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  نخستسخن 
اي نـوين   هـاي عمرانـي، حرفـه    از حدود يك قرن پيش با توجه به ضـرورت اسـتفاده از بخـش خصوصـي در سـاخت پـروژه      

بـه جريـاني   ها رشد كرده و از طفلي نوپـا   كاري يا پيمانكاري شكل گرفت. اين حرفه با تغذيه از بودجه عمراني دولت مقاطعه
جه اثرات فاحشي در انقباض و انبساط ايـن بخـش داشـته و دارد. سـهولت و در     تجربه و ماهر تبديل شد. نوسانات اين بودبا

دسترس بودن منابع مالي نفتي اين صنعت را نيز در چهارچوب ايران محـدود سـاخت و تـوان و جسـارت عبـور از مرزهـا و       
هـاي عمرانـي،    بودجـه  حضور در كشورهاي ديگر را از او گرفت. با توجه به محدوديت و كاهش درآمدهاي دولت و به تبع آن

بعضي از اين واحدهاي اجرايي تصميم به كاهش فعاليت گرفته يا در نهايت دچار ورشكستگي زودهنگام شـدند؛ البـاقي نيـز    
يـافتن  يـا  اي جز نگاهي فراتر از مرزهاي ايران و  چنانچه بخواهند ادامه حيات داده و به رشد خويش نيز استمرار دهند، چاره

  .هاي خود ندارند براي تأمين بودجه فعاليتو مانند اينها  EPCF ،BOT ،BOOيل جديد از قبهاي  روش
هـاي   كه مرتبط با حوزه نفت و گاز بوده، داراي پتانسيلكل كشور  1393قانون بودجه سال  2تبصره » ق«بند اين راستا در 

 يليـارد م 100تـا سـقف   جـازه دارد  بر اساس اين بند وزارت نفت ا باشد. گذاري و مشاركت بخش خصوصي مي فراوان سرمايه
 ينقـل عمـوم   مختلف صنعت، حمل و يها در بخش يكاهش مصرف انرژ سازي، ينهگاز، به نفت و يها طرح ياجرا يدالر برا
و  يانمصـرف بـا متقاضـ    كـم  يخودروهـا  يـد و تول CNGاسـتفاده از   ،هـاي تجديدپـذير   توسـعه اسـتفاده از انـرژي    ،و ريلي
تعهـد بازپرداخـت   نمايد. ساخت داخل قرارداد منعقد  يزاتاستفاده از تجه يتبا اولو يعموم و يان بخش خصوصگذار يهسرما

باشـد.   گذاري بر عهـده مشـتري طـرح مـي     بازپرداخت فرع سرمايهبند بر عهده دولت بوده و  ينموضوع ا يگذار يهاصل سرما
را در هـر پـروژه در    معـادل)  خـام  نفـت (حاصـل شـده    ييجـو  از صادرات سوخت صرفه يمنابع ناش يران،نفت ا يشركت مل

سـازي مصـرف    توسط شركت بهينه» ق«بند  يدر راستاطرح  11تعداد . دنماي يگذار پرداخت م يهبه سرما يدسررس يها سال
دالر آن بـه   يليـارد م 5/27و بـوده  دالر  يليـارد م 78 هـا  از طريق اجراي اين طـرح  دولتدرآمد  كه است شده سوخت تعريف 

  (ارقام به ميليارد دالر است)           1ها عبارتند از: از جمله مهمترين اين طرح .دشو داخت ميپر گذاران يهسرما

 طرحمزاياي ساالنه اجراي   طرحعنوان 
درآمد دولت بعد از 

 سال اجراي طرح 10

كل پرداخت به 
 گذار سرمايه

 LPG6/26 1/6  ميليون تن 5/1ميليارد ليتر نفت سفيد و  1/3جايگزيني  رساني به شهرها و روستاهاي كوچك گاز

 4/1 2/8 ميليارد ليتر فرآورده نفتي 2جايگزيني  رساني به سيستان و بلوچستان گاز

توسـعه حمــل و نقـل بــار و مسـافر توســط    
 آهن راه

ميليـارد   8/16كيلـومتر حمـل بـار و    -ميليارد تـن  1/54افزايش 
 كيلومتر حمل مسافر-نفر

6/12 5/7 

شهر  9ر متروي توسعه حمل و نقل مسافر د
 كشور

ميليون ليتر گازوئيـل   99ميليون ليتر بنزين،  680جويي  صرفه
 ميليون مترمكعب گاز 415و 

4/3 3/2 

 2/2 3/6 ليتر بنزين ميليارد 9/15جايگزيني  CNG  هاي توسعه جايگاه

هـاي پيشـنهادي    توانند طـرح  مي گذاران داخلي بسيار متنوع بوده و سرمايه» ق«هاي مرتبط با بند  هاي فعاليت و پروژه حوزه
هـاي   پـروژه  عبارتنـد از:  اين حوزه تعريف و خلق نمـود توان در  هاي ديگري كه مي طرح خود را به مراجع ذيربط ارائه دهند.

) بـه  LNGسـازي گـاز طبيعـي مـايع (     احداث كارخانه توليد و مخازن ذخيرهمانند  Mini LNGو  LNGمرتبط با صنعت 
بـه منظـور تـأمين بـرق      هاي خورشيدي در مناطق مختلف كشـور  احداث نيروگاه، ها نياز نيروگاهد منظور تأمين سوخت مور

جـويي در   ها جهت صرفه هاي جايگزين و بزرگراه ها، راه ها، تونل اين مناطق و هزاران طرح ديگر از جمله احداث پل مورد نياز
  مصرف سوخت.

  مديرعامل شركت بلندپايه
                                                   

 13930629001207، شماره خبر: 31/06/1393خبرگزاري فارس،  1
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طراحي جداره خارجي مخازن مهار كامل  ثر درؤيند و عوامل مآفر
  LNG 1سازي  براي ذخيره

  
  4رهنما عليمحمد ، سيد3خديور عرفان ، محمد2زاده حسين ، اميد1آرش صادقي

  مهندسي شركت بلندپايهمعاون  1
  دانشگاه صنعتي اميركبير دانشجوي كارشناسي ارشد طراحي صنعتي 2

  دانشگاه بوعلي سينا مكانيككارشناسي مهندسي  3
  ، مشاور تخصصي شركت بلندپايهدانشگاه تهران دانشجوي دكتري مهندسي مكانيك 4

  
 چكيده

مخازن مهـار كامـل بـراي ذخيـره گـاز      خارجي يند طراحي جداره آهدف از ارائه اين مقاله آگاهي از پارامترهاي دخيل در فر
خارجي را به چند بخش اصـلي تفكيـك نمـوده و سـپس در مـورد هـر        طبيعي فاز مايع است. براي نيل به اين هدف جداره

بخش به فراخور ظرفيت اين مقاله توضيحاتي بيان كرديم. طراحي هر كدام از اين چند بخش خود نيازمند بررسـي عـواملي   
. در ايـن مقالـه   آل و ... اسـت  همچون مقاومت در برابر بارها و عوامل محيطي و زلزله، شرايط ايمني، حفظ شرايط كاري ايده

ها بر اسـاس اسـتانداردهاي موجـود ارائـه گـردد و در       سعي بر آن شد تا تصويري هر چند اجمالي از روند طراحي اين جداره
اي كلـي بـه    تر، با محوريت مخازن مهار كامل آورده شده است. در پايـان نيـز اشـاره    ها و توضيحات دقيق مواردي نيز بررسي

  تني و بارهاي مد نظر حين طراحي اين بخش گرديده است.ضوابط طراحي مخازن خارجي ب
  
  

  مخزن مهار كامل، فاز مايع، مخازن خارجي بتني: كلمات كليدي

                                                   
 شهيد بهشتيالمللي  هاي بين ، سالن همايش1393مهرماه  9و  8 ،سازي و مخازن نفت و گاز مقاله برتر دومين كنفرانس ذخيره 1



 LNGازيـسرهـامل براي ذخيـار كـازن مهـي جداره خارجي مخـر در طراحـد و عوامل مؤثـفرآين 4

 

 مقدمه -1

به دليل نياز روز افزون به ذخيـره و اسـتفاده از سـوخت در    
جوامع مختلف و همچنين اقبـال مناسـب از گـاز طبيعـي،     

بـداع شـده   ايـن سـوخت ا   سازي ذخيرههاي نويني در  روش
گاز طبيعـي،   سازي ذخيرههاي ترين راهكار است. از متداول

اسـت كـه در طـي ايـن      LNGو تبديل آن بـه   سازي مايع
  .يابد ميحجم ذخيره گاز تا ششصد برابر كاهش  فرآيند

درجـه سـانتيگراد) و    162-به دليل شرايط دمـاي پـايين (  
اين سوخت نيازمند  سازي ذخيره 16barفشار كاري حدود 

كه تا حد امكان از تلفـات   باشد ميت مخازن دوجداره ساخ
حرارتي جلوگيري كرده و ميزان تبخير ناخواسته و خطرات 

را بـه كمتـرين حـد ممكـن      سـازي  ذخيـره ايمني ناشـي از  
جداره دروني اين گروه مخازن بـه طـور معمـول از     برساند.

شـود كـه خـود نيازمنـد      % نيكل ساخته مـي 9فوالد داراي 
ن مراحل مختلف و بررسي شرايط مختلـف  پشت سر گذاشت

  است.
بر عهـده   سازي ذخيرهدانيم نقش اصلي در  همانگونه كه مي

ديواره داخلي است و ديواره دوم در مخازن دو جداره بـراي  
شرايطي غير از تحمل فشـار بـه صـورت مسـتقيم طراحـي      

اي بـراي   به ايجاد محفظـه  توان ميگردد كه از آن جمله  مي
  ه نمود.عايق كاري اشار

در اين مقاله به بررسي اجمالي روند طراحي جداره بيرونـي   
مخازن دوجداره با تاكيد بر پركاربردترين گونه آنهـا يعنـي   

 (Full-Containment Tank)مخـــزن مهـــار كامـــل  
  .پردازيم مي
 

  فاز مايع سازي ذخيرهتوصيف مخازن  -2
مخازن به سه نوع مختلـف از   BS7777استاندارد مطابق با 

تـرين نـوع    متـداول . شوند ميظ پوشش و ديواره تقسيم لحا
دو پوسته مختلـف   ، مخازن دوجداره دارايروزميني مخازن

هـاي متفـاوت هسـتند. پوسـته داخلـي از فـوالد        با جـنس 
تنيـده   درصـد و پوسـته خـارجي از بـتن پـيش      9دار  نيكـل 

باشد. اليه داخلي براي جلوگيري از نشت سـيال و اليـه    مي

ل بارهاي خارج از مركز است. مواد عـايق  خارجي براي تحم
  گيرند. نيز بين دو ديواره قرار مي

  
  خارجي جدارهاجزاي  -3
  توضيحات كلي -3-1

تانـك خـارجي بـه اجـزاي      ،به عنوان يك مطالعه مقدماتي
را بـه طـور جداگانـه     ءو هـر جـز   شود ميساختاري تقسيم 

كنيم. در اين روش انتظار  پوسته مناسب  بررسي ميتوسط 
رود كه هنگام گسترش كلي ظرفيت تانـك بـه مشـكل     مي

گيرنـد   اي از اجزا كه مورد برسي قرارمي پاره برخورد نكنيم.
  در زير آمده است:

  سقف گنبدي شكل -3-2
بتني گنبـدي شـكل شـعاع انحنـايي      هاي سقفبسياري از 

ا قطر ديواره خارجي دارند. ايـن مربـوط بـه افـزايش     ب برابر
 هـاي  سـقف براي  است كه معموالً 8/1نسبت قطر به ميزان 
يا بار خـارجي بـه    سقف آن وزن خود گنبدي شكلي كه در
. اين شيوه ممكـن  گردد است توصيه ميصورت توزيع غالب 

ت گرفته باشد. چون هيچ أاست از تئوري غشاي ابتدايي نش
تحت آن نوع بار براي گنبد  تنش كششي در جهت حلقوي

د. به عبارت ديگـر  ندارمسطح با افزايش يا كاهش آن وجود 
ايـن   اسـت كـه افـزايش بيشـتر     اين موضوع قابل مشـاهده 

زماني كه در معرض  ،هاي ساختاري جنبه نسبت با توجه به
تـوان گفـت    سودمند است. بنـابراين مـي   فشار داخلي باشد

زماني كه فشار داخلي زياد شود به دليل انحناي باال، تـنش  
توان گفـت   اين مي. بنابرشود ميكششي كمتري به آن وارد 

كه البته يكي  ،باشدفشار داخلي  اي بر كيد ويژهأت زماني كه
مخازن است اگرچـه   بارهاي مدنظر در طراحياز مهمترين 

هاي فرآيندهاي ذخيره در  سازهآن به مراتب كمتر از  مقدار
متـداول سـقف گنبـدي بـراي     باال بردن  ،باشد اي مي هسته

وري ســاختاري  زمينــي حــداقل از لحــاظ بهــره مخــازن رو
  مطلوب نيست.

براي افزايش ارتفاع سقف گنبدي شكل فرمولي وجـود دارد  
برحسب قطر ديواره خـارجي   و API كه براساس استاندارد
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 0.8Dاست. بيشترين مقدار افزايش ارتفاع سقف گنبدي تا 
  قطر ديواره خارجي است). D( باشد. مي

ــانوني     ــدوديت ق ــيچ مح ــاختاري ه ــي س ــر ايمن ــالوه ب  ع
ورالعملي) خاصي راجع به سقف بتني گنبـدي شـكل   دست(

وجود ندارد. با اين حال در مورد فوالد به كاررفته در سقف 
  API 650خـودش را دنبـال كـرد.    بايد دستورالعمل ويـژه 

 توانـد رنجـي بـين    دارد كه نرخ انحنـاي بـوش مـي    بيان مي
0.8d 1.2 تاd  .برخـي از  شـعاع انحنـاي گنبـد    داشته باشد

نيز كه داراي گنبد  يزمين درونبزرگ  سازي ذخيرهمخازن 
يا چيزي نزديـك   0.8dهمان  باالتر از سطح زمين هستند،

    به آن است.
چك كردن ايمني ساختار سقف بتني گنبـدي شـكل از دو   

هاي موجـود و كمـانش.    سي تنشربر گيرد. طريق انجام مي
بررسي سالمت بوش فوالدي در مقابل كمانش بسيار مهـم  

بسته به نوع قرار گرفتن ، سيت متفاوت استواز لحاظ حسا

نشاندهنده حـداكثر تـنش   ) 1(جدول  سقف گنبدي شكل.
هاي غشـايي از سـاختار   فرآيندهوپ بر اساس نظريه غشا و 

از شرايط مهم در بارگذاري براي سـقف   پوسته تحت برخي
رس هدف و تحليل بررسي سطح استبا گنبدي شكل است. 
مـان شـرايط بارگـذاري    زمينـي تحـت ه  آن براي مخازن رو
براي آزمـايش اول   G و Dمورد از نتايج  نشان دادند كه دو

تـوان نتيجـه گرفـت كـه      عالوه بر اين مـي  مناسب هستند.
ــر    پــيش ــراي اكث ــه ب تنيــدگي بيشــتر از ايــن همــانطور ك
هاي گنبدي مطرح است مورد نيـاز نيسـت. در اينجـا     سقف

اگر  محاسبه شده كه kgf/cm	24.2تنش كششي مجاز 
ــيم     ــرار ده ــاري ق ــت فش ــاس مقاوم ــر اس ــا   ،ب ــادل ب مع 300	kgf/cm موارد  .شود ميD  وG   فاكتورهاي ايمنـي

مشابهي دارند اما ميزان بتن به كار رفتـه در آنهـا متفـاوت    
 Gرمقايسـه بـا   د Dاست. براي مثـال از كـاهش ضـخامت    

 توان ذخيره كرد. از كل بتن را مي درصد 3/3مقدار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) Units: kgf/cm2( بررسي تنش هوپ براي سقف بتني گنبدي  1جدول

 شكل و ابعاد سقف گنبدي   1شكل 
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بررسـي قـرار    مـورد  ACI 373ايمني كمـانش بـر اسـاس    
همچنين رابطـه كمـانش    Dكند مورد  گيرد كه بيان مي مي

كنـد. در   بـرداري را ارضـا مـي    بهره مورد نياز براي ساخت و
در دو اليه قـرار   اينجا مفروض است كه سقف گنبدي شكل

تصـويب شـده    مقـرر و  با همان ضخامتي كه قبالً ؛گيرد مي
  بود.

  ها حلقه -3-3
اولين نقش حلقه براي مقابله با بخش عمده رانـش منتقلـه   

نتيجـه كـاهش بـيش از حـد      در سقف گنبـدي شـكل و   از
شكل قسـمت فوقـاني ديـواره اسـت. بنـابراين ابعـاد        ريتغي

هـا   ها در داخل حلقـه   تاندونتنيدگي  ها و ميزان پيش حلقه
بيشتر وابسته به شـكل سـقف گنبـدي دارد. از مالحظـات     

توان فهميد كـه افـزايش بيشـتر ارتفـاع سـقف       ندسي ميه
. بنـابراين  شـود  ميگنبدي شكل باعث رانش كمتر به حلقه 

ز مـوارد  افزايش ارتفاع سـقف گنبـدي شـكل تـا حـدودي ا     
توانـد بـراي حلقـه و     زميني مـي متداول در مورد مخازن رو

گنبد مفيد باشد. هيچ تنش كششي در حال حاضر با توجه 
هـا در نظـر گرفتـه     ن موجود بـراي حلقـه  به تجربيات مخاز

نظـر فشـار    از )2( در جدول ب  IوH .هر دو مورد شود مين

 20كل نزديك به صفر هستند. ايـن امـر بـه خـاطر تعبيـه      
بـراي   ها حلقهاست. با اين حال ارتفاع  تاندون صورت گرفته

(در  كافي نيست H مورد نياز تاندون در مورد داشتن مقدار
 ها قابل ه به جاي فضاي عملي بين تاندون) ك  Iنتيجه مورد

 Cبه عنـوان مقايسـه در جـدول قبـل مـورد       ،تر است قبول
  تانـدون ياز به شانزده نو 1.0dشعاع انحناي گنبد معادلي با 

دارد. قسمت عمده بخش حلقه بـراي ارضـاء همـان سـطح     
  باشد. هدف استرس مي

اي  ي آن اهميـت ويـژه  هـا  حلقه ساز سقف و توالي ساخت و
بيشترين  ها حلقهاي است كه  گونهها ب زيرا حالت تنشارد، د
سـاز   پذيرند. همچنـين رونـد سـاخت و    ثير را از توالي ميأت

مـنظم باشـد تـا از     ريزي شده و برنامه بايد به صورت كامالً
له بـراي  أاين مسـ  سازي بيش از حد جلوگيري شود. فشرده

 I يز بايد رعايـت شـود. بـراي مثـال مـورد     ن ها حلقهساخت 
ساز قبلي مـورد آزمـايش    وهاي ساخت  براي برخي از شيوه

قرار گرفت كه در تمام موارد گستره تنش به دسـت آمـده   
  در محدوده مجاز كدهاي استاندارد بود.

 هـا  حلقـه ) به بررسي ميـزان تـنش هـوپ در    2در جدول (
 .اشاره شده است

  
  

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ) Units: kgf/cm2(هابررسي تنش هوپ براي حلقه  2لجدو
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 ديواره خارجي -3-4

ل توجـه در طراحـي ديـواره بتنـي بيـان      برخي از نكات قاب
فشـار داخلـي مهمتـرين     و LNGدارد كه فشار سـيال   مي

ركن در طراحي ديوار هستند. البته در جايي كه بـه دليـل   
در  نشت مايع از مخزن اول با ديواره مخـزن دوم مسـتقيماً  

هاي حلقوي افقي بـراي مقابلـه بـا بـار      تماس باشد. تاندون
مانـده نصــب  فشـاري باقي  هـاي  تـنش همچنـين   طراحـي و 

هـاي افقـي    هاي عمودي عالوه بـر تانـدون   . تاندونشوند مي
هاي عمودي هسـتند   براي كنترل تنشي كه ناشي از حركت

در مرحله بايد ها براي سالمت سازه  . بررسيگردند مينصب 
هاي مناسـب انجـام   برداري و مطـابق بـا كـد    ساخت و بهره

ي اسـت. امـا   ايـن كـار بـراي مخـازن بتنـي ضـرور       پذيرد.
در بـيش از حـد و    ممـان چگونگي كنترل  لهأترين مسمهم

 تـرين قسـمت ديـواره    در پايين اعماليتنش كششي نتيجه 
شـكل بـه    ريـ مقاومت ديواره در مقابـل تغي در اثر كه  است

  .آيد ميمستحكم كف به وجود كمك دال 
مورد تحقيـق و   چند روش براي مهار تنش اضافي كه اخيراً

 اند وجـود دارد كـه مربـوط بـه نصـب و      فتهبازبيني قرار گر
  هاست.  تاندوناندازي بهينه  راه

وزيع گشـتاور معمـولي در طـول ديـواره بـه      ت )2( شكلدر 
همراه چند جايگزين براي شـكل جـدار آورده شـده اسـت.     

