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 چکیده

که مطالعات  آنها امری غیر قابل انکار است، به طوری تأخیر در پروژه های عمرانی به دلیل پیچیدگی خاص

 درصد افزایش زمان مواجه 05خت در دنیا با حدود بیش از های سا پروژه دهد که اغلب انجام گرفته نشان می

های قابل  بر آنکه موجب طوالنی شدن زمان اجرا و صرف هزینه عالوه تأخیر در پیشرفت کار،. شوند می

های  گردد، به تحمیل هزینه فرصت از دست رفته بر بخش مجدد یا تکمیل آنها می ای برای راه اندازی مالحظه

در این مقاله علل تأخیرات و افزایش  .شود جیه ناپذیر شدن طرح در مراحل بعد نیز منجر مینیز تو اقتصادی و

هزینه ها و میزان اهمیت این علل در ایجاد این تأخیرات و افزایش هزینه توسط کارفرما و پیمانکار مورد 

ا در پروژه موردی می بررسی ها نشان داد که از جمله عوامل مهم تاخیرات از سوی کارفرم. بررسی قرار گرفت

اشاره نمود  "تأخیر در فرایند پرداخت توسط کارفرما"و  "تامین مالی و پرداخت کار انجام شده"توان به 

اشتباهات در خالل "و  "قراردادهای جز " "مدیریت سایت"همچنین در مورد پیمانکار نیز می توان به عوامل 

هر یک از این عوامل تاثیر زیادی در کاهش تاخیرات و بررسی ها نشان داد که کاهش . اشاره نمود "ساخت 

 .در نهایت کاهش هزینه پروژه های راهسازی دارا می باشد

 تاخیرات پروژه، افزایش هزینهها،  پروژه شدن طوالنیپروژه راهسازی، عمرانی،  های پروژه :واژه های کلیدی
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 مقدمه -1

با توجه به تعداد و جایگاه . گذارند، هزینه و میزان تأخیرات استژه تاثیر میاز عوامل مهمی که بر موفقیت و عدم موفقیت یک پرو

ویژه پروژه های راهسازی در سطح کشور، که به عنوان پروژه های زیر بنایی شناخته می شوند و نقش آنها در توسعه ی اقتصادی 

شاکری و  ] نها اشکار شده غیر قابل اجتناب استضرورت توجه ویژه به این پروژه ها و انجام مطالعات پژوهشی در مورد آ ،کشور

  .[1931همکاران ، 

 نشان گرفته انجام که مطالعات طوری به است، انکار قابل غیر امری ها آن خاص پیچیدگی دلیل به عمرانی های پروژه در تأخیر

  .شوند می مواجه افزایش زمان درصد 05 از بیش حدود با دنیا در ساخت های پروژه اغلب که دهد می

های دیگر بخش  نسبت به پروژهآنها  ی هستند که به علت حجم فعالیت زیاد و زمان طوالنییهاپروژهسازی از جمله های راهپروژه

عوامل مختلفی در ایجاد . های صنعت ساخت با این مسئله بیشتر مواجه هستند که  نیاز  به بررسی و تحلیل بیشتر وجود دارد

تاثیر گذار باشد و موجب اتمام با موفقیت آنها  تواند در کاهشمیآنها  دارند که شناسایی و ارزیابیه تاثیر ات و افزایش هزینتأخیر

 .[1931احدی و سپاهی ، ] پروژه گردد

توان به موارد زیر اشاره سازی صورت گرفته است که میهای راهات و افزایش هزینه در پروژهتأخیرتحقیقات زیادی در مورد علل 

آنها  ات و شدتتأخیرمطالعه برای ارزیابی عملکرد پروژه های ساخت جاده در بانک غربی فلسطین برای مشخص کردن علل   .کرد

. در طول تحقیق شناسایی شد تأخیرعلل  01ای انجام شده است که بر طبق نظر پیمانکاران و مشاوران از طریق بررسی پرسش نامه

