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  بسمه تعالي 
  

  پيشگفتار 
به كـارگيري مناسـب و مسـتمر آنهـا در      امروزه نقش و اهميت ضوابط، معيارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشي از

و فنـون در جهـان   نظر به وسعت دامنه علوم . ساخته است ناپذير اجتنابپيشرفت جوامع، تهيه و كاربرد آنها را ضروري و 
  .تخصصي واگذار شده است -امروز، تهيه ضوابط، معيارها و استانداردها در هر زمينه به مجامع فني 

با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرايط اقليمي و محدوديت منابع آب در ايران، تهيه استاندارد در بخـش آب  
ح تهيه ضوابط ومعيارهاي فني صنعت آب كشور وزارت نيـرو بـا همكـاري    اي برخوردار بوده و از اين رو طر از اهميت ويژه

اهداف زير اقدام به تهيه اسـتانداردهاي صـنعت آب    تامينبه منظور  جمهور يسو نظارت راهبردي ري ريزي برنامهمعاونت 
   :نموده است
  ها طرحبرداري و ارزشيابي  ايجاد هماهنگي در مراحل تهيه، اجرا، بهره −

  ها و اتالف منابع مالي و غيرمالي كشور  كاري بارهپرهيز از دو −
  : گيرد ميتدوين استانداردهاي صنعت آب با در نظر داشتن موارد زير صورت  −
 ان شاغل در بخش عمومي و خصوصي نظر بها و تجارب كارشناسان و صاح استفاده از تخصص −

 معتبر و استانداردهاي بين المللي  ماخذاستفاده از منابع و  −

، نهادها، واحدهاي صنعتي، واحـدهاي مطالعـه، طراحـي و    ها سازمانهاي اجرايي،  يري از تجارب دستگاهگ بهره −
 ساخت 

 تهيه كننده استاندارد ت معتبر ايران و ساير مؤسسا سازمان استاندارد مليتوجه به اصول و موازين مورد عمل  −

كننـده و   نظرات دريافتي پس از بررسي تيم تهيه نويس براي نظرخواهي منتشر شده و استانداردها ابتدا به صورت پيش
  .گروه نظارت در نسخه نهايي منظور خواهد شد

، با توجهي كـه مبـذول   باشد مياني كه فعاليت آنها با اين رشته از صنعت آب مرتبط بنظراميد است كارشناسان و صاح
هاي ارزنده خود به دفتر طـرح، ايـن    و راهنمايي ه و با ارائه نظراتقراردادنويس را مورد بررسي دقيق  فرمايند اين پيش مي

  .دفتر را در تنظيم و تدوين متن نهايي ياري و راهنمايي فرمايند
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  1  23/12/93  مقدمه

 

  مقدمه

  مقدمه

،  ، فرودگـاه  ، بزرگـراه  هاي انتقال و خطوط لوله، پل هاي مدرن از قبيل سد، تونل، شبكه بيش از نيم قرن از احداث سازه
انـد و   هاي متعددي تعريـف، طراحـي و بـه اجـرا درآمـده      ماني پروژهگذرد؛ در اين بازه ز دركشورمان مي... ها و  خانه تصفيه

هاي متعددي وجود دارد كـه عمـدتا ايـن     برداري هستند؛ در اين راستا مثال هاست كه در دست بهره ها سال بسياري از آن
ي از آنچـه در  تر كمه مقادير ها ب وري آن اند و بهره  اي كه در مرحله طراحي مد نظر بوده، نائل نيامده ها به اهداف اوليه سازه

  .اند هنگام توجيه طرح مدنظر بوده، كاهش يافته است و چه بسا در مواردي، اثرات معكوس و منفي بر پيرامون خود داشته
طور كه بايـد و شـايد، مـورد     اجتماعي آن -بوم و محيط اقتصادي محيطي، پايداري زيست در گذشته عامل مهم زيست

بودجـه و   تـامين ، )و هسـتند (صورت دائم درحـال تغييـر بودنـد     ها و نيازها به ؛ عالوه بر آن، دادهشد توجه قرار گرفته نمي
توانند هر يك دليلي بر ايجاد شكاف، فاصله و ناهمگوني ميان طراحي  نقدينگي نيز مزيد علت است، و جمله اين عوامل مي

اند كه جامعه مهندسي كشـور، آنچنـان كـه     اين عقيدهنظران بر  ي قابل تامل اين است كه برخي صاحب نكته. و اجرا باشد
اندوزي نكرده است؛ به بياني ديگر، برخـي   دهه از اشتباهات و ناهنجاري هاي به وجود آمده تجربه 5شايسته است در اين 

ر، بـدون  اي بـه پـروژه ديگـ    روال بدل گشته و از پروژه ها، به برداري از طرح سنجي، طراحي، اجرا و بهره مشكالت در امكان
  . شود ميدرنظر گرفتن شرايط ويژه، منتقل 

هـاي جـامع آب و    هاي مهندسـي، اعـم از طـرح    وري و رسيدن به توسعه پايدار با بررسي همه جانبه طرح افزايش بهره
ي هـا  كاسـتي اند، شـناخت   ها كه تامين نشده شده و آن تامينصنايع وابسته، با شناخت نيازهاي جديد، ميزان اهدافي كه 

هـاي   اي بر پيدايش مهندسي دوباره طرح رويكرد ياد شده مقدمه. تواند ميسر شود لعاتي و بررسي مشكالت جاري، ميمطا
هاي اجـرا شـده و    جاي كلنگ زني طرحي نو، طرح عبارت ديگر، چه بسا به به. باشد برداري مي ساخته شده و در دست بهره

  . ها افزايش يابد وري و كارايي آن بهره برداري مورد مطالعه قرار گيرند تا شايد دردست بهره

  و دامنه كاربرد هدف -
باشـد؛   تـر  بيش تامينقابل بالقوه تر و اهداف  نشده بيش تامينداراي اهداف است كه طرحي مهندسي دوباره به دنبال 

پتانسـيل   وجـود . ، موضوع خدمات مهندسي دوبـاره هسـتند  پتانسيل بهبودهاي بزرگ دارندهايي كه  عبارت ديگر طرح به
وري است كـه آن، همانـا    به معناي وجود انگيزه در افزايش بهره) ها با تاكيد بر بزرگ بودن اين پتانسيل(هاي بزرگ  بهبود

ي مجدد در جهـت  ها بررسيهاي فراواني كه پتانسيل  هاي مهندسي، شاخه در ميان فعاليت. رسيدن به توسعه پايدار است
ارد؛ در اين ميان سدسازي، باتوجه به گسترده بـودن حـوزه فعاليـت آن در طـول عمـر      وري را دارند، وجود د افزايش بهره

  . اي برخوردار است طرح، از اهميت ويژه
عبـارت ديگـر بررسـي     باشـد؛ بـه   هـا مـي   ي مهندسي دوباره، شناخت نيازهاي جديد، گام يكم در ارزيـابي ها بررسيدر 

تـرين مـوارد در مهندسـي دوبـاره      اند، از مهم يا در اولويت نبوده  تهنيازهايي كه در دوره طراحي و اجراي طرح وجود نداش
ها  بياني ديگر بررسي نيازهايي كه مولّد طرح بوده و بخشي از آن ها است؛ به شناخت وظايف طرح، گام بعدي ارزيابي. است
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دوبـاره طـرح را تشـكيل     تامين شده يا كماكان مطرح هستند، مرحله بعدي مهندسي) برداري در دوره بهره(اكنون  كه هم
ي محتمل مطالعاتي و شناخت مشكالت جاري طرح بايد در تدوين شـرح خـدمات اختصاصـي    ها كاستيتكميل . دهد مي

توانـد   وري مـي  هاي مهندسـي آب و سدسـازي، پـايين بـودن بهـره      در طرح. مهندسي دوباره براي هر طرح، ملحوظ گردد
  . ها باشد دوباره طرح عنوان انگيزه و محركي براي انجام مهندسي به



 

  1 فصل1

  مفهوم مهندسي دوباره و تعريف آن
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  مفهوم مهندسي دوباره و تعريف آن -فصل اول

  مقدمه -1- 1

اوليه تا پايان عمـر مفيـد، نيازمنـد خـدمات مهندسـي در       ي هگيري ايد شكل ي ههر طرح، در طول عمر خود، از مرحل
ايـن خـدمات،    ي ههـاي ذيصـالح بـه واسـط     سته به مقطع زماني از عمر طرح، ارگـان ب. هاي متفاوت و متنوعي است زمينه
آن نظارت  راينموده، طرح را بهينه كرده، بر اج تامينآن را  رايپذيري طرح را مورد سنجش قرار داده، نيازهاي اج امكان

  . نمايند و به حدود بهينه هدايت ميرا مورد توجه قرار داده، و يا بازدهي آن را كنترل  برداري بهرهنموده يا مالحظات 
ط را راي، كه خدماتي مشخص، برخورد مناسـب بـا ايـن شـ    شود ميطي مواجه رايگاه طرح در مسير مفروض اوليه با ش

 ي همناسب بوده يا ريشه در نحو برداري بهرهي قبلي يا عدم ها بررسيد ناشي از نقص در توان ميط راياين ش. كند تبيين مي
بخشي بوده يا  د محدود به اقدامات بهسازي يا عالجتوان ميداشته باشد و به همين ترتيب، راهكارها هم  داريبر بهرهاجرا و 

نمايـد، تغييـر    ط ديگري كه نياز به چنـين خـدماتي را طـرح مـي    رايش. ي قبلي پيش رودها بررسيتا حد تكرار بخشي از 
وري طـرح از   ستنباطي مبني بر امكان ارتقاي سـطح بهـره  ي جديد و يا اها سياستها و  ي كالن، توجه به شيوهها سياست

  .سوي صاحب آن است
درك مشترك و مناسب از خدمات مهندسي  توان ميين عوامل در توفيق هر يك از اقدامات مورد نياز را تر مهميكي از 

ي مهندسـي ارزش  هـا  بررسـي به عنوان نمونه، وقتي طرح نيازمند . ، دانستشود ميمورد احتياج طرح و خدماتي كه ارائه 
ي اقدام را بـر آن اسـاس تعريـف    ها گزينهبوده و  1»گاوهاي مقدس«است، تيم بررسي كننده بايد به خوبي قادر به تعريف 

بلكه در صورت . ي طوالني و عميق درخصوص بازنگري مباني مطالعاتي گرددها بررسياين تيم نبايد مشغول انجام . نمايد
  .ها را درخواست يا توصيه نمايد آنعميق، بهتر است انجام  يي چنينها بررسيضرورت انجام 
ي عوامل درگير در هـر طـرح، درخصـوص     رسد كه وجود تعريف و درك مشترك بين كليه جهت، به نظر مي  از همين

  . اي در نتايج حاصل ايفا نمايد خدمات مورد نياز، و اهداف و نتايج مورد انتظار از آن، نقش عمده
ي مهندسي دوبـاره، تعريفـي مشـخص از     يت، در اين بخش از راهنماي حاضر، پس از مرور تاريخچهنظر به همين اهم

  . دست خواهد آمد ي مهندسي، بهها بررسيآن ارائه خواهد شد و نهايتا وجوه تمايز آن با ساير خدمات و 

  تاريخچه -2- 1

ـ   نامه در برخي واژه 2هاي زبان انگليسي شده است نامه وارد واژه 1944، از سال Reengineeringواژه   رايها، دو معنـي ب
يعنـي  . دارد (To engineer again or anew)معنـي اول، داللـت بـر تكـرار مهندسـي طراحـي       . اين لغت ذكر شده اسـت 

                                                      
 

  .هاي مهندسي ارزش هستند الرعايه در بررسي هاي الزم گاوهاي مقدس، اهداف و مطلوبيت - 1
2- www.merriam-webster.com/ dictionary/reengineering 
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نامـه آمـده اسـت، ايـن      در لغت كه چنانطرحي شده است، تكرار شده و  ي هندهاي طراحي مهندسي كه منجر به تهيرايف
  .پذيرد و روشي نوين و ديگرگونه، صورت ميتكرار غالبا به شيوه 

  . بهبود اثربخشي دارد رايو عمليات، ب ها فعاليتدهي  معناي دوم، داللت بر تجديد سازمان
 ي هايــن دســته، واژ. 1انــد هــا، بــه تلفيـــق دو مفهـــوم و ارائـه يــك مفهـــوم بســنده كــرده  نامــه گــروه ديگــري از واژه 

Reengineering اند كارآتر نمودن آن، دانسته رايدسي چيزي برا به مفهوم باز مهن .  
مهندسـي  «، كه بهتـرين معـادل فارسـي آن    Reengineeringو  2ميالدي 1352در سال ) مهندس( Engineerي  واژه
زماني تولد ايـن دو  ي  ها شده است، كه شايد با دقت خوبي فاصله نامه است، حدود پانصد سال پس از آن وارد واژه» دوباره

  .دهد نيز نشان مي مفهوم را
زمـاني، مهندسـي عبـارت بـود از     . جسـتجو نمـود   تـوان  مـي ريشه اين تفاوت تاريخي را در خاستگاه هر يك از لغات، 

امـا  . دهنده، كار كند ها، در حدي كه محصولي ساخته شده و در حد رفع نياز عملكردي سفارش گيري علوم و مهارتكار به
گيـري   ي، اثربخشي و مطرح شدن محدوديت منابع و بهرهرايح مباحثي از قبيل كابه مرور زمان با رشد جمعيت بشر و طر

  .سي دوباره نيز در همين دسته استديگري از علوم مطرح شدند، كه مهند ي ه، دستها آنمناسب از 
ارتقـاي   قبلي، مطرح شده است و هدف اصـلي آن  ي همهندسي دوباره، با مفهوم نگرش ديگرگون به كارهاي انجام شد

  .وري و اثربخشي است بهره
هاي اصلي مديران  به يكي از دغدغه ها سازماني رايي مربوط، افزايش كاها مدلعلوم و  ي همديريت، با توسع ي هدر حوز
  .هايي در اين راستا پرداختند روشبدل شد و انديشمندان اين حوزه نيز به يافتن  ها آنو مشاوران 

ترل كاركرد و مديريت منابع سازمان، از جمله دسـتاوردهاي ايـن گـروه از    ي كنها روشساختارهاي سازماني مختلف، 
ي تجاري، بلكه در هر سيستم باز كه در ورودي و خروجـي بـا محـيط    ها سازمان ي هدانشمندان بوده، كه نه فقط در عرص

  .باشد امل باشد، داراي كاربرد مياطراف در تع
منتشر نمود و در  Harvard Business Reviewمعتبر  ي هنشري اي در ، مقالهMichael Hammer، آقاي 1990در سال 

پرداخت كـه خودكـار نمـودن كارهـا،      مساله، به اين ها سازماني آغازين ورود و به كارگيري ابزارهاي ديجيتال در ها سال
و اشـتباهات   هـا  كاستيكه كارهاي غلط، سريعتر انجام شوند و  شود ميوري نشده و چه بسا سبب  لزوما سبب ارتقاي بهره

  . سرعت حاصل از فناوري پنهان شود ي هدر پس پرد

                                                      
 

1- Dictionary.reference.com/browse/reengineering 
2- www.etymonline.com/index.php?term=engineer 
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توسط آقايان مايكل همـر   1993، كه در سال 1ها سازمان ي هانتشار كتاب مهندسي دوبار راياي بود ب اين مقاله، مقدمه
ليون نسخه بـه  از اين كتاب از بدو انتشار تاكنون بيش از دو مي. و منتشر گرديد تاليف (James Champy)و جيمز چمپي 
  .تلقي شده است »منشور انقالب سازماني«اند،  ين در عنوان كتاب آوردهمولف كه چنانفروش رسيده و 

چيـزي را   هـا  آن، خود بر اين باورند كه شوند ميشناخته  ها سازمانين كه امروزه، به عنوان مبدع مهندسي دوباره مولف
  . اند منسجم منتشر كرده صورت بهوري را تدوين نموده و  هي موفق ارتقاي بهرها روشاند، بلكه  اختراع نكرده

ي عملـي متعـددي كـه در صـنايع مختلـف، از      هـا  مثـال فـوق، و   ي هباتوجه به فراگيري منشور تدوين شـده در رسـال  
رسد كه هـيچ بررسـي    گيري از اين منشور، موجود است، به نظر مي برق، در بهره تامينهاي  هاي تجاري تا نيروگاه شركت

  . د بدون توجه به مفاد اين كتاب صورت پذيردتوان ميمهندسي دوباره، ن ي هر زميند

  مفهوم مهندسي دوباره  -3- 1

در بررسـي  . پيش از ارائه تعريف مهندسي دوباره، الزم است درك مشتركي از مفهوم مهندسي دوبـاره بـه وجـود آيـد    
نگارنـدگان،   ي هئه شـده بـه طرحـي، بنابـه سـليق     كه خدمات مهندسي ارا شود مييافت  2هاي متعددي ادبيات فني، نمونه

  . مهندسي دوباره ناميده شده است
گاه بازنگري مباني زمان طراحي، گاه رفع مشكالت موجود در طرح، و گاه اصالح فرضيات عملكـردي مـورد انتظـار از    

 بخشي عالجبازنگري،  بعضا نيز ديده شده كه به خدمات مهندسي مشخصي مانند. طرح، مهندسي دوباره ناميده شده است
  . اين خلط مباحث مانع از نگرش واحد به موضوع خواهد بود. يا مهندسي ارزش، مهندسي دوباره اطالق شده است

ها، هم در بررسي منابع و مراجـع فنـي، خاسـتگاه مهندسـي      نامه در واژه Reengineering ي ههم در بررسي معني واژ
راهنمـاي  عنـوان  ايـن اسـتنباط، در   . اسـت  هـا  سيستمي رايو نياز به بهبود كاي مناسب سيستم موجود رايدوباره، عدم كا

  . نيز مشهود است» وري از طريق انجام مهندسي دوباره بهبود بهره«حاضر، 
  : د هر يك، يا تركيبي از عوامل زير باشدتوان ميي مهندسي دوباره، ها بررسيشروع مطالعات و  ي هپس نقط
 برداري از طرح بروز يك مشكل عمده در بهره −

 وري مناسب طرح هشداري درخصوص عدم بهره −

                                                      
 

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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 وري طرح تمايل صاحب طرح براي ارتقاي سطح بهره −

  .برداري از آن اثرگذارند وري يا بهره هايي كه با طرح ارتباط دارند و در بهره تغيير سياست −
هـر طـرح بـا هـر      راي، بها سيبرربر است و معلوم نيست كه حاصل اين  ي مهندسي دوباره، هزينهها بررسيعمال چون 

ندي است كـه بـه   رايي مهندسي دوباره، فها بررسيند منجر به شروع رايوري شود، لذا ف وري، سبب ارتقاي بهره سطح بهره
 بنـدي  اولويـت مورد بررسي مقدماتي قرار گرفته، با معيارهايي محك خورده و بـر آن پايـه    ها طرحاي از  موجب آن، دسته

بديهي است درصـورت نبـود محـدوديت در    . گيرند مي، مورد بررسي مهندسي دوباره قرار بندي ويتاولشده و براساس آن 
اما . هر طرح را به صرف اعالم متولي آن، مورد بررسي قرار داد توان ميي مهندسي دوباره، ها بررسيانجام  رايمنابع مالي ب

مناسـب احسـاس نمـوده، ريشـه در مشـكالت يـا       وري  بايد توجه داشت كه اگر آنچه متولي طرح، بـه عنـوان عـدم بهـره    
نوع ديگري از خدمات مهندسي قابل رفع بوده باشد، آنگاه منابع مـالي بـه غلـط     ي هيي داشته باشد كه به واسطها كاستي
  . ي مهندسي دوباره شده استها بررسيصرف 
ين دستاورد مورد انتظار از تر مهمانجام مهندسي دوباره، و  ي هخالصه و براساس آنچه در بخش پيش آمد، انگيز طور به

ـ    ي هوري است و بر اين اساس نقط آن، بهبود بهره   بررسـي  تـوان  مـي هـر طـرح را    رايشروع مطالعات مهندسـي دوبـاره، ب
ـ ها طرحشده از  بندي اولويتفهرستي  ي هاي دانست كه يا منجر به تهي مقدماتي ي مهندسـي  هـا  بررسـي  رايي مورد نظر ب

  .وري يك طرح را، ولو به صورت تقريبي، نشان دهد ان انتظار از بهبود بهرهدوباره شده و يا ميز
يي تحت عنـوان مهندسـي   ها بررسيوري، به صرف انجام  ط و هر سطحي از بهرهراياين انتظار كه در هر طرح، با هر ش

آن  ي هلعـات پايـ  از مطا هـا  سـال طرحـي كـه   . وري رخ خواهد داد، انتظـار معقـولي نيسـت    دوباره، تحولي شگرف در بهره
كننـد يـا از كـار     برد و بعضي از اجزاي آن به درستي كار نمي ي متعدد اطالعاتي و مديريتي رنج ميها كاستي، از گذرد مي

كـه بـه    هـا  طرحط فهرستي از رايدر اين ش. ي مهندسي دوباره را نداشته باشدها بررسياند، شايد اساسا ارزش انجام  افتاده
  .ي مهندسي دوباره استها بررسيانجام  رايب ها طرحباشد، بهترين راهگشا در انتخاب شده  بندي اولويتدرستي 

هـا،   بـه خروجـي مـورد انتظـار يـا نـوع خروجـي        توان ميي مهندسي دوباره، ها بررسيورود به  ي هبا روشن شدن نقط
  . نگريست مسالهيد ديگرگون به ي مهندسي دوباره، باها بررسيبا مراجعه به تمام تعاريف ذكر شده در مراجع، در . پرداخت
شده، و منجـر بـه   ) انفجاري(سازي موتورهاي احتراق داخلي  هايي كه صرف بهينه مثال، تمام زحمات و تالش عنوان به

اما اقدام شـركت جنـرال   . اي از يك مهندسي دوباره نيست جهشي شده است، نمونه صورت بهحتي  ها آنوري  ارتقاي بهره
خوبي از نياز و در عين حال  ي هنمون توان ميجايگزين موتورهاي پيستوني را  عنوان بهرهاي توربيني، موتور، در توليد موتو

مهندسـي دوبـاره،   . ايجاد تحولي بنيادين در مفروضات قبلـي تلقـي نمـود    رايب) طرح توليد خودرو(آمادگي صاحب طرح 
اي است و  غييرات پيشنهادي مهندسي دوباره، ريشهت. يعني آغازي دوباره، مهندسي دوباره در پي نتايج شگفت انگيز است

كند، بلكه با برهم زدن فرضيات طراحي اوليـه،   مهندسي دوباره، سيستم را گام به گام اصالح نمي. اي يا تدريجي نه مرحله
از  ن اگر صاحب طرح، توان پذيرش تغييرات بنيادين را نـدارد، بهتـر اسـت   رايبناب. كند به محصولي جديد برسد تالش مي
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ي مهندسي دوباره اجتناب نموده و مشكالت خود را با درخواست و دريافـت خـدمات مهندسـي از نـوع     ها بررسيورود به 
  . ديگر، متناسب با نيازش، مرتفع نمايد

اين راه، بـا  . شود ميانگيز منجر  ي مهندسي دوباره، از وارسي فرضيات اوليه آغاز شده و به نتايج شگفتها بررسيمسير 
در ايـن بخـش بـه    . و خدمات مهندسي متفـاوت اسـت   ها بررسيي كالسيك ها روشكه با  شود ميژي خاصي طي ومتدول

  . تشريح اين مسير و روشن كردن موارد تفاوت و تشابه، پرداخته خواهد شد

  فرضيات اوليه - 1-3-1
طرح  ي هبط زمان تهينيز اشاره شد، در مهندسي دوباره، بررسي و ارزيابي، براساس معيارها و ضوا تر پيشطوركه  همان

  : تي مانندسواالها كنار گذاشته شده و بدون هرگونه پيش فرض، پاسخ  بلكه تمام فرض. شود ميسيستم، انجام ن ي هاولي
  ) هدف چيست؟(دهيم؟  دهيم را انجام مي چرا كاري كه انجام مي −
  ، )كدامند؟ ها روش(دهيم؟  دهيم، اين گونه انجام مي يا چرا كاري را كه انجام مي −

  .شوند ميجستجو 
عميق دريابيم كه چه انتظاري  طور به، در حقيقت آن است كه ابتدا به درستي و ها پرسشهدف از طرح و بررسي اين 

بـه آن رسـيد؟ و در ايـن راه بايـد همـواره در نظـر داشـت كـه          توان مييي ها روشاز طرح يا پروژه مطرح هست و به چه 
  . ر فرض و پيش فرض آغاز نمودطرح را بايد بدون ه ي همهندسي دوبار

اي فرضـيات و مبـاني، برگرفتـه از اسـتانداردها و      جا تذكر اين نكته الزم است كه در يك طرح مهندسـي، پـاره   همين
گرچه هيچ منع و محدوديتي در ورود به اين دسته از فرضيات و مباني . المللي هستند مبتني بر تحقيقات و تجربيات بين

) بعضا( ي هه، وجود ندارد، اما معموال هدف از مهندسي دوباره، تغيير اين فرضيات و مباني توافق شدنيز، در مهندسي دوبار
، ابتدا بايد اين دسته از پارامترها روشن شـده، و  ها طرح ي هملي يا جهاني، نيست و لذا در علوم مهندسي و مهندسي دوبار

فـرض، ورود   فرض بر آن است كه به صورت پيش راهنمان در اي. ورود يا عدم ضرورت ورود به آن حيطه نيز مشخص شود
  . شود مي، گرچه با ورود به اين بخش نيز تفاوتي بنيادين در سير كارها ايجاد نباشد ميبه اين بخش مدنظر ن

بـه   تـوان  مـي در حالـت تئـوري   . به انتخاب سيالب طراحي يك سد اشاره نمـود  توان ميمثالي در اين مورد،  عنوان به
در ايـن بررسـي دو حالـت، احتمـال     . سيالب طراحي پرداخت عنوان بهبازگشت مشخص  ي هتخاب سيالب با دوري انرايچ

  . وقوع دارد
كه آيا در زمان طراحي، اسـتانداردهاي مختلـف    با هدف بررسي تناسب استاندارد استفاده شده، به اين توان مي −

كه از زمان طراحي اوليه تا  ست يا خير و نهايتا ايناند يا خير، آيا استاندارد انتخاب شده متناسب ه بررسي شده
 زمان بررسي حاضر، استاندارد جديدي انتشار يافته يا خير، پرداخت،

ي فوق، آيا ها پرسشكه عالوه بر  به اين توان ميدر ديدگاه ديگر، با هدف بررسي اعتبار استاندارد استفاده شده،  −
اي علمي كافي دارد يا خيـر، بـه انتخـاب پارامترهـاي جديـد و      استاندارد مبناي كار، صحيح است يا خير، مبن



 هاي سدسازي طرح ريق انجام مهندسي دوبارهوري از ط راهنماي بهبود بهره     23/12/93  10

 

طراحي، اساسـا تـدوين اسـتاندارد انتخـاب سـيالب طراحـي را در        رايتدوين معيارهاي جديد نيز پرداخت و ب
  .دستور كار قرار داد

چه در غير . تسها بررسي ي هرسد در ابتداي هر بررسي مهندسي دوباره بايد روشن شود، حدود و حوز آنچه به نظر مي
از . ، فـراهم نگـردد  ها بررسيگيري از  چنان وسعت يابد، كه هرگز امكان نتيجه ها بررسي ي هاين صورت ممكن است گستر

ديد منـابع و مراجـع    و با صالح شود مييي، چنين عميق و اثرگذار، معموال در حد يك طرح انجام نها بررسيآنجاكه انجام 
اعتبار اسـتانداردهاي مـورد   (كه به اين بخش  شود مي، در اين بررسي، چنين فرض پذيرد رسمي و درحد كالن صورت مي

ـ   مساله، ورود نشده و درصورت احساس ضرورت، صرفا )ي قبليها بررسياستفاده در  ـ   ي هبـا ادل انعكـاس بـه    رايكـافي، ب
  . شود ميمراجع ذيربط، طرح 

اي فراتر  به حدود پروژه است و اگر تغييرات در حوزهي مهندسي دوباره همواره محدود ها بررسيبه عبارت ديگر حوزه 
  . شود مي، ارائه مسالهدانسته شود، مراتب در حد طرح  موثراز حدود طرح ضروري و 

ي مهندسـي دوبـاره، مـورد    هـا  بررسـي سوخت نيروگـاهي در   تاميننظر به اهميت موضوع، به عنوان مثالي ديگر، اگر 
يابد، اما اگر چنين ضرورتي احسـاس شـود،    سيستم حمل و نقل كشوري توسعه نمي به تغيير ها بررسيبررسي قرار گيرد، 

اي،  ي مهندسي دوبـاره ها بررسيچه بسا اين هشدار بتواند منجر به . گردد ي ديگري گزارش ميها بررسيجهت  مسالهاين 
  . تاوردهاي آن باشدمورد بحث يكي از دس ي هرساني به پروژ حمل و نقل كشوري گردد، كه اصالح سوخت ي هدر حوز

ي هـا  بررسـي ي مهندسي دوبـاره، و درگيـر شـدن در    ها بررسيمراد از اين توضيحات آن است كه مرز بين گستردگي 
در بخش تدوين شرح خدمات و نيز تـدوين معيارهـاي   . بسيار وسيعي كه شايد هرگز منجر به پاسخي نگردد، روشن شود

  .توجه خواهد شد ، به اين موضوعشود مي، ارائه راهنمااين ، كه پس از تصويب تعريف و مفاد بندي اولويت

  سطح طراحي -1-3-2
ي مهندسي دوباره، تمامي فرضيات اوليه كنار گذاشته شده و طرح با نگرشـي ديگـر   ها بررسيباتوجه به اين كه در 

ان ترتيب و نيز بايد به هم) هاي ساختاري هاي مهندسي و طرح اعم از طرح(ها  بديهي است كه طراحي. شود ميبررسي 
مهندسي . از ريشه بررسي شده و به تغييرات سطحي و ظاهري بسنده نشود ،بايد اجزا. از همان سطوح اوليه انجام شود
هـاي   هاي موجود، و روشـن اسـت كـه شـيوه     هاي جديد است، و نه بهبود يا اصالح شيوه دوباره معطوف به يافتن شيوه

بايد فرض نمود كه هـيچ سـازه و سـاختاري     ها بررسيدر اين . ند بودي جديد خواه جديد، نيازمند اجزاي طراحي شده
بـه همـان وضـع     هـا  بررسـي هاي موجود شده و نهايتـا   كننده، درگير محدوديت صورت، بررسي وجود ندارد، در غير اين
  . موجود، منجر خواهد شد
  :ي محوري قابل طرح است هدر اين رابطه، دو نكت
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  يا اي و غيرسازه هاي سازه موضوع -1-3-2-1
  .اي، قابل انجام است اي و غيرسازه ي مهندسي دوباره، حول دو محور سازهها بررسيي مهندسي، ها طرحدر 
 -اي  هزينـه  -نمودن و درنظر نگرفتن مستحدثات موجـود، احتمـاال بـا موانـع مـالي      نظر صرفاي،  ي سازهها بررسيدر 

گذاشتن چند گزارش، و صرف وقت و هزينه نبوده، بلكـه  جا  ه، بها بررسياز آنجاكه هدف اين . اجتماعي مواجه خواهد بود
هاي ساخته شده، يا اعمال اصـالحات اساسـي و    پوشي از سازه و عملي مد نظر است و چشم بينانه واقعدستيابي به اهداف 

لحـاظ  اي، بايد ايـن طراحـي بنيـادين، بـا      ، لذا در موضوعات سازهباشد مي، عمال مقدور و حتي قابل طرح نها آنبزرگ در 
  . پذيري انجام شود نمودن مالحظات امكان

پـذيري، از تمـام    بـدون توجـه بـه مالحظـات امكـان      تـوان  ميمثال در بررسي يك شبكه آبياري و زهكشي، ن عنوان به
اما ممكن است، بدون درگيـر شـدن   . ي ارائه نمودرايبهبود كا راينموده و طرح جديدي ب نظر صرف... ، آبگيرها، و ها كانال

. موقعيت تعداد زيادي از آبگيرهـا، براسـاس مالحظـات اجتمـاعي ارائـه داد      رايوضع موجود، مثال طرح جديدي ب در كل
پوشي از يك طرح  اي و رواني چشم اي، بررسي مالحظات بودجه هزينه ي هپذيري، مقايس نخستين مالحظه از ديدگاه امكان

هاي جـدي شـود، البتـه در ايـن رابطـه،       د منجر به محدوديتنتوا ميآن خواهد بود، كه معموال  ي هموجود و احداث دوبار
  . است موثرتغيير نيز مطرح و  ي هگستر

ي مهندسـي  هـا  بررسـي هايي را به طرح اعمال نمايد، كه اساسـا   پذيري، چنان محدوديت ممكن است مالحظات امكان
  .ازنگري در دستور كار قرار گيردو مطالعات نوع ديگري مانند مهندسي ارزش يا ب ها بررسيدوباره ناممكن شده و 

پـذيرتر،   تر بودن تغييرات نيست، بلكه امكـان  تر باشد، اما در واقع اين ساده اي، شايد كار در ظاهر ساده سازه در مسايل غير
عنوان مثال تغيير نظـام توليـد در يـك شـبكه      به. نمايد اي جلب توجه مي تر بودن است كه در مسايل غيرسازه يا قابل توجيه

  . پذيرتر از احداث مجدد تمام يا بخشي از مستحدثات پروژه است آبياري و زهكشي مدرن، دشوار است، اما امكان

  دستاوردهاي جاري و آتي -1-3-2-2
بنـدي و پـيش از    هـا در مقطـع اولويـت    ي آن به داليلي كه در باال به آن اشاره شده، و داليل ديگري كه شناسـايي همـه  

ي مهندسي دوباره، قابل اعمال در طرح مورد بررسي نيسـت، امـا   ها بررسيدستاوردهاي  اي شناسايي طرح ميسر نيست، پاره
. و يا دستاوردهاي آن نبايد ثبت و ضـبط شـود  ) اي مثال موارد سازه(اين به آن مفهوم نيست كه اين جنبه نبايد بررسي شود 

اگـر مبـاني و علـل    . نيسـت  هـا  بررسيبه انجام هاي مهندسي دوباره در يك طرح، به مفهوم عدم نياز  عدم امكان كاربرد يافته
هاي اصلي در طرحي روشن و مستند شده باشد، گرچه شايد امكان تغيير ابعاد در همان طرح وجود نداشـته   تغيير ابعاد سازه

  . هاي مشابه بعدي، متاثر خواهد نمود طور مدون، قطعا راه و روش طراحي را در طرح باشد، اما وجود مستندات الزم، به
هايي كه در طرح مـورد   از هر بررسي مهندسي دوباره، انتظار داشت كه گزارشي از موارد و يافته توان ميبه اين ترتيب 

  . دهد دست بهي مشابه بعدي بايد مورد توجه واقع شوند، نيز ها طرحبررسي قابل اعمال نبوده، اما در طراحي 
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گزينشـي بخشـي از دسـتاوردهاي آن و     رايدسي دوباره و اجي مهنها بررسيمهم در اينجا آن است كه انجام  ي هنكت
طي رايد سبب تغيير طرح به سوي شتوان ميحذف بخشي ديگر، ممكن است نه تنها به نتايج مورد انتظار منجر نشود، بلكه 

  . حتي بدتر از وضع موجود گردد
زده شده و طـرح بـا نگـرش ديگـر،     ي مهندسي دوباره تمام فرضيات قبلي بر هم ها بررسيطوركه اشاره شد، در  همان
بخشـي ديگـر، عمـال     رايو اجـ ) به لحاظ عدم امكان اجرا(ها  طي حذف بخشي از خروجيرايدر چنين ش. شود ميطراحي 

بخشي از طرح با فرضيات طراحي اوليـه و بخشـي ديگـر براسـاس فرضـيات      . نمايد طرح را با دوگانگي فرضيات مواجه مي
خواني اين دو دسته فرضيات، افت عملكرد طرح، به سطحي حتي بدتر از  و به علت عدم هممهندسي دوباره، بايد كار كند 

  . انجام مهندسي دوباره بوده است، دور از انتظار نخواهد بود ي هوضعي كه انگيز
ـ ) پـذيري  يـا توجيـه  (پذيري  ت صاحب طرح، در تعريف مالحظات امكانرايد طـرح و نيـز معرفـي حـدودي كـه       رايب

  . خواهد داشت ها بررسيي در توفيق موثرد و بايد در آن حوزه به بررسي بپردازد، نقش توان ميندسي دوباره ي مهها بررسي
ـ  مـي در اينجا الزم به توجه است كه اهميت تعريف مالحظات فوق به حدي است كـه   تـرين پـيش نيـاز     د اساسـي توان

  .شودي مهندسي دوباره تلقي ها بررسي رايب بندي اولويتهرگونه بررسي يا 

  تغييرات  ي هانداز -1-3-3
فـاز  ( هـا  بررسيپر هزينه هم از ديدگاه انجام . يي دشوار و پر هزينه استها بررسيي مهندسي دوباره، ماهيتا ها بررسي

يي كه در ها بررسي. از موارد پيش گفته نيز مشهود است خوبي بهاين نكته ). فاز اجرا(و هم از ديدگاه اعمال نتايج ) مطالعه
هـاي   اي اهـداف طـرح و شـيوه    ريشـه  طـور  بـه وچك و موضعي نباشد، تمام فرضيات اوليه را كنار بگذارد و پي تغييرات ك
  . اي است شك بررسي دشوار و پر هزينه قرار دهد، بي سوالها را مورد  دستيابي به آن

ت جهشـي اسـت،   آگاه باشد كه مهندسي دوباره، در پـي تغييـرا   خوبي به، بايد ها بررسياين  ي هسازمان سفارش دهند
قابـل  ... و  هـا  روشي مختصـر و كارهـايي از قبيـل بهبـود     هـا  فعاليتتغييرات كوچك و بهبودهاي موضعي، با  كه درحالي

  . دستيابي است
در غير اين صـورت، صـاحب   . ي دوباره، اصلي اساسي استها بررسيهاي  يافته رايپذيرش و اج رايآمادگي سازماني ب

ها، احتمـاال در پـي مقابلـه و مقاومـت و احيانـا رد نتـايج        آن رايجاي اج هات توصيه شده، بابعاد تغيير ي هطرح با مالحظ
ين خسـارت  تـر  بزرگ. بخشد هاي كالن طرح را، تا حد يك بازنگري موضعي تخفيف مي بر آمده و نهايتا خروجي ها بررسي

و (صاحب طرح تنها آمـادگي   كه رحاليدي مهندسي دوباره شده، ها بررسيگزافي است كه صرف   ي هاي، هزين چنين واقعه
 . به يك بازنگري موضعي داشته است) شايد نياز
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  تغييرات در ساز و كار -1-3-4
امـا در  . ط محيطي پيرامون، تعريف شده استراي، وظايف اجزا، بسته به عملكرد كلي طرح و شها طرحاي  در ابعاد سازه

ها مالك بـوده   براساس روش و فرضي كه در طراحي آن ها ستمسي) برداري بهرهي مديريتي و ها سيستم(، اي غيرسازهابعاد 
در  كـه  آن، حـال  شـود  مـي ي سنتي، معموال انجام كـار براسـاس تقسـيم وظـايف انجـام      ها روشدر . كنند است، عمل مي

ر ند محـو رايف صورت بهجاي كار براساس تقسيم وظيفه،  ه، بدهند ميوري را هدف قرار  ي نوين، كه حداكثر بهرهها سيستم
  . شود ميعمل 

دهد و ممكن است گردش كـار   ند محوري سوق ميرايها را به سمت ف ، آنها سيستممهندسي دوباره اساسا در بررسي 
نـد  رايخالصـه تفـاوت ف   طـور  بـه . قـرار دهـد   تاثيروري، تحت  هاي مربوط به طرح را در راستاي ارتقاي بهره در تمام ارگان

گيري، مشـتمل بـر    هر عمل مورد انتظار از سازمان، از زمان طرح تا زمان نتيجهي ديگر، آن است كه ها سيستممحوري با 
ي مختلـف سـازمان بگـذرد، امـا در هـر بخـش، در انتظـار ضـوابط         ها بخشكه ممكن است از درون  شود مييي ها فعاليت

ها، به ساختارهاي سـاده   دستگاه ي هط ساختارهاي بلند و پيچيدرايدر اين ش. ماند انتقال به بخش ديگر نمي رايسازماني ب
نـد محـوري و   رايگرچه حركت به سـوي ف . ي خواهند داشتتر بيشوري بسيار  ي و بهرهراي، كه كاشوند ميو كوتاهي بدل 

ي مهندسـي  هـا  بررسـي  ي ه، ليكن اين تغيير نيز محدود به گسترباشد ميبه شدت مورد توصيه  1ند محوررايي فها سازمان
الزم است صاحب طرح به اين بعـد نيـز اشـراف داشـته و آمـادگي      . دهد الشعاع قرار نمي تحت دوباره است و فراتر از آن را

  . چنين تغييراتي را نيز داشته باشد رايپذيرش و اج
  : نتيجه گرفت كه توان ميخالصه  طور بهاز آنچه گفته شد، 

 .شود ميبندي به فرضيات قبلي و اوليه انجام  مهندسي دوباره بدون الزام به پاي −

 . شود مياي ديگر و از سطوح پايين پروژه، انجام  ها، به شيوه طراحي −

 . تغييرات، بزرگ و جهشي هستند، مهندسي دوباره در پي بهبودهاي كوچك و موضعي نيست −

هـاي مهندسـي    يافته راياج رايعالوه بر بررسي كننده، صاحب طرح نيز بايد آمادگي و استطاعت همه جانبه ب −
 .ددوباره را داشته باش

هـاي   مهندسي دوباره، هم در بعد مطالعه و هم در بعد اجرا، پرهزينه است، و اين هزينه صرفا محدود به هزينه −
 .مالي مستقيم نيست

                                                      
 

1- Process-based organization. Design model, Tomislav Hernaus 
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در مهندسي دوباره بايد مراقب بود كه نه با محدود شـدن در حـدود وضـع موجـود و فرضـيات اوليـه، سـطح         −
با درگير شدن در مسـايلي فراتـر از حـدود طـرح مـورد       تا حد يك بازنگري موضعي تقليل يابد و نه ها بررسي

 . طرح مورد بررسي، ناممكن گردد رايبررسي، دستيابي به نتايج ملموس و موثر ب

  تعريف مهندسي دوباره  - 4- 1

ـ  توان ميبا روشن شدن مفاهيمي كه در مهندسي دوباره مطرح هستند، اكنون  مهندسـي دوبـاره    رايبه ارائه تعريفي ب
ي ها طرحكلي و طور بهي مهندسي عمران ها طرحداد مقاالتي كه با عنوان يا موضوع مهندسي دوباره، در گرچه تع. پرداخت

، اما آنچه واقعا به مفهوم مهندسي دوباره انجام شده باشـد، بسـيار   1خاص، قابل يافت است، كم نيست طور بهمهندسي آب 
اما نگارنده آن بـر حسـب سـليقه آن را مهندسـي دوبـاره      تعداد منابع و مقاالتي كه كاري ديگر انجام شده، . محدود است

ي جامع باشـد كـه تمـام مفـاهيم بـر      طور بهاز همين رو ضروري است كه تعريف مهندسي دوباره، . ناميده نيز، كم نيست
، بـا  هـا  بررسـي ي مهندسي دوباره را دربر گرفته، و در عين حال چنان مانع باشد، كه از خلـط ايـن   ها بررسي رايشمرده ب

  . آيد عمل بهي ديگر نيز ممانعت ها بررسيمطالعات يا 
مهندسـي دوبـاره   «: هاسـت  نامـه  ، همان تعريف آمده در واژهشود ميمهندسي دوباره يافت  رايترين تعريفي كه ب ساده

ين مزيـت آن اسـت، در   تـر  بـزرگ اين تعريف بسيار ساده و همه فهم است و اين . »يعني كارها را طور ديگري انجام دادن
به بيان ديگر درصورت پـذيرش ايـن   . جامع تلقي نمود، اما قطعا به حد كافي، مانع نيست توان ميعين حال اين تعريف را 

، 2يكـي از مراجـع اينترنتـي   . انجـام داده اسـت   »طـور ديگـري  «د مدعي باشد كه كـار را  توان ميتعريف، هر بررسي كننده 
  : كند مهندسي دوباره را چنين تعريف مي

ندها و محصوالت راي، فها سازمان، ها سيستموباره عبارت از كاربرد علم مديريت و فناوري، در جهت اصالح مهندسي د«
  ».هاست يي آنگو پاسخي و راي، كاتاثيرموجود، به منظور ارتقاي سطح 

 اصالح در ايـن تعريـف، سـبب بـروز     ي همهندسي دوباره توضيح داده شد، ممكن است وجود كلم رايبا مفاهيمي كه ب
  . نكند تامينرسد كه اين تعريف نيز، مانعيت كافي را  از اين رو به نظر مي. شود ميسوء تفاه

نيز تعريفي مشخص از  USBRو  ,ICOLD ،US Army corps of Engineers FIDIC, ICIDمتاسفانه منابع معتبري چون 
  . هاي جهاني نيز پاسخ مناسبي نداشت انهاي تخصصي سازم اند، چند مورد مكاتبه با كميته مهندسي دوباره ارائه نكرده

  : كنند آقايان همر و چمپي، در كتاب خود، مهندسي دوباره را چنين تعريف مي

                                                      
 

  . نتيجه دارد 200، بيش از Reengineeringي  ، جستجوي كلمهwww.fao.orgمثال در سايت  - 1
2- Answers.com/topic/reengineering 
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ندهاي مهندسي، بـه منظـور دسـتيابي بـه     راياي ف مهندسي دوباره عبارت است از بازانديشي بنيادين و طراحي ريشه«
براساس معيارهاي مهم عصر حاضر، مانند هزينه، كيفيت، خدمات و وري،  ي و بهرهرايانگيز در كا بهبودهاي بزرگ و شگفت

  : اي در آن مشهود است اين تعريف عمدتا با ديدگاه مديريتي ارائه شده و نكات برجسته »سرعت
 . كند به نگرش مجدد و ديگرگونه اشاره مي −

 . كند ندها، مطرح ميرايها را در مورد ف داند، اما آن اي مي ها را ريشه طراحي −

 . انگيز را انتظار دارد دستاوردهاي بزرگ و شگفت −

 . وري است ي و بهرهرايهاي كا معطوف به زمينه تر بيشدستاوردها  −

ي مهندسـي،  هـا  طـرح هـاي مطـرح در    رسد با اندكي دخل و تصرف در اين تعريف، بتـوان آن را بـه جنبـه    به نظر مي
ي مهندسـي، و طراحـي   هـا  طـرح ندها و راينيادين در مورد فمهندسي دوباره عبارت است از بازانديشي ب«. نمود تر نزديك
ي و راياز ديـدگاه كـا   خصـوص  بهانگيز،  اي، مبتني بر اين بازانديشي، به منظور دستيابي به بهبودهاي بزرگ و شگفت ريشه
رعت، و ي جديد، هزينه، كيفيت، خـدمات و سـ  ها سياستهايي مانند  در زمينه هنگام بهوري طرح، براساس معيارهاي  بهره

  ».اي خصوص در رابطه با اجزاي سازه دستاوردها به رايپذيري اج باتوجه به مالحظات امكان
رسد كه اين تعريف در عين جامعيت كافي، از خلط خدمات مهندسي دوباره با ساير خدمات مهندسـي كـه    به نظر مي

الـذكر و نيـز جلسـات متعـدد بـا       فـوق  بـا اسـتفاده از تعريـف   . ممكن است به طرحي ارائه شود، نيز ممانعت خواهد كـرد 
) تعريـف مصـوب  (جامع و مانع از مهندسي دوبـاره   عنوان تعريفي دانشگاهيان و صنعتگران عرصه سدسازي، تعريف زير به

  : شده استدرنظر گرفته 
و طراحي مبتني بـر ايـن بازانديشـي،     برداري بهرهي مهندسي ساخته شده و دردست ها طرحبازانديشي بنيادين «
وري طرح، با كنترل مجدد ايمني، براسـاس   ي و بهرهرايخصوص از ديدگاه كا منظور دستيابي به بهبودهاي اساسي، به به

ها، كيفيـت، خـدمات، سـرعت،     ي جديد يا تغيير در اهداف، هزينهها سياستهايي مانند  معيارهاي به هنگام در زمينه
  ».اي دستاوردها به خصوص در ارتباط با اجزاي سازه رايپذيري اج ايمني و ريسك، و با توجه به مالحظات امكان

  مهندسي دوباره و ساير خدمات مهندسي - 5- 1

و  هـا  بررسـي آمده در منـابع مختلـف، مـوارد متعـددي از      عمل بهنيز اشاره شد، در جستجوهاي  تر پيشطوركه  همان
ام دهندگان، مهندسي دوباره ناميـده  انج ي همطالعاتي كه با اهداف و دستاوردهاي مشخص انجام شده، و بنابه نظر و سليق

  . اند، مشاهده گرديد اساسا مهندسي دوباره نبوده كه درحالييا به نوعي به مهندسي دوباره مربوط شده، 
رسد كه حساسيت آن چناني در عدم اختالط خدمات مهندسي دوباره بـا سـاير خـدمات مهندسـي،      اساسا به نظر مي

ـ   وجود نداشته باشد، ليكن باتوجه به  تشـخيص و   رايفرضيات، روش و دستاوردهاي مهندسي دوباره، وجـود معيارهـايي ب
  .تفكيك خدمات مهندسي دوباره از ساير انواع خدمات مهندسي، ضروري و مفيد است
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در ادامه اين بخش، بدون پرداختن به تعريف انواع خدمات مهندسي، به برجسته نمودن وجوه تمايز خدمات مهندسي 
  . نواع خدمات مهندسي پرداخته شده استدوباره از ساير ا

  مهندسي دوباره و مطالعات كالسيك -1-5-1
، كامل شده و به اجـرا  شوند ميي مهندسي، براساس مطالعات كالسيك كه در فازهاي مختلف مطالعاتي انجام ها طرح

ـ رايو كـا وري  ي جديد، معموال وضع موجودي وجود نـدارد، لـذا بهـره   ها طرحدر زمان مطالعات كالسيك . روند مي  رايي ب
اما نكته اينجاست كه هر قـدر مطالعـات   . باشند وري، مطرح نمي رو باز طراحي و ارتقاي بهره از اين. سيستم متصور نيست

كلـي   طـور  بـه (هـاي اجتمـاعي    منطبـق بـر واقعيـت    تـر  بـيش تر، براساس اطالعات و معيارهاي به روزتر و  كالسيك دقيق
خوب است سـاز و كـاري   . ، نيازمند مهندسي دوباره خواهد شدتر كميا به احتمال  صورت پذيرد، طرح، ديرتر) اي غيرسازه

اصلي  ي هي مشابه، كه امكان اعمال در طرح مورد مطالعها طرح ي ههاي مهندسي دوبار ها و يافته گيري از توصيه بهره رايب
ي مهندسـي دوبـاره حاصـل و از تكـرار مـوارد      هـا  بررسيگيري از  اند، نيز يافته شود تا به اين ترتيب حداكثر بهره را نيافته

