز پیش
به دالیل پیش گفتـه، منـتج   . یافتن تعریف مهندسی دوباره انجام پذیرفترايچون بررسی مراجع، که در اولین گام، ب

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

نبوده و در مدارك متعدد و متنوعی، اشارات مناسب و مسالهاشاره شد، نبود تعریف، به معنی عدم توجه به کهچنانلیکن 
. ، یافت شداي از انجام مهندسی دوبارههاي قابل استفادهنمونه

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

برداري از مقاالت در رو، گردآوري و سپس غربال و نهایتا مطالعه و چکیدهاز این. تي مهندسی دست یافهاطرحدوباره در 
. کاري قرار گرفتبرنامه

ي مـدیریتی اسـت و بـا بررسـی چنـد      هاجنبهمعطوف به مقاالت موجود در منابع، يهبه شرح توضیح داده شده، عمد
افزاري) هـم قطعـا بایـد    (اصالح ساز و کارهاي مدیریتی و نرماهفعالیتمالحظه شد که توجه به این بعد از هاآننمونه از 

. نخواهد بودهابررسیمورد نظر قرار داشته باشد، اما لزوما این بعد از کار محور اصلی 
. اندي بعدي چند نمونه از مقاالت بررسی شده، ارائه گردیدههابخشدر 

هابررسی نمونه- 2-4

در هر عنوان یک مقاله معرفی و . ي مهندسی دوباره اختصاص داردهابررسیبا مدارك نمونه مرتبط ارائهاین بخش به 
هـا از ایـن مـدارك و سـایر مـدارك      در پایـان نیـز یافتـه   شـود میو نکات قابل دریافت از آن ذکر شودمیاجماال بررسی 

. شودمیدر اینجا احتراز شده است، ارائه هاآنه از اشاره تفصیلی به ، کتراهمیتکم

»هاي چند منظورهاستفادهرايطراحی مجدد سدهاي بزرگ ب«اله مق-2-4-1
اي تحـت عنـوان   هـاي سدسـازي، مقالـه   یکی از بهترین مقاالت یافتـه شـده در خصـوص مهندسـی دوبـاره در طـرح      

Redesigning existing large dams for multipurpose   است که توسـط آقـايM. Simainga  از شـرکتZesco  تهیـه
برده نشده اسـت، امـا ذاتـا    (Re-engineering)که در عنوان آن نامی از مهندسی دوباره مقاله، در عین آناین. شده است

. هاي انجام آن استمعطوف به مهندسی دوباره و ضرورت
ي حاضر (مهندسی دوباره هابررسینکته بسیار در خور توجه در مورد این مقاله، مربوط بودن موضوع مقاله به موضوع 

. ي سدسازي) استهاطرح
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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
. تواند مفهوم درك مناسب نگارنده از هر یک از این مفاهیم باشدهاست که میقائل شدن بین هریک از این فعالیت

نیاز به منابع آبی دائما روندي افزایشی دارد و این در حالی است کـه در سـدهاي   موده،که نگارنده مقاله عنوان نچنان
رسد که بتوان با مهندسـی دوبـاره و   و چنین به نظر میشودمیبه نحو بایسته استفاده نهاي منابع آب،موجود از پتانسیل

هایی هم مواجه خواهد این فرایند قطعا با چالش.ها را افزایش دادوري آنبتوان بهرهها و سدها،سپس طراحی مجدد طرح
. 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،      يهتوجه عمد
مـثال  . چند هدف، معطـوف اسـت  مینتارايیک هدف طراحی شده است، براياي نه چندان نزدیک، باحتماال در گذشته

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

در این نگرش فرضـیات اولیـه تقریبـا بـه طـور کامـل کنـار        . این نگرش بسیار نزدیک به تعریف مهندسی دوباره است
. شودمیي محتمل، با نگاهی جدید به موضوع و منابع نگریسته هاچالششته شده، و البته با توجه به گذا

پردازد و این اهـداف را تحـت عنـاوین    ابتدا به معرفی اهداف و دستاوردهاي قابل انتظار از احداث سدها، می،نویسنده
نماید:زیر معرفی می
مصارف شهري و صنعتیرايآب بتامین
زيکشاور
کنترل سیالب
تولید برقابی
حمل و نقل و ترابري
تفریحات

نویسنده این نکتـه را مطـرح نمـوده کـه سـدهاي بزرگـی کـه        . در بخش بعدي مقاله، به نکته مهمی توجه شده است
علـت  . کننـد نمیتامینهستند، بسیاري از نیازهاي جوامع اطراف خود را برداريبهرهست تکمیل شده و در دست هاسال

این نیازها نیست، بلکه علت آن است کـه  تامینرايمستحدثات الزم ببینیپیشعدم کفایت منابع آب یا عدم مسالهین ا
. چنین نیازي مطرح نبوده یا در زمره اهداف طراحی نبوده استدر مرحله طراحی این سد،

ـ    ادهـی نرسـیده  در ادامه اشاره شده که بعضی از سدهاي بزرگ به سقف توان بهره مسـاله ایـن  راينـد و دالیـل زیـر ب
برشمرده شده است:

 جانبی الزم،تاسیساتدر گذاريسرمایهعدم
جانبی الزم،تاسیساتناقص در گذاريسرمایه
 ي موجود،هاسیستمعدم توجه به یکپارچگی با
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پروژه،رايعدم توجه بایسته به ذینفعان احتمالی ب
،سیستم مدیریت ناکارآمد یا به روز نشده
گیري از منابع موجودپذیري کافی در بهرهم انعطافعد .

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
 آب شرب مطمئن،تامینعدم
 کشاورزي،رايآب کافی بتامینعدم
ی،گرفتگی اراضی زراعسیل
،تنزل کیفیت اراضی
ها و ارتباطات محلی،محدود شدن دسترسی

.  فائق آمدهاکاستیتوان بر بسیاري از این صورت چند منظوره، میکه نگارنده مقاله بر این باور است که با بازطراحی سد به
. دوباره پرداخته استبر سر راه این مهندسیهاچالشها و ، نگارنده به بررسی فرصتمسالهپس از روشن شدن صورت 

، توضیح داده شده که هاآنبر دستاوردهاي اساسی سدهاي بزرگ در عین تک منظوره بودن تاکیددر این خصوص ضمن 
اي بـه سـدهاي چنـد منظـوره    تـوان مـی مناسب، برداريبهرهها، باز ارزیابی و باز طراحی و با بازشناسی نیازها و پتانسیل

وري طرح ي دقیق بعدي و ارزیابی بهرههاپایشچنین توصیه شده که با هم. تري داشته باشندوري بسیار باالرسیدکه بهره
. واقف شدتربیشبه عواقب مثبت و منفی این مهندسی دوباره توانمیط جدید، رایدر ش

اند:ي توصیه شده در مقاله به ترتیب زیر بودههاگام
دارند؟ي جدید وجود هابررسیچه اهداف مطرحی در زمان
دارد؟ارائهرايسد، چه امکاناتی ب
هاي دستیابی به اهداف جدید کدامند؟راه

در این خصوص توجه به موارد زیر در مقاله توصیه شده است:
ی محیطزیستبار تخفیف اثرات زیان
مصارف آب مخزن
سازي منابع آب و حوزه آبریز رودخانهیکپارچه
ي موجود و الزمهازیرساخت
ي الزمهااوريفنتوسعه
برداريهي مدیریتی و بهرهاجنبه
 هاسیاستمالحظات راهبردي و
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رویکردهایی شـامل  . ي مختلفی داردهاصورتدهی سدهاي بزرگ موجود،امکان ارتقاي بهرهدارد کهمینگارنده اذعان
نـد در  توانمـی ارد مشابه دیگر حوزه آبریز و موسازيیکپارچهبهسازي یا بزرگ نمودن مخزن، مدیریت متفاوت و نوسازي،

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

برخی دیگر مستلزم خدمات مهندسی از نوع دیگرند:
شودمیو توسعه امکانات ی، افزایش رایکايبهسازي تجهیزات وامکانات سبب ارتقا .
 تر شودروانبرداريبهرهد سبب توانمی، هازیرساختنوسازي و مدرن نمودن تجهیزات و .
شودمیوري تر نیز سبب بهبود بهرهاستفاده از تجهیزات و امکانات به روز .
هاي جنبی شودهاستفادرايد سبب در اختیار قرارگرفتن منابع جدید بتوانمیسازي عملکرد مخزن، بهینه .
 د منجر به گسترش عملکـرد یـک مخـزن درحـوزه شـود     توانمییکپارچه نمودن یا نگرش کالن به حوزه آبریز

. (کنارگذاشتن فرضیات طراحی اولیه دقیقا مهندسی دوباره است)
. وري نیازمند ارزیابی منافع احتمالی حاصل از هریک از امکانات فوق استارتقاي بهره

یابیي دستهاروش- 1- 1- 2-4
اند:طور مشخص، موارد زیر بررسی شدههاي فوق پرداخته شده و بهتر هر یک از سرفصلدر ادامه مقاله به بررسی دقیق

هاي جنبیسازه-الف

اي که عمال هاي اضافهنویسنده در این بخش، یافته خود را چنین بیان نموده که در بسیاري از سدهاي بزرگ، ظرفیت
کننـدگان نیازمنـد آن، قـرار    هـاي جنبـی، در اختیـار مصـرف    گـذاري در سـازه  حاظ عدم سرمایهموجود است، عمدتا به ل

. تواند به دو منظور کلی مورد استفاده واقع شوداین آب موجود و بالاستفاده، می. گیردنمی
زي) رساند، هاي مصرف (مثال اراضی کشاوري دریافت و انتقال آب، این آب را به محلهاسیستمممکن است با احداث 

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

بهسازي و ارتقا-ب
نیازهاي آبی مطرح در حوزه کاري خـود، بـا مشـکالتی در زمینـه بهسـازي و      تامینبرداران سدها، در بسیاري از بهره

هـاي جدیـد در   نیـاز تـامین ند بررسی منفعـت ناشـی از   رایکه در فنویسنده مقاله معتقد است . اندارتقاي تجهیزات مواجه
صـورت بـه مندتربودن سـد را  و تجهیزات موجود، باید نگاهی کالن داشت و سودتاسیساتمقابل هزینه بهسازي یا ارتقاي 

. کالن مورد توجه قرار داد
ه است:ي زیر، قابل طرح دانسته شدهازمینهدر تاسیساتارتقا و بهسازي تجهیزات و 

ریزافزایش ظرفیت سر
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ترفیع سد و افزایش حجم مخزن
زداییارتقاي سیستم رسوب
 سدهاي تک منظورهو موارد استفاده جدید، در هاطرحتوجه به

مگاوات انرژي 120تولید راياشاره شده که در زمان نگارش مقاله، در دست بررسی بItezhiو به عنوان نمونه به سد 
این دسـتاوردها، حاصـل   . ، رونق مضاعفی ایجاد خواهد کرددستپایینهاي آن در مناطق توریستی وجیبرقابی بوده و خر

. ترفیع سد خواهد بود

سازي عملکرد مخزن بهینه-ج
نمودن عملکرد مخزن به ویژه در مورد سدهاي بـا تولیـد   ي اخیر، بسیاري از متولیان سدها، در اندیشه بهینههاسالدر 

ي پـر و خـالی نمـودن مخـزن انجـام پذیرفتـه و مقـادیر        د فقط با بازنگري شیوهتوانمیسازي این بهینه. اندبرق آبی، بوده
د با بررسی موارد زیر محقق شود:توانمیاین کار . ی قرار دهددستپایینکنندگان مناسبی آب را در اختیار مصرف

در شرایط با و بدون وجود سایر مصارف جنبی  بررسی تراز آب الزم در مقاطع روزانه و فصلی، و الگوي رهاسازي
کنندگان جدیدطراحی مجدد منحنی فرمان با منظور نمودن مصرف
 کنندگان ي عدم نیاز مصرفهازمان، به تاسیساتاي) ي نگهداري (تعمیرات دورههافعالیتمتمرکز نمودن زمان

یدستپایین

روزآوريبهسازي و به-د

ـ مـی ، و بهسازي یا توسعه امکانات سد هاکنترلجهیزات وبه روزآوري یا مدرن نمودن ت د در قالـب برنامـه بهبـود    توان
. عملی شودبرداريبهرهي هاروش

ـ  د سبب فراهم شدن امکان کنترل بهتر آبتوانمیاین اقدامات  ایـن  رايهاي خروجی از مخزن شود و به این ترتیـب ب
. هاي مناسب یافته شوداستفادهتدسپایینهاي ذخیره شده، ممکن است در اطراف و آب

کننـدگان مختلفـی   بردار متعهد است، امـا وقتـی مصـرف   هاي هر بهرههاي هر مخزن، از آرزومدیریت مناسب خروجی
. نمایندتامینمطرح باشند، تجهیزات کنترل باید اهداف مختلف و متنوعی را 

بـرداري بهـره سـازي  هاي بهینـه اي از برنامهخش عمدهد بتوانمیاقدامات منجر به بهسازي و مدرنیزه شدن تجهیزات، 
ي کاربرپسندتر، همراه با هامکانیزمنام برده شده که سیستم تخلیه سیالب آن نیازمند Itezhiنمونه از سد عنوانبه. باشند

. باشدمیکنندگان، مصرفعنوانبهبرقابی وکشاورزي، تاسیساتگذاري در توسعه سرمایه
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هاطراحیيسازبهینه-ه
در طول زمان تلقـی  (static)هایی با عملکرد ایستا ها و فعالیتها، پدیدهبرداري از آنطور معمول سدها و شیوه بهرهبه

تواند منافع، نیازها و اثرات طرح را دستخوش تغییـر  بروز تغییرات در فناوري مورد استفاده در محیط اطراف، می. شوندمی
. سازي کل سیستم، به روزآوري یا بهسازي آن، مطرح باشدتواند در قالب بهینهوابسته به سد، میسازي اجزابهینه. نماید
بخشی از یـک  عنوانبهد توانمیها و دستاوردهاي اعمال تغییر در طرح هیدرولیکی یکی از اجزا، نمونه برتريعنوانبه

.  برنامه کالن تغییرات در نظر گرفته شود
هاي مختلف حاصـل گردیـده کـه در مـتن     ند در طرحی اعمال شده و منافع متعددي از جنبهیرااین ف2002در سال 

. اشاره شده استهاآنمقاله چنین به 
 دهی طرح از این رهگذر،(کاویتاسیون) و افزایش بهرهخالزاییکاهش احتمال بروز
ها و مجاري که سبب کاهش زمان توقف کل سیستم گردیدشویی لولهخود .
ی تولید، در اثر تقارن محوريرایي کاارتقا

حوزه رودخانهسازيیکپارچه-و
کنـد، وجـود   رسانی میي که سد به آن خدمتتربزرگعملکرد سد، در سیستم سازيبهینهامکانات مختلفی در جهت 

ح اسـت،  ط خـاص هـر طـر   رایوابسته بـه شـ  اي از سدها در حوزه،احتمال افزایش دستاوردهاي یک سد، یا مجموعه. دارد
. د قابل مالحظه باشدتوانمیسیستم يط، میزان ارتقارایوبسته به این ش

. باشـد هـا طرحاي در راستاي چند منظوره شدن د یکی از اقدامات ریشهتوانمیهاي آبریز، سازي حوزهرویکرد یکپارچه
ی اسـت کـه ممکـن اسـت     محیطزیستاي با ماهیتسازي شده، بررسیهاي آبریز یکپارچهگیري از حوزهي بهرههابررسی

نـد  توانمیاین دستاوردها، . اي از سدها شودهاي یک سد یا مجموعهاي درخصوص پتانسیلمنجر به دستاوردهاي برجسته
. الزامات متناقض یا سازگاري را ایجاب نمایند

تولید برقابی، مصارف يهلیمخزنی با هدف اورودمیدهدکه انتظار ط، زمانی رخ میراییک حالت تیپ مربوط به این ش
. 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- 1- 2-4
ردي از عدم موفقیت سـدهایی کـه   چنین مواهم. در وجود سدهاي موفق چند منظوره در سطح جهان، تردیدي نیست

در موفقیـت یـا عـدم موفقیـت سـدهاي چنـد       موثرچند نکته . اند، نیز مشاهده استچند هدف طراحی شدهتامینرايب
. منظوره قابل ذکر است
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ها مطـرح اسـت،   تر بوده و لذا احتمال خطا در برآورد شاخصي اقتصادي، پیچیدههاارزیابیي چند منظوره، هاطرحدر 
خـوانی  به مواردي از قبیل کمی بازده اقتصادي در بعضی از موارد تخصیص داده شـده، عـدم هـم   توانمیز آن جمله که ا

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

هاي اقتصاديپیچیدگی تحلیل-الف
ـ    هاي پیچیدهصادي، تحلیلهاي اقتدر سدهاي تک منظوره، تحلیل سـدهاي چنـد   راياي هسـتند و ایـن پیچیـدگی ب

ایـن  رايي بتربیش، زمان و منابع هاطرحاین رايریزي بند برنامهرایبه لحاظ پیچیدگی ف. استتربیشمنظوره، به مراتب 
د با توانمیچند هدف امینترايبه همین لحاظ، مهندسی دوباره یک سد تک منظوره، ب. ریزي مورد نیاز خواهد بودبرنامه

سازي عملیات یا ترکیبـی از ایـن   سازي، نوسازي، توسعه، بهینهارزیابی دستاوردهاي احتمالی و مورد انتظار ناشی از مدرن
. موارد، آغاز شود

بازگشت سرمایه-ب
منـد  خش خصوصـی بهـره  گذاري بد از سرمایهتوانمیهایی دارد و حتی گاه بازگشت سرمایه، جاذبهدتولید برقابی از دی

. هزینـه شـوند  تـامین منافع عمومی داشته و باید از محل منابع عمومی تربیشي کنترل سیالب، هاطرحکهدرحالی. شود
، پایین هستند و چالشی که بر سر راه تلفیق تمـام ایـن   تامینهاي هاي آب کشاورزي هم معموال در قیاس با هزینهتعرفه

. ز یک منبع پیش رو قرار دارد، چالشی بزرگ استها انیازتامینرايبمسایل

سازگاري-ج
آب، همگی به حجمی از آب نیاز دارنـد، کـه امکـان اسـتفاده مشـترك از آن      تامیناهداف کشاورزي، حمل و نقل، و 

ـ   هاطرحآب مورد نیاز چنین تامیننیست، لذا طرحی که به  يرایی به طور هم زمان معطوف باشد، باید برنامـه روشـنی ب
. دهددستبهکنندگان مختلف،تسهیم و تقسیم آب بین مصرف

مدیریت ترکیبی-د
خالصـه، در  طـور بـه . هاي مختلف واقع هستند، کاري پیچیده استدر کشورهاآنهاي که حوزههاییمدیریت رودخانه

. دیگري به غیر از حجم وکیفیت آب مطرح خواهند بودمسایلطی، رایچنین ش

گیريیجهنتو بنديجمع- 3- 1- 2-4
مـیالدي  1970در کشور زامبیا، اشاره نمـوده کـه در دهـه   Kaufeيهمقاله، نگارنده با تمرکز بر رودخانبنديجمعدر 

نیروگاهی با اهداف متناسب با زمان و وضع منطقه بر روي این رودخانه ایجاد شده، اما بـا توسـعه کشـاورزي، توریسـم و     
هـاي سـد موجـود مسـیر     پوشی از پتانسیلاین نیروگاه برقابی، دیگر چشمدستپایینخصوصبهوحش در اطراف و حیات

. اي شده استنبوده و لذا با نگرش مجدد به تمام امکانات و نیازها، طرح باز طراحی ریشه
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ند مهندسی دوباره است که در آن فرضیات اولیه، تحت اثـر واقعیـات متعـدد،    رایاین مقاله نمونه بسیار خوبی از یک ف
رو، ي پـیش هـا چـالش اي و بنیادین نیازها شناسایی و تعریف شده و با علم به ریشهطوربهکلی کنار گذاشته شده، رطوبه

. چند هدف، باز طراحی شده استتامینرايیک طرح تک منظوره، ب
ویکـرد  نکته حائز اهمیت در این مقاله آن است که گرچه موضوع و محور مقاله یک پروژه خاص بـوده، امـا نگـرش و ر   

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

»برداريبهرهي هاسیستممهندسی 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 استELSEVIERالمللی مدیریت آبیاري است که توسط از انستیتوي بینDaniel Renaultآقاي ينوشته
در چکیده مقاله آورده شده، مقاله در پی آن است که:کهچنان

ده و مفید واقع شـ تاسیساتو هاکانالاز برداريبهرهدر مدیریت آبیاري و توانمیچگونه با رویکرد مهندسی دوباره «
ي کشـاورزي و  هـا بخـش يهبـا مقایسـ  . ي مطرح در مدیریت آب کشاورزي حل شـوند هاچالشبه این ترتیب مشکالت و 

نـدهاي مطـرح در مـدیریت    رایدرخصوص تمام ف(Re-Thinking)ند مهندسی دوباره، شامل باز اندیشیرایصنعتی، یک ف
ط رایو مجددا ارزیابی شده و سـپس بسـته بـه شـ    گیرندمیتمام فرضیات معمول و جاري، مورد تردید قرار . آبیاري است

) بایـد  ...مشخصـات فیزیکـی و   ط (خـدمات،  راینمونه فرض ضمنی یکنـواختی شـ  عنوانبه. شوندمیطرح، پذیرفته، یا رد 
».مجددا ارزیابی شده و مگر وقتی واقعا صادق باشد، کنار گذاشته شود

یکی از محورهاي مهندسی دوباره مدیریت آبیاري، مـورد بحـث قـرار    عنوانبهدر طول مقاله تصور موجود از خدمات، 
متمرکـز شـود و پیشـنهاد    هـا زیرساخت، رویکرد اصلی باید بر بهبود ارزیابی فیزیکی هاکانالدرخصوص عملکرد . گیردمی
ي شناخته هاتاللاخدرك بهتر رفتار کانال در زمان بروز رايرفته شود که از نشانگرهاي حساس، بتا آن حد پیششودمی

ین تـر بـیش اي بازنگري شود که که عملیات نگهداري به گونهشودمیو نهایتا پیشنهاد . گیري شودشده یا ناشناخته، بهره
. نیازمند، هدایت شودتربیشخدمات، به نواحی 

نیز بخش قدردانی وFAOي آبیاري (مستفاد از وب سایت هاشبکهبا توجه به سوابق نگارنده مقاله در زمینه مدیریت 
اي که در زمینه مهندسی دوباره، در ایـن نوشـتار مالحظـه و بررسـی شـده      ، همچنین دو مقاله)مجموعه مقاالت منتشره

. اي از کاربرد مهندسی دوباره، در صنعت آب داشته باشدرسد ایشان درك مناسب و عملیاست، به نظر می
، کـار وبي مدیریت و کسـ هابخشمفهوم مهندسی دوباره، در «ت: اي حاضر چنین آمده اسصفحه16در مقدمه مقاله 

توفیـق  هـا آني سنتی درحـل  هاروشي جدید و بزرگ، که هاچالشحل توسعه داده شده و به کار بسته شده است و در
ـ     . )Hammer and Champy 1993(نقل از کتـاب  . استاند، موفق بوده نداشته ک ایـن نویسـندگان مهندسـی دوبـاره را ی
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ي سـازمان بـر آن اسـاس    هـا فعالیـت ندهایی که رایانقالب (تغییر اساسی، جدي و قابل مالحظه) در اندیشیدن و نیز در ف
. داددستبهندهاي جدید را رایو فهافعالیتتحقق يه، معرفی نمودند و این تعریف اجازشودمیانجام 

طی دارد کـه  رایي زیـادي بـا شـ   هـا شـباهت اند، مواجههاي آبیاري، وضعیتی که مدیران فعلی با آندر عملیات شبکه
».یشان گرفتندهاسازمانمهندسی دوباره در رايمدیران شرکتها، تصمیم به اج

مبـتال بـه ایـن    مسـایل هاي آبیاري و هاي مدیریت شبکهمدت در تحقیق در شیوهنگارنده مقاله، مبتنی بر تجربه بلند
توانسته باشد این مشکالت را با دسـتاوردهاي  خوبیبهرسد نظر میداشته و بهمسایلبخش، درکی بسیار عمیق و قوي از 

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

هاي اخیر اصـالحات  و دهههاسال، و طی شودمیهم اقدامی نومحسوب نهاساختزیربهسازي و مدرنیزه نمودن کهچنان
. ي جدید، در بخش کشاورزي جاري بوده استهاسیاستو اعمال 

. روي جامعه آبیـاري و کشـاورزي قـرار دارد   ي پیشهاچالشاما آنچه مسلما جدید است، توسعه و فوریتی است که در 
هاي قبلی است ولی با رویکردي بنیـادین  وباره دقیقا در راستاي تمام اقدامات و اندیشهن، معرفی مفهوم مهندسی درایبناب

موجـود و  مسـایل این رویکرد، همراه با برآوردي صـحیح و واقعـی از   . شده استتر نسبت به آنچه قبال انجام میو اساسی
. رو، مطرح استي پیشهاچالش

هـاي  هاي جاري که محـدودیت ندرایي و مهم در زمینه ضرورت بهبود فاین رویکرد جدید، این حس قوارائهاکنون در 
هاي کردند، به همراه احساس ضرورت انجام انقالبی فراگیر، با اختالط فرضیات و نیازهاي زمینهمتعددي را قبال اعمال می

».جاري، نیز مطرح استمسایلحل رايمختلف (فنی، سازمانی، اقتصادي و اجتماعی) ب
بینانـه، از فرضـیات   کننده، امـا در عـین حـال واقـع    پذیري محدوداي، به دور از تاثیراینجا نگارنده به نگاهی ریشهدر واقع در

مطالعـات  - بخشـی عـالج - ي مهندسـی (ماننـد بـازنگري   هابررسیاین همان محل جدا شدن انواع دیگر . کندقدیمی، تاکید می
ي هم شده است:تربیشو در ادامه این بخش بر این دیدگاه تاکید .ي مهندسی دوباره استهابررسی) از ...تکمیلی و 

هاي مربوط به مدیریت آبیاري مهندسی دوباره، در اینجا با اهمیت زیاد، به صورت یک انقالب در اندیشیدن و طراحی«
ژیک در هـر اقـدام بـه    کار (نگاه مهندسی دوباره) باید اولین گام استراتو به همین دلیل این. شودمیو عملیات آن، مطرح 

».) یا اداري، در هر طرح باشدهاساختمانسازي تجهیزات و زیرتغییر، اعم از فیزیکی (مدرن
خواهـد پرداخـت، رویکـردي بـه کـل شـبکه آبیـاري و        مسـاله در بخش دیگري اشاره شده که مقاله با دو رویکرد به 

. ن دو رویکرد پرداخته شده استاز آن، و در ادامه به تشریح ایبرداريبهرهرویکردي به امور 
بـر  تاکیـد شبکه آبیاري، به عنوان یک بنگاه کسب و کار، نویسـنده بـه درسـتی ضـمن     يهدر رویکرد مهندسی دوبار

ي اقتصـادي (صـنعت و   هـا بخـش وري مناسب در این بخـش، در مقایسـه بـا سـایر     اهمیت بخش کشاورزي، به عدم بهره
نمایـد، و در ادامـه،   مناسب، عنوان میوريبهرهیابی این عدم را ریشههابررسیاز خدمات) اشاره نموده و هدف این بخش 

کشـاورزي اعـالم   در بخـش  ،هابخشهاي 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 . داندمیکه قبال آغاز شده، » انقالب مدیریت آبیاري«ياو این کار را ادامه. نمایدمی
. سوابق تاریخی این انقالب مدیریتی اختصاص یافته است

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

»هاي آبیاري مدرن چیست؟دین بنگاهی دوباره، ابتدا باید پرسید: اهداف بنیاگیري مهندسکاربهرايب«
هاآناند، اما ممکن است پاسخ ي اساسی، گرچه به ظاهر سادههاپرسشنماید که به عبارت دیگر نویسنده یادآوري می

ایـن پرسـش ابهامـات و    کـه در پاسـخ   شـود مـی با بحث در این مورد، روشـن  . درستی و با دقت کافی در دست نباشدبه
. وجود دارد»خدمات«هاي بسیار مختلفی از مفهوم هاي مختلفی وجود دارد و به عنوان نمونه تلقیبرداشت

در مهندسـی دوبـاره   »بازاندیشـی «در بخش بعـدي، نگارنـده بـه    ي بنیادین،هاپرسشپس از بحث در ضرورت طرح 
مام فرضیات اولیه کنار گذاشته شود و مجددا و با نگـاهی نـو، و بـا در نظـر     کند که در این فاز باید تمیپردازد و بیانمی

. ي موجود، فرضیات ارزیابی شوندهاماموریتو هاچالشداشتن 
، گیرنـد میزیر بخش، مورد بازاندیشی و ارزیابی مجدد قرار 9در ادامه این بخش، به فرضیات اولیه که گام به گام، در 

:شودمیپرداخته 

طرایظر از فرض یکنواختی شصرف ن-
. شـود مـی ي آبیاري با فرض ثابت بودن بسیاري از عوامل اثرگذار در گستره شبکه انجـام  هاشبکهبسیاري از کارها در 

انتقال و توزیع بر پایه یک دسته فرضیات ثابت)تاسیساتو هاکانال(مثال طراحی تمام 

. ط به هر قیمت، همیشه مثبت نیسترایتسهیل ش-
در بسیاري . همیشه سودمند و در جهت ارتقاي عملکرد است، باور صحیحی نیستهادستورالعملباور که تسهیل این

. الزم را داشته باشندکاراییحل مشکالت پیچیده رايند بتوانمیي ساده نهادستورالعملاز موارد 

: نگاهی از خدمات به منابعرویکردهاتغییر -
اي از منـابع در اختیـار (نیـروي    را بر اساس خروجی و آنچه از مجموعهکاراییطراح، ي معمول، مهندسان هاروشدر 

گیـري اندازهواقعی باید بر اساس سنجش و کاراییکهدرحالیسنجند، ، میشودمی) حاصل ...، پول و آالتماشینانسانی، 
. ، ارزیابی شودشودمیتامینآن بخش از خدمات مورد نیاز و ضروري که 
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وافق بر سر سطح خدمات قابل توجیه به لحاظ مالیت-
بـه سـطحی از خـدمات    بینانـه واقع، باید با بررسی الزم و شودمیچون هزینه خدمات عمال توسط کشاورزان پرداخت 

ممکن است ایـن بررسـی بـه کـاهش     . کشاورزان قابل تحمل باشدرايکند و هم هزینه آن بتامینرسید که هم نیازها را 
. موجود منجر شودسطح خدمات

یکتاییتردید در مبانی مفاهیم تساوي و -
کنندگان صورت فقط سطحی، توزیع یکسان آب بین تمام استفادههاي ساده و توزیع آب بهدر زمان استفاده از فناوري

فاده از منـابع  هـا و اسـت  ریزيهاي جدید و نیز اضافه شدن پارامترهاي جدید در برنامهروش جاري بود، اما با توسعه روش
میـزان  «معطـوف بـه   تـر بـیش ط معیارها رایدر این ششودمیآبی، باید معیارهاي تخصیص آب تغییر داده شود و توصیه 

. باشند» دسترسی به منابع آب قابل مدیریت

»منبع آب مطمئن«تعریف مفهوم -
یـک هـیچ امـا  . شته باشد، توافـق دارنـد  آب کشاورزي باید منبع قابل اعتمادي داکهاینتقریبا همه دست اندکاران بر 

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

»پذیريانعطاف«تعریف -
خواهـد  هابررسیاهمیت زیادي در خدمات در بخش آب کشاورزي،پذیريانعطافبا توجه به تعریف مهندسی دوباره، 

که مدیران همیشه آماده تغییر و تطبیق بـا نیازهـاي ذینفعـان    طلبدمیي آبیاري، هاشبکهسیستم جدید مدیریت . داشت
. باشند
تعریف و مشخص نمودن سهم هر یک از دریافت کنندگان خدمات

. تناسبا منظور شودالزم است به تمام دریافت کنندگان خدمات توجه شده و سهم هریک، م
تحلیل مجدد اطالعات

از یک سیستم، همواره نیازمند اتخاذ تصمیم است و این تصمیمات همیشـه مبتنـی بـر اطالعـات     برداريبهره
منطبق بر واقعیت باشند، نتایج حاصله سودمندتر تربیشي اطالعاتی به روزتر و هاسیستملذا هرچه . باشندمی

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

، اطالعات و گردش آن، رفتار هاکنترلدر اینجا به مباحث . ي عملیاتی اختصاص داده شده استهاسیستممهندسی مجدد 
ـ   رای) و ش...هاي هیدرولیکی و (از دیدگاههاکانال ـ  دهـد، تعریـف شـاخص   رخ مـی هـا آنرايط مختلفـی کـه ب رايهـایی ب
. پرداخته شده استوري و مواردي از این دست، با رویکردي هم فنی و هم مدیریتی،گیري بهرهاندازه
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آمده است:بنديجمعدر بخشی از این . اختصاص یافته استبنديجمعبخش پایانی مقاله، به 
ـ هـا آنبـرداري بهرهي هاسیستمري و نیز در هاي آبیادر ضرورت انقالب در مدیریت شبکهکسهیچ« مقابلـه بـا   راي، ب

در شیوه رسیدن به تغییرات مورد نظـر و بهبـود در   هااختالفاما ممکن است . رو، تردید نداردپیشيهي پیچیدهاچالش
. گیري مناسب از منابع آب باشدهبهر

کـارگیري  بهرايب. کار گرفته شده استبا موفقیت بههاي صنعتیند مهندسی دوباره، که در بخشرایدر این مقاله از ف
، جانبداري شـده و ابـراز   برداريبهرههاي سنتی مدیریت و اي شیوهکشاورزي، و به منظور اصالح ریشه-در جوامع آبیاري

عنوان هاي آبیاري و کشاورزي، چه بهامیدواري گردیده که خواننده نسبت به ضرورت انجام یک مهندسی دوباره در شبکه
». ، متقاعد شده باشدبرداريبهرههاي یک بنگاه اقتصادي و چه در بخش

»هاي آبیاري و زهکشی استان گیالنمهندسی مجدد و اصالح نظام مدیریت شبکه«مقاله - 2-4-3
معاونـت طـرح و   -هـاي کـاربردي   هاي انجام شده تحت نظر دفتر پـژوهش نمونه بررسی شده بعدي، یکی از پژوهش

مهندسی مجدد و اصـالح نظـام مـدیریت    «این پژوهش تحت عنوان . امی مدیریت منابع آب ایران استتوسعه شرکت سه
. ، انجام شده استIRDI-82077ي و توسط آقاي دکترحسن درویش با شناسه» هاي آبیاري و زهکشی استان گیالنشبکه

یر بوده است:در مقدمه گزارش پایانی آن آمده است، تحقق اهداف زکهچنانهدف این پژوهش، 
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 گیالنندرایسازي فشناسایی و شفاف-3

این . باشدمیي حاضر هابررسیناسب با موضوع قبلی است و در تيهبررسی شديهبسیار مشابه مقالهابررسیآهنگ 
طور جدي پرداخته نشـده اسـت،   فنی بهمسایلو به باشدمی(BPR)معطوف به اصالح سیستم مدیریتی تربیشپژوهش 
. مسایل مدیریتی و فنی انجام شده بودي انجام شده در هر دو محور هابررسیقبلی، يهدر مقالکهدرحالی

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

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

قـرار  تجزیـه و تحلیـل   ي درگیر در شبکه مورد بررسی،هاسیستمصفحه) تمام 35در مشروح مقاله (،هابررسیضمن 
. شده استارائهندي هر یک رایو نمودار فگرفته

ي ذیربط باید انجام شود، تفکیک شـده و فهرسـت تفکیکـی نیـز     هاسازماناز ندهایی که در هر یکرایدر این بخش ف
وري پرداختـه و  بهرهي، بررسی کننده به شناسایی مشکالت و موانع ارتقاهاسیستمبا تعریف و تفکیک . گردیده استارائه
بندي نموده است:طبقههاي زیربخشدر را هاآن
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محور منابع انسانی-الف
ت و ساختار سازمانیمحور تشکیال-ب
منابع مالی-ج
فرهنگی و جغرافیایی منطقهمسایل-د
مشکالت فنی، اداري وحقوقی-ه

اند، کـه ایـن یکـی از    ، در این محورها مورد اشاره قرار نگرفتهبرداريبهرهي فنی و هاکاستی، شودمیمالحظه کهچنان
. نکات اصلی تفاوت این مقاله با مقاله پیشین است

گزینه پرداخته شده است:4رو در قالب ي پیشهاگزینهبندي مشکالت و موانع، به بررسی ز طبقهپس ا
حفظ ساختار موجود- وضعیت اول-1
ساختار پیوند خویشاوندي-وضعیت دوم-2
Factory Baseحالت –وضعیت سوم -3

. ي دوم و سوم استهاحالتتمرکز بر آب، که ترکیبی از - وضعیت چهارم-4
الگو باشد، ایـن انتخـاب بـا هـدف     4چنین به نظر رسیده که الگوي پیشنهادي باید ترکیبی از الگو،در بخش انتخاب

. عنوان شده استهاآنحالت و دوري از معایب 4استفاده از مزایاي 
آینده و در حینرايهایی بها و یادداشتدر پایان و پس از توضیح درخصوص مزایا و معایب الگوي پیشنهادي، توصیه

