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 چکیده  واژگان کلیدی

  یاز طرف. عوامل مختلف وجود دارد یاز سوامکان بروز ادعا  ،ییمختلف اجرا یها روشها با  در اکثر پروژه

  ها به پروژه یاجرا اما ؛است هشدساخت  طرح و  روشبه استفاده از  ازیها، موجب ن  از پروژه تر عیسر یبردار بهره

با آن  یکم ییآشنا زین ها ارکان پروژهظهور بوده و  نو ،موجود های روش دیگربا  سهیدر مقا ران،یروش در ا نیا

 یدارند، امر یا دهیچیپ تیکه ماه ینیرزمیز یها خصوص در پروژه  بروز اختالف به لیدل نیدارند؛ به هم
مصاحبه  10شهر تهران و انجام  رگذریاسناد پروژه تونل و ز یحاضر، با بررس قیدر تحق است. ریناپذ اجتناب

اند. پس  شده ییادعا شناسا جادیعوامل ا یپروژه، برخ یاجرا یاز ارکان اصل یندگانیبا نما افتهیساختار   مهین

ا در نمودار گانت نشان داده شد، مشخص شد که بعضا ادعاه  قیاز طر وانجام  یفیک یمحتوا لیها که با استفاده از تحل داده لیو تحل  هیاز تجز

 یندیپنج گروه فرآ کیزمان بروز ادعاها به تفک شینما نی. همچنشوند یم گریمنجر به رخداد همد روار،یصورت زنج به   پروژه یطول اجرا
 د.دار یزیر و برنامه نیآغاز یندیفرآ یها در گروه شهیکه ر دافت یساخت اتفاق م یندیادعاها در گروه فرآ شتریب ،داد پروژه نشان  تیریمد

 ادعا

 طرح و ساخت روش

 ینیرزمیز یها پروژه

 نمودار گانت

 تیریمد یندیفرآ یها گروه

 پروژه

 

 گفتار پیش -1
 همه از بیش آنچه عمرانی، های پروژه موفقیت ارزیابی در

 ممکن که حالی در هاست؛ آن مهندسی طراحی دارد، عینیت

 از یکی. باشند داشته ای  برجسته نقش دیگری عوامل است

 استوار آن بر عمرانی های پروژه اعتباری بنیان که عواملی

 و رضایت با داد قرار طرفین تا ستها آن حقوقی بحث است،

 نمایند  اجرایی و کرده امضاء را آن خاطر، آرامش

(HosseinzadehBahreini, 2016). 

وژه و مجموعه فرد هر پر منحصربه یها جنبه

ها سابقه  از آن یاریکه بس یهر گروه کار دهنده لیتشک

ها  اند، منجر به عدم توافق را نداشته گریبا همد یهمکار

توافق هرچه باشد، منجر به بروز ادعا و  دمع شهی. ردشو یم

درج متون  ایو  ینیب شی. عدم پدشو یاختالف م جهیدر نت

آگاه نبودن ارکان  نیاز مفاد قرارداد و همچن یدر برخ مبهم

حاکم بر قرارداد،  نیتعهدات و قوان ط،یپروژه نسبت به شرا

 رممکنیغ یو گاه دهیچیرا پبر سر مشکالت اجرا توافق 
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در  .(Sajedi & SarmastShoushtari, 2017) سازد یم

صورت بر هم خوردن  عواقب ادعاها به ، از موارد یاریبس

کند  بروز می ییقضا یدادرس ای ی، مراجعه به داورافراد روابط

 Vidogah) همراه است ها نهیهزافزایش و  ریتاخ ایجادبا که 

& Ndekugri, 1997) .های ساخت با  در پروژه  ادعا شیافزا

و  نهیپروژه )زمان، هز تیریحصول اهداف سه گانه مد

 شیکه افزا  طوری  طه معکوس داشته است؛ به(، رابتیفیک

ت کرده اس جادیمذکور ا ریدر سه متغ یات منف اثر  ادعا

(Ghorbani, 2005) .به حقوق خود  نیاز طرف کیاگر هر

اختالف  کیشده و به  دیممکن است ادعا تشد ،قانع نباشند

زمان، روند حل اختالف به مراتب  نیود. در اش لیتبد

 Kevin) خواهد شد زتریزا و چالش برانگ تر، استرس سخت

O’Beirne, 2015) .قرارداد از  نیطرف هیحل اختالفات کل
 ،یقرارداد متونمراجعه به اسناد و مدارک پروژه و  قیطر

 استحل دعاوی مشاور  کیاز  استفادهسودمندتر از  اریبس

ت همراه اس یشتریب راتیبا تاخو  تر نهیپر هز اریکه بس

(Jergeas & Hartman, 1994). 

-یپروژه معروف به طراح سنتی اجرایروش  یطرف از

عنوان روش متعارف شناخته شده  ساخت که به-مناقصه

در  ریارکان درگ نیب یبروز دعاو باعثممکن است است، 

. به نظر شود ها  آن نیب اختالف جادیا جهیپروژه و در نت

ساخت، ح و پروژه طر لیروش تحو یریکارگ با به رسد یم

 نیدر ا رایز ابد؛یکاهش  مانکارانیطرف پ ازبروز ادعا  زانیم

شده  مانکاریپروژه پ میصورت، طراح، عضو ت

 .  (Pishdad-Bozorgi & de la Garza, 2012)است

انجام پروژه است که  یها از روش یکیو ساخت،  طرح
 یو طراح هیپا یاز طراح یبخش ای)تمام  یطبق آن، طراح

مربوط به  یو خدمات فن زاتیمصالح، تجه نی(، تامیلیتفص

 ریو سا ییکارا یها شیآزما ،یانداز آن، ساخت، نصب، راه

 مانکاریپ کیصورت توام توسط   ، بههمربوط یخدمات جنب

 .(Organization, 2005) شود یو ساخت انجام م حطر

انجام  یساخت نسبت به روش سنت اگرچه روش طرح و 

کردن  یجمله کوتاه کردن زمان، قطع از  ییایمزا یپروژه دارا

در وهله  ایمزا نیشرط تحقق ا ی، ولاست نهیو کاهش هز

از آن در  روش و سپس استفاده نینخست، شناخت کامل ا

 یالزم برا هیاول یو مبان ها اریاست که مع ییها پروژه

. (Talkhabi, et al., 2014) داشته باشندرا  سازی آن پیاده

با وجود سه رکن  یدولت یعمران یها متفاوت پروژه تیاما ماه

 فیانجام وظا یها برا مختلف در آن یها مختلف و روش

تا کارفرما، به  مانکاریاز پ یهر رکن کند یم جابیا حولهم

دقت  حاکم بر قرارداد به  نیو قوان طیتعهدات، شرا ف،یوظا

 ,JabalAmeli)د نیدام نماها اق آگاه بوده و در چهارچوب آن

et al., 2016). از  یا بخش عمده ز،ین یساز تونل اتیعمل

کشور را به خود اختصاص داده و مستلزم  یعمران یها پروژه

و انتخاب روش  یاست. طراح یتوجه قابل یصرف منابع مال

 یها پروژه یسنج امکان شیاجرا در خالل مطالعات پ

 یو با دقت کاف عیسر یبه ابزار یمستلزم دسترس ،یساز تونل

بزرگ  یها پروژه. (Najafzadeh, et al., 2014) است

 یفن دهیچیپ های فعالیتاز  یا شامل مجموعه لباغ ینیرزمیز

زیرسطحی  نیاست. به عنوان مثال، توده سنگ و معارض
در  یریگ میتصم جه،یها وجود دارد؛ در نت پروژه نیدر ا یادیز

ممکن است دشوار باشد و  ینیرزمیز یساخت و سازها

 شود و بروز ادعا اخواستهاشتباه منجر به خطرات ن ماتیتصم

(Sturk, et al., 1996)که بر اساس آمار  ی؛ به طور ،

د دارنوجود  ینیرزمیز یها در پروژه مناسبی یمنیا تیوضع

(Qi-hu, 2012) .در  یادیز یرزمینیموارد ناشناخته ز

دارد انتقال آب وجود خطوط لوله راه و  آهن، بزرگ ساخت راه

مواجه  یرا با خطرات جد ینیرزمیز یها پروژه ایمنیکه 

 .(ZHONG, et al., 2012)ت کرده اس

طرح و ساخت و بروز ادعا در  یاجرا روشاز  استفاده

دارند،  یا دهیچیپ تیکه غالبا ماه ینیرزمیز یها پروژه

کند؛ در  جادیرا نسبت به قبل ا یتر دهیچیپ طیشرا تواند یم

را  روش نیکه قصد استفاده از ا یا پروژه ستیبا یم جهینت
 شتریب تیشدن و شفاف فیجمله تعر از الزم  طیدارد، شرا

 تیموضوع، با ماه نیپروژه را دارا باشد که ا یها تیفعال

منافات ها  آن ادیز یها یدگیچیو با پ ینیرزمیز یها پروژه

اسناد و  قیدق یحاضر، با بررس قیدر تحقدر نتیجه دارد؛ 

ماهانه و مصاحبه  شرفتیجمله گزارشات پ از مدارک مرتبط 

 یدر شهر تهران، به بررس ینیرزمیز  پروژهاز ارکان  یبا تعداد

ادعا و عوامل بروز آن پرداخته شده است تا در انتها به 

 پاسخ داده شود: ریسواالت ز

 کیو به تفک رگذریعوامل بروز ادعا در پروژه تونل و ز -

 پروژه کدام است؟ ییهر کدام از ارکان اجرا

 گذارند؟ یهم م یرو یراتیبروز ادعا، چه تاثعوامل  -
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و  ینظر یمبان رامونیادامه، پس از پرداختن پ در

 ،یو خارج یداخل قاتیتحق نیتر از مرتبط یبرخ

 یارائه شده است و پس از معرف قیتحق یشناس روش

و  یریگ جهیبه بحث و نت ،یدانیم قیحاصل از تحق یها افتهی

موضوع پرداخته شده  تایحاصل شده با ادب جینتا سهیمقا

 است.

