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 خالصه
ٍ . گشدد هی زش حؼاعٍ  زش هـىلالسلادی ًیض  ّای گیشی زلوین یاتذ هیكٌٔسی افضایؾ  ّای زىٌَلَطیتِ ّواى هیضاى وِ  تا خیـشفر زىٌَلَطی 

 ّای لَلِ ىخٌَ ًلة تشای سٍؿی . لَلِ ساًیؿَد هیػاخر دػر تـش تیـسش  ّای ػاصُزحَالذ اغسوآی، لضٍم اػسفادُ اص زىٌَلَطی دس اغشای 

 زشاًـِ حفاسی ّای سٍؽ تا همایؼِ دس وِ تاؿذ هی صهیي ػٌح اص ٓثَسی زشافیه لٌْ ٍ سٍصهیٌی زإػیؼاذ تشای هضاحور ایػاد تذٍى صیشصهیٌی

دس ایي همالِ تا  .تاؿذ هی( زشاًـِ حفاُر تِ ًیاص ٓذم) زش اهي ّن ٍ( ووسش تشداسی خان حػن ٍ زشافیه لٌْ تِ ًیاص ٓذم تِ دلیل) زش السلادی ّن سٍتاص

ًی تِ زخویي لیور  ٍػیلِ ِتاغشا ؿذُ دس ؿْش زْشاى ٍ تش اػاع اكَل السلاد هٌْذػی  ّای خشٍطُزَغِ تِ  آًالیض حؼاػیر ٍ سٍؽ اسصؽ وٌَ

ًمٌِ  سلادی خشداخسِ ٍتِ اسصیاتی ال گزاسد هیػشتاس اضش  ّای ّضیٌِخشٍطُ، تا زَغِ تِ ّضیٌِ زػْیضاذ، ًیشٍی اًؼاًی ٍ هذذ خشٍطُ وِ تش  ؿذُ زوام

 دس اػسفادُ اص دػسگاُ لَلِ ساًی هحاػثِ ؿذُ اػر. ّا ّضیٌِتْیٌِ 
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 مقذمه  .0
 

 [.1] (1)ؿىل  اػریا خذهاذ  تشداسی تْشٍُ  گزاسی ػشهاِی، گزاسی ػشهایِِ ًِش السلادی ؿاهل هشاحل خیؾ اص زىاهل یه خشٍطُ اص ًمٌ ّای دٍسُ

ؼسٌذ. دس  ّای فٔالیر دستشگیشًذُ ّا آىی لاتل زمؼین اػر وِ تشخی اص ّای دٍسُّشیه اص ایي ػِ هشحلِ خَد تِ  اٍلیِ چٌاًچِ  ّای تشسػیكٌٔسی هْویّ 

ی ؿَد، هشحلِ  اًویٌاى لاتل ی ًسیػِتِ  گزاسی ػشهاِییؾ اص هشاحل اٍلیِ هٌالٔاذ خ اغشایی  سیضی تشًاهٍِ  اًذاصی سُاٍ حاوی اص ٓولی تَدى ًشح هٌْس

ؿٌاػایی اهىاًاذ،  ی هٌالِٔ. تاؿذ هی، هٌالٔاذ ووی ٍ ٓولی، غضئی اص هشحلِ زذٍیي خشٍطُ گیشی زلویناسصیاتی ٍ  ّای تشسػیًشح آغاص ؿَد. غْر 

گشدد. اّذاف اكلی ایي  ّای هـاتِ اػسخشاظ هی اص تشآٍسدّا تش اػاع ًسایع خشٍطُ ای هػوَِٓهثسٌی تش  زش تیؾی هاّیسی اخسلاسی اػر ٍ اغلة داسا

احسوالی اػر. دس  گزاسی ػشهاِییه  ّضیٌِ وندس یه كٌٔر خیـٌْادی ّوشاُ تا زٔیي ػشیْ ٍ  گزاسی ػشهاِیاكلی  ّای غٌِثزٌْا ؿٌاػایی  ّا تشسػی

 ّای دادُسا آغاص وشد ٍ یا تشاػاع  ػٌػی اهىاىهٌالِٔ  زَاى هیوافی هثٌی تش ایٌىِ  ّای دادُسد یه تخؾ ٍ یا هٌثْ ّشگاُ تشسػی اهىاًاذ، حاٍی هَ

 اًذاصُ تِاكل تایذ یاتذ ٍ ًسایع ح حیازی یه خشٍطُ اسزثاى هی ّای غٌثِوشد. ایي هٌالٔاذ تا  ًِش كشفهضتَس تِ ایي ًسیػِ سػیذ وِ تایذ اص تشسػی خشٍطُ 

دس یه خشٍطُ كٌٔسی تایذ هسووي  گزاسی ػشهاِیتشای ازخار زلوین دس هَسد  ػٌػی اهىاىوافی ٍاهح تاؿذ زا تِ هشاحل تٔذی خشٍطُ غْر دّذ. هٌالِٔ 

غایگضیي تشای  ّای سٍؽّوشاُ تا  هثٌایی فٌی، السلادی ٍ تاصسگاًی تاؿذ. ایي هٌالِٔ تایذ َٓاهل هْوی سا وِ تا زَلیذ یه هحلَل تخلَف اسزثاى داسد

هٌالٔاذ تایذ ًشاحی تا ُشفیر هـخق ٍ دس هحل خاف تا اػسفادُ اص زىٌَلَطی ٍیظُ یا  گًَِ ایيسا زحلیل وٌذ.  ّا آىزَلیذ ایي هحلَل، هٔیي ٍ 