ات موقعیت سیاسی، بخشی بودن بانک غربی و محدودیت حرکت بین تأخیرلل اصلی ع 0نتایج نشان دهنده این مطلب است که 

 . [Mahamid et al،  2012] باشندات فرایند پرداخت و کمبود تجهیزات میتأخیرمناطق، انتخاب توسط کمترین هزینه مناقصه، 

بررسی . اندکردههای زیربنایی حمل و نقل ارائه نتایج حاصل از مطالعه علل تعدیل هزینه در پروژه( 1552)بنت فراوبریک و همکاران

 15پروژه از  3آن ها نتیجه گیری کردند که . نوع مالکیت پروژه (9اندازه پروژه  (1طول فاز پروژه ( 1از سه منظر صورت گرفته است 

سال  05در  نهیهز لیتعد میزان نکهیاست و ادرصد   15متوسط  پروژه زیربنای تعدیل هزینه دارند و برای راه ها تعدیل هزینه

 .[  Flyvbjerg et al، 2004]است از پروژه های گذشته یریادگی عدم یبه معنا نینکرده و ا رییگذشته تغ

به اتمام رساندن به  که عنوان کردند( 1559) رافه و توماس "هادر ساخت بزرگراه اتتأخیر یا شهیعلل ر"با عنوان  گرید مطالعهدر 

 یادیز یشوند ناراحتیکامل نم یبندزمان قیبه طر یساختمان یهاپروژه یوقت. هدف مهم است کیزرگراه ساخت ب یموقع پروژه ها

کند و یم یرا طوالن یتیاست، نارضا ازیتر از مورد ن یطوالن یساختمان یکارها یواقع ندیکه فرا یشود و وقتیم جادیعموم ا یبرا

 . [Ralph et al، 2003]کندیرا با مشکل مواجه م یتجار یهایدسترس

و دالیل ایجاد  قرار گرفته پروژه راهسازی مورد بررسی در تاخیرات با توجه به موارد فوق در این مقاله نقش پیمانکار و کارفرما

 .بیان می گرددبا استفاده از شاخص اهمیت نسبی و با تعیین میزان وقوع هر یک از علل در پروژه تاخیرات 

 

 آن تئوری چارچوب و تحقیق زمینه -2

 از منطقی و جامع مدلی ترتیب ایندب .پرداخت کلی شمای در مسأله و تفسیر تعریف به ابتدا باید گیری، تصمیم انجام منظور به

 تصمیم گروه افراد کلیه که شد خواهد بهینه تصمیم زمانی .گرددمی تهیه ها محدودیت ها و اولویت کلیه گرفتن نظر در با مسأله،

 از با استفاده تصمیم فرآیند سازی مدل ترتیب این به .باشند ارزیابی داشته در مؤثر ی ها پارامتر کلیه از یحیصح گیرنده، تعریف

 شناخت  :شامل ها بخش که این است اصلی بخش سه دارای تصمیم فرآیند کلی طور به .گرفت خواهد شکل ها پارامتر این شناخت
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 بهترین انتخاب و تحلیلی مدل براساس پیشنهادی های گزینه مقایسه نهایت، رد و هدف با مرتبط های معیار تعیین مسأله، هدف

 .باشد می گزینه

نیاز به مشخص کردن علل  پروژه های راهسازیات و افزایش هزینه در تأخیرعلل  برای ایجاد مدلی برای تصمیم گیری در مورد 

در گام اول وزن معیارها با استفاده از روش مقیاس  می باشدها آن و میزان وقوعآنها  و افزایش هزینه و اهمیت تأخیرایجاد کننده 

مطابق ) گرددمیزان وقوع علل مختلف با استفاده از ضریب اهمیت نسبی تعیین میتعیین گردیده است و در گام دوم  AHPزوجی 

 . (1شماره شکل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیاس زوجیبا استفاده از روش م مراحل انجام تحلیل  - 1شماره  شکل

