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 خالصه

-های ساختمانی نقشی مهم و حياتی را ایفا میعلم مهندسی ارزش در مدیریت پروژه
های مرتبط با اما به علت عدم بکارگيری این تکنيک هزینه هدررفت سرمایهکند، 

های پروژه بسيار زیاد است. عدم توجه به استراتژی استقرار تسهيالت سایت

های بلند مدت باعث صرف ها به خصوص پروژهساختمانی در طول دوره ساخت پروژه

توان به درصد و تسهيالت میشود که با مدیریت صحيح بر منابع های گزافی میهزینه

جویی این منابع دست یافت. به عنوان مطالعه موردی بر روی قابل توجهی از صرفه

شود با ارائه مدل بهبود چيدمان کرافت در سد بتنی دوقوسی بختياری مشاهده می

های بلند مدت آن به وجود ای در هزینهتجهيز کارگاه این سد کاهش قابل مالحظه

 آمده است. 

 
 کرافت وسد بختیاریمدل چیدمان، بهبود مهندسی ارزش، کلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

های سنتی بارویکردی با توجه به پيشرفت صنعت ساختمان و گذر از ساخت و ساز

صنعتی به مدیریتی در خور و شایسته این صنعت نيازمندیم لذا با پيوند تجربه و 

 های ساختمانی بود.تر پروژهتر و بهينهحتوان شاهد اجرای هرچه صحيمهندسی می علم

در این مقاله سعی بر این است که با تلفيق علم مهندسی صنایع ومهندسی عمران به 

مدیریت کارگاه پروژه احداث سد بتنی دوقوسی بختياری بپردازیم. بدیهی است با 

وامل های ساختمانی و به عبارتی شناخت عمدیریت صحيح بر منابع مورد نياز کارگاه

های ها به ميزان قابل توجهی از هزینهتاثير گذار بر زمان و هزینه مرتبط با آن

 باشد.ساخت و اجرا کاسته خواهد شد، که هدف اصلی علم مهندسی ارزش می

گيرند بر هستند مورد توجه قرار نمیهای ساختمانی که هزینهاز طرفی تجهيز کارگاه

های گزافی به توجهی هزینهشوند و این بییریزی، جانمایی و مدیریت نمو برنامه

های کند. در ادامه مشاهده خواهيم کرد که تسهيالت کارگاهپروژه تحميل می

دیگر با صرف نظر ساختمانی تحت عنوان تجهيز کارگاه متناسب با ارتباطشان با یک

اند های بلند مدت کارگاه خواوليه ساخت و بنای آن چه تاثيری بر هزینه از هزینه

تر فاصله تسهيالت از هم و ميزان جابجایی منابع متناسب با داشت به طور واضح

شان هزینه بر است و هرچه این فواصل با ارضای شرایط مرزی و محدودیت ها وابستگی

 تر خواهد بود.تر باشد، بهينههزینهکم

های ینههدف از نگارش این مقاله ارائه روشی است جهت بهينه سازی و مدیریت بر هز

های ساختمانی که با استفاده از روش بهبود چيدمان کرافت به نحوه تجهيز کارگاه

-ها در پروژه سد بتنی دوقوسی بختياری پرداختهقرارگيری تسهيالت و فاصله بين آن
 ایم.

                                                 
اک و پی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران خ  1

  

ی عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیعضو هیئت علمی گروه خاک و پی دانشکده  2
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 معرفی پروژه .۱

 

ی پروژه سد و نيروگاه بختياری در مرز استان لرستان و خوزستان بر روی رودخانه

آهن سراسری تياری ساخته خواهد شد. راه دسترسی به ساختگاه سد از طریق راهبخ

منشعب از  –آباد خرمشهر و همچنين راه دسترسی در حال احداث از خرم-تهران

 باشد. اهداف کارفرمای طرح در ساخت این پروژه عبارتند از:می -اتوبان خرم زال

 اهداف اصلی پروژه طرح:

 توان توليد برق کشور مگاوات به 1033افزایش  -

 تنظيم در حوزه رودخانه دز.افزایش ظرفيت ذخيره آب و حجم آب قابل  -

 اهداف فرعی طرح:

ی سد دز و افزایش ی بختياری به دریاچهجلوگيری از ورود رسوبات رودخانه -

 عمر مفيد آن.

ها و ایجاد شرایط توسعه برای افزایش پتانسيل منابع آبی و کنترل سيالب -

 منطقه.

