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  مسکن و ساختمانهای  در طراحی و اجرای پروژه ارزش یمهندس کارگیرییبه
   و ساخت مسکنیند طراحی ارزش در فرایبا تاکید بر کاربرد مهندس

  
  یصالح محمد

   دانشگاه شهید بهشتیت پروژه و ساختیری ارشد مدی کارشناسیدانشجو
Email: S.Mohammady@mail.sbu.ac.ir 

  :چکیده
در طراحی و اجرای پروژه های معماری خاصه مسکن نشان از توانمندی این  ارزش یسمهند ردگسترش کارب

رویکرد در کاهش هزینه افزایش و بهبود کیفی مسکن و ایجاد ارزشهای افزوده دارد که می تواند در رویه طراحی و 
ت پروژه های مسکن احی و ساخربر این اساس می توان از این روش در ط.بعد از طراحی مورد استفاده قرار گیرد

مهندسی ارزش در در این مقاله به روش رویکرد . استفاده کرد که ارتقا موثر کیفیت و کاهش هزینه را در پی دارد
طراحی و ساخت مسکن اشاره می شود و در مراحل طراحی مفهومی و توسعه طراحی و اسناد ساخت به آن اشاره 

  .می شود
  

  :واژه های کلیدی
  .ی ، اجرا و ساخت ، مسکنمهندسی ارزش ، طراح
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  :مقدمه_1 •

گسترش کاربست مهندسی ارزش در معماری از ان جهت مهم می نماید که عالوه بر بهبود کیفیت پروژه های 
معماری خاصه در حوزه مسکن امکان ارزش افزوده و صرفه جویی مالی را بهمراه دارد چنانچه بکارگیری فزاینده 

بر این اساس در این گفتار به تعاریف و مالحظات مهندسی ارزش در .  در جهان نیز بر این نکته اشاره داردآن
مرحله _فرایند طراحی معماری و ساخت پروژه های مسکن در طول دوره عمر پروژه مسکن در قبل و بعد طراحی

 .ساخت و اجرا پرداخته می شود
  

  :مهندسی ارزش_2 •
  :اهیمتعاریف مبانی و مف_1_2 •

 یافتن بهترین بدنبال رویکردی سیستمی با استفاده ازمهندسی ارزش راهکاری مدیریتی و دیدگاهی خالق است که 
مهندسی .)1982زایمرمن  (میباشد  هاموازنه کارکردی بین هزینه، اعتبار و قابلیت اطمینان در محصوالت یا پروژه

:                                          ت که موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد فرایندی در تصمیم سازی دانس همچنینارزش را می توان
 .بهینه سازی هزینه های اجرایی"فرآیندی سازماندهی شده در :  الف
  . های اجراییدر طرح ها و پروژه"گزینه آفرینی"رویکردی خالقانه برای : ب
  . مطلوب"عملکرد"جهت گیری در راستای : پ
 1در نمایه شماره تعاریف مورد نظر در مهندسی ارزش به برخی از .هزینه های جاری  "در "بها"در نظر گیری : ت

  .اشاره شده است
SAVE   

International    ( 
1998) 

ـ  ی اسـت کـه کارکردهـا      ی شناخته شـده ا    فنونک ها و    یک تکن یستماتی ارزش کاربرد س   یمهندس ک ی
 ین کارکردهـا بـرا  ی تـر ین کارکردها،ضـرور ی این بها ید و با تع   ی نما ین م ییا خدمت را تع   یمحصول  

  . ندی نماین مییدر طول دوره عمر تع نهین هزی محصول را با کمتریحصول به عملکرد واقع
)SAMI  ،2005(  های اجراییی در بهبود هزینهستمفرایند تصمیم سازی کارا با رویکردی سی .  
)ACCE  1993(            ،تالش منسجم در جهت تحلیل کارکرد سیستمها، تجهیزات، تاسیسات، بهره برداری، نگهداری و تعمیر

  مراحل اجرایی و تدارکات به منظور دستیابی به کار کردهای پیش بینی شده با کمترین هزینه کلی
)ASPR،1962(  ،تجهیزات، تسهیالت  و تدارکات به منظور دستیابی کوششی در جهت تحلیل نیازهای کارکردی سیستم 

به عملکرد مطلوب با کمترین هزینه کلی، قابلیت به عملکرد مطلوب با کمتـرین هزینـه کلـی، قابلیـت        
  .اطمینان، کیفیت، قابلیت نگهداری مورد نیاز

