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 ارزیابی عملکرد پروژه ها با استفاده از رویکرد تلفیقی

 تئوری محدودیت ها مهندسی ارزش و

 صفورا موسوی 
 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع) مدیریت سیستم و بهره وری(، دانشگاه آزاد اراک
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 چکیده : 

، کاهش الب مباحث مدیریت پروژه مطرح استامروزه یکی از نیازهای اصلی سازمان ها که در جهت بهبود عملکرد پروژه ها در ق

اموری عملیاتی و ساختار نیافته را بر عهده دارند، مدیران در سازمان هایی که هزینه ها و زمان همراه با افزایش کیفیت می باشد. 

برای کاهش هزینه ها با چالش های جدی مواجه هستند؛ به ویژه در شرکت های بهره بردار مثل شرکت انتقال گاز ایران، که ارایه 

زینه است که در فرایند یک روش ثابت شده علمی برای کاهش ه« مهندسی ارزش» خدمات با حساسیت و تنوع باالیی همرا است.

این روش با رویکرد گروهی و با تجزیه محدوده مطالعه به کارکردها، به دنبال فاده است. تهای عملیات و تعمیر و نگهداری قابل اس

کشف راه حل های منطقی و سودمند برای افزایش ارزش در آنها می گردد. اما تجربه نشان داده است پیشنهادهای عملیاتی مهندسی 

با موانع جدی مواجه می گردند که تا حدودی به عدم ورود مهندسی ارزش به  زش با وجود کارایی باال، در عمل برای پیاده سازیار

یه وهت شناسایی و رفع این محدودیت هایی که در رالیه های باالیی و مدیریتی تصمیم گیری مربوط می گردد؛ در تحقیق حاضر ج

مطرح شده استفاده می « محدودیت ها وریئت» د دارند، از ابزارهای فرایندهای تفکر که در ها و خط مشی های کلی سازمان وجو

وری محدودیت ها در واحد نگهداری و تعمیرات یکی از مناطق خطوط انتقال ئروش مهندسی ارزش یا رویکرد تگردد. در این تحقیق، 

محدودیت ها کارکرد تعمیرات مکانیک خطوط  وریئتفاده از گاز اجرا شده است. پس از تعیین کارکردهای سطح اول سیستم با است

لوله یه عنوان یکی از اصلی ترین گلوگاه ها جهت کاهش هزینه ها در نگهداری و تعمیرات خطوط لوله مورد بررسی تفصیلی قرار 

در نهایت چهار سناریو پیشنهاد شده است که به دلیل ثابت نبودن شده است.  هئاراتی جهت کاهش هزینه در آن داگرفته و پیشنها

گروهی، شیوه انتخاب یکی از  AHPوزن معیارهای تصمیم گیری تعیین شده توسط اعضای گروه، با استفاده از مدل تصمیم گیری 

درصد هزینه ها را با دوره  75حدود این چهار سناریو بیان شده است. یکی از این سناریو ها که کاهش هزینه بیشتری به همراه دارد، 

   سال کاهش می دهد.    4بازگشت سرمایه 

 
 بها، شاخص ارزش، کارکرد ،هزینه، محدودیت : واژگان کلیدی
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 مقدمه :

یکی از روشهای ثابت شده علمی که برای کاهش هزینه ها در انواع پروژه ها، بکار می رود، مهندسی ارزش است. این روش با رویکردی 

گروهی و با تجزیه محدوده مطالعه به کارکردها، به دنبال کشف راه حل های منطقی و سودمند برای افزایش ارزش در آنها می گردد. 

ه می دهد، شواهدی مبنی بر وجود موانعی برای اجرایی کردن پیشنهادها گزارش ئارای که مهندسی ارزش با وجود پیشنهادات خوب

شده است. در این تحقیق بیان شده است که یکی از دالیل اصلی بروز چنین موانعی، وارد نشدن کارکردهای سیستم به مجموعه رویه 

 ، روشی بسیار مناسب«وری محدودیت هائت» ا هستند، می باشد. فلسفه های سازمانی و مدیریتی که در سطحی باالتر از کارکرده

در این فلسفه ارایه شده که در « فرایندهای تفکر»برای مدیریت کارخانه ها محسوب می شود. از سوی دیگر، تکنیکی تحت عنوان

 ت که همواره محدودیت هایی وجود داردمسایل غیر ساختار یافته می تواند بسیار راه گشا باشد. این تکنیک بر این فرض استوار اس

که مانع از دستیابی سازمان به هدف خود می شوند. از طرفی توجه نکردن به این محدودیت ها، باعث ایجاد محدودیت های دیگر 

وری محدودیت ها در نگهداری و تعمیرات ئخواهد شد. تحقیق حاضر به منظور پیاده سازی گام های مهندسی ارزش با رویکرد ت

  خطوط لوله انتقال گاز، و بررسی اثر بکارگیری این روش بر کاهش هزینه انجام شده است. 

 

 :ألهبیان مس

آید  کارکرد بهتری بدستری هر چه با هزینه کمتطبق تعریف، مهندسی ارزش برابر است با حاصل تقسیم کارکرد بر هزینه، یعنی 

ارزش آن بیشتر است. هدف مهندسی ارزش باال بردن ارزش کارکرد های سیستمی است که مطالعه می کند. بهبود ارزش می تواند 

در تعمیر و نگهداری خطوط انتقال گاز، مشکل باال بودن هزینه فرایندهای از طریق بهبود کارکرد یا کاهش هزینه صورت گیرد. 

 ود. ه های سازمان بننگهداری و تعمیرات، از دیرباز مورد توجه بوده است. لذا برای بهبود ارزش باید به دنبال کاهش هزی عملیاتی مثل
روش های کاهش هزینه نه تنها در فرایندهای این چنینی، که در تولید محصوالت و پیشبرد پروژه ها نیز مورد مطالعه قرار گرفته 

و تعمیرات خطوط انتقال گاز استفاده از روش مهندسی ارزش بررسی شده است. هزینه های نگهداری اند. در این تحقیق برای کاهش 

این روش مجموعه ای از فنون ساختار یافته و طرح ریزی شده است که به شکل گروهی انجام می شود. همچنین سیستم را به 

مهندسی ارزش در عملیات های مختلف ه می دهد. ئارا کارکردهای آن تفکیک می کند و در نهایت پیشنهادهایی جهت کاهش هزینه

به نظر می رسد که موانعی در . (Means, 1997 )در پی داشته است.فرایندی مثل تعمیرات و نگهداری به کار رفته و تجارب خوبی 

ارزش ممکن است با پیاده سازی مهندسی ارزش وجود دارد، از جمله این که به این نکته توجه نمی شود که پیشنهادهای مهندسی 

حتی در بسیاری از اوقات افراد حتی متوجه این رویه های پنهان نیستند. در سازمان وجود دارد مغایر باشد. رویه هایی که 

(Goldratt,1994). است که با فرایندی منطقی پس از تعیین محدودیت هایی که در راستای اجرای  روشینیز  محدودیت ها وریئت

