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  بسمه تعالی
  

  ارائه معيار اقتصادي ارتقاي بهره وري در صنعت آب
  

  شركت آب منطقه اي اصفهان  ازعليرضا ابراهيمي
 alireza1339@ yahoo.com:   پست الكترونيك 0311     6615369  : نمابر0311    6615360 - 5 :تلفن 

   
  

  چكيده
از پيش هشدارهاي عدم موازنه منابع ومصارف آب را پيوسته گـوش                  آمار و اطالعات مطالعه شده بيش  

 مترمكعـب كـه   3920در  آسيا  .   مترمكعب است7600در اين آمار سرانه منابع آب در سطح جهان           .زد مي نمايد  
% 73كمتـراز سـرانه آسـيا و      % 49 مترمكعـب كـه      2000در  ايران اين سرانه به           .   كمتر از سرانه جهان است    % 48

كمتر از  % 61كمتر از سرانه در ايران و       % 24 مترمكعب كه    1520در منطقه اصفهان    .  از سرانه جهان مي باشد      كمتر
 1760همچنـين حـد بحرانـي سـرانه آب درمـديريت منـابع آب               . كمتر از سرانه جهان اسـت     % 80سرانه آسيا و    

  .قراردارد زير ناحيه بحراني  % 14مترمكعب آمده كه  بدين ترتيب منطقه اصفهان حدود 
    تحقيقات نشان مي دهد  روند هزينه هاي سرمايه گذاري در طرحهـاي جديـد توسـعه منـابع آب نـسبت بـه                        

  . طرحهاي قديم  به قيمت ثابت در حد قابل مالحظه رو به افزايش است
ث  احـدا " صـرف      كسري  منابع  آب ، افزايش قابل مالحظه  هزينه هاي احداث طرحهاي  جديد ، اسـتراتژي                  

بـه نظـر مـي رسـد        .  مدتي به چالش مي كشاند     براي راحداقل   "طرحهاي جديد براي جبرا ن كمبود منابع آب       
بهبود و ارتقاي بهره وري در محورهاي چهارگانـه         "حداقل براي يك دوره زماني، جايگزيني استراتژي جديد           

نـابع آب ، توزيـع و مـصرف         توليد واستحصال آب ، ذخيره سازي ونگهداري وحفاظت از منـابع آب ، انتقـال م               
بديهي است هرگونه عمليات اجرايي جهت ارتقاي بهره وري نيز هزينـه هـايي در بـر خواهـد                   .  ضروري باشد "

  . داشت 
   در اين مقاله در پي آنيم معيار اقتصاد مهندسي ارائه نمائيم كه مشخص نمايد تا چه مقدار هزينـه هـاي ارتقـاي           

  . دهد مياتژي جديد  را پوشش استروبهره وري توجيه پذير است 
 هزينه سرما يه اي آخرين طـرح توسـعه اي بـراي تـامين يـك واحـد آب و       لحاظ نمودنرب  اين معيار      منطق 

با هزينه ارتقاي بهره وري واينكه ميزان انجام هزينه ارتقا چه ميزان مطلو بيت ايجاد مي نمايد، استوار                  مقايسه آن   
  .  است

 ي بهـره     ارتقـا   سرمايه گـذاري    در صورت انجام   جام شده ، اين نتيجه حاصل گرديده كه       نا مطالعه موردي    زا    
  .حاصل مي شود   مطلوبيت%153   ،وري

  
ابع آب ،                ،  مهندسی   معياراقتـصاد  :كليد واژه ها     ای توسعه من ابع آب ، طرحه ابع آب ،    سرانه من ای   کسری من ه ارتق  هزين

   نهايی سرمايه، طول عمرسرما يه ، مشخصه ارتقای بهره وری ، ارزش  بهره وری
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  مقدمه

آن دربخـش كـشاورزي     % 90ميليارد متر مكعب است كـه بـيش از           8 حدود    وچهارمحال آب در منطقه اصفهان      مصرف  
 ومعـادل  است% 30بيش از  اطالعات موجود گوياي اين واقعيت است كه اتالف منابع آب در بخش كشاورزي [1] .است 

