
 

 1

  سد مخزني گرين نهاوند و مديريت هزينهمهندسي ارزش  
 

  
  علي كاوياني

  فني شركت آب منطقه اي همدان مديردفتر

  محمد نيكخواه
  مدير طرح سد گرين

  رضا كاظميعلي
  كارشناس معاونت طرح و توسعه

Email:www.civil.kazemi67@yahoo.com 

 
  چكيده  

  
ي با توجه به پيچيدگي كارها ، مي تواند به ابزاري براي مديريت وكنترل مهندسي ارزش در طرحهاي بزرگ اجراي          

هزينه ها تبديل شود. هدف اين روش، از ميان برداشتن يا اصالح هر چيزي است كه موجب تحميل هزينه هاي غير ضروري 
مديريت پروژه، ضمن  مهندسي ارزش در چارچوبمي شود، بدون آنكه آسيبي به كاركردهاي اصلي و اساسي طرح وارد آيد. 

   اينكه به تمام اجزاي طرح توجه مي كند، هيچ بخشي از كار را قطعي و مسلم نمي داند.
اجراي پروژه با حداقل سعي گرديده كه  مطالعه مهندسي ارزش احداث سد مخزني گرين شهرستان نهاوند فرايند در        

حله بهره برداري بدون افزايش هزينه ها يا كاستن از كيفيت كار و زمان كمتري براي رسيدن به مر هزينه ممكن انجام گردد
گيرد و  اي است كه در طول اين فرايند پروژه مورد مطالعه قرار مي فرايند مهندسي ارزش يك فرايند سه مرحله صورت گيرد.

جامع پروژه، مشاور  به منظور شناخت مقدماتي گردد. در مرحله هاي مناسب براي رسيدن به اهداف پروژه مطرح مي گزينه
در  .مهندسي ارزش مذاكرات متعددي را با طراحان،كارفرما، پيمانكار، بهره بردار و كليه ذينفعان و اركان پروژه برگزار نمود

ادامه به منظور تكميل فاز اطالعات و تعيين محدوده مطالعه، مراحل مربوط به تدوين اهداف پروژه، اهداف كارگاه مهندسي 
گذاري قرار گرفته است.  سپس تحليل كاركرد به منظور  صحه وها مورد بررسي  اي تصميم گيري و محدوديتارزش، معياره

هاي بهبود با هدف جهت دهي به مرحله ايده پردازي مورد بررسي قرار گرفته  ي كاركردي و انتخاب زمينهها محدودهتعيين 
ايده حاصل از جلسه طوفان افكار به  196در اين مرحله تعداد ي بعدي نتايج ايده پردازي ارايه شده است . ها بخشدر .است 

با توجه به مطالعات و سپس تيم مهندسي ارزش  همراه نتايج حاصل از ارزيابي اوليه و ارزيابي نهايي تدوين گرديده است.
احي و بازنگري اهداف مباحث ارايه شده ، نتيجه را به اين شرح جمع بندي نمود : ساخت سد با كاهش ارتفاع پس از تغيير طر

تعيين شده، ساخت دو مرحله اي سد با تغيير طراحي و نيز اهداف تعيين شده، تامين نيازهاي آبي شرب و حقابه بران از طريق 
  كنترل آبدهي چشمه، اصالح الگوي مصرف و كاهش تلفات آب.
  

  
 

  غزنده .كلمات كليدي: سراب گاماسياب، استغراق چشمه ، سد گرين ، فرار آب ، توده ل
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  :خالصه 
، تالشي است سازمان يافته كه با هدف بررسي و تحليل تمام فعاليتهاي يك (Value Engineering)مهندسي ارزش 

برداري) كه به عنوان يكي از  بهره اجرا و سپس راه اندازي وگيري تفكر اوليه تا مرحله طراحي و  طرح، (از زمان شكل
اي از  هر ساله قسمت عمدهترين و مهم ترين روشهاي اقتصادي در عرصه فعاليتهاي مهندسي، شناخته شده است.كارآمد

اند مدت اجرا و  يابد. كاستيها و مشكالت مختلف باعث شده بودجه كل كشور به اجراي طرحهاي عمراني اختصاص مي
ها باشد كه نتايج آن معضالت  اوليه طرح ريزي امههاي صورت گرفته در برن بيني هاي عمراني بيشتر از پيش هزينه طرح

