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 خالصه

شبکه  جرایعملیات ا ،هکتار  8000با سطح زیر کشت  استان اردبیل از مشکین شهر شهرستان کیلومتری 30واقع در  در شبکه پایاب سد سبالن

ازه بتنی آبگیر مجهز به سیستم سدستگاه  900تعداد  همچنین احداثهکتار  2000هکتار و شبکه توزیع داخل تاکستان به میزان  1200بارانی به میزان 

 سازه 750تعداد  اجرای وه به پایان رسید 1394شروع و در سال  1387از دی ماه داخل تاکستان اندازه گیری جریان آب ) سرریز و روزنه ( در 

ه بر مانبر و هزینز واکستان تدر داخل  ی مثل جرثقیلد ماشین آالتو صعوبت تردّ اجرائیعرض است. با التفات به محدودیت  باقیماندههنوز  آبگیر

رار قورد ارزیابی م اقتصادی به لحاظ هیدرولیکی و در قالب مهندسی ارزش ین آبگیرهای اجرا شده ،گزینه های جایگز،  هاسازه این  بودن اجرای

ستگاه سازه بتنی د 750 ئیهزینه اجرامدیریت توزیع آب ،  کنترل دبی و نحوه با تجدید نظر در نوع می تواناست. براساس نتایج حاصله  گرفته

های  ینهگز از میان داد.ماه تقلیل  5یزان به منیز را  سازه ها یاجرامدت زمان ( و  مشاورطرح درصد هزینه  53میلیارد تومان ) 2.1به میزان  را باقیمانده

 ، ها قایسه با سایرگزینهمدر "آبگیرها درمحل کننده انرژی آب مستهلک سازه و ها  مخزن فلومتر درخروجی سازه" طرح پیشنهادی ارزیابی شده ،

 .می باشد آبگیر سازه های اجرای برایجایگزین مناسب ترین 
 

  .مهندسی ارزش ، شبکه پایاب سد سبالن ، محدودیت عرض اجرائیلیدي: کلمات ک

 

 

  مقدمه - 1
 

 ختصاصابه دلیل شد.می با کشور ایران جزو مناطق خشک و نیمه خشک بوده و با محدودیت منابع آب و همچنین تغییرات اقلیمی و خشکسالی ها مواجه

 ویننسیستم  املعدم توسعه ک و پایین بودن فاحش راندمان آبیاریو ست آبیاری عدم وجود فرهنگ در وبخش کشاورزی  بهبیشترین مصرف آب 

 کشور به مخاطره افتاده است.در آبیاری ، امنیت غذائی

د. شری آب می بابهره و  بع آب و افزایشاستفاده بهینه از منا ارتقاء راندمان آبیاری و ، مشکل کم آبی کاهش اثرات منفییکی از راهکارهای               

کاری  اولویت های ورت ها تجهیز شبکه های آبیاری و زهکشی به سیستم های نوین و مدرن آبیاری نیز جزو ضرو در عوض تقلیل هزینه های اجرائی و

         یل هزینه هایو تقل بوده و مستلزم بازنگری و تجدید نظر در  طرح های آبی در فازهای مختلف علی الخصوص فاز اجرا در قالب مهندسی ارزش

 د.می باش بهره برداری و نگهداری
 
 

  پیدایش مهندسی ارزش - 2
 

 با کمبود شدید منابع صنایع مواجهه پس از و به واسطه پیامدهای جنگ جهانی دوم میالدی و  1940روش مهندسی ارزش در سالهای پایانی دهه ی 

  ست.اه صنعت بود در توسعه و کاربرد مهندسی ارزش گردید. پس از پایان جنگ جهانی دوم ، شرکت جنرال الکتریک پیشتاز مطرح

ات تدوین مستند  به دنبال آن وت ی قرار گرفقابلیت های مهندسی ارزش مورد توجه جدّهجری شمسی  1370در کشور ایران نیز از اواخر دهه               

  .گرفته استقرار در برنامه کاری مرتبط و مورد نیاز مطالعات مهندسی ارزش
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 که پایاب سد سبالنموقعیت شب - 3
 

