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مديريت سيالبکاربرد مهندسی ارزش در   

يیرجــا ديبندر شه یخور غــربارزش  یمهندسـ: مطالعه موردی   
  

  4حسين مثقالی، 3محمد رضا راکبی،  2محمد سارنگ  ، 1 حسن مهدی زاده
 

:چکیده   

 طول عمر، نهیکاهش هز یبرا یمناسب یمطالعات ارزش فرصتها. باشد یم یساز ميکارآمد تصم تكنيكارزش  یمهندس

این مطالعه بهبود وضع  هدف .ددهيم قرار اريرا در اخت نهایاز ا یبيطول عمر و گاه ترک شی،کاهش زمان ساخت،افزاتيفيبهبودک

روش انجام مطالعه  .استجهت محافظت از بندر و پس کرانه بندر  بالانتقال سالم و تخليه ایمن سي کنتــرل،موجود به منظور 

و  همطالع شيپ ناريسمسپس . به کمك بررسی مدارك موجود انجام شد اطالعات  یجمع آوردا ، به این صورت بود که ابت

و تكنيكی و سيستمی ارائه طرح مبنا توسط طراح ، رسم نمودار تحليل کارکرد به کارگاه  روز اول دو. برگزار شد  ميدانی دیبازد

فاز . اختصاص داشت فاز توسعه  یبرا دهیا  52انتخاب و اایده ه یده ازيامتایده ،  25، توليد  یکارکرد اهرم هفت گزینش

توسط سه کارگروه  منتخب ایده های و دو روز نا پيوسته انجام شد درکه با بازدید ميدانی مجدد اعضای تيم همراه بود ، توسعه 

ایتا کليه نتایج مورد تایيد مدیران نه .افتندی هفاز ارائه رابه تلفيقی  آلترناتيو پنج گزینه و  11 ، در نتيجه .توسعه یافتتخصصی 

  ( بدون ساماندهی اساسی خور ) ایجاد بند کانال در جاده خمير و ساخت کانال خاکی هدایت سيالب»  G2ارشد قرار گرفته و گزینه  

  . است برای اجرا ابالغ گردید 25%که دارای کاهش هزینه ای حدود  « 
 

  : کلیدي واژگان
 . خور،  يدروليكه ، ژیهيدرولو،  سيالب ، ارزش 

 

 مقدمه  .1

 : بیان مسئله  1.1

مجتمع بندری شهيد رجائی، در شمال تنگه هرمز و در ناحيه غربی شهرستان بندرعباس و در مسير بندرعباس به بندر پل و در 

جود دارد ليكن راه های دسترسی متعددی برای وصول به این منطقه ویژه اقتصادی و. کيلومتری غرب  آن واقع است 52فاصله 

.می رسد بندرخمير مهمترین آن آزادراه بندرعباس به بندر شهيد رجائی است که امتداد آن به کشتی سازی، بندر پل و  

روان آب حوضه باالدست غربی بندر شهید رجایی 1.1.1  

تهدید آبراهه   دو همان طور که در تصویر ماهواره ای مالحظه می شود، مجتمع بندری شهيد رجائی در جانب غربی از سوی

. می شود، این دو آبراهه در ضلع شمال غربی مجتمع به هم متصل شده و خور غربی را تشكيل می دهند  

 5شماره  پس از عبوراز پل گيرد،این آبراههای است که از سمت شمال غرب و از نواحی کوه گچين نشأت میآبراهه اصلی،آبراهه

. شودبه خور وارد می 1نيز از ناحيه شمال شرق حوزه مذکور و پس از عبور از پل شماره آبراهه دیگر . گرددوارد خور غربی می

از جانب غرب مجتمع به خور متصل می  3البته آبراهه شمال غربی یك شاخه فرعی دیگر نيز داردکه پس از عبور از پل شماره 

( 3تا 1شكلهای .)شود  

                                                 
 Website : http://h-mehdizadeh.ir و تسهيلگر مطالعه ژه برتر ایران  ارزیاب بالقوه جایزه ملی پرو  

1
  

 Email : sarang958@yahoo.com        راهبر مطالعهمدیرعامل شرکت سامان گستر شریف و 2
 

 Email : Rezarakebi1355@ yahoo.com کارشناس دبيرخانه کميته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریا  نوردی 3
 

