
 

 

 

 
 

 های شهری با رویکرد اقتصاد پایدارهای طراحی و توسعه زیرساختمدیریت ارزش پروژه

 کرج(سطح شهر های غیرهم )موردمطالعه: تقاطع

 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معمار، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران *زهرا السادات اردستانی

 استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران سید حسین حسینی لواسانی

 تورین، تورین، ایتالیاونقل، دانشگاه پلی تکنیک دکتری حمل محراب پورنصیر

 

 17/02/1398پذیرش:  30/09/1397دریافت:

پاییر نیتا  و بادون شاک، شاهرهای مبلاو  بایاد هاای شاهری، امکاانه، زندگی شهری بدون زیرسااخ امروز چکیده:

ها باید براساس سازوکاری علمای و های شهری مناسب و کافی داشته باشند؛ لیا طراحی و گتترش این زیرساخ زیرساخ 

ریزی دقیق و آگاهانه صورت پییرد تا از تأثیر نامبلو  آن بر شکل شهر، زندگی شهری و شهروندان، پیشگیری شود. با برنامه

مناسایی های حلراهکمک کند و  توجه به عوامل مؤثر در اقتصاد پایدار،هایی برای تواند به یافتن راهارزش می مدیری روش 

محیبای، اقتصاادی، و عناصار توساعه پایادار؛ از قییال عوامال زیتا  زمانایجاد توازن بین هزینه، برنامه و  در زمینه نحوه

براساس مبالعاات  . در فاز نخت  این پژوهش،کند ارائه را های نوآورانهاز طریق ایجاد جایگزیناجتماعی، فرهنگی و کالیدی 

سبح های غیرهمی و طراحی و ساخ  تقاطعهای بزرگراهارزش در پروژه ع، مدیری ای میانی نظری و ادبیات موضوکتابخانه

با رویکرد اقتصاد پایدار بررسی شد. سپس در فاز دوم، با برگزاری یک جلته آموزشی میانی مدیری  ارزش به خیرگان حوزه 

ر فااز ساوم، از طریاق مبالعاات مدیری  شهری توضیح داده شد و بازخوردهای آنها براساس مدل دلفای، تحلیال گردیاد. د

مزایاا و  ناماه از شاهروندان،سبح شهری در شهر کرج به عنوان نمونه ماوردی و تهیاه پرساشمیدانی در یک تقاطع غیرهم

برداری این تقاطع، ارزیابی شدند. نتاای،، حااکی از یی برای ساخ  و بهرههاارزش را همراه با توصیه مدیری اثربخشی روش 

رضاای  بیشااتر  هاای شااهری،هاای پااروژهاساتفاده از ماادیری  ارزش، نقاش بتاازایی در کااهش هزینااهایان هتاتند کااه 

کند. همچنین استفاده از رویکارد اقتصااد جویی در وق  و هزینه و جلوگیری از اتالف انرژی، ایفا میکنندگان، صرفهاستفاده

جویی در محاسایات میازان هزیناه و صارفه این مقاله، پایدار در مدیری  ارزش، باعث کارایی بیشتر این مدل خواهد شد. در

در خصاو   تقااطع کیا تراف و ونقالحمل مختلا  یهانهیگز در هانهیهز زانیممحیبی مرتیط با عوامل اقتصادی و زیت 

 24، 16، 21ها در سناریوهای طرح تفصیلی، مشترک، متتقل و ترکییی به ترتیب در حدود تملک، احداث، تعریض و تقاطع

 700سابح در حادود سبح و هممیلیارد ریال برآورد شد. همچنین میزان سوخ  مصرفی در اختالف دو طرح غیرهم 20و 

 بینی شد.پیش 1415لیتر بر ساع  در افق 

  سبح، اقتصاد پایدار، مدیری  ارزش، زیرساخ  شهری، شهر کرجتقاطع غیرهمواژگان کلیدی:  

 JEL :G32, Q01, H54, N35بندی  طبقه

 

 ardestani khu.ac.ir* نویتنده متئول: 

 127-144 ،((28 پیاپی)4)7 شهری، مدیری  و اقتصاد علمی فصلنامه

 www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمایه در 

Ensani ،RICeST ،Civilica 
 فصلنامه علمی  2345-2870شاپا: 

 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه  -1

هاای توساعه زیرسااخ امروزه، موضوع طراحای و 

های مختلفی؛ از قییل سیاسی، اجتمااعی، شهری با جنیه

نقش بتیار حتااس  محیبی و فرهنگی،زیت  اقتصادی،

و مهمی در پایاداری سااختار یاک جامعاه ایفاا کارده و 

اساس زندگی نوین شهری و نیازهای شهروندان یک شهر 

دهد. انتاان متمادن اماروزی بایاد بداناد در را شکل می

هاا گگوناه اسا  و روند تکامل شهرها، توسعه زیرساخ 

کاارگیری و اساتفاده از اصاول شهرساازی گنانچه در باه

نماید، ناگزیر، وضعی  نتال کناونی و آیناده را باا غفل  

پنااهی و ملکای، کناد )یازدانخبرات بتیاری مواجه می

های شاهری خصوصاام مشاکل (. موضوع زیرساخ 1390

ویااژه در ونقاال در شااهرهای باازر  و بااهتااردد و حماال

ای اسا  کاه نحاوه زنادگی تماام شهر کرج، متئلهکالن

 ، کاساب، دانشاجو واقشار جامعه؛ اعم از مادیر، کارمناد

بر الشعاع قرار داده اس . این مشکل عالوهمحصل را تح 

اتالف وق  افراد جامعه از طرفای سایب باروز مشاکالت 

محیباای شااده و از طاارف دیگاار، بااار اقتصااادی زیتاا 

 کند.  سنگینی را بر بدنه جامعه و دول  تحمیل می

در بخاش کارهاای عماومی که تاکنون هایی برنامه

صااورت پییرفتااه دارای وساااز بزرگااراه ماننااد ساخ 

و اساساای بااه آنهااا شااده مشااکالتی هتااتند و انتقااادات 

 به اهداف زیر توجه کنند:که  موفق هتتندهایی پروژه

 (  پاروژه اهاداف ماورد انتظاارباه ال ( دستیابی 

گویی معقاول پاسا  رعای  معقول برنامه زمانی پروژه ج(

به نظار برای رسیدن به این اهداف،  .به برنامه مالی پروژه

 (VM)مدیری  ارزش رسد رویکردمی
تواند راهگشاا می 1

خصو  طراحی و توسعه شهری به هایبرای پروژهبوده و 

گرفته شاود و تواند در نظر ونقلی میهای حملزیرساخ 

هاا را نیاز مادیری  ضمن برآوردن اهداف پاروژه، هزیناه

شده تجاوز ریزیهای برنامهاز هزینهکرده و اجازه ندهد تا 

ارزش میتناای باار عملکاارد کااه باارای  د. ماادیری نکناا 

تواند به اس ، می های کاربردی عمومی اصالح شدهبرنامه

 
1- Value Management 

نیاز به یک ابزار مدیری  پروژه وجاود  د.این امر کمک کن

بنادی و ا زماانثر دامناه پاروژه را با ؤدارد که به طاور ما 

بر این، مدیران پروژه بایاد عالوه .کندها متعادل میهزینه

های پااروژه را بااا تاییااارات مقاادار زیااادی از گزینااه

شناسایی و تحلیال  ها،بندی و هزینهتوجهی در زمانقابل

وساز و تعمیر و نگهداری، هماراه های ساخ هزینه .کنند

 مادیری باه  تمایالبا کاهش درآمد، منجار باه افازایش 

در کشاورهای تراباری دولتای های ساازمانارزش توسط 

مادیری   (Lee et al., 2010).  اسا  شادهیافته توسعه

ارزش، راهکاری ساختارمند جه  ارزیابی و توساعه یاک 

پااروژه، ارائااه داده و بااا اسااتفاده از ارزش مااالی بهینااه، 

 دهاداحتمال دستیابی به نیازهای پاروژه را افازایش می

(Zhao et al., 2012). 

های سنتی اند که روشمبالعات تفصیلی نشان داده

باه جلاوگیری از یاادگیری،  بار اینکاهعالوه کنترل پروژه

دقا  بااییی نیاز از  رناد،نوآوری و خالقیا  گارایش دا

آمده در پایاان پاروژه دسا بهبرخوردار نیتتند و نتاای، 

 ,Lenfle, 2008, Keegan & Turner)دقیاق نیتا  

2002, Hatchuel et al., 2005). 

