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ريزي ارزش  برنامه ،: مطالعه مورديها تنيرهايي از اسارت ذه برايراهي مهندسي ارزش 

 ساماندهي ترافيك بندر نوشهر

ها، تجارب موفق و ناموفق و ترجيحات شخصي. مهندسان، مديران و  هايمان هستيم: اسير تخصص همه اسير ذهنيت

  از پيشي منتخب  كليات گزينه  كه در بيشتر موارد از ابتداي طراحي، نيستند به طوري  طراحان نيز از اين قاعده مستثني

در گذار است.  تاثير ي نهايي در تبيين گزينه اي هانتخاب شده بوده و معموالً تخصص مدير پروژه نيز به نحو قابل مالحظ

هاي  گيري شود كه جهت تالش مي "ديدگاه مستقل"اي و خالقانه با  با تكيه بر كاري تيمي چند رشته مطالعات ارزش

هاي  بزرگراهدر همين راستا است كه مطالعات ارزش موجب دور شدن از طرح بهينه نگردد.  يو شركت ، تخصصيشخصي

ميليارد دالر به دست  044ي كل  هايي با هزينه ميليارد دالر در پروژه 52ساله منافعي معادل  81ي  در يك دورهآمريكا 

وضوع ساماندهي ترافيك بندر نوشهر از حدود يك دهه قبل در دست م. ي كل(  درصد هزينه 2255)معادل  داده است

هايي را جهت ساماندهي ترافيك بندر نوشهر  طرح ،8830تا  8811هاي  بررسي است. مهندسان مشاور مختلف از سال

ريزي ارزش ساماندهي ترافيك  اند كه به داليل مختلفي تا كنون به سرانجام نرسيده است. در مطالعه برنامه ارايه نموده

اي  قوت متدولوژي ارزش و تعهد و تخصص تيم چند رشته طماه انجام گرفت با تكيه بر نقا 8بندر نوشهر كه در مدت 

سازي تيم ارزش، به كارگيري  براساس تصميمي اثربخش و كارآ ارائه گرديد و در نهايت كارفرما    پيشنهاديه 84يش از ب

افزاري با حداقل هزينه را مورد تصويب قرار داد. با توجه به تجارب موجود بسيار بعيد است كه مطالعات  هاي نرم سيستم

 ي مشابه مي انجاميد. طراحي معمول به نتيجه

 

 ترافيك  ساماندهي -ريزي ارزش  برنامه –هاي كارشناسي  گيري جهت هاي كليدي: واژه •
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: 

 

  تحليل ارزش: در اين روش از متدولوژي ارزش در تحليل و ارزيابي پروژه/سيستم/محصول موجود و بررسي تطبيقي آن با

 هاي تكرارپذير كاربرد دارد. شود و اغلب در فرآيندها، روندها و يا فعاليت گرفته مياهداف و نيازها بكار 

 يا طراحي پروژه يا سيستم و يا محصول مهندسي ارزش: در اين روش استفاده از متدولوژي ارزش در مرحله مهندسي و 

 است و موضوع مطالعه مهندسي ارزش اغلب هنوز به مرحله اجرا يا توليد نرسيده است.

 افزاري و نيز طراحي  هاي مديريتي و محصوالت نرم مديريت ارزش: در اين روش از متدولوژي ارزش در بهبود سيستم

شود. در مديريت ارزش نيازها تبيين شده و اهداف و معيارهاي ارزيابي موضوع مورد مطالعه تعريف  استفاده مي مفهومي

 گيرد. يا اصالح قرار مي

 هاي كالن پروژه يا سيستم يا محصول )مانند  روش استفاده از متدولوژي ارزش در بهبود برنامهريزي ارزش: در اين  برنامه

ريزي ارزش، عوامل  است. در برنامه نفع، تحليل و تعريف نيازها، تعيين راهكارهاي پاسخ به نياز( شناسايي عوامل ذي