. سازي سیستم، ارائه گردیده استپیاده

»هاي آبیاريی شبکهرایي برکاگذارسیاستاثرات طراحی، مدیریت و «تحت عنوانFAOنشریه - 2-4-4
اثــرات طراحــی، مــدیریت و «اي تحــت عنــوان ) در بــانکوك تایلنــد، نشــریهFAOســازمان جهــانی غــذا و خواربــار (

ي مـدرنیزه نمـودن و   هـا دسـتورالعمل تلفیق «نموده که عنوان فرعی منتشر»هاي آبیاريی شبکهرایي بر کاگذارسیاست
تمام ذینفعان، شـامل،  رايبFAOاي، از سوي صفحه174این نشریه. آن انتخاب شده استرايب»استانداردهاي طراحی

حقیقـاتی، مناسـب   موسسات تریزان وهاي آب بران، طراحان، برنامهگذاري، تعاونیي سرمایههابنگاهي کشاورزي، هابنگاه
. دانسته شده است

انـدرکاران  هاي آبیاري پرداخته شـده و نقـش هریـک از دسـت    ی پروژهرایدر این نوشتار ابتدا به بررسی دالیل عدم کا
. وري، توضیح داده شده استبرداران در این عدم بهرهگذار و بهرهاي سرمایههانکها، از مهندسان طراح تا بپروژه

ي جهـانی  هـا سـازمان ي آبیاري تعریف شده و سپس درفصل سـوم نقـش   هاسیستمی رایوري و کارهدر فصل دوم، به
. ) درخصوص موضوع، بررسی شده استFAOبانک توسعه آسیایی و (بانک جهانی،
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و در فصل . ها، در فصل چهارم به مقایسه تغییرات فنی، در مقابل تغییرات مدیریتی اشاره شده استپس از این معرفی
بـران و  در همـین فصـل بـر ضـرورت مشـارکت آب     . ي درگیر پرداخته شده اسـت هاسازمانجم به اثر متقابل فناوري و پن

. شده استتاکیدمی کنند، تامیني مختلفی که این مشارکت را هاقالب
اول از در فصـل . فصـل اسـت  8مشتمل بـر  » هاي آبیاريها در طراحی شبکهتغییر رویکرد«بخش دوم نشریه، تحت عنوان 

بخش دوم، به مرور ضوابط و مفاهیم طراحی در کشورهاي منتخب پرداخته شده که در میان این کشورها بـه ایـران نیـز اشـاره     
در کشـورهاي  USBRهـاي طراحـی   کارگیري توصیههاي طراحی سنتی، تجربیات کشورها، بهدر همین فصل روش. شده است

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

العمل کشاورزانعکس
اثرات فناوري
اثر تحقیقات کشاورزي
هادولتي هاسیاست

. اندمختصر و مفید، بررسی شدهصورتبهین مباحث صفحه) ا5که در حجمی محدود (حدود 
بـه  »ریـزي نـد برنامـه  رایف«هاي زیرزمینی موضوع فصل بعدي نشریه است و در فصـل دهـم، تحـت عنـوان     بحث آب

در این فصل ابتدا تعریفی از طراحی مدرن و سپس مشخصات طراحی مدرن ارائه . استي مهمی پرداخته شدههافصلسر
ادامه ایـن  . به ضرورت تعیین درست اهداف، تحویل آب، پیکربندي و سیاست کنترل آب اشاره شده استشده و در ادامه 
ي هاسیستمسازي کنترل، مدرنرايهاي انتخاب سیاست و ابزار مناسب بترین بخش نوشتار است، راهکاربخش که مفصل

. ي کنترل خودکار را پوشش داده استهاستمسیط مختلف و نهایتا تمرکز رایدر شهاکانالسازي عملکرد موجود، شبیه
نـد بـازنگري   رایسه فصل بعدي، اهم مواردي که درطراحی بایـد مـد نظـر باشـند، چـالش مـدرنیزه شـدن و نهایتـا ف        

. دهدو استانداردهاي طراحی را مورد توجه قرار میهادستورالعمل
وال فرضیات جدید، یا به عبارتی فرضیاتی که در فـاز  یابد که با ورود تجهیزات جدید و اصتا این بخش، خواننده در می

در مـتن مقالـه بـه    . ها بـازبینی شـود  ند طراحیرایاند، الزم دیده شده که فطراحی مطرح نبوده یا مورد توجه قرار نگرفته
و شـود مـی انـد، اشـاره   ط جدید، که غیر قابل اغماضرایهاي طراحی، با منظور نمودن شندرایفيهضرورت مهندسی دوبار

. این بازبینی ارائه گرددرايتا روشی بشودمیسعی 
ي هـا سیاسـت ها، منجر به ضـرورت تـدوین   تمام بحثبنديجمعگیري، در بخش دوازدهم نشریه، تحت عنوان نتیجه

. شودمیآبیاري در کشورها 
هـا در  طراحی شـبکه يهز شیو)، در طی یک مسیر تاریخی، اFAOگذشته از اعتبار ارگان ناشر آن (اهمیت این مقاله،

بنـدي جمـع و نهایتا یـک  مسالهي برخورد با هاروشمیالدي، معرفی عوامل و فرضیات مغفول، 1970تا 1950هاي دهه
که گرچه ممکـن اسـت انگیـزه مهندسـی     شودمیبه عبارت دیگر از این مقاله چنین دریافت . هر کشور استرايمحلی ب
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هاي مختلف و در کشورهاي گونـاگون یکسـان   ط جدید) در پروژهرایدر آن (عمدتا شموثرل عواموري) ودوباره (عدم بهره
هاسـت و در بررسـی عمیـق و    ط محلی پـروژه رایمختلفی بستگی خواهد داشت که تابع شحل به پارامترهايباشد، اما راه 

. ط محلی غافل بودرایاي مهندسی دوباره، نباید از شریشه

»گام آخر–ي مدیریت آبیاري هاسیستمره مهندسی دوبا«ي مقاله-2-4-5
ي دیگـري در راسـتاي   هاي پیشین، مقالهي معرفی شده در بخشسال پس از نگارش مقالهRenaultDaniel،6آقاي 

بـا توجـه بـه    . ارائه شده اسـت » المللی مشارکت در مدیریت آبیارينهمین همایش بین«همان بحث منتشر نموده که در 
، که با بررسی این دو مقاله مشهود گردیده و نیز با توجه به جایگاه نگارنده، کارشناس ارشد مـدیریت  روند تاریخی موضوع

. دست دهداي بهرسد توجه به این مقاله بتواند نکات قابل استفاده، به نظر می(FAO)آبیاري سازمان جهانی غذا و خواربار 
-Reعنوان اصلی مقاله:  engineering Irrigation System Management – Walking the Last Mile

یی که بـین تغییـرات سـازمانی رخ داده در بخـش     هاشباهتبر Renaultمقاله، مانند مقاله پیشین آقاي يهدر چکید
قابـل  »مـدیریت آبیـاري مشـارکتی   «و »هـاي آبیـاري  انتقال مدیریت شبکه«یی مانندهاسازمانکسب و کار و تجارت، و 

، شامل ضرورت تحقق موارد زیر است:هاشباهتو بیان شده که این کیدتامشاهده است، 
،بازگشت به اهداف بنیادین و کلیدي اولیه
 اي،ریشهطوربه، هاماموریتباز تعریف
،تغییر اساسی سازمان
 ندهاي سازمان،رایبر فتربیشتمرکز

، درخصوص اصـالح مـدیریت آبیـاري    1990و1980ي هاساليهکند که هنگامی که در محدودو سپس یادآوري می
ي بزرگـی کـه   هـا چـالش ایفاي نقش در مقابـل  رايشد، هدف اصلی آن بود که بخش کشاورزي بگیري میبحث و نتیجه

کند:را چنین یادآوري میهاچالشاو این . حاصل نیازهاي جامعه بودند، توانمندتر عمل نماید
وري از آب بهرهيارتقا
لیبهبود سطح بازدهی ما
درنظر گرفتن حداکثر استفاده ممکن از آب
 ی و سالمتمحیطزیستو لزوم تجمیع اهداف

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

و پس از توضیحی مختصـر، در مـورد   »هاي طراحی، یا کاستی اجرا، یا ترکیبی از این دو بوده استتوفیق، ناشی از اشتباه
آخـرین گـام ایـن اصـالحات بایـد      : «گیـرد کـه  مییی که باعث این عدم تحقق انتظارات شده است، چنین نتیجه هامثال

».برداشته شود
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برداشتن این گام آخـر،  رايبFAOمشکالت، روشی را که جزییاتادامه، نگارنده به روشنی و در عین پرداختن به در 
اي صـفحه 8يهاجماال معرفی نموده و توضیح و تشریح آن را به متن مقالتدوین نموده،هاي حاصل شده،براساس تجربه

. دهدخود، ارجاع می
آغازینکه حروف MASSCOTEروش، این

MApping, Systems and Services for Canal Operation TEchnique

. است، نامیده شده است
قبلـی خـود (کـه در    يهپس از بخش چکیده، متن اصلی مقاله ارائه شده که در آن نگارنده ابتدا به یادآوري مفاد مقال

درخصـوص  Hammer and Champyتاب مرجع آقایان این نوشتار نیز به آن پرداخته شده است) پرداخته و با یادآوري ک
معانی این کار را در قالب: مهندسی دوباره کسب و کار، 

 هابررسیبنیادین بودن،
 مسالهاساسی و رادیکال بودن رویکرد به
،بزرگ بودن تغییرات
ندهارایو توجه به ف

. نمایدیادآوري می
دلیلـی کـه در مـدارك و    5، بـه  »ه در انتقال مدیریت آبیاريگام فراموش شد«پس از مقدمه، در بخشی تحت عنوان 

ي مهندسی دوباره بوده است، اشاره شده است:هابررسیهاي انتقال مدیریت، که از یافتهرايي پیشین بهابررسی
ها، و نگهداري شبکهبرداريبهرههاي کاهش سهم دولت در هزینه
هاسیستموري و سودمندي ارتقاي بهره  ،
ي مالی خارج از سیستم،هابنگاهیی به فشارهاي وگپاسخ
سازي و آزادسازي دولتی،هاي خصوصیو برنامههاسیاستیی به گوپاسخ
هاي آبیاريی شبکهمحیطزیستبخش ارتقاي سطح پایداري و کاهش اثرات زیان .

واقعی است و يهباري مدیریت آبیاري، آخرین گام یک مهندسی دوهاپیچیدگینویسنده معتقد است که مهندسی 
. دارد که فراموش شدن این مهم شاید علت این عدم تحقق انتظارات بوده باشداذعان می
ارائه نموده بودند، بنديجمعموفقیت امر به عنوان راي، ب»فکري انتقال مدیریت آبیاريگروه هم«سرفصلی که 6او به 
کند:اشاره می
، پشتیبانی قدرتمند سیاسی، در سطح باال-1
ها، سیاستشفافیت -2
ي مدیریتی جدید،هاجایگاهوجود 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 کارامکانات آبیاري سالم و آماده- 6

ي امر هاپیچیدگیورت حل مهندسی پرداخته و همان بحث عدم توجه به ضرهافصلو در ادامه به تجزیه و تحلیل سر
اي است که آخرین گام اصالحات باید برداشته شـود و  نماید که این همان نقطهکند و در خاتمه اعالم مییابی میرا ریشه

. برآن تمرکز داشته است1998از سال FAOهمان موضوعی است که 
هـاي آبیـاري و مـدیریت    (شبکهمسالهده با بعد فنی مداوم و طوالنی نگارنيهدر بررسی این مقاله، نقش دانش وتجرب

دارد، از سوي دیگـر،  مسایلي مهندسی دوباره و نگاهی که به هابررسی) از یک سو، و درك مفهومی و عمیق وي از هاآن
. مشهود و بسیار برجسته است

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

نـد  رایاولـین گـام در ف  عنـوان بـه آنچـه در ایـن بخـش    . ي مطرح در این راه استهاچالشبخش بعدي مقاله، بررسی 
. باشـد ي مهندسـی دوبـاره در موضـوعات فنـی    هابررسیتمام رايد راهنمایی بتوانمیه است، مهندسی دوباره مطرح شد

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

و عبارتند از:شوندمی، مطرح شودمی
دهی آب با توجه به محدودیت منابع آبضرورت بهبود بهره
هـا اعمـال   نگهـداري شـبکه  رايهاي دولتی بهایی که در بودجهها، به لحاظ محدودیتارتقاي اثربخشی هزینه

.  شودمی
ظوره از منابع آبهاي چند منمنظور نمودن استفاده«

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

ي کلیـدي کـه ممکـن    عنوان یک نکتـه اند، و بهبندي شدهها بخشاري و هزینهمهندسی دوباره در سه مبحث عملیات، نگهد
. است مانع دستیابی به اهداف شود، توجه خواننده به ضرورت کنترل تراز اقتصادي بلندمدت سازمان/ پروژه، جلب شده است

یافته و نگارنده در ایـن  ها و مشکالت، اختصاص ندها، بخش بعدي به بررسی محدودیترایو فهاچالشپس از بررسی 
ها بسیار مهم است و فهرستی 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
هاي اشتغال و نیروي کارمحدودیت
هاي ساختار اجتماعیمحدودیت
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نی هاي سازمامحدودیت
ها ارائه شده (که در متن مقاله در مورد هر یک توصیح داده شده است) محدودیترايي کلی بهافصلگرچه ظاهرا سر

بیانگر این نکته مهـم  مسالهو این بحث و توجه خارج نماند،يهاي صورت گرفته که موضوعی از دایرگونهبههاانتخاباما 
، مهـم اسـت، امـا    شـود مـی معموال منجر به انجام بررسی مهندسی دوبـاره  است که گرچه شناختن اشکاالت سیستم، که 

کـه چنـان خواهنـد شـد هـم حـائز اهمیـت اسـت،       هابررسیشناخت دقیق از مشکالتی که مانع رسیدن به دستاوردهاي 
. درموضوع این مقاله، عمال عدم توجه به برخی از این مشکالت، مانع رسیدن به نتایج مورد انتظار شده است

نماید که مقدم برتمام موارد فوق، مشکلی است که تصـمیم گیرنـدگان،   مقاله عنوان میيهدر پایان این بخش، نگارند
و آن کمبـود اطالعـات و تجربـه درزمینـه     شـوند مـی سـازي، بـا آن مواجـه    طراحان و مدیران در مقابله با ضرورت مدرن

. سازي و امکانات موجود در این زمینه استمدرن
، به بازاندیشی در مورد فرضیات، اختصاص یافته FAOي هابررسیبا اشاره به مقاله قبلی نگارنده و دي مقاله، بخش بع
. هر یک از فرضیات موجود، یک پاراگراف توضیح ارائه شده استراياست، که ب

يهمـورد توصـی  روش تحقیق شده و »MASSCOTEرویکرد -بازسازي «و نهایتا در بخش پایانی مقاله، تحت عنوان 
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
 ي اساسی در یک بررسی مهندسی دوبارههاگامتشریح
عدم موفقیت هاي یک بررسی قدیمی و یافتن عللپیگیري یافته
ها (دید تئوري، همراه با درك عملی)پذیري یافتهتوجه جدي به امکان

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

که منشور انقالب سازمانی و مبناي تئوري مهندسـی  Reengineering the Corporationه است که کتاب الزم به توج
مدیریت است، اولـین عنـوان در   يهنوشته شده و اساسا مربوط به حوزChampyو Hammerدوباره است و توسط آقایان 

. فهرست مراجع این مقاله است

بنديجمع- 2-5

:شودمیشاره شد، بررسی ادبیات فنی عمدتا با دو انگیزه انجام ي ابتدایی اهابخشدر کهچنان
. کاريگیري از، و هماهنگی با تجارب موجود، سپس احتراز از دوبارهنخست بهره

مهندسـی دوبـاره   رايي انجام شده، هدف، در عین توجه به دو مورد اصلی فوق، یافتن تعریف مشخصی بهابررسیدر 
مهندسی ارائه شده باشـد، یافـت نشـد، امـا یـافتن      يهمشخصی، که توسط سازمانی در حوزگرچه تعریف . نیز بوده است
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در داخل کشور انجام شده است، نشان داد که کم هاآني مهندسی دوباره، که خوشبختانه یکی از هابررسیهایی از نمونه
اي کسب وکار در حوزه مدیریت اسـت،  ندهرایروند مشخصی که، در اصل الهام گرفته از مهندسی دوباره فتوانمیو بیش 

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

پـایین بـودن   تواند باشد، اما انگیزه و محرك اصـلی، در هر زمینه میهابررسیي مشهود دیگر آن بود که گرچه موضوع نکته
.  اي و محدود نشدن در پیچ و خم تغییر شرایط است، بازگشت به فرضیات ریشههابررسیوري است و نکته کلیدي در بهره

. رسیدن به اهداف را بررسی نمودرايهاي نوین بباید شجاعانه، فرضیات اولیه را مورد تردید قرار داد و هشیارانه راه
بدانیم مهندسی دوباره چیست، شاید آن باشد کـه توجـه داشـته باشـیم،     کهآناز ترمهمنکته مهم دیگر آن است که 

مهندسی دوباره، چه نیست؟
اي از طـرح مـورد   در واقع، گوشهکهدرحالیي مهندسی دوباره در دست انجام است، هابررسیدر این اندیشه بودن که 

. ی دوباره استي مهندسهابررسیگیرد، 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   . است، جلـب توجـه شـود   ، بحث مهندسی دوباره مطرح شده1993اولین بار، در سال رايکه در آن ب
ـ    بررسـی يهکسب و کار است، اما شیويهمدیریتی و حوزسایلماصلی این کتاب معطوف به  راياي کـه در ایـن کتـاب ب

مالحظـه شـد در   کـه چنـان ها قابل کـاربرد اسـت، و   ي مهندسی دوباره طرح و ارائه شده است، در تمامی زمینههابررسی
اي در زمینه مهندسی ژوهش و بررسیتقریبا هیچ مدرك، پ. ي از این نوع، همواره مورد توجه و استناد بوده استهابررسی

. شودمیدوباره، بدون ارجاع به این کتاب، در ادبیات فنی یافت ن
مفـاد  »سازي از طریق انجام مهندسی دوبـاره ي سدهاطرحوري بهرهراهنماي بهبود«تهیه ي موضوع هابررسیدر کل 

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

انجام مهندسی دوبارهرايها بطرحبندياولویتند رایو فمعیارها

چکیده-3-1

ـ   راهبردي،جمعیتافزایشاثردرحیاتیمنابعشدنمحدودتر قـاي  ضـرورت توجـه مـداوم بـه ارت    رايتـرین انگیـزه ب
مرتبا با رونـدي فزاینـده در تغییـر اسـت و طـرح در عمـل       ،هاطرحذینفعانومخاطبینانتظارات. ستاهاطرحوري بهره

. منطبق کندد به طور اصولی و با رعایت مالحظات فنی و اقتصادي، خود را با این انتظارات توانمین
،شـود مـی ماتـو ...فناوري، تغییرات سیاسـی و  توسعهی،محیطزیستطرایشدرتغییرکه بازمانینیازها،درتغییرات

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

هاطرحبندياولویتوهستنداي پرهزینهيهابررسیدوباره،مهندسیيهابررسیکهستاروشنجملهچندهمیناز
. یابدمیضرورت،هابررسیاینانجامرايب

هـاي طـرح دوبـاره مهندسـی انجامطریقازوريبهرهبهبودراهنماي«مطالعاتهايیافتهازبخشسومینحاضر،بخش
.  براي انجام مهندسی دوباره اختصاص داردهاآنبندي و اولویتهاطرحاطالعاتگردآوريبهکهاست،»سدسازي

مقدمه- 3-2

و سپس طراحـی  هاطرح، 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 عوامل اثرگـذار بـر افـت یـا عـدم بهـره      . ستهاآنبندياولویتند رایف

این عوامل شامل موارد زیر بود:. هاي آبیاري، توجه شدشبکه
یمحیطزیستهاي جنبه-1
هاي اجتماعی ـ اقتصاديجنبه-2
نشده در حوزه اثرگذاري طرحتامیننیازهاي جدید یا -3
برداريبهرههاي مدیریتی و جنبه-4
مالحظات راهبردي کالن-5
برداريهبهرتغییرات فناوري، در طراحی، اجرا و - 6

منظـور دسـتیابی بـه بهبودهـاي اساسـی،      برداري و طراحی مبتنی بر این بازاندیشی، بههاي مهندسی ساخته شده و دردست بهرهیشی بنیادین طرحبازاند-1
در اهـداف،  هاي جدید یا تغییـر  هایی مانند سیاستوري طرح، با کنترل مجدد ایمنی، براساس معیارهاي به هنگام در زمینهخصوص از دیدگاه کارآیی و بهرهبه

اي. پذیري اجراي دستاوردها به خصوص در ارتباط با اجزاي سازهها، کیفیت، خدمات، سرعت، ایمنی و ریسک، و با توجه به مالحظات امکانهزینه
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، تالش شـد تـا   شوندمیرا سبب هاطرحوري وري یا عدم بهرهها، که به طور غیرمستقیم، بهرهبا تمرکز بر این شاخص
هـایی مفصـل و   نامـه پرسشحاصل این کار، . ، انجام پذیردنامهپرسشاز طریق الزم،جزییاتگردآوري اطالعات، همراه با 

. تکمیل اطالعات انتخاب شده بود را دچار سردرگمی نمودراي، گروه مرجعی که ببسیار پیچیده بود، که در برخی موارد
ـ   ـ    رايگذشته از پیچیدگی مرحله گردآوري اطالعات، مرحله پردازش اطالعات دریـافتی ب رايرسـیدن بـه شاخصـی ب

تلف، که بـا مشـورت   مخگیريتصمیمي هاروشبا استفاده از . ط نیز با دشواري جدي مواجه بودرایدر این شبندياولویت
، حاصل چندان گویا هاپیچیدگیمالحظه شد که علیرغم این ،هاي مدیریت مورد آزمون قرار گرفتنداندرکاران رشتهدست

. و شفاف نیست
یی از دیدگاه هاکاستی، هابررسیاي از کار، در این مرحله از و انجام حجم قابل مالحظهعلیرغم صرف زمان قابل مالحظه

.  ها مناسب تشخیص داده شوندهاي تفصیلی در عمل، مانع از آن شد که این روشبودن و ضعف این روشکاربردي 
یی هـا روشاست، »گیريتصمیم«و »انتخاب«اي از نوع مساله، که ذاتا هاطرحبندياولویترايبسیار خالصه، بطوربه

شرح زیر مورد توجه قرار گرفتند:به
) Analytic Heirarchy Process-AHPروش تحلیل سلسه مراتبی (-1
دهی سادهروش وزن-2
Booleanروش منطقی ریاضی -3

روش جدول مرجع-4
روش جدول مرجع اصالح شده-5

در ادامـه  . آورده شـده اسـت  هـا ها و علت انتخاب یا عدم انتخاب آن، در مجموعه پیوسـت تشریح هر روش، مزایا، محدودیت
.  ها، براي انجام مهندسی دوباره ارائه شده استبندي طرحاولویتو فرایند رهامعیاانتخاب برايهابررسیمختصري از روند 

هاطرحبندياولویتند رایانتخاب معیار و فرايي انجام شده بهابررسی- 3-3

ي مختلـف نیـز از   هاطرحاجرا یا مطالعه رايبتاخرتقدم و . شودمیهمواره برپایه مقایسه انجام بندياولویتانتخاب و 
ـ رايدر اجتاخرو تعریف تقدم یا بندياولویت. ده مستثنا نیستاین قاع مقایسـه اسـت،   رايهر طرح، نیازمند معیارهایی ب
صـورت  ، نیازمند بررسی و ارزیابی چنـدین عامـل بـه   بندياولویتعبارت دیگر، به. اي که مبناي انتخاب خواهد بودمقایسه

د متفاوت باشـد و از  توانمیز معیارها نیز، در مقایسه با سایر معیارها، اهمیت هر یک ا. باشدمیو در کنار یکدیگر زمانهم
این نحوه . روندمیشماربهگیريتصمیم، هر طرح جایگاه ویژه خود را دارد و این معیارها هستند که مبناي بنديرتبهنظر 
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MADMچند معیاره (گیريتصمیمتوانمیرا مسالهرویارویی با 
چند معیـاره بـه منظـور    گیريمیمتصي هاروش. ) نامید1

بـین چنـدین طـرح،    بندياولویتبرتر و یا يهو انتخاب گزینگیريتصمیمهاي موجود در یک شاخصرايارزیابی اوزان ب
)، AHP(مراتبـی سلسـله تحلیـل يهـا روش،چندمعیارهگیريتصمیموانتخابمختلفيهاروشبیناز. اندتوسعه یافته

نیـز وهاروشینا. داشتندبا کاربرد مورد نظرهاروشسایرازتربیش، تناسبی آثار در منطق بولینساده و جمعدهیوزن
. گرفته استي مورد ارزیابی قرار تربیشتفصیل باادامه دربولین،منطقباسادهدهیوزنروشترکیب

)AHPتحلیل سلسه مراتبی (روش- 1- 3- 3
به شرح زیر است: گیريتصمیمرايمختلف بيهاگامAHPروش در

. )هاگزینههدف، معیارها و يدرختچه(ساخت انتخابرايبمراتبسلسلهتشکیل-1
مقایسه زوجی معیارها و مقیاسازاستفادهباهدفبهرسیدندرمعیارهادودوییماتریس مقایسه تشکیل-2

مقایسات زوجی به شرح زیر هستند: مقیاس. هاگزینه
- هامقایسهوضعیت

1زشاریکسان
 2ارزشتربیشیکسان تا نسبتا
 3ارزش(یا ضعیف)تربیشنسبتا
 4ارزشتربیشتا تربیشنسبتا
5ارزش(یا قوي)تربیش
6ارزشتربیشتا خیلی تربیش
 7ارزش(یا خیلی قوي)تربیشخیلی
 8ارزشتربیشتا خیلی، خیلی تربیشخیلی
9ارزشحصد در صد مرج

. هدفبهرسیدنرايبمعیارهادودوییمقایسهرايبتاولویبردارساخت-3
. ي مختلف با یکدیگر به تفکیک هر معیارهاگزینههاي مقایسه ماتریستشکیل-4
. معیارهرتفکیکبهوگزینههردرهااولویتبردارساخت-5
ضاي گروه اعنظراتهاي حاصل ازدهنده میزان اعتماد به اولویتنشاننرخاین(سازگارينرخمحاسبه- 6

. و یا اولویت جداول ترکیبی است)گیريتصمیم

1- Multi-Attribute Decision Making
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. یکدیگرباهاطرحمقایسهونهاییاولویتبردارتهیه-7
این روش عمـدتا  . رسد، اما در نهایت مناسب دانسته نشد، گرچه به ظاهر و در نگاه اول روش مناسبی به نظر میAHPروش 

امـا در بررسـی عوامـل مهندسـی     . تواند به حداکثر کـارایی برسـد  ه باشد میوقتی که ارتباطی منطقی بین پارامترها وجود داشت
اي در سیسـتم  بـروز مشـکل سـازه   «عنوان مثال برقراري ارتباط منطقی و تعیین ارجحیـت میـان   به. دوباره، لزوما چنین نیست

بـین پارامترهـا از یـک سـو و     ایـن عـدم ارتبـاط    . باشد، مقدور نمی»تغییرات (افزایش) جمعیت ذینفعان«و » تخلیه سیالب سد
صـورت  معنـی بـه  که ارتباطـات نامـأنوس و بـی   شودمیهاي مختلف سبب ضرورت تعیین چنین ارتباطی بین پارامترهاي حوزه

هـا بایـد   مجازي بین پارامترها برقرار شود و این در واقع به معنی حذف تعداد بسیاري از معادالتی اسـت کـه در تعیـین اولویـت    
به بیان ساده تـر،  . ها و معیارها از دیگر مشکالت این روش استعدد مقایسات دودویی با در نظر گرفتن تعدد طرحت. شوندایجاد 

این شـرایط  . در این روش ناچار به امتیازدهی و تعیین نسبت بین معیارهایی هستیم که عمال فاقد ارتباط منطقی واقعی هستند
.  گذاردید، چندان بر غناي نتایج حاصله اثر نمیکه بر دشواري پردازش اطالعات می افزاضمن آن

سادهدهیوزنروش-2- 3- 3
سـاده دهـی وزنروشازاسـتفاده اولیـه يهاگامازطرح،هرکیفیهايهمولفسازيکمیوکمیمشخصاتبنديبازه

اتریس اوزان)، امتیازهـا بـه تناسـب    (مـ ijgماتریسداشتندردستباتصمیم،متغیرهايازهریکبنديبازهازپس. است
نهایی، امتیاز هر سد در مورد گیريتصمیمرايبدین ترتیب ب. کندقرارگیري هر زیرمعیار در هر زیربازه، اختصاص پیدا می

. شـود مـی دست آمده، امتیاز نهـایی سـد محاسـبه    و با جمع امتیازهاي وزنی بهشودمیهر معیار در وزن آن معیار ضرب 
. نمودبندياولویتانجام مهندسی دوباره، رايسدها را بتوانمیي امتیازهاي نهایی سدهاي مختلف ایسهسپس با مق

، روشی است که شاید نه چندان واضح، اما اکثرا در ارزیابی شودمیگذاري موزون نیز شناخته همروياین روش که به 
نقطه ضعف این روش آن اسـت کـه ممکـن    . شودمیقع ي مهندسی (مثال روش احداث یک سد) مورد استفاده واهاگزینه

ـ . به نفع آن طرح صورت گیردگیريتصمیممشخص، يهاست با دادن امتیازي باال به یک طرح در یک زمین رايهرچند ب
. آمیز نبودتحلیل حساسیت نتایج تدوین شد، اما این تحلیل نیز چندان موفقیترايرفع این نقیصه، روشی ب

دویی)-(دوبولینقمنطازاستفاده- 3- 3- 3
حالتتوانمیراروشاین. شودمیبیان) خیریابلهیا (یکوصفرصورتبهفقط هاپاسخ،(دودویی)بولینمنطقدر
تصمیمزیرمعیارهايواستیکبابرابرمعیارهاتماموزنکهصورتاینبهگرفت؛نظردرسادهدهیوزنروشازخاصی

سـازي ایـن   پیـاده . (طرح) تعیین شودها، اولویت گزینهدر این روش از شمارش تعداد بلی. دهستنیکیاصفروزنرايدا
هاطرحبندياولویتاي که در مورد اما نکته. رسدهاي بسیار خوبی میروش بسیار آسان است و در بسیاري موارد به پاسخ

اگر هم . به بلی یا خیر تبدیل نمودتوانمیطرح را نانجام مهندسی دوباره وجود دارد این است که تمام پارامترهاي مرايب
چنـدان قابـل درك، در   اي نـه نامهپرسششود، عمال ضمن مواجهه با کار با شکستن یک سوال به چندین سوال انجام این
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وال مثال وقتی معیار حجم مخزن مدنظر باشد، باید چندین سـ . رودمیها از دست نهایت هم امکان مقایسه در برخی حوزه
تر شدن موضوع روشنرايب. گیرندمیاي از حجم مخزن قرار در چه بازههاطرحپرسیده شود تا روشن شود که هرکدام از 

زیر دقت نمود: مسالهبه توانمی
م . م. م300و 15حجم مخازن رايو قرار است این سد با دو سد دیگر که داباشدمیم . م. م50حجم مخزن سدي 

سواالت مبنا به شرح زیر هستند: . گرددهستند، مقایسه
بله/خیرم است؟. م. م10از ترکمآیا حجم مخزن 

بله/خیرم است؟. م. م50از ترکماست، آیا تربیشم . م. م10اگر حجم مخزن از 
بله/خیرم است؟. م. م200از ترکماست، آیا تربیشم . م. م50اگر از 
بله/خیرم است؟. م. م1000از ترکمت، آیا استربیشم . م. م200اگر از 

بله/خیرم است؟. م. م1000از تربیشآیا حجم مخزن 
هایی که شامل طیف وسـیعی از مقـادیر هسـتند، بـا اسـتفاده از ایـن       گفت شاخصتوانمیبا درنظر گرفتن این مثال 

ي سدسـازي نمونـه چنـین    هـا طـرح در . می سـازند را دشوار بندي نبوده و مقایسهبندي و طبقهراحتی قابل بازهروش، به
. هایی زیاد استشاخص

)»مرجعییگوپاسخجدول «روش(بولینمنطقباسادهدهیوزنروشتلفیق-4- 3- 3
بـه است؛آمدهدهی ساده و جمع آثار در منطق بولین به دست ي وزنهاروشتلفیق ازیی مرجع گوپاسخجدول روش

دوقـوت نقـاط رايداروشایـن . رودمـی کاربهشده،تعیینپیشازصورتبههاآناختصاصنحوهواوزانکهصورتاین
. برنگیرددرراروشدواینمعایبشدهسعیاالمکانحتیوبودهمذکورروش

3شـماره  تر، طراحی شدند (تشریح ایـن روش در پیوسـت  در این روش، جداولی واقعی، بر اساس معیارهاي مهندسی
شـبیه  تربیش، آیدمیدستبهو آنچه شودمیهر شاخص نسبت به معیارهایی پذیرفته شده، ارزیابی آمده است)، وضعیت

. گیريتصمیمو بندياولویترايهاي یک مطالعه مهندسی است تا اطالعات یک طرح ببه یافته
دستبها باالي مهندسی این کامل بودن، در واقع به بهاي استفاده از تخصص، دانش و تجربه یک سازمان با توان نسبت

بـردار  ها، این پیچیدگی و عمق، بعید است که قابل تکمیل بودن توسـط بهـره  آمده، که علیرغم ظاهر مناسب نتایج و فرم
. پذیر نمایدطرح بدون دخالت نیروهاي ثالث را امکان

صص مناسب بوده و چه بسا بعـد  گیري از نیروهاي با تخنیازمند بهرهپردازش اطالعات حاصل از کاربرد این روش نیز،
. مورد نظر باشدبندياولویترسیدن به راياز مرحله پردازش، اطالعات حاصله نیازمند تحلیل مناسب ب

اجرایـی اعضاي تیم مطالعه کننده، تقریبا به اجماع بر این باور بودند که کاربرد این روش در سطح کالن، با مشـکالت  
.  روش منتخب منتفی گردیدعنوانبهگیري از این روش ز این رو، بهرهقابل مالحظه توأم خواهد بود و ا
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ـ   رای، و نیـز ف شـوند مـی یکی دیگر از مشکالت این روش آن بود که اطالعاتی که گردآوري  پـردازش و  راينـدي کـه ب
نتـایج  وري از وري طـرح نیسـت، بلکـه الزم اسـت مفـاهیم بهـره      طور مستقیم متوجـه بهـره  ، بهشودمیطی بندياولویت

. خواهد بودموثرها، بر نتایج حاصله هاي پردازشتردید، این مرحله، یعنی استخراج از یافتهبی. ها استخراج شودپردازش

روش-»اصالح شده- مرجعییگوپاسخجدول «(روش بولینمنطقباسادهدهیوزنروشتلفیق- 5- 3- 3
)منتخب

حاضـر،  نوشـتار هـاي پیوسـت تر، در به طور مفصلوپیشینيهابخشدرآنازايخالصهکهشده،انجاميهابررسی
و هرقـدر  شـود هـاي مختلـف تـالش    افـزایش دقـت و در نظـر گـرفتن جنبـه     رايهر قدر بکهنشان داد است،شدهارائه

رونـد پـردازش و حتـی    شود،طرح دخالت داده بندياولویتند ارزیابی و رایهاي متنوع در في از حوزهتربیشپارامترهاي 
.  شودمیتر دقتو احیانا کمدشوارتر بندياولویتند راینتیجه فدرتر شده و دریافت این اطالعات پیچیده

بـا کـه شدطراحیکالنحالعیندرسادهمدلیشده،انجاميهابررسیبهدیگرگونهومجددنگرشباوپایهنرایب
محـک آنبـودن اسـتفاده قابلحالعیندروبودنرديکاربطرح،چندصاحبانباتعاملوطرحچندبررويآنآزمون

. قرار گرفتتاییده و مورد شدزده
وسـاده تعریـف واسـت اصـلی مـالك ومحورطرح،وريبهرهارتقايیعنیاستاندارد،تهیهاصلیهدفمدل،ایندر

يمحـدوده درنشـده تـامین نیازهايرفعرايبطرح،بالاستفادهمنابعازاستفادهحداکثر «صورتبهوري،بهرهازجامعی
کـه هسـت طـرح درمنـابعی چـرا کهآنحال. اصلی بوده استيدهندهانگیزهوعملمالكراستاهمیندرنیز،»طرح

کنـد نمیبندياولویتبهکمکیواقعا) ...دیگردالیلیاداشتهخطاییمطالعاتکرده،تغییراهداف(مثال استبالاستفاده
. نیستهمتعیینقابلبینانه،قعوانگاهدرو

چگونـه وانـد نشـده تـامین چرادارند،خاستگاهیچهطرح،محدودهدرنشدهتامیننیازهاي کهاینهمین ترتیب، به
ایندرگیرند،قرارتوجهمورددقتبهباید) بندياولویتاز(پس بعدييهابررسیدرکهآنضمنشوند،تامینندتوانمی

. ندارندچندانیاهمیتتعیین اولویت، ايرو بمرحله،
وفرعـی معیارهـاي شود،توجههمملیيهاسیاستوطرحوضعیتبهآن،کناردروبندياولویتازپسکهآنرايب

در ایـن نوشـتار، روش جـدول    . ی نتـایج حاصـله افـزوده شـود    رایو کـا استحکامبرتاشد،گرفتهنظردروتعریفکمکی
. شودمیاصالح شده، روش منتخب نامیده -یی مرجعگوپاسخ

؛ در ذیل هر طبقه، جدول یا روش امتیازدهی مخـتص  شوندمیبندي یا مشکالت طبقهمسایلدر روش جدول مرجع، 
با درنظر گرفتن هریک از عناصر موجود در هر طبقه و استفاده از روش مرجـع امتیـازدهی،   . آن طبقه، طراحی شده است

در نهایت با جمـع امتیازهـاي   . هرطبقه در هرطرح محاسبه شده و در سلول مربوطه درج خواهد شدامتیازهاي مربوط به 
ی یجزبندياولویتکلی (براساس امتیاز کل) و بندياولویتهرطرح، امکان رايمیانگین نهایی بيهر طبقه و نیز محاسبه
يهعمـد منشـا ، بنـدي طبقـه یـا  گرایـی گـروه ایـن . ) وجـود دارد گیريتصمیمي هافصلها یا سر(براساس هریک از گروه
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ي روش جدول مرجع بوده است که در روش منتخب از آن احتراز شده تا بر کلیـت و جامعیـت روش افـزوده    هاپیچیدگی
. باشدمیین مزیت این تلفیق، حذف نظرات کارشناسی و ذکر امتیازها بر اساس موارد مندرج در جدول مرجع تر. مهمشود

نظـري مبـانی بـه 4شـماره پیوسـت . استشدهارائه3شمارهپیوستدر مذکورهايروشازهریکبهمربوطجزییات
1(هدفهچندگیريتصمیميهامدل

MODM (معیـاره چنـد گیريتصمیميهامدلو)2MADM ( پیوسـت  . دارداختصـاص
هـا  ، نحوه گردآوري اطالعات طرح6مارهبندي پارامترهاي کمی پرداخته است و در پیوست شهاي بازهبه ارائه روش5شماره
، 6فهرسـتگان ارائـه شـده در پیوسـت شـماره     . هاي غیر منتخب آورده شده استي مهندسی دوباره، در روشهابررسیبراي 

ي هایی در خصوص معیارهاي مختلف فیزیکی، بیولـوژیکی، اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی بـوده و در دوره     شامل سرفصل
مـوارد ارائـه شـده در ایـن پیوسـت مشـابه مـواردي اسـت کـه در بررسـی اثـرات            . پـردازد ررسی طـرح مـی  برداري به ببهره

هـاي  مکمـل روش 6و 5هـاي شـماره  به شرح فوق، پیوسـت . گیردهاي سدسازي مورد استفاده قرار میمحیطی طرحزیست
AHPسازدها را آشکار میاجرایی این روشوضوح پیچیدگی و مشکالتها بهمشاهده این جدول. دهی ساده هستندو یا وزن .