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق -2
بوده و  شیساخت و ساز در حال افزا یها بروز ادعا در پروژه

 یها در سال. شده است لیتبد نهیبر و پر هز زمان یبه عنصر

 یها نهیو هز در مورد ادعا یا ندهیبه طور فزا کارفرمایان ر،یاخ

 ,Jergeas & Hartman) اند ها نگران شده مربوط به آن

مربوط به اشتباه در  یبروز ادعاها یاز طرف. (1994

و  ینیب شیقابل پ ریغ یکیزیف طی، شراکارفرما یها خواسته

 یبه امر ینیرزمیز یها پروژهدر  یرسطحیز نیوجود معارض

است که هرکدام از ادعاها   شده لیتبد ریناپذ اجتناب

 یادعا جادیمنجر به ا توانند یم یتونل یها خصوصا در پروژهم

محققان با  .(Talkhabi, et al., 2019) ندشو زین یگرید

که منجر به  عواملیپروژه مترو،  یها سکیر لیتحلو هیتجز

اند که به دنبال  کرده ییپروژه شده است، شناسا نیدر ا ادعا

در پروژه اتفاق  یراتییتغ ایمازاد و  یها تیها، فعال بروز آن

 زات،یمنجر به از دست رفتن مواد و تجهافتاد. این تغییرات 

د ناخواسته بر پروژه ش راتیتاخ عمالو ا ریمرگ و م شیافزا

(Choi, et al., 2004) .یشناس نیساخت تونل، زم نهیدر زم 

 جادیاز جمله عوامل ا ،ینیرزمیز یها نامناسب و وجود آب
و  (Xu, et al., 2011) هستند ینیرزمیز یها در پروژه  ادعا

ها  پروژه نیرا در ا یا دهیچیپ یریگ میتصم طیشرا جهیدر نت

 .(Sturk, et al., 1996)د وجود آورن  به

که با  ینیرزمیز یها بروز ادعا در پروژه نهیزم در

 قاتیاند، تحق طرح و ساخت اجرا شده روشاستفاده از 

ها  شده است که از جمله آن افتیتوسط محقق  یمحدود

( انجام 2014و همکاران ) یکه تلخاب یقیبه تحق توان یم

که  کنند یم انیب قیتحق نیاند، اشاره کرد. محققان در ا داده

طرح و ساخت که در آن  یها پروژه عتیبه طب وجهبا ت

 ییها در پروژه دیروش با نیاست، ا مانکاریبه عهده پ یطراح

 مانکاریبه کار رود که عوامل ناشناخته در آن کم باشد تا پ

 نیپروژه، با کمتر یفن یها ن مشخصهبتواند با مشخص بود

 یها ژهخود را انجام دهد. حال چون پرو یطراح سک،یر

 یدارا یشهر ریو غ یشهر یها از جمله تونل ینیرزمیز

عواقب ها  پروژه نیدر ا دیهستند، با یعوامل ناشناخته فراوان

 متیق ای در نظر گرفت یشنهادیپ متیرا در قبروز تغییرات 

 لیتعد یو دارا ییبها را از مقطوع به فهرست یشنهادیپ

 یو بروز ادعاها مانکاریپ انیداد تا سبب ضرر و ز رییتغ

در زمان  مانکاریپ کهنیا لیبه دل نیاو نشود. همچن تعاقبم

مطالعات مربوط به عوامل  یبرا یمناقصه فرصت کاف

و با  کند یکارفرما بسنده م یها را ندارد، به داده ینیرزمیز

فراوان  انیدچار ضرر و ز مانکاریها، پ داده نیه بودن ااشتبا

خود را مطرح  یسبب ادعاها نیشده و بد

 جیبا توجه به نتا . (Talkhabi, et al., 2014)ندک یم

هر  نفکیجزء ال راتیی(، تغ2009) یو سجاد یشاکر قیتحق
 یکه بر رو یریپروژه ساخت و ساز هستند و با توجه به تاث

بروز  یاز علل اصل یکی گذارند، یو زمان پروژه م نهیهز

 کنند یم شنهادیو پ باشند یم زیقرارداد ن نیطرف نیاختالف ب

 نهیتالش در زم تینها دیاختالف با نیکه جهت کنترل ا

در  نیطرف تیمسئول تعریفکاهش نقاط مبهم و متناقض در 

 ,Shakeri & Sajjadi) ردیزمان عقد قرارداد صورت پذ

قرار  مانکاریپ اریکه در اخت یناقص یاسناد قرارداد. (2009

 شیو افزا ستهناخوا راتییاست که تغ یاز عوامل رد،یگ یم

پر  ی، نقشدارد که خود در بروز ادعا یرا در پ نهیزمان و هز

در رابطه  .(Tochaiwat & Chovichien, 2005) رنگ دارد

و همکاران  وگسوارانی ،یمسائل قرادادتوجه به  تیبا اهم

 یادعاها شیدایپ یاصل لیکه دل کنند یم انیب زی( ن1998)

نامساعد  طیشرا لیبه دل ینیرزمیز یها در پروژه مدت یطوالن

 ریکار تاث شرفتیاز آن است که بر پ یعواقب ناش ایو  یجو

در  دیبا آناز  یناش نهیهز ایزمان و  شیو افزا گذاشته

شود  ینیب شیپ یمشخصات و اسناد قرارداد
(Yogeswaran, et al., 1998) . 

ادعا  یطور مشخص، به بررس که به یقاتیتحق گرید از

 یقیاند، تحق پرداخته ینیرزمیطرح و ساخت ز یها در پروژه

 انیاند و ب ( انجام داده2014و همکاران ) یاست که گالبچ
در  بروز ادعا میرمستقیاز علل غ یادیاند که بخش ز کرده

به  ژهپرو یدر زمان اجرا میزمان قبل از مناقصه و علل مستق

مناقصه از در زمان قبل  منشا بروز ادعا. عمدتا ندیآ یوجود م

و بعد از مناقصه متوجه کارفرما و  نیمتوجه کارفرما و در ح
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در  مانکارانیپ غالب ادعاهای نی. همچنباشد یم مانکاریپ

زمان بوده  مربوط به افزایش طرح و ساخت، یها پروژه

مبلغ مازاد  نیشتریب .(Golabchi, et al., 2018)است

 بهمربوط  یعلت بروز دعاو به  مانکارانیبه پ یپرداخت

 یرو کهاست  ییاز جانب بخش کارفرما یدرخواست راتییتغ

 .(Moura & Teixeira, 2007) گذارند یم ریزمان پروژه تاث

خود با  قی(، در تحق2011) زیو همکاران ن یصفو

-یعمران یها پروژه یزمان اجرا ریعلل تاخ یبررس"عنوان 

 یکه عوامل دهند ینشان م "با توجه به عوامل پروژه یشهر

، عدم رفع طراحی یبرا یبودجه کاف نیچون عدم تام

و...( در زمان مناسب،  یساتیتاس ،یملک ،یکی)تراف نیمعارض

جهت برنده شدن در مناقصه،  مانکارانیمناسب پ  متیعدم ق

 یشدن بوروکراس یطوالن مانکار،یپ ییاجرا تیریضعف در مد

مرتبط با  نیمعارضرفع در خصوص  یدولت یدر نهادها یادار

 ازیکه در زمان اجرا ن ییها نقشه هیدر ته ریپروژه، تاخ

که  اند هنام برد یلیرا به عنوان دال گریو عوامل د باشند یم

 باشند یمدت اجرا م شیبر افزا ریتاث نیشتریب یدارا

(Safavi, et al., 2011) .در  زی( ن2008و الله ) زاده یتق

 یدر اجرا ریعوامل موثر بر تاخ یبررس"خود با عنوان  قیتحق

 ز،یاز مناطق شهر تبر یکیدر  "یشهردار یعمران یها پروژه

را از  مانکارانیمهندسان مشاور به پ ییدر پاسخگو ریتاخ

تمام مشاوران به ا لیدر پروژه و عدم تما ریتاخ جادیعوامل ا

 شتریب التیمنظور استفاده از تسه موقع پروژه به   به

ها  . آندهند ینشان م یو...( را از عوامل بروز دعو الزحمه )حق
کارفرما،  رگانهاز عوامل چها کیکردند که هر انیب نیهمچن