كه در چند دهه اخير استفاده از آن در كشور هاي  يياست . يكي از انواع تكنيك ها بوجود آورده براي كشور را بسياري
از با استفاده   زمان و تكنيك مهندسي ارزش مي باشد كه هدف آن بهينه سازي سرمايه گذاري، مختلف رو به گسترش است 

بيشتر كردن ارزش طرح و كيفيت و كاهش هزينه در هريك از دوره هاي عمر پروژه مي باشد. چنانچه شاخص هاي زمان، 
در وضعيت بهينه قرار داشته باشند يا به عبارتي اگر پروژه اي با هزينه برآورد  در كنار يكديگرهزينه و كيفيت در پروژه اي 

د، در زمان مقرر به بهره برداري برسد، پروژه مذكور موفق ارزيابي مي گردد. از شده، ضمن برخورداري از كيفيت استاندار
  آنجاييكه كاهش شاخص كيفيت در پروژه هاي عمراني امكان پذير نمي باشد، براي رسيدن به حالت بهينه و رسيدن به 

     مهندسي ارزش به نحوي بهره وري مطلوب و كيفيت مطابق مشخصات فني طرح، كاهش زمان و هزينه، با استفاده از 
 از نفر 20 مشاركت با ارزش مهندسي مطالعات . در اين مقالهكيفيت كمترين ميزان باشدكاهش بايست مديريت گردد، كه  مي

 مهاب قدس)، مشاور مهندسي شركت( طرح مشاور كارشناسان ،)شركت آب منطقه اي همدان( كارفرما كارشناسان و مديران
مؤسسه تحقيقات آب تشكيل گرديد.اين مطالعات پس از برگزاري جلسات كارشناسي  جلسات سالن محل در مدعو، خبرگان

مرحله پيش مطالعه و تهيه گزارش حاوي اطالعات طرح مبنا كه در بخش پيش مطالعه ارايه شده بود برگزار گرديد.در ابتدا 
ز تبادل نظر مجدد پيرامون موضوع پروژه متدولوژي و برنامه كاري توسط مشاور مهندسي ارزش تشريح شد و اعضا پس ا

نقطه نظرات خود را بيان داشتند در مدت برگزاري مطالعات ارزش سعي شد طرح موجود با نگاه موشكافانه بررسي گردد .در 
ادامه به منظور تكميل فاز اطالعات و تعيين محدوده مطالعه، مراحل مربوط به تدوين اهداف پروژه، اهداف كارگاه مهندسي 

گذاري قرار گرفته است.  سپس تحليل كاركرد به منظور  صحه وها مورد بررسي  رزش، معيارهاي تصميم گيري و محدوديتا
هاي بهبود با هدف جهت دهي به مرحله ايده پردازي مورد بررسي قرار گرفته  ي كاركردي و انتخاب زمينهها محدودهتعيين 
  است .

  
  مهندسي ارزش

  
، مهندسي ارزش  سـوي ايجـاد تعـادل بين هزينه ها و كاركردهاي يك محصول يا پروژه مهندسي ارزش راهي اسـت به

مي تواند موجب اصالح و ارتقاي كيفيت فرايندهاي اجرايي و انجام طراحي هاي جديد در هر مرحله از يك پروژه اجرايي 
به كارگيري و استفاده از مطالعات .  گردد و تا جايي پيش رود كه فلسفه وجودي تعريف پروژه را مورد ترديد قرار دهد

مهندسي ارزش در طرح ها و پروژه ها عالوه بر كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري، كاهش هزينه هاي بهره برداري را نيز 
برنامه هاي كاهش هزينه، تحليل كاركرد و استفاده خالقانه از تيم  تمايز اصلي مهندسي ارزش از ديگر امكان پذير مي سازد.
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چندرشته اي با تخصص مختلف است. دستاوردهاي انجام مطالعات مهندسي ارزش را مي توان به شرح زير عنوان كاري 
  نمود:

ساده سـازي  ،  تمرين كارگروهي،دستيابي به راه كارهاي جديد،  آشكار شدن نواقص طرح اوليه، ارتقا سطح دانش اركان پروژه
شفاف سازي نيازها و اهـداف  ،  هماهنگ سازي اقدامات متنوع و متعدد،  جرابهينه شدن زمان ا،  استفاده از فناوري روز، طرح
  كمك به مديريت پروژه براي رفع تنگناها و مشكالت.،  رفع ابهامات عوامل ذينفع نسبت به طرح،  طرح

باشد.  يشرط موفقيت فرايند مهندسي ارزش انتخاب پروژه مناسب، تيم مناسب و اجراي دقيق فرايند كاري مهندسي ارزش م
در ادامه مراحل كاري مطالعات مهندسي ارزش سد گرين نهاوند كه مطابق با برنامه كاري انجمن بين المللي مهندسي ارزش 

 و با راهبري تيم واجد شرايط و مورد تاييد انجمن مهندسي ارزش ايران برنامه ريزي و اجرا شد، مرور مي گردد.

