
  هاي بندري بندر بوشهر ها و محوطه مهندسي ارزش طرح ساماندهي زيرساخت
 

  چكيده 
ھاي مختلف زماني  ھا، مستحدثات و ھمچنين تاسيسات مرتبط آن نيز در دوره بندر بوشھر داراي قدمت زيادي است و اسکله

از طرف . ن و حل مشكالت روز بندر بوده استھا در ھر مقطع زماني بنا بر نيازھاي آن زما اين توسعه. يافته است احداث و توسعه
ھا و  رو ساماندھي و اصالح محوطه از اين. اي داشته است ويژه در بخش کانتينري رشد فزاينده ديگر در ساليان اخير عملکرد بندر به

ساماندھي محدوده مطالعات . صورت يكپارچه در دستور کار مسئولين بندر بوشھر قرار گرفته است ھاي بندر به زيرساخت
محدود ) کوثر( ٢ھاي کانتينري و شماره  ھاي بندر بوشھر به منطقه مياني بندر بوشھر، حدفاصل بين ترمينال ھا و محوطه زيرساخت
  .شده است

ھاي  زام سازمان بنادر و دريانوردي در استفاده از اين ابزار مديريتي در پروژهلمطالعه مھندسي ارزش اين طرح با توجه به ا
  .ميليارد لایر، در برنامه كار قرار گرفت ١٠٠بيش از 
ي جلسات با عوامل پروژه، ليست بلندي از كارشناسان خبره با رازپس از برگمطالعه مھندسي ارزش،  كارگاه گام پيش در

 و بعد از رايزني و مشورت با كارفرما و متخصصان خبره، ترکيب تيم ارزش از نظرھاي مورد نياز طرح تھيه  توجه به تخصص
 ٣در نھايت كارگاه . در گام بعدي با حضور تيم بازديدي از منطقه پروژه به عمل آمد. ھاي الزم و افراد مشخص گرديد تخصص

  . ريزي برگزار گرديد ھاي به عمل آمده طبق برنامه روزه اين مطالعه با ھماھنگي
شدن برترين تركيب از  در صورت اجراييو  ميليارد لایر محاسبه گرديده ٢١براساس برآوردھا ھزينه ساخت طرح مبنا حدود 

درآمدھاي افزايش لایر و  ميليون ٢۵٫٢٩٩به ميزان حدود طرح  ساختھاي  ھزينهقابليت كاھش ھاي پيشنھادي، در مجموع  ايده
   .را خواھد داشتلایر  ميليون ١٫٠٨٠طرح به ميزان حدود 

  
  

 .اي بندريھ مھندسي ارزش، بندر بوشھر، ساماندھي محوطه: كليدي كلمات



 

 مقدمه
گرا، خالق و  فرآيندي است سيستماتيك، عمل«المللي مھندسي ارزش، متدولوژي ارزش  مطابق تعريف انجمن بين

مبتني بر كار تيمي جھت دستيابي به كاركرد سيستم، محصول، خدمت و يا طرح، با كمترين ھزينه دوره طول عمر 
  .»پروژه با حفظ كيفيت يا ايمني قابل قبول

كار رفته مستند شد و  ھاي به ويژه در عرصه ساختمان به اثبات رسيد و روش كارگيري مھندسي ارزش به يت بهموفق
  .گيري از مھندسي ارزش بردارند ھايي آزمايشي در راستاي بھره ھاي دولتي نيز گام اين باعث گرديد كه ساير سازمان

، راه و ترابري )ھاي توزيع شبکه، پست(، برق )بستهسد، فاضالب، شبکه و تاسيسات وا(آب   در ايران نيز در بخش
ھاي  از اين روش استفاده... سازي و  ھاي شھري، صنايع ماشين ، صنعت سيمان، پروژه)ھا آھن، فرودگاه بنادر، راه، راه(

  :كه طوري آميزي گرديده است، به موفقيت

 همچنين . اين مطالعات تاكيد گرديده است نويس برنامه پنجم توسعه بر انجام هاي سوم و چهارم و پيش در برنامه
، انجام مطالعات )سابق(ريزي  سازمان مديريت و برنامه 14/12/1384مورخ  215919/100مطابق بخشنامه شماره 

