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 چکیده 

افراد مختلف، معانی مختلفی  ارزش مفهومی بسیار ذهنی است، برای

،تولیدکننده به  "بهترین خرید"دارد. مصرف کننده آن را به معنی 

 "باالترین درجه کارکرد "و طراح به معنی "کمترین هزینه"معنی 

تلقی خواهند کرد. ارزش مفهومی مجرد و منزوی نیست، به بیان 

به دیگر ارزش به مفهوم زمان، افراد موضوع و شرایط است و فقط 

 موضوع تنها محدود نمی شود. 

مهندسی ارزش عبارت است از بکارگیری منظم فنون شناخته شده به 

وسیله گروه یا گروههایی با تخصصهای گوناگون که کارکرد یک 

 محصول یا خدمت را شناسایی کند.

هدف در مهندسی ارزش صرفاً نه کاستن از هزینه ها  بلکه متعادل 

ت. ارزش خوب زمانی حاصل می شود که ساختن عملکرد با هزینه اس

تعادل بین کیفیت و منابع برقرار شود. ارزش با آنکه مفهومی ذهنی 
 است می توان آن را اندازه گیری کرد.

کارگاه مهندسی ارزش طرح تأمین آب و آبیاری و زهکشی آبادان و    

گروه با حضور  خرمشهر و الیروبی و ساماندهی رودخانه بهمنشیر 

نفر از کارشناسان با تخصصهای مختلف از  33رزش شامل مهندسی ا

سازمانهای مختلف بودند که در طول دوره برگزاری کارگاه حضور 

با استفاده از روش طوفان ذهنی، گزینه های مختلف  .فعاالنه داشتند

توسط اعضاء ارائه و پس از تشریح گزینه ها  توسط پیشنهاد 

و در نهایت گزینه ها در سه دهندگان، گزینه های مشابه استخراج  

با توجه به شاخص ارزش گزینه و در نهایت گروه خالصه گردیدند. 

 های محاسبه شده نتیجه گردیدکه گزینه های:

 . گزینه پایه با حذف حوضچه ذخیره.2-الف

 . احداث سد کارون4-الف

دارای بیشترین شاخص ارزش بوده و می تواند به کارفرما ارائه شود و 

 دقیقتر مورد بررسی قرار گیرد. اجزای آن 

 

 واژه های کلیدی

 تأمین آب ، هزینه،طوفان ذهنیمهندسی ارزش،  ارزش،

 مقدمه

مهندسی ارزش با مفهووم مهندسوی ارزش در واقوع عبوارت اسوت از      

بکارگیری منظم فنون شناخته شده به وسیله گروه یا گوروه هوایی بوا    

ت را شناسایی تخصص های گوناگون که کارکرد یک محصول یا خدم

می کند: بهایی برای  آن کارکرد تعیین می کنود، بوه بهوره گیوری از     

اندیشه های خالق، برای آن گزینه هایی پیشنهاد می کند و کوارکرد  

مورد نیاز را با قابلیت و اطمینان مطلوب و بوا کمتورین هزینوه کلوی     

 [1]فراهم می آورد.

سریع فناوری  محدودیت منابع و شدت رقابت  از یک طرف و توسعه

و تغییرات شدید بازار از طرف دیگر، سازمان ها را وادار به استفاده 

در زمینه [2] بهینه از منابع در راستای واقعی نیاز ها نموده است. 

تکنیک های بهبود شاهد تغییر رویکرد از کاهش هزینه و ارزش 

و توسعه  آفرینی می باشیم. امروزه مدیریت استراتژیک محیط زیست
نیز توجه  خاصی به حفظ ارزش ها و کاهش هزینه های  یدار پا

زیست محیطی مبذول داشته است. در مدیریت استراتژیک محیط 

زیست سایر عوامل داخلی و خارجی سازمان و رضایت مشتری در 

نظر گرفته می شود به گونه ای که با کمترین هزینه، بهترین عملکرد 

نی که کاهش هزینه ها به به این مع [3]حاصل گردد.زیست محیطی 

صورت صرف کافی نبوده و برای موفقیت در عرصه رقابت الزم است 

که توجه را به مقوله ارزش معطوف نمود. ارزش عبارت است از برآیند 

 ]3و4[منابع صرف شده به ارزش حاصل از دید مشتری.