بیان می دارد  وریئدارد، ارتباط بین این محدودیت ها را تعیین و محدودیت اصلی را مشخص می سازد. این تهدف سیستم وجود 

در تحقیق حاضر  مغفول می ماند. "محدودیت اصلی ناشی از سیاست ها یا رویه های نادرست در سازمان است که معموال "که معموال

مغایر هستند شناسایی شده و  آنهاها را کاهش داد، رویه هایی در سازمان که با  پس از تعیین اینکه با چه تمهیداتی می توان هزینه

استاندارد انجمن بین المللی مهندسین  ی مهندسی ارزش قابل اجرا باشند.تغییراتی در این رویه ها پیشنهاد شده است تا گام ها

ارزش آمریکا که یکی از معروف ترین و پرکاربرد ترین برنامه های کاری مهندسی ارزش است، در سه مرحله پیش مطالعه، مطالعه 

  (SAVE Int .,2007؛  5837ربانی و دیگران ، )اصلی و فرا مطالعه تنظیم شده است. 
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 مرحله پیش مطالعه -1

مشخص کردن نیازها و خواسته های کاربران و مشتریان: با برقرای نشست هایی با مشتریان و تمرکز بر خواسته ها و  -

 نیازهایشان به ویژگی های مهم محصول یا پروژه و ضرورت های مد نظر کاربران پی می بریم. 

  گردآوری مجموعه داده ها و اطالعات محصول یا پروژه -

ی: این معیارها با تبادل نظر همزمان مشتری/کاربر و مدیران پروؤه تعیین می شود و تأمین شدن تعیین معیارهای ارزیاب -

 آنها به معنای حصول رضایت سفارش دهنده مطالعه است. 

 تعیین محدوده مطالعه -

 ایجاد مدل تحلیل برای تحلیل داده ها -

 تدارک برگزاری نشست های تیم مطالعه -

 

 مرحله مطالعه اصلی   -2

آوری شده و پس از حذف اطالعات همرحله، اطالعات گردآوری شده در مرحله پیش مطالعه، جمع  در اینزیر مرحله اطالعات:  -2-1

 د، مواردی که نیاز به تصحیح داشته یا ناقص بودند و نیاز به تکمیل داشتند، با همکاری اعضای تیم کامل شد.ئزا

 

 زیر مرحله تحلیل کارکرد: -2-2

 تعریف و تحلیل کارکرد، قلب متدلوژی ارزش است. این مرحله اساسی تربن وجه تمایز متدلوژی ارزش از سایر روشهای بهبود است. 
 رای اولویت بندی کارکردها به سؤال زیر پاسخ می دهیم:ب

نوع رتی، در کدام کارکرد تبه عبا در کدامیک از کارکردها بیشتر می توان فرایندها را تفکیک و ریز هزینه ها را تعیین کرد؟ -

 را ساده تر می توان کاهش داد؟

 تعیین کارکرد -1جدول                                                                                

 

 

 

 

 

 ارزش انتخاب می شود.دقیق مهندسی ، یعنی تعمیرات مکانیک خطوط لوله، به عنوان کارکرد مورد مطالعه 7لذا کارکرد شماره 
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 ات مکانیک خطوط لولهرتحلیل کارکرد برای تعمی -2-2-1

 سیب دیده باشد که نیاز به افزایشآعمیرات مکانیک خطوط لوله هنگامی صورت می گیرد که در مقطعی از لوله، ضخامت به قدری ت

 ASMEمدفون هستند، پس از شناسایی محل عیب طبق استاندارد  "ضخامت لوله باشد.از آنجا که لوله ها در انتقال گاز عموما

B31.8 با استفاده از بیل مکانیکی حفاری صورت گرفته، طول مشخصی از لوله به وسیله جوشکاری گرم یا سرد بریده می شود. الزم 

به ذکر است قبل از اجرای این عملیات شیر باال دستی لوله بسته شده و گاز درون خط از شیر پایین دستی تخلیه می شود. سپس 

طول مشخصی از لوله دستی با استفاده از برشکاری گرم یا سرد بریده شده، لوله جدیدی سر جای لوله قبلی جوش داده می شود. 

 می استفاده شود.ئاستفاده کرد. اما استفاده از طوقه موقتی است و نباید به شکل دا 1ان از طوقههمچنین طبق این استاندارد می تو

 لذا برش لوله ارجحیت دارد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Sleeve 

 رتبه نظرات اعضای تیم کارکرد               ردیف

 1 2 3 4 5 

 58 58 58 58 51 51 تأمین نیروی انسانی 5

 5 3 5 6 5 5 تأمین کاال 1

 8 4 6 5 7 4 نگهداری کاال 8

 1 1 5 7 8 1 بازرسی فنی 4

 5 5 1 8 5 5 تعمیرات مکانیک خطوط لوله 7

 6 5 7 4 9 3 تعمیرات تجهزات وابسته 6

 55 51 55 51 55 55 تعمیرات تأسیسات 5

 4 8 8 3 4 7 حفاظت کاتدیک لوله 3

 51 51 51 55 51 58 حراست حریم خطوط لوله 9

 9 55 9 51 6 9 تنظیم فشار خطوط لوله 51

 51 9 51 5 58 51 نگهداری ابنیه 55

 3 58 3 1 3 6 آموزش نیروی انسانی 51

 7 6 4 9 1 8 تقویت زیر ساخت ها 58
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       زیر سیستم تعمیرات مکانیک -1نمودار    
             

             

             

    

 تعیین هزینه کارکردها:  -2-2-2

این  . برایکارکردها صورت پذیرفته استیک از با استفاده از مدل ماترسی هزینه کارکرد به منظور تعیین هزینه هر در این مرحله 

که هزینه ها به درستی تعیین شوند، یک نمونه انتخاب شده تا مبنای محاسبات قرار گیرد. نمونه مورد نظر عبارت است از یک خط 

نزدیکترین  متر ازکیلو  11متر از تأسیسات و حدود  71مدفون در زمین نرم، که به فاصله  1757اینچ، با ضخامت  76لوله به قطر 

عیین هزینه ها قیمت اعضای گروه، فهرست بهای مرجع اصلی تمتر از لوله ترمیم گردد.  6محل اسکان تجهیزات قرار دارد. باید 

 کارهای صنعت نفت بوده است. ه بین شهری و فهرست نرخ عوامل درتأسیسات نفت و گاز رشته خطوط لول

 