 كاهش اين حجم از اتالف امر بسيار مهم مـي باشـد و ضـرورت دارد بهـره                    به  لذا توجه  .ي باشد ظرفيت چند طرح بزرگ م    
، موضوع را از منظر و فاكتورهاي زيـر مـورد بررسـي قـرار مـي              براي روشن تر شدن   .  را ارتقا داد    آب وري استفاده از منابع   

  :دهيم 
  مصارف تراز منفي منابع و -1

نياز ومصرف از منابع موجود درحال حاضر نشان داده شده اسـت           يده مازاد   در آمار واطالعات ذكر شده در بخش چك       
   .مضافا اينكه روند تقاضا از اين نهاده طبيعي و انحصاري افزاينده است 

  خصوصيت ويژه منابع آب -2
ه  مكانيزم بازار بـه گونـ   يعني.برنامه ريزي و تنظيم مي شود      ،امروزه هر محصولي براساس تقاضاي موجود ميزان عرضه       

 هر گاه افزايش تقاضا به وجود آمد بنگاهها افزايش ظرفيت داده يـا بنگاههـاي جديـد وارد عرصـه                     اي برقرار است كه   
داراي ويژگـي   ،  نهاده طبيعي و حياتي     آب اين    صنعت مربوطه  شده و كسري عرضه محصول را جبران مي نمايد ولي            

 وجود ندارد و عرضه بيشتر يا رفـع نيـاز بيـشتر صـرفا از                انحصاري بوده وامكان تامين وعرضه بيشتر آن به روال معمول         
  .ميسر ميباشد ...... آن منابع وطريق نزوالت جوي زيادتر ، حفاظت بهتراز منابع موجود ، بهره برداري صحيح تر از 

  روند افزايشي هزينه  سرمايه اي طرحها -3
روشـن اسـت كـه      يرند ايـن موضـوع بـه وضـوح                 اگر  طرحهاي توسعه اي اجراشده منابع آب مورد مقايسه قرار گ           

 حتي اگر .افزايش قابل مالحظه دارد ،هزينه سرمايه اي طرحهاي جديد نسبت به طرحهاي اجرا شده قبل به قيمت ثابت               
 . باز اين اصل صـادق و بـر قـرار اسـت            به حساب آوريم،  نيز   اجراي هر يك از اين طرحها را      ميزان آورد آب حاصل از    

  .مقايسه كردجرا شده در منطقه كوهرنگ را مي توان به شرح زيربراي مثال سه طرح ا
  

  مقايسه طرحهاي كوهرنگ   )1
      

        

  نام طرح
ان  زم
شروع

ان  زم
  خاتمه

دت  م
 اجرا

ه  هزين
 سرمايه ای

آب  آورد
 ساليانه 

ط  متوس
ه  ه ب هزين

 در صد افزايش  آورد

 ميليون ريال (سال)      
ر   ون مت ميلي

 مکعب
ال برم  ر ري ت
 مکعب

ه سبت  ب رحن   ط
 اول

   136 300 40,746     * 7 1333 1327  طرح اول

 99 270 250 67,409     * 11 1362 1351  طرح دوم

 1,977 5,600 1,400,100250 16 1388 1372 طرح سوم
با در اواسط زمـان      است كه تقري   1381مبالغ هزينه سرمايه اي طرح هاي اول ودوم بر اساس مبالغ تجديد ارزيابي در سال                *)

  [2] .اجراي طرح سوم است و شرايط براي مقايسه مناسب است
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 اجراي طرحهاي توسعه ايدير بازده بودن  -4

فنـي،  اقليمـي ،   اجراي طرحهاي توسعه منابع آب بطورنسبي وبداليل مختلـف           ،مده است آهمانطور كه در جدول قبل       
 بـا تـاخير بـه بهـره          عمدتا   اين طرحها   .يزي و سپس اجرا مي شود     برنامه ر ،  مديريتي و اجتمايي وغيره در زمان طوالني        