ميليارد ريال  800ميليارد ريال، حداقل يك مطالعه ارزش و بيش از  20هاي بيش از  مهندسي ارزش بر روي طرح
  .است  زامي گرديدهحداقل دو مطالعه ارزش ال

  پيمانكاران )سابق(ريزي  سازمان مديريت و برنامه 29/7/1383مورخ  137932/101مطابق بخشنامه شماره ،
عمر پروژه   از پاداش ناشي از كاهش هزينه طول» پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش«توانند ضمن ارائه  مي

 .برخوردار شوند
از ديدگاه حل . باشد ردھاي متنوع و متناسب با موضوع مورد مطالعه ميمتدولوژي ارزش داراي اھداف و كارب

) تعيين مسئله، حل مسئله، اجراي راه حل(مسئله، برنامه كار چكيده گام به گام و سيستماتيك از روش معمول حل مسئله 
و كيفيت نقش كليدي و گاه  مديريتي، زمان، ھزينه -باشد، اما در برخورد با اكثر مسايل فني اين تنھا روش نمي. باشد مي

كننده حيات يا مرگ يك پروژه يا شركت  اغلب تركيب اين عوامل پديد آورنده يك مشكل و گاه تعيين. بحراني دارند
حل از طريق يك رويكرد گروھي چند تخصصه، خالق و با استفاده از  در اين حالت است كه اگر دستيابي به راه. باشد مي

 )١( .باشد اغلب مسئله قابل حل نميافراد مجرب ممكن نگردد، 
دست  بنابراين ھدف مطالعات ارزش به. است" ھميشه راه بھتري وجود دارد"ی بنيادي متدولوژي ارزش  فلسفه

ھاي  اي بر برآورد جامع ھزينه در مھندسي ارزش تأكيد ويژه. ی آن با طرح مبنا است ھاي جديد و مقايسه وردن گزينه آ
ی  ی اوليه كمتر و ھزينه ھايي با ھزينه ي از تأكيد خاص، جلوگيري از انتخاب گزينهطول عمر شده و ھدف اصل

 . برداری بيشتر است بھره
كه بايست تركيبي خبره، (مكانيزم عمل مھندسي ارزش به اين صورت است كه ذھنيت اعضاي تيم مھندسي ارزش 

سمت كاركردھا سوق داده و با ايجاد فضاي  را از مشخصات فني و مصاديق به) كوچك و مطلع از پروژه داشته باشد
  . ھاي جديد توليد نمايد ھايي متشكل از ايده كند گزينه مثبت خالقانه، سعي مي

كيفيت عمل در ھر مرحله زير، به صورت مستقيم بر . براي اين اقدام بايست اقدامات زير به ترتيب انجام شود
  :گذارد كيفيت نتايج خارجي تاثير مي

 لهئها و الزامات مس بعاد، محدوده، چارچوبشناخت صحيح ا 
 تعيين تركيب تخصصي و انتخاب بهترين اعضاي در دسترس براي تيم تخصصي 
 ها گردآوري همه حقايق و تحليل غيرجانبدارانه آن 
 ساز با مشاور طرح، كارشناسان كارفرمايي و اعضاي مستقل تيم ايجاد فضاي مثبت و تعامل 
 هدايت تيم در آن راستا ساز و شناسايي راستاي نتيجه 
  در بين تيم تخصصي و جلوگيري از هدر) دريافت حقايق، خالقيت، ارزيابي، توسعه(توانايي ايجاد فضاهاي مختلف 

 رفت انرژي تيم و مباحث انحرافي
 پايبندي به برنامه كار استاندارد مهندسي ارزش 



 2( در عرصه مهندسيسازي دموكراسي  بندي نتايج با كمك همه اعضاي تيم با پياده جمع(  

   هاي بندري بندر بوشهر ها و محوطه ساماندهي زيرساختمطالعه مهندسي ارزش 
كند كه اين امر با شكستن  ھاي جديد آماده مي مھندسي ارزش روندي است كه ذھن ما را براي ارائه ايده

ھاي  چنين كاھش ھزينهبه منظور ارتقاي سطح كيفيت يك طرح مھندسي و ھم. يابد ھاي تخيل تحقق مي محدوديت
پذيري متدولوژي ارزش اين امكان را  خوشبختانه انعطاف. ھا و ابزارھاي مختلف نياز داريم غيرضروري آن، به تكنيك