   تعییین بهای کارکردها:-2-2-3

 رعایت الزامات ایمنی

آماده سازی 

 الکترودها

جوشکاری 
 لبه ها

پیش گرمی 

 لبه ها

انتقال ماشین 

 آالت جوشکاری

حمل 

لوله 

 جدید

 تست جوش

تست لوله 

 جدید

افزودن 
 ضخامت لوله

ارسال 

 کارکنان

برش 

 لوله

 رعایت الزامات استاندارد

تعمیرات 
 جوش

عمیق 
 کردن لوله

حفار

ی 

کانا

 ل

 تزریق گاز

تخلیه 

 گاز

انتخاب روش 

 تعمیر موضعی

حمل 

 تجهیزات

بهره برداری 
 از لوله جدید 

پر کردن 
 کانال

سنگ زنی 
 لبه ها

اتصال اولیه 

 لبه ها
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. در این تحقیق کارکردها بر اساس تجربیات مشابه با هزینه کمتر بهایابی بهای کارکرد ها روش های مختلفی وجود دارد برای تعیین  

 ه است. صورت گرفت
   لسیت هزینه ها -2جدول                                                                     

 

نیروی  کارکرد هزینه منبع

 انسانی

کرایه  اولیهمواد 

 تجهیزات

 مجموع گاز تلف شده

 5171117111  5171117111   ارسال کارکنان

 9317111    9317111 حمل تجهیزات

 1519985111 1515585111   171117111 تخلیه گاز

 5179317111  5171117111  9317111 حفاری کانال

 578117111   1117111 575117111 برش لوله

 879317111  871117111  9317111 حمل لوله جدید

 5179677111  871117111 773677111 879117111 تست لوله جدید

 575117111    575117111 سنگ زنی لبه ها

 875117111  171117111  575117111 اتصال اولیه لبه ها

 3817111    3817111 پیش گرمی لبه ها

 177317111  57617111  9317111 انتقال ماشین آالت جوشکاری

 576777111   873177111 873817111 جوشکاری لبه ها

 5171117111   5171117111  افزودن ضخامت لوله

 471317111   578117111 175317111 عایق کردن لوله

 5576617111  5171117111 476317111 9317111 کردن کانالپر

 171117111    171117111 تزریق گاز

 1367945111 1515585111 4773117111 3573517111 1477417111 هزینه ها منبعمجموع 

 

 زیر مرحله خالقیت:-2-3

پیشنهادات بدون محدودیت است. مهم نیست که پیشنهادات عملی باشند یا نه، با استفاده از تکنیک توفان  هئدف از این مرحله اراه

 کارکرد خروج گاز، که مغزی از افراد خواسته شد تا هر گونه پیشنهادی که می توانند در کاهش هزینه ها کمک کند مطرح گردد. 

 

 

 

 وه به عنوان کلیدی ترین کارکردی که امکان کاهش هزینه را فراهم می سازدهنگام انجام عملیات رخ می دهد، از نظر اعضای گر

 511 مطرح شد. در این باره قیمت تخمین زده شده در واقع قیمت کف است. این قیمت برابر کف قیمت فروش گاز به مشتری یعنی

 ریال در نظر گرفته شده است.

 
 سناریوهای حاصل از ترکیب پیشنهادها -3جدول                                                                        
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 پیشنهادات مربوط به کارکرد خروج گاز

 
 شرح پیشنهاد عنوان پیشنهاد ردیف

ذخیره شده و پس از انجام عملیات دوباره به خط  گازی که درون خط وجود دارد توسط یک کمپرسور استفاده از کمپرسور ذخیره گاز 5

 بازگردانده می شود.
 از گاز خروجی برای مواردی که نیاز به گاز در اطراف محل تعمیر هست، مثل مصارف صنعتی استفاده شود. استفاده از گاز خروجی برای مصرف 1
نترلی فشار گاز درون خط کم شده و گاز به مسیرهای قبل از شروع به عملیات تعمیرات، از طریق شیرهای ک منحرف کردن گاز 8

 دیگر هدایت می شود تا اتالف گاز حداقل گردد. 

بسیاری از هزینه هایی که ناشی از خروج گاز به سیستم وارد می شود در نتیجه عدم انجام به موقع تعمیرات  پرهیز از تعمیر در یک پیک زمانی 4

یر است که باعث می شود در فصول نزدیک به سرما که قطع گاز در زمان مناسب و تأخیر در اجرای تعم

 میسر نیست تعمیرات صورت گیرد. 

جاهایی که نیاز به تقویت فردی و موقتی یک عیب داشته باشیم به جای برش لوله از کلمپس استفاده کنیم  استفاده از کلمپس 7

 ترمیم کنیم.که هزینه کمتری دارد و در فصول کم مصرف دوباره لوله را 

 

 

کارکرد بعدی که مورد بررسی قرار می گیرد، کارکرد افزودن ضخامت لوله است. این امر می تواند از طریق گذاشتن لوله جدید، 

 گذاشتن طوقه فوالدی یا کامپوریتی صورت گیرد. 

 
 

 افزودن ضخامت لوله پیشنهادات مربوط به کارکرد

 
 شرح پیشنهاد عنوان پیشنهاد ردیف
در مواردی مه قسمت مورد نعمیر کوچک است از طوقه فوالدی استفاده شده و در ماه های کم مصرف که  طوقه فوالدیاستفاده از  5

 امکان قطع گاز وجود دارد طوقه با لوله عوض شود.
گاز کاربرد ندارد، اما با در این نوع طوقه در حال حاضر به دلیل مشکالت در دراز مدت در صنایع انتقال  طوقه کامپوزیتیاستفاده از  1

نظر گرفتن هزینه باالی طوقه والدی و قطع گاز می توان آن را به عنوان یک گزینه در مواردی که نیاز به 

 تعمیر کوتاه مدت می باشد مطرح کرد.
  نانو لوله ها کمتر دچار خوردگی می شوند و می توان از آنها برای خطوط جدید استفاده کرد.  استفاده از نانو لوله ها 8
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 جوشکاری لبه هاپیشنهادات مربوط به کارکرد 

 
 شرح پیشنهاد عنوان پیشنهاد ردیف

برای پاس پر کنی ) پاس نهایی جوش که از اهمیت کمتری برخوردار است و لزومی به جوشکاری توسط  دستگاه جوشاستفاده از  5

 جوشکار ماهر ندارد( می توان از دستگاه جوش اتوماتیک استفاده کرد که هزینه کمتری در پی دارد. 
از داخل می تواند در کنار کمک به پیشبرد تأمین منابع مثل الکترودها و برخی لوله ها که حساس نیستند  تأمین منابع از داخل 1

 صنعت داخلی به مرور هزینه تأمین قطعات را کاهش دهد. 
ینی وضع هوا و عدم اجرای پیش ب 8

 روزهای بارانیر پروژه د

در روزهای بارانی پروژه به ویژه هنگام جوشکاری با مشکالت عمده ای مواجه شده و چه بسا متوقف شود، 

  پیشنهاد می شود شرایط جوی قبل از شروع عملیات بررسی گردد.  