 ریاندازه در تاخ کیبه  ،یطیو عوامل مح مانکاریمشاور، پ

کارفرما،  دگاهیاز د نیموثر هستند. همچن یعمران یها پروژه

ها داشته است و بعد  پروژه ریتاخ بررا  ریتاث نیشتریمشاور ب

قرار دارند. از  یطیو عوامل مح مانکاریپ بیاز مشاور، به ترت

را در  ریتاث نیشتریکارفرما ب زین مانکاریو پ اورمش دگاهید

 ,Taghizadeh & Laleh)ت داشته اس راتیبروز تاخ

در  یبروز دعاو ساز نهیزم رات،یاز تاخ یکه برخ. (2008

 .شوند یها م پروژه

 یبروز دعاو نهیتوجه به موضوعات مطرح شده در زم با

 یها و بعضا در پروژه ینیرزمیطرح و ساخت ز یها در پروژه

 قاتیتحق تیمختلف و محدود یاجرا یها روشبا  ینیرزمیز

از  یکیعوامل بروز ادعا در  یبه بررس نه،یزم نیدر ا

طرح و ساخت روش شهر تهران که با  ینیرزمیز یها پروژه

که در  یگرید کردیشده است، پرداخته شده تا با رو رااج

عوامل و  نیا ییادامه به آن پرداخته شده است، به شناسا

 .گذارند یم گریهمد یکه روپرداخته شود  یمتقابل راتیتاث

 

 شناسی تحقیق روش -3
است؛  یکاربرد قیتحق یحاضر از منظر هدف، نوع قیتحق

ها در  آن نیادعا و روابط ب جادیعوامل ا ییبه شناسا رایز

شهر تهران  ینیرزمیز یها از پروژه یکی یواقع طیمح

 یفیک قیتحق یاز منظر روش، نوع نیهمچن ؛پرداخته است

در آن استفاده شده  ینمونه مورد کی یاست که از استراتژ

 یها رو آن راتیو تاثبروز ادعا عوامل  ییشناسا .است

انجام  تر قیصورت عم به  یتر ول کوچک یاسیدر مق گر،یهمد

 آمده است: ریدر ز بیترت به  قی. مراحل انجام تحقشده است

و  یا ( انجام مطالعات کتابخانهکی مرحله

طرح و  یها ادعا در پروژه جادیعوامل ا یرخب ییشناسا

در  یبررس جیکردن نتا لتریف قیاز طر :ینیرزمیساخت ز

 ییها دواژهیاز کل یبیبا استفاده از ترک یقاتیتحق یها گاهیپا

، "طرح و ساخت روش"، "اختالف"، "ادعا"همچون 

از  ی، تعداد"یرسطحیز یها پروژه"و  "ینیرزمیز یها پروژه"
قرار گرفتند که در  یمورد بررس یو خارج یمنابع داخل

با  ینیرزمیز یها ادعا در پروژه جادیاز عوامل ا یتعداد جهینت

 شدند. ییطرح و ساخت شناسا روش

 میو تنظ یدو( انتخاب پروژه مورد مرحله

شده و  ییعوامل شناسا یابیبه منظور ارزسواالت مصاحبه: 

شهر  ینیرزمیز یها از پروژه یکی د،یعوامل جد ییشناسا

 یارهایانتخاب شد. مع رگذریتونل و ز یتهران با کاربر

ها و  داده ی. جهت گردآور1 اند از: عبارتانتخاب پروژه 

باشد.  محقق پروژه در دسترس ند،یفرآ نیا انجامسهولت در 

 قیبرخوردار باشد تا امکان انجام تحق ی. پروژه از ابعاد بزرگ2

جهت  یکاف یها داده زانیفراهم شود و از م قیصورت عم به 

ها  داده ی. در زمان گردآور3موضوع برخوردار باشد.  یبررس
در زمان  به ارکان پروژه یدسترس امکاندر حال اجرا باشد تا 

 فراهم باشد. "ادعا"رخداد موضوع 

 نکهیپس از ا سواالت مصاحبه: ییسه( روا مرحله

 ارینسخه در اخت نیسواالت مصاحبه آماده شد، ا هینسخه اول
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و  یخبره صنعت کی نیاستاد راهنما و مشاور و همچن

قرار گرفت و  یکالن شهر یها در پروژه تیمشغول به فعال

 که وجود داشت، برطرف شد.  یابهامات و نواقص

شوندگان و انجام  چهار( انتخاب مصاحبه مرحله

 ،در پروژه تیانتخاب افراد مشغول به فعال مصاحبه: ندیفرآ

انجام  یبرف گلوله کیهدفمند و تکن یریگ با استفاده از نمونه

 یپروژه که دو رکن اصل یاجرا روششد. با توجه به 

بخش  زیدر آن حضور دارند و ن یمانکاریو پ ییکارفرما

در پروژه  ییبخش کارفرما ندهیعنوان نما  نظارت که به

موضوع که در  تیعلت حساس  به نیو همچ کرد یم تیفعال

کسب شده،  جیدر نتا یطرف  یمنظور ب ادعاست، به  نهیزم

از هر سه بخش نام برده )در  یندگانیها با نما مصاحبه

مجموع ده مصاحبه با پنج نفر( انجام شد که مشخصات 

.         نشان داده شده است ،1 جدولها در  آن یشناخت تیجمع

 

 شوندگان مصاحبه یشناخت تیمشخصات جمع -1 جدول

 

 یاز چهار بخش اصل افتهیساختار  مهین یها مصاحبه

شونده، هدف  گر و مصاحبه مصاحبه ی. معرف1: شد یم لیتشک

 یها . پرسش2زمان مصاحبه  مدت  میاز انجام مصاحبه و تنظ
بسته مطرح شدند و  مهیکه به صورت ن قیتحق یاصل

. تشکر 3 داد یبخش مصاحبه را به خود اختصاص م نیتر مهم

ابتدا از  در .یزمان مصاحبه بعد میتنظو  شونده بهاز مصاح

 شرفتیاسناد پروژه مانند گزارشات پ یمطالعه برخ قیطر

نسبت به مساله  یکل یدگاهید رات،یتاخ حهیماهانه و ال

شد و سپس مصاحبه با هرکدام  جادیپروژه در محقق ا یاصل

 زیها ن . مدت زمان مصاحبهرفتیشوندگان انجام پذ از مصاحبه

در  شوندگان حبهکه مصا یاطالعات و وقت زانیبا توجه به م

 80تا  قهیدق 40بود و از  ریمحقق قرار دادند، متغ اریاخت

 .دیطول کش قهیدق

پس از انجام : ها داده لیتحلو هیپنج( تجز مرحله

 لیتبد یمتن لیها به فا ضبط شده آن یصوت لیها، فا مصاحبه

ها،  قول نقل یو کدگذار یفیک یمحتوا لیتحل قیشد و از طر

 کیعوامل بروز ادعا به تفک یبند و دسته یینسبت به شناسا

( و مانکاریپروژه )کارفرما، مشاور و پ یاجرا یسه رکن اصل

و عوامل مربوط به  یرونیب طیعوامل مربوط به مح نیهمچن

 یراتیاقدام شد. سپس به واسطه تاث یاسناد و مدارک قرارداد

اند و از بطن  داشته گریهمد یعوامل رو نیکه هرکدام از ا

عوامل که در  نیا اند، نمودار گانت ها استخراج شده مصاحبه

شده و زمان  ییاساشن یهمان عوامل بروز ادعا ها، تیآن فعال

شد.  میترس باشد، یپروژه م تیریمد یندیآپنج گروه فر زین
آن  یشد که محور افق میترس یدو بعد یسیماتر سپس

آن پنج  یپروژه و محور عمود تیریمد یندیفرآ یها گروه

 اند. ادعا شده جادیهستند که منجر به ا یا شده کیگروه تفک

پس  :قیتحق یها افتهی یشش( اعتبارسنج مرحله

شدند، به  ییاز عوامل بروز ادعا شناسا یا هیاول ستیل نکهیاز ا

 یادعاها رشیمجاب به پذ ن،یاز طرف کدام چیعلت که ه نیا

 ،یمانکاریعنوان مثال، بخش پ مربوط به خود نبودند )به

 هو مشاور ییکارفرما یها عوامل بروز ادعا را به بخش شتریب

اتفاق افتاد(، با  نیهم زین گریدو رکن د یو برا داد ینسبت م

نظر دو رکن از سه رکن )کارفرما، مشاور و  موافقت و اجماع

 قی)از طر گری( در رابطه با عوامل مربوط به رکن دمانکاریپ

مرحله اول هر سه رکن(،  ندگانیانجام سه مصاحبه با نما

 ییعوامل شناسا امه،انجام شد. در اد ها یافته یاعتبارسنج

مشابه )مثل  قاتیدر تحق شده ییشده با عوامل شناسا

شدند که  سهی( مقا2019و همکاران ) یتلخاب قیتحق

موضوع  نیکننده ا و مشخص داد یرا نشان م یادیاشتراکات ز

 یحدود تاعوامل بروز ادعا  یبند و دسته ییبود که شناسا

 درست انجام شده است.

