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Project completion on predicted time is one of its success indicators. Delays may be 

defined as increased time or prolonged completion time of the project. In various 

projects, delays often result in late completion of the project, increased cost, and 

stoppage of project, reduced production, increased claims, and termination of 

contract. The main goal of this research was to assess the criteria pertaining to delays 

in infrastructure projects of Bushehr Water and Sewerage Company. Assessments 

were conducted by library studies, interviews, and questionnaires. The relating 

factors were provided to the statistical population in the form of a questionnaire. 

Subsequently, using the fuzzy TOPSIS method, the most effective factors were 

calculated and then the factors were introduced by degree of effectiveness. The 

statistical population of this research was divided into three categories with different 

responsibilities, characteristics, and perspectives as follows: Consulting engineers, 

Contracting companies, and Employer. Purposeful and available sampling method 

was used to determine the sample size and 30 persons were considered as the 

statistical sample. In this study, the factors influencing water and sewage project 

delays were identified in four categories of factors caused by financial issues, 

resources and materials, manpower management, and the knowledge and experience 

of the contractor, as well as 28 sub-criteria. Ranking factors effective in Bushehr 

water and sewage project delays indicated that the most important ones of these 

factors by importance respectively are: Failure to pay the contractor's claims on time; 

Inefficient manpower management and poor quality of work performed by the 

contractor; Lack of pricing by contractors to win the tender; Weak history or low 

number of contractor's technical and executive personnel; and Poor work planning 

due to inexperienced contractor. 

Keywords: 
Project 

project delay 

water and sewage 

fuzzy TOPSIS method 

Bushehr province 

All rights reserved to Iranian Society of Structural Engineering. 

  
doi: https://doi.org/10.22065/jsce.2022.300411.2537 

 

 

 *Corresponding author: Mohammad Hassan Sadaq 

Email address: mh_saddagh@yahoo.com 

  

http://www.jsce.ir/


 140 تا 140، صفحه 1041، سال 9 ، شماره9مهندسی سازه و ساخت، دوره پژوهشی  –علمی نشریه 

 

 

 

 نشریه مهندسی سازه و ساخت

 پژوهشی( –)علمی 
www.jsce.ir 

 

 

 140 تا 140، صفحه 1041، سال 9 ، شماره9مهندسی سازه و ساخت، دوره پژوهشی  –علمی نشریه  141

 

 هاي زیر ساخت شرکت آب و فاضالب استان بوشهرپروژهارزیابی معيارهاي تاخيرات در 
 *2محمدحسن صداق، 1علی احمدي

 
 .رانیاستهبان، ا ،یساخت، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسالم تیریگروه مددانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت،  -1

 .رانیاستهبان، ا ،یساخت، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسالم تیریگروه مداستادیار و هئیت علمی،  -2
 

 چکيده
در این پژوهش با  بود. های زیر ساخت شرکت آب و فاضالب استان بوشهرهدف اصلی این پژوهش، ارزیابی معیارهای تاخیرات در پروژه

های زیر ساخت شرکت آب و فاضالب تاخیرات در پروژهنامه به ارزیابی معیارهای ای، مصاحبه و توزیع پرسشانجام مطالعات کتابخانه
تاپیسیس گیری از روش قرار گرفت. در ادامه با بهره ،نامه در اختیار جامعه آماری شاملاستان بوشهر اقدام شد. این عوامل در قالب پرسش

به سه طبقه  قیتحق نیا یجامعه امارعوامل معرفی شده محاسبه و عوامل به ترتیب درجه اثرگذاری معرفی شد.  تاثیرگذارترین فازی
 نییتع یبراتشکیل دادند.  کارفرمای و مانکاریهای پشرکت، های مهندس مشاورمجموعه متفاوتهای دگاهیو د اتیها، خصوص تیبامسئول

در  یافراد بعنوان نمونه آمار نینفر از ا 03و تعداد  دیهدفمند و در دسترس استفاده گرد یریپژوهش از روش نمونه گ نیحجم نمونه در ا
عوامل ) دسته 4های زیر ساخت شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در پروژه یاجرا ریدر این پژوهش عوامل موثر بر تاخ نظر گرفته شد.

 22و  (مانکاریه پاز دانش و تجرب یعوامل ناشی، انسان یروین تیریاز مد یعوامل ناش، از منابع و مصالح یعوامل ناشی، از مسائل مال یناش
های زیر ساخت شرکت آب و فاضالب استان بوشهر نشان داد که پروژه یاجرا ریعوامل موثر بر تاخ . رتبه بندیزیر معیار شناسایی گردید

 یده متیعدم ق، مانکاریکار توسط پ یبد اجرا تیفیو ک یانسان یرویناکارامد ن تیریمد، مانکاریبه ترتیب عدم پرداخت به موقع مطالبات پ
از  یناشکار  فیضع یزیبرنامه ر، مانکاریپ ییو اجرا یسابقه پرسنل فن ایضعف در تعداد و ، جهت برنده شدن در مناقصه مانکارانیمناسب پ

های زیر ساخت شرکت آب و فاضالب استان بوشهر پروژه یاجرا ری، از مهمترین عوامل شناسایی شده ی موثر بر تاخمانکاریپ یکم تجربگ
 ند.باشمی
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 مقدمه -1

و  یزیبا برنامه ر یو اصول حیصح یتیریضامن مد تیفیزمان و ک نه،یآن در بعد هز تیاست که موفق یچند بعد یا هدیپروژه پد

منابع در  نیتر از با ارزش یکیزمان . است بینی شدهموفقیت پروژه، اتمام آن در زمان پیشهای ازشاخص یک. ی]1[ است ینگرش چند بعد

 تری نالآنها در عمل طو لیتکم مشکل رو به رو هستند که مدت زمان نیبا ا یعمرانهای مواقع پروژه اکثر در .]2[ باشدیم یعمرانهای پروژه

. ]4-0[ باشندیمی جهان دهیپد کی یهای عمرانموجود در پروژه راتی. تاخباشدها میپروژهی بنداز مهلت محاسبه شده در برنامه زمان

 هایی دگیچیپ های عمرانی به دلیلدر پروژه ریشوند. تاخ فیزمان اتمام پروژه تعر شدنی نالطو ایزمان  شیبه عنوان افزا توانندمی راتیتاخ

پروژه،  توقف نه،یهز شیپروژه، افزا رهنگامید لیباعث تکم المختلف معموهای پروژه در موجود راتیتاخ. انکار است خاص آنها امری غیرقابل

 .]5[ شوندادعاها و ترک قرارداد، می شیافزا د،یکاهش تول

 یابی شهیاست به ر انجام شده یکه در مالز یقیتحق در توسط محققان صورت گرفته است یمطالعات مختلف راتیدر مورد تاخ

 و اند قرار داده یاز علل را مورد بررس کیهر  ریتاث بیو ضر تیاهم قیتحق نیاند. آنها در ا آنها پرداخته یرگذاریتاث زانیم و ریعلل بروز تاخ

نامناسب  یزیر برنامه مانندی که عوامل دیمشخص گرددر این تحقیق  اند. کرده ییرا شناسا ریعوامل تاخ نیب یرابطه علت و معلول تیدر نها

دست دوم،  مانکارانیپ ت باالکافرما، مشک یبودجه ناکاف مانکار،یپ یتجربه ناکاف مانکار،یپ توسط کارگاه فینامناسب و ضع تیریمد مانکار،یپ

 .]2[هستند  ریدر صدر علل تاخ رهیکمبود مصالح و غ

های حاکم بر مسائل عواملی از قبیل ضعف در مطالعات اولیه و پایه، عدم قطعیت ،عمل آمدهههای باساس تجربیات و بررسی بر

تجربگی عوامل در محدوده و گستره کاری پروژه، عوامل محیطی و تأثیرات آن، بیمهندسی و اجرایی، تغییر در مفروضات اولیه پروژه، تغییر 

 ،آالتکار، در اختیار نداشتن امکانات، تسهیالت، تجهیزات و ماشینکاری، نداشتن توان علمی و فنی کارفرما و پیمانکارفرمایی و پیمان

ها، برگزاری مناقصه بر طراحی تفصیلی و تغییرات احتمالی در طراحیکار و...، ضعف در نیروی فنی و اجرایی الزم و کافی توسط پیمان

فنی و اجرایی در پروژه، ضعف نظارت  ،کارگماری ارکان ضعیف مهندسیهب ،]6[ تر، تأثیر پیشنهاد مالی بر پیشنهاد فنیمبنای قیمت پایین