Email :Hosseinmesghali@gmail.com     4   کارشناس مسئول اداره کل مهندسی عمران  سازمان بنادر و دریا  نوردی  
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خور غربی هاي حوضه باالدست بهمسیر آبراهه:  1شکل   

 
  به خور غربی (شمال غربی و شرقی)هاي حوضه باالدستمدخل ورودي آبراهه 2و  1پل هاي: 2شکل 
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 فرعی غربی از حوضه باالدست به خور غربی مدخل ورودي آبراهه 3پل : 3شکل 

 
  

 هکتاري 2022اراضــی  2.1.1

مرز این اراضی با رنگ زرد . ریز خور نمایش می دهدهكتاری را در داخل نقشه حوضه آب 5455اراضی  4شكل

ای با رنگ قرمز نشان داده شده که مربوط به صنایع معدنی و در ضلع شمال شرقی محدوده. مشخص شده است

 .فلزی است

 
 هکتاري 2022جانمایی اراضی :  0شکل 
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سيالب صنایع باالدستی . قرار داردهكتاری  5455رفاهی رویال در داخل اراضی  –ترمينال نگين و مجتمع خدماتی 

 . ( 2شكل  )آوردهكتاری هجوم می 5455نيز به سمت اراضی 
 

 
 هکتاري 2022هاي در دست احداث به سمت اراضی هدایت سیالب طرح:  5شکل 

 

 مبنــا طرح جامع مطالعات  .2

 هكتاری بندر شهيد رجائی 5455مطالعات طـرح مبنا در مورد شناسایی وضعيت هيدرولوژیك حوضه خورغربی و اراضی 

برآورد دبی جریان و سطح سيالبی ، هدف از پيش بينی سيل  .سيالب و رواناب، صورت پذیرفته استبه منظور پيش بينی 

نتایج این پيش بينی که سيالب طراحی نام دارد، به . دارد بازگشت مشخص، احتمال وقوع آن وجود است که در یك دوره

سيالب طراحی معموال بر مبنای هزینه الزم . گيرد تخاب روش های مقابله با سيل مورد استفاده قرار میان عنوان مبنایی برای

 . شود سيستم کنترل سيالب پيشنهادی دارد، انتخاب می برای کنترل آن و ميزان ریسك و خطری که تخریب

 5455حوضه آبریزهای مشرف بر اراضی  با توجه به این که هدف از این مطالعات، برنامه ریزی بلند مدت کنترل سيل در

هكتاری و انحراف آنها از طریق زهكش های داخلی و کانال های هدایت سيالب و همچنين ساماندهی خور غربی می باشد لذا 

 :مطالعات مذکور در قالب یك طرح جامع شامل پروژه های ذیل مورد مطالعه قرار گرفت

یمطالعات مرحله دوم خور غرب. 1  

یهكتار 5455 یمرز اراض یحفاظت یت مرحله دوم سازه هامطالعا. 5  

البيس تیکانال هدا. 3   

 یهكتار 5455 یاراض یداخل یزهكش ها. 4

 طرح مبنــامبانی طراحی  1.2

کيلومترمربع، به داخل  8/21در مطالعات بازنگری خور غربی حجم کليه سيالب های زیرحوضه های باالدست، با مساحت کل 

 . به دریا منتقل خواهد شد« کانال هدایت سيالب » منحرف و سپس در آینده از طریق  «دریاچه موقت » 

در بدترین شرایط بين را های باقيمانده برای کانال شمالی و غربی ، حجم و دبی پيك سيالب بدین ترتيب مشاور طرح مبنــا

متر  7/75و  9/44قادیر آن به ترتيب حدود ساله ارزیابی و م 555و  155درصد برای دوره بازگشت های  35تا   52حدود  

 .بر این اساس خور غربی بندر طراحی شده است. مكعب در ثانيه برآورد نموده است

هكتاری را به صورت  5455یو بند کانال در زمين ها وضعيت بعد طراحی خور غربیوضعيت موجود خور غربی،  4شكل 

( 52 -33، 1393گزارش نهایی  ، )  .دهدحدودی نمایش می  
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 و بند کانال ( رنگ صورتی)وضعیت بعد طراحی خور غربی ( رنگ آبی)وضعیت موجود خور غربی: 6شکل 