فكري، مدل ھزينه  فراھم كرده است كه اين روش به صورت يك جعبه ابزار از چندين تكنيك مختلف، تفكر خالق، توفان
كارگاه، كارگاه و  گام اصلي پيش ٣ارزش شامل  مھندسي كار برنامه مراحل. استفاده كند ، براي نيل به اھداف خود....و 
 . كارگاه است پس

ريزي سابق مبني بر لزوم انجام مطالعه مھندسي ارزش در  با توجه به ھزينه طرح و الزام سازمان مديريت و برنامه
مبني بر استفاده از اين ابزار مديريتي، پروژه ساماندھي ھاي سازمان  ميليارد لایر و نيز سياست ١٠٠ھاي بيش از  پروژه

  )٣(.براي انجام مطالعه مھندسي ارزش انتخاب گرديدھاي بندري بندر بوشھر  و محوطهھا  زيرساخت

 ناحيه مورد مطالعه
لف ھاي مخت ھا، مستحدثات و ھمچنين تاسيسات مرتبط آن نيز در دوره بندر بوشھر داراي قدمت زيادي است و اسکله

ھا در ھر مقطع زماني بنا بر نيازھاي آن زمان و حل مشكالت روز بندر  اين توسعه. يافته است زماني احداث و توسعه
رو  از اين. اي داشته است ويژه در بخش کانتينري رشد فزاينده از طرف ديگر در ساليان اخير عملکرد بندر به. بوده است

صورت يكپارچه در دستور کار مسئولين بندر بوشھر قرار گرفته  بندر به ھاي ھا و زيرساخت ساماندھي و اصالح محوطه
نشاني و برقي و نيز شبکه  اين مطالعات شامل ساماندھي معابر داخلي، ساماندھي تاسيسات شبکه آبرساني، آتش. است
بوشھر به  ھاي بندر ھا و محوطه محدوده مطالعات ساماندھي زيرساخت. ھاي سطحي بندر بوشھر است آوري آب جمع

  )۴( .محدود شده است) کوثر( ٢ھاي کانتينري و شماره  منطقه مياني بندر بوشھر، حدفاصل بين ترمينال

  
  بخشي از محدوده منطقه مورد مطالعه -١شكل

با ، ليست بلندي از كارشناسان خبره عوامل پروژهي جلسات با رازپس از برگمطالعه مھندسي ارزش،  كارگاه گام پيش در
ھاي مورد نياز طرح تھيه و بعد از رايزني و مشورت با كارفرما و متخصصان خبره، ترکيب تيم ارزش از نظر  تخصص توجه به



 ٣در نھايت كارگاه . در گام بعدي با حضور تيم بازديدي از منطقه پروژه به عمل آمد. ھاي الزم و افراد مشخص گرديد تخصص
  . ريزي برگزار گرديد ھاي به عمل آمده طبق برنامه روزه اين مطالعه با ھماھنگي

  روند كارگاه
 در كه اطالعات فاز نھايي نشست .است حياتي مسئله تعريف براي كه است اطالعات فاز كارگاه، گام از فاز اولين

 توسط شده آوري جمع اطالعات نشست اين طول در. گرديد آغاز نخست روز صبح از گرديد، برگزار كارگاه گام
در ادامه، مباني مطالعه  .رسيد حاضرين استحضار مشاور به ديدگاه از پروژه كلي ابعاد و كارفرما نظرات شاور،م

دھي  وزن) AHP(توسط اعضاي تيم مرور و تكميل و معيارھاي ارزيابي كيفي توسط اعضاي تيم به روش دودويي 
  .شدند

ارزش، فاز دوم كارگاه يعني فاز تحليل كاركرد آغاز در انتھاي روز اول، مطابق با متدولوژي استاندارد مھندسي 
گرديد و شش  ترسيم گر تسھيل و راھبر ھدايت با تيم اعضاي توسط) FAST( كاركرد تحليل در اين فاز، نمودار .گرديد

 افزايشو  ھاي سطحي ھدايت آب، انتقال، توزيع و حفاظت تاسيسات، تفكيك فضاھا، انتقال نيرو، ھدايت ترافيككاركرد 
  . پردازي براي فاز خالقيت انتخاب شدند پذير جھت ايده عنوان كاركردھاي بھبود به ايمني

