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 آب و آبياري پژوهشي مهندسي علمي فصلنامه

 9319 زمستان  دهم شماره  سال سوم 

 ؛ يزار يشال ياراض يز و نوسازيتجه يها  ارزش در پروژه يمهندس تياهم

 استان مازندران ،شهرستان آمل يمطالعه مورد
 

 3، بابک اقدسي2، جمال عباس پلنگي9بابک مومني

 22/50/15 تاريخ دريافت:

 52/51/19: تاريخ پذيرش

 

 کيدهچ
 لذا .باشد نداشته طرح نيبهتر انتخاب براي را هياطالعات پا ي هيکل به يدسترس امکان طراح مشاور است، ممکن يليدال  به بنا

 از رييگ بهره با مهندسين مشاور دستگاه نظارت، تا بجاست، شوند يم ظاهر يطراح هاي يينارسا و اشکاالت که اجرا ي مرحله در

 و جيمجددا بس کار، اياجز ليتحل و بازنگري جهت را يفن متخصص نيچند از متشکل  هاي مجموعه ارزش، يمهندس دانش

 ينيچن نيکه با مشکالت ا ييها بخشد. از جمله پروژه تحقق زمان و نهيهز نيکمتر با را طرح کامل اجراي تا د،ينما يسامانده

ون و افزايش توليدات کشاورزي از يزاسيتوسعه مکان است که هدف آن يزار يشال ياراض يز و نوسازيمواجه هستند، طرح تجه

 يمرز روستاها ش هميق، چهار آين تحقيموضوع ا ياراض يز و نوسازيباشد. پروژه تجه تم کاربري اراضي ميطريق بهبود سيس

سر بخش دابودشت شهرستان آمل در استان مازندران را در  ان، تمسک، سرخکال و گلمزار از توابع دهستان دشتيچنگم

ندگان ي، نماياز؛ اعم از ناظر کارگاهياز متخصصان موردن يبيارزش با ترک يم مهندسيدر مرحله نظارت بر اجرا، ت رد.يگ يبرم

ت يريمد يندهايفرآ يل شد. پس از طينده کارفرما تشکينما وش يدر هر آ ياراض يز و نوسازيپروژه تجه يمانکاران مجريپ

طرح  يها هنيدر هز ييدرصد صرفه جو 1091متر مربع و  0279به مقدار  ياراضافزايش سطح خالص )زيرکشت( ، جهي، نتارزش

 اگر يا ت ارزش در هر پروژهيريمداعمال ق آن است که ين تحقيا يشنهاد اساسيه بوده است. لذا پياول ينسبت به برآورد طراح

 است. مؤکد يا ن طرح مسالهيباشد، در ا يو ضرور يجد يا هيتوص

 

 .هاي اجرايي هزينه ،مهندسي ارزش ،شاليزارکليدي: تجهيز و نوسازي اراضي،  هاي واژه

 

                                                           
 babak1172@yahoo.com ، ج. ا. ايران، ايميل:1902-10301دانشگاه پيام نور، بخش کشاورزي، تهران مربي،  - 1
 planagi_47@yahoo.comايميل: ،، مهندسين مشاور شرکت خدمات مهندسي آب و خاک کشورهاي آبياري روش اس ارشد کارشن - 7
 کارشناس ارشد مهندسي زراعي، مهندسين مشاور شرکت خدمات مهندسي آب و خاک کشور - 3
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 آب و آبياري پژوهشي مهندسي علمي فصلنامه
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 استان مازندرانروستاهاي در  شاليزاري سازي اراضي اجراي طرح تجهيز، نوسازي و يکپارچه نمونه هايي از (:9)شکل

  