 42درجه و  47غرافیایی )در موقعیت ج  کیلومتری شمال غرب شهرستان مشکین شهر 30هکتار در   8000یاب سد سبالن با سطح خالص شبکه آبیاری پا

 قع شده است. ی وادقیقه ( عرض شمال 5/42درجه و  38دقیقه( تا  )  5/29درجه و  38دقیقه( طول شرقی و ) 5/58درجه و  47دقیقه( تا ) 
 

 

 دبی ورودی به واحدهای آبیاری تاکستان  درکنترلالزام  - 4
 

الراسها  واقع در خط زروارهایراصلی و فرعی به  های پمپاژ کانال ، توسط ایستگاه آب پس از خروج از سد و ورود به ، شبکهطراحی  نوع به تأسّی از

بصورت  ها انتاکستبیاری آاحدهای می یابند . وانتقال های آبگیر اجرا شده در داخل تاکستان  پمپاژ و از طریق اختالف ارتفاع هیدرواستاتیکی به سازه

در دبی ه کنترل تعریف یک ساز-1 : به دو روش قابل کنترل است  دبی تحویلی به کشاورزان .آبیاری می شوند لیتر در ثانیه 25عموما  دبیو با ثقلی 

 در آبگیرهادبی تعریف سازه کنترل  -2   آب ( ) مخزن خروجی رزروار

 تمرود هوا به داخل سیسوا و یا رزرواره آب از دبی ورودی و خروجی رزروارها جهت جلوگیری از سرریز بینتعادل  ضرورت برقراری              

ها شار در آبگیرف.  شود کنترل احداث سازه هائی با، ایجاب می کند که دبی ورودی وخروجی رزروارها  ها در داخل تاکستان هخطوط لوله اجرا شد

اشد معذالک بآتمسفر می  از یک متاثر ازوضعیت توپوگرافی واحدهای آبیاری داخل باغات ) اختالف ارتفاع هیدرواستاتیکی ( ، متغیر و اغلب پایین تر

 اخلدبیه شده در های تع کامل شیرفلکهشدن باز و گیرها () محل آب یا پایین دست ) خروجی رزروارها ( کنترل دبی در باالدست تعبیه سیستم عدم

ی آبگیر با دیدگاه کنترل دبی در سازه بتن 900. تابحال  شدخواهد و اخالل در مدیریت توزیع آب  خروجی از آبگیرهادبی  تغییر در منجر به آبگیرها ،

 .جرا دارد ازینه و مدت زمان ت . نوع دیدگاه کنترل دبی تاثیر بسزایی در هدستگاه آبگیر نیز اجرا نشده اس 750محل آبگیرها ، اجرا شده و حدود 

 

  برای اجراسازه های آبگیر اجرا شده و پیشنهادی   تشریح – 5
 

 

 مشاوره اولی طرح 5- 1
 

خل صب اشل در داو با نزنه رو سیستماز  با استفاده  و در داخل تاکستان کنترل دبی در پایین دستمی باشد. اجرا بصورت درجا وبتنی ،  سازهجنس 

دستگاه  4فقط  اب سد سبالنر شبکه پاید. میسر می باشداجرا  امکان ، مسیرهای قابل تردّد فقط در .انجام می پذیرد و با تنظیم تعداد دور شیرفلکه آبگیرها

(  متر )نگ شدگیتقطر  D( ،  مترمربع)  سطح تنگ شدگی  A،  لیتر در ثانیه Q=cd*A*(2*9.81*y1)^0.5  ،cd=0.6  ، Qاجرا گردیده است. 

