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  چکیده

 پایدار و علمی اصولی، صورت به منابع این از برداري که بهره مادامی و شودمی تلقی کشوري هر توسعه زیرساخت تجدیدشونده طبیعی منابع

 مذکور فرآیند و نخواهد ماند پایدار زمان بستر در خاك و آب منابع ویژه به تولید هاي نهاده مجموعه توسعه شامل هاي پایه نگیرد، صورت

فرونشت زمین، افت  ی از قبیل سیل، فرسایش، رسوب،هایچالش وجود با توجه. داشت خواهند دنبال به را اجتماعی – اقتصادي هاي بحران

هاي براي حل چالشیکی از رویکردهاي مفید  روي مدیریت منابع طبیعی کشور، پیشهاي آب زیرزمینی، آلودگی هوا، گردوخاك سفره

اي اما مسئله. باشدمینیز مورد توافق اکثریت جامعه علمی و اجرایی کشور  موجود استفاده ازرویکرد مدیریت جامع حوزه آبخیز است، که

بر بودن شناخت روابطی است که بین اجزاي عوامل طبیعی و انسانی که مدیران حوزه آبخیز را با مشکل مواجه کرده است پیچیده و هزینه

ها شود،  ها موجب افزایش کیفیت پروژه هاي طرح هایی که توانسته ضمن کاهش و یا ثابت نگه داشتن هزینه یکی از روش. داردوجود 

هاي مالی براي انجام اقدامات الزم  ودیتهاي پیشروي منابع طبیعی و محدبا توجه به وجود چالش. مهندسی ارزش استروش استفاده از 

این مهم انجام  انجام براي .باشدمی استفاده از روش مهندسی ارزش در عملیاتی شدن رویکرد مدیریت جامع حوزه آبخیز یک ضرورت

 مناسب، هاينظامنامه و تنظیم قوانین ،براي استفاده از آن گسترده سازي ارشد، فرهنگ مدیران حمایت و درك، اقداماتی از قبیل

  .باشدمی الزم براي درك دستاوردهاي حاصل از آن روبا رویکرد مذک مطالعات همزمان انجام وگسترده  هاي آموزش
  

 مدیریت جامع حوزه آبخیز، مهندسی ارزش، منابع طبیعی: کلیدي واژگان
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 استان اردبیل 

  مقدمه - 1

 اصولی، صورت به منابع این از برداري که بهره مادامی و شودمی تلقی کشوري هر توسعه زیرساخت تجدیدشونده طبیعی منابع

نخواهد  پایدار زمان بستر در خاك و آب منابع ویژه به تولید هاي نهاده مجموعه توسعه شامل هاي پایه نگیرد، صورت پایدار و علمی

 1648195کشور ایران با مساحتی حدود .  داشت خواهند دنبال به را اجتماعی – اقتصادي هاي بحران مذکور فرآیند و ماند

 44دقیقه عرض شمالی و  47درجه و  39دقیقه الی  3درجه و  25محدوده  دردر بخش جنوبی نیمکره شمالی  کیلومترمربع

بلندمدت کشور  ساالنه متوسط بارندگی .است شده واقعدر جنوب غربی  دقیقه طول شرقی 18درجه و  63دقیقه الی  5درجه و 

 180 حدود میزان تبخیر در ایران حال درعینمتوسط بارندگی جهانی بوده و  سوم یکبرابر  است که متر میلی 250 تقریباً

باشد،  آبی کمعالوه بر موارد مذکور که سبب شده ایران کشور خشک و ، باشد میبرابر متوسط دنیا  3عادل ماست که  متر میلی

فراوانی و بزرگی و همچنین رخدادهاي شدید فصلی از قبیل سیالب را  افزایشموجبات بر این مشکل افزوده و تغییر اقلیم نیز 

گردد و درنتیجه سبب تشدید مشکل از دسترس خارج میها مترمکعب آب میلیونساالنه ، که در طی آن فراهم کرده است

با  یاياز بال یمیبه ن یکنزد سیالباخیر  يها در دههگیرد، ما را می وطنان همسیل ساالنه جان چندین نفر از . شودمی آبی کم

 قرار داده است تأثیرنفر را تحت  یلیارداز دو م یشب یبه خود اختصاص داده است و زندگ یجهان یاسرا در مق وهوا آب منشأ

)Do  ،کرده و  اردو یمال یاندالر ضرر و ز یلیونتر یک بر بالغ 1980-2013در طول دوره  که طوري به، )2017و همکاران