 ي هي مهندسي دوباره، در سطح جامعها بررسيهاي  د انتشار ادواري يافتهتوان ميها،  يكي از راه حل. مشابه جلوگيري شود
  . باشد) سازندگان و كارفرمايان -طراحان(مهندسي 

  سازي هنگام بهمهندسي دوباره و بازنگري يا  -1-5-2
يابد كه فرضيات اوليه يا اهداف مورد انتظار از طرح، به دليلي تغيير  زي معموال زماني ضرورت ميسا هنگام بازنگري و به

. گـردد  ي مشخص و تغيير يافته و اثرات آن بر كل طرح بررسي شده و نتايج ارائه مي در اين شرايط، آن داده. كرده باشند
فرضيات يا اهداف نيست، بلكـه دريافـت كاسـتي در كـارايي      ي انجام مطالعات بروز تغيير در اما در مهندسي دوباره انگيزه

ممكن است كه تغيير در فرضيات . زند بررسي كننده است كه تمام فرضيات را براي ديگرگون ديدن قضايا، برهم مي. است
ري مواجـه  وري كل طرح را با چنـان تغييـ   به گونه، به ميزان يا در جهتي باشد، كه بهره) ها خروجي(يا اهداف ) ها ورودي(

ي مهندسي دوباره گردد، تا به عبارتي اثر آن تغيير موضعي، با كمك كل اجزاي طـرح،  ها بررسيكند، كه رفع آن مستلزم 
مثال وقتـي  (تواند، سفارش يك بررسي مهندسي دوباره باشد  ي بازنگري مي توان گفت كه يك مطالعه مي. مستهلك گردد

. سـازي باشـد   هنگام ت انجام مهندسي دوباره، حاصل يك بررسي بازنگري يا به، يا ضرور)اطالعات مبنا خيلي قديمي باشد
بيني شده باشد، در اين شرايط كه شبكه آبياري و زهكشي و سـد   از مقادير پيش تر كممثال وقتي كه آورد رودخانه بسيار 

نخواهد شد و به اين ترتيـب  بيني شده، محقق  دهد كه آورد پيش اند، بازنگري مطالعات هيدرولوژي نشان مي ساخته شده
  . بود  بيني شده وري پيش توان با مهندسي دوباره، در صدد حفظ سطح بهره مي

   مولفي يا نظارت رايمهندسي دوباره و نظارت بر عمليات اج -1-5-3
، هيچ وجه مشتركي كه سبب ترديد در تشخيص خدمات مولفي يا نظارت رايگرچه در نظر اول، نظارت بر عمليات اج

كـه بـا اعمـال چنـد تغييـر       شـود  ميها، مشاهده  ين آنمولفي تحت نظارت ها طرحهندسي دوباره ندارند، اما در شود، با م
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چنين تغييراتـي، چنـان   . كه طرح متحول شده باشد شود ميدر طرح اوليه، چنين استنباط ) برداري بهرهحين ساخت يا (
در مـورد نظـارت بـر    . اي مورد نظر مهندسي دوبـاره بپردازنـد   ند به بازانديشي پايهتوان ميكه اساسا ن شوند ميسريع انجام 

طرح، اساسا چون طرح هنوز كامل نشده، معيار مطرح شده در مورد مطالعات كالسيك، اينجـا هـم صـادق اسـت،      راياج
ـ رايهم حضور دارد، شايد بهتـرين شـ   برداري بهره، كه معموال طراح در حين مولفليكن در مورد نظارت  سـفارش   رايط ب

  . مهيا باشد) و نه انجام آن( ها رسيبر

  مهندسي دوباره و مهندسي ارزش -1-5-4
تحليل  رايمهندسي ارزش رويكردي ب. تاريخي كمي از مهندسي دوباره، مطرح شده است ي همهندسي ارزش، به فاصل

زيه و تحليل از طريق تج تر بيشي مذكور ها كنترل. باشد ميكل يك محصول  ي همند هزين و كنترل ماهرانه، دقيق و نظام
اسـتفاده از ايـن رويكـرد،    . شـود  مـي دست يافتن به كاركردهاي ضروري انجـام   رايي جايگزين بها روشمند و بسط  نظام
اي و كـاركردي را تعريـف و از    ، هزينـه غيرضروريعناصر ضروري و  توان ميها  كند كه با كمك آن هايي را مشخص مي راه

مهندسي ارزش است، اما ساير تعاريف نيز كم و بيش با اين تعريف، كه تعريفي  اين يكي از تعاريف 1.يكديگر تفكيك نمود
: نمايـد، چنـين اسـت    مهندسـي ارزش ايـران ارائـه مـي    تعريف ديگري كه انجمـن  . كاربردي است، سازگار هستند تر بيش

هايي كـه   ست، هزينههاي غيرضرور ا هدف شناسايي هزينهمهندسي ارزش رويكردي خالق، كاركردگرا و سازمان يافته با «
، نه به عمر مفيد، نه به زيبايي ظاهري و نه به مشخصات درخواستي كارفرمـا يـا مشـتري    برداري بهرهنه به كيفيت، نه به 

  2»شود ميمربوط 
هـاي مختلـف و اكثـرا بـديع      ، راه)گاوهـاي مقـدس  (انجام كار يا حصول هـدفي   رايي مهندسي ارزش، بها بررسيدر 

هـا، راه بهتـر    آن ي ه، طرح شده و با توسـعه و سـپس مقايسـ   )ي معمول طراحيها روشلب فرضيات و در قا تر كممعموال (
طرح و فرضيات ابتدايي نيستند و حاصل توفان ذهني تـيم   ي هگزينه و روش برتر، لزوما در چارچوب اولي. شود ميانتخاب 

  . است  بررسي كننده
رسـند، امـا هزينـه     هاي ديگري، كه به همان هـدف مـي   راه شود ميتالش . اي است نگاه مهندسي ارزش، عمدتا هزينه

گونه است كه پس از روشن شدن گاوهاي مقدس، و تشريح طرح،  روش عمل هم معموال اين. ي دارد، جستجو شوندتر كم
در . شـود  مـي كننـد، اجـرا    تـامين تر،  ي ديگر، بديع و البته ارزانها روشهايي كه اهداف را به  يافتن راه رايتوفان ذهني ب

. وري باشـد  وري است، كه هزينه و كـاهش آن، ممكـن اسـت جزئـي از بهـره      مهندسي دوباره، هدف و ديدگاه، عمدتا بهره
آنجاكـه مهندسـي دوبـاره، بـه     . ي مهندسي دوباره انجـام داد ها بررسيي مهندسي ارزش را، در دل ها بررسيممكن است 
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ـ  ميش پردازد، مهندسي ارز اي مي طراحي مجدد اجزاي سازه امـا در بررسـي اجـزاي    . د كـاربرد داشـته و مفيـد باشـد    توان
  . اي ايفا كند رسد كه مهندسي ارزش بتواند نقش عمده به نظر نمي...) سازماني، تشكيالتي، راهبردي و ( اي غيرسازه
 طور به. شدپردازد، ممكن است مهندسي ارزش ابزار كارآمدي نبا ندها ميرايچنين در جايي كه مهندسي دوباره به ف هم

ي مهندسـي  ها بررسي. ي مهندسي دوباره دانستها بررسيمهندسي ارزش را يكي از ابزارهاي سودمند در  توان ميخالصه 
  . ي مهندسي دوباره هستندها بررسيتر از  تر و ارزان ارزش معموال بسيار سريع

كند  آنجاكه مشخص مي. هره گرفتشايد در تفاوت مهندسي ارزش و مهندسي دوباره بتوان از تعريف مهندسي ارزش ب
، به اين مفهوم است كه مهندسي ارزش سعي دارد شود ميمربوط  »...، نه به عمر مفيد و برداري بهرهبه كيفيت، نه به  نه«

قرار دهد، بهبود بخشد و اين بهبود عمدتا ديدگاه  تاثيررا تحت  ها بخشساير  كه آنبخشي را كه مورد بررسي است، بدون 
اثـر   اما مهندسي دوباره، طبق تعريفي كه ارائه شد، اساسا قرار نيست هيچ بخشـي را از تغييـرات خـود بـي    . دارد اي هزينه
  .شايد بارزترين تفاوت اين دو در همين اعمال يا عدم اعمال محدوديت باشد. بگذارد

  بخشي مهندسي دوباره و عالج -1-5-5
كنـد،   كه عملكرد طرح را با مشكل يـا خطـر مواجـه مـي     كند، كه در عملكرد طرح، اختالل يا اشكالي بروز مي هنگامي
ايـن مطالعـات را   . گيـرد  اي است، در دستور كـار قـرار مـي    يابي و رفع آن اختالل، كه عمدتا هم سازه ريشه رايمطالعات ب

 بخشي، معموال مالك و هدف، طرح و عملكرد اوليه است و هدف و قصـدي   در مطالعات عالج. بخشي دانست عالج توان مي
پـذيري   اي طرح، امكان البته با آسيب ديدن يكي از اجزاي سازه. هاي اوليه، وجود ندارد خروج از فرضيات و چارچوب رايب

تر مهندسي دوباره در دستور  ي كالنها بررسيو ممكن است با استفاده از اين فرصت  رود مياعمال تغييرات در طرح، باال 
 منشـا هاي بروز درد، خصوصا اگر  پردازد ولي به علل و ريشه مان و رفع عارضه ميبه در تر بيشبخشي  عالج. كار قرار گيرد

بخشي هم معموال محـدود بـه حـدودي     ي عالجها طرحعمل  ي هگستر. شود ميوارد  تر كممديريتي و اداري داشته باشند، 
وري  كاهش بهـره  بخشي عالجوري مطرح شود، در  ، اگر بحث بهرهتر مهماز همه . است كه ضايعه در آن مشاهده شده است

ناشي از عدم عملكرد مناسب اجزا، مطرح است، كه حتما به خوبي مشهود و معلـوم اسـت، چـون عملكـرد سيسـتم را بـا       
كنـد، امـا    اما در مهندسي دوباره، سيستم عملكرد دارد، چه بسا به ظاهر بـه خـوبي نيـز كـار مـي     . كند مخاطره مواجه مي

  . وري كافي ندارد بهره

  دوباره و تغيير يا تكميل طرح مهندسي -1-5-6
هـاي   ترفيع سدها، توسـعه سـطح اراضـي در شـبكه    . شوند مياي اجرا  مرحله صورت بهي مهندسي ها طرحدر مواردي، 

در چنين مواردي، گرچه ممكـن اسـت بـازنگري طـرح     . اند آبياري و زهكشي و توسعه ظرفيت خطوط انتقال، از آن جمله
ي بعدي، انجام شود، اما كليت كار در قالب همان چارچوب و فرضـيات  ها گامهينه نمودن ب راياوليه يا تكميل اطالعات، ب

، اما ايـن  رود ميدهي طرح باال  فازهاي بعدي، بهره رايطرح و اج ي هچنين گرچه، احتماال با توسع هم. شود مياوليه انجام 
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فازهـاي مختلـف يـك     رايط اجـ رايدر شـ . ي نيسـت ور دهي، لزوما به مفهوم ارتقاي بهره افزايش ابعاد و احتماال رشد بهره
ي موجـود، تكميـل شـده و توسـعه داده     هـا  بخـش بخش جديدي از طرح، اجرا شـده يـا   (دهد،  پروژه، آنچه حتما رخ مي

اي با ابعاد طـرح   افزايش ابعاد طرح است، اما حاصل مهندسي دوباره، طبق تعريف، ارتباط روشن و شناخته شده) شوند مي
ارزيابي عملكرد طرح اسـت، حاصـل    رايفازهاي بعدي هر طرح، معموال زمان مناسبي ب رايماني پس از اجمقطع ز. ندارد
ي مهندسي دوباره در اولويت قـرار  ها بررسيانجام  رايوري را نشان داده و طرح را ب ممكن است كاستي بهره ها بررسياين 
ي مهندسـي ارزش  هـا  بررسيفاز بعدي،  رايبهينه اج ي هيافتن حد و انداز رايچنين ممكن است در اين مقطع، ب هم. دهد

 . بايد روشن باشد ها بررسيها و انتظارات از  در دستور كار قرار گيرد، كه در هر يك از اين دو صورت، انگيزه
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  بارهبررسي ادبيات فني در خصوص مهندسي دو -فصل دوم

  مقدمه -1- 2

. رونـد  ها به شمار مـي  از كارآمدترين ابزارهاي جستجو و تحقيق در تمام زمينه  امروزه اينترنت و موتورهاي جستجوگر،
هـاي   سـايت  هـا را در وب  هاي مرجع، مدارك و مستندات خود، يا حداقل فهرسـتي از آن  عالوه بر اين امكان، اكثر سازمان

بينـي   ها نيز امكانات مناسبي براي جستجو در انواع مدارك و اطالعات پـيش  سايت بدهند، كه در خود آن و خود قرار مي
  .شده است

قيمتي دسترسي دارند، كه ابزارهـاي   كلي، به منابع اكثرا گران هاي عالي، در قالب قرارداد آموزش موسساتو  ها دانشگاه
  .جستجوي خاص خود را دارند

ي درگيـر در  ها سازماناي از هر موضوع مورد نظر، در ذهن افراد و يا  نمونهيا   گذشته از موارد فوق، ممكن است سابقه
  .قيمت خواهد بود صنعت مرتبط وجود داشته باشد، كه البته بسيار ذي

تمام امكانات فوق، به شرحي كه در ادامه خواهـد   بادر بررسي حاضر، بررسي ادبيات فني درخصوص مهندسي دوباره، 
  .گردد ه ميراياست و نتايج حاصله در قالب اين بخش اآمد، پرداخته و توجه شده 

  ضرورت بررسي سوابق مهندسي دوباره - 2- 2

منطقي در نخسـتين گـام بايـد از تكـراري نبـودن و نيـز از نيـاز بـه بررسـي          طـور  بهبا مطرح شدن هر موضوع جديد، 
را بـه طـرز مناسـبي     هـا  فعاليـت ها و سوابق قبلـي،   درخصوص آن موضوع اطمينان حاصل شده، يا درصورت وجود زمينه

  . ريزي نمود مند و در راستاي اقدامات قبلي برنامه بهره
ي ها فصلسري سدسازي، به عنوان يكي از ها طرحرو بررسي ادبيات فني درخصوص مهندسي دوباره، به ويژه در  از اين

انتظار از انجام اين . گرفته شددر نظر » سدسازيهاي  وري از طريق انجام مهندسي دوباره طرح راهنماي بهبود بهره«تهيه 
  .بررسي، چنان كه اشاره شد چند جنبه داشت

انجام شده است، هـم از تجـارب آن اسـتفاده گـردد و هـم از       ها بررسينخستين انگيزه آن بود كه اگر كاري در زمينه 
ي كشـور از مهندسـي دوبـاره و    آن بود كه اساسا استنباط جامعه فن ها بررسيانتظار ديگر از اين . كاري احتراز گردد دوباره

 ها را خروجي توان مي  با آگاهي از درك عمومي در سطح جامعه مخاطب درخصوص هر موضوع،.وري درك شود بهبود بهره
به آن درك عمومي  تر نزديكهاي جديد را هرچه  نمود، كه نكات منفي را به وضوح نفي و يافته تاليفاي تنظيم و  به گونه

  .تر گردد  تر و گسترده رش آن در جامعه مخاطب سهلتا پذي ه نمايد،رايا
 عنـوان  بـه هاي بررسي ادبيات فني، آن بود كه اگر كاري در زمينه موضوع انجام شده باشد، بتوانـد   يكي ديگر از انگيزه

هايي  ي حاضر بايد شاخصهها بررسيي بعدي ها گامدر . ي بعدي، مورد استفاده واقع شودها گامو در  ها بررسي رايمحكي ب
ي هـا  بررسـي هاي موفق انجام شـده   يافتن نمونه. ي نيازمند بررسي مهندسي دوباره تعريف شودها طرح بندي اولويت رايب

  .ها بسيار مفيد باشد زني اين شاخص د در محكتوان ميمهندسي دوباره 
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آيـد تـا رونـد،     عمـل  بهوضوع ، و در هر بررسي ديگر از اين نوع، الزم است ابتدا توافقي بر سرتعريف مها بررسيدر اين 
در (ترين راه در اين زمينه، اتكا به عنـوان موضـوع    ساده. حول موضوع اصلي متمركز مانده و از انحراف آن جلوگيري شود

حاضر نيز از همين روش استفاده شد و جستجو با محوريت عنوان مهندسي  راهنمايكه در ، است) اينجا مهندسي دوباره
  .دوباره آغاز گرديد

ي مـديريت اسـت و بسـياري از     بارت مهندسي دوباره، عبارتي بسيار پركاربرد و كـامال شـناخته شـده در علـوم رشـته     ع
اما اين شرايط سبب گرديد تا به نكته مهمي توجه شود و . جستجوها معطوف به اين دسته از كاربردهاي مهندسي دوباره بود

توان چنين برداشـت   در واقع مي. سازي بود هاي سد ها و از جمله، طرح ينهوري در تمام زم آن اثر ابعاد مديريت در بهبود بهره
نمود كه نخستين دستاورد بررسي ادبيات فني درخصوص مهندسـي دوبـاره، درك ضـرورت تفكيـك موضـوع بـه دو حـوزه        

  .واهد داشتهاي كار اثر قابل مالحظه خ بندي در تمام جنبه اين تقسيم. هاي فني بوده است اقدامات مديريتي و جنبه

  ند بررسي و نتايج حاصلهرايف -3- 2

ـ دهد كه اين مفهوم، اگـر بتـوان    بي هيچ ترديدي نشان مي» مهندسي دوباره«بررسي تاريخي و ميداني در مورد   رايب
ناشـي از عنـواني اسـت كـه پيشـتازان و       مسـاله ايـن  . دانش مديريت است  ي همفاهيم تعلق در نظرگرفت، متعلق به حوز

مهندسـي  « كار و عمـل خـود برگزيدنـد و سـبب شـدند تـا عبـارت        رايب  ،ها سازمان  ي همهندسي دوبار بنيانگذاران عرصه
شـهرت و محبـوبيتي جهـاني كسـب       ،Business process Re-engineering (BPR)يا » ندهاي كسب و كاررايف ي هدوبار
  .ها در اينترنت است اين واژه يكي از پرتكرارترين و پرطرفدارترين واژه. كند

گان يا جهت خريـد، در  رايين زواياي اين مفهوم، مقاالت متعدد نگاشته شده كه به تر كوچكاز بعد دانش مديريت، در 
الزم به ذكر است كه كتاب اصلي اين مبحث به فارسي نيز ترجمه و چاپ شـده اسـت كـه در مطالعـات     . دسترس هستند

 .جاري، مورد استفاده و استناد قرار گرفته است

دانسـته شـده، تعريـف و تحليـل جـامع و       1هـا  سازماناب كه از سوي نگارندگان به عنوان منشور انقالب در در اين كت
ه رايـ بـر پايـه همـين تعريـف، بـه ا      ،از سوي ديگر، مقاالت متعدد و متنـوع . ه شده استرايدرخوري از مفهوم مورد بحث ا

انـد، كـه    هاي مختلف نمـوده  و حوزه ها سازمانن كار در گيري ايكار بهسازي و  ي عملي و كاربردي، از تجارب پيادهها مثال
درخصوص كاربرد يا تعريف مهندسي  متاسفانهطي، رايچنين ش. دهد اي بسيار غني در اختيار عالقمندان قرار مي مجموعه

  . در اين راه چندين مانع و نقيصه وجود دارد. مهندسي، وجود ندارد -دوباره در كاربردهاي فني

                                                      
 

1- A Manifesto for Business Revolution 
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ـ )يا حتي اگر توافق حاصل نشـده، اعـالم شـده باشـد    (اي  يف مشخص و توافق شدهتعر كه آننخست  مهندسـي   راي، ب
، كميتـه  (FIDIC) المللـي مهندسـان مشـاور    از مراجـع فدراسـيون بـين    يـك  هـيچ . شود ميدوباره، در ادبيات فني يافت ن

پاه مهندسين ارتش ايـاالت متحـده   س  ،)ICID(المللي آبياري و زهكشي  ، كميته بين(ICOLD)المللي سدهاي بزرگ  بين 
US Army Corps of Engineers ، ...اند ي مهندسي ارائه ننمودهها طرحكاربرد در  رايتعريفي از مهندسي دوباره ب.  

، هـا  سـازمان در ميان مقاالت منتشر شده توسط هريك از ايـن  . نبوده است مسالهاين واقعيت، به معني عدم توجه به 
نبوده، در متن خود به اين مفهوم اشارات مفصـلي   »مهندسي دوباره« ها آنكه اگر موضوع اصلي  دشو ميمقاالتي مشاهده 

بسـته بـه سـليقه يـا درك     . به اقدام و فلسفه واحدي معطوف نيست اما اين اشاره، چه در عنوان و چه در متن، . اند داشته
يا موضوعي، مهندسي دوباره دانسته شده و كسي هـم   پروژه  فعاليتي در مورد طرح،  بررسي كنندگان يا نويسندگان مقاله،
  .به اين گزينش اعتراضي ننموده است
عموما بـه  (عنوان فعاليتي، بار و عواقب خاصي  راياي ب حقوقي يا مالي، انتخاب واژه -واضح است كه اگر به لحاظ فني

ني وجود نخواهد داشت، اما اگر قرار باشـد  مانع چندا  نداشته باشد و انتظار خاصي به وجود نياورد،) لحاظ مادي و حقوقي
بخشي، مطالعات تكميلي، بـازنگري و   عالج  هاي مختلف مانند تجديد طراحي، و اقدامات مهندسي در زمينه ها فعاليتبين 

بسـته بـه عنـوان و موضـوع،       و نتـايج حاصـل از آن،   ها بررسيبا مهندسي دوباره تفاوتي وجود داشته باشد و انجام اين ... 
، قطعا سـودمند و چـه بسـا    ها آنقائل به تفاوت بين اين مفاهيم شدن و دقت در انتخاب   يامدهاي متفاوتي داشته باشد،پ

  .ضروري است
اگـر ترتيبـات اداري خاصـي     كـه  درحالي  ي خاصي ندارد،رايانتخاب عنوان يك مقاله يا گزارش، عواقب اج  از ديگر سو،

ده باشد، آنگاه الزم است از تعريف و تناسب آن با خـدمات متنـاظر بـا تعريـف،     ند مطالعاتي مشخصي، تعيين شرايف رايب
  .اصل باشدحاطمينان كافي 
هـا   ها و تشخيص صالحيت بندي كارهاي مختلف، انواع درجه رايوجود مداركي مانند شرح خدمات تيپ ب  در كشور ما،

دهنده  نشان..) بخشي، توسعه و  العات، عالجمط(ي خاص ها فصلها به سر هاي مختلف تخصصي، تخصيص بودجه در زمينه
ند ارجاع كار و مـواردي از  رايف بندي اولويتضرورت توجه جدي به روشن بودن تعريف، خدمات الزم، معيارهاي ارزيابي و 

  .اين دست، است
بكه اعم از يـك كارخانـه يـا سـد يـا شـ      (هر سيستم اقتصادي  مسوولاز ديدگاه اقتصادي نيز روشن است كه مالك يا 

د هر نوع بررسي را تحت هر عنوان و بـا هـر شـرح خـدمات     توان مينمايد،  تامين، درصورتي كه منابع خود را خود )آبياري
ـ   ها طرحطي كه متولي اكثر قريب به اتفاق رايانجام دهد، اما در ش هـر نـوع    رايي منابع آب دولت است و منـابع موجـود ب

ند مشخصي رايز و كار ويژه است، الزم است هم تعريف مشخصي از كار، هم فنيز، محدود و تابع سا ها طرحفعاليت در اين 
  . داده شود دست بهي مختلف ها طرحدر  ها بررسيانجام  بندي اولويت رايب

توان چنـين گفـت كـه نبـود      طور خالصه مي به. ي انجام يافته استها بررسياين مساله نيز يكي از دستاوردهاي مهم 
 –مـالي   –هاي مرجع، عمدتا ناشي از ساز و كار اداري  دسي دوباره در ادبيات فني و سازمانتعريف مشخص در مورد مهن
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حقوقي استفاده از خدمات مهندسي در ابعاد مختلف است، اما نظر به ساز و كار جاري در كشور مـا، تشـخيص و تفكيـك    
نه در شرح خدمات مطالعـات حاضـر   از ساير خدمات مهندسي ضروري خواهد بود، كه خوشبختا ها بررسيهاي اين  تفاوت

  . بيني شده است نيز پيش
به داليل پيش گفتـه، منـتج   . يافتن تعريف مهندسي دوباره انجام پذيرفت رايچون بررسي مراجع، كه در اولين گام، ب

رسـيد،   اي نگرديد، و از سوي ديگر ضرورت وجود تعريف مشخص در اين مورد جدي بـه نظـر مـي    به نتيجه قابل استفاده
. ه نتايج آن در بخش مربوطه انجام پـذيرفت رايموازي در دستور كار قرار گرفت و ا طور به  دهي تعريف الزم،  دست بهند رايف

نبوده و در مدارك متعدد و متنوعي، اشارات مناسب و  مسالهاشاره شد، نبود تعريف، به معني عدم توجه به  كه چنانليكن 
  .مهندسي دوباره، يافت شد اي از انجام هاي قابل استفاده نمونه

با توجه به موارد فوق، به نظر رسيد كه با بررسي چند نمونه منتخب از ميان كارهاي انجام شده، كه هم شامل موارد و 
بتـوان بـه درك مناسـبي از مفهـوم مهندسـي       ي نامرتبط با مهندسي دوباره باشند، ها مثالي مناسب و هم احيانا ها مثال

برداري از مقاالت در  رو، گردآوري و سپس غربال و نهايتا مطالعه و چكيده از اين. هندسي دست يافتي مها طرحدوباره در 
  .كاري قرار گرفت برنامه

ي مديريتي اسـت و بـا بررسـي چنـد     ها جنبهمعطوف به  مقاالت موجود در منابع،  ي هبه شرح توضيح داده شده، عمد
هـم قطعـا بايـد    ) افزاري اصالح ساز و كارهاي مديريتي و نرم( ها فعاليتاز  مالحظه شد كه توجه به اين بعد ها آننمونه از 

  .نخواهد بود ها بررسيمورد نظر قرار داشته باشد، اما لزوما اين بعد از كار محور اصلي 
  .اند ي بعدي چند نمونه از مقاالت بررسي شده، ارائه گرديدهها بخشدر 

  ها بررسي نمونه - 4- 2

در هر عنوان يك مقاله معرفي و . ي مهندسي دوباره اختصاص داردها بررسيونه مرتبط با ه مدارك نمراياين بخش به ا
هـا از ايـن مـدارك و سـاير مـدارك       در پايـان نيـز يافتـه    شـود  ميو نكات قابل دريافت از آن ذكر  شود مياجماال بررسي 

 . شود يمدر اينجا احتراز شده است، ارائه  ها آنه از اشاره تفصيلي به ، كتر اهميت كم

  »هاي چند منظوره استفاده رايطراحي مجدد سدهاي بزرگ ب«مقاله  - 2-4-1
اي تحـت عنـوان    ي سدسـازي، مقالـه  هـا  طـرح يكي از بهترين مقاالت يافتـه شـده در خصـوص مهندسـي دوبـاره در      

Redesigning existing large dams for multipurpose  است كه توسط آقايM.Simainga از شركت Zesco تهيه شده 
برده نشده است، اما ذاتا معطوف  (Re-engineering)در عنوان آن نامي از مهندسي دوباره  كه آناين مقاله، در عين  .است

  . ي انجام آن استها ضرورتبه مهندسي دوباره و 
ره مهندسي دوبا(ي حاضر ها بررسينكته بسيار در خور توجه در مورد اين مقاله، مربوط بودن موضوع مقاله به موضوع 

  . است )سدسازيي ها طرح
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ي ديگر اشاره شده و اين نشان از تفاوت ها فعاليتدر متن مقاله در چند مورد به مهندسي دوباره، دركنار باز طراحي و 
  .د مفهوم درك مناسب نگارنده از هر يك از اين مفاهيم باشدتوان ميست كه ها فعاليتقائل شدن بين هريك از اين 

نياز به منابع آبي دائما روندي افزايشي دارد و اين در حالي است كـه در سـدهاي    عنوان نموده، نگارنده مقاله كه چنان
رسد كه بتوان با مهندسي دوبـاره و   و چنين به نظر مي شود ميبه نحو بايسته استفاده ن  هاي منابع آب، موجود از پتانسيل

يي هم مواجه خواهد ها چالشند قطعا با راياين ف. ايش دادرا افز ها آنوري  بتوان بهره  و سدها، ها طرحسپس طراحي مجدد 
  .بود، كه الزم است مورد توجه واقع شوند

امكان استفاده از يك سد، كـه در مرحلـه طراحـي و مطالعـاتي،     ) مهندسي دوباره(اين مقاله به بررسي   ي هتوجه عمد
مـثال  . چند هدف، معطـوف اسـت   تامين رايبيك هدف طراحي شده است،  راياي نه چندان نزديك، ب احتماال در گذشته

آب شرب شهركوچكي كه اخيرا در حاشـيه   تامينآيا قادر به   آب كشاورزي طراحي شده است، تامين رايسدي كه فقط ب
  سد ايجاد شده نخواهد بود؟

نـار  در اين نگرش فرضـيات اوليـه تقريبـا بـه طـور كامـل ك      . اين نگرش بسيار نزديك به تعريف مهندسي دوباره است
  .شود ميي محتمل، با نگاهي جديد به موضوع و منابع نگريسته ها چالشگذاشته شده، و البته با توجه به 

پردازد و اين اهـداف را تحـت عنـاوين     ابتدا به معرفي اهداف و دستاوردهاي قابل انتظار از احداث سدها، مي ،نويسنده
  :نمايد زير معرفي مي

  مصارف شهري و صنعتي رايآب ب تامين −
 كشاورزي −

 كنترل سيالب −

 توليد برقابي  −

 حمل و نقل و ترابري −

 تفريحات −

نويسنده اين نكتـه را مطـرح نمـوده كـه سـدهاي بزرگـي كـه        . در بخش بعدي مقاله، به نكته مهمي توجه شده است
علـت   .كننـد  نمي تامينهستند، بسياري از نيازهاي جوامع اطراف خود را  برداري بهرهست تكميل شده و در دست ها سال
اين نيازها نيست، بلكه علت آن است كـه   تامين رايمستحدثات الزم ب بيني پيشعدم كفايت منابع آب يا عدم  مسالهاين 

  .چنين نيازي مطرح نبوده يا در زمره اهداف طراحي نبوده است  در مرحله طراحي اين سد،
ـ     يدهدهـي نرسـ   در ادامه اشاره شده كه بعضي از سدهاي بزرگ به سقف توان بهره  مسـاله ايـن   رايانـد و داليـل زيـر ب

  :برشمرده شده است
 جانبي الزم، تاسيساتدر  گذاري سرمايهعدم  −

 جانبي الزم، تاسيساتناقص در  گذاري سرمايه −

 ي موجود،ها سيستمعدم توجه به يكپارچگي با  −



 هاي سدسازي طرح ريق انجام مهندسي دوبارهوري از ط راهنماي بهبود بهره     23/12/93  28

 

 پروژه، رايعدم توجه بايسته به ذينفعان احتمالي ب −

 ه،سيستم مديريت ناكارآمد يا به روز نشد −

 .گيري از منابع موجود پذيري كافي در بهره عدم انعطاف −

  :نيز در قالب موارد زير اشاره شده است مسالهو به برخي از پيامدهاي منفي اين 
 غذا در منطقه، تامينبه وجود نيامدن سطح اطمينان كافي در  −

 آب شرب مطمئن، تامينعدم  −

 كشاورزي، رايآب كافي ب تامينعدم  −

 زراعي،گرفتگي اراضي  سيل −

 تنزل كيفيت اراضي، −

 ها و ارتباطات محلي، محدود شدن دسترسي −

  .فائق آمد ها كاستيتوان بر بسياري از اين  صورت چند منظوره، مي كه نگارنده مقاله بر اين باور است كه با بازطراحي سد به
. دسي دوباره پرداخته استبر سر راه اين مهن ها چالشها و  ، نگارنده به بررسي فرصتمسالهپس از روشن شدن صورت 

، توضيح داده شده كه ها آنبر دستاوردهاي اساسي سدهاي بزرگ در عين تك منظوره بودن  تاكيددر اين خصوص ضمن 
اي  بـه سـدهاي چنـد منظـوره     تـوان  مـي مناسـب،   برداري بهرهها، باز ارزيابي و باز طراحي و  با بازشناسي نيازها و پتانسيل

وري طرح  ي دقيق بعدي و ارزيابي بهرهها پايشچنين توصيه شده كه با  هم. االتري داشته باشندوري بسيار ب رسيدكه بهره
  .واقف شد تر بيشبه عواقب مثبت و منفي اين مهندسي دوباره  توان ميط جديد، رايدر ش

  :اند ي توصيه شده در مقاله به ترتيب زير بودهها گام
  د دارند؟ي جديد وجوها بررسي  چه اهداف مطرحي در زمان −
 ه دارد؟رايا رايسد، چه امكاناتي ب −

 هاي دستيابي به اهداف جديد كدامند؟ راه −

  :در اين خصوص توجه به موارد زير در مقاله توصيه شده است
 ي محيط زيستبار  تخفيف اثرات زيان −

 مصارف آب مخزن −

 سازي منابع آب و حوزه آبريز رودخانه يكپارچه −

 ي موجود و الزمها زيرساخت −

 ي الزمها فناوري  توسعه −

 برداري هي مديريتي و بهرها جنبه −

 ها سياستمالحظات راهبردي و  −
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رويكردهايي شـامل  . ي مختلفي داردها صورت  دهي سدهاي بزرگ موجود، امكان ارتقاي بهره دارد كه مي نگارنده اذعان
نـد در  توان مـي موارد مشابه ديگر حوزه آبريز و  سازي يكپارچهبهسازي يا بزرگ نمودن مخزن، مديريت متفاوت و   نوسازي،

  .هاي مطرح باشند زمره رويكرد
 كـه  درحالياند،  اند، كه بعضا به خوبي در راستاي مهندسي دوباره به طور مشخص موارد زير توسط نگارنده مطرح شده

  :برخي ديگر مستلزم خدمات مهندسي از نوع ديگرند
 .شود ميو توسعه امكانات  ي، افزايشرايكا يبهسازي تجهيزات وامكانات سبب ارتقا −

 .تر شود روان برداري بهرهد سبب توان مي، ها زيرساختنوسازي و مدرن نمودن تجهيزات و  −

 .شود ميوري  تر نيز سبب بهبود بهره استفاده از تجهيزات و امكانات به روز −

 .هاي جنبي شود استفاده رايد سبب در اختيار قرارگرفتن منابع جديد بتوان ميسازي عملكرد مخزن،  بهينه −

 د منجر به گسترش عملكرد يـك مخـزن درحـوزه شـود    توان مييكپارچه نمودن يا نگرش كالن به حوزه آبريز  −

 ). كنارگذاشتن فرضيات طراحي اوليه دقيقا مهندسي دوباره است(

  .وري نيازمند ارزيابي منافع احتمالي حاصل از هريك از امكانات فوق است ارتقاي بهره

  ي دستيابيها روش -2-4-1-1
 :اند طور مشخص، موارد زير بررسي شده هاي فوق پرداخته شده و به تر هر يك از سرفصل در ادامه مقاله به بررسي دقيق

 هاي جنبي سازه -الف

اي كه عمال  ي اضافهها ظرفيتنويسنده در اين بخش، يافته خود را چنين بيان نموده كه در بسياري از سدهاي بزرگ، 
كننـدگان نيازمنـد آن، قـرار     هـاي جنبـي، در اختيـار مصـرف     گـذاري در سـازه   عدم سرمايهموجود است، عمدتا به لحاظ 

  .د به دو منظور كلي مورد استفاده واقع شودتوان مياين آب موجود و بالاستفاده، . گيرد نمي
ساند، ر )مثال اراضي كشاورزي(هاي مصرف  ي دريافت و انتقال آب، اين آب را به محلها سيستمممكن است با احداث 

  .حمل و نقل يا مقاصد تفريحي استفاده نمود راييا ممكن است صرفا از وجود آب، ب

  بهسازي و ارتقا -ب
نيازهاي آبي مطرح در حوزه كاري خـود، بـا مشـكالتي در زمينـه بهسـازي و       تامينبرداران سدها، در  بسياري از بهره

هـاي جديـد در    نيـاز  تـامين ند بررسي منفعت ناشـي از  رايفنويسنده مقاله معتقد است كه در . اند ارتقاي تجهيزات مواجه
 صـورت  بـه مندتربودن سـد را   و تجهيزات موجود، بايد نگاهي كالن داشت و سود تاسيساتمقابل هزينه بهسازي يا ارتقاي 

  .كالن مورد توجه قرار داد
  :ي زير، قابل طرح دانسته شده استها زمينهدر  تاسيساتارتقا و بهسازي تجهيزات و 

 ريز افزايش ظرفيت سر −
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 ترفيع سد و افزايش حجم مخزن −

 زدايي ارتقاي سيستم رسوب −

 سدهاي تك منظوره و موارد استفاده جديد، در  ها طرحتوجه به  −

مگاوات انرژي  120توليد  راياشاره شده كه در زمان نگارش مقاله، در دست بررسي ب Itezhiو به عنوان نمونه به سد 
اين دسـتاوردها، حاصـل   . ، رونق مضاعفي ايجاد خواهد كرددست پايينآن در مناطق توريستي  هاي برقابي بوده و خروجي
  .ترفيع سد خواهد بود

  سازي عملكرد مخزن  بهينه -ج
نمودن عملكرد مخزن به ويژه در مورد سدهاي با توليـد   ي اخير، بسياري از متوليان سدها، در انديشه بهينهها سالدر 

ي پـر و خـالي نمـودن مخـزن انجـام پذيرفتـه و مقـادير         د فقط با بازنگري شيوهتوان ميسازي  بهينه اين. اند برق آبي، بوده
  :د با بررسي موارد زير محقق شودتوان مياين كار . ي قرار دهددست پايينكنندگان  مناسبي آب را در اختيار مصرف

  ط با و بدون وجود ساير مصارف جنبي بررسي تراز آب الزم در مقاطع روزانه و فصلي، و الگوي رهاسازي در شراي −
 كنندگان جديد طراحي مجدد منحني فرمان با منظور نمودن مصرف −

كنندگان  ي عدم نياز مصرفها زمان، به تاسيسات) اي تعميرات دوره(ي نگهداري ها فعاليتمتمركز نمودن زمان  −
 يدست پايين

  روزآوري بهسازي و به -د
ـ  مـي ، و بهسازي يا توسعه امكانات سد ها كنترل به روزآوري يا مدرن نمودن تجهيزات و د در قالـب برنامـه بهبـود    توان

  .عملي شود برداري بهرهي ها روش
ـ   د سبب فراهم شدن امكان كنترل بهتر آبتوان مياين اقدامات  ايـن   رايهاي خروجي از مخزن شود و به اين ترتيـب ب

  .هاي مناسب يافته شود استفاده دست پايينهاي ذخيره شده، ممكن است در اطراف و  آب
كننـدگان مختلفـي    بردار متعهد است، امـا وقتـي مصـرف    هاي هر بهره هاي هر مخزن، از آرزو مديريت مناسب خروجي

  .نمايند تامينمطرح باشند، تجهيزات كنترل بايد اهداف مختلف و متنوعي را 
 بـرداري  بهـره سـازي   هاي بهينـه  از برنامهاي  د بخش عمدهتوان مياقدامات منجر به بهسازي و مدرنيزه شدن تجهيزات، 

ي كاربرپسـندتر،  هـا  مكانيزمنام برده شده كه سيستم تخليه سيالب آن نيازمند  Itezhi-tezhiنمونه از سد  عنوان به. باشند
  .باشد ميكنندگان،  مصرف عنوان بهبرقابي وكشاورزي،  تاسيساتگذاري در  همراه با توسعه سرمايه
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  ها احيطر سازي بهينه - ه
در طول زمان تلقي  (static)يي با عملكرد ايستا ها فعاليتها و  ، پديدهها آناز  برداري بهرهمعمول سدها و شيوه  طور به
د منافع، نيازها و اثرات طرح را دستخوش تغيير توان ميبروز تغييرات در فناوري مورد استفاده در محيط اطراف، . شوند مي

  . سازي كل سيستم، به روزآوري يا بهسازي آن، مطرح باشد د در قالب بهينهتوان ميسته به سد، سازي اجزا واب بهينه. نمايد
بخشي از يـك   عنوان بهد توان ميها و دستاوردهاي اعمال تغيير در طرح هيدروليكي يكي از اجزا،  نمونه برتري عنوان به

  .برنامه كالن تغييرات در نظر گرفته شود
هاي مختلف حاصـل گرديـده كـه در مـتن      ر طرحي اعمال شده و منافع متعددي از جنبهند دراياين ف 2002در سال 

  .اشاره شده است ها آنمقاله چنين به 
 دهي طرح از اين رهگذر، و افزايش بهره) كاويتاسيون(ء زايي  كاهش احتمال بروز خال −

 .ها و مجاري كه سبب كاهش زمان توقف كل سيستم گرديد شويي لوله خود −

 ي توليد، در اثر تقارن محوريرايارتقاي كا −

  حوزه رودخانه سازي يكپارچه -و
كنـد، وجـود    رساني مي ي كه سد به آن خدمتتر بزرگعملكرد سد، در سيستم  سازي بهينهامكانات مختلفي در جهت 

ت، ط خـاص هـر طـرح اسـ    رايوابسته بـه شـ    اي از سدها در حوزه، احتمال افزايش دستاوردهاي يك سد، يا مجموعه. دارد
  .د قابل مالحظه باشدتوان ميسيستم  يط، ميزان ارتقارايوبسته به اين ش

. باشـد  ها طرحاي در راستاي چند منظوره شدن  د يكي از اقدامات ريشهتوان ميهاي آبريز،   سازي حوزه  رويكرد يكپارچه
ي اسـت كـه ممكـن اسـت     محيط زيستاي با ماهيت  سازي شده، بررسي هاي آبريز يكپارچه  گيري از حوزه ي بهرهها بررسي

نـد  توان مياين دستاوردها، . اي از سدها شود هاي يك سد يا مجموعه اي درخصوص پتانسيل منجر به دستاوردهاي برجسته
  .الزامات متناقض يا سازگاري را ايجاب نمايند

توليد برقابي، مصارف  ي همخزني با هدف اولي رود ميدهدكه انتظار  ط، زماني رخ ميراييك حالت تيپ مربوط به اين ش
  . ديگري مانند كشاورزي، تفريحي يا افزايش توليد برقابي را نيز جوابگو باشد

  .مثالي در متن مقاله آورده شده است ،Itezhi-tezhiط در سد رايدرخصوص صدق اين ش

  هاي عمده  چالش -2-4-1-2
عدم موفقيت سدهايي كـه  چنين مواردي از  هم. در وجود سدهاي موفق چند منظوره در سطح جهان، ترديدي نيست

در موفقيـت يـا عـدم موفقيـت سـدهاي چنـد        موثرچند نكته . اند، نيز مشاهده است چند هدف طراحي شده تامين رايب
  .منظوره قابل ذكر است
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ها مطرح اسـت،   تر بوده و لذا احتمال خطا در برآورد شاخص ي اقتصادي، پيچيدهها ارزيابيي چند منظوره، ها طرحدر 
خـواني   به مواردي از قبيل كمي بازده اقتصادي در بعضي از موارد تخصيص داده شـده، عـدم هـم    توان ميه كه از آن جمل

 .ي مديريتي و موارد ديگر، اشاره نمودها پيچيدگيهاي مختلف استفاده از سد، به حساب نيامدن  جنبه

  هاي اقتصادي پيچيدگي تحليل -الف
ـ     هاي پيچيده يلهاي اقتصادي، تحل در سدهاي تك منظوره، تحليل سـدهاي چنـد    راياي هسـتند و ايـن پيچيـدگي ب

ايـن   رايي بتر بيش، زمان و منابع ها طرحاين  رايريزي ب ند برنامهرايبه لحاظ پيچيدگي ف. است تر بيشمنظوره، به مراتب 
د با توان ميهدف چند  تامين رايبه همين لحاظ، مهندسي دوباره يك سد تك منظوره، ب. ريزي مورد نياز خواهد بود برنامه

سازي عمليات يا تركيبـي از ايـن    سازي، نوسازي، توسعه، بهينه ارزيابي دستاوردهاي احتمالي و مورد انتظار ناشي از مدرن
  .موارد، آغاز شود

  بازگشت سرمايه -ب
منـد   هـره گذاري بخش خصوصـي ب  د از سرمايهتوان ميهايي دارد و حتي  گاه بازگشت سرمايه، جاذبهدتوليد برقابي از دي

. هزينـه شـوند   تامينمنافع عمومي داشته و بايد از محل منابع عمومي  تر بيشي كنترل سيالب، ها طرح كه درحالي. شود
، پايين هستند و چالشي كه بر سر راه تلفيق تمـام ايـن   تامينهاي  هاي آب كشاورزي هم معموال در قياس با هزينه تعرفه
  .پيش رو قرار دارد، چالشي بزرگ استها از يك منبع  نياز تامين رايب مسايل

 سازگاري -ج

آب، همگي به حجمي از آب نياز دارنـد، كـه امكـان اسـتفاده مشـترك از آن       تاميناهداف كشاورزي، حمل و نقل، و 
ـ   ها طرحآب مورد نياز چنين  تاميننيست، لذا طرحي كه به   راييي به طور هم زمان معطوف باشد، بايد برنامـه روشـني ب

  .دهد دست به  كنندگان مختلف، قسيم آب بين مصرفتسهيم و ت

 مديريت تركيبي -د

خالصـه، در   طـور  بـه . هاي مختلف واقع هستند، كاري پيچيده است در كشور ها آنهاي  كه حوزه هايي مديريت رودخانه
  . ديگري به غير از حجم وكيفيت آب مطرح خواهند بود مسايلطي، رايچنين ش

  گيري نتيجهو  بندي جمع -2-4-1-3
مـيالدي   1970در كشور زامبيا، اشاره نمـوده كـه در دهـه    Kaufe ي همقاله، نگارنده با تمركز بر رودخان بندي جمعدر 

نيروگاهي با اهداف متناسب با زمان و وضع منطقه بر روي اين رودخانه ايجاد شده، اما بـا توسـعه كشـاورزي، توريسـم و     
هاي سـد موجـود مسـير     پوشي از پتانسيل برقابي، ديگر چشم اين نيروگاه دست پايين خصوص بهوحش در اطراف و  حيات

  .اي شده است نبوده و لذا با نگرش مجدد به تمام امكانات و نيازها، طرح باز طراحي ريشه
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ند مهندسي دوباره است كه در آن فرضيات اوليه، تحت اثـر واقعيـات متعـدد،    راياين مقاله نمونه بسيار خوبي از يك ف
رو،  ي پـيش هـا  چـالش اي و بنيادين نيازها شناسايي و تعريف شده و با علم به  ريشه طور بهاشته شده، كلي كنار گذ طور به

  .چند هدف، باز طراحي شده است تامين راييك طرح تك منظوره، ب
نكته حائز اهميت در اين مقاله آن است كه گرچه موضوع و محور مقاله يك پروژه خاص بـوده، امـا نگـرش و رويكـرد     

  .به موضوع، فراتر از بحث موردي مشخص بوده استنگارنده 

  »برداري بهرهي ها سيستممهندسي دوباره مديريت آبياري و «مقاله  -2-4-2
  مقاله ديگري كه مرتبط با موضوع، مورد بررسي قرار گرفت، مقاله تحت عنوان 

“Re-engineering irrigation management and system operations”  
  .منتشر شده است ELSEVIERالمللي مديريت آبياري است كه توسط  از انستيتوي بين Daniel Renaultآقاي  ي نوشته
 :در چكيده مقاله آورده شده، مقاله در پي آن است كه كه چنان

مفيد واقع شـده و   تاسيساتو  ها كانالاز  برداري بهرهدر مديريت آبياري و  توان ميچگونه با رويكرد مهندسي دوباره «
ي كشـاورزي و  هـا  بخـش  ي هبـا مقايسـ  . ي مطرح در مديريت آب كشاورزي حل شـوند ها چالشب مشكالت و به اين ترتي

نـدهاي مطـرح در مـديريت    رايدرخصوص تمام ف (Re-Thinking) ند مهندسي دوباره، شامل باز انديشيرايصنعتي، يك ف
ط رايرزيابي شده و سـپس بسـته بـه شـ    و مجددا ا گيرند ميتمام فرضيات معمول و جاري، مورد ترديد قرار . آبياري است

بايـد  ...) مشخصـات فيزيكـي و   خـدمات،  (ط راينمونه فرض ضمني يكنـواختي شـ   عنوان به. شوند ميطرح، پذيرفته، يا رد 
 ».مجددا ارزيابي شده و مگر وقتي واقعا صادق باشد، كنار گذاشته شود

هندسي دوباره مديريت آبياري، مـورد بحـث قـرار    يكي از محورهاي م عنوان بهدر طول مقاله تصور موجود از خدمات، 
متمركـز شـود و پيشـنهاد     ها زيرساخت، رويكرد اصلي بايد بر بهبود ارزيابي فيزيكي ها كانالدرخصوص عملكرد . گيرد مي
ي شناخته ها اختاللدرك بهتر رفتار كانال در زمان بروز  رايرفته شود كه از نشانگرهاي حساس، ب تا آن حد پيش شود مي

ين تـر  بـيش اي بازنگري شود كه  كه عمليات نگهداري به گونه شود ميو نهايتا پيشنهاد . گيري شود شده يا ناشناخته، بهره
  .نيازمند، هدايت شود تر بيشخدمات، به نواحي 

و نيز بخش قدرداني  FAOمستفاد از وب سايت (ي آبياري ها شبكهبا توجه به سوابق نگارنده مقاله در زمينه مديريت 
اي كه در زمينه مهندسي دوباره، در ايـن نوشـتار مالحظـه و بررسـي شـده       ، همچنين دو مقاله)مجموعه مقاالت منتشره

  .اي از كاربرد مهندسي دوباره، در صنعت آب داشته باشد رسد ايشان درك مناسب و عملي است، به نظر مي
، كـار  و بي مديريت و كسـ ها بخشوباره، در مفهوم مهندسي د«: اي حاضر چنين آمده است صفحه 16در مقدمه مقاله 

توفيـق   هـا  آني سنتي درحـل  ها روشي جديد و بزرگ، كه ها چالشحل   توسعه داده شده و به كار بسته شده است و در
ايـن نويسـندگان مهندسـي دوبـاره را يـك       .)Hammer and Champy 1993نقل از كتـاب  . (است اند، موفق بوده   نداشته
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ي سـازمان بـر آن اسـاس    هـا  فعاليـت ندهايي كه رايدر انديشيدن و نيز در ف) اسي، جدي و قابل مالحظهتغيير اس(انقالب 
  . داد دست بهندهاي جديد را رايو ف ها فعاليتتحقق  ي ه، معرفي نمودند و اين تعريف اجازشود ميانجام 