های مالی و بوروکراسی ریزی، مشکالت در فرایند پرداختبرنامهرنگ کنترل پروژه در فرایند کنترل و ها، اثر کمعالیه و کارگاهی بر پروژه

کار و مشاور، عدم نظارت و بازرسی علمی کارفرما بر عوامل اجرایی و عملیات اجرایی، مدیریت سنتی های پیمانصورت وضعیت ،چرخشی

ها در ات گمرکی و... سبب طوالنی شدن پروژهترخیص و تشریف ،های خارجیعوامل کارفرما، مشکالت و معضالت خریدها، باالخص خرید

کاران و های پیمانیابی تأخیرات جهت تسویه حساب خسارتبخش طرح و ساخت گردیده است که این موضوع کارفرما را به سوی علت

و دالیل کافی برای انجام ادعای ها کاران نیز به دنبال یافتن تحلیلکار سوق داده و پیمانهای اضافی تحمیل شده توسط پیمانجبران هزینه

 .]6[ خسارت، تأخیر و دیرکرد خود برآیند

های زیر پروژه و اقتصادی در آن منطقه خواهد شد. یشاخص های رفاه شیدر هر منطقه باعث افزا ییبنا ریهای ز اجرای طرح

باشد های کشوری میهای شهری، جزو پروژه ساخت ریو ز یساتیهای تاس از طرح یکیبه عنوان ساخت شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 

 دارد. ازیجهت اجرا ن یمدت زمان طوالن و نیباشد که به بودجه سنگجامعه در ارتباط می یو بهداشت عموم یبا سالمت میکه بطور مستق

هر چه  یآلودگ موجب جاری پروژههای  نهیهز شیو افزا هی، راکد ماندن سرماهیها ضمن اتالف سرماگونه پروژه نیدر بهره برداری از ا ریتاخ

 تیریمد نیگردد. بنابرامی یعموم بهداشت و به خطر افتادن سالمت و ستیز طیبحران در مح جادیو به طبع آن ا ینیرزمیهای ز آب شتریب

 رییجلوگ یهای مل هی، از هدر رفتن سرمایمال نهیبه کاربرد و صیپروژه در تخص کیدر مراحل مختلف  حیصح رییگ میموثر و تصم

 .]2[کند می

سبب  نیو همچن دهدمی شیرا افزاها نهیهز و بوجود آمده لیآن تعج یدر اجرا شود،رو می روبه ریپروژه با تاخ یوقت المعمو

ی کمک کند و از سو تمام مهینهای پروژه شرفتیسو به پ کیاز  تواندمی ر،یعوامل تاخ ییشناسا، بنابراین شودمی زیکار ن تیفیکاهش ک

از  یبعدهای تجربه، حفظ و استفاده از آن در پروژه کسب لیدل نی. به همگرددمی دیجدهای در پروژه ریاز تاخ یریباعث جلوگ گرید

های زیر ساخت شرکت آب و فاضالب استان ارزیابی معیارهای تاخیرات در پروژه. از این رو این پژوهش با هدف است برخوردارباالیی  تیاهم
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 یهای زیر ساخت شرکت آب و فاضالب استان بوشهر چه عواملمعیارهای تاخیرات در پروژه»رصدد است تا به این سوال که د بوشهر

 جواب دهد.« باشد؟می یعوامل به چه صورت نیا یبند تیباشند و اولومی

 هاي پژوهشتعریف متغير -2

 پروژه 2-1

پروژه توجه دارد. های یژگیبه و یگریبه اهداف پروژه و د یاست که اولپروژه ارائه داده یرا برا فیدو تعر 1PRINCE2استاندارد 

 یتجار تیموقع کیمطابق با  یچند محصول تجار ای کی لیکه به منظور تحو یتیریمد طیمح کیاستاندارد از جهت اهداف، پروژه را  نیا

 جهینت کی دیکه با یسازمان موقت کیپروژه آن را های یژگیو با توجه به و گرید یو در جا کندیم فیتعر تاسشده جادیمشخص ا

پروژه را  کی 2PMBOK. استاندارد داندیکند م جادیشده و منابع مشخص، ا نییزمان از قبل تع کیشده را با  نییتع شیفرد و از پمنحصربه

پروژه  ICBاستاندارد  فیو براساس تعر داند؛یم رد،یگیفرد انجام ممنحصربههای جینت ایخدمت  صول،مح دیکه به منظور تول یموقت یتالش

برآوردن  یشده برا فیشده )محدوده تعر فیتعرهای یشدن لیبه تحو یابیدست یبرا نهیعملکرد محدود شده توسط زمان و هز کی

)منابع( و  نهیزمان، هز تیاستانداردها محدود نیکه همه ا قابل توجه است .0ستو الزامات ا تیفیهای کموضوعات پروژه( براساس استاندارد

 اند.فرد مورد توجه قرار دادهمحصول مشخص و منحصربه کی دیبودن را درکنار تول یموقت

 تاخيرات پروژه 2-2

پدیده تأخیر، یکی از بارزترین . ]2[شده تکمیل پروژه و زمان واقعی تکمیل آن  تأخیر عبارت است از: اختالف بین زمان پیش بینی

های مطرح شده در پروژه، مربوط به تعیین میزان تأخیر، پیشامدها و موضوعات در مدیریت پروژه است؛ به طوری که بسیاری از ادعا

پروژه و همچنین  های هریک از ذینفعان پروژه در قبال تأخیرات است. با توجه به تعدد مراحل اجراییهای ناشی از آن و مسئولیتخسارت

 .]0[رسد های درگیر در پروژه ها، ریشه یابی دالیل تأخیرات، کاری پیچیده به نظر میتنوع نهاد

 پيشينه پژوهش -3

های کوچک های ساخت و ساز کشور عربستان را در گروهعوامل موثر بر تاخیر در پروژه ]13[طبق مطالعات آسف و همکاران 

بندی نمودند که ممکن است شامل مالک، پیمانکار، مشاور، عوامل خارجی پروژه، مواد، نیروی کار و تجهیزات شود. مطالعات تقسیم

مدیریت ضعیف مکان ساخت  -2کاران گیری نامناسب پیمانتصمیم -1شمارد: ترین دالیل تاخیر را به شرح زیر بر  میمهم ]4[سامباسیوان 

کاران دسته دوم تحلیل و مشکالت پیمان -5تامین مالی و پرداخت نامناسب برای اتمام کار  -4کار ناکافی پیمان تجربه -0کار توسط پیمان

افزایش زیاد از  -شود: کار موارد زیر را به ترتیب اهمیت شامل میبندی اثرات تاخیر در این پژوهش از دیدگاه کارفرما، مشاور و پیمانرتبه

عامل را به عنوان عوامل موثر بر تاخیر  21این مطالعه،  ]11[تضارب آراء. مطالعه لی هوآی و همکاران -ز حد هزینه افزایش زیاد ا -حد زمان 

کار( و سه روش محاسبه، این مطالعه کوشیده تا عوامل موثر گو )مالک، مشاور، پیمانمورد ارزیابی قرار داده است، با احتساب سه گروه پاسخ

های متفاوت مورد ارزیابی قرار دهد. نکته قابل توجه آن که در هر سه روش و تقریبا از نگاه ها و با استفاده از روشوهبر تاخیر را از نگاه گر

های عمرانی شناخته شده است. مطالعات فوگار و همکاران ترین عامل تاخیر در پروژههای مورد بررسی، مدیریت ضعیف، عمدهاکثریت گروه

های پروژه، برآورد کمتر از حد دشواری پروژه، مشکل در دسترسی تاخیر در گواهی انجام تعهد، برآورد کمتر از حد هزینه -پنج عامل:  ]12[

-مهم ]10[ ترین عوامل تاخیر از نگاه سه گروه شناخته شد. در تحقیق حصیب و همکارانبه اعتبارات بانکی و نظارت ضعیف؛ به عنوان مهم

                                                           
1 The Office of Government Commerce, Project in Controlled Environments, Second Edition, the Office of Government 

Commerce, Oxford, England, 1996 
2 Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, fourth Edition, Project 

Management Institute. Inc, Pennsylvania, USA, 2008 
3 International Project Management Association, (2004) ICB, 3rd Edition, International Project Management Association, 

Netherlands 
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یب اولویت به شرح: مالی و پرداختی، تخمین نادرست زمان، کیفیت مواد و تاخیر در پرداخت به عرضه کننده ترین عوامل تاخیر به ترت

-گو به ترتیب در پنج مورد به اینهای پاسخهای اقتصادی و اجتماعی تاخیر از گروهدست آمده از اثرات و آسیبشناسایی شدند. نتایج به