اص  ای خالكِذ اغشا سا هٔیي ٍ اسائِ ًوایذ. غالثاً ، زَلیذ ٍ دسآهگزاسی ػشهاِیّای  ّایی وِ تا هَاد یا ًْادّایی خاكی اسزثاى داسد ٍ تا ّضیٌِ زىٌَلَطی

ؿَد. ایي اًالٓاذ هثٌی تش اًالٓاذ تاصاس  ًاهیذُ هی ػٌػی اهىاىگشدد، هٌالِٔ  زْیِ هی ای ٍیظٍُهْ یه خشٍطُ وِ تشای زػْیضاذ یا اًسخاب زىٌَلَطی 
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لیِ  یا تشگشفسِ اص زماهای هَغَد ٍ هسىی تش آى اػر ٍ یا  آیذ هیتِ واس  ػٌػی اهىاى . تِ ایي هٌٔی وِ اتسىاسازی وِ دس هٌالِٔتاؿذ هیٍ یا هسىی تش هَاد ٍا

وِ ایي  گزاسی ػشهاِیاػر تشای ؤخز زلوین تشای  ای ٍػیلِ. ایي هٌالٔاذ ّذف ًیؼر تلىِ تاؿذ هیفشهی اػر ٍ یا ًاؿی اص ٍهٔیر هَاد اٍلیِ 

ضیٌِزلویواذ تِ لضٍم ًثایذ هَافك تا ًسایع حاكل اص هٌالِٔ تا ٍ ػاخر ٍ اغشا سا حسی اإلهىاى تایذ دلیك فشم  گزاسی ػشهایِّای  ؿذ. تا ٍغَد ایٌىِّ 

تش هفشٍهاذ زىیِ ًوایذ ٍ  وٌٌذُ زِْیؿَد، ّویـِ لاتل زَغیِ ًیؼر ٍ گاّی هوىي اػر وِ گشٍُ  كشف هی ّا دادُوشد، ّضیٌِ ٍ صهاًی وِ تشای وؼة 

 روش گشدد. ػٌػی اهىاى ی هٌالِٔهَّ دس اگش ایي زشزیة هَسد هحل لشاس گیشد تایذ هَ

 

 
 َای تکامل یک پزيصٌ اس وقطٍ وظز اقتصادی ديرٌ -1 ضکل

 

                                           

ٌذ. تشای ػَْلر خشٍطُ سا داؿسِ تاؿ ی صهیٌٍِ افشاد تایؼسی داسای زػاسب ٍ اًالٓاذ وافی دس  گشدد هیایي هٌالٔاذ زَػي گشٍّی اص واسؿٌاػاى اًػام  

 تِ ًَسی وِ زوام هَاسد هْن هٌالِٔ سا دس تش گیشد. گشدد هیدس ریل زلخیق  ّا تشسػیدس اسائِ هٌالة، ًسایع ٍ 

 
 لوله رانی های پروشه تاریخچهسابقه و  . 2
 

 تشای سٍؿی لَلِ ساًی .[2] ؿَد هیش ػاخر دػر تـش تیـس ّای ػاصُتا خیـشفر زىٌَلَطی ٍ زحَالذ اغسوآی، لضٍم اػسفادُ اص زىٌَلَطی دس اغشای 

 ًلة تشای سٍؽ ایي. تاؿذ هی صهیي ػٌح اص ٓثَسی زشافیه لٌْ ٍ سٍ صهیٌی زإػیؼاذ تشای هضاحور ایػاد تذٍى صیشصهیٌی ّای لَِل خٌَى ًلة

 یه لَلِ ساًی سٍؽ. گیشد هی لشاس اػسفادُ هَسد هخسلف وـَسّای دس ؿْشی فاهالب ؿثىِ آب ٍ یا ٍ ػٌحی ّای آب وـی صُ هٌَِس تِ تسٌی ّای لَِل

 لَلِ خي ٓثَس غْر ٍ غه( اػسمشاس ایؼسگاّْای تیي 350هسش الی  150 حذٍد فَاكل) لَلِ خي وَزاُ هؼیشّای تشای السلادی ٍ هٌاػة تؼیاس ی ؿیَُ

 تِ ًیاص ٓذم تِ دلیل) زش السلادی ّن سٍتاص ًـِزشا حفاسی ّای سٍؽ تا همایؼِ دس وِ تاؿذ هی خاوشیضّا ٍ آّي سُا اكلی، ساّْای ؿْشی، زإػیؼاذ صیش اص

 ؿْشی زإػیؼاذ ٍ ّا ػاخسواى زشاون افضایؾ تِ دلیل اهشٍصُ. تاؿذ هی( زشاًـِ حفاُر تِ ًیاص ٓذم) زش اهي ّن ٍ( ووسش تشداسی خان حػن ٍ زشافیه لٌْ

 ّای سٍؽ غایگضیي هٌاػة ٍ السلادی حل ساُ یه ٌَٓاى تِ ًلة سٍؽ ایي ؿْشًـیٌی غؤیر افضایؾ ٍ ؿْشّا گؼسشؽ اص ًاؿی هَزَسی زشافیه ٍ

ی ًؼثر تِ حالر ّای زشاًـِ تاص  ّای خشٍطُدالیلی وِ  اػر. دس ریل تشخی اص گشدیذُ تاب تاؿذ، هی تاص زشاًـِ حفاسی ّواى وِ لَلِ ًلة ػٌسی لَلِ سًا

 [. 3] گشدد هیتشزشی داسد اؿاسُ 
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 لی هذسى فشاّن آٍسدى ّضیٌِ ی هؤضش تِ ٌَٓاى ساُ ح-