اصالح شده) -یی مرجع گوپاسخ(روش جدول منتخبروشتشریح- 3-4

هاي اساسی دارد:ي بررسی شده، تفاوتهاروشروش منتخب با سایر 
وري، از واقعیات عینی که مستقیما ارزیابی بهرهرايجاي استفاده از معیارهاي فرعی بدر روش منتخب، به-1

ي پرسش در مورد میزان جابهبه این معنی که . شودمیقرار می دهند، استفاده تاثیررا تحت وريبهره
افزایش جمعیت در محدوده شهر، یا میزان توسعه شهري ـ سیاسی در حوزه طرح (مانند تبدیل روستا به 

بردار در هرهي آن نیست، از بگوپاسخ)، که ممکن است منجر به نیازي شده باشد که طرح ...شهرستان و 
نقشی داشته باشند، هاآند در رفع توانمیمورد نیازهاي موجودي که در حوزه طرح هستند و احیانا طرح 

. ))1- 3((جدول شودمیسوال 
بدیهی است که . شودمیاند، پرسیده از متولی طرح در مورد اهداف اولیه طرح که محقق نشدهاز سوي دیگر،-2

انتظار داشت که توانمیدلیل آن چیست)، کهآنمحقق شده باشند (فارغ از ترکمهر قدر اهداف اولیه طرح 
کهآنبه همین ترتیب، بدون . نشده، داشته باشدتامیننیازهاي تامینرايي بتربیشطرح منابع بالاستفاده 

وجود مستقلیيهطرح منابع بال استفاديهاي داشته باشد، ممکن است در محدودطرح 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 استهاارزیابیدقت و قابلیت اطمینان به ارزیابی هاي فوق، به مبناي این -3
ط در نظر گرفته شده است:رایهر شرايحالت ب

1=ارزیابی کارشناسی (وزن(
2=ش فنی داخلی سازمان (وزنگزار(
3=گزارش فنی مصوب (وزن(

ي تـر بـیش ي به آن تعلق خواهد گرفـت و بـار   تربیشروشن است که هر قدر ارزیابی اظهار شده، مستندتر باشد، وزن 
ینده از آنجا که ممکن است در آ. شودمیاین ضریب، هم به نیازهاي جدید و هم به منابع بالاستفاده اعمال . خواهد داشت

میانگین وزنی امتیازها، تحت عنوان امتیاز تراز شده، به عنـوان  . پرسش از متولی طرح مطرح شودرايمحورهاي دیگري ب
.  شودمیمالك ارزیابی در نظر گرفته 

هـاي ارائـه   به عبارت دیگر هر چه پاسخ. باشدمیهدف از ارائه ستون مبناي پاسخ ارائه شده، میزان اطمینان به پاسخ 
در ایـن  . خواهـد بـود  تـر بـیش انجام مهندسی دوباره راياز دقت باالتري برخوردار باشند، اطمینان از انتخاب طرح بشده 

درنظر گرفت:توانمیالذکر، موارد زیر را تفسیر سه سطح فوقرايراستا ب
براسـاس  وصـرفا باشدمیدر این سطح پاسخ ارائه شده بدون پشتوانه مکتوب . سطح اول، نظر کارشناسی است

. استمسوولنظر کارشناس 
 بـردار  تواند توسط عوامـل بهـره  این گزارش می. باشدمیدر سطح دوم، گزارش مقدماتی مبناي پاسخ ارائه شده

توانـد شـامل   گزارش مقـدماتی مـی  . خواهد پرداختبرداريبهرههاي دوره به فعالیتتربیشتهیه شده باشد و 
هـاي  نـویس ط مختلف بارگذاري مخزن و دسترایي اجمالی و مقدماتی شاهبررسیهاي بازدید مستمر، گزارش

یـا  تاییـد ها ایـن اسـت کـه نیازمنـد     ویژگی عمده این گزارش. پروژه باشدمسوولبردار و کارشناس گروه بهره
. باشندتصویب گروه یا سازمانی نمی

ین اطمینـان را بـه   تـر بیشسطح این . هاي ارائه شده هستندمصوب پشتیبان پاسخهايدر سطح سوم: گزارش
دنبال خواهد داشت و با توجه به مفهوم انجام این مطالعات و نیز ماهیت سواالت طـرح شـده، مربـوط بـه فـاز      

هاي ارائه شده موضـوعی هسـتند و بـه    گزارشطور که از نام این سطح مشخص است،همان. استبرداريبهره
هـا یـا تصـویب ایـن گـزارش    تاییدرايگروه یا سازمان خاصی هم ب؛ شوندمیتهیه برداريبهرهفراخور نیازهاي 

.  شودمیدرنظر گرفته 
است یا درصدي از تامینها، بسته به درصدي از نیازها که قابل یک دست و قابل مقایسه بودن پاسخرايب-4

بندي به بازهاین . اندبندي شدهنشده است، امتیازها در هر محور مورد پرسش، بازهتامیناهداف اولیه که 
ین نیازهاي جدید که قابل رفع باشند، در تربیشین منابع آزاد و تربیشیی با هاطرحاي تدوین شده که گونه
. گیرندمیانجام مطالعات مهندسی دوباره، قرار رايهاي باالتر برتبه
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، هر طرح با شاخصی اهآنو مقایسه )2-3(و )1- 3(هايبا در اختیار داشتن جمع امتیازهاي تراز شده جدول-5
. استبندياولویتکه مالك شودمیشناسایی 

ي مطالعاتی طرح هاکاستیبرداري و در کنار این اطالعات، اطالعات دیگري هم در زمینه مشکالت بهره-6
ها نقش مستقیمی ایفا بندي طرحاین اطالعات در اولویت. ))4-3(و)3- 3(هاي (جدولشودمیگردآوري 

گیرند، توجه به این اطالعات، هم در زمینه هایی که در اولویت قرار میما در میان طرحنخواهد کرد، ا
ي مهندسی دوباره کمک کننده است، هم در زمینه تدوین شرح خدمات مطالعات هابررسیپذیري امکان

ارد، از افزون بر این مو. ، راهگشا خواهد بودشودمیمهندسی دوباره، که براي هر طرح به صورت خاص تهیه 
. هاي کشور دست یافتتوان به اطالعات سودمندي در خصوص مشکالت طرحپردازش اطالعات این جداول می

هر یک از رايي مهندسی دوباره، بهابررسیهاي کالن ملی در به منظور فراهم آوردن امکان اعمال سیاست-7
)، در محدوده طرحنشدهتامیناي نیازه(منابع بالاستفاده و )2-3(و )1-3(هاي شماره هاي جدولردیف

تامینها، نیاز هایی که در حوزه تاثیر آنکه با اعمال آن، طرحشودمیضریبی در ستاد وزارت نیرو معین 
باالتر از دیدگاه راهبردهاي کالن قرار گیرد، اي با اولویتیا نیاز جدیدي وجود داشته باشد که در زمینهنشده

توان موارد زیر را در نظر گرفت:مثال می. ایندنمي کسب میتربیشامتیاز 
5: راهبردياهمیتضریبنیازهاي کشاورزي
2: راهبردياهمیتضریبگردشگرينیازهاي
3: راهبردياهمیتضریببرقابینیازهاي
2: راهبردياهمیتضریبنقلوحمل
4: راهبردياهمیتضریبشرب
2: راهبردياهمیتضریبصنعت
1: راهبردياهمیتضریبسیالب
1: راهبردياهمیتضریبمواردسایر

ها یا مناطق مختلـف، مقـدارهاي متفـاوتی داشـته باشـد کـه       د در استانتوانمیمذکور، بسته به نیاز گانههشتموارد 
ضـرایب بـراي   مقـادیر ایـن   شـود مـی توصـیه  . ي راهبردي مربوط بـه آن منطقـه، معـین شـده باشـد     هاسیاستبراساس 

. دهندگان اطالعات روشن نباشدائهار
وري ظاهري براي تعیین اولویت طـرح بـراي   ، شاخص بهره)2- 3(و )1- 3(هايبا در دست داشتن نتایج جدولنهایتدر

سـطح تعیـین شاخصمنجر به محاسبه )4- 3(و)3- 3(شمارههايجدولنتایج. انجام مهندسی دوباره محاسبه خواهد شد
شـاخص هماننـد نیـز شـاخص ایـن . شودمیدوبارهمهندسیانجامنحوه واي تدوین شرح خدمات برطرح،جاريمشکالت

جـاري مشـکالت ومطالعـاتی يهـا کاسـتی زمینـه درطـرح توسـط شدهسبکامتیازهايوزنی جمعباظاهري،وريبهره
. ارائه شده است1وست شماره ها در پیتوضیحات تکمیلی و نیز نحوه تکمیل فرم. شودمیمحاسبه، طرحازبرداريبهره
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ایـن نیازهـا ونیـز    تـامین با درنظر گرفتن مفهوم مهندسی دوباره، ایجاد نیازهاي جدیـد و وجـود پتانسـیل هـایی بـراي      
هاي انجام مهندسـی دوبـاره اسـت، لـذا در     نماید از اولین جذابیتمیتامیننشده قدیمی را تامینهایی که نیازهاي پتانسیل

ي جدیدي مطرح باشد، بسته به نوع نیازها (هیـدرولوژیکی و وابسـته بـه منـابع آب، اقتصـادي، اجتمـاعی،       صورتی که نیازها
توان گفت در در این صورت می. یابدي مطالعاتی ضرورت میهاکاستی) انجام مطالعات تکمیلی و یا تکمیل ...محیطی،زیست

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

مهندسیکه هدف مطالعات برداري،بهرهدستدروشدهساختههايطرحدربزرگبهبودهايبهدستیابیدرخصوص
تـامین و اهداف قابل تربیشيمنابع بال استفادهبه طرحی که داراي تربیشامتیاز تخصیصگفت که با بایددوباره است، 

اینایجاداما؛در اولویت باالتري قرار خواهند گرفتدارندراتربزرگبهبودهايپتانسیلکههاییطرحعمالاست، تربیش
بهبودهـاي ایجـاد براي. بودخواهدبراي آن طرح دوبارهمهندسیخدماتشرحیفتعرمرحلهبهمربوطبزرگ،بهبودهاي

تـاثیر  بایـد کـه فاکتورهـایی بود؛خواهدضروريوالزمدارندرابهبودهااینایجادتواناییکهفاکتورهاییبهتوجهبزرگ،
. 1داشته باشندازيفرد هر طرح سدسمستقیم در تدوین شرح خدمات منحصربه

شناسی مناسب از ابتـداي امـر، و بـه منظـور     که مهندسی دوباره، فعالیت و فرآیندي پرهزینه است، شناسایی موانع تجربه شده و اتخاذ روشبه اینبا توجه -1
جلوگیري از اتالف زمان و هزینه، باید مورد توجه قرار گیرد. 
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: ايمنطقهطرح و نام شرکت آب نام
کننده امتیازهاي درج شده در فرم: تاییدنام و سمت نام و سمت تکمیل کننده فرم: 

نیازهاي جدید در محدوده طرح-1-3جدول 

پاسخوجود نیازهاي جدید در محدوده طرحردیف
مبناي پاسخ ارائه شده

توضیحات نظر 
کارشناسی

گزارش 
صوبگزارش ممقدماتی

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
*نیاز جدیدي در زمینه حمل و نقل در محدوده طرح هست؟4
جدیدي در زمینه شرب در محدوده طرح هست؟نیاز 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
محیط زیست در محدوده طرح هست؟*نیاز جدیدي در زمینه9
نیاز جدیدي در زمینه آبزي پروري در محدوده طرح هست؟*10
. آنتامینوجود سایر نیازها در محدوده طرح و بیان میزان قابلیت 11

گویی:راهنماي پاسخ
0. نیازي نیست/ نیازي تعریف نشده است

1. استتامیندرصد آن قابل 20زي هست که حدود نیا
2. استتامیندرصد آن قابل 40تا 20نیازي هست که بین 
3. استتامیندرصد آن قابل 60تا 40نیازي هست که بین 
4. استتامیندرصد آن قابل 80تا 60نیازي هست که بین 
5. استتامینرصد آن قابل د100تا 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 شدالزم به یادآوري است مدارك و مستندات مربوط به هر پاسخ متعاقبا از معاونت بهره

برداري از طرح:  ام و امضاي مدیر بهرهن

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

بردار:  نام و امضاي باالترین مقام اجرایی دستگاه بهره



هاي سدسازيطرحریق انجام مهندسی دوبارهوري از طراهنماي بهبود بهره5820/02/95

اي: نام طرح و نام شرکت آب منطقه
نام و سمت تایید کننده امتیازهاي درج شده در فرم: و سمت تکمیل کننده فرم: نام 

آخرین اهداف مصوب طرحتامینمیزان -2-3جدول 

پاسخاهداف اولیه طرحتامینردیف
مبناي پاسخ ارائه شده

توضیحات گزارش مصوبگزارش مقدماتینظر کارشناسی
؟شوندمیتامینآخرین اهداف مصوب در زمینه کشاورزي تا چه حد 1
*؟شوندمیتامینآخرین اهداف مصوب در زمینه گردشگري تا چه حد 2

؟شوندمیتامینآخرین اهداف مصوب در زمینه برقابی تا چه حد 3
*؟شوندمیتامینل و نقل تا چه حد آخرین اهداف مصوب در زمینه حم4

؟شوندمیتامینآخرین اهداف مصوب در زمینه شرب تا چه حد 5
؟شوندمیتامینآخرین اهداف مصوب در زمینه صنعت تا چه حد 6
؟شوندمیتامینآخرین اهداف مصوب در زمینه کنترل سیالب تا چه حد 7
؟شوندمیتامینآخرین اهداف مصوب در زمینه تغذیه مصنوعی تا چه حد 8
آخرین اهداف مصوب در زمینه محیط زیست در محدوده طرح هست؟*9
؟ *شودمیتامینآخرین اهداف مصوب در زمینه آبزي پروري تا چه حد 10
؟شودمیتامینزهاي طرح تا چه حد آخرین اهداف مصوب در زمینه سایر نیا11

:گوییپاسخراهنماي 
0. / هدفی در این زمینه تعریف نشده استشودمیتامینتمام اهداف 

1. شودمیتامیندرصد از اهداف 80بیش از 
2. شودمیتامیندرصد از اهداف 80تا60
3. شودمینتامیدرصد از اهداف 60تا40
4. شودمیتامیندرصد از اهداف 40تا 20
5. شودمیتامیندرصد از اهداف 20از ترکم

. مربوط نمودن درصد تحقق، با میزان استفاده از منابع آب، الزم استراي* در این موارد، یافتن روش مناسبی ب
. برداري از طرح درخواست خواهد شدبوط به هر پاسخ متعاقبا از معاونت بهرهالزم به یادآوري است مدارك و مستندات مر

برداري از طرح:  نام و امضاي مدیر بهره

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

بردار:  رین مقام اجرایی دستگاه بهرهنام و امضاي باالت
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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 مطالعاتیهاکاستی- 3- 3جدول 
بردارتوضیحات بهرهپاسخي مطالعاتیهاکاستیردیف

ات رفتارنگاري و بهبود تجهیزات رفتارنگاريبه هنگام بودن مطالع1
به هنگام بودن مطالعات هیدرولوژي2
به هنگام بودن مطالعات مدیریت منابع آب3
به هنگام بودن مطالعات کشاورزي4
ي اقتصاديهابررسیبه هنگام بودن 5
به هنگام بودن مطالعات اجتماعی6
ي مهندسی ارزشهابررسیوجود نتایج 7
محیطیبه هنگام بودن مطالعات زیست8
به هنگام بودن کنترل پایداري سد9
خیزيبه هنگام بودن مطالعات لرزه10
ي ریاضیهامدلبرداري و یا ي بهرههادستورالعملبه هنگام بودن 11
به هنگام بودن هیدروگرافی مخزن12
هنگام بودن مطالعات میکروژئودزي به13
به هنگام بودن مطالعات کیفی مخزن14
به هنگام بودن مطالعات مربوط به مرمت، بازسازي و نگهداري از تجهیزات*15
ي هیدرومکانیکی و برقیهاسیستمبه هنگام بودن مطالعات تهیه طرح بهبود 16
بخشیعالجهاي به هنگام بودن مطالعات طرح17
به هنگام بودن سایرمطالعات18
. شودمیهاي مربوط به بازرسی دوره تجهیزات، مشخص لیستلزوم انجام این مطالعات، با استناد به چک*

گویی:راهنماي پاسخ
0. گذرداز یکسال از انجام آن میترکمپس از اتمام دوره ساخت سازه سد، 

1. گذردره ساخت سازه سد، بیش از یک سال از انجام آن میپس از اتمام دو
2. گذردپس 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. ت کارشناسی انجام شده استصورت قضاوصورت ناقص و موردي بهپس از اتمام دوره ساخت سازه سد، به

5. پس از گذشت سه سال از اتمام دوره ساخت سازه سد، انجام نشده است
. برداري از طرح درخواست خواهد شدالزم 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 شدتاییدرم فوق مورد مفاد ف

بردار:  نام و امضاي باالترین مقام اجرایی دستگاه بهره
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: ايمنطقهنام طرح و نام شرکت آب 
ج شده در فرم: کننده امتیازهاي درتاییدنام و سمت نام و سمت تکمیل کننده فرم: 

مشکالت جاري طرح-4-3جدول 

سد و -برداري/ نگهداري/ رفتارسنجی مسایل و مشکالت بهرهردیف
پاسخوابستهتاسیسات

توضیحات مبناي پاسخ ارائه شده
برداربهره نظر 

کارشناسی
گزارش گزارش مقدماتی

مصوب و بازدید میدانی
بردارمشکل در سازمان بهره1
برداري در شرایط عاديي بهرههادستورالعملمشکل در 2
)...برداري در شرایط خاص (زلزله، سیل،ي بهرههادستورالعملمشکل در 3
ي مخابراتی و ارتباطیهاسیستممشکل در 4
ي رفتارسنجی و ابزار دقیقهاسیستممشکل در 5
مشکل در سامانه تخلیه کننده تحتانی6
مشکل در سامانه آبگیري7
مشکل در سامانه تخلیه سیالب8
هاي نامتعارف در تاج وجود نشست9
انتقال سرریزوجود ترك در دیواره، جام یا سازه کانال10
ارف در بدنه هاي نامتعوجود نشست11
دست سدهاي خاکیوجود نشت کدر در پایین12
دستمتمرکز در پایینمشاهدة زه13
ي جانبی در تاجهاحرکتمشاهدة 14
کفایت ارتفاع آزاد اولیه15
وضعیت تجهیزات رفتارنگاري16
ر کف مخزنمشاهدة حفره د17
هاي دسترسیدهی راهسالمت و سرویس18
وجود نخاله و لجن در مسیر تندآب19
وجود نشت از جداره تونل آبگیر یا از ناحیه انسداد20
ترك یا آسیب در حوضچه آرامش و استغراق21
نهمشکل در مانور تجهیزات شیرخا22
) Surge Tankمشکل در تجهیزات فشارشکن (23
دفع زباله در باالدست مخزن و مشکالت ایجاد شده ناشی از آن24
هاي دامپروري و مشکالت ایجاد شده ناشی از آنفعالیت25
محیطی و مشکالت ایجاد شده ناشی از آنمسایل زیست26
تغییر مکان، رانش و زمین لغزش در مخزن 27
مشکالت کیفیت آب مخزن 28
مشکل در آبگیر نیروگاه و مجاري وابسته29
مشکل در تجهیزات نیروگاهی 30
وابستهتاسیساتمشکل در پست برق و 31

ها، شیرها، الت ناشی از رنگ آمیزي (دریچهنیاز به سندبالست و مشک32
. ها و آشغالگیرها)استاپالگ

هامشکل در پمپ33
ها و شیرهاي نیرو محرکه دریچههاسیستممشکل در 34
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: ايمنطقهنام طرح و نام شرکت آب 
یازهاي درج شده در فرم: کننده امتتاییدنام و سمت نام و سمت تکمیل کننده فرم: 

مشکالت جاري طرح-4- 3جدول ادامه 

سد و -برداري/ نگهداري/ رفتارسنجی مسایل و مشکالت بهرهردیف
پاسخوابستهتاسیسات

توضیحات مبناي پاسخ ارائه شده
برداربهره نظر 

کارشناسی
گزارش گزارش مقدماتی

مصوب و بازدید میدانی
هاي آببندستیکمشکل در ال35
مشکل در تجهیزات هیدرومکانیکال و برقی36
)...مشکل در سیستم روشنایی (سد، گالري، محوطه و 37
هامشکل در باطري38
گیري جریان آبمشکل در ادوات اندازه39
)...سرریز، گالري و مشکالت مربوط به بتن و ترمیم بتن (40
علف چینی و تخلیه اجسام شناور41
دست مخزنمشکالت مربوط به عدم ساماندهی رودخانه در باالدست و پایین42
هاي مختلف طرحبندي در موقعیتمشکالت مربوط به گابیون43
هاي سقفیمشکالت مربوط به جرثقیل44
مشکالت مربوط به سیستم اطفاي حریق45
هاي اداري در طرحمشکالت مربوط به ساختمان46
مشکالت ریپ رپ47
تکمیل اجزاي طرح48

:)4-3(گویی به جدول شماره راهنماي پاسخ
نگر وجود مشکل جدي)(بیا5(صفر) (بیانگر نبود مشکل) تا 0

هاي پیشنهادي بـه انتهـاي جـدول اضـافه و بـا همـان منطـق،        عنوان ردیفتوانند بهمی)4-3(تذکر: مشکالت درج نشده در جدول شماره 
. امتیازدهی شوند

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

. برداري از طرح درخواست خواهد شدالزم به یادآوري است مدارك و مستندات مربوط به هر پاسخ متعاقبا از معاونت بهره
برداري از طرح:  نام و امضاي مدیر بهره

. ب درخواست ارائه خواهد شدبوده، مدارك و اطالعات مثبته در این سازمان موجود و حستاییدمفاد فرم فوق مورد 

بردار:  نام و امضاي باالترین مقام اجرایی دستگاه بهره
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بندياولویتند رایفانجامروال- 3-5

به شرح زیر خالصه نمود: توانمیرا بندياولویتند رایف
سازمانی،دروناتجلسگردهمایی،همایش،(برگزاري مرتبطهايارگانواداراتبهدوبارهمهندسیمعرفی-1

در این معرفی، مفاهیم . و هر روش دیگر که مفاهیم مهندسی دوباره به درستی منتقل گردد)نگارينامه
ور نمودن طرح به هاي آزاد در جهت بهرهي سدسازي و نیز وجود پتانسیلهاطرحور بودن وري، بهرهبهره

مهندسی «فراخوان عمومی با عنوان اسري با سرهمایشتوانمیدر صورت نیاز . مخاطبین منتقل خواهد شد
نامه این روش مخاطبین با مفاهیم بنیادین و شیوهنمود تا برگزار»هاي سدسازيوري در طرحدوباره و بهره

. آشنا شوند
ور بودن/ سازمانی، در خصوص بهرهي درونهابررسیانجام رايبردار بهاي بهرهاز هریک از ارگاندرخواست-2

د با تدوین گزارشی کوتاه از: توانمیاین کار . با در نظر گرفتن مفاهیم مهندسی دوبارهنبودن طرح
. که منجر به احداث سد شدنیازهایی-2-1
. موجودنیازهاي-2-1

زیر را مدنظر قرار خواهد داد: هايبردار محور، گروه بهرههابررسیدر این . انجام پذیرد
طرحمحدودهدرجدیدنیازهاي
طرحيهیا منابع بال استفاده در محدودطرحاولیهاهدافتامینانمیز
طرحمطالعاتیيهاکاستی
طرحجاريمشکالتومسایل
- بردار درخواست انجام مهندسی دوباره را به وزارت نیرووري مناسب، گروه بهرهصورت مشاهده عدم بهرهدر-3

وري نیز باید ارائه شده باشد؛ دالیلی که دم بهرهدر این درخواست دالیل ع. نمایدستاد 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 بهره4تا 1هايارائه شده در روش منتخب (مجموعه جدولنامهپرسشارسال-4

. بررسی وضعیت طرح، توسط ستاد مرتبط در وزارت نیرورايب
پوششمنظوربهمذکورنامهپرسشبهبندهایینمودناضافهاحیاناوبرداربهرهگروهتوسطجداولتکمیل-5

استطرحآنبهمنحصرکهخاص،احتمالیمشکالتخصوصدر. وريبهرهدراثرگذاريهاگزینهکلیهدادن
هنگام تکمیل در. خواهد نمودنظراظهاربرداريبهرهگروه ،شودمیتلقیمناسبريوبهرهرايبمانعیو

. ، الزم است مرجع هرپاسخ، ذکر گرددنامهپرسشنمودن 
. تکمیل شده به ستاد مرتبط در وزارت نیرونامهپرسشارسال- 6
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طرح (که از ي نیازمند مهندسی دوباره و اضافه نمودن اطالعات هر هاطرحبانک اطالعات تشکیل-7
این بانک اطالعات در محل ستاد مرتبط در وزارت نیرو . ) در این بانک اطالعاتآیدمیدست ها بهنامهپرسش

. تشکیل خواهد شد
ي موجود در هاسیاستبرداران و نیز درنظر گرفتن به مراجع پاسخ بهره1اوزانتخصیصوهاسیاستتدوین-8

این مرحله از کار با تشکیل جلسات . ر وزارت نیروي خاص در محل ستاد مرتبط دهاطرحخصوص 
. سازمانی در محل وزارت نیرو انجام پذیر استدرون

ي نیازمند مهندسی دوباره هاطرحاطالعاتبانکداشتندردستباهاطرحسایربامقایسهدرطرحبنديرتبه-9
(فاز گردآوري اطالعات، . ني راهبردي کالهاسیاستگرفتندرنظرنیزوهاطرحامتیازهايمحاسبهبا 

د با استفاده از یک نرم افزار در محیط وب، به سهولت و سرعت به توانمیبندياولویتپردازش داده ها، و 
. انجام شود)تربیشمراتب 

ي جاري انجام هاسیاستاند، انتخاب نهایی بر اساس یی که امتیازهاي مساوي اخذ نمودههاطرحدرخصوص-10
حاصل جمع امتیازهاي -باالترظاهريوريبهره(شاخص باالترامتیازبايهاطرحتخاباندر. خواهد شد

از شاخص مشکالت جاري طرح توانمی) نامهپرسش2و 1شماره هايکسب شده توسط هر طرح در جدول
. استفاده نمود

. هر طرحبرداريبهرهي نیازمند مهندسی دوباره به اداره هاطرحرتبه اعالم-11
یی که اولویت باالتري کسب هاطرحایجاد تغییرات بزرگ و قابل توجه در طرح یا رايبخدماتشرحتهیه-12

با ، شودمیین مرحله مطالعات مهندسی دوباره و مرحله پایانی آن محسوب ترمهماین مرحله، که . اندنموده
رشناسان مرتبط با پروژه تشکیل جلسات متعدد (با حضور نمایندگانی از طرح) و اعمال نظرات کارشناسی کا

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

مستقیم در تدوین شرح خدمات تاثیربایداکتورهایی که بهبودها را دارند الزم و ضروري خواهد بود؛ ف
(شاخص مشکالت جاري نامهپرسش4و 3شماره هايجدول. فرد هر طرح سدسازي داشته باشندمنحصربه

. مفید خواهند بوداستخراج این فاکتورها رايطرح) ب

شود و با اعمال رشناسی، گزارش مقدماتی/داخلی، گزارش فنی مصوب، تبیین میهاي نظر کابراي امتیازدهی، مبناي امتیازهاي داده شده به یکی از صورت-1
هـاي موجـود در خصـوص    یابد. سیاستتري اختصاص میتري داشته باشند، وزن بزرگشود؛ به اطالعاتی که مبناي مناسبدهی میضریبی، این امتیازها وزن

ل خواهد شد.هاي خاص با اعمال ضریب اهمیت راهبردي، در هرطرح اعماطرح
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شرح خدمات انجام که ت استاکیدالزم به . هرطرحرايانجام شرح خدمات تصویب شده برايبارجاع کار -13
رايبهاطرحبندياولویتنامهشیوه2در پیوست شماره (هر طرح منحصر به فرد استرايمهندسی دوباره ب

. ، به تفصیل ارائه شده است)انجام مهندسی دوباره

بنديجمع-3-6

رسد: نظر میگزارش، جلب توجه به موارد زیر الزم بهمفادتوجه به با
يهـا سیاسـت اصـالح یـا جدیـد بـرداري بهـره يهـا طـرح ارائـه لـزوم دوباره،مهندسیدرتعریف،بهتوجهبا

در این راستا، نیل به هدف یا اهداف جدید نیازمند صرف هزینه و انرژي است کـه  . گرددمطرح می،برداريبهره
. نمایدمینزدیکتربیشوري با بهرهیطرح را به سمت طرح

آیـد وجـود بـه دوبـاره مهندسـی مفهومازمشترکیدركاستالزمدوباره،ندسیمهانجامشناسیروشارائهبراي .
ایـن  يمجموعـه گرفـت؛ قـرار بررسـی ومطالعـه مـورد دوبـاره، مهندسـی ازايپیشینهوفنیادبیاتمنظور،بدین

کـه  دشـو مـی متعـددي یافـت   هـاي نمونـه مذکور، هاي بخشدر. ارائه شده استهاي اول و دومبخشدرهابررسی
گـاه بـازنگري   . نگارندگان، مهندسی دوباره نامیـده شـده اسـت   يهخدمات مهندسی ارائه شده به طرحی، بنابه سلیق

مبانی زمان طراحی، گاه رفع مشکالت موجود در طـرح، و گـاه اصـالح فرضـیات عملکـردي مـورد انتظـار از طـرح،         
بخشـی عالجت مهندسی مشخصی مانند بازنگري، بعضا نیز دیده شده که به خدما. مهندسی دوباره نامیده شده است

مانع از نگرش واحـد بـه موضـوع    سالیق،درپراکندگییا مهندسی ارزش، مهندسی دوباره اطالق شده است که این 
.  خواهد بود؛ لذا، اختالف میان مهندسی دوباره و سایر خدمات مهندسی باید مورد توجه قرار گیرد

صـورت يهـا بررسـی . شـد احسـاس دوبارهمهندسیازمانعوجامعتعریفیائهاربهنیازتر،دقیقبررسیرايب
تعریفـی جـامع و مـانع از    عنوانبهبه شرح زیر تعریفارائهبهمنجرطرح،ایندرشدهانجاممطالعاتوگرفته

مهندسی دوباره (تعریف مصوب) شده است: 
و طراحی مبتنی بر این بازاندیشی، برداريرهبهي مهندسی ساخته شده و دردست هاطرحبازاندیشی بنیادین «
وري طرح، با کنترل مجـدد ایمنـی،   ی و بهرهرایخصوص از دیدگاه کامنظور دستیابی به بهبودهاي اساسی، بهبه

هـا، کیفیـت،   ي جدید یا تغییـر در اهـداف، هزینـه   هاسیاستهایی مانند براساس معیارهاي به هنگام در زمینه
دستاوردها به خصوص در ارتباط رايپذیري اجریسک، و با توجه به مالحظات امکانخدمات، سرعت، ایمنی و

. »ايبا اجزاي سازه
تـوان میمهندسیخدماتسایرازاستفادهبایااستدوبارهمهندسیانجامنیازمندطرحکهاینصیتشخرايب

با استفاده از این روند نما، . شده استهارائ)1-3(شمارهشکلدرنماییروندنمودارنمود،اعمالرااصالحاتی
ي انجـام  هـا گـام ین تـر مهـم ایـن مرحلـه از   . یی که نیاز به مهندسی دوباره دارند مشخص خواهند شـد هاطرح

تکمیل اطالعات پایه و رفع مشکالت عملکردي از جملـه مـواردي اسـت کـه     . باشدمیهاطرحمهندسی دوباره 



20/02/9565دوبارهمهندسیانجامبرايهاطرحبندياولویتفرایندومعیارها-سومفصل

توسـط طرحیاستممکنطیرایشدر. گیردقرارمدنظربایددوبارهدسی مهنانجامروندقبل از ورود طرح به 
آن رفـع طـرح، درجـدي مشـکالت وجودعلیرغمکهشودمعرفیدوبارهمهندسیيهابررسیرايبآنمتولی

ـ    ودر چنین حالتی . نباشددوبارهمهندسیموضوعمشکالت،  رايدرصورت در اولویت قـرار گـرفتن آن طـرح ب
ي مهندسـی  هـا بررسـی به رفع آن نواقص، در حین یا پس از تغییـرات برگرفتـه از   بایدوباره، انجام مهندسی د

. دوباره در شرح خدمات کلی مطالعات، جدا توجه شود
بایـد نهایتدر. گرفتقراربررسیموردبندياولویتوانتخابمختلفيهاروشنوشتار،اینسوم از بخشدر

درکه،و اعمال برخی اصالحات در آنبولینمنطقدرجمع آثار و روش دهی سادهي وزنهاروشگفت تلفیق 
بهتـرین روش  عنـوان بـه شـده اسـت   گـذاري نام»اصالح شدهمرجعییگوپاسخجدول «روشروپیشنوشتار

روش مـذکور کـه روش   . شـد برگزیـده دوباره،مهندسیانجامرايبسدسازييهاطرحبندياولویتانتخاب و 
و کـاربردي رویکـردي  بـودن، مختصـر کـه در عـین   اسـت اينامهپرسشرايدایده شده است، منتخب نیز نام

برداريبهرهو موانع مسایلیی در خصوص هاپرسشآوري اطالعات غیرضروري، دور از جمعبینانه دارد و بهواقع
نجام مهندسـی دوبـاره   ارايبهاطرحبندياولویتهاآنبهییگوپاسخبایی که هاپرسشسازد؛ بهینه مطرح می

.  شودمیمیسر 
ی که در سـتاد  های، با در دست داشتن جدولهاطرحو حاکمیتی در انتخاب راهبرديکالننظراتاعمالرايب

مربوط به هریک از معیارهـاي مبنـاي انتخـاب،    وزن، شودمیمرتبط به مهندسی دوباره در وزارت نیرو تدوین 
فرض، وزن تمام موارد با هم یکسـان و برابـر بـا واحـد     ب، در حالت پیشدر روش منتخ. قابل تغییر خواهد بود

. آوري آن اطالعات (مبناي پاسخ ارائه شده) با یکدیگر متفاوت باشداست؛ مگر زمانی که مبناي جمع
اسـت،  تـر بـیش تامینو اهداف قابل تربیشنشده تامیناهداف رايبه طرحی که داتربیشامتیاز تخصیصبا

بـا پتانسـیل ایـن . گیرندمیقرارباالتريهاياولویتدر،یی که پتانسیل بهبودهاي بزرگ را دارندهاحطرعمال 
. خواهد شدتعیینتعیین اولویت طرح) رايظاهري (بوريبهرهشاخص

باید گفت ایجاد بهبودهاي برداريبهرهي ساخته شده و در دست هاطرحدستیابی به بهبودهاي بزرگ در رايب ،
ایجـاد  رايبنیز اشاره شد که ترپیش. ، مربوط به مرحله تعریف شرح خدمات مهندسی دوباره خواهد بودبزرگ

و ایـن  اسـت بهبودهاي بزرگ، توجه به فاکتورهایی که توانـایی ایجـاد ایـن بهبودهـا را دارنـد الزم و ضـروري       
فاکتورهـایی  . زي داشته باشندسدساهر طرح فردمنحصربهخدماتشرحتدویندرمستقیمتاثیربایدفاکتورها

و نیز استفاده از »طرحجاريمشکالتسطحتعیین«که توانایی ایجاد بهبودهاي بزرگ را دارند توسط شاخص 
. شوندمیشخصنوشتار، مهمین )4-3(و )3-3(شماره هايهاي ارائه شده در جدولپاسخ

این . فرد استهرطرح منحصر بهرايدوباره بانجام مهندسی رايتدوین شده بخدماتشرحدر نظر داشت باید
سدسازي پروژههررايبها،پروژهخاصطرایشنیزومناسبوريبهرهعدمدلیلگرفتندرنظرباشرح خدمات 

.  شودمیتعیین 
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 جـاري  وري و مشـکالت  هاي اطالعـات بهـره  دستورالعمل تکمیل فرم«به ترتیب 2و 1هاي شمارهپیوستدر
و 5، 4، 3هايپیوست. ارائه شده است» انجام مهندسی دوبارهرايبهاطرحبندياولویتنامههشیو«و »هاطرح

چنـد شاخصـه،   گیـري تصـمیم ي هـا روشکلیـات ،گیـري تصـمیم مختلـف يهـا روششناختبهترتیب به6
ـ بنـدي اولویترايبهاطرحاطالعاتگردآوريفهرستگانو تصمیممتغیرهايبنديبازهيهاروش انجـام  يراب

یی هاروش) مربوط به 6و 5هاي ها (مجموعه پیوستبرخی از این پیوست. شده استپرداختهدوبارهمهندسی
به واژگان تخصصـی کـه مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم در ایـن       7در پیوست شماره . باشدمیغیر از روش منتخب 

.استفاده شده، پرداخته شده استهاآننشریه از 
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به لحاظ نیاز/عدم نیاز به مهندسی دوبارههاطرحشناختنمايروند-1-3شکل

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

اي آوري اطالعات شناسنامهجمع
ها براي انجام مهندسی دوباره و طرح

تکمیل بانک اطالعات یکارچه از 
هاي سدسازي و برقابیطرح

هايبندي به کالسها و طبقهشناسایی اولیه طرح
ملی- 
محلی- 
ايمنطقه- 

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 هستندبهره

هاي زیر:بندي مشکالت به گروهطبقه
سازه بدنه سد- 
پی- 
گاه)ناحین (تکیهج- 
هاي مشرف به مخزنشیروانی- 
کیفیت آب مخزن- 
هاي مرتبط اعم از تندآب و مجراي انتقالسرریز و سامانه- 
کننده، آبگیرها، شیرخانه و کلیه تجهیزات وابسته تخلیه- 
تجهیزات برقابی و توربین، ژنراتور و تجهیزات وابسته- 
پنستاك و آبگیر نیروگاه- 
اسی کف مخزنشنزمین- 
آورد رسوب- 
قادر به حکه طرطوريها (بهتغییرات و نیازها و حقابه- 

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

راق و آرامش)استغ

آیا مشکالت موجود مانع از 
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؟

ا سازي مطالعات بهنگامبه
توجه به اهداف جدید انجام 

شده است؟

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

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

دامات اصالحیآیا انجام اق
تواند نظیر تزریق، تعمیر، تعویض و ... می

برداري مشکل را برطرف نماید تا به بهره
مطلوب یا تامین

نیازهاي جدید رسید؟

انجام مهندسی دوباره

مهندسی دوبارهفرایندشروع 

رفع مشکالت و انجام اقدامات 
بخشی و بازسازياصالحی، عالج

پایانپایان

نیستاقدامی نیاز 

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

پایاناقدامی نیاز نیست

بله

خیر

بله

خیر

بله

بله

بله

بله

خیر

بله

خیر

خیر

خیر



1پیوست 4
هاي اطالعات دستورالعمل تکمیل فرم

هاوري و مشکالت جاري طرحبهره
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1پیوست 
-

هاوري و مشکالت جاري طرحهاي اطالعات بهرهدستورالعمل تکمیل فرم

وبارهآشنایی با مهندسی د-1-1. پ

تعریف مصوب مهندسی دوباره

هابررسیمتمایز 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 هاي مهندسی ساخته شده و دردست بهرهشی بنیادین طرحبازاندی«
خصوص از دیدگاه منظور دستیابی به بهبودهاي اساسی، بهمبتنی بر این بازاندیشی، به

وري طرح، با کنترل مجدد ایمنی، براساس معیارهاي به هنگام در کارآیی و بهره
ها، کیفیت، خدمات، ر اهداف، هزینههاي جدید یا تغییر دهایی مانند سیاستزمینه

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

و وجود پتانسیل ارتقاي آنوريارزیابی بهره

توجه!

