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 آوری جمعهای توسعه شبكه  در تأخير پروژه مؤثرعوامل  بندی رتبهشناسايي و 

  فازی يسفاضالب شهرستان جيرفت بر اساس مدل تاپس
 

 یندا صفو

 ایران جیرفت، جاوید، دانشگاه ساخت، مدیریت و مهندسی ارشد کارشناس

 

 چكيده

 اندازی راه برای ای مالحظه قابل های هزینه صرف و ااجر زمان شدن طوالنی موجب که آن بر عالوه کار، پیشرفت در تأخیر

 در طرح شدن ناپذیر توجیه نیز و اقتصادی های بخش بر رفته ازدست فرصت هزینه تحمیل به گردد، می ها آن تکمیل با مجدد

 ممکن ی،اجتماع و محیطی شرایط تغییر و آوری فن تحوالت و زمان گذشت دیگر، عبارت به شود، می منجر نیز بعد مراحل

 پژوهش. سازد ناپذیر توجیه جدید شرایط در اند، بوده اقتصادی و فنی توجیه دارای زمانی مقطع یک در که را هایی طرح است

 همبستگی توصیفی نوع از ها داده تحلیل و پردازش چگونگی حیث از و است شده اجرا کاربردی پژوهش یک قالب در حاضر

 و آب های پروژه در فاضالب و آب های پروژه در تأخیر علل بندی رتبه و شناسایی بر مبنی پژوهش هدف به توجه با. است

 و SPSS افزاری نرم محیط در آماری های آزمون از استفاده با آمده بدست های داده تحلیل جیرفت، شهرستان فاضالب

MATLAB قراردادها، رعایت عدم که ددا نشان پژوهش نتایج. است شده انجام استنباطی آمار و توصیفی آمار بخش دو در 

 و آب های پروژه در تأخیر ایجاد با 04۴ و 416۰ و 068 همبستگی ضریب با ترتیب به هزینه نوسان همچنین و انسانی منابع

 پیمانکاران مالی توانایی کفایت عدم که داد نشان نتایج این بر عالوه. دارند داری معنی و مثبت رابطه جیرفت، شهرستان فاضالب

 اقدامات انجام با که روند می شمار به تأخیر های ریسک ترین مهم عنوان به شرایط، از مشاور کافی شناخت عدم چنینهم و

 .باشند می کاهش قابل زیادی حد تا ها ریسک این اصالحی

 

 فازی TOPSIS آنالیز تکنیک فاضالب، و آب ریسک، ،تأخیرهای كليدی:  واژه
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 مقدمه

آید و به دلیل های روزمره بشری از قبیل شستشو، پخت و پز، استحمام و ... به وجود می اثر فعالیت فاضالب انسانی یا شهری در

آوری به منظور انتقال این فاضالب به تصفیه خانه انجام  باشد. استفاده از شبکه جمع بار آلی و میکروبی باال، بسیار خطرناک می

در طراحی شبکه جمع  .توان آب را به چرخه محیط زیست بازگرداند آوری و تصفیه خانه می گیرد. با کمک شبکه جمع می

 باشد ها از اهمیت به سزایی برخوردار می آوری ثقلی فاضالب محاسبه میزان دبی، شیب و سایز خط لوله و محل استقرا منهول

رل نمود. سرعت کمتر از آوری کنت توان سرعت انتقال فاضالب را در شبکه جمع . به طور کلی با محاسبه دقیق این موارد می(6)

حد مجاز سبب ته نشینی ذرات جامد و ایجاد بوی تعفن و سرعت زیاد آن سبب ایجاد جریان آشفته و متصاعد شدن گازهای 

شوند. در ایران  شبکه های جمع آوری فاضالب به دو روش مختلط و مجزا طراحی و اجرا می .گردد موجود در پساب می

های مختلط در اکثر شهرها مورد توجه بوده است. طراحی و اجرا و  ی زیاد آنها نسبت به شبکههای مجزا به دلیل مزایا شبکه

های مجری و بهره بردار  های مجزا با تمام مزایا دارای مشکالتی است که همواره مهندسان طراح و شرکت بهره برداری از شبکه

های حاصل از بارندگی به داخل  شکالت ناشی از ورود آبهای فاضالب مجزا م اند. معضل عمده در شبکه با آنها مواجه بوده

آوری فاضالب، ارائه هرگونه روشی که  های بسیار زیاد اجرای تأسیسات جمع باشند. با توجه به هزینه های فاضالب می شبکه

فی برای های مختل ها را کاهش دهد، موجب صرفه جویی میلیاردها تومان خواهد شد روش بتواند حتی یک درصد از هزینه

های  . امروزه با افزایش جمعیت و توسعه فعالیت(8) آوری فاضالب بکار گرفته شده است های جمع بهینه سازی طراحی شبکه

های شیرین سطحی در  های اخیر از سوی دیگر موجب شده است که منابع آب کشاورزی و صنعتی از یک طرف و خشکسالی

ره برداری خود برسد. یکی از مسائل مهم مطرح در کنار کمبود و تقاضای اکثر کشورهای واقع در مناطق گرمسیری به اوج به

که  های مناسب پیش از هر فعالیتی اهمیت فراوانی دارد به طوری آب در شهرها مسئله دفع فاضالب است. یافتن مکان یا مکان

های تصمیم  لفیق سیستمبا ت 6۰81طیف وسیعی از تحقیقات را به خود معطوف ساخته است. ناصری و همکاران در سال 

گیری چند معیاره و سیستم اطالعات جغرافیایی در قالب یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی و بر اساس روش تحلیل 

 (.۰) سلسله مراتبی مکان مناسب دفن پسماندهای ویژه را در بین شهرهای فامنین و قهاوند مکان یابی نمودند

های مناسب  با تحقیق ژائو و همکاران ارزیابی حساسیت زیستی به روش سلسله مراتبی برای تعیین شاخص 8442در سال 

ای  جهت مکان یابی تصفیه خانه فاضالب و برون ریز آن انجام شده است همچنین در همین سال گویکین و همکاران در مطالعه

یرها به روش سلسله مراتبی، سلسله مراتب انتخاب مکان لندفیل مواد های اقتصادی و محاسبه وزن متغ با در نظر گرفتن فاکتور

 .(0) زائد شهری را در بیجینگ چین ایجاد کردند

ترین مکان برای احداث  های تصمیم گیری چند معیاره فازی به انتخاب مناسب و روش GISبا استفاده از تلفیق  ژوهشگرانپ

ها و  اند. معیارهای اصلی این تحقیق فاصله از شبکه فاضالب، فاصله از پارک ر متمرکز پرداختههای فاضالب غی تصفیه خانه

