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دراجراي پروژه هاي عمرانی  مناسب راهکارهاي ارائه و مشکالت و علل تاخیر بررسی

 استان خوزستان

 (خوزستان نوسازي مدارس کل اداره هاي پروژه بر نگاهی با)

   (1)شهریار وحیدزاده 

 انار ارشد مدیریت ساخت و اجرا دانشگاه آزاد اسالمی واحددانشجوی کارشناسی  -1

 shahriar_v_z@yahoo.com   شهریار وحیدزاده

 

 

 چکیده :  

 عمرانری هرای طررح موفقیت ارزیابی در .باشد می شورک آن عمرانی های طرح کشور هر اقتصادی توسعه های مشخصه از یكی

 نقش رسند می نامرئی نظر به که دیگری عوامل است ممكن که حالی در است آنها فنی مهندسی دارد عینیت ازهمه بیش آنچه

 مهندسری و طراحی است استوار آن روی بر عمرانی طرحهای اعتباری بنیان که عواملی از یكی داشته باشند ای برجسته و مهم

 مرد  طی در معلوم کیفیت با پیمان تحت موارد انجام به متعهد پیمانكار پیمان، تعریف براساس.است "حقوقی" منظر از پروژه

 از یر  هرر اگرر که کرد استنباط چنین توان می تعریف همین بررسی با لذا  .باشد خاصی می قیمت براساس و مشخص زمانی

 رامری آمرده پریش ادعاهای اصلی علت . باشد داشته دنبال به را یمانكارپ ادعای تواند می گردد تفاو  دچار پیمان اصلی عوامل

 موثر عوامل به تسلط به نیازمند پروژه عالیه اهداف ,ارضا راستای در پروژه مدیریت .نمود خالصه تاخیر و تغییر عامل دو در توان

, شاکری)   .آورد عمل به را مرتبط اقداما  الزمه های بینی پیش بالحاظ مورد به بنا تا باشد می تغییرا  و تاخیرا  پیدایش در

 (1۸۳۱ قربانی، علی و اقبال

 پریش زمران در آن ماتما ، بودن صرفه به مقرون و نظر مورد اهداف به یابی دست بر عالوه پروژه ی  موفقیت شاخص مهمترین

 و هزینره شدن برابر چند به منجر که باشد می ساخت عملیا  اصلی مشكال  عمده از یكی پروژهها در تاخیر.  است شده بینی

 خود به عمرانی بودجه سره بیشترین صاختصا با خوزستان استان.  باشد می منطقه ی  شكوفایی و رشد در منفی تبعا  و آثار

 مالی منابع رفتن هدر به شایانی کم  راهكار، ارائه و ها پروژه تاخیرا  بررسی بنابراین. است بوده محور پروژه استانهای از یكی

 (1۸۳۸ ادیب، آرش و حمادی کاظم احمدرضا؛, بل  )  . مینماید

 شرناخت بنرابراین میشوند، محسوب کشور زیربنایی و عمرانی پروژههای با اهمیت ترین و مهمترین از مدرسه سازیپروژههای 

و اسرتفاده  بهرره بررداری باعث تأخیرا ، کاهش یا و رفع جهت در دقیق و صحیح ریزی برنامه و این پروژهها با مرتبط تأخیرا 

 باعث که عواملی شناختن و پروژهها تأخیر عوامل و علل به پرداختن .دارد پی در را کشور سرمایه های حفظ و موقع بهو مناسب 

 زمینره و کرده کم  تمام نیمه پروژههای پیشرفت بهبود فرآیند به یكسو از میتواند میگردد پروژهها اجرای روند در تأخیر بروز
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سررمایه  ماندن معطل مانع و آورد عمل ممانعت به جدید پروژههای در تاخیر از دیگر سوی از و آورد فراهم را آنها موقع به اتمام

 در سراخت قراردادهرای اجررای در های مدرسه سازی پروژه تاخیرا  بندی اولویت و بررسی به تحقیق این در .گردد ملی های

 ارائره شرده، شناسرایی تاخیرا  عوامل کاهش جهت راهكارهایی نهایت در و شده فرآیندی پرداخته و ساختاری ای، زمینه ابعاد

 .است موضوع آمده در بیشتر تحقیق برای پیشنهاداتی و گردیده

 کلیدي هاي واژه : 

   بندی زمان برنامه ، پیمانكار ، ا تاخیر ، پروژه مدیریت  ، عمرانی های پروژه

  : مقدمه.   1

 و دارد اختصاص آن زیربنایی و عمرانی های پروژه به توسعه حال در کشورهای خصوص به کشور، هر سرمایه عمده بخش امروزه

 عردم و کنردی .میگرردد محسروب آن عمرانری هرای پروژه اجرای در موفقیت جامعه هر اقتصادی توسعه و رشد عوامل از یكی

 و موانرع وجرود از حراکی گرردد، مری پایردار شهری مدیریت ایجاد عدم سبب که شهری عمرانی های پروژه اجرای در پیشرفت

 معرر  در جردی بطرور را شرهری فضای توسعه و بازسازی که میباشد شهری ارزشمند طرحهای اجرای در ای ریشه مشكال 

 برا بزرگ های پروژه اغلب که معضلی ترین عمده .برد نام عمرانی های پروژه بحران بعنوان توان می آن از و دهد می قرار تهدید