ها (تکمیـل جـدول   طرحوري و مشکالت جاري هاي اطالعات بهرهستورالعمل تکمیل فرمد-3-1. پ
))1-1. شماره (پ

طرح)محدودهدرجدید(نیازهاي)1-1. شماره (پدستورالعمل تکمیل جدول-1-3-1. پ

دامه آورده شرح زیر ضروري است (جدول مذکور در ا)، 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  هاسالفرض کنید در

ي تمام یا بخشی از نیـاز  گوپاسخد توانمیصورت منطقی، منابع آب موجود شده باشد)؛ بهتربیشاراضی توسعه 

عمالاست، ترمین بیشاتر و اهداف قابل تبیشيهمنابع بال استفادداراي طرحی که 
براي انجام مهندسی دوباره، ، لذاداردراتربزرگبهبودهايتانسیلی است که پطرح

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

ـ  (بهره نیـاز ایجـاد شـده    تـامین رايبردار) طرح، با بررسی منابع موجود و درنظر گرفتن حجم آب مورد نیـاز ب
20نشان دهد کـه تنهـا حـدود    هابررسیحال اگر . کندباشد را بیان میتامینکه قابل جدید، درصدي از نیاز

یی که در ذیـل هـر جـدول ارائـه شـده      گوپاسخباشد، با توجه به راهنماي تامیندرصد از نیازهاي جدید قابل 
ر منابع موجود خواهد گرفت؛ اگ1است، این ردیف از جدول (ستون پاسخ از ردیف نظیر نیاز کشاورزي) امتیاز 

ستون پاسخ در نظر گرفته خواهد شد رايب2درصد از نیاز جدید ایجاد شده باشد، امتیاز 40تا 20ي گوپاسخ
درصد 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 شدرايب5امتیاز 

نمایـد؛ اگـر   را شناسـایی مـی  تامینچه روشی درصد نیازهاي قابل بردار، به نکته قابل توجه این است که بهره
سـتون  بـردار باشـد،   کارشناسی شخص بهرهتنها بر اساس اطالعات شخصی و دانشتامینشناسایی نیاز قابل 

مسـتند بـه   اگر ایـن شناسـایی   . ) خواهد خوردxدر ردیف مربوطه عالمت ضربدر (» نظر کارشناسی«مربوط به 
) خواهد خورد و xعالمت ضربدر (،»گزارش مقدماتی«سازمانی) باشد، ستون مربوط به (درون1گزارش داخلی

ي ذیربط در ستاد وزارت نیرو تصویب شده شی مصوب باشد و در کمیتهشناسایی، مستند به گزارکهدرصورتی
صورت الکترونیکی و ها بهفرمکهدرصورتیقرار خواهد گرفت (»گزارش مصوب«باشد، عالمت ضربدر در ستون 

؛ به عبـارت دیگـر   شودمیاستفاده 1، به جاي عالمت ضربدر از عدد شوندمیتکمیل Excelافزار در محیط نرم
نیازهـاي جدیـد   تـامین رو، شناسـایی درصـد   در مثـال پـیش  . تایپ خواهـد شـد)  1سلول مورد نظر، عدد در 

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

اي توسـط مرجـع خـارجی (مـثال     برداري و توسط کارشناسان مربوطه تهیه شده باشد و مصوبهمنظور از گزارش داخلی، گزارشی است که توسط اداره بهره-1
ار (مثال سـتاد مـرتبط در وزارت   بردستاد مرتبط در وزارت نیرو) نداشته باشد. مقصود از گزارش مصوب نیز گزارشی است که توسط مرجعی باالتر از گروه بهره

نیرو) مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده است.
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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

پاسخوجود نیازهاي جدید در محدوده طرحردیف
ضریب اهمیت شدهمبناي پاسخ ارائه 

توضیحاتراهبردي** نظر 
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
*نیاز جدیدي در زمینه حمل و نقل در محدوده طرح هست؟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
نیاز جدیدي در زمینه تغذیه مصنوعی در محدوده طرح هست؟8
نیاز جدیدي در زمینه محیط زیست در محدوده طرح هست؟*9
نیاز جدیدي در زمینه آبزي پروري در محدوده طرح هست؟*10
. آنینتاموجود سایر نیازها در محدوده طرح و بیان میزان قابلیت 11

گویی:راهنماي پاسخ
0. نیازي نیست/ نیازي تعریف نشده است

1. استتامیندرصد آن قابل 20نیازي هست که حدود 
2. استتامیندرصد آن قابل 40تا 20نیازي هست که بین 
3. استتامیندرصد آن قابل 60تا 40نیازي هست که بین 
4. استتامیندرصد آن قابل 80تا 60نیازي هست که بین 
5. استتامیندرصد 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
هاي مهندسی دوباره، ضریب اهمیت راهبردي براي هریـک  هاي کالن ملی در بررسیآوردن امکان اعمال سیاست** به منظور فراهم 

. از نیازها، توسط وزارت نیرو تعیین خواهد شد
. ي از طرح درخواست خواهد شدبرداربهرهاز معاونت ستندات مربوط به هر پاسخ متعاقباالزم به یادآوري است مدارك و م

ي از طرح:  برداربهرهنام و امضاي مدیر 

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

:  برداربهرهنام و امضاي باالترین مقام اجرایی دستگاه 
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)1-1. گویی به جدول شماره (پروال پاسخ-1-1. شکل پ

گویی: راهنماي پاسخ
0نیازي نیست

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

آن قابل تامین است. این درصد20حدود هاي صورت گرفته و با توجه به بررسیبله وجود دارد
برداري ط کارشناسان گروه بهره(گزارش مقدماتی که توسسازمانی گزارش درونها مستند به بررسی

باشد.از طرح تهیه شده است) می

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

باشد.برداري از طرح تهیه شده است) میبهره

بردار، با اعمال هاي بهرههاي مهندسی دوباره از گروهآوري فرمدر 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 

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

وجود نیازهاي جدید در محدوده طرح

1

پاسخ

نظر کارشناسی        گزارش مقدماتی        گزارش مصوب

مبناي پاسخ ارائه شده

X



هاي سدسازيطرحریق انجام مهندسی دوبارهوري از طراهنماي بهبود بهره7420/02/95

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

شرح زیر ضروري است (جدول مذکور در ادامه آورده ، توجه به مواردي به)2-1. (پبراي تکمیل نمودن جدول شماره 
. است)شده 

 صـورت بخشـی از نیازهـا کـه     نشود، در اینتامینآخرین اهداف مصوب طرح فرض کنید در طرحی، بخشی از
آخـرین اهـداف   درصـد از  90مثـال اگـر   عنوانبه. بندي طرح قرار خواهد گرفتشده است مبناي طبقهتامین

ود)، کارشناس تنظیم کننـده  نشتامیندرصد از اهداف اولیه 10شود (تامینکشاورزيزمینهدرمصوب طرح 
یی ارائه شده، ذیل ستون گوپاسخدر ردیف نخست از این جدول، با توجه به راهنماي )2-1. (پجدول شماره 

شـود،  تـامین آخرین اهـداف مصـوب طـرح    ازدرصد80تا 60اگر . (یک) را مرقوم خواهد نمود1پاسخ، عدد 
، 3شود، امتیاز تامیندرصد از اهداف اولیه 60تا 40گر صورت اخواهد شد و به همین2امتیاز ردیف نخست، 

تامیناین اهدافدرصد 20از ترکم، و 4شده باشد، امتیاز تامینآخرین اهداف مصوب طرح درصد 40تا 20
اهـداف  در تکمیل این فرم باید توجه داشت که اگـر در طرحـی، تمـامی    . خواهد شد5شده باشد امتیاز طرح 

. شده باشد، امتیاز طرح از نظر این شاخص، صفر خواهد بودامینتمصوب اخیر طرح 
 اهداف اولیه را شناسایی تامین، روشی که کارشناس تنظیم کننده فرم، درصد )1-1. (پهمانند جدول شماره

اگر این شناسایی تنها بر اسـاس اطالعـات شخصـی و دانـش کارشناسـی      . و تعیین نموده است، باید ذکر شود
. ) خواهـد خـورد  xدر ردیف مربوطه عالمت ضربدر (»نظر کارشناسی«دار باشد، ستون مربوط به برشخص بهره

، »گـزارش مقـدماتی  «سازمانی) باشـد، سـتون مربـوط بـه     (درون1اگر این شناسایی مستند به گزارش داخلی
ي ذیربط تهدر کمیباشد و که شناسایی، مستند به گزارشی مصوب ) خواهد خورد و درصورتیxعالمت ضربدر (

در مثال . قرار خواهد گرفت» گزارش مصوب«در ستاد وزارت نیرو تصویب شده باشد، عالمت ضربدر در ستون 
کـه درصـورتی . باشـد می(گزارش مقدماتی) اهداف اولیه بر پایه گزارش داخلی تامینرو، شناسایی درصد پیش
1، بـه جـاي عالمـت ضـربدر از عـدد      شوندمیتکمیلExcelافزار صورت الکترونیکی و در محیط نرمها بهفرم

(درج)را تایـپ  1؛ به عبارت دیگر کارشناس تنظیم کننده فـرم، در سـلول مـورد نظـر، عـدد      شودمیاستفاده 
در . درنظر گرفته خواهـد شـد  )2-1. (پهاي جدول شماره ها و ستونروال مذکور در تمام ردیف. خواهد نمود

. مراجعه شود)2-1. (پورت مصور، به شکل شماره صخصوص تکمیل نمودن این جدول به

اي توسـط مرجـع خـارجی (مـثال     برداري و توسط کارشناسان مربوطه تهیه شده باشد و مصوبهمنظور از گزارش داخلی، گزارشی است که توسط اداره بهره-1
بردار (مثال سـتاد مـرتبط در وزارت   زارش مصوب نیز گزارشی است که توسط مرجعی باالتر از گروه بهرهستاد مرتبط در وزارت نیرو) نداشته باشد. مقصود از گ

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 طرحتامینمیزان -2- 1. پجدول 

پاسخاهداف اولیه طرحتامینردیف
ضریب همبناي پاسخ ارائه شد

اهمیت 
راهبردي**

توضیحات نظر 
کارشناسی

گزارش 
مقدماتی

گزارش 
مصوب

شوند؟میتامینآخرین اهداف مصوب در زمینه کشاورزي تا چه حد 1
*شوند؟میتامینآخرین اهداف مصوب در زمینه گردشگري تا چه حد 2
شوند؟میتامینی تا چه حد آخرین اهداف مصوب در زمینه برقاب3
*شوند؟میتامینآخرین اهداف مصوب در زمینه حمل و نقل تا چه حد 4
شوند؟میتامینآخرین اهداف مصوب در زمینه شرب تا چه حد 5
شوند؟میتامینآخرین اهداف مصوب در زمینه صنعت تا چه حد 6
شوند؟میتامینآخرین اهداف مصوب در زمینه کنترل سیالب تا چه حد 7
شوند؟میتامینآخرین اهداف مصوب در زمینه تغذیه مصنوعی تا چه حد 8
آخرین اهداف مصوب در زمینه محیط زیست در محدوده طرح هست؟*9
شود؟ *میتامیني پروري تا چه حد آخرین اهداف مصوب در زمینه آبز10
شود؟میتامینآخرین اهداف مصوب در زمینه سایر نیازهاي طرح تا چه حد 11

گویی:راهنماي پاسخ
0. شود / هدفی در این زمینه تعریف نشده استمیتامینتمام اهداف 

1. شودمیتامیندرصد از اهداف 80بیش از 
2. شودمیتامیندرصد از اهداف 80تا60
3. شودمیتامیندرصد از اهداف 60تا40
4. شودمیتامیندرصد از اهداف 40تا 20
5. شودمیتامیندرصد از اهداف 20تر از کم

. درصد تحقق، با میزان استفاده از منابع آب، الزم است* در این موارد، یافتن روش مناسبی براي مربوط نمودن 
. برداري از طرح درخواست خواهد شدالزم به یادآوري است مدارك و مستندات مربوط به هر پاسخ متعاقبا از معاونت بهره

برداري از طرح:  نام و امضاي مدیر بهره

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

بردار:  نام و امضاي باالترین مقام اجرایی دستگاه بهره
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)2-1. (پیی به جدول شماره گوپاسخروال - 2-1. پشکل 

از اهداف اولیه درصد90حدود هاي صورت گرفته با توجه به بررسی
اعداد ارائه شده ها و نیز شود. این بررسیدر زمینه کشاورزي تامین می

(گزارش مقدماتی که توسط سازمانی گزارش درونمستند به 
باشد.برداري از طرح تهیه شده است) میکارشناسان گروه بهره

بردار، با اعمال هاي بهرههاي مهندسی دوباره از گروهآوري فرمدر نهایت با جمع
باره (توسط هاي کالن ملی براي انتخاب طرح براي انجام مهندسی دوسیاست

محاسبه خواهد شد.»مین اهداف اولیهات«وزارت نیرو)، امتیاز طرح در خصوص 

شوند؟میتامینحدچهتاکشاورزيزمینهدرطرحاولیهمثال: اهداف

طرحاولیهاهدافتامین

1

پاسخ

نظر کارشناسی        گزارش مقدماتی        گزارش مصوب

مبناي پاسخ ارائه شده

X

(صفر)شود.                             تمام اهداف تامین می
1شود.                    درصد از اهداف تامین می80بیش از 

2شود.                      درصد از اهداف تامین می80تا 60
3شود.                      درصد از اهداف تامین می60تا 40
4شود.                      صد از اهداف تامین میدر40تا 20
5شود.            درصد از اهداف تامین می20تر از یا کم20
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مطالعاتی)يهاکاستی()3-1. (پشمارهدستورالعمل تکمیل جدول-3-3-1. پ

شرح زیر ضروري است (جدول مذکور در ادامه آورده ، توجه به مواردي به)3-1. (پتکمیل نمودن جدول شماره رايب
. شده است)
شده باشـد و انجامنامنظمنوبتچند، پس از اتمام دوره ساخت، رفتارنگاريمطالعاتاي،فرض کنید در پروژه

بـه روز  آب آن طـرح،  لعات هیدرولوژي و نیـز مطالعـات منـابع   ت و سه سال پس از آن، مطاپس از اتمام ساخ
5و 5، 3هاي یکم، دوم و سوم به ترتیب مقـادیر  در این صورت در ستون پاسخ نظیر ردیف. رسانی نشده باشد

مطالعات ذکـر  از یکسال از انجام یکی ازترکمپس از اتمام ساخت سازه سد، حال فرض کنید. درج خواهد شد
گذشته باشد، در این صورت در ستون پاسخ از ردیف نظیر، عـدد صـفر وارد   ،)3-1. (پشده در جدول شماره 

، گـذرد میاز دو سال ترکماي بیش از یک سال و از مطالعهپس از پایان ساخت، به همین صورت اگر . شودمی
ترتیب اگر بیش از دوسال از انجام مطالعات گذشته طریق مشابه، به ، نظیر سلول مربوطه خواهد شد؛ به1عدد 

شـده انجـام کارشناسـی قضـاوت صورتبهمورديوناقصصورتبهاست، شدهانجامنامنظمنوبتباشد، چند
نشده باشد، در ستون پاسخ به ترتیب ارقام انجامپس از اتمام بازه زمانی احداث، سالسهباشد و در نهایت در

. شدمرقوم خواهد5تا 2
اگـر توضـیحات تکمیلـی وجـود داشـته باشـد، در سـتون        )3-1. (پهاي جدول شـماره  هریک از ردیفرايب ،

هاي اضـافی  ت اضافه، از برگهادر صورت نیاز به توضیحتوضیحات و نظیر هر یک از مطالعات، درج خواهد شد (
تایپ اکسل افزارنرمدرتون مربوطه ساین توضیحات در در نسخه الکترونیکی،. ها ضمیمه شونداستفاده و برگه

هـر توضـیح نیـز    مرجع و دلیـل  و توضیحات کامال مختصر و معطوف به موضوع باشنددرصورت امکان . )شوند
. مراجعه شود)3-1. (پصورت مصور، به شکل شماره در خصوص تکمیل نمودن این جدول به. ارائه شود
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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 

هاي مطالعاتیکاستی- 3- 1. جدول پ
بردارتوضیحات بهرهپاسخهاي مطالعاتیکاستیردیف

به هنگام بودن مطالعات رفتارنگاري و بهبود تجهیزات رفتارنگاري1
به هنگام بودن مطالعات هیدرولوژي2
به هنگام بودن مطالعات مدیریت منابع آب3
به هنگام بودن مطالعات کشاورزي4
ي اقتصاديهابررسیبه هنگام بودن 5
به هنگام بودن مطالعات اجتماعی6
ي مهندسی ارزشهابررسیوجود نتایج 7
به هنگام بودن مطالعات زیست محیطی8
ن کنترل پایداري سدبه هنگام بود9
خیزيبه هنگام بودن مطالعات لرزه10
ي ریاضیهامدلبرداري و یا ي بهرههادستورالعملبه هنگام بودن 11
به هنگام بودن هیدروگرافی مخزن12
به هنگام بودن مطالعات میکروژئودزي13
به هنگام بودن مطالعات کیفی مخزن14
ه هنگام بودن مطالعات مربوط به مرمت، بازسازي و نگهداري از تجهیزات*ب15
ي هیدرومکانیکی و برقیهاسیستمبه هنگام بودن مطالعات تهیه طرح بهبود 16
بخشیعالجي هاطرحبه هنگام بودن مطالعات 17
مطالعاتبه هنگام بودن سایر18

. شودهاي مربوط به بازرسی دوره تجهیزات، مشخص میا استناد به چک لیست* لزوم انجام این مطالعات، ب
گویی:راهنماي پاسخ

0. گذردتر از یکسال از انجام آن میپس از اتمام دوره ساخت سازه سد، کم
1. گذردپس از اتمام دوره ساخت سازه سد، بیش از یک سال از انجام آن می

2. گذرده سد، بیش از دو سال از انجام آن میپس از اتمام دوره ساخت ساز
3. پس از اتمام دوره ساخت سازه سد، چند نوبت نامنظم انجام شده است

4. صورت قضاوت کارشناسی انجام شده استپس از اتمام دوره ساخت سازه سد، بصورت ناقص و موردي به
5. شده استپس از گذشت سه سال از اتمام دوره ساخت سازه سد، انجام ن

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

برداري از طرح:  نام و امضاي مدیر بهره

. ئه خواهد شدمفاد فرم فوق مورد تایید بوده، مدارك و اطالعات مثبته در این سازمان موجود و حسب درخواست ارا

بردار:  نام و امضاي باالترین مقام اجرایی دستگاه بهره
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)3-1. گویی به جدول شماره (پپاسخروال -3-1. پشکل 

)طرحجاريمشکالت()4-1. (پشمارهدستورالعمل تکمیل جدول-4-3-1.پ

شرح زیر ضروري است (جدول مذکور در ادامه آورده وجه به مواردي به، ت)4-1. (پتکمیل نمودن جدول شماره رايب
. شده است)
اي کـه بـا درنظـر گـرفتن     دقیق طرحی مشکلی وجود دارد به گونهابزارورفتارسنجیهايفرض کنید در سیستم

هـاي خـود   یابیدرصد از ادوات مذکور وجود دارد؛ در این صورت متصدي با ارز60برداري از تمهیداتی امکان بهره
(بیانگر وجود مشکل جـدي)،  5دهد که مشکل موجود جدي نیست و از صفر (بیانگر نبود مشکل) تا تشخیص می

اگر این شناسایی و توصیف عددي، تنها بر اساس اطالعـات شخصـی و   . گزیندرا براي توصیف مشکل برمی3رقم 
) xدر ردیف مربوطه عالمت ضـربدر ( » ارشناسینظر ک«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 رفتارنگاريبهمثال: 

هاي مطالعاتیکاستی

3

پاسخ

0گذرد.سال از انجام آن میتر از یکپس از اتمام دوره ساخت سازه سد، کم
1گذرد.سال از انجام آن میپس از اتمام دوره ساخت سازه سد، بیش از یک

2گذرد.پس از اتمام دوره ساخت سازه سد، بیش از دو سال از انجام آن می
3انجام شده است.پس از اتمام دوره ساخت سازه سد، چند نوبت نامنظم 

4صورت قضاوت کارشناسی انجام شده است.پس از اتمام دوره ساخت سازه سد، به صورت ناقص و موردي به
5پس از گذشت سه سال از اتمام دوره ساخت سازه سد، انجام نشده است.
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سـازمانی، وجـود گزارشـی مختصـر در شـرح      (درون1اگر این شناسایی مستند به گـزارش داخلـی  . خواهد خورد
کـه  ) خواهـد خـورد و درصـورتی   x، عالمـت ضـربدر (  »گزارش مقـدماتی «مشکل موجود) باشد، ستون مربوط به 

ي ذیربط در ستاد وزارت نیرو تصویب شده باشـد، عالمـت   در کمیتهشناسایی، مستند به گزارشی مصوب باشد و
اهـداف اولیـه بـر    تـامین رو، شناسایی درصد در مثال پیش. قرار خواهد گرفت» گزارش مصوب«ضربدر در ستون 

صـورت  هـا بـه  که فـرم (درصورتی. بردار بوده است، لذا ستون مربوطه ضربدر خواهد خوردپایه نظر کارشناس بهره
شـود؛ بـه   اسـتفاده مـی  1شوند، به جاي عالمت ضربدر از عدد تکمیل میExcelافزار رونیکی و در محیط نرمالکت

به عنوان مثالی دیگر فرض کنید مشـکلی در سـازمان   . تایپ خواهد شد)1عبارت دیگر در سلول مورد نظر، عدد 
)، بـراي  ...افزاري، تعداد نیروي متخصـص و  اي که امکانات موجود (سخت افزاري، نرمگونهبردار وجود دارد بهبهره

در ایـن صـورت کارشـناس تنظـیم     . نیازها کفایت ندارد و این سازمان قادر به انجام وظایف محوله نیسـت تامین
آن را بـه 5بـردار، مشـکالت جـدي وجـود دارد و امتیـاز      دارد که در سازمان بهـره اعالم می4کننده فرم شماره 

بـرداري بهـره هـاي گفت که در صورتیکه در طرحی، دستورالعملتوانوان مثالی دیگر میبه عن. دهداختصاص می
را بـراي ایـن   5صورت کارشناس تنظیم کننده فرم رقم عادي یا شرایط خاص تهیه نشده باشد؛ در اینشرایطدر

سرریز، در طرحـی  انتقالکانالسازهیاجامتواند مشاهده ترك در دیواره،مثالی می. دو مشکل انتخاب خواهد کرد
برداري از سازه مذکور وجود داشته باشد ولی بیم آن برود که در آینـده نزدیـک، و در   طوریکه امکان بهرهباشد؛ به

، وجود داشته باشد، کارشـناس تنظـیم   تربیشتر و خسارات صورت عدم اصالح مشکل، امکان بروز خطرات بزرگ
توان گفت اگـر دفـع  عنوان آخرین مثال میدر نهایت، به. ر خواهد گرفترا براي سطر مذکور در نظ4کننده، رقم 

برداري مطلوب گردد و آن به حدي نباشد که مانع از بهرهازناشیشدهایجادمشکالتومخزنباالدستدرزباله
لی و یـا  ) مشکالتی وجود دارد اما هنوز اهـا ...زیست و کیفیت آب مخزن و از طرفی از نظر برخی مسایل (محیط

رود که در آینده نیز اعتراضی وجود داشته باشد، کارشـناس تنظـیم   اند و بیم آن نمیبرداران اعتراضی نداشتهبهره
.  را به ردیف مربوطه، نظیر خواهد نمود1کننده فرم امتیاز 

 هـاي طـرح بیـان و   سعی بر این بوده است 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   

با اضافه نمودن آن مشکل به انتهاي جدول و امتیاز دهی به آن (به روش مندرج) به توانمیاشاره نشده است 
.  ارزیابی طرح از نظر مشکالت جاري پرداخت

ع خـارجی (مـثال  ط مرجـ اي توسـ برداري و توسط کارشناسان مربوطه تهیه شده باشد و مصوبهمنظور از گزارش داخلی، گزارشی است که توسط اداره بهره-1
سـتاد مـرتبط در وزارت   بردار (مثالباالتر از گروه بهرهستاد مرتبط در وزارت نیرو) نداشته باشد. مقصود از گزارش مصوب نیز گزارشی است که توسط مرجعی 

نیرو) مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده است.
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ی مشکالت احتمالی موجـود  ي ارهامثالطور که از نهماین عامـل در  تـر مهـم ائه شده مشخص است، بیان کم
انجام مهندسی دوبـاره اسـت؛ الزم بـه    رايهاي انتخاب طرح باز مجموعه فرم)4-1. (پتکمیل جدول شماره 

هاي مصـوب و بـا بحـث و تبـادل نظـر میـان اعضـاي گـروه         یادآوري است که در این جدول، با وجود گزارش
. به نتایج بهتري دست یافتتوانمیر بردابهره

مراجعه شود)4-1. (پصورت مصور، به شکل شماره در خصوص تکمیل نمودن این جدول به .
اي: نام طرح و نام شرکت آب منطقه

شده در فرم: ام و سمت تایید کننده امتیازهاي درجننام و سمت تکمیل کننده فرم: 

مشکالت جاري طرح-4- 1. جدول پ

تاسیساتسد و -برداري/ نگهداري/ رفتارسنجی مسایل و مشکالت بهرهردیف
پاسخوابسته

توضیحات مبناي پاسخ ارائه شده
برداربهره نظر 

کارشناسی
گزارش گزارش مقدماتی

مصوب و بازدید میدانی
اربردمشکل در سازمان بهره1
برداري در شرایط عاديي بهرههادستورالعملمشکل در 2
)...برداري در شرایط خاص (زلزله، سیل،ي بهرههادستورالعملمشکل در 3
هاي مخابراتی و ارتباطیمشکل در سیستم4
هاي رفتارسنجی و ابزار دقیقمشکل در سیستم5
مشکل در سامانه تخلیه کننده تحتانی6
مشکل در سامانه آبگیري7
مشکل در سامانه تخلیه سیالب8
هاي نامتعارف در تاج وجود نشست9
انتقال سرریزوجود ترك در دیواره، جام یا سازه کانال10
تعارف در بدنه هاي ناموجود نشست11
سدهاي خاکیدستپایینوجود نشت کدر در 12
دستپایینمتمرکز در زهيمشاهده13
ي جانبی در تاجهاحرکتيمشاهده14
کفایت ارتفاع آزاد اولیه15
وضعیت تجهیزات رفتارنگاري16
حفره در کف مخزنيمشاهده17
هاي دسترسیدهی راهسالمت و سرویس18
وجود نخاله و لجن در مسیر تندآب19
وجود نشت از جداره تونل آبگیر یا از ناحیه انسداد20
ترك یا آسیب در حوضچه آرامش و استغراق21
ات شیرخانهمشکل در مانور تجهیز22
)Surge Tankمشکل در تجهیزات فشارشکن (23
دفع زباله در باالدست مخزن و مشکالت ایجاد شده ناشی از آن24
هاي دامپروري و مشکالت ایجاد شده ناشی از آنفعالیت25
مسایل زیست محیطی و مشکالت ایجاد شده ناشی از آن26
تغییر مکان، رانش و زمین لغزش در مخزن 27
مشکالت کیفیت آب مخزن 28
مشکل در آبگیر نیروگاه و مجاري وابسته29
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مشکالت جاري طرح-4-1. جدول پادامه 

تاسیساتسد و -برداري/ نگهداري/ رفتارسنجی مسایل و مشکالت بهرهردیف
پاسخوابسته

توضیحات مبناي پاسخ ارائه شده
برداربهره نظر 

کارشناسی
گزارش گزارش مقدماتی

مصوب و بازدید میدانی
مشکل در تجهیزات نیروگاهی 30
وابستهتاسیساتمشکل در پست برق و 31

ها ها، شیرها، استاپالگریچهنیاز به سندبالست و مشکالت ناشی از رنگ آمیزي (د32
. و آشغالگیرها)

هامشکل در پمپ33
ها و شیرهاهاي نیرو محرکه دریچهمشکل در سیستم34
هاي آببندمشکل در الستیک35
مشکل در تجهیزات هیدرومکانیکال و برقی36
)...یی (سد، گالري، محوطه ومشکل در سیستم روشنا37
هاباطريمشکل در 38
مشکل در ادوات اندازه گیري جریان آب39
)...مشکالت مربوط به بتن و ترمیم بتن (سرریز، گالري و 40
علف چینی و تخلیه اجسام شناور41
مخزندستپایینماندهی رودخانه در باالدست و مشکالت مربوط به عدم سا42
ي مختلف طرحهاموقعیتمشکالت مربوط به گابیون بندي در 43
ي سقفیهاجرثقیلمشکالت مربوط به 44
حریقيمشکالت مربوط به سیستم اطفا45
ي اداري در طرحهاساختمانمشکالت مربوط به 46
مشکالت ریپ رپ47
تکمیل اجزاي طرح48

:)4-1. به جدول شماره (پگوییراهنماي پاسخ
(بیانگر وجود مشکل جدي)5(صفر) (بیانگر نبود مشکل) تا 0

هادي به انتهاي جـدول اضـافه و بـا همـان منطـق،      هاي پیشنعنوان ردیفتوانند به) می4-1. تذکر: مشکالت درج نشده در جدول شماره (پ
. امتیازدهی شوند

ها اشاره نشده استبیان مشکالتی که احیانا در جدول فوق به آن
49
50
51
…

. برداري از طرح درخواست خواهد شدعاونت بهرهاز مستندات مربوط به هر پاسخ متعاقباالزم به یادآوري است مدارك و م
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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)4-1. (پیی به جدول شماره گوپاسخروال -4-1. پشکل 

از تجهیزات و درصد60حدود هاي صورت گرفته با توجه به بررسیبله، 
رفتارسنجی و کنترل پایداري، با درنظر گرفتن تمهیداتی، ادوات مربوط به 

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

خپاس

نظر کارشناسی        گزارش مقدماتی        گزارش مصوب

مبناي پاسخ ارائه شده

X

امتیازدهی: 
جديمشکلوجودبیانگر5تامشکلنبودصفر: بیانگر

بله                                                                خیر

) به آن اشاره نشده باشد؟4- 5آیا مشکلی وجود دارد که در جدول (پ.