های موجود بوده در این تحقیق استفاده از پساب تصفیه شده حائز  فضای سبز، کاربریو تراکم جمعیت و فاصله از تصفیه خانه

 .(۴) اهمیت بوده است

اند.  وش تصمیم گیری چند معیاره، مکان یابی لندفیل مواد زائد شهری کینا ترکیه را انجام دادهو ر GISبا ترکیب  حققانم

های اطالعاتی مورد نظر را تهیه کرده است،  سنر متغیرها را به دو دسته زیست محیطی و اقتصادی تقسیم و بر اساس آنها الیه

ه است از بین این متغیرها، متغیر فاصله از اب سطحی از مکان مناسب با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی تعیین شد

 .(1) ای برخوردار بوده و باالترین امتیاز را به خود اختصاص داد اهمیت ویژه
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جمع آوری فاضالب شهری نه تنها برای نجات محیط زیست از آلودگی ضروری می باشد بلکه از نظر امکان استفاده مجدد از 

. در این راستا جمع آوری رواناب (1) بود منابع تأمین آب سالم، دارای اهمیت فراوانی استمنابع آبی موجود با توجه به کم

های  طرح .سطحی ناشی از بارندگی برای جلوگیری از تخریب تأسیسات شهری و ایجاد سیالب در سطح شهر نیز مطرح است

مدهای آای از در هرساله بخش عمدهباشند  عمرانی پیش نیاز توسعه و زمینه ساز صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه می

گردد اتمام بموقع و با هزینه پیش بینی شده هر پروژه  های عمرانی و امور زیربنایی میگذاری در طرح  ملی کشور صرف سرمایه

شود بنابراین دستیابی به روشی جهت پیش بینی صحیح زمان و  ن محسوب میآیا طرح از جمله معیارهای اصلی موفقیت 

گیرند و  نظر عی به دست اندرکاران و مدیران پروژه کمک خواهد نمود تا برنامه ریزی مناسبی را برای انواع منابع درهزینه واق

ها در مدیریت پروژه که نیاز به  ترین هدف یکی از مهم .(8) ریزی رهایی یابند های هنگفت ناشی از عدم برنامه از صرف هزینه

توان انجام کار با هزینه مناسب، کیفیت مناسب و در زمان مناسب  فقیت پروژه را میای دارد موفقیت پروژه است . مو توجه ویژه

ثیرات منفی بر أهاست و از نظر هزینه، کیفیت و زمان ت های رایج در پروژه ترین و مکررترین پدیده یکی از مهم تأخیردانست و 

در  مؤثرعوامل  بندی رتبهت به شناسایی و در این پژوهش نسباز همین رو در پژوهش حاضر . (2)گذارد  موفقیت پروژه می

 .پرداخت شده است  فازی یسفاضالب شهرستان جیرفت بر اساس مدل تاپس آوری جمعهای توسعه شبکه  تأخیر پروژه

 روش

میدانی و بررسی کارایی  آوری فاضالب شهری و بررسی عملکرد آنها ضمن بازدید  به منظور شناسایی فرایندهای جمع

ها استفاده شد به این صورت که اهمیت پارامترها به صورت خیلی کم، کم،  رسشنامه و بررسی نتایج تحلیلها از پ سیستم

آوری فاضالب   های جمع بیان شد. پس از انتخاب روش 2و  1، ۴، ۰، 6متوسط، زیاد و خیلی زیاد با امتیازهای معادل به ترتیب 

  ی، با کمک گرفتن از مراجع و همچنین نظر کارشناسان امر جمعو همچنین انتخاب معیارهای مختلف مؤثر در تصمیم گیر

فاضالب  آوری و تصفیه فاضالب، وزن دهی معیارها و زیر معیارها با امتیاز دهی شش نفر از متخصصان و کارشناسان تصفیه

های  و ارزیابی ریسک لذا در این تحقیق، به بررسی گیری از آنها انجام شد.  شرکت آب و فاضالب شهرستان جیرفت و میانگین

نفر از کارکنان،  684جامعه آماری این پژوهش را  فازی پرداخته شده است. TOPSISدر پروژه با استفاده از روش  تأخیر

با توجه به بازه زمانی حجم جامعه که  دهند. هران تشکیل میجیرفت  شهرستانمشاوران و پیمانکاران شرکت آب و فاضالب 

 نفر به دست آمده است. 688زم از طریق فرمول کوکران ی ال آماری، تعداد نمونه

 نامه بررسي ميزان پايايي كلي پرسش (:1جدول )

 كرونباخ آلفای مقدار متغير

 4611۴ قراردادها

 461۰4 انسانی منابع

 461۴6 موجود های هزینه

 بحث

از افراد و کارکنان شرکت آب و فاضالب  نفر 688آوری شده از میان جامعه نمونه، که  های جمعدر تحلیل توصیفی، داده 

های مرکزی و پراکندگی مورد تجزیه و تحلیل قرار شهرستان جیرفت، با استفاده از جدول و نمودار توزیع فراوانی و شاخص

. گیرنداند مورد توجه و توصیف قرار میها پاسخ دادهدهندگان که به پرسشنامه گیرند. در بخش اول مشخصات فردی پاسخمی

-این مشخصات شامل جنسیت افراد، گروه سنی، پست سازمانی و میزان تحصیالت هر پاسخگو است. سپس به توصیف یافته
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پردازیم که توزیع پراکندگی نظرات پاسخ دهندگان در های مرتبط با آن میهای پژوهش در متغیرهای اصلی تحقیق و مؤلفه

مندرج در پرسشنامه تحقیق ارائه شده است. همچنین به منظور بررسی  هایگیری و گزینههر مؤلفه بر اساس سطوح اندازه

گردد. برای این منظور جدول توزیع فراوانی وضعیت موجود هر شاخص، امتیازها، سنجیده شده و در سطر اخر جدول ارائه می

 تحقیق بدست داده شود. مطلق و درصد مربوط به آن مورد استفاده قرار گرفته است تا شمایی کلی از نمونه مورد مطالعه

 دهد:( تعداد پاسخگویان مربوط را بر اساس گروه سنی آنان نشان می8) : جدول شمارهپاسخگويان سني گروه

 سني گروه تفكيک به نمونه افراد تعداد :(2) جدول

فراواني  درصد فراواني مطلق فراواني مطلق گروه سني

 معتبر

 فراواني تراكمي

 ۰4/68 ۰/68 82/68 6۴ سال ۰4کمتر از 

 8/02 2/۰1 88/۰1 0۴ سال 04تا  ۰4بین 

 8/11 4/81 4/81 ۰۰ سال ۴4تا  04بین 

 644 8/8۰ 11/8۰ 82 سال ۴4باالتر از 

  644 644 688 جمع

 