 % ووسش(5ووسشیي حشواذ صهیي)-

ـِ تاص اػر؛ صیشا وِ زٌْا  ؿَد هیواّؾ دادى هَادی وِ حفاسی -  .ؿَد هیلٌش لَلِ حفاسی  اًذاصُ تًِؼثر تِ حالسی وِ زشًا

 ٓذم صّىـی دس ًَل ٍ تٔذ اص اغشا خاًش تٍِ هحیي  ّا ػاخسواىایوٌی تشای  -

 ّیچ گًَِ فشٍسفسگیتِ واس گیشی واهل لَلِ دس صهیي تذٍى  -

 هماٍهر لَلِ ّا هٔوَالً اص حالر زشاًـِ تاص تیـسش اػر -

 ٓایك آتی واهل لَلِ ّا -

 هماٍهر تاال دس تشاتش تاسّای دیٌاهیىی تِ ٓلر ػاخَسزیٌگ هٌِن صهیي ٍ سیؼه ووسش دس تشاتش صلضلِ -

 ٓذم ًیاص تِ سٍ وؾ دّی ضاًَیِ -

 ي ّالاتل لثَل تشای تیـسش خان ّا ٍ ؿشای -

 لاتل اغشا دس ّش ٓومی ٍ افضایؾ ٓوش لَلِ ّا -

ی دس ایشاى دس ػال  .گشفر لشاس اػسفادُ هَسد تسٌی ّای لَِل ًوَدى غه تشای 1920 دِّ اٍاخش دس دًیا تاس اٍلیي هزوَس سٍؽ ػاتمِ اٍلیي لَلِ سًا

هیلی هسش هیثاؿذ وِ تا اتسذائی زشیي سٍؽ حفاسی  2000ّای تِ لٌش زثشیض تا لَلِ -زَػي ؿشور زذتیش ًشح خیواى دس خشٍطُ اًسمال آب هیاًذٍ آب 1990

اٍلیي حفاسی تا هاؿیي تِ ًَّ اتسذائی ٍ تا اػسفادُ اص ػدش هحافَ اًػام گشدیذ. خغ اص آى ؿشور ّای حفاسی افمی هسفاٍزی  1991اًػام گشدیذ. دس ػال 

غاسی هػوَِٓ لشاسگاُ  ّای خشٍطُیٌِ لَلِ ساًی فٔالیر خَد سا اًػام هی دٌّذ. اص دس ایشاى سؿذ یافسٌذ ٍ اهشٍصُ ایي ؿشور ّای حفاسی افمی دس صه

. واسفشهای ایي خشٍطُ ؿشور آب ٍ فاهالب اػساى زْشاى اػر. تا زَغِ تِ تاؿذ هیهؤػؼِ اسًٍذاى، خشٍطُ آتشػاًی تِ ؿْش زْشاى -ػاصًذگی خازن األًثیاء

ی اػسفادُ حَصُ ّای اغشایی ایي خشٍطُ خي لَلِ، دس هحذٍد ی زَػي  ّای خشٍطُ. دس اتسذای اهش اغشای گشدد هیُ ّایی اص فشآیٌذ لَلِ سًا لَلِ سًا

 هیلیَى زَهاى تشًذُ آالم ؿذ.  3/3خیواًىاساى اًػام هی گشدیذ. خغ اص تشگضای یه هٌاللِ اص تیي ؿشور ّا، ؿشور زذتیش ًشح خیواى تا هثلغ 

 

 لوله رانیو مواد جهت انجام پروشه  تجهیسات . 2-0
 

دس ایي فشآیٌذ  .(2)ؿىل  ؿَدّائی تا ًشاحی خاف اػسفادُ هیّوشاُ اتضاسّای خاف حفاسی غْر ساًذى لَِلِ اص غه ّای ّیذسٍلیىی ت لَلِ ساًیدس 

اخل لشاس گشفسِ ٍ غه ّای ّیذسٍلیىی وِ دس ًِش گشفسِ ؿذُ اػر تِ لَلِ ای وِ د ٍػیلِ ِتاص هحل ؿشٍّ ؿفر اسػال  لٌِٔلَلِ ّا تِ كَسذ لٌِٔ 

ّا دس خـر ػدش لشاس گشفسِ ٍّوضهاى تا حفاسی تِ دسٍى صهیي ساًذُ هی ؿًَذ. حاكل ایي سٍؽ، احذاش لَِل. ؿَد هیواس تشؽ سا اًػام هی دّذ هسلل 

ـِ  لٌاس لَلِ هسغیش ٍ ػیؼسن ّای . دس ایي سٍؽ اتاؿذ هییه خي لَلِ أًٌاف خزیش، ًازشاٍا ٍ تِ لحاٍ ػاصُ ای هماٍم، تذٍى حفاسی ٍ تاص وشدى زشًا

ساًی ؿاهل  . زػْیضاذ ٍ هَاد هَسد ًیاص دس اغشای یه خشٍطُ لَلِاػسفادُ وشد زَاى هیحفاسی گًَاگًَی ؿاهل دػسی، هىاًیىال ٍوٌسشل اص ساُ دٍس سا 

 .تاؿذ هی 1هَاسد هزوَس دس غذٍل 
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لٍ راوی تًسط مجمًعٍ - 1جذيل  اَم تجُیشات ي مًاد جُت اجزای پزيصٌ ًل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طراحی پروشه . 2-2
 

ّای فشٓی صیش تٌایی اػر سا دس  گزاسی ػشهاِیزحَیل ٍ  ی وِ تشای زإهیي،ّای فٔالیر، ٍ زوام داػر داهٌِ واسی خشٍطُ هـخق گشد هؼسلضمدس اتسذا 

اص ػَی دیگش غایگضیي ّای  .ی تایذ كَسذ گیشد، ووه هی وٌذّای ّضیٌِدس ایي تاسُ وِ چِ  گیشی زلوین[. ایي تشداؿر غاهْ تِ 4]( 3ىل )ؿ تشگیشد

ًشح ّای ٓولیازی ٍ فیضیىی تِ ٌَٓاى هثاًی زـخیق  1فٌی دس هٌالٔاذ هَسد اسصیاتی لشاس هی گیشد زا تْسشیي زىٌَلَطی تشای هػوَِٓ اًسخاب ؿَد.