 سمت در پروژه سابقه کاری در صنعت ساختمان میزان تحصیالت جنس سن گو پاسخ

𝐈𝟏 35  پیمانکارمدیر پروژه  سال 15تا  10 کارشناسی ارشد مدیریت ساخت مرد 45تا 
𝐈𝟐 25  کنترل پروژه کارفرما سال 10تا  5 دکتری مدیریت پروژه و ساخت زن 35تا 
𝐈𝟑 35  کنترل پروژه کارفرما سال 15تا  10 کارشناسی ارشد مدیریت ساخت مرد 45تا 

𝐈𝟒 35  مشاور کارفرما سال 20تا  15 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مرد 45تا 
𝐈𝟓 35  پیمانکار اجرایی سال 15تا  10 کارشناسی ارشد عمران مرد 45تا 
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 پروژه موردی: پروژه تونل و زیرگذر -4

 معرفی پروژه -4-1

در شهر  یبزرگ عمران یها از پروژه یکی یپروژه مورد بررس

وابسته به دولت است.  پروژه نیا یتهران است. کارفرما
 یها منظور عمل به برنامه کارفرما به  یباالدست  سازمان

 ها و ابالغ برنامه رانیا یاسالم یساله جمهور 20انداز  چشم

که ردستیز یها ها به سازمان ها و پروژه در قالب طرح

 نیاز ا یکی زین یپروژه مورد بررس ییرماسازمان کارف 

 یسازمان باالدست ییاجرا یعنوان بازو هاست و به سازمان

از  یعمران یها از پروژه یبر آن شد تعداد کند، یم تیفعال

 یها یعلت همکار آورد. به  اجرا در جمله پروژه فوق را به 

صورت  داد به  قرار مانکار،یدو رکن کارفرما و پ نیمشترک ب

  درونطرح و ساخت  روشمناقصه و با  فاتیترک تشر

نشان  ،1 شکلساختار سازمانی پروژه در واگذار شد.  سازمانی

 داده شده است.

 

 ساختار سازمانی پروژه -1 شکل

در مجموع  الیر اردیلیهزار م  با مبلغ حدود دو پروژه

و در برنامه  شروع به کار کرد 30/06/94 خیدو فاز و در تار

 خیسال و در تار 2مقرر شد به مدت حدود  هیاول یبند زمان

 یها که داده 25/04/97 خی. در تاربه پایان برسد 29/07/96

 خیماه از تار 9حدود  با گذشت دند،ش یآور پژوهش جمع نیا

و با وجود  دهینرس یبردار رهبه به 2اتمام پروژه، هنوز فاز 

علت بروز   در مجموع هر دو فاز، به یدرصد 94 شرفتیپ

آمده بود.  در قیو کارفرما به حالت تعل مانکاریپ نیاختالف ب

پروژه در  یواقع شرفتیشده و پ یزیر برنامه شرفتینمودار پ

 نشان داده شده است. ،2 شکلها در  داده یزمان گردآور
است که در  یزمان ریتاخ رات،یبروز تاخ یاصل علت

علت بروز  و به  مانکاریاز جانب پ ها تیفعال یبرخ لیتحو

از  یرخ داده است. بخش یسطح ریو ز یسطح رو نیمعارض

 نشان داده شده است.، 3 شکلدر پروژه در  لیدخین معارض

خود  یها تیوضع درصدد مطالبه مبلغ صورت مانکاریپ

در موعد مقرر  مانکاریپ که نیاست، اما کارفرما با استناد به ا

مشاور  لیرا تحو راتیتاخ حهیمربوط به الداد، اسناد  در قرار

 گرید ی. از طرفستیها ن نداده است، مجاب به انجام پرداخت

 حهیاسناد مربوط به ال، است که مشاور یمدع مانکاریپ

 چیامضاء کرده است و کارفرما حق ه را مهر و  راتیتاخ

انجام شد،  مشاورکه با بخش  یا ندارد. در مصاحبه یاعتراض

 طیو شرا ستدان یرا مقصر نم مانکاریپ وضوع،ضمن تایید م

از  لیتعج یها فشار جمله از  یرونیب طیاز جانب مح یلیتحم

 اناتیجهت بقاء در جر ییکارفرما یجانب سازمان باالدست

 یاریبس لیرا دل رانیا یادار روش یماندگ عقب زیو ن یاسیس

فرصت  مانکاریپ ،منجر شده استکه  دانست یم راتیاز تاخ
با عنوان مثال،  به .باشدنداشته را  یمستندساز یبرا یکاف

در الیحه تاخیرات و مرتبط با درج شده  یها خیدقت در تار

 ریکه رفع معارض ت مانکاری، مشخص است که پتیر چراغ برق

روز( انجام  100 ی)در ط 19/09/95 خیچراغ برق را در تار

 خیتارداده است، سند مربوط به آن را در چند ماه بعد و در 

اما کارفرما  ؛د دستگاه نظارت رسانده استییبه تا 27/03/96
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سند از  نیا دیاست که در زمان رفع معارض با یمدع زین

قصد  مانکاریپ دیو شا شد یارائه م مانکاریپ یسو

را دارد.  ااز کارفرم یشتریجهت اخذ مواجب ب یمستندساز

 اختدر پاسخ به عدم موافقت کارفرما در پرد زین مانکاریپ

)مهر و امضاء(  دییتا رات،یمربوط به تاخ یها تیوضع صورت

 نی. اداند یخود م یبر صحت ادعا یلیبخش نظارت را دل

 رخ داده است. زین یگرید نیمعارض یموضوع برا

به  ریکه در ز یگریهمراه عوامل د  فوق به راتیتاخ

 نیآمده در ا شیپ یها ها اشاره شده است، منشا بروز ادعا آن

      پروژه است.

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (یواقع شرفتیشده و پ یزیر برنامه شرفتیپروژه )پ یزمان شرفتینمودار پ -2 شکل

 

 

 

 

پروژه یشهر نیمعارض -3 شکل
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 عوامل بروز ادعا -4-2

 طیمتاثر از مح یرونیعوامل ب -

 مناسب پروژه یسنج و عدم امکان هیشتاب اول -

(𝑐11:) یپروژه، سازمان باالدست یاز اجرا شیسال پ نیچند 

متعدد، اقدام  یها ها و پروژه کارفرما با در دست داشتن طرح

 یها پروژه ستیها کرده که پروژه فوق از ل آن یبند تیبه اولو

و با  سال نیمانده و بعد از گذشت چند یباال جا تیبا اولو
احساس شده  آن یبه اجرا ازیدولت، ن یها استیس رییتغ

از  یادیکه با حجم ز یا پروژه نیدر چن گرید یاست. از سو

به سرعت در  ازیکار داشته، ن و سر ازیموردن یو اراض نفعان یذ

 نیاحساس شده است. همه ا شیاز پ شیپروژه ب یاجرا

به فاز  یکه زمان کاف اند دهش نیعوامل در کنار هم منجر به ا

از سواالت حل  یو پروژه با حجم ابدین صیتخص نیآغاز

 یسنج امکان یود؛ به عبارتش یزیر فاز برنامه ینشده راه

 پروژه انجام نشده است. طیاز شرا یمناسب

متاسفانه  (:𝑐12) یشهر ییبنا رینقشه جامع ز نبود -

از  یداشتن اطالعات اریبه در اخت ازیکه ن یزیر در فاز برنامه

 تیاز وضع ینقشه جامع ،است زیرزمینی ساتیتاس تیوضع

 ،در صورت وجود ایموجود نبوده و  ای نیمعارض نیموجود ا

اسناد وجود  نیگذاشتن ا اریاخت در  یبرا ییها یریگ سخت

 داشته است. 

پروژه به  یمناسب جهت واگذار طیوجود شرا عدم -
 رانیا یفعل طی( در شرایصورت طرح و ساخت )دو عامل 

(𝑐13:) صورت طرح   به  پروژه یواگذار ،ینمونه مورد نیدر ا

جهت  یانجام شده که هنوز بلوغ کاف یطیو ساخت در شرا

 که نیعلت ا  طور کامل فراهم نشده بود. به به  یواگذار نیا

و  شده یانجام م یصورت سه عامل  به کشور یها اکثر پروژه

امور  یجهت واگذار مانکاریپ وکارفرما بین اعتماد ایجاد 

 نشده بود.  جادیطور کامل ا به

 نیمربوط ح یها بودن مکاتبات با ارگان بر زمان -

طرح و ساخت پروژه و  روشبا توجه به  (:𝑐14) پروژه یاجرا

 یها ها و نهاد اجرا به ناچار با ارگان نیح مانکاریپ که نیا

آب و  شرکتبرق،  یروین عیجمله شرکت توز از  یمتعدد

راهور و... مواجه  سیپل ،یو رانندگ ییفاضالب، اداره راهنما

 یها با نهاد یجهت هماهنگ یاست، مکاتبات ادار بوده

و  یرسان آب یها و لوله ساتیتاس ریمس رییالذکر جهت تغ فوق

جهت  رو نیماش یها ریاز مس یعیگرفتن بخش وس اریاخت  در

از مسدود  یناش یکیبار تراف جادیپروژه که منجر به ا یاجرا

بوده  مانکاریاست، بر عهده پ شده یها م از معبر یشدن بخش

 یادار ونیاتوماس قیاز طر یریگیپ یطوالن ریو با توجه به س

 کرده است. جادیرا در پروژه ا یراتیتاخ ران،یدر ا

رشد تورم و  بیعلت ضر ها به  پرداخت یتکافو عدم -

 ییها در مصاحبه (:𝑐15) لیموقع شاخص تعد عدم ارائه به 

از  یناش یصورت گرفت، عمدتا مشکالت مال مانکاریکه با پ

بروز  یاز عوامل اصل یکیعنوان  ها، به  پرداخت یعدم تکافو

علت بروز تورم،   مورد به نیمطرح شده است. در ا ادعا 

اعالم  بار کیهر سه ماه  که نیا یجا به لیتعد یها شاخص

 نیاز ا یبعضا ساالنه اعالم شده و در زمان اعالم برخ ،شوند

حق اعتراض خارج  مانکاریو پ افتهیها، پروژه خاتمه  شاخص

 از زمان قرارداد را نداشته است.