 يابد. اي مي ذينفع نقش پررنگ و موثري دارند و مشاركت جايگاه ويژه

 شنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش: استاندارد فرآيند مهندسي ارزش در ساخت پروژه است كه به صورت زير تعريف پي

 -يك سند مكتوب ارائه شده توسط پيمانكار )مطابق با دستورالعمل مربوطه( و حاوي پيشنهادهايي است كه »گردد:  مي

صورت  در -هاي اجراي پروژه رات محدود در مصالح و يا روشبا اصالح نيازهاي قرارداد پروژه، و درنتيجه ايجاد تغيي

هايي در هزينه و احتماالً كاهش زمان اجراي پروژه گردد. بايد توجه داشت كه تغييرات  جويي موافقت و اجرا، باعث صرفه

 «شوند هاي اجرايي و يا مصالح، بدون تغيير در اسناد پروژه، پيشنهاد تغيير محسوب نمي روش

مورد استفاده قرار گرفته است، يك ديدگاه مديريتي به مهندسي ارزش است كه  8311ي ارزش كه از سال ريز برنامه

نفع و براي  عوامل ذي« هاي مشترک ارزش»هاي ابتدايي تعريف يك يا چند طرح درجهت  متدولوژي ارزش را در زمان

 دهد. دستيابي به اهداف راهبردي آنها مورد استفاده قرارمي

 ها عبارت است از:ريزي ارزش رويكرد برنامهدر 

 ريزي پروژه بر مبناي كاركرد برنامه 

 ارزيابي گزينه برتر 

 ونقل: هاي حمل ريزي ارزش در طرح مزاياي برنامه

 هاي حمل و نقل تثبيت شده است. فرآيندهاي طراحي و ساخت در پروژه 

 شود. گذاري زيادي انجام مي هاي حمل و نقل سرمايه در پروژه 

 ريز( افراد متعددي از اقشار مختلف جامعه در زمينه حمل و نقل صاحب نظرند. )از راننده تاكسي گرفته تا مهندس برنامه  

 جويي قابل مالحظه منجر  و نقل) به دليل كثرت كاربرد آن( به صرفه  اصالح برخي از اجزاي موجود در صنعت حمل

 شود.  مي

معضالت ترافيكي اين بندر  دهه، توسعه اين شهر موجب 1نزديك به تاسيس شده و بعد از  8881در سال  بندر نوشهر

موضوع ساماندهي ترافيك بندر نوشهر از حدود يك دهه قبل در دست بررسي است. مهندسان مشاور مختلف از  شده است.
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هايي را جهت رفع  پي، طرح پردازي و هرم ه، سازهبركلي، هرازرا مشاور تهران ينتا كنون، از جمله مهندس 8811هاي  سال

اند كه به داليل مختلفي تا كنون به سرانجام  معضل ترافيكي شهر نوشهر و نيز ساماندهي ترافيكي بندر نوشهر ارايه نموده

 .( ارائه شده است8ها به صورت شماتيك در شكل ) اين طرحنرسيده است. 

 اي ساماندهي ترافيك بندر نوشهرهاي مشاوران مختلف بر ( طراحي1شكل )

 عبارتند از: مشاوران اين طرح برخي از داليل به نتيجه نرسيدن اين مطالعات

 باغ و ماشلك رودخانه نظير ها پيكره اين با شده ارايه هاي گزينه تضاد و محيطي زيست ارزشمند هاي پيكره وجود 

 نوشهر شناسي گياه

 ترافيكي ساماندهي هاي طرح تملك و اجرا زياد هاي هزينه 

 ها آن خدمات محدوده به توجه با مشاوران مطالعات نبودن متمركز 

 دريانوردي و بنادر سازمان و نوشهر بندر كل اداره توسط ها طرح از برخي كامل پيگيري عدم 

 دريانوردي و بنادر سازمان و نوشهر بندر كل اداره ديد از برتر هاي گزينه برابر در جدي معارضان ظهور

 هاي مختلف شهري و استاني ها با توجه به ضرورت همكاري سازمان يتي اجراي طرحمدير پيچيدگي 