، y1انرژی آن مستهلک می گردد. برخورد کرده و آب با فشار به داخل باکس  .( سانتیمتر)  در پشت روزنه ارتفاع آب 

 

 مشاور   زیسرر طرح  2-5
 

با نصب  و یز لبه پهنسرر ستمسیداخل تاکستان با استفاده  از  کنترل دبی در پایین دست و درد .می باش اجرا بصورت پیش ساخته وبتنی  ، سازه جنس

 در این سازه پس از  است. شدهجرا دستگاه ا 700در شبکه پایاب سد سبالن حدودا  انجام می پذیرد. و با تنظیم تعداد دور شیرفلکه اشل در داخل آبگیرها

 ی آن مستهلک می گردد.انرژبرخورد کرده و باز شدن شیرفلکه ، آب با فشار به داخل باکس 

 2شکل  1شکل 
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Q=2/3*Cd*(2*9.81)^0.5*L*(Hd/100)^1.5*1000 ،Q (lit/s)  ، دبیL (m)  ، طول تاجHd (cm)  ارتفاع آب روی تاج .Le = 

4*Hd  ، فاصله اشل تا تاجcd = 0.12*(Hd*10^-2/Bw)+0.492  ،Bw(m)  ،Hd(cm) 

 
 

 سازه مجهز به کنتور آب طرح 3-5
 

 نتور وه  از نصب کا استفادبمی باشد .کنترل دبی در پایین دست و در داخل تاکستان  اجرا بصورت پیش ساخته و و هم پلی مری بتنی هم ، سازه جنس

 .  اردد ییدر تمامی مسیرها قابلیت اجرا پلی مرید وجنس در مسیرهای قابل تردّ  فقطبتنی  جنس انجام می پذیرد. بصورت حجمی

 
 مريسازه روزنه اي پلی  طرح 5 -4

 

ستان ن دست و در داخل تاککنترل دبی در پایی می باشد. در کارخانه سفارش ساختاجرا بصورت  و کیلوگرم 130به وزن  منهول پلی مری ، سازهجنس 

لکه ، آب با ن شیرفاز شدازه پس از بسدر این  انجام می پذیرد.و تنظیم تعداد دور شیر فلکه و با نصب اشل در داخل آبگیرها  روزنه سیستمبا استفاده  از 

سطح   A،  یهلیتر در ثان Q=cd*A*(2*9.81*y1)^0.5   ،cd=0.6  ، Q انرژی آن مستهلک می گردد.برخورد کرده و فشار به داخل باکس 

ه نصب شده است. ( . یک دستگاه در شبک سانتیمتر)  در پشت روزنه ارتفاع آبy1 ( ،  متر ) قطر تنگ شدگی D( ،  مترمربع)  تنگ شدگی

X=V0*(2*Y/9.81)^0.5  ،X ، فاصله پرتاب آبY  ، ارتفاع پرتاب آبV0 .دستگاه از  فقط یک سرعت خروجی آب ، ابعاد متریک می باشد

 این سازه اجرا شده است.

 
 

 

  L.T.Fفلوم  سازه منهول پلی مري و طرح 5 - 5
 

اده  از تان با استفخل تاکسکنترل دبی در پایین دست و در دا می باشد. ری در کارخانهاجرا بصورت پیش ساخته پلی مو منهول پلی مری ، سازه جنس

اخل باکس ا فشار به دبرفلکه ، آب در این سازه پس از باز شدن شی انجام می پذیرد. و با تنظیم تعداد دور شیرفلکه با نصب اشل ، فلوم گلوبلند سیستم

 . متر( ) h1 ثانیه( ،لیتر در Q=857,2*h1^1,885  ،) Qفرمول اندازه گیری جریان  انرژی آن مستهلک می گردد.برخورد کرده و 

           در طراحی سازه های کارائی خوبی   winflumeبدست آمده است. نرم افزار   winflumeاین فرمول پس از طراحی با نرم افزار              

 دارد. یترکیب وزه گیری جریان آب در انواع کانالهای روباز با اشکال هندسی مختلف مثل ذوزنقه ای ، مثلثی ، دایروی ، سهموی اندا

 4شکل  3شکل 

 6شکل  5شکل 
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 سازه بتنی روزنه طرح 6-5
 

ر دبا نصب اشل  و روزنه ستمسیکنترل دبی در پایین دست و در داخل تاکستان با استفاده  از  می باشد.اجرا بصورت پیش ساخته  بتنی و ، سازهجنس 

انرژی آن  ورخورد کرده باخل باکس ددر این سازه پس از باز شدن شیرفلکه ، آب با فشار به  انجام می پذیرد.و تنظیم تعداد دور شیرفلکه داخل آبگیرها 

 متر ) نگ شدگیتقطر  D( ،  مترمربع)  سطح تنگ شدگی  A،  لیتر در ثانیه Q=cd*A*(2*9.81*y1)^0.5   ،cd=0.6  ، Q مستهلک می گردد.