σاز رابطـه   σ تنش عمـودي  6M	/	t	  Mكـه در آن   	
 ضخامت ديواره  tو )Vertical Moment(گشتاور عمودي 

در . بنـابراين ميـزان تـنش اضـافي     آيـد  ، به دست مـي است
ه خـاطر افـزايش   گيري بقسمت پايين ديواره به طور چشم

. با توجه به اينكه الگوي يابد ميكاهش ضخامت پاي ديواره 
ديوار  ،ثابت است هاي مختلف تقريباً در پروفيل ممانتوزيع 

وري بــاالتري نســبت بــه  هــاي مختلــف بهــره بــا ضــخامت
چـه در   هـر يعنـي  و ايـن   هاي با ضخامت ثابت دارد ديواره

برويم با حفظ ايمني، ميزان   dبه طرح a) از طرح 2شكل (
هاي سـاخته شـده بـراي     اكثر ديواره .كمتري بتن نياز است

ــازن  ــيمخـ ــورد   روزمينـ ــبيه مـ ــوبي شـ ــره جنـ  cدر كـ
.دراين شـكلها مشـخص اسـت كـه نيمـه پـاييني       باشند مي

ت بيشـتري هسـتند و نيمـه    داراي تنـوع ضـخام   هـا  ديواره
ممان بااليي داراي ضخامت ثابت هستند. با توجه به نمودار 

جـويي بهينـه،    براي صرفهكه  مورد مشهود استاين  واقعي،
تـر از   ه بايـد در ارتفـاع پـايين   تغيير ضخامت پروفيل ديـوار 

  دهم ارتفاع كل رخ دهد. سه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  توزيع گشتاور بر روي ديواره   2شكل 
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 اي افـزايش اسـتحكام و  بر ديگري نيز هاي مناسب جايگزين
يـك راه ديگـر    .مورد نياز وجـود دارد كاهش ميزان مصالح 

تعـداد مناسـبي    اسـتفاده از ، كشش بيش از حـد  براي مهار
ودي اســت. بــا ايــن حــال ميــزان تانــدون در راســتاي عمــ

گيـرد   هـا صـورت مـي    سازي كه توسط ايـن تانـدون   فشرده
محدود اسـت. ايـن محـدوديت را تـنش فشـاري مجـاز در       

طبـق گزارشـات   . كنـد  مي جابتنيدگي اوليه اي حله پيشمر
 هـاي  تانـدون متقـارن نسـبت بـه    با توزيـع غير  هاي تاندون

ثيرات واقعي عدم تقارن با توجـه  أاما ت ،متقارن پركابردترند
  اي از ابهام قرار دارد. به مطالعات اخير در هاله

عمـده در مقاومـت   بايد توجه داشت تفـاوت   در اين صورت
موجب ايجاد نيروهـاي نـامطلوب   تواند  مي تارياجزاي ساخ

هـاي مختلـف    داخلي و اثراتي همچون تفاوت رفتاري بخش
ــردد.     ــتن گ ــزش ب ــتن و خ ــدت و آب رف ــتن در دراز م  ب

هاي ديوار به طـور مشـابه عمـل     هوپ در بخش هاي تاندون
پاشـي بـر روي ديـواره     بـتن  فرآيندو پس از اتمام  كنند مي

، ورت يكنواخــت درآمــدســازه بــه صــ خــارجي زمــاني كــه

گيرند. نـواحي   طور همزمان تحت كشش قرار ميها ب تاندون
سـاز ناشـي    تحت استرس كه از دو روش مختلف سـاخت و 

) فقـط حالـت دوم را   2شبيه هم نيستند و شكل ( ،شود مي
  .نمايش داده است

ارگـذاري  بـراي تغييـر توزيـع ب    ،با توجه به تحقيقات اخيـر 
تـوان از   مثلثـي) مـي   ها (مثالً وزيعاي به انواع ديگر ت ذوزنقه
. بـا ايجـاد فضـاي    )3(شكل  هوپي استفاده كرد هاي تاندون

هاي پايين ديـواره   هاي هوپي در قسمت مناسب بين تاندون
سازي در صورت لـزوم،   همچنين با استفاده از روش بهينه و

 تـوان بـه دسـت آورد    تـري را مـي   هاي فشار پيشرفته توزيع
شي از مقـدار متوسـط گشـتاور اصـلي     اين امر نا .)4(شكل 

 برداري اسـت.  بهره تنيدگي و براي هر دو مرحله ايجاد پيش
تواننـد   ها مـي  همچنين با اين روش تعداد مورد نياز تاندون

هاي كنوني كـه در حـال توسـعه نيـز      در طرح حفظ شوند.
هاي ذكر شده در باال وابسته به كنتـرل   همه جنبه ،هستند

 تـرين و  تا بتوان مقـرون بـه صـرفه    ،باشند ميمطلوب تنش 
  ترين ساختار را جايگزين كرد. امن

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي هوپي طرح پيشنهادي براي استفاده از تاندون   4شكل 

   هاي هوپي طرح متعارف استفاده از تاندون   3شكل 
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  بار در نظر گرفته شده در طراحي -4
بارهاي كه بايد در طراحي تانـك خـارجي در نظـر گرفتـه     

  عبارت اند از: ,شوند
  
  براي عمل و آزمايش -4-1
ن كه شامل وزن ناشـي از  وزن مرده اجزا و ساختار مخز) 1

عرشه معلق وآسـتر   ،فوالد به كار رفته در تانك داخلي ،بتن
 .فوالدي است

 ها كه شامل خزش و انقباض هستند. تنش پيش) 2

 در مخزن داخلي LNGتنش ناشي از پرشدن ) 3

 فشار طراحي گاز عامل) 4

 تست هيدرواستاتيك از مخزن داخلي) 5

 فشار تست پنوماتيك) 6

 نصب بر روي سقف مخزن شي وك لوله) 7

             )(كارگران در حال كار، شرايط گذرا بار زنده روي گنبد) 8
)live load on the dome(  

 باد) 9

 برف) 10

 عمليات حرارتي) 11

  اختالف درجه حرارت بين نقاط مختلف مخزن) 12
  
  براي حالت اضطرار -4-2
  OBEزمين لرزه  )1
  SSE) زمين لرزه 2
  يال مايع) نشت س3
  نشت حرارتي )4
  )increased overpressure) افزايش فشار زايد(5
  ) تابش حرارتي از منطقه مجاور6
  )missile impact( برخورد موشك) 7
  )cold spotنقطه سرد ( )8

) مراحل اجمالي طراحي ديواره خارجي مخازن 5در شكل (
  به صورت شماتيك آورده شده است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مخازن يخارجيوارهديطراحيمراحل  5شكل
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  گيري نتيجه -5
اگرچه طراحي جداره خـارجي مخـازن و از جملـه مخـازن     
مهار كامل به پيچيدگي مراحـل طراحـي و سـاخت جـداره     

وليكن به دليل نقش مهمي كه ايـن جـداره    ،داخلي نيست
در تحمل بارهاي ساختاري و همچنين حفظ ايمني مخـزن  

الخصـوص در شـرايط اضـطرار     و محيط كاري اطـراف علـي  
اي به اين بخش مبذول گـردد.   ت و توجه ويژهدارد، بايد دق

به ويژه كه در مخازن مهار كامل اين ديـواره بايـد توانـايي    
شـرايط نشـت   تحمل بار ناشي از فشار داخلي سوخت را در 

  مخزن داخلي دارا باشد.
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معرفي مدل تعيين مدت دوره اعطاي امتياز در قراردادهاي 
) و بررسي موردي پاركينگ BOTواگذاري (، برداري بهره ،ساخت

 1المللي مهرآباد طبقاتي فرودگاه بين
  

  2، عماد نوبخت3هاشم كميلي ، محمد2جواد مهاجر محمد، 1اقبال شاكري
  يركبيرام يدانشگاه صنعت يستز يطمحو  نشكده عمراندا يعلم تيأعضو ه 1

  يركبيرام يساخت دانشگاه صنعت يريتو مد يارشد مهندس يكارشناسدانشجوي  2
  شركت بلندپايه ، كارشناس فنييركبيرام يساخت دانشگاه صنعت يريتو مد يارشد مهندس يكارشناسدانشجوي  3

  

 چكيده

ايـن  هـاي  قـرارداد  تنظـيم  در گيريتصميم هايمتغير ترينمهم از يكي BOT هايپروژه در امتياز اعطاي زمان مدت تعيين
 تحـت  را خصوصـي  گـذار سرمايه و دولت طرف دو هر سرمايه بازگشت و هاريسك مستقيم طور به كه ،باشدمي هانوع پروژه

 و گذارسرمايه توسط معمول اين مدت زمان طور به امتياز، اعطاي زمان مدت موجود تعيين هايروش در دهد،مي قرار ثيرأت
حاليكه طرف ديگر قرارداد يعني دولت نيز داراي منافع حاصـل از   شود درمي تعيين انتظار مورد سرمايه بازگشت به توجه با

توجه بـه گسـترش ايـن نـوع      دهد. لذا با قرار مي تأثيررا تحت كنندگان  باشد كه عموم مردم و استفاده برداري پروژه مي بهره
ها، تدوين شيوه مناسب براي تعيـين مـدت    اين پروژه گذاري در عه و ابعاد بزرگ سرمايهحال توس قراردادها در كشورهاي در

ن تحقيـق بـا بررسـي    گيـرد الزم اسـت. در ايـ    طرف را در نظر دوره اعطاي امتياز (زمان انتقال پروژه به دولت) كه منافع دو
گيـري از مفـاهيم ارزش    ها و بهرههاي موجود تعيين مدت دوره امتياز اين پروژهتحقيقات پيشين در اين حوزه، بررسي روش

خالص فعلي، مدل مالي پروژه و نرخ بازده مطلوب دو طرف قرارداد، تحليل مالي مناسب روي اطالعات و مفروضات اين نـوع  
گردد و تعيين مدت قرارداد به اين شيوه براي يـك پـروژه    دل بهينه تعيين زمان واگذاري ارائه ميها صورت گرفته و م پروژه

  گيرد. نمونه به عنوان مطالعه موردي صورت مي
  
 

  NPV، نرخ بازده مطلوب، BOT يقراردادها  ياز،امت يمدت زمان اعطا كلمات كليدي:

                                                   
  تهران يكهتل المپ، 1393آبان ماه  5و  4 ،يمال يريتاقتصاد و مد ي،حسابدار يالملل ينكنفرانس بمقاله  1
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  مقدمه   -1
)، BOTي (واگـذار  -بـرداري بهـره  -سـاخت  قراردادهاي در

 احداث و مالي تأمين طراحي، مسئوليت گذار سرمايهشركت 

 از اعطايي مجوز اساس بر و داشت خواهد عهده بر پروژه را

زمـان   مـدت  بـراي  )،پـذير  سـرمايه ( اجرايـي  سوي دستگاه
 درآمـد  محـل  از و كنـد مـي  برداريبهره پروژه از مشخصي

 را سرمايه خود سود و اصل پروژه، فروش محصول از حاصل
بر خالف قراردادهاي متداول عمرانـي، در  . نمايد مي بازيافت

ــرمايه  ــه س ــن روش هزين ــت   اي ــه از دوش دول ــذاري اولي گ
پــروژه كليـــه  جــاي آن شـــركت ه برداشــته شــده و بـــ  

سنجي تا نگهداري و  هاي ناشي از مطالعات امكان مسئوليت
مين مالي كليه مراحل را نيـز  أبرداري را تقبل كرده و تبهره
هـا نقـش حمـايتي و    يرد، بديهي است در ايـن پـروژه  پذمي

هـاي  پـروژه  تـر خواهـد بـود.    ها بسيار حياتيهدايتي دولت
شـامل  كننـد  مياستفاده  BOT از قراردادهايكه زيربنايي 
  هايها، سازهها، نيروگاهها، پلبنادر، تونل آهن،راه بزرگراه،

ــازن  ــدروليكي، و مخ ــت [ هي ــروژه  ].3اس ــراي پ ــاي  اج ه
اختي به سرمايه زيادي نياز دارد و از آنجاكـه معمـوال   زيرس
هـاي  ها تامين سرمايه كافي براي توسـعه زيرسـاخت  دولت

بطور گسـترده   BOTيابند قراردادهاي عمومي را دشوار مي
روند تا توسـعه   براي جذب سرمايه بخش خصوصي بكار مي

تامين مالي، طراحي و  ].4زيرساخت عمومي صورت گيرد [
پـروژه كـه   هـاي زيرسـاختي توسـط شـركت     ژهساخت پـرو 

شـود و پـس از    گذار خصوصي تعيين كرده انجام مي سرمايه
بـرداري از پـروژه را در    گذار بهـره  اتمام دوره ساخت سرمايه
هـا را انجـام    دهد تا بازپرداخـت وام مدت واگذاري انجام مي

گذاري اوليه را پوشش دهد و سود مـورد نظـر    دهد، سرمايه
  ].5ند [را دريافت ك

 BOT  مراحل اجراي پروژه -1-1

تـوان بـه شـش بخـش     را مـي  BOTمراحل اجراي پـروژه  
) مراحل اجـراي پـروژه نشـان داده    1(تقسيم كرد. در شكل

  ].6شده است [
  BOTعوامل مرتبط با پروژه  -1-2

) نشان داده شـده اسـت بـه طـور     2گونه كه در شكل(همان
  ].7هستند [ در ارتباط BOTكلي سه بخش كلي با پروژه 

). كارفرما (دولت)، كـه هـدف آن بـه حـداكثر رسـاندن      1(
  ي پروژه كيفيت تعريف شده محصول يا خدمات ارائه شده

پـروژه، كـه   ). شـركت 2كنندگان است. (و حمايت از مصرف
گـذاري  هدف آن به حداكثر رساندن سود حاصل از سرمايه

ه از هـا اسـتفاد  ). كاربران(مشتريان)، كه هـدف آن 3است. (
محصول يا خدمات پروژه با پرداخت حق الزحمـه (تعرفـه)   

  معقول است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 BOTپروژهيروند اجرا  1شكل  
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  )Concession Period( يازامت يدوره اعطا -2

 BOT هـاي  طور كه در بخش قبل گفته شد در پـروژه همان
 گـذار  يهگروه سـرما  يكبا  يبخش خصوص گذار يهسرما يك

پـروژه   يـك سـاخت   يبـرا را  يهسـرما  يوم،در قالب كنسرس
مدت زمان مشخص  يك يپروژه برا فراهم و پس از ساخت

 گـذار يهدولـت بـه سـرما    يپروژه از سـو  برداريبهره يازامت
اسـت كـه پـس از     يمدت زمـان  يازامت وره. دشوديمحول م
از آن و  يپـروژه و منـافع ناشـ    بـرداري و بهـره  يتآن، مالك
ــ ــئول ينهمچن ــايتمس ــاييو پاســخگو ه ــ ه ــت و دو ينب ل
. مـدت زمـان   شـود يم يضتعو يبخش خصوص گذار يهسرما

 يهبرگشـت سـرما   يـزان م يبـر رو  يماًمسـتق  يدوره واگذار
ثر اسـت.  ؤ) مـ رفرمـا شده و منافع دولـت (كا  گذارييهسرما

پـروژه   يـك  يمناسـب بـرا   بـرداري بهـره  يازمدت دوره امت
BOT شـركت  يهم كارفرما و هم بخش خصوص توانديم)

 يـين تع ين. همچنـ اطرات محافظـت نمايـد  پروژه) را از مخـ 
اسـت كـه منـافع     يديكل يمتصم يك امتياز دوره ينمدت ا

 تأثير حتهر دو طرف قرارداد (كارفرما و شركت پروژه) را ت
 ينـه، به يـاز امت دوره يـك  يـين ]. پـس تع 8[ دهـد يقرار مـ 

كننـده بـرآورده    ينباشد كه تضم يقدر طوالنكه آن اي گونهب
 پروژه باشد و از طرف ديگـر شركت شدن نرخ بازده مطلوب

 ي، بـرا باشـد  ميقدر كوتاه باشد كـه حـافظ منـافع عمـو    آن
از نـرخ   فادهاسـت  يكـه ]. درحال7است [ يتكارفرما حائز اهم

 يروش شـاخص بـرا   يـك ) بـه عنـوان   IRR( يبازده داخل
حاضـر از ارزش   يـق تحق شـود،  يپروژه شـناخته مـ   يابيارز
اسـتفاده   يـابي رزروش ا يك) به عنوان NPVخالص ( يفعل
 ].9[ كند يم

 هـاي  پـروژه  يـاز امت يدوره اعطـا  يينتع -3
BOT 

توجه پژوهشـگران   BOT هايدر قرارداد يازامت دوره تعيين
صورت گرفته كه  هاييراستا پژوهش ينرا جلب كرد و در ا

 :دوره ارائه شده است ينا يينتع يبرا ييها مدل

ـ   يـك ] 10[ 2002شن و همكاران در سـال  ) 1  يرامـدل ب
منـافع هـر دو    توانديكه م دهنديارائه م يازامت دوره يينتع

 .يردطرف قرارداد را در نظر بگ

 يازامت دوره يينروش تع يك] 11[ 2009ژانگ در سال ) 2
 .دهديدو طرف قرارداد ارائه م برد براي -برد

كـه شـن در    ي] روش12وو و همكاران [ 2012در سال ) 3
اصالح كـرده و مـدل اصـالح     ارائه داده است را 2002سال 
كننده منـافع دو   تأمينكه  يازدوره امت يينتع يبرا ايشده

 دهند. يطرف قرارداد است ارائه م

 ]10[ 2002روش شن و همكاران در سال  -3-1

بازه  يك 2002محققان در سال  ينارائه شده توسط ا مدل
زمـان   يـين تع يدو طـرف قـرارداد بـرا    ينمذاكره ب يرا برا

دارد،  يبـازه دو نقطـه اساسـ    يـن . اكنـد يص ممشخ يقدق
 هايخواسته گرتأميننقطه اول كه نقطه شروع بازه است و 

بـازه كـه    يياست و نقطه دوم، نقطـه انتهـا   يبخش خصوص
(كارفرمـا) اسـت. نقطـه     يبخش دولت هايخواسته گرتأمين

 ينگينقد يانجر ياول با استفاده از قواعد ارزش خالص فعل
 . شوديم يينتع يازامت يطااع دورهدر طول 

كمتـر   يد) آمده نبا1كه در رابطه ( NPV(1) مدل ينا طبق
 يخصوص گذاريهمورد انتظار سرما يهاز مقدار بازگشت سرما

اول بازه اسـت   يكه نقطه اساس  رابطه ينباشد. با حل ا

 كاربران (مشتريان) BOTهاي  پروژه

 پذير،دولت) كارفرما (سرمايه

 وام دهندگان

 گذار) شركت پروژه (سرمايه

 سهام داران

 طراحي

 ساخت
 استفاده از برداريبهره

 خدمات پروژه

اعطاي امتياز
 پروژه

واگذاري پروژه
 به كارفرما

 BOTهاي مرتبط با پروژه بخش   2شكل 
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 يـد پـروژه نبا  خواسته شركت تأمين ي. براشوديمحاسبه م
 باشد.  ژه قبل از زمانزمان انتقال پرو

 

)1(  
  

هـاي مــدل شــن و  هـايي كــه در رابطــه نمــاد 1در جـدول  
  همكاران استفاده شده است تعريف شده است.

بايسـت رابطـه   افع كارفرما ميمن تأمينبراي طرف ديگر  از
برقرار باشد. با برقرار كردن اين رابطه نقطه اساسي دوم  )2(

هـاي كارفرمـا،   خواسـته  تـأمين شود. براي محاسبه مي 
پـروژه را بـه    سـت قبـل از زمـان    يباپـروژه مـي   شركت

  .كارفرما منتقل كند
  
)2(  
  

روژه مـدل شـن و   زمـان واگـذاري پـ    به ايـن ترتيـب بـازه   
  شود.همكاران محاسبه مي

  ]12[ 2012روش وو و همكاران در سال  -3-2
مدل ارائه شـده توسـط شـن و     2012وو و همكان در سال 
هاي كنند. اين اصالح مربوط به رابطههمكاران را اصالح مي

  باشد.) مي2) و (1(
  )1اصالح رابطه ( -3-2-1

همكـاران انجـام   اصالحاتي كه روي اين رابطه توسـط وو و  
ي تـأثير اسـت   شود در جواب نهـايي كـه محاسـبه    مي

گــذارد، تنهــا رابطــه بــه دو دوره ســاخت و دوره     نمــي
شـود كـه در   پروژه، شكسته مـي  برداري توسط شركت بهره

  ) قابل مشاهده است.3رابطه (
  
)3(  
  

زمــان پايــان دوره ســاخت اســت. در  در ايــن رابطــه 
پ رابطه، ترم اول مربوط بـه دوره سـاخت و تـرم    قسمت چ

  باشد.پروژه ميبرداري شركتدوم مربوط به دوره بهره
  )2( اصالح رابطه -3-2-2

اصالحات اساسي بر روي اين رابطه انجـام شـده اسـت كـه     
، BOT قـرارداد  يك در شود.ايجاد مي تغيير در تعيين 

، شـود مي تبديل دولتي بخش دارايي به انتقال از پس پروژه
 از بزرگتر خيلي معموالً انتقال زمان در دارايي خالص ارزش
اين درآمـد نـوعي    ،است دولت براي درآمدي كه است صفر
الزحمه براي دولت در ازاي اعطاي حق امتياز به بخـش  حق

گيـري مـورد    است، اين درآمد بايد زمان تصـميم  خصوصي
 فعلـي  خـالص زش محاسبه و توجه قرار گيـرد، در واقـع ار  

 بايـد  انتقـال  از پس دوره در پروژه جريان نقدينگي تجمعي
 در دارايـي  خالص ارزش جبران تا باشد بزرگ كافي قدر به

 .بكنـد  را (ارزش دفتري پروژه در زمان انتقـال)  انتقال زمان
 انتقـال  زمان در دارايي خالص ارزشدر مدل وو و همكاران 

شن  روش در )( دوم اساسي نقطه و شده گرفته نظر در
  .است داده بهبود راو همكاران 

  
 تعريف    نماد

 به كارفرمازمان واگذاري امتياز پروژه 
 كران پاييني بازه زمان واگذاري امتياز پروژه
 كران بااليي بازه زمان واگذاري امتياز پروژه

 زمان پايان عمر اقتصادي پروژه 
 )انتقالدر دوره امتياز (شروع پروژه تا زمان جريان نقدينگيارزش خالص فعلي
 تا پايان عمر اقتصادي پروژه) انتقالبرداري كارفرما (زمان جريان نقدينگي در دوره بهرهارزش خالص فعلي

 tدرآمد در سال 

 tهزينه در سال 
 ر گرفتن نرخ بهره و تورمنرخ تنزيل با در نظ 
  گذاريپروژه از ميزان سرمايهنرخ بازگشت سرمايه مورد انتظار شركت 
 گذاري شده تا سال واگذاريمقدار سرمايه سرمايه 

 استفاده شده در روش شن و همكاران هاينماد يفتعر   1جدول 
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 برگردانـدن  در دولتـي  بخـش  منـافع  تـأمين  براي بنابراين
 ايـن  بـه  بايـد  )2رابطه( انتقال زمان در شده دريافت درآمد
  :شود اصالح شكل

  
)4(  
  

 انتقـال  زمان در دارايي خالص ارزش ) 4در رابطه (
وژه در زمان انتقال) است. اين رابطه بـدان  (ارزش دفتري پر

معناست كه ارزش خالص فعلي تجمعـي جريـان نقـدينگي    
حاصله از پروژه در دوره بين زمـان انتقـال تـا پايـان عمـر      
اقتصادي پروژه برابر ارزش خالص دارايـي در زمـان انتقـال    

گرداند و آن است. به عبارت ديگر بخش دولتي پروژه را مي
  نمايد. در زمان انتقال را جبران ميدرآمد دريافتي 