 بندی شدند. در تحقیق حمزه و همکارانها ردهیاد زمان، ترک کار، معامالت و موارد قانونی و اختالفصورت آمده است: افزایش هزینه، ازد

شد که دامنه عوامل موثر بر تاخیر، تنها در عوامل فنی محدود نیست و از دیدگاه مدیریت پروژه، هم از طرف جریان کار و هم مشاهده  ]14[

های در مطالعه ای نشان داد که یافته ]15[ گیرد. دولوی و همکاران، این موضوع مورد توجه قرار میهای مهارتی و روحی انساناز طرف رفتار

ترین کاران عمدههای پیشین است. در مطالعات پیشین نشان دادند که مسائل مالی پیمانآن در زمینه عوامل موثر بر تاخیر در تضاد با یافته

های ترین عامل موثر بر تاخیر در پروژهنتایج این مطالعه نشان داده است که کمبود مواد مورد نیاز، مهمدلیل تاخیر هستند، با این وجود 

های زیرساختی مصر تلقی شدند: تاخیر در ترین عوامل موثر بر تاخیر در پروژهموارد زیر به عنوان مهم ]2[زیرساختی است. در تحقیق عزیز 

بندی غیر موثر پروژه و مدیریت ریزی و زمانهای مختلف در پرداخت نامشروع، کمبود تجهیزات، برنامهگوفرآیند پرداخت)مسائل مالی(، ال

 مکانی و ارزیابی ضعیف.

، دالیل «های زیرساختی ایرانعوامل موثر قابل توجه و اثرات تاخیر در پروژه»در تحقیقی با عنوان  ]16[پوررستمی و همکاران 

های عمرانی را از دیدگاه دو گروه مشاور و پیمانکار در ده عامل کلی دسته بندی نموده و عوامل موثر بر تاخیر در پروژهتاخیر را از نقطه نظر 

ترین عامل مشاور و پیمانکار مورد بررسی قرار دادند. در این بررسی از نگاه هردوگروه و در مجموع، مدیریت ضعیف پروژه به عنوان اصلی

ها به عنوان دومین ی عمرانی زیر ساختی ایران قلمداد شده است. در مجموع و پس از عامل نخست، تاخیر در پرداختهاتاخیر در پروژه

های زیرساختی ایران بر اساس این مطالعه شناخته گیری در طول ساخت به عنوان سومین عامل تاخیر در پروژهعامل و تغییر در تصمیم

ها و نحوه پرداخت نیدار ب یبه دست آمده، وجود ارتباط معن جینتا یکل سهیمقا ژوهشی نشان دادند که، در پ]12[شدند. فاتح و والی پور 

 شیب رات،یرا در بروز تاخ مانکاریکارفرما نسبت به پ یعوامل انسان ریها، تاث نهیگز ازیامت سهی. مقادهدیقرارم دییپروژه را مورد تا یاجرا ریتاخ

شناسایی  یدسته اصل 5در قالب  مورد و 53 در پژوهشی عوامل تاخیرات را در ]5[مسلمان یزدی و همکاران  نشان داد. گریاز عوامل د

 نترلک رقابلیمربوط به عوامل غ ریو تاخ یجو طیو شرا یطیعوامل مح مانکار،یمربوط به کارفرما، مشاور، پ ریکه شامل عوامل تاخ کردند

 . باشدیم

های های مختلفی در حوزهگرفته پیرامون موضوع پژوهش باید بیان کرد که تا کنون پژوهشهای صورت در بررسی پیشینه

ها به شناسایی و رتبه بندی این عوامل های عمرانی پرداخته است. در بعضی از این پژوهشگوناگون به بررسی علل تاخیرات در پروژه

علولی بین تاخیرات و متغیرهای دیگر پرداخته شده است. در بیان نقاط پرداخته شده است و در برخی دیگر فقط به بررسی رابطه علی و م

های مختلف اجرا شده اند و از اجرای تحقیقات توان به ذکر این نکته اشاره نمود که اکثر این تحقیقات در حوزهقوت این تحقیقات می

های میدانی اقدام به گردآوری اطالعات شده ا با روشتکراری در یک جامعه آماری پرهیز شده است. از سوی دیگر در این تحقیقات اکثر

های خیلی ساده به بررسی علل تاخیرات ها به روشتوان بیان کرد که خیلی از این پژوهشها میاست. در بیان نقاط ضعف این پژوهش

نهایت در یک جمع بندی نهایی باید گفت  پرداخته اند که با اطمینان نمی توان به نتایج این تحقیقات استناد کرد زیرا که ممکن است. و در

های مختلف برای شناسایی علل تاخیرات پروژه، تا کنون در خصوص شناسایی و رتبه بندی های گوناگون در حوزهکه با وجود پژوهش

 گردد.جرا میهای آب و فاضالب استان بوشهر تحقیقی صورت نگرفته است. از این رو این پژوهش برای اولین با اتاخیرات در پروژه

 

 روش تحقيق -4

های زیر ساخت نامه به ارزیابی معیارهای تاخیرات در پروژهای، مصاحبه و توزیع پرسشدر این پژوهش با انجام مطالعات کتابخانه

-قرار گرفت. در ادامه با بهره ،نامه در اختیار جامعه آماری شاملشرکت آب و فاضالب استان بوشهر اقدام شد. این عوامل در قالب پرسش

 عوامل معرفی شده محاسبه و عوامل به ترتیب درجه اثرگذاری معرفی شد. تاثیرگذارترین تاپیسیس فازیگیری از روش 
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سال سابقه کاری مرتبط با  5با حداقل های متفاوت جامعه اماری این تحقیق به سه طبقه بامسئولیت ها، خصوصیات و دیدگاه

 :می شوندتقسیم و فاضالب  های آبپروژه

 های مهندس مشاورمجموعه-1

 های پیمانکاریشرکت-2

 کارفرما-0

نفر از این افراد  03برای تعیین حجم نمونه در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس استفاده گردید و تعداد 

 بعنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد.

 

 پژوهشهاي یافته -5

های فازی را تئوری مجموعه طور کلی روش تاپسیس فازی در این پژوهش طی مراحلی  به صورت زیر انجام شده است: به

زاده مطرح کرد. این تئوری در شرایط ابهام و عدم اطمینان کاربرد دارد. این نظریه قادر است بسیاری از مفاهیم و عبارات پروفسور لطفی

 گیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد.ند و زمینه را برای استدالل، استنتاج، کنترل و تصمیمنادقیق را با زبان ریاضی بیان ک

بر اساس این نظریه، یک عدد فازی، مجموعه فازی خاصی به صورت  
)(/

~
~ xRxA
A


مقادیر  xباشد که در آن، می 

صورت پذیرد و تابع عضویت آن بهرا می Rحقیقی عضو مجموعه 
)(~ x

A


باشد. بیشترین اعداد فازی مورد استفاده، اعداد فازی مثلثی و می

گیرند. از این رو، ما نیز در این تحقیق از اعداد تر، بیشتر مورد استفاده قرار میای هستند. اعداد فازی مثلثی، به دلیل محاسبات سادهذوزنقه

 شود:( تعریف می1به صورت رابطه ) Aµای خطی عددی با تابع عضویت تکه Aمثلثی کنیم. یک عدد فازی فازی مثلثی استفاده می





















otherwise,0

axa),aa/()xa(

ax,1

axa),aa/()ax(

)x(
rmmrr

m

mllml

x

         (1                                  )  

 دهد.، این تابع عضویت را نمایش میزیرنشان داده شود. شکل  r, a m, a l(a(تواند به صورت عدد فازی مثلثی که می

 

 

 

 

 

 

توسط هوانگ و یون ارائه شد. بر اساس این روش، هر نوع مسئله ای از نوع تصمیم گیری چند معیاره که  1021این روش در سال 

بعدی در نظر  nنقطه در یک فضای  mتوان به عنوان یک سیستم هندسی شامل گیرد را میگزینه مورد ارزیابی قرا می mمعیار و  nبا 

ها و معیارها در تاپسیس است. در روش تاپسیس گزینه هایی که بیشترین گرفت. روش تاپسیس فازی شامل وزن دهی و برآورد فازی گزینه

 

ar am al 0 

1 

µx(x) 

x 
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گردند. راه حل ایده ال مثبت نزدیکی را به راه حل ایده ال مثبت و دورترین فاصله را به راه حل ایده ال منفی داشته باشند انتخاب می

های انتخابی است. در این پژوهش از اعداد عبارت از بهترین حاالت ممکن و راه حل ایده ال منفی عبارت از بدترین حالت ممکن برای گزینه

ها فازی مثلثی برای بیان نظرات کارشناسان استفاده شده است. سپس فازی تاپسیس برای ترکیب این نظرات و اولویت بندی خوشه

 شوند.کنند اولویت بندی میها براساس مقدار امتیازی که کسب میبه عبارت دیگر خوشه بکارگرفته شده است.