 دهد:تعداد پاسخگویان مربوط را بر اساس پست سازمانی آنان نشان می (۰ ) جدول شماره سازماني: پست

 سازماني پست تفكيک به مونهن افراد تعداد(: 3) جدول

فراواني  درصد فراواني مطلق فراواني مطلق پست سازماني

 معتبر

 فراواني تراكمي

 6/6۰ 6/6۰ 66/6۰ 61 مهندس مشاور

 6/۰1 ۰۰ 2۴/88 88 پیمانکار

 6/12 ۰۰ 18/۰8 04 عوامل اجرایی

 644 68 4۰/68 88 کارفرما

  644 644 688 جمع

 

 ( نشانگر میزان تحصیالت پاسخگویان مورد بررسی است:  0 ) جدول شماره تحصيالت:

 تحصيالت سطح تفكيک به نمونه افراد تعداد :(4) جدول

فراواني  درصد فراواني مطلق فراواني مطلق ميزان تحصيالت

 معتبر

 فراواني تراكمي

 1/۰۰ 1/۰۰ 14/۰۰ 06 زیردیپلم

 0/۴1 8/8۰ 11/8۰ 82 فوق دیپلم

 88 1/80 ۴2/80 ۰4 لیسانس
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 644 68 4۰/68 88 فوق لیسانس و باالتر

  644 644 688 هاجمع فراوانی

 استنباطي تحليل و تجزيه

حال بعد از بررسی آمار توصیفی در بخش اول که شامل مشخصات فردی پاسخ دهندگان همانند جنسیت افراد، گروه سنی،  

های آماری و با استفاده از نرم ش با استفاده از آزمونپست سازمانی و میزان تحصیالت هر پاسخگو بود در این بخش از پژوه

 به تجزیه و تحلیل استنباطی پرداخته شده است. SPSSافزار 

 

 ساختار اين تحليل در فازی TOPSIS روش

دهد.  فازی، روش تحلیل سلسله مراتبی ساعتی را از رهگذر ترکیب آن با تئوری مجموعه فازی بسط می TOPSISروش در 

فازی، بعد از ایجاد ساختار سلسله مراتبی، برای نشان دادن اهمیت نسبی عوامل متناظر با معیارها از  TOPSIS در

ها شود که امتیازات نهایی گزینهشود. به این ترتیب، یک ماتریس قضاوت فازی ساخته میهای نسبی فازی استفاده می مقیاس

اعداد فازی با استفاده از عملگرهای جبری خاص به دست  بندی رتبهر گردند و گزینه بهینه از رهگذتوسط اعداد فازی ارائه می

های ورودی به صورت عددهای فازی مثلثی در ماتریس مقایسات زوجی و بردارهای وزن به کار در این روش، کلیه داده .آیدمی

شرایط عدم اطمینان انجام  شوند. این روش، به علت سادگی محاسباتش، در اکثر تحقیقاتی که برای حل مسائل درگرفته می

 .رود شود، به کار می می

1اگر دو عدد فازی مثلثی 1 1 1(1 , , )M m u
2و   2 2 2(1 , , )M m u

رسم شده اند، را در نظر گیریم، (  6 را که در شکل ) 

 :خواهیم داشت

 

 1M, 2Mمثلثي فازی (: اعداد1) شكل

1مجموع اعداد فازی مثلثی   2 1 2 1 2 1 2(1 1 , , )M M m m u u     

1فازی مثلثی  دحاصل ضرب اعدا  2 1 2 1 2 1 2(1 1 , , )M M m m u u     

فازی مثلثی  دمعکوس اعدا
1 1

1 2

1 1 1 2 2 2

1 1 1 1 1 1
, , , , ,

1 1
M M

u m u m

    
    
    

که خود یک عدد فازی مثلثی  KSیسات زوجی، ارزش برای حل مدل با روش آنالیز گسترده در هر یک از سطرهای ماتریس مقا

 .شوندمحاسبه می زیرها به صورت معادله KS (دهنده شماره هر سطر است نشان k) گردد است، محاسبه می
1

1 1 1

*
n m n

K kj ij

j i j

S M M



  

 
  

 
 

 

دو عدد فازی  2Mو  1Mگردد. به طورکلی، اگر ها درجه بزرگی آنها نسبت به هم محاسبه می KSدر این روش، پس از محاسبه 
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 .شود به صورت زیر تعریف می 2Mبر  1Mمثلثی باشند، درجه بزرگی 

1 2 1 2

1 2 1 2

( ) 1...........................

( ) ( . )

v M M m m

v M M hgt M M

  


   
 در غیر این صورت:

1 2
1 2

1 2 2 1

1
( )

( 1 ) ( )

u
hgt M M

u m m


 

   

 .کنیمعمل می زیرها در ماتریس مقایسات زوجی به صورت معادله برای محاسبه وزن شاخص

 ( ) min ( ) ........ 1,2........ ,i i kW X v S S k n k i     
انتخاب  تأخیرل ایجاد ترین عوام مهم عنوان بهبا توجه به موارد فوق تعداد هفت عامل اصلی که در این پژوهش مشخص شده و 

 نسبت به اولویت بندی آنها اقدام نماییم عبارتند از :فازی  TOPSISروش شدند تا در 

 مشکالت مالی کارفرما -6

 تغییر و خطا در طراحی -8

 ضعف مدیرت پیمانکار -۰

 دستور تغییرات کارفرما -0

 ه ناکافی پیمانکاربتجر -۴

 مشکالت مالی پیمانکار -1

 اخذ مجوزهامشکالت در  -1 

اند در قالب  در تحقیقات خود ارائه نموده تأخیرثر بر ؤبندی عوامل م در اقدامی مشابه معیارهای که پژوهشگران جهت اولویت

حاضر به این صورت ارائه  پژوهشکور مدل مفهومی ذسه معیار زمان و هزینه و کیفیت بوده است که با توجه به موارد م

 .گردد می

 
 

 فازی TOPSISفهومي طبق روش (: مدل م2) شكل
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 فاضالب آب شبكه ای پروژه در تأخير داليل (:5) جدول

 
 

ثیر گذار بر پیشامد تاخیر از روش أها در این تحقیق به منظور اولویت بندی هفت عامل ت و تجزیه و تحلیل داده(  1 جدول )

TOPSISها از روش میانگین حسایی و  ی هر کدام از گزینهفازی استفاده گردید است که به این منظور برای محاسبه وزن نهای

 بندی در زیر مشخص شده است . استفاده شده است و نتایج حاصل از این رتبه فازیاز روش  بندی رتبهجهت 