  
  ھاي بندري بندر بوشھر ھا و محوطه نمودار تحليل كاركرد مطالعه ارزش ساماندھي زيرساخت - ٢شكل 

ايده در  ٢٠٩، تيمدر فاز خالقيت اعضاي . فاز خالقيت بر روي كاركردھاي منتخب انجام شد ،كارگاه در روز دوم
در بعدازظھر روز دوم نيز تيم مطالعه به دو گروه تقسيم شده و به ارزيابي . ارايه نمودند ،رابطه با كاركردھاي منتخب

  .صورت پيشنھاديه و توصيه شدند ھا به ھاي قابل بررسي در فاز توسعه و تبديل آن ھا و تعيين ايده ايده
ھا توسط اعضاي تيم مطالعه تا حد امكان كامل شده و قالب اوليه نتايج،  هھاي پيشنھادي فرم ،در روز سوم كارگاه

  .ھا تعيين گرديد جويي بھبودھا و صرفه

  جلسات مهم بعد از كارگاه
  :دست آمده از مطالعه بحث و تبادل نظر قرار گرفت ھاي زير جلسات توسعه و ارائه نتايج به در تاريخ

 1393اسفندماه  13در تاريخ : ها هجلسه توسعه اوليه ايد .1
  1394ارديبهشت  27در تاريخ  :جلسه ارائه اول .2
 1394 تير 20در تاريخ  :جلسه ارائه دوم .3
  1394ارديبهشت  27در تاريخ  :سومجلسه ارائه  .4
  1394شهريور  29تاريخ  در: جلسه ارائه نهايي  .5



   :برتر اين مطالعه هاي گزينهشرح 
   :سازيپيشنهادي رو  استفاده از مصالح موجود در روش

. توان استفاده بھينه از مصالح را در دستور كار قرار داد كننده مي ھاي مرمت روسازي احياء با استفاده از روش
  :به قرار زير است پيشنھادي براي اجرا  روش

 از روش بازيافت سيار كه در آن مصالح آسفالتي تراش داده شده و به كارخانه موبايل مجاور محوطه منتقل  استفاده
شود و آسفالت توليدي كه به وسيله كف قير و مصالح  ها تخليه مي ه و مصالح سنگي نامرغوب زير آن به حوضچهشد

روي اين اليه يك اليه آسفالت يا بتن اجرا . شود كوبيده مي خش وپاساس شكسته جديد احيا شده با فينيشر 
  .گردد مي

  ها اشاره  كه در ادامه به آن پيشنهاديه ايجاد شدگزينه مختلف بر طبق اين  3با توجه به توضيحات داده شده
 .گردد مي
  :گزينه اول

توان از بازيافت مصالح  از منظر نوع مصالح مورد استفاده و امکان استفاده از مصالح موجود، در زون يک مي
  .و از بلوك بتني به عنوان رويه استفاده نمود CBM4جاي اليه  هآسفالتي موجود ب
  :گزينه دوم
نوع مصالح مورد استفاده و امکان استفاده از مصالح موجود، با توجه به مصالح مطرح شده در خصوص  از منظر

توان از بازيافت مصالح آسفالتي موجود در قسمتي از اليه  امكان انعطاف در اليه بازيافتي بر اثر بارھاي وارده، مي
  .ن رويه استفاده نمودو از بلوك بتني به عنوادر ھر دو محدوده  CBM4اساس و زير اليه 
  :گزينه سوم

توان از بازيافت مصالح  از منظر نوع مصالح مورد استفاده و امکان استفاده از مصالح موجود، در محدوده يک مي
 .شود پيشنھاد مي ٢و بلوك بتني در محدوده  ١و استفاده از اليه آسفالتي در محدوده  CBM4جاي اليه  هآسفالتي موجود ب