 مقدمه
1ارزش يمهندس

 کارکرد، به است معطوف ينديفرآ 

ل و يحل مسا يبرا ، کهيکرد گروهيرو با و افتهي ساختار

 کار ي برنامه کي يبرمبنا عمر، ي دوره يها نهيهز کاهش

 استفاده با. رديگ يم کار به را يمتعدد يها سازوکار يرسم

 يکارکردها ،ارزش يم مهندسيت، سازوکارها نيا از

 ن،ييتع را هر کارکرد يبها ،ييشناسا را خدمت اي ولمحص

 و ،نموده شنهاديپ ييها نهيگز ذهن تيخالق از استفاده با

 محقق نهيهز نيبا کمتر را نظر مورد کارکرد تينها در

 .(1339کريمي، ) سازد يم

 و زمان گذشت با يياجرا هاي نهيهز شيافزا

 ر،ياخ هاي  سال در تا شده باعث يمال هاي تيمحدود

 نيا عمدتاًو  شود انجام ريختأ با ها طرح از برداري بهره

 و مطالعه نيب ي فاصله که کند يم بروز يزمان اشکال

 ممکن گريد طرف از شود. اديز اجرا ي مرحله با يطراح

 ي هيکل به يدسترس امکان طراح مشاور ،يليدال به بنا است

 نتخابا براي را نقشه هيته و محاسبات جهت هياطالعات پا

 که اجرا ي مرحله در لذا باشد، نداشته طرح نيبهتر

مشکالت پروژه، اعم از مسائل فني و غير فني عميات 

 يطراح هاي يينارسا و اشکاالت ،اجرايي آشکار مي گردد

مهندسين مشاور  تا بجاست رو نيا از. شوند يم ظاهر

 ارزش، يمهندس دانش از رييگ بهره با دستگاه نظارت

 جهت را يفن متخصص نيچند از متشکل  هاي همجموع

 يسامانده و جيسمجددا ب ،کار اجزاي ليتحل و بازنگري

 زمان و نهيهز نيکمتر با را طرح کامل اجراي تا د،ينما

                                                           
4  - value engineering 

که با مشکالت  ييها پروژه از جمله .بخشد تحقق

 ياراض يز و نوسازيمواجه هستند، طرح تجه ينيچن نيا

 استان مازندران است. خرد و پراکنده  يدر اراض يزار يشال

در استان  يزار يشال نوسازي اراضيو  طرح تجهيز

هراز که  ي آبريز از مطالعات جامع طرح حوزه مازندران،

کشاورزي ايران  هزار هکتار با همکاري وزارت 193درسطح 

 1321تا  1393سال المللي ژاپن از  و آژانس همکاري بين

اصلي  هدف. ، الگو گرفته شده استبه انجام رسيد

عنوان   سازي اراضي به هاي تجهيز، نوسازي و يکپارچه پروژه

ون يزاسيتوسعه مکاناي  هاي عمراني منطقه بخشي از طرح

افزايش توليدات کشاورزي از طريق بهبود سيستم و 

 باشد محيطي مي کاربري اراضي با حفظ شرايط زيست

 .(1331و  عظيمي،  1323توسلي، )

 ضي شامل اجزاي زير است:اصوالً تجهيز و نوسازي ارا

 هاي آبياري و زهکشي و  احداث سامانه

 ها يا بناهاي آبي مربوط به آن زهسا

 دي و بن آرايش مناسب هندسي، قطعه

 تسطيح اراضي

 هاي دسترسي احداث جاده 

 سازي اراضي تجميع و يکپارچه 

 (.1331عظيمي،  و 1331مومني  و همکاران )

ر عدم اعتقاد به رغم بروز مشکالتي نظي در مجموع، علي

ي که در يها هاي نوين و مقاومت در برابر دگرگوني روش

تحول در ساختار توليد و مالکيت اراضي در اثر  ي نتيجه

 ش ازيبآيد، تحقق آن در  اجراي اين طرح پديد مي
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تاکنون منجر به استقرار  ،هزار هکتار از اراضي استان چهل

هبود شرايط کشت و کاري به مراتب کارآتر شده، و باعث ب

 کلي زمين و کشاورز گرديده است.