 تأخير بر مؤثر عوامل بندی رتبه(: 6) جدول

 جمع نظرات
 گزينه

 ارجحيت بندی رتبه

 مشکالت مالی کارفرما 460۴ 6

 مالی پیمانکار مشکالت 4688 8

 مشکالت در اخذ مجوزها 4666 ۰

 دستور تغییرات کارفرما -46۰ 0

 تغییر و خطا در طراحی -461 ۴

 ضعف مدیریت پیمانکار -462 1

 تجربه ناکافی پیمانکار -4664 1

 

اولویت اول بوده و به خیرات و دارای أثیر بر پیشامد تأ، مشکالت مالی کارفرما دارای بیشترین ت1با توجه به جدول شماره  

خذ مجوزها در رده دوم و سوم هستند. دستور تغییرات کارفرما و تغییر أترتیب بعد از آن مشکالت مالی پیمانکارو مشکالت در 

ثیرات را عوامل ضعف مدیریت پیمانکار و تجربه أگیرد و کمترین میزان ت های چهارم و پنجم قرار می در طراحی در رده و خطا

 شوند. انکار شامل میناکافی پیم
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خذ مجوزها نسبت به بقیه أاین در حالی است که سه عامل مشکالت مالی کارفرما، مشکالت مالی پیمانکار و مشکالت در  

ثیر بسیار بیشتر و چندین برابری هستند. در أآوری فاضالب دارای ت  های توسعه شبکه جمع در پروژه تأخیرثر بر ایجاد ؤعوامل م

ثیر أترین عوامل و تیز اولویت بندی اهمیت و میزان ت های خیره و مشخص شدن مهم بدست آمده از پرسشنامه های تحلیل داده

ثیر این عوامل پر هزینه و کیفیت و زمان پروژه با أدر پروژه توسعه شبکه جمع آوری فاضالب در بررسی میزان ت تأخیرآنها بر 

 ورت خالصه در جدول زیر ارائه شده :توجه به میزان اهمیت موارد ذیل مشخص گردید که بص

 تأخير عوامل تاثيرات ميزان نظر از معيارها اهميت(: 7) جدول

 مقايسه ارجحيت معيارها

 جمع نظرات
 معيارها

 ارجحيت بندی رتبه

 هزینه 4614 1

 کیفیت -4661 2

 زمان -46۰1 3

 

ثیر را بر أهای توسعه شبکه جمع آوری فاضالب بیشترین ت پروژه تأخیرثر بر ؤتوان بیان کرد عوامل م می 1با توجه به جدول 

های اضافه شده بر پروژه در اولویت اول است و از نظر دست  گذارد و اهمیت هزینه ها نسبت به زمان و کیفیت میهزینه پروژه

میلی که در پروژه به علت های اضافی تح اندرکاران پروژه و عوامل مدیریتی و اجرایی آن اهمیت میزان افزایش بارمالی و هزینه

گردید نسبت به دو معیار دیگر یعنی کیفیت و زمان دارای  بندی رتبهکه عوامل اصلی آن در این تحقیق مشخص و  تأخیرایجاد 

اهمیت بیشتری است که در زیر شرح کامل با توجه به نظر جمیع خبرگان و نیز به تفکیک نظر خبرگان کارفرما، مشاور و 

با نظر در محاسبه وزن نسبی معیارهای هزینه و زمان و کیفیت را که به روش میانگین حسابی و طبق  . ده استپیمانکار بیان ش

نظیر جمیع خیرگان بدست آمده و با توجه به انجام مقایسه بین آنها به روش بالدوین ارجحیت آنها نسبت به یکدیگر مشخص 

برابر  1برابر زمان و  1 ثیرگذاری و درجه ارجحیت بوده و حدوداًأن تدارای بیشتری 1/4 شده است که معیار هزینه با ارجحیت

 دوبعد از هزینه دارای بیشترین ارجحیت بوده و حدودا  -61/4کیفیت از ارجحیت برخوردار بوده است و نیز کیفیت با ارجحیت 

در مجموع نشان  باشد. را دارا می کمترین ارجحیت -۰1/4باشد و در این میان زمان با ارجحیت  برابر زمان دارای ارجحیت می

ثیر پذیری را در بین أداده شد که طبق نظر خبرگان شاغل در حیطه مسئولیت کارفرما، مشاور و پیمانکار هزینه بیشترین ت

شود و در آخر زمان قرار دارد، لذا در  ثیر پذیری اهمیت را شامل میأها دارد و بعد از آن کیفیت دارای بیشترین ت شاخص

 .های توسعه شبکه جمع آوری فاضالب معیار هزینه دارای اهمیت بسیار بیشتری نسبت به کیفیت و زمان است پروژه

های مختلف مطرح شده برای نامه: در پاسخ به این سؤال که آیا پاسخ دهندگان به گویه پرسش های گویه برای فریدمن آزمون

د از آزمون فریدمن استفاده شده است. در این بخش سؤاالت مطرح انهای متفاوتی قائل شدهبررسی تأخیرات موجود، اولویت

 های شود.گویهشده در هر بخش، به صورت مجزا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که نتایج آن به شرح زیر ارائه می

  ه قراردادها عبارتند از:، سؤاالت مطرح شده در زمینتأخیرنامه بررسی قراردادها در ایجاد ها: در پرسش برنامه و قراردادها
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 قراردادها در پرسشنامه سؤاالت :(8) جدول

 سواالت رديف

 گردد؟ها میدر پروژه تأخیردر نظر نگرفتن تقویم و شیفت کاری در چرخه پروژه، باعثایجاد  6

-آب و فاضالب می هایدر پروژه تأخیرعدم ثبت قرارداد بین کارفرما و پیمانکاران در فرآیند مناقصات، باعث ایجاد  8

 گردد.

-در پروژههای آب و فاضالب می تأخیرعدم ثبت قرارداد بین پیمانکاران و عوامل اجرایی در فرآیند مناقصات، باعث  ۰

 گردد.