 يهکتار 2022اراضی نسبت به 
 

:ت مطالعه اهمیّ. 3  

یك آوردن دانش در  فراهم :ویژگی ها را دارا باشد این که حداقل یكی از  یك مسئله تحقيق زمانی از اهميت برخوردار است

ساختن برخی مسایل روز  روشن،تحقيق 1پيشبردروش شناسی،( افزایش اعتبار برونی) تعميم نتایج تحقيقات قبلی ، زمينه خاص

 ( 35،صفحه 1382زهره سرمد و دیگران، )روز 

و یا ای است که تئوری سير تكاملی خود را پيموده است؛تحقيق می تواند آزمون مهمی از تئوری آن باشد  اگر تحقيق در زمينه 

امكان دارد پژوهشگر از مفاهيم یا اصولی استفاده کند که پژوهشگران قبلی استفاده کرده اند و پرسشهای خود را همانند 

پرسشهایی که آن ها در تحقيقات پيشين بكار گرفته اند تنظيم نماید ولی داده ها از گروه های متفاوت جامعه زمانی دیگر جمع 

 .يق ميتواند موجب گسترش تئوری پيشين گردداز این رو نتایج تحق.آوری شود

 ( 58، صفحه  1384غالمرضا خاکی ، )

ميتواند به گسترش دانش  و می باشد مدیریت سيالبدرباره اجرای پروژه ای در زمينه  2این پژوهش یك مطالعه موردی – 1

 .م آورد موجود در این رشته یاری رسانده، سرمایه ای فرآیندی برای دست اندر کاران آن فراه

، بر اعتبار برونی به صورت عملياتیبر پایه تحقيقات پيشين استوار بوده و می کوشد با گسترش نتایج آنها  مطالعهاین  – 5

 . موضوع بيافزاید 

 مطالعهویژه ای از جامعه ی متخصصين زمان حاضر گردآوری شده و نتایج حاصل از این  تيم به کمك داده های این تحقيق -3

 . سترش تئوری های پيشين مفيد خواهد بوددر جهت گ

 

                                                 
1Methodology  
2 Case study  
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 : مهندسی ارزش   مطالعه مبانی   .0 
 

محافظت از بندر و  ،انتقال سالم سيل و تخليه ایمن به دریا ،کنتــرل سيل حوزه آبریز مورد نظــر : اهداف اصلی پروژه -

 .دهی وضعيت موجودسامان ،پس کرانه بندر

 گذارب سرمایهذج ، برداران اراضیافزایش رضایت بهره ، اراضی باالدستدهی سامان:  اهداف جانبی پروژه -

کاهش هزینه طول عمری پروژه و افزایش شاخص ،تامين و ارتقای کارکردهای مورد انتظار:  اهداف مطالعه مهندسی ارزش -

 های موجودز قابليتحداکثر استفاده ا ،سازی مطالعات طرح مبنابهينه ،پروژه در طول عمر وری بهره شیافزا،ارزش

 های محتمل با رویكرد کالنمسير انتقال سيالب و مباحث فنی مرتبط با گزینه : محدوده مطالعه مهندسی ارزش -

عدم نياز به بررسی  ،تا حد امكان 3در نظر گرفتن طرح توسعه فــاز  ، حفظ ارتباط فيزیكی بين طرفين کانال: خطوط قرمز -

 ،هكتاری و الگوی طراحی بندکانال و دریاچه در این زمين 5455تطابق طرح مبنا با طرح 

خسارت احتمالی به بندر در وقوع سيل احتمالی در صورت تعویق در اجرا و تكميل  : هاي  پــروژهها و ریسکحساسیت -

 . ایرههای دورسوب در دریا و اثر خور در الیروبی ، خسارت به طرح توسعه ، خسارت به پل تدبير ساحل ، خور غربی

 :پروژه ( از()بر)ها و موضوعات تاثیر گذار یا تاثیر پذیر ها، طرحپروژه -

 022طرح  وسعر ز ینر       ، کيلومتر مربعی 45های طرح کنترل و هدایت سيالب حوزه آبریز کليه پروژه، طرح جامع بنادر تجاری 