  روش پيشنهادي -3-3
هاي پيشين به مقولـه منفعـت دوجانبـه و مفهـوم     در روش

  شد و در عين  استهالك سرمايه بوجود آمده كمتر توجه مي
مطلـوب شـركت پـروژه كـه عـاملي      حال حداقل نرخ بازده 

باشـد در نظـر    كننده در مناقصات و سود حاصله مـي  تعيين
بدين سبب در تحقيق حاضر روشي نوين به  .شد يگرفته نم

پـذير پيشـنهاد   منظور تخمين زمان انتقال پروژه به سرمايه
شود كه در برگيرنده مفاهيم استهالك سـرمايه و ارزش   مي

كننده نرخ بـازده مطلـوب هـر     تأمينخالص فعلي سرمايه و 

در باشـد.   گذار) مـي  پذير و سرمايه (سرمايه دو طرف قرارداد
ماننـد روش شـن و    دهـد  كه اين تحقيـق ارائـه مـي    يروش

همكاران براي تعيين زمان واگـذاري پـروژه كـه منـافع دو     
طرف قرارداد در نظر گرفته شده باشد يك بازه زماني ارائـه  

بازه با در نظر گرفتن منـافع  كران پايين  .)5( رابطه شود مي
منـافع كارفرمـا    تأمينبه پروژه و كران باال با توجه  شركت

  شود.تعيين مي
ي استفاده شده در روابـط مـدل   هاتعريف نماد 2در جدول 

  .ارائه شده اين مقاله آورده شده است
   محاسبه  -3-3-1

شـركت   MARRاين زمان، با مشخص بودن  براي محاسبه
جريـان   )1) ارزش خـالص فعلـي (  پـروژه ( 

ايـن محاسـبات بـراي    شـود.  نقدينگي پـروژه محاسـبه مـي   
جريان نقدينگي پروژه از سال صفر آغاز شده و تا سالي كه 

 زمـان  كـه آن  ،ادامـه ميابـد   برابر صفر شود  1 مقدار
به عبارت ديگـر در ايـن زمـان     شود.در نظر گرفته مي 

رسـد.  پروژه به سود مورد انتظـار خـود مـي   است كه شركت
نشـان داده   يا فلوچارت )6رابطه (توان با اين محاسبه را مي

  انجام داد. )3( شده در شكل
  
)6(  

  
  

 مقاله يناستفاده شده در مدل ارائه شده ا هاينماد يفتعر   2جدول 

  تعريف  نماد
 زمان واگذاري امتياز پروژه به كارفرما (زمان انتقال پروژه) 
 روژهكران پاييني بازه زمان واگذاري امتياز پ 
 كران بااليي بازه زمان واگذاري امتياز پروژه 
  ال تا پايان عمر اقتصادي پروژه)برداري كارفرما (زمان انتقارزش خالص فعلي جريان نقدينگي در دوره بهره 2 ارزش خالص فعلي جريان نقدينگي در دوره امتياز (شروع پروژه تا زمان انتقال) 1 زمان پايان عمر اقتصادي پروژه 
 tدرآمد در سال 

 tهزينه در سال 
 حداقل نرخ جذاب براي شركت پروژه 
 حداقل نرخ جذاب براي كارفرما 

 tارزش دفتري پروژه در سال 
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   محاسبه  -3-3-2
، با مشخص بـودن  يي بازه مورد نظركران باال براي محاسبه

MARR ) ــا ) ارزش خــــالص فعلــــي MARRكارفرمــ
جريان نقدينگي پروژه از زمان واگذاري تا پايـان   )2(

   اين مقدار شود. زمان انتقالي كهمحاسبه مي عمر اقتصادي
ــان  2(  ــود، زم ــر صــفر ش ــه  ) براب در نظــر گرفت

بايـد چنـد نكتـه را در نظـر      2محاسـبه  در شود.  مي
ارزش دفتـري پـروژه    گرفت، نكته اول اينكـه در زمـان   

و در ارزيابي اقتصادي به عنوان سرمايه اوليـه   محاسبه شود
كارفرما در نظر گرفتـه شـود. در واقـع در زمـان واگـذاري      

شود كه هاي پروژه به كارفرما منتقل ميپروژه، تمام دارايي
ها در ارزيابي اقتصادي پروژه بـه عنـوان سـرمايه    اين دارايي

شود. همانگونـه كـه در قسـمت    داده مي تأثيراوليه كارفرما 
قبل گفته شد توجه به اين نكته اساسي در تحقيقـات وو و  

اثبات شده است. نكته ديگري كـه   2012همكاران در سال 
بـراي   BOTبايد توجه كرد براي ارزيابي اقتصـادي پـروژه   

، أانتخاب زمان واگذاري مناسب براي ايشان، مبـد  كارفرما و
پـروژه در نظـر گرفتـه     زمان واگذاري پروژه توسط شـركت 

شـود.  محاسـبه مـي   2شده (نه زمان شروع پروژه) و 
) يا فلوچارت نشان داده 7( توان با رابطهاين محاسبه را مي

  ) انجام داد.4( شده در شكل
  
)7(  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فلوچارت محاسبه   4شكل  فلوچارت محاسبه   3شكل 
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ارزش خالص فعلي جريـان نقـدينگي پـروژه    با رسم نمودار 
) بــازه 2و  1بــراي شــركت پــروژه و كارفرمــا (

 تـأمين زمان واگذاري اين مدل كه منافع دو طرف قـرارداد  
 نشان داد. )5( طبق شكل توان ميشده باشد را 

  
  حل مثال موردي -4

مدل ارائـه   يبه منظور شرح نحوه محاسبه بازه زمان واگذار
كـه قـرار اسـت بـه      پاركينـگ  از يـك  شده در مقاله مثالي

پاركينگ مربـوط   اجرا شود بررسي مي شود. BOTصورت 
باشـد كـه   به فرودگاه بين المللي مهرآباد شـهر تهـران مـي   

سـال   2آغـاز و طـي    1391از سـال   طراحي و سـاخت آن 
بـرداري  شروع بـه بهـره  1393و از ابتداي سال  احداث شده

كارفرماي پروژه وزارت راه و ترابري(سرمايه پـذير)   د.شومي
گذار(بخش خصوصي) كنسرسيوم فروديار بلندپايه  و سرمايه

از زمـان شـروع    پاركينگاين  اقتصاديطول عمر  باشد. مي
ــههز ســال تخمــين زده شــده اســت.  18احــداث  ــاين و  ه

و  3ي دوره عمر حيات پروژه به ترتيـب در سـتون   هاآمددر
ابل مشاهده است و بعضا به دليـل اطالعـات   ) ق3جدول ( 4

  ].13مالي پيچيده پروژه ساده سازي صورت گرفته است[
محاسـبه شـده و    )d=7%مانده نزولـي (  روش استهالك به

جـدول   5در سـتون   پروژه هر سالمربوط به ارزش دفتري 
ــا محاســبه  . بــراي مثــال ارزش دفتــري) آمــده اســت3( ب

مطابق رابطه  1396سال  در استهالك به روش مانده نزولي
  شود.) محاسبه مي8(
  
)8(  

ارزش دفتري اوليه پروژه است (سـاخت   ) 8در رابطه (
ضــريب  پـروژه پايــان ســال دوم خاتمــه يافتــه اســت) و  

  باشد. استهالك ساليانه در روش مانده نزولي مي
 ) كـه مربـوط بـه شـركت    NPV1( )3جدول ( 6 در ستون

در هـر   جريـان نقـدينگي   لص فعلـي ارزش خـا پروژه است، 
طبق رابطه  1394براي مثال سال شده است  محاسبه سال

 25مربوط به شركت پروژه  MARRشود () محاسبه مي9(
  .درصد در نظر گرفته شده)

  
  
  
  
)9(  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نزما–NPVنمودار  5شكل
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) مربـوط بـه كارفرمـا اسـت،     NPV2( )3جدول ( 7 ستون
براي سـال   )10طه (طبق راب  ارزش خالص فعليبراي مثال 

 15مربـوط بـه كارفرمـا     MARRشود (محاسبه مي 1405
  .درصد در نظر گرفته شده)

  
  
  
  
)10(  

  

 )3( طبق محاسبات انجام شـده كـه نتيجـه آن در جـدول    
 NPVبـه بعـد بـه     1402پروژه از سـال  آمده است شركت
به قبل بـه   1404رسد و كارفرما از سال بزرگتر از صفر مي

NPV رسـد پـس بـازه زمـان واگـذاري     ز صفر ميبزرگتر ا 
 تـأمين  پروژه پاركينـگ  دادكه منافع دو طرف قرار مناسب

طبـق  تـوان  ي ايـن مقالـه را مـي   طبق مدل ارائه شده شود
 نشان داد. )6) و شكل (11رابطه (

  
  

Year t Ct Rt BVt NPV1 NPV2 

 كارفرما شركت پروژه ارزش دفتري پروژه درآمد  هزينه زمان  سال

1391 1 221 0 - -176.8 - 

1392 2 111 0 332.0 -247.8 - 

1393 3 100.2 131.5 308.8 -231.8 - 

1394 4 90.6 145.7 287.1 -209.2 - 

1395 5 77.4 161.6 267.0 -181.7 - 

1396 6 59.6 189.4 248.4 -147.6 - 

1397 7 35.8 199.4 231.0 -113.3 - 

1398 8 22.5 221.6 214.8 -79.9 - 

1399 9 27.7 236.5 199.8 -51.9 684.2 

1400 10 45.9 264.3 185.8 -28.4 590.6 

1401 11 97.4 295.4 172.8 -11.4 469.0 

1402 12 111.4 330.2 160.7 3.6 349.6 

1403 13 126.8 309.5 149.4 13.6 185.8 

1404 14 163.9 288.9 139.0 19.1 36.4 

1405 15 172.7 253.7 129.2 22.0 -71.3 

1406 16 184.7 234.5 120.2 23.4 -146.7 

1407 17 236.9 228.2 111.8 23.2 -199.5 

1408 18 292.6 201.7 104.0 21.6 -194.9 

  باشد.ريال مي دمبالغ بر حسب ميليار
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  گيري نتيجه -5

 -تعيــين دوره اعطـــاي امتيــاز در قراردادهـــاي ســـاخت  
واگذاري بسيار كليدي بوده و زمان انتقال بـه   -برداري بهره

پذير يكي از پارامترهاي برگزاري مناقصـه و تنظـيم    سرمايه
اي تعيين گـردد تـا حـافظ     گونهه باشد كه بايد ب قرارداد مي

منافع دو طرف قـرارداد يعنـي بخـش خصوصـي و دولتـي      
باشد. در اين تحقيق يك بازه زماني مناسـب بـراي انتقـال    

پذير پيشنهاد شده است كه شـامل منـافع    ايهپروژه به سرم
كننـده   تـأمين دو طرف بوده و هرنقطه زماني در ايـن بـازه   

 -باشد و حاصـلي بـرد   هاي قرارداد ميبازده مورد نظر طرف
دهد. بنابراين از جملـه مزايـاي ايـن روش     برد را نتيجه مي
هاي دو طـرف، كـاهش اختالفـات، افـزايش      تحقق خواسته

نظر گيـري مصـالح عمـومي و     گذار، در ايهانگيزه براي سرم
باشد. همچنين تحقيقات آتـي نيـز    پذيري زماني مي انعطاف

در تكميل اين شيوه براي تعيين زمـان قطعـي واگـذاري از    
تواند ثمربخش باشد و  هاي عددي مي طريق مذاكره و روش

كنندگان از خدمات و عموم مردم نيز در نظر  منافع استفاده
زده مطلوب براي عوامـل مـرتبط بـا پـروژه     گرفته شود تا با

  حاصل گردد.

  
  منابع و مراجع   -6
 -، موافقت نامـه سـاخت  469. نشريه شماره 1387شاكري ا، . 1

واگذاري. معاونت نظارت راهبردي، دفتر نظام فنـي   -برداري بهره
 اجرايي.
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  EPCهاي عمراني  جايگاه مهندسي ارزش در پروژه
  1مطالعه موردي پروژه شهر ورزشي بغداد

  
  3، امير اميري ديبا2، آرش صادقي1بهروز امين فرد

  مديرعامل شركت بلندپايه 1
  معاون مهندسي شركت بلندپايه 2

  ارشد فني شركت بلندپايه كارشناس 3
  

 چكيده

هـاي شـركت بلندپايـه     آموختـه  هاي عمراني بـه درس  مطالعه حاضر با هدف بررسي اهميت جايگاه مهندسي ارزش در پروژه
هـزار   60پروژه شامل احـداث يـك اسـتاديوم المپيـك     (پيمانكار طرح و ساخت) در پروژه شهر ورزشي بغداد پرداخته است. 

نفري و هتل چهار ستاره بوده و تجربيات كسب شده در حـوزه   500نفري، سه استاديوم تمريني  2000نفري، يك استاديوم 
گيرد. اگرچه تجربه مهندسي ارزش  مهندسي ارزش در مرحله خدمات مهندسي و مديريت هزينه پروژه مورد بررسي قرار مي

ها، نوآوري و  ط پيمانكار بصورت غيرسيستماتيك اجرا شده ولي نتايج حاصل از آن نشاندهنده موفقيت در كاهش هزينهتوس
هـا و   هاي خالقانه براي پروژه بوده است. در ابتدا معرفي مختصري از پروژه انجـام شـده و بـه چنـد مـورد از ايـده       طرح ايده

مهندسـي   فرآينـد ريـزي و اجـراي    توان نتيجه گرفت در صورت برنامـه  تاً ميشود. نهاي هاي بدست آمده اشاره مي جويي صرفه
هاي بـه مراتـب بيشـتري بدسـت خواهـد آمـد و عـالوه بـر كـاهش           ها، موفقيت ارزش بصورت ساختاريافته در اينگونه پروژه

  .شود براي كارفرماي آن ميهاي پروژه، منجر به افزايش امكان نوآوري و خالقيت و ارزش كسب شده  هزينه
 

  
  ، شهر ورزشي بغداد، بلندپايهEPCپروژه عمراني، طرح و ساخت، : كلمات كليدي

                                                   
 ، دانشگاه تهران1393آذرماه  11و  10مقاله كنفرانس ملي مهندسي ارزش و مديريت هزينه،  1
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  مقدمه -1
مهندسي ارزش عبارت است از روشي جامع و منسجم براي 
رسيدن به باالترين ارزش به ازاي هر واحد پولي كه در يك 

گردد، به نحوي كـه اهـداف پـروژه اعـم از      پروژه هزينه مي
بـرداري و   ، طول عمر، پارامترهاي بهرهكيفيت، مدت، ايمني

ساير اهداف مورد انتظار از يك پـروژه حفـظ و تـا حـداكثر     
(جاللـي طباطبـايي،    امكان پارامترهاي مربوطه ارتقاء يابـد. 

1387(  
مهندسي ارزش يك راهكار ساختارمند و كـاركردگرا بـراي   

جويي به بار آورده و يا ارزش  كه صرفه است  هزينهمديريت 
را بدون فـدا كـردن كيفيـت كـاركرد و فوايـد آن      محصول 
هاي  مهندسي ارزش با به كارگيري تكنيك .بخشد بهبود مي

تحليل كاركرد ارزيابي ارزش در يـك بسـتر خـالق امكـان     
سازد. در واقع تحليـل كـاركرد و    طراحي را فراهم مي بهبود

نحوه برخورد با مسايل وجه تمايز رويكـرد مهندسـي ارزش   
دهاي مديريتي است كه براي كـاهش هزينـه   از ديگر رويكر
مهندسي ارزش نقش حساسي در دسـتيابي   .به كار مي رود

پـروژه در چـارچوب مثلـث مـديريت پـروژه      هـاي   به هدف
ارتبـاط  ايجـاد  و بستر الزم را به منظور همـاهنگي و  داشته 

 د.آور ميمؤثر در اعضاي تيم پروژه فراهم 

ــدگاه مهندســي ارزش در طــرح  اي عمرانــي هــ آنچــه از دي
ايجاد زمينه مناسـب بـراي   «تواند مورد توجه قرار گيرد  مي

ها به ويژه در جهـت ايجـاد منـابع     بروز ابتكارات و خالقيت
» جديد، باال بردن كيفيت، كم كردن هزينـه و مـدت اجـرا   

هـاي غيرضـروري فلســفه    از يـك منظــر هزينـه   باشـد.  مـي 
ز آن دسـته ا «هـا   وجودي مهندسي ارزش است. اين هزينـه 

ها هستند كه اثر معناداري در توليد وابسته بـه آنهـا    هزينه
مفهــوم ايــن عبــارت آن اســت كــه ». شــود مشــاهده نمــي

هاي غيرضروري در بهبود كيفيت، زيبـايي، راحتـي و    هزينه
يابـد. از   ... مؤثر نيستند و به نوعي ارزش پروژه كـاهش مـي  

ترين عواملي كه موجب كاهش ارزش پروژه يا تحميل  عمده
هاي اضـافي در مراحـل مختلـف طراحـي، سـاخت و       زينهه

شـود عبارتنـد از: كمبـود اطالعـات،      برداري پروژه مـي  بهره
هـا و   هـاي نادرسـت، تفكـر مبتنـي بـر عـادت       باورها و ايده

هاي منفي، ضـعف در روابـط    ها، كمبود وقت، قضاوت سنت
ها و نيازهـا، پرهيـز از    انساني و هماهنگي، تغيير در خواسته

طراحي و برآورد بيش از حد نياز، فقدان يا  ريسك، پذيرش 
(مظاهري، محمـدي   كمبود منابع مالي، كمبود پيشنهادها. 

  )1389و جعفري، 
  
 هـاي طـرح و   مهندسي ارزش در پـروژه  -2 

  ساخت  
هـاي مختلـف و    هاي حاصل از ارزيابي پروژه مجموعه تجربه

هاي موجود در زمينه بكـارگيري مهندسـي ارزش در    تجربه
هـا حـاكي از آن اسـت كـه پتانسـيل       اجـراي پـروژه   رآيندف

هـاي دوره عمـر، بـه زمـان اعمـال       جـويي در هزينـه   صرفه
ــدوديت  ــرايط و مح ــراي آن  مهندســي ارزش و ش ــاي اج ه

هـا را در   اين پتانسيل 1وابستگي فراواني دارد. شكل شماره 
  دهد. مراحل مختلف دوره عمر پروژه نشان مي

بـر قـانوني بـه نـام      1شـماره   واقعيت بيان شـده در شـكل  
استوار است. بر اساس اين قـانون هرچـه از   » 100-10-1«

هاي اوليه و مطالعات امكانسنجي و طراحـي   زمان طرح ايده
ميـزان   مفهومي فاصله گرفته و به سمت اجرا پيش بـرويم،  

ها و رفع نـواقص و   زمان و هزينه مورد نياز براي بهبود طرح
يابـد.   صورت نمايي افزايش مـي  مشكالت موجود در آنها به

  .دهد اين قانون را نشان مي 2شكل شماره 

خدمات مهندسي

استانداردها، معيارها و ضوابط

عمليات اجرايي

برداري و نگهداريبهره

 زمان

 هزينه

پروژه  دوره عمر ياه نهيدر هز ييجو صرفه ليپتانس   1شكل 
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 فرآينـد بر اساس ايـن قـانون بهتـرين زمـان بـراي اجـراي       
اجرايي پـروژه زمـاني اسـت كـه      فرآيندمهندسي ارزش در 

طرح در مراحل مطالعات و طراحـي مفهـومي و پايـه قـرار     
ه در مراحـل اجـرا يـا    دارد. البته اين به آن معنا نيسـت كـ  

برداري امكان مطالعه مهندسي ارزش وجود ندارد، بلكه  بهره
هـا و نيـز    جـويي در هزينـه   در اين مراحل پتانسـيل صـرفه  

احتمال پذيرش پيشنهادهاي بهبـود بسـيار انـدك خواهـد     
  )1389(مظاهري، محمدي و جعفري، بود. 