 اشاره مورد زمان که است رویدادی یا عمل تأخیر،.میباشد پروژه کار اتمام درنهایت و مختلف فازهای در تأخیر هستند مواجه آن

 شروع تاریخ افتادن تعویق به ویا فعالیت زمان مد  کردن طوالنی بصور  و کند تر طوالنی را خاص عملی انجام برای قرارداد در

  .میگردد ظاهر آن

 (1۸۳۳ علیخانی، ابوالفضل و صفوی علیرضا سید ازادانی؛ نصر مسعود سید اله؛ احسان, اشتهاردیان)

 ساخت صنعت در  تاخیر  .است پروژه تكمیل واقعی زمان و پروژه تكمیل برای شده بینی پیش زمان  بین  زمان اختالف تاخیر

 و ایجاد عوامل .آید می وجود به مترقبه غیر و طبیعی حوادث و )پیمانكار و مشاور کارفرما،( پروژه در درگیر های گروه عملكرد از

 عمرانی های پروژه اجرای و تهیه در که نقایصی نیز ایران در .باشد می متفاو  تأثیر درجه وبا مختلف ها، پروژه تأخیر بروز منشأ

 تحمیل ملی اقتصاد بر ناتمام های پروژه از عظیمی حجم بودجه، کسری کاهشیا دنبال به همچنین و داشته وجود دراز سالیان در

 رکود دچار یا مانده ناتمام ملی بخش در چه و استانی دربخش چه ها پروژه برخی عمرانی فعالیتهای اخیر، های سال در و گشته

 در عمرانری هرای پرروژه اینكه به توجه با.است طوالنی مد  به سرمایه از عظیمی بخش ماندن ثمر بی منزله به این .است شده

 می اختصاص خود نیزبه را کشور بودجه از ای عمده بخش و است برخوردار باالیی اهمیت از کشور بندی بودجه و اقتصادی نظام

 کنرد مری وارد جامعره و ملری منابع بر را فراوانی سیاسی و اجتماعی اقتصادی، تبعا  عمرانی، های پروژه اجرای در رکود دهد،

 تعداد شاخص سه.دارد پی در را اقتصادی رشد نرخ کاهش و گذاری سرمایه بازده کاهش شده، تمام هزینه افزایش منابع، واتالف

 -.شرد خواهرد ارائه و طرفین میان همبستگی میزان بررسی پیمانكار، و مشاور کارفرما، نظر نقطه از اهمیت و تأثیر شد  تكرار،

 وجرود)مناسرب زمران در طررح بررای کرافی بودجه تأمین عدم(ها پرداخت پیش و وضعیتها صور  موقع به پرداخت در تأخیر

 عقرب قبرال در پیمانكاران با قاطع برخورد عدم -آن از پس و مناقصه زمان در ها آن از طرح عوامل حمایت و دولتی پیمانكاران
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 کار با متناسب مشاور و پیمانكار انتخاب در ضعف -پیمانكار تأخیر جهت مناسب های جریمه نبود و بندی زمان برنامه از افتادگی

 مد  بودن کوتاه -پیمانكار پروژه مدیریت و اجرایی مدیریت در ضعف -ها انتخاب در مالی بحث به صرف توجه و هم با همگن و

 تهیه بر کارفرما فشار -ساخت حین در شدید تورم -مناسب زمان تخمین عدم و ها پروژه رساندن انجام به برای شده تعیین زمان

جمشریدی, ( مقردماتی هرای طررح کرردن اجرایری در مشخص ریزی برنامه عدم و مطالعا  کفایت، عدم وجود با مناقصه اسناد

 )1۸۳۸حسین؛ علیمحمد احمدوند و محمد میرزایی، 

   : تحقیق .   2

 اقتصراد شرورای جلسرا  در 1۸۱۳ سرال از هرا پروژه اجرای زمان شدن طوالنی بحث کشور، ریزی برنامه و مدیریت درسازمان

 باشرد شرده نیرز قانونمنرد کره حلری راه تدوین و ارائه به تاکنون وجود این با لیكن.  است یافته ادامه زمان این و تا بوده مطرح

 بره دسرته چهرار رادر تاخیر علل است، شده منتشر 1۸31 سال در که گزارشی طی بودجه و برنامه سازمان . است نشده منتهی

 : است نموده طبقه بندی ذیل شرح

 مقدماتی برآوردهای در دقت عدم و اشتباه - الف

 اجرا فن ، کارها اقالم یا حجم شدن اضافه - ب

 اجرایی های روش و مشكال  نقائص، - پ

 متفرقه مشكال  -ت

و  داشرته بسیار مشابهت کشور ساخت صنعت کنونی مسائل با شده، شمرده بر مسائل از بسیاری شود می مشاهده که همانگونه

 در سراخت صرنعت اجرایری مشركال  حرل در پویایی عدم نشانه این که دارند وجود حاضر حال در عیناً مسائل همان نیز اغلب

 هزینره و زمران افرزایش عمرانی طرحهای % ۳9 وبودجه برنامه سازمان ادعای طبق که اینجاست توجه جالب نكته . است کشور

 عمرر متوسرط حاضرر حال در است گفتنی.برسند اتمام به تا دارند سال 13 طی به نیاز کاره نیمه پروژه های % 09 و اند داشته

 ترأخیر برا هرا پروژه از برداری بهره اگر  . دارد استاندارد عمر با زیادی فاصله که است سال ۳ حدود ایران در عمرانی های پروژه