   .استبنابراين هزينه ركود سرمايه باال .برداري مي رسد
شكي نيست كه همـه  .پي بردو اهميت آن مي توان به لزوم بهبود و ارتقاي بهره وري از منابع آب با عنايت به موارد فوق         

 وجـه بـه ايـن موضـوع تـا       اين است كه ت مي ماند     با قي     دارند ليكن اختالفي      نظر اتفا ق بر  نظريه بهبود و ارتقاي بهره وري         
  .چه ميزان  توجيه دارد
  : تعريف بهره وري

تعيـين  صـرفا   بـااين تعريـف كميـت اسـتفاده،    . بهره وري استفاده و بهره برداري مناسب از نهاده ها را گويند        بطور خالصه 
بنابر اين به نظرمي رسد بهـره وري يـك مقولـه           .  بلكه منطقي بكار گرفتن مد نظر مي باشد        برداري صحيح نيست  كننده بهره   

   . شده است استفاده كمي و كيفي است لذا از واژه ارتقا بهره وري
   .گرديده است  سازماني بدين منظور نيز تاسيس وحتي  شده است   فراواني پيرامون لزوم باال بردن بهره وري     مطالعات

 كانالهـاي منطقـه  رودشـت         از ه ويژه مي توان به پژوهشي كه آقايان سـالمي و سپاسـخواه پيرامـون ميـزان تلفـات  نـشت                     ب   
 در مطالعـه مـوردي از        مـي باشـد و     قابـل مالحظـه   مقـدار    اندازه گيري شده ،    جم نشت حاصفهان انجام داده اشاره كرد كه         

       [3] .مقادير اندازه گيري شده استفاده شده است
  
  واد و روشهام

 تا چه ميـزان  هزينـه ارتقـاي بهـره وري آب     اده شود  كه با استفاده از آن نشان د    است  معياري  ئه    ارا مطالعه اين   خواست      
  .قابل توجيه است

  : فلوچارت زير عمل مي شود روش انجام كار طبق

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 
٤

عورش

هعلاطمدرومهقطنمنييعت

بآنيماتياهعسوتحرطنيرخآنييعت
هقطنمردهدشارجا

ياهعسوتحرطياهيامرسهنيزههبساحم
هدشباختنا

درومحرطبآدروآنازيمندومنصخشم
هعلاطم

ياهعسوتحرطياهيامرسهنيزهطسوتمهبساحم

يروهرهبياقتراتهجثحبدرومهصخشمنييعت

هدشنييعتهصخشمرادقمهبساحمايدروآرب

هيامرسهنيزهطسوتميياهنشزرانييعت
11)هلحرماقتراهنيزهماجنانامزيارب6هلحرم(

رظندرومهصخشمردبآيداصتقاشزراهبساحم

يروهرهبياقتراهنيزههبساحمايدروآرب

يروهرهبياقتراوياهعسوتحرطردياهيامرسهنيزهرمعلوطيزاسلداعم

یروهرهبیاقتراهنيزهماجنا

؟تسارتمکهدهلحرمغلبمزایروهرهبیاقتراهنيزهايآ

ناياپ

ريخیلب

یروهرهبیاقتراهنيزهماجنامدع

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

15

بآتعنصرديروهرهبياقترايداصتقارايعمتراچولف
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  :مي باشد محور زير راساسا پروسه صنعت آب شامل چها
  محور توليد و استحصال آب -1
 محور ذخيره سازي و حفاظت از منابع آب -2

 محور انتقال آب -3

 محور توزيع و مصرف -4

مقوله بهره وري و بهبود آن در هر چهار محور ذكر شده قابل طـرح و بررسـي اسـت همچنـين هـر منطقـه جغرافيـايي                            
بهـره وري را مـي بايـست در      نـابراين مقولـه بهبـود      ب .داراي مقدار راندمان عملكردي قابل قبول ويـژه خـود مـي باشـد             