ترافيكي بندر نوشهر از سوي سازمان بنادر و دريانوردي، به  ساماندهيريزي ارزش  ، مطالعات برنامه8830در سال 

هاي مورد  اي از تمامي تخصص كارآ ابالغ گرديد. اين مشاور با گردهم آوردن تيم تخصصي چندرشته مهندسان مشاور كُريت
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دريايي و  هاي زيست، حمل و نقل، اقتصاد، معماري و شهرسازي، ترافيك، مهندسي رودخانه، سازه نياز از جمله محيط

ريزي ارزش را در يك  ربط در تيم به عنوان اعضاي اصلي و پشتيبان، كار مطالعات برنامه مديريت شهري و با حضور عوامل ذي

 در زير آورده است. و جلسات برگزار شده  هابازديد هاي مهم  بندي فشرده به سرانجام رساند. تاريخ زمان

 8830منبه88كارگاه و بازديد از محل:  پيش ي جلسه 

 8830بهمن 84تا  51ريزي ارزش:  كارگاه برنامه 

 8830اسفند  83توسعه:  ي جلسه 

  :8832ارديبهشت  0گزارش نهايي 

 8832ارديبهشت  1: در بندر نوشهر ارائه اوليه ي جلسه 

 8832 خرداد 58در تهران:  هماهنگي ارائه ي جلسه 

 8832تيرماه  58با مديران شهري نوشهر:  هبرديافكري ر هم ي جلسه 

 8832مردادماه  8فني سازمان بنادر و دريانوردي:   ي ارائه نهايي براي كميته جلسه  

 2كمتر در هاي قبلي  سازي گزينه ارزش عالوه بر بازنگري و به روزاين مطالعه  در چارچوب شود مي  همانطوريكه مشاهده

  د.يمختلف براي ساماندهي ترافيكي نوشهر تدوين گرد پيشنهاديه 54، بيش از ماه

هاي متعدد جديدي نيز مورد توجه قرار گرفت كه  در اين مطالعات عالوه بر بازنگري مجدد گزينه محتمل قبلي، گزينه

 584هاي مطرح شده به عنوان راهكار بلندمدت، بين  در مطالعات گذشته مطرح نبوده است. در مجموع، هزينه احداث گزينه

 ميليارد ريال هزينه دارند. 5830تا 

برداري  هاي ساخت و بهره است حتي اگر اين مساله موجب افزايش هزينه ارزش افزايش شاخصاين مطالعه  هدف اصلي

 .شود

 
 

 

هاي ساخت، نگهداري و  هاي طول عمر جمع هزينه كيفي آن و هزينههاي  كاركرد نماد منافع پروژه، كيفيت نماد شاخص

اي نسبت به  برداري و حتي برچيدن است. بنابراين اين شاخص در ارائه كارآيي پروژه يا گزينه به نحو قابل مالحظه بهره

 شاخص سود به هزينه برتري دارد.

به طور مجزا محاسبه شود. در  شنهادير هر پدوره عم يو درآمدها ها نهيمحاسبه شاخص ارزش، الزم است هز يبرا

آماده كرده  يمحاسبات اقتصاد يرا برا نهيمربوط به آن، زم يارزش، وجود طرح مبنا و محاسبات اقتصاد يمطالعات مهندس

در مطالعات  بر همين اساس،. دهد يدست م به ها نهيمحاسبات گز يالزم را برا ياتيعمل يو احجام كل هياول يو برآوردها

ارزش  يزير طرح مبنا باشد. اما در مطالعات برنامه نهيمتناسب با مدل هز يتا حدود ديبا زيارزش، دقت محاسبات ن يمهندس

 يمبنا كيابتدا الزم است  ،ياقتصاد ساتيانجام مقا يبرا ق،يدق نهيمدل هز يواحد و دارا يطرح مبنا كيو در نبود 

انجام  نو محاسبات براساس آ ها سهيمقا يو تمام هيارزش ته يزير ل مطالعات برنامهبا دقت قابل قبو يمشترک محاسبات