 متاثر از کارفرما یعوامل داخل -

با  یا در پروژه نفعانیذ تیجلب رضا یطوالن ریس -

به  یصوت یها یپروژه آلودگ نیدر ا (:𝑐21ن )نفعایتعدد ذ

از  یادیکه بخش ز یسطح ریز یبردار خاک اتیعمل دلیل

اعتراض  موجب داد، یرا به خود اختصاص م ییاجرا اتیعمل
دو جداره کردن  شنهادیپ یجلسات ی. طگردید گانیهمسا

  نهیعلت هز به  یول ،مجاور مطرح شد گانیهمسا هیپنجره ابن

خود  گان،یهمسا تیرد شد و جلب رضا شنهادیپ نیا زیاد،

که به  آورد یوجود م به مانکاریپ یرا برا یا خواسته نا راتیتاخ

 یاجرا نیها از قبل، در ح آن هیعلت عدم مشارکت و توج 

 در دیشا" پروژه مانکاریکرده بود. به نقل از پ دایپروژه نمود پ
 یبا آگاه یا گونه  در ابتدا به اپروژه حاضر بهتر بود کارفرم

پروژه  نیا یایمنطقه و آشنا کردنشان با مزا یاهال یعموم

 یتاهعلت کو کاهش مصرف سوخت به  ،یکی)کاهش بار تراف

 یها که از مخالفت کرد یرا فراهم م یو...( بستر ها ریمس

  ."کاست یم یادیها تا حد ز آن یبعد

 (:𝑐22) مناقصه یط یمانکاریپ  شرکت نشیگز عدم -

مناقصه و  فاتیترک تشر قیاز طر مانکاری، پدر پروژه حاضر

در  نیبا کارفرما انتخاب شده است. ا ییجهت آشنا  تنها به
طرح و ساخت پروژه که  روشبه  وجهاست که با ت یصورت

واگذار  مانکاریبسته واحد به پ کیصورت   و اجرا به یطراح

بوده است. در   ریپذ هیتوج یمناقصه، امر یبرگزار شود، یم

فشرده و بدون توجه  اریبس زیمناقصه ن فاتیواقع ترک تشر

در  شتریب اتیآن انجام شده است. جزئ حیالزم به روال صح
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 اریدر اخت ،یاسناد قرارداد تیجه به محرمتو بارابطه،  نیا

 محقق قرار نگرفته است.

روش  (:𝑐23ت )طرح و ساخ روشمناسب  نا انتخاب -

کار رود که عوامل  به ییها در پروژه دیبا طرح و ساخت

بتواند با مشخص بودن  مانکاریناشناخته در آن کم باشد تا پ

خود  یطراح سک،یر نیبا کمتر ،یفن یها ها و مشخصه الزام

شناخته  عوامل نا ،یا پروژه نیانجام دهد. حال چون در چن ار

وجود داشته و کارفرما  یرسطحیز نیجمله معارض از  یفراوان

ها  پروژهزیاد  دتعدعلت   در پروژه را به یریفرصت درگ زین

امر  نیهم. را انتخاب کرده است روش نینداشته است، ا

از  رات،یدر تاخ مانکاریپ قصوربر عدم  یرا مبن ییها ادعا

 ها مطرح کرده است. جانب آن

در  (:𝑐24)کارفرما بر اجرا  اریخارج از اخت دخالت -

بر دخالت کارفرما خارج از  یمبن ییها مداخالت، ادعا نیا

مطرح شده است. در واقع به  مانکاریاز جانب پ اراتشیاخت

آن  دنبال و به  ریگ هر سه نهاد در نیعلت بروز اختالفات ب 

طرح و  روشآمده، کارفرما که با اتخاذ  شیپ یاعتماد یب

 شد، یخود در پروژه را متصور م یریساخت قصد کاهش درگ
شد که خود بر  نیشده و قرار بر اپروژه  ریگ ناچار در به 

که با استناد به  ینظارت داشته باشد؛ در صورت نیمعارض

 دستگاه نظارت است.این امور از وظایف  ،قرارداد

 راتیاز جانب کارفرما و بروز تاخ یدرخواست راتییتغ -

اقدام به  لیکه با تعج بعضا کارفرما (:𝑐25) مانکاریپ یاز سو

 یراتییانتخاب و ساخت پروژه کرده است، در مرحله اجرا، تغ

 ها که اصرار به انجام آن دهد یم شنهادیدر ساخت پروژه پ

 .آورد یم ودبه وج مانکاریپ یرا برا مشکالتی

 مانکاریها به پ پرداخت یکارفرما رو یها یبده ریتاث -

(𝑐26:) مطرح شد،  مانکاریپ دیکه از د یا مساله نیتر مهم

 یاست که کارفرما یدر حال نیبود. ا یمال نیمساله تام

 یعلت ضرورت اجرا  و به ینگیبا وجود کمبود نقد یدولت

 یها وژهپر یدر زمان مقرر، اقدام به اجرا یا پروژه نیچن

به  ییکارفرما یسازمان باالدست یکرده است که از سو دیجد

 شده بود.  لیها تحم آن

 مانکاریمتاثر از پ یعوامل داخل -

با  یا در پروژه نفعانیذ تیجلب رضا یطوالن ریس -

 یگونه که در بخش ادعاها همان (:𝑐31) نفعانیتعدد ذ

 ، ارزیابیهپروژ نیمربوط به کارفرما به آن پرداخته شد، در ا

، یسطح ریز یخاکبردار اتیعمل به دلیل یصوت یها یآلودگ

 یدر مرحله واگذار نخست )توسط کارفرما( و حلدر مرا

  انجام نشده است. (مانکاری)توسط پ مانکاریپروژه به پ

 (:𝑐32) مانکاریپ یاز سو ها یلیدر ارائه تحو ریتاخ -

بودن  ینیزم ریز تیعلت ماه شناخته به  نا یها تیوجود فعال

را  یابزار یپروژه و عدم شناخت همه مسائل از قبل، از طرف

را از کارفرما  یشتریکه مبالغ ب داد یقرار م مانکاریپ اریدر اخت

 .طلب کندبه علت بروز تاخیرات 

 عموق  به ارائه مستندات به مانکاریتوجه پ عدم -

(𝑐33:) یساز به مستند یادیز اهمیت مانکاریپروژه، پ نیدر ا 

 جهیاست و در نت داده یدانش نم تیریدنبال آن مد و به 

که با  ییها گفته مطرح شد. در مصاحبه شیپ یها ادعا

کارفرما و نظارت به  یها انجام شد، عدم توجه بخش پیمانکار

 نیاست را علت ا یکاغذ باز یروند که نیمستندات و ا نیا

 .دانستند یامر م

 متاثر از دستگاه نظارت یعوامل داخل -

مورد،  نیدر ا (:𝑐41) فیانجام درست وظا عدم -

لحاظ  )به  یکاف اراتیعلت عدم اخت را به  یزگیانگ یناظران ب

 بهکار  واگذاری بخش اعظممناسب و...( و  تیموقع ،یمال

 چیموقع پروژه ه  مطرح کردند. در واقع اتمام بهرا  مانکاریپ
امر موجب  نینداشت و ا یناظران در پ یارا بر یزشیبار انگ

 یبر اسناد نداشته باشند و حت یموقع  که نظارت به شد

آن امضاء کرده  لیرا بدون توجه به موعد تحو راتیتاخ حهیال

گفته به دست  شیپ یرا در دعو یا برگ برندهامر خود  نیو ا

 یطیموانع مح زیداده است و در پاسخ به کارفرما ن مانکاریپ

 حهیبر ارائه ال یهیاجرا را توج راتیبروز تاخ به منجر

کردند؛ به نظر  یمعرف مانکاریاز جانب پ کرد ریبا د راتیتاخ

 فیعدم درست وظا یبرا یا بهانه ،یزگیانگ یب رسد یم

 مشاوران است.