اضافه نمودن مشکل به جدول مذکور 
الذکرو امتیازدهی به روش فوق

اتمام فرآیند





2پیوست 5
ها براي بندي طرحنامه اولویتشیوه

انجام مهندسی دوباره
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2پیوست 
-

ها براي انجام مهندسی دوبارهبندي طرحنامه اولویتشیوه

راي انجام مهندسی دوبارهها ببندي طرحنامه اولویتتبیین شیوه-1-2. پ

هاي نیازهاي جدیـد،  ها در زمینهبردار و تشکیل بانک اطالعات طرحهاي بهرهبندي از گروههاي اولویتآوري فرمپس از جمع
بندي خواهد رسـید (در خصـوص نحـوه    هاي مطالعاتی و مشکالت جاري طرح، نوبت به اولویتاهداف اولیه، کاستیتامینمیزان 

، بـراي ارائـه بـه    »هاوري و مشکالت جاري طرحهاي اطالعات بهرهدستورالعمل تکمیل فرم«ا، گزارشی تحت عنوان هتکمیل فرم
هـاي  ها از نظـر اهمیـت و ایمنـی و انتخـاب طـرح     بندي طرحدر این راستا به منظور طبقه. بردار، تهیه شده است)هاي بهرهگروه

بـرداري از  هاي استاندارد وزارت نیرو، که توسـط دفتـر بهـره   طبقه، از جدولسدسازي براي انجام مهندسی دوباره به تفکیک هر
وري و براي سـهولت دسترسـی بـه جـداول تعیـین شـاخص بهـره       . شود، استفاده خواهد شدکار برده میآب بهتامینتاسیسات 

آورده شـده  » هـا ري طـرح وري و مشکالت جاهاي اطالعات بهرهدستورالعمل تکمیل فرم«مشکالت جاري طرح، که در گزارش 
. ارائه خواهند شد))4- 2. ) تا (پ1- 2. هاي شماره (پاست، در این گزارش نیز جداول مذکور (جدول

هاي ي مهندسی دوباره، براي هر یک از ردیفهابررسیهاي کالن ملی در به منظور فراهم آوردن امکان اعمال سیاست
تامینآوري اطالعات مربوط به میزان د در محدوده طرح و جدول جمعآوري اطالعات مربوط به نیازهاي جدیجدول جمع

هـایی کـه در   که بـا اعمـال آن، طـرح   شودمیاهداف اولیه، ضریبی (ضریب اهمیت راهبردي) در ستاد وزارت نیرو تعیین 
تر از دیدگاه راهبردهـاي  اي با اولویت باالنشده یا نیاز جدیدي وجود داشته باشد که در زمینهتامینها نیاز حوزه تاثیر آن

توان موارد زیر را درنظر گرفت (موارد ذکر شـده در جـدول زیـر    مثال می. نمایدي کسب میتربیشکالن قرار گیرد، امتیاز 
هـاي مختلـف از نظـر    (مقـاطع مختلـف زمـانی و موقعیـت    پایلوت است و در مقاطع مختلـف  بندي در طرحجهت اولویت

): شوده هنگام میبي کالن،هاسیاستوزارت نیرو و بر اساسستادتوسطجغرافیایی و سیاسی) 
1: راهبردياهمیتضریبنیازهاي کشاورزي-1
3: راهبردياهمیتضریبگردشگرينیازهاي-2
4: راهبردياهمیتضریببرقابینیازهاي-3
1: راهبردياهمیتضریبنقلوحمل-4
5: راهبردياهمیتضریبشرب-5
4: راهبردياهمیتضریبتصنع-6
2: راهبردياهمیتضریبسیالبکنترل -7
4ضریب اهمیت راهبردي: تغذیه مصنوعی-8
1: راهبردياهمیتضریبمواردسایر-9

، در ایـن  شـود میهاي کالن تعیین براي درك بهتر ضریب اهمیت راهبردي، که توسط وزارت نیرو و بر اساس سیاست
))، سـتون  2-2. و پ1-2. هاي شـماره (پ ها (جدولوري طرحآوري اطالعات بهرهمربوط به جمعيهاگزارش، در جدول

ها، از مقادیر ضریب اهمیـت  برداري از طرحگروه بهرهشودمی، 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 شماره (پراهبردي اطالع نداشته باشند و جدول
. به ایشان مـنعکس شـود  است) »ضریب اهمیت راهبردي«ستون (که فاقد »هاطرحوري و مشکالت جاري اطالعات بهره

بنـدي سـدها (جـدول    ) و جدول طبقه5-2. بندي سدها از نظر ایمنی و پایداري (جدول شماره پجدول معیارهاي طبقه
. 1ادامه آورده شده است) نیز در 6-2. شماره پ

بـردار،  ) توسط گروه بهره2-2. ) و (پ1-2. هاي شماره (پبا دردست داشتن امتیازهاي اختصاص داده شده به جدول
در ادامه با محاسبه مجموع امتیازهـاي  . امتیازها براي هریک از جداول مذکور به تفکیک، محاسبه خواهد شد2جمع وزنی

وري ظـاهري تعیـین شـده و در هرگـروه از     )، شـاخص بهـره  2-2. ) و (پ1-2. ماره (پهاي شوزنی کسب شده از جدول
. وري ظاهري است، انتخاب خواهد شدین شاخص بهرهتربیش)، طرحی که داراي S4تا S1هاي هاي سدسازي (گروهطرح

هـاي شـماره  رح (جـدول اهـداف اولیـه در محـدوده طـ    تامینآوري اطالعات مربوط به نیازهاي جدید و میزان درکنار جمع
شـود  هاي مطالعاتی طرح 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 طرح)) این اطالعات در اولویت4- 2. ) و (پ3- 2. هاي (پ(جدول
هـاي مهندسـی دوبـاره کمـک     پذیري بررسـی گیرند، توجه به این اطالعات، هم در زمینه امکانرار میهایی که در اولویت قطرح

شـود،  کننده است، هم در زمینه تدوین شرح خدمات مطالعات مهندسی دوباره، که براي هر طرح بـه صـورت خـاص تهیـه مـی     
توان به اطالعات سودمندي در خصـوص مشـکالت   میهاافزون بر این موارد، از پردازش اطالعات این جدول. راهگشا خواهد بود

هـاي شـماره  توان گفـت بـا دردسـت داشـتن اطالعـات کسـب شـده از جـدول        صورت کلی میبه. هاي کشور دست یافتطرح
وري موجود و برطرف نمودن آن مربوط به مهندسی دوبـاره اسـت یـا    توان تحقیق نمود که عدم بهره)، می4- 2. ) و (پ3- 2. (پ
.  باشد، مورد نیاز می...رسانی مطالعات پایه و روزبخشی، بهایر خدمات مهندسی، نظیر عالجکه ساین

)، براي هر طرح امتیازي 4-2. ) و (پ3-2. هاي شماره (پهاي ارائه شده به جدولاز پاسخ5داروزن4گیريبا میانگین
طـور خالصـه   بنـدي، بـه  سـه اولویـت  در خصـوص پرو . شود که معرف شاخص مشکالت جاري همان طرح استکسب می

. ) مراجعه نمود1-2. توان به روندنماي ارائه شده در شکل شماره (پمی

بنـدي سـدهاي   سیسات تامین آب وزارت نیرو گرفته شده و این جدول هم اکنون مبناي طبقـه برداري از تا) 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 ارائـه شـده کـه شـامل اوزان     منظور از جمع وزنی، مجموع حاصل-2
باشد. ریب اهمیت راهبردي میاست) و ض

وري ظـاهري محاسـبه   شـاخص بهـره  با ضریب اهمیت راهبـردي، تعـدیل و  تامین نشده،اولیه تامین نشده و یا اهداف جدید امتیازهاي مربوط به نیازهاي-3
.شودمی

گیري دخالت داده نخواهند شد. کنند در میانگینمقادیري که امتیاز صفر کسب می-4
)) در 4-2براي هرپاسخ (هر ردیف از جدول شـماره (پ. 3تا 1توان اوزان )، می4-2هاي جدول شماره (پ.ظر گرفتن مبناي پاسخ ارائه شده به ردیفبا درن-5

نظر گرفت. 
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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: 

نیازهاي جدید در محدوده طرح-1-2. جدول پ

پاسخود نیازهاي جدید در محدوده طرحوجردیف
ضریب اهمیت مبناي پاسخ ارائه شده

توضیحاتراهبردي** نظر 
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
*نیاز جدیدي در زمینه حمل و نقل در محدوده طرح هست؟4
نیاز جدیدي در زمینه شرب در محدوده طرح هست؟5
نیاز جدیدي در زمینه صنعت در محدوده طرح هست؟6
ر زمینه کنترل سیالب در محدوده طرح هست؟نیاز جدیدي د7
نیاز جدیدي در زمینه تغذیه مصنوعی در محدوده طرح هست؟8
نیاز جدیدي در زمینه محیط زیست در محدوده طرح هست؟*9
نیاز جدیدي در زمینه آبزي پروري در محدوده طرح هست؟*10
. آنتامینود سایر نیازها در محدوده طرح و بیان میزان قابلیت وج11

گویی:راهنماي پاسخ
0. نیازي نیست/ نیازي تعریف نشده است

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

. ستفاده از منابع آب، الزم است* در این موارد، یافتن روش مناسبی براي مربوط نمودن درصد تحقق، با میزان ا
** به منظور فراهم آوردن امکان اعمال سیاست هاي کالن ملی در بررسی هاي مهندسی دوباره، ضریب اهمیت راهبردي براي هریک 

. از نیازها، توسط وزارت نیرو تعیین خواهد شد
. برداري از طرح درخواست خواهد شدعاونت بهرهالزم به یادآوري است مدارك و مستندات مربوط به هر پاسخ متعاقبا از م

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:  بهرهنام و امضاي باالترین مقام اجرایی دستگاه 

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: نام و سمت تکمیل کننده فرم: 

آخرین اهداف مصوب طرحتامینمیزان -2-2. پجدول 

پاسخاهداف اولیه طرحتامینردیف
ضریب مبناي پاسخ ارائه شده

اهمیت 
راهبردي**

توضیحات نظر 
کارشناسی

گزارش 
مقدماتی

گزارش 
مصوب

شوند؟میتامینآخرین اهداف مصوب در زمینه کشاورزي تا چه حد 1
*شوند؟میتامینگردشگري تا چه حد آخرین اهداف مصوب در زمینه 2
شوند؟میتامینآخرین اهداف مصوب در زمینه برقابی تا چه حد 3

تـامین آخرین اهداف مصـوب در زمینـه حمـل و نقـل تـا چـه حـد        4
*شوند؟می

شوند؟میتامینآخرین اهداف مصوب در زمینه شرب تا چه حد 5
شوند؟میتامینآخرین اهداف مصوب در زمینه صنعت تا چه حد 6
شوند؟میتامینآخرین اهداف مصوب در زمینه کنترل سیالب تا چه حد 7

تـامین آخرین اهداف مصوب در زمینه تغذیه مصـنوعی تـا چـه حـد     8
شوند؟می

ینه محیط زیست در محدوده طرح هست؟*آخرین اهداف مصوب در زم9

تـامین آخرین اهداف مصـوب در زمینـه آبـزي پـروري تـا چـه حـد        10
شود؟ *می

تـامین آخرین اهداف مصوب در زمینه سایر نیازهاي طرح تا چه حـد  11
شود؟می

گویی:راهنماي پاسخ
0. ود / هدفی در این زمینه تعریف نشده استشمیتامینتمام اهداف 

1. شودمیتامیندرصد از اهداف 80بیش از 
2. شودمیتامیندرصد از اهداف 80تا60
3. شودمیتامیندرصد از اهداف 60تا40
4. شودمیتامیندرصد از اهداف 40تا 20
5. شودمیتامیندرصد 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** به منظور فراهم آوردن امکان اعمال سیاست

. زارت نیرو تعیین خواهد شدنیازها، توسط و
. برداري از طرح درخواست خواهد شدالزم به یادآوري است مدارك و مستندات مربوط به هر پاسخ متعاقبا از معاونت بهره

برداري از طرح:  نام و امضاي مدیر بهره
. زمان موجود و حسب درخواست ارائه خواهد شدمفاد فرم فوق مورد تایید بوده، مدارك و اطالعات مثبته در این سا

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: میل کننده فرم: نام و سمت تک

هاي مطالعاتیکاستی-3-2. پجدول 
بردارتوضیحات بهرهپاسخهاي مطالعاتیکاستیردیف

به هنگام بودن مطالعات رفتارنگاري و بهبود تجهیزات رفتارنگاري1
به هنگام بودن مطالعات هیدرولوژي2
به هنگام بودن مطالعات مدیریت منابع آب3
به هنگام بودن مطالعات کشاورزي4
هاي اقتصاديبه هنگام بودن بررسی5
به هنگام بودن مطالعات اجتماعی6
هاي مهندسی ارزشوجود نتایج بررسی7
به هنگام بودن مطالعات زیست محیطی8
رل پایداري سدبه هنگام بودن کنت9
خیزيبه هنگام بودن مطالعات لرزه10
هاي ریاضیبرداري و یا مدلهاي بهرهبه هنگام بودن دستورالعمل11
به هنگام بودن هیدروگرافی مخزن12
به هنگام بودن مطالعات میکروژئودزي 13
به هنگام بودن مطالعات کیفی مخزن14
گام بودن مطالعات مربوط به مرمت، بازسازي و نگهداري از تجهیزات*به هن15
هاي هیدرومکانیکی و برقیبه هنگام بودن مطالعات تهیه طرح بهبود سیستم16
بخشیهاي عالجبه هنگام بودن مطالعات طرح17
به هنگام بودن سایرمطالعات18

. ناد به چک لیست هاي مربوط به بازرسی دوره تجهیزات، مشخص می شودلزوم انجام این مطالعات، با است*
گویی:راهنماي پاسخ

0. تر از یکسال از انجام آن میگذردپس از اتمام دوره ساخت سازه سد، کم
1. گذردپس از اتمام دوره ساخت سازه سد، بیش از یک سال از انجام آن می

2. گذردبیش از دو سال از انجام آن میپس از اتمام دوره ساخت سازه سد، 
3. پس از اتمام دوره ساخت سازه سد، چند نوبت نامنظم انجام شده است

4. صورت قضاوت کارشناسی انجام شده استپس از اتمام دوره ساخت سازه سد، بصورت ناقص و موردي به
5. تپس از گذشت سه سال از اتمام دوره ساخت سازه سد، انجام نشده اس

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

برداري از طرح:نام و امضاي مدیر بهره

. هد شدمفاد فرم فوق مورد تایید بوده، مدارك و اطالعات مثبته در این سازمان موجود و حسب درخواست ارائه خوا

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

تاسیساتسد و -برداري/ نگهداري/ رفتارسنجی مسایل و مشکالت بهرهردیف
پاسخوابسته

توضیحات مبناي پاسخ ارائه شده
برداربهره نظر 

کارشناسی
گزارش گزارش مقدماتی

مصوب و بازدید میدانی
بردارمشکل در سازمان بهره1
برداري در شرایط عاديي بهرههادستورالعملمشکل در 2
)...برداري در شرایط خاص (زلزله، سیل،ي بهرههادستورالعملمشکل در 3
هاي مخابراتی و ارتباطیمشکل در سیستم4
هاي رفتارسنجی و ابزار دقیقمشکل در سیستم5
مشکل در سامانه تخلیه کننده تحتانی6
مشکل در سامانه آبگیري7
مشکل در سامانه تخلیه سیالب8
هاي نامتعارف در تاج وجود نشست9
انتقال سرریزوجود ترك در دیواره، جام یا سازه کانال10
هاي نامتعارف در بدنه وجود نشست11
سدهاي خاکیدستپایینر وجود نشت کدر د12
دستپایینمتمرکز در زهيمشاهده13
ي جانبی در تاجهاحرکتيمشاهده14
کفایت ارتفاع آزاد اولیه15
وضعیت تجهیزات رفتارنگاري16
حفره در کف مخزنيمشاهده17
هاي دسترسیدهی راهیسسالمت و سرو18
وجود نخاله و لجن در مسیر تندآب19
وجود نشت از جداره تونل آبگیر یا از ناحیه انسداد20
ترك یا آسیب در حوضچه آرامش و استغراق21
مشکل در مانور تجهیزات شیرخانه22
) Surge Tankارشکن (مشکل در تجهیزات فش23
دفع زباله در باالدست مخزن و مشکالت ایجاد شده ناشی از آن24
هاي دامپروري و مشکالت ایجاد شده ناشی از آنفعالیت25
مسایل زیست محیطی و مشکالت ایجاد شده ناشی از آن26
ش در مخزن تغییر مکان، رانش و زمین لغز27
مشکالت کیفیت آب مخزن 28
مشکل در آبگیر نیروگاه و مجاري وابسته29
مشکل در تجهیزات نیروگاهی 30
وابستهتاسیساتمشکل در پست برق و 31

رها، نیاز به سندبالست و مشکالت ناشی از رنگ آمیزي (دریچه ها، شی32
. ها و آشغالگیرها)استاپالگ

هامشکل در پمپ33
ها و شیرهاهاي نیرو محرکه دریچهمشکل در سیستم34
هاي آببندمشکل در الستیک35
مشکل در تجهیزات هیدرومکانیکال و برقی36
)...ري، محوطه ومشکل در سیستم روشنایی (سد، گال37
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مشکالت جاري طرح-4- 2. جدول پادامه 

تاسیساتسد و -برداري/ نگهداري/ رفتارسنجی مسایل و مشکالت بهرهردیف
پاسخوابسته

توضیحات مبناي پاسخ ارائه شده
برداربهره نظر 

کارشناسی
گزارش گزارش مقدماتی

مصوب و بازدید میدانی
هاباطريشکل در م38
مشکل در ادوات اندازه گیري جریان آب39
)...مشکالت مربوط به بتن و ترمیم بتن (سرریز، گالري و 40
علف چینی و تخلیه اجسام شناور41
مخزندستپایینمشکالت مربوط به عدم ساماندهی رودخانه در باالدست و 42
ي مختلف طرحهاموقعیتمشکالت مربوط به گابیون بندي در 43
ي سقفیهاجرثقیلمشکالت مربوط به 44
حریقيمشکالت مربوط به سیستم اطفا45
ي اداري در طرحهاساختمانمشکالت مربوط به 46
مشکالت ریپ رپ47
کمیل اجزاي طرحت48

:)4-2. به جدول شماره (پگوییراهنماي پاسخ
(بیانگر وجود مشکل جدي)5(صفر) (بیانگر نبود مشکل) تا 0

هاي پیشنهادي به انتهاي جـدول اضـافه و بـا همـان منطـق،      عنوان ردیفتوانند به) می4-2. تذکر: مشکالت درج نشده در جدول شماره (پ
. تیازدهی شوندام

ها اشاره نشده استبیان مشکالتی که احیانا در جدول فوق به آن
49
50
51
…

. برداري از طرح درخواست خواهد شداز معاونت بهرهستندات مربوط به هر پاسخ متعاقباالزم به یادآوري است مدارك و م
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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1نظر ایمنی و پایداريسدها ازبنديطبقهمعیارهاي -5-2. پجدول 

نحوه محاسبه شاخص)sبندي (امتیاز شاخص طبقهشاخص
. امتیاز5/0م . م. م10ازاي هر م به. م. م100تر از سدهاي با حجم کم-25حجم کل مخزن سد

م . م. م10م هـر  . م. م100، براي حجـم تـا   500تا 100سدهاي با حجم -
1م حجـم مخـزن   . م. م40م هـر  . م. م100امتیاز، براي حجم بیش از 5/0

امتیاز
م هـر  . م. م100م، براي حجم تا . م. م500براي سدهاي با حجم بیش از -

م هـر  . م. م500م تـا  . م. م100امتیاز، براي حجم بـیش از  5/0م . م. م10
100م هـر  . م. م500امتیاز و براي حجم بیش از 1م حجم مخزن . م. م40

. امتیاز25یاز تا حداکثر امت1م . م. م
امتیاز100km،20تر از ها با فاصله کممراکز استان-20نزدیکی به مراکز جمعیتی

امتیاز100km ،10تر از جوامع شهري با فاصله کم-
امتیاز20KM ،5تر از جوامع روستایی با فاصله کم-

موارد فنی شامل:
بـا  بخشی مـرتبط  سابقه مساله ایمنی، عالج

ایمنی، مشکالت اجرایی، کفایت ابزاربنـدي  
شناسی، نشستسد، مساله زمین

20

قضاوت مهندسی-

عـدم اجـرا کامــل فرآینـد ایمنـی، عــدم     
تخصص و یا کفایت نیروي انسانی، عـدم  

...پذیري شرکت و مسوولیت

10
قضاوت مهندسی-

2سدهاي بتنی -5نوع سازه سد
5سدهاي خاکی -

امتیاز5برداري سال عمر بهره30دهاي باالي س-5قدمت سد
امتیاز5/1برداري هر ده سال بهره-

امتیاز10متر 100سدهاي خاکی باالي -10ارتفاع سد
امتیاز1متر ارتفاع، هر ده متر ارتفاع 100سدهاي خاکی زیر -
امتیاز10متر 150سدهاي بتنی باالي -
امتیاز1متر ارتفاع 15متر هر 150سدهاي بتنی زیر -

خیزي محل سد خیزي حوضه زلزلهسیل
اي بودن سدهازنجیره

10
قضاوت مهندسی-

بندي سدها از نظر ایمنیطبقه- 6-2. جدول پ
بنديطبقهامتیاز شاخص نام طبقه
S4(80 ≥Sخیلی مهم (

S3(60مهم ( ≤ S <80

S2(40≤ S <60متوسط (

S1(Sکم ( ≤ 40

ي کشور از نظـر ایمنـی و   بندي سدهابرداري از تأسیسات تأمین آب وزارت نیرو گرفته شده و این جدول هم اکنون مبناي طبقهجدول مذکور از دفتر بهره-1
باشد. پایداري می
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ها براي انجام مهندسی دوبارهبندي طرحروند 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.ه شمارهاي ولجد

رو) نوشتار پیش)6-2(پ.

دست آمده جمع مقادیر بهمحاسبه حاصل
)2-2(پ.و )1-2(پ.شماره هايولاز جد

دست آمده از جمع مقادیر به(در این نوشتار، حاصل
، شاخص )2-2(پ.و )1-2(پ.شماره هايجدول

شود). نامیده میظاهريوريبهره

وسط هاي تکمیل شده تآوري فرمجمع
هاي سدسازيبردار از طرحهاي بهرهگروه

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
شوند (یک عدد براي جدول 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 هايآمده در هر ردیف از جدول

یاز اختصاص داده شده توسط ضرب امتنیز 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، 

ي ورشاخص بهرهداراي
است، براي تري ظاهري بزرگ

انجام مهندسی دوباره انتخاب 
خواهد شد. 

هاي ارائه شده به دار از پاسخبا میانگین گیري وزن
، براي هر طرح )4- 2(پ.و )3-2(پ.شماره هايجدول

شود که معرف شاخص مشکالت جاري امتیازي کسب می
طرح است؛ توجه به شاخص مشکالت جاري طرح، هم در 

هاي مهندسی دوباره کمک پذیري بررسیامکانزمینه 
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 دوبارهبندي طرحطرح آزمایشی (پایلوت) اولویت-2-2. پ

ر براي بررسی مسایل و مشکالت محتمل در فرایند انتخاب طرح براي انجام مهندسـی دوبـاره، انجـام طـرح آزمایشـی د     
برداري از تاسیسـات  ها و توسط دفتر بهرهبدین منظور طی جلساتی با ناظران پروژه و تحت نظارت آن. دستور کار قرار گرفت

) و مشـکالت جـاري   2- 2. ) و (پ1- 2. هاي شماره (پوري (جدولهاي مربوط به شاخص بهرهآب وزارت نیرو، جدولتامین
. ارسـال گردیـد  مـرتبط هايارگانواداراتبهها به همراه روش تکمیل آن))4- 2. ) و (پ3- 2. هاي شماره (پطرح (جدول
وري و ، بانک اطالعات مربوط به بهـره 1هاي شرکت کننده در پایلوتهاي مذکور براي هریک از طرحآوري جدولپس از جمع

. ) و (پ5- 2. هـاي شـماره (پ  در نهایت با استفاده از جداول استاندارد وزارت نیرو (جـدول . مشکالت جاري طرح تدوین شد
در هـر  تـا ها شد طرحبنديآب وزارت نیرو اخذ شده است) اقدام به طبقهتامینبرداري از تاسیسات که از دفتر بهره–) 6- 2

الزم . باشـد وري ظاهري است، داراي اولویت باالتر براي انجام مهندسی دوباره ین شاخص بهرهتربیشطبقه، طرحی که داراي 
ري است چنانچه با دردست داشتن شاخص مشکالت جاري (اعداد کسب شده و توضیحات مربوطه)، مشـخص شـود   به یادآو

رسـد، آن  وري قابل قبول مـی ) به بهره...بخشی، ترمیم و بازسازي و که طرح با استفاده از سایر خدمات مهندسی (نظیر عالج
. خواهد شدوري اکتسابی، از فرایند انتخاب خارج طرح با هر شاخص بهره

بندي در اولین سناریو، وزن تمـامی ضـرایب   براي اولویت. نتایج انجام طرح آزمایشی (پایلوت) در ادامه ارائه شده است
هاي دوم تـا چهـارم بـه شـرح     ضرایب اهمیت راهبردي در سناریو. اهمیت راهبردي برابر با واحد در نظر گرفته شده است

.هستند)9-2. (پتا )7-2. (پشماره هايجدول
. ) نتـایج انجـام طـرح آزمایشـی، در سـناریوي اول، ارائـه شـده اسـت        11-2. ) و (پ10-2. هاي شماره (پدر جدول

سدهاي خیلی مهم، مهم، اهمیت متوسـط  در سناریوي مذکور، در سدهاي خاکی، از طبقهشودمیطور که مشاهده همان
تهم (استان زنجان)، آبشینه (استان همدان) و گیالرلو (استان هاي کرخه (استان خوزستان)،و اهمیت کم، به ترتیب طرح

هـاي کـوثر (اسـتان    در سدهاي بتنی از طبقات مهم، اهمیت متوسط و اهمیت کم به ترتیب طـرح . اردبیل) انتخاب شدند
ها سایر طرحکهگیلویه و بویراحمد)، اکباتان (استان همدان) و کریت (استان خراسان جنوبی) در اولویت باالتري نسبت به

.  قرار گرفتند
. ) آورده شده است17-2. ) تا (پ12-2. هاي شماره (پنتایج کسب شده از سایر سناریوها در جدول

طرح سدسازي از سراسر کشور در این طرح آزمایشی شرکت کردند. 1-31
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ب اهمیت راهبردي در سناریوي دومرایض-7-2. پجدول 
ضریب اهمیت راهبردي زمینه

1 کشاورزي
3 گردشگري
4 برقابی 
1 حمل و نقل
5 شرب
4 صنعت
2 نترل سیالبک
4 تغذیه مصنوعی

ب اهمیت راهبردي در سناریوي سومرایض-8-2. پجدول 
ضریب اهمیت راهبردي زمینه

5 کشاورزي
4 گردشگري
3 برقابی 
5 حمل و نقل
2 شرب
2 صنعت
1 کنترل سیالب
3 تغذیه مصنوعی

ب اهمیت راهبردي در سناریوي چهارمرایض-9-2. پجدول 
راهبرديضریب اهمیت زمینه
1 کشاورزي
2 گردشگري

3 برقابی

5 حمل و نقل

4 شرب

5 صنعت

3 کنترل سیالب

1 تغذیه مصنوعی
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در سناریوي اولاي، همگن و ناهمگن)انجام مهندسی دوباره (سدهاي خاکی و سنگریزهرايبهاطرحبندياولویت-10-2. جدول پ

شماره 
نام استاننام طرحردیف

مقادیر جمع
جدول اول و 

دوم

مجموع امتیازهاي نرمال شده 
(درصد امتیازها) براي 100به 

بندي سدهاطبقه
نوع سازه 

سد
درجه 

اهمیت طرح

S1خاکی1412/32لرستانتنگ هاله1

S1خاکی1798/31خراسان رضويسد فریمان2

S1خاکی1838/33بختیاريچهارمحالچغاخور3

S1خاکی3038/35سمناننسد دامغا4

S1خاکی3266/32جنوبیخراسانحاجی آباد5

S1خاکی3322/39اصفهانسد گلپایگان6

S1خاکی3350/30کرمانشاهشیان7

S1خاکی3498/33گلستان)2بوستان(گلستان8

S1خاکی3585/33کرمانشاهغربگیالن9

S1خاکی3838/31اردبیلگیالرلو10*

S2خاکی338/55خوزستانسدمسجدسلیمان11

S2خاکی427/41فارسایزدخواست12

S2خاکی692/41خراسان رضويسدشهید یعقوبی13

S2خاکی1294/56ایالمگردالن)ایالم(چم14

S2خاکی1358/50و بویراحمدکهگیلویهسدشاه قاسم15

S2خاکی1638/57اردبیلیامچی16

S2خاکی2988/43گلستانکوثر17

S2خاکی3238/46همدانآبشینه18*

S3خاکی2485/69فارسسد درودزن19

S3خاکی3008/63زنجانتهم20*

S4خاکی469/91تهرانسدالر21

S4خاکی1905/80خوزستانسدکرخه22*

م مهندسی دوباره* طرح با اولویت باالتر براي انجا

ها براي انجام مهندسی دوباره (سدهاي بتنی) در سناریوي اولبندي طرحاولویت-11-2. جدول پ

شماره 
نام استاننام طرحردیف

جمع مقادیر 
جدول اول و 

دوم

مجموع امتیازهاي نرمال شده 
(درصد امتیازها) براي 100به 

بندي سدهاطبقه

نوع سازه 
سد

درجه 
اهمیت طرح

S1بتنی1463/23خراسان جنوبیکریت1*

S2بتنی668/50خراسان رضويسد طرق2

S2بتنی1196/50مرکزيساوه (الغدیر)3

S2بتنی2796/45هرمزگانسد استقالل (میناب)4

S2بتنی3124/52همداناکباتان5*

S3بتنی285/71بوشهردلواري6

S3بتنی781/67تهرانسد امیرکبیر7

S3بتنی2023/71اصفهانرودسد زاینده8

S3بتنی2736/63وبویراحمدکهگیلویهسد کوثر9*

* طرح با اولویت باالتر براي انجام مهندسی دوباره
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در سناریوي دوماي، همگن و ناهمگن)انجام مهندسی دوباره (سدهاي خاکی و سنگریزهرايبهاطرحبندياولویت- 12-2. جدول پ

شماره 
نام استاننام طرحردیف

جمع مقادیر 
جدول اول و 

دوم

مجموع امتیازهاي نرمال شده 
(درصد امتیازها) براي 100به 

بندي سدهاطبقه
نوع سازه 

سد
درجه 

اهمیت طرح

S1خاکی3412/32لرستانتنگ هاله1

S1خاکی4798/31خراسان رضويسد فریمان2

S1خاکی5038/33بختیاريچهارمحالرچغاخو3

S1خاکی7798/33گلستان)2(گلستانبوستان4

S1خاکی7738/31اردبیلگیالرلو5

S1خاکی8966/32خراسان جنوبیحاجی آباد6

S1خاکی9322/39اصفهانسد گلپایگان7

S1خاکی10038/35سمنانسد دامغان8

S1خاکی10350/30کرمانشاهشیان9

S1خاکی11085/33کرمانشاهغربگیالن10*

S2خاکی427/41فارسایزد خواست11

S1خاکی838/55خوزستانسد مسجد سلیمان12

S1خاکی1892/41خراسان رضويسد شهید یعقوبی13

S1خاکی3158/50و بویراحمدکهگیلویه سد شاه قاسم14

S1خاکی4294/56ایالمگردالن)م(چمایال15

S1خاکی4538/57اردبیلیامچی16

S1خاکی9088/43گلستانکوثر17

S1خاکی9238/46همدانآبشینه18*

S3خاکی7185/69فارسسد درودزن19

S3خاکی9308/63زنجانتهم20*

S4خاکی2069/91تهرانسدالر21

S4خاکی5205/80خوزستانهسدکرخ22*

* طرح با اولویت باالتر براي انجام مهندسی دوباره

در سناریوي دوم)بتنیانجام مهندسی دوباره (سدهاي رايبهاطرحبندياولویت-13-2. جدول پ

شماره 
نام استاننام طرحردیف

جمع مقادیر 
جدول اول و 

دوم

مجموع امتیازهاي نرمال شده 
امتیازها) براي (درصد100به 

بندي سدهاطبقه

نوع سازه 
سد

درجه 
اهمیت طرح

S1بتنی3563/23خراسان جنوبیکریت1*

S2بتنی2268/50خراسان رضويسد طرق2

S2بتنی3096/50مرکزيساوه (الغدیر)3

S2بتنی6996/48هرمزگانسد استقالل (میناب)4

S2بتنی10124/52همداناکباتان5*

S3بتنی285/71بوشهردلواري6

S3بتنی3181/67تهرانسدامیرکبیر7

S3بتنی6523/71اصفهانسد زاینده رود8

S3بتنی9636/63وبویراحمدکهگیلویهسد کوثر9*

* طرح با اولویت باالتر براي انجام مهندسی دوباره
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اي، همگن و ناهمگن) در سناریوي سومانجام مهندسی دوباره (سدهاي خاکی و سنگریزهيرابهاطرحبندياولویت-14-2. جدول پ

شماره 
نام استاننام طرحردیف

جمع مقادیر 
جدول اول و 

دوم

مجموع امتیازهاي نرمال شده 
(درصد امتیازها) براي 100به 

بندي سدهاطبقه
نوع سازه 

سد
درجه 

اهمیت طرح

S1خاکی5498/31خراسان رضويسد فریمان1

S1خاکی6012/32لرستانتنگ هاله2

S1خاکی6538/33بختیاريچهارمحالچغاخور3

S1خاکی7298/33گلستان)2بوستان(گلستان4

S1خاکی9966/32جنوبیخراسانحاجی آباد5

S1خاکی10038/35سمنانسد دامغان6

S1یخاک10950/30کرمانشاهشیان7

S1خاکی11322/39اصفهانسد گلپایگان8

S1خاکی12085/33کرمانشاهغربگیالن9

S1خاکی16138/31اردبیلگیالرلو10*

S2خاکی538/55خوزستانسدمسجدسلیمان11

S2خاکی2027/41فارسایزدخواست12

S2خاکی2492/41خراسان رضويسدشهید یعقوبی13

S2خاکی3994/56ایالمگردالن)ایالم(چم14

S2خاکی4258/50و بویراحمدکهگیلویهسدشاه قاسم15

S2خاکی6038/57اردبیلیامچی16

S2خاکی8488/43گلستانکوثر17

S2خاکی11338/46همدانآبشینه18*

S3خاکی8685/69فارسسد درودزن19

S3خاکی10408/63زنجانتهم20*

S4خاکی869/91تهرانسدالر21

S4خاکی6705/80خوزستانسدکرخه22*

* طرح با اولویت باالتر براي انجام مهندسی دوباره

در سناریوي سوم)بتنیانجام مهندسی دوباره (سدهاي رايبهاطرحبندياولویت-15-2. پجدول 

شماره 
نام استاننام طرحردیف

مقادیر جمع 
جدول اول و 

دوم

مجموع امتیازهاي نرمال شده 
(درصد امتیازها) براي 100به 

بندي سدهاطبقه

نوع سازه 
سد

درجه 
اهمیت طرح

S1بتنی5163/23خراسان جنوبیکریت1*

S2بتنی1868/50خراسان رضويقرطسد2

S2بتنی4296/50مرکزيساوه (الغدیر)3

S2بتنی8896/45هرمزگانناب)سداستقالل (می4

S2بتنی10124/52همداناکباتان5*

S3بتنی1085/71بوشهردلواري6

S3بتنی1881/67تهرانسدامیرکبیر7

S3بتنی6323/71اصفهانسد زاینده رود8

S3بتنی8236/63وبویراحمدکهگیلویهسد کوثر9*

اي انجام مهندسی دوباره* طرح با اولویت باالتر بر
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در سناریوي چهارماي، همگن و ناهمگن)انجام مهندسی دوباره (سدهاي خاکی و سنگریزهرايبهاطرحبندياولویت-16-2. پجدول 

شماره 
نام استاننام طرحردیف

جمع 
مقادیر 

جدول اول 
و دوم

مجموع امتیازهاي نرمال شده 
(درصد امتیازها) براي 100به 

دي سدهابنطبقه
نوع سازه 

سد
درجه 
اهمیت 

طرح

S1خاکی2412/32لرستانتنگ هاله1

S1خاکی3298/31خراسان رضويسد فریمان2

S1خاکی4938/33بختیاريچهارمحالچغاخور3

S1خاکی6838/31اردبیلگیالرلو4

S1خاکی8166/32خراسان جنوبیحاجی آباد5

S1خاکی9038/35نانسمسد دامغان6

S1خاکی9298/33گلستان)2بوستان(گلستان7

S1خاکی9922/39اصفهانسد گلپایگان8

S1خاکی10250/30کرمانشاهشیان9

S1خاکی10585/33کرمانشاهغربگیالن10*

S2خاکی427/41فارسایزدخواست11

S2کیخا938/55خوزستانسدمسجدسلیمان12

S2خاکی1292/41خراسان رضويسدشهید یعقوبی13

S2خاکی2858/50و بویراحمدکهگیلویهسد شاه قاسم14

S2خاکی3394/56ایالمگردالن)ایالم(چم15

S2خاکی3438/57اردبیلیامچی16

S2خاکی7088/43گلستانکوثر17

S2خاکی9238/46همدانآبشینه18*

S3خاکی8385/69فارسسد درودزن19

S3خاکی9108/63زنجانتهم20*

S4خاکی1669/91تهرانسدالر21

S4خاکی7205/80خوزستانسدکرخه22*

* طرح با اولویت باالتر براي انجام مهندسی دوباره

در سناریوي چهارم)بتنیي انجام مهندسی دوباره (سدهارايبهاطرحبندياولویت-17-2. پجدول 

شماره 
نام استاننام طرحردیف

جمع مقادیر 
جدول اول و 

دوم

مجموع امتیازهاي نرمال شده 
(درصد امتیازها) براي 100به 

بندي سدهاطبقه

نوع سازه 
سد

درجه 
اهمیت طرح

S1بتنی2636/23خراسان جنوبیکریت1*

S2بتنی2068/50خراسان رضويسد طرق2

S2بتنی2496/50مرکزيساوه (الغدیر)3

S2بتنی5396/45هرمزگانسد استقالل (میناب)4

S2بتنی9824/52همداناکباتان5*

S3بتنی285/41بوشهردلواري6

S3بتنی2481/67تهرانسدامیرکبیر7

S3بتنی5423/71اصفهانسد زاینده رود8

S3بتنی8536/63وبویراحمدلویهکهگیسد کوثر9*
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* طرح با اولویت باالتر براي انجام مهندسی دوباره

هاي سدسازي به تفکیک طبقات مختلف (درجه اهمیـت طـرح) و   در نهایت با درنظر گرفتن جداول فوق، اولویت طرح
) با اعمال 2-2. ) و (پ1-2. (پهاي شماره وري (جمع مقادیر جدولدر هریک از سناریوها، با درنظر گرفتن شاخص بهره

. شودمی)، پیشنهاد 18-2. هاي راهبردي وزارت نیرو)، به شرح جدول (پسیاست
هـا،  بندي طـرح اي در اولویتالزم به تاکید است بنا به صالحدید وزارت نیرو و نیز درنظر گرفتن مسایل مالی و بودجه

طـرح  4طـرح سدسـازي (  8ه رقابت بپردازند و در نهایت به جاي توانند در یک گروه، و با هم بسدهاي بتنی و خاکی می
هـاي کـالن وزارت نیـرو،    که بنا به صالحدید و سیاسـت نکته دیگر این. طرح انتخاب گردد4طرح خاکی)، تنها 4بتنی و 

گروه انتخـاب  هایی که از این دوباشد و یا تعداد طرح» بسیار مهم«و » مهم«تواند صرفا از گروه سدهاي انتخاب طرح می
. باشد») کم«و » متوسط«گیرد)، بیش از دو گروه دیگر (گروه سدهاي با اهمیت (در اولویت قرار میشودمی

انتخاب طرح براي انجام مهندسی دوباره در سناریوهاي مختلف- 18-2. جدول پ

نام طرحاستان
شاخص 

وري بهره
ظاهري

گروه سند 
از نظر 
اهمیت

نوع سد (از 
نظر 

ي)اسازه

ضریب 
اهمیت 
راهبردي

سناریوزمینه

38S1گیالرلواردبیل

خاکی

سناریوي اولکشاورزي1
گردشگري32S21آبشینههمدان
برقابی30S31تهمزنجان

حمل و نقل19S41کرخهخوزستان
14S1کریتخراسان جنوبی

بتنی

شرب1
صنعت31S21اکباتانهمدان

کنترل سیالب27S31کوثریلویه و بویراحمدکهگ
---S41مصنوعیتغذیه

110S1غربگیالنکرمانشاه

خاکی

سناریوي دومکشاورزي1
گردشگري92S23آبشینههمدان
برقابی93S34تهمزنجان

حمل و نقل52S41کرخهخوزستان
35S1کریتخراسان جنوبی

بتنی

شرب5
صنعت101S24اکباتانهمدان

کنترل سیالب96S32کوثرکهگیلویه و بویراحمد
---S44مصنوعیتغذیه

161S1گیالرلواردبیل

خاکی

سناریوي کشاورزي5
سوم گردشگري113S24آبشینههمدان

برقابی93S33تهمزنجان
ل و نقلحم52S45کرخهخوزستان

18S1کریتخراسان جنوبی
بتنی

شرب2
صنعت101S22اکباتانهمدان
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کنترل سیالب82S31کوثرکهگیلویه و بویراحمد
---S43مصنوعیتغذیه

انتخاب طرح براي انجام مهندسی دوباره در سناریوهاي مختلف-18- 2ادامه جدول پ. 