  .سي قرار داد و مقايسه ساده مناطق مختلف چندا ن صحيح نمي باشدرهرمنطقه مورد بر
طرحهـاي  ) مطالعـه فـاز صـفر     ( اگر مطالعات اوليـه     اين است كه    نكته ديگري كه مي بايست مورد توجه قرار گيرد               

 معموال هزينه طرحهاي توسعه آتي به قيمت ثابت         رفت كه    توان  نتيجه گ    توسعه اي صنعت آب درست انجام شود مي       
 فاز صفر امكان سنجي و مكان يابي مناسبتر مورد بررسـي            چراكه در مطالعات  . بيشتر از طرحهاي قبلي اجرا خواهد شد      

وم كوهرنـگ   نشان داده شده است طرحهـاي اول و دوم و سـ            ) 1( براي مثال همانطوري كه در جدول       . قرار مي گيرد  
   با توجه به ميزان آورد آب آنها  به ترتيب داراي هزينه هاي افزايشي است وبطور نسبي طرح دوم نـسبت بـه طـرح اول                          

  . هزينه سرمايه داشته است  ياضافه % 1977دوم ونسبت به طرح %   4000 و طرح سوم نسبت به طرح اول %  98
  ه موردي پياده سازي معيار ارايه شدهعمطال    

        اجراي فلوچارت را براي يك مطالعه موردي نشان خواهيم داد
  شروع -1
 تعيين منطقه مورد مطالعه -2

منطقه مورد مطالعه شامل دو مولفه مي باشد مولفه اول منطقـه اي كـه طـرح توسـعه جهـت تـامين آب در آن                               
  .ن انجام شوددوم منطقه اي كه قرار است هزينه ارتقا ي بهره وري در آاحداث شده و مولفه 

     در اين مطالعه موردي منطقه اول منطقه كوهرنگ واقع در استان چهارمحال بختيـاري و منطقـه دوم رودشـت                    
 .ه استاصفهان انتخاب گرديد

 تعيين آخرين طرح توسعه اي تامين آب اجرا شده در منطقه -3

ر اسـتان چهـا محـال و بختيـاري          واقع د  3 طرح تونل و سد كوهرنگ         ، در حال خاتمه       يكي از طرحهاي مهم و    
شده و مقدمات احداث سد نيـز       اين طرح داراي دو بخش مهم تونل و سد مي باشد بخش عمده تونل انجام                .است

 . يابـد  مي خاتمه1388 شده تا سال     انجام    برنامه ريزي  طبق   شروع و  1372اين طرح در سال      .استفراهم گرديده   
 متـر و    12 متـر و عـرض تـاج آن          475همچنين طول تاج سد     ، طراحي   ر   مت 2/4 كيلو متر و قطر آن       4/23تونل آن   

  .  شده است يحا ميليون متر مكعب طر300حجم مخزن سد برا بر 
 انتخاب شدهتوسعه اي محاسبه هزينه  سرمايه اي طر ح  -4

 انجام شده  هزينه سرمايه اي شامل هزينه هاي احداث طرح مي باشد كه در طـرح تونـل و سـد                       طبق تعريف 
  :رنگ اين هزينه ها بطور خالصه به شرح زير استه كوسوم
   ميليار ريال694ميليارد ريال و برآورد كل هزينه تا پايان كار   540     1384پرداختي تا پايان سال : تونل
    ميليارد ريال706  ميليارد ريال و برآورد كل هزينه تا پايان كار  77       1384پرداختي تا پايان سال : سد 

  [4] . ميليارد ريال برآورد شده است 1400بنابر اين مجموع هزينه سرمايه اي تا پايان كار برابر 
 مشخص نمودن ميزان آورد آب طرح مورد مطالعه -5

  . ميليون متر مكعب مي باشد250بر اساس طراحي انجام شده حجم آورد آب در سال برابر 
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 ه متوسط هزينه سرمايه ايمحاسب -6

 5 ميليون ريال تعيين شده همچنين در قـدم    1400100هزينه سرمايه اي برآوردي برابر       مجموع   4طبق مرحله   
  ريال بر    5600 ميليون متر مكعب است كه متوسط اين هزينه برا بر با             250حجم آورد آب ساليانه طرح برابر       