 حل راستای در اجرا قابل راهکارهای ارایه ارزش مهندسی هدف

 این تمامی که است افزایش کیفیت)عملکرد( و زینهه کاهش مسأله،

تحقق  اما میباشد، محصول یا پروژه کارکرد به توجه گرو در موارد

 است. یافتن مهم بسیار ممکن زمان کوتاهترین در نظر مورد اهداف

 مهندسی دیگر هدف هزینه و کارکرد، کیفیت بهینه)تعادل( بین نقطه

ارزش  افزایش ارزش، مهندسی کلی هدف واقع در [4]میباشد. ارزش

 در اجرا قابل راهکارهای ارایه ارزش مهندسی هدف [7] .است پروژه

 که است افزایش کیفیت)عملکرد( و هزینه کاهش مسأله، حل راستای

 میباشد، محصول یا پروژه کارکرد به توجه گرو در موارد این تمامی
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 مهم بسیار ممکن زمان کوتاهترین در نظر مورد تحقق اهداف اما

 هدف هزینه و کارکرد، کیفیت بهینه)تعادل( بین نقطه است. یافتن

 ارزش، مهندسی کلی هدف واقع میباشد. در ارزش مهندسی دیگر

 به که است معیاری ارزش شاخص] [8است.  ارزش پروژه افزایش

مهندسی  انجام واسطه به شده حاصل بهبود میزان تعیین منظور

 در گرفته صورت بهبود میزان یسهمقا همچنین و پروژه یک در ارزش

 قرار استفاده مورد ارزش انجام مهندسی واسطه به مختلف پروژههای

تغییرات   از حاصل بهبود شاخص، این تعیین منظور به[3] .میگیرد

 هزینه میگیرد، قرار ارزش شاخص کسر صورت در و شده اندازه گیری

 شده محاسبه یزن تغییرات اعمال پس از محصول تولید یا پروژه انجام

دو  این تقسیم حاصل نهایت میگیرد. در قرار کسر این مخرج در و
 میزان چه هر که است میدهد. واضح تشکیل را ارزش شاخص مقدار،

 ایجاد محصول یا پروژه در بهبودبیشتری باشد، بیشتر شاخص این

 ]  [12 .است شده

  

 مواد و روشها

آبادان بیش از آنکه  ماهیت طرح آبیاری و زهکشیمطالعه حاضر به 

در توسعه کشاورزی یا بهبود آب آبیاری برای ادامه حیات 

نخلستانهای منطقه خالصه شود، زیر ساخت اجتماعی اقتصادی دارد. 

ارزش طرح چند منظوره آبادان را نیز نباید با در آمد حاصل از 

افزایش تولید کشاورزی سنجید. تأمین آب آشامیدنی شهرهای 
ن، تأمین آب صنایع منطقه، کمک به افزایش سطح خرمشهر و آبادا

بهداشت و در نتیجه کسب اعتماد و حمایت عمومی، دوراندیشی و 

آینده نگری تأمین نیازهای آبی مصارف مختلف اقتصادی منطقه که 

با احداث سدهای باالدست کارون و دز در معرض تهدید قرار گیرند و 

از مزایای نامحسوسی  فراهم آوردن تسهیالت الزم برای کشتیرانی

است که به عدد و رقم در نیامده است و نباید با سود حاصل از 

افزایش سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی که در طرحهای یک 

   [11]بعدی آبیاری مطرح است، مقایسه شود.