طي دارد كـه  رايي زيـادي بـا شـ   هـا  شـباهت اند،  هاي آبياري، وضعيتي كه مديران فعلي با آن مواجه  در عمليات شبكه
   ».يشان گرفتندها سازمانمهندسي دوباره در  رايمديران شركتها، تصميم به اج

مبـتال بـه ايـن     مسـايل هاي آبياري و   هاي مديريت شبكه مدت در تحقيق در شيوه نگارنده مقاله، مبتني بر تجربه بلند
توانسته باشد اين مشكالت را با دسـتاوردهاي   خوبي بهرسد  ينظر م داشته و به مسايلبخش، دركي بسيار عميق و قوي از 

  .قابل انتظار از يك بررسي مهندسي دوباره وفق دهد
. هاي آبياري، ايده جديـدي نيسـت   اعمال اصالحات در شيوه«: هاي چنين دركي اشاره به مورد زير است يكي از نشانه

هاي اخير اصـالحات   و دهه ها سال، و طي شود مينومحسوب نهم اقدامي  ها زيرساختبهسازي و مدرنيزه نمودن  كه چنان
  .ي جديد، در بخش كشاورزي جاري بوده استها سياستو اعمال 

. روي جامعه آبياري و كشـاورزي قـرار دارد   ي پيشها چالشاما آنچه مسلما جديد است، توسعه و فوريتي است كه در 
هاي قبلي است ولي با رويكردي بنيـادين    اي تمام اقدامات و انديشهن، معرفي مفهوم مهندسي دوباره دقيقا در راسترايبناب

موجـود و   مسـايل اين رويكرد، همراه با برآوردي صـحيح و واقعـي از   . شده است تر نسبت به آنچه قبال انجام مي و اساسي
  .رو، مطرح است ي پيشها چالش

هـاي   هاي جاري كه محدوديت ندرايرت بهبود فه اين رويكرد جديد، اين حس قوي و مهم در زمينه ضروراياكنون در ا
هاي  كردند، به همراه احساس ضرورت انجام انقالبي فراگير، با اختالط فرضيات و نيازهاي زمينه متعددي را قبال اعمال مي

  ».جاري، نيز مطرح است مسايلحل  رايب) فني، سازماني، اقتصادي و اجتماعي(مختلف 
بينانـه، از فرضـيات    كننده، اما در عين حال واقع پذيري محدود اي، به دور از تاثير اهي ريشهدر واقع در اينجا نگارنده به نگ

مطالعـات   - بخشـي  عـالج  - مانند بازنگري(ي مهندسي ها بررسياين همان محل جدا شدن انواع ديگر . كند قديمي، تاكيد مي
  :تري هم شده است بر اين ديدگاه تاكيد بيشو در ادامه اين بخش . ي مهندسي دوباره استها بررسياز ...) تكميلي و 

هاي مربوط به مديريت آبياري  مهندسي دوباره، در اينجا با اهميت زياد، به صورت يك انقالب در انديشيدن و طراحي«
بايد اولين گام استراتژيك در هـر اقـدام بـه    ) نگاه مهندسي دوباره(كار  و به همين دليل اين. شود ميو عمليات آن، مطرح 

  ».يا اداري، در هر طرح باشد) ها ساختمانسازي تجهيزات و زير مدرن(غيير، اعم از فيزيكي ت
خواهـد پرداخـت، رويكـردي بـه كـل شـبكه آبيـاري و         مسـاله در بخش ديگري اشاره شده كه مقاله با دو رويكرد به 

  . شده استاز آن، و در ادامه به تشريح اين دو رويكرد پرداخته  برداري بهرهرويكردي به امور 
بـر   تاكيـد شبكه آبياري، به عنوان يك بنگاه كسب و كار، نويسـنده بـه درسـتي ضـمن      ي هدر رويكرد مهندسي دوبار

صـنعت و  (ي اقتصـادي  هـا  بخـش وري مناسب در اين بخـش، در مقايسـه بـا سـاير      اهميت بخش كشاورزي، به عدم بهره
نمايـد، و در ادامـه،     مناسب، عنوان مي وري بهرهيابي اين عدم  را ريشه ها بررسياشاره نموده و هدف اين بخش از ) خدمات

كشـاورزي اعـالم   در بخـش    ،ها بخشهاي منجر به موفقيت در ساير  روش خود را بررسي و امكان اعمال تمهيدات و شيوه



  35  23/12/93  دوباره مهندسي خصوص در فني ادبيات بررسي -دوم فصل

 

خش به معرفي و يـادآوري  بادامه اين . داند كه قبال آغاز شده، مي» انقالب مديريت آبياري«  ي او اين كار را ادامه. نمايد  مي
  .سوابق تاريخي اين انقالب مديريتي اختصاص يافته است

  .هاي آبياري و زهكشي، به عنوان يك بنگاه تجاري مورد توجه قرار گرفته است در بخش بعدي مقاله، ماهيت شبكه
  :نخستين جمله اين بخش بسيار پر محتوا است

  »هاي آبياري مدرن چيست؟ دين بنگاهاهداف بنيا: رسيدگيري مهندسي دوباره، ابتدا بايد پكار به رايب«
 ها آناند، اما ممكن است پاسخ  ي اساسي، گرچه به ظاهر سادهها پرسشنمايد كه  به عبارت ديگر نويسنده يادآوري مي

كـه در پاسـخ ايـن پرسـش ابهامـات و       شـود  مـي با بحث در اين مورد، روشـن  . درستي و با دقت كافي در دست نباشد به
  .وجود دارد »خدمات«هاي بسيار مختلفي از مفهوم  هاي مختلفي وجود دارد و به عنوان نمونه تلقي اشتبرد

در مهندسـي دوبـاره    »بازانديشـي «در بخش بعـدي، نگارنـده بـه      ي بنيادين،ها پرسشپس از بحث در ضرورت طرح 
ذاشته شود و مجددا و با نگـاهي نـو، و بـا در نظـر     كند كه در اين فاز بايد تمام فرضيات اوليه كنار گ مي   پردازد و بيان مي

  .ي موجود، فرضيات ارزيابي شوندها ماموريتو  ها چالشداشتن 
، گيرنـد  ميزير بخش، مورد بازانديشي و ارزيابي مجدد قرار  9در ادامه اين بخش، به فرضيات اوليه كه گام به گام، در 

  :شود ميپرداخته 

 طرايصرف نظر از فرض يكنواختي ش -

. شـود  مـي ي آبياري با فرض ثابت بودن بسياري از عوامل اثرگذار در گستره شبكه انجـام  ها شبكهبسياري از كارها در 
  )انتقال و توزيع بر پايه يك دسته فرضيات ثابت تاسيساتو  ها كانالمثال طراحي تمام (

 .ط به هر قيمت، هميشه مثبت نيسترايتسهيل ش -

در بسياري  .هميشه سودمند و در جهت ارتقاي عملكرد است، باور صحيحي نيست ها دستورالعملاين باور كه تسهيل 
 .الزم را داشته باشند كاراييحل مشكالت پيچيده  رايند بتوان ميي ساده نها دستورالعملاز موارد 

 نگاهي از خدمات به منابع: رويكردهاتغيير  -

نيـروي  (اي از منـابع در اختيـار    وجي و آنچه از مجموعهرا بر اساس خر كاراييي معمول، مهندسان طراح، ها روشدر 
 گيـري  اندازهواقعي بايد بر اساس سنجش و  كارايي كه درحاليسنجند،  ، ميشود ميحاصل ...) ، پول و آالت ماشينانساني، 

  .، ارزيابي شودشود مي تامينآن بخش از خدمات مورد نياز و ضروري كه 
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 وجيه به لحاظ ماليتوافق بر سر سطح خدمات قابل ت -

بـه سـطحي از خـدمات     بينانـه  واقع، بايد با بررسي الزم و شود ميچون هزينه خدمات عمال توسط كشاورزان پرداخت 
ممكن است ايـن بررسـي بـه كـاهش     . كشاورزان قابل تحمل باشد رايكند و هم هزينه آن ب تامينرسيد كه هم نيازها را 

  .سطح خدمات موجود منجر شود

 يكتاييمباني مفاهيم تساوي و  ترديد در -

كنندگان  صورت فقط سطحي، توزيع يكسان آب بين تمام استفاده هاي ساده و توزيع آب به در زمان استفاده از فناوري
هـا و اسـتفاده از منـابع     ريـزي  هاي جديد و نيز اضافه شدن پارامترهاي جديد در برنامه روش جاري بود، اما با توسعه روش

ميـزان  «تـر معطـوف بـه     ط معيارها بـيش رايدر اين ش شود ميرهاي تخصيص آب تغيير داده شود و توصيه آبي، بايد معيا
  .باشند» دسترسي به منابع آب قابل مديريت

 »منبع آب مطمئن«تعريف مفهوم  -

 يـك  چهـي امـا  . آب كشاورزي بايد منبع قابل اعتمادي داشته باشد، توافـق دارنـد   كه اينتقريبا همه دست اندكاران بر 
اي است كـه بايـد    مسالهاين . تعريف مشخصي از قابليت اطمينان منبع آبي و نيز ارزش مالي اين اطمينان ارائه ننموده اند

  .به آن پرداخته شود

 »پذيري انعطاف«تعريف  -

 خواهـد  ها بررسيخدمات در بخش آب كشاورزي، اهميت زيادي در  پذيري انعطافبا توجه به تعريف مهندسي دوباره، 
كه مديران هميشه آماده تغيير و تطبيق با نيازهـاي ذينفعـان    طلبد ميي آبياري، ها شبكهسيستم جديد مديريت . داشت
  .باشند

  تعريف و مشخص نمودن سهم هر يك از دريافت كنندگان خدمات •
  .الزم است به تمام دريافت كنندگان خدمات توجه شده و سهم هريك، متناسبا منظور شود

  العاتتحليل مجدد اط •
از يك سيستم، همواره نيازمند اتخاذ تصميم است و اين تصميمات هميشـه مبتنـي بـر اطالعـات      برداري بهره
تر منطبق بر واقعيت باشند، نتايج حاصله سودمندتر  ي اطالعاتي به روزتر و بيشها سيستملذا هرچه . باشند مي

  . خواهد بود
دوباره كليت شبكه آبياري در بخـش چهـارم انجـام شـده، بـه      بخش پنجم مقاله، پس از بحثي كه در مورد مهندسي 

، اطالعات و گردش آن، رفتار ها كنترلدر اينجا به مباحث . ي عملياتي اختصاص داده شده استها سيستممهندسي مجدد 
ـ   رايو ش...) هاي هيدروليكي و  از ديدگاه( ها كانال ـ   دهـد، تعريـف شـاخص     رخ مـي  هـا  آن رايط مختلفـي كـه ب  يراهـايي ب
  .پرداخته شده است  وري و مواردي از اين دست، با رويكردي هم فني و هم مديريتي، گيري بهره اندازه
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  :آمده است بندي جمعدر بخشي از اين . اختصاص يافته است بندي جمعبخش پاياني مقاله، به 
ـ هـا  آن برداري بهرهي ها سيستمهاي آبياري و نيز در  در ضرورت انقالب در مديريت شبكه كس هيچ« مقابلـه بـا    راي، ب
در شيوه رسيدن به تغييرات مورد نظـر و بهبـود در    ها اختالفاما ممكن است . رو، ترديد ندارد پيش ي هي پيچيدها چالش

  . گيري مناسب از منابع آب باشد ه بهر
كـارگيري   به رايب. كار گرفته شده است هاي صنعتي با موفقيت به ند مهندسي دوباره، كه در بخشرايدر اين مقاله از ف

، جانبداري شـده و ابـراز   برداري بهرههاي سنتي مديريت و  اي شيوه كشاورزي، و به منظور اصالح ريشه -در جوامع آبياري
هاي آبياري و كشاورزي، چه به عنوان  اميدواري گرديده كه خواننده نسبت به ضرورت انجام يك مهندسي دوباره در شبكه

  ».، متقاعد شده باشدبرداري بهرههاي  خشيك بنگاه اقتصادي و چه در ب

  »هاي آبياري و زهكشي استان گيالن مهندسي مجدد و اصالح نظام مديريت شبكه«مقاله  -2-4-3
معاونـت طـرح و    -هـاي كـاربردي    هاي انجام شده تحت نظر دفتـر پـژوهش   نمونه بررسي شده بعدي، يكي از پژوهش

مهندسي مجدد و اصـالح نظـام مـديريت    «پژوهش تحت عنوان  اين. توسعه شركت سهامي مديريت منابع آب ايران است
  .، انجام شده استIRDI-82077ي  و توسط آقاي دكترحسن درويش با شناسه» هاي آبياري و زهكشي استان گيالن شبكه

  :در مقدمه گزارش پاياني آن آمده است، تحقق اهداف زير بوده است كه چنانهدف اين پژوهش، 
  يريت شبكه آبياري و زهكشي استان گيالن تحليل و بهبود سيستم مد -1
 ارائه الگوي مناسب جهت مديريت شبكه آبياري استان گيالن -2

 ها و ارتباطات در شبكه آبياري استان گيالن ندرايسازي ف شناسايي و شفاف -3

اين . دباش ميي حاضر ها بررسيقبلي است و در تناسب با موضوع  ي هبررسي شد  ي هبسيار مشابه مقال ها بررسيآهنگ 
طور جدي پرداخته نشـده اسـت،    فني به مسايلو به  باشد مي (BPR)معطوف به اصالح سيستم مديريتي تر  بيشپژوهش 
  .مسايل مديريتي و فني انجام شده بودي انجام شده در هر دو محور ها بررسيقبلي،  ي هدر مقال كه درحالي

و تحليل اطالعات، توضيح داده شـده و سـپس بـه معرفـي      روند انجام تحقيق و تجزيه  در ابتداي مقاله، روش تحقيق،
براساس نتايج تحقيق چند ساختار شامل ساختار پيونـد خويشـاوندي،   . ندهاي موجود پرداخته شده استرايساختارها و ف

ـ  Factory Baseساختار  الگـوي  «نهايتـا  رفـع مشـكالت مـديريتي مطـرح و بررسـي شـده و        راي، ساختار تمركز بـرآب ب
  .معرفي شده است» توسعه يافته الگوي مطلوبپيشنهادي 
قـرار  تجزيـه و تحليـل     ي درگير در شبكه مورد بررسي،ها سيستمتمام ) صفحه 35(در مشروح مقاله   ،ها بررسيضمن 

  .ه شده استرايندي هر يك ارايو نمودار ف گرفته
فكيك شـده و فهرسـت تفكيكـي نيـز     ي ذيربط بايد انجام شود، تها سازمانندهايي كه در هر يك از رايدر اين بخش ف

وري پرداخته و  بهره ي، بررسي كننده به شناسايي مشكالت و موانع ارتقاها سيستمبا تعريف و تفكيك . ه گرديده استرايا
  :بندي نموده است هاي زيرطبقه بخشدر  ها آن
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  محور منابع انساني  -الف
  محور تشكيالت و ساختار سازماني  -ب
  منابع مالي  -ج
  فرهنگي و جغرافيايي منطقه مسايل  -د
  مشكالت فني، اداري وحقوقي  - ه

اند، كـه ايـن يكـي از     ، در اين محورها مورد اشاره قرار نگرفتهبرداري بهرهي فني و ها كاستي، شود ميمالحظه  كه چنان
  .نكات اصلي تفاوت اين مقاله با مقاله پيشين است

  :گزينه پرداخته شده است 4رو در قالب  ي پيشها گزينهبندي مشكالت و موانع، به بررسي  پس از طبقه
  حفظ ساختار موجود -وضعيت اول -1
 ساختار پيوند خويشاوندي -وضعيت دوم -2

 Factory Baseحالت  –وضعيت سوم  -3

 .ي دوم و سوم استها حالتتمركز بر آب، كه تركيبي از  -وضعيت چهارم -4

الگو باشد، ايـن انتخـاب بـا هـدف      4بايد تركيبي از چنين به نظر رسيده كه الگوي پيشنهادي   در بخش انتخاب الگو،
  .عنوان شده است ها آنحالت و دوري از معايب  4استفاده از مزاياي 

آينده و در حين  رايهايي ب ها و يادداشت در پايان و پس از توضيح درخصوص مزايا و معايب الگوي پيشنهادي، توصيه
  . سازي سيستم، ارائه گرديده است پياده

  »هاي آبياري ي شبكهرايي بركاگذار سياستاثرات طراحي، مديريت و « تحت عنوان FAOنشريه  -2-4-4
اثــرات طراحــي، مــديريت و «اي تحــت عنــوان  در بــانكوك تايلنــد، نشــريه) FAO(ســازمان جهــاني غــذا و خواربــار 

رنيزه نمـودن و  ي مـد هـا  دسـتورالعمل تلفيق «منتشر نموده كه عنوان فرعي  »هاي آبياري ي شبكهرايي بر كاگذار سياست
تمام ذينفعان، شـامل،   رايب FAOاي، از سوي  صفحه 174 اين نشريه. آن انتخاب شده است رايب »استانداردهاي طراحي

موسسات تحقيقـاتي، مناسـب    ريزان و هاي آب بران، طراحان، برنامه گذاري، تعاوني ي سرمايهها بنگاهي كشاورزي، ها بنگاه
  .دانسته شده است

انـدركاران   هاي آبياري پرداخته شـده و نقـش هريـك از دسـت     ي پروژهرايابتدا به بررسي داليل عدم كادر اين نوشتار 
  . وري، توضيح داده شده است برداران در اين عدم بهره گذار و بهره اي سرمايهه انكها، از مهندسان طراح تا ب پروژه

ي جهـاني  هـا  سـازمان پس درفصـل سـوم نقـش    ي آبياري تعريف شده و سها سيستمي رايوري و كا در فصل دوم، بهره
  .درخصوص موضوع، بررسي شده است) FAOبانك توسعه آسيايي و   بانك جهاني،(
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و در فصل . ها، در فصل چهارم به مقايسه تغييرات فني، در مقابل تغييرات مديريتي اشاره شده است پس از اين معرفي
بـران و   در همـين فصـل بـر ضـرورت مشـاركت آب     . خته شده استي درگير پرداها سازمانپنجم به اثر متقابل فناوري و 

  .شده است تاكيدمي كنند،  تاميني مختلفي كه اين مشاركت را ها قالب
در فصـل اول از  . فصـل اسـت   8مشتمل بر » هاي آبياري ها در طراحي شبكه تغيير رويكرد«بخش دوم نشريه، تحت عنوان 

كشورهاي منتخب پرداخته شده كه در ميان اين كشورها به ايران نيـز اشـاره    بخش دوم، به مرور ضوابط و مفاهيم طراحي در
در كشـورهاي   USBRهاي طراحـي   كارگيري توصيه هاي طراحي سنتي، تجربيات كشورها، به در همين فصل روش. شده است

  .اند ه قرار گرفتهمورد اشار) مشخصا مثال هند و اندونزي(در حال توسعه و در پايان به انتقال فناوري بين كشورها 
  :موضوع فصل بعدي نيروهاي شكل دهنده تغيير است، كه در اين خصوص به موارد زير توجه شده است

 العمل كشاورزان  عكس −

 اثرات فناوري −

 اثر تحقيقات كشاورزي −

 ها دولتي ها سياست −

  .اند مختصر و مفيد، بررسي شده صورت بهاين مباحث ) صفحه 5حدود (كه در حجمي محدود 
بـه   »ريـزي  نـد برنامـه  رايف«هاي زيرزميني موضوع فصل بعدي نشريه است و در فصـل دهـم، تحـت عنـوان      آب بحث

در اين فصل ابتدا تعريفي از طراحي مدرن و سپس مشخصات طراحي مدرن ارائه . است  ي مهمي پرداخته شدهها فصلسر
ادامه ايـن  . است كنترل آب اشاره شده استشده و در ادامه به ضرورت تعيين درست اهداف، تحويل آب، پيكربندي و سي

ي ها سيستمسازي  كنترل، مدرن رايهاي انتخاب سياست و ابزار مناسب ب ترين بخش نوشتار است، راهكار بخش كه مفصل
  .ي كنترل خودكار را پوشش داده استها سيستمط مختلف و نهايتا تمركز رايدر ش ها كانالسازي عملكرد  موجود، شبيه

نـد بـازنگري   راي، اهم مواردي كه درطراحي بايـد مـد نظـر باشـند، چـالش مـدرنيزه شـدن و نهايتـا ف        سه فصل بعدي
  .دهد و استانداردهاي طراحي را مورد توجه قرار مي ها دستورالعمل

يابد كه با ورود تجهيزات جديد و اصوال فرضيات جديد، يا به عبارتي فرضياتي كه در فـاز   تا اين بخش، خواننده در مي
در مـتن مقالـه بـه    . ها بـازبيني شـود   ند طراحيراياند، الزم ديده شده كه ف ي مطرح نبوده يا مورد توجه قرار نگرفتهطراح

و  شـود  مـي اند، اشـاره   ط جديد، كه غير قابل اغماضرايهاي طراحي، با منظور نمودن ش ندرايف ي هضرورت مهندسي دوبار
  .اين بازبيني ارائه گردد رايتا روشي ب شود ميسعي 

ي هـا  سياسـت ها، منجر به ضـرورت تـدوين    تمام بحث بندي جمعگيري،   در بخش دوازدهم نشريه، تحت عنوان نتيجه
  . شود ميآبياري در كشورها 

هـا در   طراحي شبكه ي ه، در طي يك مسير تاريخي، از شيو)FAO(گذشته از اعتبار ارگان ناشر آن   اهميت اين مقاله،
 بنـدي  جمـع و نهايتا يـك   مسالهي برخورد با ها روش، معرفي عوامل و فرضيات مغفول، ميالدي 1970تا  1950هاي  دهه

كه گرچه ممكـن اسـت انگيـزه مهندسـي      شود ميبه عبارت ديگر از اين مقاله چنين دريافت . هر كشور است رايمحلي ب
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در كشورهاي گونـاگون يكسـان   هاي مختلف و  در پروژه) ط جديدرايعمدتا ش(در آن  موثرعوامل  و) وري عدم بهره(دوباره 
هاسـت و در بررسـي عميـق و     ط محلي پـروژه رايمختلفي بستگي خواهد داشت كه تابع ش حل به پارامترهاي باشد، اما راه 

  . ط محلي غافل بودراياي مهندسي دوباره، نبايد از ش ريشه

  »گام آخر –ي مديريت آبياري ها سيستممهندسي دوباره «ي  مقاله - 2-4-5
ي ديگـري در راسـتاي    هاي پيشين، مقاله ي معرفي شده در بخش سال پس از نگارش مقاله Renault Daniel، 6آقاي 

بـا توجـه بـه    . ارائه شده اسـت » المللي مشاركت در مديريت آبياري نهمين همايش بين«همان بحث منتشر نموده كه در 
به جايگاه نگارنده، كارشناس ارشد مديريت  روند تاريخي موضوع، كه با بررسي اين دو مقاله مشهود گرديده و نيز با توجه

  .دست دهد اي به رسد توجه به اين مقاله بتواند نكات قابل استفاده ، به نظر مي(FAO)آبياري سازمان جهاني غذا و خواربار 
   Re- engineering Irrigation System Management – Walking the Last Mile: عنوان اصلي مقاله

يي كه بـين تغييـرات سـازماني رخ داده در بخـش     ها شباهتبر  Renaultه، مانند مقاله پيشين آقاي مقال ي هدر چكيد
قابـل   »مـديريت آبيـاري مشـاركتي   «و  »هـاي آبيـاري   انتقال مديريت شبكه« يي مانندها سازمانكسب و كار و تجارت، و 

  :زير است، شامل ضرورت تحقق موارد ها شباهتو بيان شده كه اين  تاكيدمشاهده است، 
  بازگشت به اهداف بنيادين و كليدي اوليه، −
 اي، ريشه طور به، ها ماموريتباز تعريف  −

 تغيير اساسي سازمان، −

 ندهاي سازمان،رايبر ف تر بيشتمركز  −

، درخصوص اصـالح مـديريت آبيـاري    1990و 1980ي ها سال ي هكند كه هنگامي كه در محدود و سپس يادآوري مي
ي بزرگـي كـه   هـا  چـالش ايفاي نقش در مقابـل   رايهدف اصلي آن بود كه بخش كشاورزي ب شد، گيري مي بحث و نتيجه

  :كند را چنين يادآوري مي ها چالشاو اين . حاصل نيازهاي جامعه بودند، توانمندتر عمل نمايد
 وري از آب  بهره يارتقا −

  بهبود سطح بازدهي مالي −
  درنظر گرفتن حداكثر استفاده ممكن از آب −
 ي و سالمتمحيط زيستاهداف و لزوم تجميع  −

از ايـن   هـا  سـال امـا بعـد از گذشـت    « :كند نكته در خور توجه، هشداري است كه نگارنده پس از مقدمه فوق ارائه مي
ايـن عـدم   «نمايـد كـه    و چنين ارزيابي مـي  »به نتايج مورد انتظار نرسيده است  مهندسي دوباره بخش آبياري، اصالحات، 

و پس از توضيحي مختصـر، در مـورد    »ي طراحي، يا كاستي اجرا، يا تركيبي از اين دو بوده استها توفيق، ناشي از اشتباه
آخـرين گـام ايـن اصـالحات بايـد      «: گيـرد كـه   مي يي كه باعث اين عدم تحقق انتظارات شده است، چنين نتيجه ها مثال

  ».برداشته شود
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برداشتن اين گام آخـر،   رايب FAOالت، روشي را كه مشك جزيياتدر ادامه، نگارنده به روشني و در عين پرداختن به 
اي  صـفحه  8  ي هاجماال معرفي نموده و توضيح و تشريح آن را به متن مقال  تدوين نموده،  هاي حاصل شده، براساس تجربه
  .دهد خود، ارجاع مي

 آغازين كه حروف  MASSCOTEروش،   اين

 MApping, Systems and Services for Canal Operation TEchnique، 

  .است، ناميده شده است
كـه در  (قبلـي خـود    ي هپس از بخش چكيده، متن اصلي مقاله ارائه شده كه در آن نگارنده ابتدا به يادآوري مفاد مقال

درخصـوص   Hammer and Champyپرداخته و با يادآوري كتاب مرجع آقايان ) اين نوشتار نيز به آن پرداخته شده است
  : معاني اين كار را در قالب كسب و كار، مهندسي دوباره 

  ،ها بررسيبنيادين بودن  −
 مسالهاساسي و راديكال بودن رويكرد به  −

 بزرگ بودن تغييرات، −

  ندهارايو توجه به ف −
  .نمايد يادآوري مي

دليلـي كـه در مـدارك و     5، بـه  »گام فراموش شده در انتقال مديريت آبياري«پس از مقدمه، در بخشي تحت عنوان 
  :ي مهندسي دوباره بوده است، اشاره شده استها بررسيهاي  انتقال مديريت، كه از يافته رايي پيشين بها سيبرر

  ها،  و نگهداري شبكه برداري بهرههاي  كاهش سهم دولت در هزينه −
 ، ها سيستموري و سودمندي  ارتقاي بهره −

 ي مالي خارج از سيستم،ها بنگاهيي به فشارهاي گو پاسخ −

 سازي و آزادسازي دولتي، هاي خصوصي و برنامه ها سياسته يي بگو پاسخ −

 .هاي آبياري ي شبكهمحيط زيستبخش  ارتقاي سطح پايداري و كاهش اثرات زيان −

واقعي است و   ي هي مديريت آبياري، آخرين گام يك مهندسي دوبارها پيچيدگينويسنده معتقد است كه مهندسي 
  .ايد علت اين عدم تحقق انتظارات بوده باشددارد كه فراموش شدن اين مهم ش اذعان مي
ارائه نموده بودند،  بندي جمعموفقيت امر به عنوان  راي، ب»فكري انتقال مديريت آبياري گروه هم«سرفصلي كه  6او به 
  :كند اشاره مي
  پشتيباني قدرتمند سياسي، در سطح باال،  -1
 ها،  سياست شفافيت  -2

 يتي جديد،ي مديرها جايگاهوجود مباني قانوني در  -3

 انتفاع كشاورزان، -4
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 تعريف روشن مفهوم حقابه، هم از ديدگاه سيستم، هم از ديدگاه كشاورز، -5

 .ي كار امكانات آبياري سالم و آماده -6

ي امر ها پيچيدگيپرداخته و همان بحث عدم توجه به ضرورت حل مهندسي  ها فصلو در ادامه به تجزيه و تحليل سر
اي است كه آخرين گام اصالحات بايد برداشته شـود و   نمايد كه اين همان نقطه ه اعالم ميكند و در خاتم يابي مي را ريشه

  .برآن تمركز داشته است 1998از سال  FAOهمان موضوعي است كه 
هـاي آبيـاري و مـديريت     شبكه( مسالهمداوم و طوالني نگارنده با بعد فني  ي هدر بررسي اين مقاله، نقش دانش وتجرب

دارد، از سوي ديگـر،   مسايلي مهندسي دوباره و نگاهي كه به ها بررسيو، و درك مفهومي و عميق وي از از يك س) ها آن
  .مشهود و بسيار برجسته است

ي خود را محـدود  ها بررسي  كننده با شناخت معني و مفهوم واقعي مهندسي دوباره، اين نكته بسيار مهمي است كه بررسي
  .با شناخت از ابعاد فني مساله، پيشنهادهاي غيرممكن يا غيرسودمند ارايه ننمايد به تغييرات موضعي و كوچك ننمايد و

نـد  راياولـين گـام در ف   عنـوان  بـه آنچـه در ايـن بخـش    . ي مطرح در اين راه استها چالشبخش بعدي مقاله، بررسي 
. باشـد   موضـوعات فنـي   ي مهندسـي دوبـاره در  ها بررسيتمام  رايد راهنمايي بتوان مي مهندسي دوباره مطرح شده است، 

يي اسـت كـه مجموعـه    هـا  چالشي بررسي مهندسي دوباره، تصوير نمودن ها گاميكي از اولين «: كند كه نگارنده بيان مي
امروزه بر اساس نيازها و اهداف جديدي كه توسـط جامعـه تعريـف و اعـالم      ها چالشاين . آبياري با آن مواجه خواهد بود

  :تند ازو عبار شوند مي، مطرح شود مي
  دهي آب با توجه به محدوديت منابع آب ضرورت بهبود بهره −
هـا اعمـال    نگهـداري شـبكه   رايهاي دولتي ب هايي كه در بودجه ها، به لحاظ محدوديت ارتقاي اثربخشي هزينه −

 .شود مي

 هاي چند منظوره از منابع آب منظور نمودن استفاده −

تـر معطـوف بـه     توضيحات اين بخش بيش. ا اختصاص يافته استها، بخش بعدي به تعريف فراينده و پس از شرح چالش
ي هـا  بررسـي اما در نگرش كلـي، فراينـدها بـراي    ) كه در نوع خود جالب و مفيد است(هاي آبياري است  مسايل خاص شبكه

مكـن  ي كليـدي كـه م   عنوان يك نكتـه  اند، و به بندي شده ها بخش مهندسي دوباره در سه مبحث عمليات، نگهداري و هزينه
  .پروژه، جلب شده است/ است مانع دستيابي به اهداف شود، توجه خواننده به ضرورت كنترل تراز اقتصادي بلندمدت سازمان

ها و مشكالت، اختصاص يافته و نگارنده در ايـن   ندها، بخش بعدي به بررسي محدوديترايو ف ها چالش پس از بررسي 
ها بسيار مهم است و فهرستي از موانـع احتمـالي در اكثـر     محدوديتبخش متذكر شده است كه توجه و شناخت موانع و 

  :نمايد كشورهاي در حال توسعه را ارائه مي
 هاي فني  محدوديت −

 هاي اشتغال و نيروي كار محدوديت −

 هاي ساختار اجتماعي محدوديت −
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 هاي سازماني  محدوديت −

) مقاله در مورد هر يك توصيح داده شده است كه در متن(ها ارائه شده  محدوديت رايي كلي بها فصلگرچه ظاهرا سر
بيانگر اين نكتـه مهـم    مسالهو اين   بحث و توجه خارج نماند، ي هاي صورت گرفته كه موضوعي از داير گونه به ها انتخاباما 

، مهـم اسـت، امـا    شـود  مـي است كه گرچه شناختن اشكاالت سيستم، كه معموال منجر به انجام بررسي مهندسي دوبـاره  
 كـه  چنـان خواهنـد شـد هـم حـائز اهميـت اسـت،        ها بررسيخت دقيق از مشكالتي كه مانع رسيدن به دستاوردهاي شنا

  .درموضوع اين مقاله، عمال عدم توجه به برخي از اين مشكالت، مانع رسيدن به نتايج مورد انتظار شده است
ارد فوق، مشكلي است كه تصـميم گيرنـدگان،   نمايد كه مقدم برتمام مو مقاله عنوان مي ي هدر پايان اين بخش، نگارند

و آن كمبـود اطالعـات و تجربـه درزمينـه      شـوند  مـي سـازي، بـا آن مواجـه     طراحان و مديران در مقابله با ضرورت مدرن
  .سازي و امكانات موجود در اين زمينه است مدرن

ديشي در مورد فرضيات، اختصاص يافته ، به بازانFAOي ها بررسيبا اشاره به مقاله قبلي نگارنده و  بخش بعدي مقاله، 
  .هر يك از فرضيات موجود، يك پاراگراف توضيح ارائه شده است راياست، كه ب

 ي هروش تحقيق شده و مـورد توصـي   »MASSCOTEرويكرد  -بازسازي  «و نهايتا در بخش پاياني مقاله، تحت عنوان 
FAOتشريح و ارائه شده است ،.  

  :ساسي و در خور توجه قابل طرح استدرخصوص اين مقاله چند نكته ا
  آشنايي نگارنده هم با ابعاد فني موضوع و هم با مباني مهندسي دوباره −
 ي اساسي در يك بررسي مهندسي دوبارهها گامتشريح  −

 هاي يك بررسي قديمي و يافتن علل عدم موفقيت  پيگيري يافته −

 )ك عمليديد تئوري، همراه با در(ها  پذيري يافته توجه جدي به امكان −

رسد روش اتخاذ شده در اين مقاله، تلفيق مناسبي از مهندسي دوباره، به عنوان يك علم ذاتا مربوط  به نظر مي
  . مديريت، با نيازهاي عملي و فني در حوزه تخصصي ديگري، باشد ي هبه حوز

مبناي تئوري مهندسي  كه منشور انقالب سازماني و Reengineering the Corporationالزم به توجه است كه كتاب 
مديريت است، اولـين عنـوان در    ي هنوشته شده و اساسا مربوط به حوز Champyو  Hammerدوباره است و توسط آقايان 

  .فهرست مراجع اين مقاله است

  بندي جمع - 5- 2

  :شود ميي ابتدايي اشاره شد، بررسي ادبيات فني عمدتا با دو انگيزه انجام ها بخشدر  كه چنان
  . كاري يري از، و هماهنگي با تجارب موجود، سپس احتراز از دوبارهگ نخست بهره

مهندسـي دوبـاره    رايي انجام شده، هدف، در عين توجه به دو مورد اصلي فوق، يافتن تعريف مشخصي بها بررسيدر 
يـافتن  مهندسي ارائه شده باشـد، يافـت نشـد، امـا      ي هگرچه تعريف مشخصي، كه توسط سازماني در حوز. نيز بوده است
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در داخل كشور انجام شده است، نشان داد كه كم  ها آني مهندسي دوباره، كه خوشبختانه يكي از ها بررسيهايي از  نمونه
ندهاي كسب وكار در حوزه مديريت اسـت،  رايروند مشخصي كه، در اصل الهام گرفته از مهندسي دوباره ف توان ميو بيش 

هـاي مهندسـي، بـر اسـاس آن      كاربرد در حوزه رايتكا و اعتماد بر اساس آن، و برا يافت كه امكان برقراري تعريفي قابل ا
  .وجود داشته باشد

تواند باشد، اما انگيزه و محرك اصلي، پايين بـودن   در هر زمينه مي ها بررسيي مشهود ديگر آن بود كه گرچه موضوع  نكته
  .اي و محدود نشدن در پيچ و خم تغيير شرايط است ه، بازگشت به فرضيات ريشها بررسيوري است و نكته كليدي در  بهره

  .رسيدن به اهداف را بررسي نمود رايهاي نوين ب بايد شجاعانه، فرضيات اوليه را مورد ترديد قرار داد و هشيارانه راه
 بدانيم مهندسي دوباره چيست، شايد آن باشد كـه توجـه داشـته باشـيم،     كه آناز  تر مهمنكته مهم ديگر آن است كه 

  مهندسي دوباره، چه نيست؟
اي از طـرح مـورد    در واقع، گوشه كه درحاليي مهندسي دوباره در دست انجام است، ها بررسيدر اين انديشه بودن كه 
 .ي مهندسي دوباره استها بررسيگيرد، آفت جدي   بازنگري يا اصالح قرار مي

 در پايان اين نوشتار، الزم است به نقش جدي و اساسي كتاب

Reengineering the Corporation -A Manifesto for Business Revolution اولين بار، در  رايكه در آن ب
 مسايلگرچه رويكرد اصلي اين كتاب معطوف به . است، جلب توجه شود ، بحث مهندسي دوباره مطرح شده1993سال 

ي مهندسي دوباره طرح و ها بررسي ايراي كه در اين كتاب ب بررسي ي هكسب و كار است، اما شيو ي همديريتي و حوز
ي از اين نوع، همواره مورد ها بررسيمالحظه شد در  كه چنانها قابل كاربرد است، و  ارائه شده است، در تمامي زمينه

اي در زمينه مهندسي دوباره، بدون ارجاع به اين كتاب، در  تقريبا هيچ مدرك، پژوهش و بررسي. توجه و استناد بوده است
  .شود ميفني يافت نادبيات 

مفـاد   »سازي از طريق انجام مهندسي دوبـاره  ي سدها طرحوري  بهره راهنماي بهبود«تهيه ي موضوع ها بررسيدر كل 
  .اين كتاب و روش تبيين شده در آن، مورد توجه جدي قرار داشته است



 

  3فصل 3

ها  طرح بندي اولويتند رايو ف معيارها
  سي دوبارهانجام مهند رايب
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  انجام مهندسي دوباره رايها ب طرح بندي اولويتند رايو ف معيارها -فصل سوم

  چكيده -1- 3

ـ    راهبردي ،جمعيت افزايش اثر در حياتي منابع شدن محدودتر ضـرورت توجـه مـداوم بـه ارتقـاي       رايتـرين انگيـزه ب
زاينـده در تغييـر اسـت و طـرح در عمـل      مرتبا با رونـدي ف  ،ها طرح ذينفعان و مخاطبين انتظارات .ستا ها طرحوري  بهره

  .منطبق كندد به طور اصولي و با رعايت مالحظات فني و اقتصادي، خود را با اين انتظارات توان مين
 ،شـود  مـي  ماتـو ... فناوري، تغييرات سياسـي و   توسعه ي،محيط زيست طرايش در تغيير كه با زماني نيازها، در تغييرات

ط، اين بررسي بايد از نوعي ديگر باشد كه تمام عوامل را با هم در راياما در اين ش. نمايد بررسي مجدد طرح را ضروري مي
  .اين بررسي، همان مهندسي دوباره است. نظر گيرد و در پي تغييرات بزرگ باشد

 ها طرح بندي اولويت و هستنداي  پرهزينه يها بررسي دوباره، مهندسي يها بررسي كه است روشن جمله چند همين از
  .يابد مي ضرورت ،ها بررسي اين انجام رايب

 هـاي  طـرح  دوبـاره  مهندسـي  انجام طريق از وري بهره بهبود راهنماي« مطالعات هاي يافته از بخش سومين حاضر، بخش
  .براي انجام مهندسي دوباره اختصاص دارد ها آنبندي  و اولويت ها طرح اطالعات گردآوري به كه است، »سدسازي

  مقدمه -2- 3

و سپس طراحـي   ها طرح، گام بعدي تدوين روش گردآوري اطالعات 1شدن و تصويب تعريف مهندسي دوبارهبا روشن 
ي سدسـازي و  هـا  طـرح وري  در اين راستا، ابتدا به عوامل اثرگـذار بـر افـت يـا عـدم بهـره      . ستها آن بندي اولويتند رايف

 :اين عوامل شامل موارد زير بود. هاي آبياري، توجه شد شبكه

  يمحيط زيستي ها جنبه -1
 هاي اجتماعي ـ اقتصادي جنبه -2

 نشده در حوزه اثرگذاري طرح تاميننيازهاي جديد يا  -3

 برداري بهرههاي مديريتي و  جنبه -4

 مالحظات راهبردي كالن -5

 برداري بهرهتغييرات فناوري، در طراحي، اجرا و  -6

                                                      
 

منظـور دسـتيابي بـه بهبودهـاي اساسـي،       برداري و طراحي مبتني بر اين بازانديشي، به ده و دردست بهرههاي مهندسي ساخته ش بازانديشي بنيادين طرح - 1
هاي جديد يا تغيير در اهـداف،   هايي مانند سياست وري طرح، با كنترل مجدد ايمني، براساس معيارهاي به هنگام در زمينه خصوص از ديدگاه كارآيي و بهره به

  . اي پذيري اجراي دستاوردها به خصوص در ارتباط با اجزاي سازه سرعت، ايمني و ريسك، و با توجه به مالحظات امكانها، كيفيت، خدمات،  هزينه
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، تالش شـد تـا   شوند ميرا سبب  ها طرحوري  وري يا عدم بهره ها، كه به طور غيرمستقيم، بهره با تمركز بر اين شاخص
هـايي مفصـل و    نامـه  پرسشحاصل اين كار، . ، انجام پذيردنامه پرسشاز طريق   الزم، جزيياتگردآوري اطالعات، همراه با 

 .تكميل اطالعات انتخاب شده بود را دچار سردرگمي نمود رايبسيار پيچيده بود، كه در برخي موارد، گروه مرجعي كه ب

ـ   گذشته از ـ     رايپيچيدگي مرحله گردآوري اطالعات، مرحله پردازش اطالعات دريـافتي ب  رايرسـيدن بـه شاخصـي ب
مختلف، كه بـا مشـورت    گيري تصميمي ها روشبا استفاده از . ط نيز با دشواري جدي مواجه بودرايدر اين ش بندي اولويت
، حاصل چندان گويا ها پيچيدگيكه عليرغم اين مالحظه شد  ،هاي مديريت مورد آزمون قرار گرفتند اندركاران رشته دست

  . و شفاف نيست
يي از ديدگاه ها كاستي، ها بررسياي از كار، در اين مرحله از  و انجام حجم قابل مالحظه  عليرغم صرف زمان قابل مالحظه

  .ه شوندها مناسب تشخيص داد هاي تفصيلي در عمل، مانع از آن شد كه اين روش كاربردي بودن و ضعف اين روش
يي هـا  روشاست،  »گيري تصميم«و  »انتخاب«اي از نوع  مساله، كه ذاتا ها طرح بندي اولويت رايبسيار خالصه، ب طور به

  :شرح زير مورد توجه قرار گرفتند به
  ) Analytic Heirarchy Process-AHP(روش تحليل سلسه مراتبي  -1
 Booleanروش منطقي رياضي  -2

 دهي ساده روش وزن -3

 رجعروش جدول م -4

 روش جدول مرجع اصالح شده -5

در ادامـه  . آورده شـده اسـت   ها ها و علت انتخاب يا عدم انتخاب آن، در مجموعه پيوست تشريح هر روش، مزايا، محدوديت
 . ها، براي انجام مهندسي دوباره ارائه شده است بندي طرح اولويتو فرايند  معيارهاانتخاب  براي ها بررسيمختصري از روند 

  ها طرح بندي اولويتند رايانتخاب معيار و ف رايي انجام شده بها بررسي -3- 3

ي مختلـف نيـز از   ها طرحاجرا يا مطالعه  رايب تاخرتقدم و . شود ميهمواره برپايه مقايسه انجام  بندي اولويتانتخاب و 
مقايسـه اسـت،    رايي بهر طرح، نيازمند معيارهاي رايدر اج تاخرو تعريف تقدم يا  بندي اولويت. اين قاعده مستثنا نيست

صـورت   ، نيازمند بررسي و ارزيابي چنـدين عامـل بـه   بندي اولويتعبارت ديگر،  به. اي كه مبناي انتخاب خواهد بود مقايسه
د متفاوت باشـد و از  توان مياهميت هر يك از معيارها نيز، در مقايسه با ساير معيارها، . باشد ميو در كنار يكديگر  زمان هم

اين نحوه . روند مي شمار به گيري تصميمهر طرح جايگاه ويژه خود را دارد و اين معيارها هستند كه مبناي  ،بندي رتبهنظر 
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چند معياره بـه منظـور    گيري تصميمي ها روش. ناميد) MADM1(چند معياره  گيري تصميم توان ميرا  مسالهرويارويي با 
بـين چنـدين طـرح،     بندي اولويتبرتر و يا  ي هانتخاب گزينو  گيري تصميمهاي موجود در يك  شاخص رايارزيابي اوزان ب
، )AHP( مراتبـي  سلسـله  تحليـل  يها روش ،چندمعياره گيري تصميم و انتخاب مختلف يها روش بين از. اند توسعه يافته

 نيـز  و ها شرو ينا. داشتند با كاربرد مورد نظر ها روش ساير از تر بيش، تناسبي آثار در منطق بولين ساده و جمع دهي وزن
  .گرفته استي مورد ارزيابي قرار تر بيشتفصيل  باادامه  در بولين، منطق با ساده دهي وزن روش تركيب

 )AHP(تحليل سلسه مراتبي  روش -3-3-1

  : به شرح زير است گيري تصميم رايمختلف ب يها گام AHPروش  در
 ). ها گزينههدف، معيارها و  ي درختچهساخت ( انتخاب رايب مراتب سلسله تشكيل -1

مقايسه زوجي معيارها و  مقياس از استفاده با هدف به رسيدن در معيارها دودوييماتريس مقايسه  تشكيل -2
 : مقايسات زوجي به شرح زير هستند مقياس. ها گزينه

 ها مقايسهوضعيت  -

 1 ارزش  يكسان •

 2 ارزش  تر يكسان تا نسبتا بيش •

 3 ارزش  )يا ضعيف(تر  نسبتا بيش •

 4 ارزش  تر تر تا بيش نسبتا بيش •

 5 ارزش  )يا قوي(تر  بيش •

 6 ارزش  تر تر تا خيلي بيش بيش •

 7 ارزش  )يا خيلي قوي(تر  خيلي بيش •

 8 ارزش  تر تر تا خيلي، خيلي بيش خيلي بيش •

 9 ارزش  حصد در صد مرج •

 .هدف به رسيدن رايب معيارها دودويي مقايسه رايب اولويت بردار ساخت -3

 . ختلف با يكديگر به تفكيك هر معياري مها گزينههاي مقايسه  ماتريس تشكيل -4

 .معيار هر تفكيك به و گزينه هر در ها اولويت بردار ساخت -5

                                                      
 

1- Multi-Attribute Decision Making 



 هاي سدسازي طرح ريق انجام مهندسي دوبارهوري از ط راهنماي بهبود بهره     23/12/93  50

 

اعضاي گروه  نظرات هاي حاصل از دهنده ميزان اعتماد به اولويت نشان نرخ اين( سازگاري نرخ محاسبه -6
 ). و يا اولويت جداول تركيبي است گيري تصميم

 .يكديگر با ها طرح مقايسه و نهايي اولويت بردار تهيه -7

ايـن روش  . رسد، اما در نهايت مناسـب دانسـته نشـد    ، گرچه به ظاهر و در نگاه اول روش مناسبي به نظر ميAHPروش 
امـا در بررسـي عوامـل    . تواند به حـداكثر كـارايي برسـد    عمدتا وقتي كه ارتباطي منطقي بين پارامترها وجود داشته باشد مي

اي در  بروز مشـكل سـازه  «عنوان مثال برقراري ارتباط منطقي و تعيين ارجحيت ميان  به. ستمهندسي دوباره، لزوما چنين ني
اين عدم ارتباط بين پارامترها از يـك  . باشد ، مقدور نمي»جمعيت ذينفعان) افزايش(تغييرات «و » سيستم تخليه سيالب سد

معنـي   كـه ارتباطـات نامـأنوس و بـي     شـود  ميهاي مختلف سبب  سو و ضرورت تعيين چنين ارتباطي بين پارامترهاي حوزه
صورت مجازي بين پارامترها برقرار شود و اين در واقع به معني حـذف تعـداد بسـياري از معـادالتي اسـت كـه در تعيـين         به

. ها و معيارها از ديگر مشكالت اين روش اسـت  تعدد مقايسات دودويي با در نظر گرفتن تعدد طرح. شوند ها بايد ايجاد  اولويت
ه بيان ساده تر، در اين روش ناچار به امتيازدهي و تعيين نسبت بين معيارهايي هستيم كه عمال فاقد ارتباط منطقي واقعـي  ب

  .گذارد كه بر دشواري پردازش اطالعات مي افزايد، چندان بر غناي نتايج حاصله اثر نمي اين شرايط ضمن آن. هستند

  ساده دهي وزن روش -3-3-2
 سـاده  دهـي  وزن روش از اسـتفاده  اوليـه  يها گام از طرح، هر كيفي هاي همولف سازي كمي و كمي مشخصات بندي بازه
، امتيازهـا بـه تناسـب    )مـاتريس اوزان ( ijgماتريس داشتن دردست با تصميم، متغيرهاي از هريك بندي بازه از پس. است

نهايي، امتياز هر سد در مورد  گيري تصميم رايبدين ترتيب ب .كند قرارگيري هر زيرمعيار در هر زيربازه، اختصاص پيدا مي
. شـود  مـي دست آمده، امتياز نهـايي سـد محاسـبه     و با جمع امتيازهاي وزني به شود ميهر معيار در وزن آن معيار ضرب 

  . نمود يبند اولويتانجام مهندسي دوباره،  رايسدها را ب توان ميي امتيازهاي نهايي سدهاي مختلف  سپس با مقايسه
، روشي است كه شايد نه چندان واضح، اما اكثرا در ارزيابي شود ميگذاري موزون نيز شناخته  هم روياين روش كه به 

نقطه ضعف اين روش آن اسـت كـه ممكـن    . شود ميمورد استفاده واقع ) مثال روش احداث يك سد(ي مهندسي ها گزينه
ـ . به نفع آن طرح صورت گيرد گيري تصميممشخص،  ي هناست با دادن امتيازي باال به يك طرح در يك زمي  رايهرچند ب

  .آميز نبود تحليل حساسيت نتايج تدوين شد، اما اين تحليل نيز چندان موفقيت رايرفع اين نقيصه، روشي ب

  )دويي -دو( بولين منطق از استفاده -3-3-3
 حالت توان مي را روش اين. شود مي بيان )خير يا بلهيا ( يك و صفر صورت  بهفقط  ها پاسخ ،)دودويي( بولين منطق در
 تصميم زيرمعيارهاي و است يك با برابر معيارها تمام وزن كه صورت اين به گرفت؛ نظر در ساده دهي وزن روش از خاصي