 تعداد جوشکار ها زیاد است، می توان یک یا دو نفر از آنها را کم کرد. کم کردن تعداد جوشکارها 4

  

  Capلوله جدیدی که به محل تعمیر آورده می شود، مورد تست هیدرواستاتیک قرار می گیرد. به این ترتیب که لوله از دو طرف با 

 دهد یا خیر. یمسدود شده، درون آن تا فشار معینی آب وارد می شود تا بررسی شود که آیا نشتی روی م
 

 تست لوله جدیدپیشنهادات مربوط به کارکرد 

 
 شرح پیشنهاد عنوان پیشنهاد ردیف
آب هایی که در منطقه استفاده از  5

 .وجود دارد
در موارد که رودخانه یا دریاچه یا چشمه ای نزدیک محل تعمیرات باشد، به ویژه زمانی که طول لوله زیاد 

  است، انتقال آب از طریق تانکر مقرون به صرفه تر از خرید آب است. 
زنی و  همزمان کردن فرایند سنگ 1

 جوشکاری لوله ها
جوشکاری لوله و سنگ زنی لوله اصلی و لوله جدید اگر در یک زمان انجام شود باعث 

 می شود که هزینه ها تا حدود زیادی کاهش یابد. 

 
 

 های تخلیه و تزریق گازپیشنهادات مربوط به کارکرد 

 
 شرح پیشنهاد عنوان پیشنهاد ردیف
ال لذا نیاز به ارساین امکان وجود دارد که شیرها از طریق مرکز کنترل باز و بسته شوند.  PLCدر سیستم   PLCسیستم استفاده از  5

   کارشناس شیر به منطقه نیست. 
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 های انتقال ماشین آالت و حمل تجهیزات پیشنهادات مربوط به کارکرد 

 
 شرح پیشنهاد عنوان پیشنهاد ردیف
ذخیره مقداری خاک سرندی در  5

 محل هایی در طول خط 
برای مواقع اضطراری مقداری خاک سرندی که طبق استاندارد باید این نوع خاک در اطراف لوله جدید 

 ریخته شود، ذخیره شده و در صورت لزوم از آنها استفاده شود.     
 

 

 کرایه ماشین آالتپیشنهادات مربوط به کارکرد 

 
 شرح پیشنهاد پیشنهادعنوان  ردیف
هزینه تجهیزات از هزینه نفرات بسیار بیشتر است، به این معنی که از ظرفیت کامل دستگاه ها استفاده  رسال نفرات بیشتر به محل تعمیرا 5

 ان زمان پروژه را و در نتیجه کرایه تجهیزات را کاهش داد. ونمی شود. با ارسال نفرات بیشتر به محل می ت
به جای اینکه همه دستگاه ها و تجهیزات آورده شده و پروژه انجام شود، در روز اول لوله  ی پروژهزمان بند 1

  .دجدید تست شود و در روز دوم لدر و بیل به منطقه آورده شوند و حفاری کنن

 
 

 برشکاریپیشنهادات مربوط به کارکرد 

 
 شرح پیشنهاد عنوان پیشنهاد ردیف
برشکاری برشکاری گرم به جای  5

 سرد
دلیل برشکاری سرد این است که خطر آتش سوزی به دلیل وجود گاز در خط تهدید کننده است. با قطع 

جریان گاز چند ساعت قبل از عملیات می توان از برشکاری گرم استفاده کرد که هزینه بسیار کمتری در 

 مقایسه با برشکاریی سرد دارد. 
 . روش هایی وجود دارد که به جای بریدن لوله از بیرون به تعمیر لوله از داخل می پردازد  تعمیر از داخل استفاده از روش های 1

 

 زیر مرحله ارزیابی:-2-4

در این مرحله ایده هایی که توسط اعضای تیم مطالعه ارزش جمع آوری شده اند، مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. این بررسی از 

وند. ش پرت و نامناسب تشخیص داده می "مالرد. ایده هایی که کایکاربرگ و دادن امتیاز به پیشنهادها صورت می گطریق تهیه یک 

از آنجا که در مرحله خالقیت اعضای گروه اجازه انتقاد نداشتند، ایده های پرت در بین ایده ها وجود دارند که باید حذف گردند. 

 (:5839ستون های کاربرگ به شرح زیر هستند ) کریمی، 

 .برای غیر قابل قبول Uبرای راه حل های پذیرفتنی و  AC قابلیت پذیرش:

 برای پیشنهاد های قابل اجرا. P :عملیاتی بودن

 برای مواردی که به دشواری اجرا می شود.D برای مواردی که اجرای آنها ساده است و  E :سادگی یا دشواری اجرا

 برای هزینه زیاد. Hبرای هزینه متوسط و  Mبرای هزینه پایین،  L هزینه:

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 زیاد.برای زمان  Hبرای زمان متوسط و  Mبرای زمان پایین،  L زمان:

 برای احتمال پذیرش پایین.  Lبرای احتمال پذیرش متوسط و  Mبرای احتمال پذیرش باال،  H احتمال پذیرش کارفرما:

 تعیین اجرایی بودن یا نبودن آن. قابل پیگیری بودن:
 پیشنهادهاارزیابی  -4جدول                                                                            

قابلیت  پیشنهاد ردیف

 /uپذیرش
Ac 

عملیاتی 

 P بودن

سادگی 

دشواری یا

 D/Eاجرا

 LC/HC/MCهزینه

 

 

 

 

 

  زمان

HT/MT/LT 
احتمال 

پذیرش 

 کارفرما
H/M/L 

 

 

قابل 

پیگیری 

 بودن

Yes/No 

 

 

 AC P D HC HT M Y استفاده از کمپرسور دخیره گاز 5

استفاده از گاز خروجی برای  1

 مصرف

AC P P MC MT L N 

 AC P E LC LT H Y منحرف کردن گاز 8

پرهیز از تعمیر در یک پیک  4

 زمانی

AC P E LC LT H Y 

 AC P E MC MT M Y استفاده از کلمپس 7

 AC P E MC LT H Y استفاده از طوقه فوالدی 6

 AC P E LC LT M Y استفاده از طوقه کامپوزیتی 5

استفاده از دستگاه جوش  3

 اتوماتیک

AC P D HC HT M Y 

 AC P D MC HT H Y تأمین منابع از داخل 9

پیش بینی وضع هوا و عدم  51

 اجرای پروژه در روز بارانی

AC P E LC LT H Y 

 PLC AC P D HC HT H Yاستفاده از سیستم  55

ذخیره مقدای خاک سرندی در  51

 محل هایی در طول خط

AC P D LC LT M Y 

ارسال نفرات بیشتر به محل  58

 تعمیر

AC P E LC LT H Y 

 AC P E LC LT H Y زمان بندی پروژه 54

برشکاری گرم به جای  57

 برشکاری سرد

AC P D LC MT M Y 

استفاده از روش های تعمیر از  56

 داخل

U      N 

 U      N کم کردن تعداد جوشکاری ها 55

 U      N استفاده از نانو لوله ها 53

استفاده از عایق  پاشی به  59

 جای نوار سر جوش

U      N 
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پیشنهاد نهایی، نوبت به اولویت بندی این پیشنهادات می رسد. این اولویت بندی نیز به شکل رتبه  54پس از تعیین رتبه بندی 