 .رديپذ
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 مانكارانيو سپس با استعالم از پ ديگرد هيته ازيمورد ن پيو مقاطع ت يمحاسبات ياز مبان يابتدا جدول زيمطالعه ن نيا در

و مورد  هيته يبا دقت قابل قبول ازيمورد ن پيمقاطع ت يمشتمل بر تمام يفرض نهيمدل هز م،يت يو سازندگان و تجارب اعضا

 يتر قيها وجود نداشت، محاسبات دق آن يبرا يمشابه ييكه تجربه اجرا زين اصمقاطع خ يبرخ يتوافق قرار گرفت. برا

و  شنهادهايپ هيمحاسبات كل يمده است، مبناآ 8كه در جدول  ريمقاد نيا تيمشابه انجام شد. در نها يها براساس پروژه

در  ييكه خطا ياست و در صورت كساني باًيتقر ها نهيو گز شنهادهايپ يتمام يدقت محاسبات نيقرار گرفت. بنابرا ها نهيگز

 ندارد. يچندان ريتأث شنهاداتيپ نهيوجود داشته باشد، در نسبت هز تميآ كيمحاسبه 

هاي دوره  ها سنجيده شده و هزينه ها با درآمد دوره عمر آن ها، كاركرد پيشنهاديه در محاسبه شاخص ارزش پيشنهاديه

 طور مفصل مورد ارزيابي قرار گرفت.  عمر هر پيشنهاديه نيز به

 

ماهه چهارم  هاي سه اي مشتمل بر موارد كليدي زير براساس هزينه هزينهها نيز مدل  در مجموع براي هر كدام از پيشنهاد

محاسبه شد. در ضمن براي محاسبات اين مدل هزينه نرخ ريزي ارزش،  و با تخمين متناسب مطالعات برنامه 8830سال 

 درصد لحاظ شده است. 84تنزيل 
 

پيشنهاد  و نيز« كاهش عرض معبر به دو باند»نهادهاي مطروحه، پيشنهاد بندي پيش در فاز توسعه و براساس تركيب

تلفيق گرديده و با تمام پيشنهادهايي كه امكان تلفيق داشت، « پذير( كاهش عرض معبر به يك و نيم باند )يك باند برگشت»

هزینه واحدواحدعرض كلعرض قابل ترددعنوان هزینه یا سود

38,000,000متر طول7.515.5یك باند رفت + یك باند برگشت

28,000,000متر طول513یك باند برگشت پذیر

68,000,000متر طول1523دو باند رفت + دو باند برگشت

180,000,000متر طول1011.5زیرگذر دوطرفه

135,000,000متر طول7.58.2زیرگذر یك طرف )یك باند + توقف(

30,000,000مترمربع7.58احداث بارج شناور كوتاه

160,000,000متر طول7.514قيمت دایك جهت دسترسي

115,000,000متر طول510قيمت دایك جهت دسترسي

30,000,000مترمربع7.510قيمت پل سازي

50,000,000مترمربع7.510قيمت پل طبقاتي

4,000,000مترمربع--قيمت استحصال از دریا

100,000,000مترمربع7.510قيمت پل دریایي

4,000,000مترمربع--قيمت راهسازي

7,500,000مترمربع7.510احداث رمپ

3,000,000مترمربع--قيمت تملك مسكوني عنصري

25,000,000مترمربع--قيمت تملك مسكوني حریم دریا

20,000,000مترمربع--قيمت تملك تجاري/صنعتي

10,000,000مترمربع--قيمت تملك كشاورزي داخل شهر

2,000,000مترمربع--قيمت تملك كشاورزي خارج شهر
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كيفيت و از اين ميان شاخص  ها، يه. در نهايت با اين وصف براي پيشنهادگزينه در درون آن پيشنهادها ارزيابي شددر قالب 

 .ارزش محاسبه شدهاي ممكن هر كدام، شاخص  براي تمامي پيشنهادهاي اجرايي، با در نظر گرفتن تمامي گزينه