ای فایهرای وسعر ز   ،هرای عری ی نسجرسن بنردر    و انتقرا  آ   آوریطح  جمع ، 3طح  وسع ز فای  طح  جانع بندر شه د رجایی ، هکتاری ،
ICZM،نیال ات احتمالی آینده 

 . هکتاری 0022 ن دونه نر شده احداث های پحوژه، های نر اطحاف خسرعاخت و عای ،  

 مدخالنذي -
 نيشرکت مكّ ،اداره کل بنادرودریانوردی استان هرمزگان سازمان بنادر و دریانوردی ،:  کلیدي پروژه 

طراح طرح ، البيس تیطراح کانال هدا ، توسعه 3فاز  یطراح و مجر ، رح جامعططراح ، کانال هيحاش اراضی برداران بهره،

برداران فعلی امالك ساخته شده و معارضين در کرانه، بهرههكتاری و پس 5455بردارن آینده ی، بهرههكتار 5455توسعه 

 . هكتاری 5455محدوده 

 یست ؟مهندسی ارزش چ. 5

مهندسی ارزش رویكردی خالقانه است که به منظور بهينه کردن هزینه های چرخه حيات پروژه، پس انداز زمان، افزایش 

 ( 1387،145ذکایی آشتيانی ، . )منافع، بهبودکيفيت، حل مشكالت و استفاده اثربخش تر از منابع، مورد استفاده قرار می گيرد 

تاریخچه مهندسی ارزش 1.5  

تاسيس شده « پدر تحليل ارزش و مهندسی ارزش » به افتخار آقای مایلز،  3« مایلز . د . مرجع مهندسی ارزشِ  لورنس مرکز » 

ابداع نموده و معرفی  0جنرال الكتریك [ شرکت]، آقای مایلز تكنيكهای تحليل ارزش و مهندسی ارزش را در 1947در  .است 

اسی نظام مند را توسعه داد؛ مفاهيم او به عنوان یك رویكرد قدرتمند برای حل به زودی ، پس از آنكه او این روش شن. نمود 

از طریق یك تكنيك مبتنی بر کارکرد شناخته شده و در سطح جهانی در بسياری از محيط ها از جمله صنعت،  مشكالت

 ( URL:http://wendt.library.wisc.edu/miles/refcenter.html) .بهداشت و خدمات دولتی گسترش یافت 

 :روش انجام مطالعه . 6 

تعيين ،  کسب موافقت و حمایت مدیریت ارشدکه طی آن «  5پيش کارگاه» : به این شرح است مطالعه  متداولگامهای 

کليدی  مدخالن ذی ازدعوت ، بندی آنها و  اولویت ها،برآوردهای مالیگردآوری داده ها،اسناد،نقشه  ،محدوده و اهداف مطالعه

درك پی آمد آن، . انجام ميشود  تعریف دقيق نيازها برای دستيابی به نتایجی موفقيت آميز ، مطالعهکارگاه برای شرکت در 

                                                 
1
 Integrated Coastal Zone Management 

2
 Stakeholders 

3 Lawrence D. Miles Value Engineering Reference Center  
4 General Electric 
5Pre-workshop activities  

http://wendt.library.wisc.edu/miles/refcenter.html
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فاز » : شش فاز متوالی است که شامل « کارگاه »  .است  شناخت اولویتهای راهبردیو مدیریت ارشد خواسته های واضح از 

پی  .هدف آن شناخت وضع موجود و ضرورتهایی است که فرآیند تصميم گيری  را تحت تاثير قرار می دهد    که«  1اطالعات

پرسش  2« فاز تحليل کارکرد»  .پروژه می باشد  مشترك نسبت به ویژگی های آمد این فاز ، رسيدن اعضای تيم به درك

آن است که عملكرد ها ی پروژه کدامند و ارتباط بين آنها چگونه است ؟  در این فاز ، هم افزایی گروهی  بنيادی در این فاز ،

پی آمد این فاز ، اطمينان . برای شناسایی عملكردهای پروژه و رسم نمودار تحليل کارکرد از اهميت ویژه ای برخوردار است 

درکی جامع و شناسایی عملكردهای نا مناسب و کاهش دهنده ارزش  یافتن از برآورده شدن نياز های ذی نفعان ،رسيدن به