 تحقیق روش-3

 تحقیق های متغیر تعیین :اول گام

 از تاخیر عبارتند تحقیق وابسته متغیرهای و پروژه اجرای فرایند تاخیر در بر موثر علل کلیه از عبارتند تحقیق مستقل متغیرهای

 .پروژها اجرای فرایند در زمانی

دسته بندی اهمیت علل با استفاده از شاخص اهمیت 

 نسبی

 با اهمیت باال اتعلل تأخیرتعیین راه های کاهش 

 

 روش تحلیل

تعیین وزن علل افزایش تأخیر  با استفاده از روش 

AHP 

 

ش تأخیر با استفاده از تعیین میزان وقوع علل افزای

 مقایسه
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 تحقیق آماری جامعه تعیین :دوم گام

تالش گردیده از افراد با سابقه فعالیت . اد جامعه آماری برای صحت نتایج تحقیق بسیار دارای اهمیت استگیران و تعدگروه تصمیم

گروه انتخاب شده افرادی هستند که در بخش های . استفاده شود( چه محیط های علمی و چه اجرایی)زیاد در کار راهسازی 

 . کاری و مشاوران می باشدمختلف فعالیت های مربوط به راهسازی شامل گروه های پیمان

  تحقیق کار ابزار :سوم گام
این . شودای تهیه شده و توزیع مینامهدر گام نخست پرسش. با توجه به روش عنوان شده تحلیل در چند گام انجام می گردد

های نه در پروژهدر بخش نخست برای تعیین اهمیت علل مختلف در ایجاد تأخیر و افزایش هزی. پرسش نامه دارای دو بخش است

. در بخش دوم برای تعییین میزان وقوع هر عامل پرسش نامه ای دیگری تهیه شده است. ای تهیه شده استراهسازی پرسش نامه

 . در گام دوم با استفاده از شاخص اهمیت نسبی علل مختلف رتبه بندی می گردند

اغلب این . گان هم از محیط های اکادمیک و هم اجرایی قرار گرفتبا تهیه پرسش نامه، این پرسش نامه ها در اختیار گروهی از خبر

باید . پرسش نامه جمع آوری شده است 15در مجموع تعداد . سال در انجام پروژه های راهسازی داشتند 0افراد سابقه بیش از 

و در مواردی به علت خطای  یادآور شد که در تحقیقات پرسش نامه ای تعداد زیاد پاسخ دهنده به معنای دقت بیشتر نمی باشد

 .های مختلف از جمله نا آشنایی گروه پاسخ دهنده از ساختار روش خود موجب ایجاد نتایجی با خطا می گردد

ت زیادی دارد که در این تحقیق میکردن نحوه اثرگذاری آن اهپس از شناسایی و دسته بندی دالیل تأخیر و افزایش هزینه، مشخص

برای تحلیل یک سیستم چند معیاره باید . توجه به روش های تحلیل تصمیم چند معیاره صورت می گیرد دستیابی به این مهم با

به طور کلی . را به خوبی شناخت و آنها را به طور دقیق تعریف کرد و سپس به مدلسازی و تجزیه و تحلیل آن پرداخت عناصر آن

یک : باشند مولفه می 6شامل   MCDM (Multi-Criteria Decision Making) گیری چند معیارهتوان گفت مسائل تصمیم می

های  ای از گزینه ای از معیارهای ارزیابی، مجموعه گیران، مجموعهگیرنده  یا گروهی از تصمیمای از اهداف، تصمیم هدف یا مجموعه

. باشدمعیار می –ز هر زوج گزینه ای از نتایج حاصل شده ا ای از متغیرهای مجهول یا متغیرهای تصمیم، مجموعه تصمیم، مجموعه

این ماتریس نتایج تصمیم را . هاست ای از سطرها و ستون عنصر مرکزی این ساختار، یک ماتریس تصمیم است که شامل مجموعه