نام طرحاستان
شاخص 

وري بهره
ظاهري

گروه سند 
از نظر 
اهمیت

نوع سد (از 
نظر 

اي)سازه

ضریب 
اهمیت 
راهبردي

سناریوزمینه

105S1غربگیالنکرمانشاه

خاکی

سناریوي کشاورزي1
چهارم گردشگري92S22آبشینههمدان

برقابی91S33تهمزنجان
حمل و نقل72S45کرخهخوزستان

35S1کریتخراسان جنوبی

بتنی

شرب4
صنعت101S25اکباتانهمدان

کنترل سیالب96S33کوثرکهگیلویه و بویراحمد
---S41مصنوعیتغذیه

ها ها در هر طبقه، ممکن است برخی از طرحهاي شرکت کننده در پایلوت و تنوع کم آنتوجه به تعداد محدود طرحبا
انتخاب شوند.در تمام سناریوها





3پیوست 6
هاي بررسی شده براي روشجزییات

انتخاب 
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3پیوست 
-

هاي بررسی شده براي انتخابجزییات روش

مقدمه-1-3. پ

دهـی  ي وزنهاروشساده، جمع آثار در منطق بولین و تلفیق دهیوزن،AHPي هاروشمبانی نظري پیوست،این در
یان نقاط قوت و ضعف هر روش از دیگر مواردي اسـت کـه در ایـن بخـش بـه آن      ب. ساده و منطق بولین ارائه خواهد شد

.  شودمیپرداخته 

AHPیامراتبیسلسلهتحلیلندرایف-2-3. پ

ایـن امـر   . سازي مدیران، چگونگی انتخاب کردن یک گزینه از میان چندین گزینه موجود اسـت از مسایل تصمیمیکی
حتی در صورتی هم که انتخـاب کـردن مـورد نظـر     . انتخاب مطرح است، انجام پذیردبا توجه به معیارهایی که براي باید

چنـدین انتخـاب درمثـال عنـوان به. باشداحتیاجیکدیگربهنسبتهاگزینهاولویتمیزانشناختبهنباشد ممکن است 
اجراییسابقهکار،انجامانزممدتدریافتی،هزینهقبیلازمعیارهاییاستممکنعمرانیطرحیکانجامبرايپیمانکار

دریافتـه تخصیصامتیازهايبهتوجهباگزینههربهمسالهایندر. باشندنظرموردسازيتصمیممعیارهايعنوانبه...و
قابلیت بهتـر  دهندهنشانکهشودمیدادهامتیازيهم،بهنسبتهاشاخصاهمیتیامتیازبهتوجهبانیزوهمبامقایسه
اي نیست و ممکن است در اما تعیین امتیازها به طور مستقیم کار ساده. ه با توجه به معیارهاي تعریف شده استآن گزین

بدین منظور در دهـه  . شوداحساس میلذا احتیاج به یک راهکار روشمند براي امتیازدهی ،نتایج نهایی انحراف ایجاد کند
اي طراحی شـد کـه   براي حل چنین مسالهساعتیالتوماسطتوسمراتبیسلسلهتحلیلفرایندیاAHPتکنیک 1970

. شودمیدر ادامه مختصري از تئوري این روش ارائه شده و سپس روش به کارگیري آن و نتایج حاصله ارائه 

معیارهامبنايبرهاگزینهانتخابمسالهساختار-1-2-3. پ

گیـري تصمیم. شودمیتقسیمگسستهوپیوستهدستهدوبهتصمیم،فضايلحاظازگیريتصمیمفرایندکلی،طوربه
معیارها خـود نیـز بـه سـه     . روندمیشماربهگسستهفضايدرگیريتصمیمهايزیرمجموعهازمعیاره،چندومعیارهتک

اسـت کـه   روشـی AHPتحلیـل سلسـله مراتبـی    . شوندمیو ترکیبی (کیفی و کمی) تقسیم دسته معیارهاي کیفی، کمی
گیـري تصـمیم یکدرAHPسازي پیاده. کندو ترکیبی را فراهم میگیري با حضور معیارهاي کیفی و کمیتصمیمامکان 
:استفاز3شامل

سلسله مراتبساختن
مقایسات زوجیانجام
سیستمسازگاري
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مراتبیسلسلهدرختتشکیل-1فاز
. شـود مـی بیـان مراتـب سلسلهصورتبهگیري،تصمیمدرختقالبدرهستند،مهمگیريتصمیمدرکهعواملیاول،فازدر

در این انتخاب، سه معیار هزینـه، وسـعت   . باشدDو A،B،Cهايطرحبینازطرحیکانتخابهدف،کنیدتصورمثالطوربه
ود:صورت زیر خواهد بدرخت سلسله مراتبی براي این مثال به. هستنداراضی تحت پوشش و میزان تولید برقآبی مطرح 

مراتبسلسلهدرختتشکیل-1-3. پشکل

زیـر یـا معیارهـا زیـر رايدادتوانمیهزینهشاخصمثال. باشندمعیارهاییزیررايداندتوانمینیزمعیارهاازکدامهر
. باشدنگهداريوبرداريبهرهی،رایاجهايهزینههمچونهاییشاخص

زیرمعیارهمراهبهمراتبسلسلهدرختتشکیل-2-3. پشکل

دسـت  گزینه باشند یا معیار، امتیازي را بـه کهاینبراي هر کدام از اجزاي این درخت، اعم از AHPهر صورت، تکنیک در
گفتـه  (ردیف یـا گزینـه)   اصطالح، آیتم ها و چه معیارها و زیر معیارها در کدام از اجزاي این درخت، چه گزینههربه. آوردمی
.  شودمی

انتخاب طرح

وسعت اراضی تحت *هزینه
میزان تولید برقآبیپوشش

Dطرح Cطرح Bطرح Aطرح 

وريهاي تحمیل شده در اثر کم بودن بهرهه* هزین

انتخاب طرح

هزینه

برداري و هزینه بهرههزینه اجرایی
نگهداري

وسعت اراضی تحت 
پوشش

میزان تولید برقآبی

ABCD
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انـد  هـا بـر حسـب امتیـازي کـه کسـب کـرده       آید و گزینهدست میها، امتیازي بهبراي هرکدام از گزینه،AHPروش در
روشی که در . ین امتیاز را کسب کرده، بهترین گزینه براي انتخاب شدن استتربیشاي که مسلما گزینه. شوندمیبندي رتبه

AHPشودمیرود، براساس مقایسات زوجی استوار است که در فاز دوم به شرح آن پرداخته کار میبراي محاسبه امتیازها به  .

زوجیمقایسات-2فاز
هـا آنزوجـی مقایسـه شـده و وزن    صـورت بـه عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح باالتر AHPدر

وزن نهـایی هـر گزینـه مشـخص     هـا وزنسپس بـا تلفیـق ایـن    . شودمینسبی نامیده ، وزنهاوزناین . گرددمحاسبه می
از Bرا بـا  Aي از نظر معیار وسعت اراضی تحت پوشش باشد، ابتدا طرح هاطرحبه طور مثال، اگر هدف، مقایسه . شودمی

هـا از  هـا، تصـمیم گیرنـده   سـه در این مقای. شوندمیرا با هم مقایسه Bو Cو بعد Cو Aاین نظر مقایسه کرده و سپس 
مقایسه شود تصمیم گیرنده خواهـد گفـت کـه    jبا عنصر iاي که اگر عنصر گونهبهکنند؛ ي شفاهی استفاده میهاقضاوت
. ) است1-3. (پي ارائه شده در جدول هاحالتکدامیک یکی از jبر iاهمیت 

مقیاس مقایسه زوجی- 1- 3. پجدول
زشوزن یا ارهامقایسهوضعیت 

1یکسان
2تربیشیکسان تا نسبتا 

3(یا ضعیف)تربیشنسبتا 
4تربیشتا تربیشنسبتا 

5(یا قوي)تربیش
6تربیشتا خیلی تربیش
7(یا خیلی قوي)تربیشخیلی 

8تربیشخیلی ،تا خیلیتربیشخیلی 
9صد در صد مرجع

بـر  iاگر اهمیت عنصر . روند، یک نکته باید در نظر گرفته شودمیکاربههاي کیفی شاخصراينظرات شفاهی که بدر
j برابر باn باشد، اهمیتj برi 1برابر با

n
است وبا توجه به این نکته کافی است در ماتریس زیر فقط مقادیر بـاالي قطـر   

ijمعکوس مقادیر باالي قطر خواهد بود به عبارت دیگـر  مقادیر زیر قطر اصلی. اصلی پرشود
ji

1
a

a
 ایـن درکنیـد فـرض

:استآمدهزیرصورتبهمعیارهاازهرکدامبهنسبتهاگزینهازیکهرنسبیاهمیتسطح،ترینپاییندرمثال

هزینه A B C D
اراضیوسعت
پوششتحت A B C D آبیبرقتولید A B C D

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، ماتریسشرحبه. شوندسنجیدههدفسطحبهنسبتمعیارهانسبیاهمیتدوم،سطحدرکنیدفرضهمچنین
. شدخواهداستخراجگیرندهیمتصمدیدگاهزوجی،ازمقایسات

هدف هزینه پوششتحتاراضیوسعت برقابیتولید
هزینه 1 3 3

پوششتحتاراضیوسعت
3
1 1

2
1

برقابیتولید
3
1 2 1

مثال معیار هزینـه، معیاریسـت کـه کـم بـودن آن      . ودتوجه شهاآنبه ذکر است که در مورد معیارها باید به نوع الزم
توجه به نوع . انتخاب طرح، مطلوب استرايمطلوب و معیار وسعت اراضی تحت پوشش از نوعی است که زیاد بودن آن، ب

. معیار در روش محاسبه وزن آن، اهمیت دارد

تصمیمماتریسازهاوزناستخراج-3فاز
اگـر شـرط   . وابسـته اسـت  گیريتصمیمماتریسبودنناسازگاریاسازگاربهصمیم،تماتریسازهاوزنمحاسبهروش

ij jk ika a a i, j,k   برقراري تسـاوي  . که ماتریس تصمیم، سازگار استشودمیدر ماتریس تصمیم برقرار باشد، گفته
نسبت بـه  Jجحیت داشته باشد و نیز آیتم برابر ار2به میزان Jنسبت به آیتم Iدر این رابطه به آن معناست که اگر آیتم 

برابر اهمیـت و ارجحیـت   6به میزان Kنیز نسبت به آیتم Iداشته باشد آنگاه آیتم ارجحیتبرابر 3هم به میزان Kآیتم 
لذارابطـه  . دانسته نشودبرابر 6ام Kنسبت به آیتم Iاما در تهیه ماتریس تصمیم، ممکن است که اهمیت نسبی آیتم . دارد

. رساندمیعدم برقراري این رابطه میزانی از ناهمگنی یا ناسازگاري را . مذکور برقرار نبوده و ماتریس ناسازگار خواهد بود
در ادامـه  . این خاصیت هستندرايکنند، دابیان میصورت کمیکه معیارهاي کیفی را بهتصمیم،هايماتریسهمواره
. محاسبه اوزان، به تفکیک ماتریس سازگار و ناسازگار، پرداخته شده استيهاروشبه بررسی 

سازگارماتریسازهاوزناستخراج-2-2-3. پ

آنازدلخواهستونهرهايمولفه) باشدمطلوبآنبودن(زیاد باشدمثبتجهترايدامعیاراگرسازگار،ماتریسدر
جهـت منفـی   راياگـر معیـار دا  . آیـد میدست بههاوزنروشاینازوهکردنرمالستونآنمجموعبهنسبتراماتریس

هاي هر سطر دلخواه از آن ماتریس را نسبت به مجموع آن سطر نرمال کـرده و از  باشد (کم بودن آن مطلوب باشد) مولفه
. شودمیمحاسبه هاوزناین روش 

ناسازگارماتریسازهاوزناستخراج-3-2-3. پ

روشچهـار . کـرد اسـتفاده هـا وزناستخراجرايبتوانمینسازگارماتریس رايذکر شده بيهاروشزاحالتایندر
:ازعبارتندکهاستموجودتصمیمماتریسناسازگاريحالتدرهاوزنمحاسبهدرعمده
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مربعاتحداقلروش-1
لگاریتمیمربعاتحداقلروش-2
ویژهبردارروش-3
:شوندمیبنديتقسیمگروه4بهخودکهتقریبیهايروش-4
سطريمجموعروش
ستونیمجموعروش
حسابیمیانگینروش
هندسیمیانگینروش

. شدخواهدارائهمذکور يهاروشازمختصريادامهدر

مربعاتحداقلروش-1
. گزینه مورد نظر باشد(ماتریس ذیل) ناسازگار بوده و محاسبه وزن هرAکنید که ماتریس تصمیم فرض

A1  .  .  . An

A 1  .  .  .
 .  .  .
 .  .  .
 .  .  .
An 1

هـا گزینـه نسبیوزنبیانگراوزان،ایننسبتصورتایندر. باشدهاگزینهازهریکبهمربوطاوزانهاwiکنید فرض
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

مقدار ممکن برسد ین ترکمبه Aهاي ماتریس فوق با ماتریس تصمیم پیدا شود که اختالف مولفهايگونهبههاwiباید
. این کار مدل زیر باید اجرا شودرايب

2
n n

i
ij

ji 1 j 1

w
min a

w 
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n

i
i 1

S.T.: w 1




بـا و) باشـد 1برابـر هـا وزن(مجمـوع  باشـند شـده نرمالبایدهاوزنکهکندمیبیانمدلایندرموجودمحدودیت
:نوشتزیرصورتبهرافوقمدلتوانمیسازنرمالقیداینازاستفاده

 
2n n

ij j i
i 1 j 1

min a w w
 



n

i
i 1

S.T.: w 1




. آیدمیدستبههاوزنازتقریبیترتیببدینو

لگاریتمیمربعاتحداقلروش-2
بـا اسـتفاده از معادلـه زیـر، در حالـت      . باشـد میبودن کلیه عناصر این روش با روش حداقل مربعات، لگاریتمیتفاوت

. آیدمیدست تخمینی از اوزان به،Zسازي ار، با کمینهناسازگ

  
n n

ij i j2 2
i 1 j 1

1 1
Lna Ln W / W LnZ

n n 
 

n

i
i 1

S.T.: w 1




ویژهبردارروش-3
درنظـر گرفتـه   هـا گزینـه وزنبـردار عنـوان بهماکسیمم،ویژهمقدارازايبهتصمیم،ماتریسویژهبردارروش،ایندر

از مجموعه معادالت زیر محاسبه نمود: توانمیماتریس ترجیحات و بردار ویژه آن را در روش بردار ویژه،. شودمی

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 وiوزن عنصـر  iwام،jام بـر  iترجیح عنصـر  ijaدر آنکه
امـا یـک   . اسـتفاده کـرد  رسـند، مینتیجهبهباتکرارمعموالکهعددي،آنالیزيهاروشازتوانمیویژه،مقدارینتربزرگ

این کار به صورت زیر است:رايیرتکراري بالگوریتم ساده غ
رايي تقریبی مانند روش میانگین حسابی تخمینی بهاروشاستفاده از باW شودمیمحاسبه .
ضرب بردار باW در ماتریسAتخمین مناسبی ازmaxآیدمیدستبه .
رايتقسیم مقادیر به دست آمده بباmax .w برWهایی ازمربوطه تخمینmax شودمیمحاسبه .



20/02/95113انتخاببرايشدهبررسیهايروشجزییات-3پیوست

نهایت متوسطدرmaxعنوانبهآمده، دستبههايmax شودمیدرنظر گرفته  .
ام طبق تعریف قبل برابر است با:iوزن عنصر حال

1 ij j
1

w a w i 1,...,n 


ماتریسی زیر نوشت:فرمبهتوانمیرافوقمعادالتدستگاه

AW W 

ijAهمان ماتریس مقایسه زوجی (یعنی Aاین رابطه، در a   ،Wوزن وبردار مقـدار عنوانبهاسکالري است که
. شودمیگرفتهنظردرویژه

تقریبیيهاروش-4
:شوندمیتقسیمگروهچهاربههاروشازدستهاین
سطريمجموعروش
ستونیمجموعروش
حسابیمیانگینروش
هندسیمیانگینروش

(منظـور از  . شودمیمجموع عناصر هر سطر در یک بردار نوشته شده و بردار حاصل نرمالیزه ،سطريمجموعروش در
).عناصر بر مجموع عناصر تقسیم شودکردن آن است که در بردار حاصل از جمع سطري ماتریس، تک تک نرمالیزه
کار گرفته شد، مجموع عناصر هر ستون در یک بـردار  مشابه روشی که در مجموع سطري بهستونیمجموعروش در

. شودمیال بردار معکوس آن را در نظر گرفته و بردار حاصل نرمبارنوشته شده و اما این
.  شودمیمحاسبه هاآنهاي ماتریس اصلی نرمالیزه شده و سپس میانگین سطري ابتدا ستونحسابیمیانگینروش در

. شودمیهندسی سطرهاي محاسبه شده و بردار نهایی نرمالیزه نمیانگیهندسیمیانگیندر روش نهایتا

ناسازگارينرخمحاسبهوگارناسازماتریسخصوصیاتماتریس،دريسازگار-4-2-3. پ

مـاتریس بـودن ناسـازگار یـا سـازگار بهتصمیم،ماتریسازهاوزنمحاسبهروششد،اشارهنیزترپیشکهطورهمان
ijاگر شرط. وابسته استگیريتصمیم jk ika a a i, j,k   کـه مـاتریس   شـود میدر ماتریس تصمیم برقرار باشد، گفته

عدم برقراري این رابطـه میزانـی از نـاهمگنی یـا     . در غیر این صورت، ماتریس ناسازگار خواهد بودتصمیم، سازگار است و
. رساندمیناسازگاري را 

1ثابت کرد که اگرتوانمیدر حالت کلی  2 n, ,...,   مقادیر ویژه ماتریس مقایسات زوجیA    باشـد مجمـوع مقـادیر
. استnبرابر هاآن
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n

r
i 1

n

 

است در این صـورت برخـی از   nیا مساوي تربزرگهمواره Aین مقدار ویژه ماتریس مقایسه زوجی تربزرگهمچنین
منفی خواهند بود لذا: هاي

max n 

خصوصیات زیر است:رايماتریس سازگار داهر
. باشدمیعنصرهرنرمالیزهمقداربرابرعناصروزنمقدار-1
.(AW=nW)استماتریسطولبرابرویژهمقدار-2
. استصفربرابرماتریسایندرناسازگاريمقدار-3
از حالـت  از حالت سازگاري فاصـله بگیرنـد، مقـدار ویـژه آن نیـز مقـدار کمـی       ماتریس مقدار کمی عناصراگر:قضیه

AWگر لذا ا. سازگاري خود فاصله خواهد گرفت W که در آنWوبردار ویژه و مقـدار ویـژه مـاتریس    ترتیببهA

از حالـت سـازگاري خـود فاصـله     ین مقدار ویژه آن نیز مقـدار کمـی  تربزرگ(. خواهد بودn، یک مقدار ویژه برابر باشدمی
نوشت:توانمین در این حالت راینابب. خواهد گرفت)

A W n.W 

maxفاصله بگیرد مقدار nمقداري از maxوقتی n نرمال کردن رايد میزان سازگاري را نمایش دهد که بتوانمی
. شودیممیزان ناسازگاري معرفی عنوانبهاین شاخص، عبارت زیر 

max n
I.I

n 1

 




زوجیمقایساتماتریسیکناسازگارينرخمحاسبهالگوریتم-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 n

I.I
n 1

 




نرخ ناسازگاري با استفاده از معادله زیر: محاسبه-5

n n

I.I
I.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. پجدول nI.I.R ) با در دست داشتن ابعاد ماتریسn(
10987654321n

1. 491. 451. 411. 321. 241. 120. 90. 5800I. I. R

درکـه کاربردبهراعدديآنالیزيهاروشازمتفاوتیهايتکنیکتوانمیویژهمقدارینتربزرگمحاسبهخصوصدر
صورتبهکاراینرايبسادهالگوریتمیک. شودمینزدیکنظرمورددقیقمقداربهآنهايالگوریتمتکرارهايازگامهر
:استزیر

ضرب بردار باW در ماتریسAتخمین مناسبی ازmaxآیدمیدستبه .
رايتقسیم مقادیر به دست آمده بباmax .W برWزهایی امربوطه تخمینmax شودمیمحاسبه .
متوسطmax شودمیبه دست آمده محاسبه .

مراتبیسلسلهدرختیکناسازگارينرخمحاسبه -6-2-3. پ

ودهنمـو ضرباشمربوطهعنصروزندرراماتریسهرناسازگاريشاخصمراتب،سلسلهیکناسازگارينرخمحاسبهبراي
.Iاین حاصل جمع . آیدمیدستبههاآنجمعحاصل I هاي مربوطـه ضـرب   همچنین وزن عناصر را در ماتریس. شودمینامیده

.Iکرده و مجموعشان I. Rحاصل تقسیم. شودمیگذاري نامII
IIR،معرف نرخ ناسازگاري سلسله مراتب است .

گزینههرنهاییلویتاویاوزنمحاسبه-7-2-3. پ

هـدف بـه نسـبت مشـابه طـور بـه نیـز معیارهاخودوزنآمد،دستبههرمعیاربهنسبتگزینههروزنکهاینازبعد
زیر محاسبه خواهد شد: صورتبهگزینههرنهاییوزنسپس،شودمیمحاسبه

1 ij j
i

W w v 

قالـب درواختصار)، به3-3. پدر شکل شماره (. استjوزن معیار jvوjنسبت به معیار iنه گزیوزنijwدر آنکه
. شده استرائهابر اساس وزن نهایی بندياولویتفرایند،روندنما
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ی دوباره تا مرحله تشکیل بانک اطالعات از مشخصات طرحانجام مهندسرايها ببندي طرحاولویتروندنماي-3-3. پشکل
) AHPدهی ساده و هاي وزن(قابل استفاده در روش

هاي سدسازيبندي در انجام مهندسی دوباره در طرحاولویت

سازي معیارهاکمی

گیريا در تصمیمهاي مبنتعریف معیارها و شاخص

شناخت مشکل یا ناسازگاري 
ایجاد شده در تامین نیازها

رعایت یا عدم رعایت 
مشخصات کلی و مباحث اقتصادي / مالیاستانداردها

مسایل اجتماعی / فرهنگیبرداريهاي بهرهزیرساخت

شناخت نقاط شکست و یا 
هاي طبیعی در جامعه آماري پرش

یارمورد مطالعه براي هر مع

بندي هاي زیر براي بازهاستفاده از یکی از روش
گیري براي انتخاب:معیارهاي مبناي تصمیم

فواصل مساوي-
طول بازه مساوي-
بندي سفارشی یا دستیبازه-
هاچارك-
هاي طبیعیپرش-
انحراف از معیار-

نک اطالعات تشکیل با
گیريمبناي تصمیم

ش تحلیل بندي به روانتخاب و اولویت
دهی سادهسلسله مراتبی یا وزن

A
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نهاییبندياولویتتااطالعاتبانکتشکیلمرحلهازدوبارهمهندسیانجامرايبهاطرحبندياولویتروند نماي - 3-3. پشکل ادامه

AHPروش يهاقابلیتومزایا-8-2-3. پ

بگیرندقرارالیهچنددرمعیارهازیروکلیمعیارهايقالبدرندتوانمیمعیارهاکهاستاینAHPي مدل هاقابلیتاز
تنها در مورد معیارهاي کیفی، ،AHPماتریس تصمیم در تعیین. باشندمتصلهمبهمختلفهايالیهعناصرنیستالزمو

گیرندگان وجود داشته باشند کـه  حال اگر گروهی از تصمیم. گیرنده استظر شفاهی و مقایسات زوجی تصمیموابسته به ن
کند که وزن نسبی گزینه، بـا  امکان را فراهم میاینAHPنسبت به یک معیار کیفی نظر دهند، هاگزینهبخواهند در مورد 

ساخت سلسله مراتب

A

هدف-
معیارها-
زیرمعیارها-
هاگزینه-

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
maxدست آمده از مرحله قبلبه

A)دست آمده از تقسیم مقادیر به W)
به ترتیب بر عناصر ماتریس اوزان براي 

maxتخمین مقادیر 

بندي براساس وزن اولویت
هاي سدسازينهایی 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
هامقایسه

یکسان
تریکسان تا نسبتا بیش

تر یا ضعیفنسبتا بیش
ترتا بیشترنسبتا بیش
تر یا قويبیش

ترتر تا خیلی بیشبیش
تر یا خیلی قويخیلی بیش

ترتر تا خیلی خیلی بیشخیلی بیش
صددرصد مرجع

2
3

1

4
5
6
7
8
9

محاسبه وزن 
هامعیارها و گزینه

روش حداقل مربعات-
روش حداقل مربعات لگاریتمی-
روش بردار ویژه-
مجموع سطري●تقریبی-

مجموع ستونی●
میانگین حسابی●
میانگین هندسی●
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کار بدین صورت است که در تشکیل ماتریس مقایسات زوجی روند . گیرندگان محاسبه شوداستفاده از نظرات همه تصمیم
مقـدار نهـایی،   . کننده ماتریس به توافق نرسند هر کدام مقدار مورد نظر خود را وارد میمولفگیرندگان در یک اگر تصمیم

الـت  گیرنـدگان یکسـان نباشـد، در ایـن ح    تصمیمرايممکن است اهمیت . میانگین هندسی مقادیر وارد شده خواهد بود
ي مختلف با یکـدیگر و نیـز   هاگزینهمقایسه دودویی . کندند، اهمیت وزنی هر عضو را تعیین راید در ابتداي فتوانمیگروه 

) از دیگر نقاط قوت هاگزینهمقایسه دودویی معیارها با هم و برقراري رابطه ریاضی بین این دو گروه (گروه معیارها و گروه 
. این روش است

AHPب روش معای-9-2-3. پ

. جـا معنـادار نیسـتند   در ایـن هـا آنفرض اصلی (و غیرقابل تغییر) است که برخـی از  تعدادي پیشدارايAHPروش
صـورت  تـوان بـه  گیري، از نوع کمی نیستند و در نتیجه نمیفرض این روش این است که معیارهاي تصمیمین پیشترمهم

رصورتی است که در انتخاب طرح بـراي انجـام مهندسـی دوبـاره، معیارهـا      را با یکدیگر مقایسه کرد؛ این دهاآنمستقیم 
. باشنداي متشکل از معیارهاي کمی و کیفی میمجموعه

بـه توجـه بـا . استهاپاسخناسازگارياحتمالباشد،داشتهAHPدیگر مشکالتی که ممکن است استفاده از روش از
یـا وامتیازهـا یـا اوزانرسانیبروزواصالحوبودهمحتملناسازگاريوجودهستند،زیادهاگزینهومعیارهاتعدادکهاین

. طلبدمیرازیاديبسیارانرژيووقتخطا،ایجادعاملیافتن
و تعـدد  معیارهـا زیـر بـه امتیـاز ارائـه نحـوه  یی،ودودمقایساتواوزانارائهدرکارشناسینظراتنیزوسالیقورود

) Rangeبنـدي (یـا تعیـین    کمی معیارهاي کیفی و لزوم بازهارائه. استروشایندرمشکالتگردیاز،مقایسات دودویی
. استAHPهاي ممکن و محتمل در هریک از این معیارها، مشکلی دیگر در روش براي بیان کالس

1موزونسادهگذاريهمرويیاسادهدهیوزنروش-3-3. پ

سازي مدیران، چگونگی انتخاب کـردن یـک گزینـه از    تصمیممسایلین ترمهمز نیز اشاره شد، اترپیشکه طورهمان
معمـوال  . انتخاب مطرح اسـت، انجـام پـذیرد   رايبا توجه به معیارهایی که ببایداین امر . میان چندین گزینه موجود است

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 هر وزن طوريآن معیار در نظر گرفت؛ بهرايوزنی بتوانمیهریک از معیارها 

1- Simple Weighted Overlay
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صورت مشابهی با اختصـاص دادن امتیـاز بـه    ها در هر معیار، بهاهمیت هریک از زیرکالس. گرددبا خرد جمعی تعیین می
. پردازندمعادالت زیر به بیان ریاضی این روش می. ار) تعیین خواهد شدهرکالس (یا زیرمعی
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ازپـس . اسـت روشاینازاستفادهرايبگاماولینطرح،هرکیفیهايهمولفسازيکمیوکمیمشخصاتبنديبازه
امتیازها به تناسب قرار گیري هـر زیرمعیـار در هـر    ،ijgماتریسداشتندردستباتصمیم،متغیرهايازهریکبنديبازه

نهایی، امتیاز هر سد در مورد هر معیـار در وزن آن معیـار   گیريتصمیمرايبدین ترتیب ب. کندزیربازه، اختصاص پیدا می
ي امتیازهـاي  سپس با مقایسـه . شودمییاز نهایی سد محاسبه دست آمده، امتو با جمع امتیازهاي وزنی بهشودمیضرب 

. نمودبندياولویتراحتی سدها را بهتوانمینهایی سدهاي مختلف 

سادهدهیوزنروشمزایاي-1-3-3. پ

با درنظـر گـرفتن معیارهـا، وجـود     هاگزینهنیاز به مقایسه دودویی میان معیارها و AHPاین روش، برخالف روش در
عدم وجود ناسازگاري و عدم مقایسه تعداد زیادي طـرح بـا   . شودمید و مقایسه بر مبناي امتیاز وزنی هر گزینه انجام ندار

. ارائه امتیاز نهایی، از دیگر نقاط قوت این روش استرايیکدیگر ب

سادهدهیوزنروشمعایب-2-3-3. پ

. باشـد در ارائه وزن و امتیاز به معیارها و زیـر معیارهـا، مـی   مشکل در این روش، ورود سالیق و نیز نظرات کارشناسی عمده
ممکـن هـاي کالسبیانبراي) Rangeبندي (یا تعیین لزوم بازهوانجام مقایسه برايمعیارهاي کیفی سازيکمیبعدي،مشکل

.  ی هستندها بایکدیگر از نوع کیفبسیاري از معیارهاي مقایسه طرحاست؛معیارهااینازهریکدرمحتملو
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بولینمنطقدرآثارجمعروش-4-3. پ

ایـن  . شـود میصورت صفر و یک (بله یا خیر) بیان ها بهکه از نام این روش پیداست، در منطق بولین، پاسخطورهمان
ت این صورت که وزن تمام معیارها برابر با یک اسـ دهی ساده در نظر گرفت؛ بهحالت خاصی از روش وزنتوانمیروش را 

اي مفصـل تهیـه شـده و از کارشناسـان     نامـه پرسشدر این روش، . وزن صفر یا یک هستندرايو زیرمعیارهاي تصمیم دا
هـا)  »بلـه «هاي با ارزش یک (جمع در نهایت با جمع پاسخ. به سواالت با بله یا خیر پاسخ دهندشودمیمربوطه خواسته 

. انجام مهندسی دوباره پرداخترايببه انتخاب طرحتوانمینمره هر طرح محاسبه شده و 

بولینمنطقدرآثارجمعروشمزایاي-1-4-3. پ

آنتبـع بهومعیارها،بهامتیازووزنتخصیصبهنیازعدموسواالتبهییگوپاسخسادگیروشاینمزیتینترمهم
. باشدمیفردي،سالیقوکارشناسینظراتکاملحذف

بولینمنطقدرآثارجمعروشمعایب-2-4-3. پ

وزیرمعیارهادربنديبازهوجودعدم. باشدمیفازينگرشعدمومسالهدیدنسفیدوسیاهروش،اینعیبینترمهم
فـازي نگرشعدمو معیارها از جمله مواردي است که هاگزینهسایربامقایسهدرگزینههراهمیتنمودنلحاظعدمنیز
. ضعف در مقایسه معیارهاي کیفی از دیگر مشکالت این روش است. مایدنمیتشدیدروشایندررا

)مرجعگوییپاسخجدولروش (بولینمنطقدرآثارجمعوسادهدهیوزنيهاروشتلفیق-5-3. پ

روي هر طرح و مشکالت پیشمسایلدر این روش، . دهی ساده اقتباس شده استنظري این روش از روش وزنمبناي
: شودمیبندي طبقهبه شرح زیر

نیازهاتامینشناخت مشکل یا ناسازگاري ایجاد شده در -1
ارعایت یا عدم رعایت استاندارده-2
مباحث اقتصادي/ مالی-3
برداريبهرهي هازیرساختمشخصات کلی و -4
اجتماعی/ فرهنگیمسایل-5

ن جـداولی اسـتاندارد، کـه بـه     دردست داشـت باپرکردن جداول ارزیابی، رايدست آوردن اطالعات مورد نیاز ببهرايب
سـتون درهـا طـرح ازهریـک بهمربوطوزناست،شدهتهیهالذکر) هاي مذکور (پنج کالس فوقتفکیک هر یک از کالس

جدولداشتندستدرباوشدهتکمیلنیزوضعیتخالصهجدول،هاجدولاینکلیهتکمیلازپس. گرددمیدرجنظیر
شـماره هايجدول. شدخواهدمیسرطرحبندياولویتومقایسه،باشدمیطرحهررنامهکاعنوانبهکهوضعیت،خالصه
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. (پشمارههايجدولتکمیلرايبنیازمورداطالعاتآوريجمعرايبشدهطراحینامهپرسش)17-3. (پتا)3-3. (پ
،هـا طـرح بندياولویتوتحلیلياهجدول، )29-3. (پتا)18-3. (پشمارههايجدول. باشدمی)29-3. (پتا)3-18
. اندشدهآوردهادامهدرکههستندمرجع،ییگوپاسخجدولروشدر

طرحاولیهمشخصات-3- 3. پجدول
اجرا: تاریخرودخانه و موقعیت طرح: نامسد (طرح): عنوان

:برداربهرهسازمان:کاربريسد: نوع
خیر ؟    بله شودمیوري مطلوب بهرهمشکلی خاص است که مانع ازرايطرح داآیا

هاي زیر قرار دارد؟ گردد در کدامیک از گروهوري مطلوب میکه مانع از بهرهمشکلی
وابستهتاسیساتنیروگاه و هیدرومکانیکال تخلیه سیالب یا آبگیرها –اي سازهبدنه -اي سازه

اقتصادي و یا فرهنگی-مسایل و مشکالت اجتماعیمخزن و جناحین مخزنایل آبخیزداريمس–آبریزحوضه

. ...............از موارد فوق (با ذکر مورد) ترکیبی
بخشی و کارهاي اصالحی اقداماتی انجام شده است؟ قبال در خصوص عالجآیا
خیر بله