 پـروژه بـه روش طـرح و سـاخت     بنا به ماهيت كلي اجراي
تكنيـك  ، سبتاً كمتر كارفرما در حين اجـراي پـروژه  نقش ن

مهندسي ارزش از پتانسـيل بسـيار بـااليي جهـت حصـول      
سـاخت و   اطمينان از حفظ يكپـارچگي مراحـل طراحـي و   

همچنين انتقال صحيح موارد اساسي پروژه به تيم اجرايـي  
استفاده از تكنيك تحليـل   باشد. خصوصاً كه با برخوردار مي

كاركردهـاي  بـراي   قابل تـوجهي سازي  نهكاركرد امكان بهي
بهترين زمان انجـام مطالعـات ارزش   . گردد نهايي فراهم مي

 فرآينـد توان اين  باشد و مي ميپس از پايان فاز اول طراحي 
 هاي پـروژه در نظـر گرفـت.     بيني را در برنامه زماني و پيش

  )1384(رسولي و عرب، 
چهـار   هـاي عمرانـي در   هاي كاهش هزينـه در پـروژه   روش

گروه كلي شامل كاسـتن از كيفيـت در حـدود اسـتاندارد،     
وري و مهندسـي   ارتقاي طراحي انجام شـده، افـزايش بهـره   

شود. اين چهار ديدگاه ممكـن اسـت    بندي مي ارزش تقسيم
در هر پروژه و بسته به شرايط و ضوابط آن مـورد اسـتفاده   

قرار گيرد. كاستن از كيفيت محصـوالت پـروژه در صـورتي    
در حدود استانداردها و ضوابط باشد روشي مورد قبـول  كه 

است اما در صورتي كه از كيفيـت مـورد نيـاز عـدول شـود      
قابل قبول نيست. ارتقاي طراحي معمـوالً در شـرايطي كـه    

الزحمــه،  مطالعـات و طراحـي بـه دليـل نـاچيز بـودن حـق       
تجربه، قيود ذهني و مانند اينهـا بـه    استفاده از طراحان كم

وري شـامل   م نشود مورد توجه است. فنون بهـره خوبي انجا
اقــداماتي اســت كــه بــدون افــزايش منــابع ورودي پــروژه، 
خروجــي آن را افــزايش داده يــا بــا كــاهش منــابع ورودي، 
همان خروجي بدست آيد. مهندسي ارزش به عنوان روشـي  

هـاي قبلـي مـديريت     پيشرفته و بعـد از انجـام تمـام روش   
ه و بر خالقيت و نوآوري استوار هزينه پروژه مورد توجه بود

هـاي زائـد در    است. اين روش با هدف كشف و حذف هزينه
شـود تـا آن را قابـل     محصول يا خدمت به كار گرفتـه مـي  

رقابت در بازار نمايد. همچنين ايـن روش ممكـن اسـت بـا     
تكيه بر خالقيت و نوآوري، در راستاي ايجـاد ارزش افـزوده   

  ر گيرد.در يك پروژه مورد استفاده قرا
  
  معرفي پروژه موردكاوي -3

از طريق برگـزاري   1390پروژه شهر ورزشي بغداد در سال 
مناقصه بـه شـركت بلندپايـه بـه عنـوان پيمانكـار طـرح و        
ساخت پروژه واگذار گرديد. پروژه شامل طراحـي و احـداث   

 2000هزار نفري، يك اسـتاديوم   60يك استاديوم المپيك 
نفري و يـك هتـل چهـار     500نفري، سه استاديوم تمريني 

هكتـار واقـع در شـهر بغـداد      130ستاره در زميني حـدود  
 30اكنـون وضـعيت پيشـرفت پـروژه حـدود       باشد. هـم  مي

درصد بوده و مراحل طراحي مفهومي و پايـه آن بـه انجـام    
رسيده است. به دليل تغييرات اساسي ايجـاد شـده توسـط    

اً توسـط  كارفرما، طراحي مفهومي و پايه كل پـروژه مجـدد  
جانمايي كلـي مجموعـه    3پيمانكار انجام شد. شكل شماره 

  دهد. ورزشي را نشان مي
هـاي   با توجه بـه سـابقه پيمانكـار در نـوآوري و ارائـه ايـده      

هاي عمرانـي، و بـا    خالقانه در طراحي يا روش اجراي پروژه
  هاي پروژه، ديدگاه مهندسي ارزش در  هدف مديريت هزينه

صرف يك واحد منبع براي 
بررسي مشكالت و رفع نواقص

 زمان

هزينه بهبود
واحد منبع  100صرف  يا اصالح

 براي رفع نواقص

واحد منبع  10صرف 
 براي رفع نواقص

  در مراحل مختلف دوره »1-10-100«قانون    2شكل 
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 هـاي  هاي مختلف طراحي پروژه و همچنين روش پلينديسي
اجرايي همواره مورد تأكيد وي بوده است. اين مهـم عـالوه   

هاي پيمانكار، باعث افزايش ارزش در پروژه  بر كاهش هزينه
البتـه   ) خواهـد شـد.  Value for Moneyبراي كارفرمـا ( 

سازي مهندسي ارزش در پروژه مـذكور   پياده فرآينداجراي 
ــا ــه و دانــش و  بصــورت ك ــوده و تجرب مالً سيســتماتيك نب

گيران اصلي پروژه از عوامل اصـلي   همچنين حمايت تصميم
  .بوده است فرآيندبراي انجام اين 

  

    هاي كسب شده در موردكاوي تجربه -4
كسب شده موردكاوي در حوزه مهندسي ارزش هاي  تجربه

ــتانداردها و    ــين اس ــه خــدمات مهندســي و تعي و در مرحل
رد مطالعه قرار گرفته است. با توجـه بـه مطالـب    ضوابط مو

گفته، مرحله خدمات مهندسي و تعيـين اسـتانداردها    پيش
داراي اهميت و پتانسيل بااليي براي مديريت هزينه پـروژه  
بوده و همچنين تكنيك مهندسي ارزش در پـروژه عمرانـي   

EPC هـاي خالقانـه و نـوآوري     با توجه به امكان طرح ايده
هاي مديريت هزينه  ر، يكي از مؤثرترين روشتوسط پيمانكا

  باشد. يا ايجاد ارزش افزوده مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گردش كار طراحي مهندسي در پروژه شهر ورزشـي   فرآيند
نشـان داده شـده اسـت. در ايـن      4بغداد در شكل شـماره  

ذينفعان اصـلي عبارتنـد از: وزرات ورزش و جوانـان     فرآيند
شـاور هـريس (مشـاور كارفرمـا)،     عراق (كارفرما)، شركت م

شركت مشاور سوبك (مشـاور خـارجي پيمانكـار)، شـركت     
مهندســين مشــاور طــرح و توســعه (شــركت طــراح و      
زيرمجموعه بلندپايه)، معاونت مهندسـي شـركت بلندپايـه    
ــدارك    ــئول مهندســي ارزش). م ــومي و مس ــار عم (پيمانك
مهندسي در ابتدا توسط شـركت طـراح پيمانكـار (شـركت     

توسعه) و با مشورت شركت سـوبك توليـد شـده و    طرح و 
براي بررسي و تأييد اوليـه بـه معاونـت مهندسـي شـركت      

شود. پس از تأييد اوليه توسـط معاونـت    بلندپايه ارسال مي
مهندسي، مدارك بصورت رسمي به مشاور كارفرمـا ارسـال   

هاي خود را ارائه داده و  گردد. مشاور كارفرما نيز كامنت مي
ك توسط شركت طراح پيمانكار اصالح شـده و  مجدداً مدار

پـس از همــاهنگي و تأييــد معاونــت مهندســي بــه مشــاور  
شود. در صـورت عـدم وجـود كامنـت از      كارفرما ارسال مي

طرف مشاور كارفرما، مدارك تأييد شده و به پيمانكار ابالغ 
  شود.   مي

 جانمايي كلي اجزاي پروژه شهر ورزشي بغداد   3شكل 
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 نـد فرآياي كـه در آن   در اين گردش كار مهمتـرين مرحلـه  
 افتـد، مرحلـه بررسـي معاونـت     مهندسي ارزش اتفـاق مـي  

مهندسي به عنوان مسئول مهندسي ارزش شركت بلندپايه 
باشد. در واقع در اين مرحله، معاونت مهندسي عالوه بـر   مي

چك كردن مدارك با اسـتانداردها و الزامـات قـراردادي، از    
ديدگاه اقتصادي و بودجه پـروژه و زمـان و اجرايـي بـودن     

نيز به طراحي انجام شـده توجـه كـرده و در صـورت      طرح
هايي كه منجـر بـه كـاهش هزينـه بـدون وارد       وجود گزينه

اي به كيفيـت مـورد نيـاز و يـا ايجـاد ارزش       نمودن خدشه
افزوده در پروژه شوند، پيشنهادات خود را به شركت طـراح  

معيارهاي اصـلي را   5كند. شكل شماره  پيمانكار ارسال مي
راحي با ديدگاه الزامات مـديريت پـروژه نشـان    ط فرآينددر 
  دهد. مي
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در مرحله مهندسي ارزش، معاونت مهندسـي شـركت بـراي    
هر بسته طراحي پروژه، با توجه به نوع ديسيپپلين، پيچيدگي 
طراحي و ... كارگروهي تعريف نموده و اقدامات كلـي مـورد   

ارزش بـراي آن بسـته   مهندسـي   فرآينـد نياز بـراي اجـراي   
كند. اين اقدامات ممكن است شـامل   طراحي را مشخص مي

مــرور اســتانداردها و الزامــات قــراردادي پــروژه، جســتجوي 
هــا و كارهــاي مشــابه در دنيــا، مشــورت بــا مشــاور   پــروژه

كننـده و ... بـوده كـه عمومـاً ايـن       تأمينتخصصي يا وندور 
ت و نـوآوري در  ها منجر به بوجود آمدن امكان خالقي فعاليت

توانـد   طرح پروژه خواهد شد. در حقيقت نوآوري پـروژه مـي  
هـاي نـوين طراحـي،     شامل استفاده از مصـالح نـوين، روش  

هـاي   گيري از استانداردهاي مجاز ديگر، تعريف كاربري بهره
  جديد براي فضاها و ... باشد.

  
  
  
  
  
  

 يمدارك مهندس يبارزش و تصويمهندسيه،گردش كار ته  4شكل

 پروژهيريتالزامات مد يدگاهبا ديطراحينددر فرآياصليارهايمع  5شكل

نقش معاونت مهندسي شركت بلندپايه 
 به عنوان مسئول مهندسي ارزش
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هاي كسب شده در موردكاوي معرفي شده  مهمترين تجربه
شـود عبارتنـد از:    اين مطالعه بـه آنهـا پرداختـه مـي     كه در

استفاده بهينه از فضاهاي معمـاري ايجـاد شـده بـه عنـوان      
ــتم     ــي سيس ــتفاده از خروج ــدني، اس ــت ب ــكده تربي دانش

هاي سطحي مجموعه ورزشي (كـه در واقـع    آوري آب جمع
منتهي به درياچه خواهد شد) بـه عنـوان مخـزن آبيـاري و     

سـازه   تفاده از فناوري جديد سـقف ايجاد مركز تفريحي، اس
) براي استاديوم، انجـام مطالعـات   Space Frame( فضاكار

تكميلي براي بررسي امكان تغيير در مباني طراحي سـيويل  
سايت. موارد معرفي شده هر يك به نوعي منجر به كـاهش  

هاي پروژه (با حفظ دستيابي به كيفيت مـورد نيـاز و    هزينه
اد ارزش افـزوده بـراي پـروژه    اهداف تعيين شـده) يـا ايجـ   

  اند. گرديده
اده بهينه از فضاهاي معمـاري ايجـاد   ستفا -4-1

  شده
طراحي استاديوم ورزشي بزرگ المپيـك در عـين سـادگي    

هــاي فراوانــي بــوده و رعايــت الزامــات و   داراي پيچيــدگي
طراحـي آن مسـتلزم كـار     فرآينـد استانداردهاي معتبـر در  

د. ايـن مـورد خصوصـاً در    باشـ  مهندسي فراوان و دقيق مي
تـر بـه چشـم     طراحي فضاهاي معماري استاديوم پـر رنـگ  

خورد. فضاهاي معماري در استاديوم داراي تنوع زيـادي   مي
بوده و هر يك الزامـات مخصـوص بـه خـود را دارد. شـكل      

فضاهاي گوناگون معمـاري در سـازه اسـتاديوم را     6شماره 
  دهد. نشان مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يكبزرگ المپ هاييومدر استاديمعماريتنوع فضاها  6شكل
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طراحـي ايـن فضـاها، الزامـات و اسـتانداردها جانمـايي،        رد
روابط و متراژ مورد نيـاز بـراي هـر فضـا را بطـور جداگانـه       

كند امـا پيوسـتگي ايـن فضـاها در درون كـل       مشخص مي
سازه ممكن است منجر به ايجاد فضاهاي معمـاري اضـافي   
در برخي نقاط شوند. هر چند فضاهاي مورد نيـاز بـا متـراژ    

ريـزي شـده و طـراح نسـبت بـه       نداردها برنامهحداقل استا
جابجايي و بهينه نمودن فضاهاي مختلف اقدام نمايد اما باز 
هم امكان بوجود آمدن برخي فضاهاي اضـافي وجـود دارد.   

هاي پيمانكار در استفاده بهينه از فضاهاي مورد  يكي از ايده
 برداري از آن به عنوان دانشكده تربيت بدني (يـا  اشاره، بهره

 7باشد. ايـن قسـمت در شـكل شـماره      مدرسه فوتبال) مي
 مشـخص شـده اسـت.    Further Developmentبصـورت  

  مزاياي اين ايده عبارتند از:

برداري از فضاهاي فوق براي كارفرمـا ايجـاد درآمـد     بهره -
هاي ناشي از ساخت اين فضـاها و همچنـين    نموده و هزينه
ري اسـتاديوم را  بـرداري و نگهـدا   هاي بهـره  بخشي از هزينه

 دهد. پوشش مي

هاي بزرگ ورزشي معموالً تنهـا بـراي برگـزاري     استاديوم -
مسابقات ورزشي و يا ديگر مراسم خـاص (ماننـد كنسـرت،    

شوند و در بـاقي روزهـاي سـال بـال      جشن و...) استفاده مي
اندازي دانشـكده تربيـت بـدني در     استفاده هستند. ايده راه

داشتن و زنده بودن آن تقريبـاً   درون استاديوم باعث جريان
 شود. در تمام روزهاي سال مي

ــدني در درون اســتاديوم كــه   - وجــود دانشــكده تربيــت ب
سـازد،   دسترسي سريع به امكانـات ورزشـي را ممكـن مـي    

 وري و كارآمدي آموزش خواهد شد. باعث افزايش بهره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جود آمده در طراحي بهينه شده و ايده امكان استفاده از آن فضاهاي اضافي بو   7شكل 
 براي دانشكده تربيت بدني يا مدرسه فوتبال
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ي از ايجاد مركز تفريحي و مخزن آبيـار  -4-2
 هاي سطحي آوري آب خروجي سيستم جمع

مجموعه شهر ورزشي بغداد در زميني به مساحت حـدود  
هكتار احداث خواهد شد. اين وسعت زمـين و نبـود    130

سيستم زهكشي شهري در آن، نياز به طراحـي و اجـراي   
هاي سـطحي را در پـروژه بوجـود     آوري آب سيستم جمع

زمـين طـوري   آورده است. شيب زمين و شرايط طبيعـي  
توان آب را بصورت ثقلي بـه سـمت درياچـه     است كه مي

كوچكي كه در جنـوب شـرقي سـايت پـروژه قـرار دارد،      
هدايت نمود. خروجي اين سيستم حجم آب قابل توجهي 

توان بـراي كاربردهـاي    دارد و از اين آب انباشته شده مي
ديگري استفاده نمود. ايده پيمانكار در اين پروژه، ذخيـره  

ــه و   آب د ــاري محوط ــتفاده از آن در آبي ــازن و اس ر مخ
همچنين ايجاد بستري براي احداث مركز تفريحـي بـوده   

  است.  
استفاده از فناوري نوين سازه فضاكار در  -4-3

  ساخت سقف استاديوم
مقايسه آلترناتيوهاي طراحي و اجراي هر جـزء از پـروژه،   

گيـري و    همواره يكي از مهمتـرين ابزارهـا بـراي تصـميم    
طراحـي   فرآينـد باشـد. در   مقايسه ارزش كسب شده مـي 

سازه سقف استاديوم دو گزينه خرپا و سازه فضاكار مـورد  
اي  توجه پيمانكار بوده است. عليرغم ارائه گزارش مقايسـه 

و توصيه مشاوران خارجي پروژه براي استفاده از خرپا در 
سقف استاديوم، پيمانكار نسبت به بررسي هـر دو گزينـه   

نمود و با مشورت ديگر مشاوران داخلي، نهايتـاً بـه   اقدام 
اين نتيجه رسيد كه استفاده از سازه فضاكار در اين پروژه 
نسبت به خرپا اولويت دارد. نتـايج ايـن تغييـر منجـر بـه      

و افـزايش   1بـه   4كاهش متريال مـورد نيـاز بـه نسـبت     
خواهد شد؛ كه نهايتـاً باعـث    8به  5هزينه اجرا به نسبت 

شود. اين دسـتاورد   درصد مي 60ينه در حدود كاهش هز
از ايــن منظــر قابــل تأمــل اســت كــه پيمانكــار تنهــا بــه 

هاي طراحي متعارف مرسوم و جا افتاده اكتفا نكرده  روش
هاي ديگـر بـراي مسـئله بـوده      حل و همواره به دنبال راه

  است.

ـ يانجام مطالعات تكم -4-4 ـ  يبـرا  يل  يبررس
  تيسا ليويس يطراح يدر مبان رييامكان تغ

بــا آنكــه طراحــي ســيويل ســايت پــروژه (شــامل شــبكه 
هـاي دسترسـي) توسـط     هاي سطحي و راه آوري آب جمع

مشاور تخصصـي پيمانكـار انجـام شـده بـود، امـا عوامـل        
گير در پروژه شرايطي فراهم نمودند كه مطالعـات   تصميم

تكميلي براي بررسي امكان تغيير در مباني طراحي انجام 
ام كه توسط شخص ثالث انجام شد منجر به شود. اين اقد

هايي در تغيير مباني (بـا حفـظ رعايـت     بوجود آمدن ايده
الزامــات و اســتانداردها) گشــت. بعــد از طراحــي مجــدد  

مترمكعـب در   7/5سيويل سايت، دبي حداكثر خروجي از 
ــه   ــه ب ــث    4/3ثاني ــه باع ــيد ك ــه رس ــب در ثاني مترمكع

  هد شد.جويي قابل توجهي در هزينه خوا صرفه
اين تجربه از ايـن نظـر مـورد اهميـت اسـت كـه اگرچـه        

هايي اضافي براي مطالعه تكميلي و طراحي مجـدد   هزينه
جويي بدست آمـده بسـيار بيشـتر از     انجام شده، اما صرفه

باشد. لذا اهميت مرحله مطالعه  هزينه اندك مطالعات مي
ــيش در   ــيش از پ ــي ب ــدو طراح ــي ارزش  فرآين مهندس

  شود.   مشخص مي
  
  گيري و پيشنهاد   نتيجه -5

در اين مطالعه سعي گرديد با توجه به تجربيات پيمانكـار  
طرح و سـاخت پـروژه شـهر ورزشـي بغـداد در مـديريت       
هزينه و ايجاد ارزش بيشتر براي پروژه، جايگاه و اهميـت  

يـا طـرح و    EPCهـاي   مفهوم مهندسي ارزش در پـروژه 
  ساخت تبيين گردد. 

ده در موردكــاوي اهميــت هــاي كســب شــ آموختــه درس
هاي طرح و سـاخت   دوچندان مهندسي ارزش را در پروژه

هاي كسـب   خصوصاً در خارج از كشور نشان داد. موفقيت
كـه حتـي در صـورت عـدم       شده مؤيد اين موضوع بـوده 

مهندسي ارزش بصورت سيسـتماتيك،   فرآيندسازي  پياده
توان انتظار كسب ارزش بيشتر را بـه خصـوص    باز هم مي

ر دوره طراحي و خدمات مهندسي و با انجـام مطالعـات   د
تـوان نتيجــه گرفـت در صــورت    بيشـتر داشـت. لــذا مـي   
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مهندسي ارزش بصورت سيسـتماتيك   فرآيندسازي  پياده
هاي عمراني طـرح و سـاخت، امكـان نـوآوري و      در پروژه

خالقيت بيشتري فـراهم شـده و ارزش كسـب شـده بـه      
  مراتب بيشتري بدست خواهد آمد.

  
  مراجع -6
ــايي, م. (  -1 ــي طباطب ــرين  1387جالل ــي مهمت ). بررس

داليـل عــدم تحقـق اهــداف مهندسـي ارزش در صــنعت    
ــي مهندســي ارزش در   ســاختمان. تهــران: كنفــرانس مل

 صنعت ساختمان.

). جايگــاه مهندســي 1384رســولي, ر., عــرب, د. ر. ( -2
كنفرانس ملي هاي مختلف مديريت پروژه. ارزش در روش

    .هاي عمراني، صنعتي و شهرياجرايي پروژهتوسعه نظام 
). جايگـاه  1389مظاهري, ا., محمدي, ا., جعفري, م. ( -3

  هاي عمراني.مهندسي ارزش در مديريت پروژه
هاي فني و مديريتي پروژه شهر ورزشي بغداد،  گزارش -4

  1393شركت بلندپايه، 
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  1و غشايي مقايسه عملكرد و احداث مخازن مهار كامل
  

  3زاده ، اميد حسين2، سيد محمدعلي رهنما1امير اميري ديبا
  ارشد فني شركت بلندپايه كارشناس، دانشكده فني دانشگاه تهران كارشناسي ارشد مهندسي و مديريت ساخت 1

  دانشگاه تهران، مشاور تخصصي شركت بلندپايهدانشكده فني دانشجوي دكتري مهندسي مكانيك  2
  ارشد طراحي صنعتي دانشگاه صنعتي اميركبير شناسيدانشجوي كار 3

  
 چكيده

و مخازن مهـار   (membrane tank) : مخازن غشاييباشد مياستفاده از دو مخزن در دنيا بسيار رايج  LNG سازي ذخيرهدر 
  است:با توجه به موارد زير انجام شده  اين دو فناورياي بين  مقايسهدر اين مقاله . (full containment)كامل 

 يكپارچگي مخزن (از جمله زلزله) ايمني و -1

 ساز برنامه ساخت و هزينه و -2

در ابتدا اجزا دو مخزن مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه دو مخزن از لحاظ عملكـرد و ايمنـي مخـازن و قابليـت اطمينـان      
بـا بررسـي دو    مان ساخت پرداخته شده اسـت. اند، در انتها نيز به بررسي و مقايسه دو مخزن از لحاظ هزينه و ز مقايسه شده

و تفاوت اصلي در  باشد ميدو مخزن بسيار شبيه به يكديگر  كه كاركرد هر آيد ميمخزن از لحاظ عملكرد، اين نتيجه بدست 
  :آيد مي. از مقايسه مرحله ساخت و مصالح استفاده شده نتايج زير بدست باشد ميهاي مرحله ساخت  محدوديت

 .باشد مييكسان حجم در تر و زمان كمتري در مقايسه با تانك مهار كامل  از قيمت پايينغشايي تانك ذخيره  -

كمتـر بـر روي گـرم شـدن كـره       تأثيردرصد  24(در حدود  گذارد. كمتري بر روي محيط زيست مي اتتأثيرغشايي تانك  -
  زمين)

  
 

  زيست مخازن مهار كامل، مخازن غشايي، طراحي و ساخت، محيط: كلمات كليدي

                                                   
 يبهشت يدشه المللي ينب هاي يشسالن هما، 1393اه مهرم 9و  8سازي و مخازن نفت و گاز،  موردكاوي دومين كنفرانس ذخيره 1



ي 32 ـاـي ـامل و غش ـار ك ـازن مه ـرد و احـداث مخ ـايسه عملك  مق
 

  مقدمه -1
اسـتفاده از دو مخـزن در دنيــا    LNG ســازي ذخيـره بـراي  

ــوب  ــيار محبــ ــيبســ ــد مــ ــايي . باشــ ــازن غشــ   مخــ
(membrane tank) ــار كامــــــل ــازن مهــــ   و مخــــ

 (full containment).  اي بـين انـواع   مقايسهدر اين مقاله
با توجه بـه   LNG سازي ذخيرههاي ساخت مخازن  فناوري

  :انجام شده استموارد زير 
 يكپارچگي مخزن (از جمله زلزله) ايمني و -1

 برنامه ساخت و ساز هزينه و -2

در ابتدا اجزا دو مخزن مورد بررسي قرار گرفتـه و در ادامـه   
دو مخــزن از لحــاظ عملكــرد و ايمنــي مخــازن و قابليــت  

اند، در انتها نيز به بررسـي و مقايسـه   اطمينان مقايسه شده
  است.ساخت پرداخته شدهدو مخزن از لحاظ هزينه و زمان 

  
هاي متداول براي ساخت  وريها و فنا مدل -2

  مخازن
  مخزن مهار كامل -2-1

  براي اين نوع مخزن داريم:
  درصد است 9دار  الف) ديواره اول از جنس فوالد نيكل

 شده داراي سنسور تنيده پيشب) ديواره دوم از جنس بتن 
  .هاي آن) است (در گوشهحرارتي 

و ديواره توسط يك عايق حرارتـي مناسـب   ج) فضاي بين د
  پر شده است.

