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 چکیده  واژگان کلیدی

مخصوصا پیمانکاران وجود دارد. این ادعاها اثرات منفی  ادعاهایی از سوی عوامل ها، امکان بروزدر اکثر پروژه

توان بروز این ادعاها را از میان برد، اما میتوان احتمال ای نمیگذارد. اگرچه در هیچ پروژهبر اجرای پروژه می

های آتی جلوگیری کرد. به همین ها در پروژهزیادی از وقوع آن با شناسایی علل اصلی ایجاد ادعاها، تا حد

اسناد و مدارک  دقیقبررسی  با خبرگان و مصاحبه ای،ی کتابخانهستفاده از مطالعهدلیل در این پژوهش با ا

های طرح و ساخت مورد علل مرتبط با ایجاد ادعا در پروژه 219 و آوریجمعمورد نیاز  هایداده مرتبط،

ی بسته شامل فراوانی و شدت زیرزمینی شناسایی شده است. پس از تجزیه و تحلیل این موارد، پرسشنامه

های انواع پروژهکارفرما و مشارکت طرح و ساخت که در میان عوامل ایجاد آن شامل در تاثیر علل ایجاد ادعا 

ترین علل ایجاد آوری شده، مهمتوزیع و بر اساس نظرهای جمعشهری فعالیت دارند، های تونلسازی شهری و غیر ی پروژهزیرزمینی از جمله

 .ادعا شناسایی و بر اساس شاخص اهمیت مورد ارزیابی کمی قرار گرفته است

 طرح و ساخت قرارداد

 علل ایجاد ادعا

 تحلیل ریسک

 شکست ادعا

 شاخص اهمیت

 های زیرزمینیپروژه

 

 پیشگفتار -1

 از عمرانی به عنوان یکی هایطرح موفقیت ارزیابی در

کشور معموال از سه  هر اقتصادی یتوسعه هایمشخصه

فیت به عنوان مثلث طالیی اصلی زمان، هزینه و کیپارامتر 

 که دیگری عوامل است شود؛ با این حال ممکنمیاستفاده 

در این  ایبرجسته و مهم نقش رسند نیزمی نامرئی به نظر

از این عوامل نامریی ادعاها یکی  باشند. داشته میان

(aimsCl)  های ساخت ادعاها در پروژهافزایش . [1]هستند

مدیریت پروژه )زمان،  یگانهبا حصول اهداف اصلی سه

که افزایش طوری؛ بهی معکوس داردهزینه و کیفیت(، رابطه

 شود، سبب ایجاد اثر منفی در سه متغیر مذکور میادعاها

های انجام شده، هر مدیر به طور بر اساس تحقیق .[2]

درصد از وقت خود را صرف حل و فصل  21معمول حدود 

کند و در همین راستا بسیاری از ها میها و اختالفتنش

ترین ها را از مخربها، ادعاها و اختالفذینفعان پروژه

 .[3]دانند های ساخت میهای پروژهاتفاق

های مختلف انجام پروژه ها با سیستمدر اکثر پروژه

(Project Delivery Systems امکان بروز ادعاهایی از ،)

 یک طرفاز پیمانکاران وجود دارد. وصا سوی عوامل، مخص

 و دانش کارگیریبه و هاطرح از ترسریع برداریبهره به نیاز

 روش از استفاده به نیاز موجب پیمانکاران، اجرایی یتجربه

از طرف  ؛[4]است ها شده طرح و ساخت در اجرای پروژه

mailto:Hadi.talkhabi@yahoo.com
http://tuse.shahroodut.ac.ir/
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 نوها به روش طرح و ساخت در کشور اجرای پروژه، دیگر

نیز آشنایی کمی با آن دارند،  های پیمانطرف ظهور بوده و

 بهامل این عو بین و اختالف بروز ادعا به همین دلیل

ای دارد، های زیرزمینی که ماهیت پیچیدهخصوص در پروژه

علل  پژوهش،در این بنابراین  .ناپذیر خواهد بودامری اجتناب

های زیرزمینی اجرا شده با روش طرح ایجاد ادعاها در پروژه

و ساخت کشور مد نظر بوده و با توجه به این مطلب که هر 

ها و است و شرایط و ویژگی پروژه یکتا و منحصر به فرد

های خاص خود را دارد و از طرفی ادعا نیز با توجه محدودیت

ممکن است از یک پروژه و یا یک نوع  پرتنش آنبه ماهیت 

تحقیق محدود به  یها به نوع دیگر تغییر یابد، دامنهاز پروژه

های طرح و ساخت زیرزمینی شده است تا نتایج پروژه

 تر باشد.و کاربردی تحقیق ملموس، واقعی

ادعاهای پیمانکاران، عمدتا با هدف جبران خسارت 

؛ بنابراین هر عاملی که سبب بروز شودوارده مطرح می

و او را از دستیابی به اهداف  شودخسارت به سازمان پیمانکار 

تواند سبب تشویق پیمانکار می ،خود از انجام پروژه باز دارد

 پیشگیری حتم طور به .[5]شود به طرح ادعاهای گوناگون 

برخی  است. آن حل تر ازخرجکم و ترساده بسیار ادعا بروز از

صرف  آن حل برای زیادی زمان ناگزیر ادعا بروز از پس مواقع

 شدن کهنه و زمان شدن به دلیل سپری و خواهد شد

 پیچیدگی و شده افزوده آن به نیز مختلفی جوانب ها،مشکل

 تحمیل موجب نتیجه در گیرد.می خود به بیشتری

 شناخت صورت در د.شومی پروژه به بیشتری هایهزینه

 شناخته نیز هاآن از پیشگیری هایراهادعا،  بروز عوامل

 توانمی ساده تدابیر اتخاذ با موارد از بسیاری در شد و خواهد

 نمود. بنابراین ادعاها جلوگیری از ایعمده بروز بخش از

های در پروژه ادعاها ترین علل ایجادشده است تا مهم تالش

ها بر مبنای ماهیت این نوع پروژه طرح و ساخت زیرزمینی

 شود.تجزیه و تحلیل 

 

 زیرزمینی ساخت و طرح هایپروژه معرفی -2

 و طرح هایپروژه بررسی و شناخت تحقیق این در گام اولین

 آن در پیمانکاران ادعاهای که است کشور زیرزمینی ساخت

های یکی از سیستم ت،ساخ و طرح روش .پیونددمی وقوع به

 از بخشی یا تمام) طراحی آن، طبق که انجام پروژه است

 و تجهیزات و مصالح تامین ،(تفصیلی طراحی و پایه طراحی

 اندازی،راه نصب، ساخت، ،آن به مربوط فنی خدمات

 به ،آن به مربوط جنبی خدمات سایر و کارایی هایآزمایش

 شودمی انجام ساخت و طرح پیمانکار یک توسط ماتو صورت

 از بزرگی بخش انتقال با کارفرما هاپروژه این در. [4]

 هایمسئولیت از پیمانکار به پروژه هایریسک و هامسئولیت

  .[6] افزایدمی های پیمانکارمسئولیت به و کاسته خود

چه روش طرح و ساخت نسبت به روش سنتی اگر

 1جدول ارای مزایایی است که در ستون سوم انجام پروژه د

اول  یولی شرط تحقق این مزایا در مرحله ؛ذکر شده است

دوم  یشناخت کامل روش طرح و ساخت و در مرحله

 یهایی است که معیارها و مبانی اولیهاستفاده از آن در پروژه

ر دبنابراین  باشد.شته مناسب بودن این روش را دا برایالزم 

مبانی الزم برای انجام پروژه به روش طرح و  ،1جدول 

 ساخت ارایه شده است.