)٣(  

  گزينه اول 2طرح روسازي در ناحيه   گزينه اول 1ي در ناحيه طرح روساز

  گزينه دوم 2طرح روسازي در ناحيه   گزينه دوم 1طرح روسازي در ناحيه 

  گزينه سوم 2طرح روسازي در ناحيه   گزينه سوم 1طرح روسازي در ناحيه 



  ھاي مختلف طرح روسازي در گزينه - ٣شكل 

  :)سكيوگريد(ها  يكاستفاده از ژئوسنتت
تر مخازن نفتي، بس ھا،  آھن، بستر فرودگاه، بستر پاركينگ يكي از كاربردھاي سكيوگريد، تسليح بستر راه و راه

ھاي مناسب و ايمن كه بتواند در  احداث اين سازه. باشد ھاي دسترسي به مزارع بادي مي و بستر راه بستر سكوھاي كاري
ھايي ھمانند  نيازھاي طراحان را به بھترين وجه پاسخگو باشند، اغلب با محدوديتبرداري،  طول دوره ساخت و بھره

ھاي مالي، زماني، دسترسي به منابع قرضه مناسب و با دوام از نظر مشخصات فني و اجرايي و غيره ھمراه  محدوديت
عدم دستيابي به ظرفيت ھاي موضعي و  ھا و يا شكاف ترين مشكالت ايجاد بستر غيرمسلح، ايجاد ترك از عمده. است

  .باشد باربري مطلوب مي
جزييات اجرايي استفاده از در اليه زيراساس مطرح و ) سكيوگريد( در اين پيشنھاديه استفاده از نسل سوم ژئوگريدھا

   .اشاره شده استآن در پايين 

  

  
  ١پيشنھادي ناحيه - ۴شكل 

  



  
٢پيشنھادي ناحيه  -۵شكل



 

  گيري  نتيجهبندي و  جمع
ھا، بنابر نظرات تيم مطالعه و محاسبات اقتصادي انجام شده، باالترين شاخص ارزش در ميان  موع اين پيشنھاديهدر مج
با » نامه بصورت مكانيزه سازي نظام مراجعه به بندر براساس دعوت طراحي و پياده«ھاي  ھا مربوط به پيشنھاديه پيشنھاديه

   .است بھبود شاخص ارزش بوده% ٣٠با » دي روسازيپيشنھا  استفاده از مصالح موجود در روش«و % ٣۴
طرح را به ميزان حدود  ساختھاي  ھاي پيشنھادي، در مجموع ھزينه شدن برترين تركيب از ايده در صورت اجرايي

شاخص . افزايش خواھد داد لایر ميليون ١٫٠٨٠كاھش داده و درآمدھاي طرح را نيز به ميزان حدود  لایر ميليون ٢۵٫٢٩٩
  .آمده است ٢ھا در جدول  مام پيشنھاديهارزش ت

  هاي نهايي مطالعه مهندسي ارزش در مقايسه با طرح مبنا شاخص ارزش پيشنهاديه -2جدول 

 شاخص ايده كد ايده عنوانرديف
 كيفي

 شاخص بهبود
 به منفعت
 هزينه

 شاخص
 ارزش

 BC 5/00  1/00 مبنا طرح

1 

 TF003 5/59 13% 1/28 )گزينه اول(ازي پيشنهادي روس  استفاده از مصالح موجود در روش

 TF003 5/59 12% 1/30 )گزينه دوم(پيشنهادي روسازي   استفاده از مصالح موجود در روش

 TF003 5/59 11% 1/29 )گزينه سوم(پيشنهادي روسازي   استفاده از مصالح موجود در روش

 TF026 5/43 -8% 1/01 سبك خودروهاي براي طبقاتي پاركينگ ايجاد 2

 DT004 6/58 1% 1/34 مكانيزه بصورت نامه دعوت براساس بندر به مراجعه نظام سازي پياده و طراحي 3

 DT008 5/73 4% 1/20 كانتينري ترمينال به شمال در گيت يك اختصاص 4

 DSW025 6/12 0% 1/24 آوري جمع هاي كانال اليروبي براي منهول احداث جهت مشاور طرح بازنگري 5

 DPI013 5/58 1% 1/13ها آن گرداندن موضعي يا و ها طراحي در الكتريكال و مكانيكال تاسيساتي شبكه حجم كاهش 6

 TF040 5/94 1% 1/21 اراضي استحصال جهت تخريب از ناشي خاكي مصالح از استفاده 7

 TF025 5/59 8% 1/24  )سكيوگريد(ها  استفاده از ژئوسنتتيك 8
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