در  استاتيكي جداگانـه و ) هر دو ديواره داراي ثبات هيدرود
  مستقل از هم هستند. نتيجه از لحاظ ايستايي كامالً

   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :عبارتند از 2اجزاي نشان داده شده در شكل 
 رصد)د 9دار  (از جنس فوالد نيكل ديواره اول -1

 اي سلولي محكم) بار بر شيشهعايق پايين ( -2

 ) از جنس بتن مسلحslabدال ( -3

  دالسيستم حرارتي  -4

ــوم و      -5 ــنس آلوميني ــده (از ج ــايق ش ــق ع ــه معل عرش
 فايبرگالس)

 (از جنس بتن مسلح) اي گنبدي شكل سقف نيمه كره -6

 ديواره جانبي (كه همان ديواره ثانوي اسـت و از جـنس   -7
 باشد) مي تنيده پيشبتن 

 عايق -8

خطوط قرمز پررنگ در شكل يك خط فوالدي اسـت بـراي   
هــاي  حفــاظ جلــوگيري از خــروج گازهــاي داخــل مخــزن.

متـر   5و  اند اي كه به صورت گسترده درآمده حرارتي گوشه
باالتر از كف مخزن هستند باعث حفظ ديوار در يـك پايـه   

ي بخار كه متصل به فضا 8فضاي حلقوي  اند. مشترك شده
  شود. است، با گاز متان پر مي

  مخزن غشايي -2-2
  :عبارت است ازاين نوع فناوري مشخصات 

البته ضد زنـگ اسـت    ديواره اول از جنس فوالد نازك و -1
) راه هاي غشايي راهفرآيندكه ساختار آن به صورت غشايي (

 باشد.مي

 مخزن مهار كامل   1 شكل

 اجزاي مخزن مهار كامل    2 شكل
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شـده و   تنيـده  پـيش ديواره دوم (بيروني) از جنس بتن  -2
 هاي آن است. ه سنسور حرارتي در گوشهمجهز ب

فضاي بين دو جداره توسط يك عايق حرارتـي مناسـب    -3
 پر شده است.

  اساس اين مفهوم بر جدا بودن ساختاري و جلوگيري از  -4
  خروج سيال است.

در اينجا ديواره اول مسئول جلوگيري از خروج مايع و گـاز  
ثبات هيدرو  ديواره دوم براي برقراري از داخل مخزن است.

بارهيدرواسـتاتيك را   ،سيسـتم عـايق بـاربر   . استاتيك است
جداره دوم منتقل كـرده و ميـزان حـرارت ورودي را بـراي     

  كند. رسيدن به نرخ نقطه جوش بحراني محدود مي
  .دهد از اين مخازن را نشان مي اي نمونه 3شماره شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اجزاي مخزن غشايي  4شكل

 مخزن غشايي  3شكل



ي 34 ـاـي ـامل و غش ـار ك ـازن مه ـرد و احـداث مخ ـايسه عملك  مق
 

  عبارتند از 4ده در شكل نشان داده ش ياجزا 
ــا (و  -1 ــدغش ــايي راهفرآين ــواره اول، راه) هاي غش ــه  دي ب

 مترميلي 1.2ضخامت 

 )تنيده پيش(ديواره دوم) ( از جنس بتن  ديواره جانبي -2

 مترسانتي 40عايق كف (يا باربر) به ضخامت  -3

 از جنس بتن مسلحدال  -4

 دالسيستم عايق حرارتي  -5

ــق عــ   -6 ــه معل ــدهعرش ــنس آلومينيــوم و  ( ايق ش از ج
 س)فايبرگال

 سقف نيم كروي گنبدي شكل (از جنس بتن مسلح) -7

  مترسانتي 40) به ضخامت (يا  باربر عايق ديواره -8
 كه در شكل باال به صورت خط قرمز ضـخيم نشـان   7مورد 

 ابـزاري ، ديـواره داخلـي)  ( 1داده شده است همراه با مـورد  
اي هـاي گوشـه  حفاظ براي جلوگيري از خروج گاز هستند.

متر باالي كف مخـزن هسـتند باعـث حفـظ      5حرارتي كه 
  اند.ديواره در يك پايه مشترك شده

مخـزن   هاي بتني از فضاي بخار فضاي عايق بين غشا و لوله
جلوگيري از تبادل حـرارت   جدا شده است (كار عايق صرفاً

همچنـين يـك    بـا بخـار تمـاس نـدارد).     مسـتقيماً  است و
نتـرل غلظـت متـان و    كننده نيتروژن براي كوليد سيستم ت

حفظ فشار در محدوده عمليات عادي تعبيه شده اسـت. از  
سـازي فضـاي عـايق شـده در      سيستم نيتروژن بـراي پـاك  
  شود. مواقع بروز نشتي استفاده مي

  
  مقايسه اجزاي كليدي دروني -3

وجهي و البته خالصه بين ايـن  مقايسه چند 5شماره شكل 
پارامترهاي مقايسـه شـده   ده است.انجام دا رادو نوع مخزن 

  عبارتند از:
1( Robustness / Reliability پا)يتو قابل يداري 

  )يناناطم
2( Safety in operation ا)ياتدر عمل يمني(  
3( Thermal efficiency بهره ) يحرارت يور(  
4( Compliance with legislative context   انطبـاق )

  )يبا چارچوب قانون
5( Efficiency in severe seismic  بهـره) در لـرزه   يور

  )يدشد
و  يمنـي از لحاظ ا يهمانطور كه مشخص است هر دو فناور

انـدك   انـد و  قابل اعتماد بودن ثابـت در نظـر گرفتـه شـده    
  قوت و ضعف آنها است. يتفاوت در نقاط ذات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ييمخزن مهار كامل و غشاچندوجهيمقايسه  5شكل  
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  يياجرا دعملكر -4
 ييها اجرا يتمحدود يدگاهرا از د يناوردو ف 6شماره  شكل
  شده عبارتند از: يسهمقا يپارامترها .كرده است يسهمقا
1( time to market (زمان عرضه كردن)  
2( safety of construction ا)ياتدر عمل يمني(  
3( industry behavior رفتار صنعت)ي(  
4( Ease of construction in remote location 

  دور) يها ساز در مكان و (سهولت ساخت
در  ييغشـا  يهمانطور كه از شكل باال مشخص است فنـاور 

 يسـه مقا يدارد. بـرا  يبرتـر  يگرد ينسبت به فناور يموارد
مخـزن از نـوع    يـك بـه سـاخت    يـاز كه ن ييتر در جا ساده

FULL ـ  تـوان  يم يتبا همان ظرفباشد،  مي  15بـا   يمخزن
  .وداحداث نمماه زودتر  3كمتر و  ينهدرصد هز

توجـه   به طور خاص بـه آنهـا   يدباكه  گذاريرثأت يهاپارامتر
  ند از:عبارت ،شود

 يها روش /يضوابط محل ياها  / دستورالعمليمحل شرايط -
  ها (ضوابط) شركت

  كار مجرب يروين ينههز يا فقدان -
  مخازن اندازه -
  ها لرزه ينزم اندازه -
  
  يطراح يها يتمحدود -5
عامـل محـدود كننـده انـدازه      ينمهمتـر  يهر دو فناور در

گسـترده   مطالعـات  شـكل اسـت.   يگنبـد  يكرو يمسقف ن
از  يمشــابه يهـا مرز يدو فنـاور  كـه هـر   دهـد  ينشـان مـ  
 ،يينپـا  يا استعداد لـرزه  يمناطق دارا در. دارند يتمحدود

دهانـه   يـن كننده است. امتر عامل محدود 110 يقطر داخل
 يگزينجابخش بتن  يبا ضخامت فعل تواند يبزرگ مخزن م

از حـد گنبـد    يشب يتكار باعث محدود ينا يدشود. اما شا
شده است كه  صمورد مشخ يناز محور شود. در ا يرونبه ب

وجود  يدگيتن پس يبه الگوها يعمل ير/ غ يقابل توجه يازن
 0.8d كه قطر مخزن از رابطـه  يزخ اما در مناطق زلزله دارد.

صرف دقـت و   به يازن يو رفتار مخزن داخل يدآ يبه دست م
  وقت دارد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يياجرا يدگاهاز دييدو مخزن مهار كامل و غشايسهمقا  6شكل



ي 36 ـاـي ـامل و غش ـار ك ـازن مه ـرد و احـداث مخ ـايسه عملك  مق
 

ــهمقا -6 ــده در دو   يس ــتفاده ش ــالح اس مص
  ثابـت  يـت ظرف يساخت مخـزن بـرا   يفناور

  مترمكعب هزار 190
فاده شـده در هـر دو   مصالح اسـت  يزانم 1شماره در جدول 

سـاخت   يمصالح مورد استفاده بـرا  يزانم. مورد آمده است
  مهــــار كامــــل يشــــكل در فنــــاور يگنبــــد كــــرو

)full containmentنصف مصالح استفاده شـده در   يباً) تقر
تفـاوت بطـور كامـل توسـط      يـن اما ا ،است ييغشا يفناور

ـ   يرپذ انعطاف يغشا  ،شـود  يبسـته مـ   يكه به مخـزن درون
 يبه ازا ييغشا يمصرف فلز فناور ميزان است. هجبران شد

مـورد   يباشـد. بـرا   يكمتر م يق،عا و يلگردم يمقدار مشابه
  .درصد است -35اختالف حدود  ينا يتحت بررس

  
  يستيز يطمح يراتثأت -7
 كـربن مونـو   يا گاز گلخانـه  يدتول يزانم 7شكل شماره  در

  .  داده شده است يشنما يداكس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 غشايي و مهار كامل در مخزن يمصالح مصرف يزانممقايسه    1جدول 

 غشايي و مهار كاملدر مخزنياگلخانهيگازهايدتوليسهمقا  7شكل



 1393تابستان   6 شمارهايه ـدپـركت بلنـاخت شـريت سـدسي و مديـمهن امهـفصلن  37
 

 

    يريگ يجهنت -8
مقايسه اجمالي انجام شده بين دو فنـاوري سـاخت مخـزن    

ــار كا ــل) نشــان داد (غشــايي و مه ــر م ــاركرد ه ــه ك دو  ك
در  ياصـل  تفاوت باشد. يم يكديگربه  يهشب ياربس يتكنولوژ
  باشد: يمرحله ساخت م يها يتمحدود

تر و زمـان   يينپا يمتقغشايي داراي  يرهتانك ذخاحداث  -
  باشد. يحجم م با تانك مهار كامل هم يسهدر مقا يكمتر

 يسـت ز يطمحـ  يبـر رو  يرات كمتـري ثأتـ غشـايي  تانك  -
گـرم   يكمتـر بـر رو   يرثأدرصد تـ  24(در حدود  گذارد. يم

  )ينشدن كره زم
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  و (BOT) واگذاري -برداري بهره -هاي ساخت بررسي و مقايسه روش
  1هاي صنعت آب و برق در اجراي پروژه(Buy Back)  بيع متقابل

  
 3آبتين كفايي، 2سينا صفايي، 1اقبال شاكري

  اميركبيرصنعتي دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه علمي  عضو هيأت 1
  دانشگاه صنعتي اميركبيرمهندسي و مديريت ساخت ي دكتردانشجوي  2

 ، كارشناس فني شركت بلندپايهاميركبيرصنعتي دانشگاه مهندسي و مديريت ساخت دانشجوي كارشناسي ارشد  3

  
 چكيده

بـه   هـاي مختلفـي  روشهـاي صـنعت آب و بـرق اسـت.     اجراي پـروژه  ،ز روز افزون انرژيهاي اساسي پاسخ به نيا يكي از راه
بر اطالعات اعالمي در حال حاضر بنا  شود. تأمينها ه شده است تا هزينه مورد نياز پروژهخصوص در كشورهاي پيشرفته ارائ

و با توجـه بـه اينكـه     يع متقابل است.ب و BOTوزارت نيرو آماده مشاركت با بخش خصوصي در قالب دو روش  از وزير نيرو،
هـا دقـت الزم انجـام     سازي پـروژه  الزم است در انتخاب نوع روش پياده ،كند اي از بودجه را خرج مي ها سهم عمده اين پروژه

آوري اطالعـات بـا اسـتفاده از تكنيـك      روش مقايسـه و جمـع   و بيع متقابل است. BOT هدف مقاله مقايسه دو روش گيرد.
هايي با توجه به تحقيقات قبلـي   زير معيارها و شاخص ها،باشد كه در طول آن ابتدا معيار ) ميAHP( له مراتبيتحليل سلس
ها از ديدگاه خبرگان صـنعت آب و بـرق    ها و شاخصير معيارها و زقايسه دو روش بر مبناي اين معيارشود و با م انتخاب مي

مقايسه با اين روش در تحقيقات قبلي انجـام نشـده و فقـط بـه ذكـر       الزم به ذكر است كه اين شود. روش بهينه انتخاب مي
گيران در سطح كـالن ايـن امكـان را بدهـد كـه       تواند به تصميم نقاط قوت و ضعف هر روش بسنده شده است. اين مقاله مي

در پايان بـا توجـه بـه     گيري كنند. ها را در شرايط برآيند ببينند و بتوانند با ديد بازتري تصميم نقاط قوت و ضعف اين روش
 شود. به عنوان روش برتر با در نظر گرفتن معيارهاي مختلف انتخاب مي BOT آناليز انجام شده روش

  
  

 صنعت آب و برق ،AHPروش  روش بيع متقابل، ،BOTروش: كلمات كليدي

                                                   
 تهران يكهتل المپ، 1393آبان ماه  5و  4 ،يمال يريتاقتصاد و مد ي،حسابدار يالملل ينكنفرانس بمقاله  1



ررسي و مقايسه روش 40 ـاخت، بهـره ـب ل BOTبرداري ، واگـذاري (هاي س ع متقاـب ـروژه (Buy Back)) و بـي راي پ   هاي صنعت آب و برق در اـج
 

  مقدمه -1
 سرمايه يا مالي منابع تمركز يندآفر به اصطالحاً مالي تأمين

 [1]. گـردد  مـي  اطـالق  بلندمـدت  و مـدت  ميـان  صورت به
 بـه موضـوع   كـه  اسـت  اقتصاد علم از اي شاخصه همچنين

 و كارهـا  و كسـب  اشـخاص،  بـراي  سـرمايه  كـردن  فراهم
به  تا دهد مي اجازه نهادها به مالي تأمين. پردازد مي ها دولت
 كـاال،  خريـد  براي اعتبار از نقد پول داشتن دست در جاي

 خـود  اقتصـادي  مبـادالت  ريا ديگ پروژه در گذاري سرمايه

 مجموعـه  بـه  نيـز  پـروژه  مـالي  تـأمين  [2]. كنند استفاده

 براي نياز مورد مالي منابع جذب براي نياز مورد راهكارهاي

 مـالي  تـأمين  رويكردهـاي . گـردد  مـي  اطالق پروژه اجراي

 تـأمين بخـش   سـه  به كننده تأمينطرف  اساس بر ها پروژه

 خصوصي و لتيدو بخش مشاركت و خصوصي دولتي، مالي
 شـامل سـه   همچنين ها پروژه مالي تأمين. شود مي تقسيم

 و مـالي  تـأمين  ابزارهـاي  مـالي،  تأمين هاي تكنيك بخش
  .شود مي مالي تأمين منابع
 عـدم  و نيروگاهي صنعت در گسترده گذاري سرمايه به نياز

 نياز مورد مالي منابع تأمين و جذب در دولتي توانايي بخش

 نيـرو،  بخـش  در كشـور  رشد حال در ينيازها ارضاي براي

 اقتصـادي،  توسعه چهارم و سوم برنامه تا در گرديد موجب

 بـا  اساسي، قانون 44اصل  بر كيدأت با فرهنگي و اجتماعي

 و مـالي  تـوان  از گيـري  بهـره  و تصـديگري دولـت   كـاهش 
 خصوصي بخش حضور به نسبت خصوصي، بخش مديريتي

 برنامه قانون 122 ادهاقدام گردد. م برق، انحصاري بازار در

 اجـراي  توسـعه  چهارم برنامه قانون 25 ماده و توسعه سوم

 اساس بر اخير سال چند در نيروگاهي خصوصيي ها  پروژه

 و (BOT)انتقال  و برداري بهره ساخت، قراردادي هاي تيپ
 خصوصي بخش ورود (BOO)برداري  بهره -تملك -ساخت

از طرفـي   .مـود ن آشـكار  كشـور  در بـرق  رقابتي عرصه به را
متقابـل هـم در    بنا به گفته وزارت نيـرو از روش بيـع   اخيراً

راستاي مشاركت بخش خصوصي و دولتي استفاده خواهـد  
 اما در اين راستا مشكالت بسياري وجـود دارد. از ]. 6[ شد

 نيروگـاهي  هـاي  پـروژه  تقبـل  در عمـده  مشـكالت  جملـه 

 بر سرمايه هاي پروژه مالي تأمين و سرمايه جذب خصوصي

 كشور قانوني و سياسي اقتصادي، بستر به باتوجه نيروگاهي

 در مـالي  ابزارهـاي  و نهادهـا  بازارهـا،  رشد عدم.است بوده

 بر شده اعمال اقتصادي تحريم هاي و سياسي فضاي ايران،

 اجرايـي،  و حقـوقي  سيسـتم  در نابالغ قوانين و كشور عليه

 يروگاهين پروژه هاي در گذاران سرمايه بر را زيادي ريسك

اسـتفاده   رو ايـن  از .اسـت  كـرده  تحميـل  كشـور  خصوصي
هرچه بيشتر از روش هاي نوين و ابتكاري و پژوهش بـراي  
شناســايي بهتــرين روش هــا از ميــان روش هــاي موجــود  

  ميتواند حايز اهميت باشد.
-بهـره بـرداري   -سـاخت  يـا  BOTمفهـوم   حاضر حال در

از  يكـي  عنـوان  به (Build-Operate-Transfer) واگذاري
 در خصوصي بخش مشاركت جهت شده پذيرفته هاي روش

 شـده  شـناخته  جهاني سطح در زيربنايي هاي پروژه توسعه

 روش يـك  عنوان به را BOT نيز هاي مختلف دولت ت.اس

 زيربنـايي  هاي پروژه ساخت در يگذار سرمايه براي مناسب

 در ند.گير مي نظر در باشد، جامعه مي نياز مورد شدت به كه

 از طرفداران كه كشورهايي جمع به نيز ما كشور رابطه ناي

 عنوان به را BOTو  است آمده در باشد مي سازي خصوصي

 انـرژي  بخـش  توسعه در سازي خصوصي هاي روش از يكي

- اقتصـادي  رشـد  در مهمـي  نقش كه برق صنعت اًخصوص
از طرفـي روش   .اسـت  كـرده  اتخـاذ  دارد، كشـور  اجتماعي

هـاي   ابل هم پس از استفاده در پروژهديگري به نام بيع متق
نفتي با هـدف جـذب سـرمايه از خـارج از كشـور در حـال       

 بااند.  هاي صنعت آب و برق پيشنهاد شده حاضر براي پروژه
 بخـش  دو در رقـابتي  هـاي  مناقصه اولين برگزاري به توجه

 دولتـي  هـاي  ارگـان  توسـط  كه بنادر احداث و برق صنعت

الزم  اسـت،  شده انجام BOTروش  به يگذار سرمايهجهت 
راردادي از هاي ممكن ق باشد كه اين روش با ساير روش مي

در  .جمله روش بيع متقابل در صـنعت نيـرو مقايسـه شـود    
 ،شـود  اين تحقيق ابتدا به معرفي اين دو روش پرداخته مـي 

اساس مطالعـات گسـترده انجـام گرفتـه بـر روي       سپس بر
معيـار  نـوان زير ، تعدادي فـاكتور بـه ع  هاي پيشين پژوهش

معيارها در سه معيار اند و اين زير براي مقايسه انتخاب شده
بندي  برداري طبقه ساخت و فاز بهره فاز طراحي و فاز صفر،
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سپس با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي و  شوند. مي
اي به اين معيارهـا   آوري اطالعات با تكنيك پرسشنامه جمع
  پذيرد.   دو روش انجام مي شود و مقايسه بين دهي مي وزن

  
  دولتي و خصوصي بخش مشاركت -2
 و توسـعه  در خصوصـي  بخش مشاركت اخير هاي سال در

 تمـام  در فزاينـده  صـورت  به دولتي تسهيالت مالي تأمين

 پيوسته صورت به هايي تكنيك. است يافته گسترش جهان

 ريسك تسهيم آنها واسطه به كه باشند مي توسعه حال در

 ترين مناسب به دولتي و خصوصي هاي بخش بين پاداش و

 گسـترش  در زيـادي  كتورهـاي . فا[5] گيرد صورت روش

 آن داليل مهمترين از كه اند داشته جهان نقش رويكرد در

  :كرد اشاره زير موارد به توان مي
 توسعه براي موجود، دولتي منابع كمبود از دولتي بخش -

 مشكالت با نكال مقياس با بر سرمايه زيرساختي هاي پروژه

 است؛ شده مواجه اي عمده

 بـه  جهاني بازار در رقابت تكنولوژي، پيوسته پيشرفت با -

 شده وابسته مناسب كيفيت با و كارا هاي زيرساخت وجود

  است؛
 روش عنـوان  بـه  دولتـي   و خصوصـي  بخـش  مشـاركت  -

توسـعه   در هـا  وليتئمس و ها تخصيص ريسك براي ثريؤم
  است؛ شده گرفته نظر در ها زيرساخت

 زيرسـاختي  هـاي  پروژه در است توانسته خصوصي بخش -
 صـورت  بـه  دولتـي  بخـش  كه برسد كارايي از اي درجه به

  يابد؛ دست درجه آن به بود نتوانسته سنتي
 تـوان  خصوصـي  بخـش  متخصصـان  نيز فني مسائل در -