. اًسخاب ٍ زإهیي زىٌَلَطی تایذ تا اًسخاب هاؿیي آالذ ٍ زػْیضاذ ّواٌّگ ؿَد؛ صیشا هؼإلِ ؿَد هیٌِ خشٍطُ ٍ واسّای آزی تِ واس گشفسِ داه

ی زىٌَلَطی تا زىٌیه ّای اغشائی اًسخاب ؿذُ اسزثاى ًضدیه داسد. اهىاى زحلیل زىٌَلَطی زا حذ صیادی تؼسگی تِ هاّیر ٍ خیچیذگی زىٌیه ّا

ى تِ آى غضء اكلی ٍ الصم، اص ٓشهِ زػْیضاذ ٍ زحلیل زىٌَلَطی آى   . تاؿذ هیداسد ٍ داًؾ فٌی هشَت

                                                
 .ٌ استذخاب اوًاع ماشیه َای حفار یررسی شاطالعات مربًط بٍ اوتساخت دستگاٌ لًلٍ راوی در دفترچٍ طراحی مفًُمی - 1

 دستگاٌ حفار ساماوٍ َیذريلیکی ساماوٍ ایجاد ضفت

 

 سایز مًارد

بیل مکاویکی-1  

تجُیشات تًلیذ بته-2  

ماضیه -3

 سىگیه)کمپزسی(

ماضیه سبک-4  

کاوکس ي تجُیش -5

 کارگاٌ

 

 

 

 

يیىچ ي سیم بکسل-1  

صوزاتًر -دیشل -2  

جزثقیل-3  

گاری-4  

کابل بزق-5  

المپ-6  

سًخت-7  

آب -8  

بىتًویت-9  

 

 

 

جک َیذريلیکی-  

مخشن ريغه ي -2

 ريغه

ضیزآالت  -3

 کىتزلی،گیج ي ضیلىگ

تابلً بزق ي کلیذَا -4  

پمپ َیذريلیک-5  

شات تجُی-6

 جًضکاری

چُارچًب لًلٍ -7

 راوی
 با روکش الماسه

 

 

گیزبکس-1  

الکتزيمًتًر-2  

تسمٍ ي یاتاقان-3  

يیبزاتًر-4  

آَه َای پزيفیل-5  

لًلٍ فًالد آلیاصی -6  

تیغٍ َای آلیاصی با  -7

 ريکص الماسٍ

 



 

 کىگرٌ علًم ي مهىدسی آب ي فاضالب ایران

 داوشگاٌ تهران، تهران

 9315 ماٌ بهمه 62ي  62

 

 5

 
 بزوامٍ سماوبذی اجزای یک پزيصٌ لًٍل راوی - 3ضکل

 

 سربار های هسینه)نیروی انسانی( و اجراییسازمان  . 2-3
 

هشزثي  ّای فٔالیرهـخق گشدد. اغشا ٍ ػایش  هخسلفی خشٍطُ دس ػٌَح دس اغشای یه خشٍطُ لَلِ ساًی، الصم اػر ًیشٍی اًؼاًی هَسد ًیاص تشا

هشتَى  1. دس ریل چاسذ ػاصهاًی ًیشٍی اًؼاًیؿَد هیّواٌّگ تا ًیاصّای هْاسزی ٍ آهَصؿی دس ػٌَح هخسلف ٍ دس ًی هشاحل هسفاٍذ خشٍطُ اسصیاتی 

ی واسی تا زػشتِ ای اػر وِ اًالٓاذ وافی خیشاهَى تشق ٍ هىاًیه دس صهیٌِ هاؿیي لَلِ ساًی اسائِ ؿذُ اػر. اخشازَس دػسگاُ ًیشٍ ّای خشٍطُتِ اغشای 

ػام واس دس  ػام  ّای خشٍطُحفاسی ٍ غه ّای ّیذسٍلیىی داؿسِ ٍ ػاتمِ  ًا ی سا داسد. ؿایاى روش اػر دس ًا ی، ًیشٍی اخشازَس  ّای خشٍطُلَلِ سًا لَلِ سًا

ؼاًی   .(4)ؿىل  تاؿذ یهتا زػشتِ تخؾ هْوی اص زإهیي ًیشٍی ًا

 هشتَى تِ دػسوضد گشٍُ اغشایی لَلِ ساًی اسائِ ؿذُ اػر: ّای ّضیٌِتشآٍسد  2دس غذٍل 

 
 بزآيرد َشیىٍ ویزيی اوساوی اجزا - 2 جذيل

 لؼور
 اًَاّ اػسخذام ) هسغیش(

 تَهی          غیش تَهی

 اًَاّ اػسخذام) ضاتر(

 تَهی            غیش تَهی
 دػسوضد

 سیال 100000000 - -  × اخشازَس فٌی

 سیال 3000000 - - - × واسگش هاّش

 سیال 2500000 - - - × واسگش ػادُ

 5800000 - - - - 2ًگْثاى

 

