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 دستاوردهاي مطالعه مهندسي ارزش پست فرهنگيان
 (4)، عبدالرسول زرگر(3)، ابراهيم زلقي(2)، كامران امامي(1)سيد مهدي رضوي نويسندگان:

 (4( و )3) اي خوزستان شركت سهامي برق منطقه (،2( و )1)مهندسان مشاور كريت كارآ

 ايران

 هنگي توزيع، دفتر هما مهندسي ارزش، پست فوق واژگان كليدي:

ها  مهندسي ارزش از سوي توانير به عنوان يكي از ابزارهاي مهم كاهش هزينه و ارتقاي كيفي پروژه

ها در نوع  ترين كميته شود. كميته مهندسي ارزش اين سازمان يكي از فعال انتخاب و به كار برده مي

 اند. هاي خوب و درخور ذكري داشته شده تاكنون نيز نتيجه خود است. مطالعات انجام

هاي داخلي در خصوص نحوه انتخاب  هاي خارجي و دستورالعمل نامه اين نوشتار با اشاره به آيين

ها براي انجام مطالعات ارزش، ضمن مرور بر يكي از نمونه مطالعات انجام شده در اين سال، اين  پروژه

 ك پست نسبتاًگذارد. همچنين دستاوردهاي مهندسي ارزش را در ي معيارها را به محك تجربه مي

 دهد. كوچك فوق توزيع نشان مي

 مهندسي ارزش
افزايي يك تيم خبره  مهندسي جهت ارتقاي شاخص ارزش با استفاده از خالقيت و هم -مهندسي ارزش ابزاري است مديريتي

 آمده است(.  در چارچوب يك متدولوژي )كه با كمك تجربه به دست

هزينه  كارآيي 
*

 زش = شاخص ار كيفيت دوره عمر

دالر  411) 10411بازگشت سرمايه حدود  و اي سراسر كشور هاي منطقه برقمهندسي ارزش در  ات متعددبرگزاري مطالع با

اي در ميان صنعت برق  امروزه ديگر مهندسي ارزش ابزار ناشناختهشده در مهندسي ارزش(،  كاهش هزينه به ازاي هر دالر صرف

[5] كشور نيست.
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 مشخصات پست فرهنگيان
اي خوزستان با توسعه جمعيتي و صنعتي منطقه و به تبع آن افزايش نيازها اقدام به گسترش  شركت سهامي برق منطقه

هاي فوق توزيع در  اندازي پست هاي توزيع نيرو در اطراف و شهر اهواز نموده است. اين برنامه توسعه شامل راه زيرساخت

 هاي متوالي آينده است0 سال

مركز مصرف اهواز شامل شهرهاي اهواز، مالثاني، ويس، شيبان و حميديه است. مقدار برآورد بار مركز مصرف ) با درنظر 

و در نظر گرفتن اين  33مگاوات است. باتوجه به مطالعات انجام شده در سال  4121، 33ر سال گرفتن ديماند صنايع فوالد( د

اند، از جمله بار  هاي انتقال شبكه اهواز و خطوط فوق توزيع بيش از حد مجاز بارگيري شده روند رشد بار، برخي از ترانس

هاي دياگرام  گيري بيش از حد مجاز از ترانس جر به باركيلوولت اهوازجنوبي باال است و در تك قطعي من 132/231هاي  ترانس

هاي انتقال و فوق  كيلوولت پست 132هاي  اند. در شينه آزادشهر اضافه بار شده -3كيلوولت اهواز 132شود. همچنين خط  مي

 توزيع اهواز با افت ولتاژ بيش از حد مجاز روبرو هستند. 
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هاي موجود  پذير است. حداكثر درصد بارگيري همزمان ترانس زرگان امكانپست توسط  اهواز شهرتغذيه منطقه فرهنگيان در 

 درصد است.  112, حدود 33درصد بوده و مقدار درصد بارگيري برآورده شده در سال 71، 78در پست زرگان در سال 

تقاضيان صنعتي هاي مسكن و برخي م باتوجه به كمبود ظرفيت و همچنين احداث واحدهاي مسكوني مربوط به تعاوني

(MW 11  جهت آبرساني به گرگر وMW 12  احداث پست )كيلوولت فرهنگيان به  33/132جهت توسعه نيروگاه شركت نفت