های تصمیم  ها بر اساس اهمیت نسبی معیارها و گزینه اولویت. کند ها و معیارهای ارزیابی بیان می ای از گزینه برای مجموعه

با . های اختصاص داده شده برای معیارهای ارزیابی مورد استفاده قرار گیرند توانند بصورت وزن ها می همچنین اولویت. باشند یم

 . توان بهترین گزینه را انتخاب نمود اولویت بندی نتایج تصمیم می

در ایجاد تأخیر و افزایش هزینه با  وزن  عوامل مختلف( نمونه در پیوست)با جمع آوری داده های ورودی از طریق پرسش نامه 

نرم افزار دیگری که . نرم افزارهای مختلفی جهت محاسبه وزن ها وجود دارد. بدست آمده است expert choiceاستفاده از نرم افزار 

ار امکان در این نرم افز. می باشد super decisionجهت تعیین وزن ها در روش تحلیل سلسله مراتبی مورد استفاده قرار می گیرد 

نظر گرفتن ارتباط بین معیارها را نیز دارد به عبارت دیگر وابستکی بین معیارها را نیز در تحلیل در نظر می گیرد اما نرم افزار 

expert choice  این امکان را ندارد ولی استفاده از آن ساده تر می باشد و با توجه به اینکه در این تحقیق این فرض در نظر گرفته

  .که تأخیرات با هم وابستگی ندارند به عبارتی بر روی هم تاثیر نمی گذارند از این نرم افزار استفاده شده استشده 
 

 اطالعات و ها داده تحلیل و تجزیه -4
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تصمیم گیری انتخاب یک گزینه از میان  .تعیین علل و معیار های انجام تحلیل تصمیم چند معیاره از اهمیت باالیی برخوردار است

گزینه های مختلف است و این انتخاب هنگامی هوشیارانه و حساب شده است که بیش از یک معیار در گزینش آن به کار گرفته 

 . باشد می بعدی یک و ساده فرایندی معیار یک با گیری تصمیم  .شود

های مهم تصمیم گیری را در بر  تعداد معیار و شاخص اندازه گیری در نظر گرفته شده باید حداقلی را شامل گردد که تمام جنبه

ات در تأخیر. می گیرد و از حداکثری فراتر نباشد که دید جامع وارد بر مسئله را از بین نبرد و امکان مقایسه معیارها را از دست رود

  .مطابق شکل زیر می باشدنظر گرفته شده برای کارفرما و پیمانکار 

 

 
 فزایش هزینه در پروژه های راهسازیعلل ایجاد کننده تأخیر و ا - 2شکل شماره 

پروژه های راهسازی  تأخیرات در فرایند ایجاد تأخیردر مرحله اول وزن و اهمیت هر یک از : گیردتحلیل در دو مرحله صورت می

ات تأخیردر مرحله وزن این . س زوجی روش تحلیل سلسله مراتبی صورت می گیردیاکه این کار با استفاده از مق. تعیین می گردد

 .رتبه بندی می شود که این کار با استفاده از شاخص اهمیت نسبی انجام می گردد
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کن است نشان ن می باشد و با توجه به اینکه ممنشان دهنده دیدگاه پاسخ دهندگان ااز تحقیقات پرسش نامه ای نتایج حاصله 

جهت . ر یک پروژه موردی می باشد تا نتایج تائید گردددهنده شرایط واقعی پروژه های ساخت نباشد نیاز به انجام این تحقیق د

محل پروژه در . مقایسه نتایج حاصل شده از این تحقیق با پروژه ها به صورت خاص پروژه ای به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردید

رکت ساختمانی رامان الف می باشد که  پیمانکار آن ش 1قائم شهر قطعه  –شمال به عنوان تعریض و بهسازی محور پل سفید 

وابسته به بنیاد مستضعفان و کارفرمای آن  شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور منطقه شمال کشور و شرکت 

تصویر ماهواره ای  9 در شکل شماره .کیلومتر می باشد 2.2طول پروژه  . مشاور آن شرکت مهندسین مشاور راهور ایران می باشد