  .متر مكعب آب مي باشد
 تعيين مشخصه مورد بحث جهت ارتقاي بهره وري -7

 روي بهبود استفاده از منـابع آب        ، بهبود دادن آن   كهي  به فاكتوري گفته مي شود           مشخصه ارتقاي بهره ور   
     . موثر باشد

 وجود دارد كه مشخصه هـاي مختلفـي در هـر             گفته شده    نظر به اينكه در صنعت آب چهار محور اساسي           
 ميتوان  ين شود     آن تعي  چنانچه اين مشخصه ها شناسايي و اولويت بندي گردند و راه حل بهبود               هست، يك

در   انـدازه گيـري شـده      كاهش  ميزان نشت   در اين مطالعه     . حاصل نمود ارتقاي بهره وري را از اين رهگذر        
اين مشخصه از   در واقع    . تعيين گرديده است     به عنوان مشخصه     رودشت اصفهان   از منطقه  سنتيكانال هاي   

  .انتخاب شده استآب محور انتقال 
 درجه  32 دقيقه تا    20 درجه و    32شرقي و    دقيقه   45 درجه و    52ل هاي جغرافيايي        منطقه رودشت بين طو    

 هـزار هكتـار ، يكـي از دشـت هـاي             46  دقيقه عـرض شـمالي قـرار دارد رودشـت بـا وسـعت تقريبـي                35و  
اين منطقه در شرق شهر اصفهان ودر شرقي ترين قسمت حوضه زاينـده              .چهارگانه اصفهان به شمار مي آيد     

طق جمبـزه ، شـريف      ا مي باشد تعداد نه كانال در من       كده است وداراي آب و هواي گرم و خش        رود واقع ش  
 ي واقـع در شـرق شهرسـتان اصـفهان          آباد ، زيار ، شاطور ، قلعه عبداهللا ، سيريان ، مادريان ،قميشان ، و سـيچ                

  .انتخاب شده است
 برآورد يا محاسبه مقدار مشخصه تعيين شده -8

   :ول زير آمده استادر جد طي سه ماه در كانال هاي ذكر شدهآب يري شده  اندازه گاتالف  ميزا ن 
  ماخرداداتالف در شده مقادير اندازه گيري  )2

        

 نام کانالرديف
فاصله دو  

 مقطع
محيط مقطع  

 ورودی
دار  مق
 ورود ی

يط  مح
ع  مقط

 خروجی
دار    مق

 خروجی
زان   مي

 اتالف
    M m m3/s m m3/s m3/s 

 0.010 0.110 1.750 0.120 2.450 325 لهقلعه عبدا 1
 0.013 0.115 1.920 0.128 1.700 455 قميشان 2
 0.005 0.049 1.860 0.054 1.280 213 شاطور 3
 0.067 0.200 2.280 0.267 3.020 1,500 جمبزه 4
 0.029 0.100 2.420 0.129 1.700 785 مادرکان 5
 0.013 0.095 2.300 0.108 1.750 370 زيار 6
 0.005 0.165 2.200 0.170 2.850 97 شريف آباد 7
 0.025 0.365 3.000 0.390 3.140 400 سيريان 8
 0.002 0.033 1.000 0.035 1.040 94 سيچی 9
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 تالف درتيرماه  ا شدهمقادير اندازه گيري )3

        

 نام کانالرديف

له  فاص
دو 

 مقطع
ع  يط مقط مح

 ورودی
دار  مق

 ورود ی
ع   يط مقط مح

 وجیخر
دار   مق

 خروجی
زان   مي

 اتالف

    m M m3/s m m3/s m3/s 

 0.022 0.125 1.700 0.147 2.480 675 قلعه عبداله 1

 0.020 0.115 1.930 0.135 1.700 640 قميشان 2

 0.009 0.052 1.960 0.061 1.740 300 شاطور 3

 0.070 0.330 3.000 0.400 1,3502.620 جمبزه 4

 0.037 0.102 1.510 0.139 1,3201.410 مادرکان 5

 0.019 0.100 1.500 0.119 1.930 570 زيار 6

 0.030 0.170 2.850 0.200 3.130 500 شريف آباد 7
 0.056 0.100 2.270 0.156 1,1002.460 سيريان 8
 0.005 0.042 1.150 0.047 1.190 190 سيچی 9