 

 ساخت و طرح روش به پروژه انجام فرایند -3

کارفرما یا  نخست 1شکل در روش طرح و ساخت مطابق 

)طراحی  مطالعات از درصد 19 حدود باید مشاور کارفرما 

اسناد  آن بر اساس و داده انجام را پایه( طراحی یا مفهومی

نماید.  تهیه را (RFP: Request For Proposalمبنا ) فنی

و برگزاری  مبنا فنی اسناد یاز تهیهپس  کارفرما مشاور

سازنده )یا گروه مشارکت پیمانکار و -طراح پیمانکار مناقص،

ها و تصویب طراحی یوظیفه کند ومشاور( را انتخاب می

. [1]گیرد می بر عهده را او های اجراییفعالیت بر نظارت

اجرای طرح به روش طرح و ساخت، با توجه به نوع طرح از 

بودن عوامل، در قالب یکی از دو نظر شناخته یا ناشناخته 

 شود:ی زیر انجام میگزینه

در صورتی که اطالعات موجود طرح در پایان  -5

شود، انجام می اوکارفرما یا مشاور  توسططراحی مفهومی، که 

ی کار از طراحی ی اسناد مناقصه کافی باشد، ادامهبرای تهیه

 شود.پایه به بعد، توسط پیمانکار طرح و ساخت، انجام می

درصورتی که اطالعات موجود طرح در پایان  -2

ی اسناد مناقصه کافی نباشد و طراحی مفهومی، برای تهیه

ی زیادی باشد، طراحی پایه ز عوامل ناشناختهیا طرح متاثر ا

ی کار شامل توسط کارفرما یا مشاور وی انجام شده و ادامه

شود طراحی تفصیلی، تدارک و اجرا، به مناقصه گذاشته می

[4]. 
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 [1] تیاولو حسب بر ساخت و طرح ستمیس در ایمزا و هاشاخص ،یمبان -1جدول 

 اجرای پروژه مزایای های توفیق اجرای پروژهشاخص برای انجام پروژه مبانی الزم

 زمان کردن کوتاه بینی شدهپیش یطبق بودجه تعریف کامل پروژه

 هزینه به دادن قطعیت بردارطبق انتظارهای بهره دو جانبه در محدوده و هدف پروژه تفاهم

 هزینه کاهش بندیزمان یطبق برنامه توانمندی مدیریت پروژه در کارفرما

 وریآنو و ساخت قابلیت ارتقا طبق مشخصات فنی توانایی کارفرما در تعریف دقیق پروژه

 ادعا کاهش کیفیت باالی اجرا مین شدهبودجه و اعتبار تا

 بندیزمان یبرنامه به دادن قطعیت درگیری برای کارفرماحداقل  موعد قطعی تکمیل پروژه

 - - سازنده -توانمندی طراح

 - - پرهیز کارفرما از ریسک

 - - مشخصات فنی استاندارد

 

 
 ساخت و طرح هایپروژه انجام در درگیر عوامل کلی ساختار -1شکل 

 

یا  مبنا فنی اسنادی هتهی از پس ،هر دو گزینهدر 

RFP 2شکل  مطابق کار ارجاع فرایند کارفرما مشاور توسط 

 فراخون توسط بدین ترتیب که نخست .گیردمی انجام

ی ارایه به دعوت صالحیت دارای پیمانکاران از عمومی

 بر سپس گیرد.می صورت کار انجام توان ارزیابی برای مدارک

 کیفی ارزیابی پیمانکاران شده، داده اطالعات و مدارک اساس

 فنی شود. اسنادمی تهیه کوتاه لیست آن اساس بر و شده

 و شده فروخته کوتاه لیست پیمانکاران به RFP یا شده تهیه

 اختیار در پیشنهاد یتهیه یدوره عنوان به زمانی مدت

 پیشنهادهای تا شودمی داده قرار کوتاه لیست پیمانکاران

نامه ضمانت پاکت سه حداقل بر مشتمل معموال که را خود

نماید.  ارایه را است قیمت و فنی پیشنهاد مناقصه،شرکت در 

، RFPدر  شده بینیپیش فرمول و روش اساس بر نهایت در

 قیمت و فنی پیشنهاد نمره اساس بر برنده پیمانکار

 تعیین (1)ی ی گزارهیشنهادی طبق فرمول قیمت تراز شدهپ

 . [1]شود می

(5)  𝐿 =
100𝐶

100 − 𝑖(100 − 𝑡)
 

 5/9تا  5/9عددی بین  وفنی  یضریب نمره iدر این گزاره 

 ینمره  tتعیین شده باشد. RFPمقدار آن در  بایدکه است 

کمتر  lدر نهایت  است.قیمت پیشنهادی  Cفنی پیمانکار و 

 شود.میمناقصه  یبرنده
 

 هاآن ایجاد علت و ادعاها -4

استفاده از لغت ادعا باعث ایجاد یک نوع برخورد احساسی 

عواقب این  ال با اتهام و تالفی همراه است.شود که معمومی

هم خوردن روابط،  ها در بسیاری از موارد به صورت برادعا

ی قضایی با تمام تاخیرها و مراجعه به داوری یا دادرس

)که در این تحقیق و  Claim ی. واژه[9] هایش استینههز

ها به عنوان معادل فارسی ادعا در نظر گرفته نیز سایر تحقیق

ایی کشور، شود(، در فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرمی

کارفرما

کارفرمامشاور

تهیه ی اسناد فنی مبنا

تصویب طراحی ها و نظارت بر اجرای پروژه

سازنده-طراحپیمانکار

مشارکت مهندس مشاور و پیمانکار

انجام مطالعات، طراحی و اجرای پروژه
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خسارت در  یپیمانکار برای پرداخت اضافی، مطالبه یمطالبه