ها، بنابر نظرات تيم مطالعه و محاسبات اقتصادي انجام شده، باالترين شاخص ارزش در ميان  در مجموع اين پيشنهاديه

 است.  5پيشنهاد بخش اول )راهكارهاي بلندمدت( مربوط به جدول  2مربوط به به ترتيب  ،ها پيشنهاد

هاي احداث را به شدت كاهش  مدتي وجود دارد كه هزينه شود، راهكارهاي كوتاه عالوه بر اين، همانطور كه مشاهده مي

كاركرد حداكثر مورد انتظار و نيز هاي بلندمدتي نيز با  حل دهند. همچنين راه دست مي داده و كاركرد قابل قبولي را نيز به

ريزي ارزش، به دست آمده است. پيشنهادهاي ارايه  هاي مطروحه، پيش از مطالعات برنامه هاي بسيار كمتر از گزينه هزينه

ميليارد ريال هستند كه البته كاركردهاي  52830تا  584حل بلندمدت، داراي هزينه احداث در محدوده  شده به عنوان راه

هاي پيش از مطالعه ارزش، از لحاظ كيفي و كمي و با توجه به نظرات و  آورند. جالب اينكه اغلب طرح وجود مي را به متفاوتي

آمده است. در  5ها در جدول  اند. ترتيب كل پيشنهادات براساس شاخص ارزش آن برآوردهاي تيم، ارزش مطلوبي نداشته

 شود. ها اشاره مي حل ترين راه هزينه ادامه به كم

 

احداث »، «مدت افزاري به عنوان راهكار كوتاه هاي نرم ساماندهي ترافيك بندر نوشهر با استفاده از سيستم»چهار پيشنهاد 

ها از/به بندر با استفاده از   اصالح روند مراجعه و بازگشت كاميون»، «مجتمع پايانه و اقامتي بندر در شرق ميدان لتينگان

« گزينه عبور از غرب ماشلك بدون تقاطع كمربندي»و « سطح در محل پل مقدم معابر موجود شهري و تقاطع غيرهم

مدت برطرف نمايند.  مدت و حتي ميان توانند معضالت ترافيكي بندر نوشهر را تا حدود زيادي كاهش داده و در كوتاه مي

ميليارد ريال  041ميليارد ريال و  580ميليارد ريال،  835ريال، ميليارد  882هاي ساخت اين چهار گزينه به ترتيب  هزينه

 013ميليارد ريال،  224ميليارد ريال،  532اي معادل به ترتيب  ها در دوره عمر طرح، هزينه است. همچنين اين پيشنهاديه

 ميليارد ريال دارند. 151ميليارد ريال و 

 

احداث »، «هاي خيابان باباطاهر با بلوار امام رضا )ع( و كمربندي يرگذر دوطرفه در محل تقاطعايجاد ز»پنج پيشنهاد 

رضا  ايجادخط ويژه در ميانه بلوار امام»، «خط نقاله فله خشك )غالت( از مسير رودخانه ماشلك تا اراضي جنوبي كمربندي

ايجاد زيرگذر »و « )ع( و اصالح ورودي و خروجي بندرتسهيل تردد وسايط نقليه سنگين از بلوار امام رضا »، «(8)گزينه 

 توانند معضالت ترافيكي بندر نوشهر را به طور كامل و در بلندمدت برطرف نمايند.  مي« دوطرفه در خيابان باباطاهر
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گذار  ي نهايي تاثير اي در تبيين گزينه گيري فكري طراحان به نحو قابل مالحظه ها وجهت براساس تجارب جهاني ذهنيت

هاي  گيري شود كه جهت تالش مي "ديدگاه مستقل"اي و خالقانه با  است. در مطالعات ارزش با تكيه بر كار تيمي چند رشته

هاي  ست كه مطالعات ارزش بزرگراههينه نگردد. در همين راستاطرح بشخصي، تخصصي و شركتي موجب دور شدن از 