 

 

 

                                                
1- Project organization 

 از دي شیفت وگُبان در ريز استفادٌ می شًد. - 2
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لٍ راوی - 4ضکل   چارت ویزيی اوساوی ًل

 

 

دسگیش دس واس، تیوِ ٍ ػٌَاذ غاتػایی، ًیشٍّای اًؼاًی دیگش  ّای ّضیٌِدیگش هاًٌذ زٔویشاذ ٍ ًگْذاسی،  ّای ّضیٌِؿایاى روش اػر تشخی اص 

. همذاس ایي هشیة دس هشحلِ ػاخر ٍ گشدد هیًیشٍّا، ّضیٌِ لثاع ٍ وفؾ واس ٍ ػایش هَاسدی وِ لحاٍ ًـذُ اػر تِ ٌَٓاى هشیة تاالػشی لحاٍ 

 .ؿَد هی% آوال 25اغشای خشٍطُ 

 

 پروشه اجرای . 2-4
 

تِ ًَّ خان)خان ًشم، كخشُ ٍ..(، زَخَگشافی  ّا ّضیٌِ[. تشخی اص ایي 5حفاسی گشدد] دس اتسذای یه خشٍطُ تشای ایػاد ؿفر تایؼسی ٓومی اص خان

صیش  اص لحاٍ )سٍدخاًِ ّا، وَُ ّا، زٌگٌاّا ٍ...(، هَلٔیر ّای هىاًی ػٌح صهیي هاًٌذ) غادُ، ػاخسواى، فوای ػثض ٍ...( ٍ تشسػی هَلٔیر ّای هٌٌمِ

س هالی دس ّش لؼور اص اغشا د ّای ّضیٌِ 3ٍ لَلِ ّای...( تؼسگی داسد. دس غذٍل  ّا واتلًملیِ،  لٍػائ ، ػایشّا أىصهیي هاًٌذ)فًَذاػیَى ٓویك ػاخسو

 ؿَد تٌَس ولی اسائِ ؿذُ اػر. كَسزی وِ زَػي هػوَِٓ اًػام

 

 اجزای لًلٍ راوی َای َشیىٍبزآيرد  - 3 جذيل

 ٍاحذ تْا تشآٍسد ّضیٌِ فٔالیسْای اكلی فٔالیسْا فشٓی سدیف

 ػاخر دػسگاُ خایح غىیٌگ 1
 ٍ ػاخر، خشیذ 

 هًَساط
 هیلیَى زَهاى 470/135

 *زػْیض واسگاُ ٍ حفاسی ؿفر اسػال 2

 هیلیَى زَهاى 450/1 زػْیض واسگاُ
3 

غىْا ٍ ، غشضمیل اًذاصی ساًُلة ٍ 

 حفاس
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 اًسمال غالفْای تسٌی وٌاس ؿفر 4

5 
حفاسی زًَل ٍ لشاسدادى غالفْای 

فاسی زًَل ٍ ح تسٌی دس زًَل

)ّش     غالف گزاسی

 هسش(

 هیلیَى زَهاى 606/0

 حفاسی ؿفر دسیافر 6

 لَلِ ساًی لَلِ ّای فَالدی 7
لَلِ گزاسی 

 فَالدی  )ّش هسش(
 هیلیَى زَهاى 440/0

8 
غَؿىاسی لَلِ ّای فَالدی ٍ زؼسْا 

 ٍ ٓایمىاسی

 هیلیَى زَهاى 12/0 ش()ّش هس تسي سیضی تسي سیضی تیي لَلِ ّا ٍ غالفْای تسٌی 9

ضاتر ٍ دس ّضیٌِ ػاخر ٍ خشیذ دس ًِش  ّای ّضیٌِهاًٌذ خشیذ واًىغ، ػیؼسن تْذاؿسی ٍ زَسی ساور ؿیلذ اص  ّا ّضیٌِ* تشخی اص 

 گشفسِ ؿذُ اػر

 

 

 ارزیابی مالی و اقتصادی پروشه  . 2-5
 

ّ خشٍطُ تا اًسخاب یىی اص زىٌیه ّای السلاد هٌْذػی ٍ واستشد آى تشای ّش هذیش؛ هٔشفی السلادی زشیي ًَ گیشی زلوینتا اّویر زشیي ًَّ 

هشتَى تِ اغشای خشٍطُ ٍ ػاخر ٍ خشیذ زػْیضاذ لَلِ ساًی هـخق گشدیذ. لذم اٍل هحاػثِ ٓوش السلادی  ّای ّضیٌِ[. دس ایي گضاسؽ 6ٍ7]تاؿذ هی

، ؿَد هیػضیِ ٍ زحلیل زٔییي ٓوش السلادی تا زَغِ تِ حذالل ّضیٌِ ًاهیذُ ي ٓوش السلادی وِ اغلة زحر ٌَٓاى زی. سٍیىشد زٔیتاؿذ هیدػسگاُ حفاسی 

، حذالل ّضیٌِ، ٓوش السلادی 1تِ ایي زشزیة اػر وِ همذاس ٓوش خشٍطُ اص كفش زا حذاوطش ٓوش هَسد اًسِاس افضایؾ دادُ ٍ تش اػاع ساتٌِ ّضیٌِ یىٌَاخر

 .تاؿذ هیدػسگاُ 

(1) 
 

=Aًِّضیٌِ ول یىٌَاخر ػالیا 

=Pِّضیٌِ ضاتر اٍلی 

=AG ًِّضیٌِ یىٌَاخر ػالیا 

 فاوسَس تاصیافر ػشهاِی  =

 فاوسَس خشداخر هؼاٍی تشای همذاس هشوة  =

 اسائِ ؿذُ اػر: 4( دس غذٍل 1ًسایع هحاػثاذ السلادی ساتٌِ )