سـازي ايـن    پيـاده . تعيين شود) طرح(  ها، اولويت گزينه در اين روش از شمارش تعداد بلي .هستند يك يا صفر وزن رايدا
 ها طرح بندي اولويتاي كه در مورد  اما نكته. رسد هاي بسيار خوبي مي سيار آسان است و در بسياري موارد به پاسخروش ب
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اگر هم . به بلي يا خير تبديل نمود توان ميانجام مهندسي دوباره وجود دارد اين است كه تمام پارامترهاي مطرح را ن رايب
چنـدان قابـل درك، در    اي نـه  نامه پرسششود، عمال ضمن مواجهه با  انجام كار با شكستن يك سوال به چندين سوال  اين

مثال وقتي معيار حجم مخزن مدنظر باشد، بايد چندين سوال . رود ميها از دست  نهايت هم امكان مقايسه در برخي حوزه
تر شدن موضوع  روشن رايب. گيرند مياي از حجم مخزن قرار  در چه بازه ها طرحپرسيده شود تا روشن شود كه هركدام از 

  : زير دقت نمود مسالهبه  توان مي
م .م.م 300و  15حجـم مخـازن    رايو قرار است اين سد با دو سد ديگـر كـه دا   باشد ميم .م.م 50حجم مخزن سدي 
  : سواالت مبنا به شرح زير هستند. هستند، مقايسه گردد

  خير/بله  م است؟.م.م 10از  تر كمآيا حجم مخزن 
  خير/بله  م است؟.م.م 50از  تر كمتر است، آيا  م بيش.م.م 10زن از اگر حجم مخ

  خير/بله م است؟.م.م 200از  تر كمتر است، آيا  م بيش.م.م 50اگر از 
  خير/بله  م است؟.م.م 1000از  تر كمتر است، آيا  م بيش.م.م 200اگر از 

  خير/بله  م است؟.م.م 1000تر از  آيا حجم مخزن بيش
هايي كه شامل طيف وسـيعي از مقـادير هسـتند، بـا اسـتفاده از ايـن        گفت شاخص توان مين مثال با درنظر گرفتن اي

ي سدسـازي نمونـه چنـين    هـا  طـرح در . را دشوار مي سـازند   بندي نبوده و مقايسه بندي و طبقه راحتي قابل بازه روش، به
  . هايي زياد است شاخص

  )»مرجع ييگو پاسخجدول « روش( بولين منطق با ساده دهي وزن روش تلفيق - 3-3-4
 بـه  است؛ آمدهدهي ساده و جمع آثار در منطق بولين به دست  ي وزنها روشتلفيق  ازيي مرجع گو پاسخجدول  روش

 دو قـوت  نقـاط  رايدا روش ايـن . رود مـي  كار به شده، تعيين پيش از صورت به ها آن اختصاص نحوه و اوزان كه صورت اين
   .برنگيرد در را روش دو اين معايب هشد سعي االمكان حتي و بوده مذكور روش

 3شـماره   تشريح ايـن روش در پيوسـت  (تر، طراحي شدند  در اين روش، جداولي واقعي، بر اساس معيارهاي مهندسي
شـبيه   تر بيش، آيد مي دست بهو آنچه  شود مي، وضعيت هر شاخص نسبت به معيارهايي پذيرفته شده، ارزيابي )آمده است
  . گيري تصميمو  بندي اولويت رايلعه مهندسي است تا اطالعات يك طرح بهاي يك مطا به يافته

 دست بهاين كامل بودن، در واقع به بهاي استفاده از تخصص، دانش و تجربه يك سازمان با توان نسبتا باالي مهندسي 
بـردار   ودن توسـط بهـره  ها، اين پيچيدگي و عمق، بعيد است كه قابل تكميل ب آمده، كه عليرغم ظاهر مناسب نتايج و فرم
  .پذير نمايد طرح بدون دخالت نيروهاي ثالث را امكان

گيري از نيروهاي با تخصص مناسب بوده و چه بسا بعـد   نيازمند بهره  پردازش اطالعات حاصل از كاربرد اين روش نيز،
  .نظر باشدمورد  بندي اولويترسيدن به  راياز مرحله پردازش، اطالعات حاصله نيازمند تحليل مناسب ب
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 اجرايـي اعضاي تيم مطالعه كننده، تقريبا به اجماع بر اين باور بودند كه كاربرد اين روش در سطح كالن، با مشـكالت  
  .روش منتخب منتفي گرديد عنوان بهگيري از اين روش  قابل مالحظه توأم خواهد بود و از اين رو، بهره

ـ   راي، و نيـز ف شـوند  مـي ه گردآوري يكي ديگر از مشكالت اين روش آن بود كه اطالعاتي ك پـردازش و   راينـدي كـه ب
وري از نتـايج   وري طـرح نيسـت، بلكـه الزم اسـت مفـاهيم بهـره       طور مستقيم متوجـه بهـره   ، بهشود ميطي  بندي اولويت
  .د بودخواه موثرها، بر نتايج حاصله  هاي پردازش ترديد، اين مرحله، يعني استخراج از يافته بي. ها استخراج شود پردازش

 روش -»اصالح شده -مرجع ييگو پاسخجدول «روش ( بولين منطق با ساده دهي وزن روش تلفيق -3-3-5
  )منتخب

حاضـر،   نوشـتار  هـاي  پيوسـت تر، در  به طور مفصل و پيشين يها بخش در آن از اي خالصه كه شده، انجام يها بررسي
و هرقـدر   شـود  هـاي مختلـف تـالش     تن جنبـه افـزايش دقـت و در نظـر گـرف     رايهر قدر ب كهنشان داد  است، شده ارائه

رونـد پـردازش و حتـي     شود، طرح دخالت داده  بندي اولويتند ارزيابي و رايهاي متنوع در ف ي از حوزهتر بيشپارامترهاي 
  . شود ميتر  دقت و احيانا كمدشوارتر  بندي اولويتند راينتيجه ف درتر شده و  دريافت اين اطالعات پيچيده

 بـا  كـه  شد  طراحي كالن حال عين در ساده مدلي شده، انجام يها بررسي به ديگرگونه و مجدد نگرش با و پايه نرايب
 محـك  آن  بـودن  اسـتفاده  قابل حال عين در و بودن كاربردي طرح، چند صاحبان با تعامل و طرح چند برروي آن آزمون

  .قرار گرفت تاييده و مورد شد زده
 و سـاده  تعريـف  و اسـت  اصـلي  مـالك  و محور طرح، وري بهره ارتقاي يعني ارد،استاند تهيه اصلي هدف مدل، اين در
 ي محـدوده  در نشـده  تـامين  نيازهاي رفع رايب طرح، بالاستفاده منابع از استفادهحداكثر « صورت به وري، بهره از جامعي
 كـه  هسـت  طـرح  در ابعيمنـ  چـرا  كه آن حال. اصلي بوده است ي دهنده انگيزه و عمل مالك راستا همين در نيز ،»طرح

 كنـد  نمي بندي اولويت به كمكي واقعا...)  ديگر داليل يا داشته خطايي مطالعات كرده، تغيير اهدافمثال ( است بالاستفاده
  .نيست هم تعيين قابل بينانه، واقع نگاه در و

 چگونـه  و انـد  نشـده  ينتـام  چرا دارند، خاستگاهي چه طرح، محدوده در نشده تاميننيازهاي  كه اينهمين ترتيب،  به
 اين در گيرند، قرار توجه مورد دقت به بايد) بندي اولويت ازپس ( بعدي يها بررسي در كه آن ضمن شوند، تامين ندتوان مي

  .ندارند چنداني اهميتتعيين اولويت،  رايو ب مرحله،
 و فرعـي  معيارهـاي  شود، وجهت هم ملي يها سياست و طرح وضعيت به آن، كنار در و بندي اولويت از پس كه آن رايب

در ايـن نوشـتار، روش جـدول     .ي نتـايج حاصـله افـزوده شـود    رايو كـا  استحكام بر تا شد، گرفته نظر در و تعريف كمكي
  . شود مياصالح شده، روش منتخب ناميده  -يي مرجعگو پاسخ

روش امتيازدهي مخـتص  ؛ در ذيل هر طبقه، جدول يا شوند ميبندي  يا مشكالت طبقه مسايلدر روش جدول مرجع، 
با درنظر گرفتن هريك از عناصر موجود در هر طبقه و استفاده از روش مرجـع امتيـازدهي،   . آن طبقه، طراحي شده است

در نهايت با جمـع امتيازهـاي   . امتيازهاي مربوط به هرطبقه در هرطرح محاسبه شده و در سلول مربوطه درج خواهد شد
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ي يجز بندي اولويتو ) براساس امتياز كل(كلي  بندي اولويتهرطرح، امكان  راينهايي بميانگين  ي هر طبقه و نيز محاسبه
 ي هعمـد  منشـا ، بنـدي  طبقـه يـا   گرايـي  گـروه ايـن  . وجـود دارد ) گيري تصميمي ها فصلها يا سر براساس هريك از گروه(

ت و جامعيـت روش افـزوده   ي روش جدول مرجع بوده است كه در روش منتخب از آن احتراز شده تا بر كليها پيچيدگي
  . باشد ميين مزيت اين تلفيق، حذف نظرات كارشناسي و ذكر امتيازها بر اساس موارد مندرج در جدول مرجع تر مهم. شود

 نظـري  مبـاني  بـه  4 شـماره  پيوسـت . است شده ارائه 3 شماره پيوستدر  مذكور هاي روش از هريك به مربوط جزييات
پيوسـت  . دارد اختصـاص ) 2MADM( معيـاره  چنـد  گيري تصميم يها مدل و) 1MODM( هدفه چند گيري تصميم يها مدل

هـا   ، نحوه گردآوري اطالعات طرح6 بندي پارامترهاي كمي پرداخته است و در پيوست شماره هاي بازه به ارائه روش 5 شماره
ـ  . هاي غير منتخب آورده شده است ي مهندسي دوباره، در روشها بررسيبراي  ، 6 ه شـده در پيوسـت شـماره   فهرسـتگان ارائ

ي  هايي در خصوص معيارهاي مختلف فيزيكي، بيولـوژيكي، اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي بـوده و در دوره      شامل سرفصل
مـوارد ارائـه شـده در ايـن پيوسـت مشـابه مـواردي اسـت كـه در بررسـي اثـرات            . پـردازد  برداري به بررسي طـرح مـي   بهره

هـاي   مكمـل روش  6و  5 هـاي شـماره   به شرح فوق، پيوسـت . گيرد استفاده قرار ميهاي سدسازي مورد  محيطي طرح زيست
AHP سازد ها را آشكار مي وضوح پيچيدگي و مشكالت اجرايي اين روش ها به مشاهده اين جدول. دهي ساده هستند و يا وزن.  

  ) اصالح شده -يي مرجع گو پاسخروش جدول ( منتخب روش تشريح - 4- 3

 :هاي اساسي دارد ي بررسي شده، تفاوتاه روشروش منتخب با ساير 

وري، از واقعيات عيني كه مستقيما  ارزيابي بهره رايجاي استفاده از معيارهاي فرعي ب در روش منتخب، به -1
ي پرسش در مورد ميزان جا بهبه اين معني كه . شود ميقرار مي دهند، استفاده  تاثيروري را تحت  بهره

مانند تبديل روستا به (ميزان توسعه شهري ـ سياسي در حوزه طرح افزايش جمعيت در محدوده شهر، يا 
بردار در  ي آن نيست، از بهرهگو پاسخ، كه ممكن است منجر به نيازي شده باشد كه طرح ...)شهرستان و 

نقشي داشته باشند،  ها آند در رفع توان ميمورد نيازهاي موجودي كه در حوزه طرح هستند و احيانا طرح 
  )).1-3(جدول ( دشو ميسوال 

بديهي است كه . شود مياند، پرسيده  از متولي طرح در مورد اهداف اوليه طرح كه محقق نشده  از سوي ديگر، -2
انتظار داشت كه  توان مي، )دليل آن چيست كه آنفارغ از (محقق شده باشند  تر كمهر قدر اهداف اوليه طرح 

 كه آنبه همين ترتيب، بدون . نشده، داشته باشد تاميني نيازها تامين رايي بتر بيشطرح منابع بالاستفاده 

                                                      
 

1- Multi-Objective Decision Making 
2- Multi-Attribute Decision Making 
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مستقلي وجود  ي هطرح منابع بال استفاد ي هاي داشته باشد، ممكن است در محدود طرح اهداف محقق نشده
 .))2-3(جدول . (داشته باشند كه بتوانند در رفع نيازهاي رفع نشده نقشي بازي كنند

به اين ترتيب كه سه . ، وابسته شده استها ارزيابيفوق، به مبناي اين  دقت و قابليت اطمينان به ارزيابي هاي -3
 :ط در نظر گرفته شده استرايهر ش رايحالت ب

 )1= وزن(ارزيابي كارشناسي  −

 )2= وزن(گزارش فني داخلي سازمان  −

 )3= وزن(گزارش فني مصوب  −

ي تـر  بـيش آن تعلق خواهد گرفـت و بـار   ي به تر بيشروشن است كه هر قدر ارزيابي اظهار شده، مستندتر باشد، وزن 
از آنجا كه ممكن است در آينده . شود مياين ضريب، هم به نيازهاي جديد و هم به منابع بالاستفاده اعمال . خواهد داشت

ميانگين وزني امتيازها، تحت عنوان امتياز تراز شده، به عنـوان  . پرسش از متولي طرح مطرح شود رايمحورهاي ديگري ب
  .شود مييابي در نظر گرفته مالك ارز

هـاي ارائـه    به عبارت ديگر هر چه پاسـخ . باشد ميهدف از ارائه ستون مبناي پاسخ ارائه شده، ميزان اطمينان به پاسخ 
در ايـن  . خواهـد بـود   تـر  بـيش انجام مهندسي دوباره  رايشده از دقت باالتري برخوردار باشند، اطمينان از انتخاب طرح ب

  :درنظر گرفت توان ميالذكر، موارد زير را  سه سطح فوقتفسير  رايراستا ب
وصـرفا براسـاس    باشد ميدر اين سطح پاسخ ارائه شده بدون پشتوانه مكتوب . سطح اول، نظر كارشناسي است −

  .است مسوولنظر كارشناس 
بـردار   هتواند توسط عوامل بهـر  اين گزارش مي. باشد ميدر سطح دوم، گزارش مقدماتي مبناي پاسخ ارائه شده  −

توانـد شـامل    گزارش مقـدماتي مـي  . خواهد پرداخت برداري بهرههاي دوره  تر به فعاليت تهيه شده باشد و بيش
هـاي   نـويس  ط مختلف بارگذاري مخزن و دسترايي اجمالي و مقدماتي شها بررسيهاي بازديد مستمر،  گزارش

يـا   تاييـد ها ايـن اسـت كـه نيازمنـد      زارشويژگي عمده اين گ. پروژه باشد مسوولبردار و كارشناس  گروه بهره
  . باشند تصويب گروه يا سازماني نمي

تـرين اطمينـان را بـه     اين سطح بيش. هاي ارائه شده هستند مصوب پشتيبان پاسخ هاي گزارش: در سطح سوم −
 دنبال خواهد داشت و با توجه به مفهوم انجام اين مطالعات و نيز ماهيت سواالت طـرح شـده، مربـوط بـه فـاز     

هاي ارائه شده موضـوعي هسـتند و بـه     گزارش  طور كه از نام اين سطح مشخص است، همان. است برداري بهره
 هـا  يـا تصـويب ايـن گـزارش     تاييد راي؛ گروه يا سازمان خاصي هم بشوند ميتهيه  برداري بهرهفراخور نيازهاي 

 . شود ميدرنظر گرفته 

است يا درصدي از  تامينبه درصدي از نيازها كه قابل  ها، بسته يك دست و قابل مقايسه بودن پاسخ رايب -4
بندي به  اين بازه. اند بندي شده نشده است، امتيازها در هر محور مورد پرسش، بازه تاميناهداف اوليه كه 
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ين نيازهاي جديد كه قابل رفع باشند، در تر بيشين منابع آزاد و تر بيشيي با ها طرحاي تدوين شده كه  گونه
  . گيرند ميانجام مطالعات مهندسي دوباره، قرار  رايباالتر بهاي  رتبه

، هر طرح با شاخصي ها آنو مقايسه  )2-3(و  )1-3( هاي با در اختيار داشتن جمع امتيازهاي تراز شده جدول -5
 . است بندي اولويتكه مالك  شود ميشناسايي 

ي مطالعاتي طرح ها كاستيداري و بر در كنار اين اطالعات، اطالعات ديگري هم در زمينه مشكالت بهره - 6
ها نقش مستقيمي ايفا  بندي طرح اين اطالعات در اولويت. ))4- 3( و )3- 3(هاي  جدول( شود ميگردآوري 

گيرند، توجه به اين اطالعات، هم در زمينه  هايي كه در اولويت قرار مي نخواهد كرد، اما در ميان طرح
كننده است، هم در زمينه تدوين شرح خدمات مطالعات ي مهندسي دوباره كمك ها بررسيپذيري  امكان

افزون بر اين موارد، از . ، راهگشا خواهد بودشود ميمهندسي دوباره، كه براي هر طرح به صورت خاص تهيه 
 .هاي كشور دست يافت توان به اطالعات سودمندي در خصوص مشكالت طرح پردازش اطالعات اين جداول مي

هر يك از  رايي مهندسي دوباره، بها بررسيهاي كالن ملي در  كان اعمال سياستبه منظور فراهم آوردن ام -7
، )در محدوده طرح نشده تاميننيازهاي منابع بالاستفاده و ( )2- 3(و  )1-3(هاي شماره  هاي جدول رديف

 امينتها، نياز  هايي كه در حوزه تاثير آن كه با اعمال آن، طرح شود ميضريبي در ستاد وزارت نيرو معين 
باالتر از ديدگاه راهبردهاي كالن قرار گيرد،   اي با اولويت يا نياز جديدي وجود داشته باشد كه در زمينه  نشده

 :توان موارد زير را در نظر گرفت مثال مي. نمايند تري كسب مي امتياز بيش

 5:  راهبردي اهميت ضريب نيازهاي كشاورزي −

 2: راهبردي اهميت ضريب گردشگري نيازهاي −

 3: راهبردي اهميت ضريب برقابي نيازهاي −

 2: راهبردي اهميت ضريب نقل و حمل −

 4: راهبردي اهميت ضريب شرب −

 2: راهبردي اهميت ضريب صنعت −

 1: راهبردي اهميت ضريب سيالب −

 1: راهبردي اهميت ضريب موارد ساير −

مختلـف، مقـدارهاي متفـاوتي داشـته باشـد كـه       ها يا مناطق  د در استانتوان ميمذكور، بسته به نياز  گانه هشتموارد 
ضـرايب بـراي   مقـادير ايـن    شـود  مـي توصـيه  . ي راهبردي مربوط بـه آن منطقـه، معـين شـده باشـد     ها سياستبراساس 

  . دهندگان اطالعات روشن نباشد ارائه
ويت طـرح بـراي   وري ظاهري براي تعيين اول ، شاخص بهره)2- 3(و  )1- 3( هاي با در دست داشتن نتايج جدول نهايت در

 سـطح  تعيـين  شاخصمنجر به محاسبه  )4- 3( و )3- 3( شماره هاي جدول نتايج. انجام مهندسي دوباره محاسبه خواهد شد
 شـاخص  هماننـد  نيـز  شـاخص  ايـن . شود مي دوباره مهندسي انجامنحوه  وبراي تدوين شرح خدمات  طرح، جاري مشكالت
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 جـاري  مشـكالت  و مطالعـاتي  يهـا  كاسـتي   زمينـه  در طـرح  توسـط  دهش سبك امتيازهايوزني  جمع با ظاهري، وري بهره
  .ارائه شده است 1ها در پيوست شماره  توضيحات تكميلي و نيز نحوه تكميل فرم. شود مي محاسبه، طرح از برداري بهره

ا ونيـز  ايـن نيازهـ   تـامين با درنظر گرفتن مفهوم مهندسي دوباره، ايجاد نيازهاي جديـد و وجـود پتانسـيل هـايي بـراي      
هاي انجام مهندسـي دوبـاره اسـت، لـذا در      نمايد از اولين جذابيت مي تاميننشده قديمي را  تامينهايي كه نيازهاي  پتانسيل

هيـدرولوژيكي و وابسـته بـه منـابع آب، اقتصـادي، اجتمـاعي،       (صورتي كه نيازهاي جديدي مطرح باشد، بسته به نوع نيازها 
توان گفـت در   در اين صورت مي. يابد ي مطالعاتي ضرورت ميها كاستيميلي و يا تكميل انجام مطالعات تك...) محيطي، زيست

و يا نـوع نيازهـاي    تاميننشده و قابل  تامينصورتيكه طرح براي انجام مهندسي دوباره انتخاب گرديده بسته به نوع نيازهاي 
  . شود مي، توصيه )3- 3(ه جدول شماره جديد، انجام مطالعات تكميلي و به روز رساني مطالعات متناسب، با توجه ب

 مهندسيكه هدف مطالعات  ،برداري بهره دست در و شده ساخته يها طرح در بزرگ بهبودهاي به دستيابي درخصوص
 تـامين و اهداف قابل  تر بيش ي همنابع بال استفاد رايبه طرحي كه دا تر بيشامتياز  تخصيصگفت كه با  بايددوباره است، 

 اين ايجاد اما ؛در اولويت باالتري قرار خواهند گرفت دارند را تر بزرگ بهبودهاي پتانسيل كه ييها طرح العماست،  تر بيش
 بهبودهـاي  ايجـاد  رايب. بود خواهدآن طرح  رايب دوباره مهندسي خدمات شرح تعريف مرحله به مربوط بزرگ، بهبودهاي

 تـاثير  بايـد  كـه  فاكتورهـايي  بود؛ خواهد ضروري و الزم دارند را بهبودها اين ايجاد توانايي كه فاكتورهايي به توجه بزرگ،
  . داشته باشند ازيفرد هر طرح سدس مستقيم در تدوين شرح خدمات منحصربه
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 : اي منطقهنام طرح و نام شركت آب 

 : كننده امتيازهاي درج شده در فرم تاييدنام و سمت  : نام و سمت تكميل كننده فرم

 جديد در محدوده طرح نيازهاي - 1- 3جدول 

 پاسخ وجود نيازهاي جديد در محدوده طرح رديف
 مبناي پاسخ ارائه شده

نظر  توضيحات
 كارشناسي

گزارش 
 مقدماتي

گزارش مصوب

           نياز جديدي در زمينه كشاورزي در محدوده طرح هست؟ 1

           *نياز جديدي در زمينه گردشگري در محدوده طرح هست؟ 2

           نياز جديدي در زمينه برقابي در محدوده طرح هست؟ 3

           *نياز جديدي در زمينه حمل و نقل در محدوده طرح هست؟ 4

           نياز جديدي در زمينه شرب در محدوده طرح هست؟ 5

           نياز جديدي در زمينه صنعت در محدوده طرح هست؟ 6

           ه كنترل سيالب در محدوده طرح هست؟نياز جديدي در زمين 7

           نياز جديدي در زمينه تغذيه مصنوعي در محدوده طرح هست؟ 8

           *نياز جديدي در زمينه محيط زيست در محدوده طرح هست؟ 9

           *نياز جديدي در زمينه آبزي پروري در محدوده طرح هست؟  10

          .آن تاميندر محدوده طرح و بيان ميزان قابليت  وجود ساير نيازها  11

 :گويي راهنماي پاسخ
 0 . نيازي تعريف نشده است/ نيازي نيست

 1 .است تاميندرصد آن قابل  20نيازي هست كه حدود 
 2 .است تاميندرصد آن قابل  40تا  20نيازي هست كه بين 
 3 .است تاميندرصد آن قابل  60تا  40نيازي هست كه بين 
 4 .است تاميندرصد آن قابل  80تا  60نيازي هست كه بين 
 5.است تاميندرصد آن قابل  100تا  80نيازي هست كه بين 

 .تدر اين موارد، يافتن روش مناسبي براي مربوط نمودن درصد تحقق، با ميزان استفاده از منابع آب، الزم اس*  
 . برداري از طرح درخواست خواهد شد الزم به يادآوري است مدارك و مستندات مربوط به هر پاسخ متعاقبا از معاونت بهره

 : برداري از طرح نام و امضاي مدير بهره
   

 . رائه خواهد شدبوده، مدارك و اطالعات مثبته در اين سازمان موجود و حسب درخواست ا تاييدمفاد فرم فوق مورد 

 : بردار نام و امضاي باالترين مقام اجرايي دستگاه بهره
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 : اي نام طرح و نام شركت آب منطقه

 : كننده امتيازهاي درج شده در فرم تاييدنام و سمت  : نام و سمت تكميل كننده فرم

 آخرين اهداف مصوب طرح تامينميزان  -2- 3جدول 

پاسخ داف اوليه طرحاه تامينرديف
 مبناي پاسخ ارائه شده

توضيحات  گزارش مصوب گزارش مقدماتينظر كارشناسي
           ؟شوند مي تامينآخرين اهداف مصوب در زمينه كشاورزي تا چه حد  1
           *؟شوند مي تامينآخرين اهداف مصوب در زمينه گردشگري تا چه حد   2
           ؟شوند مي تامينزمينه برقابي تا چه حد  آخرين اهداف مصوب در 3
           *؟شوند مي تامينآخرين اهداف مصوب در زمينه حمل و نقل تا چه حد  4
           ؟شوند مي تامينآخرين اهداف مصوب در زمينه شرب تا چه حد  5
           ؟شوند مي تامينآخرين اهداف مصوب در زمينه صنعت تا چه حد  6
           ؟شوند مي تامينآخرين اهداف مصوب در زمينه كنترل سيالب تا چه حد  7
           ؟شوند مي تامينآخرين اهداف مصوب در زمينه تغذيه مصنوعي تا چه حد  8
           *آخرين اهداف مصوب در زمينه محيط زيست در محدوده طرح هست؟ 9
           *؟ شود مي تامينپروري تا چه حد آخرين اهداف مصوب در زمينه آبزي  10
          ؟شود مي تامينآخرين اهداف مصوب در زمينه ساير نيازهاي طرح تا چه حد  11

 :گويي پاسخراهنماي 

 0 . هدفي در اين زمينه تعريف نشده است/  شود مي تامينتمام اهداف 

 1 .شود مي تاميندرصد از اهداف  80بيش از 
  2 .شود مي تاميندرصد از اهداف 80تا 60
 3 .شود مي تاميندرصد از اهداف  60تا 40
 4 .شود مي تاميندرصد از اهداف  40تا  20
 5 .شود مي تاميندرصد از اهداف  20از  تر كم
 .ن استفاده از منابع آب، الزم استمربوط نمودن درصد تحقق، با ميزا رايدر اين موارد، يافتن روش مناسبي ب* 

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

 : برداري از طرح نام و امضاي مدير بهره

  . ن سازمان موجود و حسب درخواست ارائه خواهد شدبوده، مدارك و اطالعات مثبته در اي تاييدمفاد فرم فوق مورد 

 : بردار نام و امضاي باالترين مقام اجرايي دستگاه بهره
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 : اي نام طرح و نام شركت آب منطقه

 : كننده امتيازهاي درج شده در فرم تاييدنام و سمت  : نام و سمت تكميل كننده فرم

 يي مطالعاتها كاستي -3-3جدول 

 بردار توضيحات بهره پاسخ ي مطالعاتيها كاستيرديف

     به هنگام بودن مطالعات رفتارنگاري و بهبود تجهيزات رفتارنگاري 1
     به هنگام بودن مطالعات هيدرولوژي  2
     به هنگام بودن مطالعات مديريت منابع آب 3
     به هنگام بودن مطالعات كشاورزي 4
     ي اقتصاديها بررسيبه هنگام بودن  5
     به هنگام بودن مطالعات اجتماعي 6
     ي مهندسي ارزشها بررسيوجود نتايج  7
     محيطي به هنگام بودن مطالعات زيست 8
     به هنگام بودن كنترل پايداري سد 9
     خيزي به هنگام بودن مطالعات لرزه  10
     ي رياضيها مدلرداري و يا ب ي بهرهها دستورالعملبه هنگام بودن   11
     به هنگام بودن هيدروگرافي مخزن 12
     به هنگام بودن مطالعات ميكروژئودزي   13
     به هنگام بودن مطالعات كيفي مخزن 14
     *به هنگام بودن مطالعات مربوط به مرمت، بازسازي و نگهداري از تجهيزات 15
     ي هيدرومكانيكي و برقيها سيستمطرح بهبود به هنگام بودن مطالعات تهيه  16
     بخشي عالجهاي  به هنگام بودن مطالعات طرح 17
     به هنگام بودن سايرمطالعات 18
 . شود ميهاي مربوط به بازرسي دوره تجهيزات، مشخص  ليست لزوم انجام اين مطالعات، با استناد به چك *

 :گويي راهنماي پاسخ
 0 .گذرد از يكسال از انجام آن مي تر كمدوره ساخت سازه سد، پس از اتمام 

 1 .گذرد پس از اتمام دوره ساخت سازه سد، بيش از يك سال از انجام آن مي
 2 .گذرد پس از اتمام دوره ساخت سازه سد، بيش از دو سال از انجام آن مي

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

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

 
 : برداري از طرح نام و امضاي مدير بهره

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

 : بردار نام و امضاي باالترين مقام اجرايي دستگاه بهره
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  :ايمنطقهنام طرح و نام شركت آب
 : كننده امتيازهاي درج شده در فرم تاييدنام و سمت : نام و سمت تكميل كننده فرم

 مشكالت جاري طرح-4-3جدول

سد و  -رفتارسنجي / نگهداري/ برداري مسايل و مشكالت بهرهرديف
 وابسته تاسيسات

پاسخ
توضيحات  مبناي پاسخ ارائه شده

 بردار بهره
نظر 

كارشناسي
گزارش  يگزارش مقدمات

 و بازديد ميداني مصوب

          بردار مشكل در سازمان بهره1
          برداري در شرايط عاديي بهرهها دستورالعملمشكل در  2
         ...)زلزله، سيل،(برداري در شرايط خاصي بهرهها دستورالعملمشكل در 3
          ي مخابراتي و ارتباطيها سيستممشكل در 4

          ي رفتارسنجي و ابزار دقيقها سيستممشكل در  5

          مشكل در سامانه تخليه كننده تحتاني 6

          مشكل در سامانه آبگيري 7

          مشكل در سامانه تخليه سيالب 8

          هاي نامتعارف در تاج   وجود نشست 9

          انتقال سرريز ام يا سازه كانالوجود ترك در ديواره، ج 10

          هاي نامتعارف در بدنه   وجود نشست 11

          دست سدهاي خاكي وجود نشت كدر در پايين 12

          دستمتمركز در پايين  زه ي همشاهد 13

          ي جانبي در تاجها حركت ي همشاهد14
          د اوليهكفايت اضافه ارتفاع آزا15
          وضعيت تجهيزات رفتارنگاري16
          مشاهدة حفره در كف مخزن17
          هاي دسترسي دهي راه سالمت و سرويس18
          وجود نخاله و لجن در مسير تندآب19
          وجود نشت از جداره تونل آبگير يا از ناحيه انسداد 20

          يا آسيب در حوضچه آرامش و استغراقترك21
          مشكل در مانور تجهيزات شيرخانه23
          )Surge Tank(مشكل در تجهيزات فشارشكن24
          دفع زباله در باالدست مخزن و مشكالت ايجاد شده ناشي از آن25
          از آنهاي دامپروري و مشكالت ايجاد شده ناشي فعاليت26
          محيطي و مشكالت ايجاد شده ناشي از آن مسايل زيست27
          تغيير مكان، رانش و زمين لغزش در مخزن28

          مشكالت كيفيت آب مخزن  29
          مشكل در آبگير نيروگاه و مجاري وابسته 30
          مشكل در تجهيزات نيروگاهي31
          وابستهتاسيساتمشكل در پست برق و  32

ها، شيرها،دريچه(نياز به سندبالست و مشكالت ناشي از رنگ آميزي 33
        ). ها و آشغالگيرها استاپالگ

        ها مشكل در پمپ34
        ها و شيرهاي نيرو محركه دريچهها سيستممشكل در 35
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 : اي منطقهشركت آبنام طرح و نام
 : كننده امتيازهاي درج شده در فرم تاييدنام و سمت  : نام و سمت تكميل كننده فرم

 مشكالت جاري طرح-4-3جدولادامه

سد و  -رفتارسنجي / نگهداري/ برداري مسايل و مشكالت بهرهرديف
 وابسته تاسيسات

پاسخ
توضيحات  مبناي پاسخ ارائه شده

 بردار بهره
ظر ن

كارشناسي
گزارش  گزارش مقدماتي

 و بازديد ميداني مصوب

         هاي آببند ستيكمشكل در ال36
         مشكل در تجهيزات هيدرومكانيكال و برقي37
         ...)سد، گالري، محوطه و(مشكل در سيستم روشنايي38
         ها مشكل در باطري 39
         گيري جريان آب دوات اندازهمشكل در ا40
         ...)سرريز، گالري و(مشكالت مربوط به بتن و ترميم بتن41
         علف چيني و تخليه اجسام شناور42
        دست مخزنمشكالت مربوط به عدم ساماندهي رودخانه در باالدست و پايين43
         هاي مختلف طرحدر موقعيتبنديمشكالت مربوط به گابيون44
         هاي سقفيمشكالت مربوط به جرثقيل45
         مشكالت مربوط به سيستم اطفاي حريق46
         هاي اداري در طرحمشكالت مربوط به ساختمان 47
         مشكالت ريپ رپ 48
          تكميل اجزاي طرح 49

 :)4-3(گويي به جدول شماره ي پاسخراهنما

 )بيانگر وجود مشكل جدي(5تا) بيانگر نبود مشكل) (صفر(0
هاي پيشنهادي بـه انتهـاي جـدول اضـافه و بـا همـان منطـق،عنوان رديفتوانند بهمي)4-3(مشكالت درج نشده در جدول شماره:تذكر

 . امتيازدهي شوند

 فوق به آنها اشاره نشده استبيان مشكالتي كه احيانا در جدول
49            
50            
51            
....            

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

 . بوده، مدارك و اطالعات مثبته در اين سازمان موجود و حسب درخواست ارائه خواهد شد تاييدم فوق مورد مفاد فر

 :بردارنام و امضاي باالترين مقام اجرايي دستگاه بهره
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  بندي اولويتند رايف انجام روال -5- 3

  : به شرح زير خالصه نمود توان ميرا  بندي اولويتند رايف
 سازماني، درون جلسات گردهمايي، همايش،برگزاري ( مرتبط هاي ارگان و ادارات به دوباره ندسيمه معرفي -1

در اين معرفي، مفاهيم ). و هر روش ديگر كه مفاهيم مهندسي دوباره به درستي منتقل گردد نگاري نامه
ور نمودن طرح به  هاي آزاد در جهت بهره ي سدسازي و نيز وجود پتانسيلها طرحور بودن  وري، بهره بهره

مهندسي «فراخوان عمومي با عنوان سراسري با  همايش توان ميدر صورت نياز . مخاطبين منتقل خواهد شد
نامه اين روش  مخاطبين با مفاهيم بنيادين و شيوهنمود تا  برگزار »هاي سدسازي وري در طرح دوباره و بهره

 . آشنا شوند

/ ور بودن سازماني، در خصوص بهره ي درونها بررسيانجام  راير ببردا هاي بهره از هريك از ارگان درخواست -2
 : د با تدوين گزارشي كوتاه ازتوان مياين كار . با در نظر گرفتن مفاهيم مهندسي دوباره نبودن طرح

 . كه منجر به احداث سد شد نيازهايي -2-1

 . موجود نيازهاي -2-1

 : زير را مدنظر قرار خواهد داد هايمحور بردار ، گروه بهرهها بررسيدر اين . انجام پذيرد

  طرح محدوده در جديد نيازهاي −
 طرح ي هيا منابع بال استفاده در محدود طرح اوليه اهداف تامين ميزان −

 طرح مطالعاتي يها كاستي −

 طرح جاري مشكالت و مسايل −

 - را به وزارت نيرو بردار درخواست انجام مهندسي دوباره وري مناسب، گروه بهره صورت مشاهده عدم بهره در -3
وري نيز بايد ارائه شده باشد؛ داليلي كه  در اين درخواست داليل عدم بهره. نمايد ستاد مرتبط، ارسال مي

اختالطي  )...بخشي، بازطراحي و  مثال عالج(منطبق با مفاهيم مهندسي دوباره باشد و با ساير مطالعات 
 . نداشته باشد

بردار  به گروه بهره) همين مجموعه 4تا  1 هاي مجموعه جدول(منتخب  ارائه شده در روش نامه پرسش ارسال -4
  . بررسي وضعيت طرح، توسط ستاد مرتبط در وزارت نيرو رايب

 پوشش منظور به مذكور نامه پرسش به بندهايي نمودن اضافه احيانا و بردار بهره  گروه توسط جداول تكميل -5
 است طرح آن به منحصر كه خاص، احتمالي مشكالت خصوص در. وري بهره در اثرگذار يها گزينه كليه دادن

هنگام تكميل  در. خواهد نمود نظر اظهار برداري بهرهگروه  ،شود مي تلقي مناسب وري بهره رايب مانعي و
 .، الزم است مرجع هرپاسخ، ذكر گرددنامه پرسشنمودن 

 . تكميل شده به ستاد مرتبط در وزارت نيرو نامه پرسش ارسال -6
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كه از (ي نيازمند مهندسي دوباره و اضافه نمودن اطالعات هر طرح ها طرحانك اطالعات ب تشكيل -7
اين بانك اطالعات در محل ستاد مرتبط در وزارت نيرو . در اين بانك اطالعات) آيد ميدست  ها به نامه پرسش

 . تشكيل خواهد شد

ي موجود در ها سياستدرنظر گرفتن برداران و نيز  به مراجع پاسخ بهره 1اوزان تخصيص و ها سياست تدوين -8
اين مرحله از كار با تشكيل جلسات . ي خاص در محل ستاد مرتبط در وزارت نيروها طرحخصوص 

 . سازماني در محل وزارت نيرو انجام پذير است درون

ه ي نيازمند مهندسي دوبارها طرح اطالعات بانك داشتن دردست با ها طرح ساير با مقايسه در طرح بندي رتبه -9
فاز گردآوري اطالعات، (. ي راهبردي كالنها سياست گرفتن درنظر نيز و ها طرح امتيازهاي محاسبهبا 

د با استفاده از يك نرم افزار در محيط وب، به سهولت و سرعت به توان مي بندي اولويتپردازش داده ها، و 
 ). انجام شود تر بيشمراتب 

ي جاري انجام ها سياستاند، انتخاب نهايي بر اساس  يي كه امتيازهاي مساوي اخذ نمودهها طرح درخصوص -10
حاصل جمع امتيازهاي  -باالتر ظاهري وري بهرهشاخص ( باالتر امتياز با يها طرح انتخاب در. خواهد شد

رح از شاخص مشكالت جاري ط توان مي) نامه پرسش 2و  1شماره  هاي كسب شده توسط هر طرح در جدول
 . استفاده نمود

  . هر طرح برداري بهرهي نيازمند مهندسي دوباره به اداره ها طرحرتبه  اعالم -11
يي كه اولويت باالتري كسب ها طرحايجاد تغييرات بزرگ و قابل توجه در طرح يا  رايب خدمات شرح تهيه -12

با  ، شود ميي آن محسوب ين مرحله مطالعات مهندسي دوباره و مرحله پايانتر مهماين مرحله، كه . اند نموده
و اعمال نظرات كارشناسي كارشناسان مرتبط با پروژه ) با حضور نمايندگاني از طرح(تشكيل جلسات متعدد 

نشده اوليه و  تاميناهداف  تاميننتيجه اين مرحله تهيه شرح خدماتي است كه در راستاي . انجام خواهد شد
ودهاي بزرگ، توجه به فاكتورهايي كه توانايي ايجاد اين ايجاد بهب رايب. باشد ميوري طرح  افزايش بهره

مستقيم در تدوين شرح خدمات  تاثير بايدبهبودها را دارند الزم و ضروري خواهد بود؛ فاكتورهايي كه 
شاخص مشكالت جاري ( نامه پرسش 4و  3شماره  هاي جدول. فرد هر طرح سدسازي داشته باشند منحصربه

 .مفيد خواهند بودكتورها استخراج اين فا رايب) طرح

                                                      
 

شود و با اعمال  داخلي، گزارش فني مصوب، تبيين مي/هاي نظر كارشناسي، گزارش مقدماتي ه يكي از صورتبراي امتيازدهي، مبناي امتيازهاي داده شده ب - 1
هـاي موجـود در خصـوص     سياست. يابد تري اختصاص مي تري داشته باشند، وزن بزرگ شود؛ به اطالعاتي كه مبناي مناسب دهي مي ضريبي، اين امتيازها وزن

 .ت راهبردي، در هرطرح اعمال خواهد شدهاي خاص با اعمال ضريب اهمي طرح
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شرح خدمات انجام كه است  تاكيدالزم به . هرطرح رايانجام شرح خدمات تصويب شده ب رايبارجاع كار  -13
 رايب ها طرح بندي اولويت نامه شيوه 2در پيوست شماره ( هر طرح منحصر به فرد است رايمهندسي دوباره ب

 ). ، به تفصيل ارائه شده استانجام مهندسي دوباره

  بندي جمع - 6- 3

  : رسد نظر مي گزارش، جلب توجه به موارد زير الزم به مفادتوجه به  با
 يهـا  سياسـت  اصـالح  يـا  جديـد  بـرداري  بهـره  يهـا  طـرح  ارائـه  لـزوم  دوباره، مهندسي در تعريف، به توجه با −

ي است كه در اين راستا، نيل به هدف يا اهداف جديد نيازمند صرف هزينه و انرژ. گردد مطرح مي ،برداري بهره
 . نمايد مي نزديك تر بيشوري  با بهره يطرح را به سمت طرح

. آيـد  وجـود  بـه  دوبـاره  مهندسي مفهوم از مشتركي درك است الزم دوباره، مهندسي انجام شناسي روش ارائه براي −
يـن  ا ي مجموعـه  گرفـت؛  قـرار  بررسـي  و مطالعـه  مـورد  دوباره، مهندسي از اي پيشينه و فني ادبيات منظور، بدين

كـه   شـود  مـي متعـددي يافـت    هاي نمونهمذكور، هاي  بخش در. ارائه شده است هاي اول و دوم بخش در ها بررسي
گـاه بـازنگري   . نگارندگان، مهندسي دوباره ناميده شده اسـت  ي هخدمات مهندسي ارائه شده به طرحي، بنابه سليق

فرضـيات عملكـردي مـورد انتظـار از طـرح،      مباني زمان طراحي، گاه رفع مشكالت موجود در طرح، و گاه اصـالح  
 بخشي عالجبعضا نيز ديده شده كه به خدمات مهندسي مشخصي مانند بازنگري، . مهندسي دوباره ناميده شده است

مانع از نگرش واحد بـه موضـوع    ساليق، در پراكندگييا مهندسي ارزش، مهندسي دوباره اطالق شده است كه اين 
  .ن مهندسي دوباره و ساير خدمات مهندسي بايد مورد توجه قرار گيردخواهد بود؛ لذا، اختالف ميا

 صـورت  يهـا  بررسـي . شـد  احسـاس  دوباره مهندسي از مانع و جامع تعريفي ارائه به نياز تر، دقيق بررسي رايب −
 تعريفـي جـامع و مـانع از    عنوان بهبه شرح زير  تعريف ارائه به منجر طرح، اين در شده انجام مطالعات و گرفته

  : شده است) تعريف مصوب(مهندسي دوباره 
و طراحي مبتني بر اين بازانديشي،  برداري بهرهي مهندسي ساخته شده و دردست ها طرحبازانديشي بنيادين «
وري طرح، با كنترل مجدد ايمنـي،   ي و بهرهرايخصوص از ديدگاه كا منظور دستيابي به بهبودهاي اساسي، به به

هـا، كيفيـت،    ي جديد يا تغييـر در اهـداف، هزينـه   ها سياستهايي مانند  در زمينه براساس معيارهاي به هنگام
دستاوردها به خصوص در ارتباط  رايپذيري اج خدمات، سرعت، ايمني و ريسك، و با توجه به مالحظات امكان

  .»اي با اجزاي سازه
 تـوان  مي مهندسي خدمات ساير از استفاده با يا است دوباره مهندسي انجام نيازمند طرح كه اين صيتشخ رايب −

با استفاده از اين روند نما، . شده است ارائه )1-3( شماره شكل در نمايي روند نمودار نمود، اعمال را اصالحاتي
ي انجـام  هـا  گـام ين تـر  مهـم ايـن مرحلـه از   . يي كه نياز به مهندسي دوباره دارند مشخص خواهند شـد ها طرح

ل اطالعات پايه و رفع مشكالت عملكردي از جملـه مـواردي اسـت كـه     تكمي. باشد مي ها طرحمهندسي دوباره 
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 توسـط  طرحي است ممكن طيرايش در. گيرد قرار مدنظر بايد دوبارهمهندسي  انجام روندقبل از ورود طرح به 
آن  رفـع  طـرح،  در جـدي  مشكالت وجود عليرغم كه شود معرفي دوباره مهندسي يها بررسي رايب آن متولي

ـ     ودر چنين حالتي . نباشد دوباره مهندسي موضوعمشكالت،   رايدرصورت در اولويت قـرار گـرفتن آن طـرح ب
ي مهندسـي  هـا  بررسـي به رفع آن نواقص، در حين يا پس از تغييـرات برگرفتـه از    بايدانجام مهندسي دوباره، 

  . دوباره در شرح خدمات كلي مطالعات، جدا توجه شود
 بايـد  نهايت در. گرفت قرار بررسي مورد بندي اولويت و انتخاب تلفمخ يها روش نوشتار، اينسوم از  بخش در −

 در كه ،و اعمال برخي اصالحات در آن بولين منطق درجمع آثار دهي ساده و روش  ي وزنها روشگفت تلفيق 
بهتـرين روش   عنـوان  بـه شـده اسـت    گـذاري  نام »اصالح شده مرجع ييگو پاسخجدول « روش رو پيش نوشتار

روش مـذكور كـه روش   . شـد  برگزيـده  دوباره، مهندسي انجام رايب سدسازي يها طرح بندي يتاولوانتخاب و 
و  كـاربردي رويكـردي   بـودن،  مختصـر كـه در عـين    اسـت  اي نامه پرسش رايدامنتخب نيز ناميده شده است، 

 برداري هرهبو موانع  مسايليي در خصوص ها پرسشآوري اطالعات غيرضروري،  دور از جمع بينانه دارد و به واقع
انجام مهندسـي دوبـاره    رايب ها طرح بندي اولويت ها آن به ييگو پاسخ بايي كه ها پرسشسازد؛  بهينه مطرح مي

 .شود ميميسر 

ي كه در سـتاد  هاي ، با در دست داشتن جدولها طرحو حاكميتي در انتخاب  راهبردي كالن نظرات اعمال رايب −
مربوط به هريك از معيارهـاي مبنـاي انتخـاب،     وزن، شود ميدوين مرتبط به مهندسي دوباره در وزارت نيرو ت

فرض، وزن تمام موارد با هم يكسـان و برابـر بـا واحـد      در روش منتخب، در حالت پيش. قابل تغيير خواهد بود
  .با يكديگر متفاوت باشد) مبناي پاسخ ارائه شده(آوري آن اطالعات  است؛ مگر زماني كه مبناي جمع

اسـت،   تـر  بـيش  تامينو اهداف قابل  تر بيشنشده  تاميناهداف  رايبه طرحي كه دا تر بيشاز امتي تخصيص با −
 بـا  پتانسـيل  ايـن . گيرند مي قرار باالتري هاي اولويت در ،يي كه پتانسيل بهبودهاي بزرگ را دارندها طرحعمال 

 .خواهد شد تعيين) تعيين اولويت طرح رايب(ظاهري  وري بهره شاخص

، بايد گفت ايجاد بهبودهاي برداري بهرهي ساخته شده و در دست ها طرحبه بهبودهاي بزرگ در دستيابي  رايب −
ايجـاد   رايبنيز اشاره شد كه  تر پيش. بزرگ، مربوط به مرحله تعريف شرح خدمات مهندسي دوباره خواهد بود

و ايـن   اسـت و ضـروري   بهبودهاي بزرگ، توجه به فاكتورهايي كه توانـايي ايجـاد ايـن بهبودهـا را دارنـد الزم     
فاكتورهايي . سدسازي داشته باشندهر طرح  فرد منحصربه خدمات شرح تدوين در مستقيم تاثير بايد فاكتورها

و نيز استفاده از  »طرح جاري مشكالت سطح تعيين«كه توانايي ايجاد بهبودهاي بزرگ را دارند توسط شاخص 
 .شوند مي شخصنوشتار، مهمين  )4-3(و  )3-3(شماره  هاي هاي ارائه شده در جدول پاسخ

اين . فرد است هرطرح منحصر به رايانجام مهندسي دوباره ب رايتدوين شده ب خدمات شرحدر نظر داشت  بايد −
سدسازي  پروژه هر رايب ها، پروژه خاص طرايش نيز و مناسب وري بهره عدم دليل گرفتن درنظر باشرح خدمات 

  .شود ميتعيين 
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جـاري  وري و مشـكالت   هاي اطالعـات بهـره   دستورالعمل تكميل فرم«به ترتيب  2و  1 هاي شماره پيوستدر  −
و  5، 4، 3 هاي پيوست. ارائه شده است» انجام مهندسي دوباره رايب ها طرح بندي اولويت نامه شيوه«و  »ها طرح

چنـد شاخصـه،    گيـري  تصـميم ي هـا  روش كليـات  ،گيـري  تصـميم  مختلـف  يها روش شناخت بهترتيب  به 6
ـ  بنـدي  اولويت رايب ها طرح اطالعات گردآوري فهرستگانو  تصميم متغيرهاي بندي بازه يها وشر انجـام   رايب

يي ها روشمربوط به ) 6و  5هاي  مجموعه پيوست(ها  برخي از اين پيوست. شده است پرداخته دوباره مهندسي
م يـا غيرمسـتقيم در ايـن    به واژگان تخصصـي كـه مسـتقي    7در پيوست شماره  .باشد ميغير از روش منتخب 

 . استفاده شده، پرداخته شده است ها آننشريه از 
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  عدم نياز به مهندسي دوباره /به لحاظ نياز ها طرح شناخت نماي روند -1 -3 شكل

معرفي مهندسي دوباره به ادارات، 
هاي مرتبط با موضوع ها و شركت ارگان

ها حاي هريك از طر آوري اطالعات شناسنامه جمع
براي انجام مهندسي دوباره و تكميل بانك 