پرسش اساسی در . خلق چندین ایده برای انجام کارکردها به روشی متفاوت است  ،آنهدف   که 3«فاز خالقيت» .  استپروژه 

ن فاز، دستيابی به طيف چگونه به روشی دیگر می توان کارکردهای پروژه را محقق ساخت؟ پی آمد ای:این فاز  عبارت است از 

ارزش ، تهيه فهرست کوتاهی از ایده های دارای پتانسيل باال برای بهبود آنهدف  که  4« فاز ارزیابی»  .وسيعی از ایده ها است

دليل مستدل  تعریف دقيقتر هر ایده انتخاب شده چيست؟ :پرسشهای بنيادی در این فاز عبارتند از  که  5«فاز توسعه» .است

کدام دو ایده سازگار با هم را ميتوان کدام دو ایده ، ناسازگار و کدام مستقل از هم هستند ؟  این تغيير چيست ؟ امبرای انج

که پی « پس کارگاه » مرحله. که هدف آن ، ارائه گزینه های نهایی به تصميم گيرندگان کليدی است«  فاز ارائه» تلفيق کرد ؟ 

 گزینه های مصوب ایجاد تغييرات بر مبنای بر اساس نتایج مطالعات ارزش وپروژه کليدی مدخالن  ذی گيری تصميم آمد آن،

(Kolano & others , 2007, 4-5)    . است          

آنها لیتحل - هیتجز و مطالعه يها افتهی. 7  

1.7  گام پیش کارگاه    

 : اقدامات صورت گرفته به شرح زیر بود 

 مشخص شدن انتظارات کارفرمایی -1

 ز نفاه م بن انی  نهندعی اریش وسعط راهبح نیال زرائا -5
 وشحیح طح  نبنا وسعط نشاور طحا  -3
 هکتاری 0022بحروی خسر غحبی و اثحات طح  جانع و طح  وسع ز آوی ین    3اثح نتقابل طح  وسع ز فای  بحرعی -0

    نبانی نیال ز اریشبررسی   -2
 بازدید ميدانی -4

 فاز اطالعات  2.7

مباحث فنی و تكنيكی  ،سيمای کلی پروژه رات کارفرما به استحضار حاضرین رسيد و اظتنا گاه اصلی و در فاز اطالعات،در کار

مدل مفهومی هزینه  ،در ادامه  .ارائه شده و مبانی مطالعه تدقيق شدهيدرولوژی و هيدروليك خور غربی توسط مشاور طراح 

   . وزن دهی شدند  به روش دودوییتعریف شده و يارهای ارزیابی کيفی مع سپس ، . گردیدمطالعات تشریح توسط راهبر 

                                                 
1Information phase  
2Function Analysis phase   
3Creative phase   
4Evaluation  phase   
5Development phase   

. این مقاله ارائه گردیده است  4تا  1در بخشهای  و فاز اطالعات کارگاه  گزیده ای از نتایج سمينار پيش کارگاه  6
  

7
 Analytical Hierarchy Process 
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 وزن معیارهاي ارزیابی بر حسب درصد –  1 جدول

فاز تحلیل کارکرد  3.7  

انتخاب و  جمع آوری سيالب،برآورد سيالب :اهرمی هایکارکرد و شدرسم از دو دیدگاه سيستمی و فنی نمودار تحليل کارکرد  

، آزادسازی اراضی و آماده سازی اراضی  با « پر هزینه » انتقال سيالب با معيار  ، « هزینه و با ریسك باالپر  »با معيار مسير

 و ییشناسا« پر هزینه ، پر فرصت و با ریسك باال » و تطابق با طرح های باال دست با معيار «  5پر هزینه و پر فرصت» معيار 

 ( 5و 1 هاینمودار)  .انتخاب شدند تيخالق فاز ی برایپرداز دهیا جهت

 
 یفنّ   FAST  –  1نمودار

                                                 
1
 High Cost & High Risk 

2 High Opportunity 
3
 Function Analysis System Technique 
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 سیستمی FAST  – 2نمودار