 اییا خواسته ض پیمان، تمدید زمان اجرای کارمقابل نق

را دارد،  دیگر که به اعتقاد وی بر اساس پیمان استحقاق آن

 . [13]تعریف شده است 

های ارائه تعریف یدر یک تعریف جامع بر اساس کلیه

مازاد بر قرارداد است که  یزمان و هزینه یشده، ادعا مطالبه

بر اساس چهارچوب مفاد قرارداد یا قوانین و ضوابط 

. در این حالت گیردیباالدستی قرارداد مورد درخواست قرار م

مقدار آن بین طرفین قرارداد اختالف در اصل موضوع یا 

ی قراردادی و قانونی هبنابراین ادعا باید پای؛ [11] وجود دارد

 .داشته باشد

 جریان در این طور بیان نمود که وانتمی کلی طور به

. آیدمی وجود به طرفین میان اختالفی ابتدا ادعا گیریشکل

 ادعا اختالف، مورد موضوع سر بر توافق عدم صورت در

 مرحله، این در مجدد توافق عدم صورت در و شودمی مطرح

  .شد خواهد زده تضاد یجرقه متعاقبا

 :[1] دهد رخ ی زیرهاحوزه در دارد احتمال توافق عدم

 اختالف مورد موضوع اصل بر توافق عدم -5

 خصوص در توافق عدم ولیموضوع  اصل در توافق -2

 مورد موضوع سبب به شده مطرح هایخواسته حجم و میزان

 اختالف

 پیمانکاری قراردادهای در الزم به ذکر است که ادعاها

 کوماراسوامی ایجاد شود. مختلفی به علل است ممکن

(Kumaraswamy)  علل ایجاد ادعاها را به دو بخش علل

 بروز ادعا( تقسیم )منشا ایمستقیم )علت ایجاد ادعا( و ریشه

که  هستندعلل ایجاد ادعا آنهایی  بر این اساس کرده است.

لل از ع این علل را کوماراسوامی و شوندبالفاصله آشکار می

ای از یک علت . نمونهه است( جدا کرد)یا منشا ایریشه

ای )علت ایجاد ادعا(، تغییرات توسط کارفرما و نمونه مستقیم

بروز ادعا(، عدم وجود اطالعات  )منشا ایعلت ریشه از یک

در . [12] های مناسب استگیریبرای کارفرما برای تصمیم

و متفاوت از علت ایجاد ادعا  ،منشا بروز ادعانیز  این پژوهش

در  در نظر گرفته شده است.نیاز ایجاد علت ادعا  پیش منشا،

 آورده شده است.و علت ایجاد ادعا  های منشاتفاوت 2جدول 

 

 

 
 
 

    

ی تعیین برنده

 مناقصه

ی ی تهیهدوره

 پیشنهاد

 ارزیابی پیمانکاران/

 ی فهرست کوتاهتهیه

تکمیل اظهارنامه توان 

 اجرای کار
 ی پیمانکارانمراجعه

 های طرح و ساختپروژهفرایند ارجاع کار در  -2شکل 

 
 های منشا بروز ادعا و علت ایجاد ادعاتفاوت -2جدول 

 علل ایجاد ادعا بروز ادعامنشا  ردیف

 نیاز ایجاد ادعانیاز منشا و پیشپس نیاز علت ایجاد ادعاپیش 1

 اجرا( ی)مخصوصا در دورهی حیات پروژه در طول چرخه ی حیات پروژهقبل یا در طول چرخه 2

 وجود دارد ،میزان ادعای صورت گرفته یامکان محاسبه ممکن نیست ،ی میزان ادعای صورت گرفتهمحاسبه 3

 

 آن شناسایی ،غلبه بر مشکل ادعا اولین قدم برای

بینی ادعاهای آینده و برای . درک این وقایع برای پیشاست

 باهای مشابه آتی ها در پروژهحداقل رساندن تاثیر آنبه 

، همین راستادر . [13]تواند مفید باشد میاتخاد راهکارهایی، 

گوناگونی برای بررسی شناخت ادعا و علل ایجاد  هایمطالعه

برخی از این  .است شده انجام آن در کشورهای مختلف

 پیشنهاد  یارایه

 )قیمت و فنی(

 درخواست پیشنهاد یارایه

(RFP) 

 به پیمانکاران منتخب
تسلیم مدارک توسط 

 پیمانکاران 

 یدعوتنامه یارایه

 ارزیابی توان اجرای کار

(RFQ) فراخوان نخست واگذاری 
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 .ارایه شده است 3جدول حاصل در بندی و نتایج و جمع آوریدر این تحقیق جمع ،مطالعات
 

 کشور از خارج یعمران هایپروژه در ادعا جادیا یشده ییشناسا علل برخی -3جدول 

 علل ایجاد ادعا کشور سال

 پرتغال 2992
شروع و  ؛خاتمه و فسخ قرارداد ؛تعلیق کار ؛ورس ماژورف ؛ها و مقادیربهای پرداخت ر؛کای تاخیر در نتیجه؛ تسریع

 [13]  پایان پروژه

 کره 2995
 ؛طراحی هایاشکال ؛نظر در ارزیابی و بررسی دستورهای تغییر اختالف؛ توقف در کارها ؛در موقعیت سایت تغییر

 [14]   ابهام در مشخصات قرارداد د؛اضافی در احجام قراردا تغییرهای

 [15]  موارد مبهم قراردادی ؛تسریع ؛سایت شرایط مختلف ؛تاخیر ؛کارهای اضافی ؛تغییرها امارات 2995

 [16]  فراتر از قرارداد موارد ؛قراردادیموارد  تایلند 2991

 [17]  موارد قانونی و قضایی ؛موارد فرهنگی ؛موارد قراردادی چین 2995

 [18]    محدوده در افزایش ؛سرد هوای و آب ؛محدود دسترسی ؛شتاب و تسریع در کار کانادا 5665

 

 ادعا ایجاد علل میان معلولی -یعل روابط -5

 تنها و بوده متعدد و به هم وابسته علت ایجاد ادعاها

 ساخت هایپروژه پیچیدگی به توجه با خاص یعلت شناسایی

این موضوع تحت عناوینی از جمله  .[12] نیست پذیرامکان

و دعاوی ترکیبی نیز  (Ripple Effect) برداریموج یپدیده

 درک. یکی از ابزارهایی که برای [11]و  [1] مطرح شده است

 گیرد،قرار میعلت و معلولی مورد استفاده  یبهتر رابطه

 بر. [20] ستا( Causal Diagram) معلولی -ینمودار عل

 که شودمی ادعاها دیده معلولی -نمودار علیاساس 

  .[21] شوندوقوع ادعا می به منجر متغیرها از ایمجموعه

معلولی  -اثرهای علی ،3شکل ه عنوان مثال مطابق ب

در پروژه  (Acceleration) ناشی از تقاضای انجام تسریع

بر روی ایجاد ادعاها نشان داده شده است.  ،توسط کارفرما

طرح این موضوع که تقاضای تسریع در پروژه باعث  بنابراین

 ؛[22] نگاه بسیار ساده به موضوع ادعا است ،ودشبروز ادعا می

که در واقعیت بین درخواست تسریع در پروژه تا در حالی

علت و  59نزدیک به  3شکل  طرح اختالف و ادعا مطابق

به بررسی جامع و  توجهبا  .ی و معلولی وجود داردی علرابطه

که به  آن ی و معلولیادعا و روابط علادبیات  یموشکافانه

اهمیت  پیچیدگی، صورت مختصر در فوق ارایه شده است،

شناخت و قدرت تجزیه و تحلیل علل ایجاد ادعاها و روابط 

 نماید.را اثبات می)موضوع اصلی این پژوهش(  هاآن

 