 یافا  و توسعه 1950در اوایل دهه  شمدیری  ارز

های مدیری  پروژه اس  کاه ترین فعالی یکی از محیو 

گیری و کنتارل ارزش ایجااد ها برای اندازهتوسط سازمان

ر ایاان . دشااودشااده در طااول یااک پااروژه اسااتفاده می

و  (مبالعات، ارزش با نتی  بین رضای  مشاتری )مزایاا

مادیری   .شودتعری  می، ها(منابع مورد استفاده )هزینه

ارزش، یک الگوی مدیریتی در رویکارد ارزش اسا  کاه 

هااا و ارتقااای تأکیااد باار تحریااک افااراد، توسااعه مهارت

افزایی و نوآوری با هدف حداکثر کردن عملکارد کلای هم

 . (Paulson et al., 2007)سازمان دارد 

بارای اجیااری  یآسایا مقرراتا همه ادارات ملی در 

شهری خا  را دارند. های پروژهمدیری  ارزش در کردن 

ی در خصو  مدیری  ارزش وجاود دارد در آمریکا، قانون

هااای پروژهدر ارزش  ماادیری هااای نیاااز بااه تحلیلکااه 

های فدرال را بارای دارد که کمکوجود  ملیهای بزرگراه
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و  کندیاف  مییا بیشتر در هزینه کلتخمین  به دستیابی

نیز از جملاه  سبحهای غیرهمتقاطعهای همچنین پروژه

 یک هزینه کل تخماین زده با هایی هتتند که بایدپروژه

 ایااران درامااا  (www.fhwa.dot.gov/ve) باشااد شااده

. بنابراین ضروری اسا  کاه دمقررات مشابهی وجود ندار

های شاهری باه ایان مدیران و متئولین در اجرای پروژه

 متأله توجه کنند و از روش مدیری  ارزش، استفاده نمایند. 

با توجه به مبالب بیان شده، در این پژوهش تالش 

گردیده اس  تا گگاونگی اساتفاده از مادیری  ارزش در 

های شهری تییاین های طراحی و توسعه زیرساخ پروژه

رو هدف این پژوهش، تییین راهکااری بارای شود. از این 

ریزی مناساب های شهری، برنامهبندی مناسب پروژهزمان

جلاب رضاای   هاا،پیش از شروع و در مراحل اولیه پروژه

های اجرایای باا کارفرما، جلوگیری از اتالف وق  و هزینه

باشاد. همچناین در استفاده از رویکرد مدیری  ارزش می

هاای فاده از مدیری  ارزش در پاروژهاین مقاله شیوه است

های شهری با رویکرد اقتصااد طراحی و توسعه زیرساخ 

هاای پایدار، بررسی شده و گگونگی دساتیابی باه پاروژه

بهینه تییین خواهد شد. برای دساتیابی باه ایان هادف، 

سبح در شاهر کارج باا روش پروژه احداث تقاطع غیرهم

 مدیری  ارزش و رویکرد اقتصاد پایدار بررسی گردید.  

 

 پیشینه تحقیق   -2

 های خارجیالف( پژوهش

ای بااا عنااوان ( در مقالااه2008) 1آباادین-زانااوآل

 یااک: ارزش ماادیری  طریااق از پایااداری بااه دسااتیابی»

هاای ویژگی یری  ارزشماداشاره دارد که  گیرا« فرص 

ل ئتواند بارای افازایش ترکیاب متاابتیاری دارد که می

تصمیمات پروژه مورد اساتفاده و  هادر طرح توسعه پایدار

هااا و بااا بیااان ایاان ویژگی در ایاان پااژوهش .قاارار گیاارد

وساعه تهاا بارای بهیاود مالحظاات گگونگی استفاده آن

شاده بارای  های انجااماز مصااحیه .شاود، آغاز میپایدار

مدیری  های در کارگاه توسعه پایدارل ئبررسی ادغام متا

 
1- Zainul-Abidin 

شااده توسااط هئهای اراکااه فرصاا شااد ، مشااخ  ارزش

این عوامال، اگار باه طاور  .رونداز بین می ،عوامل زیادی

مادیری  ارزش هایی را کاه جا نشاوند، فرصا هثر جابؤم

 لئتوانند به عنوان ابزاری برای تعییاه مفااهیم و متاامی

پیشانهاد کنناد،  زیرسااختیهاای در پروژه توسعه پایدار

های قابلی نتای، این مبالعه نشان دادند  .دنکنخنثی می

فعااال و  ینیازمنااد ارتقااا باارداری ماادیری  ارزشبهااره

تاا  اسا  پاروژه مادیری  ارزشمشارک  افراد درگیر در 

 موجب نابودی این فرص  نشود.

( در تحقیق خاود تحا  عناوان 2012) 2شن و یو

»کاربردهااای ماادیری  ارزش در صاانع  ساااختمان در 

گین«، شروع مادیری  ارزش را از مهندسای خریاد کاه 

شاد، رهیاری می 4و هاری ارلیچار 3توسط یورنس مایلز

دانند. راهکارهاای برای غلیه بر مشکالت مالی شرک  می

در حل متائل، شناسایی عملکردهای اولیه هر یک از آنها 

منظور درک ماهی  محصاویت باود. محصویت و اجزا به

اجزایی که در عملکرد محصویت نقشی نداشتند حیف و 

عیاارت دیگار، اجازای  با اجزای دیگر جایگزین شدند. به

اولیه با اجزایی جاایگزین شادند کاه هدفشاان عملکارد 

اجزای پیشین و با هزینه کمتر بود. نتای، مشابه یا بهتر از 

نشان داد که با جایگزینی یا حیف اجزایی کاه در تولیاد 

توان بر شارایط کمیاود ماواد آمد، میکار نمیمحصول به

 غلیه کرد.  

( در تحقیقای باا عناوان 2013) 5اکی و اگانتامی

های کلیدی مدیران ارزش در ایالا  یگاوس، »شایتتگی

های ارزشای کاه برخای از ساازماننیجریه«، باه معرفای 

های مدیری  ارزش در برخی وظیفه تنظیم ارزش و شیوه

د پرداختناد: ها را بر عهده دارنسیس آنأ کشورها و سال ت

انجمان مهندسای ارزش ، انجمن مهندسان ارزش آمریکا

، انجمان مهندساان ریتانیابمؤسته مدیری  ارزش ، ژاپن

انجماان  ارزش هنااد، مؤستااه ماادیری  ارزش تااایوان،

 
2- Qiping Shen and Yu 

3- Lawrence Miles 

4- Harry Erlicher 

5- Oke and Ogunsemi 
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مهندسی ارزش کره جنوبی، انجمان آناالیز ارزش کاناادا، 

گروه مدیری  ارزش هلند، انجمان تحلیال ارزش آلماان، 

انجمن مادیری  ارزش اساپانیا، مؤستاه مادیری  ارزش 

استرالیا، سازمان مدیری  ارزش فرانته، مؤسته مدیری  

ارزش هنگ کنگ، انجمن مدیری  ارزش پرتقال، مؤسته 

مالزی، انجمن مهندسی ارزش پکن گین. مدیری  ارزش 

های زیرسااخ  روز شدن طراحی پروژهنتای، حاکی بر به

های کشااورهای ها و دسااتورالعملنامااهشااهری در آیااین

 باشد.یافته میتوسعه

بررساای  بااهای ( در مقالااه2018) 1خاادیر و قناادور

پرداختناد.  نقش مدیری  ارزش در کنترل اتاالف هزیناه

وسااز هاای ساخ هزینه واقعی پروژهه آنها بیان کردند ک

شده متفاوت اس ، جاایی کاه ریزیبا هزینه برنامه عمومام

درصاد  55تاا  21تواند به یک مقدار باین این هزینه می

های بایش از ، هزیناهپروژه زیرساختی عمرانایدر  .برسد

یاک روش پیشانهادی بارای  اسا .حد یک مشکل مهم 

اس  که یاک رویکارد کاهش این مشکل، مدیری  ارزش 

 کار این تحقیقنابراین، هدف اصلی ب .اس موثر ثاب  شده

در کنترل هزیناه، باا توجاه  مدیری  ارزشبررسی نقش 

بر این، یک عالوه. در مصر اس  عمرانیهای ویژه به پروژه

در در نهای ،  .تحلیل کیفی از مبالعات موردی انجام شد

در  یری  ارزشی مادثیر اجراأ تای، یک بررسی پرسشنامه

های یافتاه ناد.در مصار را ارزیاابی کرد عمرانیهای پروژه

هاای روش کارگیریافزوده ناشی از باهاین مقاله بر ارزش

 40تاا  15 مقاادیر کاه در آن مدیری  ارزش اشااره دارد

 را نشان داد.کل هزینه پروژه در جویی درصد صرفه

 های داخلیب( پژوهش

ای، باه ( در مقالاه1393صارمی )پوربیرگانی و تقی

 ارزش مهندسی مبالعات در های اثرگیارمؤلفه شناسایی

هاا پروژه در آن اجارای بارای بهیناه برناماه و تادوین

تاادوین برنامااه بهینااه هاادف،  ،ایاان مقالااهپرداختنااد. در 

 های موجاود درکلیه شرک  مبالعات مهندسی ارزش در

همین جها  به  باشد،اهواز می های صنعتی شهرشهرک

 
1- Khodeir and El Ghandour 

 مؤلفه پس از16این میان  که از همؤلفه تعیین گردید 41

های به عنوان مؤلفه SPSS افزارتحلیل توسط نرموتجزیه

 ه اس . نتای، حاکی از آن اس  کاهاثرگیار شناسایی شد

ای بارای برناماه بهیناه دس  آمادههای بهمؤلفهبراساس 

 ه اس .گردیدها تدوین پروژه ی مهندسی ارزش دراجرا

ای، ( در مقالاااه1393حکیمیاااان و همکاااارانش )