 گردد.در پروژه ها می تأخیرتغییر در قوانین و مقررات شهری و دولتی، باعث ایجاد  0

 گردد.در پروژه ها می تأخیرباعث ایجاد  دوره طوالنی بین طراحی و برگزاری مناقصه، ۴

 گردد.در پروژه ها می تأخیرهای موجود باعث ایجاد عدم ثبت قرارداد در مورد نحوه پرداختی 1

 گردد.ها میدر پروژه تأخیرعدم ثبت قرارداد در مورد بیمه تمام خطر موجود، باعث ایجاد  1

 است. مؤثرهای عمرانی در پروژه تأخیراز قرارداد بر  تغییرات محدوده ناشی از مطالعه ناکافی قبل 8

 است. مؤثرآب و فاضالب  در پروژه تأخیرتغییرات محدوده ناشی از طراحی مجدد و تغییر در قرارداد بر  2

 است. مؤثرهای عمرانی در پروژه تأخیرفقدان توضیحات صریح و روشن و رهنمودهای مشخص جهت اجرای طرح بر  64

 

اند از های متفاوتی قائل شدههای مختلف مطرح شده برای قراردادها، پاسخگویان اولویتسخ به این سؤال که آیا به گویهدر پا 

بندی بیانگر این است که عدم ثبت باشد. این رتبهحاصل از آن به صورت زیر می بندی رتبهکنیم که آزمون فریدمن استفاده می

 باشد. دهندگان می در فرآیند مناقصات، دارای باالترین اولویت از نظر پاسخ قرارداد بین کارفرما و پیمانکاران

 فريدمن آزمون در قراردادها سؤاالت از يک هر ميانگين (:9) جدول

 ميانگين بدست آمده از آزمون فريدمن متغيرها

 ۰6/0 در نظر نگرفتن تقویم کاری و شیفت کاری در چرخه پروژه

 16/0 فرما و پیمانکاران در فرآیند مناقصاتعدم ثبت قرارداد بین کار

 ۴6/0 عدم ثبت قرارداد بین پیمانکاران و عوامل اجرایی

 1۰/۰ تغییر در قوانین و مقررات شهری و دولتی

 ۴6/0 دوره طوالنی بین طراحی و برگزاری مناقصه

 ۴2/0 هاعدم ثبت قرارداد در مورد نحوه پرداختی

 80/۰ عدم ثبت قرارداد در مرد بیمه

 ۴6/۰ تغییرات محدوده ناشی از مطالعه ناکافی قبل از قرارداد

 18/۰ تغییرات محدوده ناشی از طراحی مجدد و تغییر در قرارداد

 ۴8/0 فقدان توضیحات صریح و روشن
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با میانگین اولویت  1دارای بیشترین اولویت و سؤال شماره  16/0با میانگین اولویت  8دهد سؤال خروجی مذکور نشان می

 دارای کمترین اولویت از نظر پاسخگویان بوده است. 80/۰

688 N 

848/12 Chi-Square 

2 Df 

444/ Asymp.Sig 

 

-ای اندازهآزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتری است که برای مقایسه سه یا بیش از سه گروه وابسته که حداقل در سطح رتبه 

ای یا نسبی( نیز به کار برده فاصله)  های پیوستهتواند در مورد دادهگیرند. این آزمون میشوند، مورد استفاده قرار میگیری می

 Fگیرد. آزمون فریدمن معادل ناپارامتری آزمون ها مد نظر قرار میآن بندی رتبهها نیز شود، اما در هنگام محاسبه این داده

های تکرار شده ضرورتی به های تکراری است. در این حالت برای اجرای تحلیل واریانس دادهر تحلیل واریانس اندازهوابسته د

ها و پیوسته بودن مقیاس وجود ندارد. بنابراین در تحلیل واریانس وجود فرضیاتی مانند نرمال بودن توزیع، برابری واریانس

شود.بنابراین طبق جدول یات ابتدایی مذکور رد شوند، از آزمون فریدمن استفاده میهای تکراری چنانچه یک یا همه فرضاندازه

، تفاوت تأخیرهای مربوط به قراردادهای موجود در ایجاد دهد که بین سوالفوق، خروجی مربوط به آزمون فریدمن نشان می

های توان گفت که پاسخگویان اولویتمی باشد. بنابراینمی 4۴/4آزمون زیر  داری معنیوجود دارد زیرا سطح  داری معنی

 متفاوتی برای سؤاالت مربوط به قراردادها قائل هستند.

، سؤاالت مطرح شده در این زمینه عبارتند تأخیردر پرسشنامه بررسی تأثیرات منابع انسانی در ایجاد  انساني: منابع های گويه

 از:

 انساني منابع زمينه در پرسشنامه سؤاالت(: 11) جدول

 سواالت رديف

 گردد.ها میدر پروژه تأخیرصالحیت پایین پرسنل عوامل اجرایی، باعث ایجاد  6

 گردد.ها میدر پروژه تأخیرهماهنگی ضعیف بین کارفرما و سایر ارکان، باعث ایجاد  8

 گردد.ها میدر پروژه تأخیرمدیریت و نظارت ضعیف در سایت پروژه، باعث ایجاد  ۰

 گردد.ها میدر پروژه تأخیرباعث ایجاد  ،مالکان پروژه کشاکش مابین 0

 گردد.ها میدر پروژه تأخیرناکافی بودن نیروی کار در محل باعث ایجاد  ۴

 های عمرانی مؤثر است.در پروژه تأخیرتعارض بین مشاوران طرح و مشاوران پیاده سازی بر  1

 ای عمرانی مؤثر است.هدر پروژه تأخیرانتخاب پیمانکاران نامناسب بر  1

 های عمرانی مؤثر است.در پروژه تأخیراختالف کارگران در محل بر  8

 

های های مختلف مطرح شده برای پاسخگویی به منابع انسانی، پاسخگویان اولویتدر پاسخ به این سؤال که آیا به گویه 

 بندی رتبهباشد. این حاصل از آن به صورت زیر می بندی رتبهکنیم که اند از آزمون فریدمن استفاده میمتفاوتی قائل شده

 باشد.بیانگر این است که پیمانکاران نامناسب در محیط کاری، دارای باالترین اولویت از نظر پاسخ دهندگان می
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 فريدمن آزمون در انساني منابع سؤاالت از يک هر ميانگين (:11) جدول 

 نمیانگین بدست آمده از آزمون فریدم متغیرها

 0۴/8 صالحیت پایین پرسنل عوامل اجرایی

 04/8 هماهنگی ضعیف بین کارفرما و سایر ارکان

 8۴/8 مدیریت و نظارت ضعیف در سایت پروژه

 ۰4/8 کشاکش مابین مالکان پروژه

 04/8 ناکافی بودن نیروی کار در محل

 ۰1/8 تعارض بین مشاوران طرح و مشاوران پیاده سازی

 08/8 ن نامناسبانتخاب پیمانکارا

 86/8 اختالف کارگران در محل

 

دارای  86/8با میانگین  8دارای بیشترین اولویت و سؤال شماره  08/8با میانگین اولویت  1دهد سؤال خروجی مذکور نشان می

 کمترین اولویت از نظر پاسخگویان بوده است.