 دوم ي انجام مطالعات مرحله يت زمانياما محدود

ي کوتاه زمان برداشت محصول در اواسط  بدليل فاصله

تابستان و موعد انعقاد قرارداد با مجريان طرح و تحويل 

ط ي، فراهم نشدن شرازمين به پيمانکار در اواخر فصل پائيز

عدم و  يمراحل قانون ي هيکل يططرح تا زمان  ياجرا

در  يمشکالت اعتبار، بردار ن بهرهيزارع ي استقبال همه

و نگاه  يا عدم برخورد حوضه ايتاًهو ن ها طرح ير اجرايمس

پروژه در  يياجرادر تخصيص سهم  ييايصرفا جغراف

د يرا در افق د يجد يها تيها، محدود شهرستان

مراحل که وجود آورد،  يوجود م ن مشاور طراح بهيمهندس

، يياجرا يها نهين آوردن هزييپا يارزش را برا يمهندس

، با ياجتماع يها در منابع  و کاهش تنش ييجو صرفه

 يو اجتماع يفن يها تيو تنوع محدود يتوجه به گستردگ

 .دينما يم يالزام يها، حت پروژه

و  ن موضوعير ايگ ت چشميرغم اهم يعل متاسفانه،

  استير يو نظارت راهبرد يزير اصرار معاونت برنامه

 يها ت ارزش در پروژهيريبر لزوم مطالعات مد يجمهور

 ي نهيدر زم يخاص يعملو  يعلم، تاکنون سوابق يعمران

 ياراض يز و نوسازيتجه يها کنترل ارزش در پروژه

توان گفت  يم يکشور ما مشاهده نشده و حت يزار يشال

 محدود و عمدتاًار يز بسيا نيموجود در دن يمنابع مطالعات

بوده و در  ياصل يو زهکش ياريآب يها منحصر به شبکه

ث مورد ين حيو داخل مزارع از ا يفرع يها جه شبکهينت

 واقع شده است. يغفلت جد

و  7999از سال  يران بطور رسميارزش در ا يمهندس

عاملي جبل)شد  يو ساخت و ساز معرف يدر بحث سد ساز

ن مشاور مهاب يش مهندسبنابر گزار (.7991و همکاران، 

 و ياريآب شبکه ياجرا ( ناظر1323ماهراني، ) قدس

 مازندران، استان ( در1يعمران تجن )واحد يزهکش

 از يريگ بهره با تا ديگرد آمده باعث وجود به يها تيمحدود

 يراتيياز طرح تغ ييها قسمت در ارزش يمهندس يفناور

 ي لوله رشته سه از استفاده با فونيس ير اجراينظ

 در و کانال کف در يخرطوم يها لوله از ، استفادهيفاضالب

نظاير آن و  ينيرزميعنوان زهکش ز کانال به پوشش ريز

 زمان در مالحظه قابل يها ييجو صرفه باعث که شود داده

 سرعت و اليون ريليم 131زان يبه م يياجرا يها نهيهز و

 .(1323ماهراني، ) ديگرد يياجرا اتيعمل به دنيبخش

 ي(، با معرف1331، ونديزاده و سبز يمشک)مطالعات  در

  رييپذ تواند انعطاف يکه م يکيعنوان تکنارزش ب يمهندس

و  ياريآب يها پروژه رانيت مديموفق ي دامنه ستم ويس

 با مقابله جهت ،يياجرا اتيعمل نيرا ح يزهکش

 کنترل کانال ي د، پروژهينما تيتقو وارده هاي بحران

ارزش  يکه مهندس يا نوان نمونهع ر بهيرامش البيس

 گذاشته به بحث شده،%30زانيم به ها نهيموجب کاهش هز

 .(1331زاده و سبزيوند،  مشکي) شده است

 که اند نموده گزارش(1331، همکاران و يمحجوب)

 ي پروژه يها زهکش طرح در ارزش يمهندس اعمال

 سبب خوزستان، استان يجنوب غرب در واقع جانيهند

 ياراض بيتخر از يريجلوگ ها، کشزه طول کاهش

 پروژه، کاهش ياجرا زمان طرح، کاهش از خارج کشاورزان

 يها نهيهز کاهش و يطيمح ستيز و يبردار بهره مشکالت

 .است دهيال گردير ونيليم 9219مبلغ به يياجرا

 ت کاربردياهم ي( با بررس1332 ،ا و همکارانيقمرن)