خیر باشد؟          بلهرونده میاقدامات الزم، مشکل موجود پیشدرصورت عدم آیا

تاسیساتوساختمانیمشخصات -4- 3. پجدول
توضیحاتواحدمقدار/ مشخصاتعنوان

سدبدنهنوع
پیازارتفاع
بسترازارتفاع

تاجطول
ارتفاعبهطولنسبت

سدتاجعرض
سدتاجدرنهبدضخامت

پیدربدنهعرضینتربیش
سدخاکریزتاجتراز

شکنموجدیوارتاجتراز
سرریزنوع

سرریزظرفیت
سیالببازگشتدوره

سدآبریزحوضهوسعت

سداحجامورقوم -5- 3. پجدول
توضیحاتواحدمقدار/ مشخصاتعنوان

آبترازحداکثررقوم
نرمالترازدرآبرقوم

آزادارتفاع
نرمالترازدردریاچهوسعت
نرمالترازدرمخزنحجم

مردهحجم
برداريبهرهترازحداقل
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سدساختگاه-خیزيلرزهوشناسیساختزمینشناسی،زمینمشخصات -6- 3. پجدول
اتحیضتو/ مشخصاتعنوان

چپسمتگاهتکیه
تراسسمتگاهتکیه

بستر
ساختگاهکیلومتريیکصدمحدودهدرآفریننقشومهميهاگسلوجودعدم/وجود

لغزشوهادامنهپایداري -7- 3. پجدول
توضیحاتواحد/ مقدارعنوان

پایداريوجودعدمیاوجود-مخزنبهمجاورهايدامنهپایداري
پایداريوجودعدمیاوجود-مخزنمجاورتدرقدیمیهايلغزشوجود

لغزشخطرمعرضدرجمعیتمیزان
هالغزشحجمذکربایاتقریبیلغزشاقتصاديخساراتمیزانبرآورد

لغزشخطرمعرضدرحیاتیهايشریانوهازیرساخت

اهمیتدرجهوجانمایی-8- 3. پجدول
واحدمقدارعنوان

بزرگشهرتریننزدیک
بزرگهرشتریننزدیکازفاصله

روستاتریننزدیک
روستاتریننزدیکازفاصله

خطرمعرضدرجمعیتمیزان
اقتصاديخساراتمیزانبرآورد

خطرمعرضدرحیاتیهايوشریانهازیرساخت
سدشکستازناشیمخاطرهبنديدرجه

)اولیه(اجراوطرحهنگامدرمصارفوضعیت-9- 3. پجدول
احدومقدارعنوان

کشتتحتاراضیوسعت
کشاورزيمصارفساالنهحجم
شهريشربمصارفساالنهحجم
روستاییشربمصارفساالنهحجم

دامداريوصنعتیمصارفساالنهحجم
گردشگريوسیاحتیمصارفبهشدهدادهاختصاصساالنهحجم

آبینقلوحملمصارفبهشدهدادهاختصاصساالنهحجم
پروريآبزيمصارفبهشدهدادهاختصاصساالنهجمح

)باالدرمندرجمواردجزبه(المللیبین/ملی-دستپایینبهشدهرهاسازيحجم
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)جدیدنیازهايباشدهروز(به اجراوطرحازپسمصارفوضعیت-10- 3. پجدول
واحدمقدارعنوان

)ودببهوتوسعه(کشتتحتاراضیوسعت
کشاورزيمصارفساالنهحجم
شهريشربمصارفساالنهحجم
روستاییشربمصارفساالنهحجم

دامداريوصنعتیمصارفساالنهحجم
گردشگريوسیاحتیمصارفبهشدهدادهاختصاصساالنهحجم

آبینقلوحملمصارفبهشدهدادهاختصاصساالنهحجم
پروريآبزيصارفمبهشدهدادهاختصاصساالنهحجم

)باالدرمندرجمواردجزبه(المللیبین/ملی-دستپایینبهشدهرهاسازيحجم

پایهمطالعاتروزرسانیبهعدم/ رسانیروزبهوجود،عدم/ وجودوضعیت-11- 3. پجدول

وجودعدمیاوجودعنوان
است؟شدهمانجاروزرسانیبهآیا)بودنموجوددرصورت(انجامتاریخمطالعات

توضیحاتخیر/بله

هواشناسیمطالعات
هیدرولوژيمطالعات

آبمنابعمطالعات
رسوبمطالعات

سرزمینآمایشوآبخیزداري
خیزيلرزهمطالعات
زیرزمینیآبمطالعات
پایداريکنترلمطالعات

درهنگام طرح و اجرا–ه تجهیزات وابسته به نیروگا-12- 3. پجدول
توضیحاتموردشرح/ واحدمقدارعنوان

توربیننوع
نیروگاهیواحدهايتعداد
)المللیبین/ ملی(تولیدظرفیت

هنگام شدهبه–تجهیزات وابسته به نیروگاه -13- 3. پجدول
توضیحاتموردشرح/ واحدمقدارعنوان

)المللیبین/ ملی(تولیدظرفیت
نیروگاهیتجهیزاتدرزیربناییمشکالتوجودعدمیاوجود

برداريبهرهمشکالتوجودعدمیاوجود
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برداريبهرهیاايسازهمشکلوجودعدم/ وجودوضعیت- 14- 3. پجدول

توضیحاتعنوان
ازمانعمشکلاینآیا

مطلوببرداريبهره
خیر/بله؟شودمی

مشاهدهتاریخ
مشکلاین

)تحتانیکنندهتخلیه(سیالبتخلیهسامانهدرلمشک
)آبگیرها(سیالبتخلیهسامانهدرمشکل

)سرریزانواع-سرریزها(سیالبتخلیهسامانهدرمشکل
تاجدرموضعیهاينشستوجود

سرریزانتقالکانالسازهیاجامدیواره،درتركوجود
بدنهیروانیدرشموضعیهاينشستوجود
دستپایینزهکشپنجهدرکدرنشتوجود

دستپایینپوستهدرمتمرکززهحضور
تاجدرجانبیيهاحرکتوجود

اولیهارتفاعاضافهوضعیت
سدپیوبدنهدرمنفذيفشارگیرياندازهتجهیزاتازيربردابهرهوضعیت

مخزنکفدرحفرهآمدنوجودبه
دسترسیهايراهوضعیت

تندآبدرلجنونخالهوجود
است؟افزایشیروند–موجودهايتركیاودرزهامحلازآبگیر،تونلجدارهازنشتوجود

آرامشحوضچهدرآسیبیاترك
شیرخانهتجهیزاتمانور

مخزنباالدستدرزبالهدفع
روريدامپهايفعالیتافزایش

محیطیزیستمشکالت–محیطیزیستتغییرات
آنازناشیمشکالتومخزنداخلبهفاضالبدفع

رودخانهاکوسیستممدیریت

مالی/ اقتصاديمباحث-15- 3. پجدول

؟شودمیمطلوببرداريبهرهازمانعمبحثاینآیاتوضیحاتعنوان
خیر/بله

هانهیاراهدفمندسازيتاثیرات
برقابیتولیدبودناقتصادي

آبتامینقراردادهايبودناقتصادي
)وريبهرهافزایشبرايونیازدرصورت(برداريبهرهونگهداريتعمیر،يهزینه

سدایمنیافزایشيهزینه
آنازحاصلمنافعونقلوحملظرفیتبرسدتاثیرات
آنازحاصلمنافعوردشگريگيهاظرفیتبرسدتاثیرات
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زیرسطحیوسطحیآبمنابعبرآنتاثیروکشاورزي- 16- 3. پجدول

عنوان
تاثیر
یامثبت

منفی؟

سدآبریزحوضههبمنحصرتاثیراین
وباالدستهايحوضهبریاشودمی

است؟تاثیرگذارنیزدستپایین
توضیحات

زیرزمینیآبکیفیتبرآنتاثیروسداحداثازناشیکشاورزييتوسعه
زیرزمینیآبکمیتبرآنتاثیروسداحداثازناشیکشاورزييتوسعه
سطحیآبکیفیتبرآنتاثیروسداحداثازناشیکشاورزييتوسعه
سطحیآبکمیتبرآنتاثیروسداحداثازناشیکشاورزييتوسعه

طرحجاورماجتماعات- 17- 3. پجدول

منفی؟یامثبتتاثیرعنوان

آبریزحوضهبهمنحصرتغییر/تاثیراین
وباالدستهايحوضهبریاشودمیسد

است؟تاثیرگذارنیزدستپایین
)اثراتنبودن/بودنفراگیر(

توضیحات

)مسکنونفوسسرشماريآخریناساس(بر کنونیجمعیت
)پیشیندورهدرمسکنونفوسماريسرشاساس(بر گذشتهسال5درجمعیت
)مذکوردورهدرمسکنونفوسسرشمارياساس(بر مطالعاتهنگامدرجمعیت
مهاجرانوطرحمستقیماثراتمحدودهبهشدهواردمهاجرانتعدادبرایند

آنازشدهخارج

رخ طرحمستقیماثراتمحدودهدرسیاسیوضعیتخصوصدرتغییراتیآیا
تبدیلوجدیدشهرستانتاسیسیاشهربهروستاتبدیل(مثال است؟داده

)شهرستانمرکزبهبخشمرکز
خیریابله

جزییات ذکر
تغییرات و 

بیان تقریبی 
جمعیت
متاثر

جمعیتذکرطرحوجوداثردرمستقیماثراتمحدودهدرگردشگريتوسعهورشد
متاثر

گـردد و ممکـن   مـی تامینمحلی است که نیازهاي آن توسط سد تاساختگاه دستپایینوسدآبریزحوضه،مستقیماثراتمحدودهازمنظور*
. هاي سدسازي متفاوت باشدی طرحمحیطزیستهاي است با تعاریف موجود در ارزیابی

ايسازهمشکالتنیزونیازهاتامیندرشدهایجادناسازگاريیامشکلشناخت-18- 3. پجدول
هامولفهAiA4A3A2A1جمع 

Pr1تحتانیکننده(تخلیه سیالبتخلیهسامانهدرمشکل(
Pr2(آبگیرها)سیالبتخلیهسامانهدرمشکل
Pr3سرریزانواع-(سرریزهاسیالبتخلیهسامانهدرمشکل(
Pr4تاجدرموضعیهاينشستوجود
Pr5سرریزانتقالکانالسازهیاجامدیواره،درتركوجود
Pr6بدنهدرشیروانیموضعیهاينشستوجود
Pr7دستپایینزهکشپنجهدرکدرنشتوجود
Pr8دستپایینپوستهدرمتمرکززهحضور
Pr9تاجدرجانبیيهاحرکتوجود

Pr10اولیهارتفاعاضافهوضعیت
Pr11سدپیوبدنهدرمنفذيفشارگیرياندازهتجهیزاتازيربردابهرهتوضعی
Pr12مخزنکفدرحفرهآمدنوجودبه
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ايسازهمشکالتنیزونیازهاتامیندرشدهایجادناسازگاريیامشکلشناخت-18-3. پجدولادامه 
هامولفهAiA4A3A2A1جمع 

Pr13دسترسیهايراهوضعیت
Pr14تندآبدرلجنونخالهوجود

Pr15
افزایشیروند–موجودهايتركیاودرزهامحلازآبگیر،تونلجدارهازنشتوجود

است؟
Pr16آرامشحوضچهدرآسیبیاترك
Pr17شیرخانهتجهیزاتمانور
Pr18آنازناشیشدهایجادمشکالتومخزنباالدستدرزبالهدفع
Pr19آنازناشیشدهایجادمشکالتودامپروريهايفعالیتافزایش
Pr20آنازناشیشدهایجادمشکالتویمحیطزیستتغییرات
Pr21شربمصارفتامیندرتواناییعدم
Pr22کشاورزيمصارفتامیندرتواناییعدم
Pr23صنعتمصارفمینتادرتواناییعدم
Pr24مخزندرلغزشزمینورانشمکان،تغییر

) AvePr(هاPrمیانگین

Ave(نرمال شدهمیانگین min
Ave Norm

max min

Pr Pr
Pr 100

Pr Pr
 
   

(

نیازهاتامیندرشدهایجادناسازگاريومشکلنوعشاخصامتیازهايجدول-19- 3. پجدول
یفتوصامتیازمعیار

A1 :شدهایجادمشکلاهمیت

المللیبین/ ملیيهاخواستهنظرازاهمیت5
ايمنطقه/ ملیيهاخواستهنظرازاهمیت4
دارندقرارمحلیشرایطازخارجبالفاصلهکهمناطقیبراياهمیت3
محلیشرایطبرايتنهااهمیت2
اهمیتبدون1

A2 :شدهایجادمشکلاثرگذاري

المللیبیني ملی/ هاخواستهثرگذار از نظر ا5
ايمنطقهي ملی / هاخواستهاثرگذار از نظر 4
اثرگذار براي مناطقی که بالفاصله خارج از شرایط محلی قرار دارند3
اثرگذار تنها براي شرایط محلی2
اثرگذاريبدون1

A3 :عدمصورتدرشدهایجادناسازگاريیامشکل
)پذیريبرگشت(قابلیت دارد؟تکرارامکانددامجتوجه،

بله1
خیر0

A4 :درشدهایجادناسازگاريیامشکلتبعاتوآثار
دارد؟راتجمعوتشدیدامکانتوجه،عدمصورت

)افزایشیوضعیت(تجمعی/ 

بله1

خیر0
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استانداردهارعایتعدمیارعایت-20- 3. پجدول
هاهمولفBiB2B1ضربحاصل

LS1زیستمحیطحفاظتقوانینبهسدگوییپاسخ
LS2سد به قوانین آب و فاضالب گوییپاسخ
LS3آبمنابعمدیریتدرمقرراتوقوانینبهسدگوییپاسخ
LS4رودخانهاکوسیستممدیریتنظامبهبودنگوپاسخ
LS5المللبینیا(داخلی آبتامینيقراردادهابهسدگوییپاسخ(
LS6المللبینیا(داخلی برقتامینقراردادهايبهسدگوییپاسخ(

) AveLsها (Lsمیانگین

Aveنرمال شده (میانگین min
Ave Norm

max min

Ls Ls
Ls 100

Ls Ls
 
   

(

استانداردهارعایتعدمیارعایتامتیازهايجدول-21- 3. پجدول
توصیفامتیازمعیار

B1 :طرحبودنگوپاسخاهمیت

المللیبین/ ملیهايخواستهنظرازاهمیت5
ايمنطقه/ ملیهايخواستهنظرازاهمیت4
دارندقرارمحلیشرایطازخارجبالفاصلهکهمناطقیبراياهمیت3
محلیشرایطبرايتنهااهمیت2
اهمیتبدون1

B2گویی سخ: وضعیت پا
مورداینبررسیعدمیاگوییپاسخعدم1
بودنگوپاسخ0

مالی/ اقتصاديمباحث-22- 3. پجدول
هامولفهCiC2C1جمع 

EF1هاات هدفمندسازي یارانهتاثیر
EF2برقابیتولید
EF3آبتامینقراردادهاي
EF4وريبهرهافزایشرايبویازن(درصورت سدتعمیريهزینه(
EF5سدساختهايهزینهبازپرداختوضعیت
EF6سدایمنیافزایشيهزینه
EF7آنازحاصلمنافعونقلوحملظرفیتبرسداتتاثیر
EF8آنازحاصلمنافعوگردشگرييهاظرفیتبرسداتتاثیر

)AveEF(هاEFمیانگین

Ave(نرمال شدهمیانگین min
Ave Norm

max min

EF EF
EF 100

EF EF
 
   

(



هاي سدسازيطرحریق انجام مهندسی دوبارهوري از طراهنماي بهبود بهره12820/02/95

مالی/ اقتصاديمباحثازهايیامتجدول-23- 3. پجدول
توصیفامتیازمعیار

C1 :شدهایجادمنافعاهمیت

المللیبین/ ملیهايخواستهنظرازاهمیت5
ايمنطقه/ ملیهايخواستهنظرازاهمیت4
دارندقرارمحلیشرایطازخارجبالفاصلهکهمناطقیبراياهمیت3
محلیشرایطبرايتنهااهمیت2
منفعتبدون/ اهمیتبدون1

C2 :شدهتحمیلهايهزینهاهمیت

المللیبین/ ملیهايخواستهنظرازاهمیت5
ايمنطقه/ ملیهايخواستهنظرازاهمیت4
دارندقرارمحلیشرایطازخارجبالفاصلهکهمناطقیبراياهمیت3
محلیشرایطبرايتنهااهمیت2
هزینهایجادبدون/ اهمیتبدون1

برداريبهرهيهازیرساختوکلیمشخصات-24- 3. پجدول
هامولفهDiD2D1جمع

PC1سدپشتآبمخزنحجم
PC2سدبدنهنوع
PC3ارتفاعبهطولنسبتوپیازارتفاع
PC4سرریزظرفیت
PC5طراحیسیالب
PC6طرحپوششتحتاراضیوسعت
PC7آنکیفیتوزیرزمینیآبسفرهوضعیتبرسداحداثتاثیرات
PC8زیرزمینیآبکیفیتبرآنتاثیروسداحداثازناشیکشاورزييتوسعه
PC9زیرزمینیآبکمیتبرآنتاثیروسداحداثازناشیکشاورزييوسعهت

PC10سطحیآبکیفیتبرآنتاثیروسداحداثازناشیکشاورزييتوسعه
PC11سطحیآبکمیتبرآنتاثیروسداحداثازناشیکشاورزييتوسعه

) AvePCها (PCمیانگین

Aveنرمال شده (میانگین min
Ave Norm

max min

PC PC
PC 100

PC PC
 
   

(

برداريبهرهيهازیرساختوکلیمشخصاتمباحثامتیازهايجدول-25- 3. پجدول
توصیفامتیازمعیار

D1 :کلیمشخصهیازیرساختاهمیت

المللیبین/ ملیهايخواستهنظرازاهمیت5
ايمنطقه/ ملیهايخواستهنظرازاهمیت4
دارندقرارمحلیشرایطازخارجبالفاصلهکهمناطقیبراياهمیت3
محلیشرایطبرايتنهااهمیت2
اهمیتبدون1

D2 :کلیمشخصهیازیرساختاثرگذاري
بر جوامع پایین یا باالدست

المللیهاي ملی/ بیناثرگذار از نظر خواسته5
ايهمنطقهاي ملی / اثرگذار از نظر خواسته4
اثرگذار براي مناطقی که بالفاصله خارج از شرایط محلی قرار دارند3
اثرگذار تنها براي شرایط محلی2
اثرگذاريبدون1
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فرهنگی/ اجتماعیهايهمولف-26- 3. پجدول
هامولفهEiE2E1جمع 

SC1طرحمستقیماثراتيمحدودهدرجمعیت
SC2طرحمحدودهبهشدهانجامهايمهاجرتمیزان*
SC3طرحمحدودهازشدهانجامهايمهاجرتمیزان*
SC4طرحغیرمستقیماثراتيمحدودهدرجمعیت
SC5طرحمحدودهبهشدهانجامهايمهاجرتمیزان**
SC6طرحمحدودهازشدهانجامهايمهاجرتمیزان**
SC7طرحمستقیماثراتيمحدودهجمعیتیمراکزسیاسیوضعیت
SC8گردشگريتوسعه

)AveSCها (SCمیانگین

Ave(نرمال شده میانگین min
Ave Norm

max min

SC SC
SC 100

SC SC
 
   

(

در مقایسه با آنچه در مرحله طراحی و به عنوان ها (افزایش یا کاهش جمعیتبینیي اثرات مستقیم طرح در مقایسه با پیشجمعیت در محدودهتغییرات* 
).انداز مطرح بوده استچشم

(افزایش یا کاهش جمعیت در مقایسه با آنچه در مرحله طراحی و به هابینیپیشي اثرات غیرمستقیم طرح در مقایسه با جمعیت در محدودهتغییرات** 
).مطرح بوده استاندازچشمعنوان 

فرهنگی/ اجتماعیهايهمولفامتیازهايلجدو-27- 3. پجدول
توصیفامتیازمعیار

E1 :کلیمشخصهیازیرساختاهمیت

المللیبین/ ملیهايخواستهنظرازاهمیت5
ايمنطقه/ ملیهايخواستهنظرازاهمیت4
دارندقرارمحلیشرایطازخارجبالفاصلهکهمناطقیبراياهمیت3
محلیشرایطيبراتنهااهمیت2
اهمیتبدون1

E2 :کلیمشخصهیازیرساختاثرگذاري
بر جمعیت و جوامع پایین یا باالدست

المللیهاي ملی/ بیناثرگذار از نظر خواسته5
ايمنطقههاي ملی/ اثرگذار از نظر خواسته4
اثرگذار براي مناطقی که بالفاصله خارج از شرایط محلی قرار دارند3
ثرگذار تنها براي شرایط محلیا2
اثرگذاريبدون1

گین نرمال شده امتیازهاي هر طرحبندي مقادیر میانبازه-28- 3. پجدول
محدوده10>60-8040-6020-4010-20>80
ABCDEFکالس

جدول خالصه وضعیت هر طرح-29- 3. پجدول
سرفصلشدهنرمالمیانگینمقادیر

Ave NormPr 

Ave NormLs 

Ave NormEF 

Ave NormPC 

Ave NormSC 

کلمیانگین
A تاFکالس***

. طرح مشخص خواهد شدکالس هر)28-3. (پبر اساس جدول * **



هاي سدسازيطرحریق انجام مهندسی دوبارهوري از طراهنماي بهبود بهره13020/02/95

مرجعییگوپاسخجدول(روش بولینمنطقدرآثارجمعوسادهدهیوزنيهاروشتلفیق-6-3. پ
)شدهاصالح

قـدر پارامترهـاي   و هرشودمیهاي مختلف تالش نیز اشاره شد که هر قدر براي افزایش دقت و در نظر گرفتن جنبهترپیش
ي در فـاز  تـر بـیش مشـکالت  ، عمـال  شـود مـی بندي طرح دخالـت داده  هاي متنوع در فرایند ارزیابی و اولویتي از حوزهتربیش

بنـدي دشـوارتر شـده،    کند و در نتیجـه فراینـد اولویـت   پردازش این اطالعات (بعضا حتی در فاز دریافت این اطالعات) بروز می
بنـدي نـاممکن   علت عدم امکان ارائـه اطالعـات، اولویـت   میزان اطمینان به نتایج کاهش یافته و حتی در برخی موارد، عمدتا به

هایی نظیر:نامه سرفصلدر این پرسش. اي خاص تهیه شدنامهدین منظور پرسشب. گرددمی
طرحمحدودهدرجدیدنیازهاي-1
طرحاولیهاهدافتامینمیزان-2
مطالعاتیيهاکاستی-3
طرحجاريمشکالت-4

ر ایـن  یی به سواالت مطرح شده دگوپاسخو نیز مرجع هاي تخصیص داده شدهمبناي امتیاز. نظر گرفته شده استدر
شـاخص  بـه تـوان مـی (از فصل سوم) )2-3(و )1-3(شماره هايجدولبا تکمیل . هرجدول ارائه شده استذیل جداول، 

انجـام  فراینـد  طرح مـذکور بـراي ورود بـه   اولویت،این شاخصبا دردست داشتن . طرح رسیدهررايوري ظاهري ببهره
مشـکالت بـه منظـور شـناخت    (از فصل سـوم)  )4-3(و )3-3(ره شماهايولجد. پذیر خواهد بودمهندسی دوباره امکان

هر طرح مطالعات مهندسی دوباره برايفردشرح خدمات منحصر بهدر تدوینمطالعاتی یا مشکالت جاري طرح هستند و 
. مذکور در بخش اول گزارش آورده شده استجداول. روندکار میسدسازي به

؛ سواالتی که در عـین  باشدمییی و کیفیت سواالت مطرح شده گوپاسخرايبمزیت این روش ساده بودن آنینترمهم
روز رسـانی و یـا احیانـا    قابل اصالح و بههاپرسشباید در نظر داشت که این . نیز اشاره داردجزییاتجامع بودن به برخی 

ـ  . اضافه نمودن موارد دیگر نیز است بـه سـواالت مطـرح شـده در     یی گـو پاسـخ رايدردسترس بودن اطالعات مورد نیـاز ب
. باشدمیاصالح شده، -یی مرجعگوپاسخروش منتخب، از دیگر مزایاي استفاده از روش جدول نامهپرسش
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شاخصهچندگیريتصمیمهايروشکلیمعرفی

مقدمه-1-4. پ

دراسـت، مشـخص کهطورهمان. شودمیپرداختهشاخصهچندگیريتصمیميهاوشرکلیمعرفیبهبخشایندر
شـکل . شـود میانجاممختلفمعیارهايداشتندردستنیزواطالعاتازايمجموعهاساسبرگیريتصمیمرویکرد،این
. استپرداختهگیريتصمیمرویکرداینمعرفیبه)1-4. (پ

معیارهچندگیريتصمیمروشدرهدفدرختچه-1-4. پکلش

) MODM(هدفهچندگیريتصمیميهامدل-2-4. پ

در. انجامـد میهدفچندینزمانهمشدنبهینهبهمدلایندرگیريتصمیمپیداست،مدلایننامازکهطورهمان
هـدف، یکمثال. باشدمتفاوتاهدافبقیهرايبسنجشمقیاسباهدفهررايبسنجشمقیاساستممکنروش،این

اسـت کارنیرويساعاتازاستفادهحداقلدیگرهدفو،شودمیسنجیدهپولواحدبرحسبکهاستسودحداکثرسازي
عمـل متضـاد صـورت بـه اوقـات گـاهی ونیسـتند جهـت یکدراهدافاینگاهی. شودمیسنجیدهساعتحسببرکه
خواهـد مـی دیگـر طـرف ازودهـد افـزایش راکارکنـان رضـایت داردتمایـل طـرف یکازهگیرندتصمیممثال. کنندمی

. کندحداقلرادستمزدوحقوقهايهزینه
. اسـت شـده ارائـه کوپروچارنزتوسطباراولینکهاستآرمانیریزيبرنامههدفه،چندگیريتصمیمتکنیکبهترین

kz: (در ایـن روابـط  نمودارائهذیلشرحبهتوانمیراآنبارویاروییيرابنگرشوهدفهچندگیريتصمیمریاضیمدل

تعداد معیارهـا و  kو i،jبی به عنوان وزن هریک از معیارها و مقادیر رایضcو a،bبه ترتیب سود و هزینه، مقادیر kwو
. نیز متغیرهاي تصمیم و مقادیري هستند که باید بهینه شوند)xر مقادی. سازي هستندط 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 يهامدل-3-4. پ

معیارهچندگیريتصمیمکلیتعریفیکدر. استمدنظرموجوديهاگزینهبینازگزینهیکانتخاب،هامدلایندر
ي موجـود  هـا گزینـه و یا انتخاب از بین بندياولویتارزیابی،مانند) ترجیحینوع(از خاصیتصمیماتبه) شاخصه(چند 

کـه دارنـد وجـود MADMمسـایل انواع مختلفی از . گردد) اطالق میشودمی(که گاه باید بین چند شاخص متضاد انجام 
:مشترکندزیرخصوصیاتدرهاآنتمامی

1اهگزینه-الف

یـا وانتخـاب ،بنـدي اولویـت هاآنمورددروگرفتهقراربررسیموردبایدگزینهمشخصتعداديMADMمسایلدر
یـک سـاخت مشـاور مثال،رايب. باشدزیادخیلییاومحدوددتوانمینظرمورديهاگزینهتعداد. گیردصورتبنديرتبه
اسـتخدام رايبـ مشـاور، همـان ولـی باشـد، داشـته احـداث لمحانتخابرايبمحدودگزینهچندفقطاستممکنسد

ـ گـاهی استذکربهالزم. کندانتخاببهاقدامدتوانمیکارشناس،چندینبینازخود،طراحکارشناس گزینـه، يجـا هب
. رودمیکار و غیره نیز به5کاندیدا،4اقدام،3استراتژي،2انتخابمانندآنهايمترادف

هچندگانهايشاخص-ب
تعـداد  . را کـامال مشـخص کنـد   هاآن، مسالهشاخص دارد که تصمیم گیرنده، باید در طرح چندینMADMمسالههر

احداث سد، اگر قرار به ارزیابی چند ساختگاه مختلـف  مسالهمثال، در یک رايب. داردمسالهها بستگی به ماهیت شاخص

1- Alternatives
2- Select
3- Strategy
4- Action
5- Candidate(s) Goals
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مدنظر ...شناسی و ژئوتکنیک جناحین و پی سد و زمینهاي مختلف نظیر حجم مخزن، ارتفاع سد، وضعیتباشد شاخص
کارخانـه، طـرح یـک رايبجایابیمسالهیکدرکهدرحالی)، شودمیگرفتهنظردرمحدودشاخصچند(یعنی باشندمی

.قابل بیان است1معیارقبیلازدیگريواژگانصورتبهشاخصواژه. باشندمدنظرندتوانمیتربیشیاوشاخص100

2مقیاسبیواحدهاي-ج

نتـایج ومحاسباتشدنمعنادارجهتلذا. استمتفاوتگیرياندازهمقیاسرايدادیگرشاخصبهنسبتشاخصهر
. گرددحفظهادادهنسبیاهمیتکهايگونهبهشودمیهادادهکردنمقیاسبیبهاقدامعلمی،يهاروشطریقاز

هاشاخصوزن-د
این. باشدآمدهدستبهشاخصهرنسبیاهمیتبراساسکهاستاطالعاتیوجودمستلزمMADMي هاروشتمامی
ـ مـی هـا شـاخص بـه مربـوط يهـا وزن. هسـتند اصـلی یـا ترتیبیمقیاسرايدامعموالاطالعات توسـط مسـتقیما دتوان
راشاخصهرنسبیاهمیتهانوزاین. شوددادهتخصیصمعیارهابهموجودعلمیيهاروشوسیلهبهیاوگیرندهتصمیم

) 1-4. پ(جـدول شـرح بـه کـه داردوجودتفاوتMODMوMADMيهامدلبینمختلف،هايجنبهاز. کنندمیبیان
. استشدهبیان

MADM،MODMمقایسه -1-4. پجدول

MODMMADM
MCDM

تفاوتموارد
معیارهاشاخصهدف

اهدافاندشدهیانبصریحاندشدهبیانضعیفوضمنیطوربه
هاشاخصاندشدهبیانصریحاندشدهبیانضمنیطوربه

مشخصغیرمشخصکامال
هامحدودیت)اندشدهگنجاندهمعیارهاداخل(در 

نامحدودتعداد
هاگزینهمشخصمحدود،تعداد)شوندمیمعلومفرایندیکنتیجه(در 

گیرندهتصمیمباتعاملکمزیاد
استفادهنحوهارزیابیوتخاباندرطراحی

MCDM: Multi-Criteria Decision Making

) ارائـه شـده   2نظر نحوه کاربرد در شکل شـماره ( ازMADMگیريتصمیميهاروشانواع:MADMهاي روشانواع
سـتفاده اتسـلط روشازاسـت بهتـر نباشد،دسترسدرشاخصمورددراطالعاتیهیچگونهاگرشکل،اینبرطبق. است

1- Criteria
2- Incommensurable Units
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گیـري تصمیمها اطالعاتی موجود نباشد بلکه فضاي باشد، یعنی درباره شاخص1محیطمورددرموجوداطالعاتاگر. 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  همدهی ساده (رويهایی نظیر روش وزنروش. شودمیپیشنهاد) بینانهخوشوبدبینانه
الزم به ذکر اسـت  . استفاده نمودهاآنتواند از گیري میمنطق بولین از دیگر رویکردهایی است که براي انتخاب و تصمیم

رو، این روش که در نوشتار پیش.توان استفاده نموددهی ساده و جمع آثار در منطق بولین نیز میهاي وزناز تلفیق روش
االمکان سعی شده معایـب ایـن   گذاري شده است، داراي نقاط قوت دو روش مذکور بوده و حتینام»جدول مرجع«روش 

. دو روش را حذف نماید
قبـول قابـل میـزان یعنـی اسـت، اسـتاندارد سطحدریااطالعاتآنگاهباشد،شدهارائهشاخصمورددراطالعاتاگر

مقیـاس ازبرخـوردار هـاي دادهبـا اسـت ممکـن کـه کند،میبیانراهاشاخصوزنیاوکند،میبیانرامربوطصشاخ
. باشدشدهگیرياندازه

بـر اطالعـات، پـردازش درMADMدیدگاهی دیگر نیز قابل بررسی هستند و آن رویکرد فنون مختلف ازMADMيهامدل
:شوندمیتقسیمکلیبخشدوبهMADMهاي در این ارتباط داده. استگیرندهمتصمیتوسطشدهارائههايشاخصمبناي

2جبرانیيهامدل-1

3غیرجبرانیيهامدل-2

جبرانیيهامدل-1-3-4. پ

بـدین معنـی کـه    . گیردها صورت میتبادل بین شاخصهاآنکه در شوندمیشامل راMADMيهامدلازدستهآن
. شودمیهاي دیگر) جبران مخالف (در جهت عکس در شاخص یا شاخصتغییر در یک شاخص توسط تغییري

غیرجبرانیيهامدل-2-3-4. پ

. گیـرد ها صـورت نمـی  بین شاخص4تبادلهاآنکه در شوندمیرا شامل MADMئی از هاروشغیرجبرانی، يهامدل
شاخصهربلکهشودمیران نبدین معنی که نقطه ضعف موجود در یک شاخص توسط مزیت موجود در شاخص دیگر جب

کنـد و در راه رسـیدن بـه ایـن     این مفهوم که این تصمیم چه اهدافی را دنبال مـی باشد. بهگیري میاین جمله، محیط یا فضاي تصمیممنظور از محیط در-1
هایی وجود دارد. ها چه شاخصهدف

2- Compensatory Methods
3- Non Compensatory Methods
4- Trade-Off
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رفتـار باکهستهاآنسادگیهامدلاینمهممزیت. گیردمیقراررقیبيهاگزینهارزیابیمبنايهاشاخصدیگرازجدا
. اندشدهبنديدسته) 3-4. پ(شمارهشکلمطابقهاروشاین. داردمطابقتاواطالعاتبودنمحدودوگیرندهتصمیم

کاربردنحوهنظرازMADMهاي انواع مختلف روش-2-4. پشکل

بدبینانه 
)Pessimistic(

خوشبینانه
)Optimistic(

مینماکسی

ماکسمینی 

در سطح 
استاندارد

روش اقناع عطفی 
)Conjunctive Satisfying Method(

روش اقناع استداللی یا قیاسی
)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(
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غیرجبرانیوجبرانیبنديطبقهبهتوجهباMADMي هامدل-3-4. پشکل

مراتبــیسلســلهتحلیــليهــاروش،گیــريتصــمیميهــاروشانــواعخصــوصدرشــدهارائــهمطالــببــهتوجــهبــا
)Analytical Hierarchy ProcessیاAHP ،(دهـی سـاده بـا منطـق     دهی ساده، منطق بـولین و تلفیـق روش وزن  وزنروش

. ي برخوردار هستندتربیشاز سهولت هاروشبولین، در مقایسه با سایر 

هاي غیرجبرانیمدل

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

مجموع ساده وزین
(SWA)

ساده وزین با 
واکنش متقابل

هاي جبرانیمدل

زیر گروه
گذاري نمره

MADMهاي ارزیابی براي یک مدل

زیر گروه
سازشی 

میانگین وزین 
بندي شده طبقه
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تصمیممتغیرهايبنديبازههايروش

معیارهابنديبازهيهاروش-1-5. پ

پـس از  . گرفـت نظـر درانتخـاب درگـام اولینعنوانبهتوانمیراگیريتصمیمدرتاثیرگذارمختلفمعیارهايشناخت
در ایـن راسـتا، بـه    . رسدسازي و فرموله کردن مساله میشناخت معیارهاي مختلف و بررسی کلی ابعاد مساله، نوبت به کمی

هاي مختلفی که در برگیرنده تمام ابعاد معیـار مـورد نظـر    در ادامه، بازه. شودمیابتدا ابعاد هر معیار تعیین تفکیک هر معیار،
بیـان  بـه . هاي طبیعی آن معیـار اسـت  هاي مختلف هر معیار، نیاز به شناخت پرشبراي تعریف بازه. است، تعریف خواهد شد

. ها در جامعه آماري مورد نظر استم اول نیازمند بررسی توزیع و پراکنش دادههر بازه، در گابندي و امتیازدهی به دیگر، بازه
نظر گرفته شود، با تعـدادي محـدود از   درسدسازيمثال، اگر یکی از معیارها، وسعت اراضی تحت پوشش هر طرح عنوانبه

هـا  مقایسه این طرح با سـایر طـرح  هاي مشخص سر و کار خواهیم داشت که وسعت این اراضی، از جمله مبانی اراضی با وسعت
طـور کـه   همان. این مساله را در خود جاي داده است20تا 1هاي شماره ) وسعت اراضی در طرح1- 5. پجدول شماره (. است
(حـداقل سـطح زیرکشـت در مجمـوع     شـود میهکتار آغاز 50این مثال مشخص شده است، وسعت اراضی از حدود جدولدر 

دهـی بـه   در این راستا، بـراي وزن . ها)گردد (حداکثر سطح زیر کشت در مجموع طرحهکتار ختم می1500ها) و به حدود طرح
.  ) در ارقام سطح زیر کشت مشخص گرددBreak or Jumpدر ابتدا نقاط شکست یا پرش (بایدهر طرح 