688 N 

86۴/60 Chi-Square 

1 Df 

448/4 Asymp.Sig 

 

های مربوط به تأثیرات منابع انسانی در ایجاد تأخیرات، تفاوت دهد که بین سؤالربوط به آزمون فریدمن نشان میخروجی م 

های توان گفت که پاسخگویان اولویتباشد. بنابراین میمی 4۴/4آزمون زیر  داری معنیوجود دارد زیرا سطح  داری معنی

 ل هستند.متفاوتی برای سؤاالت مربوط به منابع انسانی قائ

 ، سؤاالت مطرح شده عبارتند از: تأخیرهای موجود در پروزه در ایجاد در پرسشنامه بررسی تأثیر هزینه هزينه: های گويه

 ها هزينه زمينه در مربوط سؤاالت (:12) جدول

 سؤاالت رديف

 گردد.ها میدر پروژه تأخیرهای سیاسی و اقتصادی باعث ایجاد تحریم 6

 گردد.ها میدر پروژه تأخیرمواد باعث ایجاد نوسانات قیمت  8

 گردد.ها میدر پروژه تأخیرهای موجود در تأمین کاال و تجهیزات باعث ایجاد محدودیت ۰

 گردد.ها میدر پروژه تأخیرعدم وجود نقدینگی الزم توسط پیمانکاران داخلی باعث ایجاد  0

 های عمرانی مؤثر است. در پروژه تأخیری خارجی بر هاتحت سلطه بودن صنعت ساخت و ساز توسط شرکت ۴

 های عمرانی مؤثر است.در پروژه تأخیرهای ساخت و ساز زیاد در همان لحظه بر  فعالیت 1

 های عمرانی مؤثر است.در پروژه تأخیرهای تقلب و کالهبرداری، رشوه و فساد بر  شیوه 1
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 های عمرانی مؤثر است.ژهدر پرو تأخیرسرقت و وجود ضایعات در محل بر  8

 های عمرانی مؤثر است.در پروژه تأخیرهای باالی کارگر ماهر بر هزینه 2

 های عمرانی مؤثر است.در پروژه تأخیربرآورد نادرست هزینه بر  64

 .های عمرانی مؤثر استدر پروژه تأخیرنرخ بهره باال برای پرداخت وام به پیمانکاران توسط بانکداران بر  66

 های عمرانی مؤثر است.در پروژه تأخیرهای باالی حمل و نقل بر هزینه 68

 

در آب و فاضالب جیرفت،  تأخیرها در ایجاد های مختلف مطرح شده برای هزینهدر پاسخ به این سؤال که آیا به گویه

-حاصل از آن به صورت زیر می بندی رتبهکنیم که اند از آزمون فریدمن استفاده میهای متفاوتی قائل شدهپاسخگویان اولویت

های متفاوتی برای سؤاالت مربوط به هزینه قائل نیستند و بیانگر این است گفت که پاسخگویان اولویت بندی رتبهباشد. این 

 تقریبا همه سؤاالت از اولویت یکسانی برای پاسخ دهندگان برخوردار است. 

 فريدمن آزمون در هزينه سؤاالت از يک هر ميانگين (:13) جدول

 ميانگين بدست آمده از آزمون فريدمن رديف

 ۰8/8 های سیاسی و اقتصادیتحریم

 11/8 نوسانات قیمت مواد

 ۰0/8 های موجود در تامین کاال و تجهیزاتمحدودیت

 08/8 عدم وجود نقدینگی الزم توسط پیمانکاران داخلی

 ۰8/8 رجیهای خاتحت سلطه بودن صنعت ساخت و ساز توسط شرکت

 ۰1/8 فعالیت های ساخت و ساز زیاد در همان لحظه

 ۰0/8 شیوههای تقلب و کالهبرداری، رشوه و فساد

 86/8 سرقت و وجود ضایعات در محل

 8۴/8 های باالی کارگر ماهرهزینه

 ۰0/8 برآورد نادرست هزینه

 04/8 نرخ بهره باال برای پرداخت وام به پیمانکاران توسط بانکداران

 ۰6/8 های باالی حمل و نقلهزینه

 

با میانگین اولویت  8دارای بیشترین اولویت و سؤال شماره  11/8با میانگین اولویت  8دهد سؤال خروجی مذکور نشان می

 دارای کمترین اولویت از نظر پاسخگویان بوده است. 86/8

688 N 

۰12/64 Chi-Square 

66 Df 

461/4 Asymp.Sig 
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، تفاوت تأخیرهای موجود در ایجاد های مربوط به هزینهدهد که بین سؤالبه آزمون فریدمن نشان میخروجی مربوط 

های توان گفت که پاسخگویان اولویتباشد. بنابراین میمی 4۴/4آزمون بیشتر از  داری معنیوجود ندارد، زیرا سطح  داری معنی

قریباً همۀ سؤاالت از اولویت یکسانی برای پاسخ دهندگان برخوردار متفاوتی برای سؤاالت مربوط به هزینه قائل نیستند و ت

 گردد.در پروژه می تأخیراست، و تقریباً ایجاد هر یک از مسائل فوق، باعث ایجاد 

ها ها و مباحث مرتبط با آنشود، پس پروژهگذاری می ها سرمایهبا توجه به اینکه بخش عظیمی از سرمایه هر کشور در پروژه

-های متعدد از جمله تورمص تأخیرات در همه کشورها حائز اهمیت باالیی است و این امر کشور ما را با توجه به بحرانبخصو

های اخیر و پیش رو و به گواه آمار و اطالعات به یکی از کشورهای تحت تأثیر زیاد در این های غیر قابل پیش بینی از تحریم

توان از این قائده مستثنی دانست، لذا ضرورت دارد تا کارشناسان و ی موجود را نیز نمیهازمینه تبدیل نموده و اکثریت پروژه

ها و راهکارهای نوین و موثری در این زمینه باشند، که تکنیک آنالیزحاالت بالقوه ها به جستجوی روشدست اندرکاران پروژه

 ها است.خرابی یکی از این تکنیک

 تأخيرهای برای فعاليت (: اطالعات ارزيابي ريسک14) جدول

  كشف وقوع شدت خطر() ريسک

 600 0 1 1 عدم تامین بودجه کافی برای اجرای طرح در زمان مناسب

 64۴ ۴ 1 ۰ ضعف فنی

 6۴4 ۴ 1 ۴ عدم شناخت کافی مشاور از شرایط

 684 ۴ 1 0 اولویت دادن به گرفتن کار

 614 ۴ 8 0 توانایی مالی پیمانکاران کفایت عدم

 14 ۰ ۴ 0 هااقتصادی و افزایش قیمت تورم

 18 ۰ 0 1 عدم رفع معارضین در زمان مناسب

 684 ۴ ۰ 8 غیر واقع بینانه بودن زمان اجرای پروژه در قرارداد

 

در واقع هدف اصلی از انجام آنالیز حاالت بالقوه خرابی، به دست آوردن برنامه جامعی است که منجر به کاهش تأخیرات شود و 