  ؛دارند باالتري تخصصي
 رب ثرترؤم كنترل و نظارت امكان ها دولت به رويكرد اين -

  [5]. آورد مي فراهم را ها پروژه عملكرد
  
 BOTمعرفي روش  -3

يس پــروژه ئــبــه قــراردادي اطــالق مــي شــود كــه در آن ر
يـك دولـت    شود و معمـوالً  (كارفرما و مالك نيز ناميده مي

سـس  ؤاي را بـه يـك م   امتياز اجراي طرح يـا پـروژه  ، است)
 نمايـد.  براي يك دوره زماني مشـخص اعطـا مـي   خصوصي 
تعمير و نگهداري  ساخت، طراحي، وليت مالي،سئموسس م

برداري از طرح يا پروژه را در طي اين دوره مشـخص   و بهره
امتياز و مالكيت طـرح يـا پـروژه پـس از      گيرد. عهده ميه ب

اي به دولت انتقال  بدون هيچگونه هزينه قرارداد اتمام دوره
سس مالكيت پـروژه را دارا  ؤدر طول مدت پيمان م يابد. مي

ه خدمات فـراهم  ئارا نموده و عوايد حاصله از آنرا اداره وده،ب
ايـن عوايـد بـه مصـرف پرداخـت       نمايـد.  شده را وصول مي

آن و  ها و بهـره  بازپرداخت اصل وام برداري، هاي بهره هزينه
گـذاران   پرداخت اصل سرمايه و شود مـورد نظـر سـرمايه   باز

اسي يـا  در بسياري از موارد به داليل سي [3]. خواهد رسيد
سس منتقل نشـده و هميشـه   ؤاجتماعي مالكيت پروژه به م

. از تعريــف فــوق چنــان بــر در اختيــار دولــت خواهــد بــود
در ايـن   آيدكه بر خالف قراردادهـاي متـداول عمرانـي،    مي

گـذاري اوليـه از دوش دولـت برداشـته      روش هزينه سرمايه
هاي ناشي از  وليتؤسس پروژه كليه مسئشده و بجاي آن م

بـرداري را تقبـل    داري و بهـره سنجي تا نگه ات امكانمطالع
بـديهي   پـذيرد.  مالي كليه مراحل را نيـز مـي   تأمينكرده و 

هـا   هـا نقـش حمـايتي و هـدايتي دولـت      است در اين پروژه
  تر خواهد بود. بسيار حياتي

ها  را با ساير روش BOTفرآيند مالي روش  2نمودار شماره 
شـود كــه   شــخص مـي از ايـن نمـودار م   .كنــد مقايسـه مـي  

هـاي سـنتي    هاي مالي و مراحل مختلف كه در روش چالش
شـده در ايـن روش    بر دوش پيمانكاران و كارفرما توزيع مي

هم ضـمن   1شكل شماره  شود. توسط يك نفر مديريت مي
هـاي   فعاليت BOTتصوير مراحل مختلف اجراي يك پروژه 

را در  مؤسـس دهد و نقـش   عمده در هر مرحله را نشان مي
دهـد كـه    ايـن نمـودار نشـان مـي     دارد. هر مرحله بيان مي

در سـمت   ،ستگي به انجام مراحل مختلـف پـروژه  ب مؤسس
تعميــر و  سـازنده،  مشـاور و طــراح،  مبـدع و ايـده دهنــده،  

وليت گـذار ايفـا مسـئ    بردار و سـرمايه  بهره نگهداري كننده،
  .[4] كند مي
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  متقابل بيع قراردادهاي -4
بـراي توسـعه    عمدتاً Buy Back)( قراردادهاي بيع متقابل

بيـع   [7]. گيـرد  ميادين نفت و گاز مورد استفاده قـرار مـي  
دادهاي خريد خدمات به منظور جـذب  متقابل از جمله قرار

هاي خارجي جهت توسـعه ميـادين نفـت و گـاز در      سرمايه
بيـع متقابـل كـه از     شـود.  فته مـي بخش باالدستي بكار گر

قـراردادي   ،شـود  اقسام تجارت متقابل از آن نـام بـرده مـي   

است كه به موجب آن شركت نفتي خـارجي حسـب مـورد    
مالي  تأمينگذاري اعم از  هاي مربوط به سرمايه كليه هزينه

هاي  اندازي و كليه هزينه نصب و راه ،خريد تجهيزاتپروژه، 
هـاي عمليـاتي    وي انساني و هزينـه مربوط به استفاده از نير

مربوط تا مرحله اكتشاف يا توسعه ميادين نفتـي يـا گـازي    
در مقابل شركت داخلـي توافـق    گيرد. خاص را به عهده مي

هـا و سـود    كند كه كليه خدمات پيمانكار اعم از هزينـه  مي

 و نقش موسس در هر مرحلهBOTمراحل مختلف اجراي پروژه هاي  1لشك
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از طريق فـروش محصـوالت همـان طـرح      گذاري را سرمايه
ــ ــ  ط ــان معل ــين و در زم ــاط مع ــد. ي اقس ــران نماي  وم جب

ــع متق  ــاي بي ــويق   قرارداده ــذب و تش ــور ج ــه منظ ــل ب اب
حفظ نظارت دولت بر عمليات نفـت  ، گذاري خارجي سرمايه
، حفـظ اصـول حاكميـت و مالكيـت ملـي بـر منـابع       ، و گاز

از خارجي مورد نياز اجـراي   تأمين، توسعه و رونق اقتصادي
ل هاي نفت و گاز و انتقال دانش و تكنولـوژي بـه داخـ    طرح

دادها بدون تعهـد  د استفاده قرار گرفتند. اين قراركشور مور
دولت و تضمين بانك مركزي و الزام بـه بازپرداخـت كليـه    

از زمـان   شـوند.  از محصول پروژه منعقد مـي  ها صرفاً هزينه
هاي زيادي در موافقت و مخالفت  بكارگيري اين روش بحث
سياســي و ، مــالي، هــاي حقــوقي بــا آن از منظــر و نگــرش

تـوان بـه    از معايـب عمـده مـي    اقتصادي مطرح شده است.
فقدان انگيزه كافي پيمانكار براي استفاده بهينه از مخـزن و  

 كوتـاه بـودن زمـان قـرارداد،     عدم رعايـت توليـد صـيانتي،   
بـاال   ،پايين بـودن ريسـك پيمانكـار    ،غيرقابل انعطاف بودن

هاي مربوط بـه آمـوزش و    بحث ،بودن نرخ بازگشت سرمايه
هاي مثبت ايـن روش   از ويژگي قال تكنولوژي اشاره كرد.انت

حفـظ حاكميـت دولت،كوتـاه بـودن زمـان      به توان  هم مي
خـارجي و عـدم   هـاي   گـذاري  دسترسي به سـرمايه  قرارداد،

تمام ايـن فاكتورهـا در ايـن     [7]. تضمين دولت اشاره كرد
بيـع متقابـل و   اي بـين روش   پژوهش بـه صـورت مقايسـه   

BOT اند مطرح شده.  
  ساختار مالي در قراردادهاي بيع متقابل -4-1

 تـأمين نـوعي روش   بيع متقابل از انواع معـامالت جبرانـي،  
گــذاري  هــاي ســرمايه قرضــي اســت كــه از روشمــالي غير

ريسـك برگشـت   . رود ار مـي غيرمسـتقيم خـارجي بـه شـم    
قرضي ه صورت غيرمنابع مالي ب تأمينهاي  سرمايه در روش

شود  از سوي دولت تضمين نمي ست وگذار ا ايهممتوجه سر
  آيد. تعهدات ارزي كشور به حساب نمي و جزء

هايي به شـرح زيـر    هزينه عمدتاًدر قراردادهاي بيع متقابل 
  گردد: بيني مي پيش

هـايي اسـت كـه     كليـه هزينـه   اي: هاي سـرمايه  هزينه -

 .[7]شـود   ي عمليات توسـعه مربـوط مـي   به اجرا مستقيماً
باشـد و   رارداد معين و مشخص مـي ها در ق سقف اين هزينه
هاي اضافي كـه توسـط پيمانكـار بـه پـروژه       هرگونه هزينه

هاي  هزينه شود. تحميل شود از طرف كارفرما پرداخت نمي
ماليـات   اجتمـاعي،  تـأمين هـاي   شامل هزينهاي  سرمايهغير

ايـن   شـود.  و هزينه آموزش پرسنلي ميگمرگ  بيمه، ايران،
 يمانكار در هنگام انعقاد قراردادها حداكثري ندارد و پ هزينه

  كند. آنها را ارزيابي مي
 ،ها و مخارجي كه مستقيماً هزينه هاي عملياتي: هزينه -

هاي مربوط بـه توسـعه    در جريان فعاليت ،منحصراً ،ضرورتاً
هـاي نيـز    اين هزينـه  ].7گيرد [ براي توليد نفت صورت مي

زمـان  هيچ محدوديتي ندارنـد و بايـد توسـط پيمانكـار در     
جاري و  هاي عملياتي به صورت هزينه قرارداد ارزيابي شود.

هاي ماهيانه به پيمانكار پرداخـت  مستمر و با تسليم فاكتور
  ].6[ شود مي
هـاي   هزينه گذاري: هاي بانكي يا سود سرمايه هزينه -

مالي اشـاره دارد كـه بـر اسـاس      تأمينهاي  بانكي به هزينه
به عالوه درصـدي معـين    )(ليبور نرخ بهره بين بانكي لندن

هـاي   اي هزينـه  هـاي سـرمايه   هزينه ].6[ گردد محاسبه مي
الزحمـه در اقسـاط    هـاي بـانكي و حـق    اي هزينه سرمايهغير

 در طي يك دوره چند ساله بازگشـت سـرمايه،   ماهانه برابر،
آنگونه كه در قرارداد بيع متقابل معـين گرديـده مسـتهلك    

اي در اولـين   ي سـرمايه هـا  با وجود اين هزينه خواهند شد.
 هـا جبـران خواهـد شـد.     سه ماهه پس از ايجاد اين هزينـه 

ها در  هاي نسبت به ديگر هزينه مايههاي سر بازگشت هزينه
الزحمه از طريق اختصـاص   ها و حق هزينه اولويت قرار دارد.

ايـن سـهم    سهمي از توليدات پروژه بازيافت خواهنـد شـد.  
  ].[7,6 توليد استدرصد كل  60تا  50حدود  معموالً

 با توجه به اين كه طي اقساط ماهيانـه،  تعهد صادراتي: -
شوند و هيچگونه پـول   از توليدات همان مخزن پرداخت مي

بنابراين شركت ملي نفت ايـران   ،شود يا ارزي پرداخت نمي
درصـد توليـدي مخـزن را بـه      60تا  50مكلف است صدور 

  [6].ن نمايد هاي پيمانكار تضمي منظور بازپرداخت هزينه
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  آوري اطالعات فرآيند تحقيق و جمع -5
گذاري عوامـل مختلـف بـر مقبوليـت و عـدم      تأثيربه دليل 

مقبوليت يك روش قراردادي و وجـود فاكتورهـاي متعـدد    
گيري چندمعياره  در اين پژوهش از روش تصميم گذارتأثير

AHP  هاي طراحي شده بـراي   ترين روش كه يكي از جامع
 روش ايـن  زيـرا  اسـتفاده  شـده اسـت.    دهبوگيري  تصميم

 مراتبـي  سلسـله  صـورت  بـه  را لهأمس كردن فرموله امكان

 معيارهاي گرفتن نظر در امكان همچنين و كند مي فراهم

در اين تحقيق بـه   .دارد مسئله در را كيفي و كمي مختلف
فـاز   مقايسه بين دو روش قراردادي در سه سطح فاز صـفر، 

شـود و در   برداري پرداختـه مـي   طراحي و ساخت و فاز بهره
جـدول  هـايي بـه شـرح    كدام از اين فازها هم زير معيار هر

  .تعريف شده است 1شماره 
ها بر اساس مطالعات قبلي انجام شده انتخاب اين زير معيار

و بيع متقابـل بـا يكـديگر و     BOTهاي  براي مقايسه روش
  مالي صورت گرفته است. تأمينهاي  ساير روش

 بـا  و خبره افراد نظر كسب براي پرسشنامه از در گام دوم،

نامه از سه بخش تشكيل شده پرسش گرديد. استفاده تجربه
هـاي  اهميت هركـدام از فاكتورهـا در فاز  كه در بخش اول 
شوند   شود و اين فاكتورها داراي وزن مي مختلف بررسي مي

در مرحله بعد مقايسه مستقيم بين دو روش بيع متقابـل و  
BOT در پايـان هـم    شود و انجام ميين فاكتورها براساس ا

ــدام از فاز ــر كــ ــا مشــــخص مــــي وزن هــ ــود. هــ شــ

دهندگان بـر مبنـاي هـر كـدام از معيارهـا       الزم است پاسخ
به اين صورت كه اگر براي  ،برتري هر روش را انتخاب كنند

پذيري پروژه خطر BOTدهنده در روش  مثال از نظر پاسخ
ل كمتري را ايجاد بكند و از لحاظ بازده براي پيمانكار مشك

در واقع اين معيار كه خود يـك معيـار منفـي بـه حسـاب      
نسبت به بيع متقابـل كمتـر وجـود     BOTآيد در روش  مي

داشته باشد او بايد در پاسخ خـود بـه سـمت بيـع متقابـل      
  عالمت بزند.

 االتؤسـ  بـين  منطقـي  ارتبـاط  پرسشـنامه  (روايي) اعتبار

 بـدين  كـه  دهـد  مي ننشا را سنجش مورد مطلب و آزمون

اسـت.   شده استفاده الوشي مدل از و محتوا روايي از منظور
ـ ارا شـاخص  دامنـه   1 و -1بـين   الوشـي  مـدل  در شـده  هئ

 روايـي  باشد، صفر از بزرگتر نتيجه كه صورتي در. باشد مي

 در .نيست قبول قابل صورت اين غير در و است قبول قابل

 محدوده در نامهاالت پرسشؤس از يك هر روايي مطالعه اين

برابـر   االتؤس كل ميانگين روايي همچنين و بود قبول قابل
  محاسبه شد. 76/0

 جهت الزم هاي پرسشنامه تعداد شدن مشخص براي سپس

 عنـوان  بـه  هـايي  پرسشـنامه  مطلـوب،  پاسـخ  بـه  رسـيدن 

 تكميل نظر مورد جامعه از كارشناساني توسط آزمون، پيش

 1 از رابطـه  با استفاده شده تكميل هاي نامه پرسش گرديد.
  گرفت. قرار بررسي مورد

)1(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دو روش ينب يسهمقا يبرا يگذار ارزش يارهايمع   1جدول 
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  كه در آن:
d  =مقدار اشتباه مجاز  
Z  =1 مقدار متغير نرمال واحد متناظر با سطح اطمينان-α  
σ  =        انحـراف از معيـار متغيـر مـورد نظـر در جامعـه مـورد

  مطالعه
 96/1برابـر   Z%، مقدار 95 اطمينان فاصله به دستيابي براي

در نظـر   05/0برابـر   (d)تخمـين   خطايآيد و به دست مي
 نتايج تحليل از نيز (σ)  معيار از انحرافگرفته شده است. 

مبنـاي   كـه مقـدار آن بـر    دآيـ مـي  دسـت  بـه  آزمون پيش
 تعداد اساس اين برباشد. مي 13/0محاسبات صورت گرفته 

آمد.  دست به مطلوب، پاسخ به رسيدن براي پرسشنامه 22
بـه   تكميـل  جهـت  پرسشـنامه  30تعـداد   تحقيـق،  ناي در

 26كارفرمايان و پيمانكاران ارسال شـد كـه از ايـن تعـداد     
%، مورد 88مورد آن، يعني  23پرسشنامه دريافت گرديد و 

نامه آمـده اسـت.   اي از پرسشـ  در زير نمونه قبول واقع شد.
ــر نمــودن  ــه ايــن شــكل اســت كــه  نحــوه پ پرسشــنامه ب

هـا را در   كـه شـرايط يكـي از روش    دهنده در صورتي پاسخ
معيارها بهتر از ديگري بداند در خانـه نزديـك   مورد يكي از 

زند و ميزان اين برتري را با انتخـاب   به آن روش عالمت مي
مهمتر انجـام    نسبتاً مهمتر، مهمتر، هاي كامالً يكي از گزينه

او در يــك معيــار تفــاوتي مــابين دهــد و اگــر از نظــر  مــي
، گزينـه مسـاوي را انتخـاب    مـالي نباشـد   نتأميهاي  روش
ش بيـع  دهنـده رو  . بـراي مثـال اگـر از نظـر پاسـخ     دكن مي

هاي بـانكي الزم مشـكالتي دارد    نامهمتقابل از لحاظ ضمانت
 توانـد گزينـه   مـي نيسـت   BOTكه اين مشكالت در روش 

تـر را جلـوي ايـن معيـار و بـه سـمت       مهمتر يا خيلي مهم
BOT .پرسشنامه بزند  
 مـورد  AHPش رو بـه  كارشناسـان  از دريـافتي  هاي پاسخ

و  فاكتورهـا  ثرترينؤمـ  و گرفـت  قـرار  بررسـي  و تحليـل 
 روش بعـدي  بخـش  دو در .گرديـد  شناسـايي  زيرفاكتورها

 حاصل نتايج و شد خواهد داده شرح مراتبي سلسله تحليل

  .گرفت خواهد قرار بررسي مورد تحليل از
 

  
  
  

 ياصل يافاكتور هيسهنمونه پرسشنامه مقا  2جدول

كامالً
مهمتر

خيلي
مهمتر مهمتر نسبتاً

مهمتر مساوي نسبتاً
مهمتر مهمتر خيلي

مهمتر
كامالً
مهمتر بيع   هامعيار

 متقابل
 پذيري پروژه از لحاظ بازده براي پيمانكارخطر         

 هاي بانكي موانع ناشي از  نياز به ضمانت         

 ثبات بر اقتصاد پروژه  تأثير تغيير قوانين و عدم         

 ها در زمينه حل اختالفات ميزان شفافيت         

 ها ميزان انعطاف در مقابل تعديل         

 نحوه بازپرداخت سرمايه         

 حاكميت قوانين كارفرما بر كار         

 انتقال تكنولوژي و آموزش         

 داخليميزان استفاده از صنايع و توان          

 برداري هاي كارفرمادر دوران بهره محدوديت         

  تأمين مالي ي ساخت وها محل پرداخت هزينه         
 انگيزه پيمانكار براي تأمين بازده         
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   (AHP)مراتبي  سلسله تحليل فرآيند -6

ــد  ــل فرآين  از يكــي (AHP) مراتبــي سلســله تحلي

 .اسـت  چندمعياره گيري تصميم هاي تكنيك قدرتمندترين
 مبنـاي ، 1970دهه  اواخر در آن ابداع زمان از اين تكنيك

فرآينـد  . اسـت  گرفتـه  قـرار  عملـي  اقـدام  و تحقيق هزاران
 ال تومـاس « توسـط  بـار  اولين براي مراتبي سلسله تحليل

 سـاس ا .[8] اسـت  شـده  مطـرح  1980 سـال  در» سـاعتي 
 مراتبي سلسله ساختار يك بر مراتبي سلسله تحليل يندآفر

 را تصـميم  لهأمس تواند مي و شده تعريف خوبي به كه است

 دهي شكل مبناي سپس ماتريس اين. نمايد شفاف خوبي به

 صـورت  در كه شود مي واقع زوجي قضاوت هاي ماتريس به

 منطقي و مناسب هاي وزن ارائه به منجر مناسب سازگاري

 گيـري  تصـميم  روش ايـن  [9]. خواهد شـد  ها گزينه براي

 هـا  گزينه بندي اولويت و ارزيابي امكان كه است معيارهچند

 تبـديل  مراتبـي  سلسله تحليل در قدم . اولين[10]دارد  را

 و زيرمعيـار  معيـار،  هـدف،  شـامل  مراتبـي  سلسله ساختار
 سـاختار،  ايـن  از اسـتفاده  بـا  آن از پـس . اسـت  هـا  گزينـه 

 انجـام  گيرندگان تصميم توسط عناصر بين زوجي مقايسات

 داده اسـاس  بر ماتريس تشكيل بخش سومين در .شود مي

 در .شـود  مـي  انجـام  قبـل  مرحله در شده آوري جمع هاي

 باشـد  برتـر  ام-jسطر  عنصر ازام -iسطر عنصر كه صورتي

 قـرار دارد  عنصـر  دو ايـن  تقاطع محل سلول در كه عددي

 خواهـد  يـك  از كـوچكتر  صورت اين غير در و 1 از بزرگتر

 شده شده نرماليزه تشكيل اتريسم بعد مرحله در  [9].بود

 ارائـه  را متنـاظر  گزينـه  وزن سـطر،  هـر  عناصر ميانگين و

 ناسـازگار  يا و سازگار است ممكن ماتريس داد يك خواهد

سيسـتم،   يا ماتريس يك ناسازگاري قبول قابل ميزان. باشد
 بـه  را 1/0 عـدد  ساعتي، اما دارد گيرنده تصميم به بستگي

 است چنانچـه  معتقد و نمايد مي هارائ قبول قابل حد عنوان

 در اسـت  بهتـر  باشـد  1/0از  بيشـتر  ناسـازگاري  ميـزان 

  [9].گردد  نظر تجديد ها قضاوت
 داشـتن  بـا  ابتـدا  ناسـازگاري  ميـزان  آوردن بدسـت  جهت

 مقدار ويژه بزرگترين وزن بردار و زوجي مقايسات ماتريس

  .آوريم مي دست رابطه زير به استفاده با را

)2(                 A.W = λmaxW  
زيـر   )4( و )3( رابطـه  دو كمـك  بـه  ناسازگاري نرخ سپس

 دهنده مقـدار نشـان  I.I.R) 4( رابطـه  در .شود محاسبه مي

 كـامالً  آنهـا  كه اعـداد  است هايي ماتريس براي ناسازگاري

 شده آورده )2در جدول ( كه، باشند شده انتخاب تصادفي

  .است

)3(           I.I = (λmax –n) / (n-1)  
)4(        I.R = I.I. / I.I.R. 