هاي سدسازي و برقابي اطالعات يكپارچه از طرح

:هايبندي به كالسها و طبقه شناسايي اوليه طرح
  ملي -
  محلي -
 يا منطقه -

ها داراي مشكالتي آيا طرح
برداري مطلوب وهستند كه مانع از بهره

 بيني شده شود؟ پيش

 هاي جديدآيا استفاده
از سد مطرح است؟

خير

بله

هايي كه دارايشناسايي و استخراج طرح
 برداري هستنداي و يا بهره مشكالت سازه

خير

اقدامي نياز نيست

پايان
بله

 مطالعات با توجه به اهداف جديد
انجام شده است؟

سازيهنگامبه

بله

 سازي، طرحهنگاممطالعات و به
قادر به تامين نيازهاي
با توجه به نتيجه

جديد هست؟

بله

 و تامين نيازهاي جديد مشكالت 
برداريا بهرهاي يسازه

برداريبراي بهره

وجود دارد؟

 به منابع ها با توجه نيازها و تعديل آنخير
 موجود وجود دارد؟

روزرساني آيا امكان به

خير
 بله

روزرساني نيازها و تعديل  به
ها با توجه به منابع موجود آن

پاياناقدامي نياز نيستخير

خير

هنگامانجام مطالعات به
با توجه به اهداف جديد

بله

 :هاي زيربندي مشكالت به گروه طبقه
  سازه بدنه سد -
  پي -
  )گاه تكيه(جناحين  -
  هاي مشرف به مخزن شيرواني -
  كيفيت آب مخزن -
آب و مجراي  هاي مرتبط اعم از تند سرريز و سامانه -

  انتقال
ها، آبگيرها، شيرخانه و كليه تجهيزات  كننده تخليه -

  وابسته
  تجهيزات برقابي و توربين، ژنراتور و تجهيزات وابسته -
  پنستاك و آبگير نيروگاه -
  شناسي كف مخزن زمين -
  آورد رسوب -
كه طرح قادر به  طوري به(ها  تغييرات و نيازها و حقابه -

  .)گويي در مقابل نيازها نباشد پاسخ
  وجود آمدن نيازهاي جديد به -
  هاي غيرطبيعي تغيير شكل -
افزايش غيرطبيعي نشت و مشاهده نشت متمركز و كدر -
هاي  نظير حوضچه(هاي استهالك انرژي  آسيب در سازه -

  )راق و آرامشغاست

 اصالحي نظير تزريق، تعمير، تعويض
آيا انجام اقدامات

 تواند مشكل را برطرف نمايد تا به مي...و
 ا تامين نيازهاييبرداري مطلوببهره

جديد رسيد؟

انجام مهندسي دوباره

شروع پروسه مهندسي دوباره

رفع مشكالت و انجام اقدامات 
خشي و بازسازيب اصالحي، عالج

پايان

برداري مطلوب و يا مانع از بهره
آيا مشكالت موجود

تامين نيازهاي جديد
 شود؟ مي

بله

خير

ع مشكالت با امكانات پيمانكاري و يا برگزاريرف
 مناقصات مربوطه با توجه به تخصيص بودجه

پايان



 

 1پيوست 4

هاي اطالعات  دستورالعمل تكميل فرم
  ها وري و مشكالت جاري طرح بهره
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 ها وري و مشكالت جاري طرح هاي اطالعات بهره تورالعمل تكميل فرمدس -1پيوست 

  آشنايي با مهندسي دوباره -1-1.پ

  تعريف مصوب مهندسي دوباره

  

  ها بررسيمتمايز نمودن مهندسي دوباره از ساير 
  

مهندسي دوباره
چه هست، چه نيست

مهندسي دوباره
چه نيست؟

مهندسي دوباره
چه هست؟

عالج بخشي نيست •
بازنگري نيست •
تكميل اطالعات نيست •
مهندسي ارزش نيست •
طراحي نيست •

در پي تغييرات بزرگ است •
پاسخگوي نيازهاي جديد است •
به امكان پذيري توجه ميكند •
هيچ عاملي محدودش نميكند •
هزينه بر است •

  

برداري و طراحي دست بهرههاي مهندسي ساخته شده و دربازانديشي بنيادين طرح«
خصوص از ديدگاه  منظور دستيابي به بهبودهاي اساسي، به مبتني بر اين بازانديشي، به

وري طرح، با كنترل مجدد ايمني، براساس معيارهاي به هنگام در  كارآيي و بهره
ها، كيفيت، خدمات،  هاي جديد يا تغيير در اهداف، هزينه هايي مانند سياست زمينه
پذيري اجراي دستاوردها به خصوص  يمني و ريسك، و با توجه به مالحظات امكانسرعت، ا

 .»اي در ارتباط با اجزاي سازه
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  وري و وجود پتانسيل ارتقاي آن روند نماي ارزيابي بهره -2-1.پ

  و وجود پتانسيل ارتقاي آن وري يابي بهرهارز

  

  !توجه

  

تكميـل جـدول   (هـا   طرحوري و مشكالت جاري  هاي اطالعات بهره دستورالعمل تكميل فرم -3-1.پ
  ))1-1.پ(شماره 

 )طرح محدوده در جديد نيازهاي( )1-1.پ(شماره  دستورالعمل تكميل جدول -1-3-1.پ

جدول مذكور در ادامـه آورده  (شرح زير ضروري است  ، توجه به مواردي به)1-1.پ(ل نمودن جدول شماره براي تكمي
  ). شده است
مثال وسـعت  (ي اخير نياز جديدي در زمينه كشاورزي در محدوده طرح ايجاد شده باشد ها سالفرض كنيد در  −

ي تمام يا بخشي از نيـاز  گو پاسخد توان يمصورت منطقي، منابع آب موجود  ؛ به)شده باشد تر بيشاراضي توسعه 
از نيازهـاي   يـك  هـيچ يي به گو پاسختوان   هاي موجود، با توجه به محدوديت كه اينايجاد شده جديد باشد و يا 

ـ   . جديد را نداشته باشـد  ، متصـدي  )1-1.پ(تكميـل رديـف نخسـت از جـدول شـماره       رايدر ايـن صـورت ب

 عمالاست، تر مين بيشاتر و اهداف قابل تبيشيهمنابع بال استفاددارايطرحي كه
براي انجام مهندسي دوباره،  ، لذادارد را تر بزرگ بهبودهاي تانسيلي است كه پطرح

 .در اولويت باالتري قرار خواهد گرفت
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ـ  طرح، با بررسي منابع موج) بردار بهره( نيـاز ايجـاد شـده     تـامين  رايود و درنظر گرفتن حجم آب مورد نيـاز ب
 20نشان دهد كـه تنهـا حـدود     ها بررسيحال اگر . كند باشد را بيان مي تامينجديد، درصدي از نياز كه قابل 

يي كه در ذيـل هـر جـدول ارائـه شـده      گو پاسخباشد، با توجه به راهنماي  تاميندرصد از نيازهاي جديد قابل 
خواهد گرفت؛ اگر منابع موجود  1امتياز ) ستون پاسخ از رديف نظير نياز كشاورزي(اين رديف از جدول  است،
ستون پاسخ در نظر گرفته خواهد شد  رايب 2درصد از نياز جديد ايجاد شده باشد، امتياز  40تا  20ي گو پاسخ

درصد  80تا  60كننده  تامين، منابع 3 باشد امتياز تاميندرصد از نيازها قابل  60تا  40صورت اگر  و به همين
باشـند،   تـامين درصد نيازهاي جديد در زمينه كشاورزي قابل  80و در صورتيكه بيش از  4نيازها باشند امتياز 

 . اين رديف درنظر گرفته خواهد شد رايب 5امتياز 

نمايـد؛ اگـر    شناسـايي مـي   را تـامين چه روشي درصد نيازهاي قابل  بردار، به  نكته قابل توجه اين است كه بهره −
سـتون  بـردار باشـد،    تنها بر اساس اطالعات شخصي و دانش كارشناسي شخص بهره تامينشناسايي نياز قابل 

مسـتند بـه   اگر ايـن شناسـايي   . خواهد خورد) x(در رديف مربوطه عالمت ضربدر » نظر كارشناسي«مربوط به 
خواهد خورد و ) x(عالمت ضربدر  ،»گزارش مقدماتي«باشد، ستون مربوط به ) سازماني  درون( 1گزارش داخلي

ي ذيربط در ستاد وزارت نيرو تصويب شده  شناسايي، مستند به گزارشي مصوب باشد و در كميته كه درصورتي
صورت الكترونيكي و  ها به فرم كه درصورتي(قرار خواهد گرفت  »گزارش مصوب«باشد، عالمت ضربدر در ستون 

؛ به عبـارت ديگـر   شود مياستفاده  1، به جاي عالمت ضربدر از عدد شوند ميتكميل  Excelافزار  در محيط نرم
نيازهـاي جديـد    تـامين رو، شناسـايي درصـد    در مثـال پـيش  ). تايپ خواهـد شـد   1در سلول مورد نظر، عدد 

جدول هاي  ها و ستون روال مذكور در تمام رديف. باشد مي) گزارش مقدماتي(كشاورزي، بر پايه گزارش داخلي 
صـورت مصـور، بـه شـكل      در خصوص تكميل نمودن اين جدول بـه . درنظر گرفته خواهد شد )1-1.پ(شماره 
 . مراجعه شود )1-1.پ(شماره 

  
  
  
  
 

                                                      
 

مـثال  (اي توسط مرجـع خـارجي    برداري و توسط كارشناسان مربوطه تهيه شده باشد و مصوبه منظور از گزارش داخلي، گزارشي است كه توسط اداره بهره - 1
مثال ستاد مـرتبط در وزارت  (بردار  باالتر از گروه بهره مقصود از گزارش مصوب نيز گزارشي است كه توسط مرجعي. نداشته باشد) ستاد مرتبط در وزارت نيرو

  .مورد بررسي قرار گرفته و تصويب شده است) نيرو
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 : اي نام طرح و نام شركت آب منطقه

 : كننده امتيازهاي درج شده در فرم تاييدنام و سمت  : نام و سمت تكميل كننده فرم

 ديد در محدوده طرحنيازهاي ج -1- 1.جدول پ

پاسخ وجود نيازهاي جديد در محدوده طرحرديف
ضريب اهميت مبناي پاسخ ارائه شده

توضيحات**راهبردي نظر 
كارشناسي

گزارش 
 مقدماتي

گزارش 
 مصوب

             نياز جديدي در زمينه كشاورزي در محدوده طرح هست؟ 1
             *ه طرح هست؟نياز جديدي در زمينه گردشگري در محدود 2
             نياز جديدي در زمينه برقابي در محدوده طرح هست؟ 3
             *نياز جديدي در زمينه حمل و نقل در محدوده طرح هست؟ 4
             نياز جديدي در زمينه شرب در محدوده طرح هست؟ 5
             نياز جديدي در زمينه صنعت در محدوده طرح هست؟ 6
             نياز جديدي در زمينه كنترل سيالب در محدوده طرح هست؟ 7
             نياز جديدي در زمينه تغذيه مصنوعي در محدوده طرح هست؟ 8
             *نياز جديدي در زمينه محيط زيست در محدوده طرح هست؟ 9
             *ح هست؟نياز جديدي در زمينه آبزي پروري در محدوده طر 10
            .وجود ساير نيازها در محدوده طرح و بيان ميزان قابليت تامين آن 11

 :گويي راهنماي پاسخ
 0 . نيازي تعريف نشده است/ نيازي نيست

 1 .درصد آن قابل تامين است 20نيازي هست كه حدود 
 2 .آن قابل تامين استدرصد  40تا  20نيازي هست كه بين 
 3 .درصد آن قابل تامين است 60تا  40نيازي هست كه بين 
 4 .درصد آن قابل تامين است 80تا  60نيازي هست كه بين 
 5.درصد آن قابل تامين است 100تا  80نيازي هست كه بين 

 .درصد تحقق، با ميزان استفاده از منابع آب، الزم است در اين موارد، يافتن روش مناسبي براي مربوط نمودن*  

 
هاي مهندسي دوباره، ضريب اهميت راهبردي بـراي هريـك هاي كالن ملي در بررسي به منظور فراهم آوردن امكان اعمال سياست** 

 .  از نيازها، توسط وزارت نيرو تعيين خواهد شد
 . ي از طرح درخواست خواهد شدبردار بهرهاز معاونت  ه هر پاسخ متعاقباستندات مربوط بالزم به يادآوري است مدارك و م

 : ي از طرحبردار بهرهنام و امضاي مدير  
    

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

 : بردار بهرهين مقام اجرايي دستگاه نام و امضاي باالتر 
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  )1- 1.پ(گويي به جدول شماره  روال پاسخ -1-1.شكل پ

  

 20حدود هاي صورت گرفته  و با توجه به بررسي وجود داردبله 
گزارش ها مستند به  اين بررسي. مين استاآن قابل ت درصد
گزارش مقدماتي كه توسط كارشناسان گروه (سازماني  درون

 .باشد مي) شده استبرداري از طرح تهيه  بهره

بردار، با اعمال  هاي بهره هاي مهندسي دوباره از گروهآوري فرمدر نهايت با جمع
سط وزارت تو(هاي كالن ملي براي انتخاب طرح براي انجام مهندسي دوباره  سياست
 .محاسبه خواهد شد »وجود نيازهاي جديد«، امتياز طرح در خصوص )نيرو

 آيا نياز جدي در زمينه كشاورزي در محدوده طرح وجود دارد؟:مثال

 وجود نيازهاي جديد در محدوده طرح

1 

 پاسخ

 گزارش مصوب نظر كارشناسي        گزارش مقدماتي      

 مبناي پاسخ ارائه شده

X
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 )آخرين اهداف مصوب طرح تامين ميزان( )2-1.پ( شماره دستورالعمل تكميل جدول -2-3-1.پ

جدول مذكور در ادامـه آورده  (شرح زير ضروري است  توجه به مواردي به ،)2-1.پ(براي تكميل نمودن جدول شماره 
  ). شده است
صـورت بخشـي از نيازهـا كـه      نشود، در اين تامينآخرين اهداف مصوب طرح فرض كنيد در طرحي، بخشي از  −

آخـرين اهـداف   درصـد از   90مثـال اگـر    عنوان به. بندي طرح قرار خواهد گرفت شده است مبناي طبقه تامين
، كارشناس تنظيم كننـده  )نشود تاميندرصد از اهداف اوليه  10(شود  تامين كشاورزي زمينه درمصوب طرح 

يي ارائه شده، ذيل سـتون  گو پاسخدر رديف نخست از اين جدول، با توجه به راهنماي  )2-1.پ(جدول شماره 
شـود،   تـامين ف مصـوب طـرح   آخرين اهـدا  از درصد 80تا  60اگر . را مرقوم خواهد نمود) يك( 1پاسخ، عدد 

، 3شود، امتياز  تاميندرصد از اهداف اوليه  60تا  40صورت اگر  خواهد شد و به همين 2امتياز رديف نخست، 
 تامين اين اهدافدرصد  20از  تر كم، و 4شده باشد، امتياز  تامينآخرين اهداف مصوب طرح درصد  40تا  20

اهـداف  اين فرم بايد توجه داشت كه اگـر در طرحـي، تمـامي     در تكميل. خواهد شد 5شده باشد امتياز طرح 
 . شده باشد، امتياز طرح از نظر اين شاخص، صفر خواهد بود تامينمصوب اخير طرح 

اهداف اوليه را شناسـايي   تامين، روشي كه كارشناس تنظيم كننده فرم، درصد )1-1.پ(همانند جدول شماره  −
اين شناسايي تنها بر اسـاس اطالعـات شخصـي و دانـش كارشناسـي       اگر. و تعيين نموده است، بايد ذكر شود

. خواهد خـورد ) x(در رديف مربوطه عالمت ضربدر  »نظر كارشناسي«بردار باشد، ستون مربوط به  شخص بهره
، »گـزارش مقـدماتي  «باشـد، سـتون مربـوط بـه     ) سازماني  درون( 1اگر اين شناسايي مستند به گزارش داخلي

ي ذيربط  در كميتهباشد و كه شناسايي، مستند به گزارشي مصوب  واهد خورد و درصورتيخ) x(عالمت ضربدر 
در مثال . قرار خواهد گرفت» گزارش مصوب«در ستاد وزارت نيرو تصويب شده باشد، عالمت ضربدر در ستون 

 كـه  صـورتي در. باشـد  مي) گزارش مقدماتي(اهداف اوليه بر پايه گزارش داخلي  تامينرو، شناسايي درصد  پيش
 1، بـه جـاي عالمـت ضـربدر از عـدد      شوند ميتكميل  Excelافزار  صورت الكترونيكي و در محيط نرم ها به فرم

. را تايپ خواهد نمود 1؛ به عبارت ديگر كارشناس تنظيم كننده فرم، در سلول مورد نظر، عدد شود مياستفاده 
در خصوص تكميل . درنظر گرفته خواهد شد )2-1.پ(هاي جدول شماره  ها و ستون روال مذكور در تمام رديف

 . مراجعه شود )2-1.پ(صورت مصور، به شكل شماره  نمودن اين جدول به

 
                                                      

 
مـثال  (اي توسط مرجـع خـارجي    برداري و توسط كارشناسان مربوطه تهيه شده باشد و مصوبه منظور از گزارش داخلي، گزارشي است كه توسط اداره بهره - 1

مثال ستاد مـرتبط در وزارت  (بردار  مقصود از گزارش مصوب نيز گزارشي است كه توسط مرجعي باالتر از گروه بهره. نداشته باشد )ستاد مرتبط در وزارت نيرو
  . مورد بررسي قرار گرفته و تصويب شده است) نيرو
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 : اي نام طرح و نام شركت آب منطقه
 : نام و سمت تاييد كننده امتيازهاي درج شده در فرم : نام و سمت تكميل كننده فرم

 طرح ميزان تامين آخرين اهداف مصوب -2- 1.پجدول 

پاسخ تامين اهداف اوليه طرحرديف
ضريب  مبناي پاسخ ارائه شده

اهميت 
**راهبردي

توضيحات نظر 
كارشناسي

گزارش 
مقدماتي

گزارش 
 مصوب

             شوند؟آخرين اهداف مصوب در زمينه كشاورزي تا چه حد تامين مي 1
             *شوند؟ميآخرين اهداف مصوب در زمينه گردشگري تا چه حد تامين 2
             شوند؟آخرين اهداف مصوب در زمينه برقابي تا چه حد تامين مي 3
             *شوند؟آخرين اهداف مصوب در زمينه حمل و نقل تا چه حد تامين مي 4
             شوند؟آخرين اهداف مصوب در زمينه شرب تا چه حد تامين مي 5
             شوند؟صوب در زمينه صنعت تا چه حد تامين ميآخرين اهداف م 6
             شوند؟آخرين اهداف مصوب در زمينه كنترل سيالب تا چه حد تامين مي 7
             شوند؟آخرين اهداف مصوب در زمينه تغذيه مصنوعي تا چه حد تامين مي 8
             *ه طرح هست؟آخرين اهداف مصوب در زمينه محيط زيست در محدود 9
             *شود؟آخرين اهداف مصوب در زمينه آبزي پروري تا چه حد تامين مي 10
            شود؟آخرين اهداف مصوب در زمينه ساير نيازهاي طرح تا چه حد تامين مي 11

 :گويي راهنماي پاسخ
  0 . تعريف نشده است هدفي در اين زمينه/ شود  تمام اهداف تامين مي

 1 .شود درصد از اهداف تامين مي 80بيش از 
  2 .شود درصد از اهداف تامين مي80تا 60
  3 .شود درصد از اهداف تامين مي 60تا 40
  4 .شود درصد از اهداف تامين مي 40تا  20
  5 .شود درصد از اهداف تامين مي 20تر از  كم
 .در اين موارد، يافتن روش مناسبي براي مربوط نمودن درصد تحقق، با ميزان استفاده از منابع آب، الزم است* 

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

 : طرح برداري از نام و امضاي مدير بهره

 . مفاد فرم فوق مورد تاييد بوده، مدارك و اطالعات مثبته در اين سازمان موجود و حسب درخواست ارائه خواهد شد

 : بردار نام و امضاي باالترين مقام اجرايي دستگاه بهره
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  )2- 1.پ(ه يي به جدول شمارگو پاسخروال  - 2-1.پشكل 

  

از اهداف اوليه  درصد 90حدود هاي صورت گرفته  با توجه به بررسي
ها و نيز اعداد ارائه شده  اين بررسي. شود در زمينه كشاورزي تامين مي

گزارش مقدماتي كه توسط (سازماني  گزارش درونمستند به 
 .باشد مي) برداري از طرح تهيه شده است كارشناسان گروه بهره

بردار، با اعمال  هاي بهرههاي مهندسي دوباره از گروهآوري فرمر نهايت با جمعد
توسط وزارت (هاي كالن ملي براي انتخاب طرح براي انجام مهندسي دوباره  سياست

 .محاسبه خواهد شد »مين اهداف اوليهات«، امتياز طرح در خصوص )نيرو

 شوند؟ مي تامينحدچهتاكشاورزيزمينهدرطرحاوليهاهداف:مثال

 طرحاوليهاهدافتامين

1 

 پاسخ

 نظر كارشناسي        گزارش مقدماتي        گزارش مصوب

 مبناي پاسخ ارائه شده

X
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 )مطالعاتي يها كاستي( )3-1.پ( شماره دستورالعمل تكميل جدول -3-3-1.پ

جدول مذكور در ادامـه آورده  (شرح زير ضروري است  ، توجه به مواردي به)3-1.پ(تكميل نمودن جدول شماره  رايب
  ). شده است
 شده باشـد و  انجام نامنظم نوبت دچن، پس از اتمام دوره ساخت، رفتارنگاري مطالعات  اي، فرض كنيد در پروژه −

بـه روز  آب آن طـرح،   لعات هيدرولوژي و نيـز مطالعـات منـابع   پس از اتمام ساخت و سه سال پس از آن، مطا
 5و  5، 3هاي يكم، دوم و سوم به ترتيب مقـادير   در اين صورت در ستون پاسخ نظير رديف. رساني نشده باشد
از يكسال از انجام يكي از مطالعات ذكـر   تر كمم ساخت سازه سد، پس از اتما حال فرض كنيد. درج خواهد شد

گذشته باشد، در اين صورت در ستون پاسخ از رديف نظيـر، عـدد صـفر وارد      ،)3-1.پ(شده در جدول شماره 
، گـذرد  مياز دو سال  تر كماي بيش از يك سال و  از مطالعهپس از پايان ساخت، به همين صورت اگر . شود مي

طريق مشابه، به ترتيب اگر بيش از دوسال از انجام مطالعات گذشته   ظير سلول مربوطه خواهد شد؛ به، ن1عدد 
 شـده  انجـام  كارشناسـي  قضـاوت  صورت به موردي و ناقص صورت بهاست،  شده انجام نامنظم نوبت باشد، چند

ر ستون پاسخ به ترتيب ارقام نشده باشد، د انجامپس از اتمام بازه زماني احداث،  سال سه باشد و در نهايت در
 . مرقوم خواهد شد 5تا  2

، اگـر توضـيحات تكميلـي وجـود داشـته باشـد، در سـتون        )3-1.پ(هاي جدول شـماره   هريك از رديف رايب −
هاي اضـافي   ت اضافه، از برگهادر صورت نياز به توضيح(توضيحات و نظير هر يك از مطالعات، درج خواهد شد 

 .)شوندتايپ در اكسل ستون مربوطه اين توضيحات در   در نسخه الكترونيكي،. شوند ها ضميمه استفاده و برگه
. هر توضيح نيز ارائه شـود مرجع و دليل و  توضيحات كامال مختصر و معطوف به موضوع باشنددرصورت امكان 

 .مراجعه شود )3-1.پ(صورت مصور، به شكل شماره  در خصوص تكميل نمودن اين جدول به
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 : اي و نام شركت آب منطقهنام طرح 

: نام و سمت تاييد كننده امتيازهاي درج شده در فرم : نام و سمت تكميل كننده فرم

 هاي مطالعاتي كاستي - 3- 1.جدول پ

 بردار توضيحات بهره پاسخ هاي مطالعاتي كاستي رديف

     به هنگام بودن مطالعات رفتارنگاري و بهبود تجهيزات رفتارنگاري 1
     هنگام بودن مطالعات هيدرولوژي به 2
     به هنگام بودن مطالعات مديريت منابع آب 3
     به هنگام بودن مطالعات كشاورزي 4
     ي اقتصاديها بررسيبه هنگام بودن  5
     به هنگام بودن مطالعات اجتماعي 6
     ي مهندسي ارزشها بررسيوجود نتايج  7
     زيست محيطي به هنگام بودن مطالعات 8
     به هنگام بودن كنترل پايداري سد 9
     خيزي به هنگام بودن مطالعات لرزه 10
     ي رياضيها مدلبرداري و يا  ي بهرهها دستورالعملبه هنگام بودن  11
     به هنگام بودن هيدروگرافي مخزن 12
     به هنگام بودن مطالعات ميكروژئودزي 13
     ودن مطالعات كيفي مخزنبه هنگام ب 14
     *به هنگام بودن مطالعات مربوط به مرمت، بازسازي و نگهداري از تجهيزات 15
     ي هيدرومكانيكي و برقيها سيستمبه هنگام بودن مطالعات تهيه طرح بهبود  16
     بخشي عالجي ها طرحبه هنگام بودن مطالعات  17
     مطالعات به هنگام بودن ساير 18

 . لزوم انجام اين مطالعات، با استناد به چك ليست هاي مربوط به بازرسي دوره تجهيزات، مشخص مي شود* 
 :گويي راهنماي پاسخ

 0 .تر از يكسال از انجام آن ميگذرد پس از اتمام دوره ساخت سازه سد، كم
 1 .گذرد پس از اتمام دوره ساخت سازه سد، بيش از يك سال از انجام آن مي
 2 .گذرد پس از اتمام دوره ساخت سازه سد، بيش از دو سال از انجام آن مي

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

 5 .وره ساخت سازه سد، انجام نشده استپس از گذشت سه سال از اتمام د
 . برداري از طرح درخواست خواهد شد الزم به يادآوري است مدارك و مستندات مربوط به هر پاسخ متعاقباً از معاونت بهره

  
 : برداري از طرح نام و امضاي مدير بهره

 . ن موجود و حسب درخواست ارائه خواهد شدمفاد فرم فوق مورد تاييد بوده، مدارك و اطالعات مثبته در اين سازما

 : بردار نام و امضاي باالترين مقام اجرايي دستگاه بهره
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  )3- 1.پ(گويي به جدول شماره  پاسخروال  - 3-1.پشكل 

 )طرح جاري مشكالت( )4-1.پ( شماره دستورالعمل تكميل جدول -4-3-5.پ

جدول مذكور در ادامـه آورده  (شرح زير ضروري است  ، توجه به مواردي به)4-1.پ(جدول شماره تكميل نمودن  رايب
  ). شده است
اي كه بـا درنظـر گـرفتن     دقيق طرحي مشكلي وجود دارد به گونه ابزار و رفتارسنجي هاي فرض كنيد در سيستم −

هاي خـود   اين صورت متصدي با ارزيابيدرصد از ادوات مذكور وجود دارد؛ در  60برداري از  تمهيداتي امكان بهره
، )بيانگر وجود مشكل جدي( 5تا ) بيانگر نبود مشكل(دهد كه مشكل موجود جدي نيست و از صفر  تشخيص مي

اگر اين شناسايي و توصيف عددي، تنها بر اساس اطالعـات شخصـي و   . گزيند را براي توصيف مشكل برمي 3رقم 
) x(در رديف مربوطه عالمت ضـربدر  » نظر كارشناسي«ستون مربوط به  بردار باشد، دانش كارشناسي شخص بهره

مطالعات رفتارنگاري، پس از اتمام دوره ساخت سد، چند نوبت نامنظم 
 .انجام شده است

 يهنگام بودن مطالعات رفتارنگاربه:مثال

 هاي مطالعاتيكاستي

3 

 پاسخ
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سـازماني، وجـود گزارشـي مختصـر در شـرح        درون( 1اگر اين شناسايي مستند به گـزارش داخلـي  . خواهد خورد
كـه   خواهـد خـورد و درصـورتي   ) x(، عالمـت ضـربدر   »گزارش مقـدماتي «باشد، ستون مربوط به ) مشكل موجود

ي ذيربط در ستاد وزارت نيرو تصويب شده باشـد، عالمـت    به گزارشي مصوب باشد و در كميتهشناسايي، مستند 
رو، شناسايي درصد تـامين اهـداف اوليـه بـر      در مثال پيش. قرار خواهد گرفت» گزارش مصوب«ضربدر در ستون 

صـورت   هـا بـه   ه فـرم ك درصورتي. (بردار بوده است، لذا ستون مربوطه ضربدر خواهد خورد پايه نظر كارشناس بهره
شـود؛ بـه    اسـتفاده مـي   1شوند، به جاي عالمت ضربدر از عدد  تكميل مي Excelافزار  الكترونيكي و در محيط نرم

به عنوان مثالي ديگر فرض كنيد مشـكلي در سـازمان   ). تايپ خواهد شد 1عبارت ديگر در سلول مورد نظر، عدد 
، بـراي  ...)افزاري، تعداد نيروي متخصـص و   سخت افزاري، نرم(وجود اي كه امكانات م گونه بردار وجود دارد به بهره

در ايـن صـورت كارشـناس تنظـيم     . تامين نيازها كفايت ندارد و اين سازمان قادر به انجام وظايف محولـه نيسـت  
آن   را بـه  5بـردار، مشـكالت جـدي وجـود دارد و امتيـاز       دارد كه در سازمان بهـره  اعالم مي 4كننده فرم شماره 

 بـرداري  بهـره  هاي گفت كه در صورتيكه در طرحي، دستورالعمل  توان به عنوان مثالي ديگر مي. دهد اختصاص مي
را بـراي ايـن    5صورت كارشناس تنظيم كننده فرم رقم  عادي يا شرايط خاص تهيه نشده باشد؛ در اين شرايط در

سرريز، در طرحي  انتقال كانال سازه يا جام ،تواند مشاهده ترك در ديواره مثالي مي. دو مشكل انتخاب خواهد كرد
برداري از سازه مذكور وجود داشته باشد ولي بيم آن برود كه در آينده نزديـك، و در   امكان بهره كه طوري بهباشد؛ 

تر، وجود داشته باشد، كارشـناس تنظـيم    تر و خسارات بيش صورت عدم اصالح مشكل، امكان بروز خطرات بزرگ
 توان گفت اگـر دفـع   عنوان آخرين مثال مي در نهايت، به. براي سطر مذكور در نظر خواهد گرفت را 4كننده، رقم 

برداري مطلوب گردد و  آن به حدي نباشد كه مانع از بهره از ناشي شده ايجاد مشكالت و مخزن باالدست در زباله
ود دارد اما هنـوز اهـالي و يـا    مشكالتي وج...) زيست و كيفيت آب مخزن و  محيط(از طرفي از نظر برخي مسايل 

رود كه در آينده نيز اعتراضي وجود داشته باشد، كارشـناس تنظـيم    اند و بيم آن نمي برداران اعتراضي نداشته بهره
 . را به رديف مربوطه، نظير خواهد نمود 1كننده فرم امتياز 

هـاي طـرح بيـان و     سـايي سعي بر اين بوده اسـت كـه تمـامي مشـكالت و نار     )4-1.پ(در تهيه جدول شماره  −
بـه آن   )4-1.پ(امتيازدهي شوند؛ حال اگر در طرحي خاص، مشكلي خاص وجود دارد كه در جـدول شـماره   

به ) به روش مندرج(با اضافه نمودن آن مشكل به انتهاي جدول و امتياز دهي به آن  توان مياشاره نشده است 
 . ارزيابي طرح از نظر مشكالت جاري پرداخت

                                                      
 

مـثالً  (اي توسط مرجـع خـارجي    باشد و مصوبهبرداري و توسط كارشناسان مربوطه تهيه شده  منظور از گزارش داخلي، گزارشي است كه توسط اداره بهره - 1
مثالً ستاد مـرتبط در وزارت  (بردار  مقصود از گزارش مصوب نيز گزارشي است كه توسط مرجعي باالتر از گروه بهره. نداشته باشد) ستاد مرتبط در وزارت نيرو

  .مورد بررسي قرار گرفته و تصويب شده است) نيرو
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ين عامـل در  تـر  مهـم ي ارائه شده مشخص است، بيان كمي مشكالت احتمالي موجـود  ها مثالكه از  طور ن  هما −
انجام مهندسـي دوبـاره اسـت؛ الزم بـه      رايهاي انتخاب طرح ب از مجموعه فرم )4-1.پ(تكميل جدول شماره 

اي گـروه  هاي مصـوب و بـا بحـث و تبـادل نظـر ميـان اعضـ        يادآوري است كه در اين جدول، با وجود گزارش
 . به نتايج بهتري دست يافت توان ميبردار  بهره

 .مراجعه شود )4-1.پ(صورت مصور، به شكل شماره  در خصوص تكميل نمودن اين جدول به −
 : اي نام طرح و نام شركت آب منطقه

 : تاييد كننده امتيازهاي درج شده در فرمنام و سمت                                                        : نام و سمت تكميل كننده فرم

 مشكالت جاري طرح-4-1.جدول پ

تاسيساتسد و  -رفتارسنجي / نگهداري/ برداري مسايل و مشكالت بهرهرديف
 وابسته

پاسخ
توضيحات  مبناي پاسخ ارائه شده

نظر  بردار بهره
كارشناسي

گزارش گزارش مقدماتي
و بازديد ميداني مصوب

          بردار مشكل در سازمان بهره 1
          برداري در شرايط عاديي بهرهها دستورالعملمشكل در  2
          ...)زلزله، سيل،(برداري در شرايط خاصي بهرهها دستورالعملمشكل در  3
          هاي مخابراتي و ارتباطي مشكل در سيستم 4
          جي و ابزار دقيقهاي رفتارسن مشكل در سيستم 5
          مشكل در سامانه تخليه كننده تحتاني 6
           مشكل در سامانه آبگيري 7
          مشكل در سامانه تخليه سيالب 8
          هاي نامتعارف در تاج  وجود نشست 9
          انتقال سرريزوجود ترك در ديواره، جام يا سازه كانال 10
          هاي نامتعارف در بدنه  وجود نشست 11
          سدهاي خاكيدست پايينوجود نشت كدر در  12
          دستپايينمتمركز در   زه ي مشاهده 13
          ي جانبي در تاجها حركت ي مشاهده 14
           كفايت اضافه ارتفاع آزاد اوليه 15
          تارنگاريوضعيت تجهيزات رف 16
          حفره در كف مخزن ي مشاهده 17
          هاي دسترسي دهي راه سالمت و سرويس 18
          وجود نخاله و لجن در مسير تندآب 19
          وجود نشت از جداره تونل آبگير يا از ناحيه انسداد 20
          ترك يا آسيب در حوضچه آرامش و استغراق 21
          مشكل در مانور تجهيزات شيرخانه 22
          )Surge Tank(مشكل در تجهيزات فشارشكن 23
          دفع زباله در باالدست مخزن و مشكالت ايجاد شده ناشي از آن 24
           هاي دامپروري و مشكالت ايجاد شده ناشي از آن فعاليت 25
          ي و مشكالت ايجاد شده ناشي از آنمسايل زيست محيط 26
          تغيير مكان، رانش و زمين لغزش در مخزن 27
          مشكالت كيفيت آب مخزن 28
          مشكل در آبگير نيروگاه و مجاري وابسته 29
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 مشكالت جاري طرح-4-1.جدول پادامه

تاسيساتسد و  -رفتارسنجي / ارينگهد/ برداري مسايل و مشكالت بهرهرديف
 وابسته

پاسخ
توضيحات  مبناي پاسخ ارائه شده

نظر  بردار بهره
كارشناسي

گزارش گزارش مقدماتي
و بازديد ميداني مصوب

          مشكل در تجهيزات نيروگاهي  30
          وابستهتاسيساتمشكل در پست برق و  31

32 
هاها، شيرها، استاپالگدريچه(و مشكالت ناشي از رنگ آميزينياز به سندبالست 

       ). و آشغالگيرها
       ها مشكل در پمپ 33
      ها و شيرهاهاي نيرو محركه دريچه مشكل در سيستم 34
       هاي آببند مشكل در الستيك 35
      مشكل در تجهيزات هيدرومكانيكال و برقي 36
      ...)سد، گالري، محوطه و(مشكل در سيستم روشنايي  37
       ها باطريمشكل در  38
      مشكل در ادوات اندازه گيري جريان آب39
      ...)سرريز، گالري و(مشكالت مربوط به بتن و ترميم بتن40
      علف چيني و تخليه اجسام شناور 41
      مخزندستپايينمشكالت مربوط به عدم ساماندهي رودخانه در باالدست و 42
      ي مختلف طرحهاموقعيتمشكالت مربوط به گابيون بندي در 43
      ي سقفيها جرثقيلمشكالت مربوط به  44
      حريقيمشكالت مربوط به سيستم اطفا 45
      ي اداري در طرحها ساختمانبه مشكالت مربوط  46
       مشكالت ريپ رپ 47
           تكميل اجزاي طرح 48

 :)4-1.پ(به جدول شماره  گويي راهنماي پاسخ

 )بيانگر وجود مشكل جدي( 5تا ) بيانگر نبود مشكل) (صفر( 0
هاي پيشنهادي به انتهاي جـدول اضـافه و بـا همـان منطـق، عنوان رديف ند بهتوان مي) 4-1.پ(مشكالت درج نشده در جدول شماره : تذكر

 . امتيازدهي شوند

 بيان مشكالتي كه احياناً در جدول فوق به آنها اشاره نشده است

49             
50             
51             
…             

  .برداري از طرح درخواست خواهد شد از معاونت بهره ط به هر پاسخ متعاقباستندات مربوالزم به يادآوري است مدارك و م

 : برداري از طرح نام و امضاي مدير بهره

 . مفاد فرم فوق مورد تاييد بوده، مدارك و اطالعات مثبته در اين سازمان موجود و حسب درخواست ارائه خواهد شد

 : بردار يي دستگاه بهرهنام و امضاي باالترين مقام اجرا



  83  23/12/93    ها طرح جاري مشكالت و وري بهره اطالعات هاي فرم تكميل دستورالعمل -1 پيوست

 

  

  )4- 1.پ(يي به جدول شماره گو پاسخروال  - 4-1.پشكل 

  

از تجهيزات و  درصد 60حدود هاي صورت گرفته  با توجه به بررسيبله، 
يداتي، ادوات مربوط به رفتارسنجي و كنترل پايداري، با درنظر گرفتن تمه

اين بررسي و شناسايي توسط كارشناس تنظيم . قابل استفاده هستند
 .وي مبنا بوده استنظر شخصي كننده فرم انجام شده و در اين بررسي 

 هاي رفتارسنجي و ابزار دقيق وجود دارد؟مشكل در سيستم:مثال

 مشكالت جاري طرح

3 

 پاسخ

 ارشناسي        گزارش مقدماتي        گزارش مصوبنظر ك

 مبناي پاسخ ارائه شده

X

  : امتيازدهي
  جدي مشكلوجودبيانگر5تامشكلنبودبيانگر:صفر

 بله                                                                خير

 به آن اشاره نشده باشد؟)4-5.پ(آيا مشكلي وجود دارد كه در جدول

اضافه نمودن مشكل به جدول مذكور  
 الذكرو امتيازدهي به روش فوق

 اتمام فرآيند





 

 2پيوست 5

ها براي  بندي طرح نامه اولويت شيوه
  انجام مهندسي دوباره
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 ها براي انجام مهندسي دوباره بندي طرح نامه اولويت شيوه -2پيوست 

  ها براي انجام مهندسي دوباره بندي طرح اولويت نامه تبيين شيوه -1-2.پ

هاي نيازهاي جديد،  ها در زمينه بردار و تشكيل بانك اطالعات طرح هاي بهره بندي از گروه هاي اولويت آوري فرم پس از جمع
خصوص نحـوه  در (بندي خواهد رسيد  هاي مطالعاتي و مشكالت جاري طرح، نوبت به اولويت ميزان تامين اهداف اوليه، كاستي

، براي ارائه بـه  »ها وري و مشكالت جاري طرح هاي اطالعات بهره دستورالعمل تكميل فرم«ها، گزارشي تحت عنوان  تكميل فرم
هـاي   ها از نظر اهميت و ايمنـي و انتخـاب طـرح    بندي طرح در اين راستا به منظور طبقه). بردار، تهيه شده است هاي بهره گروه

بـرداري از   هاي استاندارد وزارت نيرو، كه توسط دفتر بهـره  سي دوباره به تفكيك هر طبقه، از جدولسدسازي براي انجام مهند
وري و  براي سهولت دسترسي بـه جـداول تعيـين شـاخص بهـره     . شود، استفاده خواهد شد كار برده مي تاسيسات تامين آب به

آورده شـده  » هـا  وري و مشكالت جاري طرح بهره هاي اطالعات دستورالعمل تكميل فرم«مشكالت جاري طرح، كه در گزارش 
  . ارائه خواهند شد ))4- 2.پ(تا ) 1- 2.پ(هاي شماره  جدول(است، در اين گزارش نيز جداول مذكور 

هاي  ي مهندسي دوباره، براي هر يك از رديفها بررسيهاي كالن ملي در  به منظور فراهم آوردن امكان اعمال سياست
 تامينآوري اطالعات مربوط به ميزان  ربوط به نيازهاي جديد در محدوده طرح و جدول جمعآوري اطالعات م جدول جمع

هـايي كـه در    كه بـا اعمـال آن، طـرح    شود ميدر ستاد وزارت نيرو تعيين ) ضريب اهميت راهبردي(اهداف اوليه، ضريبي 
اي با اولويت باالتر از ديدگاه راهبردهـاي   هنشده يا نياز جديدي وجود داشته باشد كه در زمين تامينها نياز  حوزه تاثير آن

موارد ذكر شده در جـدول زيـر   (توان موارد زير را درنظر گرفت  مثال مي. نمايد تري كسب مي كالن قرار گيرد، امتياز بيش
هـاي مختلـف از نظـر     مقـاطع مختلـف زمـاني و موقعيـت    (پايلوت است و در مقاطع مختلـف   بندي در طرح جهت اولويت

 ): شود ه هنگام ميب ي كالن،ها سياست ستاد وزارت نيرو و بر اساس توسط) و سياسي جغرافيايي

 1:  راهبردي اهميتضريب نيازهاي كشاورزي -1

 3: راهبردي اهميتضريب گردشگري نيازهاي -2

 4: راهبردي اهميتضريب برقابي نيازهاي -3

 1: راهبردي اهميتضريب نقل و حمل -4

 5: راهبردي اهميتضريب شرب -5

 4: راهبردي اهميتضريب صنعت -6

 2: راهبردي اهميتضريب سيالبكنترل  -7

  4: ضريب اهميت راهبردي تغذيه مصنوعي  -8
 1: راهبردي اهميتضريب موارد ساير -9

ن ، در ايـ شود ميهاي كالن تعيين  براي درك بهتر ضريب اهميت راهبردي، كه توسط وزارت نيرو و بر اساس سياست
، سـتون  ))2-2.و پ 1-2.پ(هـاي شـماره    جـدول (ها  وري طرح آوري اطالعات بهره مربوط به جمع  هاي گزارش، در جدول

ها، از مقادير ضريب اهميت  برداري از طرح گروه بهره شود مي، پيشنهاد نيز جانمايي شده است »ضريب اهميت راهبردي«
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هـاي   دسـتورالعمل تكميـل فـرم   «از گـزارش  ) 4-2.پ(تـا  ) 1-2.پ(هـاي شـماره    راهبردي اطالع نداشته باشند و جدول
. به ايشان مـنعكس شـود  ) است »ضريب اهميت راهبردي«ستون كه فاقد ( »ها طرحوري و مشكالت جاري  اطالعات بهره

جـدول  (بنـدي سـدها    و جدول طبقـه ) 5-2.جدول شماره پ(بندي سدها از نظر ايمني و پايداري  جدول معيارهاي طبقه
  .1نيز در ادامه آورده شده است) 6-2.شماره پ

بـردار،   توسط گـروه بهـره  ) 2-2.پ(و ) 1-2.پ(هاي شماره  با دردست داشتن امتيازهاي اختصاص داده شده به جدول
در ادامه با محاسبه مجموع امتيازهـاي  . امتيازها براي هريك از جداول مذكور به تفكيك، محاسبه خواهد شد 2جمع وزني

وري ظـاهري تعيـين شـده و در هرگـروه از      ، شـاخص بهـره  )2-2.پ(و ) 1-2.پ(هاي شـماره   جدولوزني كسب شده از 
  . وري ظاهري است، انتخاب خواهد شد ترين شاخص بهره ، طرحي كه داراي بيش)S4تا  S1هاي  گروه(هاي سدسازي  طرح

هـاي شـماره    جـدول (محدوده طـرح  آوري اطالعات مربوط به نيازهاي جديد و ميزان تامين اهداف اوليه در  دركنار جمع
شـود   هاي مطالعاتي طرح گردآوري مي برداري و كاستي ، اطالعات ديگري هم در زمينه مشكالت بهره3))2- 2.پ(و ) 1- 2.پ(
ها نقـش مسـتقيمي ايفـا نخواهـد كـرد، امـا در ميـان         بندي طرح اين اطالعات در اولويت)) 4- 2.پ(و ) 3- 2.پ(هاي  جدول(

هاي مهندسي دوباره كمـك   پذيري بررسي گيرند، توجه به اين اطالعات، هم در زمينه امكان يت قرار ميهايي كه در اولو طرح
شـود،   كننده است، هم در زمينه تدوين شرح خدمات مطالعات مهندسي دوباره، كه براي هر طرح به صورت خاص تهيه مـي 

تـوان بـه اطالعـات سـودمندي در خصـوص       هـا مـي   لافزون بر اين موارد، از پردازش اطالعات اين جـدو . راهگشا خواهد بود
هـاي   توان گفت با دردست داشتن اطالعـات كسـب شـده از جـدول     صورت كلي مي به. هاي كشور دست يافت مشكالت طرح

وري موجود و برطرف نمودن آن مربوط به مهندسـي دوبـاره    توان تحقيق نمود كه عدم بهره ، مي)4- 2.پ(و ) 3- 2.پ(شماره 
  . باشد ، مورد نياز مي...رساني مطالعات پايه و  روز بخشي، به ساير خدمات مهندسي، نظير عالج كه است يا اين

، براي هـر طـرح امتيـازي    )4-2.پ(و ) 3-2.پ(هاي شماره  هاي ارائه شده به جدول از پاسخ 5دار وزن 4گيري با ميانگين
طـور خالصـه    بنـدي، بـه   ه اولويـت در خصـوص پروسـ  . كه معرف شاخص مشكالت جاري همان طرح است شود ميكسب 

  .مراجعه نمود) 1-2.پ(توان به روندنماي ارائه شده در شكل شماره  مي
  

                                                      
 

بنـدي سـدهاي    برداري از تاسيسات تامين آب وزارت نيرو گرفته شده و اين جدول هم اكنون مبناي طبقه از دفتر بهره )6- 2.پ(و ) 5- 2.پ(جدول شماره  - 1
  .باشد كشور از نظر ايمني و پايداري مي

 3تـا   1شـامل اوزان  مبناي پاسخ ارائه شـده كـه   (ضرب امتيازهاي اختصاص داده شده به هر معيار در وزن هر پاسخ  منظور از جمع وزني، مجموع حاصل - 2
  . باشد و ضريب اهميت راهبردي مي) است

   .شود وري ظاهري محاسبه مي شاخص بهره با ضريب اهميت راهبردي، تعديل و تامين نشده،اوليه تامين نشده و يا اهداف جديد  امتيازهاي مربوط به نيازهاي - 3
  . اده نخواهند شدگيري دخالت د كنند در ميانگين مقاديري كه امتياز صفر كسب مي - 4
در  ))4- 2.پ(هر رديف از جدول شماره (براي هرپاسخ  3تا  1توان اوزان  ، مي)4- 2.پ(هاي جدول شماره  با درنظر گرفتن مبناي پاسخ ارائه شده به رديف - 5

  . نظر گرفت
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 : اي نام طرح و نام شركت آب منطقه
 : نام و سمت تاييد كننده امتيازهاي درج شده در فرم : نام و سمت تكميل كننده فرم

 نيازهاي جديد در محدوده طرح -1-2.جدول پ

 پاسخ يازهاي جديد در محدوده طرحوجود نرديف
ضريب اهميت مبناي پاسخ ارائه شده

توضيحات**راهبردي نظر 
كارشناسي

گزارش 
 مقدماتي

گزارش 
 مصوب

             نياز جديدي در زمينه كشاورزي در محدوده طرح هست؟ 1
             *نياز جديدي در زمينه گردشگري در محدوده طرح هست؟ 2
             ز جديدي در زمينه برقابي در محدوده طرح هست؟نيا 3
             *نياز جديدي در زمينه حمل و نقل در محدوده طرح هست؟ 4
             نياز جديدي در زمينه شرب در محدوده طرح هست؟ 5
             نياز جديدي در زمينه صنعت در محدوده طرح هست؟ 6
             ينه كنترل سيالب در محدوده طرح هست؟نياز جديدي در زم 7
             نياز جديدي در زمينه تغذيه مصنوعي در محدوده طرح هست؟ 8
             *نياز جديدي در زمينه محيط زيست در محدوده طرح هست؟ 9

             *نياز جديدي در زمينه آبزي پروري در محدوده طرح هست؟  10

            .اير نيازها در محدوده طرح و بيان ميزان قابليت تامين آنوجود س  11

 :گويي راهنماي پاسخ
 0 . نيازي تعريف نشده است/ نيازي نيست

 1 .درصد آن قابل تامين است 20نيازي هست كه حدود 
 2 .درصد آن قابل تامين است 40تا  20نيازي هست كه بين 

 3 .درصد آن قابل تامين است 60تا  40ازي هست كه بين ني
 4 .درصد آن قابل تامين است 80تا  60نيازي هست كه بين 
 5.درصد آن قابل تامين است 100تا  80نيازي هست كه بين 

 
 .منابع آب، الزم است در اين موارد، يافتن روش مناسبي براي مربوط نمودن درصد تحقق، با ميزان استفاده از* 

 

به منظور فراهم آوردن امكان اعمال سياست هاي كالن ملي در بررسي هاي مهندسي دوباره، ضريب اهميت راهبردي براي هريك** 
 .  از نيازها، توسط وزارت نيرو تعيين خواهد شد

 
 . برداري از طرح درخواست خواهد شد رهالزم به يادآوري است مدارك و مستندات مربوط به هر پاسخ متعاقباً از معاونت به

 

 
 : برداري از طرح نام و امضاي مدير بهره

    

 . مفاد فرم فوق مورد تاييد بوده، مدارك و اطالعات مثبته در اين سازمان موجود و حسب درخواست ارائه خواهد شد 

 

 : اربرد نام و امضاي باالترين مقام اجرايي دستگاه بهره 
    

 نام و امضاي باالترين مقام اجرايي، تخصيص دهنده ضرايب اهميت راهبردي در ستاد وزارت نيرو
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 : اي نام طرح و نام شركت آب منطقه
 : نام و سمت تاييد كننده امتيازهاي درج شده در فرم : نام و سمت تكميل كننده فرم