  .تبین هزینه غیر ضروری و حذف آنبرنامه ای برای بهبود بهره برداری از منابع مالی و انسانی با تعیین و   )1982هارت (
کیفیـت و عملکـرد     ، موثر بر بهای تمام شده در جهت دسـتیابی بـه هـدف               عواملآزمون سیستماتیک     )1997کوپر (

  .مطلوب

  تعاریف مهندسی ارزش_1نمودار شماره 
  

  :اهداف و واژگان کلیدی در مهندسی ارزش_2_2 •
کمینه بدون کمترین میزان کاهش در کیفیت، رضایتمندی،  هزینه های بههدف مهندسی ارزش را می توان حصول 

 در جهت "هزینه یابی هدفمند"هسته مرکزی ) : 1995موندن،  (موندن. )1380جعفری (اعتبار و بهبود کیفی دانست 
کوپر با .  را هدف مهندسی ارزش تلقی می کندرنامه ریزی بلند مدت سودب و"کاهش هزینه در مرحله طراحی"
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برنامه الگوی رقابتی در جهت کاهش هزینه اجرایی، " بخشی از اعتقاد دارد) 1997کوپر، (وبیت نهایی،اشاره به مطل
افزایش میزان مطلوبیت نهایی خدمات و تسهیالت، افزایش میزان سوددهی در بازار رقابتی و کاهش هزینه تولید 

بهینه سازی نیازهای و ) 2002المر پ(پالمر نیز.  از جمله اهداف مهندسی ارزش می باشدهمگام با بهبود کیفی
 جزیی از  "یتمندی مشتری مدار با بهره گیری از روش ا رض ایجاد حداکثر محصوالت در راستایژهکارکردهای پرو

بهره گیری از خالقیت در روند بهبود سازی کیفی، کاهش .نتایج حاصله از بکارگیری مهندسی ارزش تلقی می کند
 نیز میتوانداز جمله اهداف این رویکرد بشمار می فعالیت سازی دهی مطلوب و بهینههزینه های غیر ضروری، انجام 

از فواید مهندسی ارزش می توان به اجتناب از ریسک، باال بردن کیفیت، بهبود و توسعه .)SAMI ، 2005 .  (آید 
 کاهش پیچیدگی محصوالت پروژه، افزایش قابلیت تولید و میزان اطمینان، انتقال اطالعات، بهره گیری از خالقیت،

و پروژه، حداقل رسانی اتالف منابع، کاهش هزینه های اجرایی و بهبود جنبه های عملیاتی و اجرایی اشاره کرد که 
بهینه سازی هزینه مالی و بهبود پروژه های شهری در شهر سازی و عمران شهری را بهمراه دارد و برکیفیت، 

در مهندسی ارزش واژگان زیر .اعتبار اجرایی پروژه های می افزاید: زشاطمینان و واژگان کلیدی در مهندسی ار
  :                                                  دارای مفهومی بنیادی هستند که شناخت آنها امکان ادراک بهتر این مفهوم را میسر می گرداند

موندن، . (ن به اهداف تعیین شده یاری می رسانداستفاده یا نقشی که محصول هدفگیری شده را در رسید:کارکرد_1
مفهومی که مهندسی ارزش با استفاده از آن به توصیف نیاز از طرح موضوع می پردازد تا گزینه ابداعی بر ) 1995

 )1975کروسه، ) (2002پالمر، . (یک الگوی خاص استوار نباشد
  ).1995موندن . (ستسطحی که اهداف کارکرد تا آن جا به اجرا در آمده ا:عملکرد_2
خصوصیات شامل شکل ویژه،ابعاد، عناصر، تشکیل دهنده، قابلیتها، عملکرد، روشهای :مشخصات، ویژگی _3

  )1995موندن . (ساخت وآزمون مورد نیاز برای مواد و محصوالت
ر را بر متشکل از تمام ویژگی های عملکردی که هنگام تعیین اینکه محصول یا خدمات تمام اهداف کارب:کیفیت_4

 ).1995موندن (آورده می سازد یا خیر، ارزیابی می شود  
ارزش دارای شاخص هایی کمی است که امکان دسترسی به بیشینه ارزش را متحمل می گرداند، پدیداری :ارزش_5

 :)1381تقی زاده، (ارزش نیز در پاسخ به سه سئوال امکان پذیر می گردد
HOW MUCH _   HOW SOON _ HOW SURE  