  ياعداد تصادف با هايي يسماتر يبرا يمقدار ناسازگار   2جدول  

  
  نتايج تحليل -7

 مشـاهده  قبـل  مراحـل  در شـده  مطـرح  مباحث با مطابق

يـري روش اجـراي   گ تصـميم  ثرؤمـ  فاكتورهاي كه گردد مي
 نظر پرسشنامه كمك به و گرفت قرار بررسي مورد ها پروژه

 خصـوص  آب و بـرق در  كارشناسان صـنعت  و متخصصين

 مرحلـه  درسـپس   گرديد؛ آوري جمع فاكتورها اين اهميت

 ايـن  درشـد.   داده شرح مراتبي سلسله تحليل اصول سوم
 از استفاده با فاكتورها از يك هر نسبي وزن محاسبه بخش
 نتيجه كه گرفت خواهد انجام مراتبي سلسله تحليل روش

  .است شده داده نشان 4تا  2 شماره هاي شكل در آن
باشد كه قابـل   مي 19/0برابر با  2شكل ناسازگاري ماتريس 

شـود فـاكتور    از طرفي همانطور كه مالحظه مي .قبول است
تغيير قوانين و عـدم ثبـات اقتصـاد پـروژه از ديـدگاه       تأثير

در واقـع در فـاز صـفر     ظران اهميـت بيشـتري دارد.  صاحبن
هـاي   بحـث سـنجي بـراي    پروژه و در زمان مطالعات امكـان 

 مربوط به  نرخ تورم و تغييرات آن و عـدم ثبـات اقتصـادي   
بيشـتري را   تـأثير توانـد   مي ،ميكه در كشور شاهد آن هست

بحـث   نسبت به ساير فاكتورها بر اجراي پروژه داشته باشد.
هـاي   ه الزم پس از ساخت هم بـه دليـل ريسـك   بازد تأمين

هاي مربوط به مديريت ادعـا   موجود در آن و همچنين بحث
توانـد تـا حـد     هاي بعـدي مـي   و حل اختالفات هم در رتبه

  گذار باشد.تأثيرزيادي 

10 9  8  7  6  5  4  3  2  1  n 

45/145/142/132/124/112/19/0 58./ 0  0  I.I.R
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باشـد كـه قابـل     مي 12/0 برابر 3شكل ناسازگاري ماتريس 
ل تكنولوژي و آموزشي كه در اين قبول است از طرفي انتقا

شـود از نظـر خبرگـان     مرحله به نيرو هاي داخلي داده مـي 
  .اهميت بااليي دارد

باشد كه شـرايط   مي 18/0 برابر 4شكل ناسازگاري ماتريس 
انگيزه پيمانكار هم در اين مرحله نسـبت بـه    مطلوبي دارد.

هـاي   .بـا توجـه بـه وزن    ساير معيارها اهميت بيشتري دارد
  يين شده براي هر فاكتور از خبرگان خواسته شد كـه در  تع
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــل و    ــع متقاب ــدي دو روش بي ــه بع ــر  BOTمرحل را از نظ
هركدام از فاكتورها مقايسه كنند.كه نتيجه نهـايي مطـابق   

  است.   5شكل شماره 
نسـبت بـه بيـع     BOTشود روش  همانگونه كه مالحظه مي

دو برابر نسبت به روش بيع متقابـل   ري تقريباًمتقابل با برت
ايـن دو   AHPگيري از روش  در واقع با بهره .ارجحيت دارد

مالي با در نظر گرفتن تعداد زيـادي معيـار بـا     تأمينروش 
  هاي صنعت  بنابراين در اجراي پروژه يكديگر مقايسه شدند.

  

 فاز صفريارهايمعيسهمقا  2شكل

 و ساخت يفاز طراحيهافاكتوريسهمقا  3شكل

 يبردار فاز بهرهيهافاكتوريسهمقا  4شكل
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شرايط بهتـري   BOT آب و برق استفاده از روش قراردادي
 هـاي كمتـري را بـه همـراه دارد.     كند و ريسك اهم ميرا فر

اين نتيجه از برآيند تمام نظرات داده شده در مـورد تعـداد   
زيادي فاكتور به دست آمده است و از دقـت بسـيار خـوبي    

ــد   برخــوردار اســت. ــازگاري كــل فرآين ــي ناس  1/0از طرف
محاسبه شده است كه شرايط بسـيار خـوبي فـراهم كـرده     

  است.
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بررسي استفاده از بتن كامپوزيتي برودتي در ساخت مخازن 
  1سازي گاز طبيعي مايع ذخيره

  
  3ورمحمد عرفان خدي، 2سيد محمدعلي رهنما، 1امين فردبهروز 

  مديرعامل شركت بلندپايه 1
  يهشركت بلندپا يدانشگاه تهران، مشاور تخصص يكمكان يمهندس يدكتر دانشجوي 2

  كارشناسي مهندسي مكانيك، دانشگاه بوعلي سينا همدان 3
  

 چكيده

ميالدي مصرف گـاز طبيعـي در دنيـا از     2030تا  2020شود در بازه زماني  بيني مي بر اساس برآوردهاي صورت گرفته پيش
ازارهـاي عرضـه گـاز    يابـد. ب  ارتباط مـي نفت پيشي گرفته و علت آن نيز به راندمان باال، آلودگي كم و نيز قيمت مناسب آن 

طبيعي در گذشته منحصر به داخل كشور بوده و صادرات آن نيز از طريق احداث خط لوله صورت مي گرفتـه اسـت. امـا در    
بيشتري جهت گسترش صادرات اين منبـع  سازي گاز طبيعي، تسهيالت  نوين و مايع هاي گيري از فناوري حال حاضر، با بهره

ننده فراهم شده است. افزايش صادرات گاز طبيعي مستلزم داشتن امكانات الزم از جمله پاك انرژي براي كشورهاي توليد ك
سازي گاز مايع است. ايده ساخت مخازن ذخيره سازي گاز طبيعي در دنياي امروز كامال جديـد و فنـاوري آن    مخازن ذخيره

در كشور مي باشد. اسـتفاده از فنـاوري   سازي اين فناوري  هاي دولت معطوف به بومي گذاري هنوز فراگير نشده ولي سياست
سازي گـاز مـايع اسـت. در ايـن فنـاوري بـه دليـل         ) طرحي جديد براي ساخت مخازن ذخيرهC3Tبتن برودتي كامپوزيتي (

ساخته هزينه ساخت كمتر شـده، سـرعت    هاي پيش استفاده كمتر از فوالد، افزايش استحكام و نيز كاهش وزن مصالح و پانل
ته و تعداد كارگران موجود در محل نيز كاهش خواهد يافت. در ضمن به دليل كاهش وزن و كمتر شـدن  ساخت افزايش ياف

  شود. تعداد كارگران خطرات ناشي از سقوط و... نيز كمتر مي
  
  

 درصـد  9 دار نيكـل  فـوالدي  گاز مـايع، مخـازن   سازي ذخيره)، مخزن C3Tبرودتي كامپوزيتي( نيبت مخزن: كلمات كليدي
  )مهار كامل(

                                                   
 يبهشت يدشه المللي ينب هاي يشسالن هما، 1393مهرماه  9و  8سازي و مخازن نفت و گاز،  موردكاوي دومين كنفرانس ذخيره 1
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  مقدمه -1
شـود.   گاز طبيعي معموالً به صورت مايع ذخيره و صادر مي
 -265براي مايع كردن گـاز طبيعـي بايـد آن را تـا دمـاي      

سـازي گـاز مـايع بـه      درجه فارنهايت سـرد كننـد. ذخيـره   
مخازني مناسب نياز دارد. بـراي ايـن كـار ميتـوان از انـواع      

ن داراي مختلف مخزن استفاده كرد. نوع متداول اين مخـاز 
د. اليـه بيرونـي از جـنس بـتن     نباشـ  اليه مـي  دو يساختار
شده و اليه داخلي از جـنس فـوالد اسـت. نـوع      تنيده پيش

ديگر اين مخازن استفاده از بتن كامپوزيتي برودتـي اسـت.   
بتن برودتي بتني است كه مقاومت كششي و فشاري آن در 

بـا   شود. ميزان نفوذپذيري آن نيـز  دماهاي پايين بيشتر مي
يابـد. بايـد بـه ميـزان تــرك      افـزايش رطوبـت كـاهش مـي    

خوردگي بتن در دماهاي بسيار پايين توجه كـرد. فنـاوري   
) طرحي جديد براي سـاخت  C3Tبتن برودتي كامپوزيتي (

هاي متعـددي   سازي گاز مايع است كه مزيت مخازن ذخيره
نسبت به انواع متداول اين مخـازن دارد. در ايـن تحقيـق و    

هـاي   اي بـين ايـن فنـاوري بـا سـاير روش      مقايسهدر ادامه 
  متداول صورت گرفته است.

 

  سازي گاز طبيعي مايع مخازن ذخيره -2
 و صـحيح  كـامالً  طبيعـي  گـاز  سازي ذخيره منظوراينكه به

 نگهدارنـده  مخزن در كه موادي و مصالح گيرد صورت ايمن
 حرارت درجه در مقاومت توانايي بايد شود مي استفاده مايع
 ايـن  معمـوالً  سنتي صورت به. باشند داشته را پايين اربسي

 از داخلـي  اليـه  شـوند.  ميساخته  اليه دو صورت به مخازن
  .باشد مي شده تنيده پيش بتن از بيروني اليه و فلز جنس
 حجـم  افـزايش  و هـا  هزينـه  در جويي صرفه منظور به اخيراً

 مقـررات  تـر  دقيـق  رعايـت  و همچنين مخازن سازي ذخيره
 از روش در اين .مطرح گرديده است جايگزين روشي ايمني
 طـرح  اين .شود مي استفاده كامپوزيتي شده تنيده پيش بتن
 مخـزن  هـر . اسـت  متحـدالمركز  بتني استوانه دو صورت به

 بـين  فضـاي  و شـده  انـدود  دار نيكـل  درصد 9 فوالد توسط
 داخلـي  مخـزن  .است شده پر مناسب عايقي توسط مخازن
 و اسـت  شـده  پوشيده بتني شكل گنبدي سقف يك توسط

. شـود  مـي  محافظت فوالدي پوششي توسط خارجي مخزن
 گـاز  برابـر  در نفوذناپذير مانع يك عنوان به فوالدي پوشش
 اسـتحكام  بتنـي  ديـواره  كـه  حـالي  در. اسـت  مخزن داخل

 كنـد. قابـل ذكـر اسـت، بـتن      مي فراهم را مخزن ساختاري
 خاص بتن يك ،پايين بسيار دمايشرايط  در استفاده مورد

مشـهور   برودتـي  تحـت عنـوان بـتن     بـتن  اين نوعاست و 
  باشد.   مي
 
  
  
  
  
  
  استحكام -3

 افزايش. يابد مي افزايش دما كاهش با  بتن فشاري مقاومت
 در رطوبـت  پـيش  از بـيش  وجود نتيجه در استحكام بيشتر
 يـخ  هـاي  كريسـتال  بـه  را افزايش اسـتحكام  اين. است بتن

 -94 از كمتـر  ي دماهـا  در. ميدهنـد  نسبت بتن در موجود
. دهـد  مـي  انجـام  يـخ  را داخلـي  تقويت كار فارنهايتدرجه 

 در انقباضي يـخ   توجه به اين نكته ضروري است كه ضريب
    .مي باشد 29 × 10-6حدود  
  امـا . يابـد  مـي  افـزايش  دمـا  كاهش با نيز كششي استحكام
 -94 از كمتــر دماهـاي  در اسـتحكام  افـزايش  ايـن  سـرعت 

 باالتر هاي استحكام شود ولي دوباره مي ه فارنهايت كنددرج
  گردد.  مي حاصل بتن رطوبت با
  
  مقاومت تأثير و نفوذپذيري -4
 تحـت  بـتن  دادن قرار طريق از تنش امواج گيري اندازه كار

 نتايج. است شده انجام انگليس كشور در اي ضربه بارگذاري
 بـا  ضـربه  برابر در مقاومت كه دهد مي نشان آمده دست به

ــزايش ــت اف ــاري مقاوم ــتر فش ــي بيش ــود م ــين. ش  همچن
 بـتن  داخـل  در آب نفوذپـذيري  ميـزان  بـراي  هايي آزمايش

 انجـام  »وودرو تيلـور « توسـط  هيدرواسـتاتيك  فشـار  تحت
 از مختلـف  نوع 19 نفوذپذيري هاي آزمايش در .است گرفته

  C3Tمخزن    1 شكل
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 قرار بررسي مورد قرار داشتند psi 145 فشار تحت كه بتن
 شـدت  به نفوذپذيري كه است صورت اين به نتايج. گرفتند

 بهبـود  و تـاريخ  بـتن  در موجـود  رطوبـت  ميـزان  وابسته به
  .باشد مي (آبدهي) بتن

 اسـتفاده  با و پايين بسيار دماهاي نفوذپذيري در هاي تست
 نظـر  بـه . گيـرد  مـي  انجـام  اوليه مراحل در مايع نيتروژن از

 دمـا  كـاهش  با درصد 50 حدود در نفوذپذيري كه رسد مي
 شـده آبـدهي   پختـه  بـتن  براي مورد اين البته .شود مي كم

 و پـا  197 قطـر  بـا  مخزنـي  بـراي  مخازن نشتي. است شده

و  اوليـه  ديـواره  و داراي اينچ 16 ضخامت و فوت 98 ارتفاع
  است. شده زده تخمين ثانويه
 14 حـدود  در توانـد  مـي  اوليه مخزن داخل در مايع جريان
 درصـد  1.3 واقع در مقدار اين .باشد روز هر در مكعب فوت

 بـروز  همچنين. است )boil off( كردن جوش كل ميزان از
 141 حـدود  بـا  جريان خروج به منجر دوم مخزن در نشتي
 نشـتي  مقـدار  اين البته كه .شود مي روز هر در مكعب فوت

  گردد.   نمي محيطي زيست خطرات منجر به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ردگيخو ترك و فوالد تقويت -5

 بـتن  داخـل  حرارتـي  شـيب  با زيادي حد تا خوردگي ترك
بـتن   كششـي  رفتـار  از تـابعي  همچنـين  و .شـود  مـي  آغـاز 
 در موجـود  اطالعـات  افـزايش  براي آزمايشات اين. باشد مي

 پـايين  بسـيار  دماهاي در بتن كششي كرنش ظرفيت مورد
  .است و خمش مستقيم كشش در

 تحمـل  توانايي اول .است اصلي دو فاكتور فوالد تابع تقويت
، LNG مجاورت در پايين بسيار دماهاي در كششي بارهاي

 نسـبتاً  تغييـرات  بـه  توجـه  بـا  خـوردگي  تـرك  كنترل دوم
 كريسـتالي  آنكه ساختار به توجه با. تنش ناحيه در كوچك
 دارد، اي شكننده و ترد رفتار پايين دماهاي در كربني فوالد

 بـه  گـردد  مـي  فـاق ات كه منجر به ايـن  واقعي حرارت درجه
 انـدازه  بارگـذاري،  سـرعت  كـربن،  دانه اندازه مانند عواملي
 در وجود اين با. دارد بستگي ها شكاف و  ترك حضور نمونه،

 ممكـن  و شـده  شكننده نرم فوالد انجماد نقطه زير دماهاي
. نباشـد  مهـم  بارهـاي  تغيـر  برابـر  در مقاومت به قادر است

 جملـه  از شـده  ويـت تق فوالدهـاي  انـواع  روي بـر  مطالعات
 9 دار نيكـل  فوالدهـاي  و فوالد آلياژهاي ميكرو و ميلگردها

 در مقاومـت  افـزايش  بـراي  زنـگ  ضـد  هـاي فوالد و درصد
 اثـر  3در شـكل شـماره   . است انجام حال در پايين دماهاي

 انـواع  بـراي  نهـايي  كشـش  اسـتحكام  و تسليم تنش بر دما
  است. شده داده نشان تنيده پيش فوالدهاي از مختلفي

 ودما و ميزان رطوبت)نمودار رابطه مقاومت فشاري  2شكل
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 سـنتي  صـورت  بـه  كـه  LNG سـازي  ذخيره جنس مخازن
 در كـه  اسـت  نيكـل  درصـد  9 داراي شوند فوالد مي ساخته
. شـود  گسـترده انجـام   ورقكـاري  آنها بايد جوشكاري محل

 بزرگـي  فضـاي  بـه  نيـاز  مونتـاژ  براي مخازن اين همچنين
 130زمـان و   مـاه  34 اين مخازن حدود احداث براي .دارند

همـه   البتـه  .(به طور متوسط) است هزينه نياز دالر ميليون
 شـرايط  در .دارد عوامـل  و تنـوع  مكان به بستگي اين موارد

 سـريعتر  احـداث  بـراي  ميـانبر  هـاي  راه از تـوان  مـي  خاص
 از اسـتفاده  جـاي  بـه  توان به عنوان مثال مي .نمود استفاده
پوزيتي از بتن كـام  با بتن همراه درصد 9 نيكل داراي فوالد

 بحـث  كـردن  سـاده  و هـا  هزينـه  كـاهش  منظور به برودتي
 مخازن از هايي بخش توان مي همچنين. كرد استفاده مونتاژ
 هـايي  محـل  بـه  و آنهـا را  درآورد سـاخته  پيش صورت را به
  .كرد حمل سايت از خارج

  
  C3Tفناوري -6

 صـنعت  در و ركـود  1980 سـال  از قبـل  تـا   C3T فناوري
LNG انجـام  صنعت با مشترك تحقيقاتي پروژه صورت به 

 شـورون  شـركت  پـروژه  پايان از . بعد)JIP(است  گرفته مي
 از اسـتفاده  با مطالعات اين .داد ادامه را خود تحقيقاتي كار

 در بـازبيني  شـامل مرحلـه   كـه  گرفت انجام )TQPروش (

 هـاي  تست )constructability review( پروژه انجام طول
  است. ودهب طرح نمايش و آزمايشگاهي

. اسـت  مخـازن  سـاخت  بـراي  جديـد  طرح يك فناوري اين
ــازني ــه مخ ــن از ك ــنس اي ــاخته ج ــي س ــوند م ــوع از ش   ن

full-containment (مهار كامل) بـه  منجـر  كـه  باشند مي 
 هـاي  ورق و ساير درصد 9 دار نيكل فوالد از استفاده كاهش
 بهتـرين  حاضـر  حـال  در كه شوند مي جوش محل در فلزي

 .دهـد  مـي  نشـان  را درصـدي  70 كاهش دعملكر و طراحي
ــان ــراي طراح ــداث ب ــواره اح ــاي دي ــلي ه  از دوم و اول اص

 عمـودي  صورت به تنيده پيش بتن از ساخته پيش هاي پانل
 بـه  براي تنيده پيش بتن از استفاده داليل. كنند مي استفاده

  اشاره شده است. زير در C3T فناوري در بردن كار
 منحصـر  بخـش  يك تنيده پيش هاي بتن جهاني صنعت -1
 كـه  درحـالي . اسـت  سـنگين  و سـاز  سـاخت  صنايع فرد به

 و مانـده  ثابت يا اخير هاي سال سنگين در صنايع وري بهره
 هـاي شـامل   پروژه سودمندي ولي. است شده كمتر حتي يا

  .است يافته افزايش تنيده پيش هاي بتن
 صـنايع  بـا  مسـتقيم  رابطـه  تنيده پيش هاي بتن صنعت -2

 ارد.د سنگين

 ديواره عنوان به ساخته پيش هاي توانايي استفاده از پانل -3
 باشـند، باعـث   مـي  شـده  بـتن فشـرده   جنس از كه مخازن

 استحكام و تسليم مقايسه انواع مختلف فوالد از لحاظ اثر دما بر تنش  3شكل
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  .شوند مي قيمت كاهش و وري بهره افزايش
 دار كـربن  فـوالد  از مخـزن  اليـه  دو هـر  در كـه  شود توجه

 (ضـخامت فـوالد   ميليمتـر  5 آن استفاده شـده و ضـخامت  
هـا از   بـراي افـزايش اسـتحكام پانـل     .اسـت  مورد استفاده)

شـده در داخـل و همچنـين     تنيده پيشهاي  ها و سيم ميله
 اليـه  .شود پاشي بر روي سطح خارجي آنها استفاده مي بتن
 بـه  اعتمـاد  رفـتن  بـاال  بـراي  بخـار،  نگهدارنـده  جداره دوم

 متصـل  بخار جداكننده كف و سقف به بودن، نفوذ غيرقابل
 درصـد  9 فـوالد گسـترده   ايهـ  ورق بـه  تانـك  كـف . است
مخـزن   پيرامـون  همچنـين  .است شده داده جوش دار نيكل

نيـز بـا    را) هسـت  يا سوراخ درز وجود احتمال كه جاهايي(
را  آن و داده جـوش  خطـي  صـورت  بـه   دار نيكلفوالدهاي 
 داخـل  از را سيالي هرنوع خروج جلوي تا كنند مي پرداخت
 عناصــر ليــهاو ســاختار 4شــماره شــكل  در .بگيــرد مخـزن 
  نشان داده شده است. C3T سازنده
 نـوع  ايـن  از جـامع  تعريفـي  عنـوان  بـه  توان مي كه را آنچه

 هـم  و اول اليـه  هـم  كـه  است اين داد هئارا )C3T( مخازن

اي  تنيـده  و پـيش  سـاخته  پـيش  هاي جنس بتن از دوم اليه
 آيـد و همـراه   در مي يكپارچه پانل يك شكل به كه هستند

 فـوالد  كمـي  مقـدار  دار و كـربن  فـوالد  از ينـازك  با آن اليه
 هـا  پانـل . شود مي استفاده آنها ساختار در درصد 9 دار نيكل

 بـه  عمـودي  در جهـت  يكپارچـه  ساختار يك ايجاد را براي
 موجـب  تنهـا  نـه  كـار  ايـن . سـازند  مـي  تنيده پيش صورت

 شـود  مي و نصب و نقل حمل فرآيند طول در پانل استحكام
 پسـا (محيطـي   هاي تنش مقابل در تربه عملكرد باعث بلكه

ديگـر ايـن    عبـارت  به. نيز خواهد شد) محيطي هاي كشش
 افقــي جهــت در يكپارچــه واحــد يــك ايجــاد موجــب امــر
  .شود مي

معمـولي   مخـازن  با C3T مخازن ساختاري هاي جنبه تنها 
)9%-Ni steel full containment ( در . اســت متفـاوت

 هـاي  سيسـتم  يكيمكـان  ينـد، تجهيـزات  آفر حاليكه سـقف، 
 اين در دقيق و ابزار كنترل و مسايل ايمني سيستم امدادي

  است. مشترك كامالً مخزن نوع دو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 C3T   زنبرش خورده مخنماي  4شكل
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Secondary Tank Linerخط مخزن ثانويه :    Tank Bottom Insulationعايق كف مخزن :  

Secondary Tank Wall9  : ديوار مخزن ثانويه%-Ni Steel Subfloor Plate :اليه طبقه زيرين از جنس فوالد  
Circumferential Prestressing Strands Covered by Shotcrete :