  
مطالعات مقدماتي   - 1  

له شناخت و تبيين موضوع مورد نظـر بـراي مطالعـات مهندسـي ارزش، تحليـل پـروژه، تعيـين محـدوده         هدف از اين مرح   
مطالعات مهندسي ارزش و تعريف معيارها و بايدهاي كارفرمايي و پروژه اي پيرامون موضوع مورد بررسي مـي باشـد. پـس از    

رار گرفت. سپس با تشكيل تيم ميان رشـته اي،  بررسي هاي كارشناسي و تبيين شرايط پروژه در دستور كار مهندسي ارزش ق
مفاهيم مهندسي ارزش و نقشه راه مطالعات در جلسه اي تبيين گرديد. در اين مرحله رويكرد انجام مطالعات مهندسـي ارزش  
در راستاي بهبود شاخص ارزش طرح تعريف و تبيين مي گـردد. بـه منظـور شـناخت جـامع پـروژه، مشـاور مهندسـي ارزش         

تعددي را با طراحان،كارفرما، پيمانكار، بهره بردار و كليه ذينفعان و اركـان پـروژه برگـزار نمـود.در طـي برگـزاري       مذاكرات م
  جلسات  فاز پيش مطالعاتي اهداف زير محقق شد:

بيان ضرورت اجرا، دستاوردهاي بكارگيري و كليات متدولوژي مهندسي ارزش  .1

 مانكار پيرامون پروژه مورد مطالعه شناخت دقيق اهداف و نقطه نظرات كارفرما و پي .2

 بررسي و تحليل تاريخچه پروژه .3

 بررسي مباني طراحي .4

 بررسي ابعاد مختلف پروژه .5

 يكسان سازي دانش اعضاي تيم نسبت به پروژه. .6

 شناخت نيازهاي بهره برداران .7

 شناخت دقيق اهداف و نقطه نظرات كارفرما پيرامون مطالعات مهندسي ارزش .8
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 طرح شناسايي محدوديتهاي .9

 شناسايي پتانسيل هاي بهبود طرح .10

 انتخاب اعضاي تيم و برنامه ريزي برگزاري جلسات كارگاه مهندسي ارزش .11

  كارگاه مطالعات ارزش:- 2
  گرفت: صورت زير مراحل طي ارزش مهندسي كارگاه كاري فرايند
 ارزش مهندسي روش معرفي  
 رماييكارف بايدهاي و نيازها ها، محدوديت اهداف، شامل پروژه معرفي   
 ارزش مهندسي مطالعات محدوده و ارزش مهندسي مطالعات از نظر مورد اهداف تعريف  
 پروژه كاركرد تحليل  
 خالقيت مرحله براي پيشنهادي موضوعات نهايي ارزيابي -بهبود هاي حوزه بررسي و شناسايي  
 فكري طوفان روش با پردازي ايده و خالقيت  
 برتر هاي ايده شناسايي و يبند جمع - ها ايده ارزيابي و بندي دسته  
 ارزش مهندسي هاي ايده توسعه و بسط براي تخصصي تيم سازماندهي و ايجاد  
 كارگروهي طي در ارزش مهندسي پيشنهادات توسعه و بسط 

 ارايه نتايج كارگروه هاي تخصصي 

  
  مطالعات تكميلي - 3
هـاي   مطالعـات تكميلـي مهندسـي ارزش، ايـده    به منظور جمع بندي مناسب از دستاوردهاي مرحله بسط و توسعه در مرحله  

با توجه به مطالـب ارايـه   يافته در كارگاه در ارتباطات الكترونيكي اعضاي تيم تكميل گرديد. سپس تيم مهندسي ارزش  توسعه
  سناريو جمع بندي نمود كه اين خروجي به شرح زير مي باشد: 3شده، نتيجه مباحث ارايه شده را در قالب 

  
  ساخت سد با كاهش ارتفاع پس از تغيير طراحي و بازنگري اهداف تعيين شده.سناريوي اول: 