 ، ) y1( .  سانتیمتر)  در پشت روزنه ارتفاع آبX=V0*(2*Y/9.81)^0.5  ،X ، فاصله پرتاب آبY  ، ارتفاع پرتاب آبV0  سرعت خروجی

 دستگاه در شبکه نصب شده است. 200 ستگاه از این سازه اجرا شده است.فقط یک د آب ، ابعاد متریک می باشد.

 
 

 

 در خروجی رزروارها  احداث فلومترسازه فشار شکن در محل آبگیرها و  پیشنهادي طرح 5 – 7

 
ک استهال ادی ،رح پیشنهدر ط ، و سایر گزینه ها که کنترل دبی و استهالک فشار آب در محل آبگیرها صورت می گیردو سرریز برخالف طرح اولیه 

 ی پذیرد. ها ، صورت م مخزن جیفلومتر در خرو تعبیه واندازه گیری دبی نیز با استفاده ازفشار آب در محل آبگیرها از طریق سیستم ساده فشار شکن 
 
 

 سیستم فشار شکن در محل آبگیرها 1-7-5

 

 

 

 8شکل  7شکل 

 10شکل  9شکل 

 12شکل  11ل شک
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میلی متر  160ی اتیلن با قطر پلی اتیلن جوشی ، یک عدد سه راهی پلی اتیلن و یک عدد فلنج پل زانویعدد  4متشکل از   انشعابی استسازه فشارشکن 

  صل شیرفلکه مت چدنی به و از طریق یک زانوی ایفای نقش می نماید در آبگیرهابه عنوان  مستهلک کننده فشار آب  پس از جوشکاری لب به لب که

تهلک شده رژی آنها مسم ، انهمی گردد. آب از طریق این انشعاب به دو قسمت مساوی تقسیم شده و در خروجی دو زانوی پلی اتیلنی پس از برخورد به 

  در داخل نهر می گردد.د باکس اجرا شده با مصالح سنگ الشه و مالت ماسه و سیمان و وار
 

 

 ها ) رزروارها (  مخزنی خروج دري دبی آب ریگ اندازهسیستم  2-7-5
 

 ( ها  ) رزروارها مخزنی خروج در پهن لبه زیسررستفاده از ي دبی با اریگ ندازها ستمیس به مجهزی بتن سازهاحداث  1-2-7-5

 

 

Q=2/3*Cd*(2*9.81)^0.5*L*(Hd/100)^1.5*1000 ،Q (lit/s)  ، دبیL (m)  ، طول تاجHd (cm)  ارتفاع آب روی تاج.              

Le = 4*Hd  ، فاصله اشل تا تاجcd = 0.12*(Hd*10^-2/Bw)+0.492 ، Bw(m)  ،Hd(cm)  
 

 

 ها    مخزنی درخروجنصب فلومتر  2-2-7-5
 

 …شیمی و نفت و پترو ه صنایع. در بیشتر صنایع از جمل اندازه گیری می کنددبی سنج وسیله ایست که حجم مواد عبوری را نسبت به زمان  متر یافلو

را دارند  شبکه سبالن نصب در در زیر به فلومترهائی که کارائی الزم جهتدانستن مقدار دقیق فلوی عبوری سیالی مانند گاز و یا نفت حیاتی است . 

  ردد.در شبکه سبالن توصیه می گبر سرریز لبه پهن ارجحیت داشته و استفاده از انواع فلومتر  فلومترها اشاره خواهد شد.