  
  
  ماهرداداتالف درمشده مقادير اندازه گيري  )٤

        

نام کانالرديف
له دو  فاص

 مقطع
ع   يط مقط مح

 ورودی
مقدار ورود  

 ی
ع   يط مقط مح

 خروجی
دار   مق

 خروجی
زان   مي

 اتالف

    M M m3/s m m3/s m3/s 

1 
ه  قلع

 0.026 0.131 1.700 0.157 2.460 700 عبداله

 0.025 0.125 2.440 0.150 2.400 610 قميشان 2

 0.021 0.059 1.180 0.080 1.740 850 شاطور 3

 0.055 0.350 2.350 0.405 2.900 1,020 جمبزه 4

 0.080 0.320 2.990 0.400 2.610 1,160 مادرکان 5

 0.028 0.100 2.300 0.128 1.690 700 زيار 6

7 
ريف  ش

 0.036 0.174 2.970 0.210 2.360 625 آباد
 0.044 0.130 1.690 0.174 2.850 750 سيريان 8

 0.015 0.052 1.250 0.067 2.010 365 سيچی 9
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   سه ماهه شدهاندازه گيريجمعبندي اطالعات   )5

        

 مرداد تير خرداد  نام کانال  رديف
ط   ٣متوس

 ماه
ط   ٣متوس

 ماه٣متوسط  ماه

    
m3 - 
day/m2 

m3 - 
day/m2 

m3 - 
day/m2 

m3-  
day/m2 

m3-
mon/m2 

m3-
year/m2 

 499 42 1.39 1.54 1.35 1.27 قلعه عبداله 1

 518 43 1.44 1.46 1.49 1.36 قميشان 2

 499 42 1.38 1.46 1.40 1.29 شاطور 3

 579 48 1.61 1.77 1.59 1.46 جمبزه 4

 640 53 1.78 2.13 1.66 1.55 مادرکان 5

 589 49 1.64 1.73 1.68 1.50 زيار 6

 644 54 1.79 1.87 1.73 1.76 شريف آباد 7

 702 59 1.95 2.23 1.86 1.76 سيريان 8

 711 59 1.97 2.18 1.94 1.80 سيچی 9

 598 50 1.66 1.82 1.63 1.53 متوسط 10
  

ميزان تبخير در اين اندازه گيري ناچيز بـوده و          كه  شده آب  شامل نشت و تبخير  مي باشد            اندازه گيري اتالف      
  .نشت منظور گرديده است ازاتالف ناشي بنابراين همه اتالف معادل .هدرا تشكيل مي دكل اتالف  % 5/1حدود 

 متـر مكعـب در سـال در هـر           598 شـده برابـر       نـشت انـدازه گيـري       متوسـط        از جمعبندي اطالعات فوق ميزان    
 ماههاي گرم در محاسبه متوسط وارد شـده اسـت بـراي تعـديل آن                 فقط از طرفي چون  .مترمربع ازكانال مي باشد   

 متـر مكعـب تقليـل       420 با اعمال اين ضريب متوسط نشت به         . را اعمال تا دقت برآورد افزايش يابد       0 / 7ضريب  
  .مي يابد

 )11مرحله ( براي زمان انجام هزينه ارتقا  )6مرحله (تعيين ارزش نهايي متوسط هزينه سرمايه  -9

  اعـالم  88 برآورد هزينه تا پايان طرح است  و پايـان طـرح سـال    ،6    نظر به اينكه هزينه محاسبه شده در مر حله    
 وسـط مـدت پـروژه ،         را از   مناسب است ارزش نهايي  طـرح       ، بوده است  72 سال    در  است و شروع طرح    هگرديد

