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 چکيده

رده آببنـد و    پـ .  در ارتفاعات زاگرس و در يال جنوبي طاقديس نامتقارن کوه سفيد واقع شده اسـت               ۴سد و نيروگاه کارون   
زهکش اين سد براساس شرايط زمين شناسي و زمين شناسي ساختماني ، اتصال به پابده ، سـهولت حفـاري و تزريـق و                        

گالريهاي پـرده آببنـد در حـين احـداث تغييـرات            . انطباق با گالريهاي داخلي بدنه سد ، طراحي و جانمائي گرديده است           
يکـي از  . رايي و همچنين کاهش زمان ، هزينه و ريسک اجتناب ناپذير بودزيادي را پشت سر گذارد که به لحاظ فني ، اج  

 واقـع در  ۲مهمترين تغييرات ايجاد شده در اين راستا و در حين عمليات اجرايي ، طرح تغيير تراز گالري تزريـق شـماره                    
. در آن زمـان مـي باشـد    بوده که منتج از داليل متعدد وابسته به شرايط کارگاه       ۹۹۸ به   ۹۷۴از  ) RG2(جناح راست سد    

اين مقاله به بررسي ميزان کاهش احجام عمليات اجرايي ، صرفه جويي در زمان و حذف هزينه هاي قابل توجـه احـداث                       
 . تونل و جاده هاي دسترسي اين طرح در راستاي مهندسي ارزش مي پردازد

 يدسترس ارزش ، تونل ، جاده يق ، مهندسي تزريپرده آببند ، گالر: يدي کليواژه ها
 

 مقدمه -۱
نـه  ي، زم ي و خـدمات   ي، صنعت ي عمران ي ارزش در طرحها   ي مهندس يريند به کارگ  يت پروژه، در فرآ   يريتحوالت عمده در مد   

ر از دو يـ  اخي ارزش در سالها  يتوسعه کاربرد مهندس  .  طرحها فراهم نموده است    ي و اثر بخش   يير بهبود کارا  ي را در مس   يمساعد
 ارزش و جنبـه دوم      ي مهندسـ  يتهاي فعال ي مناسب برا  يگاه حقوق ين جا ييه اول مربوط به تع    جنب. ت بوده است  يجنبه حائز اهم  

 ارزش در بهبـود     ي مهندسـ  يري مثبت بـه کـارگ     يامدهاي از پ  يت پروژه و بهره مند    يريند مد يند با فرآ  ين فرآ يق ا يمربوط به تلف  
 .ت پروژه استيريمد

 باشـد کـه هـدف آن        ي ارزش مـ   ير بـا نگـاه مهندسـ      يينهاد تغ شي ارزش در پروژه، پ    ي مهندس يري به کارگ  ي از راهها  يکي
 در طول عمر پروژه يش بهره ورينه و افزايمانکار ، در جهت کاهش هزيزات پي کارکنان و تجهيياستفاده از دانش، تجربه و توانا    

 . باشديم

ره مـورد  يـ ارف، طرح و سـاخت و غ  پروژه اعم از متع   ي اجرا يستمهاي تواند در انواع س    ي ارزش م  ير با نگاه مهندس   ييشنهاد تغ يپ
 .ردياستفاده قرار گ



 2 1390 اسفند  تهران،ها و تاسيسات وابسته، پنجمين كارگاه تخصصي مديريت بهره برداري، عالج بخشي و ارزيابي ايمني سد
 

 

 
5th Workshop on Operation, Rehabilitation and Safety Evaluation of Dams and Related Facilities, Tehran, March 2012 

 

 ۴پرده آب بند سد کارون  -۲
 سد و پرده آب بند فراهم کـرده         يي جانما ي را برا  يت مناسب ي ، موقع  ۴ محدوده ساختگاه سد کارون      ين شناس يط زم يشرا

ز پـس از پوشـش دادن   يق نيرده است و پرده تزي واقع گردي مقاوم آسمار  ي سنگ آهکها  يکر سد بر رو   ي که پ  يبه گونه ا  . است
 )۱شکل .( شودي مير پابده منتهيه نفوذ ناپذير معابر به ناحي و سايآسمار

 

 

 

 

 

 

 

 

  و ۴شماي كلي گالريهاي پرده تزريق و گالريهاي بدنه سد كارون ): ۱(شكل 

 نمايش زمين شناسي محدوده پرده آب بند

 