کارگاه مهندسی ارزش طرح تأمین آب و آبیاری و زهکشی آبادان و 

دخانه بهمنشیر در تاریخهای پنجم خرمشهر و الیروبی و ساماندهی رو

تا هشتم آبان ماه در اهواز و  ادامه جلسات کارگاه یازدهم تا سیزدهم 

 در تهران با اهداف زیر تشکیل گردید: 1382آبان ماه 

 بازنگری سیمای طرح تأمین آب  -

 تعیین اولویتهای اجرایی -

هماهنگی طرح الیروبی و ساماندهی رودخانه بهمنشیر با طرح   -

 آب. تأمین

ارزیابی اجزای طرح و در صورت امکان کاهش هزینه های سرمایه  -

 گذاری. 

نفر از کارشناسان با تخصصهای  33گروه مهندسی ارزش شامل 

مختلف از سازمانهای مختلف بودند که در طول دوره برگزاری کارگاه 
 حضور فعاالنه داشتند.

 گروه مهندسی ارزش از قسمتهای مختلف 3/28/1382در تاریخ 

طرح بشرح زیر بازدید کردند و توضیحات مربوط توسط کارشناسان 

ارائه گردید: ایستگاه پمپاژ مارد و موقعیت احداث سد اصلی کارون، 

کانال مارد، مسیر سیفون کانال خرمشهر، سر ریز کانال مارد به 

بهمنشیر و موقعیت سد سلولی، موقعیت سد سلولی، موقعیت سد 

حفار در خرمشهر، ایستگاه پمپاژ طره  خاکی در بهمنشیر، سه شاخه

بخاح، رودخانه اروند، موقعیت سد پایین دست بهمنشیر، پل چوئبده، 

 .7پل ایستگاه 

 18صبح لغایت  8اولین جلسه کارگاه از ساعت  4/8/1382در تاریخ

برگزار گردید. در این جلسه اجزای مختلف طرح، سوابق مطالعاتی و 

نون توسط اعضای گروه تشریح گردید عملیاتی اجرایی انجام شده تاک
و سپس، روش مهندسی ارزش تشریح گردیدو سپس، روش مهندسی 

ارزش  ونتایج مثبت انجام مهندسی ارزش در طرحهای عمرانی در 

سطح ملی و بین المللی ارائه شد. در جهت امکان ارزیابی گزینه ها، 

سی در ابتدا معیارهای ارزش توسط اعضاء ارائه و پس از بحث و برر

خصوص اثرات این معیارها در بهبود عملکرد طرح، معیارهای ارزش 

طرح مشخص شد و جهت تعیین وزن آنها پرسشنامه در اختیار اعضا 

 قرار گرفت. 

تعیین  3تا  1در این ارزیابی حداقل و حداکثر امتیاز هر معیار عدد  

مهم  برای معیار بسیار 3برای معیار با اهمیت بسیار کم و  1شد، عدد 

در نظر گرفته شد. بر اساس متوسط نظرات، وزن این معیارها بشرح 

 تعیین گردید:  1جدول 
 : معیار های ارزش و وزن آنها1جدول 

 وزن معیار ارزش ردیف

 8 حفظ کیفیت آب 1

عوامل زیست محیطی و  2

 اکولوژی

8 

سهولت بهره برداری و  3
 نگهداری

7 

 7 حداقل اتالف آب 4

 7 عمر مفید 3

 7 شرایط اجتماعی 4

 4 سادگی تکنولوژی اجرا 7

 4 در دسترس بودن مصالح 8

 4 کمینه بودن مصرف انرژی 3

استفاده از امکانات موجود و  12

 شرایط

4 

 4 مستقل بودن عملکرد 11

 3 چند منظوره بودن 12

 3 ریسک پذیری 13

 
ای باید توجه داشت که معیارهای ارزش و وزن آنها متوسط نظر اعض

گروه است و در تصمیم گیری نهایی در مورد گزارش مهندسی ارزش 

ارائه شده توسط گروه، مقامهای تصویب کننده و مسئول می توانند 
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حسب مصالح مورد نظرشان، وزن معیارها را بازنگری و بر آن اساس 

 گزینه بهینه را تعیین نمایند.