 خصات پروژه:مش
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 يدمان استاتيکیچ .0

 

مساله چيدمان استاتيکی معطوف به جانمایی و تنظيم صحيح تسهيالت در محيط تجهيز 

توجه باشد. با ست. هدف کلی بيشينه کردن مقدار کل نزدیکی تسهيالت میا اهکارگاه

سه مدل برای حل چيدمان استاتيکی وجود  ارتباط بين تسهيالت به فرآیند توليد و

 دارد:

 يدمانمدل بهبود چ -

 مدل چيدمان کامل -

 مدل چيدمان جزئی -

اوليه ساختگاه سد و تجهيز کارگاه، جهت اعمال های با توجه به ارائه طرح

متدولوژی ارزش به وسيله جمع آوری اطالعات جامع و گسترده پروژه مذکور و 

های پنهان تحميلی پروژه را ها، با استفاده از مدل بهبود چيدمان هزینهوابسته

دهيم. جهت نيل به این هدف راهکارهای تجربی و ریاضی کان کاهش میتا حد ام

های ریاضی در نظر گرفتن یک تابع متعددی ظهور نموده است. وجه اشتراک تمامی روش

باشد. پارامترهای تعریف شده میهای هدف که حداقل کردن آن به معنی کاهش هزینه

تر و شامل پارامترهای وابسته آن جامعتر است که تابع هدف روشی موفقبدیهی است 

 شود:تر باشد. تابع هدف هزینه کل به طور کلی به شکل زیر تعریف میبا ارزش
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جریان هزینه انتقال بين دو تسهيل برای واحد  fijتعداد تسهيالت و  nکه در آن 

 [2]باشد.فاصله بين دو تسهيل می dijمسافت و 

 

 

 

 [3]سازیهای بهینهع هدف فرموله شده به وسیله محققان با استفاده از روشتواب -2جدول
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 تابع هدف کمینه شده تحقیق

Zouein & Tommelien(1999) ارزش مجاورت + ارزش جابجایی 

  Tam(2001) , Cheung(2002) 
هزینه کل جابجایی منابع بين 

 تسهيالت

Li&Love(1998) 
تکرار سفرهای ایجاد شده 

 نل کارگاهتوسط پرس

Hegazy & Elbeltaghi(1999) 
ارزش مجاورت در یک مقياس 

 تعریفی

Yeh(1995) Arcinfo 
هزینه ایجاد تسهيالت + هزینه 

 متقابل بين تسهيالت
 

 

 

 

 

 مدل کرافت .8

 

کرافت
1
توسط بوفا و آرمور 

2
، و اولين الگوریتمی است که گردید تهيه 1۳90در سال  

مک کامپيوتر توسعه یافت و اطالعات کاملی در مورد به منظور طراحی کارخانه به ک

نحوه کارکرد آن وجود دارد. به عالوه، توانایی محاسباتی کرافت به عنوان روش 

ریزی کوادراتيک تخصيص، و قابليت در نظر گرفتن ابتکاری برای حل مسائل برنامه

ظر گرفتن معنی در نشوند. چند نوع سيستم انتقال مواد جزء مزایای آن محسوب می

چند نوع وسيله حمل و نقل این است که هزینه حمل و نقل هر واحد بار در واحد 

 تواند متفاوت باشد.های مختلف میمسافت بين بخش

هدف الگوریتم کرافت آن است که هزینه حمل و نقل را به حداقل برساند، و چون 

ها عموميت ليتفعااین ضابطه، یعنی پرداختن به حمل و نقل به جای بررسی رابطه 

 تواند یک مزیت آن به حساب آید.بيشتری در مسائل طراحی دارد، لذا این نيز می

در این الگوریتم هزینه حمل و نقل به صورت تابع خطی از مسافت حمل و نقل تعریف 

شود، و مسافت بين دو نقطه به به استفاده می –گردد. در کرافت از جدول از می

 گردد.ای محاسبه میصورت پله

کرافت یک الگوریتم بهبود دهنده است، یعنی باید طرح اوليه به آن داده شود، و 

نماید. مثال چنانچه خواسته ها را بررسی میسپس برنامه اثرات ناشی از تغيير بخش

پردازد آنگاه برنامه به این جستجو می شود که محل دو دپارتمان را تغيير دهد،

ها بيش از تغيير دادن محل هر دو ير دادن محل آنتا دو بخش را پيدا کند که تغي

بخش دیگری در طرح فعلی موجب کاهش حمل و نقل گردد. پس از پيدا کردن دو بخش 

نماید. تکرار می دهد، و سپس همين کار را مجدداها را تغيير میمطلوب، محل آن

جا کردن همادامی که این امکان یعنی کاهش دادن کل هزینه حمل و نقل از طریق جاب

-دهد، وگرنه متوقف میدو بخش وجود داشته باشد، الگوریتم به کار خود ادامه می
اندازه باشند، یا شوند که یا همجا میهایی جابهگردد. در این الگوریتم تنها بخش