  شوند. تنيده شده محيطي كه توسط شاتكريت محافظت مي پيش هاي رشته
Embedded Heating Conduit:  

  سازي شدههاي حرارتي جا مجاري يا لوله
High-Strength Steel Hold Downs: 
  : دال بتني پايهConcrete Base Slab  فوالد  با مقاومت باالي پايين نگهدار

Perliteپرليت :  Compressed Woodچوب فشرده :  

Shotcrete Coverپوشش شاكريت :  Perlit Nozzle:  نازل پرليت  

Primary Tank Linerخط اوليه مخزن :  Wide Flange Roof Rafterخرپا : فلنج گسترده سقف  

Primary Tank Wallخط اوليه ديوار :  Fiberglass Insulation هاي فايبر گالس : عايق  

LNG Liquidسيال :  Suspended Aluminum Deckعرشه معلق آلومينيومي :  
9%-Ni Steel Tank Floor Plate9دارنيكل:  كاسه كفي از جنس فوالد

    درصد

 C3Tبرش خورده مخزننماي  5شكل

  5و  4توضيحات شكل    1 جدول



 1393تابستان   6 شمارهايه ـدپـركت بلنـاخت شـريت سـدسي و مديـمهن امهـفصلن  55
 

 

  يهروش ساخت و ساز اول -7
تانــك در ســه مرحلــه انجــام  يــهز جــدار اولســاخت و ســا

  :گيرد يم
  ساخته يشپ يساخت پانل ها )1
  موقت ونصب پانل ها يشمع زن )2
  يوار پيوستهد يك يجادها به هم و ا ادغام پانل )3
. در شـود  يانجـام مـ   يـز احداث جدار دوم ن يپروسه برا ينا

، C3Tشـكل در مخـازن    يكه احـداث سـقف گنبـد    يحال
اسـت در جـدول    يقف مخـازن سـنت  بـه احـداث سـ    يهشب

 يبـا سـقف مخـازن سـنت     يسهاحداث آن در مقا ي،زمانبند
 يـرا زودتر آغاز شـود ز  تواند ي) ميكلدرصد ن 9مهار كامل (

. سـاخت  گيرد يجدار دوم انجام م ازاحداث جدار اول زودتر 
بـتن   يمپاشش مسـتق  يلهبه وس يساخته بتن يشپ يها پانل

از  يكـه بخشـ   يالد كربنـ بوش فو يبر رو يافق يدر راستا
. پاشـش بـتن در   گيـرد  يانجـام مـ   دهد يم يلقالب را تشك

و بـاال رفـتن    يمنـي ا يشنه تنها موجـب افـزا   يافق يراستا
. دهـد  يمـ  يشافـزا  يزرا ن نبت يفيتبلكه ك يشودم يور بهره

 تـوان  ياحداث مخازن، م يتبودن سا يكنزد يابسته به دور 
آن (ساخت در محل  ريغ ياو  ساخته يشپانل را به صورت پ

. اگر سـاخت و سـاز خـارج از    كرد يجاد) ايهو حمل مواد اول
 يتمحـل سـا   كـار در  يـروي محل باشـد موجـب كـاهش ن   

  .شود يم
 يهـا  نصـب شـمع   ساخته، يشپ يها همزمان با ساخت پانل

 يوسـته پ يتانـك بـرا   يداخلـ  يهـا  در قسمت كننده يتتقو
نـابع مـورد   تمام م ين. در همان حگيرد يكردن آنها انجام م

كف) در داخـل مخـزن قـرار     يقكاريو عا يآبكار ي(برا يازن

آغـاز   يـز كف ن يفوالد يها نصب بخش ينو همچن گيرد يم
 ينو همچنـ  يـوار د يهـا  كـه تمـام پانـل    نگـامي . هشود يم

 يهـا  موجود باشـند پانـل   يتدر سا كننده يتتقو يها شمع
 بـاال قرقـره   يلهو به وسـ  يكبه  يك ساخته يشپ هاي يوارهد

و  يافقـ  يتبزرگ در موقع يليو توسط جرثق شوند يبرده م
 يـن . اگيرنـد  يقـرار مـ   كننـده  يـت تقو يهـا  در مقابل شمع

 يـاد نـه چنـدان ز   ينفراتـ  يلهبه وسـ  و يعسر يلياقدامات خ
و  ياضـاف  يـزي ر دقت شـود كـه از بـتن    يد. باشود يانجام م
 يهـا  كـرد. از جـوش تكـه    يجوش مازاد خوددار ينهمچن

و سـپس پمپـاژ بـتن، بـه منظـور بسـته        يربنبوش فوالد ك
مرحلـه   ين. در اشود يها استفاده م پانل يشترشدن هر چه ب
شده و نصب سـقف   نجامكننده ا يتتقو يها برداشتن شمع

كـاذب ادامـه    يهـا  كـف و سـقف   يها شكل و ورقه يگنبد
و  رسـد  يمـ  يـان اول بـه پا  يـوار د سـازي  يكپارچـه . يابـد  يم
 ييهـا  رشـته  يـا و  يـده تن  يشپـ  هـاي  يمتوسط سـ  ها يوارهد

. شـوند  يپوشانده مـ  يفوالد اي يهال يلهشده و به وس يتتقو
 ينيتوسـط ماشـ   يداخلـ  يـواره د يينهـا  سازي يكپارچهكار 
آهسـته انجـام    يلـي و خ يبنـد  بسـته  هـاي  ينبه ماش يهشب
 ياربســ يــرســال اخ 50 يكــه طــ ينماشــ يــن. اگيــرد يمــ
اده شـده  نشـان د  يـر ز يهـا  شده است در شكل تر يشرفتهپ

 يهشـب  يـز مخـزن دوم ن  يـواره كار سـاخت و نصـب د   است.
اول  يـواره از د يماًمسـتق  توان يمخزن اول است اما م يوارهد
كـف   ياحداث آن استفاده كرد. سپس سـاختار فـوالد   يبرا

 يخـارج  يـواره و بـه د  شـود  يفشار هوا باال برده م يلهبه وس
تـه و  بـاال رف  يـزي ر بتن يلهبه وس يز. سقف نگردد يمتصل م

  .شود ينصب م يكيمكان يزاتقبل از آن تجه
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 9 يبا مخازن فـوالد   C3Tمخازن  يسهمقا -8
  يكلدرصد ن

 يـاالت سواحل ا يطبر اساس شرا C3Tمخازن  يشكل امروز
بـا   يسـه در مقا C3Tشـده اسـت. مخـازن     يمتحده طراحـ 

تعـداد كـارگران    ي،درصـد  9دار  يكـل فوالد ن يمخازن دارا
را  يـاز مـورد ن  يـدي بتن تول يزانم ينو همچن داخل كارگاه

كاهش اسـتفاده از بـتن در كارگـاه،      يزان. مدهد يكاهش م
 ي. بـرا باشـد  يسـاخته مـ    يشپـ  يهـا  به خاطر ساخت پانـل 

مترمكعـب در   160,000به حجـم   C3Tمخزن  يكساخت 
 70,000درصـد آن، حـدود    9دار  يكلبا نوع فوالد ن يسهمقا
اســت.  يــازداخــل كارگــاه ن ســاعت در -نفــر  90,000تــا 

 هـاي  ينـه در هز يدرصد 15تا  10كاهش حداقل  ينهمچن
(مهـار   يفـوالد  خـازن با احداث م يسهدر مقا گذاري يهسرما

كـاهش مربـوط بـه كـم      يناعمده . باشد يمشهود م كامل)
كـاهش   ينو همچنـ  يتدر محـل سـا   يانسـان  يرويشدن ن

به نظر  ينرا. بنابباشد يدرصد م 9دار  يكلاستفاده از فوالد ن
 ينـــهرا در  زم يبهبـــود C3Tكـــه مخـــازن  رســـد يمـــ

  .كنند يم يجادپروژه ا گذاري يهسرما
بـا مخـازن    يسـه در مقا C3Tمخـازن   يـاي از مزا يگرد يكي
به مراتـب بزرگتـر از    يساخت مخازن ييتوانا يفوالد يسنت

حجم، جـداره   يشافزا يبرا يرامترمكعب است. ز 160,000
بزرگتـر گـردد.    يندازه قابـل تـوجه  به ا يدمخزن با يناول ا
 يشـترين توسـط ب  )(مهار كامل يحجم مخزن سنت ينبنابرا

بـه   C3T. امـا در مخـازن   شـود  يمحدود م وجودضخامت م
شـده در   تنيـده  يشو مـواد پـ   يآنكه از سـاختار بتنـ   يلدل

مخزن  يحجم كل يشافزا يبرا شود، يجداره اول استفاده م
ـ  .يسـت ضخامت جداره ن يشبه افزا يازن آن در  يسـك ر يول

كمبود تجربه در ساخت و  يلبه دل يبا مخازن سنت يسهمقا
نوع مخازن و كمبـود اطالعـات در    ينبودن ا يددر واقع جد

 يشــتر... آنهــا ب مــورد نحــوه در خصــوص نحــوه ســاخت و
  باشد. يم

  كار در محل نيروي كاهش -8-1
 سـاخته  يشمخازن را به صورت پ ينا توان يكه م يياز آنجا
. شـود  يكار در محل احداث كم مـ  يرويكرد، تعداد ن آماده

سـاعت   -نفـر  90,000تـا   70,000كار موجب كاهش  ينا
در  ييجـو  كاهش منجر به صـرفه  ينا ينخواهد شد. همچن

  .شود ي... در محل كار م و يمنيا يلو مسا يزاتتجه
  ينسنگ يعصنا يبرا يازمورد ن تجهيزات -8-2

بـه باالبرهـا و    يـاز ن در تعداد اسـتفاده و  يريكاهش چشمگ
اسـتفاده از   يبـه جـا   تـوان  ي. مشود يمشاهده م ها يلجرثق
بـاال   ييكـه توانـا   يلجرثق ياز تعداد كمتر يلجرثق ينچند

  بزرگ را دارند استفاده كرد. يكپارچه هاي يوارهبردن د
  يتكارگران خارج از سا -8-3

 يــهو ته يتخــارج از ســا يبــه امكــان كــار در محلــ بســته
ممكن است كاهش در  ساخته، يش... به صورت پ و ها يوارهد

  شود. يجادا ها ينههز
ـ   -8-4  يلهكاهش ساخت و ساز در محل بـه وس

  ساخته يشپ يها پانل
تـا   توانـد  يمـ  يتساخت در خارج از سا يلكاهش به دل اين

مـواد   يرمترمكعب بتن و سا 6000مترمكعب باشد. ( 6000
  )يساختمان

  ينسب يساختمان ينههز -8-5
بـا نـوع    يسـه در مقا C3Tمخـازن   ينسـب  يساختمان هزينه
  دارد: يآن به دو عامل بستگ يسنت

    يمهحق ب )1
كار در محل كارگـاه و   يرويعدم استفاده از ن يااستفاده  )2
  ساخته يشپ يها عدم استفاده از پانل يااستفاده  يا
  يبرنامه ساخت و ساز نسب -8-6

 9تـا   7د حدو يكاهش C3Tساخت و ساز در مخازن  برنامه
به نوع كارخانـه در   يكار بستگ ينا يزانماه را دارد. البته م

ـ  يرمخزن مورد نظـر در مسـ   ينكها ياحال ساخت و   يبحران
نه، خواهد داشت. واضح است كه اگر مخـازن   ياقرار گرفته 

 تـوان  ينمـ  يرند،بگ ارقر يادز يعيموانع طب يدر مناطق دارا
  آنها را توسعه داد.

  ساخت و ساز ييمنا يشافزا -8-7
 يـواره مخازن، چـه د  يوارهساخت د ياست كه اگر برا واضح

بـه   يماستفاده كن ساخته يشپ يها از پانل يو چه ثانو ياول
را كـاهش   يتتعداد كارگران موجود در سا يريطور چشمگ
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 يـز از ارتفاع ن ياءاز پرتاب اش يخطرات ناش يجهداده و در نت
  رسد. يبه حداقل م

  
ستحكام در ساختارمخزن به وجود آمدن ا -9

  C3T يتوسط فناور
مخـزن وجـود    يهثانو يوارهد يبرش از نما يك يردر شكل ز

بـه   يهشب يارمخزن از لحاظ استحكام بس يثانو يوارهدارد. د
  است. يسنت يمخازن معمول

و مدرن، در  يمخازن سنت يهثانو يوارهبا وجود شباهت در د
در  يـه اول ارهيـو تفاوت وجـود دارد. ضـخامت د   يهاول يوارهد

در  باشـد  ي) مـ يليمترم 356( ينچا 14برابر با  C3Tمخازن 
 9 يكلـي فـوالد ن  يدر مخـازن دارا  يـه اول يـواره كـه د  يحال

 يوارهد ينهمچن. باشد يم ينچا 1.75تا  1.5درصد معادل با 
ــ در جهــات  ،C3Tشــده در مخــازن  يســرهم بنــد يداخل

 يـت شـده تقو  تنيـده  يشمختلف توسط هزاران تك رشته پ
 يـن بـدان معناسـت كـه گسسـتن ا     يـن شده است. البتـه ا 

. بـه  گـذارد  ياسـتحكام مخـازن مـ    يرو يكم يرها تأث رشته
بـه كمـانش    C3Tدر مخـازن   يـواره د يشترعالوه ضخامت ب

در  يمخازن فلز يبرا يديها كه تهد كمانش يرو سا يليپاف
كمـك   باشـند،  يمـ  يو خـارج  يداخلـ  يمقابل اضافه بارها

كـه بـه    يسـت ا بگونه C3Tساختار مخازن  ينبراند. بناك يم
و  يسـت و متـداول حسـاس ن   ينوع يها از شكست ياريبس
را كه باعث اسـتحكام و   يرمعمولساختار غ يكمخازن  ينا

  .كند يم يجادباشد را ا يم يوارهد يدر رفتار مقاومت يفزون
  

  يبتن يوارهد يفيتك -10
ت سـاخ  يكـه بـرا   يمورد استفاده در مخازن سنت يها پانل

 بـاالبر و  يله(چه آنها را به وسـ  يتدر محل سا يهثانو يوارهد
و  يجـاد ا يپاش بتنمانند  يلوسا يرسا يالغزش  يلهچه به وس
درسـت در محـل    يـد رونـد، با  ي) به كار مكنند يم يكپارچه

 مشـده و مقـاو   يـت مورد نظر قرار گرفته و بـه صـورت تقو  
 يتهـا در محـل سـا    . بر عكس در مخازن مدرن پانلينددرآ
بـه صـورت    يلوسـا  يرهـا و سـا   آنها توسط قالـب  يكنزد يا

 يمجـار  يهـا دارا  پانـل  ينو همچنـ  آينـد  يدر مـ  يكپارچه
. يسـتند ن يـواره در داخـل د  يرامونياز حد پ يشب يها تنش

 يـت و تثب يگيريباعث بـاالرفتن احتمـال جـا    ها يژگيو ينا
  .شود يمورد نظر م حلبتن در م
كـه بـه محـل     اي سـاخته  يشپـ  يهـا  پانل ينكها يگرمورد د

بخـش   ينممكن است توسط مسـئول  شود، يارسال م يتسا
  پس داده شود. ياحتمال يوبدوباره به كارگاه جهت رفع ع

  
  يتمقررات مهم در سا -11

باعـث   ينسـنگ  يهـا  اجتناب از انجام مقـررات جـوش ورق  
. شود يم يتمخازن ساخته شده در محل سا يفيتكاهش ك

توجه كارگران بـه كـار و    يشزاباعث اف يمقررات فن يترعا
  .شود يكار م يفيتك يشافزا يجهدر نت
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  گيري يجهو نت يبند جمع -12
 ياستفاده از فنـاور  اشاره شد، يشهمانطور كه در مطالب پ

 ينمنجر به كاهش استفاده از فوالد شده و همـ  يتيكامپوز
كـاهش   ين. همچنـ شـود  يتر شدن سازه م امر موجب سبك

و مشكالت منجر به  ئلمسا يترگران موجود در ساتعداد كا
در ضمن بـاال رفـتن    .يدنما يرا كمتر م يفوت انسان ياجرح 

 يناشـ  يمنيا يز،استفاده از بتن ن يجهاستحكام مخزن در نت
توجـه نمـود    يـد دهد. با يم يشرا افزا يستياز حمالت ترور

و بـرآورد   يمنـي حفـظ اصـول ا   ينهزم ينكه نكته مهم در ا
در  ينكـه باشـد و ا  يمـ  يعـي طبير از حوادث غ يشنا يسكر

كنتــرل و  يافتــد و بــرا يمــ يچــه اتفــاق يطيشــرا ينچنــ
توان اتخاذ نمود. (منظور  يرا م تدابيرياز آن چه  يريجلوگ

  باشد). ينشت گاز م ياانفجار مخزن و 
در كشـور  موجـب    يفنـاور  يـن ا يسـاز  يهر حال بـوم  در

 يهمورد توصـ  كامالً نيخواهد بود و بنابرا يتوسعه منافع مل
سـتانه  آكشـور مـا در    ينكـه با توجه به ا ينهمچن باشد. يم

ــترش ا ــاخت و گس ــنس ــاور ي ــرا  يفن ــرار دارد، در اج  يق
هـا در ابعـاد    طـرح  يـن گـردد ا  يمـ  يشنهادپ يهاول يها طرح

آن بـا توجـه    يو مسـائل و تنگناهـا   شـده كوچكتر شـروع  
  .يردقرار گ يابيمورد ارز يشترب
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Abstract 
In this article we tried to explain the main parameters which are involved in designing the outer 

shell of full-containment tanks, used as liquefied natural gas (LNG) reservoir. To achieve this goal, 

first, we divided the outer tank into different main parts and then tried to explain each part 

separately. Where possible, we add more explanation to clarify the concept. We need to focus on 

different parameters during the design process of each separate part; parameters like different loads 

applied to the structure, environmental factors like seismic data, safety standards, etc. In this article 

we tried to outline a general concept for designing, with a focus on full-containment outer tank. 
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Abstract 
Determine the concession period in BOT projects is one of the most important decision variables in 

arranging contracts for this type of projects. That affect the risks and returns of both the 

government and private investors directly, in the existing methods for determining the concession 

period determine by investor with considering the expected return on investment, whereas the other 

contractual party, the state also has the benefit of utilizing project that affect the public and users of 

facilities. Therefore, with regard to the development of these types of contracts in developing 

countries and large scale investment in the projects, develop appropriate methods for determining 

the concession period (time of transfer to the government) that consider the interests of both parties 

is necessary. In this study, with a review of previous research in this area, review the existing 

methods for determining the concession period of these projects and the use of net present value 

concepts, project finance model and the minimum attractive rate of return for both side, proper 

financial analysis of the data and the assumptions made for this type of project and the optimal 

determining model presented and determining the term of the contract in this manner for a sample 

project as a case study carried out.       
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Abstract 
This study reviews role of VE in EPC construction projects in consideration of lessons learned by 

Bolandpayeh Company (EPC contractor) in project of Baghdad Sport City. The project consists of 

a 60,000-seat main Olympic stadium, a 2000-seat training stadium, three 500-seat training stadium, 

and a 4-star hotel. Gained experiences of VE and cost management are in design phase of project. 

Although VE process was implemented unsystematically by contractor, but results show a success 

in reducimg costs, innovations and creative ideas. First, a glance of case study project is presented 

and then examples of cost recduction and value added in project items are reviewed. Finally it can 

be concluded in case of systematic implementation of VE process in such projects, more successful 

results would be achieved and besides cost reduction in project, innovation and creativity 

possibilities are increased.  
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Abstract 

Using two types of LNG storage tank is very common: membrane Tanks and full containment 

tanks. In this paper a comparison between these two technologies is done according to the 

following: 

1. Safety of the tank (such as earthquakes 

2. The cost and schedule of construction  

At the beginning different parts of tanks are studied and then two tanks in terms of performance, 

safety and reliability are compared, at the end a comparison of the two tanks is discussed in terms 

of cost and construction time. 

The present paper has established that the performances of both technologies are mostly identical. 

Main difference lies in implementation constraints: 

• Membrane tank is generally less expensive and shorter to implement, for the same tank 

storage capacity, 

• Membrane tank allows a significant reduction of the impact on the environment (-24% 

global warning). 

 

 

Keywords: Full Containment Tank ،Membrane Tank ،Design and Construction, Environment 



63 Quarterly Journal of Construction Engineering and Management No. 6 Summer 2014

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Study and Comparison of the BOT and Buy Back 
Methods in Power and Water Projects 

 

Eghbal Shakeri1, Sina Safaee2, Abtin Kafaee3 
1 Member of Civil Eng. and Environment Faculty, Amirkabir University of Technology 

2 Ph.D. Candidate, Construction Engineering and Management, Amirkabir University of Technology 

3 MSc. Student, Construction Engineering and Management, Amirkabir University of Technology, 

Bolandpayeh Co. 

 

Abstract 

Establishing the power and water project is one of the essential ways to satisfy the growing need 

for energy. There are several ways to finance projects especially in developed countries. At the 

moment the government of Iran is ready to corporate with private section in power and water 

projects in form of BOT and Buy Back methods to finance the projects. Considering enormous 

share of the budget allocated to these projects, choosing the right method is crucial. The goal of this 

paper is to compare BOT and Buy Back method using AHP (Analytical hierarchy method) tool. 

Regarding recent studies, criteria and sub-criteria would be selected and based on this indexes and 

expert suggestions, the efficient method would be chosen. The approach of comparison is new in 

the literature and will enable the the government to make better decisions. Results of analysis show 

that the BOT method is a stronger method and is chosen regarding different criteria. 
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Abstract 

According to estimates, predicted that natural gas consumption in the world surpassed oil in the 

period 2010 to 2030 AD because of its high efficiency, low pollution and also appropriate price. 

Natural gas supply is limited to the domestic market in the past and its exports were through the 

pipeline. But now with use of new technologies and liquefaction, additional facility is provided to 

expanding export to producing countries. Increasing export of natural gas requires the necessary 

facilities including LNG storage tanks. The idea of building  natural gas storage tanks is completely 

new and its technology is still not universal but government policies refers to localization this 

technology in the country. Using of C3T technology is a new way to build of LNG storage tanks. 

This technology reduced the cost of construction and number of worker and increases the speed of 

construction due to decrease steel consumption and increase strength and also reducing the weight 

of materials and prefab panels. In addition risks of falls and … is less due to losing weight and 

lowering the number of workers. 
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