 ارزش مهندسای موفقیا  عامال کارگروهی را به عنوان

 باه کاارگروهی، دادن متائله قرار محور با که برشمردند

 مادیری  در آن جایگااه و ارزش اهمی  مدیری  بررسی

 و کاارگروهی مختلا  معاانی ساپس و پرداختند ارزش

 مبالعات مادیری  اصلی احلمر و ارزش اجزای مدیری 

دهنااد کااه ارزش را بررساای کردنااد. نتااای، نشااان می

تعریا  در مادیری  ارزش همگای بایاد های قابلفعالی 

 های کار گروهی باشد.دارای فعالی 

ای باا عناوان ( در مقاله1389نظری و همکارانش )

هااای کاااربرد مهندساای ارزش در بهیااود طراحاای پروژه»

شناساایی عوامال کلیادی در مادیری  «، باه ساختمانی

ای، ارزش پرداختند. در این مقالاه باا مبالعاات کتابخاناه

های سااختمانی تهیاه فهرستی از معیارهای ارزیابی طرح

شد و سپس از طریاق مصااحیه، نظار ده نفار از اسااتید 

ارهااای معمااری و عماران دانشاگاه تهااران، دربااره معای

 یارهاا عیارتناد از:آوری گردید. ایان معشده، جمعتعری 

 تااأمین ی،قابلیاا  دسترساا  جااویی در اناارژی،صاارفه

ایمناای، پایااداری،  پااالن، کااارایی های کارفرمااا،خواسااته

 باودن اجرایای پییری،توساعه انی،زییایی، عملکارد انتا 

 و زیتا محایط عمار، دوره هزیناه اولیاه، ناههزیطرح، 

 کااربردقابلیا  نتاای، پاژوهش،  .زمین از استفاده بهینه

سااختمانی و معتیار باودن های مهندسی ارزش در پروژه

 رد.بررسی و اثیات ک، ارزیابی طراحی را نقد معیارهای

ای ( در مبالعاه1395نش )تهرانی و همکااراصادقی

هاای پروژه در ارزش مهندسای موفقی  عوامل به بررسی

، هادف نظار یان پاژوهش ازا. پرداختنادشاهری  عمران

 تحلیلاای -توصاایفی لحااار روش تحقیااق، از کاااربردی و

 پاژوهش، ایان در شاده آوریجماع هاایداده نوع .اس 
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 کامال شرح با بررسی آن، بر هدف با تکیه که اس  کیفی

 باه کلی هایسؤال و طرح ارزش مهندسی کارگاه گزارش

 .اس  آمده دس 

ای به بررسی ( در مقاله1397شافعی و همکارانش )

میزان کیفی  خدمات ارائه شاده راببه مهندسی ارزش و 

توسط شارک  آ  و فاضاال  شاهری اساتان کردساتان 

پرداختنااد. جامعااه آماااری ایاان پااژوهش شااامل کلیااه 

رجوعان شرک  آ  و فاضاال  شاهری کارمندان و اربا 

هاای آوری دادهباشاد. بارای جماعاستان کردساتان مای

پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد مدل سروکوال کیفی  

و همچناین رجاوع توزیاع شاد ت کاه باین ارباا خدما

پرسشنامه مهندسی ارزش که در میان کارکناان شارک  

اسا . نتاای، باه دسا   گردیادهآبفا توزیع شد، استفاده 

آمده نشان داد کاه باین ابعااد مهندسای ارزش و میازان 

کیفی  خدمات ارائه شاده در شارک  آ  و فاضاال  اساتان  

رد و مهندسای ارزش کردستان راببه معناداری وجاود دا

میزان اعتماد، پاسخگویی کارکنان، همادلی  افزایشباعث 

بین کارکنان و اربا  رجوع و همچناین افازایش کیفیا  

عوامل محتوس و در نتیجه آنها افزایش کیفی  خادمات 

 شود.  ارائه شده توسط شرک  آبفا استان کردستان می

 

 مبانی نظری   -3

 1مادیری  ارزش امریکاابراساس تحقیقات انجمان 

عنوان آنالیز ارزش (، مدیری  ارزش که در ابتدا به2015)

شااد و حااوزه عماال محاادودی داشاا ، در شااناخته ماای

هااای بااه تعاادادی از شاارک  1970و  1960هااای دهااه

اروپاایی معرفای شااد. در نتیجاه، اساتفاده از ایاان روش، 

گیری دسا  های گشمها به موفقی بعضی از آن شرک 

 و سه دهه پس از آن، میزان این موفقیا ، تأثیرگایاری   یافتند 

و ارزشمندی عوامل موفقیا  مادیری  ارزش را بایش از 

 . (Karim et al., 2014)پیش مشخ  کرده اس 

های کلیدی مدیری  ارزش عیارتند از: ارائاه ویژگی

منظاور حال مشاکالت، راهکار اختصاصای و خالقاناه باه

 
1- Society of American Value Engineers 

فرایندی گروهی و مادیری  شاده، نفعان در مشارک  ذی

هااای حاالتمرکااز باار رویکاارد پااروژه و دسااتیابی بااه راه

اجارای مادیری  ارزش باه ارزشمند و حفظ یکپاارگگی. 

عنوان راهکاری اساسی، عمدتام به ارزش و میازان ریتاک 

پروژه بتتگی دارد. ضروری اس  که مادیر ارزش، درکای 

در اختیاار عمومی از فنون و فرایندهای مدیری  ارزش را 

ریازی بارای برگازاری دیگران قرار دهد. بناابراین برناماه

زمان با اجارای پاروژه ضاروری ها و بازدیدهای همکارگاه

 .(Invernizzi et al., 2019) اس 

مدیری  ارزش در سبح سازمانی تکیه بار فرهناگ 

سااازمانی میتناای باار ارزش دارد کااه ایاان ارزش، منااافع 

صاورت تاو م در نظار به ذینفعان و رضاای  مشاتریان را

ونقال و ترافیاک گیرد. از سوی دیگار موضاوع حمالمی

های مختلفی؛ از قییال سیاسای، امروزه با دارا بودن جنیه

اجتماعی و اقتصادی، نقاش بتایار حتااس و مهمای در 

پایداری ساختار یک شهر ایفا کرده و اساس زندگی نوین 

دهاد. میجاایی انتاان را شاکل شهری و نیازهای جاباه

های درستی اس  کاه در زمیناه ارزش؛ به معنای انتخا 

دستیابی به تعادل بهینه میاان مناافع و هزیناه و خبار، 

گیرد. ارزش معماویم باه صاورت ذیال تعریا  صورت می

 : (Lenfle et al., 2012)شود می

 برآورده شدن  نیازها  یا  اجرای عملی

 هزینه ی  منابع  یا  میزان  استفاده از منابع 
(                     ارزش = 1)  

کناد تاا نیااز ارزش باه پاروژه کماک می مدیری 

وری هزینه را در یک بازه زمانی کوتاه به بهره بردارانبهره

کاه به این نکتاه توجاه شاود مهم اس  که  د.برآورده کن

وساز، به متمرکز بر بخش ساخ  مدیری  ارزش ابزارهای

کیاد بیشاتری أ وساز عمومی، باید تساخ های ویژه پروژه

ای ها این جنیاه از کار؛ زیرا داشته باشند طراحیبر حوزه 

سا . برانگیز توساعه پاروژه اجنیه گالش عمومی معمویم

ین یک رویکرد کارکردگرا، سیتاتماتیک و تیمای اسا  ا

که برای تحلیل و بهیود ارزش در یک محصاول، طراحای 

اسااتفاده قاارار ، سیتااتم یااا ساارویس مااورد زیرساااخ 

قدرتمناد بارای حال مشاکالت و  یه روشا ئا ارا .گیردمی
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 ها در عین حال بهیاود عملکارد و کیفیا کاهش هزینه

هاای تواند با ایجااد جایگزینارزش می ت مدیری مبالعا

مین أ بندی و دامنه را تنوآورانه متعدد، تعادل هزینه، زمان

ید با اس  که بااین کار نیازمند تیمی از متخصصان . کند

در تعامل باشند و همکاری نمایند تا ایان نفعان پروژه یذ

انجاام  آن به درساتیو هدای  پیش رود انگیزه فرایند با 

نیاز های خالقاناه مدیری  ارزش برای پروژهشود. رویکرد 

های جدیدی از دانش حوزههایی گنین پروژهکاربرد دارد. 