 
 های مدلمعرفی معیارها و گزینه :1شکل 

خالصه نویسی و فهم بهتر مساله  توان در قالب یک نمودار درختی به منظورمساله تصمیمگیری بر اساس روش تاپسیس را می

های زیر ساخت شرکت آب و فاضالب استان معیارهای تاخیرات در پروژه درخت مساله تصمیمگیری تعیینترسیم نمود. لذا بر این اساس، 

به صورت نمودار  کارشناسان و خبرگان این حوزههای گفته شده و مدنظر های ذکر شده با توجه به شاخصبوشهر نسبت به هر یک از گزینه

 (یا غیرفازی دهد. در تحلیل مسائل تصمیم گیری، معیارها )فازیها را نمایش میا و گزینهسلسله مراتبی، معیاره باشد. این نمودار،( می1)

های سود، هر چقدر مقدار معیار بزرگتر باشد، مطلوب تر، در گیرند. در خصوص معیاردر دو طبقه سود )مطلوب( و هزینه )نامطلوب( قرار می

 عیار کوچکتر باشد، مطلوب تر است.چقدر مقدار م های هزینه، هرحالی که در خصوص معیار
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 های آب و فاضالب: ساختار درختی اولویت بندی عوامل موثر بر تاخیرات در پروژه1نمودار 

 

 هایمعیارها و گزینه: معرفی 1 جدول

 های زير ساخت شرکت آب و فاضالب استان بوشهرعوامل موثر در تاخيرات در پروژه

 زيرمعيارها معيارها
 نماد عنوان نماد عنوان

ش
نا
ل 

ام
عو

 ی
مال

ل 
ائ
س

 م
از

ی
 

C1 

 A1 پروژه یاجرا نهیهز یبرآورد ناکاف

 A2 مانکاریپ یضعف در منابع مال

 A3 مانکاریمطالبات پعدم پرداخت به موقع 

 A4 مانکاریبه پروژه توسط پ افتهی صیتخص اعتبارات زانیعدم تناسب در م

 A5 ساخت ندیطول فرا در یوجوه نقد انیمشکالت و مسائل جر

 A6 های پروژهنهینرخ و برآورد هز هیمواد و مصالح نسبت به زمان ارا متیق شیبودن نرخ تورم وافزا ینیب شیقابل پ ریغ

 A7 در نرخ ارز رییتغ

 A8 برنده شدن در مناقصه جهت مانکارانیمناسب پ یده متیعدم ق

ش
نا
ل 

ام
عو

 ی
و 

ع 
اب
من

ز 
ا ح
ال
ص

م
 

C2 

 A9 مانکارینوع و حجم کار توسط پ آالت و امکانات با نیعدم تناسب ماش

 A10 پروژهی الزم جهت اجرا زاتیآالت و تجه نیماش هیدر ته مانکارانیعدم توان پ

 A11 آالت نیو ماش زاتیاز نقص در تجه یناش مانکاریپ یدوباره کار

 A12 مانکارینوع و مشخصات منابع و مصالح در طول ساخت و ساز توسط پ رییتغ

 A13 مانکاریتوسط پ نییپا تیفیآالت با ک نیو ماش زاتیانتخاب تجه

پروژه  ازیمحصول خاص که مورد ن کیاز واردات  یریکاال)مثال جلوگ نیبخش تامهای تیدولت بر روند فعال نیها و قوانبرنامه ریتاث
 است(

A14 

 A15 مانکاریو مصالح توسط پ زاتیتجه یمشخصات فن تیعدم توجه به رعا

ش
نا
ل 

ام
عو

 ی

مد
ز 

ا
يري

 ت

ين
رو

 ی

ان
س

ان
ی

 

C3 

 A16 مانکاریپ ییو اجرا یسابقه پرسنل فن ایضعف در تعداد و 

 A17 مانکاریکار توسط پ یبد اجرا تیفیو ک یانسان یرویناکارامد ن تیریمد

 A18 مانکاریکار ماهر توسط پ یرویعدم فراهم نمودن ن

 A19 مانکاریتوسط پ یانسان یرویضعف در نظارت بر عملکرد ن

 معيارهاي تاخيرات در پروژه هاي زیر ساخت شرکت آباولویت بندي 

 و فاضالب استان بوشهر

C1 C2 C3 

A1 A2 A28 A27 

C4 
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 A20 پروژه یمراحل مختلف اجرا یبرا یانسان یروین یناکاف صیتخص

 A21 مانکاریپرداخت پاداش و حقوق مناسب به کارکنان پ ستمیس صیعدم تخص

ش
نا
ل 

ام
عو

 ی
و 

ش 
ان
 د

از

 پ
به

جر
ت

ي
ار

ک
ان
م

 

C4 

 A22 مانکاریپ یعدم تجربه کاف

 A23 قرارداد طیدرك کامل شرا یبرا مانکاریپ یعدم دانش کاف

 A24 مانکاریپ یاز کم تجربگ یکار ناش فیضع یزیبرنامه ر

 A25 مانکاریپ یاز تجربه و مهارت ناکاف یهای ناشخطا

 A26 در طول ساخت و ساز مانکاریپ یتجربگ یهای باز خطا یناش یدوباره کار

 A27 ضعف فني نماینده كارفرما در هماهنگي بین مهندسین مشاور و پیمانكار و رفع به موقع مشكالت فني و اجرایي پروژه

 A28 پروژه یدر اجرا مانکارانیپ یمهندس یعدم توان علم

 در بخش بعدی باید بیان کرد که برای تشکیل ماتریس تصمیم فازی و بردار وزن فازی از جداول زیر استفاده شده است:

 ها و معیارها: راهنمای رتبه بندی فازی گزینه2 جدول

 معادل فازی اولويت ها اولويت ها کد

 (uحد باال ) (mحد متوسط ) (lحد پایین)
 3 1 1 خیلی ضعیف 1
 5 3 1 ضعیف 2
 7 5 3 متوسط 3
 9 7 5 خوب 4
 11 9 7 خیلی خوب 5

در جدول  شود:براین اساس، ماتریس تصمیم گیری با توجه به نظرات صاحب نظران و کارشناسان به صورت زیر تشکیل می

 ارائه شده است. ارهایها نسبت به معنهیگز یفاز میتصم اولیه سیماتر( 0)

 ها نسبت به معیارها: ماتریس تصمیم فازی گزینه3جدول 

 C1 C2 C3 C4 

A1 5 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

A2 7 5 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

A3 10 9 7 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

A4 7 5 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

A5 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

A6 5 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

A7 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

A8 9 7 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

A9 1 0 0 10 9 7 1 0 0 1 0 0 

A10 1 0 0 9 7 5 1 0 0 1 0 0 

A11 1 0 0 3 1 1 1 0 0 1 0 0 

A12 1 0 0 5 3 1 1 0 0 1 0 0 

A13 1 0 0 3 1 1 1 0 0 1 0 0 

A14 1 0 0 5 3 1 1 0 0 1 0 0 

A15 1 0 0 7 5 3 1 0 0 1 0 0 

A16 1 0 0 1 0 0 9 7 5 1 0 0 

A17 1 0 0 1 0 0 10 9 7 1 0 0 

A18 1 0 0 1 0 0 5 3 1 1 0 0 

A19 1 0 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 

A20 1 0 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 

A21 1 0 0 1 0 0 7 5 3 1 0 0 

A22 1 0 0 1 0 0 1 0 0 9 7 5 
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A23 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5 3 1 

A24 1 0 0 1 0 0 1 0 0 10 9 7 

A25 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7 5 3 

A26 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 

A27 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 

A28 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5 3 1 

 : ماتریس بردار وزنی معیارها4جدول 

 C1 معيارها

 (یاز مسائل مال ی)عوامل ناش
C2 

 از منابع و مصالح( ی)عوامل ناش
C3 

 (یانسان یروين تيرياز مد ی)عوامل ناش
C4 

 (مانکارياز دانش و تجربه پ ی)عوامل ناش

 31/1 32/1 19/1 33/1 وزن

بعد های مربوط به باشند. همچنین مشخص است که بیشترین وزن از معیاردر این ماتریس تمام معیارها دارای مطلوبیت مثبت می

مسائل مدیریت نیروی انسانی، عوامل ناشی از دانش و تجربه پیمانکار و عوانل ناشی از  های بعدی به ترتیبباشد. در رتبهمی مسائل مالی

های زیر ساخت شرکت آب و فاضالب استان بوشهر های موثر بر تاخیرات در پروژهدارای بیشترین اهمیت در تعیین معیارمنابع و مصالح 

 بودند.