  
 :مهندسی ارزش و مهندسی معماری در فرایند طراحی مسکن_3 •
  :مرحله طراحی مسکن و التزام کاربست مهندسی ارزش_1_3 •

، توانمندی باالیی را در مطالعات ارزش بخود معطوف می دارد زیرا در حالیکه این مرحله در حدود یمرحله طراح
 دوره  عمر ی از هزینه ها%70 ی بر رویی گیرد ول را در بر می دوره عمر یک پروژه ساختمانی از کل هزینه ها1%

 دقیق ی و بررسیشناخت این مرحله از آن جهت مهم می نماید که با شناخت فرآیند طراح. گذاردیساختمان تأثیر م
 این مرحله و نیز نقاط عطفی ی ارزشی های گیرند کاستی ساختمان ها بکار می که معماران هنگام طراحیتر روش

 روش شناسی مهندسی .را دارند تا با تدقیق آنها امکان ارزش افزوده را حاصل کرد، هویدا می گردد که این امکان 
همچنین زمان اعمال مهندسی .  آمده است2ارزش در فرایند طراحی و اجرای پروژه های مسکن در نمایه شماره 

 نشان داده 3نمایه شماره ارزش در فرایند طراحی در رویکرد جدید در پروژه های طراحی و ساخت مسکن در 
  .شده است
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  یمطالعات مقدمات
 خریداران/مصرف کنندگان/ کارفرمایانی اطالعات مربوط به گرایش هایگردآور

  تکمیل مجموعه داده ها
  ی ارزیابیتعیین معیارها

  تعیین محدوده مطالعات
  تهیه مدل داده ها

 تتعیین ترکیب تیم مطالعا

  مطالعات ارزش
   اطالعاتیورمرحله گردآ

  مرحله تحلیل کارکرد
  مرحله خالقیت
  یمرحله ارزیاب
  مرحله توسعه
 مرحله ارائه

  یمطالعات تکمیل
  تکمیل تغییرها

   تغییرهایاجرا
  یممیز
 

  روش شناسی مهندسی ارزش در طراحی و اجرای پروژه های مسکن_2جدول شماره 

 

 
 

  :رزش در فرایند طراحیروش شناسی مهندسی ا_2_3 •

 توسعه طراحی اسناد ساخت  طراحی مفهومی

  بازبینی
 کارفرما

 عشرو

 پروژه

  بازبینی
 کارفرما

 

  مناقصه
 پروژه

 

VE 

 )رویکرد جدید( زمان اعمال مهندسی ارزش در طول طراحی  _3شماره    نمودار

VE 

VE VE V
E 
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، اسناد ساخت و ی شماتیک ، توسعه طراحی طراحی در رویکردی سیستمی یعنی با شناخت  اجزاء مرحله طراح
 ارزش در پایان هر یک از ی پذیرد، ادراک و تفاهمی از حوزه کار مهندسی که در هر یک انجام میجزئیات فعالیتهای

 از ی تسهیالت مورد نظر و ثابت شدن پاره ایرحله و تدریج مرحله به میاین زیرمراحل از نظر شکل گیر
 در رویکرد مهندسی ارزش از آن رو یاهمیت مرحله طراح.  گیردی طرح در هر زیرمرحله شکل میویژگیها

، مهم ترین مرحله یک ی، ساخت و بهره برداری، طراحیامکان سنج: احساس می شود که از میان چهار مرحله
 یک ی باشد که تنها با وجود مصرف یک درصد از هزینه هاییاس ارزش  مرحله طراحی م در مقیپروژه ساختمان
در رویکردی سیستمی . گذاردی کل دوره عمر پروژه تأثیر می به میزان هفتاد درصد بر هزینه هایپروژه ساختمان

 مطالعات ،ی را سفارش طراحی مرحله طراحی هایمرحله طراحی به مثابه سیستمی انگاشت می شود که ورود
 آن مشتمل بر نقشه ها و اسناد ساخت مربوط به ی های معمار در بر می گیرد و خروجی و برداشت هایامکان سنج

 روش فرایند طراحی مسکن در هنگام کاربست مهندسی ارزش نشان داده شده 4در نمایه شماره.پروژه می گردد
  .است

  
  ناسی فرآیند طراحی روش ش_4نمودار شماره 

 ی و اسناد ساخت تقسیم می، توسعه طراحی مفهومیطراح:  به سه زیر مرحلهی کلی در تقسیم بندی مرحله طراح
 به وسیله کارفرما جهت ی ای، بازنگری و توسعه طراحی مفهومیشود و به طور معمول در انتهای مراحل طراح