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Constant cost 
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 بزآيرد عمز اقتصادی دستگاٌ حفار ي جک لًٍل راوی - 4 جذيل

 ّضیٌِ ول ّضیٌِ زَٔین ٍ زٔویشاذ یىٌَاخر ّضیٌِ لػا

1 152444.2 1760 154204.2 

2 82515.67 2059.2 84574.87 

3 59417.56 2409.264 61826.83 

4 48024.92 2818.839 50843.76 

5 41312.1 3298.041 44610.14 

6 36936.73 3858.709 40795.44 

7 33894.55 4514.689 38409.24 

8 31683.12 5282.186 36965.3 

9 30023.09 6180.158 36203.25 

10 28746.67 7230.785 35977.45 

11 27746.96 8460.018 36206.98 

 

السلادی یه یا زٔذاد تیـسشی اص ٌٓاكش  ّای همایؼِاص  ای خاسُ. دس ؿَد هیتا زَغِ تِ ًسایع هحاػثاذ ٓوش السلادی دػسگاُ دُ ػال دس ًِش گشفسِ 

تِ اسصؽ فٔلی دس صهاى حال یا  ّا خشداخرٍ  ّا دسیافریه فشآیٌذ هالی، زثذیل ولیِ  1. سٍؽ اسصؽ فٔلیتاؿٌذ هیتِ كَسذ زاتٔی اص َٓاهل دیگش ّضیٌِ 

تیي دٍ ًشح  ػش ػشتِزحلیل  5اًػام گشدیذ. دس ؿىل  ای همایؼِهسشی لَلِ ساًی  70. تش ّویي اػاع تا فشم اغشای واس دس دٍ خشٍطُ تاؿذ هیهثذؤ خشٍطُ 

وٌسشل  تٌذی صهاىتش هثٌای  فشآیٌذّادس اتسذای خشٍطُ یه ّضیٌِ اٍلیِ غْر خشیذ ٍ ػاخر زػْیضاذ كشف ؿذُ اػر. اغشای ایي  .ؿَد هیًـاى دادُ 

ػام ؿَد هیخشٍطُ اًػام  گش هشتَى تِ غالف دی ّای ّضیٌِ. ؿَد هی. خغ اص آى تشای غاتػائی زػْیضاذ ٍ ایػاد ؿفر اسػال یه ّضیٌِ زَػي هػوَِٓ ًا

ی لَلِ آب تش اكلی ٍ غَؿىاسی آى ٍ زضسیك تسي  دس هشحلِ خایاًی  هالی تِ خیواًىاس دس چٌذ سٍص اتسذائی ػاخر  ّای خشداخر. تاؿذ هیگزاسی، لَلِ سًا

لَلِ آب تش اكلی ٍ غَؿىاسی ؿاهل زػْیض ٍ تشچیذى واسگاُ، غالف گزاسی، لَلِ ساًی  ّا ّضیٌِّضیٌِ ای ًذاسد. تش اػاع كَسذ ٍهٔیر زْیِ ؿذُ 

هسش  70هسش اص خشٍطُ لَلِ ساًی تا ٓذم آوال هشیة تاالػشی خغ اص ازوام  70تا اغشای  ؿَد هیالسلادی هـاّذُ  ّای تشسػی. دس تاؿذ هیآى ٍ زضسیك تسي 

ی لَلِ آب تش اكلی،  . (A)ًمٌِ ؿَد هیٍ اغشا زَػي هَػؼِ تا ّن تشاتش  خشداخسی تِ خیواًىاس ٍ ّضیٌِ ػاخر ّای ّضیٌِغالف گزاسی ٍ دس اغشای لَلِ سًا

ی، هػوَِٓ  70% دس اغشای 25تا آوال هشیة تاالػشی  هیلیَى زَهاى هشس هی وٌذ. ؿایاى روش اػر هٔوَالً تش اػاع زػشتِ خغ اص  75/2هسش اٍل لَلِ سًا

. تا اغشای ّفساد تاؿذ هیهمذاس ایي ّضیٌِ تشای خشداخر تِ خیواًىاس كفش  2.ؿَد هیدػسگاُ حفاس اًػام  ّای ًاخيهسش، ٓوَهاً ّشیٌِ ای تاتر زَٔین  70ّش 

خشداخسی تِ خیواًىاس تشاتش  ّای ّضیٌِػاخر ٍ اغشا تا  ّای ّضیٌِ% هشیة تاالػشی، 25هسش دٍم اص لَلِ ساًی خشٍطُ غاهْ آتشػاًی ؿْش زْشاى، ٍ آوال 

ػاخر  ّای ّضیٌِ، 3ای ّفساد هسش دٍم، تا فشم ٓذم هـىالذ تشای دػسگاُ ٍ سًٍذ اغشای واس. تا تشسػی ًوَداسّا هـخق اػر دس اغش(B)ًمٌِ ؿَد هی

اغشای واس زَػي خیواًىاس دس كشفِ السلادی، ّضیٌِ ووسشی لشاس  ّای ّضیٌٍِ ؿیة داس( افضایؾ هی یایذ ٍ دس همایؼِ تا  ای خلٍِ اغشا تا ؿیة ًؼثساً ضاتسی)

 داسد.