باشد. برای این یز کردن یا بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم گیری میگام اول پس از تشکیل ماتریس فازی تصمیم گیری، نرماال

 شود:منظور از فرمول زیر استفاده می

  (2                              )  

 ها نسبت به معیارها: ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده گزینه5جدول 

 C1 C2 C3 C4 زیرمعيار

A1 0.5 0.3 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 

A2 0.7 0.5 0.3 0.1 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 

A3 1 0.9 0.7 0.1 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 

A4 0.7 0.5 0.3 0.1 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 

A5 0.3 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 

A6 0.5 0.3 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 

A7 0.3 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 

A8 0.9 0.7 0.5 0.1 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 

A9 0.1 0 0 1 0.9 0.7 0.1 0 0 0.1 0 0 

A10 0.1 0 0 0.9 0.7 0.5 0.1 0 0 0.1 0 0 

A11 0.1 0 0 0.3 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 

A12 0.1 0 0 0.5 0.3 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 

A13 0.1 0 0 0.3 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 

A14 0.1 0 0 0.5 0.3 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 

A15 0.1 0 0 0.7 0.5 0.3 0.1 0 0 0.1 0 0 

A16 0.1 0 0 0.1 0 0 0.9 0.7 0.5 0.1 0 0 

A17 0.1 0 0 0.1 0 0 1 0.9 0.7 0.1 0 0 
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A18 0.1 0 0 0.1 0 0 0.5 0.3 0.1 0.1 0 0 

A19 0.1 0 0 0.1 0 0 0.3 0.1 0.1 0.1 0 0 

A20 0.1 0 0 0.1 0 0 0.3 0.1 0.1 0.1 0 0 

A21 0.1 0 0 0.1 0 0 0.7 0.5 0.3 0.1 0 0 

A22 0.1 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0.9 0.7 0.5 

A23 0.1 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0.5 0.3 0.1 

A24 0.1 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 1 0.9 0.7 

A25 0.1 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0.7 0.5 0.3 

A26 0.1 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0.3 0.1 0.1 

A27 0.1 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0.3 0.1 0.1 

A28 0.1 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0.5 0.3 0.1 

 

های ( فوق با توجه به رابطه )فرمول( مطرح شده، ماتریس تصمیم عوامل زمینه ساز و تأثیرگذار بر تاخیرات در پروژه5در جدول )

 زیر ساخت شرکت آب و فاضالب استان بوشهر، نرماالیز شده است.

باشد. به این منظور با توجه به مجموع نظرات صاحب نظران برای هر یک از گام دوم: وزن دهی فازی به ماتریس نرماالیز شده می

 شود:حاصل می (0)معیارها وزنی در نظر گرفته شده است که باید آن، در ماتریس ضرب شود؛ این مرحله از رابطه 

  (0         )  

 شده وزن دارشده: ماتریس نرماالیز 6جدول 

 C1 C2 C3 C4 زیرمعيار

A1 0.16 0.096 0.032 0.019 0 0 0.028 0 0 0.021 0 0 

A2 0.224 0.16 0.096 0.019 0 0 0.028 0 0 0.021 0 0 

A3 0.32 0.288 0.224 0.019 0 0 0.028 0 0 0.021 0 0 

A4 0.224 0.16 0.096 0.019 0 0 0.028 0 0 0.021 0 0 

A5 0.096 0.032 0.032 0.019 0 0 0.028 0 0 0.021 0 0 

A6 0.16 0.096 0.032 0.019 0 0 0.028 0 0 0.021 0 0 

A7 0.096 0.032 0.032 0.019 0 0 0.028 0 0 0.021 0 0 

A8 0.288 0.224 0.16 0.019 0 0 0.028 0 0 0.021 0 0 

A9 0.032 0 0 0.19 0.171 0.133 0.028 0 0 0.021 0 0 

A10 0.032 0 0 0.171 0.133 0.095 0.028 0 0 0.021 0 0 

A11 0.032 0 0 0.057 0.019 0.019 0.028 0 0 0.021 0 0 

A12 0.032 0 0 0.095 0.057 0.019 0.028 0 0 0.021 0 0 

A13 0.032 0 0 0.057 0.019 0.019 0.028 0 0 0.021 0 0 

A14 0.032 0 0 0.095 0.057 0.019 0.028 0 0 0.021 0 0 

A15 0.032 0 0 0.133 0.095 0.057 0.028 0 0 0.021 0 0 

A16 0.032 0 0 0.019 0 0 0.252 0.196 0.14 0.021 0 0 

A17 0.032 0 0 0.019 0 0 0.28 0.252 0.196 0.021 0 0 

A18 0.032 0 0 0.019 0 0 0.14 0.084 0.028 0.021 0 0 

A19 0.032 0 0 0.019 0 0 0.084 0.028 0.028 0.021 0 0 
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A20 0.032 0 0 0.019 0 0 0.084 0.028 0.028 0.021 0 0 

A21 0.032 0 0 0.019 0 0 0.196 0.14 0.084 0.021 0 0 

A22 0.032 0 0 0.019 0 0 0.028 0 0 0.189 0.147 0.105 

A23 0.032 0 0 0.019 0 0 0.028 0 0 0.105 0.063 0.021 

A24 0.032 0 0 0.019 0 0 0.028 0 0 0.21 0.189 0.147 

A25 0.032 0 0 0.019 0 0 0.028 0 0 0.147 0.105 0.063 

A26 0.032 0 0 0.019 0 0 0.028 0 0 0.063 0.021 0.021 

A27 0.032 0 0 0.019 0 0 0.028 0 0 0.063 0.021 0.021 

A28 0.032 0 0 0.019 0 0 0.028 0 0 0.105 0.063 0.021 

 

آل و ایده آل منفی: همچنان که عنوان شد اساس روش تصمیم گیری با روش تاپسیس، یافتن  های ایدهگام سوم: تعیین راه حل

های است که کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت و بیشترین فاصله را با راه حل ایده آل منفی داشته باشد. این مهم از طریق گزین

 شود:روابط زیر حاصل می

 شود:این مهم از طریق روابط زیر حاصل میحل ایده آل منفی داشته باشد. 

    (4                                     )  

 

 های مثبت و ایده آل منفی: تعیین ایده ال7جدول 

ا ارزیابی

 یده آل +

ا

 -یده آل 

C1 0

2/3 

3 

C2 1

0/3 

3 

C3 2

2/3 

3 

C4 2

1/3 

3 

 

 باشند.حاصل شده در ستون دوم ایدال منفی میاعداد حاصل شده در ستون اول ایده آل مثبت و اعداد 

آل فازی مثبت و منفی ها از مقادیر ایدهگام چهارم: بدست آوردن اندازه فاصله ها؛ در این مرحله اندازه فاصله هر کدام از گزینه

 آید:شود که این مهم از روابط زیر بدست میمحاسبه می
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                     (5                  )          

 شود:همچنین چون از اعداد مثلثی فازی در این تحقیق استفاده شده است، پس فاصله فازی بین دو عدد از رابطه زیر حاصل می

    (6                                  )  