موقع ناظر در کارگاه و ارائه   به حضور عدم -

کار  یمورد باعث اجرا نیا (:𝑐42)الزم  یها العمل دستور

کار پس از  بیتخر ایو  راتییو بعضا تغ یا قهیصورت سل به

 را در پروژه به وجود آورده است.  یراتیکه تاخ گردد یاجرا م

 از ضعف اسناد قرارداد یعوامل ناش -

 (:𝑐51) یداد اصطالحات قرار یبرخ اتیدر ادب اشکال -

طرح و ساخت و  یها داد با وجود مشترکات موجود در قرار

و  ستندین یکیپروژه  یاجرا روشدو  نی، اEPC یها داد قرار
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 یحال  در نیدارند. ا یها با هم اختالفات داد از قرار یدر مفاد

کار،  یاجراروش نوع بخش است که در اسناد پروژه و در 

 رادیا نیشده است. ا دیق EPC ایمشخصا طرح و ساخت 

شده است  نیاز جهت طرف یدعاو یبرا یابزار جادیمنجر به ا

که منافع خود را  روشاز هر نوع  یکدام خود را به بند که هر

و  یدگیچیمنجر به پ تیدارد، متوسل کند و در نها یدر پ

 شود. فمشترک حل اختال ینبود مبنا

هرچه حل  (:𝑐52)واحد حل اختالف مشخص  نبود -

خواهد  یرا در پی تر دیاثرات شد انجامد،یادعا به درازا ب

 فیتعر شیاز پ یاست که نبود واحد یدر حال نیداشت. ا

 شدن یبه طوالن عنوان مرجع حل اختالف  بهداد  شده در قرار

    تر شدن حل اختالفات روند و مشکل نیا

پروژه ها با ارکان  حل اختالفات دامن زده است. در مصاحبه

نام برده  ی، از بخش مشخصمرجع حل اختالف در خصوص

حل و فصل  یشفاف برا یا هیدر واقع با وجود رو ؛استنشده 

 طیشرا 20طرح و ساخت )فصل  یها در پروژه یدعاو

 یدعاو یدگیچیطرح و ساخت(، به خاطر پ مانیپ یعموم

 رانیبه حضور کارشناسان و مد ازین ،یمهندس یقراردادها

قرارداد و به خصوص در  نیتوانمند در سازمان طرف اریبس

در  تیکه متاسفانه محدود است ییکارفرما التیتشک

 اریرا بس ییها پروژه نیحل و فصل چن افراد، نیبه ا یدسترس

در  رابروز ادعا عوامل ، 2 جدول کرده است. دهیچیسخت و پ

نشان گرفتن ماهیت زیرسطحی پروژه  و با در نظردو دسته 

 .دهد یم

 وامل بروز ادعا شناسایی شدهع -2 جدول

 

 

 

  

 برچسب )شماره( عامل بروز ادعا منشا ادعا
های  تمامی پروژه

 طرح و ساخت

های طرح و  پروژه

 ساخت زیرزمینی

 
 محیط

 

  𝐶11)   (سنجی مناسب پروژه  شتاب اولیه و عدم امکان

     (𝐶12بنایی شهری ) نبود نقشه جامع زیر
صورت طرح و  عدم وجود شرایط مناسب جهت واگذاری پروژه به 

 (𝐶13ساخت )
    

     (𝐶14های مربوط حین اجرا ) گیر بودن مکاتبات با ارگان زمان

علت ضریب رشد تورم و عدم ارائه به  ها به  عدم تکافوی پرداخت
  (𝐶15موقع شاخص تعدیل ) 

    

 کارفرما

    (𝐶21سیر طوالنی جلب رضایت ذینفعان )

     (𝐶22پیمانکاری طی مناقصه )  عدم گزینش شرکت

     (𝐶23مناسب روش طرح و ساخت ) انتخاب نا

     (𝐶24دخالت خارج از اختیار کارفرما بر اجرا )

تغییرات درخواستی از جانب کارفرما و بروز تاخیرات از سوی 

 (𝐶25پیمانکار )
    

     (𝐶26ها به پیمانکار ) های کارفرما روی پرداخت تاثیر بدهی

 پیمانکار
    (𝐶31سیر طوالنی جلب رضایت ذینفعان )

    (𝐶32ها از سوی پیمانکار ) تاخیر در ارائه تحویلی

     (𝐶33موقع )  عدم ارائه مستندات به

 دستگاه نظارت
     (𝐶41عدم انجام درست وظایف )

     (𝐶42) ها العمل ناظر در کارگاه و ارائه دستور موقع  هب حضور عدم
ضعف اسناد 

 قرارداد

      (𝐶51دادی ) اشکال در ادبیات برخی اصطالحات قرار

     (𝐶52نبود واحد حل اختالف مشخص )
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عامل شناسایی شده به 18نحوه ارتباطات  ،4 شکلدر 

چارت نمایش داده شده است که عوامل بروز -صورت گانت

ها و پنج گروه فرآیندی مدیریت پروژه،  ادعا نقش فعالیت

دهند. ایده  بندی را در این نمودار نشان می طیف زمان

عوامل بروز جایی مطرح شد که  رت از آنچا-استفاده از گانت

های  هرکدام در زمان وبا هم داشتند هایی  وابستگیادعا 

های  گر وابستگی ای که تداعی اند؛ به گونه مختلفی رخ داده

 در نمودار گانت هستند.های پروژه  بین فعالیت

به علت محدودیت در طول مقاله، تنها به تعدادی از 

عوامل  نیب یها یوابستگ انگریکه ب ییها قول نقل رینت مهم

نشان داده شده است، اشاره  ،3 جدولبروز ادعاست و در 

 .شود یم

 
 چارت وابستگی بین عوامل بروز ادعا طی پنج گروه فرآیندی مدیریت پروژه -گانت -4 شکل
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 اعوامل بروز ادع نیب یو مربوط به وابستگها  استخراج شده از مصاحبه یها قول نقل از یبرخ -3 جدول

 

هنگام مشخص است،  ،3 شکلگونه که در  همان 

داشته و  شرفتیدرصد پ 94ها، پروژه حدودا  داده یگردآور

 بود.وارد مرحله اختتام نشده  ودر آمده  قیحالت تعل به

،  PMBOKاستاندارد نسخه ششم در  نکهیتوجه به ا با

 فیها تعر پروژه یاجرا روشبر اساس نوع  یندیگروه فرآ 5

با توجه به  اند، قرار دادن هرکدام از عوامل بروز ادعا نشده

 یندیپنج گروه فرآ رشاخهیز یها تمیهر عامل با آ یکینزد

و  هیشتاب اول) 𝑐11 یکه عوامل بروز ادعا یا است؛ به گونه

کسب و مناسب پروژه و مرتبط با سند  یسنج عدم امکان

و مرتبط با  نفعانیذ تیجلب رضا یطوالن ریس) 𝑐21 کار( و

(، در دسته عوامل مربوط به نفعان یذ لیو تحل ییشناسا

عوامل  نیهمچن ؛شدند یبند دسته نیآغاز یندیگروه فرآ
)مرتبط با  یشهر ییبنا ریز معنبود نقشه جا) 𝑐12 یبروز ادعا

مناسب جهت  طیعدم وجود شرا) 𝑐13 محدوده(، فیتعر

و  رانیا طیصورت طرح و ساخت در شرا پروژه به  یواگذار

تدارکات و باالخص بخش  تیریمرتبط با برنامه مد

 یط یمانکاریپ  شرکت نشیدم گز)ع 𝑐22 قراردادها(،

تدارکات و باالخص بخش  تیریمرتبط با برنامه مد و مناقصه

 مناسب روش طرح و ساخت و انتخاب نا) 𝑐23 قراردادها(،

تدارکات و باالخص بخش  تیریمرتبط با برنامه مد

اصطالحات  یبرخ اتیاشکال در ادب) 𝑐51قراردادها(، 

تدارکات و باالخص  تیریو مرتبط با برنامه مد یداد قرار

نبود واحد حل اختالف مشخص و ) 𝑐52 (،ابخش قرارداده

 یندیارتباطات(، در گروه فرآ تیریمرتبط با برنامه مد

 .رندیگ یقرار م یزیر برنامه

 𝑐14 (مربوط  یها بودن مکاتبات با ارگان ریگ زمان

عدم ) 𝑐15(، ارتباطات تیریپروژه و مرتبط با مد یاجرا نیح

رشد تورم و عدم ارائه به  بیعلت ضر ها به  پرداخت یتکافو

کار  تیریو مد تیو مرتبط با هدا لیموقع شاخص تعد 

کارفرما بر اجرا و  اریدخالت خارج از اخت) 𝑐24پروژه(، 

 راتییتغ) 𝑐25، کار پروژه( تیریو مد تیمرتبط با هدا

 مانکاریپ یاز سو راتیاز جانب کارفرما و بروز تاخ یدرخواست

 ریتاث)𝑐26  کار پروژه(، تیریو مد تیبا هدا رتبطو م

و  مانکاریها به پ پرداخت یرو یینهاد کارفرما یها یبده

 یطوالن ریس) 𝑐31کار پروژه(،  تیریو مد تیمرتبط با هدا

و مرتبط  نفعانیبا تعدد ذ یا در پروژه نفعانیذ تیجلب رضا

 هدر ارائ ریتاخ) 𝑐32(، نفعان یمشارکت ذ تیریبا مد

کار  تیریو مد تیو مرتبط با هدا مانکاریپ یاز سو ها یلیتحو

موقع و مرتبط با   عدم ارائه مستندات به) 𝑐33 پروژه(،

و  فیعدم انجام درست وظا) 𝑐41ژه(، دانش پرو تیریمد

کار  تیریو مد تیپروژه و هدا تیفیک تیریمرتبط با مد

موقع ناظر در کارگاه و ارائه   عدم حضور به) 𝑐42و  پروژه(

پروژه و  تیفیک تیریالزم و در ارتباط با مد یها العمل دستور

 یدر دسته عوامل بروز ادعا زیکار پروژه( ن تیریو مد تیهدا

 . رندیگ یاجرا قرار م یندیگروه فرآ

شده در گروه  ییشناسا یعوامل بروز ادعا تیدر نها

 گو( )پاسخ  قول نقل وابستگی

𝑪𝟐𝟏-𝑪𝟏𝟏 نفعان به تحلیل ذیا، شتاب در اجرعلت  به  ( شکل مناسبی انجام نشدI𝟏 .) 