در پروژه و جلوگیری از کند شدن روند اجرای پروژه  تأخیرمعنی داشتن یک استراتژی مؤثر برای مدیریت و کنترل  این به

 14های ارزیابی ریسک در صنایع مختلف رو به گسترش است به طوری که در حال حاضر بیش از است. امروزه استفاده از روش

ها معموالً برای شناسایی، کنترل و کاهش وجود دارد. این روشنوع مختلف کیفی و کمی روش ارزیابی ریسک در دنیا 

های مناسب جهت ارزیابی خطرات بوده و نتایج های موجود ارزیابی ریسک روشرود. عمده روشپیامدهای خطرات به کار می

برد، هر یک از  توان جهت مدیریت و تصمیم گیری در خصوص کنترل و کاهش پیامدهای آن بدون نگرانی به کارها را میآن

ها نسبت به (. این روش6۰80اطمینان مقدم، ) های مذکور بهره الزم را کسب کندتواند از روشصنایع بسته به نیاز خود می

باشد. اول باشد. در واقع در اجرای فرآیند مدیریت ریسک دو مسئله بسیار مهم مییکدیگر دارای مزایا و معایب مختلف می

ها در یک گذارند شناسایی شوند، زیرا تحلیل تمامی ریسکی که اثر زیادی بر زمان و هزینه پروژه میهای بحراناینکه ریسک

ها، واکنش به ریسک های بحرانی و تحلیل آنبر بوده و کارایی الزم را ندارد. دوم اینکه پس از شناسایی ریسک  پروژه زمان

ریزی دقیق  بود که به محض وقوع یک ریسک بتوان با یک برنامه گیرد، زیرا زمانی مدیریت ریسک اثربخش خواهدضرورت می
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های اساسی اشاره شده و از پیش تعیین شده اثرات آن ریسک را از بین برده و یا کاهش داد. حال با توجه به تأخیرات و ریسک

 پردازیم.در جدول فوق، در این قسمت به ارائه اقدامات پیشنهادی برای کاهش این خطرات می

 تأخيرات كاهش زمينه در پيشنهادی اقدامات:  (15) ولجد

 اقدامات پيشنهادی عملكرد
 نتايج اقدامات

  كشف وقوع شدت

 

عدم تامین بودجه 

کافی برای اجرای 

طرح در زمان 

 مناسب

 افزایش اعتبارات عمرانی-

در نظر گرفتن فرصت مناسب جهت تعیین برآورد دقیق و -

 حکارشناسانه توسط مشاور ذیصال

 هاابالغ به موقع موافقت نامه-

ها در ها و مشارکت آنهای عمرانی توسط بانکتأمین اعتبار پروژه-

 های عمرانیتامین هزینه

۴ ۴ ۰ 1۴ 

 

 ضعف فنی

 های باتجربه و کارآمد در اجرای پروژهاستفاده از نیروه-

 های فنی مشاوربکارگیری نیروی انسانی کارآمد در بخش-

 ایی و کارگاهی طراحان کارفرماداشتن دید اجر-

ایجاد تناسب بین توانایی فنی و اجرایی پیمانکار انتخاب شده با -

 پرژه توسط کمیسیون ارزیابی پیمانکار

۰ 1 0 18 

عدم شناخت کافی 

 مشاور از شرایط

 شناخت کافی پیمانکار از شرایط اقلیمی، اجتماعی منطقه پروژه-

موجود در منطقه جهت اجرای شناخت پیمانکار از منابع و مصالح -

 پروژه

داشتن دید اجرایی و کارگاهی طراحان مشاور در زمینه تهیه نقشه -

 هاو مشخصات و برآورد پروژه

 سیل، زلزله و غیره()  توجه به حوادث غیرمترقبه-

0 ۴ ۴ 644 

 

اولویت دادن به 

گرفتن کار بدون 

در نظر گرفتن 

اجرای به موقع و 

 اتمام کار

ها به مراجع مربوطه مانکاران متخلف و اعالم اسامی آنشناسایی پی-

 جهت محرومیت

الزام پیمانکاران در استخدام بکارگیری کارشناسان مجرب در -

 زمینه تهیه آنالیز قیمت

ترین قیمت کارشناسی شده با توجه به بررسی  انتخاب مناسب-

 های ارائه شده پیمانکاراندقیق آنالیز قیمت

ها توسط ترین قیمتمه تعیین دامنه مناسب استفاده از بخشنا-

 اغضای کمیسیون مناقصه

0 ۴ 0 84 

 

توانایی  کفایت عدم

 مالی پیمانکاران

ایجاد تغییرات در نحوه تعیین صالحیت و صدور گواهینامه -

های کم بهره جهت پیمانکاری و توانمند سازی پیمانکاران با ارائه وام

 خرید ماشین آالت و غیره

انکاران به ضرورت وجود ساختار مالی مناسب حین توجه پیم-

0 1 0 668 
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 اجرای پروژه

تورم اقتصادی 

 هاافزایش قیمت

 های بازارهای تعدیل با قیمتواقعی شدن شاخص-

 ها جهت مواجهه با تورمابالغ به موقع شاخص-
۰ 0 ۰ ۰1 

عدم رفع معارضین 

 در زمان مناسب

 مناسب جهت رفع معارض در نظر گرفتن اعتبارات کافی در زمان-

های الزم جهت رفع معارضین در کوتاهترین زمان انجام هماهنگی-

 ممکن

های ایجاد الزامات قانونی جهت تسریع در رفع معارضین در ارگان-

 زیربط

0 

 
۴ ۰ 14 

 

غیرواقع بینانه 

بودن زمان اجرای 

 پروژه در قرارداد

 هابکارگیری کارشناسان مجرب در تعیین زمان قرارداد-

درخصوص شرایط آب و ) در نظر گرفتن تدابیر ویژه در قرارداد-

هوایی با توجه به موضوع و محل پروژه و سوابق آب و هوایی 

 منطقه(

استفاده از نرم افرازهای کنترل پروژه در تهیه برنامه زمان بندی -

 پروژه

0 ۴ ۴ 644 

 

) ای خرابیحال با توجه به خطرات و علل ریشه در زمینه تأخیرات موجود در آب و فاضالب، و ارائه اقدامات  (

) پیشنهادی  باشد.برای کاهش تأخیرات موجود در این صنعت، نمودار مقایسه این دو وضعیت مطابق نمودار زیر می (

 
 و   ای: نمودار مقايسه (3) شكل

 

و تأخیرات در هر یک از موارد اشاره  RPNل از شکل فوق، پس از انجام اقدامات اصالحی، میزان در واقع مطابق نتایج حاص 