 منظرر ایرن در. داد دسرت خواهنرد از را خرود اقتصرادی و فنی توجیه آنها از برخی ملی های سرمایه اتالف ضمن شوند، مواجه

 اجررای عردم است که بدیهی و برخورداربوده بسزائی اهمیت از نیز(وتونل راه،پل)شهری درون های پروژه در راهها شبكه توسعه

کیفیرت  شرهری، نرامطلوب منظرر: از اعرم منفری پیامردهای بر عالوه بهینه، هزینه و زمان نظر از ها پروژه این موقع به و موفق

 منظرور همرین به.شد خواهد نیز مسئولین از شهروندان اعتماد سلب موجب... و مرور و عبور شبكه در ترافیكی اخالل نامناسب،

 چهرارچوب در هرایی پرروژه چنرین موفرق اجرای جهت در بایست می شهری مختلف وکارشناسان متخصصان تالش مسئوالن،

 برر موثر عوامل و پروژه مدیریت های شاخصه به توجه با نیز، علمی ارزش و جایگاه نظر از چراکه. گردد شده صرف تعیین زمانی

 متنروعی مطالعرا  کنون تا. میگردد محسوب موفقیت شاخصهای مهمترین از یكی زمانی اهداف دستیابی به ها، پروژه موفقیت
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 بره و انرد بروده کمری مقرادیر بره ها پروژه تأخیرا  تبدیل درصدد مطالعا  این از که برخی است شده انجام تأخیرا  مورد در

 کشور ی  یا صنعت ی  در تأخیرا  بررسی به تحقیقا  از دیگر برخی. نموده اند بررسی را موضوع این مختلف روشهای کم 

 دالیرل شناسرایی نیجریره، ساختمانی های پروژه در ها هزینه افزایش تأخیر و دالیل بررسی به میتوان که اند پرداخته بخصوص

 گزارشرهای ، عربسرتان - ترأخیر علرل بررسری ، اردن در 1۳۳۳برزرگ  هرای پرروژه بررسری لبنان، ساخت صنعت در تأخیرا 

 مروثر عوامرل ، وبودجه برنامه سازمان گزارش طی اجرا در1۳۳0 سالهای در بزرگراه پروژه 8۳ و ساختمانی پروژه 10۱ پیشرفت

 اصرلی عوامرل نقرش کره گرفت نتیجه میتوان این تحقیقا  بررسی از پس .کرد اشاره ، ایران فرودگاهی های پروژه تأخیرا  در

 مردیریت کرردن منرد نظرام با عامل سه که هر است وشایسته بوده برخوردار بسزائی اهمیت از (وپیمانكار مشاور کارفرما، پروژه

 اشرتهاردیان؛)  .نماینرد هدف تالش این به رسیدن ودر کالن سطح در پروژه مدیریت علم به فرآیندی نگرشی ایجاد وبا ها پروژه

 (1۸۳۳ علیخانی، و صفوی ازادانی؛ نصر

 اسرت ممكرن و دارد پروژه به خاصی نیاز کارفرما طورکلی، به.باشد می پروژه قرارداد از مهمی جنبه پروژه، تكمیل زمان معموال

 کره اسرت این مهم نكته .باشد کرده اقدام خاص تاریخی در شده کامل تسهیال  از استفاده برای خاصی و توافقهای ترتیبا  به

 نظرر از چرا که.است مهم پیمانكار برای زمان تمدید اما باشد نداشته زمان خصوص در مالی ظاهر به ادعای است ممكن پیمانكار

 رجروع لزوم است ممكن آنكه یا کند، می جلوگیری است، هزینه پر که کار به بخشیدن سرعت لزوم از زیرا ، اوست نفع به پولی

 پریش زمران در توانرد می پروژه که نظربرسد به چنین اگر حتی. برد بین از را[ موقع به تعهد انجام عدم خسار ] التزام به وجه

 اگرر حتری زمرانی، تمدیردهای گونه این. کند جستجو را زمانی تمدید قانونی راههای که است عاقالنه اتمام برسد، به شده بینی

 آنهرا از بعردی غیرموجره تراخیر گونره هر بروز صور  در بتواند پیمانكار که کنند می ارزش ایجاد با نرسند،فرصتی نظر به الزم

 (1۸۳۱ قربانی، و شاکری) . کند استفاده

 عمرانی هاي پروژه اجراي مدت افزایش در عوامل نقش  : 

 دیگرر عوامرل بره و بروده فررد بره منحصر ها نقش این از بعضی که دارند هایی نقش اجرا زمان افزایش در پروژه مختلف عوامل

 . میگیرد قرار بررسی مورد ها پروژه اجرای افزایش در پیمانكار و مشاور ، کارفرما عامل سه نقش ادامه در . ندارد ارتباطی

 : کارفرما نقش(  1) 

 : پروژه مدیران ضعف 1-1

 خرود اجرایری برازوی را پیمانكار ضعیف، پروژه مدیر .میباشد موفق پروژه مدیران های ویژگی از سالم مدیریت و تعهد تخصص،

 انداختن تعویق به مدیران این . است ها کشی حق از بسیاری مستحق که کند می نگاه ای مدعی صور  به او به بلكه داند نمی