 .اده شده استمسیر پروژه نشان د

 

 تصویر ماهواره ای از محل انجام پروژه - 3شماره  شکل

انتقال نیرو، تلفن، )وجود معارضین تاسیساتیه می توان به لاز آن جمات متفاوتی در پروژه موردی به وقوع پیوسته است که تأخیر

تغییرات در طراحی، ، بالغ نقشه ها و مشخصاتدر ا تأخیر، عدم دسترسی و یا نامناسب بودن معادن پیش بینی شده، ...(گاز، آب و 

، ....(محیط زیست، منابع طبیعی و ) ها ممانعت سازمان های محلی و سایر ارگان، ...(پروفیل طولی و )انجام کاری و کارهای جدید

ه تامین مشکالت مربوط ب، شرایط جوی، مشکالت تهیه مواد ناریه و آتشباری، مشکالت ناشی از محدودیت های تامین سوخت
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 ...(ها، رانش ها، محوطه های باستانی و  ریزش) حوادث پیش بینی نشده در عملیات اجرایی، ....(قیر، سیمان و ) مصالح و کمبود آنها

 .وزن حاصل از اعداد اختصاص داده شده نشان داده شده است 1در جدول شماره  .اشاره نمود

 

 از یک پرسش شونده وزن حاصل از اعداد اختصاص داده - 1شماره  جدول

 اهمیت* وزن  اهمیت وزن کلی وزن زیر معیارها سرگروه سرگروه ها ردیف

1 

 کارفرما

 

 0.29184 5 0.058368 0.152 تامین مالی و پرداخت کار انجام شده 0.384

 0.171648 3 0.057216 0.149 تداخل مالک 0.384 2

 0.115968 2 0.057984 0.151 تصمیم گیری کند توسط مالکان 0.384 3

 0.082176 2 0.041088 0.107 زمان غیر واقعی اعمال شده در قرارداد 0.384 4

 0.64512 5 0.129024 0.336 تأخیر در فرایند پرداخت توسط کارفرما 0.384 5

6 0.384 
تأخیر در تهیه و تحویل زمین به پیمانکار 

 توسط کارفرما
0.04 0.01536 2 0.03072 

7 0.384 
در تائید نقشه های اجرایی و نمونه  تأخیر

 مصالح
0.051 0.019584 3 0.058752 

 0.009984 2 0.004992 0.013 معلق سازی کار توسط کارفرما 0.384 8

9 

 پیمانکار

 0.018403 1 0.018403 0.239 قراردادهای جزء 0.077

 0.024486 2 0.012243 0.159 مدیریت سایت 0.077 10

 0.008162 1 0.008162 0.106 ساختروش های  0.077 11

 0.01617 3 0.00539 0.07 طرح  و زمان بندی نادرست 0.077 12

 0.007238 2 0.003619 0.047 اشتباها ت در  خالل ساخت 0.077 13

 0.004774 2 0.002387 0.031 تجربه ناکافی پیمانکار 0.077 14

 0.001617 1 0.001617 0.021 پشتیبانی از کارگر 0.077 15

 0.001078 1 0.001078 0.014 بازده کارگران 0.077 16

 0.031262 2 0.015631 0.203 در دسترس نبودن تجهیزات و خرابی 0.077 17

 0.001386 2 0.000693 0.009 کیفیت پایین گروه فنی پیمانکار 0.077 18

 0.023562 3 0.007854 0.102 در تجهیز سایت تأخیر 0.077 19

 

ی هر یک از علل بنس وزن نهایی و شاخص اهمیتآنها  محاسبه وزن و اهمیت برای هر یک از پرسش نامه ها و میانگین گیری ازبا 

 .دیده می شود  1جدول شماره  ده که در جدولات تعیین گردیتأخیرایجاد کننده 
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 و افزایش هزینه تأخیروزن هر علت در ایجاد  - 2شماره  جدول