 گرديد.  مگاولت آمپر پيشنهاد و مورد موافقت توانير واقع  2*51ظرفيت 

 0كيلوولت به شرح زير در نظر گرفته شد  33/132ست اين پاوليه  مشخصات

 فرعي  -كيلوولت اصلي  132ر آرايش باسبا 

  4  خط هوايي دو مداره  2كيلوولت براي  132فيدر 

  2  هاي قدرت كيلوولت براي ترانس 132فيدر 

 1 كيلوولت كوپلر 132فيدر 

 2  مگاولت آمپر 111كيلوولت بظرفيت  33/132دستگاه ترانس 

 2 كيلوولت 132كيلوولت خروجي از ترانس  33فيدر 

 12  لتكيلوو 33فيدر خروجي 

  2 فيدر بانك خازني 

 1 كيلوولت رايزر و كوپلر 33فيدر 

  سيستم كنترلDCS 

  سيستم PLC  

 2  مگاوار 7/4مجموعه خازن هريك بظرفيت 
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 و امكان توسعه با0 

  كيلوولت  132فيدرخط  2قابليت توسعه حداقل 

 [2] گرديده بود. ماه برآورد 22ميليارد ريال و زمان الزم جهت اجراي آن  111هزينه كل طرح مبنا حدود 

 و پست فرهنگيان موارد كاربرد مهندسي ارزش
 [6] هاي زير براي انجام مطالعات ارزش مناسب هستند0 المللي مهندسي ارزش، پروژه مطابق با استاندارد انجمن بين

 آيند0 امي كه يكبار به اجرا در ميهاي عمراني، تجاري و نظ در پروژه 

  در مرحله طراحي شماتيك 

  مرحله طراحي تفصيلي   پاياندر 

  در مرحله ساخت 

 ريزي،  محيطي، برنامه افزاري مانند فرآيندهاي توليد و ساخت، بهداشت، خدمات زيست هاي نرم در زمينه

 هاي مديريتي و ساختار سازماني  سيستم

 يزات هاي الكترونيكي نظامي يا ابزار و تجه هايي مانند سيستم براي محصوالت يگانه يا بزرگ و يا سيستم

 اي خاص سرمايه

 در محصوالت با تكرار باال، يا استفاده كننده از منابع ناياب 

 

 [08 ]اعالم نموده استمفيدتر  را هاي زير انجمن مهندسي ارزش كانادا انجام مطالعه مهندسي ارزش براي طرح

 محصوالت با تكرارپذيري زياد  

 محصول داراي پيچيدگي زياد 

 رفتهآوري پيش هاي داراي فن طراحي 

 كننده از منابع كمياب محصوالت استفاده 

 هاي قديمي طراحي 

 اقدامات و تصميمات فوري  

 

هاي ديگر  هاي آن براي ساخت پست مطالعه مهندسي ارزش پست فرهنگيان به اين دليل كه از ايدهمطابق با اين دو استاندارد، 

دليل عمراني بودن آن و زمانبندي مطالعه ارزش )پايان فاز  شود)تكرارپذيري باالي محصول(، همچنين به استان نيز كمك گرفته مي

 شود. بندي مي طراحي( جزء مطالعات پربازده دسته

هاي ملي منابع آب  در كشور امريكا، انجام مطالعات مهندسي ارزش براي طرحاز ديد معيار هزينه طرح الزم به ذكر است 

ميليون دالر اجباري گرديده  1هاي ساختماني بيش از  ميليون دالر و طرح 25 هاي راه و ترابري بيش از ميليون دالر، طرح 11باالي 

 است.
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به  14/12/1374كه به تاريخ « مجموعه دستورالعمل مطالعات مهندسي ارزش در دوره پيش از ساخت و اجرا» طبقدر ايران 

هاي  به دستگاهردي رياست جمهوري( ريزي سابق )معاونت نظارت راهب از طرف سازمان مديريت و برنامه 215313/111شماره 

 [4] است0 شده، انجام مطالعه ارزش بر حسب هزينه طرح به صورت زير پيشنهاد هاجرايي، مشاوران و پيمانكاران بخشنامه گرديد

 ميليارد ريال اجباري گرديد. 111هاي باالي  ، انجام مهندسي ارزش براي تمام پروژه1376در بودجه سال  ديگر سواز 

 ميليارد ريال است. 111هاي فوق توزيع در توانير،  حد الزام مطالعه ارزش براي پست همچنين

و قانون  نامه توانير ، آيينريزي اي )الزامات قانوني كشور امريكا، بخشنامه سازمان مديريت و برنامه با اين معيارهاي هزينه

انجام حداقل يك مطالعه مهندسي ارزش  نيز، لوولت اهوازكي 33/132پست  ميليارد ريالي 111 با توجه به هزينهو ( 1376بودجه 

 توصيه گرديده است.