وکار در بار های کتابها، بازارها و مدلآوریرا از نظر فن

 .(Zhao et al., 2012) دنگیرمی

متائل کلیدی در راببه عملکارد و  ،مدیری  ارزش

تارین مقادار دهد تا بتاوان بایشهزینه را مدنظر قرار می

نفعاان درماورد ساوددهی ارزش را کتب کارد و باه ذی

گیاری انجام شده، اطمینان داد. بناابراین، تأکیاد سرمایه

قابلی  عملی شدن یا اجارای عملای و مدیری  ارزش بر 

گیار به گیزی کاه اطمینان یافتن از این اس  که سرمایه

،  مادیری  ارزش گیاریش انتظار دارد، خواهد رساید. از سرمایه 

کند و از های مختلفی را برای حل یک مشکل ارائه میراه

مفهوم ارزش و شناسایی وظای  و عملکرد اجزای مختل  

 باه ارزش .  (Zainul-Abidin et al., 2008)  کند استفاده می 

عنوان یک رابط میان هزینه و کارایی، ابزاری اس  بارای 

سنجش اینکه در مقابل تالشی که در یک پاروژه صاورت 

  (Jay & Bowe, 2015). دس  آمده اس  گرفته، گه گیزی به 

تاوان باا ( مزایایی که می2015)و همکارانش  1نور

گونه بیان کردناد: اجرای مدیری  ارزش کتب کرد را این

ال ( درک بهتری از نیازهای پاروژه کاه شاامل انعبااف 

یزم برای رفع نیازهای آتی خواهد بود.  ( ارائاه تعریا  

 ساده و واضح از نیازهای خا  کارفرما ج( مالحظه تماام

یابی باه های نوآورانه د( دس ها و ایدهها، جایگزینگزینه

ارزش بهینااه پااول همااراه بااا کاااهش اتااالف ساارمایه و 

 افزایی تیم ارزش. کارایی ه( ارتقای همگرایی و همعدم

هااایی کااه از اجاارای ماادیری  ارزش انااواع پااروژه

دساا  خواهنااد آورد، شااامل تاارین منااافع را بااهباایش

های خا  و های تکراری، پروژهپروژههای پرهزینه، پروژه

های با بودجاه محادود، مند از تکنولوژی نوین، پروژهبهره

 های شناخته شادههای با محدودی  زمانی و پروژهپروژه

. مادیری  (Rangelova & Traykova, 2014)اسا  

شاود بلکاه هاای باای محادود نمایارزش تنها به پاروژه

گیاری ساازه یاا سارمایهتوان آن را در هرگونه پروژه، می

هاایی از تاوان مادیری  ارزش را در بخاشاجرا کرد. مای

کار برد. با توجه به های فرعی پروژه نیز بهها یا بخشسازه

هاایی را باه این امر که مبالعاات مادیری  ارزش هزیناه

همراه خواهند داشا ، بااور عماومی بار ایان اسا  کاه 

تاری ی بایشتر باازدههای بزر مدیری  ارزش در پروژه

دارای مراحل مختلفای  ،خواهد داش . یک مبالعه ارزش

اس  که در ادامه به هر یک از مراحل اشاره خواهاد شاد 

 (.  1)شکل 

 

 
   ارزش  تیریمد  یکار  طرح  درها مرحله   -1شکل 

 

پیش مبالعه اطالعات تفکر خالق

ردتوسعه و پیشیقضاوت منصفانه
نهاد ارائه پیش

طراحی و ساخ 

پس از مبالعه

1- Noor 
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ساااازی پااایش از انجاااام مااادیری  ارزش: آمااااده

وگوهااایی کااه پاایش از برگاازاری کارگاااه اصاالی بااا گف 

گیرند بتیار مهم هتتند و در کارفرمای پروژه صورت می

نتیجه آن هار یاک از طارفین پاژوهش درک درساتی از 

اجرای مدیری  ارزش خواهند داشا  و گگونگی و دلیل 

کارگااه مادیری   از مخارج موردنیاز آگااه خواهناد شاد.

آوری اطالعاات جماع -1ارزش شامل گند مرحله اس : 

باارد و پاایش -4بررساای و داوری  -3تفکاار خالقانااه  -2

 دهی.پیشنهادها و گزارش -4توسعه 

مراحل پس از انجام پژوهش: پاس از پایاان یاافتن 

ری  ارزش، بایااد گزارشاای آماااده شااود کااه کارگاااه ماادی

های طرح شاده، محتوای آن اطالعات به دس  آمده، ایده

 ارزیابی شده و توسعه داده شده در آن کارگاه باشند. همچناین 

لیت  برنامه کاری که بخش مهمی در گازارش مادیری  

هاا، از مجاری مادیری  ارزش اس ، در بتیاری از نموناه

ین گازارش را باه کارفرماای شود که اارزش خواسته می

 .(Best & De Valence, 2007)پروژه ارائه دهد 

مقررات حاکم بر مدیری  ارزش: فعالی  در زمیناه 

اجرای مدیری  ارزش نیازمند داشتن صالحی  در برخی 

دهی و ماادیری  هااا باادین شاارح اساا : سااازمانمهااارت

ها، ارتیاط با شرکای فنای و غیرمتخصا  پاروژه، کارگاه

ایجاد شرایبی برای باه گاالش کشایدن دیادگاه پاروژه 

نتی  به نیازها و راهکارها، ترغیب شارکای پاروژه بارای 

دستیابی به اهداف، توانایی آنالیز متائل پیچیاده، فاراهم 

هاای نوآوراناه در رفاع حلآوردن شرایبی برای یافتن راه

و  نیازهای پروژه، توانایی پوشش متائل از پیش زمیناه پاروژه 

 .(Ellis et al., 2005)نهای  رهیری و کنترل پروژه  در

ترتیاب مادیری  ارزش، باه دهنادهعوامل تشاکیل

: الا ( ماادیری  (Paulson et al., 2007) عیارتناد از

مبالعااه ارزش  ( فاکتورهااای انتااانی ج( فاکتورهااای 

های اصلی کاه در محیبی و د( روش مورد استفاده. روش

نشاان داده  2ند در شکل بحث مدیری  ارزش کاربرد دار

 شده اس .

 

 
 های اصلی در بحث مدیریت ارزشروش   -2شکل  

 

روش های اصلی

پارامترهای 
روش شناختی رای،

تحلیل ارزش 
(VA)

سنجش دقیق 
(FPS)عملکردی

نتی  طراحی 
هزینه محور به 
طراحی هدف محور 

طراحی)
(DTO/هزینه محور

تحلیل عملکردی

هزینه عملکرد
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های معرفی شده جه  تحلیال ارزش از میان روش