 یین می شود.عپیشنهاد تتوسط هر یک از اعضا صورت می گیرد و در پایان میانگین هر  54تا  5بندی سناریوها از 

 
     اولویت بندی پیشنهادها -5جدول                                                                             

 
 نمیانگی نظرات اعضای تیم عنوان              

 

 رتبه

1 2 3 4 5 

P1 6 6 5 4 5 5 7 استفاده از کمپرسور 

P2 5 1 5 8 1 8 5 منحرف کردن گاز 

P3 8 4 8 7 5 7 6 پرهیز از تعمیر در پیک زمانی 

P4 51 5576 54 3 58 51 55 استفاده از کلمپس 

P5 51 976 3 51 51 55 9 استفاده از طوقه فوالدی 

P6  58 5171 51 51 54 58 51 استفاده از طوقه کامپوزیتی 

P7 5 673 51 8 9 4 3 اتوماتیکستفاده از دستگاه جوش ا 

P8  3 374 9 6 55 9 5 تأمین منابع از داخل 

P9 
 

پیش بینی وضع هوا و عدم اجرای 

 پروژه در روزهای بارانی

4 6 8 1 6 471 4 

P10 PLC 55 5171 55 9 3 51 58 استفاده از سیستم 

P11  ذخیره مقداری خاک سرندی در

 محل هایی در طول خط 

51 3 6 58 7 373 9 

P12  1 176 4 5 7 5 1 رمحل تعمیارسال نفرات بیشتر به 

P13 7 474 1 55 4 1 8 زمان بندی پروژه 

P14  برشکاری گرم به جای برشکاری

 سرد

54 54 51 54 58 5874 54 

 

 تشکیل سناریوها:-2-4-1

هندسی مشنهادهایی که مطرح و اولویت بندی شد، برخی با یکدیگر سازگار و برخی متناقض یکدیگر هستند. در زیر مرحله بعدی پی

در واقع هر سناریو با توجه به مالحظات فنی در هر کدام مطرح شوند.  ارزش باید این سناریوها بررسی شده و پیشنهادهای قابل اجرا

 و امکان پیاده سازی تشکیل شده و به عنوان یک راه حل پیشنهاد شده است. 
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  S1سناریو 

دوباره آن به خط می باشد. دستگاه مذکور در کشورهای مختلفی سور گاز جهت ذخیره گاز و انتقال استفاده از کمپراساس این سناریو بر تزریق گاز به خط و 

عادی تلف می شود را حفظ می کند. تا کنون در کشورمان از این سیستم استفاده نشده است، اما به در صد گازی که در حالت  91امتحان شده است و تا 

فشار خط یا قطع جریان گاز وجود ندارد مناسب ابه نظر  ین سیستم قابل اجرا می باشد. این سناریو برای زمانی که امکان کاهشنظر کارشناسان تحقیق ا

  می رسد. ولی عدم استفاده از آن در کشور تا کنون کمی پذیرش آن را توسط مدیران سخت کرده است.

 پیشنهادات زیر مجموعه

P1 استفاده از کمپرسور 

P7 استفاده از دستگاه جوش اتوماتیک 

P8 تأمین منابع از داخل 

P9 پیش بینی وضع هوا و عدم اجرای پروژه در روزهای بارانی 

P10 PLC استفاده از سیستم 

P11 ذخیره مقداری خاک سرندی در محل هایی در طول خط 

P12 ارسال نفرات بیشتر به محل تعمیر 

P13 زمان بندی پروژه 

 
  S2سناریو 

شود  میاین سناریو بر اساس منحرف کردن گاز است. به این ترتیب که در جاهایی که خطوط انتقال گاز درختی نیست و شبکه ای است، این مانور داده 

را ذخیره که جریان گاز از خطی که قرار است تعمیر شود برداشته شده و در خط دیگری جریان بیشتری وارد می شود. به این روش نمی توان همه گاز 

 درصد است.    91تا  31کرد، اما بخش زیادی از گاز حفظ می شود. تخمین حدود 

 پیشنهادات زیر مجموعه

P2 منحرف کردن گاز 

P7 استفاده از دستگاه جوش اتوماتیک 

P8 تآمین منابع از داخل 

P9 پیش بینی وضع هوا و عدم اجرای پروژه در روزهای بارانی 

P10 PLC استفاده از سیستم 

P11 ذخیره مقداری خاک سرندی در محل هایی در طول خط 

P12 ارسال نفرات بیشتر به محل تعمیر 

P13 زمان بندی پروژه 

P14 برشکاری گرم به جای برشکاری سرد 
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  S3سناریو 

مکان ا اساس سناریو سوم بر اسن است که که از طریق طوقه کامپوزیتی منطقه دارای عیب پوش شود. این سناریو به ویژه برای مواقعی که به هیچ وجه 

د رار گیرکاهش گاز وجود ندارد و از طرفی طول لوله معیوب بسیار کوچک است و به دلیل خرابی های اطراف باید در آینده نزدیک مورد ترمیم اساسی ق

از طوقه فوالدی یا کلمپس استفاده می شود، اما در این تحقیق بیان شده است که استفاده از طوقه کامپوزیتی می تواند در روش های فعلی مناسب است. 

، اما در  (Bruce,2011)تکاهش هزینه بسیاری را به دنبال داشته باشد. هر چند شواهدی مبنی بر مزیت طوقه فوالدی بر طوقه کامپوزیتی ارا ئه شده اس

   مواردی که قصد ترمیم سطحی و تغییر زود هنگام داریم این روش بسیار در کاهش هزینه مؤثر است. 

 پیشنهادات زیر مجموعه

P3 استفاده از طوقه کامپوزیتی 

P9 پیش بینی وضع هوا و عدم اجرای پروژه در روزهای بارانی 

P10 PLC استفاده از سیستم 

P11 ذخیره مقداری خاک سرندی در محل هایی در طول خط 

P12 ارسال نفرات بیشتر به محل تعمیر 

P13 زمان بندی پروژه 

 
  S4سناریو 

 اساس سناریو چهارم بر استفاده از طوقه های فوالدی یا کلمپس است.  