 ي ، شبکهيشزهک و ياريآب يها پروژه در ارزش يمهندس

ن يا يريکارگ از به يا عنوان نمونه ن را بهيريقصرش يباباهاد

، ن طرحيا ياجرا نيروش مطرح نمودند. در ح

 تا شد موجب که وجودآمد به يمال و يياجرا يها تيمحدود

 در يا عمده  راتييتغ ارزش، ياز مهندس يريگ بهره با

 خط قطر و جنس نمودن نهير بهينظ طرح از ييها بخش

 يرضروريغ يها پل ي هيکل ياجرا استفاده، مورد يها هلول

 يفرع يها زهکش نما، حذف آب صورت به شبکه داخل در

 باعث که شده داده منطقه ياصل زهکش يو بازساز

 يها نهيهز و زمان در يا مالحظه قابل يها ييجو صرفه

 استفاده و يياجرا اتيعمل به دنيبخش سرعت و يياجرا

 گردد. قهمنط امکانات از نهيبه

)پور حسن انجام شده توسط  يمطالعه مورددو نمونه 

 يکاربرد مهندسدهد که  ينشان م (7990 و همکاران،

 يها ن شهرستانيتلوار ب يو زهکش ياريارزش در شبکه آب

را در  يياجرا يها نهيدرصد کاهش هز 7/2 جار،يزنجان ب

 يارزش در سد سازبون بر رو يمهندس و کاربردبر داشته 

 77ز عالوه بر کاهش يالم نيمره در استان اينه سرودخا

 يماه کاهش زمان اجرا 17، يياجرا يها نهيدرصد هز

 .(7990پور حسن، ) ز دربرداشته استيپروژه را ن
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گروه انجام شد،  1021سال مطالعاتي که در در 

صورت گرفته به واسطه  ييجو صرفهآمريکا ارزش  يمهندس

. ه استن زديتخم ون دالريليم 731ارزش را  يمهندس

صورت  ييجو صرفه يعموم يها اداره خدمات ساختمان

ارزش را  ينه مطالعات مهندسيگرفته به ازاء هر دالر هز

 يکل در سال مال ييجو دالر اعالم نموده و صرفه 13/1

انجمن مهندسين ) ون دالر اعالم کرديليم 3/1را  1023

 .(7999راه و ساختمان امريکا، 

 يز و نوسازيتجه يها طرح ياجرا به ضرورت  با توجه

ارزش در کاهش   يو نقش مهندسدر استان مازندران 

 يمهندس جه اعمالينتق ين تحقيدر ا ،يياجرا يها نهيهز

ز و يطرح تجه يها پروژه ياجرانظارت بر ارزش در 

 ،استان مازندران شهرستان آمل يزاريشال ياراض ينوساز

 .قرار گرفته است يابيمورد ارز

 