  ).2016و همکاران،  Dottori( است زده رقم یجهان یاسهزار نفر را در مق 220 یانسان میرو مرگ

تشدید با  که نحوي به، شودمی نیز آب رفت سبب افزونی هدر ،ز دست رفت خاك و کاهش حاصلخزي آنعالوه بر ا نیز فرسایش

عالوه بر موارد . یابدسطحی افزایش می هاي هرزابو میزان  یافته کاهشتصاعدي  طور بهخاك  نفوذپذیريروند فرسایش، میزان 

هاي آب فرونشت زمین، افت سفره ،در طی سال ها آندرصدي حجم  1دن حجم مخازن از رسوبات و کاهش ش، پر ذکرشده

هاي متعددي ها و گردهماییکنفرانس تاکنونسبب گردیده ، زیستیمحیطزیرزمینی، آلودگی هوا، گردوخاك و دیگر مشکالت 

 ها ها و همایشاز دل این کنفرانستوسعه پایدار و مدیریت صحیح منابع آب و خاك تشکیل شود،  درزمینهدر سطح دنیا 

عمانی و چیذري، (است  شده استخراج طبیعی منابع از پایدار و مناسب برداريبهره در زمینۀ متعددي راهکارهاي  و هانگرش

کنند که می دنبال را واحدي هدف ها آن تمامی اما شود می اجرا و تدوین مختلفی عناوین با کشور هر هايبرنامه اگرچه ).1386

  .رسیدن به توسعه پایدار است هم آن

همگان  قرار گرفت،  موردتوجهطرح آن در مجمع عمومی سازمان ملل، پس از ، 1987رسمی از سال  طور توسعه پایدار به

و دیگر  ، سیاسیاجتماعی، اقتصادي، فرهنگیانسانی،  طبیعی، ابعاد تمامباید  که نگري استجامعمفهوم جدید توسعه پایدار 

براي دستیابی به توسعه پایدار الزم است، پنج سرمایه اجتماعی، انسانی، اقتصادي، ). 1397شهبازي، ( برگیردرا در  هانیاز

اي که مدیران حوزه آبخیز مسئلهاما ). Glenn ،2017(هماهنگ و متعادل مدیریت شوند  طور بهو طبیعی ) فیزیکی(زیرساخت 

دارد وجود  و انسانی را با مشکل مواجه کرده است ناشناخته و پیچیده بودن روابطی است که بین اجزاي عوامل طبیعی

)Fanska  ،ون این اکن. افزایدبر بودن شناخت این روابط و ساختارها نیز بر مشکل فوق میعالوه بر آن هزینه). 2014و همکاران

ها را نیز ، میزان هزینهدر بخش مدیریت منابع طبیعی توان با حداکثر کردن عملکردرسد که چگونه می ها به ذهن می پرسش

توان نتیجه گرفت که جهت حل این مشکالت صرفاً نباید  می مسائلبا این  هاي مواجه بسیاري از روش بامطالعه؟ داد کاهش

یکی از . خود غلبه کرد پیشرويریزي مناسب و استفاده بهینه از شرایط موجود بر مشکالت توان با یک برنامههزینه کرد، می

ها شود، استفاده از  ها موجب افزایش کیفیت پروژه هاي طرح داشتن و یا کاهش هزینه ها که توانسته ضمن ثابت نگه این روش

دارد ضمن افزایش کارکرد  مدیریتی است که تالش یکتکنمهندسی ارزش ). 1392رضا و همکاران،  پور(مهندسی ارزش است 

قرار  مورداستفادهها  حوزه بیشتراکنون در کشورهاي مختلف جهان، مهندسی ارزش را در . کاهش دهدنیز را   ، هزینه آن پروژه
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 استان اردبیل 

رویکرد  يساز پیادهو  انجام اقدامات آبخیزداريبنمظور  ارزش مهندسی از روش تاکنونالبته الزم به ذکر است . دهند می

 حاضر، بیان ، هدف از تحقیقشده بیانبا توجه به مطالب  .)1397شهبازي، ( است نشده استفاده مدیریت جامع حوزه آبخیز

و همچنین کاربرد آن در مدیریت  مهندسی ارزش اجراي مهندسی ارزش، روش از استفاده مزایاي تاریخچه مهندسی ارزش،

  .باشد میجامع حوزه آبخیز 

  جامع حوزه آبخیزمدیریت  -2

به شمار  بانشاطترین شرط استمرار حیاتی پویا و هاي طبیعی هر سرزمین، نخستین و بنیاديکمیت و کیفیت منابع و اندوخته