 طراحی مدلهای یدر روش شناس.  آیدیارفرما بعمل م با انتظارات کی طراحیاطمینان از مطابقت سمت و سو
در هر روی فرآیند طراحی معماری .  وجود داردی نظام مند و منطقی به عنوان فرآیندی تبیین طراحیتئوریک برا

 را در چهار ی فرآیند طراحیرویکردهای گوناگونی را در بر می گیرد که بعنوان مثال  هندبوک مدیریت معمار
 :ن می نمایدمرحله زیر تبیی

   تفهیم ادراک و  گرداوری اطالعات-1
   ممکنی شناسایی مشکل و بررسی راه حل های مطالعه عموم-2
   توسعه و تعمیم و توسعه  راه حل بهینه-3

  :فهمیدن
  جمع آوری اطالعات

 

  :توسعه
 توسعه یک راه حل

  :مطالعه عمومی
  تحقیق مشکل و
 راه حلهای ممکن

  :رتباط ا
  انتقال راه حل
 به کارفرما
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   ارتباط مبادله راه حل ها با کارفرما-4
 سیستم ،خروجی و ی به مثابه یک سیستم ، دالیل کمینگی ارزش در سه بخش  ورودیا در نظر گیری مرحله طراحب

دالیل روی دهی ارزش کمینه .  گیردی مورد بحث قرار م_ سخت افزار و نرم افزار سیستم_پردازش مرکزی
را می توان در مواردی نظیر فقدان زمان،فقدان اطالعاتی،فقدان ایده ،ادراک نادرست،عادات و )1995زایمرمن (

  .ای موقتی که همیشگی می شوند جستجو کردرسوم ،هنجار، ارزش،سیاست،فقدان منابع مالی وپیشامده

  
   میزان تاثیر عوامل پروژه در هزینه_5نمودار شماره 

 مشخص می گردد که رویکردی جدید در کاربست مهندسی ارزش مطرح می شود 5 و 4با نگاهی به نمودارهای 
حی و اسناد ساخت است که در زیر به آنها اشاراتی می که دارای تغییراتی در مراحل طراحی مفهومی توسعه طرا

  .شود
  

 :ی مفهومیتیک یا طراحطراحی شما_1_2_3 •
 مرحله این کلیات به تصویب یدر این مرحله کلیات تسهیالت مورد نظر شکل میگیرد و در صورتیکه در انتها

 ی مرحله طراحیخروجیها. شد خواهد ی پرداختن به جزئیات وارد مرحله توسعه طراحیکارفرما برسد، طرح برا
 ی الکتریکی طراح-4 ی مکانیکی طراح-3 ی سازه ای طراح-2 ی معماری طراح-1: ی در هر یک از بخشهایمفهوم

  : عبارتند از   . ی داخلی طراح-6 چشم انداز ی طراح-5
  ی داخلیطراح   چشم اندازیطراح  ی الکتریکیطراح  ی مکانیکیطراح  ی سازه ایطراح  ی معماریطراح

 اولیه یپالن ها  یمعیار طراح  یمعیار طراح  پالن اولیه سایت
   سقفیروشنای

منظر پارتیشن   یمعیار طراح
  ی داخلیبند

 یشبکه سازه ا  پالن اولیه طبقات
  اولیه

 یمصرف و نگهدار
  یانرژ

خطوط برق و 
  کلیدها

 یپالن اولیه فضا
  سبز و منظر

  پالن اولیه مبلمان

 سیستم یگزینه ها  پالن اولیه بام
  ی سازه ایها

استاندارد و نوع 
 HVACسیستم 

  اولیه

 ی لوله کشیکارها  یتجهیزات ارتباط
  مرتبط با محوطه

جداول اولیه نازک 
  یکار

   ی الکتریکیکارهامحافظت در برابر  یانواع لوله هاپالن ها و مقاطع   مقاطع اولیه

 پیمانکار
 عوامل بهره برداری و نگهداری

 طراح و مشاور

 زمان

نیازهای کارفرما استانداردها و 

ثیر
 تا 

طح
س
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  مرتبط با محوطه  یآتش سوز  تغذیه و تخلیه  شماتیک قابها
 یارتفاعات خارج