 ها روش مواد و

 طرح يکل مشخصات و تيموقع

ق، ين تحقيموضوع ا ياراض يز و نوسازيپروژه تجه

ان، تمسک، سرخکال يچنگم يمرز روستاها ش هميچهار آ

سر بخش دابودشت  و گلمزار از توابع دهستان دشت

 71درجه و  17درشهرستان آمل در استان مازندران 

، يشمالقه عرض يدق 71درجه و  79و  يقه طول شرقيدق

، مرکز استان ين منطقه با ساريرد. ايگ يم را در بر

 يلومتر فاصله دارد. وسعت اراضيک 29مازندران، 

ش يک برابر است با آيش به تفکين چهار آيا يزار يشال

ش يهکتار، آ 199ش تمسک يهکتار، آ 111 انيچنگم

 (.7هکتار )شکل 19ش گلمزار يهکتار و آ 99سرخکال 

کاري و  ياز رودها ، عمدتاًاضيآب مورد نياز اين ار

اما با  گردد. تامين ميله )از شعبات رودخانه هراز( يک باغ

بودن  نيير، پاياخ يها در سال يتوجه کاهش نزوالت جو

کرت  ياريآب يستم سنتيع در سيو توز  انتقال يها راندمان

استفاده  ينه موجود برايعنوان تنها گز به کرت )نشتاک( به

در  ينيرزميز يها از آببرداري  بهره، ياز منابع آب سطح

ن آب يدر تام يز نقش قابل توجهين يسطح يها قالب چاه

 (.1331شرکت آب و خاک، ) رددا يراض

، اندازه قطعات زراعي مالکين اراضي بسيار خرد بوده

هکتار 3/9ها کمتر از  درصد مالکيت 19تا 39اي که  گونه به

 .ت دارندهکتار وسع 9/9درصد کمتر از 29ش ازيب و

ط نامناسب ي، شراقطعات نامنظم   ، شکليپراکندگ

در و عدم استقالل ون يزاسيعدم توسعه مکان ،ياريآب

 يياجرابوده که  يل اساسيدالديگر از ز ينمديريت مزرعه 

را در  يزار يشال  ياراض يز و نوسازيشدن طرح تجه

. اين مساله از نمود ير ميناپذ ها اجتناب شين آيمحدوده ا

کاداستر )مالکيت( اراضي طرح به وضوح قابل درک  نقشه

 (.1331شرکت آب و خاک، ) (3)شکل  است

 

مهندسي ارزش در اجراي تجهيز و بکارگيري 

  شاليزاري نوسازي اراضي

است از آنچه که با  يان جامعيب (1)مودار شکلن

ده يات ديارزش، جهت مشاهده واقع يمهندس يمتدولوژ

و  ينيچن نيا يها پروژه ينشده در مراحل طراح

 است. يابي ها قابل دست نهيدر زمان و هز ييجو صرفه

 ،ات طرحين مرحله با توجه به ضروريدر ا :مطالعه شيپ

از اعم ياز متخصصان موردن يبيارزش با ترک يم مهندسيت

 

 طرح در استان مازندران ييايت جغرافيموقع (: 2)شکل
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 (. 0نمودار فرآيندي فازهاي مهندسي ارزش ) (:2)شکل 

 
پروژه  يمانکاران مجريگان پندي، نماياز ناظر کارگاه

فرما نده کاريش، نمايدر هر آ ياراض يز و نوسازيتجه

نقشه طراحي  بر يمجدد يم بررسيت يل شد. اعضايتشک

ت يش قطعات، وضعيش، آرايهر آ مطالعات مرحله دوم

 ي جاد شبکهياز ا يرات ناشييموجود و تغ يو زهکش ياريآب

 ن مزارعيب يدسترس يو جاده ها يو زهکش ياريآب يفرع

 اند. داشته

و  يلي: جهت بدست آوردن اطالعات تکمفاز اطالعات

د يبازد ،ميت ي، اعضاهدف يها  نهيامکان تحقق گز يررسب

و  يط اجتماعيشرا يشرفت پروژه و بررسياز روند پ يدانيم

 در دستور کار خود قراردادند. يا شکل دوره را به يفن

ه يکل يبند ن مرحله، با دستهيل کارکرد: در ايفاز تحل

و  يبه دو گروه اصل يک نظام کارکرديپروژه در  ياجزا

ر ينظ يرضروريغ يکارکردها ييشد با شناسا ي، سعيفرع

ها  حذف آن ياجتماع و يموانع فن ،يطيمح يها تعدد سازه

ممکن، وارد  يها نهيگزت با طرح يشده و در نها ييشناسا

 گردند. يابيفاز ارز

کردن  ياتيعمل يمتعدد برا يها دهي: اتيفاز خالق

. گيردمي  قرار ين مرحله موردبررسيممکن در ا يها نهيگز

موانع موجود در روش برخورد با  در خصوص يريگ ميتصم  يم مهندسيت يها ن دغدغهيتر ، از مهمبودند ياجتماع

که عمدتا از جنس مسائل  ،مطلوب يها  نهير تحقق گزيمس  ن فاز بوده است.يارزش در ا

 

 

 

 نقشه کاداستر محدوده طرح (:3)شکل
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 ،ن مرحلهيگروه در ا ياساس يمند فهيوظ: يابيفاز ارز

از ل کارکرد، يفاز تحلشده در  مطرح يها نهيسه گزيمقا

با شرط برآورده شدن اهداف  يو اجتماع ينظر اقتصاد نقطه

 بوده است. در منابع ييجو و صرفه پروژه يفن

ب ين مرحله، انتخاب و ترکي: هدف از افاز توسعه

 يبرا  نهيگز نيو طرح بهتر يابيفاز ارز يها حل ن راهيبهتر

منجر  يو عمل يعلم يها يج بررسيبهبود ارزش است. نتا

 صورت گزارش در آمد. نه بهيبه ي نهيبه گز

و  ي: گزارش کممطالعه ارزش يارائه دستاوردها

جهت حصول  يشنهاديوت پيهمراه ل ه شده بهيته يفيک

نده يهم به اطالع نما ييب نهاينان و اخذ تصوياطم

ار سازمان يد و هم در اختيبردار رس کشاورزان بهره

 يت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزيري، مدييکارفرما

 استان مازندران، قرار گرفت.