 آبخیز حوزه یک در .ه مرگ و نیستی بشر استنتخریب کمی و کیفی این منابع به مفهوم فراهم کردن زمی هرگونهلذا  رود می

 هايفعالیت و بالیا طبیعی، عناصر تمامی کل طور به و توریسم کشاورزي، صنعت،، آبزیان ،وحش حیات انسان، گیاه،، آب خاك،

سرمایه و  رفتن هدر و هاگیريتصمیم در تعارضات کاهش ضمن تا است موردنیاز جامعی دارد، لذا مدیریت وجود آن در انسان

داشته  را برداريبهره نرخ بیشترین ها آن کردن همسو و نیروها افزاییهم از هاي پایداري سالمت زندگی،حداکثر کردن شاخص

است، رویکرد مدیریت جامع حوزه  قرارگرفتهجامعه جهانی نیز  موردپذیرشکه  اتکا قابلیکی از رویکردهاي مدیریتی  .باشد

،  Zheng  ،2004. ،Chen(، گردد برمیسال قبل از میالد  2000مفهوم مدیریت حوزه آبخیز به . )1397شهبازي، ( آبخیز است

2007.(  

 پوشش خاك و آب، مدیریت منابع توسعه، ریزي،برنامه راستاي در جدید و رویکردي نو مفهومی عنوان به آبخیز جامع مدیریت

 در مشارکتی راهکارهاي ایجاد دنبال به که باشد می مطرح یزیست محیط و اجتماعی و مسائل اقتصادي بر ویژه تأکید با گیاهی

 هاهحوض اجتماعی و طبیعی مدیریت منابع در هماهنگی و یکپارچگی ایجاد رویکرد این هدف و مقصود. است هااین عرصه

که  طور همان). Mutekanga  ،2013.، Sikka  ،2002(است  محور مردم هايقالب برنامه دربمنظورتامین معیشت پایدار 

  ). 1397، شهبازي( باشد میروشی جهت دستیابی به توسعه پایدار  آبخیزرویکرد مدیریت جامع حوزه مشخص است، 

 اجتماعی، طبیعی، اقتصادي، انسانی و زیرساختی قبل و بعد از اعمال سرمایهپنج  اي به مقایسه، طی مطالعه)1397(شهبازي 

پرداخت،  )و بدون مشارکت مردم بعدي تک و رویکرد) طرح حبله رود(مدیریت جامع حوزه آبخیز  رویکرد(هاي مدیریتی رویکرد

 ،شده مطرحپنج سرمایه  است،از نوع جامع بوده اتخاذشدهکه رویکرد ) روستاي لزور(نتایج نشان داد در حوزه آبخیز فرحرود 

، همچنین بیان داشت تفاوت دارد هاحوضهداري با سایر معنی طور به )دمیمشارکت مر( اجتماعیسرمایه الخصوص در بخش 

 موردتوجهیکی از اصول مهم در بحث توسعه پایدار باید  عنوان به) گذاري سیاست( مباحث سیاسی سرمایه مذکور  پنجعالوه بر 

-اثرات مدیریت جامع حوزه آبخیز با استفاده از مدل فرسایشبه بررسی ) 2012(و همکاران  Shiدر تحقیقی دیگر،  .قرار گیرد

تن  2/13به  1995در سال  5/18نتایج بیانگر کاهش مقدار فرسایش از  پرداختند،چین کشور در  WATEM/SEDEMرسوب 

تن بر هکتار  9/3به  4/8حوضه از  یده رسوبو  295/0به  454/0، نسبت تحویل رسوب از 2005بر هکتار بر سال در سال 

بر روي پارامترهاي بیوفیزیکی، مسائل را اثرات مدیریت جامع حوزه آبخیز ) 2012(و همکاران  Pathakدر پژوهشی، . است بوده

نتایج نشان داد، ضمن بهبود . مورد بررسی قرار دادندهند کشور و پارامترهاي اکولوژیکی در  زیستیمحیطاجتماعی،  - اقتصادي

  . است یافته کاهشنیز  مهاجرت زیرزمینی، و تولیدات کشاورزي، روند هاي آبوضیعت  ،اجتماعی-اقتصاديشرایط اکولوژیکی، 
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یک محصول، خدمت یا ) اهداف(یافته و کارکرد محور است که به دنبال کارکردهاي مدیریتی ساخت یکتکنمهندسی ارزش 