هاا براسااس معیارهاای ماورد بنادی آنها و اولوی پروژه

عناوان ماؤثرترین و باه 1محاورطراحی هزیناهنظر، روش 

سانجی پرکاربردترین روش جه  انجام بررسی و اولویا 

شهر کارج پیشانهاد سبح کالنهای غیرهماحداث تقاطع

ز فوایااد ایاان روش اشاااره شااود. در ذیاال بااه برخاای امی

ها از تمامی هزیناهمحور طراحی هزینهگردد. در روش می

مرحله طراحی تا مرحله نگهداری مانند: هزیناه طراحای، 

بردای و نگهداری و مانناد آنهاا در نظار وساز، بهرهساخ 

طراحااای هاااای باااارز روش شاااود. از ویژگیگرفتاااه می

  آماده از دسا تح  نظر قرار دادن نتای، باه محورهزینه

مرحله طراحی در طول روند انجام پروژه به منظور بهیود 

موکاول نماودن آن باه پایاان پاروژه شرایط فعلی و عدم

 یاا پروژه از انتظار مورد خروجی و هزینه روش، اس . این

 فعلای موقعیا  از اطالعاتی و کندمی بررسی را محصول

 کارگیریبه با معمول طوربه. دهدمی قرار اختیار در پروژه

 10 هزیناه و افازایش درصد 5 نهایی خروجی روش، این

 در ایاان روش دیگاار فایااده. یاباادکاااهش ماای درصااد

 خروجای باه هزیناه نتای  کاه یابدمی نمود هاییپروژه

 هاایحلراه کاارگیریباه با موارد این در ندارند. مناسیی

 رویکردهااای و جااایگزین هایایااده خالقانااه، بررساای

 و تولیاد اگار. شاودمی حاصل مبلو  نتیجه غیرمعمول،

 اتماام های مشاابه باهمحصاول یاا سااخ  ساازه توسعه

 مفید مدیریتی ابزار یک محورهزینه طراحی باشد، رسیده

 هاایبخش مشاارک  جه  در که بود خواهد پروژه برای

 تاالش هدف به رسیدن برای آنها کارکرد بهیود و مختل 

 رفاع و بازدهی سازیبهینه از پس معمول طوربه. کندمی

 صاورت شاود. درمی توجه هاهزینه به پروژه، کمیودهای

برطارف  روپیش مشکالت محور،هزینه طراحی از استفاده

 بار مثیتای تاأثیر اعضاا تماامی مشاارک  دلیلبه و شده

 منظاورباه توانادمی گنینهم. خواهد داش  گروه روحیه

 ماورد جدیاد هاایمحصاویت یاا ساازه ارزیابی و توسعه

طراحاای بااا اسااتفاده از روش  .گیاارد قاارار اسااتفاده

 
1- Design to Cost  

، خروجی مورد انتظار همواره نتی  به تمامی محورهزینه

گردد. با این عمل در ها، بازنگری شده و بررسی میهزینه

دهنده خادمات در نظار گرفتاه واقع، گارگوبی برای ارائه

شود که همواره از جایگاه خود در جریان انجام پاروژه می

توان تأثیر هار یاک از اناواع مبلع باشد. با این روش، می

ها و خروجای پاروژه معیارهای مورد نظر را بر روی هزینه

شااود ماورد ارزیااابی قارار داد. در بعضاای ماوارد، یزم می

رسند، نادیاده نظر مناسب میهایی که به حلبعضی از راه

 .(Rangelova & Traykova, 2014)گرفته شوند 

توان به ایان نکتاه های دیگر این روش میاز مزی 

منظور اشاره نمود که هر گوناه تاییار در طارح اولیاه باه

رساایدن بااه اهااداف منبیااق بااا معیارهااای مااورد نظاار 

قیول بوده که تمامی این اهداف هم به صورت کیفای قابل

هاام بااه صااورت کماای و بااا تیاادیل بااه معااادل ریااالی و 

 گیری هتتند.سنجش و اندازهقابل

محاور، روشای مادیریتی باا تواناایی طراحی هزینه

بینی اس  که از ابتدای توسعه برنامه یک محصاول پیش

گیرد. این امر تا های تولید را در نظر مییا سیتتم، هزینه

هد داش . در زمان دستیابی به هدف مورد نظر ادامه خوا

ریازی حین توسعه، تعادل بین هزیناه، عملکارد و برناماه

شاود. عنوان یک نگرانی دائمی و پیوساته قلماداد مایبه

محور، روندی مادیریتی اسا  کاه میادلاه طراحی هزینه

های هماهنگ شده بین ذینفع و مداوم اطالعات و فعالی 

ناپییر پیمانکار یا پیمانکار اصلی و پیمانکار جزء را اجتنا 

سازد. در ایان روش الزامای اسا  کاه طرحای بارای می

توصی  تمامی وظای  از ابتدا تا پایان پروژه وجود داشته 

بار عملکارد فنای محاور طراحای هزیناهگنین باشد. هم

تأثیرگیار اس  که این اثر در راببه باا نیااز، نیایاد دگاار 

 .(Ellis et al., 2005)افراط و تفریط شود 

در  مااادیری  ارزش مفهاااوم توساااعه گاااارگو 

هاای مارتیط باا نظریهمبالعه بازسبح، های غیرهمتقاطع

 های عملیااتی ودساتورالعمل مقاایت و ،موضوع پژوهش

شاامل کلیاه    مدیری  ارزشاهمی که  اس آن هایهبیان

 ی، علمای، اجتمااعی،خشاناختی، تااریهای زییاییشارز
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 135 اااااااااااا  ریمحرا  پورنص  ،یلواسان  ینیحت  نیحت  د ی س  ،یزهرا التادات اردستان  /...  و توسعه  یطراح  یهاارزش پروژه    یریمد

 

های گیشته، حاال و آیناده نتل و ... برای محیبیزیت 

را  شارز مادیری  اصالی هتاته ارزش، مفهاوم .باشدمی

و  ش  ارزختلا هاای مدهد و دربردارنده گونهیل میکتش

ای جامعاه نظاام ارزشای در هار بههای مربوطه شزیرارز

، ی، اجتماااعی، اقتصااادیگاا میتناای باار شاارایط فرهن

  سیاسای حااکم بار آن اسا  و محیبای، کالیادیزیت 

(Invernizzi et al., 2019). 

دسا  آوردن هب یاس  بارا یفرایند یدار،سعه پاتو

 یگزینیباه مناابع و جاا یاازکاه ن یتیدر هر فعال یداریپا

در کناار  یادارآن وجود دارد. توساعه پا یکپارگهو  یعسر

 یاک یااجامعاه  یاکدر  یو توساعه بشار یرشد اقتصاد

توساعه  باه دسا  آوردندر  یساع یافتاه،اقتصاد توسعه

عنصار  یادارسعه پا. تودارد یتوسعه اقتصاد یمتتمر، ورا

منااابع  یااداریاساا  کااه موجااب پا یادهناادهسااازمان

 یزنادگ یکاه بارا یمنابع محدود شود،یم یدناپییرتجد

های اس . شاخصاه یضرور ینکره زم یبر رو یندهنتل آ

اجتماعی، اقتصاادی  گروه سهتوان در توسعه پایدار را می

. در ایان پاروژه، محیبی مبرح و بررسای نماودو زیت 

ساابح مجموعاااه ماادیری  ارزش در تقاااطع غیاار هم

محیبی در جلته با حضور های اقتصادی و زیت شاخ 

الیرز، متخصصان و کارشناسان راهنمایی و مدیران استان 

نشانی، شاهرداری، شاورای شاهر، فنااوری رانندگی، آتش

ارتیاطات و اطالعات، استانداری و غیره، بررسی شاد و در 

های مهم مادیری  ارزش، ها و شاخ سبح اول کلیدواژه

ها عیارتنااد از: آییناادها اسااتخراج گردیااد. ایاان شاااخ 

ات و تعااریض، شاااخ  سااوختی، هزینااه تملااک و احااد

نقال، زماان وهای صاوتی حملشناسی، آیینادگیزییایی

 سفر، میزان سوخ  مصرفی.

 

 روش تحقیق   -4

 تحلیلی و از -توصیفی ماهی ، نظر تحقیق حاضر از

باشد. بارای تکمیال ایان می کاربردی پژوهش، هدف نظر

هاای طراحای و توساعه پژوهش کاه در خصاو  پاروژه

ویکارد اقتصااد پایادار اسا ، های شاهری باا رزیرساخ 

سبح شهر کرج بررسی شد. بدین منظور با تقاطع غیرهم

باه بررسای مفهاوم ابتدا ای استفاده از مبالعات کتابخانه

مااادیری  ارزش و کااااربرد آن در طراحااای و توساااعه 

های شهری با توجه به رویکارد اقتصااد پایادار زیرساخ 

با مبالعه ساوابق و از طریاق مراجعاه باه پرداخته شد و 

و معتیاار، ادبیااات موضااوع تاادوین شااده و  منااابع علماای

ای و میانی نظری تکمیل گردید. به منظاور اطالعات پایه

یااافتن پارامترهااای مااؤثر در ماادیری  ارزش، کارگاااه 

آموزشاای ماادیری  ارزش بااا حضااور خیرگااان حااوزه 

 هاایدهونقل و متئولین شهری برگازار گردیاد. داحمل

 اظهارنظر و بررسی و تحلیل جه  نیاز مورد کیفی و کمّی

 در کاه هاییپرسشانامه مورد معیارهای پروژه توسط در

 تأثیرگایار هایشخصی  و خیرگان و نظرانصاحب میان

هاای در خصاو  ویژگی کارج شاهری مدیری  حوزه در

 برگزاری همچنین، و مرتیط با موضوع پروژه، توزیع شده

 شده نامیرده آماری جامعه حضور اندیشی  باهم هایگروه

 داده برداش  نوع دو این که اس  بدیهی .آیدمی دس به

 بررسای و تحلیال در ترکییی روش از استفاده واسبه به

 صاورت هام از طور متاتقلباه دسا  آماده،به هایداده

 خیرگاان و صااحینظران، ترتیاب، ایان پییرناد. باهمی

 از گاروه، یاک شاکل در توانندمی های باتجربهشخصی 

 اظهاار نظار عامال هر نقش و مشکل خصو  در نزدیک

 نقاش و اهمی  میزان مورد در را خود کلی نظر و نموده

کمّی  صورت دو به پژوهش، مورد متئله بروز در عامل هر

 در کیفای )حضاور و پرسشانامه( ساوایت باه )پاسا 

 کاه اسا  ذکر به اندیشی( بیان کنند. یزمهم هایگروه

 آنالین روش دو به پیشنهادی، طرح در این هاپرسشنامه

 بار پرسشانامه طراحای اصاول و شاده طراحی آفالین و

بود. در  خواهد آلمان دانشگاه بیلفلد استانداردهای مینای

گام بعد با توجاه باه مقتضایات روش پاژوهش، ماهیا  

تحقیق، نموناه ماوردی کاه در تکمیال ها و ساختار داده

پژوهش کااربرد داشاته باشاد، انتخاا  گردیاد. باه ایان 

ترتیب، تقاطعی در شاهر کارج انتخاا  شاد و مبالعاات 

میدانی میتنای بار واقعیاات موجاود و باا هادف کتاب 
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شناخ  بیشتر محدوده مورد مبالعاه در راساتای هادف 

 مقاله، صورت پییرف . سپس پارامترهای کیفی به دسا 

محیبی، باه پارامترهاای آمده در حوزه اقتصادی و زیت 

، IBM Amosافاازار مکماای تیاادیل و بااا اسااتفاده از نر

تحلیاال گردیااد و همچنااین پارامترهااای اجتماااعی و 

ناماه از شاهروندان محلاه شناختی توسط پرساشزییایی

سابح در آنجاا قایالم میکور و مناطقی که تقااطع غیرهم

ناماه پرسش 75ردید. تعداد ساخته شده اس  استخراج گ

به طور نمونه بین افراد جامعه توزیع و از طریق محاسایه 

دسا  همقدار آلفای کرونیاخ، میزان پایایی ابزار تحقیق با 

بود که  92/0برابر کرونیاخ در پرسشنامه آمد. مقدار آلفای

پرسشانامه  عالیگردد که حاکی از پایایی تلقی میخو  

اعتیار پرسشنامه این پژوهش، برای بررسی  تحقیق اس .