 : Ultrasonic Flowmeterفلومترهای آلتراسونیک  

 

امروزه روشهای آلتراسونیک جزء الینفک بیشتر تجهیزات اندازه گیری ابزار دقیق مخصوصا نمونه های غیر تماسی گردیده است.در فلومترهای 

منبع تولید شده و از طرف  کفرکانسی از ی، رند با توجه به خواص دوپلر آلتراسونیک که در حوزه وسیعی از سیاالت اعم از گازها و مایعات کاربرد دا

 14شکل  13شکل 

 16شکل  15شکل 



 

 

 اردبیل محقق اردبیلي،دانشگاه ، ي و مهندسينفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران شانزدهمین

 1396  شهریور  16و  15

 

 6

ی دیگر یک گیرنده این فرکانس را لحظه به لحظه چک میکند. در صورتی که فلوی سیال دچار تغییر میشود این فرکانس رفت و برگشت تغییر محسوس

امکان اندازه گیری فلو به روش آلتراسونیک را خواهد داد. در عمل تکنیک  خواهد داشت. اندازه گیری و کالیبره این تغییرات بر حسب فلو به شما

 میباشد. اندازه گیری فلو به روش آلتراسونیک پیچیدگی های خود را خواهد داشت ولی اساس اندازه گیری اکثر فلومترهای اولتراسونیک مکانیزم دوپلر
 

 : , Electromagnetic Flowmeter MagAb 3000  300کنتور و فلومتر الکترومغناطیسی مگاب 

 

 

  : IMC 3800 مغناطیسی ر بغل خور اینزرشن الکتروکنتور و فلومت

 ر می باشد.میسّ انتقال اطالعات دبیو Total دبی مجموع و مشاهده دبی لحظه ای عبوری از لولهامکان 

نصب آن ها معموالً خروجی چاه ها که  مناسبترین محل .میلیمتر مناسب می باشد 3000تا  200کنتور و فلومتر اینزرشن برای لوله های اقطار               

 دبی نسبتاً ثابتی دارند می باشد.

بیل از ق ید مسیر مستقیم و فاقد اتصاالتیفواصل قبل و بعد از محل نصب سنسور روی لوله که با -الف  :شروط الزم برای نصب این نوع فلومتر               

       در محل نصب سنسور ،  ن است کهدلیل رعایت این فاصله ایبرابر قطر لوله باشد.  5و  10 سه راهی ، زانو ، شیر ، تبدیل و غیره باشد حداقل بترتیب

بین  دقت این سازه ینبیشتر  -بحصول گردد. اندازه گیری   بدون اغتشاش باشد تا بهترین دقت وآب در حالت آرامش  یجریان عبورمی بایست 

 . انیتورینگتابلوی م و سنسور الکترومغناطیسیومتر عبارتند از فل  قسمت های متشکله .باشد می  متر در ثانیه 1.5 الی 0.5سرعت 
 

 (شیر کنترل دبی ) محدود کننده دبی 3-2-7-5

 

، آب  ، آب دریا ، آب گرم امخ آب :نوع سیال  .، انتقال آب ، موتورخانه ، تصفیه خانه آب ، شبکه توزیع کشاورزی،  ، سد  شبکه آتشنشانی: کاربرد 

 کنترل و محدود می گردد.با این سازه  ، موردنیاز جهت تحویل دبی .آشامیدنی

صورت هم بامکان تحویل آب (  5نه گزی)در طرح پیشنهادی  .می باشدن فاحشاختالف هزینه اجرائی فلومترها ، شیرکنتور دبی و سازه سرریز               

  .ی وجود داردحجمی و هم غیر حجم

 

 

 

 

 

 
 

 18شکل  17شکل 
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  ارزیابی اقتصادی گزینه ها  - 6
 

 (1395( مقایسه برآورد ریالی هزینه اجراي یك دستگاه سازه آبگیر به تفکیك گزینه ) براساس فهرست بهاي  1جدول ) 

هزینه کل یک 

دستگاه آبگیر 

 )ریال (

هزینه نصب 

متعلقات هر 

 سازه )ریال(

هزینه خرید و حمل 

زه متعلقات هر سا

 )ریال(

هزینه اجرا هر 

دستگاه سازه  

 )ریال(

 شرح

 "سازه  بتنی مجهز به سیستم اندازه گیری روزنه "طرح اولیه مشاور 51704244 25552800 5844794 83101838

 "سازه  بتنی مجهز به سیستم اندازه گیری سرریز لبه پهن "طرح سرریز 27869586 20246200 4554869 52670655