هاي خالقانه یک تیم دستیابی به آن کارکردها با صرف کمترین منابع و هزینه دوره عمر با استفاده از ایده منظور بهسیستم، 

نگري مهندسی ارزش مبتنی بر کارکردگرایی، خالقیت، کارتیمی و جامع). 1394عرب و همکاران، ( باشد میمتخصص و مجرب 

ها براي کاهش قیمت کاري هزینهنکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که مهندسی ارزش به دنبال دست. است
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

یی به دنبال یافتن راهکارها ، به عبارتیکند

است  بدون صدمه زدن به کیفیت پروژه هزینه و

، شیراز-اصفهان استفاده از مهندسی ارزش در پروژه قطعه سوم آزادراه

. شده است میلیارد ریال در هزینه پروژه 1500

باعث  کرمانشاه شوران آبمهندسی ارزش در طرح ساماندهی رودخانه 

استفاده از مهندسی بررسی مشخص شد، یک 

است، میلیارد دالري شده 24سبب به دست آمدن منافع 

، اسماعیلیامامی و به نقل از ( است 1به  144

برنامه کار از سه مرحله اصلی . شودنامیده می

ترین مرحله ، مرحله مطالعه اصلی مهمباشد می

 پیشرفت حین در. شوند انجام درپیپی طور

 گردد، اما قبلی هايگام و مراحل به گروه بازگشت

  

-مون آن توجه میبر انسان و محیط پیرا تأثیرگذار

بخش  به طورکلی بهکه  یرد از تنوع باالیی برخوردار است،

مدیریت جامع حوزه آبخیز با توجه به  رویکرد

، کارينهال، کاريعلوفه ، هامسیل تثبیت و حفاظت

1 - job plan 
2 - Pre-Study 
3 - Study Workshop 
4 - Post-Study 

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

کند می گیريپی را "ارزش " افزایش یعنی ،تر جامع هدفی بلکه

هزینه و هشبراي کا هاي فردي و در قالب کار تیمیخالقیت بر

استفاده از مهندسی ارزش در پروژه قطعه سوم آزادراه، )1394(علی طبق مطالعه آژیر و حاج 

1500حدود  جویی صرفهسال در بازگشت سرمایه کل پروژه و  2باعث کاهش بیش از 

مهندسی ارزش در طرح ساماندهی رودخانه استفاده از  بیان داشتند، )1394(حسینی و همکاران 

یک طی همچنین  .شوددر انجام پروژه میمیلیارد ریال  567جویی به مقدار 

سبب به دست آمدن منافع  2013تا  1997هاي ارزش در ادارات راه و ترابري آمریکا طی سال

144 ه مهندسی ارزشالعنسبت منافع حاصله به هزینه صرف شده براي انجام مط

نامیده می 1گیرد که برنامه کارمطالعه مهندسی ارزش در قالب مراحلی صورت می

می 4پس مطالعه - 3و  3مطالعه اصلی-2،  2پیش مطالعه-1: که شامل

طور به ها،گام و مراحل این تمام است همچنین الزم. باشد میانجام مهندسی ارزش 

بازگشت باعث جدید، هايداده و اطالعات است ممکن ارزش، 

  .)1شکل (نمود  حذف تواننمی را گامی

  

  مراحل انجام مهندسی ارزش -1شکل 

  مدیریت جامع حوزه آبخیز ومهندسی ارزش  

تأثیرگذارل که بیان شد در رویکرد مدیریت جامع حوزه آبخیز به تمام عوام

یرد از تنوع باالیی برخوردار است،گقرار می موردتوجهکه در اجرایی شدن این رویکرد 

رویکرد و مدیریتی اجرایی هاي برنامه. باشد می تفکیک قابل مطالعاتی، مدیریتی و اجرایی 

حفاظت بانکت، ، احداثدار شیب اراضی سکوبندي ،شودمیهر حوضه تعیین 

                                         

 
  

بلکهنیست،  شده تمام

بر تکیهبا  جایگزین

 ).1397شهبازي، (

باعث کاهش بیش از 

حسینی و همکاران 

جویی به مقدار صرفه

ارزش در ادارات راه و ترابري آمریکا طی سال

نسبت منافع حاصله به هزینه صرف شده براي انجام مط

1394(.  