این است که بدون آنکه نیاز به  FMEAیابد. در واقع حسن بزرگ های فوق، تا حد قابل توجهی کاهش میشده و ریسک

آورد. این روش یک ابزار نظام یافته بر پایه کار می محاسبات پیچیده آماری یا ریاضی داشته باشد، نتایج بسیار سودمندی به بار

شود، و یک تکنیک در یک سیستم بکار گرفته می تأخیرگروهی است که در شناسایی، ارزیابی، کشف و حذف یا کنترل حالت 

و  کوشد تا حد ممکن تأخیرات بالقوه موجودپیشگیری قبل از وقوع( است که می)  مهندسی، تحلیلی و متکی بر قانون
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های پروژه را شناسایی و امتیاز دهی کند. عالوه بر این، هر زمان که قرار است پیامدهای ناشی از تأخیرات احتمالی در محدوده

ها و یا فرآیندهای پروژه انجام گیرد براحتی قابل انجام است. لذا همواره ابزاری پویاست که در تغییرات بنیادی در طراحی

 باشد.به صورت جدول زیر می RPNرود. در واقع اولویت بندی محدوده میچرخه بهبود مستمر به کار 

 RPN(: اولويت بندی محدوده 16) جدول

 قابل تحمل 5اولويت  51

 کم اهمیت 0اولویت  ۴4 – 644

 متوسط ۰اولویت  644 – 6۴4

 مهم 8اولویت  6۴4 – 844

 بسیار مهم 6اولویت   844

 

اقع با توجه به جدول فوق، ایجاد تغییرات در نحوه تعیین صالحیت و صدور گواهینامه پیمانکاری و توانمندسازی با ارائه در و

آالت و غیره و همچنین توجه پیمانکاران به ضرورت وجود ساختار مالی مناسب حین  های کم بهره جهت خرید ماشینوام

 تا حد بسیار زیادی کاهش داد. توان میزان این تأخیرات رااجرای پروژه، می

 

 گيری نتيجه

دهد ها امری غیر قابل انکار است، به طوری که مطالعات انجام گرفته نشان میها به دلیل پیچیدگی خاص آندر پروژه تأخیر

الوه بر آن در پیشرفت کار، ع تأخیرشوند. درصد افزایش زمان مواجه می ۴4های ساخت در دنیا با حدود بیش از که اغلب پروژه

گردد، به ها میمجدد یا تکمیل آن اندازی راهای برای های قابل مالحظهکه موجب طوالنی شدن زمان اجرا و صرف هزینه

شود؛ به های اقتصادی و نیز توجیه ناپذیر شدن طرح در مراحل بعد نیز منجر میبر بخش رفته ازدستتحمیل هزینه فرصت 

هایی را که در یک مقطع و تغییر شرایط محیطی و اجتماعی، ممکن است طرح آوری فنت عبارت دیگر، گذشت زمان و تحوال

ها با ایجاد موانع و اند، در شرایط جدید توجیه ناپذیر سازد. عدم تحقق زمانی پروژهزمانی دارای توجیه فنی و اقتصادی بوده

 تأخیرسازد. از سوی دیگر، با لطمات جدی مواجه می های جدید، کشور رامشکالت بسیار در ایجاد بستر مناسب برای آغاز طرح

های ناشی از ها نیز تأثیر داشته باشد و مجریان پروژه به منظور جلوگیری از جریمهتواند بر اهداف کیفی آنها میدر پروژه

ه در بعضی موارد برای تأخیرات غیرمجاز و تکمیل پروژه در موعد مقرر، روند اجرای پروژه در یک بازه زمانی را تسریع کنند ک

(. اجرای موفقیت آمیز 6۰8۴احمدی جزی، )  یابددستیابی به این هدف، کیفیت اجرای پروژه به طور چشمگیری کاهش می

های آب و های اجرایی در هر منطقه، باعث بهبود وضعیت اقتصادی و مبادالت تجاری در آن منطقه خواهد شد. پروژهطرح

در  تأخیرهای سنگین و مدت زمان طوالنی دارد. لذا باشد، معموالً نیاز به بودجهیربنایی کشور میهای زفاضالب که جزو پروژه

-های مختلف موجود در پروژهشود. در این تحقیق، ریسکها باعث صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور میگونه پروژهاین

ها بر اهداف زمانی، مالی و کیفی پروژه، مورد مطالعه و این ریسکاند و میزان تأثیر هر یک از های آب و فاضالب شناسایی شده

اند تا بتوان راهکارهای مناسبی را جهت تقلیل یا حذف این عوامل ارائه نمود. همچنین با استفاده از نتایج بررسی قرار گرفته

توان قبل از شروع پروژه برنامه د، میباشها زیاد میگونه پروژهها در اینهایی که احتمال وقوع آنحاصله و شناسایی ریسک

ها را بر اهداف اصلی پروژه به حداقل رساند. تمامی ریزی مؤثری را جهت پیشگیری از وقوع این عوامل انجام داد و یا تأثیر آن
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گویای  % مورد تأیید قرار گرفتند. نتایج2۴ها، در سطح اطمینان روابط میان سه متغیر قراردادها، منابع انسانی و هزینه

چه توجه به عقد قراردادها، افزایش یابد،  ها و منابع انسانی است، با توجه به این نتیجه هر همبستگی مثبت میان عقد قرارداد

یابد. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از تحلیل همبستگی میان متغیرهای احتمال عملکرد کارکنان و کارگران نیز افزایش می

در پژوهشف ارتباط این سه متغیر در شکل زیر نشان داده شده است. پس از بررسی مفروضات پژوهش،  تأخیرموجود در ایجاد 

پس از کسب آگاهی و آمادگی الزم در خصوص محدوده، روش و اهداف این تجزیه و تحلیل، اقدام به تشکیل  FEMAتیم 

تشکیل شدند. در مرحله اول تجزیه و تحلیل، یعنی  جلسات اصلی نمود. این جلسات حداقل به سه نفر و حداکثر ده نفر از اعضا

در میان  FEMAهای ها بررسی شد. در مرحله دوم مطالعه، کاربرگشناسایی و ارزیابی حاالت بالقوه خرابی و تأثیرات آن

ان داد که و نمرات مربوط به هر بخش تکمیل گردید و نتایج این آنالیز نش تأخیرهای کارکنان و کارگران توزیع شد و مؤلفه

ترین مهم عنوان بهتوانایی مالی پیمانکاران، و همچنین عدم شناخت کافی مشاور از شرایط،  کفایت عدمعدم تأمین بودجه کافی، 

ها تا حد زیادی روند که با انجام اقدامات اصالحی این ریسکهای آب و فاضالب به شمار میموجود در پروژه تأخیرهای ریسک

 .باشندقابل کاهش می
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