 اهمیت* وزن  وزن کلی زیر معیارها هسرگرو سرگروه ردیف

1 

 کارفرما

 

 0.3439609 0.0737691 تامین مالی و پرداخت کار انجام شده 0.251

 0.0742195 0.026565 تداخل مالک 0.251 2

 0.0425411 0.0194763 تصمیم گیری کند توسط مالکان 0.251 3

 0.0751939 0.0271892 زمان غیر واقعی اعمال شده در قرارداد 0.251 4

 0.18527 0.0419394 تأخیر در فرایند پرداخت توسط کارفرما 0.251 5

 0.1087217 0.0333659 تأخیر در تهیه و تحویل زمین به پیمانکار توسط کارفرما 0.251 6

 0.1081942 0.030124 تأخیر در تائید نقشه های اجرایی و نمونه مصالح 0.251 7

 0.0256793 0.0145383 توسط کارفرما معلق سازی کار 0.251 8

9 

 پیمانکار

 0.0223593 0.0155991 قراردادهای جزء 0.1927

 0.0376083 0.0171968 مدیریت سایت 0.1927 10

 0.0518459 0.0207974 روش های ساخت 0.1927 11

 0.1072537 0.0249829 طرح  و زمان بندی نادرست 0.1927 12

 0.0902242 0.023548 ر  خالل ساختاشتباها ت د 0.1927 13

 0.0633862 0.0185149 تجربه ناکافی پیمانکار 0.1927 14

 0.0378118 0.0119894 پشتیبانی از کارگر 0.1927 15

 0.0317063 0.011096 بازده کارگران 0.1927 16

 0.0659547 0.0184737 در دسترس نبودن تجهیزات و خرابی 0.1927 17

 0.0403554 0.0159721 کیفیت پایین گروه فنی پیمانکار 0.1927 18

 0.0367091 0.0145963 تأخیر در تجهیز سایت 0.1927 19

 
با توجه به تعیین وزن ها و میزان وقوع آنها با توجه به اطالعات شاخص اهمیت نسبی تعیین می گردند و علل مهم تأخیرات و 

 .ش های کاهش علل اصلی بیان می گرددافزایش هزینه مشخص می گردند و در نهایت رو

 .وزن های به دست آمده از تحلیل پرسش نامه های دریافتی و پرسش نامه مطالعه موردی در ادامه مورد تحلیل قرار گرفته است

 تأخیرعلت اینکه به ترتیب صعودی یا نزولی مرتبط نشده اند این مطلب است که به صورت ضمنی این مطلب را منتقل نکنند که 

 .نخست بیشترین وزن را داراست و نیز ارتباط بین تربیت و وزن به این صورت با فرم پرسش نامه هم خوانی بیشتری دارد

در رتبه نخست  "تامین مالی و پرداخت کار انجام شده"نشان می دهد از علل مربوط به کارفرما عامل  2شکل شماره همان طور که 

در فرایند پرداخت  تأخیر"در رتبه دوم . می باشدزیادی تاثیر گذاری  داراینابع توسط کارفرما تامین م به عبارت دیگرقرار می گیرد 
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در پرداخت به گروه های  تأخیرقرار داد که نشان دهنده این نکته است که در صورت در اختیار داشتن منابع مالی ،  "توسط کارفرما

دیده می شود در پروژه مورد مطالعه قرار گرفته  0شکل شماره طور که در همان  .ات کلی را در پروژه ایجاد خواهد کردتأخیردیگر 

در رتبه دوم دارد با این تفاوت که وزن  "در فرایند پرداخت توسط کارفرما تأخیر"در رتبه اول و  "تامین مالی و پرداخت کار"نیز 

 .بیشتر می باشد "تامین مالی"علت 

 