 [2]سایه باشند.سایه و یا مشترکا با بخش دیگری همهم

 اطالعات ورودی:

به، جدول هزینه و طرح اوليه محوطه مورد  –از  اطالعات ورودی کرافت شامل جدول

 ها در طرح اوليه ثابت گرفته شود.نظر است، همچنين ممکن است محل بعضی بخش

طرح جدیدی است که هزینه هدف کرافت، همانطور که قبال گفته شد، به وجود آوردن 

حمل و نقل به صورت حمل و نقل آن به کمترین مقدار مقدور رسيده باشد. هزینه 

به، جدول هزینه حرکت و جدول مسافت تعریف  –حاصلضرب عنصر به عنصر سه جدول از 

گيرند که به برنامه گردد. دو جدول اول به همان صورت مورد استفاده قرار میمی

شود بنابر طرحی که اند؛ ليکن جدول سوم هر بار که الگوریتم تکرار میداده شده

 شود.ها مجددا محاسبه میای مرکز ثقل بخشپله ، به صورت فاصلهبه وجود آورده است

 

 

 

 روش کار الگوریتم:

                                                 
1
 CRAFT (Computerized Relative Allocation of Facilities Technique ) 

2
 Buffa and Armovr 
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کند، ها در طرح موجود آغاز میمختصات مرکز ثقل بخش کرافت کار خود را با تعيين

ای بين این مراکز را محاسبه کرده و آن را در جدول مسافت وارد سپس فاصله پله

به را در عنصر متناظر در جدول هزینه  –ر جدول از کند. آنگاه هر یک از عناصمی

و در عنصر متناظر در جدول مسافت ضرب کرده و این حاصلضرب را در عنصر متناظر 

-های همکند محل بخشنماید. کرافت سپس سعی میدر جدول هزینه حمل و نقل وارد می

 .جا کند تا به طرحی با هزینه کمتر برسداندازه را جابهسایه یا هم

شود، ابتدا تقریب زده میها جایی بخشجویی در هزینه حمل و نقل در اثر جابهصرفه

ها گردد وقتی محل دو بخش با یکدیگر عوض شود، مرکز ثقل آنبدین معنی که فرض می

ها با یک بخش تبدیل دقيقا با یکدیگر جابجا گردند. بدین ترتيب، فواصل همه بخش

-جا شده است. تمام جابهخشی که با این بخش جابهها با بخواهد شد به فاصله آن

-ها محاسبه میجویی حاصل از آنگيرند و صرفههای ممکن با این فرض انجام میجایی
گردد و عمال جویی را حاصل نموده مشخص میجایی که بيشترین صرفهشود. سپس آن جابه

ایی، مختصات مرکز جشود. پس از این جابهمحل دو بخش مربوطه با یکدیگر تعویض می

ها تعيين گردیده، و هزینه های جدید محاسبه شده، مسافتها در محلثقل دپارتمان

که قبال تخمين  شود، که این مقدار واقعی در مقابل مقداری استحمل و نقل مشخص می

 زده شده بود.

-محاسبه صرفه -۱جا شوند، توانند جابههایی که میتعيين بخش -1این فرآیند یعنی 
جویی را جایی که بيشترین صرفهتعيين آن جابه -0ها و آن جاییجویی حاصل از جابه

-جایی پيدا کرد که موجب صرفهگردد تا دیگر نتوان جابهنماید آنقدر میحاصل می
 [۱]جویی در هزینه حمل و نقل شود.

 

 

 

 

 به  –نمودار از  .0

 

آالت و ریزی محل ماشينر طرحبه یکی از ابزارهای متداولی است که د –نمودار از 

شود. این نمودار به خصوص در مواردی که بررسی انتقال مواد به کار گرفته می

گردد. های مختلف وجود داشته باشند، مفيد واقع میهای زیادی بين قسمتحرکت

شود، زیرا شبيه نمودار تعيين به به نام نمودار سفر خوانده می –نمودار از 

 ا است.همسافت در نقشه

 

 

 بررسی چيدمان استاتيکی تجهيز کارگاه سد بختياری .6

 