 تحقیق شناسیروش -6

تحقیق حاضر . است 4شکل  ساختار کلی این تحقیق مطابق

از  وکاربردی  هایتوان بر اساس هدف از نوع تحقیقرا می

. اطالعات توصیفی از توصیفی به شمار آورد ،نظر ماهیت

باز و مصاحبه  یای، پرسشنامهطریق مطالعات کتابخانه

تحلیل  برای. روش به کار گرفته شده شده است آوریجمع

این تحقیق، تحلیل محتوا است. تحلیل محتوا به  هایداده

دقیق منابع و اسناد بستگی دارد. این روش برای  یمطالعه

تحلیل محتوای آشکار )معنای سطحی متن( و همچنین 

 رودتر معانی پنهان در اسناد نیز به کار میهای عمیقالیه

[23]. 

یافتن علل ایجاد ادعاهای  برایدر این مقاله، 

های طرح و ساخت زیرزمینی کشور با پیمانکاری پروژه

 ساختارنیمه یای و مصاحبهاستفاده از مطالعات کتابخانه

خبرگان و بررسی اسناد و مدارک مربوط به ادعاهای یافته با 

های طرح و ساخت زیرزمینی، داده یواقعی چند پروژه

مورد علل  219نتیجه  شده است. درآوری مرتبط جمع

 پس. به دست آمده استها این پروژه مرتبط با ایجاد ادعا از

بسته  یاز بررسی و تجزیه و تحلیل این موارد، پرسشنامه

وانی و شدت تاثیر علل ایجاد ادعا در سه سطح شامل فرا

گروه و  55دسته، سطح دوم شامل  1)سطح اول شامل 

میان عوامل مورد علل ایجاد ادعا(  51سطح سوم شامل 

مشارکت طرح و  وو مشاور کارفرما( کارفرما )ایجاد آن شامل 

و شده است توزیع ساخت )شامل پیمانکار و مشاور پیمانکار( 

بر اساس شاخص  ترین علل ایجاد ادعامهم ،بر اساس آن

های طرح و ساخت زیرزمینی کشور اهمیت در پروژه

 . شده استمشخص و ارزیابی کمی 
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 ادعا جادیا یرو بر ی تقاضای تسریع در انجام پروژهمعلول -یعل یاثرها نمایش -3شکل 

 

 
قیتحق یکل ساختار -4شکل 

مورد علل ایجاد ادعا  219شناسایی

های طرح و ساخت در پروژه

 زیرزمینی کشور

: آغاز پژوهش

 کاربردی/توصیفی 

تهیه و توزیع 

 ی بستهپرسشنامه

مقایسه و 

تحلیل علل 

 ایجاد ادعاها

تحلیل 

 محتوای علل

 حذف و تجمیع

 موارد مشابه

 سنجش بسته

 SPSSادعا با 

 ایجاد ادعاعلت  51شناسایی 

بندی شناسایی و رتبه

ترین علل ایجاد مهم

 ادعا

 مصاحبه

 بررسی اسناد ادعاها 

 مطالعات کتابخانه ای

 ی بازپرسشنامه

بررسی روابط 

 علی میان علل
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 آماری ینمونه و جامعه -6-1

آماری این تحقیق، کارشناسان خبره و مدیران  یجامعه

ارفرما )که مشاور های کسازمان ها و مدیران پروژهشرکت

( و مشارکت پیمانکار طرح و ساخت استآن  کارفرما نیز جز

( و سایر عواملی است)که شامل پیمانکار و مشاور پیمانکار 

صاحب نظر های طرح و ساخت، که در بحث ادعاها در پروژه

، بوده است. در حقیقت هستندکافی  یو دارای تجربه

های زیر خصوصیت آماری این تحقیق دارای یجامعه

 هستند:

 حضور در تیم کارفرما و یا مشارکت پیمانکار  یتجربه

طرح و ساخت زیرزمینی به مدت  یدر سه پروژه

 سال 1حداقل 

 های آشنایی کافی با قراردادهای رایج در اجرای پروژه

 طرح و ساخت زیرزمینی

 های طرح و یا تنظیم ادعاها در پروژه ی بررسیتجربه

 ساخت زیرزمینی کشور

با بررسی پرسنل  که در این زمینه هاییپیرو تحقیق

های طرح و ساخت های فعال در پروژهشاغل در شرکت

ها و شامل کارشناسان امور قراردادی و مدیران شرکت

تعداد  ه است،، مشخص شداست همدیران پروژه صورت گرفت

م به ذکر است . الزاستنفر  51 فعال در این زمینه خبرگان

نفر نیز از اساتید  2عالوه بر این تعداد، با بررسی انجام شده، 

دانشگاهی و وکالی دادگستری که در این حوزه فعالیت 

جمع  بنابراینآماری هستند و  یجامعه جز نیز دارند

 ینمونه ی. برای محاسبهاستنفر  29 در کلآماری  یجامعه

 است:استفاده شده  کوکرانبا نام  (2)ی گزاره زآماری ا

(2)  𝑛 =
𝑁𝑧2𝑝𝑞

𝑁𝑑2 + 𝑧2𝑝𝑞
 

برای ضریب ، 5/9( معادل dاشتباه مجاز ) این گزاره،در 

کدام معادل  نیز هر qو  pو مقادیر  z= 65/5، 61/9اطمینان 

شود. در نظر گرفته می نفر 29آماری  یو حجم جامعه 1/9

در این زیرا  ؛شوددر نظر گرفته می 1/9برابر با  Pمقدار 

کند و این امر حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا می n ،حالت

به این  .شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشدسبب می

نفر به  55 برابر با تقریبا ،آماری این تحقیق یترتیب نمونه

نفر  55نظر  زمانیبدان معنی است که  آید. ایندست می

 یبیانگر نظر کل جامعه ،آماری( اخذ شود ی)یعنی نمونه

. با توجه به محدودیت دسترسی به استنفر(  29آماری )

گرفتن ضریب  افراد متخصص واجد شرایط با در نظر

نفر از اعضای واجد شرایط  19اطمینان، پرسشنامه برای 

 51پرسشنامه ارسالی،  19. الزم به ذکر است از شدارسال 

پرسشنامه بازگشت و از این تعداد نیز دو مورد آن به دلیل 

به هر دو عامل فراوانی و شدت )های تکراری جوابوجود 

خبره حذف شدند. تعداد فرد یا پر نشدن توسط  (تاثیر

نشان داده  4جدول در های ارسالی و دریافتی نامهپرسش

 شده است.
 