 
 تعیین کارکرد های اصلی و فرعی

طرح به اجزای مختلف تقسیم شد و کارکردهای در این مرحله ابتدا 

 .طرح مشخص گردیدند و هزینه های تقریی آنها ثبت گردید

 

 مرحله خالقیت

حله با استفاده از روش طوفان ذهنی، گزینه های مختلف ردر این م

توسط اعضاء ارائه و پس از تشریح گزینه ها  توسط پیشنهاد 
نهایت گزینه ها در سه  دهندگان، گزینه های مشابه استخراج  و در

گروه زیر خالصه گردیدند.. گزینه های بدست آمده در هر گروه از 

تلفیق کارکردهایی که با یکدیگر ارتباط داشتند و مجموع آنها می 

 توانست یک گزینه را تعریف کند، بشرح زیر بدست آمده :

 گزینه پایه -گروه الف

ت مرحله اول(: این . اجرای گزینه پایه)گزینه منتخب مطالعا 1-الف

گزینه به اجزای مختلف تقسیم می شود: ایستگاه پمپاژمارد، کانال 

مارد، سریز مارد، سد باالدست بهمنشیر، ایستگاه پمپاژ طره بخاح، 

احداث حوضچه ذخیره در مارد، احداث سد در پایین دست 

 بهمنشیر، احداث سد اصلی مارد.

 . گزینه پایه با حذف حوضچه ذخیره2-الف

. گزینه پایه با حذف حوضچه ذخیره و انتقال ثقلی به کانال 3-فال
مارد)گزینه پایه با استفاده از سد مارد با هدف جلوگیری از شوری 

آب و انحراف به کانال مارد و همچنین سد باالدست  بهمنشیر و 

 حذف حوضچه ذخیره به اضافه احداث سر پایین دست بهمنشیر(.

ست کارون با کاهش ظرفیت ایستگاه . احداث سد در پایین د4-الف

پمپاژ ) احداث سد در باالدست سه شاخه، انتقال ثقلی به بهمنشیر و 

 کاهش ظرفیت ایستگاه پمپاژمارد(.

 حذف بهمنشیر به عنوان سیست انتقال -گروه ب

. حفظ گزینه پایه اجرا شده، حذف حوضچه ذخیره مارد ، 1-ب

آبگیری شبکه آبیاری مستقیماً از کانال مارد با احداث سد اصلی مارد 

و مستقل از بهمنشیر و عبور از بهمنشیر با سیفون) حذف و یاکاهش 

 ارتفاع پمپاژ در مارد و طره بخاح(.

ارخوین) منظور (، با تغییر موقعیت آبگیری به د1-. گزینه )ب2-ب

 نقطه ای است که تحت تأثیر آب شور ناشی از مد دریا نباشد(.

 احداث سد اصلی در پایین دست سه شاخه حفار -گروه ج

. احداث سد اصلی در پایین دست سه را حفار روی کارون. سد 1-ج

پایین دست بهمنشیر با پیش بینی برای کشتیرانی و حفظ ایستگاه 

ستگاه پمپاژ مارد پس از احداث سد طره بخاح، کاهش ظرفیت ای

 اصلی با قفل کشتیرانی.

 
 مرحله ارزیابی

پس از گروه بندی گزینه ها، با توجه به وزن معیارهای تعیین شده 

 نسبت به تعیین ارزش گزینه ها برای ارزیابی آنها اقدام شد:

 : ارزیابی وتعیین ارزش گزینه ها2جدول 

 متوسط ارزش گروه گزینه

 13/321 پایهالف( گزینه 

ب( حذف بهمنشیر به عنوان سیستم 

 انتقال

83/428 

ج( احداث سد اصلی در پایین دست سه 

 شاخه حفار با قفل کشتیرانی

13/428 

 
 بررسی مزایا و معایب گزینه ها:

در ادامه این مرحله مزایا و معایب هر یک از گزینه ها در ارتباط با 

 قرار گرفت: عوامل زیر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل

 استفاده از سرمایه گذاریهای انجام شده. -

استفاده چند منظوره شامل تأمین آب، جلوگیری از  -

تداخل آب شور و شیرین، تسهیل در ترابری آبی، انطباق برنامه 

زمانبندی اجرای قسنتهای اصلی طرح) تأمین آب(، با شرایط کیفی 

 رودخانه کارون.