  فرض شـود و نـرخ بهـره    85 محاسبه كرد همچنين اگر زمان انجام هزينه ارتقاي بهره وري در سال       80يعني سال   
مـي   611/1سـي برابـر   ي  طبـق جـداول اقتـصاد مهند         ضـريب تبـديل ارزش نهـاي       ،در نظر گرفته شود    % 10تبديل    
                                                               :با برابر است 85 براي سال 6بنابراين ارزش نهايي مرحله  [5]باشد

   = 1.611*5600  9022     ريال بر  متر مكعب آب
 
 محاسبه ارزش اقتصادي آب در مشخصه مورد نظر -10

  : برابر است با در هر متر مربع كانالش اقتصادي آب نشت شده ارز9 و 8با استفاده از مراحل 
 3,789,072 = 420*9022      ريال در هر سال
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 برآورد يا محاسبه هزينه ارتقاي بهره وري -11

 و براساس تعرفـه هـاي        كانال  براي يك متر مربع    زير  هزينه هاي    به كانال مدرن      كانال سنتي يا مادي      براي تبديل 
   . استهدر نظر گرفته شدير به شرح ز [6] موجود

برابـر بـا    ..... با جـاده هـاي مجـاور ، خـا ك ريـزي، كـوبش ، ابنيـه، دريچـه و                     2هزينه يك متر طول كانال درجه       
 متر مربع سطح كانال است بنابراين حد اكثر هزينه يـك            2است وچون اين هزينه براي بيش از         ريال   1,000,000

  .باشدمي  ريال 500,000متر مربع كانال برابر 
  ارتقاي بهره وريهزينهعادل سازي طول عمر هزينه سرمايه اي در طرح توسعه اي وم -12

 برابـر اسـت   3 ارتقـاي بهـره وري حـدود    طـرح    نظر به اينكه طول عمر طرح تو سعه اي نسبت بـه عمـر سـرمايه             
 . ريال 1,500,000 يعني . برابر هزينه ارتقا را در مقايسه وارد نموده تا طول عمر برابر شوند3بنابراين 

  هزينه ارتقاي بهره وري انجامتصميم گيري براي انجام يا عدم -13

معادل آن براي ايجاد طرح   اتالف آب يا    است وهزينه    ريال   1,500,000در اين مقايسه هزينه ارتقاي بهره وري        
  .اضافه تر است %153 ريال است كه 3,789,072توسعه اي 

 پايان -14

   :نتيجه گيري
 ده مي توان به كارآمدي معيار ارائه شده به شرح زير اشاره كرددر يك ارزيابي سا -1

 ،بـا گذشـت زمـان      لـذا    ، افزاينـده اسـت     توسـعه اي    ي  به اينكه روند هزينه هاي سرمايه اي طرحهـا         رنظ •
رشـد بهـره وري را در پـي         صرف هزينه هاي بيشتري براي ارتقاي بهره وري توجيـه پـذير مـي شـود و                

 .دكر قلمداد  مي توان پويايي معياروازكامل شود ،م فرايند بهبود سازيتا زماني كه انجاخواهد داشت 

ارتقـاي بهـره وري مـورد        در يك دوره زماني محدود چنانچه بخواهيم مشخصه هاي مختلفي را بـراي             •
 ثابـت بـوده و بقيـه         براي مشخصه هـاي مـورد بررسـي        اول از فلوچارت   % 70بررسي قرار دهيم حدود     

 .خواهد بودتغييرم

 . به نتيجه رسيدن طرحها ي ارتقا بسيار كوتاه تر از طرحها ي توسعه اي استزمان  •
  با توجه به مطالعه موردي انجام شده بنظر مي رسد  بحث ارتقاي بهره وري بسيار جدي و حائز اهميت باشد -2

ه مجـاور در حاشـيه       ديگـري از قبيـل احـداث را         جـانبي    ايجاد مزيت هـاي    موجب    ارتقا   هزينه  انجام   •
 .كه كاربرد فراواني داردل مي شودكانا

   .استبيشتر %150 ارتقاي بهره وري حدود سرمايه گذاري براي طرحمطلو بيت حاصل از •
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