 کشور از خارج یعمران هایپروژه در ادعا جادیا یشده ییشناسا علل برخی -4جدول 

 های بررسی شدهنامهپرسش های دریافت شدهنامهپرسش های ارسال شدهنامهپرسش خبرگان

 29 25 21 بخش کارفرما

 21 25 22 بخش پیمانکار

 43 45 53 مجموع

 

، پژوهشاین  مد نظر درهای که پروژهبا توجه به این

و از  هستنداز نوع دوعاملی  های طرح و ساخت وپروژه

آنجایی که موضوع مورد بحث، بررسی علل ایجاد ادعاهای 

سعی شده است تا نظرهای هر دو بنابراین ، استپیمانکاری 

مشارکت طرح و ساخت مشاور کارفرما( و طیف کارفرما )و 

)شامل پیمانکار و مشاور پیمانکار( به صورت تقریبا برابر در 

. از آنجا شودصنفی ن نظر گرفته شود تا نظرها، جانبدارانه و

 بنابراین برای هستند،های قراردادی که ماهیت ادعاها ریسک

، مطابق با ریسک تحلیلبررسی علل ایجاد ادعا از روش 

برای هر . استفاده شده است PMBOK 2012 استاندارد

در مقیاس لیکرت  ثیرتااحتمال وقوع و شدت  ،علت

(Likert)  ضرب حاصل و از شودمی سنجیده 5جدول مطابق

 برای (3)ی گزاره ها شاخص اهمیت هر علت مطابقآن

 آید.بندی نهایی به دست میرتبه
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(1)  𝑅𝐼𝐼𝑗=

∑ 𝐹𝑖 × 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑋
 

 𝐹𝑖شاخص اهمیت علل ایجاد ادعا،  𝑅𝐼𝐼 ،(3)ی در گزاره

شدت تاثیر هر علت  𝐸𝑖، 1تا  5از  فراوانی هر علت ایجاد ادعا

ی آماری شامل تعداد نمونه 𝑋، 1تا  5از  ایجاد ادعا

نمونه آماری  تعداد 𝑖 نفر( و 26کنندگان پرسشنامه )تکمیل

 هستند. 51تا  5 ها ازتعداد سوال 𝑗، 26تا  5از 

 

 کرتیل اسیمق -5جدول 

 امتیاز گزینه

 5 خیلی

 2 کم

 1 متوسط

 5 زیاد

 1 خیلی زیاد

 

 نامهپرسش پایایی و روایی -6-2
ابزار اصلی بررسی موارد شناسایی شده، در این پژوهش 

ها از برای تحلیل نهایی دادهاست. بسته  یپرسشنامه

نامه از روش تعیین روایی پرسش برای و  SPSSافزارنرم

حی ااز طر پیشبدین منظور  روایی محتوا استفاده شده است.

نظر در اساتید صاحب و متخصصان هاینامه از نظرپرسش

با نامه، و پس از طراحی پرسشه است استفاده شداین حوزه 

ه نامه اطمینان حاصل شدروایی پرسشتایید این افراد از 

 نامهنتایج حاصل از بررسی اعتبار و پایایی پرسش است.

قسمت در ضریب آلفای کرونباخ  ه استنشان داد( 6جدول )

 611/9 با ثیر برابرو در قسمت شدت تا 659/9فراوانی برابر با 

 2/9که ضریب پایایی محاسبه شده از با توجه به این. است

مورد استفاده  یتوان نتیجه گرفت پرسشنامهمی ،بیشتر است

 . استاز پایایی تحقیقی الزم برخوردار 
 

 ادعا ایجاد علل برای خکرونبا آلفای ضریب -6جدول 

 شدت تاثیر فراوانی وقوع

659/9 611/9 

 

 ایجاد ادعا علل بندیسطح -1

علل ایجاد ادعا  219، در این پژوهش همانطور که اشاره شد

پس از تجزیه و تحلیل این علل، فراوانی و شدت  وشناسایی 

بسته به معرض قضاوت  ینامهمورد در پرسش 51تاثیر 

 219 علت از 51برای انتخاب . استگذاشته شده خبرگان 

 ، معیارهای زیر در نظر گرفته شده است:موجودعلت 

 های طرح و ساخت حذف موارد نامرتبط با پروژه

 زیرزمینی

 یا تجمیع موارد مشابه حذف 

 های استفاده از روابط علی و معلولی و حذف علت

 متوالی

 استفاده از ساختار شکست علل ایجاد ادعا (CBS: 

Claim Breakdown Structure)  

بندی علل شناسایی شده، همانند ساختار برای دسته

، (WBS: Work Breakdown Structure) شکست کار

تدوین و پیشنهاد  ابزار جدیدی به نام ساختار شکست ادعا

شود که در آن علل ایجاد ادعا همانند ساختار شکست می

که در  اند. الزم به ذکر استبندی شدهها، سطحفعالیت

بندی علل ایجاد ادعاها، توجه به طبیعت بندی و سطحبخش

ترین مالک صنعتی، مهم طرح و ساخت غیرهای پروژه

سطح اول و دوم  5شکل  بوده است. پژوهشگران این تحقیق

دهد. در این میساختار شکست علل ایجاد ادعاها را نشان 

صنعتی  های طرح و ساخت غیرتوجه به طبیعت پروژهشکل، 

 به وضوح مشخص است.
از ادعاها مربوط به  یبخش ،الزم به ذکر است

 در واقع همان معنی منفی ادعا وخواهی پیمانکاران زیاده

جوامع مختلف و دین اسالم درخواست ادعا با این در  است.

مضمون و عدم پایبندی به مفاد قرارداد بسیار ناپسند تلقی 

، االسراء سوره 11 یمائده، آیه یسوره 5 یشده است )آیه

استانداردهای مدیریت انفال( و در  یسوره 11و  15های آیه

داده ها اهمیت نیز به آن PMBOK2012پروژه از جمله 

 قابل تعریف و پیگیری نداسته ها را جز ادعاهایو آن نشده

ها نیز به آن 5شکل  و همچنیندر این تحقیق  بنابراین است؛

 پرداخته نشده است.
 