ای است که فضای محدودی برای موقعيت توپوگرافی کارگاه سد بختياری به گونه

ریزی اشتباه در جانمایی که برنامهمعنی گاه وجود دارد؛ بدینکاربرپایی تسهيالت 

هایی که جهت برپایی هزینه نماید.های زیادی را به پروژه تحميل میتسهيالت هزینه

ایم، هزینه اوليه برپایی هر تسهيل و تعميرات و تجهيزات کارگاه با آنها مواجه

های پنهان نظير هزینه ناشی از ارتباط و نگهداری آن در مدت زمان پروژه و هزینه

باشد. به عنوان مثال فاصله بين بچينگ پالنت و مصالح رابطه بين تسهيالت می

تر با وجود های مربوط با این دو تسهيل دارد. به صورت شفافهزینهمستقيم با 

آالت، سوخت و ... حمل، استهالک ماشينی زیاد بين مصالح و بچينگ پالنت هزینه فاصله

 گردد.به پروژه تحميل می

باشد. با ( قابل مشاهده می1طرح اوليه تجهيز کارگاه سد بختياری در شکل )

-ه بهبود چيدمان استاتيکی تجهيز کارگاه سد مذکور میاستفاده از مدل کرافت ب

( نشان 4( و )0) جداولبه ترتيب در به و ماتریس هزینه  –ماتریس از پردازیم. 

 داده شده است.
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 [4]جانمایی اولیه محل تجهیز کارگاه سد بختیاری -1شکل  

 

 

 انگر تعداد سفر بین هر جفت تسهیل(به(، )بی-ای از ماتریس جریان)ازنمونه -3جدول 

  
FROM(از) 

    
  

D1 D2 D3 D4 D5 

TO(به) D1   50 38 30 21 

 

D2 50   80 63 46 

 

D3 38 80   12 73 

 

D4 30 63 12   28 

 

D5 21 46 73 28   

 

 

 

 

 ای از ماتریس هزینه تسهیالت  )واحد: لایر/ساعت(نمونه -4جدول 

 

D1 D2 D3 D4 D5 

D1 0 50000 38500 1900 500 

D2 50000 0 1870 180000 9600 

D3 38500 1870 0 17500 62000 

D4 1900 180000 17500 0 8500 

D5 500 9600 62000 8500 0 

 

 

 

 

برای تعریف شرایط مرزی در برنامه طرح جانمایی کرافت تحت برنامه اکسل، به 

وگرافی، نقاط ثابت با مناطقی نظير رودخانه و یا مناطق ناهموار از نظر توپ

دهيم تا برنامه این نقاط را جهت بهينه کردن فاصله ارزش جابجایی صفر نسبت می

 ای جهت این مناطق در نظر نگيرد.هزینهجا نکرده و تسهيالت جابه

-توان تسهيالتی را بروی رودخانه یا نقاط صعبالبته با اندیشيدن تدابير خاص می

-کرد که در اینجا از این شرایط خاص صرف نظر می العبور از نظر توپوگرافی بنا
 کنيم.
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شود هزینه رفت با توجه نتایج بدست آمده از مدل بهبود چيدمان کرافت مشاهده می

و آمد و جابجایی مواد و مصالح و منابع انسانی ما بين تسهيالت در چيدمان اوليه 

باشد که با جابجایی تسهيالت متناسب با  میميليون لایر 333/633/186/1روزانه معادل 

ایم رسيدهميليون لایر در روز  333/033/770شان به هزینه جابجایی ارتباط و وابستگی

جویی عظيمی در منابع مالی که با این کاهش هزینه در طول مدت اجرای پروژه صرفه

   ایم.داشته

توانند درجه اهميت شان میتسهيالت تجهيز کارگاه متناسب با ارتباط و وابستگی

نزدیکی متفاوتی داشته باشند به عنوان مثال درجه اهميت نزدیکی مصالح به سيستم 

باشد. بچينگ و همچنين فاصله بين دو تسهيل دفتر فنی و واحد اجرا بسيار زیاد می

به و ماتریس هزینه وابسته -با توجه به تعریف درجه اهميت نزدیکی در ماتریس از

توان این ميزان اهميت را به روش جایی منابع میرفت و آمد و جابه به تعداد

شود، فقط با کرافت وارد کرد و طبق روابط فوق و نتایج بدست آمده مشاهده می

ها ایجاد شده که با احتساب جایی تسهيالت درصد قابل توجهی کاهش در هزینهجابه

-باشد به رقم قابل توجهی میسال می 13ها در مدت زمان اجرا که معادل این هزینه

رسيم. البته این کاهش هزینه صرفا در نحوه چيدمان تسهيالت تجهيز کارگاه رخ 

های های نحوه ساخت این تسهيالت و روشداده است. شایان ذکر است که با استراتژی

توان به درصد باالتری از کاهش هزینه دست یافت و کامال ساخت سد و متعلقات آن می

ست که این کاهش هزینه مورد استقبال کارفرمایان قرار خواهد گرفت و در مبرهن ا

 های ملی نيز نخواهد شد.ضمن منجر به هدر رفت سرمایه
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