 نفر 20روش اعتیار محتوا به کار رف  که بدین منظور از 

نهایا ، تماامی . در دشا  اساتفاده ،از خیرگان این حاوزه

بررسای و تحلیال  پارامترها تیدیل به هزینه گردید و باه

احاداث تقااطع های موجود مینی بر احداث یا عدمگزینه

 سبح پرداخته شد. غیرهم

 

 های تحقیقیافته  -5

 ،ساابحساابح بااه غیرهمایااده تیاادیل تقاااطع هم

شود که بر اثر بروز مشکلی در تقااطع هنگامی مبرح می

مین نیازهاای از پایش أ سبح، دیگر تقاطع قادر باه تا هم

اناواع  ،تعیین شده نیاشد. در همین راببه در مرحلاه اول

شاوند و خصوصایات و سبح معرفی مایتقاطعات غیرهم

 قوت هر یک با یکدیگر مقایته خواهد شاد نقاط ضع  و

و تالش خواهد شد تا استفاده از مادیری  ارزش در ایان 

همچنین سعی شد به منظاور کماک پروژه تییین گردد. 

معیارهاایی ارائاه  ،سبح مناساببه انتخا  تقاطع غیرهم

سابح باه شود. در ادامه با نگاه به روند تیدیل تقااطع هم

در روناد ارزیاابی و تعیاین  شود کهمی هسبح دیدغیرهم

د کاه بار نباشا مورد نیاز مای هاییتقاطع مناسب، پارامتر

 کرد.های مختل  را با هم مقایته اساس آنها بتوان گزینه

کنتاارل دسترساای، کاااهش  :ایاان پارامترهااا عیارتنااد از

های ترافیکای، افازایش ایمنای، توپاوگرافی منبقاه، گره

ی، بررسی شایکه کنندگان، احجام ترافیکمنفع  استفاده

هاای استفاده از تقاطع. ثر جه  تیدیلؤو تعیین تقاطع م

 بااودن ساابح یکاای از راهکارهااای مااؤثر باارای روانناهم

مادیری   عیورومرور اسا  و از میاحاث ماورد توجاه در

 و ترابااری ، مهندساای راه ومهندساای ترافیااک ،شااهری

سابح از باار های غیرهمتقاطع .باشدمی مهندسی عمران

 تار عیاور و مارورترافیکی معابر کاسته و به سارع  بیش

و زمان و نیز پاایین آمادن  انرژی ، کاهش تلفاتخودروها

با انجام این مراحل کنند. ها کمک شایانی میآمار تصادف

ضاامن جلااب رضااای  حااداکثری متاائولین اجرایاای و 

نفعان پروژه و استفاده کنندگان، اتالف وق  و هزیناه ذی

 د رسید. نیز به حداقل خواه

 معرفی پروژه

تعیااین  نمونااه مااوردی انتخااابی در ایاان پااژوهش،

ساابح در کریاادور هااای غیرهماولویاا  اجاارای تقاطع

اله طالقانی تاا قیال از پال منتخب: حدفاصل خیابان آی 

بخاش شاناخ  و ارزیاابی وضاع باشد. برای می حصارک

ها، الگوی کااربری اراضای شایکه موجود به بررسی طرح

ساابح هااای غیرهممعااابر و بزرگراهاای، ریلاای و تقاطع

پااس از بررسای میازان تاییاارات پرداختاه خواهاد شاد. 

جمعیتاای و ساافرهای ناشاای از آن و در ادامااه مشااخ  

شدن کریدورهای اصلی و نقاط کلیادی، جها  شاناخ  

به بررسی شیکه معابر پرداخته خواهد شاد. وضع موجود 

ونقل که شاامل ترین گام برای مبالعه عرضه حملاساسی

شاود، شناساایی جایی متافر میمجموعه تتهیالت جابه

مشخصات فیزیکی و عملکاردی معاابر در وضاع موجاود 

(. پس از مشخ  شدن موقعی  مکاانی 3باشد )نقشه می

ای متشااکل از دههااای شاایکه، پایگاااه دامعااابر و تقاااطع

های میدانی معابر ماورد نظار اطالعات حاصل از برداش 

هاای تهیه خواهد شد. این اطالعات شامل موقعی  کمان

مجازی )کانکتورها(، مراکز مناطق ترافیکی، شماره و مارز 

هاای های گراغادار و گردشبندی، موقعی  تقاطعمنبقه

ممنااوع و ... خواهااد بااود. پااس از اسااتعالم کریاادور 
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هاای سنجی احاداث تقاطعبررسی در راستای اولوی قابل

اله طالقانی تاا سبح »ماهان: حدفاصل خیابان آی غیرهم

 21و  10، 6، 3هاای قیل از پل حصاارک« شاامل تقاطع

سابح در هاای غیرهمبندی احاداث تقاطعمبابق اولوی 

شود. ونقل کرج، در این مقاله بررسی میطرح جامع حمل

)تقاااطع سااربازان  3کریاادور، تقاااطع  همچنااین در ایاان

شهید رجائی( از نظار مادیری  ارزش ماورد نظار -گمنام

ونقال و گیارد )گزارشاات مبالعاات جاامع حملقرار می

ونقال ، بازنگری مبالعات جامع حمل1391ترافیک کرج، 

، برنامه راهیردی و طرح ساختاری 1394و ترافیک کرج، 

، 1394 ، طاارح تفضاایلی شااهر کاارج،1390شااهر کاارج، 

 (.1391ونقل شهری، مهندسی ارزش در حمل

 

 
   کرج   شهر معابر شبکه -1نقشه 

 ( 1394منبع: )طرح جامع ترافیک کرج،  

 

پس از آن، گزینه پیشنهادی طرح جامع در تقااطع 

سبح، به همراه گزیناه پیشانهادی یعنی تقاطع غیرهم 3

پس از بررسی گندین ساناریوی دیگار در قالاب تقااطع 

ساازی شاد. مدل Aimsunافزار دار در نرمسبح گراغهم

پاردازی کارگااه مادیری  ارزش مارتیط باا منظور ایدهبه

 3ساابح شااماره تقاااطع غیرهمموضااوع ماادیری  ارزش 

برگاازار شااد. پااس از برگاازاری کارگاااه ماادیری  ارزش و 

تلخی  نظرات عنوان شده در سه گروه عوامل اجتماعی، 

محیبی که از طریق مبالعاات پیشاین اقتصادی و زیت 

هاای جامعاه پروژه نیز به عنوان عوامل مؤثر در پایاداری

 گردد.بندی میمحور منظور شده بودند، دسته

 سازی تقاطع پیشنهادیمدل

باه  3سبح پیشنهادی بارای تقااطع تقاطع غیرهم

 Aimsunافاازار منظاور بررسای عملکارد مناساب در نرم

سازی شد. این تقاطع در طرح جامع ترافیاک دارای مدل

باشاد. در هار گهاار ورودی، خط عیور در هر طرف می 5

خبوط گردش به راس  و لوپ گردش باه گام منظاور 

غربی در این تقاطع به -همچنین، محور شرقیشده اس . 

نماایی از  3صورت روگیر پیشنهاد گردیده اسا . شاکل 

 دهد.سبح پیشنهادی را نشان میتقاطع غیرهم
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   3  تقاطع موجود  تیوضع در چراغدار سطحهم  تقاطع  صورت ه  ب یشنهادیپ اصالحات   -3 شکل

 

سبح پیشانهادی در طارح در ادامه، تقاطع غیرهم

دار پیشانهادی در سبح گاراغجامع ترافیک و تقاطع هم

صاورت به Aimsunساز افزار شییهمبالعات حاضر در نرم

های ( مادل شادند. پاس از آن، هزیناهMicroخردنگر )

محیبای در مرتیط با هر یک از عوامل اقتصادی و زیت 

ادامااه، بررساای شاادند. همچنااین در خصااو  گگااونگی 

 سازی برای مقایته گزیناهمدل استفاده از نتای، خروجی

سابح( و مبالعاات پیشنهادی طرح جامع )تقاطع غیرهم

های سبح گراغادار( در بررسای هزیناهحاضر )تقاطع هم

 مرتیط با عوامل مورد نظر، توضیحاتی ارائه خواهد شد.