𝑪𝟑𝟏-𝑪𝟐𝟏 
نفعان در ابتدا، منجر به اعتراض همسایگان در مرحله اجرا شد که در این مرحله نیز تدبیر  عدم تحلیل مناسب ذی

 (.I4مشخصی برای آن در نظر گرفته نشد )

𝑪𝟑𝟐-𝑪𝟒𝟏  مانکار در ارائه تحویلیپی موقع منجر به این شد نظارت بهعدم ( ها، تاخیرات غیرمجاز داشته باشدI2.) 

𝑪𝟑𝟐-𝑪𝟏𝟑 
شود که پیمانکار  بلوغ اندک روش طرح و ساخت در ایران نسبت به روش سه عاملی، گاهی منجر به این سوءتفاهم می

 (.I3اختیاراتی خارج از قرارداد برای خود در نظر بگیرد )

𝑪𝟐𝟔-𝑪𝟐𝟒  میموقع شاخص تعدیل  عدم ارائه به ( تواند منجر به پرداختی خارج از مبالغ در نظر گرفته شده به پیمانکار شودI4.) 

𝑪𝟐𝟒-𝑪𝟑𝟑 
بر پروژه را منجر شده دخالت خارج از اختیار کارفرما  از طرف پیمانکار و تاخیر در اجرا، موقع  عدم ارائه مستندات به

 (.I4است )

𝑪𝟐𝟐-𝑪𝟏𝟏 علت تعجیل در اجرای پروژه، پیمانکار به روش ترک تشریفات مناقصه انتخاب شد  به(I2). 
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و  فیعدم انجام درست وظا) 𝑐41 شامل زیکنترل ن یندیفرآ

  عدم حضور به) 𝑐42و مرتبط با نظارت و کنترل کار پروژه( 

الزم و مرتبط با  یها العمل موقع ناظر در کارگاه و ارائه دستور
 .استنظارت و کنترل کار پروژه( 

ابتدا  ،یکه مشخص است، به صورت کل گونه همان

، به سپسو  دهد یرخ م یرونیب طیمربوط به مح یادعاها

 ،یاسناد و مدارک قرارداد  مربوط به کارفرما، یادعاها بیترت

 روار،یو به صورت زنج افتد یاتفاق م مانکاریمشاوران و پ

و  شوند یم دیجد یحل نشده، منجر به بروز ادعاها یادعاها

، 3 شکل. با توجه به دهد یاتفاق به دنبال هم رخ م نیا

منشا  توان یبرداشت کرد که نم نیچن یتا حدود توان یم

 یکرد و ط ییپروژه شناسا یادعاها یرا برا یقیدق

ارکان  ایکه انجام شد، هرکدام رکن و  زین ییها مصاحبه

 شناختند. میرا مقصر  یگرید

رخ داده وجود  یادعاها بیکه در ترت یگریموضوع د

پروژه طرح و ساخت  یاجرا روشاست که چون  نیدارد ا
رخ داده و منتسب  یادعاها بیکه ترت رسد یاست، به نظر م

اجرا رخ  یندیتر از گروه فرآ قبل یکم ،یمانکاریبه بخش پ

 زیپروژه ن یطراح ریطرح و ساخت، درگ مانکاریپ رایبدهد؛ ز

در پروژه حاضر رخ نداده  یاتفاق نیظر چننبه  یول ،شود یم

توسط  یسه عامل روشبا  یادیز یها انجام پروژه دیاست. شا

 نیا با ها تیو عادت کردن به انجام فعال یمانکاریبخش پ

با وجود انعقاد  رسد یبه نظر مدلیل این امر باشد.  روش،

آن  یواقع تیطرح و ساخت، هنوز ماهروش با  وژهقرارداد پر

علت  دیشا. ستیروشن ن یلیها خ پروژه ییارکان اجرا یبرا

پروژه  ریبا مد یمناسب بخش طراح یعدم هماهنگ ،گرید

قرار گرفتن در مرحله  لیدله ب نیباشد )اکثرا مشاور مانکاریپ

هستند و  امور عیو تسر یبند کار، تحت فشار زمان هیاول

که منجر به اضافه  ییها یطراح ای راتییتغ یتبعات برخ

 تیریپروژه )موضوع مد ریبا مد یشوند را به درست یم نهیهز

عموما در زمان  یبه عبارت ؛(ندینما ینم تیریمحدوده( مد

 ریز یلیطرح و محدوده پروژه خ یچگونگ واثر نحوه  ،یطراح
زمان اجرا شاهد که در  ردیگ یپروژه قرار نم رانیمد نیب ذره

از  یگرید انیب زین ،5 شکلشوند.  تاثیرات بسزای آن می

است که محور  یدو بعد یسیعوامل بروز ادعا در ماتر عیتوز

و  استپروژه  تیریمد یندیپنج گروه فرآ گر انیآن ب یافق

است که منجر به بروز  یپنج عامل گر انیآن ب یمحور عمود

  .شوند یادعا م

 

 
 ها پنج عامل بروز آن کیپروژه و به تفک تیریمد یندیفرآ یها در گروه ادعا عیتوز یدو بعد سیماتر -5 شکل
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 بیادعا به ترت نیشتریگونه که مشخص است، ب همان

و سپس  نیآغاز ،یزیر اجرا، برنامه یندیفرآ یها گروهدر 

 ادعا نیشتریکه ب یلیاز دال یکی دی. شادهند یکنترل رخ م

زمان عمر  نیشتریکه ب است نیا ، دادهدر مرحله ساخت رخ 

و  هدد یرا به خود اختصاص م یبردار پروژه تا مرحله بهره

 شتر،یارتباطات ب وپروژه شده  ریدرگ یی،اجرا نارکا همه

 نیشتریب نیهمچن ؛دآورن یرا به وجود م یشتریب یادعاها

دهنده  نشانست که ا اجرا یندیتراکم خطوط در گروه فرآ

نفعان  ها بین ذی ارتباطات و پیچیدگیسطح زیادی از 

در  نیا  شد. باشد. توضیحات بیشتری که اضافه مختلف می

 یندیفرآ یها گروهتر شدن به  با نزدیکاست که  یحال

 شکلدر  .شود یتراکم خطوط کمتر م ،نیو آغاز یزیر برنامه

نیز تعداد خطوط ارتباطی )وابستگی بین عوامل بروز ادعا  ،6

ها(، به تفکیک هر کدام از پنج منشا  از طریق انجام مصاحبه

 ادعا نشان داده شده است.

 

 
 منشا ادعافراوانی ارتباطات بین عوامل بروز ادعا به تفکیک  -6 شکل

بیشترین ارتباطات ، بخش کارفرمایی ،رسد به نظر می

را با ارکان دیگر داشته باشد و پس از آن، پیمانکاران قرار 

گیرند. شاید نتیجه به دست آمده به این علت باشد که  می

سیستم اجرای پروژه طرح و ساخت است و دو رکن اصلی 

 کنند. رما و پیمانکار طرح و ساخت در آن مشارکت میکارف

 

 گیری نتیجه -5

 ،یرونیب طیاز مح یعوامل بروز ادعا در پنج دسته )عوامل ناش

از ضعف در اسناد  یاز کارفرما، عوامل ناش یعوامل ناش

از ناظران(  یو عوامل ناش مانکارانیاز پ یقرارداد، عوامل ناش

 ،ییهر سه رکن کارفرما ،شدند و مشخص شد ییشناسا

هستند و  لیادعاها دخ یریگ در شکل ،یمانکاریمشاوره و پ

اند که  از ادعاها را شکل داده یا دهیچیدر کنار هم، مجموعه پ

به  طیشرا نیو ا زنند یرا رقم م یبعد یادعاها ،رروایزنج

 . کند یم دایپ یشترینمود ب ینیرزمیز یها خصوص در پروژه

 تیارفرما شامل عدم جلب رضامربوط به ک یادعاها

مناقصه،  یط یمانکاریپ  شرکت نشیعدم گز نفعان،یذ

طرح و ساخت، دخالت  یاجرا ستمیمناسب س انتخاب نا

پروژه،  یدو عامل ستمیبر اجرا با توجه به س اریخارج از اخت

 یاز سو راتیاجرا و بروز تاخ نیح یدرخواست راتییغت

 یرو یینهاد کارفرما یها یبده ریتاث تیو در نها مانکاریپ
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 .است مانکاریها به پ پرداخت