 های مثبت: فاصله هر گزینه از ایدآل8جدول 

 +C1 C2 C3 C4 d زیرمعيار

A1 0.23001449 0.18388493 0.27098831 0.20324124 0.88812897 

A2 0.16831716 0.18388493 0.27098831 0.20324124 0.82643164 

A3 0.05842374 0.18388493 0.27098831 0.20324124 0.71653822 

A4 0.16831716 0.18388493 0.27098831 0.20324124 0.82643164 

A5 0.26836791 0.18388493 0.27098831 0.20324124 0.92648239 

A6 0.23001449 0.18388493 0.27098831 0.20324124 0.88812897 

A7 0.26836791 0.18388493 0.27098831 0.20324124 0.92648239 

A8 0.10930081 0.18388493 0.27098831 0.20324124 0.76741529 

A9 0.30970093 0.03468910 0.27098831 0.20324124 0.81861958 

A10 0.30970093 0.06489735 0.27098831 0.20324124 0.84882784 

A11 0.30970093 0.15934344 0.27098831 0.20324124 0.94327393 

A12 0.30970093 0.13657110 0.27098831 0.20324124 0.92050159 

A13 0.30970093 0.15934344 0.27098831 0.20324124 0.94327393 

A14 0.30970093 0.13657110 0.27098831 0.20324124 0.92050159 

A15 0.30970093 0.09993831 0.27098831 0.20324124 0.88386880 

A16 0.30970093 0.18388493 0.09563821 0.20324124 0.79246530 

A17 0.30970093 0.18388493 0.05112077 0.20324124 0.74794787 

A18 0.30970093 0.18388493 0.20126268 0.20324124 0.89808978 

A19 0.30970093 0.18388493 0.23482192 0.20324124 0.93164901 

A20 0.30970093 0.18388493 0.23482192 0.20324124 0.93164901 

A21 0.30970093 0.18388493 0.14727752 0.20324124 0.84410461 

A22 0.30970093 0.18388493 0.27098831 0.07172866 0.83630283 

A23 0.30970093 0.18388493 0.27098831 0.15094701 0.91552118 

A24 0.30970093 0.18388493 0.27098831 0.03834058 0.80291475 

A25 0.30970093 0.18388493 0.27098831 0.11045814 0.87503231 

A26 0.30970093 0.18388493 0.27098831 0.17611644 0.94069061 

A27 0.30970093 0.18388493 0.27098831 0.17611644 0.94069061 

A28 0.30970093 0.18388493 0.27098831 0.15094701 0.91552118 
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 های منفی: فاصله هر گزینه از ایدال9 جدول

 -C1 C2 C3 C4 d زیرمعيار

A1 0.1093008 0.0109697 0.0161658 0.0121244 0.148561 

A2 0.1683172 0.0109697 0.0161658 0.0121244 0.207577 

A3 0.2801904 0.0109697 0.0161658 0.0121244 0.31945 

A4 0.1683172 0.0109697 0.0161658 0.0121244 0.207577 

A5 0.0612753 0.0109697 0.0161658 0.0121244 0.100535 

A6 0.1093008 0.0109697 0.0161658 0.0121244 0.148561 

A7 0.0612753 0.0109697 0.0161658 0.0121244 0.100535 

A8 0.2300145 0.0109697 0.0161658 0.0121244 0.269274 

A9 0.0184752 0.1663631 0.0161658 0.0121244 0.213128 

A10 0.0184752 0.1365711 0.0161658 0.0121244 0.183336 

A11 0.0184752 0.0363822 0.0161658 0.0121244 0.083148 

A12 0.0184752 0.0648974 0.0161658 0.0121244 0.111663 

A13 0.0184752 0.0363822 0.0161658 0.0121244 0.083148 

A14 0.0184752 0.0648974 0.0161658 0.0121244 0.111663 

A15 0.0184752 0.0999383 0.0161658 0.0121244 0.146704 

A16 0.0184752 0.0109697 0.2012627 0.0121244 0.242832 

A17 0.0184752 0.0109697 0.2451666 0.0121244 0.286736 

A18 0.0184752 0.0109697 0.0956382 0.0121244 0.137207 

A19 0.0184752 0.0109697 0.0536159 0.0121244 0.095185 

A20 0.0184752 0.0109697 0.0536159 0.0121244 0.095185 

A21 0.0184752 0.0109697 0.1472775 0.0121244 0.188847 

A22 0.0184752 0.0109697 0.0161658 0.150947 0.196558 

A23 0.0184752 0.0109697 0.0161658 0.0717287 0.117339 

A24 0.0184752 0.0109697 0.0161658 0.183875 0.229486 

A25 0.0184752 0.0109697 0.0161658 0.1104581 0.156069 

A26 0.0184752 0.0109697 0.0161658 0.0402119 0.085823 

A27 0.0184752 0.0109697 0.0161658 0.0402119 0.085823 

A28 0.0184752 0.0109697 0.0161658 0.0717287 0.117339 

 آید: آل از طریق شاخص شباهت: این معیار از طریق فرمول زیر بدست میگام پنجم: محاسبه نزدیکی نسبی به راه حل ایده

  (2                                  )  

 ها از راه حل ایده آل کمتر باشد نزدیکی نسبی به یک نزدیکتر خواهد بود.مشخص است که هر چه فاصله گزینه

 باشد.راه حل ایده آل مثبت، میها بر اساس امتیاز هر گزینه تا ششم: رتبه بندی گزینه
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 : ماتریس نزدیکی نسبی به راه حل ایده آل مثبت شاخص11جدول 

 نرمال شده اوزان گزینه ها گزینه ها

A1 0.143303 0.0331129 

A2 0.20075 0.0463871 

A3 0.308353 0.0712509 

A4 0.20075 0.0463871 

A5 0.09789 0.0226195 

A6 0.143303 0.0331129 

A7 0.09789 0.0226195 

A8 0.259744 0.0600189 

A9 0.20657 0.047732 

A10 0.177623 0.0410433 

A11 0.081007 0.0187183 

A12 0.108183 0.0249978 

A13 0.081007 0.0187183 

A14 0.108183 0.0249978 

A15 0.142352 0.0328931 

A16 0.234553 0.0541979 

A17 0.277124 0.0640349 

A18 0.13253 0.0306235 

A19 0.092698 0.0214196 

A20 0.092698 0.0214196 

A21 0.182822 0.0422447 

A22 0.190304 0.0439734 

A23 0.113606 0.0262509 

A24 0.222284 0.0513629 

A25 0.151361 0.0349749 

A26 0.083606 0.0193188 

A27 0.083606 0.0193188 

A28 0.113606 0.0262509 

 

 ها بر اساس امتیاز هر گزینه: رتبه بندی گزینه11جدول 

 نرمال شده اوزان گزینه ها گزینه ها
رتبه 

 بندي

 A3 0.308353 0.071251 1 عدم پرداخت به موقع مطالبات پيمانکار

 A17 0.277124 0.064035 2 مدیریت ناکارامد نيروي انسانی و کيفيت بد اجراي کار توسط پيمانکار

 A8 0.259744 0.060019 0 عدم قيمت دهی مناسب پيمانکاران جهت برنده شدن در مناقصه

 A16 0.234553 0.054198 4 ضعف در تعداد و یا سابقه پرسنل فنی و اجرایی پيمانکار

 A24 0.222284 0.051363 5 برنامه ریزي ضعيف کار ناشی از کم تجربگی پيمانکار

 A9 0.20657 0.047732 6 عدم تناسب ماشين آالت و امکانات با نوع و حجم کار توسط پيمانکار

 A2 0.20075 0.046387 2 ضعف در منابع مالی پيمانکار

 A4 0.20075 0.046387 2 عدم تناسب در ميزان اعتبارات تخصيص یافته به پروژه توسط پيمانکار

 A21 0.190304 0.043973 0 مناسب به کارکنان پيمانکار عدم تخصيص سيستم پرداخت پاداش و حقوق

 A10 0.182822 0.042245 13 عدم توان پيمانکاران در تهيه ماشين آالت و تجهيزات الزم جهت اجراي پروژه

 A22 0.177623 0.041043 11 عدم تجربه کافی پيمانکار

 A1 0.151361 0.034975 12 برآورد ناکافی هزینه اجراي پروژه

هاي غير قابل پيش بينی بودن نرخ تورم وافزایش قيمت مواد و مصالح نسبت به زمان ارایه نرخ و برآورد هزینه

 پروژه
A6 0.143303 0.033113 10 

 A15 0.143303 0.033113 14 عدم توجه به رعایت مشخصات فنی تجهيزات و مصالح توسط پيمانکار

 A25 0.142352 0.032893 15 پيمانکارهاي ناشی از تجربه و مهارت ناکافی خطا

 A18 0.13253 0.030623 16 عدم فراهم نمودن نيروي کار ماهر توسط پيمانکار
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 A12 0.113606 0.026251 12 تغيير نوع و مشخصات منابع و مصالح در طول ساخت و ساز توسط پيمانکار

کاال)مثال جلوگيري از واردات یک محصول خاص هاي بخش تامين ها و قوانين دولت بر روند فعاليتتاثير برنامه