 "ضچهسازه بتنی مجهز به سیستم اندازه گیری با نصب کنتور در داخل حو " 1گزینه  13928980 19542900 3129761 36601641

 "سازه منهول پلی مری مجهز به سیستم اندازه گیری روزنه" 2گزینه  4578604 33898176 11054869 49531648

 "L.T.Fسازه   منهول پلی مری با سیستم اندازه گیری "3گزینه  5673723 22112967 7255112 35041802

 "سازه  بتنی مجهز به سیستم اندازه گیری روزنه"4گزینه  16745000 20163000 4992136 41900136

24593810 5956587 18265000 372223 
ر فلومتر د سازه استهالک انرژی آب در محل آبگیرها و سازه "( پیشنهادی) طرح  5گزینه 

 "جی مخزن ها خرو

 .است شده جمع ریآبگ اهدستگ کي یاجرائ نهیهز باو  شده میتقس 750 بردر خروجي مخزن ها  ریگ اندازه سازه دستگاه 10 ياجرائ نهیهز ، 5 نهیدرگز* 
 

 

  ک گزینهسازه به تفکی 750هزینه احداث   - 7 

 

 ،با احتساب ضرائب باالسري ومنطقه اي(1395ه سازه آبگیر)براساس فهرست بهاي دستگا 750( مقایسه برآورد ریالی هزینه اجراي 2جدول ) 

هزینه کل احداث 

 سازه )ریال( 750

هزینه نصب کل 

 متعلقات )ریال(

هزینه خرید و 

حمل کل 

 متعلقات )ریال(

هزینه اجرای کل 

 سازه ها  )ریال(
 شرح

 "سازه  بتنی مجهز به سیستم اندازه گیری روزنه "طرح اولیه مشاور 38778183321 19164600000 4383595125 62326378446

 "سازه  بتنی مجهز به سیستم اندازه گیری سرریز لبه پهن "طرح سرریز 20902189614 15184650000 3416151375 39502990989

 "ضچهسازه بتنی مجهز به سیستم اندازه گیری با نصب کنتور در داخل حو " 1گزینه  10446734995 14657175000 2347320544 27451230539

 "سازه منهول پلی مری مجهز به سیستم اندازه گیری روزنه" 2گزینه  3433952969 25423632000 8291151375 37148736344

 "L.T.Fسازه   منهول پلی مری با سیستم اندازه گیری "3گزینه  4255292238 16584725430 5441333625 26281351293

 "سازه  بتنی مجهز به سیستم اندازه گیری روزنه"4گزینه  12558750258 15122250000 3744101907 31425102165

18464333510 4470155820 13715010400 
ر فلومتر د سازه استهالک انرژی آب در محل آبگیرها و سازه "( پیشنهادی) طرح  5گزینه  279167290

 "جی مخزن ها خرو

 

 

 "در خروجی مخزن هاسازه استهالک انرژی آب در محل آبگیرها و سازه فلومتر " 5سازه طبق گزینه  750هزینه احداث - 8

 

بسته  وآنالیز باز  حمل و نصب متعلقات و شیرآالت و اجرای سازه بتنی طبق ،دستگاه از این سازه به شمول هزینه خرید  750هزینه احداث 

        ریال می باشد.18464333510

 ز همه گزینه هاپایین تر می باشد.محسوس ا رهزینه اجرائی به طو-1
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رها به عنوان سازه اندازه گیر و در محل آبگیدستگاه  750به تعداد دلیل اصلی پایین بودن فاحش هزینه اجرائی در این گزینه ، حذف سازه بتنی  -2 

کنترل دبی  ازهس 10یه تعب و همچنینین کردن سازه مستهلک کننده طبق طرح پیشنهادی در محل آبگیرها مستهلک کننده انرژی آب و در عوض جایگز

 می باشد.  سازه در محل آبگیرها 750به جای  در خروجی مخازن

  نیاز  طبق طرح مشاورتان ها ها در داخل تاکسسازه بتنی و حمل و نصب آن 750ماه جهت پیش ساخته کردن تعداد  5از حیث زمان اجرائی ، حداقل -3