 ادعاها ایجاد علل تحلیل و تجزیه -1

های طرح و ساخت در علل ایجاد ادعا بر اساس طبیعت پروژه

گروه و در  55سطح اول به پنج دسته و در سطح دوم به 

ه است که در این بخش به علت تقسیم شد 51سطح سوم به 

http://www.erfan.ir/farsi/quran/quran_proj/display/display.php?id_srh_t=5
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شود. ترتیب به تجزیه و تحلیل این سطوح پرداخته می

های این قسمت بر بندی دادههمانطور که گفته شد رتبه

این فاکتور از حاصلضرب  است.اساس فاکتور شاخص اهمیت 

 آید.دو فاکتور فراوانی و شدت تاثیر به دست می
 

 
 کشور ساخت و طرح یقراردادها ینیرزمیز هایپروژه در ادعا شکست ساختار -5شکل 

 

 اول حسط -1-1
های طرح در پروژه ی پیمانکاریسطح اول علل ایجاد ادعاها

 1جدول  و 1جدول ، 6شکل  با توجه بهو ساخت زیرزمینی 

ثیر و شاخص اهمیت طبق در سه قسمت فراوانی، شدت تا

و  6شکل  بهبا توجه است.  بندی شدهنظرهای خبرگان رتبه

ترین رتبه را باال اول، سطحدر شود مشخص می 1جدول 

با  تغییرهای ناشی از عوامل بیرونی و اشتباه در اسناد مناقصه

به خود اختصاص  52/59و  15/51اهمیت  هایشاخص

دارد اول  یتفاوت زیادی با میانگین دستهاند. این موارد داده

 .استاهمیت این دسته  یدهندهنشان و

 دوم سطح -1-2

های طرح در پروژه ادعاهای پیمانکاری سطح دوم علل ایجاد

 1شکل و  1جدول ، 1جدول و ساخت زیرزمینی با توجه به 

ثیر و شاخص اهمیت طبق فراوانی، شدت تادر سه قسمت 

با توجه به . اندبندی شدهآماری رتبه ینظرهای کل جامعه

رتبه را مسایل  االترین، بدر سطح دوم، 1شکل و  1جدول 

و  های سیاسی و اقتصادیمربوط به بروز فشارها و تحریم

اهمیت  هایبا شاخص اشتباه در بخش فنی اسناد مناقصه

 امر اند که این، به خود اختصاص داده55/55و  15/55

 است.دهنده اهمیت این دو بخش نشان

 سوم سطح -1-3
علت ایجاد ادعاهای پیمانکاری در  51در این بخش، ابتدا 

های زیرزمینی سطح سوم ساختار شکست ادعاهای پروژه

اند و سپس بندی شدهرتبه 13جدول طرح و ساخت، مطابق 

ی  علل ایجاد ادعاهای پیمانکار
پروژه های طرح و ساخت 

زیرزمینی

تغییر در خواسته های  
کارفرما

C

 C2تغییر نقشه ها

 C3تسریع کار

تغییر در محدوده و
 C1مقادیر کار

پایان نامناسب 
C5قرارداد

مشخصات تغییر در
C4و منابع مصالح

C6سایر موارد

عدم انجام تعهدات  
قراردادی

B

مشاور
B1

کارفرما
B2

اشتباه در اسناد 
مناقصه 

A

حقوقی
A2

فنی
A1

شرایط فیزیکی غیر
قابل پیش بینی

E

وجود تاسیسات 
زیرزمینی، حفره و

 E1قنات

تغییرات ناشی از  
عوامل بیرونی

D

غیر حوادث قهری و
 D1قهری

ه مسایل مربوط ب
بروز فشارها و 

های تحریم
سیاسی و 

 D3اقتصادی

ن تغییرات در قوانی
 D4و استانداردها

تغییرات بازارهای 
 D5جهانی

ا مرتبط بمشکالت
ها یا سایر سازمان

D2اشخاص
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 .شده استداده نشان  11جدول  و 1شکل ایجاد ادعا در علت برتر  59
 

 
 ینیرزمیز ساخت و طرح هایپروژه در یمانکاریپ یادعاها جادیا اول علل سطح تیاهم شاخص ایسهیمقا نمودار -6شکل 

 
 صنعتیریغ ساخت و طرح ینیرزمیز هایپروژه در ادعاها جادیا علل دوماول و  سطح بندیرتبه -1جدول 

 2سطح 1سطح

 شاخص اهمیت شدت تاثیر فراوانی

رتبه در بین 

 2سطوح 

 رتبه در بین

 1سطوح 

رتبه در بین 

 2سطوح 

 رتبه در بین

 1سطوح 

رتبه در بین 

 2سطوح 

 رتبه در بین

 1سطوح 

A 
A1 5 

5 
5 

5 
2 

5 
A2 1 5 5 

B 
B1 2 

2 
52 

5 
52 

5 
B2 5 5 5 

C 

C1 2 

1 

1 

1 

1 

1 

C2 1 1 1 

C3 59 51 51 

C4 55 59 59 

C5 55 51 51 

C6 52 6 6 

D 

D1 51 

5 

55 

2 

55 

2 

D2 4 55 55 

D3 5 2 5 

D4 51 2 2 

D5 6 4 4 

E E1 55 1 55 1 55 1 

13.63

11.76

10.50 10.43

7.09
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14

A D C B E

ن
گی

یان
م

کد سطح اول



 1313 ستانتاب ؛1 یشماره ؛3 یدوره زیرزمینی؛ فضاهای و تونل مهندسی پژوهشی-علمی ینامهدوفصل

  21 

 

 صنعتیریغ ساخت و طرح ینیرزمیز هایپروژه در ادعاها جادیا علل اول سطح بندیرتبه -1جدول 

 شاخص اهمیت شدت تاثیر فراوانی شرح سطح اول کد سطح رتبه

1 A 51/51 59/1 92/5 اشتباه در اسناد مناقصه 

2 D  25/55 19/2 94/1 بیرونیتغییرهای ناشی از عوامل 

3 C 19/59 91/1 19/1 های کارفرماتغییر در خواسته 

4 B 51/59 99/1 11/1 عدم انجام تعهدهای قراردادی کارفرما و مشاور 

5 E 96/2 51/2 51/1 بینیشرایط فیزیکی غیر قابل پیش 

 

 صنعتیریغ ساخت و طرح ینیرزمیز هایپروژه در ادعاها جادیا علل دوم سطح بندیرتبه -1جدول 

 

 
 ینیرزمیز ساخت و طرح هایپروژه در یمانکاریپ یادعاها جادیعلل ا دوم سطح تیاهم شاخص ایسهیمقا نمودار -1شکل 