 

 جيبحث و نتا
هاي اعتباري و مبناي جغرافيايي  محدوديت با توجه به

هاي آب و خاک و  در تقسيم رديف اعتبارات عمراني طرح

نيز مسائل اجتماعي مبتال به طرح، فرض اوليه در مطالعات 

ن ياازي اراضي در مرحله دوم اين بوده طرح تجهيز و نوس

با  مالًاما ع اي محقق گردد. جداگانهبا تقويم  شيآ چهار

تحقق  ين اعتبار الزم برايبر تام يمبنکارفرما م يتصم

و فعاليت ترويي انجام  مذکور يها شيهمزمان طرح در آ

شده در بين بهره برداران و متقاعد ساختن ايشان نسبت 

در قالب  عاتمطال جي، نتابه مزاياي اجراي مشترک طرح

ي بازنگربا توجه به دو رويکرد اساسي مورد کنترل ارزش 

 ن شرح است:يا شده به انجام يها يحاصل بررس قرار گرفت.

 يطيمح يدسترس يها جاده -9

جزء  يزاريشال يدر اراض يطيحم يجاده دسترس

در باشند.  يها م شيآ يات اصليو ضرور ياساس سائلم

 يل طراحيگلمزار بدلان و يش چنگميدو آه ياول يطراح

 :ل لحاظ شده بوديموارد ذمستقل پروژه ها 

 ياان جاده يش چنگميآ يدر انتهاه يدر طرح اول -الف

متر و به  1911طول  ،متر 7/9 کفبه عرض  يطيمح

ک زهکش ي ،ن جادهيجنوب ا و در يمتر طراح9/9ارتفاع 

متر و عرض  1911به طول  ،ک متريبه عمق  1جمع کننده

 .شده بود ينيش بيمتر پ 9/7 ييباال

                                                           
5  - collector 

به عرض  يطيک جاده محيش گلمزار يآ يدر ابتدا -ب

ک کانال ي و يمتر طراح9/9متر و ارتفاع 199متر و طول1

 يفوقان وعرض متر1999ولط، متر 9/9به عمق  زين يآبرسان

 .شده بود ينيش بيمتر پ 9/1

 يم مهندسيتانجام شده توسط  يها يبررس پس از

 يينه نهايگز ،مذکورموارد  وجه بهبا تد يمقرر گرد ارزش

 نفع پس از رفع يبرداران ذ و بهره کارفرمامورد توافق با 

و در  يطيک جاده محي حذفشامل،   يموانع اجتماع

محيطي و مستقيم نمودن جاده مسير  از ياصالح قسمت

  .(1)شکل  دمانکار ابالغ گرديپ آن، به

 طرح يزهکش -2

و هاي متعدد  شمهوجود چدليل  زهکشي اين اراضي به

خصوص در نيمه  بهستم زهکشي منظم، ينداشتن س

شمالي، جزء مشکالت اساسي اين آيش بوده است. 