                                                
1 Present value 

 ًن تًمان می شًدمیلی44/0َسیىٍ تعًیض واخه ي جابجائی - 2
 کٍ از صًرت يضعیت کسر می شًد، در وظر گرفتٍ وشذٌ است. پیماوکارَسیىٍ خذمات مؤسسٍ بٍ  - 3
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 ساخت دستگاٌ ي اجزای پزيصٌ لًٍل راوی تًسط پیماوکار در دي مسیز َفتاد متزی مقایسٍ اقتصادی  - 5ضکل

 

 تاؿذ هیتیاًگش ؿشایٌی  ROR. ًشخ تاؿذ هی1السلادی هَسد هٌالِٔ لشاس هی گیشد، تشسػی ًشخ تاصگـر ػشهایِ  ّای تشسػییىی اص هَاسد وِ دس 

 تِ زٔادل هی سػذ. ّا ّضیٌٍِ  دسآهذّااٍلیِ،دس غْر ػاخر ٍ اغشای خشٍطُ تا زَغِ تِ ّضیٌِ ٍ ػشهایِ  وِ

(2)  

=Aدس آهذ ػالیاًِ دس همایؼِ تا ٍاگزاسی تِ خیواًىاس 

=P  ّضیٌِ اٍلیِ ػاخر ٍ اغشا 

 فاوسَس تاصیافر ػشهاِی  =

 .(5)غذٍل  تاؿذ هی% 435، ًشخ تاصگـر ػشهایِ ایي دػسگاُ تشاتش تا تاؿذ هیتا زَغِ تِ ایٌىِ ٓوش السلادی دػسگاُ دُ ػال 

 
 محاسبٍ وزخ باسگطت سزمایٍ - 5 جذيل

 سال ROR َشیىٍ ثابت ايلیٍ
درآمذ 

 سالیاٍو

135.5 432% 3 589 

135.5 435% 10 589 

 

ا تا فشم هسش اص آى تالی هاًذُ اػر؛ تشآٍسد ّای ّضیٌِ هشتَى تِ اغش 1176، وِ تاؿذ هیهسش  1450لَلِ ساًی هػوَِٓ  ّای خشٍطُهػوَّ ًَل ول 

ًـاى دادُ ؿذُ اػر.  تش ایي اػاع دس ًی اغشای خشٍطُ تا آوال هشیة  6 ؿىل ًوَداسدس 2اًػام یه سًٍذ هٌاػة  ٍ تذٍى هـىل، تش اػاع تشًاهِ 

ی زَػي هؤػؼِ ًؼثر تِ ٍاگزاسی اغشا تِ خیواًىاس تا فشم اًػام واس دس چْاس ػال تا ًش25تاالػشی  خ تاصگـر ػشهایِ % دس ػاخر ٍ اغشای  لَلِ سًا

 .گشدد هیٍاگزاسی تِ خیواًىاس دػر دٍم كشفِ غَیی   ّای ّضیٌِ(، دس 3Mهیلیَى زَهاى تا ؿشایي زخویي هحسول)ًَّ 89/2102%  ٍ دس حذٍد 400

 

                                                
1-Rate of return  

 محاسبات تًرم ي بروامٍ زماوی کىترل پريشٌ طرح آبرساوی لحاظ وشذٌ است ي فرض استفادٌ از یک دستگاٌ می باشذ.- 2
3 -Most likely 
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لٍ راوی تًسط پیماوکار دست دي در کل پزيصٌ - 6ضکل  مقایسٍ اقتصادی ساخت دستگاٌ ي اجزای پزيصٌ ًل

 

دس اغشای خشٍطُ لَلِ ساًی هَسد تشسػی لشاس گشفر،تِ غای ایذُ غایگضیي ػاخر دػسگاُ ، اغاسُ آى اص هػوَِٓ خیواًىاسی یا  اص هَاسد دیگشی وِ

 دٍ فشآیٌذ هالی تا سٍؽ اسصؽ فٔلی یه فشآیٌذ هالی همایؼِ ؿذُ اػر.  7. دس ًوَداس ؿىل تاؿذ هیؿشور ّای هػشی 

 

 
 ات لًٍل راوی ي ساخت دستگاٌمقایسٍ اقتصادی در اجارٌ تجُیش -7 ضکل

 
 

 0آنالیس حساسیت . 2-6
 

ٌذ تخَتی زَاً هیآًالیض حؼاػیر دس ٍالْ یه ًَّ تاصًگشی تِ یه اسصیاتی السلادی اػر. تا ایي زفاٍذ وِ آیا خغ اص اًػام خشٍطُ زخویي ّای اٍلیِ 

 اگش: ؿَد هیر. دس ایي خشٍطُ هَسد ػؤال ایي اػر وِ چِ ًوایاًگش ؿشایٌی تاؿٌذ وِ دس آیٌذُ خیؾ خَاّذ آهذ ٍ تش ًشح اضش خَاّذ گزاؿ

 فشآیٌذ هالی اص الگَی ًشح سیضی خیشٍی ًىٌذ؟ -

 ووثَد، تآص اًفلال ٓولیاذ گشدد؟ -

                                                
1 Sensitivity analysis 
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الیض یي آًهٔوَالً ٓوش هفیذ ٍ دسآهذ حؼاػسشیي َٓاهل اسصیاتی خشٍطُ ّؼسٌذ. لزا تشسػی زغیشاذ دسآهذ ٍ زغیشاذ ّضیٌِ ػالیاًِ تِ ٌَٓاى تخـی اص ا

دس ًِش گشفر. دس اصای ّش سٍص زإخیش دس اغشای غالف  زَاى هی. اگش همذاس خاساهسشّا ون ٍ یا صیاد ؿَد، حالر ّای هخسلف زخویي سا گشدد هیتشسػی 