ها: در رتیط با عامال اقتصاادی هزیناههای مهزینه

های مرتیط با تملاک، احاداث و این قتم ، شامل هزینه

ونقال و باشد که از مبالعات طرح جامع حملتعریض می

 (.  1اند )جدول ترافیک کرج اقتیاس شده

 

   تقاطع کی تراف و ونقلحمل  مختلف یهانهیگز در هانه یهز  زانیم  -1جدول 

 سناریو ها
 ها )میلیارد ریال(هزینه

 هزینه کل هاتقاطع تعریض احداث تملک

 20560 2910 888 3130 13632 طرح تفصیلی

 15611 2460 837 2858 9456 مشترک

 23793 2670 1413 3504 16207 متتقل

 19818 3390 903 3908 11618 ترکییی 

 ( 1394ونقل کرج، منبع: )طرح جامع حمل                       

 

هزینه اقتصادی مصرف سوخ  با هادف بررسای و 

مقایته هزینه و ختارت ناشی از مصارف ساوخ  در دو 

سابح( و گزینه پیشانهادی طارح جاامع )تقااطع غیرهم

ساابح گزینااه پیشاانهادی مبالعااات حاضاار )تقاااطع هم

سااز افازار شییهاغدار( با استفاده از نتای، خروجای نرمگر

Aimsun  اقدام به برآورد هزینه مزبور نمود. با توجاه باه

در ساال  3احجام اخی شده کل احجام عیوری از تقااطع 

وسایله نقلیاه در  7000به میزان حدود  1415افق طرح 

شاااااااااود. سااااااااااع  اوج تخماااااااااین زده می

 

 
 

میاازان سااوخ  مصاارفی در ساااع  اوج   جدددول

دهد. در گاام مصرف )بر حتب لیتر بر ساع ( را ارائه می

بعدی، تفاوت هزینه ناشی از میازان ساوخ  مصارفی در 

و ساابح را تعیااین نمااوده ساابح و غیرهمدو تقاااطع هم

 (.  1گردد )نمودار سپس با هم مقایته می
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 ی مصرف  سوخت زانیم  -2 جدول

حجم ترافیک 

 ورودی

 سطحغیرهم

 )لیتر در ساعت اوج(

 سطحهم

 )لیتر در ساعت اوج(

 اختالف

 )لیتر در ساعت اوج(

1415V 391 1091 700 

14150.75*V 291 691 400 

14150.5*V 190 390 200 

 

 

 
 هزینه سوخت  -1نمودار 

 

: در هزینه اقتصادی تأخیر در زمان سافر خودروهاا

این مقاله با هادف بررسای و مقایتاه هزیناه و ختاارت 

ناشی از تأخیر وارده به خودروهای شخصی در دو گزیناه 

سابح( و مبالعاات پیشنهادی طرح جامع )تقاطع غیرهم

سابح گراغادار( باا اساتفاده از نتاای، حاضر )تقااطع هم

اقادام باه بارآورد  Aimsunسااز افازار شییهخروجی نرم

های ساازی گزیناههزینه مزبور نمود. به همراه نتای، مدل

سااز ترافیکاای، متوسااط افاازار شییهماورد بررساای در نرم

دیر  3/17ارزش زمان رانندگان در هر یک سااع  برابار 

به عنوان معیااری جها  تخماین ارزش پاولی ختاارت 

، 1ویایزتأخیر در زمان سفر مورد استفاده قرار گرف  )دل

 
1- Dell Isola 

راننادگان  زماان ساع  هر اتالف از ناشی (. هزینه1388

 براساااس ساااع ، هاار در دیر 17بااه میاازان  آمریکااا در

 محاسایه امریکاا جامعاه در کاارگران و کارمندان حقوق 

 ارزش ایاران، در مشاابه محاسایات اسا . براسااس شده

 تومااان 10,000 براباار رانناادگان از ساااع  هاار اتااالف

در مرحلاه بعاد، حجام تخمینای ساال  .شودمی محاسیه

وساایله نقلیااه در ساااع  اوج( بااا  7000)حاادود  1415

افازار محاسیه شادند. ساپس، نرم 5/0و  75/0، 1ضرایب 

Aimsun  1415بااااا احجااااام ورودیV ،14150.75*V  و

14150.5*V  .اجرا شده و خروجی تأخیر استخراج گردیاد
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تفاوت مصرف سوخت بین دو گزینه تقاطع غیرهمسطح و همسطح چراغدار 
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افاازار زمااان ساافر اسااتخراج شااده از نرم 3جدددول

Aimsun  را برحتااب ثانیااه در کیلااومتر در ساااع  اوج

 دهد.  ارائه می

کیلومتر    درثانیه  برحسب افزارنرم   در سطحرهم یغ  و سطحهم  یهاتقاطع  یسازه یشباز   حاصلزمان سفر   زانیم  -3 جدول

 هاآن  ریمقاد  اختالف  مراهه به  اوج  ساعتدر 

حجم ترافیک 

 ورودی

 سفراختالف زمان برکیلومتر()ثانیه  تقاطع مورد بررسی

 سطحهم سطحغیرهم برکیلومتر()ثانیه 

1415V 23/53 65/76 42/24 

14150.75*V 53 6/71 6/18 

14150.5*V 85/52 5/61 65/8 

 

مشابه روندی که در محاسیه تفاوت میزان ساوخ  

سابح اساتفاده سابح و غیرهمهای هممصرفی در تقاطع

گیرد. بدین شد، در این قتم  نیز مورد استفاده قرار می

معنی که تفاوت هزینه ناشی از میزان زماان سافر در دو 

سابح تعیاین شاده و مقایتاه سابح و غیرهمتقاطع هم

که طییعتام زمان سفر (. نکته دیگر این2گردند )نمودار می

در گزیناااه پیشااانهادی طااارح جاااامع یعنااای تقااااطع 

های کمتار و نیاود تقااطع در سبح به دلیل توق غیرهم

 باشد.متیر، کمتر از زمان سفر خودروها می

 

 
   1415 طرح  افق  تا دارچراغ  سطحهم  و سطحرهم ی غ تقاطع نهیگز دو ن یبزمان سفر  زان ی م تفاوت  -2نمودار 

 

 محیطیهای مرتبط با عامل زیستهزینه

با هدف بررسی و مقایته هزینه و ختارت ناشی از 

های هااوا در دو گزینااه پیشاانهادی طاارح جااامع آیینااده

سابح سبح( و مبالعات حاضر )تقاطع هم)تقاطع غیر هم

سااز افازار شییهدار( با استفاده از نتای، خروجای نرمگراغ

Aimsun  اقدام به بارآورد هزیناه مزباور نماود. در ایان

های ذیل به همراه نتای، مدلتازی گزیناه هایدادهراستا، 

سااز ترافیکای، باه عناوان افزار شییهمورد بررسی در نرم

های معیاری جه  تخمین ارزش پولی ختاارت آییناده

NOx  وCO  (:4استفاده شد )جدول 

 Nox :0073/0 ارزش پااولی ختااارت آیینااده •

Euro/gr 
: CO ارزش پاااااولی ختاااااارت آییناااااده •

00000027/0 Euro/gr 

00

8/67

18/6

24/42
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 ساعت   در لوگرم ی ک حسب بر یسازه یشب حاصل هوا یهانده یآال زانیم -4جدول

 اختالف kgسطح هم kgسطح غیرهم هوا آالینده حجم ترافیک ورودی

1415V 
NOx 5/0 7/1 2/1 

CO 4/42 103 6/60 

14150.75*V 
NOx 4/0 08/1 68/0 

CO 6/31 7/67 1/36 

14150.5*V 
NOx 3/0 5/0 2/0 

CO 21 5/38 5/17 

 

 
 1415 طرح   افق تا  چراغدار سطحهم  و سطحرهم یغ  تقاطع نه یگز  دو نیب ندهی آال دیتول زان ی م تفاوت  -3نمودار 

 

به تفاوت میزان تولید آیینده باین دو  3در نمودار 

ساابح دارای گااراغ همساابح و همگزینااه تقاااطع غیر

که طور پرداخته اس . همان 1415راهنمایی تا افق طرح 

 Aimsunافازار شود نتای، حاصل از خروجی نرمدیده می

دهنده نشان 1415تا  1395های مختل  از سال در سال

 این تفاوت اس . 