 موجب آنان .کنند می فر  خود مدیریتی های توانایی از جزیی را پیمانكار مطالبا  قراردادن خم و پیچ در و ها وضعیت صور 

  .برسد اتمام به تر پرهزینه و دیرتر برسد پایان به معینی مد  ظرف باید که ای پروژه تا شوند می
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 : (سبز وفضاي تاسیساتی،ترافیکی ، ملکی )معارضین موقع به رفع  1-2

 ... ، نروری فیبرر ، برر  کابرل ، گراز ، آب لوله :مانند هوایی و زمینی زیر تاسیسا  مسیر تغییر نیازمند شهری های پروژه اکثر

 انحرراف جهرت راننردگی و راهنمرایی موقرع بره توافقا  عدم ، ها پروژه اجرای جهت ترافی  انحراف راههای طرفی از.میباشد

 احتمال و محدوده ترافی  وجود علت به کارگاه محل در مرور و عبور سختی اطراف، مناطق در مازاد ترافیكی بار تحمل ، ترافی 

 برا پیمانكرار بره ترافیر  ضرریب پرداخت.هستند ترافیكی معار  مشكال  ترین شاخص گودبرداری محل در خودروها سقوط

 معضال  دیگر از.است ترافیكی معارضین ساز هزینه موارد موقت مسیرهای ایجاد هزینه و انحرافی عالئم و تابلوها نصب و ساخت

 امكران ، درختران قطرع مجروز داشرتن عردم . باشرد می سبز فضای و ها پارك داخل از ها پروژه این عبور ، شهری های پروژه

 اسرت سربز فضرای معارضرین بره مربوطه مشكال  ، زیست محیط افتادن خطر به و )سرما( مناسب فصل در درختان جابجایی

 طرور بره پرروژه تا گردد تمل  دولتی یا شخصی امالك از بخشی باید ها پروژه از برخی اجرای جهت مواقع از بعضی همچنین.

 و ها دستگاه از الزم مجوزهای دریافت و هماهنگی به نسبت پروژه اجرایی عملیا  آغاز از قبل باید کارفرما لذا .گردد اجرا کامل

 دریافت همچنین ... گازو بر ، اداره ، آب سازمان ، نظامی مراکز طبیعی، منابع سازمان مانند هایی ارگان

 . نگردد پروژه های هزینه افزایش و پیمانكار عوامل تاخیر مسبب ساخت هنگام در تا اقدام حقیقی افراد مالكیت حق

 : پیمانکاران از کارفرمایان غلط نگرش طرز 1-3

 . شرود ثابرت مسرئله این عكس اینكه مگر کارند خطا پیمانكاران که است این اجرایی های دستگاه بر غالب تفكر حاضر حال در

 تراخیر و رانردمان کراهش سربب کرالن سطح در و نداشته پیمانكاران و کارفرمایان بین تنش افزایش جز تأثیری نگرش اینگونه

 است اهمیت حائز بسیار عمرانی زیربنایی های درطرح پیمانكاری حرفه جایگاه حالیكه در. گردد می عمرانی های پروژه دراجرای

 . 

 : مناقصات برگزاري نظام در ضوابط جاي به روابط حاکمیت 1-4

 و انحصراری دسترسری تضرمین بررای معمول، روند با منطبق پیگیریهای نمایش و قرارداد عقد تشریفا  ضوابط و اصول رعایت

 و واقعی شرایط کیف و کم از موقع به اطالع . است برخوردار ای ویژه اهمیت از پیمانی پردرآمد قراردادهای به پیمانكاران مستمر

 نقاط از ، پیمانكاران سایر با دولتی مراکز مستخدمین روابط و پیمانكاران سایر احتمالی پیشنهادا  و رقابتی رفتار پروژه، اجرایی

 و مدیران به تفویضی رسمی و قانونی رانت یا تشریفا  ترك طرفی از .گردد می محسوب پیمانی درامور اثرگذاری زمینه و قو 

 سرایر برا رقرابتی فشرار و قروانین از تخلرف دغدغره، بردون ای پرروژه الوصول سهل تصاحب به تواند می عام طور به دستگاهها

 در و شخصری غیرر انگیرزه با حتی نفوذ ذی حقوقی و حقیقی اشخاص نظر اعمال . گردد نفوذ ذی پیمانكاران توسط پیمانكاران

 اینكره ترر مهم داده قرار تاثیر تحت را پیمانكار سالم انتخاب معمول روند نیز المنفعه عامل و خواهانه خیر اهداف تحقق راستای

 . باشد متخلف عالقه مورد و گذشته قانونی غیر عملكرد بر سرپوشی و گردیده تلقی معقول ای، رویه چنین تا است مناسبی بهانه
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 : پیمانکار و کارفرما بین اختالف حل مرجع وجود عدم 1-5

 تاثیر ساز، و ساخت امر در مشارکت برای پیمانكاران رغبت و نرخ پیشنهاد بر آن، عواقب و آثار و پروژه اجرای بر نظار  کار و ساز

 عمرالً کارفرمرا تشكیال  از نظار  دستگاه استقالل و کند می تغییر کارفرما دلخواه به نظار  کار و ساز که آنجا از .دارد زیادی

 دسرتگاه که دارد یقین پیمانكار و نیست برخوردار الزم امنیت از بزرگ های پروژه در ویژه به پیمانكاری فضای لذا است، منتفی