مطالعه مهندسی ارزش در قالب مراحلی صورت می

که شامل شده تشکیل

انجام مهندسی ارزش 

 مهندسی مطالعات

گامی یا مرحله گاه هیچ
  

  

  

 ارتباط میان -4

که بیان شد در رویکرد مدیریت جامع حوزه آبخیز به تمام عوام طور همان

که در اجرایی شدن این رویکرد  هایی فعالیت. شود

مطالعاتی، مدیریتی و اجرایی 

هر حوضه تعیین  شرایط
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، توانمندسازي آبخیزنشینان،  فراهم کردن شرایط معیشت جایگزین، برگزاري اي کنترل سیل و حفاظت خاكاحداث سازه

بخش مطالعات نیز همانند بخش اجرا از پیچیدگی زیادي  .دباشها میوزشی و ترویجی چندي از این فعالیتهاي آمکالس

از قبیل  مختلفی مطالعات ها آن بین پیچیده روابط و آبخیز هايحوزه متشکله عناصر زیاد گستردگی دلیل بهبرخوردار است، 

 به بتوان ها آن مجموع از تاپذیرد، انجام می... و  شناسی زمینمطالعات هیدرولوژي، خاکشناسی، پوشش گیاهی، هواشناسی، 

 مشاهده قابلهایی در پروژه شترین اثربخشی تکنیک مهندسی ارزشبی که ازآنجایی، یافت دست مطلوب و مناسب هاي حل راه

نه باال و ریسک باال را دارا باشند، از اینرو استفاده از این روش در ، پیچیدگی، هزیتکرارپذیريهاي است که یکی از ویژگی

است و آن را اصل  موردتوجهیت جامع حوزه آبخیز بسیار ریکی از مواردي که در بحث مدی. مفید باشد تواند میمدیریت آبخیزها 

 موردتوجه بسیارنیز در مهندسی ارزش  موضوع اینمشارکت مردمی است،  موضوعدانند این رویکرد می سازي پیاده در اساسی

  .باشد، می"گاز همه ما نیست تر زرنگاز ما  یک هیچ" ،بیان در مهندسی ارزش مورد استفادهاز شعارهایی کی  که نحوي بهاست 

 يقوه افزاییهم به تیم اعضاي که صورتی به شود،می فراهم تیم اعضاي خالقیت بروز امکان ارزش مهندسی کار يبرنامه در

مدخالن در رویکرد ي ذینفعان و ذيهمهدخالت فراهم نمودن با ، که این مبحث نیز کنندمی کمک یکدیگر و نوآوري خالقیت

  . شودمی آن محسوب اصلی هايیکی از خروجیمدیریت جامع حوزه آبخیز 

 تفکر شدن نهادینه و کارشناسان در نفس اعتمادبه و همدلی ایجاد آموزشی، اثرات به توانمی ارزش مهندسی اثرات دیگر از

نیز یکی از اهداف رویکرد مدیریت جامع حوزه ، که این موضوع )1394چمانچی و همکاران، (نمود  اشاره کارها تمامی در ارزشی

 .باشد میآبخیز 

توان بیان داشت میان روش مهندسی ارزش و رویکرد مدیریت جامع حوزه آبخیز نقاط اشتراك زیادي از قبیل، می طورکلی به

 محور انسانکار تیمی، بصورت انجام دادن ، در فرایند اجراي پروژه اندرکارانگیران و دست، دخالت دادن همه تصمیمنگري جامع

هاي و دغدغه ها نگرانی مشکالت، از هاي مختلف، آگاهیتخصص کارگیري بهفرد محوري،  يجا بهمحوري ، برنامهکارها بودن

 ینبنابرا .و دیگر موارد، وجود دارد بخشیبین ارتباطات ، کاهش هزینه، ارتقاءهاخروجیهاي مختلف، باال بردن کیفیت بخش

 است هاي آبخیزحوزه مدیریت به مربوط مباحث باشد داشته بسزایی نقش تواند¬می ارزش مهندسی که جاهایی از یکی

  ).1397 شهبازي،(

  گیري نتیجه - 5

 نماید می ایجاب ،ها آنامنیت حیاتی  ینتأمها و زندگی انسان در آن بنایی زیر نقش و کشور در خاك و آب منابع خطیر موقعیت

. هاي مناسبی براي پایداري آن استفاده نمودهاي آبخیز از روشمسائل مرتبط با حوزه در نظر گرفتن تمامی ضمن که

نگري است در نتیجه این دو ابزار یعنی مهندسی یکی از اهداف مهندسی ارزش ایجاد دیدگاه سیستماتیک و جامع که ازآنجایی