 .در اختیار داشتن نقشه های اجرایی -

 امکان بهره گیری سریعتر از اهداف طرح. -

 پیچیدگی تجهیزات هیدرو مکانیکی. -

پیچیدگی و عدم توجیه احداث حوضچه ذخیره در حال  -

 حاضر.

 ضرورت انتقال زه آب به پایین دست بهمنشیر. -

 کاهش  مصرف انرژی.  -

 کاهش اتالف آب شیرین. -

 مشکالت تملک اراضی. -

 انه بهمنشیر.حفظ شرایط اکولوژی و زیست محیطی رودخ -

در ادامه کارگاه مهندسی ارزش گزینه های تعیین شده با مشخص 

نمودن اجزا با حضور کارشناسان زیربط شامل: مجریان طرح، 
کارشناسان مهندسین مشاور در زمینه های برآورد قیمت و تکنولوژی 

اجرا و نیز مدیران طرحهای مشاور تعیین هزینه گردیدند. این 

باط با طرحهای تأمین، انتقال و ترابری آبی می برآوردصرفاً در ارت

باشد) هزینه احداث شبکه های آبیاری و زهکشی در کلیه گزینه های 

 یکسان است(.
 : برآورد هزینه گزینه ها3جدول 

 هزینه) میلیارد ریال( گزینه 

 472 1-الف

 322 2-الف

 413 3-الف

 488 4-الف

 883 1-ب

 1113 2-ب

 382 ج
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 شاخص ارزش
در ادامه بررسیها شاخص ارزش گزینه های اصلی بشرح جدول 

 .تعیین گردیدند  4
 بررسیها شاخص ارزش گزینه های اصلی :4جدول

هزینه) میلیون  ارزش گزینه

 تومان(

 شاخص ارزش

 74/7 2/47 3/321 1-الف

 33/12 2/32 3/321 2-الف

 48/8 3/41 3/321 3-الف

 72/12 73/48 3/321 4-الف

 84/4 3/88 83/428 1-ب

 83/3 3/111 83/428 2-ب

 11/3 38 13/328 ج

 
گزینه هایی که از لحاظ شاخص ارزش در رده پایین بودند حذف 

( برای 2-و الف 4-گردید و گزینه های برتر ) گزینه های الف

 مطالعات بیشتر به مرحله توسعه انتقال یافت.

 

 مرحله توسعه

به شده نتیجه گردیدکه با توجه به شاخص ارزش گزینه های محاس

 گزینه های:

 . گزینه پایه با حذف حوضچه ذخیره.2-الف

 . احداث سد کارون4-الف

ادارای بیشترین شاخص ارزش بوده و می تواند به کارفرما ارائه شود 

و اجزای آن دقیقتر مورد بررسی قرار گیرد. به دلیل نزدیک بودن 

ت این دو گزینه شاخص ارزش این دو گزینه ادامه و توسعه مطالعا

بشرح زیر پیشنهاد گردید تا پس از آن با اطالعات تدقیق شده، 

 گزینه برتر تعیین شود.

 

 مرحله ارائه

 اولویتهای مطالعاتی و اجرایی

در این مرحله با توجه به مطالعات انجام شده در کارگاه و هدف 

 تعیین شده توسط کارفرما نتیجه به شرح زیر پیشنهاد شد:

از  4-و الف 2-شاخص ارزش باالتر گزینه های الف با مشخص شدن

گروه الف نسبت به سایر گزینه ها، گروه مهندسی ارزشی اولویتهایی 

در ارتباط با توسعه مطالعات اجزاء غیرمشترک و اجرای اجزای 

 مشترک طرح در دو گزینه را بشرح زیر پیشنهاد می نماید:

 ی و زهکشی:الف( اولویتهای طرح تأمین آب و طرحهای آبیار

اجرای سد باالدست بهمنشیر بصورت دو مرحله ای ) مرحله اول  .1

پیش بینی قفل کشتیرانی در نقشه های اجرایی و اجرای سد و در 

مرحله دوم اجرای قفل کشتیرانی پس از نهایی شدن طرح ساماندهی 

آبراهه بهمنشیر و کارون توسط سازمانهای ذیربط(. لکن چنانچه 

همنشیر و ترابری و ظرفیت مربوطه در اولویت باشد ساماندهی آبراهه ب

و اعتبار مورد نظر تأمین شود اجرای همزمان، مقرون به صرفه خواهد 

 بود.

اجرای زهکشی برای قسمتهایی که شبکه ثانویه آبیاری آنها  .2

 تکمیل و یا در شرف اجرا می باشد.

  KQ8تا  KQ1تکمیل کارهای مربوط به شبکه آبیاری بلوک های  .3

تا  KQ3تا انتها، احداث ایستگاههای پمپاژ ثانویه KQادامه کانال  و

KQ13   احداث شبکه های ثانویه آبیاریKQ3  تاKQ13 

فقط ساختمانهای ایستگاه پمپاژ بدون  K13و  K14ایستگاههای 

 تجهیزات برقی و مکانیکی اجرا شود(.

 اجرای کانال شمال خرمشهر و شبکه آبیاری و زهکشی.  .4

 KO3و KO4ه های آبیاری و زهکشی بلوکهای اجرای شبک .3

 اجرای طرح تأمین و شبکه آبیاری و زهکشی جزیره مینو. .4

اجرای طرح تأمین و شبکه آبیاری و زهکشی ساحل چپ  .7

 بهمنشیر.

اجرای طرح تأمین و شبکه آبیاری و زهکشی ساحل راست  .8

 بهمنشیر.

 اجرای طرح تأمین و شبکه آبیاری و زهکشی شلمچه و دهکده ولی .3

 عصر.

 احداث سد پایین دست بهمنشیر با قفل کشتیرانی. .12

مطالعه و طراحی احداث سد اصلی کارون بر اساس دو گزینه  .11

منتخب کارگاه مهندسی ارزش ) سد اصلی در مارد و یا در کارون(، 

بدیهی است مقایسه و انتخاب یک گزینه از این دو گزینه می تواند در 

ل و یا یک کارگاه مهندسی چارچوب مطالعات میان کار مرحله او

 ارزش انجام گیرد.

 ب(اولویتهای طرح الیروبی و ساماندهی بهمنشیر:

 . برداشتن موانع و بقایای ناشی از جنگ تحمیلی.1

. برداشتن موانع روی بهمنشیر از قبیل پلهای فلزی و پایه های 2

 .7فلزی ایستگاه
 . تثبیت سواحل بخشهای الیروبی شده.3

روبی رودخانه بهمنشیر و ایجاد ظرفیت ترابری آبی ادامه عملیات الی

 مناسب.

 

 راهکارهای مهندسی ارزش

 گروه مهندسی ارزش بشرح زیر می باشد:راهکارهای 

با توجه به آماده شدن قسمتهایی از شبکه آبیاری، تشکیل  .1

سازمان بهره برداری و ایجاد تشکلهای استفاده کنندگان از آب 

بخشی از هزینه های بهره برداری  ضروری بوده تا امکان پرداخت

 توسط کشاورزان مقدور گردد.

با توجه به هزینه های بسیار سنگین انجام شده در طرح، تشکیل  .2

واحدهای پژوهشی برای افزایش تولید محصول خرما در منطقه مورد 

 نظر قرار گیرد. 
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مسائل کشتیرانی در بهمنشیر در کارگاه مهندسی ارزش با حضور  .3

ازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت امور خارجه، جهاد نمایندگان: س

کشاورزی) شیالت(، وزارت نیرو، وزارت دفاع وزارت کشور بررسی 

 گردد.