 ين اهداف مصوب طرحميزان تامين آخر - 2-2.پجدول 

 پاسخ اهداف اوليه طرح تامينرديف
ضريب  مبناي پاسخ ارائه شده

اهميت 
**راهبردي

توضيحات نظر 
كارشناسي

گزارش 
 مقدماتي

گزارش 
 مصوب

            شوند؟ آخرين اهداف مصوب در زمينه كشاورزي تا چه حد تامين مي 1
             *شوند؟ ا چه حد تامين ميآخرين اهداف مصوب در زمينه گردشگري ت 2
             شوند؟ آخرين اهداف مصوب در زمينه برقابي تا چه حد تامين مي 3

4 
آخرين اهداف مصـوب در زمينـه حمـل و نقـل تـا چـه حـد تـامين

 *شوند؟ مي
          

  
             شوند؟ آخرين اهداف مصوب در زمينه شرب تا چه حد تامين مي 5
             شوند؟ آخرين اهداف مصوب در زمينه صنعت تا چه حد تامين مي 6
            شوند؟ آخرين اهداف مصوب در زمينه كنترل سيالب تا چه حد تامين مي 7

8 
آخرين اهداف مصوب در زمينه تغذيه مصـنوعي تـا چـه حـد تـامين

 شوند؟ مي
          

  
            *زيست در محدوده طرح هست؟آخرين اهداف مصوب در زمينه محيط  9

آخرين اهداف مصـوب در زمينـه آبـزي پـروري تـا چـه حـد تـامين  10
 *شود؟  مي

          
  

آخرين اهداف مصوب در زمينه ساير نيازهاي طرح تا چه حد تـامين  11
 شود؟ مي

          
  

 :گويي راهنماي پاسخ
 0 . در اين زمينه تعريف نشده است هدفي/ شود  تمام اهداف تامين مي

 1 .شود درصد از اهداف تامين مي 80بيش از 
 2 .شود درصد از اهداف تامين مي80تا 60
 3 .شود درصد از اهداف تامين مي 60تا 40
 4 .شود درصد از اهداف تامين مي 40تا  20
 5 .شود درصد از اهداف تامين مي 20تر از  كم
 .در اين موارد، يافتن روش مناسبي براي مربوط نمودن درصد تحقق، با ميزان استفاده از منابع آب، الزم است* 

هاي مهندسي دوباره، ضريب اهميت راهبردي براي هريـك از هاي كالن ملي در بررسي به منظور فراهم آوردن امكان اعمال سياست** 
 . خواهد شد نيازها، توسط وزارت نيرو تعيين

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

 : برداري از طرح نام و امضاي مدير بهره
 . ب درخواست ارائه خواهد شدمفاد فرم فوق مورد تاييد بوده، مدارك و اطالعات مثبته در اين سازمان موجود و حس

 : بردار نام و امضاي باالترين مقام اجرايي دستگاه بهره

 نام و امضاي باالترين مقام اجرايي، تخصيص دهنده ضرايب اهميت راهبردي در ستاد وزارت نيرو
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 : اي نام طرح و نام شركت آب منطقه
 : نام و سمت تاييد كننده امتيازهاي درج شده در فرم : نام و سمت تكميل كننده فرم

 هاي مطالعاتي كاستي -3 -2.پجدول 

 بردار توضيحات بهره پاسخ هاي مطالعاتي كاستيرديف

     به هنگام بودن مطالعات رفتارنگاري و بهبود تجهيزات رفتارنگاري 1
     به هنگام بودن مطالعات هيدرولوژي 2
     طالعات مديريت منابع آببه هنگام بودن م 3
     به هنگام بودن مطالعات كشاورزي 4
     هاي اقتصادي به هنگام بودن بررسي 5
     به هنگام بودن مطالعات اجتماعي 6
     هاي مهندسي ارزش وجود نتايج بررسي 7
     به هنگام بودن مطالعات زيست محيطي 8
     به هنگام بودن كنترل پايداري سد 9
     خيزي به هنگام بودن مطالعات لرزه  10
     هاي رياضي برداري و يا مدل هاي بهره به هنگام بودن دستورالعمل  11
     به هنگام بودن هيدروگرافي مخزن 12
     به هنگام بودن مطالعات ميكروژئودزي  13
     به هنگام بودن مطالعات كيفي مخزن 14
     *مربوط به مرمت، بازسازي و نگهداري از تجهيزات به هنگام بودن مطالعات 15
     هاي هيدرومكانيكي و برقي به هنگام بودن مطالعات تهيه طرح بهبود سيستم 16
     بخشي هاي عالج به هنگام بودن مطالعات طرح 17
     به هنگام بودن سايرمطالعات 18

 . اي مربوط به بازرسي دوره تجهيزات، مشخص مي شودلزوم انجام اين مطالعات، با استناد به چك ليست ه *
 :گويي راهنماي پاسخ

 0 .تر از يكسال از انجام آن ميگذرد پس از اتمام دوره ساخت سازه سد، كم
 1 .گذرد پس از اتمام دوره ساخت سازه سد، بيش از يك سال از انجام آن مي

 2 .گذرد نجام آن ميپس از اتمام دوره ساخت سازه سد، بيش از دو سال از ا
 3 .پس از اتمام دوره ساخت سازه سد، چند نوبت نامنظم انجام شده است

 4 .صورت قضاوت كارشناسي انجام شده است پس از اتمام دوره ساخت سازه سد، بصورت ناقص و موردي به
 5 .پس از گذشت سه سال از اتمام دوره ساخت سازه سد، انجام نشده است

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

  

  :برداري از طرح نام و امضاي مدير بهره

 . مفاد فرم فوق مورد تاييد بوده، مدارك و اطالعات مثبته در اين سازمان موجود و حسب درخواست ارائه خواهد شد

 : بردار مضاي باالترين مقام اجرايي دستگاه بهرهنام و ا
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 : اينام طرح و نام شركت آب منطقه
 : نام و سمت تاييد كننده امتيازهاي درج شده در فرم                                                        : نام و سمت تكميل كننده فرم

 مشكالت جاري طرح-4-2.جدول پ

تاسيساتسد و  -رفتارسنجي / نگهداري/ برداري و مشكالت بهره مسايلرديف
 وابسته

پاسخ
توضيحات  مبناي پاسخ ارائه شده

نظر  بردار بهره
كارشناسي

گزارش گزارش مقدماتي
و بازديد ميداني مصوب

           بردار مشكل در سازمان بهره 1
          رايط عاديبرداري در ش ي بهرهها دستورالعملمشكل در  2
          ...)زلزله، سيل،(برداري در شرايط خاص ي بهرهها دستورالعملمشكل در  3
          هاي مخابراتي و ارتباطي مشكل در سيستم4
          هاي رفتارسنجي و ابزار دقيق مشكل در سيستم 5
          مشكل در سامانه تخليه كننده تحتاني 6
           در سامانه آبگيريمشكل 7
          مشكل در سامانه تخليه سيالب 8
          هاي نامتعارف در تاج  وجود نشست 9
          انتقال سرريزوجود ترك در ديواره، جام يا سازه كانال 10
          هاي نامتعارف در بدنه  وجود نشست 11
          دهاي خاكيس دست پايينوجود نشت كدر در  12
          دست پايينمتمركز در   زه يمشاهده 13
          ي جانبي در تاجها حركت يمشاهده 14
           كفايت اضافه ارتفاع آزاد اوليه 15
           وضعيت تجهيزات رفتارنگاري 16
          حفره در كف مخزن يمشاهده 17
          هاي دسترسي راهدهي  سالمت و سرويس 18
          وجود نخاله و لجن در مسير تندآب 19
          وجود نشت از جداره تونل آبگير يا از ناحيه انسداد 20
          ترك يا آسيب در حوضچه آرامش و استغراق 21
          مشكل در مانور تجهيزات شيرخانه 22
          )Surge Tank(مشكل در تجهيزات فشارشكن  23
          دفع زباله در باالدست مخزن و مشكالت ايجاد شده ناشي از آن 24
           هاي دامپروري و مشكالت ايجاد شده ناشي از آنفعاليت 25
          مسايل زيست محيطي و مشكالت ايجاد شده ناشي از آن 26
          زنتغيير مكان، رانش و زمين لغزش در مخ 27
           مشكالت كيفيت آب مخزن  28
          مشكل در آبگير نيروگاه و مجاري وابسته 29
          مشكل در تجهيزات نيروگاهي  30
          وابستهتاسيساتمشكل در پست برق و  31

32 
دريچه ها، شيرها،(نياز به سندبالست و مشكالت ناشي از رنگ آميزي

       ). ها و آشغالگيرها تاپالگاس
       ها مشكل در پمپ 33
      ها و شيرهاهاي نيرو محركه دريچه مشكل در سيستم 34
       هاي آببند مشكل در الستيك 35
      مشكل در تجهيزات هيدرومكانيكال و برقي 36
      ...)طه وسد، گالري، محو(مشكل در سيستم روشنايي  37
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 مشكالت جاري طرح-4-2.جدول پادامه

تاسيساتسد و  -رفتارسنجي / نگهداري/ برداري مسايل و مشكالت بهرهرديف
 وابسته

پاسخ
توضيحات  مبناي پاسخ ارائه شده

نظر  بردار بهره
كارشناسي

گزارش گزارش مقدماتي
و بازديد ميداني مصوب

          ها طريبامشكل در  38
         مشكل در ادوات اندازه گيري جريان آب39
         ...)سرريز، گالري و(مشكالت مربوط به بتن و ترميم بتن40
         علف چيني و تخليه اجسام شناور 41
         مخزندستپايينمشكالت مربوط به عدم ساماندهي رودخانه در باالدست و 42
         ي مختلف طرحهاموقعيتمشكالت مربوط به گابيون بندي در 43
         ي سقفيها جرثقيلمشكالت مربوط به  44
         حريقيمشكالت مربوط به سيستم اطفا 45
         ي اداري در طرحهاساختمانمشكالت مربوط به  46
          مشكالت ريپ رپ 47
           طرح تكميل اجزاي 48

 :)4-2.پ(به جدول شماره  گويي راهنماي پاسخ

 )بيانگر وجود مشكل جدي( 5تا ) بيانگر نبود مشكل) (صفر( 0
هاي پيشنهادي به انتهاي جـدول اضـافه و بـا همـان منطـق، عنوان رديف توانند به مي) 4-2.پ(مشكالت درج نشده در جدول شماره : تذكر

 . امتيازدهي شوند

 بيان مشكالتي كه احيانا در جدول فوق به آنها اشاره نشده است

49             
50             
51             
…             

  .برداري از طرح درخواست خواهد شد از معاونت بهره ستندات مربوط به هر پاسخ متعاقباالزم به يادآوري است مدارك و م

 : برداري از طرح مدير بهرهنام و امضاي 

 . مفاد فرم فوق مورد تاييد بوده، مدارك و اطالعات مثبته در اين سازمان موجود و حسب درخواست ارائه خواهد شد

 : بردار نام و امضاي باالترين مقام اجرايي دستگاه بهره
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  1ايداريسدها از نظر ايمني و پ بندي طبقهمعيارهاي  -5-2.پجدول 
  نحوه محاسبه شاخص  )s(بندي  امتياز شاخص طبقه  شاخص

  .امتياز 5/0م .م.م 10ازاي هر م به.م.م 100تر از  سدهاي با حجم كم- 25  حجم كل مخزن سد
 5/0م .م.م 10م هـر  .م.م 100، براي حجم تا 500تا  100سدهاي با حجم  - 

  امتياز 1مخزن م حجم .م.م 40م هر .م.م 100امتياز، براي حجم بيش از 
 10م هر .م.م 100م، براي حجم تا .م.م 500براي سدهاي با حجم بيش از  - 
م .م.م 40م هـر  .م.م 500م تا .م.م 100امتياز، براي حجم بيش از  5/0م .م.م

 1م .م.م 100م هـر  .م.م 500امتيـاز و بـراي حجـم بـيش از      1حجم مخزن 
  .امتياز 25امتياز تا حداكثر 

  امتياز 100km،20تر از  ها با فاصله كممراكز استان- 20  معيتينزديكي به مراكز ج
  امتياز km ،10 100تر از  جوامع شهري با فاصله كم - 
  امتياز KM ،5 20تر از  جوامع روستايي با فاصله كم - 

  :موارد فني شامل
بخشي مرتبط بـا   سابقه مساله ايمني، عالج

ايمني، مشكالت اجرايي، كفايت ابزاربندي 
  شناسي، نشست مساله زمين سد،

20 

  قضاوت مهندسي - 

عدم اجـرا كامـل فرآينـد ايمنـي، عـدم
تخصص و يا كفايت نيروي انساني، عـدم  

  ...پذيري شركت و  مسووليت

10 
  قضاوت مهندسي - 

  2سدهاي بتني- 5 نوع سازه سد
  5سدهاي خاكي  - 

  امتياز 5برداري  سال عمر بهره 30سدهاي باالي- 5 قدمت سد
  امتياز 5/1برداري  هر ده سال بهره - 

  امتياز 10متر  100سدهاي خاكي باالي - 10 ارتفاع سد
  امتياز 1متر ارتفاع، هر ده متر ارتفاع  100سدهاي خاكي زير  - 
  امتياز 10متر  150سدهاي بتني باالي  - 
  امتياز 1متر ارتفاع  15متر هر  150سدهاي بتني زير  - 

محل سد خيزي خيزي حوضه زلزلهسيل
  اي بودن سدها زنجيره

  قضاوت مهندسي -  10

  بندي سدها از نظر ايمني طبقه - 6-2.جدول پ

  بندي طبقهامتياز شاخص   نام طبقه
 S4( 80  ≥S(خيلي مهم

  S3( 60 ≤ S <80(مهم
  S2( 40≤ S <60(متوسط
  S1( S ≤ 40(كم

                                                      
 

بندي سدهاي كشور از نظر ايمنـي و   اكنون مبناي طبقهبرداري از تأسيسات تأمين آب وزارت نيرو گرفته شده و اين جدول هم  جدول مذكور از دفتر بهره - 1
  . باشد پايداري مي
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  ها براي انجام مهندسي دوباره بندي طرح روند نماي اولويت - 1- 2.پشكل 

تبيين طبقه سد از نظر ايمني 
و پايداري با استفاده از 

  بندي سدها  معيارهاي طبقه
برداري از  برگرفته از دفتر بهره(
مين آب، وزارت نيرو، اسيسات تات

و  )5- 2.پ(شماره هاي  ول جد
  )رو نوشتار پيش )6-2.پ(

دست آمده  جمع مقادير به محاسبه حاصل
  )2-2.پ(و  )1- 2.پ(شماره  هاي ول از جد

دست آمده از  جمع مقادير به در اين نوشتار، حاصل(
، شاخص )2-2.پ(و  )1-2.پ(شماره  هاي ولجد

 ). شود ناميده مي ظاهري وري بهره

هاي تكميل شده توسط  آوري فرم جمع
 هاي سدسازيبردار از طرحهاي بهره گروه

نهايي براي هر طرح به تفكيك جدول محاسبه امتياز 
و ) نيازهاي جديد در محدوده طرح( )1- 2.پ(شماره 

  )مين اهداف اوليهاميزان ت( )2-2.پ(جدول شماره 
هر كدام  )2- 2.پ(و  )1- 2.پ(شماره  هاي جدول: يادآوري( 

يك عدد براي جدول (شوند  در نهايت به يك عدد ختم مي
) )2-2.پ(ول شماره و عددي ديگر براي جد )1-2.پ(شماره 

دست آمده  كه هر كدام از اين اعداد حاصل جمع امتيازهاي به
امتيازهاي به دست . در هر رديف از جداول مذكور هستند

 )2-2.پ(و  )1- 2.پ(شماره  هاي آمده در هر رديف از جدول
ضرب امتياز اختصاص داده شده توسط  نيز هريك از حاصل

پاسخ ارائه شده با اعمال  برداري از طرح در مبناي دفتر بهره
).شوندضريب اهميت راهبردي، محاسبه مي

هاي كالن ملي با استفاده از  اعمال سياست
 ضريب اهميت راهبردي توسط وزارت نيرو

به تفكيك هر در نهايت، 
طرحي كه طبقه اهميت، 

وري  شاخص بهره داراي
است، برايتري  ظاهري بزرگ

انجام مهندسي دوباره انتخاب 
 . خواهد شد

هاي ارائه شده به  دار از پاسخ با ميانگين گيري وزن
، براي هر طرح )4-2.پ(و  )3- 2.پ(شماره  هاي جدول

شود كه معرف شاخص مشكالت جاري امتيازي كسب مي
طرح است؛ توجه به شاخص مشكالت جاري طرح، هم 

هاي مهندسي دوباره كمك پذيري بررسي در زمينه امكان
كننده است، هم در زمينه تدوين شرح خدمات مطالعات

صورت خاص تهيهمهندسي دوباره، كه براي هر طرح به 
 .شود، راهگشا خواهد بود مي
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  ها براي انجام مهندسي دوباره بندي طرح اولويت) پايلوت(طرح آزمايشي  -2-2.پ

براي بررسي مسايل و مشكالت محتمل در فرايند انتخاب طرح براي انجام مهندسي دوباره، انجام طـرح آزمايشـي در   
بـرداري از   و  توسـط دفتـر بهـره    هـا  آناظران پروژه و تحـت نظـارت   بدين منظور طي جلساتي با ن. دستور كار قرار گرفت

و ) 2-2.پ(و ) 1-2.پ(هـاي شـماره    جـدول (وري  هاي مربـوط بـه شـاخص بهـره     آب وزارت نيرو، جدول تامينتاسيسات 
 بطمرت هاي ارگان و ادارات به ها آنبه همراه روش تكميل )) 4-2.پ(و ) 3-2.پ(هاي شماره  جدول(مشكالت جاري طرح 

، بانـك اطالعـات   1هاي شـركت كننـده در پـايلوت    هاي مذكور براي هريك از طرح آوري جدول پس از جمع. ارسال گرديد
هـاي   جـدول (در نهايت با استفاده از جداول استاندارد وزارت نيـرو  . وري و مشكالت جاري طرح تدوين شد مربوط به بهره

اقـدام بـه   ) آب وزارت نيـرو اخـذ شـده اسـت     تـامين ي از تاسيسـات  بردار كه از دفتر بهره –) 6-2.پ(و ) 5-2.پ(شماره 
وري ظـاهري اسـت، داراي اولويـت بـاالتر      ترين شاخص بهره ها شد و در هر طبقه، طرحي كه داراي بيش طرح  بندي طبقه

ي الزم به يادآوري است چنانچه با دردست داشـتن شـاخص مشـكالت جـار    . براي براي انجام مهندسي دوباره خواهد بود
بخشـي،   نظير عـالج (، مشخص شود كه طرح با استفاده از ساير خدمات مهندسي )اعداد كسب شده و توضيحات مربوطه(

وري اكتسابي، از فرايند انتخـاب خـارج    رسد، آن طرح با هر شاخص بهره وري قابل قبول مي به بهره...) ترميم و بازسازي و 
 . خواهد شد

بندي در اولين سناريو، وزن تمـامي ضـرايب    براي اولويت. در ادامه ارائه شده است) پايلوت(نتايج انجام طرح آزمايشي 
هاي دوم تـا چهـارم بـه شـرح      ضرايب اهميت راهبردي در سناريو. اهميت راهبردي برابر با واحد در نظر گرفته شده است

  . هستند )9-2.پ(تا  )7-2.پ(شماره  هاي جدول
طـور   همـان . نتايج انجام طرح آزمايشي، در سناريوي اول، ارائه شده اسـت ) 11- 2.پ(و ) 10- 2.پ(هاي شماره  در جدول

سدهاي خيلي مهم، مهم، اهميت متوسط و اهميت كم،   شود در سناريوي مذكور، در سدهاي خاكي، از طبقه كه مشاهده مي
انتخـاب  ) استان اردبيل(رلو و گيال) استان همدان(، آبشينه )استان زنجان(، تهم )استان خوزستان(هاي كرخه  به ترتيب طرح

اسـتان كهگيلويـه و   (هـاي كـوثر    در سدهاي بتني از طبقات مهم، اهميـت متوسـط و اهميـت كـم بـه ترتيـب طـرح       . شدند
  . ها قرار گرفتند در اولويت باالتري نسبت به ساير طرح) استان خراسان جنوبي(و كريت ) استان همدان(، اكباتان )بويراحمد

  .آورده شده است) 17-2.پ)(تا ) 12-2.پ(هاي شماره  ر سناريوها در جدولنتايج كسب شده از ساي
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  ب اهميت راهبردي در سناريوي دومرايض - 7-2.پجدول 
 زمينه ضريب اهميت راهبردي

 كشاورزي 1

 گردشگري 3

 برقابي  4

 حمل و نقل 1

 شرب 5

 صنعت 4

 كنترل سيالب 2

 تغذيه مصنوعي 4
  

  يت راهبردي در سناريوي سومب اهمرايض -8-2.پجدول 
 زمينه ضريب اهميت راهبردي

 كشاورزي 5

 گردشگري 4

 برقابي  3

 حمل و نقل 5

 شرب 2

 صنعت 2

 كنترل سيالب 1

 تغذيه مصنوعي 3
 

  ب اهميت راهبردي در سناريوي چهارمرايض - 9-2.پجدول 
 زمينه ضريب اهميت راهبردي

 كشاورزي 1

 گردشگري 2

 برقابي 3

 ل و نقلحم 5

 شرب 4

 صنعت 5

 كنترل سيالب  3

 تغذيه مصنوعي  1
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  در سناريوي اول )اي، همگن و ناهمگن سدهاي خاكي و سنگريزه(انجام مهندسي دوباره  رايب ها طرح بندي اولويت - 10-2.جدول پ
شماره  
رديف نام طرح نام استان جمع مقادير جدول اول و دوم   

مجموع امتيازهاي نرمال شده به 100 
( درصد امتيازها)  براي طبقه بندي 

سدها

نوع سازه 
سد

درجه 
اهميت 
طرح

1 تنگ هاله  لرستان 14 32.12 خاكي S1

2 سد فريمان خراسان رضوي 17 31.98 خاكي S1

3 چغاخور چهار محال و بختياري 18 33.38 خاكي S1

4 سد دامغان سمنان 30 35.38 خاكي S1

5 حاجي آباد خراسان جنوبي 32 32.66 خاكي S1

6 سد گلپايگان اصفهان 33 39.22 خاكي S1

7 شيان كرمانشاه 33 30.50 خاكي S1

8 بوستان ( گلستان 2)  گلستان 34 33.98 خاكي S1

9 گيالنغرب كرمانشاه 35 33.85 خاكي S1

10 گيالرلو  اردبيل 38 31.38 خاكي S1 *

11 سد مسجد سليمان خوزستان 3 55.38 خاكي S2

12 ايزدخواست فارس 4 41.27 خاكي S2

13 سد شهيد يعقوبي خراسان رضوي 6 41.92 خاكي S2

14 ايالم  ( چم گردالن)  ايالم   12 56.94 خاكي S2

15 سد شاه قاسم كهگيلويه و بوير احمد 13 50.58 خاكي S2

16 يامچي اردبيل 16 57.38 خاكي S2

17 كوثر  گلستان 29 43.88 خاكي S2

18 آبشينه همدان  32 46.38 خاكي S2 *

19 سد درودزن فارس 24 69.85 خاكي S3

20 تهم زنجان 30 63.08 خاكي S3 *

21 سد الر تهران  4 91.69 خاكي S4

22 سد كرخه خوزستان 19 80.05 خاكي S4 * 
  طرح با اولويت باالتر براي انجام مهندسي دوباره* 

  در سناريوي اول )بتنيسدهاي (انجام مهندسي دوباره  رايب ها طرح بندي اولويت -11-2.جدول پ
شماره  
رديف نام طرح نام استان جمع مقادير جدول اول و دوم   

مجموع امتيازهاي نرمال شده به 100 
( درصد امتيازها)  براي طبقه بندي 

سدها

نوع سازه 
سد

درجه 
اهميت 
طرح

1 كريت خراسان جنوبي  14 23.63 بتني     S1 *

2 سد طرق  خراسان رضوي  6 50.68 بتني     S2

3 ساوه  ( الغدير  )  مركزي 11 50.96 بتني     S2

4 سد استقالل   ( ميناب   )  هرمزگان 27 45.96 بتني     S2

5 اكباتان   همدان  31 52.24 بتني     S2 *

6 دلواري   بوشهر  2 71.85 بتني     S3

7 سد اميركبير  تهران 7 67.81 بتني     S3

8 سد زاينده رود   اصفهان   20 71.23 بتني     S3

9 سد كوثر  كهگيلويه و بوير احمد    27 63.36 بتني     S3 *  
  طرح با اولويت باالتر براي انجام مهندسي دوباره* 
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  در سناريوي دوم )اي، همگن و ناهمگن سدهاي خاكي و سنگريزه(انجام مهندسي دوباره  رايب ها طرح بندي اولويت -12-2.جدول پ

شماره 
رديف   نام طرح  نام استان  جمع مقادير جدول اول و دوم 

مجموع امتيازهاي نرمال شده به      100  
( درصد امتيازها )   براي طبقه بندي  

سدها

نوع سازه   
سد

درجه  
اهميت  

طرح 
1 تنگ هاله  لرستان 34 32.12 خاكي S1

2 سد فريمان خراسان رضوي 47 31.98 خاكي S1

3 چغاخور چهار محال و بختياري 50 33.38 خاكي S1

4 بوستان ( گلستان 2)  گلستان 77 33.98 خاكي S1

5 گيالرلو  اردبيل 77 31.38 خاكي S1

6 حاجي آباد خراسان جنوبي 89 32.66 خاكي S1

7 سد گلپايگان اصفهان 93 39.22 خاكي S1

8 سد دامغان سمنان 100 35.38 خاكي S1

9 شيان كرمانشاه 103 30.50 خاكي S1

10 گيالنغرب كرمانشاه 110 33.85 خاكي S1 *

11 ايزدخواست فارس 4 41.27 خاكي S2

12 سد مسجد سليمان خوزستان 8 55.38 خاكي S2

13 سد شهيد يعقوبي خراسان رضوي 18 41.92 خاكي S2

14 سد شاه قاسم كهگيلويه و بوير احمد 31 50.58 خاكي S2

15 ايالم  ( چم گردالن)  ايالم   42 56.94 خاكي S2

16 يامچي اردبيل 45 57.38 خاكي S2

17 كوثر  گلستان 90 43.88 خاكي S2

18 آبشينه همدان  92 46.38 خاكي S2 *

19 سد درودزن فارس 71 69.85 خاكي S3

20 تهم زنجان 93 63.08 خاكي S3 *

21 سد الر تهران  20 91.69 خاكي S4

22 سد كرخه خوزستان 52 80.05 خاكي S4 *  
  دسي دوبارهطرح با اولويت باالتر براي انجام مهن* 

  در سناريوي دوم )بتنيسدهاي (انجام مهندسي دوباره  رايب ها طرح بندي اولويت - 13-2.جدول پ
شماره 
رديف   نام طرح  نام استان  جمع مقادير جدول اول و دوم 

مجموع امتيازهاي نرمال شده به      100  
( درصد امتيازها )   براي طبقه بندي  

سدها

نوع سازه   
سد

درجه  
اهميت  

طرح 
1 كريت  خراسان جنوبي  35 23.63 بتني S1 *

2 سد طرق  خراسان رضوي  22 50.68 بتني S2

3 ساوه ( الغدير  )  مركزي   30 50.96 بتني S2

4 سد استقالل   ( ميناب)  هرمزگان 69 45.96 بتني S2

5 اكباتان همدان 101 52.24 بتني S2 *

6 دلواري بوشهر   2 71.85 بتني S3

7 سد اميركبير  تهران   31 67.81 بتني S3

8 سد زاينده رود   اصفهان 65 71.23 بتني S3

9 سد كوثر  كهگيلويه و بوير احمد    96 63.36 بتني S3 *  
  طرح با اولويت باالتر براي انجام مهندسي دوباره* 
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  سومدر سناريوي ) اي، همگن و ناهمگن سدهاي خاكي و سنگريزه(انجام مهندسي دوباره  رايب ها طرح بندي اولويت -14-2.جدول پ

شماره 
رديف نام طرح نام استان جمع مقادير جدول اول و دوم

مجموع امتيازهاي نرمال شده به 100  
( درصد امتيازها)   براي طبقه بندي 

سدها 

نوع سازه 
سد

درجه 
اهميت  
طرح

1 سد فريمان  خراسان رضوي  54 31.98 خاكي  S1

2 تنگ هاله  لرستان   60 32.12 خاكي  S1

3 چغاخور   چهار محال و بختياري    65 33.38 خاكي  S1

4 بوستان  ( گلستان  2)  گلستان 72 33.98 خاكي  S1

5 حاجي آباد  خراسان جنوبي  99 32.66 خاكي  S1

6 سد دامغان  سمنان    100 35.38 خاكي  S1

7 شيان   كرمانشاه   109 30.50 خاكي  S1

8 سد گلپايگان  اصفهان   113 39.22 خاكي  S1

9 گيالنغرب   كرمانشاه   120 33.85 خاكي  S1

10 گيالرلو  اردبيل     161 31.38 خاكي  S1 *

11 سد مسجد سليمان   خوزستان    5 55.38 خاكي  S2

12 ايزدخواست      فارس  20 41.27 خاكي  S2

13 سد شهيد يعقوبي   خراسان رضوي  24 41.92 خاكي  S2

14 ايالم  ( چم گردالن )  ايالم     39 56.94 خاكي  S2

15 سد شاه قاسم   كهگيلويه و بوير احمد 42 50.58 خاكي  S2

16 يامچي   اردبيل     60 57.38 خاكي  S2

17 كوثر گلستان 84 43.88 خاكي  S2

18 آبشينه     همدان  113 46.38 خاكي  S2 *

19 سد درودزن  فارس  86 69.85 خاكي  S3

20 تهم زنجان 104 63.08 خاكي  S3 *

21 سد الر  تهران 8 91.69 خاكي  S4

22 سد كرخه  خوزستان    67 80.05 خاكي  S4 *  
  طرح با اولويت باالتر براي انجام مهندسي دوباره* 

  در سناريوي سوم )بتنيسدهاي (انجام مهندسي دوباره  رايب ها طرح بندي اولويت - 15-2.پجدول 
شماره  
رديف نام طرح نام استان جمع مقادير جدول اول و دوم   

مجموع امتيازهاي نرمال شده به 100 
( درصد امتيازها)  براي طبقه بندي 

سدها

نوع سازه 
سد

درجه 
اهميت 
طرح

1 كريت خراسان جنوبي  51 23.63 بتني     S1 *

2 سد طرق  خراسان رضوي  18 50.68 بتني     S2

3 ساوه  ( الغدير  )  مركزي 42 50.96 بتني     S2

4 سد استقالل   ( ميناب   )  هرمزگان 88 45.96 بتني     S2

5 اكباتان   همدان  101 52.24 بتني     S2 *

6 دلواري   بوشهر  10 71.85 بتني     S3

7 سد اميركبير  تهران 18 67.81 بتني     S3

8 سد زاينده رود   اصفهان   63 71.23 بتني     S3

9 سد كوثر  كهگيلويه و بوير احمد    82 63.36 بتني     S3 *  
  طرح با اولويت باالتر براي انجام مهندسي دوباره* 
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  در سناريوي چهارم )اي، همگن و ناهمگن كي و سنگريزهسدهاي خا(انجام مهندسي دوباره  رايب ها طرح بندي اولويت -16-2.پجدول 
شماره 
رديف نام طرح نام استان جمع مقادير جدول اول و دوم

مجموع امتيازهاي نرمال شده به 100  
( درصد امتيازها)   براي طبقه بندي 

سدها 

نوع سازه 
سد

درجه 
اهميت  
طرح

1 تنگ هاله  لرستان   24 32.12 خاكي  S1

2 سد فريمان  خراسان رضوي  32 31.98 خاكي  S1

3 چغاخور   چهار محال و بختياري    49 33.38 خاكي  S1

4 گيالرلو  اردبيل     68 31.38 خاكي  S1

5 حاجي آباد  خراسان جنوبي  81 32.66 خاكي  S1

6 سد دامغان  سمنان    90 35.38 خاكي  S1

7 بوستان  ( گلستان  2)  گلستان 92 33.98 خاكي  S1

8 سد گلپايگان  اصفهان   99 39.22 خاكي  S1

9 شيان   كرمانشاه 102 30.50 خاكي  S1

10 گيالنغرب   كرمانشاه   105 33.85 خاكي  S1 *

11 ايزدخواست      فارس  4 41.27 خاكي  S2

12 سد مسجد سليمان   خوزستان    9 55.38 خاكي  S2

13 سد شهيد يعقوبي   خراسان رضوي 12 41.92 خاكي  S2

14 سد شاه قاسم   كهگيلويه و بوير احمد    28 50.58 خاكي  S2

15 ايالم  ( چم گردالن )  ايالم     33 56.94 خاكي  S2

16 يامچي   اردبيل     34 57.38 خاكي  S2

17 كوثر گلستان 70 43.88 خاكي  S2

18 آبشينه     همدان  92 46.38 خاكي  S2 *

19 سد درودزن  فارس  83 69.85 خاكي  S3

20 تهم زنجان 91 63.08 خاكي  S3 *

21 سد الر  تهران 16 91.69 خاكي  S4

22 سد كرخه  خوزستان    72 80.05 خاكي  S4 *  
  طرح با اولويت باالتر براي انجام مهندسي دوباره* 

  در سناريوي چهارم )بتنيسدهاي (انجام مهندسي دوباره  رايب ها طرح بندي اولويت - 17-2.پجدول 
شماره 
رديف   نام طرح  نام استان  جمع مقادير جدول اول و دوم 

مجموع امتيازهاي نرمال شده به      100  
( درصد امتيازها )   براي طبقه بندي  

سدها

نوع سازه   
سد

درجه  
اهميت  

طرح 
1 كريت  خراسان جنوبي  26 23.63 بتني S1 *

2 سد طرق  خراسان رضوي  20 50.68 بتني S2

3 ساوه ( الغدير  )  مركزي   24 50.96 بتني S2

4 سد استقالل   ( ميناب)  هرمزگان 53 45.96 بتني S2

5 اكباتان همدان 98 52.24 بتني S2 *

6 دلواري بوشهر   2 71.85 بتني S3

7 سد اميركبير  تهران   24 67.81 بتني S3

8 سد زاينده رود   اصفهان 54 71.23 بتني S3

9 سد كوثر  كهگيلويه و بوير احمد    85 63.36 بتني S3 *  
  . طرح با اولويت باالتر براي انجام مهندسي دوباره* 

  
و ) درجه اهميـت طـرح  (هاي سدسازي به تفكيك طبقات مختلف  گرفتن جداول فوق، اولويت طرح در نهايت با درنظر

بـا اعمـال   ) 2-2.پ(و ) 1-2.پ(هاي شماره  جمع مقادير جدول(وري  در هريك از سناريوها، با درنظر گرفتن شاخص بهره
  . شود مي، پيشنهاد )18-2.پ(، به شرح جدول )هاي راهبردي وزارت نيرو سياست
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هـا،   بندي طـرح  اي در اولويت زم به تاكيد است بنا به صالحديد وزارت نيرو و نيز درنظر گرفتن مسايل مالي و بودجهال
طـرح   4(طـرح سدسـازي    8توانند در يك گروه، و با هم به رقابت بپردازند و در نهايت به جاي  سدهاي بتني و خاكي مي

هـاي كـالن وزارت نيـرو،     كه بنا به صالحديد و سياسـت  ه ديگر ايننكت. طرح انتخاب گردد 4، تنها )طرح خاكي 4بتني و 
هايي كه از اين دو گروه انتخـاب   باشد و يا تعداد طرح» بسيار مهم«و » مهم«تواند صرفا از گروه سدهاي  انتخاب طرح مي

  . باشد )»كم«و » متوسط«گروه سدهاي با اهميت (، بيش از دو گروه ديگر )گيرد در اولويت قرار مي( شود مي

  انتخاب طرح براي انجام مهندسي دوباره در سناريوهاي مختلف - 18-2.جدول پ
استان نام طرح  شاخص بهره وري ظاهري گروه سد از نظر اهميت (از نظر سازه اي) نوع سد ضريب اهميت راهبردي زمينه سناريو
اردبيل گيالرلو  38 S1 1 كشاورزي
همدان  آبشينه 32 S2 1 گردشگري    
زنجان تهم 30 S3 1 برقابي 

خوزستان كرخه 19 S4 1 حمل و نقل  
خراسان جنوبي كريت   14 S1 1 شرب  

همدان  اكباتان 31 S2 1 صنعت
كهگيلويه و بوير احمد كوثر  27 S3 1 كنترل سيالب 

- - - S4 1 تغذيه مصنوعي
كرمانشاه گيالنغرب 110 S1 1 كشاورزي
همدان  آبشينه 92 S2 3 گردشگري    
زنجان تهم  93 S3 4 برقابي 

خوزستان كرخه 52 S4 1 حمل و نقل  
خراسان جنوبي كريت   35 S1 5 شرب  

همدان  اكباتان 101 S2 4 صنعت
كهگيلويه و بوير احمد كوثر  96 S3 2 كنترل سيالب 

- - - S4 4 تغذيه مصنوعي
اردبيل گيالرلو  161 S1 5 كشاورزي
همدان  آبشينه 113 S2 4 گردشگري    
زنجان تهم  93 S3 3 برقابي 

خوزستان كرخه 52 S4 5 حمل و نقل  
خراسان جنوبي كريت   18 S1 2 شرب  

همدان  اكباتان 101 S2 2 صنعت
كهگيلويه و بوير احمد كوثر  82 S3 1 كنترل سيالب 

- - - S4 3 تغذيه مصنوعي
كرمانشاه گيالنغرب 105 S1 1 كشاورزي
همدان  آبشينه 92 S2 2 گردشگري    
زنجان تهم  91 S3 3 برقابي 

خوزستان كرخه 72 S4 5 حمل و نقل  
خراسان جنوبي كريت   35 S1 4 شرب  

همدان  اكباتان 101 S2 5 صنعت
كهگيلويه و بوير احمد كوثر  96 S3 3 كنترل سيالب 

- - - S4 1 تغذيه مصنوعي
با توجه به تعداد محدود طرح هاي شركت كننده در پايلوت و تنوع كم آنها در هر طبقه، ممكن است برخي از طرح ها در تمام سناريوها انتخاب شوند.  

سناريو اول
سناريو دوم

سناريو سوم
سناريو چهارم

خاكي

بتني

خاكي

بتني

خاكي

بتني

خاكي

بتني

  
  
  



 

 3پيوست 6

 تحليل هاي روش به مربوط جزيياتي
 روش، )AHP( مراتبي سلسله

 منطق در آثار جمع ساده دهي وزن
 دهي وزن هاي روش تلفيق و بولين
 جدولروش ( بولين منطق و ساده

)شده اصالح و مرجع گويي پاسخ
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  ...ه ساد دهي وزن روش، )AHP( مراتبي سلسله تحليل هاي روش به مربوط جزيياتي -3پيوست 

  مقدمه -1-3.پ

دهـي   ي وزنها روشساده، جمع آثار در منطق بولين و تلفيق  دهي وزن ،AHPي ها روشمباني نظري  پيوست،اين  در
وش از ديگر مواردي اسـت كـه در ايـن بخـش بـه آن      بيان نقاط قوت و ضعف هر ر. ساده و منطق بولين ارائه خواهد شد

  . شود ميپرداخته 

 AHP يا مراتبي سلسله تحليل ندرايف -2-3.پ

ايـن امـر   .سازي مديران، چگونگي انتخاب كردن يك گزينه از ميان چندين گزينه موجود اسـت  از مسايل تصميم يكي
حتي در صورتي هم كه انتخـاب كـردن مـورد نظـر     . يردبا توجه به معيارهايي كه براي انتخاب مطرح است، انجام پذ بايد

 چنـدين  انتخـاب  در مثـال  عنـوان  به. باشد احتياج يكديگر به نسبت ها گزينه اولويت ميزان شناخت بهنباشد ممكن است 
 ياجراي سابقه كار، انجام زمان مدت دريافتي، هزينه قبيل از معيارهايي است ممكن عمراني طرح يك انجام براي پيمانكار

 در يافتـه  تخصيص امتيازهاي به توجه با گزينه هر به مساله اين در. باشند نظر مورد سازي تصميم معيارهاي عنوان به...  و
قابليت بهتـر   دهنده نشان كه شود مي داده امتيازي هم، به نسبت ها شاخص اهميتي امتياز به توجه با نيز و هم با مقايسه

اي نيست و ممكن است در  اما تعيين امتيازها به طور مستقيم كار ساده. يف شده استآن گزينه با توجه به معيارهاي تعر
 1970بـدين منظـور در دهـه    . نتايج نهايي انحراف ايجاد كند لذا احتياج به يك راهكار روشمند براي امتيازدهي هسـتيم 

اي طراحي شد كه در ادامه  لهبراي حل چنين مسا ساعتي ال توماس توسط مراتبي سلسله تحليل فرايند يا AHPتكنيك 
  .شود ميمختصري از تئوري اين روش ارائه شده و سپس روش به كارگيري آن و نتايج حاصله ارائه 

  معيارها مبناي بر ها گزينه انتخاب مساله ساختار -1-2-3.پ

 گيـري  تصميم. شود مي تقسيم گسسته و پيوسته دسته دو به تصميم، فضاي لحاظ از گيري تصميم فرايند كلي، طور به
معيارها خـود نيـز بـه سـه     . روند مي شمار به گسسته فضاي در گيري تصميم هاي زيرمجموعه از معياره، چند و معياره تك

اسـت كـه    روشـي  AHPتحليل سلسـله مراتبـي   . شوند ميتقسيم ) كيفي و كمي(و تركيبي  دسته معيارهاي كيفي، كمي
 گيـري  تصميم يك در AHPسازي  پياده. كند و تركيبي را فراهم مي كميگيري با حضور معيارهاي كيفي و  امكان تصميم

  :است فاز 3 شامل
 سلسله مراتب ساختن −

 مقايسات زوجي انجام −

 سيستم سازگاري −
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  مراتبي سلسله درخت تشكيل -1 فاز
. شـود  مـي  انبي مراتب سلسله صورت به گيري، تصميم درخت قالب در هستند، مهم گيري تصميم در كه عواملي اول، فاز در

در اين انتخاب، سه معيار هزينه، وسعت . باشد Dو  A، B، C هاي طرح بين از طرح يك انتخاب هدف، كنيد تصور مثال طور به
  :صورت زير خواهد بود درخت سلسله مراتبي براي اين مثال به. هستند اراضي تحت پوشش و ميزان توليد برقĤبي مطرح 

  
  راتبم سلسله درخت تشكيل - 1- 3.پ شكل

 زيـر  يـا  معيارهـا  زيـر  رايدا دتوان مي هزينه شاخص مثال. باشند معيارهايي زير رايدا ندتوان مي نيز معيارها از كدام هر
  .باشد نگهداري و برداري بهره ي،راياج هاي هزينه همچون هايي شاخص

  
  زيرمعيار همراه به مراتب سلسله درخت تشكيل -2- 3.پ شكل

دسـت   گزينه باشند يا معيار، امتيازي را به كه ايني هر كدام از اجزاي اين درخت، اعم از برا AHPهر صورت، تكنيك  در
  . شود ميها و چه معيارها و زير معيارها در اصطالح، آيتم گفته  كدام از اجزاي اين درخت، چه گزينه هر به. آورد مي

انـد   هـا بـر حسـب امتيـازي كـه كسـب كـرده        هآيد و گزين دست مي ها، امتيازي به براي هركدام از گزينه ،AHPروش  در
روشي كه در . ترين امتياز را كسب كرده، بهترين گزينه براي انتخاب شدن است اي كه بيش مسلما گزينه. شوند ميبندي  رتبه

AHP شود ميرود، براساس مقايسات زوجي استوار است كه در فاز دوم به شرح آن پرداخته  كار مي براي محاسبه امتيازها به .  
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  زوجي مقايسات -2 فاز
 هـا  آنزوجـي مقايسـه شـده و وزن     صـورت  بـه عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح باالتر  AHP در

وزن نهـايي هـر گزينـه مشـخص      هـا  وزنسپس بـا تلفيـق ايـن    . شود مي، وزن نسبي ناميده ها وزناين . گردد محاسبه مي
از  Bرا بـا   Aي از نظر معيار وسعت اراضي تحت پوشش باشد، ابتدا طرح ها حطربه طور مثال، اگر هدف، مقايسه . شود مي

هـا از   هـا، تصـميم گيرنـده    در ايـن مقايسـه  . شوند ميرا با هم مقايسه  Bو  Cو بعد  Cو  Aاين نظر مقايسه كرده و سپس 
يم گيرنده خواهـد گفـت كـه    مقايسه شود تصم jبا عنصر  iاي كه اگر عنصر  گونه بهكنند؛  ي شفاهي استفاده ميها قضاوت
  . است) 1-3.پ(ي ارائه شده در جدول ها حالتكداميك يكي از  jبر  iاهميت 

  مقياس مقايسه زوجي - 1-3.پ جدول
 وزن يا ارزش هامقايسهوضعيت

1 يكسان
2 تربيشيكسان تا نسبتا

3 )يا ضعيف(تربيشنسبتا
4 تربيشتاتربيشنسبتا

5 )يا قوي(تربيش
6 تربيشتا خيليتريشب

7 )يا خيلي قوي(تربيشخيلي
8 تربيشخيلي،تا خيليتربيشخيلي

9 صد در صد مرجع
  
بـر   iاگر اهميت عنصر . روند، يك نكته بايد در نظر گرفته شود مي كار بههاي كيفي  شاخص راينظرات شفاهي كه ب در

j  برابر باn  باشد، اهميتj  برi  1برابر با
n

است وبا توجه به اين نكته كافي است در ماتريس زير فقط مقادير بـاالي قطـر    

ijمقادير زير قطر اصلي معكوس مقادير باالي قطر خواهد بود به عبارت ديگر . اصلي پرشود
ji

1a
a

 ايـن  در كنيـد  فـرض =

  :است آمده زير صورت به معيارها از هركدام به نسبت ها گزينه از يك هر نسبي اهميت طح،س ترين پايين در مثال

 A B  C D هزينه  
  اراضي وسعت
 A  B C D آبي برق توليد  A B C D پوشش تحت

A 1 6 4
1

 
1  A 1 1 5

1
6
1

 A 1 5 5
1

 2
1

B 6
1

 
1 2

1
 5

1  B 1 1 3
1

4
1  B 5

1 1 2
1

 5
1

C 4 2 1 3
1  C 5 3 1 5

1  C 4 2 1 
4
1

D 1 5 3 1  D 6 4 5 1  D 2 5 4 1  
 زيـر،  ماتريس شرح به. شوند سنجيده هدف سطح به نسبت معيارها نسبي اهميت دوم، سطح در كنيد فرض همچنين

  .شد خواهد استخراج گيرنده تصميم ديدگاه زوجي،از مقايسات
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 برقابي توليد پوشش تحت اراضي وسعت هزينه دفه

 3 3 1 هزينه

 پوشش تحت اراضي وسعت
3
1 1 

2
1 

 برقابي توليد
3
1 2 1 

  
كـه كـم بـودن آن     مثال معيار هزينـه، معياريسـت  . توجه شود ها آنبه ذكر است كه در مورد معيارها بايد به نوع  الزم

توجه به نوع . انتخاب طرح، مطلوب است رايمطلوب و معيار وسعت اراضي تحت پوشش از نوعي است كه زياد بودن آن، ب
  . معيار در روش محاسبه وزن آن، اهميت دارد

  تصميم ماتريس از ها وزن استخراج -3 فاز
اگـر شـرط   . وابسـته اسـت   گيري تصميم ماتريس دنبو ناسازگار يا سازگار به تصميم، ماتريس از ها وزن محاسبه روش

ij jk ika a a i, j,k× = برقراري تسـاوي  . كه ماتريس تصميم، سازگار است شود ميدر ماتريس تصميم برقرار باشد، گفته  ∀
سبت بـه  ن Jبرابر ارجحيت داشته باشد و نيز آيتم  2به ميزان  Jنسبت به آيتم  Iدر اين رابطه به آن معناست كه اگر آيتم 

برابر اهميـت و ارجحيـت    6به ميزان  Kنيز نسبت به آيتم  Iداشته باشد آنگاه آيتم  ارجحيتبرابر  3هم به ميزان  Kآيتم 
لذارابطـه  . برابر دانسته نشود 6ام Kنسبت به آيتم  Iاما در تهيه ماتريس تصميم، ممكن است كه اهميت نسبي آيتم . دارد

  .رساند ميعدم برقراري اين رابطه ميزاني از ناهمگني يا ناسازگاري را . قرار نبوده و ماتريس ناسازگار خواهد بودمذكور بر
در ادامـه  . اين خاصيت هستند رايكنند، دا بيان مي صورت كمي كه معيارهاي كيفي را به تصميم، هاي ماتريس همواره
  . سازگار و ناسازگار، پرداخته شده استي محاسبه اوزان، به تفكيك ماتريس ها روشبه بررسي 

  سازگار ماتريس از ها وزن استخراج -2-2-3.پ

 آن از دلخواه ستون هر هاي مولفه) باشد مطلوب آن بودنزياد ( باشد مثبت جهت رايدا معيار اگر سازگار، ماتريس در
جهـت منفـي    راياگـر معيـار دا  . آيـد  ميدست  به ها وزن روش اين از و كرده نرمال ستون آن مجموع به نسبت را ماتريس

هاي هر سطر دلخواه از آن ماتريس را نسبت به مجموع آن سطر نرمال كـرده و از   مولفه) كم بودن آن مطلوب باشد(باشد 
  . شود ميمحاسبه  ها وزناين روش 

  ناسازگار ماتريس از ها وزن استخراج -3-2-3.پ

 روش چهـار . كـرد  اسـتفاده  هـا  وزن استخراج رايب توان مين گارسازماتريس  رايذكر شده ب يها روش از حالت اين در
  :از عبارتند كه است موجود تصميم ماتريس ناسازگاري حالت در ها وزن محاسبه در عمده

 مربعات حداقل روش -1

 لگاريتمي مربعات حداقل روش -2
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 ويژه بردار روش -3

 :شوند مي بندي تقسيم گروه 4 به خود كه تقريبي هاي روش -4

 يسطر مجموع روش −

 ستوني مجموع روش −

 حسابي ميانگين روش −

 هندسي ميانگين روش −

  .شد خواهد ارائهمذكور  يها روش از مختصري ادامه در

  مربعات حداقل روش -1
  .گزينه مورد نظر باشد ناسازگار بوده و محاسبه وزن هر) ماتريس ذيل( Aكنيد كه ماتريس تصميم  فرض

  A1  . . . An 
A 1 . . .  
. . .    
. .  .   
. .   .  