  با جایگزینی طرح پیشنهادی ، این مدت زمان حذف می گردد.می باشد که 

               

 (  درصد تقلیل هزینه اجرایی گزینه ها در مقایسه با طرح اولیه و طرح سرریز مشاور  3جدول) 

درصد تقلیل هزینه گزینه 

پیشنهادی نسبت به طرح 

 یز اجرا شده در شبکهسرر

درصد تقلیل هزینه 

گزینه پیشنهادی نسبت 

 به طرح اولیه

 شرح

 "سازه  بتنی مجهز به سیستم اندازه گیری سرریز لبه پهن "طرح سرریز 37% 0%

 "سازه بتنی مجهز به سیستم اندازه گیری با نصب کنتور در داخل حوضچه " 1گزینه  56% 31%

 "سازه منهول پلی مری مجهز به سیستم اندازه گیری روزنه" 2گزینه  40% 6%

 "L.T.Fسازه   منهول پلی مری با سیستم اندازه گیری "3گزینه  58% 33%

 "سازه  بتنی مجهز به سیستم اندازه گیری روزنه"4گزینه  50% 20%

 "ا جی مخزن هروخسازه استهالک انرژی آب در محل آبگیرها و سازه فلومتر در  "( پیشنهادی) طرح  5گزینه  70% 53%

 کمتر می باشد.  %53و  %70رتیب تدر مقایسه با طرح اولیه و طرح سرریز مشاور ، به  پیشنهادینشان می دهد ، هزینه اجرائی طرح  3همانگونه که جدول 
 

دستگاه  750. ) جهت اجراي تعداد  ولیه و طرح سرریز مشاورا طرح ا( میزان تقلیل هزینه اجراي گزینه هاي پیشنهادي در مقایسه ب 4جدول ) 

 سازه آبگیر (

صرفه جوئی اقتصادی گزینه 

پیشنهادی نسبت به طرح سرریز 

دستگاه آبگیر  750اجرا شده برای 

 باقیمانده )میلیون ریال (

صرفه جوئی اقتصادی گزینه 

پیشنهادی نسبت به طرح اولیه 

دستگاه آبگیر  750برای 

 )میلیون ریال ( باقیمانده

 شرح

 "سازه  بتنی مجهز به سیستم اندازه گیری سرریز لبه پهن "طرح سرریز 22823 0

 "ضچهسازه بتنی مجهز به سیستم اندازه گیری با نصب کنتور در داخل حو " 1گزینه  34875 12052

 "سازه منهول پلی مری مجهز به سیستم اندازه گیری روزنه" 2گزینه  25178 2354

 "L.T.Fسازه   منهول پلی مری با سیستم اندازه گیری "3گزینه  36045 13222

 "سازه  بتنی مجهز به سیستم اندازه گیری روزنه"4گزینه  30901 8078

21039 43862 
 فلومتر در سازه استهالک انرژی آب در محل آبگیرها و سازه "( پیشنهادی) طرح  5گزینه 

 "جی مخزن ها خرو

یلیون ریال و  م  43862رتیب و طرح سرریز مشاور ، به تدر مقایسه با طرح اولیه  پیشنهادینشان می دهد ، هزینه اجرائی طرح  4همانطور که جدول 

 میلیون ریال کمتر می باشد.  21039
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برای اجرای  سرریز مشاور کردن طرح پیشنهادی به جای طرح جایگزینارزش زمانی صرفه جوئی اقتصادی حاصل از  ، سال عمر مفید شبکه 50در پایان 

 ارد تومان می باشد.میلی7086 درصد ، 18و با تورح میلیارد تومان   549 ، درصد 12با تورم   ، سازه آبگیر 750

*1.m^(n-1)  صادی در سال ارزش زمانی صرفه جوئی اقت =تفاوت قیمتn  ( امm ه و میزان تورم ساالنn ) تعداد سال آتی 
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 5قلیل مدت زمان اجرائی به تأسّی از انتخاب گزینه ت - 10
 