 
با حذف اهدافي مانند توسعه كشاورزي و اضافه كردن اهدافي مانند شرب ساير شهرهاي جنوب استان تعريف جديدي از طرح 

ديد مي تواند ارتفاع كمتري تري خواهد داشت. سد گرين با تعريف جسد گرين ارائه مي شود كه توجيه اقتصادي پذيرفتني
داشته داشته باشد. ارتفاع كمتر سد مي تواند نقش قابل توجهي در كاهش ريسك هايي مانند كور شدن چشمه و فرار آب از 
 مخزن ايفا نمايد. همچنين تغييرات ساختماني در سد مانند تغيير نوع سرريز و سيستم انحراف در اين گزينه قابل طرح است.

 38باشد كه به اين ترتيب متر مي 1832متر از سطح دريا و  رقوم فعلي چشمه گاماسياب  1870د در حال حاضر تراز نرمال س
  متر هد آب روي آن قرار مي گيرد. 
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  سناريوي دوم: ساخت دو مرحله اي سد با تغيير طراحي و نيز اهداف تعيين شده.
  
فراهم خواهد ساخت. در ساخت سد در دو مرحله امكان پايش رفتار ساختگاه سد را پس از احداث سد در رقوم مرحله اول  

صورتي كه پس از ساخت سد در مرحله اول و پايش رفتار ساختگاه و آبدهي چشمه، اطمينان از عدم فرار آب به يالهاي مجاور 
  توان به نسبت به احداث سد در رقوم مرحله دوم اقدام كرد.به دست آمد، مي

ر جنوب استان همدان به اين طريق كاهش خواهد يافت و احتمال عدم هرچند ريسك احداث سد بر تنها منبع آبي مطمئن د
از سوي ديگر در صورت نياز به ساخت مرحله دوم زمان اجرا در اين سناريو به  نياز به ساخت مرحله دوم وجود خواهد داشت.

هد شد. همچنين به دليل از بين % نسبت به طرح مبنا افزوده خوا12ها به ميزان تقريباًنحو قابل توجهي افزايش يافته و هزينه
ها و لزوم تخريب و حذف بخشي از عمليات انجام شده در مرحله قبل، اجراي عمليات در مرحله دوم ساخت با رفتن دسترسي

رفتار كارست در محدوه ساخت سد عليرغم مطالعات گسترده همچنان داراي ابهاماتي مي صعوبت زيادي همراه خواهد بود. 
ور پايش رفتار توده كارستي حاوي مخزن چشمه سنگ سوراخ (گاماسياب) با هدف كاهش ريسك فرار آب، باشد لذا به منظ

براي مرحله اول ساخت پيشنهاد شده است. پس از آبگيري و پايش رفتار سيستم كارستي، به مدت يك  1850تراز نرمال 
% نسبت به طرح مبنا 12ها در حد ت. هزينهافزايش خواهد ياف 1870سال، در صورت عدم وجود فرار آب تراز نرمال به 

ميليارد ريال در نظر  2524، هزينه هاي سد را حدوداً 93افزايش خواهد يافت. چنانچه مطابق برآوردهاي تدقيق شده در سال 
 ميليارد ريال خواهد بود. 2826بگيريم هزينه ساخت سد در حالت دو مرحله اي بالغ بر

سود ناشي از بهره برداري مرحله ،  كاهش ريسك فرار آب ، ايجاد امكان پايش سيستم كارستيمزاياي اين سناريو عبارتند از:
   كاهش ريسك سرمايه گزاري اوليه اي ،

معايب اين سناريو عبارتند از: عدم تناسب هزينه اجرا با حجم ذخيره در صورت توقف كامل طرح (مردود شدن اجراي مرحله 
روي چشمه در مرحله اول براي انجام پايش و همچنين احتمال و ريسك عدم امكان  وجود ريسك در ايجاد هد بر،  دوم)

صعوبت اجرايي عمليات مرحله دوم در ،  نتيجه گيري قطعي براي اجراي مرحله دوم با وجود دسترسي به اطالعات پايش
امين اعتبار جهت شروع مجدد مشكالت برنامه ريزي و ت،  افزايش ارتفاع سد(مانند دسترسيها،اصالح اليه هاي قبلي و..)