 .دي و احداث گردين طراحيي مختلف از باال تا پا تراز۵ در هر جناح و در ي گالر۵پرده آب بند از درون 

بمنظور كنترل و بازرسي گالريهاي     .  متر از سطح دريا مي باشد      ۸۴۸ و   ۸۹۰ ،   ۹۳۲ ،   ۹۷۴ ،   ۱۰۳۲ترازهاي احداث گالري    
 بـه   تزريق و زهكش بعد از آبگيري و در دوران بهره برداري سد ، تمامي راههاي ارتباطي به دهانه ورودي گالريهـاي دسترسـي                      

كـه ايـن راههـا از طريـق راههـاي      )  هم تراز تاج سـد  يبه غير از گالريها.( گالريهاي تزريق در پايين دست سد جانمايي گرديد   
 )۲شکل . (ارتباطي دوران ساخت و بهره برداري قابل دسترسي مي باشد
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 نماي سه بعدي گالري هاي سد كارون چهار): ۲(شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RG3 و RG2لريهاي تزريق جاده دسترسي به گا -۳
 ساحل راست تمام جوانـب فنـي        ۹۳۲ و   ۹۷۴ واقع در ترازهاي     RG3 و   RG2هر چند در طراحي اوليه موقعيت گالريهاي        

توسط طراح منظور گرديده بود ، ليكن اجراي راه دسترسي به ورودي گالريهـاي مـذكور بـراي شـروع حفـاري آنهـا بـه دليـل                            
 :مسير مذكور شامل دو قسمت مي باشد. شكل و زمان بر بودار مير ، بسيتوپوگرافي منطقه مس

تـا دهانـه گـالري دسترسـي بـه          ) جاده شهركرد به ايذه     ( اين مسير از جاده دسترسي موجود در كارگاه          : ۱مسير شماره   
  متر تونل مي باشد۱۷۰ متر راه و ۲۱۰ ادامه دارد ، كه شامل RG3گالري 

 ادامه دارد كه RG2 شروع و تا دهانه ورودي گالري دسترسي به گالري ۱سير شماره اين مسير از ادامه م : ۲مسير شماره   
 .  متر تونل مي باشد۳۶۱ متر راه و ۲۸۰شامل 

 :، مشكالت بسيار زيادي به وجود آمد از جمله  ) ۱مسير شماره( در حين اجراي قسمتهاي ابتدايي مسير 

 تداخل با عمليات حفاري ترانشه هاي سرريز -
 ليات احداث آن بر جاده اصلي كارگاهياشراف عم -
 كمبود ماشين آالت سنگين راهسازي و حفاري و تونل -
 عدم تامين به موقع مواد ناريه  -
 ....و -

 . سال به طول انجاميد۸به گونه اي كه زمان اجراي اين قسمت از عمليات بيش از 
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وژه در مسير بحراني ، مستلزم صرف هزينـه و زمـان زيـاد              با توجه به موارد فوق ، احداث نيمه دوم راه ضمن قرار دادن پر             
 )۳شکل . (بوده كه همگان را به ارائه راه حل مناسب ترغيب نمود

 

جاده دسترسي به گالري هاي تزريق ): ۳(شکل  RG2  و RG3 

 RG2پيشنهاد تغيير تراز  -۴
 و حفاري آن از تراز پي سـرريز،         ۹۹۸ به   ۸۷۴ از تراز    RG2تراز گالري   در راستاي رفع مشكالت ذكر شده ، پيشنهادتغيير         

 .با ديدگاه مهندسي ارزش ارائه گرديد

 :رات مثبت زير را به دنبال داشتيپذيرش اين پيشنهاد تاث

 .و احداث آنها با يكديگر) ر سرريز يواقع در ز ( RG6 و RG2ادغام دو گالري  -
 . آنيمتر دسترس ۱۶ و RG2 متر ابتدايي گالري ۷۲حذف  -
 . جاده دسترسي۲حذف مسير شماره -
 .امكان حفاري همزمان و بالفاصله گالري اصلي از طريق ترانشه سرريز و دسترسي به گالري از كنار ترانشه سرريز -
 متـر كـه از نظـر اجرايـي     ۴۴ بـه  ۷۰ از RG1 و كاهش عمق گمانه هاي ۷۰ به ۵۰ از RG2افزايش عمق گمانه ها ي      -