 و اختالفرا  فصرل و حرل بره رسرد چه تا کند نظر اعمال کارفرما، خواست رعایت بدون فنی، درمسائل حتی تواند نمی نظار 

 .شود گذاشته نظار  دستگاه بیطرفانه داوری به باید که پیمانكار ادعاهای

 :مطمئن مالی اعتباري منابع تامین 1-6

 .نماید اقدام پیمانكار نقدینگی کاهش عوامل از جلوگیری و سریع اجرای جهت پروژه الزم اعتبار تهیه به نسبت باید کارفرما

 : پروژه اجراي هزینه سازي بهینه 1-7

 و مشراور برین کارگراهی و اجرایری هرای نقشره ارائره در توازن ایجاد و پیمانكار و مشاور اجرائی فنی نظرا  تلفیق با هدف این

 . میگیرد صور  آن اجرای و پروژه شرایط تسهیل در ارزش مهندسی نگرش حضور نیز و پیمانكار

 : پیمانکار و مشاور اجرایی و فنی مدیریت 1-8

 .است اجرایی ضرورتهای به توجه با مشاور و پیمانكار نظرا  اخذ در بخشیدن سرعت منظور به سازمانی نمودار اهداف

 : اجرایی ارتباطات بخشی روان 1-9

 اقدام پیمانكار و مشاور سوی از اجرا در مسئول عوامل سریع گویی پاسخ بمنظور اجرا در روان ارتباط ایجاد به نسبت باید کارفرما

 .نماید

 :اجرا روند کنترل و سرپرستی 1-11

 . نماید مدیریت قراردادها، آن توجیه و پروژه اقتصادی اهداف مسیر در را اجرایی اهداف ، پروژه کنترل و هدایت با باید کارفرما

 : ها نقشه و مبنا نقاط کارگاه، تحویل ، مصالح تامین 1-11

 فنی مشخصا  ، ها نقشه ، مبناء نقاط ، کارگاه تحویل همچنین و است وی تعهد مورد که مصالحی تحویل به نسبت باید کارفرما

 .آید عمل به جلوگیری اجرا مد  افزایش از تا اقدام پیمانكار به آزمایشا  نتایج ارسال و

 : عمرانی ي ها پروژه اجراي مدت افزایش در مشاور مهندسان نقش ( 2)  
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 : طرحها اقتصادي توجیه بررسی در مشاور مهندسان ضعف 2-1

 توجیه برای تجربه با و حاذ  افراد از نیز مشاور مهندسان و داشته فرمایشی جنبه بیشتر سنجی امكان مطالعا  امروزه که ازآنجا

 بدون و تهیه گذشته طرحهای مطالعا  تطبیق و تیپ اطالعا  براساس ها طرح اکثر عموماً نیستند، برخوردار طرحها اقتصادی

 .رود می هدر به کشور مالی منابع و شوند می اجرا اقتصادی توجیه داشتن

 : پروژه ساخت هاي هزینه کاهش به مشاور مهندسان تمایل عدم  2-2

 طراحری کره دارد وجرود احتمرال ایرن دارد، طرح اولیه برآورد مبلغ با مستقیم ای رابطه مشاور الزحمه حق پرداخت که آنجا از

 طراحری باال دست پروژه و گردد منظور اولیه طراحی در نیاز حد از بیش یا ضروری غیر کارهای که شود انجام صورتی به مشاور

 . نگردد استفاده هزینه کم و مدرن طراحی های روش از یا و نشود رعایت جویی صرفه الزاما  ها سازه طراحی در شود،

 : مشاور مهندسان اجرایی هاي نقشه ضعف  2-3

 نررخ پیشنهاد و بگذارند مناقصه به را کار قطعی، غیر شرایطی و مقدماتی برآوردی براساس که دهند می ترجیح کارفرمایان اکثر

 این بر فر  و شود می ارجاع پیمانكاران به کامل دو فاز های نقشه بدون شهری های پروژه مناقصا ، از بسیاری در لذا  .بگیرند

 .دهد می پیمانكار تحویل و کرده کامل را دو فاز های نقشه نیز مشاور پیمانكار، اجرایی عملیا  آغاز با همزمان که است

 : پروژه شرایط با مشاور مهندسان ناآشنایی  2-4

 از پیش پروژه مشكال  و ملزوما  نیازمندیها، شناسایی به ملزم مشاور مهندسین های شرکت کنونی، اجرایی فنی نظام براساس

 شرایط با مشاور مهندسان آشنایی عدم دلیل به اما .نمایند لحاظ را مسائل این خود های طراحی در تا باشند می ساخت مرحله

 جریران و مرالی اعتبرار پرروژه، زمران آال ، ماشرین ، مصرالح کار، حجم از شده برآورد مقادیر موارد از دربسیاری کارگاه و اجرا

 . ندارد همخوانی واقعیت با پروژه نیاز مورد نقدینگی

  : عمرانی هاي پروژه اجراي مدت افزایش در پیمانکاران نقش(  3) 

 : پیمانکاران اجرایی و تدارکاتی ، مالی ضعف  3-1

 موقرع بره را نیراز مرورد هرای ضرمانتنامه نیستند قادر ها بان  پاگیر و دست مقررا  علت به ایرانی پیمانكار های شرکت اغلب

 بره بتوانند آنان تا است نشده وضع بانكها برای مقرراتی طرفی از . شود می ایجاد اختالل امور پیشرفت در اینرو از دارند دریافت