 پیشنهادات زیر مجموعه

P4 استفاده از کلمپس 

P5 استفاده از طوقه فوالدی 

P9 پیش بینی وضع هوا و عدم اجرای پروژه در روزهای بارانی 

P10 PLC استفاده از سیستم 

P11 ذخیره مقداری خاک سرندی در محل هایی در طول خط 

P12 ارسال نفرات بیشتر به محل تعمیر 

P13 زمان بندی پروژه 

 

 ارزیابی سناریوها: -2-4-2

سناریو ها ابتدا باید دیدی از کاهش هزینه هر کدام به دست آوریم. به دلیل مشخص نبودن بسیاری از هزینه ها تعیین کاهش  برای

دقیق هزینه میسر نیست، اما می توان کاهش هزینه ها را با دقت خوبی تقریب زد. در ادامه به تعیین کاهش یافته به وسیله هر یک 

 از سناریوها می پردازیم:
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 تعیین هزینه ها: -2-4-3

 

 استفاده از کمپرسور ذخیره گاز-1سناریو 

 "ساس سناریو یک بر استفاده از کمپرسور گاز برای ذخیره گاز و تزریق دوباره آن به خط است. بهره بردار های خطوط لوله معموالا

را تخلیه کنند. صرفه نظر از خطرات  ن کاهش داده و آنهنگام تعمیرات سعی می کنند فشار گاز را  در محل تعمیر تا جای ممک

از گهزینه سرسام آوری را نیز به شرکت های انتقال دهنده گاز تحمیل می کند. کمپرسور مذکور می تواند  زیست محیطی این روش،

 و دیگری  میلیارد ریال( 511درصد کاهش دهد. اما مشکل این دستگاه یکی هزینه بسیار باالی آن )حدود  91تخلیه شده از خط را تا 

 

 

 

به هر حال این سناریو می تواند در مواقعی که چاره ای جز بریدن خطی عدم اطمینان به داشتن قابلیت اجرایی برای آن می باشد. 

که در آن فشار باالی خط وجود دارد در دست نیست مناسب است. پیشنهادهای این سناریو در جدول ارا ئه شده است. به هر حال 

درصد هزینه گاز تلف شده  61عادل این سناریو می تواند هزینه ها را به شکل قابل توجهی کاهش دهد، که به شکل بدبینانه م

در هزینه ها صرفه جویی می شود. همچنین با افزودن حجم نیروی انسانی و کاهش زمان عملیات، پیش بینی وضع  5614683611

« ینانهبدب»آب و هوا، جمع کردن خاک سرندی در نقاطی از خط و موارد دیگری که به عنوان پیشنهاد ذکر شده است طبق پیش بینی 

درصد از کل هزینه های دیگر ) مجموع هزینه های سیستم به جز خروج گاز( در مجموع کاسته خواهد شد. پس  51ای گروه، اعض

  درصد در هزینه صرفه جویی می گردد.    75ریال. لذا نسبت به هزینه اولیه برابر  5641479611هزینه کل سناریو عبارت است از : 

 

 منحرف کردن خط لوله -2سناریو  

شبکه ای باشد( مفید است. متأسفانه در بسیاری از مناطق خطوط آرایش خط لوله، شاخه ای نباشد ) ن سناریو نیز به شرطی کهیا

لوله هنوز به صورت شبکه در نیامده اند، لذا قابلیت اجرای این سناریو پایین است، هر چه زیر ساخت ها تقویت شوند و شبکه گسترش 

خط لوله شبکه ای هزینه کاهش یافته توسط این سناریو به این شکل احت تر است. در صورت وجود یابد اجرای این سناریوها ر

محاسبه می شود که طبق فرمول ، کاهش هزینه گاز ازدست رفته با کاهش فشار خط ارتباط مستقیم دارد. به عالوه با اجرای سایر 

یابد. پس در این سناریو کاهش هزینه ها به شکل دقیق مشخص درصد هزینه ها کاهش می  51پیشنهادات ذکر شده در این سناریو 

فرض می کنیم فشار به نصف کاهش یابد. در این صورت هزینه گاز خروجی نیست و با کاهش فشار متناسب است. به عنوان میانگین 

ریو برابر ست با گردند. لذا هزینه این سناصد کم می در 51نصف می گردد و هزینه های کل هم در بدبینانه ترین حالت 

 ریال. 5869636711

   استفاده از طوقه کامپوزیتی -3سناریو 

درصد هزینه متریال طوقه فوالدی بوده و نیاز به  81می باشد، با این تفاوت که هزینه طوقه  4این سناریو هزینه ها مثل سناریو در 

 جوشکاری ندارد. هزینه این سناریو برابر است با: 

4هزینه سناریو  –درصد  51متریال طوقه فوالدی  ) =  8هزینه سناریو  ریال  53841711 = (   
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 استفاده از طوقه فوالدی یا کلمپس -4سناریو 

این سناریو به جای اینکه لوله جدید آورده شده و تست شود و جای لوله قبلی گذاشته شود، یک طوقه یا اسلیو فوالدی دور لوله در

را فراگرفته و جوش داده می شود. لذا هزینه های تست لوله، خروج گاز و برش لوله از هزینه کل اولیه کم می شود. طبق پیش بینی 

 درصد از کل هزینه در مجموع کاسته خواهد شد.  51اعضای گروه، « بدبینانه»

  

هزینه سناریو اولیه – (زینه تست لوله ههزینه خروج گاز +  ) =  4هزینه سناریو   ()  91  * 513541711ریال   =  

 

ذکر شده  ASME B31.8چند این سناریو هزینه را کاهش می دهد، اما به آن به عنوان تعمیر دائمی نگاه نشده و در استاندارد هر 

که این نوع تعمیر موقت است. لذا در واقع بسته به این که حساسیت پروژه چقدر باشد و نوع مکانی از خط که تعمیر می شود از نظر 

 را ترجیح دهیم.  1یا  5ایمنی چه وضعیتی داشته باشد، ممکن است سناریوهای 

 

 

 

  

 تعیین معیارهای ارزیابی: -2-4-4

ز معیارها کلیاتی امطالعه گفته شد، از آنجا که قبل از شروع به مطالعه زیر سیستم اصلی مشخص نبود،  پیشطور که در مرحله همان 

 بی سناریوها می پردازیم:یاکنون به بررسی و تعیین معیارهایی برای ارزگفته شد. لذا ا

 

با توجه به مالحظات فنی پیشنهادها میزان قابلیت اجرای آنها مشخص می شود. ممکن است یک پیشنهاد  قابلیت اجرا: -1

در یک شرایط زمانی و مکانی خاص امکان اجرایی شدن نداشته باشد. این که سناریوهای پیشنهادی تا چه حد قابلیت 

ک و دو یعنی استفاده از کمپرسور گاز و منحرف سناریو ی راجرایی شدن دارند از نظر اعضای گروه شاخصی کلیدی است. د

کردن گاز در این معیار بسیار ضعیف است. استفاده از کمپرسور گاز تا کنون در کشور سابقه نداشته است و با توجه به 

 شاخه ای بودن خطوط قابلیت اجرای این دو طرح به نظر پایین می رسد. 

 

 هنوز جواب خود ": با توجه به اینکه تکنولوژی های متنوعی در صنعت گاز ارائه می شود و بسیاری از آنها اصطالحاایمنی -2

را پس نداده اند و استفاده از آنها به نوعی ریسک می باشد، و با توجه به شرایط شدید عملیاتی خطوط انتقال گاز ) فشار 

PSIG 5171های تصمیم گیری است. در اینجا منظور از ایمنی فرایند تعمیرات  ( ایمنی سناریوها نیز یکی از شاخص

ر اگ "نیست، بلکه منظور این است که منطقه تعمیر شده پس از اجرا تا چه مدت از تعمیرات مجدد بی نیاز است. مثال

ت خود را از دست تعمیر گرد، معیار ایمنی اهمی "تعمیر در جایی صورت می گیرد که قرار است کمتر از چند ماه دیگر کال

می دهد. اما اگر می دانیم جایی که تعمیر می کنیم، قرار است سالها به همین شکل باقی می ماند معیار ایمنی مهم می 

   گردد.