فاز خالقیت  0.7  

 (  5جدول )  . نمودند ارائه منتخب یکارکردها با رابطه در دهیا 25 ميت یاعضا

 تعداد ایده نام کارکرد کارکردکد 

OS 14 جمع آوری سيالب 

FW 15 انتخاب مسير 

RW 14 الب، انتقال سيالببرآورد سي 

GW 12 ی و تطابق با طرح های باالدستاز اراض نهياستفاده به ی، اراض یآماده ساز 

 52 جمع کل ایده ها

  منتخب کارکردتعداد ایده هاي مربوط به هر  -2جدول

.فاز توسعه انتخاب شد  یبرا دهیا 52 تاینها. قرار گرفت  یده ازيو امت یابیمورد ارز ميها توسط ت دهیا:  فاز ارزیابی 5.7  

 1کاربرگ توسعهمحتوای اعضای تيم  در سمينار توسعه اول، .، در دو روز ناپيوسته انجام پذیرفتفاز توسعه:  توسعهفاز  6.7

. را مطرح نمودند  یو اقتصاد ینقطه نظرات فن افتهیتوسعه  یها دهیاز ا كیدر مورد هر  ميت .ایده منتخب را گزارش نمودند 52

های منتخب را به دقت بررسی  بندرعباس برگزار شد؛ ابتدا تيم طی بازدید ميدانی، مسيرگزینه ينار توسعه دوم که دردر سم

 ( 3جدول )   .شد  یگزینه منته 11آلترناتيو و  2بخش به  نیدر ا ها دهیماحصل توسعه ا. ندو سپس در جلسه حاضر شد هنمود

 شرح گزینه آلترناتیوکد
کد 

 گزینه

BC 
و کانال  1ل بتنی با مقطع متغير در محل خور غربی ، ساخت بند کانال و دریاچه موقت در فاز کانا

 5در آینده و فاز  سيالب هدایت
طرح 

 مبنا

ALT  (بصورت کانال روباز )  4انحراف مسير طرح مبنا در امتداد محور  

ALT  (بصورت جاده کالورت )  4انحراف مسير طرح مبنا در امتداد محور G 

                                                 
1
 Proposal 
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 G بصورت جاده کالورت 4ایجاد بند کانال در غرب اتوبان خمير ، انحراف طرح مبنا در امتداد  محور 

ALT 
 G (بدون ساماندهی اساسی خور ) در جاده خمير و ساخت کانال خاکی هدایت سيالب ایجاد بند کانال 

 G (با ساماندهی اساسی خور ) يالب ایجاد بند کانال در جاده خمير و ساخت کانال خاکی هدایت س

ALT 

 G انتقال مسير طرح مبنا به غرب اتوبان خمير و تا محدوده دیوار غربی بندر

 G هدایت سيالب به شرق اتوبان خمير تا محدوده دیوار غربی بندر

 G انتقال سيالب به غرب اتوبان خمير تا محدوده دیوار غربی بندر

ALT 
 G ر مقطع طرح مبنا در حد فاصل حوضچه شمالی و ورودی خندق جنوبیتغيي

 G خاکی موقت در محل فعلی طرح مبنا  –کانال مرکب بتنی دائم 

 آلترناتیو ها و ایده هاي حاصل از فاز توسعه -3جدول

  : نتیجه گیري .   8

 هاي پیشنهادي بر مبناي هزینه طول عمرشاخص ارزش گزینه 1.8

؛ بدین   های طول عمری است شاخص ارزش بر مبنای هزینه، های پيشنهادی مهندسی ارزش برای رتبه بندی گزینهمالك 

-های پيشنهادی را تشكيل می به ترتيب رتبه اول تا پنجم گزینه G3-2و   G  2 ، G  2-1 ،G 5-1 ،G 5-3 هایترتيب گزینه

» .  های پيشنهادی مشهود و قابل توجه استهبود شاخص ارزش در گزینهب، شود مشاهده می 3نمودار همانطور که در .  دهند

 ( 3نمودار )  .« است  شاخص ارزش طرح مبنابزرگتر از برابر  3حدود  G 2گزینه شاخص ارزش 

 
 ینه طول عمربر اساس هز هاي پیشنهادي در مقایسه با شاخص ارزش طرح مبناشاخص ارزش گزینه: 3نمودار 

 