14.54 14.11
12.95 12.90

11.29 11.17 11.10 10.95 10.78 10.74 10.58 10.17 9.76

7.10 6.69
6.16

0

2

4

6

8

10

12

14

16

D3 A1 C1 A2 C2 B2 D5 D4 C6 C4 D2 B1 C3 E1 C5 D1

ن
گی

یان
م

کد سطح دوم

 شاخص اهمیت شدت تاثیر فراوانی شرح کد رتبه

1 D3 15/55 25/1 54/1 های سیاسی و اقتصادیها و تحریممسایل مربوط به بروز فشار 

2 A1 55/55 91/5 12/1 اشتباه در بخش فنی مناقصه 

3 C1 61/52 11/1 54/1 تغییر در محدوده و مقادیر کار 

4 A2 69/52 59/1 14/1 اشتباه در بخش حقوقی مناقصه 

5 C2 26/55 21/1 55/1 هاتغییر نقشه 

6 B2 52/55 11/1 91/1 عدم انجام تعهدهای قراردادی کارفرما 

1 D4 59/55 52/1 45/2 ها و استانداردهاتغییرهای در قانون 

1 D5 61/59 14/1 61/2 تغییرهای بازارهای جهانی 

1 C6 24/59 15/1 41/2 های کارفرماسایر تغییرها در خواسته 

13 C4 25/59 52/1 69/2 مشخصات و منابع مصالح تغییر در 

11 D2 14/59 96/1 65/2 ها یا اشخاصهای ایجاد شده توسط سایر سازمانمشکل 

12 B1 11/4 56/2 91/1 عدم انجام تعهدهای قراردادی مشاور 

13 C3  24/4 59/2 61/2 دستور کارفرما(تسریع در کار )به 

14 E1 59/2 11/2 11/2 بینی مثل وجود حفرهشرایط فیزیکی غیر قابل پیش 

15 C5 )56/5 52/1 41/5 پایان نامناسب قرارداد )ختم یا فسخ پروژه 

16 D1 55/5 59/2 62/5 حوادث قهری و غیر قهری 
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 ینیرزمیز ساخت و طرح هایپروژهسطح سوم ساختار شکست ادعاهای  در یمانکاریپ یادعاها جادیا علل بندیرتبه -13جدول 

ف
دی

ر
 

 سطح

1 

 سطح

2 
 در سطح سومعلل ایجاد ادعاهای پیمانکاری 

ی
وان

را
ف

 

 تا
ت

شد
یر

ث
ت 

می
اه

ص 
اخ

ش
 

1 

A 

A1 

 51 5 22 های کارفرمااشتباه در خواسته

 5 2 1 های و مشخصات فنینبودن الزاممشخص 2

3 
های تحویلی به پیمانکار مربوط به شرایط زیرزمینی و هیدرولوژیکی اشتباه در داده

 های زیرزمینیشامل جنس و نوع خاک و سطح آب
5 1 1 

4 
A2 

 25 22 21 های قراردادیمشخص نبودن و مسکوت ماندن تعهدهای قراردادی و کاستی

 2 4 51 ابهام و تناقض در قرارداد های متفاوت،تفسیر 5

6 

B 

B1 
 55 56 52 سفارش و خرید یها و اختالل حاصل در پروسهتاخیر در تایید نقشه

 26 24 22 اجرای هر بخش برایهای الزم عدم صدور مجوز 1

1 

B2 

 2 5 5 ها یا سایر تعهدهای مالی کارفرماپرداختها و پیشعدم پرداخت صورت وضعیت

 22 26 52 تاخیر کارفرما در عقد و ابالغ قرارداد و عدم تحویل زمین 1

13 
یا معیوب کارفرما و مصالح انحصاری دولت آالت عدم یا تاخیر تحویل مصالح و ماشین

 هابودن آن
15 16 15 

 11 59 19 گونه ادعای ناشی از عدم انجام تعهدهای کارفرماهر 11

12 

C 

C1 

ی قیمت و مقدار یا زمان الزم برای کارهای اضافی: ادعا به معنای اختالف درباره

 اضافیکارهای انجام 
55 55 52 

13 
یا زمان الزم برای انجام ی قیمت و مقدار اضافه کارها: ادعا به معنای اختالف درباره

 اضافه کارها
59 52 55 

14 

C2 

 4 54 6 های کارفرمادر نقشه یا خواسته هر نوع تغییر

 52 6 21 تغییرهای مبنای طراحی 15

 11 55 11 پیمانکار یتغییر ضوابط کنترل طراحی نقشه 16

11 
C3 

 15 14 56 تحقق این تسریعهای کاری برای تسریع کار و افزایش منابع برای گسترش جبهه

 24 15 24 های کاریاتمام بخش خاصی از کار و کاهش جبهه 11

11 
C4 

 25 22 25 مصالح و استانداردها ،تغییر در کیفیت و مشخصات کارها

 25 19 26 معدن مصالح یا یتغییر در منابع تهیه 23

21 
C5 

 16 25 59 فسخ پروژه(فسخ قرارداد )شامل مخارج باالسری قابل انتساب به 

 55 12 51 پروژه( یخاتمهقرارداد )شامل مخارج باالسری قابل انتساب به  ختم 22

23 

C6 

 14 11 16 تغییر مکرر محل استقرار زمین تجهیز کارگاه

24 
 قید ابزار و آالتماشین از غیر پیمانکار توسط ابزار و مصالح، آالتماشین از استفاده

 قرارداد در شده
12 11 12 

 55 52 29 تعلیق و توقف توسط کارفرما 25

26 
ادعا در خصوص تغییر روش و جزییات اجرا ها )تغییر روش اجرا به خاطر تغییر نقشه

 یرهای سیستم اجرایی(یو بروز ضرر و زیان تغ
51 55 54 

 21 55 15 بندیی زمانتغییر در برنامه 21
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  ساخت و طرح هایپروژهسطح سوم ساختار شکست ادعاهای  در یمانکاریپ یادعاها جادیا علل بندیرتبه-13جدول  یادامه

ف
دی

ر
 

 سطح

1 

 سطح

2 
 علل ایجاد ادعاهای پیمانکاری در سطح سوم

ی
وان

را
ف

 

 تا
ت

شد
یر

ث
ت 

می
اه

ص 
اخ

ش
 

21 

D 

 

D1 

 59 29 55 های آتشفشانی و سیلگردباد، طوفان یا فعالیت ،طبیعی مانند زلزله حوادثبروز 

21 
اختالف بر سر نامساعد بودن یا ط استثنایی نامساعد آب و هوایی )مواجهه با شرای

 نبودن آب و هوا(
14 15 51 

33 
، آشوب و اعتصاب یا خسارت بر اثر حریق، سرقت جنگ، شورش بروز حوادثی مانند

 پیمانکار نباشد. یو خطرهای مشابه اگر حفظ کارها در موارد فوق به عهده
52 52 52 

31 

D2 

 51 21 5 وجود معارض در زمین تحویلی به پیمانکار

32 
گذار خارج از پروژه های اداری، حقوقی و قانونها و سازمانتوقف پروژه از سوی نهاد

 و قرارداد
11 25 19 

33 

D3 

 1 1 1 های خارجیهای خارجی و عدم توانایی خریدقیمت ارز تغییر زیاد در

34 
وارداتی یا های داخلی )های خارجی و عدم توانایی خریدقیمت ارزتغییر زیاد در 

 داخلی(
2 2 5 

 6 4 2 تغییرهای نرخ تسعیر ارز در زمان واردات کاال 35

 5 51 55 هابه سبب تحریم  LCتمدید یا افزایش  ،تعویق 36

 56 51 55 هاکردن منابع وارداتی پروژه ناشی از تحریم Third Partyهای ناشی از هزینه 31