هش دهد یو چقدر می تواند هزینه ها را کادر مرحله مهندسی ارزش مشخص می شود که هر سنار :قدار کاهش هزینهم -3

  و به عنوان یک عامل در تصمیم گیری مورد بررسی قرار می گیرد.  
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گاز می باشد. در فصول سرد سال این نیاز شدید حساسیت در اینجا به معنی شدت نیاز فوری بازار مصرف به  :حساسیت -4

یا نه، عامل مهمی در انتخاب و در فصول گرم پایین است. در این شرایط این که سناریو ارا ئه شده نیازمند قطع گاز باشد 

 آن سناریو خواهد بود. 

 

 گروهی AHP تعیین وزن معیارها به روش -2-4-5

ه علت تغیرات ناپایدار جوی، نمی توان برای معیارهای فوق وزن های دائمی تعریف کرد. همچنین به دلیل دقیق نبودن هزینه ها، ب

شاخص هزینه نیز به صورت کمی وارد ماتریس نمی شود و بر اساس دید اعضا اولویت بندی صورت می گیرد. به دالیل ذکر شده، از 

 گروهی اولویت بدهند. شاخص ها با عالئم زیر مشخص می شوند: AHPرها از طریق روش اعضای گروه خواسته شد به معیا
 شاخص ها -6جدول                                                                                            

 شاخص عالمت
C1 قابلیت اجرا 
C2 ایمنی 
C3 مقدار کاهش هزینه 
C4 حساسیت 

  

 

به افراد کاربرگ هایی داده و از آنها خواسته شد تعریف خود را از درجه اهمیت نسبی هر شاخص نسبت به شاخص دیگر مشخص 

و ترجیح فوق العاده زیاد  5، ترجیح بسیار زیاد با عدد 7، ترجیح زیاد با عدد 8مرجح با عدد  "، نسبتا5کنند؛ اهمیت یکسان با عدد 

  نشان داده می شود. 9با عدد 

اتریس اصلی در نظر می گیریم گروهی، میانگین هندسی نظرات کارشناسان را بدست آورده و آن را به عنوان م AHPطبق روش 

 :یعنی

Xij = ( ∏ Xijl )𝑘
𝑙=1

1
𝑘⁄  

 

l      = شماره تصمیم گیرنده 

i,j    = شاخص ها یا گزینه های مورد مقایسه 

k     =  .تعداد تصمیم گیرندگان 

 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی زیر تشکیل گردید:به این ترتیب 

 
 ماتریس مقایسات زوجی -11جدول                                                                        
C4 C3 C2 C1  

171658 174497 575815 571111 C1 
178888 871111 571111 177554 C2 
175161 571111 178888 174131 C3 
571111 579858 871111 875455 C4 
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یعنی قابلیت اجرا برای اعضای گروه  5بیشتر از شاخص  875یعنی حساسیت  4شاخص  "ماتریس فوق  به این معنی است که مثال

ستون اهمیت دارد. در ادامه ماتریس مقایسات زوجی را نرمالیزه به هنجار می کنیم. به این شکل که درایه های ماتریس را بر جمع 

 نماییم. مربوطه تقسیم می
  حاصل جمع درایه ها بر جمع ستون -11جدول                                                                     

C4 C3 C2 C1  
175743 175518 171376 175546 C1 
175985 171137 175649 175113 C2 
171581 171697 171771 171558 C3 
177591 177755 174946 176788 C4 

 

 در ادامه برای بدست آوردن وزن نسبی هر شاخص میانگین حسابی هر سطر را محاسبه می کنیم:  

 
 میانگین حسابی هر سطر -12جدول                                                                               

 C4 C3 C2 C1  
175968 175743 175518 171376 175546 C1 
175663 175985 171137 175649 175113 C2 
171651 171581 171697 171771 171558 C3 
177695 177591 177755 174946 176788 C4 

 

 

 

و حساسیت  171651، هزینه 175663، ایمنی 175968مشخص است وزن نسبی شاخص قابلیت اجرا  51همان طور که در جدول 

 است.  177695

 اولویت بندی سناریوها -2-4-6

انجام می دهیم. یعنی نظرات گروه را درباره توانایی هر یک از  ( S1,S2,S3,S4 )اکنون همین عمل را برای سناریوهای موجود 

 سناریوها در برآوردن شاخص مد نظر می سنجیم. در نتیجه چهار ماتریس زیر حاصل می شود:

 
  وزن سناریوها نزد شاخص قابلیت اجرا-13جدول                                                       

 S4 S3 S2 S1 C1 
171559 171819 171656 175783 171755 S1 

171638 171465 175156 171569 171136 S2 
177494 176913 176135 178346 1717548 S3 
178144 171818 171115 178346 174111 S4 

 
 وزن سناریوها نزد شاخص ایمنی -14جدول                                                                           

 S4 S3 S2 S1 C2 
178711 177171 174711 175939 171875 S1 
177165 178571 178711 177966 175171 S2 
171466 171171 171711 171371 171165 S3 
171947 171571 175711 175598 171886 S4 
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  وزن سناریوها نزد شاخص هزینه -15جدول                                                                            

 S4 S3 S2 S1 C3 
171719 171865 171395 171151 171733 S1 
175818 171611 175176 175135 171878 S2 
177575 175119 176153 177417 174553 S3 
171891 175315 175751 178148 171945 S4 

 
 وزن سناریوها نزد شاخص هزینه -16جدول                                                                            

  

 S4 S3 S2 S1 C4 
171314 171659 171659 175888 171647 S1 
171613 171511 171511 171665 171818 S2 
174194 174881 174881 174111 174756 S3 
174194 174881 174881 174111 174756 S4 

 

 

 

 

 

ماتریس آخر نشان می دهد که وزن  "اریو بهتر است، مثالندر چهار ماتریس فوق مشخص شد که نزد هر کدام از شاخص ها کدام س

در جایی که حساسیت خط باال  4و8نزد شاخص حساسیت به مراتب بیشتر از سناریوی اول و دوم است. یعنی سناریوی  4و8سناریو 

 باشد ) بازار در نیاز شدید به گاز باشد ( مرجح است. 