ش هزینه گروه ات و افزایتأخیروزن علل   -4شکل شماره 

 کارفرما

 (مطالعه موردی)ات و افزایش هزینه گروه کارفرماتأخیروزن علل  -5شکل شماره 
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بیشترین وزن را داراست و در رتبه  "اشتباهات در خالل ساخت"علت   6شکل شماره با توجه به  در مورد وزن علل ناشی از پیمانکار

تبه باالترین وزن را داراست و در ر "سایتمدیریت "مورد پروژه مطالعه شده  در. گیردقرار می "طرح و زمان بندی نادرست"بعدی 

 .(0شکل شماره ) در رتبه سوم قرار می گیرد"اشتباهات در خالل ساخت "و  "قراردادهای جز "بعد 

 
 ات و افزایش هزینه گروه پیمانکارتأخیروزن علل  -6شکل شماره 

 
 (مطالعه موردی)ش هزینه گروه پیمانکارات و افزایتأخیروزن علل  - 7شکل شماره 
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ات و افزایش هزینه در پروژه های راهسازی را تأخیرعامل اصلی ایجاد کننده  1شد که  هبا توجه به تحقیق صورت گرفته نشان داد

 می باشندایجاد می کنند موارد زیر 

 تامین مالی و پرداخت کار انجام شده 

 در فرایند پرداخت توسط کارفرما تأخیر 

  نتیجه گیری -5

 نایل شده باشد و یا( شده از پیش تعیین)یابد که به اهداف  می  پروژه زمانی خاتمه یابد؛ هر پروژه در زمان مشخصی آغاز و خاتمه می

ها، نه تنها لزوما به معنی  اجرای موقتی پروژه. بایستی پروژه خاتمه یابد هنگامیکه مشخص شود اهداف پروژه قابل حصول نبوده و می

اجرای هیچ  رسد، اما به هر حال زمان ها در طی سالیان طوالنی به نتیجه می بسیاری از پروژه وره کوتاه انجام آنها نیست بلکهد

تداوم رشد اقتصادی کشور، مانند دیگر کشورهای در حال توسعه، . ای نامحدود نبوده و اجماال پروژه یک تالش مداوم نیست پروژه

به همین دلیل در برنامه توسعه اقتصادی کشور، سرمایه گذاری زیادی بر روی . ات زیر بنایی کشور استنیازمند ایجاد توسعه تاسیس

های راهسازی به عنوان بخشی از سازه های ولی هزینه های بسیار زیاد و مدت زمان اجرای پروژه. زیر بناها انجام گرفته است

 سرمایه صرف کشور، مالی منابع و اعتبارات از عظیمی بخش ساله ره. زیربنایی مشکالتی جهت تحقق این هدف ایجاد کرده است

 مورد اهداف به دستیابی بر عالوه ها پروژه این موفقیت شاخص ترین مهم  .شودمی بنایی و زیر عمرانی بزرگ های پروژه در گذاری

 .باشد می شده بینی پیش زمان در آن اتمام بودن، صرفه مقرون به و نظر

مورد  با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی وزن مقاله دالیل تاخیرات به وجود آمده از طرف کارفرما و پیمان کار در اینبنابراین 

در  "تامین مالی و پرداخت کار"از علل مربوط به کارفرما در پروژه مورد مطالعه قرار گرفته بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که 

 .بیشتر می باشد "تامین مالی"در رتبه دوم دارد با این تفاوت که وزن علت  "خت توسط کارفرمادر فرایند پردا تأخیر"رتبه اول و 

باالترین وزن را داراست و در رتبه بعد  "مدیریت ریسک"در مورد وزن علل ناشی از پیمانکار در مورد پروژه مطالعه شده همچنین 

همچنین در میان علل تاخیر مطرح شده دو عامل  .قرار می گیرد در رتبه سوم"اشتباهات در خالل ساخت "و  "قراردادهای جز "

 .تامین مالی و پرداخت کار انجام شده و تأخیر در فرایند پرداخت توسط کارفرما بیشترین تاثیر را در پروژه های راهسازی دارند
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