 هاي پیشنهادي بر مبناي هزینه ساختشاخص ارزش گزینه 2.8

ليكن در است؛  یطول عمر هاینهیهز یشاخص ارزش بر مبنا ی،شنهاديپ هاینهیگز یرتبه بند یارزش برا یمالك مهندس

شاخص  اساسری را بر گيمالك تصميم، های طول عمری شدن هزینهوردهآبرخی موارد کارفرما به علت عدم اطمينان به بر

 . دهدنای هزینه ساخت قرار میبهای پيشنهادی بر مارزش گزینه

های پيشنهادی را تشكيل به ترتيب رتبه اول تا پنجم گزینه G5-2و   G2 ، G5-3 ،G2-1 ،G5-1های بدین ترتيب گزینه

 . ی پيشنهادی مشهود و قابل توجه استهاشود بهبود شاخص ارزش در گزینهمشاهده می  4نمودار همانطور که در . دهندمی

                                                 
 
 Value Index = (Quality + Function ) /  ( Life Cycle Cost ) 

 



11 

 

 ( 4نمودار )  .« برابر بزرگتر از شاخص ارزش طرح مبنا است  2/5حدود   G2 نهیشاخص ارزش گز» 

 
 هزینه ساخت اساسبر  طرح مبناشاخص ارزش هاي پیشنهادي در مقایسه با شاخص ارزش گزینه: 0نمودار 

 

 ( G 2)ه برتر تشریح گزین 3.8

با توجه به اهميت محوطه های بندری و لزوم تأمين امنيت آنها در برابر حوادث غير مترقبه از قبيل سيالب، عبور ميسل هدایت 

چرا که با کوچكترین اختالل در سيستم هدایت سيالب، محوطه های . سيالب از داخل محوطه های بندری توصيه نمی گردد

بدین منظور، در این گزینه جهت افزایش ایمنی محوطه های بندری، سيالب از . واهند گرفتبندری در معرض خطر قرار خ

باالدست جاده خمير توسط یك بند کانال جمع آوری شده و پس از عبور از جاده های رفت و برگشت به بندر خمير، به سمت 

جا که در طرح مبنا احداث یك بند خاکی به منظور از آن. دیوار غربی بندر هدایت شده و بموازات دیوار غربی به دریا می ریزد

ای را برای ایجاد یك مخزن ذخيره سيالب در نظر گرفته شده، وجود این دریاچه در اراضی باالدست بندر ریسك و خطر بالقوه

ابكاری، به هر علتی از قبيل خر)اراضی پایين دست و محوطه های بندری ایجاد می نماید، چرا که با شكست این بند خاکی 

به همين دليل، بهتر است بند خاکی احداث نشده . سيالب عظيمی محوطه های بندر را تهدید خواهد نمود...( عمليات جنگی و 

 .و کل سيالب از طریق بند کانال در باالدست جاده خمير جمع آوری شده و به دریا تخليه گردد

بی به خور غربی منتقل شده و به سمت دریا هدایت می شود، با از آنجا که سيالب محوطه های داخل بندر از طریق خندق جنو

توجه به جمع آوری سيالب باالدست و انتقال آن به دریا از طریق یك کانال مستقل و نيز حجم کمتر سيالب محوطه های 

سيالب، می توان به دليل کاهش حجم . داخل بندر، می توان این سيالب را از همان مسير خور غربی به سمت دریا هدایت نمود

 .خور غربی را بدون ساماندهی مورد استفاده قرار داد

از آنجا که در نهایت . هكتاری می باشد 5455ت حذف دریاچه در این گزینه، عدم تعارض این طرح با طرح جامع اراضی مزیّ

باید از طریق کانالی هكتاری و ساخت سيستم جمع آوری آبهای سطحی آن، کل سيالب  5455پس از اجرای طرح های اراضی 

در غرب بندر به دریا تخليه شود، اجرای کانال خاکی به موازات دیوار غربی بندر، بخشی از هزینه های ساخت آتی سيستم جمع 

عالوه بر این . آوری سيالب را پوشش خواهد داد که این امر نوعی صرفه جویی در هزینه های ساخت کانال آتی خواهد بود

هكتاری باید بررسی گردد که می تواند موجب  5455سك های وجود دراز مدت آب دریاچه بر روی اراضی موضوع، اثرات و ری