ی گزینه ها با توجه به هر شاخص ضرب کرده و طبق آن گزینه ها را رتبه بندی اکنون وزن نسبی شاخص ها را در ماتریس وزن نسب

 می کنیم:

 

 

=    |

0.1963
0.1668
0.0672
0.5697

|                                                        |

0.1234
0.1415
0.3989
0.3362

|  ×  

       
  

نیز به ترتیب سناریوهای  S3یعنی طوقه کامپوزیتی در اولویت می باشد. پس از سناریوی  S3ور که مشخص است سناریو طهمان 

S1,S2,S4  .در اولویت می باشند 

 

 ناسازگاری نیز داریم:برای آزمون نرخ 

WSV= D * W                       

C4 C3 C2 C1  
171314 171719 178711 171559 S1 

171613 175818 177165 171638 S2 
174194 177575 171466 177494 S3 
174194 171891 171947 178144 S4 
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×     |

0.1963
0.1668
0.0672
0.5697

| =  |

0.6789
0.7546
0.2842
3.0489

| 

 

 

 

 

 

CV = |

0.5789 ÷  0.1963  
0.7546 ÷ 0.1668   
0.2842 ÷  0.0672   

  3.0489 ÷ 0.5697     

| = |

2.9488
4.5233
4.2310
5.3517

|                   y max = 
2.9488+4.4233+4.2310+3517 

4
= 4.2637 

 

 II = 
𝑦𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
  = 0.0879 

 است داریم: 179برابر  n=4به ازاء  IRIبا توجه به این که طبق جداول، 

 
 

IR = 
𝐼𝐼

𝐼𝑅𝐼
 = 

0.0879

0.9
  = 0.097                                                                                                  

 است، پس در مقایسات زوجی، سازگاری قابل قبولی وجود دارد. 175 تر از کوچک IRاز آنجایی که 

 

 

 

  مرحله توسعهزیر  -2-5

زیر مرحله توسعه بهترین پیشنهادها که در زیر مرحله ارزیابی تعیین شده اند توسعه می یابند. مشاهده شد که جواب قطعی برای در 

انتخاب شد. دلیل عدم قطعیت تفاوت شرایط در  4این که سناریو در اولویت است وجود ندارد و در یک نمونه مطالعه سناریو شماره 

بر اساس کاهش هزینه بررسی کرده و سناریو با  "ط لوله است که پیشتر شرح داده شد. اما اگر بخواهیم سناریوها را صرفاتعمیرات خ

ورده آاولویت بیشتر را انتخاب کنیم، در مجموع می توان سناریوها را در قالب جداول زیر بیان کرد. هزینه سناریوها در صفحات قبل 

 درصد کاهش هزینه محاسبه می گردد.:اولیه سیستم شده است و با توجه به هزینه 
 کاهش هزینه ها -11جدول                                                                                        

درصد کاهش هزینه  هزینه تقریبی سناریو

نسبت به عملیات 

 فعلی

S1 5641479611 75% 

S2 5869636711 43% 

S3  - 

S4  - 

C4 C3 C2 C1  
171314 171719 178711 171559 S1 

171613 175818 177165 171638 S2 
174194 177575 171466 177494 S3 
174194 171891 171947 178144 S4 
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، که نشان دهنده سناریوهایی که طبق استفاده از طوقه را توصیه می کنند، درصد کاهش هزینه ذکر شده است، چرا 4و8برای مورد 

که این گزینه ها، طبق استاندارد گزینه های موقتی هستند و تنها در مواقعی که مثل حالت بررسی شده در قبل که شرایط بحرانی 

 ل موقت برای ما اهمیت کمتری پیدا می کند از این سناریوها استفاده می شود. است یا ایمنی به شک

 

 زیر مرحله ارائه -2-6

» و « تحساسی»، « کاهش هزینه» ، « قابلیت اجرا»برتر تنها هزینه مهم نیست. بلکه با توضیح چهار شاخص ای انتخاب سناریوی بر

گروهی، به آنها توصیه می شود هنگام تصمیم گیری هر چهار عامل را در  AHPبرای کارفرما، و توضیح مدل تصمیم گیری « ایمنی

نظر گرفته و در صورت امکان برای تصمیم گیری از تکنیک های تصمیم گیری گروهی استفاده کنند. همچنین سناریوی اول به 

 عنوان سناریوی قوی و در کاهش هزینه به کارفرما ارائه می گردد. 

 

 نتایج تحقیق

گیری همزمان مهندسی ارزش و تئوری محدودیت ها می تواند سازوکار قدرتمندی را تشکیل دهد که عالوه بر تعیین هزینه به کار 

چهار سناریو همچنین  های وارد بر سیستم و کاهش آن، تمهیداتی را جهت افزایش احتمال موفقیت پیشنهادات در اجرا می اندیشد.

که وزن این شاخص ها متغیر است شاخص نیز تعیین شد. از آنجا  4شد. در کنار این سناریوها،  به عنوان سناریوهای پیشنهادی ارائه

و بسته به زمان و شرایط تعمیرات فرق می کند هیچ یک از سناریوها به عنوان سناریویی که همواره باید مورد استفاده قرار بگیرد 

یوی سنارصمیم گیری استفاده شده و نتایج تعیین گردیده است. گروهی برای یک نمونه موردی ت AHPمطرح نمی شوند. اما روش 

S1  درصد کاهش می  75ساله هزینه ها را  4به عنوان سناریویی که بیشترین کاهش هزینه را در بر دارد، با دوره بازگشت سرمایه

های سیستم را به خوبی کاهش  دهدو این سناریو اگر با موارد مطرح شده توسط تئوری محدودیت ها همراه گردد می تواند هزینه

 دهد. 

 

 

 

که به طور مستقیم به شرکت تحمیل نمی شوند، کمی مغفول می شوند. « ناملموس» در طول تحقیق مشخص شد که هزینه های 

 این هزینه ها را هم باید در بین هزینه های شرکت حساب کرده و آن را کاهش داد. 

و بخش های دیگر سیستم مورد مطالعه قرار  ه شدی از بخش های سیستم پرداختتحقیق حاضر به اجرای مهندسی ارزش در یکدر 

مشابه،  در تحقیقاتیبرای محققینی که در آینده تمایل به انجام پژوهش ها در این زمینه می باشند ، لذا پیشنهاد می شود نگرفتند

فرایند های تفکر مطرح شده در از طرفی از آنجایی که  به انجام مراحل مهندسی ارزش برای کارکردهای دیگر پروژه خود بپردازد.

تئوری محدودیت ها از قدرت باالیی در حل مسائل غیر ساختار یافته به ویژه مسائلی که حوزه های مختلف مدیریت را شامل می 

ل نه هایی که تداخمتأسفانه در این زمینه تحقیقات کمی صورت گرفته است. پیشنهاد می شود در زمی ،شوند برخوردار می باشد

یکی از محدودیت های اصلی حوزه های مختلف دانش وجود دارد با استفاده از این تئوری استراتژی ها و راهکارها مشخص شوند. 

گاز بود که بر روی نتایج تحقیق اثرات زیادی می گذاشت. لذا به عنوان پشنهاد تحقیق این تحقیق مشخص نبودن قیمت تمام شده 

  بودن این قیمت تأکید می شود و توصیه می گردد تحقیق هایی دراین زمینه صورت گیرد. بر اهمیت مشخص 
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