An     1 
  

 هـا  گزينـه  نسبي وزن بيانگر اوزان، اين نسبت صورت اين در. باشد ها گزينه از هريك به مربوط اوزان هاwiكنيد  فرض
  : نسبت به يكديگر خواهد بود؛ لذا خواهيم 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 

ين مقدار ممكن برسد تر كمبه  Aهاي ماتريس فوق با ماتريس تصميم  پيدا شود كه اختالف مولفه اي گونه به هاwi بايد
  . اين كار مدل زير بايد اجرا شود رايب

2n n
i

ij
ji 1 j 1

wmin a
w− −

⎛ ⎞
−⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑∑  

n

i
i 1

S.T.: w 1
−

=∑  

 بـا  و) باشـد  1 برابـر  هـا  وزنمجمـوع  ( باشـند  شـده  نرمال بايد ها وزن كه كند مي بيان مدل اين در موجود محدوديت
  :نوشت زير صورت به را فوق مدل توان مي ساز نرمال قيد اين از استفاده



 هاي سدسازي طرح ريق انجام مهندسي دوبارهوري از ط راهنماي بهبود بهره     23/12/93  110

 

( )
2n n

ij j i
i 1 j 1

min a w w
− −

−∑∑  

n

i
i 1

S.T.: w 1
−

=∑  

  .آيد مي دست به ها وزن از تقريبي ترتيب بدين و

  لگاريتمي مربعات حداقل روش -2
بـا اسـتفاده از معادلـه زيـر، در حالـت      . باشـد  ميبودن كليه عناصر  اين روش با روش حداقل مربعات، لگاريتمي تفاوت

  . آيد ميدست  تخميني از اوزان به ،Zسازي  ناسازگار، با كمينه

( )( )
n n

ij i j2 2
i 1 j 1

1 1Lna Ln W / W LnZ
n n= =

− =∑∑  

n

i
i 1

S.T.: w 1
−

=∑  

  ويژه بردار روش -3
درنظـر گرفتـه    هـا  گزينـه  وزن بـردار  عنوان به ماكسيمم، ويژه مقدار ازاي به تصميم، ماتريس ويژه بردار روش، اين در

  : محاسبه نمود از مجموعه معادالت زير توان ميدر روش بردار ويژه، ماتريس ترجيحات و بردار ويژه آن را . شود مي

11 1 12 2 1n n 1a w a w ... a w w+ + + = λ  
21 1 22 2 2n n 2a w a w ... a w w+ + + = λ 

… 

n1 1 n2 2 nn n na w a w ... a w w+ + + = λ  
 محاسـبه  خصـوص در. مقـدار ويـژه مـاتريس اسـت     λام و iوزن عنصـر   iwام، jام بـر   iترجيح عنصـر   ijaدر آن كه
امـا يـك   . اسـتفاده كـرد   رسـند،  مي نتيجه به باتكرار معموال كه عددي، آناليز يها روش از توان مي ويژه، مقدار ينتر بزرگ

  :اين كار به صورت زير است رايالگوريتم ساده غيرتكراري ب
 .شود ميمحاسبه  W راييبي مانند روش ميانگين حسابي تخميني بي تقرها روشاستفاده از  با −

 .آيد مي دست به maxλتخمين مناسبي از Aدر ماتريس  Wضرب بردار  با −

max رايتقسيم مقادير به دست آمده ب با − .wλ  برW هايي از مربوطه تخمينmaxλ شود ميسبه محا. 

 . شود ميدرنظر گرفته  maxλعنوان بهآمده،  دست به هايmaxλنهايت متوسط در −

  :ام طبق تعريف قبل برابر است با iوزن عنصر  حال

1 ij j
1w a w i 1,..., n= =
λ∑  

  :ماتريسي زير نوشت فرم به توان مي را فوق معادالت دستگاه
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AW W= λ  
ijAيعني (همان ماتريس مقايسه زوجي  Aاين رابطه،  در a⎡ ⎤= ⎣ ⎦، Wوزن و بردارλ  مقـدار  عنوان بهاسكالري است كه 
  .شود مي گرفته نظر در ويژه

  تقريبي يها روش -4
  :شوند مي سيمتق گروه چهار به ها روش از دسته اين

 سطري مجموع روش −

 ستوني مجموع روش −

 حسابي ميانگين روش −

 هندسي ميانگين روش −

منظور از . (شود ميمجموع عناصر هر سطر در يك بردار نوشته شده و بردار حاصل نرماليزه  ،سطري مجموعروش  در
  ).وع عناصر تقسيم شودعناصر بر مجمنرماليزه كردن آن است كه در بردار حاصل از جمع سطري ماتريس، تك تك 

كار گرفته شد، مجموع عناصر هر ستون در يك بـردار   مشابه روشي كه در مجموع سطري به ستوني مجموعروش  در
  . شود ميبردار معكوس آن را در نظر گرفته و بردار حاصل نرمال  بار نوشته شده و اما اين

  . شود ميمحاسبه  ها آنشده و سپس ميانگين سطري  هاي ماتريس اصلي نرماليزه ابتدا ستون حسابي ميانگينروش  در
  . شود ميهندسي سطرهاي محاسبه شده و بردار نهايي نرماليزه  نميانگي هندسي ميانگيندر روش  نهايتا

  ناسازگاري نرخ محاسبه و ناسازگار ماتريس خصوصيات ماتريس، در سازگاري -4-2-3.پ

 مـاتريس  بـودن  ناسـازگار  يـا  سـازگار  به تصميم، ماتريس از ها وزن محاسبه روش شد، اشاره نيز تر پيش كه طور همان
ijاگر شرط. وابسته است گيري تصميم jk ika a a i, j,k× = كـه مـاتريس    شـود  ميدر ماتريس تصميم برقرار باشد، گفته  ∀

انـي از نـاهمگني يـا    عدم برقراري اين رابطـه ميز . تصميم، سازگار است و در غير اين صورت، ماتريس ناسازگار خواهد بود
  . رساند ميناسازگاري را 

1ثابت كرد كه اگر توان ميدر حالت كلي  2 n, ,...,λ λ λ  مقادير ويژه ماتريس مقايسات زوجيA    باشد مجمـوع مقـادير
  . است nبرابر  ها آن

n

r
i 1

n
−

λ =∑  

است در اين صـورت برخـي از    nيا مساوي  تر بزرگره هموا Aين مقدار ويژه ماتريس مقايسه زوجي تر بزرگ همچنين
λمنفي خواهند بود لذا هاي :  

max nλ ≥  
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  :خصوصيات زير است رايماتريس سازگار دا هر
 .باشد مي عنصر هر نرماليزه مقدار برابر عناصر وزن مقدار -1

 . (AW=nW) است ماتريس طول برابر ويژه مقدار -2

 .است صفر برابر ماتريس اين در ناسازگاري مقدار -3

از حالـت   از حالت سازگاري فاصـله بگيرنـد، مقـدار ويـژه آن نيـز مقـدار كمـي        ماتريس مقدار كمي  عناصر اگر :قضيه
AWلذا اگر . سازگاري خود فاصله خواهد گرفت W= λ كه در آنW وλ بردار ويژه و مقدار ويـژه مـاتريس    ترتيب بهA 

از حالـت سـازگاري خـود فاصـله      ين مقدار ويژه آن نيز مقـدار كمـي  تر بزرگ. (خواهد بود n، يك مقدار ويژه برابر باشد مي
  :نوشت توان مين در اين حالت رايبناب). خواهد گرفت

A W n.W× =  
maxفاصله بگيرد مقدار  nمقداري از  maxλوقتي nλ نرمال كردن  رايد ميزان سازگاري را نمايش دهد كه بتوان مي −

  . شود ميميزان ناسازگاري معرفي  عنوان بهاين شاخص، عبارت زير 
max nI.I
n 1

λ −
=

−
  

  زوجي مقايسات ماتريس يك ريناسازگا نرخ محاسبه الگوريتم -5-2-3.پ

 Aماتريس مقايسات زوجي  تشكيل -1

 Wبردار وزن  محاسبه -2

 maxλمقدار  محاسبه -3

 : شاخص ناسازگاري با استفاده از رابطه زير محاسبه -4

max nI.I
n 1

λ −
=

−
 

 : نرخ ناسازگاري با استفاده از معادله زير محاسبه -5

n n

I.II.R
I.I.R ×

= 

nدر آن شاخص  كه nI.I.R قابل ) 2-3.پ(فرض شده است، مطابق جدول شماره  nبسته به ابعاد ماتريس مربعي، كه  ×

  :استخراج است

nمحاسبه   -2-3.پ جدول nI.I.R   )n(با در دست داشتن ابعاد ماتريس  ×
10  9  8 7 6 5 4 3  2 1  n 

1.49  1.45  1.41 1.32 1.24 1.12 0.9 0.58  0 0  I.I.R 
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 در كـه  كاربرد به را عددي آناليز يها روش از متفاوتي هاي تكنيك توان مي ويژه مقدار ينتر بزرگ محاسبه خصوص در
 صورت به كار اين رايب ساده الگوريتم يك. شود مي نزديك نظر مورد دقيق مقدار به آن هاي الگوريتم تكرارهاي از گام هر
  :است زير

 .آيد مي دست به maxλتخمين مناسبي از Aدر ماتريس  Wضرب بردار  با −

maxرايتقسيم مقادير به دست آمده ب با − .Wλ  برW هايي از مربوطه تخمينmaxλ  شود ميمحاسبه . 

 . شود ميمحاسبه  به دست آمده maxλمتوسط −

  مراتبي سلسله درخت يك ناسازگاري نرخمحاسبه  -6-2-3.پ

 ضـرب  اش  مربوطـه  عنصـر  وزن در را مـاتريس  هـر  ناسـازگاري  شاخص مراتب، سلسله يك ناسازگاري نرخ محاسبه براي
هـاي   ر مـاتريس همچنـين وزن عناصـر را د  . شـود  ميناميده  I.Iاين حاصل جمع . آيد مي دست به ها آن جمع حاصل و نموده

IIحاصل تقسيم. شود ميگذاري  نام I.I.R مربوطه ضرب كرده و مجموعشان
IIR، معرف نرخ ناسازگاري سلسله مراتب است.  

  گزينه هر نهايي اولويت يا وزن محاسبه -7-2-3.پ

 هـدف  بـه  نسـبت  مشـابه  طـور  بـه  زنيـ  معيارها خود وزن آمد، دست به هرمعيار به نسبت گزينه هر وزن كه اين از بعد
  : زير محاسبه خواهد شد صورت به گزينه هر نهايي وزن سپس ،شود مي محاسبه

1 ij j
i

W w v= ×∑ 

 قالـب  در و تصـار اخ ، بـه )3-3.پ(در شكل شماره . است jوزن معيار  jvو jنسبت به معيار  iگزينه  وزنijwدر آن كه
  .شده است رائهبر اساس وزن نهايي  بندي اولويتپروسه  ،روندنما
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  انجام مهندسي دوباره تا مرحله تشكيل بانك اطالعات از مشخصات طرح رايها ب بندي طرح اولويت روندنماي - 3- 3.پ شكل

  ) AHPدهي ساده و  هاي وزن قابل استفاده در روش(
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   نهايي بندي اولويت تا اطالعات بانك تشكيل مرحله از دوباره مهندسي انجام رايب ها طرح بندي اولويتروند نماي  - 3- 3.پشكل  ادامه

  AHPروش  يها قابليت و مزايا -8-2-3.پ

 بگيرند قرار اليه چند در معيارها زير و كلي معيارهاي قالب در ندتوان مي معيارها كه است اين AHPي مدل ها قابليت از
تنها در مورد معيارهاي كيفي،  ،AHPماتريس تصميم در  تعيين. باشند متصل هم به مختلف هاي اليه عناصر نيست الزم و

گيرندگان وجود داشته باشند كه  حال اگر گروهي از تصميم. گيرنده است وابسته به نظر شفاهي و مقايسات زوجي تصميم
كند كه وزن نسبي گزينه، بـا   امكان را فراهم مي اين AHPيك معيار كيفي نظر دهند،  نسبت به ها گزينهبخواهند در مورد 

  روش حداقل مربعات -
  روش حداقل مربعات لگاريتمي -
  هژر ويروش بردا -
  تقريبي -

A

 ساخت سلسله مراتب

 هدف-
  معيارها - 
  زيرمعيارها - 
  ها گزينه - 

 مقايسات زوجي
  معيارها با هم

ها به تفكيك  گزينه
  معيار

براساس جدول
  ترجيحات

وضعيت   وزن يا ارزش
ها مقايسه

  1  يكسان
  2  تر يكسان تا نسبتا بيش

  3  يا ضعيف تر نسبتا بيش
  4  تر تر تا بيش نسبتا بيش
  5  تر يا قوي بيش

  6  تر تر تا خيلي بيش بيش
  7  تر يا خيلي قويبيش خيلي

  8  تر تر تا خيلي خيلي بيش بيش خيلي
  9  صددرصد مرجع

محاسبه وزن معيارها و
  ها گزينه

  مجموع سطري -
  مجموع ستوني -
  ميانگين حسابي -
  ميانگين هندسي -

محاسبه نرخ ناسازگاري maxλمحاسبه

 ضرب ماتريسمحاسبه حاصل
 )W(اوزان با ماتريس ) A(هاي زوجي  مقايسه

)maxxWλ(براي رسيدن به تخمين مناسبي از 

 )AxW(دست آمده ازتقسيم مقادير به
  به ترتيب بر عناصر ماتريس اوزان

   maxλبراي تخمين مقادير

دست آمده ازبهmaxλمحاسبه متوسط مقادير
  مرحله قبل

محاسبه شاخص ناسازگاري با استفاده
  :از معادله زير

max nI.I
n 1

λ −
=

−
  

محاسبه نرخ ناسازگاري با استفاده از
  :معادله زير

II.I.R
I.I.R

=  
ترآيا نرخ سازگاري كم

  درصد است؟ 10از 

 محاسبه وزن نهايي

بندي براساس وزن اولويت
هاي سدسازي نهايي گزينه

ها و بازنگري در قضاوت
تشكيل مجدد ماتريس 

  مقايسات زوجي

 خير
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روند كار بدين صورت است كه در تشكيل ماتريس مقايسات زوجي . گيرندگان محاسبه شود استفاده از نظرات همه تصميم
مقـدار نهـايي،   . كنند خود را وارد ميه ماتريس به توافق نرسند هر كدام مقدار مورد نظر مولفگيرندگان در يك  اگر تصميم

گيرنـدگان يكسـان نباشـد، در ايـن حالـت       تصميم رايممكن است اهميت . ميانگين هندسي مقادير وارد شده خواهد بود
ي مختلف با يكـديگر و نيـز   ها گزينهمقايسه دودويي . كندند، اهميت وزني هر عضو را تعيين رايد در ابتداي فتوان ميگروه 

از ديگر نقاط قوت ) ها گزينهگروه معيارها و گروه (ي معيارها با هم و برقراري رابطه رياضي بين اين دو گروه مقايسه دودوي
  . اين روش است

  AHPمعايب روش  -9-2-3.پ

. جـا معنـادار نيسـتند    در ايـن  هـا  آناست كه برخي از ) و غيرقابل تغيير(فرض اصلي  تعدادي پيش داراي AHP روش
صـورت   توان بـه  گيري، از نوع كمي نيستند و در نتيجه نمي ين روش اين است كه معيارهاي تصميمفرض ا ترين پيش مهم

را با يكديگر مقايسه كرد؛ اين درصورتي است كه در انتخاب طرح بـراي انجـام مهندسـي دوبـاره، معيارهـا       ها آنمستقيم 
  . باشند اي متشكل از معيارهاي كمي و كيفي مي مجموعه

 بـه  توجـه  بـا . اسـت  ها پاسخ ناسازگاري احتمال باشد، داشته AHPي كه ممكن است استفاده از روش ديگر مشكالت از
 يـا  و امتيازهـا  يـا  اوزان رساني بروز و اصالح و بوده محتمل ناسازگاري وجود هستند، زياد ها گزينه و معيارها تعداد كه اين

  . طلبد مي را زيادي بسيار انرژي و وقت خطا، ايجاد عامل يافتن
و تعـدد   معيارهـا  زيـر  بـه  امتيـاز  ارائـه نحـوه   يي،ودود مقايسات و اوزان ارائه در كارشناسي نظرات نيز و ساليق ورود

) Rangeيـا تعيـين   (بنـدي   كمي معيارهاي كيفي و لزوم بازه ارائه. است روش اين در مشكالت ديگر از ،مقايسات دودويي
  .است AHPاين معيارها، مشكلي ديگر در روش  هاي ممكن و محتمل در هريك از براي بيان كالس

  1موزون ساده گذاري هم روي يا ساده دهي وزن روش -3-3.پ

سازي مديران، چگونگي انتخاب كـردن يـك گزينـه از     تصميم مسايلين تر مهمنيز اشاره شد، از  تر پيشكه  طور همان
معمـوال  . انتخاب مطرح اسـت، انجـام پـذيرد    رايكه ببا توجه به معيارهايي  بايداين امر . ميان چندين گزينه موجود است

بيـان درجـه اهميـت     رايب. معيارهاي زيادي در انتخاب دخيل هستند و اهميت هر معيار با معيارهاي ديگر متفاوت است
وزن  مجموع اين اوزان برابر با واحد و بزرگاي هر كه طوري بهآن معيار در نظر گرفت؛  رايوزني ب توان ميهريك از معيارها 

                                                      
 

1- Simple Weighted Overlay 
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صورت مشابهي با اختصـاص دادن امتيـاز بـه     ها در هر معيار، به اهميت هريك از زيركالس. گردد با خرد جمعي تعيين مي
  .پردازند معادالت زير به بيان رياضي اين روش مي. تعيين خواهد شد) يا زيرمعيار(هركالس 

( )

1

2

i

n

w
w

.
W w ; i 1,2,...,n
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 از پـس . اسـت  روش اين از استفاده رايب گام اولين طرح، هر كيفي هاي همولف سازي كمي و كمي مشخصات بندي بازه
امتيازها به تناسب قرار گيري هـر زيرمعيـار در هـر     ،ijgماتريس داشتن دردست با تصميم، متغيرهاي از هريك بندي بازه

نهايي، امتياز هر سد در مورد هر معيـار در وزن آن معيـار    گيري تصميم رايترتيب ببدين . كند زيربازه، اختصاص پيدا مي
ي امتيازهـاي   سپس با مقايسـه . شود ميدست آمده، امتياز نهايي سد محاسبه  و با جمع امتيازهاي وزني به شود ميضرب 

  . نمود بندي اولويتراحتي سدها را  به توان مينهايي سدهاي مختلف 

  ساده دهي وزن روش يمزايا -1-3-3.پ

با درنظـر گـرفتن معيارهـا، وجـود      ها گزينهنياز به مقايسه دودويي ميان معيارها و  AHPاين روش، برخالف روش  در
عدم وجود ناسازگاري و عدم مقايسه تعداد زيادي طـرح بـا   . شود ميندارد و مقايسه بر مبناي امتياز وزني هر گزينه انجام 

  . نهايي، از ديگر نقاط قوت اين روش استارائه امتياز  راييكديگر ب

  ساده دهي وزن روش معايب -2-3-3.پ

. باشـد  مشكل در اين روش، ورود ساليق و نيز نظرات كارشناسي در ارائه وزن و امتياز به معيارها و زير معيارهـا، مـي   عمده
 ممكن هاي كالس بيان براي) Rangeعيين يا ت(بندي  لزوم بازه وانجام مقايسه  برايمعيارهاي كيفي  سازي كمي بعدي، مشكل

  .ها بايكديگر از نوع كيفي هستند بسياري از معيارهاي مقايسه طرح است؛ معيارها اين از هريك در محتمل و
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 بولين منطق در آثار جمع روش -4-3.پ

ايـن  . شـود  ميبيان  )بله يا خير(صورت صفر و يك  ها به كه از نام اين روش پيداست، در منطق بولين، پاسخ طور همان
اين صورت كه وزن تمام معيارها برابر با يك اسـت   دهي ساده در نظر گرفت؛ به حالت خاصي از روش وزن توان ميروش را 

اي مفصـل تهيـه شـده و از كارشناسـان      نامـه  پرسشدر اين روش، . وزن صفر يا يك هستند رايو زيرمعيارهاي تصميم دا
) هـا  »بلـه «جمع (هاي با ارزش يك  در نهايت با جمع پاسخ. با بله يا خير پاسخ دهندبه سواالت  شود ميمربوطه خواسته 

  . انجام مهندسي دوباره پرداخت رايب  به انتخاب طرح توان مينمره هر طرح محاسبه شده و 

  بولين منطق در آثار جمع روش مزاياي -1-4-3.پ

 آن تبـع  به و معيارها، به امتياز و وزن تخصيص به يازن عدم و سواالت به ييگو پاسخ سادگي روش اين مزيت ينتر مهم
  . باشد مي فردي، ساليق و كارشناسي نظرات كامل حذف

  بولين منطق در آثار جمع روش معايب -2-4-3.پ

 و زيرمعيارها در بندي بازه وجود عدم. باشد مي فازي نگرش عدم و مساله ديدن سفيد و سياه روش، اين عيب ينتر مهم
 فـازي  نگرش عدمو معيارها از جمله مواردي است كه  ها گزينه ساير با مقايسه در گزينه هر اهميت نمودن ظلحا عدم نيز
  . ضعف در مقايسه معيارهاي كيفي از ديگر مشكالت اين روش است. نمايد مي تشديد روش اين در را

  )مرجع گويي پاسخ جدولروش ( بولين منطق در آثار جمع و ساده دهي وزن يها روش تلفيق -5-3.پ

روي هر طرح  و مشكالت پيش مسايلدر اين روش، . دهي ساده اقتباس شده است نظري اين روش از روش وزن مبناي
  : شود ميبندي  به شرح زير طبقه

  نيازها تامينشناخت مشكل يا ناسازگاري ايجاد شده در  -1
 ارعايت يا عدم رعايت استاندارده -2

 مالي/ مباحث اقتصادي -3

 برداري بهرهي ها ساختزيرمشخصات كلي و  -4

 فرهنگي/ اجتماعي مسايل -5

دردست داشـتن جـداولي اسـتاندارد، كـه بـه       باپركردن جداول ارزيابي،  رايدست آوردن اطالعات مورد نياز ب به رايب
 سـتون  در هـا  طـرح  از هريـك  به مربوط وزن است، شده تهيه) الذكر پنج كالس فوق(هاي مذكور  تفكيك هر يك از كالس

 جدول داشتن دست در با و شده تكميل نيز وضعيت خالصه جدول ،ها جدول اين كليه تكميل از پس. گردد يم درج نظير
 شـماره  هاي جدول. شد خواهد ميسر طرح بندي اولويت و مقايسه ،باشد مي طرح هر كارنامه عنوان به كه وضعيت، خالصه
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ـ  نيـاز  مورد اتاطالع آوري جمع رايب شده طراحي  نامه پرسش )17-3.پ( تا )3-3.پ(  شـماره  هـاي  جـدول  تكميـل  رايب
 ،هـا  طرح  بندي اولويت و تحليل ايه جدول، )29-3.پ( تا )18-3.پ( شماره هاي جدول. باشد مي )29-3.پ( تا )18-3.پ(

  .اند شده آورده ادامه در كه هستند مرجع، ييگو پاسخ جدول روش در

  طرح اوليه مشخصات -3-3.پ جدول
  : اجرا تاريخ :ودخانه و موقعيت طرحرنام  ): طرح(سد  عنوان
  :بردار بهره سازمان :كاربري  : سد نوع
    خير        ؟    بله شودميوري مطلوبمشكلي خاص است كه مانع از بهره رايطرح دا آيا

  هاي زير قرار دارد؟گردد در كداميك از گروهوري مطلوب مي كه مانع از بهره مشكلي
   وابسته تاسيساتنيروگاه و        هيدرومكانيكال         تخليه سيالب يا آبگيرها  –اي  سازه        بدنه  -اي  سازه

    اقتصادي و يا فرهنگي -مسايل و مشكالت اجتماعي     مخزن و جناحين مخزن     مسايل آبخيزداري –آبريز حوضه
 ........) ........با ذكر مورد(از موارد فوق  تركيبي

 بخشي و كارهاي اصالحي اقداماتي انجام شده است؟ قبال در خصوص عالج آيا
  خير               بله
  خير              باشد؟          بلهرونده ميدرصورت عدم اقدامات الزم، مشكل موجود پيش آيا

  تاسيسات و ساختمانيمشخصات  - 4-3.پ جدول
 توضيحات واحد مقدار/مشخصات عنوان

   سد بدنه وعن
    پي از ارتفاع
   بستر از ارتفاع

   تاج طول
   ارتفاع به طول نسبت

   سد تاج عرض
   سد تاج در بدنه ضخامت

   پي در بدنه عرض ترين بيش
   سد خاكريز تاج تراز
      شكن موج ديوار تاج تراز

   سرريز نوع
   سرريز ظرفيت

   سيالب بازگشت دوره
    سد ريزآب حوضه وسعت

 سد احجام ورقوم  -5-3.پ جدول

 توضيحات واحد مقدار/  مشخصات عنوان

   آبترازحداكثررقوم
   نرمالترازدرآبرقوم

   آزادارتفاع
   نرمالترازدردرياچهوسعت
   نرمالترازدرمخزنحجم

   مردهحجم
   برداريبهرهترازحداقل
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 سد ساختگاه - خيزي لرزه و شناسي ساخت زمين اسي،شن زمينمشخصات  - 6-3.پ جدول

 توصيفات/ مشخصات عنوان

  چپسمتگاهتكيه
  راستسمتگاهتكيه

  بستر
     ساختگاهكيلومترييكصدمحدودهدرآفريننقشومهميهاگسل وجود عدم/وجود

  لغزش و ها دامنهپايداري  -7-3.پ جدول
 توضيحات واحد/ مقدار عنوان

 پايداري وجود عدم يا وجود - مخزن به مجاور هاي دامنه پايداري
 پايداري وجود عدم يا وجود - مخزن مجاورت در قديمي هاي لغزش وجود

   لغزش خطر معرض در جمعيت ميزان
 ها لغزش حجم ذكر با يا تقريبي  لغزش اقتصادي خسارات ميزان برآورد

    شلغز خطر معرض در حياتي هاي شريان و ها زيرساخت

  اهميت درجه و جانمايي -8-3.پ جدول
 واحد مقدار عنوان

  بزرگ شهر ترين نزديك
  بزرگشهرتريننزديكازفاصله

  روستاتريننزديك
  روستاتريننزديكازفاصله
خطر معرض در جمعيت ميزان   
  اقتصادي خسارات ميزان برآورد

  خطر معرض در حياتي هاي وشريان ها زيرساخت
  سد شكست از ناشي مخاطره بندي رجهد

  )اوليه( اجرا و طرح هنگام در مصارف وضعيت -9-3.پ جدول
 واحد مقدار عنوان

  كشت تحت اراضي وسعت
   كشاورزي مصارف ساالنه حجم
   شهري شرب مصارف ساالنه حجم
   روستايي شرب مصارف ساالنه حجم
  دامداري و صنعتي مصارف ساالنه حجم

  گردشگري و سياحتي مصارف به شده داده اختصاص هساالن حجم
  آبي نقل و حمل مصارف به شده داده اختصاص ساالنه حجم

  پروري آبزي مصارف به شده داده اختصاص ساالنه حجم
   )باال در مندرج موارد جز به( المللي بين/ملي -دست پايين به شده رهاسازي حجم
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  )جديد نيازهاي با شده روزبه ( اجرا و رحط از پس مصارف وضعيت - 10-3.پ جدول
 واحد مقدار عنوان

  )ودببهوتوسعه(كشتتحتاراضيوسعت
  كشاورزيمصارفساالنهحجم
  شهريشربمصارفساالنهحجم
  روستاييشربمصارفساالنهحجم
  دامداريوصنعتيمصارفساالنهحجم

  گردشگريوتيسياحمصارفبهشدهدادهاختصاصساالنهحجم
  آبينقلوحملمصارفبهشدهدادهاختصاصساالنهحجم

  پروريآبزيمصارفبهشدهدادهاختصاصساالنهحجم
   )باال در مندرجمواردجزبه(الملليبين/ملي-دستپايينبهشدهرهاسازي حجم

  پايه مطالعات روزرساني به عدم/ رساني روز به وجود، عدم/ وجود وضعيت -11-3.پ جدول

 عنوان
 وجود عدم يا وجود

 مطالعات
 )بودن موجود درصورت( انجام تاريخ

 است؟ شده انجام روزرساني به آيا
 خير/بله

 توضيحات

     هواشناسي مطالعات
     هيدرولوژي مطالعات
      آب منابع مطالعات

      رسوب مطالعات
     سرزمين آمايش و آبخيزداري

     يخيز لرزه مطالعات
     زيرزميني آب مطالعات
     پايداري كنترل مطالعات

  درهنگام طرح و اجرا –تجهيزات وابسته به نيروگاه  - 12-3.پ جدول
 توضيحات مورد شرح/ واحد مقدار عنوان

   توربين نوع
   نيروگاهيواحدهايتعداد
   )الملليبين/ملي(توليدظرفيت

  هنگام شده به –به نيروگاه  تجهيزات وابسته - 13-3.پ جدول
 توضيحات مورد شرح/ واحد مقدار عنوان

   )الملليبين/ملي(توليدظرفيت
   نيروگاهيتجهيزاتدرزيربناييمشكالتوجودعدم يا وجود

   برداريبهرهمشكالتوجودعدمياوجود
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  برداري بهره يا اي سازه مشكل وجود عدم/ وجود وضعيت - 14-3.پ جدول

 توضيحات عنوان
 از مانع مشكل اين آيا

 مطلوب برداري بهره
 خير/بله ؟شود مي

مشاهده تاريخ
 مشكل اين

    )تحتانيكنندهتخليه(سيالبتخليه سامانه در مشكل
    )آبگيرها(سيالبتخليهسامانه در مشكل

    )سرريزانواع-سرريزها(سيالبتخليه سامانه در مشكل
    تاجدرضعيموهاينشست وجود

    سرريزانتقالكانالسازهياجامديواره، در ترك وجود
    بدنهدرشيروانيموضعيهاي  نشست وجود
    دستپايينزهكشپنجهدركدر نشت وجود

    دستپايينپوستهدرمتمركز زه حضور
    تاجدرجانبييهاحركت وجود

    اوليهارتفاعاضافهوضعيت
    سدپيوبدنهدرمنفذيفشارگيرياندازهتجهيزات از يربردا بهره وضعيت

    مخزنكفدرحفرهآمدن وجود به
    دسترسيهايراهوضعيت

    تندآبدرلجنونخاله وجود
   است؟افزايشيروند–موجودهايتركياودرزهامحل از آبگير، تونل جدارهازنشتوجود

    آرامشحوضچهدرآسيب يا ترك
    شيرخانهتجهيزاتمانور

    مخزنباالدستدرزباله دفع
    دامپروريهايفعاليت افزايش

    محيطيزيستمشكالت–محيطي زيست تغييرات
    آنازناشيمشكالتومخزنداخل به فاضالب دفع

    رودخانهاكوسيستممديريت

  مالي/ اقتصادي مباحث -15-3.پ جدول

 توضيحات عنوان
 ؟شود مي مطلوب برداري بهره از مانع مبحث اين آيا

 خير/بله

   ها يارانه هدفمندسازي تاثيرات
   برقابيتوليدبودن اقتصادي

   آبتامينقراردادهاي بودن اقتصادي
  )وريبهرهافزايشبرايونيازدرصورت( برداري بهره و نگهداري تعمير،يهزينه

   سد ايمني زايشاف ي هزينه
   آنازحاصلمنافعونقلوحمل ظرفيت بر سد تاثيرات
   آنازحاصلمنافعوگردشگري يها ظرفيت بر سد تاثيرات
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 زيرسطحي و سطحي آب منابع بر آن تاثير و كشاورزي - 16-3.پ جدول

 عنوان
 تاثير
 يا مثبت

 منفي؟

 شود مي سد آبريز حوضه با منحصر تاثير اين
 نيز دست پايين و باالدست هاي حوضه بر يا

  است؟ تاثيرگذار
 توضيحات

   زيرزمينيآبكيفيتبرآنتاثيروسداحداث از ناشي كشاورزييتوسعه
    زيرزمينيآبكميتبرآنتاثيروسداحداث از ناشي كشاورزييتوسعه

    سطحي آب كيفيت بر آن تاثير و سد احداث از ناشي كشاورزي ي توسعه

    سطحي آب كميت بر آن تاثير و سد احداث از ناشي كشاورزي ي توسعه

  طرح مجاور اجتماعات - 17-3.پ جدول

منفي؟ يا مثبت تاثير عنوان

آبريز حوضه به منحصر تغيير/تاثير اين
و باالدست هاي حوضه بر يا شود مي سد

 است؟ تاثيرگذار نيز دست پايين
 )اثرات نبودن/بودن فراگير(

ضيحاتتو

    )مسكنونفوسسرشماريآخرين اساسبر ( كنوني جمعيت
   )پيشيندورهدرمسكنونفوسسرشماري اساسبر ( گذشته سال 5درجمعيت

   )مذكور دوره در مسكن و نفوس سرشماري اساسبر ( مطالعات هنگام در جمعيت

مهاجرانوطرحمستقيماثراتمحدودهبه شده وارد مهاجران تعدادبرايند
    آن از شده خارج

طرحمستقيماثراتمحدودهدرسياسي وضعيت خصوص در تغييراتيآيا
 و جديد شهرستان تاسيس يا شهر به روستا تبديلمثال ( است؟ شده انجام

  )شهرستان مركز به بخش مركز تبديل
  خير يا بله

 و تعداد ذكر
 جمعيت
 متاثر

     طرح وجود اثر در مستقيم تاثرا محدوده در گردشگري توسعه و رشد
جمعيت ذكر

 متاثر

گـردد و ممكـن    مـي  تامينمحلي است كه نيازهاي آن توسط سد  تاساختگاه  دست پايين و سد آبريز حوضه مستقيم، اثرات محدوده از منظور*
  . هاي سدسازي متفاوت باشد ي طرحمحيط زيستهاي  است با تعاريف موجود در ارزيابي

 اي سازه مشكالت نيز و نيازها تامين در شده ايجاد ناسازگاري يا مشكل تشناخ - 18-3.پ جدول

 ها مولفه Ai A4  A3 A2 A1جمع  

     Pr1 تحتاني كنندهتخليه (سيالب تخليه سامانه درمشكل( 

     Pr2 آبگيرها( سيالبتخليه سامانه در مشكل( 

     Pr3 ريزسر انواع -سرريزها( سيالب تخليه سامانه در مشكل( 

     Pr4 تاج در موضعي هاي  نشست وجود 

     Pr5 سرريز انتقال كانال سازهيا جام ديواره، در تركوجود 

     Pr6 بدنه درشيروانيموضعي هاي  نشست وجود 

     Pr7 دست پايين زهكشپنجه در كدر نشت وجود 

     Pr8 دست پايين پوسته در متمركز زه حضور 

     Pr9 تاج در جانبي يها ركتح وجود 

     Pr10 اوليه ارتفاع اضافه وضعيت 

     Pr11 سد پي و بدنه در منفذي فشار گيري اندازه تجهيزات از يربردابهرهوضعيت 

     Pr12 مخزن كف درحفره آمدن وجود به 
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 اي سازه تمشكال نيز و نيازها تامين در شده ايجاد ناسازگاري يا مشكل شناخت -18- 3.پ جدولادامه 

  ها مولفه Ai A4  A3 A2 A1جمع 
     Pr13 دسترسي هاي راه وضعيت 

     Pr14 تندآب در لجن و نخاله وجود 

     Pr15 
 افزايشي روند – موجود هاي ترك ياودرزها محل از آبگير،تونلجدارهازنشتوجود

 است؟

     Pr16 آرامش حوضچه در آسيب يا ترك 

     Pr17 شيرخانه تجهيزات مانور 

     Pr18 آن از ناشي شده ايجاد مشكالت و مخزن باالدستدرزبالهدفع 

     Pr19 آن از ناشي شده ايجاد مشكالت و دامپروري هايفعاليتافزايش 

     Pr20 آن از ناشي شده ايجادمشكالت و يمحيط زيستتغييرات 

     Pr21 شرب مصارف تامين در توانايي عدم 

     Pr22 كشاورزي مصارف تامين در توانايي عدم 

     Pr23 صنعت مصارف تامين در توانايي عدم 

     Pr24 مخزن در لغزشزمين و رانش مكان، تغيير 

 ) AvePr( هاPr  ميانگين 

Ave( نرمال شده ميانگين  min
Ave Norm

max min

Pr PrPr 100
Pr Pr−

⎛ ⎞−
= ×⎜ ⎟−⎝ ⎠

(  

  نيازها تامين در شده ايجاد ناسازگاري و مشكل نوع شاخص يامتيازها جدول - 19-3.پ جدول
 توصيف امتياز معيار

A1 :شده ايجاد مشكل اهميت 

 المللي بين/ ملي يها خواسته نظر از اهميت 5

 اي منطقه/  ملي يها خواسته نظر از اهميت 4

 دارند قرار محلي شرايط از خارج بالفاصله كه مناطقي براي اهميت 3

 محلي شرايط براي تنها تاهمي 2

 اهميت بدون 1

A2 :شده ايجاد مشكل اثرگذاري 

 المللي بين/ ي مليها خواستهاثرگذار از نظر  5

 اي منطقه/ ي ملي ها خواستهاثرگذار از نظر  4

 اثرگذار براي مناطقي كه بالفاصله خارج از شرايط محلي قرار دارند 3

 اثرگذار تنها براي شرايط محلي 2

 اثرگذاري بدون 1

A3 :عدم صورت در شده ايجاد ناسازگاري يا مشكل 
 )پذيري برگشتقابليت ( دارد؟ تكرار امكان مجددا توجه،

 بله 1

 خير 0
A4:درشدهايجادناسازگاري يا مشكل تبعاتوآثار

 دارد؟ را تجمع و تشديد امكان توجه، عدم صورت
 )افزايشي وضعيت/ تجمعي(

 بله 1

 خير 0
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 استانداردها رعايت عدم يا رعايت -20-3.پ جدول

 ها مولفه Bi B2 B1  ضربحاصل

      LS1 زيست محيط حفاظت قوانين به سد گوييپاسخ 

     LS2 سد به قوانين آب و فاضالب  گويي پاسخ 

     LS3 آب منابع مديريت در مقررات و قوانين به سد گوييپاسخ 

     LS4 رودخانه اكوسيستممديريت نظام به بودن گوپاسخ 

     LS5 الملل بين ياداخلي ( آب تامين قراردادهاي به سدگوييپاسخ( 

     LS6 الملل بين ياداخلي ( برقتامين قراردادهاي به سدگوييپاسخ( 

 ) AveLs(ها Lsميانگين 

 
Ave(نرمال شده  ميانگين min

Ave Norm
max min

Ls LsLs 100
Ls Ls−

⎛ ⎞−
= ×⎜ ⎟−⎝ ⎠

(  

  استانداردها رعايت عدم يا رعايت امتيازهاي جدول - 21-3.پ جدول
 توصيف امتياز معيار

B1 :طرح بودن گو پاسخ اهميت 

 المللي بين/ ملي هاي خواسته نظر از اهميت 5

 اي منطقه/  ملي هاي خواسته نظر از اهميت 4

 دارند ارقر محلي شرايط از خارج بالفاصله كه مناطقي براي اهميت 3

 محلي شرايط براي تنها اهميت 2

 اهميت بدون 1

B2 :گويي  وضعيت پاسخ 
 مورد اين بررسي عدم يا گويي پاسخ عدم 1

 بودن گو پاسخ 0

  مالي/ اقتصادي مباحث -22-3.پ جدول
 ها مولفه Ci C2 C1 جمع 

    EF1  ها ات هدفمندسازي يارانهتاثير 

    EF2 برقابي توليد 

    EF3 آبتامين قراردادهاي 

    EF4 وري بهره افزايش رايبونيازدرصورت ( سد تعميريهزينه( 

    EF5 سد ساخت هاي هزينه بازپرداخت وضعيت 

    EF6 سد ايمني افزايش ي هزينه 

    EF7 آن از حاصل منافع ونقل و حمل ظرفيت بر سداتتاثير 

    EF8 آن از حاصل منافع و گردشگري يها ظرفيت برسداتتاثير 

  )AveEF( ها EF ميانگين 

 
Ave( نرمال شده ميانگين min

Ave Norm
max min

EF EF
EF 100

EF EF−
⎛ ⎞−

= ×⎜ ⎟−⎝ ⎠
(  
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  مالي/ اقتصادي مباحث ازهاييامت جدول -23-3.پ جدول
 توصيف امتياز معيار

C1 :شده ايجاد منافع اهميت 

 المللي بين/ ملي ايه خواسته نظر از اهميت5
 اي منطقه/  ملي هاي خواسته نظر از اهميت4
 دارند قرار محلي شرايطازخارج بالفاصله كه مناطقيبراياهميت3
 محليشرايط براي تنها اهميت2
 منفعتبدون/ اهميت بدون1

C2 :شده تحميل هاي هزينه اهميت 

 المللي بين/ ملي هاي خواسته نظر از اهميت5
 اي منطقه/  ملي هاي خواسته نظر از اهميت4
 دارند قرار محلي شرايطازخارج بالفاصله كه مناطقيبراياهميت3
 محليشرايط براي تنها اهميت2
 هزينه ايجاد بدون/ اهميت بدون1

 برداري بهره يها زيرساخت و كلي مشخصات - 24-3.پ جدول

 ها مولفه Di D2 D1 جمع

     PC1 سد پشت آب مخزن حجم 

     PC2 سد بدنه نوع 

     PC3 ارتفاعبه طول نسبت و پي ازارتفاع 

     PC4 سرريز ظرفيت 

     PC5 طراحي سيالب 

     PC6 طرحپوشش تحت اراضي وسعت 

     PC7 آن كيفيت و زيرزميني آب سفره وضعيت برسداحداثتاثيرات 

     PC8 زيرزميني آب كيفيت برآن تاثير و سد احداث ازناشيرزيكشاويتوسعه 

     PC9 زيرزميني آب كميت برآن تاثير و سد احداث ازناشيكشاورزييتوسعه 

     PC10 سطحي آب كيفيت بر آنتاثير و سد احداث ازناشيكشاورزييتوسعه 

     PC11 سطحي آب كميت بر آنتاثير و سد احداث از ناشيكشاورزييتوسعه 

 ) AvePC(هاPCميانگين 

 
Ave(نرمال شده  ميانگين min

Ave Norm
max min

PC PC
PC 100

PC PC−
⎛ ⎞−

= ×⎜ ⎟−⎝ ⎠
(  

  برداري بهره يها زيرساخت و كلي مشخصات مباحث امتيازهاي جدول -25-3.پ جدول
 توصيف امتياز معيار

D1 :كلي مشخصه يا زيرساخت اهميت 

 المللي بين/ مليهاي خواسته نظر از اهميت5
 اي منطقه/  مليهاي خواسته نظر از اهميت4
 دارند قرار محلي شرايط از خارج بالفاصله كه مناطقيبراياهميت3
 محلي شرايط براي تنها اهميت2
 اهميت بدون1

D2 :كلي مشخصه يا زيرساخت اثرگذاري 
 بر جوامع پايين يا باالدست 

 المللي بين/ هاي ملي ستهاثرگذار از نظر خوا5
 اي منطقه/ هاي ملي  اثرگذار از نظر خواسته4
 اثرگذار براي مناطقي كه بالفاصله خارج از شرايط محلي قرار دارند3
 اثرگذار تنها براي شرايط محلي2

 اثرگذاري بدون 1
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  فرهنگي/ اجتماعي هاي همولف -26-3.پ جدول
 ها مولفه Ei E2 E1 جمع

    SC1 طرح مستقيم اثرات ي محدودهدرجمعيت 

    SC2 طرح محدوده به شده انجام هايمهاجرتميزان** 

    SC3 طرح محدوده از شده انجام هايمهاجرتميزان** 

    SC4 طرح غيرمستقيم اثرات ي محدودهدرجمعيت 

    SC5 طرح محدوده به شده انجام هايمهاجرتميزان*** 

    SC6 طرح محدوده از شده انجام هايمهاجرتميزان*** 

    SC7 طرح مستقيم اثرات ي محدوده جمعيتيمراكزسياسيوضعيت 

    SC8 گردشگري توسعه 
 )AveSC(هاSCميانگين 

Ave(نرمال شده  ميانگين min
Ave Norm

max min

SC SCSC 100
SC SC−

⎛ ⎞−
= ×⎜ ⎟−⎝ ⎠

(  

افزايش يا كاهش جمعيت در مقايسه با آنچه در مرحله طراحي و به عنوان (هابينيپيشي اثرات مستقيم طرح در مقايسه با هجمعيت در محدود تغييرات**
 .انداز مطرح بوده استچشم

مرحله طراحي و به افزايش يا كاهش جمعيت در مقايسه با آنچه در (هابينيپيشي اثرات غيرمستقيم طرح در مقايسه با جمعيت در محدوده تغييرات***
 . مطرح بوده استاندازچشمعنوان

  فرهنگي/ اجتماعي هاي همولف امتيازهاي جدول -27-3.پ جدول
 توصيف امتياز  معيار

E1 :كلي مشخصه يا زيرساخت اهميت 

 المللي بين/ ملي هايخواسته نظر از اهميت5
 اي منطقه/  ملي هايخواسته نظر از اهميت4
 دارند قرار محلي شرايط از خارجبالفاصله كه ناطقيم براياهميت3
 محلي شرايطبراي تنها اهميت2
 اهميت بدون1

E2 :كلي مشخصه يا زيرساخت اثرگذاري 
 بر جمعيت و جوامع پايين يا باالدست

 المللي بين/ هاي ملياثرگذار از نظر خواسته5
 اي منطقه/ هاي ملي اثرگذار از نظر خواسته4
 اثرگذار براي مناطقي كه بالفاصله خارج از شرايط محلي قرار دارند3
  اثرگذار تنها براي شرايط محلي2
 اثرگذاري بدون1

  گين نرمال شده امتيازهاي هر طرحبندي مقادير ميان بازه -28-3.پ جدول
 محدوده 10> 10-20 20-40 60-80 40-60 >80

A B C D E F كالس 

  الصه وضعيت هر طرحجدول خ -29-3.پ جدول
 سرفصل شدهنرمالميانگينمقادير

  Ave NormPr − 
  Ave NormLs −  
  Ave NormEF − 
  Ave NormPC − 
  Ave NormSC −  
كل ميانگين  

Aتا F كالس* 
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  . كالس هرطرح مشخص خواهد شد )28-3.پ(اساس جدول  بر *                      

 مرجـع  ييگو پاسخ جدولروش ( بولين منطق در آثار جمع و ساده دهي وزن يها روش تلفيق -6-3.پ
  )شده اصالح

و هرقـدر   شـود  مـي هـاي مختلـف تـالش     نيز اشاره شد كه هر قدر براي افزايش دقـت و در نظـر گـرفتن جنبـه     تر پيش
، عمـال مشـكالت   شـود  مـي بنـدي طـرح دخالـت داده     هاي متنوع در فرايند ارزيـابي و اولويـت   از حوزه تري پارامترهاي بيش

بنـدي   كند و در نتيجه فرايند اولويت بروز مي) بعضا حتي در فاز دريافت اين اطالعات(تري در فاز پردازش اين اطالعات  بيش
علـت عـدم امكـان ارائـه اطالعـات،        رخي مـوارد، عمـدتا بـه   دشوارتر شده، ميزان اطمينان به نتايج كاهش يافته و حتي در ب

  :هايي نظير نامه سرفصل در اين پرسش. اي خاص تهيه شد نامه بدين منظور پرسش. گردد بندي ناممكن مي اولويت
  طرح محدوده در جديد نيازهاي -1

 طرح اوليه اهداف تامين ميزان -2

  مطالعاتي يها كاستي -3

 طرح جاري مشكالت -4

هرجـدول  ذيـل  يي به سواالت مطرح شده در اين جداول، گو پاسخمبناي امتياز و نيز مرجع . ه استنظر گرفته شد در
ـ   شاخص بهره به توان مي )2-3.پ(و  )1-3.پ(شماره  هاي جدولبا تكميل . ارائه شده است طـرح   هـر  رايوري ظـاهري ب

 هـاي  ول جـد . پـذير خواهـد بـود    امكـان انجام مهندسي دوباره  رايآن ب بندي اولويت ،اين شاخصبا دردست داشتن . رسيد
شـرح   در تـدوين مطالعاتي يا مشكالت جـاري طـرح هسـتند و     مشكالتبه منظور شناخت  )4-3.پ(و  )3-3.پ(شماره 

  . مذكور در بخش اول گزارش آورده شده است جداول. روند كار مي فرد هر طرح سدسازي به خدمات منحصر به
؛ سواالتي كه در عين باشد مييي و كيفيت سواالت مطرح شده گو پاسخ رايبمزيت اين روش ساده بودن آن  ينتر مهم

روز رسـاني و يـا احيانـا     قابل اصالح و به ها پرسشبايد در نظر داشت كه اين . نيز اشاره دارد جزيياتجامع بودن به برخي 
ـ  . اضافه نمودن موارد ديگر نيز است ـ گـو  پاسـخ  رايدردسترس بودن اطالعات مورد نيـاز ب ه سـواالت مطـرح شـده در    يي ب

 . باشد مياصالح شده،  -يي مرجعگو پاسخروش منتخب، از ديگر مزاياي استفاده از روش جدول  نامه پرسش

  
  



 

 4پيوست 7

 گيري تصميم هاي روش كلي معرفي
   شاخصه چند
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   شاخصه چند گيري تصميم هاي روش كلي معرفي -4پيوست 

  مقدمه -1-4.پ

 در اسـت،  مشـخص  كه طور همان. شود مي پرداخته شاخصه چند گيري تصميم يها روش كلي معرفي به بخش اين در
 شـكل . شـود  مي انجام مختلف معيارهاي داشتن دردست نيز و اطالعات از اي مجموعه اساس بر گيري تصميم رويكرد، اين

 . است پرداخته گيري تصميم رويكرد اين معرفي به )1-4.پ(

  
  معياره چند گيري ميمتص روش در هدف درختچه - 1-4.پ شكل

 ) MODM( هدفه چند گيري تصميم يها مدل -2-4.پ

 در. انجامـد  مي هدف چندين زمان هم شدن بهينه به مدل اين در گيري تصميم پيداست، مدل اين نام از كه طور همان
 هـدف،  يك مثال. باشد متفاوت اهداف بقيه رايب سنجش مقياس با هدف هر رايب سنجش مقياس است ممكن روش، اين

 است كار نيروي ساعات از استفاده حداقل ديگر هدف و ،شود مي سنجيده پول واحد برحسب كه است سود حداكثرسازي
 عمـل  متضـاد  صـورت  بـه  اوقـات  گـاهي  و نيسـتند  جهـت  يك در اهداف اين گاهي. شود مي سنجيده ساعت حسب بر كه
 خواهـد  مـي  ديگـر  طـرف  از و دهـد  افـزايش  را كنـان كار رضـايت  دارد تمايـل  طـرف  يك از گيرنده تصميم مثال. كنند مي