هزینه آلودگی صوتی: در این مقاله با هدف بررسای 

های صوتی در ز آییندهو مقایته هزینه و ختارت ناشی ا

سابح( و دو گزینه پیشنهادی طرح جامع )تقااطع غیرهم

دار( باا اساتفاده از سبح گراغمبالعات حاضر )تقاطع هم

 Aimsunسااز افازار شییهنتای، خروجای سارع  در نرم

اقدام به بارآورد هزیناه مزباور نماود. سارع  حاصال از 

ع سابح و تقااطساازی در دو گزیناه تقااطع غیرهممدل

کیلومتربرساااع   48و  70ساابح بااه ترتیااب براباار هم

( میاازان شاادت صااوت FHWAدساا  آمااد. مبااابق )به

آید. به ایان ترتیاب، شادت دس  میمتناظر با سرع  به

سابح و غیرهم صوت متوسط تولیاد شاده بارای تقااطع

بل تعیاین دسی 67و  70سبح، به ترتیب برابر تقاطع هم

از تاییرات شدت صوت های جانیی حاصل شود. هزینهمی

بل باازای هار واحاد افازایش شادت دسی 58الی  55از 

 5 جدولصوت و بازای هر خانوار برحتب پوند به صورت 

 پیشنهاد شده اس :

 

   صوت  شدت  رات یی تغ از حاصل یجانب یهانه یهز -5 جدول

 هزینه جانبی تخمین زده شده برحسب پوند  بل میزان تغییر در شدت صوتی برحسب دسی

55 56 22/51 
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56 57 79/54 

57 58 49/58 

خاانوار در اطاراف تقااطع  600با تخماین حادود 

تاییار گشامگیر در سارع  سبح و توجه به عادمغیرهم

تاوان محاسایات سال افق طرح نتی  به ساال پایاه، می

 هاای های احاداث تقاطع ذیل را پیرامون تخمین تفاوت هزینه 

باا احتتاا     1415سبح تاا ساال  دار و غیرهم سبح گراغ هم 

 تومان انجام داد.   4900معادل ریالی هر پوند برابر 

نتیجه فوق بادین معناا اسا  کاه احاداث تقااطع 

سبح از دیدگاه دار نتی  به تقاطع غیرهمسبح گراغهم

جویی تومان صرفه 483,630,000آییندگی صوتی میلغ 

 کند.ایجاد می

سااازی منااابع: در خصااو  بررساای هیهزینااه ت

رغم سااازی منااابع علااایهای ماارتیط باااا تهیهزینااه

ای دس  وجوی بتیار متأسفانه به منیع قابل اشارهجت 

دهنده ضاع  اساناد فرادسا  پیدا نکرد. این نکته، نشان

پیرامون عنای  به جنیه مهمای از توساعه پایادار یعنای 

محیبی اساتفاده از مناابع طییعای جها  جنیه زیتا 

هااای عمراناای و کارگاااهی هماننااد تقاااطع اجاارای پروژه

 باشد.  سبح میغیرهم

 

 گیری و پیشنهادنتیجه  -6

پس از مبالعات انجام شده در این پژوهش پیرامون 

های زیرساختی مدیری  ارزش در طراحی و توسعه پروژه

وردی تقااطع با رویکرد اقتصاد پایدار و بررسای نموناه ما 

تواناد شهر کرج، نشان داده شاد کاه مادیری  ارزش می

ها ایفاا نماوده و از اتاالف نقش مهمی در کااهش هزیناه

انرژی و زمان تا حد بتایار زیاادی جلاوگیری کارد و در 

های شهری بتیار کارا خواهد طراحی و توسعه زیرساخ 

باا  بود. در نمونه موردی بررسای شاده در ایان پاژوهش،

جداول و نمودارهاای حاصال از مادیری  ارزش،  توجه به

جویی در محاسیات مرتیط با عوامل میزان هزینه و صرفه

سبح( )تقاطع غیرهم 1محیبی سناریو اقتصادی و زیت 

صاورت ذیال، سبح گراغدار( را به)تقاطع هم 2و سناریو 

 شود:بندی و ارائه میجمع

 و ونقالحمل مختل  یهانهیگز در هانهیهز زانیم

در خصاو  تملاک، احاداث، تعاریض و  :تقاطع کیتراف

ها در سناریوهای طرح تفصیلی، مشترک، متاتقل تقاطع

میلیاارد  20و  24، 16، 21و ترکییی به ترتیب در حدود 

ریال بارآورد شاد. در خصاو  میازان ساوخ  مصارفی 

 700سبح در حادود سبح و هماختالف دو طرح غیرهم

بینای شاد. از ساوی پیش 1415 لیتر بر سااع  در افاق

دیگر هزینه اقتصادی تأخیر در سفر در مقایته دو طارح 

پیشنهادی با درنظار گارفتن سااعتی ده هازار توماان در 

محاسایه  1415ثانیاه بار کیلاومتر در افاق  24.4حدود 

هزار وسایله نقلیاه در گردید که این متائله بارای هفا 

اوت شدت ساع  اوج برآورد شده اس . از سوی دیگر، تف

سابح و صوت متوسط تولیاد شاده بارای تقااطع غیرهم

بل مشاخ  شاد. دسی 67و  70سبح به ترتیب برابر هم

سازی منابع از نکات مهمی اس  که همچنین هزینه تهی

 باید در اقتصاد پایدار درنظر گرفته شود. 

بندی محاسیات فوق بادین معناسا  کاه باه جمع

سابح  تقااطع غیرهم   محیبی، احداث لحار اقتصادی و زیت  

ونقال و ترافیاک( گزینه پیشانهادی طارح جاامع حمل) 

دار ماورد مبالعاه سبح گراغنتی  به احداث تقاطع هم

میلیارد تومان هزینه بیشاتری در  5/7در مقاله در حدود 

هااای باار دارد؛ باادان معنااا کااه همیشااه احااداث تقاطع

با توجه باه غیرهمتبح ممکن اس  ارزشمند نیاشد بلکه 

ها و شرایط اولیه و حین ساخ  هر پاروژه لازوم یاا هجنی

سابح گاه باه لزوم ساخ  تقاطع به صاورت غیرهمعدم

 شکل کامل یا بخشی از آن، نیازمند مدیری  ارزش اس .  

ساانجی احااداث  ارزیااابی و اولوی »* این مقاله از طرح 

شهر کاارج بااا رویکاارد ماادیری   سبح کالنهای غیرهمتقاطع

مصو  مرکز پژوهش و مبالعات راهیردی شورای شهر    «ارزش

 باشد.کرج می
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 منابع  -7

(.  1394) .ونقل و ترافیااک کاارجبازنگری مبالعات جامع حمل

 .مهندسان مشاور رهپویان و اندیشکار، شهرداری کرج

(.  1390) .برنامه راهیردی و طرح ساختاری )جامع( شهر کرج

 .سازمان متکن و شهرسازی استان تهران

شناسااایی  (. 1393سااهیال. )صااارمی،  ؛فاطمه ،پوربیرگانیتقی

اثرگیار در مبالعات مهندسی ارزش و تدوین  های مؤلفه

کنفاارانس  ها. سازی آن در پروژهبرنامه بهینه برای پیاده

 .ملی مهندسی ارزش و مدیری  هزینه

حکیمیان، حمید؛ صادقی، میرمحمد؛ صاایحیه، محمدحتااین.  

موفقیاا  مهندساای ارزش.    (. کااارگروهی عاماال1393)

 کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیری  هزینه.

کاربرد عملی مهندساای ارزش در   (.1388. )آلفونتهایزوی، دل

ترجمااه   .برداری و نگهداریطراحی، ساخ  و ساز، بهره

  کاااران، تهااران:ابااراهیم پاارورشمحمدحتاان ساایط و  

 انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکییر.

شااافعی، رضااا؛ کریماای، خدیجااه؛ موسااوی جااد، ساایدمحمد؛  

(. بررسی راببه مهندسی ارزش  1397محمدی، حیدر. )

و میزان کیفی  خدمات ارائه شده توسط شاارک  آ  و  

نشریه تحقیقات منابع  فاضال  شهری استان کردستان. 

 .290-287(،  4)14آ  ایران،  

(.  1395مجتیی. )تهرانی، فربود؛ نجفی، مهدی؛ عزیزی، صادقی

 هااایپروژه در ارزش مهندساای موفقی  عوامل بررسی

سااومین کنفاارانس  مااوردی(.   )مبالعااه شااهری عمران

 های کاربردی در مهندسی عمران.  المللی پژوهشبین

 .شهرداری کرج  (.1394)  .طرح تفصیلی شهر کرج

  .ونقاال و ترافیااک کاارجهااای مبالعااات جااامع حملگزارش

مشااااور رهپویاااان و اندیشاااکار،  مهندساااان  (.  1391)

 .شهرداری کرج

نظری، احد؛ جمالی هرسینی، ناصر؛ گلدوس  جوییاری، یاسر.  

(. کاااربرد مهندساای ارزش در بهیااود طراحاای  1389)

 .  60-49(،  4و    3)20نشریه صفه،  های ساختمانی.  پروژه

(. بررساای جایگاااه  1390پناااه، ملیتااا؛ ملکاای، کیمیااا. )یزدان

اولااین  قتصااادی پایاادار شااهری. ونقل در توسااعه احمل

 کنفرانس اقتصاد شهری ایران.
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