 ریشامل س زین یمانکاریمربوط به بخش پ یادعاها

از  ها یلیدر ارائه تحو ریتاخ نفعان،یذ تیجلب رضا یطوالن

به ارائه مستندات به  مانکاریو عدم توجه پ مانکاریپ یسو

به  وطمرب یمنشا ادعاها نیشتریکه ب باشد یموقع م

و موارد  نهیو هز گردد یبر م یزمان راتیبه تاخ مانکاران،یپ

 . رندیگ یقرار م یبعد یها تیدر اولو گرید

شامل عدم انجام  زیمربوط به مشاوران ناظر ن یادعاها

موقع ناظر در کارگاه و ارائه   و عدم حضور به فیدرست وظا

 شدند.  ییالزم شناسا یها العمل دستور

رخ  یاز ادعاها یدادعوامل بروز ادعا، تع یبند دسته در

 یرونیب طیمح یها تیو محدود طیداده در پروژه به علت شرا

و عدم  هیاز جمله شتاب اول یکه شامل موارد باشند یم
پروژه، نبود نقشه جامع  یزیر به برنامه یزمان کاف صیتخص

 یواگذار تمناسب جه طیعدم وجود شرا ،یشهر ییبنا ریز

بودن مکاتبات با  ریگ صورت طرح و ساخت، زمان پروژه به 

 یپروژه و عدم تکافو یاجرا نیمربوط ح یها ارگان

موقع  رشد تورم و عدم ارائه به  بیعلت ضر ها به  پرداخت

 . باشند یم لیشاخص تعد

 یها، برخ ادعاها و عوامل بروز آن ییادامه شناسا در

ها و نواقص موجود در مدارک و اسناد  ادعاها به ضعف

 یبرخ اتیدند که اشکال در ادبنسبت داده ش یقرارداد

و نبود واحد حل اختالف مشخص در  یداد اصطالحات قرار

و  یشاکر قیتحق جیبه نتا ه. با توجرندیگ یدسته قرار م نیا

تالش در  تینها دیکه با شود یم شنهادی(، پ2009) یسجاد

 تیکاهش نقاط مبهم و متناقض در حدود مسئول نهیزم
 یسناد قرارداد. اردیدر زمان عقد قرارداد صورت پذ نیطرف

است  یاز عوامل رد،یگ یقرار م مانکاریپ اریکه در اخت یناقص

 . آورد پروژه به وجود میرا در  یا ناخواسته راتییکه تغ

در پروژه  یکه مشخص است، به صورت کل گونه همان

رخ داده  یرونیب طیمح طیمربوط به شرا یحاضر، ابتدا ادعاها

اسناد و   مربوط به کارفرما، یادعاها بیو سپس، به ترت

اتفاق  یمانکاریمشاوران ناظر و بخش پ ،یمدارک قرارداد

و همکاران  یگالبچ قیبا تحق یاند که تا حدود افتاده

اند که عمدتا منشا بروز  کرده انیدارد که ب ی( همخوان2014)

و بعد از  نیادعا در زمان قبل مناقصه متوجه کارفرما و در ح

 توان ینم نیمچنه است؛ مانکاریمناقصه متوجه کارفرما و پ

رخ داده دانست  یاهااز ادع یاریرا مسبب بس ینهاد مشخص

 طیمشاور( و شرا-مانکاریپ-)کارفرما یاصل ییو ارکان اجرا

به  یبه نوع یهمگ ،یو ضعف در اسناد قرارداد یرونیب طیمح

 یبه بروز ادعاهاو منجر  زنند یرخ داده دامن م یادعاها

 زاده یتق قیبا تحق یتا حدود جهینت نیکه ا شوند یم یدیجد

از  کیهر کنند یم انیکه ب ددار ی( همخوان2008و الله )

 ،یطیو عوامل مح مانکاریعوامل چهارگانه کارفرما، مشاور، پ

نظر  . ازموثر هستند یعمران یها پروژه ریاندازه در تاخ کیبه 

کارفرمایی  بخشعوامل بروز ادعا،  تعدد ارتباطات موجود بین

پیمانکاری، بیشترین فراوانی ارتباطات را به  بخشو سپس 

اند. نهاد مشاوره نیز ارتباطات کمتری )نسبت به  دست آورده

است. این نتیجه شاید به  به دست آوردهدیگر(  بخشدو 

بین دو رکن علت نقش نمایندگی مشاوران و حلقه ارتباطی 
 اصلی کارفرمایی و پیمانکاری باشد.

نشان  ینمونه مورد کیتنها  یاز بررس یشواهد ناش

ها به  کشور که ساخت آن یها از پروژه یاریرخالف بسبداد 

نسبتا موفق  ییلحاظ اجرا پروژه حاضر به  افتد، یم قیتعو

گفته،  شیپ یها سبب بروز ادعا به  یعمل کرده ول

موضوع  نیافتاده است و ا قیحالت تعو  از آن به یبردار بهره

 یها از جنبه ها ژهبه مسائل پرو دیکه با کند یرا خاطر نشان م

 . ردیالزم انجام گ یها ینیب شیمختلف نگاه شود و پ

در بررسی بسیاری از عوامل بروز ادعا در این نمونه 

 روش دیشاموردی، نقش روش اجرای پروژه مشهود است. 

نباشد و در صورت  ییها پروژه نیمناسب چن طرح و ساخت

 ا،یاز مزا یدرک شفاف ن،یابتدا طرف ستیبا یم زیانتخاب ن

تا پروژه کمتر  داشتند یاجرا م روش نیا یها یژگیو و بیمعا
و  یگونه که تلخاب که عنوان شد، مواجه شود. همان یبا مسائل

طرح و ساخت  روشکه  کنند یم انیب زی( ن2014همکاران )

به کار رود که عوامل ناشناخته در آن کم  ییها در پروژه دیبا

 . باشد

ساخت و  طیحاضر، تنها در مح قیتحق یها داده البته

با روش طرح و ساخت به  ینیرزمیز یها از پروژه یکیساز 

طرح و  یها آن به پروژه جینتا میدست آمده است و تعم

 در تیاست و محدود زیغلوآم یکم گر،ید ینیرزمیساخت ز

 نیا یها تیاز جمله محدود شده، یآور جمع یها داده زانیم

  است. قیتحق

کارگیری  در ادامه انجام تحقیقاتی از جمله مقایسه به



 18-1پور و ...، ص  ...، سحر طاهریرانیا ینیرزمیطرح و ساخت ز  یها از پروژه یکیعوامل بروز ادعا در 
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های زیرزمینی ایران و  طرح و ساخت در پروژهروش 

شود؛ به این علت که  کشورهای با وضعیت مشابه پیشنهاد می

به محیط بیرونی اثرگذار بر وضعیت از عوامل بروز ادعا  بعضی

بندی عوامل بروز ادعا  شوند. همچنین اولویت پروژه مربوط می

های طرح و ساخت زیرزمینی و ارائه راهکارهایی به  در پروژه

های به دست آمده، از دیگر تحقیقاتی است  تناسب اولویت

 تواند مفید واقع شود. که می
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Summary 

In most projects with different delivery systems, it is possible for claims to be 
made. On the other hand, faster operation of projects has led to the need to 

use design-build delivery system. However, the implementation of projects in 

this way in Iran, compared to other existing methods, is new and the parties 

of the projects are little familiar with it. For this reason, disputes are inevitable, especially in underground projects 

that are complex in nature. In the present study, by examining the documents of the Tehran tunnel and underpass 

project and conducting 10 semi-structured interviews with representatives of the main pillars of the project, some 

claimants have been identified. After analyzing the data, performed using qualitative content analysis and shown 

through Gantt chart, it is found that sometimes the claims lead to each other during the project in a chain. Moreover, 

showing the time of occurrence of claims by five project management process groups shows that most claims occur in 

the executing process group, which is rooted in the initial and planning process groups. 

 

Introduction 

In most projects with different delivery systems, it is possible for claims to be made. On the other hand, faster 

operation of projects has led to the need to use design-build delivery system. However, in Iran, the implementation of 

projects in this way, compared to other existing methods, is new and the parties of the projects are little familiar with 

it. For this reason, disputes are inevitable, especially in underground projects that are complex in nature.  

 

Methodology and Approaches 

In the present study, by examining the documents of the Tehran tunnel and underpass project and conducting 10 semi-

structured interviews with representatives of the main pillars of the project, some claimants have been identified.  

 

Results and Conclusions 

After analyzing the data, which were performed using qualitative content analysis and were shown through Gantt 
chart, it was found that sometimes the claims led to each other during the project in a chain. Furthermore, showing the 

time of occurrence of claims by five project management process groups showed that most claims occurred in the 

executing process group, which was rooted in the initial and planning process groups. 

Claim 

Design-build delivery system 

Underground projects 

Gantt-chart 

Process groups of project management 
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