  . كند حداقل را دستمزد و حقوق هاي هزينه
. اسـت  شـده  ارائـه  كوپر و چارنز توسط بار اولين كه است آرماني ريزي برنامه هدفه، چند گيري تصميم تكنيك بهترين

 kzدر ايـن روابـط  : (نمود ارائه ذيل رحش به توان مي را آن با رويارويي رايب نگرش و هدفه چند گيري تصميم رياضي مدل
تعداد معيارهـا و   kو  i، jبي به عنوان وزن هريك از معيارها و مقادير رايض cو  a، bبه ترتيب سود و هزينه، مقادير  kwو
  ). هستند كه بايد بهينه شوند نيز متغيرهاي تصميم و مقاديري xمقادير . سازي هستند ط بهينهرايش

n

k kj j 1
j 1

max   z c x ,  k 1,  2, ,  q
=

= =∑ … 
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min   w c x ,  k q 1,  ,  q
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∑

∑

∑

…

…

…

…

…

  

  MADMرياضي چند معياره  يها مدل -3-4.پ

 معياره چند گيري تصميم كلي تعريف يك در. است مدنظر موجود يها گزينه بين از گزينه يك انتخاب ،ها مدل اين در
ي موجـود  هـا  گزينـه و يا انتخاب از بين  بندي اولويت ارزيابي، مانند) ترجيحي وعناز ( خاصي تصميمات به) شاخصهچند (
 كـه  دارنـد  وجـود  MADM مسـايل انواع مختلفـي از  .گردد اطالق مي) شود ميكه گاه بايد بين چند شاخص متضاد انجام (

  :مشتركند زير خصوصيات در ها آن تمامي

 1ها گزينه -الف

 يـا  و انتخـاب  ،بنـدي  اولويـت  ها آن مورد در و گرفته قرار بررسي مورد بايد گزينه مشخص تعدادي MADM مسايل در
 يـك  سـاخت  مشاور مثال، رايب. باشد زياد خيلي يا و محدود دتوان مي نظر مورد يها گزينه تعداد. گيرد صورت بندي رتبه
ـ  ،مشـاور  همـان  ولـي  باشـد،  داشـته  احـداث  محل انتخاب رايب محدود گزينه چند فقط است ممكن سد  اسـتخدام  رايب

ـ  گـاهي  است ذكر به الزم. كند انتخاب به اقدام دتوان مي كارشناس، چندين بين از خود، طراح كارشناس  گزينـه،  يجـا  هب
  .رود ميكار  و غيره نيز به 5كانديدا ،4اقدام ،3استراتژي ،2انتخاب مانند آن هاي مترادف

 چندگانه هاي شاخص -ب

تعـداد  . را كامال مشـخص كنـد   ها آن، مسالهتصميم گيرنده، بايد در طرح شاخص دارد كه  چندين MADM مساله هر
احداث سد، اگر قرار به ارزيابي چند ساختگاه مختلـف   مسالهمثال، در يك  رايب. دارد مسالهها بستگي به ماهيت  شاخص

                                                      
 

1- Alternatives 
2- Select 
3- Strategy 
4- Action 
5- Candidate(s) Goals 
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مدنظر ... سد و شناسي و ژئوتكنيك جناحين و پي  هاي مختلف نظير حجم مخزن، ارتفاع سد، وضعيت زمين باشد شاخص
 كارخانـه،  طـرح  يـك  رايب جايابي مساله يك در كه درحالي، )شود مي گرفته نظر در محدود شاخص چنديعني ( باشند مي

  . قابل بيان است 1معيار قبيل از ديگري واژگان صورت به شاخص واژه. باشند مدنظر ندتوان مي تر بيش يا و شاخص 100

 2مقياس بي واحدهاي -ج

 نتـايج  و محاسبات شدن معنادار جهت لذا. است متفاوت گيري اندازه مقياس رايدا ديگر شاخص به نسبت شاخص هر
  .گردد حفظ ها داده نسبي اهميت كه اي گونه به شود مي ها داده كردن مقياس بي به اقدام  علمي، يها روش طريق از

 ها شاخص وزن -د

 اين. باشد آمده دست به شاخص هر نسبي اهميت ساسبرا كه است اطالعاتي وجود مستلزم MADMي ها روش  تمامي
ـ  مـي  هـا  شـاخص  بـه  مربـوط  يهـا  وزن. هسـتند  اصـلي  يـا  ترتيبي مقياس رايدا معموال اطالعات  توسـط  مسـتقيما  دتوان
 را شاخص هر نسبي اهميت ها وزن اين. شود داده تخصيص معيارها به موجود علمي يها روش وسيله به يا و گيرنده تصميم

 بيان) 1-2.پ( جدول شرح به كه دارد وجود تفاوت MODM و MADM يها مدل بين مختلف، هاي جنبه از. نندك مي بيان
 . است  شده

  MADM، MODMمقايسه  -1-4.پ جدول

MODM  MADM 
MCDM  

 تفاوت موارد
  معيارها شاخص هدف

  اهداف  اندشدهبيانصريح اندشدهبيانضعيفوضمني طور به
  ها شاخص  اندشدهبيانصريح اندهشدبيانضمني طور به

  مشخصغير  مشخص كامال
  ها محدوديت  )اند شده گنجانده معيارها داخلدر (

 نامحدودتعداد
  ها گزينه  مشخص محدود، تعداد  )شوند مي معلوم فرايند يك نتيجهدر (

  گيرنده تصميم با تعامل كم زياد
  استفاده نحوه  ارزيابيوانتخابدر طراحي

             MCDM: Multi-Criteria Decision Making  
ارائـه شـده   ) 2(نظر نحوه كاربرد در شكل شـماره   از MADM گيري تصميم يها روش انواع :MADMهاي  روش انواع

 اسـتفاده  تسـلط  روش از اسـت  بهتـر  نباشد، دسترس در شاخص مورد در اطالعاتي هيچگونه اگر شكل، اين برطبق. است 

                                                      
 

1- Criteria 
2- Incommensurable Units 
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 گيـري  تصميمها اطالعاتي موجود نباشد بلكه فضاي  باشد، يعني درباره شاخص 1محيط مورد در وجودم اطالعات اگر. شود
آمده براساس ديدگاه اطالعات به دست  رايبه ترتيب ب(مشخص شده باشد، استفاده از روش ماكسي مين و ميني ماكس 

و اسـتفاده از  ) گذاري ساده موزون هم روي(ه دهي ساد هايي نظير روش وزن روش. شود مي پيشنهاد) بينانه خوش و بدبينانه
الزم به ذكر اسـت  . استفاده نمود ها آنتواند از  گيري مي منطق بولين از ديگر رويكردهايي است كه براي انتخاب و تصميم

رو،  اين روش كه در نوشتار پيش. توان استفاده نمود دهي ساده و جمع آثار در منطق بولين نيز مي هاي وزن از تلفيق روش
االمكان سعي شده معايـب ايـن    گذاري شده است، داراي نقاط قوت دو روش مذكور بوده و حتي نام »جدول مرجع«روش 

  . دو روش را حذف نمايد
 قبـول  قابـل  ميـزان  يعنـي  اسـت،  اسـتاندارد  سطح در يا اطالعات آنگاه باشد، شده ارائه شاخص مورد در اطالعات اگر
 مقيـاس  از برخـوردار  هـاي  داده بـا  اسـت  ممكـن  كـه  كند، مي بيان را ها شاخص وزن يا و كند، مي بيان را مربوط شاخص
  .باشد شده گيري اندازه

 بـر  اطالعات، پردازش در MADMديدگاهي ديگر نيز قابل بررسي هستند و آن رويكرد فنون مختلف  از MADM يها مدل
  :شوند مي تقسيم كلي بخش دو به MADMهاي  ط دادهدر اين ارتبا. است گيرنده تصميم توسط شده ارائه هاي شاخص مبناي

 2جبراني يها مدل -1

  3غيرجبراني يها مدل -2

 جبراني يها مدل -1-3-4.پ

بـدين معنـي كـه    . گيرد ها صورت مي تبادل بين شاخص ها آنكه در  شوند ميشامل  را MADM يها مدل از دسته آن
  . شود ميجبران ) هاي ديگر يا شاخصدر جهت عكس در شاخص (تغيير در يك شاخص توسط تغييري مخالف 

 غيرجبراني يها مدل -2-3-4.پ

. گيـرد  ها صـورت نمـي   بين شاخص 4تبادل ها آنكه در  شوند ميرا شامل  MADMئي از ها روشغيرجبراني،  يها مدل
 شاخص هر بلكه شود ميبدين معني كه نقطه ضعف موجود در يك شاخص توسط مزيت موجود در شاخص ديگر جبران ن

                                                      
 

كنـد و در راه رسـيدن بـه ايـن      اين مفهوم كه اين تصميم چه اهدافي را دنبال مي به. باشد گيري مي منظور از محيط در اين جمله، محيط يا فضاي تصميم - 1
  . هايي وجود دارد ها چه شاخص هدف

2- Compensatory Methods 
3- Non Compensatory Methods 
4- Trade-Off 
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 رفتـار  با كه ستها آن سادگي ها مدل اين مهم مزيت. گيرد مي قرار رقيب يها گزينه ارزيابي مبناي ها شاخص ديگر از جدا
  .اند شده بندي دسته) 3-4.پ( شماره شكل مطابق ها روش اين. دارد مطابقت او اطالعات بودن محدود و گيرنده تصميم

  
  كاربرد نحوه نظر از MADMهاي  مختلف روشانواع  - 2-4.پ شكل

 نانهبدبي
)Pessimistic( 

 خوشبينانه
)Optimistic( 

 مين ماكسي

 ماكس ميني 

در سطح
 استاندارد

 روش اقناع عطفي 
)Conjunctive Satisfying Method ( 

 روش اقناع استداللي يا قياسي
)Deductive Satisfying Method(  

 اطالعات در دسترس نيست

 اطالعات در مورد محيط

  تسلط 
)Dominance Method( 

  )Lexiograph(روش لكسيكوگراف 
  )Eliminate(روش حذف 

SAW 
WP 

TOPSIS 
ELECTRE 

HRM 
AHP 

Simple Weighted Overlay 
Boolean Logic 

 معمولي
)Ordinary( اطالعات در مورد شاخص  

 اساسي
)Cardinally( 
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  غيرجبراني و جبراني بندي طبقه به توجه با MADMي ها مدل -3-4.پ شكل

 Analytical( مراتبـي  سلسـله  تحليل يها روش ،گيري تصميم يها روش انواع خصوص در شده ارائه مطالب به توجه با

Hierarchy Process يا AHP( ،دهي ساده با منطق بولين، در مقايسه  دهي ساده، منطق بولين و تلفيق روش وزن وزن روش
  . ي برخوردار هستندتر بيشاز سهولت  ها روشبا ساير 

  

  هاي غيرجبراني مدل

 متد تسلط

 لكسيكوگرافيك

متد حذف 
(Elimination) 

  مين –ماكسي 
(Maxi-Min) 

 اقناع عطفي

 اقناع استداللي

متد پرموتاسيون 
(Permutation) 

  زير گروه
  هماهنگ

 تخصيص خطي

ELECTRE  

TOPSIS

MRS

LINMAP

MDS

 اده وزينمجموع س
(SWA)  

ساده وزين با اكنش 
 )جبراني(متقابل

  هاي جبراني مدل

 زير گروه
 گذارينمره

 MADMهاي ارزيابي براي يك  مدل

 زير گروه
 سازشي

ميانگين وزين
 بندي شدهطبقه



 

 5پيوست 8

  تصميم متغيرهاي بندي بازه هاي روش
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  تصميم متغيرهاي بندي بازه هاي روش -5پيوست 

  معيارها بندي بازه يها روش -1-5.پ

پـس از  . گرفـت  نظـر  در انتخـاب  در گـام  اولين عنوان به توان مي را گيري تصميم در تاثيرگذار مختلف معيارهاي شناخت
در ايـن راسـتا، بـه    . رسد سازي و فرموله كردن مساله مي شناخت معيارهاي مختلف و بررسي كلي ابعاد مساله، نوبت به كمي

هاي مختلفي كه در برگيرنده تمام ابعاد معيار مـورد نظـر    در ادامه، بازه. دشو ميتفكيك هر معيار، ابتدا ابعاد هر معيار تعيين  
بيـان   بـه . هاي طبيعي آن معيـار اسـت   هاي مختلف هر معيار، نياز به شناخت پرش براي تعريف بازه. است، تعريف خواهد شد

  .ها در جامعه آماري مورد نظر است ش دادههر بازه، در گام اول نيازمند بررسي توزيع و پراكن بندي و امتيازدهي به  ديگر، بازه
نظر گرفته شود، با تعدادي محدود از  در سدسازيمثال، اگر يكي از معيارها، وسعت اراضي تحت پوشش هر طرح  عنوان به

هـا   هاي مشخص سر و كار خواهيم داشت كه وسعت اين اراضي، از جمله مباني مقايسه اين طرح با ساير طـرح  اراضي با وسعت
طـور كـه    همان. اين مساله را در خود جاي داده است 20تا  1هاي شماره  وسعت اراضي در طرح) 1- 5.پ(جدول شماره  .است
حـداقل سـطح زيركشـت در مجمـوع     ( شود ميهكتار آغاز  50اين مثال مشخص شده است، وسعت اراضي از حدود  جدولدر 

دهي بـه   در اين راستا، براي وزن). ها كشت در مجموع طرح حداكثر سطح زير(گردد  هكتار ختم مي 1500و به حدود ) ها طرح
 .در ارقام سطح زير كشت مشخص گردد) Break or Jump(در ابتدا نقاط شكست يا پرش  بايدهر طرح 

 را خـود  تجربـي  مشـاهدات  اسـت،  خـود  مشاهداتي هاي داده در موجود ساختار يافتن دنبال به همواره  بشر كه آنجا از
 ساير و اشكال الگوها، اساس بر را ها آن ها، داده بين تركيب و ساختار شناخت از استفاده با بتواند كه برد مي پيش سمتي به

رو، وسعت اراضي تحت پوشش  كه در مثال پيش(بندي ارقام مربوط به هر معيار  خوشه. نمايد 1بندي خوشه يشان،ها ويژگي
ـ . سـت ها آن بـين  تشابه اساس بر سيستم دهنده تشكيل اجزاي بندي دسته معناي به واقع در) است  يـا  بنـدي  خوشـه  رايب

  :كرد اشاره ذيل موارد به توان مي ها آن ينتر مهم از كه دارد وجود مختلفي يها روش آماري جامعه بندي كالس
ها و نيز محاسبه بـازه تغييـرات هـر     داشتن تعداد كالس دردست با روش، اين در :2مساوي هاي بازه تعداد روش  -الف

شرح معادله  ي هر بازه بهها گامبازه يا كالس،  5مثال، با فرض تعداد  عنوان به. بندي پرداخت به بازه توان ميار معي
  :محاسبه خواهد شد) 1-5.پ(شماره 

max  )1-5.پ( minX X 1500 50Interval 290
n 5
− −

= = =  

 . است) 2-5.پ(بندي به روش فواصل مساوي به شرح جدول شماره  بازه نتيجه

                                                      
 

 . بندي در نظر گرفت هاي خوشه عنوان مترادف توان به بندي و كالستر را مي بندي، بازه ستهبندي، د كالس - 1
2- Equal Interval  
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در ايـن راسـتا،   . بنـدي، نظـر كارشناسـي اسـت     در اين روش مبناي دسـته  :1دستي يا سفارشي بندي بازه روش  -ب
ين عامل در اين روش، تجربه فردي است كه تر مهم. پردازد بندي مي ي خود به دستهها قضاوتكارشناس با ديد و 

 .دهد بندي را انجام مي دسته

بـا در دسـت داشـتن     كه طوري بهاست؛ ) Interval(ازه در اين روش، مبنا طول هر ب :2مساوي هاي بازه طول روش  -ج
منطـق ايـن روش، در   . ها پي برد به تعداد بازه توان مي) كه معرف طول هر بازه است(مقادير حاصله از اين روش 

با دردست . آن را معكوس روش مذكور در نظر گرفت توان مينوعي  هاي مساوي است و به مقابل منطق روش بازه
بدين منظـور  . ها مشخص خواهد شد بازه و شروع از مقدار كمينه جامعه مورد بررسي، تعداد بازهداشتن طول هر 

هـاي بعـدي نيـز بـا همـين       بازه. در ابتدا، به مقدار كمينه، طول بازه اضافه شده و اولين بازه شكل خواهد گرفت
 .منطق تهيه خواهند شد

بنـدي در ايـن روش بـه     بيـان ديگـر، بـازه    به. اهدات استدر اين روش، مبنا بر اساس تعداد مش :3ها چارك روش  -د
ـ  تر بيشاين روش . قرار گيرند ها طرحاي است كه در هر دسته تعدادي مساوي از  گونه جامعـه آمـاري كـه     رايب

بندي شود، نتيجه به شـرح جـدول    اگر جامعه نمونه، با استفاده از اين روش بازه. توزيع خطي دارند مناسب است
طرح  4در هر بازه (هر بازه با هم يكسان  اعضايطور كه مشخص است، تعداد  همان. خواهد بود) 3-5.پ(شماره 

 . خواهد بود) قرار گرفته است

هـاي طبيعـي در جامعـه آمـاري اسـت كـه ايـن         مبناي اين روش، تشـخيص شكسـت   :4طبيعي هاي پرش روش  - ه
در ابتدا اطالعات موجود به صورت نزولي يـا  بدين منظور، . گيرد ها صورت مي تشخيص براساس هيستوگرام داده

هـا و   ها گام بعدي اين پروسه است؛ در نهايت، تشـخيص كـالس   داده 5تهيه هيستوگرام. شوند ميصعودي مرتب 
هيسـتوگرام جامعـه   ) 1-5.پ(شـكل شـماره   . بندي جامعه آماري خواهد شـد  هاي ناگهاني، منجر به بازه شكست

تـا   15، 14تـا   8، 7تـا   5، 4تا  1ي ها طرحطور كه مشخص است  همان. است آماري نمونه را در خود جاي داده
هاي طبيعي به شـرح   بندي در روش پرش گفت بازه توان ميلذا . در يك بازه قرار دارند 20تا  18و در نهايت  17

 .است) 4-5.پ(جدول شماره 

يـا   ب صـحيح رايبه بيان ديگـر، ضـ  . ار استبندي انحراف از معي در اين روش، مبناي بازه: 6معيار از انحراف روش  -و
انحراف از معيار با استفاده از معادله . نمودخواهد را تعيين نحراف از معيار مبناي طول هر بازه كسري از مقادير ا

                                                      
 

1- Manual Interval 
2- Defined Interval  
3- Quantile Method 
4- Natural Breaks 

 .باشد رزش يكسان هستند، ميهايي كه داراي ا ها، تهيه منحني تغييرات تعداد داده منظور از هيستوگرام داده - 5
6- Standard Deviation  
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. است) 2-5.پ(مركز هر بازه در روش انحراف از معيار، به شرح معادله شماره . شود ميمحاسبه ) 3-5.پ(شماره 
بنـدي بـه روش انحـراف از     نتيجه بازه. انجام خواهد شد) 5-5.پ(صورت معادله شماره  ين روش بهبندي در ا بازه

  .باشد مي) 5-5.پ(معيار به شرح جدول شماره 
)  )2-5.پ( 2 X, X,X, X,2 X)− σ+ −σ+ σ+ σ+  

Standard Deviation  )3-5.پ(

n
2

i
i 1

(X X)
( )

n 1
=

−
σ =

−

∑
 

  )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

⎛ ⎞< − σ +
⎜ ⎟
− σ + − σ +⎜ ⎟

⎜ ⎟− σ + + σ +⎜ ⎟
⎜ ⎟+ σ + + σ +
⎜ ⎟⎜ ⎟> σ +⎝ ⎠

  

  سدسازي طرح هر تفكيك به اراضي وسعت - 1- 5.پ جدول
 شماره طرح )هكتار(تحت پوشش  وسعت اراضي

50 1 
90 2 
107 3 
150 4 
300 5 
302 6 
495 7 
619 8 
647 9 
659 10 
687 11 
718 12 
829 13 
878 14 
1161 15 
1239 16 
1243 17 
1338 18 
1381 19 
1500 20 
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  مساوي فواصل روش به بندي بازه -2- 5.پ جدول
 طرح شماره پوشش تحت اراضي وسعت

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
  آماري جامعه هاي داده هيستوگرام -1- 5.پ شكل

  ها چارك روش به بندي بازه -3- 5.پ جدول
 طرح شماره پوشش تحت اراضي وسعت

150 -50 4-1 
619-150 8-5 
718 -619 12-9 
1239 -718 16-13 
1500 -1239 20-17 

  طبيعي هاي پرش روش به بندي بازه -4- 5.پ جدول
  طرح شماره پوشش تحت اراضي وسعت

150 -50 4-1 
495 -150 7-5 
878 -495 14-8 
1243 -878 17-15 
1500 -1242 20-18 
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  معيار از انحراف روش به بندي بازه - 5- 5.پ جدول
 طرح شماره پوشش تحت اراضي وسعت

491 -50 6-1 
948 -491 14-7 
1404 -948 19-15 
1500 -1404 20 

  
  





 

 6پيوست 9

 ها طرح اطالعات گردآوري فهرستگان
براي انجام  بندي اولويتبراي 

  دوباره مهندسي
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 دوباره مهندسيي انجام برا بندي اولويتبراي  ها طرح اطالعات گردآوري فهرستگان -6پيوست 

  .باشد مي بندي اولويتبراي ) AHP( مراتبي سلسله تحليل ياو  ساده دهي وزن هاي روشپيوست، مكملي براي  اين

  مقدمه -1-6.پ
 ارتقـاي  بـراي  فراينـدها  در بازانديشـي  و بـازنگري  لـزوم  و ها طرح تنوع به باتوجه شد، اشاره نيز تر پيش كه طور  همان

 راستا، اين در. نباشد بهينه اقتصادي نظر از است ممكن زمان، هم طور به طرح چندين دوباره مهندسي ري،و بهره و كارايي
 نظـر  در بايـد  بندي اولويت در كه عواملي جمله از. باشد ساز چاره تواند مي دوباره مهندسي انجام براي ها طرح بندي اولويت
  . است خابانت در تاثيرگذار معيارهاي تعدد و تنوع شود، گرفته

 منظـور،  بـدين . است دوباره مهندسي يها بررسي براي ها طرح اطالعات فهرستگان آوري جمع دنبال به رو، پيش مجموعه
 ايـن  .اسـت  شـده  تهيـه  وار فهرسـت  صـورت  بهبرداري  هاي ساخته شده و در دست بهره بر طرح تاثيرگذار و مهم عوامل كليه

  . باشد) AHP( مراتبي سلسله تحليل يا ساده دهي وزن هاي روش بندي، ويتاول مبناي كه دارد كاربرد هنگامي مجموعه

 هاي شكست گرفتن نظر در با معيار هر به دهي وزن شناسي روش و مختلف معيارهاي معرفي -2-6.پ
  طبيعي

 تنخسـ  گـام  در دوبـاره،  مهندسي انجام رايب انتخاب منظور به پروژه هر اهميت تشخيص شده، ذكر موارد به توجه با
 گـذار تاثير فاكتورهاي اهداف، از ليستي بايد منظور بدين. است طرح هر شناخت رايب معيارهايي داشتن دست در نيازمند

علـت   بـه . صدق كنـد  ها طرحكليه  رايجامع و مانع بوده و ب بايدليست مذكور . هر طرح، تهيه شود در موجود مخاطرات و
را دربر نداشته باشند  مخاطرات اهداف را پوشش ندهد و يا تمامي  امي، تمها طرحجامعيت ليست مذكور، ممكن است كليه 

در ادامه، با دردسـت داشـتن ايـن ليسـت، كـه از آن      . و هرطرح به فراخور نيازهاي مطرح، جوابگوي برخي از اهداف باشد
  . اهد شدي مختلف ميسر خوها طرحبا عنوان چك ليست اهداف و مخاطرات نام برد، مقايسه و ارزيابي  توان مي

ي ارائه شـده  ها روشو با توجه به  هستند  كمي صورت به بيان قابل سادگي به سدسازي، هاي پروژه در اهداف از برخي
به مواردي  توان مياز جمله اين اهداف . شود ميميسر  ها آندهي  بندي و در پي آن، وزن بازه 5در مجموعه پيوست شماره 

اهداف مذكور، . اشاره كرد »مصارف شرب و صنعت رايĤبي، حجم مصرف ساالنه بسطح زير كشت، ميزان توليد برق«چون 
 قـرار ) ب( گـروه  اهـداف  اهـداف،  گونه اين مقابل در. شود مي بندي طبقه) الف( گروه اهداف جزءپيوست،  مجموعهدر اين 

 مسـتقيم،  طـور  بـه  مذكور، اهداف. شود مي ياد محيطي -زيست و محيطي مخاطرات يا اهداف باعنوان اهداف اين از. دارند
 سازي كمينه هدف، محيطي، - زيست و محيطي مخاطرات با رويارويي در است، ذكر به الزم. شوند مين بيان  كمي صورت به

 از اسـتفاده ، )محيطـي  -زيسـت  و محيطـي اهـداف  ( اهـداف  گونـه  اين  كمي بيان رايب. باشد مي يرايكا حفظ با مخاطرات
 مشابه ومحيطي -زيست ارزيابي هاي ماتريس مانند ارزيابي، استانداردهاي داشتن دست در با. شود مي مطرح استانداردها،

  .گردد مقايسه هم با دتوان مي مختلف يها طرح آن،
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. هستند محيطي -زيست و محيطي معيارهاي از جزئي نيز شوند مي مطرح »وجود عدم ياوجود « صورت به كه اهدافي
درصـورت  . عامل تعيين كننـده ظـاهر شـوند    عنوان بهها،  بندي طرح مرحله، پس از رتبهدر آخرين  تواند مي مذكور اهداف
 شـماره  پيوسـت شده در  ارائهبندي به روش  ي مفصل، با بيان ارزش ريالي در هر يك از معيار مذكور و بازهها بررسيلزومِ 

از جمله  توان ميي تفريحي را ها طرحآبي و  نقل و حمل گردشگري، يها طرح وجود. گيرد  صورت دتوان ميسازي  كمي ،5
  . اند ي، تشريح شدهتر بيشبا تفصيل ) ب(در ادامه، اهداف نوع . اين معيارها درنظر گرفت

  محيطي -زيست مخاطرات و اهداف): ب( نوع اهداف تشريح -3-6.پ

 طـرح  يهـا  ليتفعا از حاصل يمحيط زيست آمدهاي پي رايپذي كه زيست، محيط دهنده تشكيل اجزاي از اي مجموعه
 مـورد  يها طرح منطقه زيست محيط فاكتورهاي. شوند مي گرفته نظر در يمحيط زيست فاكتورهاي عنوان به بود، خواهند
 ايـن . گيرند مي جاي فرهنگي و اقتصادي  اجتماعي، محيط و بيولوژيكي محيط فيزيكي، محيط كلي بخش سه در مطالعه،
بديهي است كـه وضـعيت موجـود    . شود مي طرح احتمالي مخاطرات اختشن و آمدها پي بيني پيش سهولت موجب تجزيه

  . است ها آنآمدهاي وارد بر هر يك از  تعيين درجه اهميت يا شدت پي رايفاكتورها، يكي از معيارهاي مهم ب

  فيزيكي محيط فاكتورهاي -1-3-6.پ

 دچـار  مطالعـه،  مـورد  طـرح از  بـرداري  بهـره  مرحلـه  در كه فيزيكي زيست محيط دهنده تشكيل فاكتورهايجمله  از
سـيالب،   ،گـذاري  رسوب رودخانه، مورفولوژي خاك، فرسايش و كيفيتبه  توان ميخواهند شد،  اي مالحظه قابل تغييرات
 هريك در. نمود اشاره شيميايي بندي اليه و گرايي تغذيه آب، كيفيت زيرزميني، آب سطح ،دست پايين رودخانهدر  جريان

ـ  مي فيزيكي، محيط در يمحيط زيست مخاطرات ارزيابي نتيجه عه،مطال مورد يها طرح از ـ  شـاخص،  عنـوان  بـه  دتوان  رايب
  . گيرد قرار استفاده مورد بندي طبقه

  بيولوژيكي محيط فاكتورهاي -2-3-6.پ

 پـذير،  آسـيب  و حساس هاي زيستگاه جانوران، ساير پرندگان، ها، ماهي تهديد، معرض در گياهي هاي گونه گياهي، پوشش
 ناشـي  آمـدهاي  پي پذيراي بيولوژيكي، زيست محيط دهنده تشكيل فاكتورهاي عنوان به تهديد معرض در جانوري هاي گونه و
 محيطي زيستهمانند محيط فيزيكي، نتيجه ارزيابي مخاطرات . مورد مطالعه خواهند بود هاي طرح رويدادهاي و ها فعاليت از

  .بندي و امتيازدهي مورد استفاده قرار گيرد شاخص، براي طبقهعنوان  تواند به در محيط بيولوژيكي نيز، مي
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  فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، محيط فاكتورهاي -3-3-6.پ

از طـرح   بـرداري  بهره مرحله آمدهاي پي رايپذي كه فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، زيست محيط به متعلق فاكتورهاي
 زمـين،  ارزش درآمـد،  و اشـتغال   جمعيـت،  جابجـايي  و مهـاجرت  ،تاسيسـات  سـاير  و ها گاه سكونتخواهند بود عبارت از 

رفــاه، آســايش و پــذيرش اجتمــاعي، امنيــت، بهداشــت و ســالمتي،  ،حمــل و نقــل و ارتباطــات ،پــروري دام و كشــاورزي
ـ  مـي ، هـا  طرح بندي و امتيازدهي به طبقه. ي گردشگري هستندها قابليتاندازها، مناظر و  چشم يج د بـا اسـتفاده از نتـا   توان

  . حاصل از ارزيابي مخاطرات اين محيط نيز صورت گيرد

  معيار اين گرفتن نظر در با ها طرح مقايسه و طرح يمحيط زيست آمدهاي پي بررسي -4-6.پ

بنـدي بـراي انجـام مهندسـي      در اولويـت  طرح يمحيط زيست آمدهاي پي بررسي شد، اشاره نيز تر پيش كه طور همان
 فاكتورهـاي  از يـك  هـر  بـر  ،بـرداري  بهـره  مرحلـه  در طـرح  هـاي  فعاليـت  از ناشـي  دهايآمـ  پـي  بيني پيش شامل ،دوباره
هـر يـك از    يهـا  ويژگـي  همچنين و شدت يا اهميت كيفيت، يا نوع به توجه با آمدها، پي بيني پيش. است يمحيط زيست

محيط زيست اجتمـاعي،   ، در سه بخش اثرات بر محيط زيست فيزيكي، اثرات بر محيط زيست بيولوژيكي و اثرات برها آن
  . شود مياقتصادي و فرهنگي انجام 

  فيزيكي زيست محيط بر اثرات -1-4-6.پ

  زمين شكل بر كشاورزي توسعه تاثيرشكل زمين،  -1-1-4-6.پ

سطوح  تمام نسبيي اراضي توسعه، مستلزم هموارسازي ها قسمت ي هفعاليت به سبب ايجاد امكان آبرساني به هم اين
  . دشت است

  خاك فرسايش و كيفيت بر سد وجود تاثير خاك، فرسايش و كيفيت -2-1-4-6.پ

 تـا  نقـاط  آن در خـاك  نتيجـه  در و شـده  دسـت  پـايين  مناطق به رودخانه هاي سيالب جريان ادامه از مانع سد وجود
 دسـت  پـايين  در رودخانـه  معـدني  مـواد  كـاهش  سبب سد، احداث ديگر سوي از. ماند خواهد مصون فرسايش از حدودي
 در كه است ديگري رويداد مخزن آب سطح نوسانات. شود مي كاسته قسمت اين در خاك كيفيت از نتيجه در شد؛ خواهد
  .فيت و فرسايش خاك وارد خواهد شدبر كي برداري بهره مرحله
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  گذاري رسوب بر مخزن و سد انحرافي، بند وجود تاثير گذاري، رسوب -3-1-4-6.پ

 آب جريـان  توسـط  شـده  حمـل  رسـوبات  مسـير  انحراف و ينشين ته موجب انحرافي بند وجود ،برداري بهره مرحله در
 در رودخانه گذاري رسوب طبيعي تعادل ترتيب اين به و شد خواهد سد مخزن همچنين و انحرافي بند پشت در رودخانه،

  .مختل خواهد شد دست پايين

  بسيال بر مخزن و سد انحرافي، بند وجود تاثير سيالب، -4-1-4-6.پ

كـاهش پيـك سـيالب و    (مثبت بـر سـيالب    تاثير، وجود بند انحرافي، سد و مخزن موجب بروز برداري بهرهمرحله  در
  . خواهد شد) تاخيرايجاد 

  معلق مواد بار بر مخزن و سد انحرافي، بند وجود تاثير معلق، مواد بار -5-1-4-6.پ

. شد خواهد رودخانه آب جريان توسطمعلق حمل شده منفي بر بار مواد  تاثيرموجب پديدار شدن  مخزنسد و  وجود
 مـواد  از انـواعي  بـه  دست پايين اراضي نياز از بخشي كننده تامين رودخانه، آب در موجود معلق مواد بار كه اين به توجه با

 منفي آمدي پي رسوبات، شدن نشين ته و مخزن در آب ماندن اثر در مواد، اين كلي يا و نسبي كاهش است، آلي و معدني
  .رود مي شمار به

   دست پايين رودخانه -6-1-4-6.پ

  دست پايين رودخانه بر رودخانه جريان تنظيم تاثير -الف
 هـا  آن در توجهي قابل منفي اتتاثير بروز موجب ،دست پايين زيست محيط نظرگيري در بدون رودخانه جريان تنظيم

  .شد خواهد

  دست پايين رودخانه بر مخزن و سد انحرافي، بند وجود منفي تاثير -ب
 مخـزن مـواد معلـق موجـود در     ينشـين  تـه  و آب ركود موجبو مخزن آن  سدذكر شد، وجود  تر پيشطور كه  همان

 اثر در نرايبناب. داشت خواهد جديد معلق ماده قبول رايب زيادي آمادگي معلق مواد فقدان واسطه به زالل آب. شد خواهد
 رودخانـه  بسـتر  يهـا  كنـاره  و كـف  فرسـايش  مشـابه،  موارد و سد از سرريز وقوع يها زمان در آب عمده احجام رهاسازي

  .ت موجود، مورد انتظار خواهد بودبا شدتي بيش از وضعي ،دست پايين
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  )ايستابيسطح ( زيرزميني هاي آب سطح -7-1-4-6.پ

  زيرزميني يها آب بر مخزن وجود تاثير -الف
  . مخزن باشد وجود زيرزميني، يها آب ايستابي سطح رب تاثيرگذار عواملرسد يكي از  نظر مي به

  زيرزميني آب بر كشاورزي توسعه تاثير -ب
 مرحلـه  در زهكشـي  و آبيـاري  شـبكه  توسـعه  محـدوده  از كـوچكي  بسيار سطوح در زيرزميني هاي آب سطح افزايش

 يهـا  پسـاب  اينكـه  بـه  توجه با. دبو خواهد محتمل پاياب اراضي در كشاورزي توسعه اثر در ،ها طرح از هريك برداري بهره
 هاي آب آلودگي موجب و بوده كشاورزي اراضي در مصرفي هاي نهاده انواع از توجهي قابل مقادير حاوي معموال كشاورزي
 هـا  طـرح  منفـي  آمد پي عنوان به كشاورزي توسعه اثر در زيرزميني هاي آب سطح افزايش نرايبناب شد، خواهند زيرزميني

  . شود مي تلقي

  آب كيفيت -8-1-4-6.پ

  آب كيفيت بر كشاورزي توسعه تاثير -الف
 توسـعه . اسـت  كشـاورزي  توسـعه   شـد،  خواهد آب كيفيت كاهش موجب برداري بهرهدوره  دركه  ييها فعاليت از يكي

 هـاي  زهـاب  راهيابي. بود خواهد همراه شيميايي سموم و كودها انواع از گسترده استفاده با  سد، پاياب درمنطقه كشاورزي
  . زيرزميني و سطحي موجب كاهش كيفيت اين منابع خواهد شد آب منابع به كشاورزي

 متقابل وجود مخزن و كيفيت آب  تاثير -ب

 رسـوبات  بـه  آلي مواد تبديل مخزن، در ماندآب. است بررسي و بحث قابل نيز آب كيفيت و مخزن وجود متقابل تاثير
ن آب خروجي از سد عاري از مواد آالينده رايبناب. داشت خواهد پي در را ها كتريبا ساير و ها كليفرم رفتن بين از و معدني

ـ   ها آناما تجزيه مواد آلي و تبديل . و ميكروب خواهد بود خـود مخـزن مشـكالتي از قبيـل افـزايش       رايبه مواد معـدني ب
مد منفي ناشي از ورود مواد آلي آ اين پي. رسوبات، كاهش اكسيژن محلول و ايجاد بوي نامطبوع را به دنبال خواهد داشت

  . به مخزن سد خواهد بود

 گرايي تغذيه بر مخزن وجود تاثير شيميايي، بندي اليه و گرايي تغذيه -9-1-4-6.پ

. اسـت  گرايـي  تغذيـه هاي مختلف مخزن، مخصوصا كيفيت اليه زيرين، پديده  مهم در كيفيت آب اليه مسايلجمله  از
  .گذار استتاثيرمنفي، وجود مخزن در ايجاد اين پديده 
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 هوا كيفيت بر مخزن وجود تاثير هوا، كيفيت -10-1-4-6.پ

  . درياچه سد، تا حدودي موجب تلطيف هواي محيط محدود اطراف خود خواهد شد وجود

  بيولوژيكي زيست محيط بر اثرات -2-4-6.پ

 گياهي پوشش بر كشاورزي توسعه تاثير -1-2-4-6.پ

  . آمد مثبت خواهد بود پي رايسد دا دست پايين محدوده در گياهي پوشش بر كشاورزي توسعه فعاليت مرحله اين در

  ها ماهي -2-2-4-6.پ

 ماهيان بر كشاورزي توسعه تاثير -الف

  .آلوده، نمود اين فعاليت هستند كشاورزي يها پساب ايجاد و شيميايي سموم و كودها انواع مصرف

 ماهيان بر مخزنو  سدوجود  تاثير -ب

 سـد  دسـت  پـايين  در رودخانه بستر به شده رها آب نتيجه در. شد خواهد معلق آلي مواد نشيني ته موجب دس وجود
 ذيربط آبي يها سيستمسد، لطماتي را بر اكو دست پايين در رودخانه جريان در آلي مواد فقدان. بود خواهد آلي ماده فاقد
 را آبزي يبين ذره موجودات مثل توليد براي نياز مورد مواد و تغذيه منبع از بخشي معلق موادآلي كه چرا. كرد خواهد وارد

 هـا  مـاهي  جمعيـت  كـاهش  بـه  منجـر  غذايي هرم اوليه اعضاي عنوان به موجودات اين جمعيت كاهش. دهند مي تشكيل
 نسـبي  افـزايش  بـزرگ،  آبـي  زيسـتگاه  يك عنوان به مخزن وجود طرفي از. شد خواهد نامبرده هرم رأس اعضاي عنوان به
  .داشت خواهد دنبال به را ها ماهي معيتج

  پرندگان -3-2-4-6.پ

 پرندگان بر كشاورزي توسعه تاثير -الف

 جملـه  آن از و جـانوران  از بسـياري  تعـداد  ناخواسـته  نـابودي  موجـب  نباتي، آفات دفع براي شيميايي سموم از استفاده
 كـه  ديگـر  جانوران بدن به حشرات بدن از سم نتقالا. دهند مي تشكيل را منطقه اكوسيستم اعضاي كه شد خواهد پرندگاني

  . نيز خواهد شد ها آنموجب نابودي  ،1به واسطه پديده بزرگنمايي بيولوژيكي اند گرفته قرار اكولوژيكي هرم باالتر سطوح در
                                                      

 
1- Biological Magnification 



  153  23/12/93    دوباره مهندسي انجام براي بندي اولويت براي ها طرح اطالعات گردآوري فهرستگان - 6 پيوست

 

 پرندگان بر مخزن وجود تاثير -ب

البته الزم به ذكـر اسـت كـه درياچـه      .مثبت احتمالي بر پرندگان آبزي خواهد شد تاثيرمخزن سد موجب بروز  وجود
ط رايد شتوان ميمخزن سد به عللي از جمله عدم وجود پوشش گياهي با تراكم مناسب در سواحل و نامناسب بودن عمق ن

  . پرندگان آبزي فراهم نمايد رايمطلوب و مناسب زيستگاهي را ب

  جانوران ساير -4-2-4-6.پ

 جانوران ساير بر مخزن آبگيري تاثير -الف

 بـه  توجـه  بـا . بـود  خواهـد  منفي آمد پي رايدا كوچك پستانداران و خزندگان ويژه به جانوران از برخي بر فعاليت اين
طوالني نداشته و بخش عمده زندگي خود را در حفرات  يها مسافت پيمودن رايب چنداني توانايي برده نام جانوران كه اين
آبگيري مخزن موجب غـرق    خواب زمستاني هستند، راي، عمدتا داتر مهمي موجود در زمين گذرانده و از همه ها سوراخو 

  . و همينطور نابودي تخمهاي خزندگان و نوزادان پستانداران خواهد شد ها آنشدن تعدادي از 

 جانوران ساير بر آبياري تاثير -ب

 اختالالتـي  دچـار  بيـاري، آ فعاليـت  منفـي  تاثير تحت زيستگاه، مختلف يها بخش در جانوران جابجايي مرحله اين در
 بـزرگ  پسـتانداران  از بعضي توانايي عدم به توجه با زهكشي و آبياري ي هشبك يها آبراهه در آب شدن جاري. شد خواهد
 مختلـف  يهـا  قسـمت  در هـا  آن جابجـايي  امكان سلب موجب آب، از عبور در خزندگان و كوچك پستانداران تمام و جثه

  . موجود خواهد شد يها زيستگاه

 جانوران ساير بر كشاورزي توسعه تاثير -ج

  . اين فعاليت بر پرندگان است تاثيرمشابه  تاثيربروز اين  نحوه

  فرهنگي و اقتصادي  اجتماعي، زيست محيط بر اثرات -3-4-6.پ

 قـرار  بـرداري  بهـره دوره  آمـدهاي  پـي  تـاثير  تحت زير ترتيب به زيست محيط از بخش اين دهنده تشكيل فاكتورهاي
  . شاخص و معيار مطرح گردد عنوان بهد توان مي، هريك از موارد ذيل ها طرحدر بررسي و ارزيابي . د گرفتخواهن

 تاسيسات ساير و ها گاه سكونت بر كشاورزي توسعه تاثير -1-3-4-6.پ

يـاب  موجود در محدوده اراضـي پا  تاسيساتاز طرح در اثر توسعه كشاورزي، بناهاي مسكوني و  برداري بهره مرحله در
  . سد به سبب پيدايش رونق اقتصادي در جوامع اين محدوده پيشرفت و بهبود خواهند يافت
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  جمعيت جابجايي و مهاجرت بر كشاورزي توسعه تاثير -2-3-4-6.پ

مثبت طـرح بـر    تاثيرين تر بزرگد موجب بروز توان ميكشاورزي با ايجاد رونق اقتصادي  توسعه ،برداري بهره مرحله در
  . اعي مهاجرت و جابجايي جمعيت شودفاكتور اجتم

  درآمد و اشتغال بر كشاورزي توسعه تاثير -3-3-4-6.پ

 درآمـد  منبع و شغلي فرصت سد پاياب منطقه در ساكن جمعيت رايب وابسته، يها فعاليت همراه به كشاورزي توسعه
 نظـر  از و شـديد  اهميت، نظر از درآمد، و اشتغال فاكتور بر فعاليت اين مثبت تاثير لذا. نمود خواهد فراهم را بزرگي بسيار
 باعث تنها نه سد احداث معدودي، موارد در است يادآوري به الزم. گيرد قرار توجه مورد بايد طرح هر تفكيك به ،ها ويژگي
 جمعيـت  بـا  مسكوني مناطق مجاورت در بزرگ يها طرح. شد خواهد نيز آن نابودي باعث بلكه شود مين كشاورزي توسعه
  . دانست ها طرح دست اين از توان مي را برقĤبي يها طرح برخي و زياد

  زمين ارزش بر كشاورزي توسعه تاثير -4-3-4-6.پ

آبياري، منجر به بـاال رفـتن ارزش اراضـي و مسـتغالت در محـدوده       رايتوسعه كشاورزي با وجود آب كافي ب فعاليت
به محروميت مناطق از نظر امكانات اجتماعي و عدم تمايل با توجه  تاثيراين . سدهاي مورد بررسي خواهد شد دست پايين

  . شود ميمردم به سكونت در آن و در نتيجه ارزش كم زمين، از نظر نوع و كيفيت مثبت ارزيابي 

  منطقه پروري دام و كشاورزي بر كشاورزي توسعه تاثير -5-3-4-6.پ

 و سـاقه  كـاه،  كه ترتيب اين به. بود خواهد گذارثيرتا بررسي مورد مناطق سنتي پروري دام بهبود در كشاورزي، توسعه
 ،دهند مي تشكيل را دام خوراك مستقيما كه محصوالتي همچنين و) چرا پس( كشاورزي محصوالت از مانده يجا هب برگ

ي و محيطـ  زيسـت امتيـازات   رايايـن روش دا . به روش بسـته محسـوب خواهـد شـد     پروري دام رايبه عنوان تسهيالتي ب
توسـعه كشـاورزي بـر كشـاورزي و      تـاثير هـا،   همانند ساير شاخص. دام در علفزار است رايياري نسبت به چاقتصادي بس

  . دامپروري منطقه نيز بايد مورد بررسي قرار گيرد

  ونقل حمل و ارتباطات بر كشاورزي توسعه تاثير -6-3-4-6.پ

سـي موجـود در منطقـه پايـاب سـد      كشاورزي و وجود شبكه آبياري و زهكشي موجب بهبود مسـيرهاي دستر  توسعه
  . خواهد شد
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  اجتماعي پذيرش و آسايش رفاه، بر كشاورزي توسعهتاثير -7-3-4-6.پ

، توسعه فعاليت كشاورزي به علت ايجاد رونق اقتصادي، بر پـذيرش اجتمـاعي و رفـاه سـاكنين     برداري بهرهمرحله  در
  . بايد مورد ارزيابي قرار گيرد ها طرح مياين شاخص در خصوص تما. مثبت خواهد بود تاثير رايمنطقه دا

  اجتماعي پذيرش بر انساني نيروي تامين تاثير -8-3-4-6.پ

 تـامين مثبت بـر پـذيرش اجتمـاعي خواهـد شـد،       تاثيراز طرح موجب بروز  برداري بهرهديگري كه در مرحله  فعاليت
  . از طرح است برداري بهره راينيروي انساني مورد نياز ب

  سالمتي و بهداشت بر آبياري فعاليت اثيرت -9-3-4-6.پ

 آمـدهاي  پـي  رايدا سـالمتي  و بهداشت بر است ممكن برداري بهره مرحله در كه است عاملي ينتر مهم آبياري فعاليت
 هـا  آبراهـه  يها كناره و بستر در هرز يها علف و گياهان از انواعي ناخواسته رويش موجب احتماال فعاليت اين. باشد منفي
اين مـورد  . ها ايجاد خواهد شد و ليسه ها حلزون حشرات، انواع مثل توليد و رشد رايب مناسب محيط ترتيب اين هب و شده

  . مورد ارزيابي قرار گيرد بايد ها طرح هم در تمامي

  گردشگري يها قابليت و مناظر ها،انداز چشم بر مخزن وجود تاثير -10-3-4-6.پ

با توجه به عدم وجـود  . در مناطق مورد مطالعه خواهد شد ييها جذابيت و ها زيبايي پيدايش موجب سد، مخزن وجود
اهميـت ايـن   . شود ميآمد وجود سد مخزني بر تفرج و گردشگري مثبت تلقي  چنين مناظري در منطقه مورد مطالعه، پي

  . مورد بررسي قرار گيرد ها طرحدر تمام  بايدها  شاخص نيز همانند ساير شاخص
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 نامه واژه -7 پيوست

Access Roads ي دسترسيهاراه 

Agriculture كشاورزي 

Analytic Hierarchy Process-AHP تحليل سلسله مراتبي 

Boolean Logic  دودويي(منطق بولين( 

Bottom Outlet تخليه تحتاني 

Business process روند بازرگاني 

Business Revolution انقالب بازرگاني 

competitive performance اجراي رقابتي 

Corporation شركت سهامي 

Current performance اجراي كنوني 

Dam Crest تاج سد 

decision-making گيري تصميم 

Design طراحي 

dimensions of the problems ابعاد مساله 

Ecosystem اكوسيستم، بوم سازگان 

Effect the Performance اجرا تاثير 

Environmental Impact Assessment  محيطي ارزيابي آثار زيست 

existing large dams سدهاي بزرگ موجود 

experience تجربه 

Expert System سامانه خبره 

hierarchical criterion معيارهاي سلسله مراتبي 

Inadequate coordination هماهنگي ناكافي 

industry صنعت 

Integrated Water Resources منابع آب يكپارچه شده 

irrigation management  مديريت آبياري 

knowledge management مديريت دانش 

Management مديريت 

measuring performance سنجش عملكرد 

Mechanical Equipments تجهيزات مكانيكي 
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Methodology شناسيروش 

Modified Performance Measurements سنجش عملكرد اصالح شده 

Modified Table اصالح شده يهاجدول 

Multi-Attribute Decision Making چند معياره گيريتصميم 

Multi-Objective Decision Making چند هدفه گيريتصميم 

multipurpose چند هدفه 

Operation برداريبهره 

Operation office برداري دفتر بهره 

Opportunity فرصت، مجال 

participation ،همكاري و تسهيم  مشاركت 

Penstock مجراي عبوري آب براي نيروگاه 

Power Plant نيروگاه 

Production Systems سامانه توليد 

products محصوالت 

Questionary نامه پرسش 

radical transformation انتقال راديكالي و بنيادي 

Ranking ه بنديرتب 

Redesigning بازطراحي 

Reengineering  مهندسي دوباره 

Reform اصالح اساسي، بازساخت 

reformulation بندي مجددفرمول 

Remuneration Standards استانداردهاي حق الزحمه 

Research تحقيق 

Reservoir مخزن 

Reservoir Water Quality كيفيت آب مخزن 

Restoration ر مجدد، بازيابياستقرا 

Re-Thinking بازانديشي 

Risk ريسك 

Seepage زه آب 
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seniority ارشديت و برتري 

Settling Basin نشيني مخزن ته 

significative advantages منافع بزرگ و معنادار 

Simple Weighted Overlay هم گذاري وزن دار سادهروي 

Simulation سازي شبيه 

Social-Economical-Cultural اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي 

Standard Tables جداول استاندارد 

static مانا، ايستا 

Surge Tank مخزن فشارشكن 

Sustainability پايداري 

system operation برداري سيستمبهره 

Waste Disposal دفع زباله 

Water Storage  ذخيره آب 
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