خروجي اصلي اين اراضي )رودخانه خرون( در ضلع شرقي 

متري از غرب به شرق  7799طول مسير و به ،قرار داشته

اما شيب کم )از غرب به شرق( و وجود شيب رد. ان دايجر

 اي بودن متري ضلع شرقي طرح )کاسه 399معکوس در

 ( سبب ماندابي شدن اين بخش از اراضي مي شد. ياراض

 ؛نهين دو گزياز ب م گرفتيارزش تصم يم مهندسيت

 متر 079بطول  مجزا يطيمح يها حفر زهکش -1

 هيزار و تمسک طبق طرح اولگلم يهاشيآ يبرا

 متر 229ک زهکش مشترک، بطول ياحداث  -7

 يز و نوسازيتجه ي پروژه ياجرا يزمان با توجه به هم 

يک زهکش ، يبا رفع موانع اجتماعش، يآ دون يدر ا ياراض

سمت  ش بهين دو آيماببا شيب مناسب از  مشترک

دو  ياراضهاي کليه  خرون حفر گردد که هرزآب ي رودخانه

اين  چون ضمناً را به خروجي هدايت نمايد. طرح طرف

زار حفر تمسک و گلم يها شيآ حد فاصلزهکش در 

و در بوده، برداري  هبهر قابلنياز به آب،  هنگامدر  ،ديگرد

باشد به سمت خروجي هدايت نبه آب  يهايي که نياز زمان

 (.1)شکل شود يم

 ياجراانجام شده در هنگام  يهايبا توجه به جمع بند

 يمورد جاده دسترس دو ارزش در يپروژه در قالب مهندس

افزايش سطح د مشترک، شاه يطيمشترک و زهکش مح

متر مربع بوده  0279به مقدار  يخالص )زيرکشت( اراض

 يبرا يزاريانه  کشت شاليمد سالآکه با احتساب در است

ال به درآمد ير 999/999/39، حدوديک هکتار از اراضي

 منطقه افزوده خواهد شد.
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 نهايي محدوده طرحنقشه اجرايي  (:0)شکل

 

 

 

نه با ين گزيا يدهد اجرا ينشان م 7و  1ج جدول ينتا

 1331سال  يو زهکش ياريآب هيپا يتوجه به فهرست بها

زان يطرح به م يها نهيدر هز ييجو موجب صرفه

درصد از کل مبلغ  1917ال معادل ير 3793219113

 ياراضافزايش سطح خالص )زيرکشت( به اضافه  يطراح

از، به يمورد ن يدسترس ياحداث جاده ها يبرا يزاريشال

 3719و اليون ريليم 911مترمربع معادل  9119زان يم

معادل  يزهکش يها احداث سامانه ين برايربع زممترم

ن در منطقه با توجه ي)متوسط ارزش زمال يون ريليم 371

طرح  يط قبل و بعد از اجرايبه استعالم انجام شده در شرا

ال بوده است(. يکصد هزار رياز قرار هر متر مربع، در حدود 

 1/10ه ياول ين در مجموع نسبت به برآورد طراحيبنابرا

 طرح حاصل شده است.  يها نهيدر هز ييجو صرفهدرصد 

 

 

 

 يريگ جهينت
خدمات مشاوره  يدر واگذار يا مات حوضهيتقس -1

است که  يضرور يدوم امر ي انجام مطالعات مرحله

داده  ييايمات جغرافيخود را به تقس يجا متاسفانه عمالً

ت و يموجود در مساله مالک يکه با توجه به مشکالت قانون

و  ينگر فرصت مطالعات مرحله دوم، جامع تيز محدودين

مواجه  يجد يها شده را با چالش دقت مطالعات انجام

 سازد. يم

،  رحوضهيک زي يها شيها در آ طرح ياجرا -7

رد تا يک مهندس مشاور انجام گينظارت  حداقل تحت

 ييدر مراحل مطالعات، شناسالحاظ نشده  يها تيمحدود

 هدررفت اضافه و يها نهيصرف هز يرشده تا جلويو تدب

 شود. منابع تا حد امکان گرفته 

 يکه تحقق مهندس ييازهاياز ن يا بخش عمده -3

 يازهاين نيها و تام نهيدر هز ييجو جهت صرفه بهارزش را 

ز و يتجه يها پروژه يدر مراحل اجرا ،طرح يو اجتماع يفن

ت ياز محدودعبارتند د، ينما يم يضرور ياراض ينوساز
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 عمليات  شــرح رديف
 