  اولیه
پالن ها و مقاطع 
  شماتیک قابها

محافظت در برابر 
  یآتش سوز

مفاهیم جایگزین   ی امنیتیسیستم ها
  منظر

  

 یارتفاعات داخل
  اولیه

پالن شماتیک 
  فونداسیون

 یتخمین فضا
 یتجهیزات مکانیک

  در پالن

اندازه تجهیزات 
  ی اصلیالکتریک

    

مقاطع اولیه 
  دیوارها

سطح مقاطع سازه 
   شماتیکیا

 یتخمین فضا
مورد نیاز تجهیزات 

  یمکانیک

 یسیستم ها
  جایگزین

    

 یسیستم ها  محاسبات اولیه  
   جایگزینیمکانیک

 تبدیل و یاتاق ها
 یذخیره انرژ
  یالکتریک

    

    خروجیهای مرحله طراحی مفهومی_6جدول شماره 
 :یتوسعه طراحمرحله _2_2_3 •

 ابعاد ، اندازه ها و احجام مرحله ی برای طراحیتخمین ها پرداخته خواهد شد و یدر این مرحله به جزئیات طراح
 -1: ی در هر یک از بخشهای مفهومی مرحله طراحیخروجیها.  مشخص بدل میشوندی عددیقبل به اندازه ها

 ی طراح-6 چشم انداز ی طراح-5 ی الکتریکی طراح-4 ی مکانیکی طراح-3 ی سازه ای طراح-2 ی معماریطراح
   : عبارتند از  . یداخل

  ی داخلیطراح   چشم اندازیطراح   الکتریکییطراح  ی مکانیکیطراح  ی سازه ایطراح  ی معماریطراح
کنترل لرزش و   ی طراحیمعیارها  پالن سایت

   مزاحمیصداها
 ی روشنائیپالنها

  سقف
 یمنظر پارتیشن بند  پالن چشم انداز

  یداخل
نوع و استاندارد   یشبکه سازه ا  پالن طبقات

  )HVAC(سیستم 
ط برق و خطو

  کلیدها
 ی لوله کشیکارها

  مرتبط با سایت
  پالن مبلمان

 سازه یمقاطع قابها  پالن بام
  یا

 یسیستم ها
حفاظت در برابر 

  یآتش سوز

 آتش یآشکار ساز
 یو سیستم ها
  اعالم

 ی الکتریکیکارها
  مرتبط با سایت

جداول نازک 
  یکار

پالن اولیه   مقاطع
  فونداسیون

 لوله یاستانداردها
   و تخلیه تغذیهیها

      ی امنیتیسیستم ها

 یابعاد تقریب  یارتفاعات خارج
  ی سازه ایاعضا

 یمحل قرار گیر
  تجهیزات

 یسیستم ها
  یارتباط

    

اندازه و محل قرار   محاسبات  مقاطع دیوارها
   داکت هایگیر

ابعاد و موقعیت 
  داکت ها

    

محاسبات   جداول مصالح  یارتفاعات داخل
)HVAC(  

 تبدیل و یاتاقها
 ی انرژذخیره

  یالکتریک

    

جداول تجهیزات و     
  مصالح
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   خروجیهای مرحله توسعه طراحی_7جدول شماره 
 :اسناد ساخت_3_2_3 •

 جهت تهیه اسناد ی رسیدن به مشخصات قطعی آخرین تغییرات و اصالحات مورد نیاز برایدر این مرحله از طراح
  . ساخت اعمال میشودیو نقشه ها
 ی طراح-3 ی سازه ای طراح-2 ی معماری طراح-1: ی در هر یک از بخشهایوم مفهی مرحله طراحیخروجیها
  :  عبارتند از ی داخلی طراح-6 چشم انداز ی طراح-5 ی الکتریکی طراح-4 یمکانیک

  
  ی داخلیطراح   چشم اندازیطراح  ی الکتریکیطراح  ی مکانیکیطراح  ی سازه ایطراح  ی معماریطراح