ميليارد دالر به دست داده  044ي كل  هايي با هزينه ميليارد دالر در پروژه 52ساله منافعي معادل  81ي  آمريكا در يك دوره

در دست بررسي است.  ي كل(. موضوع ساماندهي ترافيك بندر نوشهر از حدود يك دهه قبل  درصد هزينه 2255است )معادل 

اند كه به  نمودههايي را جهت ساماندهي ترافيك بندر نوشهر ارايه  ، طرح8830تا  8811هاي  مهندسان مشاور مختلف از سال

ريزي  ريزي ارزش با در يك مطالعه برنامه كنون به سرانجام نرسيده است. از طرف ديگر در مطالعه برنامهداليل مختلفي تا

قوت متدولوژي ارزش و تعهد و  طبا تكيه بر نقا .ماه انجام گرفت 2فيك بندر نوشهر كه در مدت كمتر از ارزش ساماندهي ترا

سازي تيم  ي اثربخش و كارآ ارائه گرديد و در نهايت كارفرما براساس تصميم   پيشنهاديه 84اي بيش از  تخصص تيم چند رشته

نه را مورد تصويب قرار داد. با توجه به تجارب موجود بسيار بعيد افزاري با حداقل هزي هاي نرم ارزش، به كارگيري سيستم

در رابطه با نتيجه تيم بايد بر اين مساله تاكيد شود كه با  انجاميد. ي مشابه مي است كه مطالعات طراحي معمول به نتيجه

گردد به  تي و اجتماعي ميزيس ي عبور از حريم رودخانه كه منجر به معضالت و مشكالت مهم محيط انتخاب كارفرما گزينه

  حفظ گرديد. بعدي هاي كنار گذاشته شد و اين رودخانه براي نسل حاضر و نسل

 ريزي ارزش عبارتند از: داليل موفقيت اين مطالعه برنامه

 درک عميق كارفرما از متدولوژي ارزش و حمايت از تيم 

 گاه مستقل اعضاي تيم ارزش و تعهد آنها به منافع ملي ددي 

 مهندسي عمران و بنادر، مهندس حمل و نقل، شهرسازي و معماري، مباحث هاي مختلف تخصصي در تيم  شتهپوشش ر(

 (مرتبطبرداري  گذاري، مهندسي رودخانه و مباحث اجرايي و بهره سرمايه

 ناشي از رعايت متدولوژي ارزش افزايي تيمي هم 

  با مسئوالن شهر نوشهرتعامل مناسب 

  طول مطالعه ارزشغلبه ديدگاه كارشناسي در 
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 ، انتشارات ترمه."ها ها و سازمان خالقيت و نوآوري در انسان"(، 8811آقايي فيشاني، تيمور، ) 

مهندسان مشاور  ي ، جامعه"هاي توسعه و مصرف ي زمين با الگو تقابل منابع سياره"(، 8812ن، احمد، )ياسي آل 

 ران.يا

، انتشارات وزارت "يكم و هاي عظيم بشر در قرن بيست مهندسي ارزش و چالش"(، 8811كامران، )امامي،  

 ترابري دفتر مطالعات فناوري و ايمني و راه

، مجموعه "هاي عمراني ريزي ارزش و كاربرد آن در طرح برنامه"(، 8810امامي، كامران و مهدي روانشادنيا، ) 

 نقل. و حمل مقاالت اولين همايش مهندسي ارزش در

بهبود  ياز اصلين شيطول عمر، پ يها نهيبرآورد هز"(،8811محسن عمادي و اميد پند فومني، )كامران، ، يامام 

 مهندسي ارزش، تهران. ين كنفرانس ملي، مجموعه مقاالت سوم"ها ارزش پروژه

ارزش  يمهندس مطالعات"(، 8810، كامران، محمدرضا محمودي مقدم، داودرضا عرب و امين سارنگ، )يامام 

 چاي، تبريز. همايش طرح آجي  ،"سرريز سد شهيد مدني
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