 دانش این نفوذ شک بدون .در کنار هم مکمل خوبی براي حرکت در راستاي توسعه پایدار باشد تواند میارزش و مدیریت جامع 

  .اشدرویکرد مدیریت جامع حوزه آبخیز داشته ب اجراشدنبسیار زیادي در  تأثیر تواند می منابع طبیعی مهندسی جامعه در

 از کیفیت، به کمیت از  ،"افزارينرم " به "افزاريسخت " از صنعتی تأکیدات که دهد می نشان اخیر هايدهه تحوالت بررسی

 و جهانی اجتماعی منافع " سوي به ،"محض سازمانی و شخصی سودآوري "از و "انسان "بر تمرکز به "ابزار و ماشین " به توجه

  .نماید ایفا کلیدي نقش انسانی، هاي پتانسیل شکوفایی با تواند می ارزش مهندسی راستا این در. رود می پیش "زیستیمحیط

 بودجه تخصیص موارد بعضی در و کرده معرفی وري بهره اصلی ابزار عنوان به را ارزش مهندسی یافته توسعه کشورهاي اکثر

هاي پیشروي منابع طبیعی اند، با توجه به وجود چالش نموده ارزش مهندسی ساالنه گزارش ارائه به منوط را ها مجموعه ساالنه

ها و هاي مالی براي انجام اقدامات الزم، استفاده از روش مهندسی ارزش براي کاهش هزینه در کشورمان و وجود محدودیت

 سابقه که یطیمح در ارزش مهندسی مانند جدید تکنیک یک از استفاده. رسدافزایش شاخص ارزش کامالً ضروري به نظر می
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 جهت راهکارهایی ارائه و شناسایی که بود خواهد همراه هایی چالش و موانع با است نکرده تجربه تاکنون را آن از استفاده

 تکامل که داشت توجه باید .رود می شمار به ارزش مهندسی اجراي موفقیت عوامل مهمترین از یکی ها آن نمودن برطرف

 هاي تالش به نیاز آوري فن این هاي پتانسیل حداکثر از بهره گرفتن و گرفته صورت يدهه پنج در آمریکا در مهندسی ارزش

 آن نهادینه شدن براي. )1387امامی و همکاران، (است  آوري فن این جانبه همه و عمیق درك مستلزم و داشته خاص

 انجام و ايگسترده سازي فرهنگاقدامات  و مناسب هاينظامنامه و قوانین ارشد، مدیران حمایت و درك گسترده، هاي آموزش

 در ها سازمان موفقیت به تواند می که مهمی موارد از دیگر یکی .)1384امامی و امامی، (است  الزم ارزش مطالعات همزمان

 نهادهایی و ها سازمان. باشد می کشور در ارزش مهندسی متولی هاي سازمان حمایت نماید، کمک ارزش مهندسی سازي پیاده

 انجمن و ارزش مهندسی سازي پیاده موانع رفع و قانونی بستر نمودن فراهم ،گذاري سیاست طریق از وبودجه برنامه سازمان مانند

 نقش کشور در مفید تکنیک این کاربرد روزافزون رشد در توانند می آموزش و سازي فرهنگ طریق از ایران ارزش مهندسی

  .نمایند ایفا مهمی

  تشکر و قدردانی

هاي آبخیز کشور، طی انجام این تحقیق تشکر و هاي مالی و معنوي طرح کالن ملی مدیریت جامع حوزهبدین وسیله از حمایت

  .شودقدردانی می
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Abstract 
Renewable natural resources are the infrastructure of development of every country. As long 
as the exploitation of these resources is not systematically, scientifically and sustainably, 
therefore the development bases including collection of production inputs, especially water 
and soil resources, will not remain in the stable form, and this process will lead to socio-
economic crises. Considering the challenges of natural resource management, one of the 
approaches agreed by the majority of the scientific and administrative community of the 
country to address this crisis is the use of integrated watershed management approach. But the 
problem faced by watershed managers is the complexity and costliness of knowing the 
relationships that exist between the components of natural and human factors.  Using value 
engineering is one of the ways that has been able to reduce or remain of costs for projects and 
increase their quality.  
Given the challenges facing natural resources and financial constraints to take the necessary 
measures, the use of value engineering in the operation of an integrated watershed approach is 
a necessity. To do this, it is necessary to do some actions, such as the understanding and 
support of senior executives, extensive culturalization measures, the establishment of 
appropriate rules and regulations, and extensive training and joint studies to understand the 
achievements. 
 

Keywords: Integrated watershed management, value engineering, natural resources 
 