افزايش هزينه اي طرح نسبت به قيمت طرح تك مرحله اي بدليل تغيير طرح متناسب با اجراي دو مرحله اي و ،  عمليات
انجام دوباره كاري و ،  لزوم پيش بيني هاي الزم(از جمله تغيير اليه بندي هاي طرح مانند هسته رسي و زهكشها و فيلترها)

و زمان بر بودن اجراي عمليات مرحله دوم و  شي از عمليات انجام شده در مرحله قبل و هدر رفت سرمايهتخريب و حذف بخ
 كاهش سرعت عمليات اجرايي نسبت به حالت تك مرحله اي

متر)  1832است كه بعداً به علت پديده انحالل به رقوم فعلي (1850رقوم اوليه سردهنه چشمه (غار موجود) حدودا 
ترين ريسك هاي مرتبط با احداث سد ، يكي از اساسي1850تيب با تغيير رقوم نرمال سد به منتقل شده است. بدين تر

متر را  20(كاهش يا عدم آبدهي چشمه در اثر استغراق) از ميان خواهد رفت. لذا طرح پيشنهادي كاهش  حداقلي ارتفاع حدود
هش خواهد داد. از  محاسن كاهش ارتفاع در پي خواهد داشت و  همچنين ريسك فرار آب به سمت يالهاي مجاور را كا
  كاهش نسبي ريسك اثر گذاري توده لغزشي موجود در محدوده مخزن مي باشد.

توان مطالعات حذف و پايدارسازي توده لغزنده را نيز در دستور كار قرار داد. . مقدار البته در كنار ديدگاه كاهش ارتفاع سد، مي
ميليارد ريال خواهد بود. همچنين ضمن كاهش ريسك زمين لغزش،  169وده لغزنده) صرفه جويي ناشي از اين فعاليت(حذف ت

 حجم مخزن به ميزان حجم برداشت توده لغزنده در زير تراز نرمال، به ميزان دو ميليون متر مكعب افزايش خواهد يافت.
دت اجرا ، كاهش نسبي ريسك كاهش م،  كاهش هزينه هاي اجرايي، مزاياي اين سناريو عبارتنداز:كاهش ريسك فرار آب

  توده لغزشي
  حذف توسعه كشاورزي ،  معايب اين سناريو عبارتنداز:كاهش حجم مخزن
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صالح الگوي سناريوي سوم: تامين نيازهاي آبي شرب و حقابه بران از طريق كنترل آبدهي چشمه، ا

  مصرف و كاهش تلفات آب
  
تواند موجب افزايش قدرت اعمال گاماسياب تنها منبع آبي مطمئن در جنوب استان همدان است و احداث اين سد مي سراب 

كنترل بر منابع آبي اين منطقه گردد. ولي ساخت اين سد با ريسك هايي مانند فرار آب از درياچه سد به سمت يالهاي مجاور 
  د مخزن روبرو است..و كور شدن و يا كاهش آبدهي چشمه سراب در اثر ه

  با توجه به اهميت اين سراب در تامين آب مطمئن در منطقه، ريسك از دست دادن آن به هيچ وجه قابل پذيرش نيست.
از طرفي نيازهاي ضروري منطقه شامل شرب، صنعت و حقابه كشاورزي از طريق برداشت بهنگام از رودخانه قابل تامين 

شد بديهي است كه اين سناريو بيشترين فايده اقتصادي را داشته ولي قابليت اطمينان در هستند و نيازي به احداث سد نمي با
تامين منابع آب از وضع موجود چندان باالتر نمي برد كه با برخي اقدامات نظير كنترل آبدهي چشمه، اصالح الگوي مصرف و 

  كاهش تلفات آب قابل بهبود مي باشد.
  

بر مبناي معيارهاي تعيين شده در مرحله اطالعات، هر يك از سناريوها امتياز دهي   به منظور ارزيابي فني هر سناريو،
باشد. سراب گاماسياب تنها  در سناريوهاي مختلف مطابق با نمودار ادامه ارائه و قابل مشاهده مي شده كه نتايج براي هر معيار

ريسكي در نحوه استفاده از آن قابل پذيرش نيست. منبع تامين آب مطمئن در جنوب استان همدان است، بنابراين هيچ گونه 
 - بكاهش و يا عدم آبدهي چشمه در اثر استغراق. -دهد:الفاحداث سد اين منبع آب را در برابر دو ريسك بزرگ قرار مي

  فرار آب از مخزن سد به سمت يالهاي مجاور.