 مشركل طریرق این از و نمایند پرداخت وام پیمانكاران به پایین بهره با را پیمان مبلغ از صدی در شده امضاء های پیمان استناد

 از قسرمتی ترا اند موظف پیمانكاران مقررا ، طبق پروژه نیاز مورد کاالهای خرید و تدارکا  زمینه در .شود حل آنان نقدینگی

 اغلرب و کرم آنهرا تعداد که سازنده کارخانجا  . کنند خریداری هستند دولتی اغلب که داخلی کارخانجا  از را ها پروژه کاالی
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 از. دهنرد تحرولی موقع به را شده سفارش کاالی نیستند قادر اند مواجه مختلف های ازپروژه سفارش کثر  با و هستند قدیمی

  8 طرول در ایرانری کارمنرد یر  مفید کار متوسط آمار براساس .است کاری کم است، مشاغل کلیه به مبتال که مشكال  دیگر

 . باشد می دقیقه 7:45 ژاپن کشور در مقدار همین حالیكه در است دقیقه 45 تا 30 حدود کاری ساعت

 : مناقصه در پیمانکاران معقول حد از تر پایین قیمت پیشنهاد 3-2

 بره یا و عمد به گاه پیمانكاران لذا میشود، انتخاب قیمت ترین پایین مبنای بر سازنده پیمانكار عاملی، سه سیستم در که آنجا از

 پیمانكار اجرایی عملیا  کار به آغاز از پس لذا . کنند می کسب را اول رتبه مناقصه در معقول حد از تر پایین قیمت ارائه با سهو

 دو هر در .شود می است، کیفیت آوردن پایین همانا که راه ترین ساده یا و ادعا اهرم از استفاده به مجبور نقیصه این جبران برای

    .میگردد مواجه شده تمام قیمت افزایش و مختلف عوامل بین احتمالی دعاوی اجرا، زمان افزایش با ها پروژه صور 

 : بزرگ پیمانکاري هاي شرکت فقدان 3-3

 زمینره تمام در که است توانمند پیمانكاری .است توانمند و بزرگ پیمانكار ی  به آن واگذاری مستلزم بزرگ های پروژه اجرای

 وجود پیمانكار هزار چند ما کشور در .باشد داشته را ای گسترده مانورهای قدر  تدارکاتی و اقتصادی تجهیزاتی، پرسنلی، های

 پرروژه ترأخیر بره منجرر مرالی مشكل نهایت در که هستند ماهیانه های وضعیت صور  مبالغ به وابسته صرفاً همگی که  دارند

 . میگردد

  3-4  EPC  قراردادهاي در تجربه با پیمانکاري هاي شرکت کمبود :   

 برا و بروده کرم بسریار نماید مدیریت سال در تومان میلیارد 19 مالی گردش با را ای پروژه بتواند که پیمانكاری کشور داخل در

 . باشرد داشرته وجرود (شراید( موفق شرکت دو یا ی  نهایتاً که شد مدعی توان می تومان میلیارد 89 باالی به رقم این افزایش

 اصرلی EPC .هستیم مواجه مشكل با کار ابتدای همان در بدانیم توانمند ی پیمانكار شرکت ی  وجود را شرط چنانچه بنابراین

 اخرتالف بعلرت کره اسرت هایی حل راه جمله از خارجی و داخلی طرفهای بین ها کنسرسیوم تشكیل بصور  پروژه انجام برای

  . سازد مرتفع را مشكل این قاطعیت با نتوانسته دارند خارجی شرکتهای با ایرانی های شرکت که توجهی قابل سطح

 : دولتی نهادهاي و موسسات پیمانکاران 3-5

 ارجرع خصوصری پیمانكراران برر ارزیابی، بدون تا میگردد موجب مناقصا  در نظامی یا دولتی وابستگی با که شرکتهایی حضور

 . میسازد همراه تأخیر با  را پروژه الزم کارایی عدم با ودر نهایت گردیده

 : پیمانکاري نظام در پروژه مدیریت ضعف 3-6
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 سیستم وجود خصوصاً نوین مدیریت سازی پیاده ضرور  لذا.باشد می موجود معضال  ازجمله مدیریتی های شیوه بودن سنتی

 و برنرد می رنج مدیریتی ضعف از بیشتر ایرانی پیمانكاران امروزه .است بدیهی امری محور پروژه های سازمان در پروژه مدیریت

 از انسرانی منرابع ارتباطا ، تدارکا ، پروژه، محدوده ریس ، کیفیت، هزینه، زمان، مدیریت .دارد قرار دوم مرتبه در فنی ضعف

 علیخرانی، و صرفوی ازادانری؛ نصرر اشرتهاردیان؛ )  . است الزامی پروژه مدیریت سیستم در آنها به توجه که است مقوالتی جمله

1۸۳۳) 

  : تحقیق از حاصل نتایج تحلیل و ارزیابی .   3

 : داراست را زیر نتایج ، نیز شده انجام اسنادی مطالعا  تحلیل از حاصل نتیجه

بره  .باشرد مری عمرانری هرای پرروژه شردن طوالنی فاکتور ترین اصلی عنوان به عمرانی های پروژه دقیق برآورد عدم -1