 که مورد نياز پروژه است(
A14 0.113606 0.026251 12 

 A23 0.108183 0.024998 10 عدم دانش کافی پيمانکار براي درك کامل شرایط قرارداد

 A28 0.108183 0.024998 23 عدم توان علمی مهندسی پيمانکاران در اجراي پروژه

 A5 0.09789 0.022619 21 جریان وجوه نقدي در طول فرایند ساختمشکالت و مسائل 

 A7 0.09789 0.022619 22 تغيير در نرخ ارز

 A19 0.092698 0.02142 20 ضعف در نظارت بر عملکرد نيروي انسانی توسط پيمانکار

 A20 0.092698 0.02142 24 تخصيص ناکافی نيروي انسانی براي مراحل مختلف اجراي پروژه

 A11 0.083606 0.019319 25 دوباره کاري پيمانکار ناشی از نقص در تجهيزات و ماشين آالت

 A13 0.083606 0.019319 26 انتخاب تجهيزات و ماشين آالت با کيفيت پایين توسط پيمانکار

 A26 0.081007 0.018718 22 هاي بی تجربگی پيمانکار در طول ساخت و سازدوباره کاري ناشی از خطا

ضعف فنی نماینده کارفرما در هماهنگی بين مهندسين مشاور و پيمانکار و رفع به موقع مشکالت فنی و اجرایی 

 پروژه
A27 0.081007 0.018718 22 

موثر بر تاخیرات های اریمع عامل اصلی موثر بر 13دهد که های پنجم و ششم برآورد شده است. نتایج نشان میدر جدول فوق گام

 -2(A3)مانکاریپرداخت به موقع مطالبات پ عدم -1به ترتیب مربوط به گزینه های زیر ساخت شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در پروژه

جهت برنده شدن در  مانکارانیمناسب پ یده متیق عدم -0( A17)مانکاریکار توسط پ یبد اجرا تیفیو ک یانسان یرویناکارامد ن تیریمد

 یاز کم تجربگ یکار ناش فیضع یزیر برنامه-5 (A16)مانکاریپ ییو اجرا یسابقه پرسنل فن ایدر تعداد و  ضعف-4( A8) مناقصه

 -2( A2) مانکاریپ یدر منابع مال ضعف-2( A9)مانکاریآالت و امکانات با نوع و حجم کار توسط پ نیتناسب ماش عدم -6( A24)مانکاریپ

پرداخت پاداش و حقوق مناسب به  ستمیس صیتخص عدم -0( A4)مانکاریبه پروژه توسط پ افتهی صیاعتبارات تخص زانیتناسب در م عدم

 باشد.( میA1)پروژه یاجرا نهیهز یبرآورد ناکاف -13(A21)مانکاریکارکنان پ

 ( مربوط به رتبه بندی نهایی به شرح زیر است:2همچنین نمودار)
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 ابندی نهایی گزینه ه: رتبه 2نمودار

 بحث و نتيجه گيري -6

زیر معیار  22دسته و  4های زیر ساخت شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در پروژه یاجرا ریعوامل موثر بر تاخ در این پژوهش

 زیر شناسایی گردید:  به صورت

عدم پرداخت به  -0مانکاریپ یمنابع مالضعف در  -2 پروژه یاجرا نهیهز یبرآورد ناکاف -1: یاز مسائل مال یعوامل ناشالف( 

 یوجوه نقد انیمشکالت و مسائل جر -5 مانکاریبه پروژه توسط پ افتهی صیاعتبارات تخص زانیعدم تناسب در م-4 مانکاریموقع مطالبات پ

های نهینرخ و برآورد هز هیمواد و مصالح نسبت به زمان ارا متیق شیبودن نرخ تورم وافزا ینیب شیقابل پ ریغ -6 ساخت ندیدر طول فرا

 جهت برنده شدن در مناقصه مانکارانیمناسب پ یده متیعدم ق - در نرخ ارز رییتغ -2 پروژه

عدم توان  -2 مانکاریآالت و امکانات با نوع و حجم کار توسط پ نیعدم تناسب ماش -1: از منابع و مصالح یعوامل ناشب( 

 -4 آالت نیو ماش زاتیاز نقص در تجه یناش مانکاریپ یدوباره کار -0 پروژه یالزم جهت اجرا زاتیآالت و تجه نیماش هیدر ته مانکارانیپ

توسط  نییپا تیفیآالت با ک نیو ماش زاتیانتخاب تجه-5 مانکارینوع و مشخصات منابع و مصالح در طول ساخت و ساز توسط پ رییتغ

 ازیمحصول خاص که مورد ن کیاز واردات  یریکاال)مثال جلوگ نیبخش تامهای تیدولت بر روند فعال نیها و قوانبرنامه ریتاث -6 مانکاریپ

 مانکاریو مصالح توسط پ زاتیتجه یمشخصات فن تیعدم توجه به رعا -2 پروژه است(

ناکارامد  تیریمد-2 مانکاریپ ییو اجرا یسابقه پرسنل فن ایضعف در تعداد و -1: یانسان يروين تیریاز مد یعوامل ناشج(

ضعف در نظارت بر عملکرد -4 مانکاریکار ماهر توسط پ یرویعدم فراهم نمودن ن-0 مانکاریکار توسط پ یبد اجرا تیفیو ک یانسان یروین
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پرداخت پاداش  ستمیس صیعدم تخص -6 پروژه یمراحل مختلف اجرا یبرا یانسان یروین یناکاف صیتخص -5 مانکاریتوسط پ یانسان یروین

 مانکاریو حقوق مناسب به کارکنان پ

 طیدرک کامل شرا یبرا مانکاریپ یعدم دانش کاف-2 مانکاریپ یعدم تجربه کاف-1: مانکارياز دانش و تجربه پ یعوامل ناشد(

از  یناش یدوباره کار-5 مانکاریپ یاز تجربه و مهارت ناکاف یهای ناشخطا-4 مانکاریپ یاز کم تجربگ یکار ناش فیضع یزیبرنامه ر-0 قرارداد

ضعف فنی نماینده کارفرما در هماهنگی بین مهندسین مشاور و پیمانکار و رفع به -6در طول ساخت و ساز  مانکاریپ یتجربگ یهای بخطا

 .پروژه یدر اجرا مانکارانیپ یمهندس یعدم توان علم -2 موقع مشکالت فنی و اجرایی پروژه

های زیر ساخت شرکت آب و فاضالب استان بوشهر از روش تاپیسیس فازی پروژه یاجرا ریموثر بر تاخبرای اولویت بندی عوامل 

و  یانسان یرویناکارامد ن تیریمد -2مانکاریپرداخت به موقع مطالبات پ عدم -1استفاده شد که نتایج این روش نشان داد که به ترتیب 

سابقه  ایدر تعداد و  ضعف-4 جهت برنده شدن در مناقصه مانکارانیمناسب پ یده متیق عدم -0مانکاریکار توسط پ یبد اجرا تیفیک

آالت و امکانات با نوع و حجم  نیتناسب ماش عدم -6مانکاریپ یاز کم تجربگ یکار ناش فیضع یزیر برنامه-5مانکاریپ ییو اجرا یپرسنل فن

 عدم -0مانکاریبه پروژه توسط پ افتهی صیاعتبارات تخص زانیتناسب در م عدم -2 مانکاریپ یدر منابع مال ضعف-2مانکاریکار توسط پ

 باشد.می پروژه یاجرا نهیهز یبرآورد ناکاف -13مانکاریپرداخت پاداش و حقوق مناسب به کارکنان پ ستمیس صیتخص

های در پروژه توان به این نتیجه گیری رسید که با افزایش بروز تاخیراتبا توجه به مباحثی که در این پژوهش ارائه شد، می

، عوامل بروز این تاخیرات توسط پیمانکار مدنظر قرار گرفته است. در این استان بوشهرخطوط اصلی شرکت آب و فاضالب به ویژه در 

پژوهش سعی شد تا این مساله از چند بعد مورد بررسی قرار گیرد که عبارت از عوامل منابع مالی، عوامل ناشی از منابع و مصالح، عوامل 

شی از مدیریت نیروی انسانی و عوامل ناشی از دانش و تجربه پیمانکار و معیارهایی بودند که برای هر کدام از این عوامل در پرسشنامه نا

های خطوط اصلی شبکه آب و فاضالب توسط تعیین شدند. نتایج نشان داد که عوامل ناشی از مسائل مالی در بروز تاخیرات در پروژه

های ست که باید بیشتر از سایر عوامل در هنگام اجرای پروژه مدنظر قرار گیرد. برای انجام این منظور کارفرمایان پروژهپیمانکار موضوعی ا

عمرانی و مدیران و سرپرستان شرکت آب و فاضالب باید به پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران برای جلو گیری یا کاهش بروز این 