ل لرزش و کنتر  ی طراحیمعیارها  پالن طبقات
   مزاحمیصداها

 ی روشنائیپالنها
  سقف

 چشم یپالن ها
  انداز

 یپارتیشن بند
  یداخل

استاندارد سیستم   یشبکه سازه ا  پالن بام
)HVAC(  

خطوط برق و 
  کلیدها
  

 مرتبط با یلوله کش
  سایت

انتخاب و چیدمان 
  مبلمان

 سازه یمقاطع قابها  مقاطع
  یا

حفاظت در برابر 
  یآتش سوز

ش  آتیآشکار ساز
   اعالمیو سیستم ها
  

 ی الکتریکیکارها
  مرتبط با سایت

  یجداول نازک کار

 لوله یاستانداردها  پالن فونداسیون  یارتفاعات خارج
   تغذیه و تخلیهیها

جزئیات ساخت   ی امنیتیسیستم ها
   محوطهیکارها

 یجزئیات طراح
  یداخل

 یمحل قرار گیر  یمحاسبات نهای  یارتفاعات داخل
  تجهیزات

 یسیستم ها
  یارتباط

    

 یمحل قرار گیر  یجزئیات سازه ا  مقاطع دیوارها
  داکت ها

ابعاد و موقعیت 
  داکت ها

    

جداول تجهیزات و   جداول مصالح  یجزئیات طراح
  مصالح

جداول لوازم و 
  تجهیزات

    

محاسبات مصرف و     پالن سایت
  ی انرژینگهدار

      

   خروجیهای مرحله اسناد ساخت_8جدول شماره 
  

 : سیستمیودبخش ور_3_3 •
 تفاهم و تفهیم مسئله ی، معمار اقدام به گرداوری اطالعات برای و مطالعات امکان سنجیعالوه بر سفارش طراح

کمینگی ارزش .ابزار این تفاهم و تفهیم را مشاهده، مصاحبه با کارفرما و بهره برداران پروژه تشکیل می دهد.  کندیم
 تشکیل می دهد که اساسی _تعابیر و کج فهمیها را در بر می گیرد در بخش ورودی را ارتباطات نادرست که سوء 

دالیل این ارتباط نادرست را بایستی در پیشینه تربیتی میزان تحصیالت . ترین عامل کمینگی ارزش بحساب می آید
 .    نمایدی اجتناب ناپذیر می غلط امریو آموزش ها کاوش کرد که در هر صورت برداشت ها

                                                 
  : سیستمیبخش سخت افزار_4_3 •
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 و تدقیق در مسئله ،  به تبیین ی شود که با دریافت ورودی ذهن معمار به عنوان پردازشگر مرکزی در نظر گرفته م
 را می توان در این اصل دانست که ذهن معماری بخش سخت افزاری ارزشی هایکاست. پاسخ طراحی می پردازد

:                                                    ضعف ها و معایبی است که به اختصار به آن اشارت می شودیهمانند ذهن تمام افراد بشر دارا
  فقدان اطالعات-الف

ق مرتبط با هزینه ها و مشخصات محصول و  به واقعیات و جزئیات دقییفقدان اطالعات بر اثر عدم دسترس
عدم اطالع از .  آیدی و ارائه تحلیل نادرست از نیازها و تعریف نادرست مشکل ، بوجود میهمچنین در اثر بدفهم

 کمتر ی که با توسعه فرآیندها، محصوالت و مواد، در بیشتر مواقع انجام کارکردها را با هزینه ایپیشرفتهای فن آور
 سازند، از دیگر مواردی است که ادراک نادرست و از فرایند طراحی را در بر می یثرتر را ممکن م مویو به نحو

  .گیرد
   خالقیفقدان ایده ها-ب

 ی و مهارتهای از معلومات موجود ، دانش فنی کافیکمبود ایده های نوین و خالق، بر اثر عدم استفاده و بهره گیر
  . بروز میکندی زمانی فرصت ها شرکت، استانداردها و تفکر خالق ویتخصص

   نادرستیباورها-پ
 ها، بدون ی نادرست میتواند در اثر کمبود ایده و نیز پذیرش باورها ، شایعات، شنیده ها، حدسیات و تئوریباورها

  .                                               بوجود می آیدیهیچ گونه توجیه و استدالل
  یو انسداد ذهن عادتها و دیدگاهها -ت

 مأنوس در ی را بصورتی خاصی گذشته الگوهای عادت پذیر است که تجربیات ، باورها و سنتهایانسان موجود
 مشابه حل کرده و ی مشکالت مشابه را به شیوه ای که باعث میشود ویرفتار و تفکرات او ایجاد می کنند، بگونه ا

  . ومت نماید دستیابی به راه حل جدید مقایدر مقابل تغییر برا
  ی ریسک گریز-ث

 وجود ندارد با تمام این شرایط این ی ای داند هیچ موضوع حتمیهر مهندس معمار یا شهرساز و عمرن شهری م
 یگونه انگاشته می شود که آنچه در گذشته بارها و بارها تکرار شده است، احتمال شکست کمتری نسبت به چیز