 چره و اولیره تهیره بررآورد برای کارفرما و مشاور توسط چه ، صحیح برآورد عدم ، ارزیابی مورد های پروژه جمیع در که صورتی

 های موافقتنامه اصالح به به نیاز منجر قرارداد اولیه زمان مد  صحیح بینی پیش عدم نیز و قیمت پیشنهاد برای پیمانكار توسط

 .است گردیده هزینه و زمان افزایش نتیجه در و مربوطه

 و ترتیب نظم دارای ، بعد سال به انتقالی و تمام نیمه ، جدید های پروژه تعداد ، کشور توسعه چهارم برنامه طول در     -2

 طرول در عمرانری جدیرد هرای پروژه تعداد ، ساله پنج های برنامه تدوین نظام طبق که طوری به .باشند نمی شده ریزی برنامه

 مد  وزنی میانگین با های تعداد پروژه بیشترین ، برنامه شروع دلیل به برنامه اول سال در که پذیرد انجام ای گونه به باید برنامه

 حرداقل به آن مقدار و شده تر کوتاه رویم می پیش برنامه پایان سمت به که زمانی مد  این تدریج به و گردد آغاز باالتر اجرای

 بایرد می جدید برنامه شروع با صور  این غیر در .گردد مهیا برنامه جدید شروع برای اعتباری منابع و امكانا  تا رسیده ممكن

 براقی هرای پرروژه اتمام صرف ای نشده بینی- پیش هزینه و زمان ، تمام نیمه میزان اعتبارا  فراخور به ، اول سال دو یكی در

 .گردد قبلی برنامه از مانده

بعرد  بره دوم هرای سال در خصوص به را هنگفتی های هزینه اینكه ضمن ، پایین اعتبار با جدید های پروژه شروع     -3       

 هرای شرروع پرروژه نادرسرت شیوه این .شود می نیز پروژه اجرای زمان شدن   طوالنی موجب ، نماید می استانی منابع متوجه

 .گرردد مری محسروب و استانی ملی های پروژه شدن طوالنی و تاخیر عوامل از یكی ، ها پروژه کردن زخمی اصطالح به و جدید

 (1۸۳۳ علیخانی، و صفوی ازادانی؛ نصر اشتهاردیان؛)

 : گیري نتیجه.   4

 جهرت در را ذیرل شررح بره راهكارهرایی توان می ، اسنادی و میدانی مطالعا  تحلیل از حاصل نتایج آوردن بدست به توجه با

 : کرد پیشنهاد عمرانی های پروژه شدن طوالنی عوامل با مقابله
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 در قالرب اسرتانی هرای پرروژه اعتبرار تخصریص و ترامین در آنهرا مشارکت و ها بان  اقتصادی توان و ظرفیت از بكارگیری -1

 شردن نقد و پروژه موقع اعتبار به تخصیص روش این با. عمرانی های پروژه و ها طرح متولی اجرایی دستگاههای به وام پرداخت

 مری صرور  طررح فیزیكری پیشررفتو  زمانبنردی برنامه با مطابق طرح نقدینگی تامین نتیجه در و پیمانكاران وضعیت صور 

 .گیرد

 پرروژه هرای بررای اعتبرارا  بیشتر سهم گرفتن نظر در با و سال هر بودجه قانون اساس بر ها دستگاه اعتبار سالیانه توزیع -2

 .باشد قبل های سال از مانده جا به و کاره نیمه

 هرر هرای فیزیكی پروژه پیشرفت و نیاز فراخور بتواند اجرایی دستگاه تا گردند ابالغ طرح قالب در ها دستگاه عمرانی اعتبار -3

 اعتبرار مناسب توزیع در قدر  مانور واقع در. نماید اقدام ها پروژه بین اعتبار توزیع به نسبت شده ریزی برنامه و اختیار به طرح

 .نماید اعتبار پیمانكاران توزیع اجرایی توان و پروژه فیزیكی پیشرفت فراخور تا ، شود داده دستگاه به

 خاص درزمان و یكباره به اعتبار از مهمی سهم ابالغ از و گردد توزیع و ابالغ متوالی و مناسب صور  به اعتبار سال طول در -4

 عملیرا  شرروع و پرروژه هرا اجررای بررای ، هرا موافقتنامه مبادله از قبل. شود پرهیز جدا( مالی سال پایان در فرضا) محدود و

 مدارك ، بردار بهره های دستگاه شود و قطعی کارشناسی بررسی با پروژه اجرای محل تعیین و سنجی امكان مطالعا  ، اجرایی

  .نمایند ارائه و دریافت را عرصه بودن بالمعار  و دولت مالكیت بر دال

 ، مشابه داشتن کارهای نظیر معیارهایی گرفتن نظر در با و واقعی صور  به مناقصا  انجام از قبل پیمانكاران کیفی ارزیابی -5

 .پذیرد صور  تجربه با و ارآمد کارشناسی تیم و نیاز مورد حساب گردش

 و قیمت پیشنهادی بودن منطقی معیار ، قیمت کمترین معیار گرفتن نظر در بر عالوه مناقصه برنده اعالم برای مناقصا  در -6

 برنرده اعرالم برای پروژه هر ابتدای در کارفرما مدیریتی تصمیم ترین اساسی عنوان به مذکور مبلغ با اتمام و پروژه بودن اجرایی