 

 مطالعه مهندسي ارزش پست فرهنگيان
اي خوزستان  برق منطقهشركت هاي مطالعات مهندسي ارزش در  از نمونهيكي مطالعه مهندسي ارزش پست فرهنگيان اهواز 

نيرو( آماده گرديده و به  ين پست توسط مشاور مربوطه )شركت قدساست. اين مطالعه در زماني انجام گرفت كه طرح اوليه ا

شنبه  كيلوولت فرهنگيان اهواز با برنامه زير در روزهاي سه 33/132كارگاه مهندسي ارزش پست كارفرما ارائه شده بود. 

 شركتهاي يم متخصصاني ازاي خوزستان برگزار گرديد. در اين ت برق منطقه شركتدر محل  15/13/1331شنبه  تا پنج 13/13/1331

قدرت،  -هاي مختلف برق نيرو( در تخصص قدسشركت اي خوزستان، تهران، باختر، هرمزگان، توانير و مشاور طرح ) برق منطقه

 حضور داشتند. اي  سال سابقه حرفه 261بيش از مجموع  ريزي و ... با برداري، برنامه ساختمان، بهره

هاي اين  ، استفاده از ايدهاهش هزينه دوره عمر پروژه و افزايش معيارهاي كيفي طرحك عالوه بر هدف اصلي اين مطالعه

  هاي مشابه در استان بود. مطالعه جهت بهبود پروژه
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دهي  ها با طرح مبنا به شرح زير انتخاب و وزن ها و مقايسه آن معيارهاي ارزيابي جهت ارزيابي كيفي ايدهدر ابتداي مطالعه 

گرديد0

 
. پس نمودپست مطالبي را بيان اين ابتدا كارفرما در مورد خصوصيات خاص  فرهنگيانمطالعه مهندسي ارزش پست روز اول 

از آن مشاور ارزش مراحل كلي كار و فازهاي مهندسي ارزش را معرفي كرد. سپس مشاور طرح در خصوص طرح مبنا، مباني 

ساختگاه پروژه انجام گرفت و در آن توضيحات  ازي پس بازديدس اي تيم توضيحاتي را ارائه نمود.طراحي و ابهامات ديگر اعض

 تكميلي در خصوص نوع مصارف، محل زمين و معارضان داده شد.
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 با انجام فازهاي اطالعات و تحليل كاركرد، نحوه محاسبه و مباني مطالعه و نيز نمودار تحليل كاركرد سيستمي نهايي گرديد. 

پس از چند  ها ايده گرديد. از بين اين ايده 222تعداد در فاز خالقيت منجر به ارائه  پردازي، دهكاركرد جهت اي 6با انتخاب 

هايي  هاي منتخب به صورت پيشنهاديه ه عنوان ايده برتر انتخاب گرديد. با انجام فاز توسعه، ايدهايده ب 23تعداد  مرحله ارزيابي،

 هاي هر ايده استخراج و درج گرديد. مضرات ايده و ريسك درآمد كه در آن اطالعات هزينه دوره عمر، منافع و

 

 نتايج مطالعه
هاي منتخب  ناقص تكميل گرديده و تمامي ايده هاي پيشنهاديهتشكيل گرديد،  23/14/1331اي كه در تاريخ  در جلسه توسعه

ها حضور داشتند.  شده مورد ارزيابي قرار گرفتند. در اين جلسه افراد منتخب تيم از همه تخصص تعيين بر اساس معيارهاي از پيش

 مده است0هاي برتر آ ايده برخي از هاي جويي و صرفه براي طرح مبنا( 5)با فرض امتياز  در زير خالصه امتيازهاي فني

DCS

U  
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H

LED

Line trap

 
ها بيان گرديد  وص تمامي ايدهها برگزار شد، نظرات تيم مميزي در خص در جلسه مميزي توانير كه پس از جلسه توسعه ايده

 ها به ... صورت كلي تقسيم گرديدند0 هاي فوق تاييد شد. به طور كلي ايده و اغلب ايده

 استفاده از و  (15كاشت نهال اطراف پست )مورد  (،7تامين حفاظت خرابي كليد )مورد ها مانند  برخي از ايدهLine 

trap ند.مختص اين مطالعه بود (22)مورد  در فاز وسط 

 ها مانند حذف  برخي از ايدهDCS  بندي پست بصورت استفاده از شينه(، 1)موردU  (، مسقف 3)مورد  شكل ساده

هاي ديگر مهندسي ارزش و با  ( به دليل تعدد تكرار در مطالعه21روشنايي هوشمند )مورد و  (3كردن كل پست )مورد 

ي و حتي انجام مطالعه ارزش جداگانه )روشنايي هاي كميته مهندسي ارزش توانير با اقدامات پژوهش پيگيري

شده يا در  اي كشور ابالغ هاي منطقه سازي و به عنوان دستورالعمل، پيشنهاد يا الزامات طراحي به برق (، تيپ[3]هوشمند

 دست ابالغ بوده است.