ػام ًـذُ اػر، ّای ّضیٌِگزاسی،  ٍغَد داسد.  هػوَِٓ ّن چٌاى تش غای خَد تالی اػر، ٍ ایي ّضیٌِ ضاتر تا ٍغَد ایٌىِ حفاسی ٍ غالف گزاسی ًا

( دس 1Pذ تِ دلیل خشاتی دػسگاُ حفاس یا یىی اص زػْیضاذ دیگش ٍ یا هـىل دس حفاسی هؼیش تاؿذ. اسصیاتی تا زخویي تذتیٌاًِ )ًَّ زَاً هیحال ایي ؿشایي 

ی دسٍالْ حالر حذی اص تذزشیي ؿشایٌی اػر وِ تش فشآیٌذ هالی اضش ػَء داسد. لزا دس ّشیه اص ایي خشٍطُ  تِ ٓلر خشاتی وِ  ؿَد هیّا فشم لَلِ سًا

ی هسَلف  10هٌػش تِ  )تِ اصای ّش ؿَد هیی وِ تِ هػوَِٓ زحویل ّای ّضیٌِ. تازَغِ تِ ؿَد ویٍ حفاسی ٍ غالف گزاسی اًػام ً ؿَد هیسٍص واس لَلِ سًا

دسیافر هی وٌذ. لزا تا فشم ایٌىِ دس ّش اغشای لَلِ ّضاس زَهاى( ، دس همایؼِ تا ؿشایي خیواًىاس وِ دس اصای حفاسی ّش هسش ًَل ّضیٌِ ضاتسی  606سٍص 

هیلیَى زَهاًی غْر  40هیلیَى زَهاى دس دٍ ػال اًسْایی تاتر ّضیٌِ زَٔین ٍ زٔویش لٌٔاذ دػسگاُ ٍ دٍ تاس ّضیٌِ  25هیلیَى زَهاى دس اتسذا ٍ  5/12ساًی 

دس  ّا ّضیٌِواهل دػسگاُ سلیة اػسفادُ ؿَد. دس چٌیي ؿشایٌی هیضاى  زَٔین غه ّای ّیذسٍلیىی دس خشٍطُ ٍ یىثاس ّضیٌِ غْر غایگضیي وشدى خه

ش هشحلِ 2O)ًَّ تیٌاًِ خَؽ. خیؾ تیٌی تاؿذ هیول ًَل هؼیش اغشای لَلِ ساًی تِ كَسذ ریل   5الی  4( اص سًٍذ اغشای خشٍطُ هثٌی تش ایي اػر وِ دسّ 

تذتیٌاًِ ٍ  ّای ّضیٌِهمایؼِ  8اتی ٍ زَلف اغشای واس واّؾ یاتذ. دس ًوَداس ؿىل هشتَى تِ خش ّای ّضیٌِهسش حفاسی ٍ غالف گزاسی اًػام ؿَد ٍ 

 .( 6)غذٍل  خَؿثیٌاًِ اسائِ ؿذُ اػر

 

  
 بیىاوٍ خًشمقایسٍ اقتصادی پزيصٌ لًلٍ راوی در الف: پیص بیىی بذبیىاٍو ب: پیص بیىی  - 8 ضکل

 

 
 پزيصٌ َای َشیىٍمقایسٍ  - 6جذيل

 ياحذ تخمیه بذبیىاوٍ تخمیه محتمل بیىاوٍ خًشتخمیه  -

 هیلیَى زَهاى 7/1820 1286 4/977 ّضیٌِ

 

 

تسا سٍیىشد ػِ زخویٌی هفیذزش اص اصسیاتی یه زخویٌی ٍ دس ًسیػِ داسای واستشد تیـسشی اػر. هیاًگیي زخویي ّای هزوَس تش اػاع زَصیْ آهاسی 

 : ؿَد هیتـشح صیش زٔشیف 

(3) 
 

ی تا اػسفادُ اص یه دػسگاُ لَلِ ساًی ػاخر هػوَِٓ تشاتش تا  تذیي زشزیة حذ هسَػي زخویي هیلیَى زَهاى  ٍ ول  68/1323دس اغشای خشٍطُ لَلِ سًا

 .تاؿذ هیهیلیَى زَهاى 76/3389اغشا زَػي خیواًىاساى تا زَغِ تِ ًشخ هٌاللِ روش ؿذُ دس حذٍد  ّای ّضیٌِ
 

 

 

                                                
1 -Pessimistic 
2 -Optimistic 
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 گیرینتیجه . 3
 

ٍ ّش چِ تِ اًسْای هدذذ صهداى هفیدذ اػدسفادُ اص      وٌذ هیاغشای ٓولیاذ لَلِ ساًی تِ كَسذ خٌی افضایؾ خیذا  ّای ٌِّضیهٌاتك تا هحاػثاذ اًػام ؿذ0ُ 

هسش ًَل لَلِ ساًدی دػدسگاُ دیگدش     1450ٍ تٔذ اص  تاؿذ هیٓولیاذ اغشایی وٌذزش  ّا دػسگاُ، تِ دلیل فشػَدگی نیؿَ یهدػسگاُ خایح غىیٌگ ًضدیه 

ًیشٍّدای اغشایدی دس هدذذ     یّدا  ییزَاًاتاؿذ، غٌغ خان، تاس زشافیىی هحل ؿفر ٍ  زش هیًضدشای آًىِ تشآٍسدّا تِ ٍالٔیر كشفِ السلادی ًذاسد. ت

 .تاؿذ هیتؼیاس هَضش  ؿذُ زوامصهاى ٍ لیور 
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