  :گيرينتيجه

پذيري فني و تكنولوژيكي آن بود و  گذاري جديد، تمركز تام بر امكان ، شيوه برخورد با هر پروژه و يا هر سرمايهدر گذشته      
سنجي اقتصادي و  و مطالعات امكان ي ناشي از مهندسي ارزشها ها، ارزيابي ام بررسيها بدون انج ها يا پروژه بسياري از طرح

هاي عظيم عمراني با افزايش هزينه و طوالني شدن  به همين دليل نيز تعداد قابل توجهي از پروژه . شدند اجتماعي آغاز مي
شدند. اما  ته و گاه با شكست و ناكامي روبرو ميزمان اجرا و پيامدهاي فراوان ناشي از آنها، به اهداف تعيين شده دست نياف

ياد شده و با   هاي اقتصادي و انساني كشور از نتايج نامناسب به كارگيري شيوه  اينك با گذشت زمان و تاثيرپذيري سرمايه
هاي  شاورههايي كه ضرورت وجود چنين مطالعاتي را درك كرده بودند، استفاده از م ها و سازمان هاي مداوم شركت گيري پي

هاي  سازي طرح و حصول اطمينان از پيامدهاي اجرا و پياده مهندسي ارزشگذاري و انجام مطالعات  اقتصادي و سرمايه
امري ضروري و گريزناپذير است. اين  به خصوص دولت، گذاران ها، براي تمام سرمايه گذاري مختلف پيش از انجام سرمايه

گير كشور نيازمند توجه است و از سوي ديگر براي رشد و بالندگي  ي تصميمضرورت از سويي به دليل الزمات نهادها

مطابق با سياست هاي انقباضي وزارت نيرو،حذف مزاياي اين سناريو عبارتند از:حذف هزينه احداث سد و تأسيسات مربوطه
احتمال خطرات ناشي از استغراق چشمه گاماسياب در مخزن سد گرين ، حذف ريسك ناشي از فرار آب از مخزن سد به 

گاهي و امكان توسعه آن ، قابليت بهره  سمت يالهاي مجاور ، حفظ شرايط طبيعي چشمه گاماسياب از نظر استفاده تفرج
وجلوگيري از پيامدهاي منفي  دون وقفه براي مرتفع كردن نيازهاي ضروري ، امكان تسريع در تأمين اعتبارات الزمبرداري، ب

  زيست محيطي ناشي از اجراي سد
عدم كنترل ،  معايب اين سناريو عبارتند از: تحديد رونق اجتماعي و اقتصادي قابل انتظار از احداث شبكه توسعه كشاورزي

  كرد اجرا تاكنون شده و هدررفت هزينه گذاري انجام يم و تحويل آب ، بال استفاده ماندن سرمايهمقادير تنظ  دقيق
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ناپذير  شود، امري اجتناب يابي به اهداف تعيين شده حاصل مي ها كه با استفاده بهينه از منابع محدود در مسير دست سازمان
از همه بايد مورد توجه قرار گيرد گذاري و يا طرح جديد، آنچه كه بيش و پيش  بر اين اساس، براي شروع هر سرمايه.است

هاي  طرح است. با استفاده از مطالعات و ارزيابيتحليل همه جانبه هاي دقيق و يا به عبارت ديگر  ها و بررسي انجام تحليل
ريزي براي تخصيص  توان با نگاهي جامع و دقيق به منابع موجود و برنامه مي و مطالعات فني مشاور سنجي اقتصادي و امكان

گذاري بدون انجام اين  هاي سرمايه ينه آنها، به نتايج درخشاني از اجراي طرح دست يافت. چه آن كه، اجراي طرحبه
. به صورت كلي سياستگزاران در مواجه با اجرا و يا عدم اجراي طرح سازد رو مي هاي بسياري روبه را با ريسك پروژهمطالعات، 

انجام تحليل هاي مالي و اقتصادي و تصويب طرح با -الفستفاده مي نمايند:هاي عمراني از دو رويكرد جهت تصميم گيري ا
تعريف نيازهاي طرح و تناسب آن با اهداف ملي و توسعه اي كشور حتي در صورت -شرط مناسب بودن شاخص ها.ب

  نامناسب بودن شاخص هاي اقتصادي.