 اجراي خط (، 4وني )مورد استفاده از تجهيزات سيليك(، 2ها )مورد  ها مانند احداث جاده به موازات بي برخي از ايده

(، نصب روكش عايق بر روي تجهيزات 8استفاده از حفاظت باسبار )مورد (، 6)مورد  كننده با دكل و ظرفيت باالتر تغذيه

كف كاذب اتاق ( و 14هاي تست )مورد  (، عدم خريد دستگاه13ساخته )مورد  (، پكيج پيش12كيلوولت )مورد  33

 ها را دارا هستند. مطالعه بوده و قابليت تبديل به يك بسته اجرايي در برخي از پروژه( قابل 16)مورد  حفاظت و كنترل

 ( به داليل فني غيرقابل اجرا بوده يا به داليل وجود 11ها مانند اجراي ترانس در فضاي مسقف )مورد  برخي ايده

 رزش طبيعي است.شود كه در مطالعات مهندسي ا كردن كل پست( كنار گذاشته مي هاي بهتر )مسقف ايده
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قابل اجرا  )پست فرهنگيان( هايي هستند كه در موضوع مطالعه مهندسي ارزش ها، ايده «توصيه»در ادبيات مهندسي ارزش 
هاي  هاي ديگر مفيد و قابل اجرا است. توصيه ، ولي در سازمان و پروژههاي برگزيده اهميت كمتري دارند و نسبت به ايده نبوده

 ارت بودند از0منتخب اين مطالعه عب

  

YD  

  

  

  

  

 DG 

  

 
 

 CT 

  

  

  

  

 

 

 بندي گيري و جمع نتيجه
 كننده است. هاي صنعت برق كشور تعيين كننده توانير به عنوان مخزن و مدير دانش در بهبود پروژه نقش مهم و تعيين -1

ها  ها بين پروژه تواند به انتقال تجارب و تكنولوژي ر استفاده از هيات ارزيابي مشترك در هر نوع پروژه، خود ميتجربه توانير د
ها  بندي آن ها و نتايج مطالعات ارزش، دسته تواند در گردآوري ايده وجود دفتر مهندسي ارزش فعال در هر سازمان مي كمك نمايد.

از اين حيث، توانير نمونه ها بسيار مهم باشد.  ها در ديگر پروژه سازماني و استفاده از آن هاي تكرارپذير به دانش و تبديل ايده
 تركيب مهندسي ارزش و مديريت دانش را به نمايش گذاشته است.

 هاي مهندسي ارزش، نامه ايجاد و توسعه نظام مشاوران، متخصصان و مطالعات ارزش، همچنين ايجاد بانك اطالعاتي -2
نمونه مناسبي از ها، مستندسازي و انتقال تجارب، مديريت يكپارچه و مركزي،  ي متخصص و پايش منظم آنآموزش نيرو

رويه كنوني توانير  است. (Value Engineering Coordinator)سازي مهندسي ارزش و دفتر هماهنگي مطالعات ارزش  پياده
تواند به  دهد. ادامه اين روند مي كننده مهندسي ارزش را نشان مي هاي پياده موفقيت نسبي در اين امر در مقايسه با ديگر سازمان

 هاي ديگر اجرايي باشد.  گذاري در اين بخش منجر شود و الگويي براي سازمان ها و افزايش ارزش سرمايه بهبود مكرر پروژه
ها و  بودن اينگونه پروژه هاي اوليه در خصوص تيپ رغم برخي از گمان تجربه مطالعه مهندسي ارزش پست فرهنگيان علي -3

شده توسط ايران و كشورهاي پيشرو در اين زمينه  اي تعيين دهنده اين مطلب است كه مرز هزينه نشانعدم نياز به مطالعه ارزش، 
 ميليارد ريال( به نظر منطقي و اقتصادي است. 111)حدود 
همچون تكرارپذيري و عمراني بودن ي ارزش المللي مهندس پيشنهادشده از طرف مراجع بينهمچنين معيارهاي كيفي  -4
 برد. را باال ميهاي مناسب براي انجام مطالعات ارزش  دقت انتخاب پروژهها،  پروژه
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سازي و ترغيب مديران و كارشناسان به  هاي اوليه، فرهنگ كاهش مقاومتسازمان براي هر موفقيت مطالعات ابتدايي در  -5
گردد در اولين مطالعات مهندسي ارزش در هر  از اين جهت پيشنهاد ميزش بسيار مهم است. پيشبرد مهندسي اربهبود و در نهايت 
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