 .ه وجود نخواهد آوردمشكل خاصي را ب
 .حذف هزينه هاي قابل توجه -
 .خروج از مسير بحراني و پس انداز زمان -

 از طريق پايين دست و در زمان بهره برداري مي باشـد      RG2تنها تاثير منفي تغيير مذكور عدم ارتباط مستقيم به گالري           
 .كه اين ارتباط از طريق آسانسور بدنه امكان پذير خواهد بود

يير ايجاد شده در راستاي مهندسي ارزش بسيار مثبت بوده كه در ادامه ميزان ذخيره زمـان  و هزينـه آن بـر     بطور كل تغ  
 .آورد  مي گردد

مسير شماره دو

مسير شماره یك
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نقشه گالري  ): ۴(شکل  RG2 قبل از تغيير تراز  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه گالري  ): ۵(شکل  RG2 بعد از تغيير تراز  
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 صرفه جويي هاي انجام شده -۵
  جويي هاي مالي صرفه-۵-۱

 . و خاكبرداري مسير شماره يكي كاهش بيش از پنج ميليارد ريال در هزينه هاي پروژه به دليل حذف احجام حفار-

 ۱۶ متر ابتـداي گـالري تزريـق و          ۷۲ و بتن    ي كاهش بيش از دو ميليارد ريال از هزينه هاي طرح به دليل حذف احجام حفار               -
 .متر دسترسي آن

 )RG6( با گالري زير سرريز RG2ميليارد ريال از هزينه هاي طرح به دليل ادغام گالري  كاهش بيش از سه -

 .كه منتج از دليل زير مي باشد

 .كاهش تعداد  استقرار دستگاههاي حفاري و تزريق -
 . كه بصورت فن اجرا گرديدRG4 و RG2كاهش طول گمانه هاي سقفي بين گالري  -

 . ميليارد در هزينه هاي طرح صرفه جويي مي گرديد۱۰ز با توجه به موارد فوق در مجموع بيش ا
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   طبق طرح ابالغي و موقعيت جديد آن در سر ريزRG2جانمايي گالري ): ۱۴(شكل 
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  صرفه جويي زمان-۵-۲

 ماه در اجراي پرده آب بند صرفه جويي زمان صورت پـذيرفت كـه               ۱۸رش طرح مذکور ، به صورت تقريبي        يبا تغيير و پذ   
 .ها به شرح زير مي باشدعمده آن 

 . كاهش زمان حفاري مسير شماره دو به ميزان تقريبا يكسال با توجه به شرايط زماني كارگاه -
 . متر دسترسي آن۱۶ متر ابتداي گالري تزريق و ۷۲كاهش زمان حفاري و الينينگ  -
 .كاهش زمان بدليل امكان حفاري طرح جديد از دو جبهه كاري -
 .تعداد استقرار دستگاه هاي حفاري و تزريقكاهش زمان بدليل كم شدن  -
 .RG1  و  RG2 پرده ناشي از كاهش طول گمانه هاي سقفي بين يكاهش زمان اجرا -

 

 يريجه گينت -۶
 سيماي كلي پرده آب بند را عوض كرد ولي ايـن تغييـر نـه تنهـا از     ۴ در طرح كارون RG2هر چند تغيير تراز گالري       -

ته است بلكه در راستاي مهندسي ارزش باعث كاهش قابل توجه هزينه هـاي              لحاظ فني مشكل خاصي را بدنبال نداش      
 .طرح، صرفه جويي در زمان اجراي پروژه و خارج نمودن پروژه از مسير بحران گرديد

اعمال مديريت صحيح پروژه هاي اجرايي و استفاده از دانش و توان پرسنل كارگاه با ايجاد تغييـرات مـوثر بـا ديـدگاه                         -
 .در هدايت پروژه از مسير بحراني و كاهش هزينه ها و زمان اجرا، نقش بسزايي خواهد داشتمهندسي ارزش 

ا پروژه موجود به انجام يک محصول يا ي شود يد پرداخته مي جديا پروژه ا  ي محصول   ي برا يزيهر زمان که به برنامه ر      -
 .ردي قرار گي و بررسد مورد توجهيت ارزش بايري شود، استفاده از مديازمند مي اصالحات نيپاره ا

 

 

 ليسانس مهندسي عمران عمران :  نوبسنده مسئول -۱

 

 

 

 