این اراضی را به کارفرما تحميل نماید و یا  بهسازیکاهش ظرفيت باربری این اراضی شده و هزینه های سنگين آتی جهت 

در این ایده کليه سيالب های باالدست اتوبان ( .  7كل ش)  ایمنی بندر را در شرایط  بحران های منطقه ای به خطر بيندازد

درصد سيالب  92این ایده باعث حذف . کشوری به غرب منتقل و سپس توسط کانال هدایت سيالب به دریا منتقل می شود

 :بدین ترتيب می توان. های ورودی به صورت موقت به خور غربی می گردد

درصد باقی مانده سيالب به صورت 2ا وضعيت موجود نسبت به تخليه خندق جنوبی و پروژه مبنا اجرا نگردد و خور غربی ب( الف

 .موقت عمل نماید
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  .درصد سيالب طراحی گردد 2فقط برای ظرفيت خندق جنوبی و ( ب

 
  G 2سیماي کلی گزینه : 7شکل 

 برتر اجزاء گزینه  1.3.8

 بند کانال شمال جاده کشوری -

 احداث دو دستگاه پل -

 هدایت سيالبکانال  -

سامان دهی کانال خاکی در مسير فعلی خور غربی در زیر خندق جنوبی فقط برای انتقال سيالب خندق جنوبی و روان آب  -

 هكتاری 555اراضی 

 گزینه برتر و حساسیتهاي معایب ،مزایا   2.3.8

 :مزایا

 .ماندکليه مزایای طرح مبنا بدون تغيير باقی می -

 .هكتاری را خواهد داشت 555احتمالی توسعه کمترین تداخل با طرح  -

 ( مشابه طرح مبنا )های ناشی از احداث دریاچه موقت  حذف ریسك -

 های مقطعی با ممانعت از ورود سيالب غالب به محدوده عمليات بندریکاهش ریسك ورود سيالب -

 متر مكعب بر ثانيه 32و بروز سرریز  آوری سيالب پشت بند خاکی تا زمان سيالب بعدیهای ناشی از جمعکاهش ریسك -

 :معایب

 . آوری سيالب پشت بند خاکی شمال جاده کشوری که باید توسط مشاور طراح کنترل شودهای ناشی از جمعریسك -

 :حساسیتها 

حدی  تا ليكن،  های پشتيبان این فاز در این گزینه نسبت به طرح مبنا کمتر استو زمين 3عليرغم آنكه تداخل با فاز  -

 . های مرتبط باقی مانده را باید پذیرفتریسك
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 جلسه فاز ارائه  .9

 .جهت اجرا ابالغ گردید  G2ج به تایيد مدیران ارشد رسيد و گزینهنتایکليه .جلسه فاز ارائه کارگاه مطالعه برگزار گردید 

 قدردانی . 12
، اداره کل سازمان بنادر و دریانوردی عاونت توسعه و تجهيز بنادر ممدیران و زحمات همكاران حمایت بی دریغ بدینوسيله نگارندگان از 

و همكاری صميمانه همه اعضای تيم مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی ، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 

 . ی می نمایندسپاسگزار مطالعه
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Abstract: 
 

Value Engineering is a useful technique for decision making .Value studies provide 

opportunities to reduce life cycle costs, improve quality, reduce construction time, 

lengthen life time or a complex of these .The target of this study was optimizing the 

process of flood water control ,  transfer and discharge to protect the harbor and its 

hinterland . First, we gathered information using documents. Then, the pre-workshop 

seminar and the first site visit were  pass off . During the first two days of the workshop, 

the base case plan was presented, the technical and systematic Function Analysis diagrams 

were drawn, seven leverage functions were selected, ideas were created and 

quantitatively evaluated ; finally,  ideas were elected for the development phase . During  

the second two inconsecutive days of the development phase including the second site visit 

, Three specialized commissions analyzed these ideas from the technical, economical and 

social sights.  choices and  integrative alternatives were presented as results. The 

presentation phase meeting was pass off and the senior managers confirmed these  results . 

Finally ,  the choice “ Gconstructing a dam channel in the Khamir road and an earth 

flood directing channel  ( without  perfect organizing of the Khoor . ) “ which has  about  

  saving  , was approved . 

 

Key words: value , flood , hydrology,  hydraulics , Khoor . 
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