ات، شاخص هاي مالي و اقتصادي در وضعيت با مرور گزارش اقتصادي طرح گرين علي رغم به روز نبودن مفروض      
مناسبي نبوده و با تحليل حساسيت انجام شده اكثر شاخص ها منفي خواهند بود. با توجه به نامناسب بودن شاخص هاي مالي 
و اقتصادي، ضرورت اجراي سد گرين ناشي از تامين نيازهاي ضروري منطقه و اهداف توسعه اي به شرح زير مي باشد و 

صميم گيري رويكرد دوم مي باشد. الزم به ذكر است مباحث و مذاكرات مفصلي در خصوص صحه گذاري و تدقيق مبناي ت
  موارد زير در كارگاه انجام شد:

 تامين آب جهت مصارف شرب، حقابه هاي كشاورزي و نيازهاي صنعتي 

 رونق منطقه از طريق پياده سازي اهداف توسعه اي  
 جذب سرمايه  
 يش بهره وريمديريت مصرف و افزا  
  افزايش حجم استحصال  

با توجه به روند كند تزريق بودجه متاثر از مشكالت اعتباري طرح ها و سياستهاي انقباضي دولت يازدهم و وزارت نيرو        
در خصوص اجراي پروژه هاي عمراني، مطالعات مهندسي ارزش در دستور كار قرار گرفت تا گزينه هاي مناسب جهت 

ه گذاري و اجراي طرح ارايه گردد. در اين مطالعات كه با حضور جمعي از خبرگان و متخصص اين حوزه مديريت سرماي
تيم مهندسي رويكرد تشكيل گرديد، تالش شد تا مسائل موجود طرح از زواياي مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. 

رماي محترم و توجه به نكات فني و حرفه اي بوده پرداختن به منافع ملي، دغدغه هاي كارف در تدوين اين مطالعات ارزش
تكميل اطالعات، تحليل كاركرد به منظور شناسايي حوزه هاي قابل بهبود و خالقيت تالش شد تا با تعريف  پس ازاست.

ايده، انتخاب و با نظرات خبرگي متخصصان بسط و توسعه يابد.پس از  196معيارهاي مناسب، پيشنهادهاي ارزشمند از بين 
اتمام مرحله بسط و توسعه، به منظور ارائه جمع بندي مناسب و قابل استفاده براي تصميم گيران حوزه مطالعه تالش شد تا با 

  بررسي همه جانبه جنبه هاي مختلف طرح، سناريوهاي محتمل و اجرايي به شرح زير تعريف گردد.

 نگري اهداف تعيين شده.سناريوي اول: ساخت سد با كاهش ارتفاع پس از تغيير طراحي و باز  
 .سناريوي دوم: ساخت دو مرحله اي سد با تغيير طراحي و نيز اهداف تعيين شده  
  سناريوي سوم: تامين نيازهاي آبي شرب و حقابه بران از طريق كنترل آبدهي چشمه، اصالح الگوي مصرف و كاهش

 تلفات آب.
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هاي صورت گرفته به كارفرماي محترم، با توجه به نياز بحراني به پس از بررسي هاي انجام شده و ارائه نتاج تحليل         
تامين آب شرب در استان، تامين اين تقاضا از محل منابع آبي استان، سناريوي عدم ساخت سد از گزينه هاي نهايي حذف 

   گرديد و به منظور جمع بندي مناسب دو سناريو ابتدايي مورد بررسي قرار گرفت.
ولويت بندي سناريوها بر مبناي شاخص هاي مختلفي مي توان عمل نمود كه اولويت هر يك از آنها به در خصوص ا        

باشد و مشخصا سناريوي شماره يك، ساخت سد با كاهش ارتفاع پس از تغيير طراحي و بازنگري اهداف تعيين  شرح زير مي
له سد مي باشد.  البته بدون شك تصميم گيري تري در قياس با سناريوي دوم، ساخت دو مرح شده داراي اولويت مناسب

نهايي نياز به طرح مسئله در كميته هاي فني و تخصصي استان و اخذ مصوبات الزم از  شركت مديريت منابع آب ايران با 
  .خواهد داشتتوجه به كليه سناريوهاي طرح شده در كارگاه مهندسي ارزش 

  
  
  
  

  اولويت بندي سناريوها
  

  2اولويت   1اولويت اولويت
  2سناريو   1سناريو صرفه جويي ريالي
  2سناريو   1سناريو شاخص ارزش

 نيازهاي ضروري مصوب
  1سناريو   2سناريو   1(مجوز تخصيص آب)

 نيازهاي توسعه اي
  2سناريو   1سناريو   2مورد تاكيد كارفرما

  2سناريو   1سناريو امتياز فني
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