راخـود تجربـی مشـاهدات اسـت، خـود مشاهداتیهايدادهدرموجودساختاریافتندنبالبههموارهبشرکهآنجااز
سایرواشکالالگوها،اساسبرراهاآنها،دادهبینترکیبوساختارشناختازاستفادهبابتواندکهبردمیپیشسمتیبه

رو، وسعت اراضی تحت پوشش بندي ارقام مربوط به هر معیار (که در مثال پیشخوشه. نماید1بنديخوشهیشان،هاویژگی
ـ . سـت هاآنبـین تشابهاساسبرسیستمدهندهتشکیلاجزايبنديدستهمعنايهبواقعدر) است یـا بنـدي خوشـه رايب

:کرداشارهذیلمواردبهتوانمیهاآنینترمهمازکهداردوجودمختلفیيهاروشآماريجامعهبنديکالس
ها و نیز محاسبه بـازه تغییـرات هـر    داشتن تعداد کالسدردستباروش،ایندر:2مساويهايبازهتعدادروش-الف

شرح معادله ي هر بازه بههاگامبازه یا کالس، 5مثال، با فرض تعداد عنوانبه. بندي پرداختبه بازهتوانمیمعیار 
) محاسبه خواهد شد:1-5. پشماره (

max)1-5. (پ minX X 1500 50
Interval 290

n 5

 
  

. ) است2-5. پشماره (بندي به روش فواصل مساوي به شرح جدولبازهنتیجه

بندي در نظر گرفت. هاي خوشهعنوان مترادفتوان بهتر را میبندي و کالسبندي، بازهبندي، دستهکالس-1
2- Equal Interval
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در ایـن راسـتا،   . بنـدي، نظـر کارشناسـی اسـت    در این روش مبناي دسـته :1دستییاسفارشیبنديبازهروش-ب
ین عامل در این روش، تجربه فردي است که تر. مهمپردازدبندي میي خود به دستههاقضاوتکارشناس با دید و 

. دهدبندي را انجام میدسته
طوریکـه بـا در دسـت داشـتن     ) است؛ بهIntervalدر این روش، مبنا طول هر بازه (:2مساويهايزهباطولروش-ج

منطـق ایـن روش، در   . ها پی بردبه تعداد بازهتوانمیمقادیر حاصله از این روش (که معرف طول هر بازه است) 
بـا  . روش مذکور در نظر گرفـت آن را معکوس توانمینوعی هاي مساوي است و بهبازهتعداد مقابل منطق روش 

. هـا مشـخص خواهـد شـد    دردست داشتن طول هر بازه و شروع از مقدار کمینه جامعه مورد بررسی، تعداد بـازه 
هاي بعدي 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
بنـدي در ایـن روش بـه    بیان دیگـر، بـازه  به. در این روش، مبنا بر اساس تعداد مشاهدات است:3هاچاركوشر-د

ـ تربیشاین روش . قرار گیرندهاطرحاي است که در هر دسته تعدادي مساوي از گونه جامعـه آمـاري کـه    رايب
بندي شود، نتیجه به شـرح جـدول   بازهاگر جامعه نمونه، با استفاده از این روش. توزیع خطی دارند مناسب است

4هر بازه بـا هـم یکسـان (در هـر بـازه      اعضايطور که مشخص است، تعداد همان. ) خواهد بود3-5. پشماره (
. طرح قرار گرفته است) خواهد بود

هـاي طبیعـی در جامعـه آمـاري اسـت کـه ایـن        مبناي این روش، تشـخیص شکسـت  :4طبیعیهايپرشروش-ه
بدین منظور، در ابتدا اطالعات موجود به صورت نزولـی یـا   . گیردها صورت میاس هیستوگرام دادهتشخیص براس

هـا و  است؛ در نهایت، تشـخیص کـالس  فرایندها گام بعدي این داده5تهیه هیستوگرام. شوندمیصعودي مرتب 
) هیسـتوگرام جامعـه   1-5. پشـکل شـماره (  . بندي جامعه آماري خواهد شدهاي ناگهانی، منجر به بازهشکست

تـا  15، 14تـا  8، 7تـا  5، 4تا 1ي هاطرحطور که مشخص است همان. آماري نمونه را در خود جاي داده است
هاي طبیعی به شـرح  بندي در روش پرشگفت بازهتوانمیلذا . در یک بازه قرار دارند20تا 18و در نهایت 17

. ) است4-5. پجدول شماره (
یـا  ب صـحیح رایبه بیان دیگـر، ضـ  . بندي انحراف از معیار استدر این روش، مبناي بازه: 6معیارزاانحرافروش-و

انحراف از معیار با استفاده از معادله . 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، میها، تهیه منحنی تغییرات تعداد دادهمنظور از هیستوگرام داده-5
6- Standard Deviation
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) 2-5. پیار، بـه شـرح معادلـه شـماره (    مرکز هر بازه در روش انحراف از مع. شودمی) محاسبه 3-5. پشماره (
بنـدي بـه روش   نتیجـه بـازه  . انجام خواهـد شـد  ) 5-5. پصورت معادله شماره (بندي در این روش بهبازه. است

. باشدمی) 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

    
 
      
       
      
     

سدسازيطرحهرتفکیکبهاراضیوسعت- 1- 5. پجدول
تحت پوشش (هکتار)وسعت اراضی شماره طرح

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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مساويفواصلروشبهبنديبازه-2- 5. پجدول
پوششتحتاراضیوسعت طرحشماره

340-50 6-1
630-340 9-7
920-630 14-10
1210-920 15
1500-1210 20-16
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شماره طرح
آماريجامعههايدادههیستوگرام-1-5. پشکل

هاچاركروشبهبنديبازه-3- 5. پجدول
پوششتحتاراضیوسعت طرحشماره

150-50 4-1
619-150 8-5
718-619 12-9
1239-718 16-13
1500-1239 20-17

طبیعیهايپرشروشبهبنديبازه-4- 5. پجدول
پوششتحتاراضیوسعت طرحشماره

150-50 4-1
495-150 7-5
878-495 14-8
1243-878 17-15
1500-1242 20-18
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معیارازانحرافروشبهبنديبازه- 5- 5. پجدول
پوششتحتاراضیوسعت طرحشماره

491-50 6-1
948-491 14-7
1404-948 19-15
1500-1404 20





6پیوست 9
هاطرحاطالعاتگردآوريفهرستگان

براي انجام بندياولویتبراي 
دوبارهمهندسی
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6پیوست
-

دوبارهمهندسیبراي انجام بندياولویتبراي هاطرحاطالعاتگردآوريتگانفهرس

. باشدمیبندياولویتبراي ) AHP(مراتبیسلسلهتحلیلیاو سادهدهیوزنهايروشپیوست، مکملی براي این

مقدمه-1-6. پ

ارتقـاي بـراي فراینـدها دربازاندیشـی وبـازنگري لـزوم وهاطرحتنوعبهباتوجهشد،اشارهنیزترپیشکهطورهمان
راستا،ایندر. نباشدبهینهاقتصادينظرازاستممکنزمان،همطوربهطرحچندیندوبارهمهندسیوري،بهرهوکارایی
رنظـ دربایـد بندياولویتدرکهعواملیجملهاز. باشدسازچارهتواندمیدوبارهمهندسیانجامبرايهاطرحبندياولویت
. استانتخابدرتاثیرگذارمعیارهايتعددوتنوعشود،گرفته

منظـور، بـدین . استدوبارهمهندسیيهابررسیبرايهاطرحاطالعاتفهرستگانآوريجمعدنبالبهرو،پیشمجموعه
ایـن . اسـت دهشـ تهیـه وارفهرسـت صـورت بـه برداري هاي ساخته شده و در دست بهرهبر طرحتاثیرگذارومهمعواملکلیه

. باشد) AHP(مراتبیسلسلهتحلیلیاسادهدهیوزنهايروشبندي،اولویتمبنايکهداردکاربردهنگامیمجموعه

هايشکستگرفتننظردربامعیارهربهدهیوزنشناسیروشومختلفمعیارهايمعرفی-2-6. پ
طبیعی

نخسـت گـام دردوبـاره، مهندسـی انجامرايبانتخابمنظورهبپروژههراهمیتتشخیصشده،ذکرمواردبهتوجهبا
گـذار تاثیرفاکتورهاياهداف،ازلیستیبایدمنظوربدین. استطرحهرشناخترايبمعیارهاییداشتندستدرنیازمند

علـت  بـه .صدق کنـد هاطرحکلیه رايجامع و مانع بوده و ببایدلیست مذکور . هر طرح، تهیه شوددرموجودمخاطراتو
را دربر نداشته باشند مخاطراتاهداف را پوشش ندهد و یا تمامی ، تمامیهاطرحجامعیت لیست مذکور، ممکن است کلیه 

در ادامه، با دردسـت داشـتن ایـن لیسـت، کـه از آن      . و هرطرح به فراخور نیازهاي مطرح، جوابگوي برخی از اهداف باشد
. ي مختلف میسر خواهد شدهاطرحرات نام برد، مقایسه و ارزیابی با عنوان چک لیست اهداف و مخاطتوانمی

ي ارائه شـده  هاروشو با توجه به هستندکمیصورتبهبیانقابلسادگیبهسدسازي،هايپروژهدراهدافازبرخی
به مواردي توانمیاز جمله این اهداف . شودمیمیسر هاآندهی بندي و در پی آن، وزنبازه5در مجموعه پیوست شماره 

اهداف مذکور، . اشاره کرد»مصارف شرب و صنعترايسطح زیر کشت، میزان تولید برقآبی، حجم مصرف ساالنه ب«چون 
قـرار (ب) گـروه اهـداف اهـداف، گونـه اینمقابلدر. شودمیبنديطبقه(الف) گروهاهدافجزءپیوست، مجموعهدر این 

مسـتقیم، طـور بـه مذکور،اهداف. شودمییادمحیطی-زیستومحیطیمخاطراتیافاهداباعنواناهدافایناز. دارند
سازيکمینههدف،محیطی،-زیستومحیطیمخاطراتبارویاروییدراست،ذکربهالزم. شوندمینبیانکمیصورتبه

ازاسـتفاده )، محیطـی -زیسـت ومحیطـی (اهـداف  اهـداف گونـه اینکمیبیانرايب. باشدمییرایکاحفظبامخاطرات
مشـابه ومحیطی -زیستارزیابیهايماتریسمانندارزیابی،استانداردهايداشتندستدربا. شودمیمطرحاستانداردها،

. گرددمقایسههمبادتوانمیمختلفيهاطرحآن،
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. هسـتند محیطی-زیستومحیطیمعیارهايازجزئینیزشوندمیمطرح»وجودعدمیاوجود «صورتبهکهاهدافی
درصـورت  . عامل تعیـین کننـده ظـاهر شـوند    عنوانبهها، بندي طرحدر آخرین مرحله، پس از رتبهتواندمیمذکوراهداف
شـماره پیوسـت شده در ارائهبندي به روش ي مفصل، با بیان ارزش ریالی در هر یک از معیار مذکور و بازههابررسیلزومِ 

از جملـه  توانمیي تفریحی را هاطرحآبی و نقلوحملگردشگري،يهاطرحوجود. گیردصورتدتوانمیسازي کمی،5
. اندي، تشریح شدهتربیش) با تفصیل بدر ادامه، اهداف نوع (. این معیارها درنظر گرفت

محیطی-زیستمخاطراتواهداف(ب): نوعاهدافتشریح-3-6. پ

طـرح يهـا فعالیتازحاصلیمحیطزیستآمدهايپیرايپذیکهزیست،محیطدهندهتشکیلاجزايازايمجموعه
مـورد يهاطرحمنطقهزیستمحیطفاکتورهاي. شوندمیگرفتهنظردریمحیطزیستفاکتورهايعنوانبهبود،خواهند
ایـن . گیرندمیجايفرهنگیواقتصادياجتماعی،محیطوبیولوژیکیمحیطفیزیکی،محیطکلیبخشسهدرمطالعه،
بدیهی است کـه وضـعیت موجـود    . شودمیطرحاحتمالیمخاطراتشناختوآمدهاپیبینیپیشسهولتموجبتجزیه

. استهاآنآمدهاي وارد بر هر یک از تعیین درجه اهمیت یا شدت پیرايفاکتورها، یکی از معیارهاي مهم ب

فیزیکیمحیطفاکتورهاي-1-3-6. پ

دچـار مطالعـه، مـورد طـرح از بـرداري بهـره مرحلـه درکهفیزیکیزیستمحیطدهندهتشکیليفاکتورهاجمله از
سـیالب،  ،گـذاري رسـوب رودخانه،مورفولوژيخاك،فرسایشوکیفیتبه توانمیخواهند شد، ايمالحظهقابلتغییرات
هریـک در. نموداشارهشیمیاییبنديالیهوگراییتغذیهآب،کیفیتزیرزمینی،آبسطح،دستپایینرودخانهدر جریان

رايبـ شـاخص، عنـوان بـه دتوانـ میفیزیکی،محیطدریمحیطزیستمخاطراتارزیابینتیجهمطالعه،مورديهاطرحاز
. گیردقراراستفادهموردبنديطبقه

بیولوژیکیمحیطفاکتورهاي-2-3-6. پ

پـذیر، آسـیب وحساسهايزیستگاهجانوران،سایرپرندگان،ها،ماهیتهدید،معرضدرگیاهیهايگونهگیاهی،پوشش
ناشـی آمـدهاي پیپذیرايبیولوژیکی،زیستمحیطدهندهتشکیلفاکتورهايعنوانبهتهدیدمعرضدرجانوريهايگونهو
محیطیزیستات همانند محیط فیزیکی، نتیجه ارزیابی مخاطر. مورد مطالعه خواهند بودهايطرحرویدادهايوهافعالیتاز

.  بندي و امتیازدهی مورد استفاده قرار گیردعنوان شاخص، براي طبقهتواند بهدر محیط بیولوژیکی نیز، می
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فرهنگیواقتصادياجتماعی،محیطفاکتورهاي-3-3-6. پ

از طـرح  ريبـردا بهرهمرحلهآمدهايپیرايپذیکهفرهنگیواقتصادياجتماعی،زیستمحیطبهمتعلقفاکتورهاي
زمـین، ارزشدرآمـد، واشـتغال جمعیـت، جابجـایی ومهـاجرت ،تاسیسـات سـایر وهاگاهسکونتخواهند بود عبارت از 

رفــاه، آسـایش و پــذیرش اجتمــاعی، امنیـت، بهداشــت و ســالمتی،   ،حمـل و نقــل وارتباطــات،پــروريداموکشـاورزي 
ـ مـی ، هـا طرحبندي و امتیازدهی بهقهطب. ي گردشگري هستندهاقابلیتاندازها، مناظر و چشم د بـا اسـتفاده از نتـایج    توان

. حاصل از ارزیابی مخاطرات این محیط نیز صورت گیرد

معیاراینگرفتننظردرباهاطرحمقایسهوطرحیمحیطزیستآمدهايپیبررسی-4-6. پ

بنـدي بـراي انجـام مهندسـی     اولویـت درطـرح یمحیطزیستآمدهايپیبررسیشد،اشارهنیزترپیشکهطورهمان
فاکتورهـاي ازیـک هـر بـر ،بـرداري بهـره مرحلـه درطـرح هـاي فعالیـت ازناشـی آمـدهاي پیبینیپیششامل،دوباره
هـر یـک از   يهـا ویژگـی همچنینوشدتیااهمیتکیفیت،یانوعبهتوجهباآمدها،پیبینیپیش. استیمحیطزیست

محیط زیست فیزیکی، اثرات بر محیط زیست بیولوژیکی و اثرات بر محیط زیست اجتمـاعی،  ، در سه بخش اثرات برهاآن
. شودمیاقتصادي و فرهنگی انجام 

فیزیکیزیستمحیطبراثرات-1-4-6. پ

زمینشکلبرکشاورزيتوسعهتاثیرشکل زمین، -1-1-4-6. پ

سطوح تمامنسبیاراضی توسعه، مستلزم هموارسازي ي هاقسمتيهفعالیت به سبب ایجاد امکان آبرسانی به هماین
. دشت است

خاكفرسایشوکیفیتبرسدوجودتاثیرخاك،فرسایشوکیفیت-2-1-4-6. پ

تـا نقـاط آندرخـاك نتیجـه دروشـده دسـت پـایین مناطقبهرودخانههايسیالبجریانادامهازمانعسدوجود
دسـت پـایین دررودخانـه معـدنی مـواد کـاهش سببسد،احداثدیگرسوياز. ماندخواهدمصونفرسایشازحدودي
درکهاستدیگريرویدادمخزنآبسطحنوسانات. شودمیکاستهقسمتایندرخاكکیفیتازنتیجهدرشد؛خواهد
. فیت و فرسایش خاك وارد خواهد شدبر کیبرداريبهرهمرحله
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گذاريرسوببرمخزنوسدانحرافی،بندوجودتاثیرگذاري،رسوب-3-1-4-6. پ

آبجریـان توسـط شـده حمـل رسـوبات مسـیر انحرافوینشینتهموجبانحرافیبندوجود،برداريبهرهمرحلهدر
دررودخانـه گذاريرسوبطبیعیتعادلترتیباینبهوشدخواهدسدمخزنهمچنینوانحرافیبندپشتدررودخانه،

. شدمختل خواهددستپایین

سیالببرمخزنوسدانحرافی،بندوجودتاثیرسیالب،-4-1-4-6. پ

مثبت بـر سـیالب (کـاهش پیـک سـیالب و      تاثیر، وجود بند انحرافی، سد و مخزن موجب بروز برداريبهرهمرحله در
. ) خواهد شدتاخیرایجاد 

معلقموادربابرمخزنوسدانحرافی،بندوجودتاثیرمعلق،موادبار-5-1-4-6. پ

. شدخواهدرودخانهآبجریانتوسطمنفی بر بار مواد معلق حمل شده تاثیرموجب پدیدار شدن مخزنسد و وجود
مـواد ازانـواعی بـه دستپاییناراضینیازازبخشیکنندهتامینرودخانه،آبدرموجودمعلقموادبارکهاینبهتوجهبا

منفـی آمديپیرسوبات،شدننشینتهومخزندرآبماندناثردرمواد،اینلیکیاونسبیکاهشاست،آلیومعدنی
. رودمیشماربه

دستپایینرودخانه-6-1-4-6. پ

دستپایینرودخانهبررودخانهجریانتنظیمتاثیر-الف

هـا آندرتوجهیقابلمنفیاتتاثیربروزموجب،دستپایینزیستمحیطنظرگیريدربدونرودخانهجریانتنظیم
. شدخواهد

دستپایینرودخانهبرمخزنوسدانحرافی،بندوجودمنفیتاثیر-ب
مخـزن مـواد معلـق موجـود در    ینشـین تـه وآبرکـود موجبو مخزن آن سدذکر شد، وجود ترپیشطور که همان

اثردرنرایبناب. داشتخواهدجدیدلقمعمادهقبولرايبزیاديآمادگیمعلقموادفقدانواسطهبهزاللآب. شدخواهد
رودخانـه بسـتر يهـا کنـاره وکـف فرسـایش مشـابه، مواردوسدازسرریزوقوعيهازماندرآبعمدهاحجامرهاسازي

. ت موجود، مورد انتظار خواهد بودبا شدتی بیش از وضعی،دستپایین
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)ایستابی(سطح زیرزمینیهايآبسطح-7-1-4-6. پ

زیرزمینیيهاآببرمخزنوجودثیرتا-الف
. مخزن باشدوجودزیرزمینی،يهاآبایستابیسطحبرتاثیرگذارعواملرسد یکی از نظر میبه

زیرزمینیآببرکشاورزيتوسعهتاثیر-ب
مرحلـه درزهکشـی وآبیـاري شـبکه توسـعه محـدوده ازکـوچکی بسیارسطوحدرزیرزمینیهايآبسطحافزایش

يهـا پسـاب اینکـه بـه توجهبا. بودخواهدمحتملپایاباراضیدرکشاورزيتوسعهاثردر،هاطرحازهریکداريبربهره
هـاي آبآلودگیموجبوبودهکشاورزياراضیدرمصرفیهاينهادهانواعازتوجهیقابلمقادیرحاويمعموالکشاورزي
هـا طـرح منفـی آمدپیعنوانبهکشاورزيتوسعهاثردرزمینیزیرهايآبسطحافزایشنرایبنابشد،خواهندزیرزمینی

. شودمیتلقی

آبکیفیت-8-1-4-6. پ

آبکیفیتبرکشاورزيتوسعهتاثیر-الف
توسـعه . اسـت کشـاورزي توسـعه شـد، خواهدآبکیفیتکاهشموجببرداريبهرهدوره درکه ییهافعالیتازیکی

هـاي زهـاب راهیابی. بودخواهدهمراهشیمیاییسموموکودهاانواعازگستردهتفادهاسباسد،پایابدرمنطقهکشاورزي
. زیرزمینی و سطحی موجب کاهش کیفیت این منابع خواهد شدآبمنابعبهکشاورزي

متقابل وجود مخزن و کیفیت آب تاثیر-ب
رسـوبات بـه آلیموادتبدیلمخزن،ردماندآب. استبررسیوبحثقابلنیزآبکیفیتومخزنوجودمتقابلتاثیر
ن آب خروجی از سد عاري از مواد آالینده رایبناب. داشتخواهدپیدرراهاباکتريسایروهاکلیفرمرفتنبینازومعدنی

ـ  هاآناما تجزیه مواد آلی و تبدیل . و میکروب خواهد بود خـود مخـزن مشـکالتی از قبیـل افـزایش      رايبه مواد معـدنی ب
آمد منفی ناشی از ورود مواد آلـی  این پی. ، کاهش اکسیژن محلول و ایجاد بوي نامطبوع را به دنبال خواهد داشترسوبات

. به مخزن سد خواهد بود

گراییتغذیهبرمخزنوجودتاثیرشیمیایی،بنديالیهوگراییتغذیه-9-1-4-6. پ

. اسـت گرایـی تغذیـه صا کیفیت الیه زیرین، پدیده هاي مختلف مخزن، مخصومهم در کیفیت آب الیهمسایلجمله از
. گذار استتاثیروجود مخزن در ایجاد این پدیده منفی، 



هاي سدسازيطرحریق انجام مهندسی دوبارهوري از طراهنماي بهبود بهره15420/02/95

هواکیفیتبرمخزنوجودتاثیرهوا،کیفیت-10-1-4-6. پ

. دریاچه سد، تا حدودي موجب تلطیف هواي محیط محدود اطراف خود خواهد شدوجود

ژیکیبیولوزیستمحیطبراثرات-2-4-6. پ

گیاهیپوششبرکشاورزيتوسعهتاثیر-1-2-4-6. پ

. آمد مثبت خواهد بودپیرايسد دادستپایینمحدودهدرگیاهیپوششبرکشاورزيتوسعهفعالیتمرحلهایندر

هاماهی-2-2-4-6. پ

ماهیانبرکشاورزيتوسعهتاثیر-الف
. آلوده، نمود این فعالیت هستندکشاورزييهاپسابایجادوشیمیاییسموموکودهاانواعمصرف

ماهیانبرمخزنو سدوجود تاثیر-ب
سـد دسـت پـایین دررودخانـه بستربهشدهرهاآبنتیجهدر. شدخواهدمعلقآلیموادنشینیتهموجبسدوجود

ذیـربط آبیيهاسیستمر اکوسد، لطماتی را بدستپاییندررودخانهجریاندرآلیموادفقدان. بودخواهدآلیمادهفاقد
راآبـزي یبینذرهموجوداتمثلتولیدبراينیازموردموادوتغذیهمنبعازبخشیمعلقموادآلیکهچرا. کردخواهدوارد

هـا مـاهی جمعیـت کـاهش بـه منجـر غذاییهرماولیهاعضايعنوانبهموجوداتاینجمعیتکاهش. دهندمیتشکیل
نسـبی افـزایش بـزرگ، آبـی زیسـتگاه یکعنوانبهمخزنوجودطرفیاز. شدخواهدنامبردههرمرأساعضايعنوانبه

. داشتخواهددنبالبهراهاماهیجمعیت

پرندگان-3-2-4-6. پ

پرندگانبرکشاورزيتوسعهتاثیر-الف
جملـه آنازوانورانجـ ازبسـیاري تعـداد ناخواسـته نـابودي موجـب نباتی،آفاتدفعبرايشیمیاییسمومازاستفاده

کـه دیگـر جانورانبدنبهحشراتبدنازسمانتقال. دهندمیتشکیلرامنطقهاکوسیستماعضايکهشدخواهدپرندگانی
. نیز خواهد شدهاآنموجب نابودي ،1به واسطه پدیده بزرگنمایی بیولوژیکیاندگرفتهقراراکولوژیکیهرمباالترسطوحدر

1- Biological Magnification
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پرندگانبرزنمخوجودتاثیر-ب
البته الزم به ذکـر اسـت کـه دریاچـه     . مثبت احتمالی بر پرندگان آبزي خواهد شدتاثیرمخزن سد موجب بروز وجود

ط راید شتوانمیمخزن سد به عللی از جمله عدم وجود پوشش گیاهی با تراکم مناسب در سواحل و نامناسب بودن عمق ن
. آبزي فراهم نمایدپرندگان رايمطلوب و مناسب زیستگاهی را ب

جانورانسایر-4-2-4-6. پ

جانورانسایربرمخزنآبگیريتاثیر-الف
بـه توجـه بـا . بـود خواهـد منفیآمدپیرايداکوچکپستاندارانوخزندگانویژهبهجانورانازبرخیبرفعالیتاین

داشته و بخش عمده زندگی خود را در حفرات طوالنی نيهامسافتپیمودنرايبچندانیتواناییبردهنامجانورانکهاین
آبگیري مخزن موجب غـرق  خواب زمستانی هستند،راي، عمدتا داترمهمي موجود در زمین گذرانده و از همه هاسوراخو 

. هاي خزندگان و نوزادان پستانداران خواهد شدطور نابودي تخمو همینهاآنشدن تعدادي از 

نورانجاسایربرآبیاريتاثیر-ب
اختالالتـی دچـار آبیـاري، فعالیـت منفـی تاثیرتحتزیستگاه،مختلفيهابخشدرجانورانجابجاییمرحلهایندر
بـزرگ پسـتانداران ازبعضیتواناییعدمبهتوجهبازهکشیوآبیارييهشبکيهاآبراههدرآبشدنجاري. شدخواهد

مختلـف يهـا قسـمت درهـا آنجابجـایی امکانسلبموجبآب،ازعبوردرخزندگانوکوچکپستاندارانتماموجثه
. موجود خواهد شديهازیستگاه

جانورانسایربرکشاورزيتوسعهتاثیر-ج
. این فعالیت بر پرندگان استتاثیرمشابه تاثیربروز این نحوه

فرهنگیواقتصادياجتماعی،زیستمحیطبراثرات-3-4-6. پ

قـرار بـرداري بهـره دوره آمـدهاي پـی تـاثیر تحتزیرترتیببهزیستمحیطازبخشاینندهدهتشکیلفاکتورهاي
.  شاخص و معیار مطرح گرددعنوانبهد توانمی، هریک از موارد ذیل هاطرحدر بررسی و ارزیابی . خواهند گرفت

تاسیساتسایروهاگاهسکونتبرکشاورزيتوسعهتاثیر-1-3-4-6. پ

موجود در محدوده اراضـی پایـاب   تاسیساتاز طرح در اثر توسعه کشاورزي، بناهاي مسکونی و برداريهبهرمرحلهدر
. سد به سبب پیدایش رونق اقتصادي در جوامع این محدوده پیشرفت و بهبود خواهند یافت
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جمعیتجابجاییومهاجرتبرکشاورزيتوسعهتاثیر-2-3-4-6. پ

مثبـت طـرح بـر    تاثیرین تربزرگد موجب بروز توانمیشاورزي با ایجاد رونق اقتصادي کتوسعه،برداريبهرهمرحلهدر
. فاکتور اجتماعی مهاجرت و جابجایی جمعیت شود

درآمدواشتغالبرکشاورزيتوسعهتاثیر-3-3-4-6. پ

درآمـد منبعوشغلیفرصتسدپایابمنطقهدرساکنجمعیترايبوابسته،يهافعالیتهمراهبهکشاورزيتوسعه
نظـر ازوشـدید اهمیت،نظرازدرآمد،واشتغالفاکتوربرفعالیتاینمثبتتاثیرلذا. نمودخواهدفراهمرابزرگیبسیار

باعثتنهانهسداحداثمعدودي،موارددراستیادآوريبهالزم. گیردقرارتوجهموردبایدطرحهرتفکیکبه،هاویژگی
جمعیـت بـا مسکونیمناطقمجاورتدربزرگيهاطرح. شدخواهدنیزآننابوديباعثبلکهودشمینکشاورزيتوسعه

. دانستهاطرحدستاینازتوانمیرابرقآبیيهاطرحبرخیوزیاد

زمینارزشبرکشاورزيتوسعهتاثیر-4-3-4-6. پ

تن ارزش اراضـی و مسـتغالت در محـدوده    آبیاري، منجر به بـاال رفـ  رايتوسعه کشاورزي با وجود آب کافی بفعالیت
با توجه به محرومیت مناطق از نظر امکانات اجتماعی و عدم تمایل تاثیراین . سدهاي مورد بررسی خواهد شددستپایین

. شودمیمردم به سکونت در آن و در نتیجه ارزش کم زمین، از نظر نوع و کیفیت مثبت ارزیابی 

منطقهپروريداموکشاورزيبرزيکشاورتوسعهتاثیر-5-3-4-6. پ

وسـاقه کـاه، کهترتیباینبه. بودخواهدگذارتاثیربررسیموردمناطقسنتیپروريدامبهبوددرکشاورزي،توسعه
،دهندمیتشکیلرادامخوراكمستقیماکهمحصوالتیهمچنینو) چرا(پسکشاورزيمحصوالتازماندهيجاهببرگ

ی و محیطـ زیسـت امتیـازات  رايایـن روش دا . به روش بسـته محسـوب خواهـد شـد    پروريدامرايببه عنوان تسهیالتی
توسـعه کشـاورزي بـر کشـاورزي و     تـاثیر هـا،  همانند سایر شاخص. دام در علفزار استراياقتصادي بسیاري نسبت به چ

.  دامپروري منطقه نیز باید مورد بررسی قرار گیرد

ونقلحملوارتباطاتبررزيکشاوتوسعهتاثیر-6-3-4-6. پ

کشاورزي و وجود شبکه آبیاري و زهکشی موجب بهبود مسـیرهاي دسترسـی موجـود در منطقـه پایـاب سـد       توسعه
. خواهد شد
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اجتماعیپذیرشوآسایشرفاه،برکشاورزيتوسعهتاثیر-7-3-4-6. پ

تصادي، بـر پـذیرش اجتمـاعی و رفـاه سـاکنین      ، توسعه فعالیت کشاورزي به علت ایجاد رونق اقبرداريبهرهمرحله در
. باید مورد ارزیابی قرار گیردهاطرحاین شاخص در خصوص تمامی. مثبت خواهد بودتاثیررايمنطقه دا

اجتماعیپذیرشبرانسانینیرويتامینتاثیر-8-3-4-6. پ

تـامین یرش اجتمـاعی خواهـد شـد،    مثبت بـر پـذ  تاثیراز طرح موجب بروز برداريبهرهدیگري که در مرحله فعالیت
. از طرح استبرداريبهرهراينیروي انسانی مورد نیاز ب

سالمتیوبهداشتبرآبیاريفعالیتتاثیر-9-3-4-6. پ

آمـدهاي پـی رايداسـالمتی وبهداشتبراستممکنبرداريبهرهمرحلهدرکهاستعاملیینترمهمآبیاريفعالیت
هـا آبراهـه يهاکنارهوبستردرهرزيهاعلفوگیاهانازانواعیناخواستهرویشموجبحتماالافعالیتاین. باشدمنفی
این مـورد  . ها ایجاد خواهد شدو لیسههاحلزونحشرات،انواعمثلتولیدورشدرايبمناسبمحیطترتیباینبهوشده

. مورد ارزیابی قرار گیردبایدهاطرحهم در تمامی

گردشگرييهاقابلیتومناظرها،اندازچشمبرمخزنوجودتاثیر-10-3-4-6. پ

با توجه به عدم وجـود  . در مناطق مورد مطالعه خواهد شدییهاجذابیتوهازیباییپیدایشموجبسد،مخزنوجود
ت ایـن  اهمیـ . شـود میآمد وجود سد مخزنی بر تفرج و گردشگري مثبت تلقی چنین مناظري در منطقه مورد مطالعه، پی

. مورد بررسی قرار گیردهاطرحدر تمام بایدها شاخص نیز همانند سایر شاخص
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نامهواژه

Access Roads ي دسترسیهاراه

Agriculture کشاورزي

Analytic Hierarchy Process-AHP تحلیل سلسله مراتبی

Boolean Logic منطق بولین (دودویی)

Bottom Outlet تخلیه تحتانی

Business process روند بازرگانی

Business Revolution انقالب بازرگانی

competitive performance اجراي رقابتی

Corporation شرکت سهامی

Current performance اجراي کنونی

Dam Crest تاج سد

decision-making گیريتصمیم

Design طراحی

dimensions of the problems ابعاد مساله

Ecosystem اکوسیستم، بوم سازگان

Effect of the Performance تاثیر اجرا

Environmental Impact Assessment محیطیارزیابی آثار زیست

existing large dams سدهاي بزرگ موجود

experience تجربه

Expert System سامانه خبره

hierarchical criterion معیارهاي سلسله مراتبی

Inadequate coordination هماهنگی ناکافی

industry صنعت

Integrated Water Resources منابع آب یکپارچه شده

irrigation management مدیریت آبیاري

knowledge management مدیریت دانش

Management مدیریت

measuring performance ش عملکردسنج

Mechanical Equipments تجهیزات مکانیکی
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Methodology شناسیروش

Modified Performance Measurements سنجش عملکرد اصالح شده

Modified Table اصالح شدهيهاجدول

Multi-Attribute Decision Making چند معیارهگیريتصمیم

Multi-Objective Decision Making چند هدفهگیريتصمیم

multipurpose چند هدفه

Operation برداريبهره

Operation office برداريدفتر بهره

Opportunity فرصت، مجال

participation همکاري و تسهیممشارکت،

Penstock مجراي عبوري آب براي نیروگاه

Power Plant نیروگاه

Production Systems سامانه تولید

products محصوالت

Questionary نامه پرسش

radical transformation انتقال رادیکالی و بنیادي

Ranking رتبه بندي

Redesigning بازطراحی

Reengineering مهندسی دوباره 

Reform اصالح اساسی، بازساخت

reformulation بندي مجددفرمول

Remuneration Standards الزحمهاستانداردهاي حق

Research تحقیق

Reservoir مخزن

Reservoir Water Quality کیفیت آب مخزن

Restoration استقرار مجدد، بازیابی

Re-Thinking بازاندیشی

Risk ریسک

Seepage زه آب
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seniority ارشدیت و برتري

Settling Basin نشینیمخزن ته

significative advantages و معنادارمنافع بزرگ 

Simple Weighted Overlay هم گذاري وزن دار سادهروي

Simulation سازيشبیه

Social-Economical-Cultural اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی

Standard Tables جداول استاندارد

static مانا، ایستا

Surge Tank مخزن فشارشکن

Sustainability پایداري

system operation برداري سیستمبهره

Waste Disposal دفع زباله

Water Storage ذخیره آب
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دیامواردتايراسدرحاضرضابطهاست. کردهابالغوتهیهترجمه،وتالیفصورتمقاله، بهوعمومیفنیمشخصات
شـود.  بـرده کـار بـه عمرانـی هايفعالیتبهبودوکشوردرعلومگسترشوتوسعهبهنیلراهتا درشده،تهیهشده

باشد.میدستیابیقابلnezamfanni.irاینترنتیسایتدراخیريهاسالدرشدهمنتشرفهرست نشریات
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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.





Islamic Republic of Iran
Management and Planning Organization

Guideline for Productivity
Improvement with Re-

Engineering of Dam
Construction Projects

No.

Office of Deputy for Technical and
Infrastructure Development Affairs
Department of Technical Affairs

Ministry of Energy
Water and Wastewater Standards and Projects
Bureau

nezamfanni.ir http://seso.moe.gov.ir

2016



این ضابطه

روز در بهنیازها و همچنین اطالعات پایه روز
حال تغییر هستند و طوالنی شدن فـاز اجرایـی   

هـا  هاي ملی معموال منجر به شکست طرحپروژه
هاي ساخته شـده  شود. طرحدر تامین نیازها می

بـرداري زیـادي وجـود دارد کـه     و دردست بهره
فـاز طراحـی را   توانایی تـامین نیازهـا و اهـداف    

اند. ندارند و عمال به طرحی ناکارآمد بدل گشته
ــه منظــور بررســی و حــل مشــکالت مــذکور،   ب
رویکردي نوین مورد نیاز است تا بتواند به بهبود 

هــا، وري طــرح کمــک کنــد؛ ایــن بررســیبهــره
اي باشد که با شـیوه ها میمهندسی دوباره طرح

اي هدیگر به ارزیابی و تحلیل سیستماتیک طرح
هاي بررسی در این ضابطه روشپردازد.ملی می

منظـور مشـخص نمـودن    هاي سدسازي بهطرح
هایی که در اولویت بـراي انجـام مهندسـی    طرح

گردد.دوباره هستند ارائه می