با توجه به شرایط منطقه و سرمایه گذاری کالن انجام شده،  .4

اولویت های ویژه ای برای طرح قائل شده تا اجرای سد پایین دست 

 د.بهمنشیر در طول سال آینده اجرا گرد

کاهش کمیت و کیفیت آب رودخانه کارون مورد بررسی قرار  .3

گرفته و از آن جایی که اجرای سد اصلی رابطه مستقیم با کیفیت آب 

 کارون دارد، اجرای این سد در برنامه چهارم ملحوظ گردد.

 : اعتبارات مورد نیاز طرح بر اساس اولویتها3جدول 

احداث سد باالدست بهمنشیر) بطور کامل(  .1

 ل:شام

 احداث سد -

 احداث قفل کشیرانی  -

میلیارد  72

 ریال

میلیارد  12

 ریال
میلیارد  42

 ریال

میلیارد  KO1-3 32/4احداث شبکه زهکشی  .2

 ریال

تکمیل کانال و شبکه آبیاری و زهکشی  .3
KQ وTB :جمعاً شامل 

 KQاحداث باقیمانده کانال -

 زهکشی واحدهای در دست اجرا -

شی احداث شبکه های آبیاری و زهک
 باقیمانده

میلیارد  431
 ریال

میلیارد  22

 ریال

میلیارد  84
 ریال

میلیارد  387

 ریال

تکمیل کانال و شبکه های آبیاری و زهکشی  .4
 شمال خرمشهر جمعاً شامل: 

 احداث باقیمانده کانال -

 تکمیل شبکه آبیاری -

 احداث شبکه های زهکشی -

میلیارد  127/3
 ریال

میلیارد  33

 ریال

میلیارد 32
 ریال

میلیارد  3/42

 ریال

  KQ4،3.احداث شبکه های آبیاری و زهکشی 3
 جمعاً

میلیارد  43
 ریال

. تأمین آب و شبکه های آبیاری و زهکشی جزیره مینو 4

 جمعاً شامل: 

 احداث آبگیر و کانال انتقال-

 احداث شبکه های آبیاری و زهکشی -

میلیارد  122

 ریال

میلیارد  34

 ریال
میلیارد  84

 ریال

شبکه آبیاری و زهکشی ساحل چپ  احداث .7

 بهمنشیر جمعاً:

میلیارد  141

 ریال

میلیارد  141احداث شبکه آبیاری و زهکشی ساحل  .8

 ریال راست بهمنشیر جمعاً:

احداث شبکه آبیاری و زهکشی دهکده ولی  .3

 عصر و شلمچه جمعاً:

میلیارد  242

 ریال

احداث سد پایین دست بهمنشیر ) بطور  .12

 کامل( جمعاً:

یلیارد م 122

 ریال

احداث سد کارون ) بطور کامل( جمعاً  .11

 شامل:

 احداث سد -

 احداث قفل کشتیرانی -

میلیارد  322

 ریال

میلیارد  232

 ریال
میلیارد    72

 ریال

 

توضیح: هزینه های طرح الیروبی و ساماندهی بهمنشیر به 

استثنای هزینه سدها و قفل کشتیرانی در هزینه های 

 ور نشده است.گزینه های مرتبط فوق منظ

 
 نتیجه گیری

با بازدید اعضای گروه کار از اجزای مختلف طرح و گزینه های 

محتمل در ارتباط با سیمای طرح و نیز تشکیل جلسات کارگاه 

در خوزستان و تهران و ارزیابی کلیه گزینه ها و تعیین  شاخص 

-و الف 2-ارزش هر یک، نهایتاً گروه مهندسی ارزش گزینه الف

 اب و برای ادامه مطالعات و اجرا توصیه نموده است.را انتخ 4

بر اساس نتایج این کارگاه حوضچه ذخیره در باالدست مارد با 

توجه به شرایط کنونی و برنامه زمانی اجرای سایر اجزای سایر 

 172اجزای طرح تأمین آب، توجیه نداشته و در مجموع حدود 

 ویی می گردد.میلیارد ریال در سرمایه گذاریهای طرح صرفه ج
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