  . که جدید یا ناشناخته است دارد
   و تخمین بیش از حد نیازیح طرا-ج

  . را انجام میدهندی تحلیل و آنالیز دقیق با باال بردن ضرایب اطمینان طراحیبه طور معمول طراحان بجا
  

  : سیستمیبخش نرم افزار_5_3 •
این رویه یا رویکرد گام به گام به .  دهدی گیرند، نشان می می پی را که معماران  در طراحی روش1 نمودار شکل

        :                                   را می توان در موارد زیر بیان کردی بخش نرم افزاری ارزشی هایکاست. شودیار سیستم تشبیه منرم افز
 ی بر راه حل را به جای مبتنی ، یک استراتژی حل مشکالت طراحی به طور عموم معماران در راستای تالش برا-1

  )1972الوسون . (  میگیرندی بر مشکل را پی مبتنیاستراتژ
  )1970ایستمن .(  و امتحان میکنندی را با راه حل ها بررسی معماران مشکالت طراح-2
 و یطراح.  را تشکیل نمی دهندی از فرآیند طراحی جداگانه و تفکیک شده ای جنبه های آنالیز و نتیجه گیر-3
  )1978دارک .(  افتندیحلیل هم زمان اتفاق مت
 یبه کار میگیرند تا مشکل طراح) مولد اولیه(  معماران یک ایده ساده را که در مراحل اولیه فرآیند تولید میشود-4

  )1987 و رووه 1978دارک .( را مدیریت پذیرتر کنند
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 نخستین یایده ها. آنها محکم دفاع کنند  را حفظ کرده و از ی اولیه طراحی طراحان دوست دارند که ایده ها-5
  )1987رووه .(  داشته باشندی راه حل نهایی رویممکن است اثر دراز مدت

 که بوسیله مکیندر و ماروین در جریان ی که نقطه نظرات باال را تأیید میکنند در گزارش تحقیقیشواهد بیشتر
 شامل مطالعه یاین پروژه تحقیقات. هم شده است  فرا" ی در معماری طراحی تصمیم گیر"تحقیقاتشان در مورد 

 تقریباً در تمام موارد مطالعه مفهوم اولیه، ":  در حال انجام بوده است و مشاهده شده است که یدوازده پروژه طراح
.  زمان به ندرت اجازه اکتشاف مفاهیم جایگزین را داده اند ی و مقیاسها". را شکل داده استی طرح نهاییاساس کل

 بر اثر کسب اطالعات بیشتر یا کشف ی از اصالحات طراحی برخی مفهومیرش تأکید دارد که پس از طراحگزا
:  موجود در سه بخش سیستم طراحیی ارزشی هایکاست: ینتیجه گیر.  انجام گرفته استیمشکالت جدید طراح

نتی طراحی معماری در حوزه ، سخت افزار و نرم افزار که کمینگی ارزش را بوجود می آورد تمام رویکرد سیورود
ساخت و عمران شهری را به چالشی فراگیر دچار می کند و از این جهت است که طراحی سنتی نمی تواند  به طور 

  امکان و لزوم . ساختمان بوجود آورد ی انتظارات کارفرما باشد ویا بهینه ترین گزینه را برای طراحیکامل پاسخگو
ش میزان کیفیت خدمات عمرانی در حوزه ساخت و ساز مسکن، بهینه سازی بهره کاهش هزینه های عمرانی، افزای

برداری تسهیالت و تجهیزات شهری در حوزه عمران شهری، گسترش میزان رفاه عمومی شهروندی با افزایش 
میزان کیفیت پروژه های شهرسازی، می توانند با کار بست مهندسی ارزش در طرحهای شهری و پروژه های 

 تواند تا حدود ی و رویکردهای خالقیت ذهنی می از عقل جمعیبهره گیراز سوی دیگر . حاصل شوندعمرانی
 ی تواند برای ارزش می یاد شده را مرتفع سازد و از این جهت است که  رویکرد مهندسی ارزشی های کاستیزیاد

  .   بهتر و ارزشمند تر مفید واقع گرددی به طراحیدستیاب
                                  

  :مهندسی ارزش و اجرای پروژه های مسکن_4 •
  :  مجتمع اداری تحقیقات کشاورزی هند_1_4 •