 ادعاهرای ایجراد برر عرالوه کره ، هسرتند ای نقیصره چنرین دارای مطالعه مورد های پروژه اکثر لذا. شود گرفته نظر در مناقصه

 کره ، اسرت بوده تر منطقی اکثرا بنابراین. بود خواهد رفته دست از فاکتور مهمترین عنوان به نیز زمان ، مازاد هزینه و پیمانكار

 نظرر از هرم کمترر اولیره قیمت پیشنهاد به نسبت متوسط درحدود قیمت پیشنهاد حتی مناقصه زمان در و پروژه هر ابتدای در

 .باشد تر بهینه زمان نظر از هم و پروژه شده تمام نهایی هزینه

 هرای پروژه مابین ، باشد می کافی آنان اکثر اجرای برای سال سه تا دو بین زمانی که استانی های پروژه ماهیت به توجه با -7

 در جدیرد هرای پرروژه شرروع گرفتن نظر در با مهم این. باشد برقرار منطقی تناسب ریزان برنامه توسط باید تمام نیمه و جدید

 (1۸۳۱ قربانی، و شاکری). پذیرد صور  دوره پایان در اتمام و استان ساله پنج توسعه برنامه دوره ابتدای
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پروژه های مدرسه سازی عالوه بر رفرع مشركال  ایجراد شرده در انجرام  "نظر به نیاز مبرم به پروژه های عمرانی خصوصا  – 8

تامل با ادارا  و ارگانهای آموزش و پرورش در خصروص تخلیره و تحویرل امراکن و مردارس  کارها در مد  زمان مورد قرارداد ،

 نظور تخریب و جایگزین نمودن  سازه جدید ضروری بوده که این امر کم  شایانی درانجام و اتمام پروژه می نماید .قدیمی بم

 : راهکارها ارائه .   5

 از مردیرپروژه انتخراب لرذا داشته، را پروژهها تاخیر در سهم باالترین کارفرما به مربوط عوامل نظرخواهی طبق که آنجایی از -1

 کیفیرت در باالیی تاثیر بسیار میتواند پرروژه کنترل و مالی مدیریت به آگاهی و مدیریتی اجرایی، دانش داشتن با کارفرما سوی

 .گردد جلوگیری برروز تاخیرا  از امكران حد تا و باشد داشته پیمانكار و مشاور گروه جمله از اجرایی عوامل سایر باالی

 مصالح موقعیرت به دسترسی نظر از منطقه موقعیت پروژه نوع به توجه با و شود تهیه کافی مطالعه با باید بندی زمان برنامه -2

 .شود مانجا هوایی و آب شرایط و جغرافیایی

درجره  بحرانری محردوده در ریرزی برتن براالی محج دارد امكان که تاجایی بندی زمان برنامه ی تهیه در میگردد پیشنهاد -3

 .نگردد واقع ) شهریور و مرداد تیر، خرداد،( خوزستان استان در حرار 

 خراکی متوقرف عملیا  بارندگی فصل در خوزستان، استان شهرهای از بسیاری در زیرزمینی آب سطح بودن باال به باتوجه -4

 خاکبرداری ، عملیا  اجرایی مراحل سایر در وقفه از جلوگیری جهت زمانبندی، برنامه بینی پیش در ددگرمی پیشنهاد لذا شده

 .شود مانجا سال باران پر ماههای از خارج را

      . است طبیعی ای پدیده تاخیر که پروژه ارکان سوی از دیدگاه این حذف -5

 (1۸۳۸ ادیب، و حمادی بل ؛ )

 

 :  منابعمراجع و .   6

 ارائره و کشرور عمرانی های پروژه در تاخیرا  علل بررسی ،1۸۳۸ میرزایی، محمد و احمدوند علیمحمد حسین؛, جمشیدی -1

 ارومیره، دانشرگاه عمرران دانشرجویی علمری انجمرن ارومیره، کشرور، سراسرر عمرران دانشجویان کنفرانس پانزدهمین راهكار،

CESC15_227.html-CESC15-http://www.civilica.com/Paper 

 دومرین عمرانری، هرای پرروژه پیمانكراران ادعاهای عمده علل وشناخت پروژه مدیریت ،1۸۳۱ قربانی، علی و اقبال, شاکری -2

IPMC02-http://www.civilica.com/Paper- آریانرا، پژوهشری گرروه تهرران، پرروژه، مردیریت المللری بین کنفرانس

IPMC02_020.html 
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 زمران تاخیر علل بررسی ،1۸۳۳ علیخانی، ابوالفضل و صفوی علیرضا سید ازادانی؛ نصر مسعود سید اله؛ احسان, اشتهاردیان -3

 پژوهشری گرروه تهران، پروژه، مدیریت المللی بین کنفرانس ششمین پروژه، عوامل به توجه با شهری عمرانی های پروژه اجرای

  IPMC06_079.html-IPMC06-http://www.civilica.com/Paper آریانا،

 اسرتان عمرانری هرای پرروژه از برخری اجررای در تراخیر علل بررسی ،1۸۳۸ ادیب، آرش و حمادی کاظم احمدرضا؛, بل  -4 

 راهكارهرای مرکز اروند، مهر عالی آموزش موسسه تهران، ایران، پایدار توسعه و عمران مهندسی ملی کنفرانس اولین خوزستان،

 ICESCONF01_303.html-ICESCONF01-http://www.civilica.com/Paper پایدار، توسعه به دستیابی
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