 9ه تعداد یرآالت و متعلقات بشعملیات تعبیه شده و  حمل و نصب  و به محل آبگیر تولید بصورت پیش ساخته دستگاه ساز در روز 3روزانه  طبق آمار ،

 ماه 8 حدود( صورت پذیرد ،  سازه باقیمانده طبق طرح مشاور ) سرریز لبه پهن 750انجام گرفته است. در صورتی که عملیات اجرائی  در روز دستگاه

بازه  ودشد که با همپوشانی این  برای تعبیه شیرآالت و متعلقات زمان الزم خواهدکاری  ماه 3حمل و نصب سازه بتنی پیش ساخته و  تولید وبرای کاری 

ن از و به جای آ فحذازه بتنی س ، یطرح پیشنهاد. از آنجائی که در انجام کلیه مراحل احداث آبگیرها زمان الزم خواهد بودجهت  ماه کاری 8زمانی ، 

 کاسته خواهد شد. اولیه پروژه  ماه از مدت زمان 5 حداقلاستفاده می گردد لذا  و سازه کنترل دبی در خروجی رزروارهاسازه مستهلک کننده انرژی آب 
 

 

 ( : 5) گزینه  پیشنهادیمزایای طرح  - 11
 

 (. طرح سرریز مشاورهزینه %  53) معادل  تومانارد میلی 2.1سازه آبگیر به میزان  750تقلیل فاحش هزینه اجرائی  -1

 نقطه . 10به ه نقط  750از  دبی محل کنترل ماه کاری و کاهش تعداد 5آبگیر به میزان حداقل سازه  750قلیل مدت زمان اجرائی ت -2

 اشغال قطعات آنها توسط سازه های بتنی.کشاورزان از بابت حذف اعتراضات رفع محدودیت تردّد و  -4
 

 

 نتیجه گیری  - 12
 

تحمیل  کاریاه م 6قریب ( و  95 میلیارد تومان ) براساس فهرست بهای 2.5مشاور ، به میزان تقریبی  طبق طرحدستگاه سازه آبگیر  900 اجرای در -1

 پروژه شده است.

 ماه 5( و   95اساس فهرست بهای ) برمیلیارد تومان  2.1طرح مشاور ،  به میزان طبق دستگاه  750در صورت اجرای سازه های باقیمانده به تعداد  -2

 خواهد شد.  تحمیل پروژه  نیز کاری
 
 

 پیشنهادات – 13
 

  .را گردد اج، "شار شکن در محل آبگیرها و کنترل دبی در خروجی رزروارها طرح سازه ف " طرح پییشنهادیق طب،(دستگاه 750)سازه های باقیمانده -1

 رح پیشنهادی به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی و تقلیل زمان اجرا ، به شبکه های مشابه تعمیم داده شود.ط -2

 گردد. رتر ، اقدامنعطاف پذیه اجرای طرح  های ساده تر ، کاراتر و ااحتراز  و نسبت ب در داخل شبکه های سنتی ، از اجرای سازه های بتنی -3

 ردد.یاری ثقلی علی الخصوص در خاک های با بافت سبک همانند تاکستان ، خودداری و از سیستم قطره ای استفاده گاز اجرای آب -4

 مدنظر قرار گیرد.بهره برداری و نگهداری شبکه ها ، سهولت  طراحی در-5
 

 

 قدردانی : - 14
 

سی ارزش حین فاز اجرا اهمیت مهند گری برضمن اعتذار از عدم درج نام کارفرما ، مشاور و پیمانکار به دلیل تلقی اینجانب از ارائه این مقاله به عنوان تلن

، دکتر  رگاه آزاد اهی دانشم هیات علمدکتر ثاقبیان عضو محتر بکه های آبیاری و زهکشی ، از آقایاندست اندر کار در بخش ش تالش گرانو اعتزاز 

 ر می گردد.تقدیر و تشکّکانونی و دکتر معصومی از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه محقّق اردبیلی 
 

 

 مراجع : - 15
 

 و سایت های اینترنتی . گزارشات مبانی طراحی قسمت اول شبکه پایاب سد سبالن1

 می و حسینی.کتاب هیدرولیک در کانالهای روباز . ابریش2 