کل هزینه بر آوردی .  متر مربع می باشد24/8043 طبقه است و مساحت کلی آن در حدود 8این ساختمان دارای 
نگرش . روی پی مجزا واقع شده اند بر C/C متر 6اسکلت از نوع بتن مسلح وستونها به فاصله .  لخ بود95پروژه 

 متر با بتن 12*12اصلی مبتنی بر نقشه اجرایی کار بود و بر این اساس سیستم سازه موجود که یک پانل یک طرفه 
  ).1986نارایان ، : (مسلح بود در سقف زنی با یکی از گزینه های زیر مورد ارزیابی قرار گرفت

  کل هزینه  هزینه اجرایی  مصالح  گزینه 
  600/03/1  100/12  500/91  ح موجودطر

  784/34  670/11  114/23  ورق کرکره
  118/43  091/16  027/27  سقف پوسته ای

  557/42  670/10  887/31  دال تویزه دوطرفه
  30425  -  -  سیستم سقف فلزی

 )روپیه( هزینه گزینه های طرح -9جدول 

ی ورق کرکره در نظر گرفته شد که یک صرفه جویی پس از ازریابی اولیه و تدوین ماتریس ارزیابی سیستم پیشنهاد
 روپیه ای با 210410 نیز یک صرفه جویی B , Aوپیه ای به همراه داشت، همچنین در بلوک های . ر68816

  ).1378مهاب قدس، . (جایگزینی پانل  دال تویزه دو طرفه بجای پانل دال دو طرفه حاصل شد
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  وزن گذاری  معیار ارزیابی  حرف راهنما
A  8  هزینه مصالح  
B  6  هزینه اجرایی  
C  3  هزینه نگهداری  
D 4  مقاومت در برابر آب  
E 3  مقاومت حرارتی  
F 2  شکل ظاهری  
G  2  توجیه اقتصادی  

   ماتریس معیارهای ارزیابی-10جدول 
ن همچنین پس از آن در جدول ارزیابی نهایی، گزینه سقف ورق کرکره ای پیشنهاد شد و درکل هزینه به میزا

  . روپیه صرفه جویی شد794133
  

  :نتیجه گیری_5 •
گسترش روز افزون مهندسی ارزش در پروژه های معماری در سطح جهان می تواند نشان از توان باالی این 

 درصد موارد 60رویکرد در کاهش هزینه و بهبود کیفی پروژه های عمرانی خاصه مسکن باشد چنانچه بیش از 
در این میان التفات به رویه و روشمندی . ه های مسکن بخود اختصاص می دهدکاربست مهندسی ارزش را پروژ

 یمهندسی ارزش در فرایند طراحی مسکن و بعد از ان یعنی مرحله ساخت مهم می نماید چنانچه مرحله طراح
 به ی مفهومی باشدکه هر چه از بخش طراحی و اسناد ساخت می، توسعه طراحی مفهومی سه بخش طراحیدارا

 شود ی رویم هزینه اعمال تغییرات افزایش یافته و پتانسیل کاهش هزینه کمتر میبخش اسناد ساخت جلوتر مطرف 
 یا ی ارزش در مراحل اولیه طراحیبنابراین مهندس.  یابدی به طور مداوم کاهش میو لذا پتانسیل خالص صرفه جوئ

 یاز آنکه طرح وارد جزئیات شود صرفه جوی و پیش ی مفهومی در مرحله طراحی طراحی تولید گزینه هایبه عبارت
 .   را به دنبال داردی بیشتریارزش

 
  :منابع و ماخذ_6 •

 ، ترجمه شرکت مهندسی مشاور "مهندسی ارزش در طراحی ، اجرا و بهره برداری")1378( کریشنان ، ساکسنا)1(
  .             مهاب قدس، تهران، انتشارات شرکت مهندسی مهاب قدس

 ، ترجمه شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس ، تهران ، انتشارات "مدیریت ارزش") 1383(یکل تیری، ما)2(
  .                                               شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

 ، ترجمه محمد جبل عاملی و علی رضا میر محمد صادقی ، تهران ، "مهندسی ارزش") 1381(اس . آیر ، اس)3(
  .                                                              ت فراتانتشارا

.                                  ، ترجمه سید حسام الدین ذگردی ، تهران ، ساپکو"سیستم های کاهش هزینه") 1379(یاساهیرو ، موندن )4(
 .   ، مهر75، تهران ، ماهنامه روش ، شماره "نظام مهندسی ارزش") 1381(تقی زاده، علی )5(
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