های اجرای خطوط اصلی آب و فاضالب د. با توجه به نتایج این پژوهش، عوامل موثر در ایجاد تاخیر در پروژهتاخیرات توجه ویژه داشته باشن

های دقیق علمی نسبت به اولویت توسط پیمانکار به یک میزان در ایجاد تاخیر پروژه تاثیر گذار نمی باشند. لذا باید با روش استان بوشهر

استفاده گردید و عوامل فوق اولویت بندی شدند. بنابر این در این  تاپسیس فازیاین منظور از روش  بندی این عوامل اقدام شود که برای

های های حرفه ای نویسندگان و پژوهشهای کارشناسی حاصل از فعالیتبخش با بهره گیری از نظرات پرسش شوندگان و همچنین قضاوت

 رفع این موارد به صورت کلی ارائه خواهند شد. این راهکارها عبارتند از : های پیشنهادی جهت جلوگیری وانجام شده قبلی، راهکار

 های اجرای پروژه، کمبود نحی در پیمانکاران مشکالت از یکی: پيمانکاران صورتحساب موقع به پرداخت و نقدینگی تامين

داشته باشد که در زمان الزم مطالبات باشد. لذا باید فرایندی وجود مالی است که مربوط به عدم درخواست مطالبات قبلی می

دهد که ممکن است با توجه به نقدینگی موجود، به موقع مطالبات پیمانکار وصول پیمانکار وصول شود و اگر کار فرما تشخیص می

غیر نگردد، هنگام عقد قرارداد موضوع مطرح شده و در صورت آمادگی مالی پیمانکار، نسبت به عقد قرارداد اقدام شود و در 

اینصورت از عقد قرارداد جلوگیری گردد. زیرا که قطعا هنگام اجرای کار، پیمانکار با مشکالتی مواجه خواهد شد و بدنبال آن 

 تاخیر در اجرای پروژه را در پی خواهد داشت.

 پروژه از وضعیت : عدم عقد قرار داد با پیمانکاری که متناسب با حجم بررسی وضعيت مالی پيمانکار قبل از عقد هر قرارداد

 مالی مناسب برخوردار نمی باشد.

 عدم عقد قرار داد با پیمانکاری که متناسب با حجم پروژه از بررسی وضعيت ماشين آالت و ابزار آالت اجرایی پيمانکار :

ستفاده از ماشین آالت و ابزار آالت تملیکی مناسب برخوردار نمی باشد. الزم بذکر است در صورت ادعای پیمانکار مبنی بر ا
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ماشین آالت اجاره ای، مدارک مربوطه باید ارائه گردیده و ضمیمه قرار داد شوند و در هر مرحله از اجرا که خالف آن ثابت شد، 

 ضمن جریمه نقدی پیمانکار، نسبت به فسخ قرار داد و واگذاری آن به پیمانکار دیگر اقدام شود.

 های های الزم فنی مرتبط با شبکه: کلیه پرسنل پیمانکار باید دورهادبررسی مهارت پرسنل پيمانکار قبل از عقد قرارد

ها ثبت شده باشد. لذا خالصه کلیه سوابق آموزشی خطوط اصلی آب و فاضالب را گذرانده باشند و مدرک مربوطه در پرونده آن

پرسنل متفرقه استفاده گردد، نسبت به پرسنل پیمانکار باید موجود و ضمیمه قرار داد شود و هر مرحله از اجرای پروژه که از 

 جریمه پیمانکار و فسخ قرارداد اقدام شود.

 موارد، پیمانکارانی که طرف  در برخی اینکه به توجه با: فاضالب و آب شرکت مجاز پيمانکاران کليه براي فوق سوابق وجود

کنند و آن را به پیمانکاران دیگر )که پیمانکار  ها اقدام نمیقرارداد با شرکت آب و فاضالب هستند، خود نسبت به اجرای پروژه

نمایند. لذا باید کلیه سوابق فوق برای تمامی پیمانکاران مجاز طرف قرارداد با شرکت آب و شوند، واگذار میجزء نامیده می

 ها در قرارداد باشد.فاضالب موجود بوده و پیمانکار طرف قرارداد ملزم به ضمیمه کردن آن

 موظف به فراهم کردن منابع و کارفرما  که هایی پروژه اجرای در: موجود مصالح و منابع ميزان تعيين کانيزهم سيستم ایجاد

مصالح مورد نیاز پروژه است، باید قبل از عقد قرارداد با پیمانکار، توسط سیستم مکانیزه، منابع و مصالح مورد نیاز پروژه را مشخص 

باشند یا خیر؟ در صورت عدم وجود آنها، شروع پروژه به میزان کافی موجود مینموده و سپس مشخص شود آیا آنها هنگام 

 همزمان با عقد قرارداد، فرایندی وجود داشته باشد که به طور همزمان نسبت به خرید منابع و مصالح مورد نیاز اقدام شود.

 است پیمانکاران متعهد و  ل، ثابت نمودههای قبلسا شده اجراهای پروژه بررسی: پيمانکار پذیري مسئوليت و تعهد افزایش

پروژه برای پیمانکار همان قدر مهم است که برای  ها سرعت بیشتری دارند. زیرا که اجرایمسئولیت پذیری در اجرای پروژه

عهد شود کمیته ای در مناطق وجود داشته باشد که پیمانکاران متباشد. لذا جهت تحقق این موضوع پیشنهاد میکارفرما مهم می

های بیشتری را به آنها واگذار نمایند که سایر پیمانکاران نیز به را شناسایی و ضمن تشویق آنها به صورت مادی، سعی شود پروژه

 این مهم تشویق شوند.

 الزم بذکر است یک پروژه زمانی خاتمه یافته هاي خاتمه یافته توسط پيمانکارعدم تعلل در صورت وضعيت پروژه :

شود که زمان عقد قرارداد، مفادی )بندی( وجود داشته که صورت وضعیت مالی آن انجام شود. لذا پیشنهاد میشود محسوب می

باشد که پیمانکار را ملزم نماید بالفاصله بعد از اجرای پروژه، نسبت به صورت وضعیت پروژه اجرا شده، اقدام گردد و در غیر 

 اد کسر شود.اینصورت به ازای هر روز تاخیر، مبلغی از قرارد

 یکی از عوامل تاخیر پروژه، عدم به کار گیری جلو گيري از حوادث ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی توسط پيمانکاران :

شود هنگام عقد قرارداد باشد که ممکن است روزها اجرای پروزه را به تاخیر بیاندازد. لذا پیشنهاد میموارد ایمنی و بروز حادثه می

مورد نیاز در اجرای پروژه، در قرارداد لحاظ شده و از وجود آنها در اکیپ پیمانکار مطمئن شد. ضمن این که  کلیه موارد ایمنی

های پیمانکار بوده و در صورت مشاهده موارد غیر ایمن، بعد از اخذ تعهد در های مرتب از اکیپکارشناسان ایمنی ملزم به بازدید

 مانعت نموده و کلیه خسارات ناشی از تاخیر اجرای پروژه را از پیمانکار اخذ گردد.دفعه اول، در صورت تکرار از ادامه کار م

 باشد و لیکن اجرای دقیقی میو  درست چارچوب دارای پیمانکاران با قرارداد مفاد: پيمانکار با قرارداد مطابق و دقيق برخورد

آنها توسط پیمانکار همواره با تعلل بوده است و مجریان طرح مناطق اجرای خطوط اصلی آب و فاضالب هم به علت مشغله زیاد، 

های گردد افراد خاصی در مناطق وجود داشته باشند که اجرای دقیق قراردادقادر به کنترل آن نمی باشند. لذا پیشنهاد می

 ها خواهد شد.را پیگیری نمایند که قطعا این کار باعت وصول بسیاری از اهداف و بدنبال آن کاهش تاخیر پروژه منعقده

گردد در پژوهش به شناسایی و اولویت با توجه به تجربیاتی که محقق در روند اجرای این پژوهش بدست اورده است پیشنهاد می

پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی همچنین پرداخته شود.  های اب و فاضالب استان بوشهروژهاختالفات بین کارفرما و پیمانکار در پربندی 
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و در  پرداخته شود. های آب و فاضالب استان بوشهرتاثیر اجرای مدیریت دانش و فناوری اطالعات بر کاهش تاخیرات در پروژهبه بررسی 

بوده است که در نتیجه  آب و فاضالب استان بوشهرنمونه این مطالعه فقط محدود به کارشناسان و خبرگان حوزه نهایت باید بیان کرد که 

 تعمیم نتایج این پژوهش برای سایر جوامع آماری باید با احتیاط صورت بگیرد.
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