حاصل از اعمال  جهينت مبلغ برآورد اوليه)ريال(

 )ريال( مابه التفاوت )ريال(ارزش يمهندس

ريبسازي و تخ هاي آماده جمع  هزينه 1  33,818,298 33,818,298 0 

2 
هاي سرويس و  هاي ساخت جاده  جمع هزينه 

ها جسم کانال  
331,286,460 318,975,877 12,310,584 

3 
هاي  ريزي جاده هاي شن جمع هزينه 

سرويس  
538,122,858 517,097,763 21,025,095 

جمع هزينه هاي  احداث مرز بين قطعات  4  373,791,144 370,264,638 3,526,506 

هاي آبياري هاي ساخت کانال جمع هزينه  5  148,669,755 148,669,755 0 

ها هاي ساخت زهکش جمع هزينه  6  150,866,999 143,536,295 7,330,704 

هاي تسطيح اراضي جمع هزينه  7  1,390,047,495 1,373,528,726 16,518,768 

 60,711,658 2,905,891,353 2,966,603,011 جمع هزينه هاي اجرائي طرح  8

درصد( 39باالسري)  ضريب 9  1.3 1.3  

اي  ضريب منطقه 10  1.05 1.05  

  3,966,541,697 4,049,413,109 جمع هزينه هاي اجرائي با احتساب ضرائب 11

  117,330,000 117,330,000 هزينه تجهيز وبرچيدن کارگاه 12

13 
ذاري، هاي مقطوع )تقسيم و واگ جمع هزينه

  آب تخت ، لوله گذاري(
1,272,634,360 1,272,634,360  

 82,871,413 5,356,506,057 5,439,377,469 جمع کل 14

 

 مابه التفاوت مقادير پس از اصالح مقادير اوليه واحد شـــــــــــرح رديف

5,439,377,46 ريال جمع کل هزينه اجرايي طرح 1
9 

5,356,506,057 -82,871,413 

تسطيح شده مساحت بخش 2  1.0 175.3 174.3 هکتار 

 3,545- 319686.56 323,231 متر مکعب حجم  کل عمليات خاکي 3

 31- 1,824 1,854 مترمکعب حجم متوسط عمليات خاکي 4

 1,055- 16872 17927 متر طول جاده 5

 0 21663 21663 متر طول کانال 6

 1,070- 13076 14146 متر طول زهکش 7

و زهکشطول مرزقطعات  8  2,140- 49060 51200 متر 

 1,055- 16872 17927 متر طول شن ريزي 9

 

ن يب يفاصله طوالن ،مرحله دومفرصت مطالعات  يزمان

از  يدر برخد يبروز اقتضائات جد ،زمان مطالعه و اجرا

رگذار يتاث يو اجتماع يمسائل فن يو گستردگها  پروژه

ط يها، شرا تيمالک يير جابجاينظ ينيب شيرقابل پيغ

ت يريمد اگر گريعبارت د بهنظاير آن. و  يها، زهکش حقابه

باشد، در  يو ضرور يجد ي هيتوص يا در هر پروژهارزش 

 است! مؤکد يا ن طرح مسالهيا

 

بر اساس فهرست  ي چنگميان،گلمزار و تمسک شهرستان آملها شيآهزينه کارهاي اجرائي طرح تجهيزونوسازي اراضي  خالصه(:9)دولج

 9330آبياري و زهکشي سال   بهاي

(: مقايسه برآوردهاي اوليه احجام عمليات اجرايي و هزينه طرح با نتايج حاصل پس از اعمال مهندسي ارزش2)دولج
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Abstract 

May, designer consulting engineers access to all the basic information for selecting the best 

plan is not provided. Therefore, in construction stage that problems of designation appear, it is 

suitable supervisor consulting engineers arrange again a set of technical specialists to analyze 

and evaluate details of project using value engineering in order to construct project by 

minimum of costs and time consuming. Among the projects that are faced with such problems 

farm development and land renovation that aims to develop paddy fields and the increasing 

mechanization of agricultural production through improved land use systems. Farm 

development and land renovation subject of this research, involving four villages bordering 

Chngmyan, Tamesk, Sorkhkola and Golmazar from Dashtsar rural district in Dabudasht 

division of Amol city, Mazandaran province, Iran. In Supervision system, value engineering 

team was formed with the required combination of expertise include: site supervisor, land of 

village representatives, contractors and employer representatives. After value management 

processes, these results has been estimated: 9720m
2 

increasing in the net surface (being 

cultivated) land and 19.4% saving in costs compared to the original design. The present study 

proposed that the value management techniques, if necessary in any project and is a serious 

recommendation, in paddy field farm development and land renovation project is an issue 

injunction.  
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