 12 15 12 ریالی به قراداد ارزی بخش تبدیل 31

31 
متعاقب آن مانند های تغییر طراحی ناشی از تغییر تجهیزات یا وندورها و ایجاد علت

 تغییر در محدوده، مقادیر کار و روش اجرا
25 21 29 

43 D4 
، تغییر قیمت جهانی مس جهانی مانند تغییرات قیمت نفت وتغییرهای بازارهای 

 و سایر فلزاتآلومینیم ، فوالد 
25 25 21 

41 D5  59 5 4 های صادره(ها، ارزش افزوده و سایر بخشنامهدر قوانین و استانداردها )یارانهتغییر 

42 
E E1 

 22 12 54 ناشی از وجود تاسیسات زیرزمینی هایبروز مشکل

 15 51 15 های فراوان در زمینحفره های ارگان مربوطه نبوده وها که در نقشهوجود قنات 43

 

 
 ینیرزمیز ساخت و طرح هایپروژه در یمانکاریپ یادعاها جادیا برتر علت 13 تیاهم شاخص ایسهیمقا نمودار -1شکل 
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 تیاهم شاخص نیانگیم اساس بر ادعاها جادیا برتر علت 13 بندیرتبه -11جدول 

 شاخص اهمیت شدت تاثیر فراوانی شرح رتبه

1 
وارداتی یا های داخلی )های خارجی و عدم توانایی خریدتغییر زیاد در قیمت ارز

 داخلی( 
2/4 4/4 45/56 

 52/56 1/3 3/4 کارفرماها یا سایر تعهدهای مالی پرداختها و پیشوضعیتعدم پرداخت صورت 2

 55/56 2/4 2/3 های خارجیهای خارجی و عدم توانایی خریدقیمت ارز تغییر زیاد در 3

 25/51 5/4 7/3 های فنیها و مشخصهمشخص نبودن الزام 4

5 

های تحویلی به پیمانکار مربوط به شرایط زیرزمینی شامل جنس و اشتباه در داده

یا عدم تطابق نقاط نشانه با شرایط ای زیرزمینی هنوع خاک زمین و سطح آب

 موجود

6/3 1/4 61/55 

 61/55 9/3 5/3 هابه سبب تحریم LCتمدید یا افزایش  ،تعویق 6

1 
متفاوت از قرارداد و ابهام و تناقض در قرارداد از جمله اختالف در های تفسیر

 در شرایط عمومیمندرج  "بینی بودنباتجربه بودن و قابل پیش " تفسیر عبارت
4/3 1/4 45/55 

1 
های هم قیمت در های کارفرما، حتی تغییر ردیفدر نقشه یا خواسته هر نوع تغییر

 فهرست بها
6/3 5/3 55 

 11/51 4/3 6/3 تغییرهای نرخ تسعیر ارز در زمان واردات کاال 1

13 
های سایر بخشنامهها، نرخ ارزش افزوده و ها و استانداردها )یارانهتغییرها در قانون

 صادره(
6/3 7/3 51 

 

 گیرینتیجه -1
 یهای زیر دربارهنکته 11جدول و  13جدول با توجه به 

های طرح و ساخت زیرزمینی قابل استنتاج ادعاهای پروژه

 است:

 مربوط به شرایط فعلی  1و  5 یهای با رتبهعلت

این  ها مشاهده شده است.ر اکثر پروژهتقریبا د وکشور است 

سبب ضرر و زیان فراوان پیمانکاران به سبب افزایش امر 

های طرح و ها در پروژهاین علت اما ؛ها شده استقیمت

زیرزمینی آن، نمود بیشتری  هایساخت و مخصوصا پروژه

نیاز به تجهیزات خاصی  هادر این پروژهارد؛ زیرا د

آالت یا این ماشین بیشتر است.برای حفاری   TBMمانند

تجهیزات، یا از خارج وارد شده یا لوازم و متعلقات آن 

به  . در نتیجهشوندوارداتی هستند و در داخل مونتاژ می

یا ا چند برابر ههای وارده بر کشور، قیمت آنسبب تحریم

علت با رتبه ها با مشکل مواجه شده است. دات آنوار

توصیه  بنابراینکند. هم این موضوع را تایید می 6 یشماره

از روش  وشده  بینیتعدیل پیش ،آتیدر قراردادهای  شودمی

فرمول شود. همچنین  اباجتن قیمت مقطوع بدون تعدیل

  .شود بردهبکار خاصی برای تعدیل خریدهای خارجی 

  های طرح و نه فقط در پروژه 2 یرتبهعلت با

های دیگر نیز یکی از ساخت زیرزمینی بلکه در اکثر پروژه

با عدم تزریق به موقع  زیرا است؛ ترین علل ایجاد ادعامهم

های اجرایی پیمانکار دچار ریزیبرنامه ،منابع مالی به پروژه

شود. در این مورد اگر چه طبق ای میهای عدیدهمشکل

قانونی  224ی قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 122 یماده

از  به جبران خسارت حاصل تواند کارفرما رامدنی، حاکم می

دین )تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار(  یتاخیر تادیه

از این موضوع مطلع  پیمانکاران یولی عمده ،محکوم نماید

چون اخذ خسارت منوط به  ؛یا تمایل به آن ندارند نبوده

ی پیمانکار خسارت به وجهه و استپیگیری از طریق دادگاه 

 یمناقصه کند. همچنین این امر برای شرکت دروارد می

در این مورد، . خواهد بودساز مشکل نیز های بعدیپروژه

توان به کارفرمایان توصیه نمود به رعایت مفاد میحداقل 

قصات پایبند باشند و از برگزاری قانون منا 59و  6های ماده

ها ابهام یا هایی که در تامین مالی آنمناقصه و انجام پروژه

جبران خسارت  یخودداری نموده و نحوه ،مشکل دارند

 .ها را در قرارداد بگنجانندناشی از تاخیر در پرداخت

 های طرح و ساخت که با توجه به طبیعت پروژه
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، همانطور که توضیح استار پیمانک یطراحی به عهدهدر آن 

هایی به کار رود که عوامل داده شد این روش باید در پروژه

ناشناخته در آن کم باشد تا پیمانکار بتواند با مشخص بودن 

طراحی  ،رین ریسکهای فنی پروژه، با کمتها و مشخصهالزام

های زیرزمینی از جمله حال چون پروژه خود را انجام دهد.

 یشهری دارای عوامل ناشناخته و غیرهای شهری تونل

عوامل را در ریسک این  هاهستند، باید در این پروژه یفراوان

یا قیمت پیشنهادی را از مقطوع به قیمت پیشنهادی دید 

بهایی و دارای تعدیل تغییر داد تا سبب ضرر و زیان فهرست

در این تحقیق علت  و بروز ادعاهای متعاقب او نشود.پیمانکار 

 اهمیت این موضوع است. یدهندهنشان ،5 یتبهبا ر

 های زیرزمینی مستقیما به پروژه 1 یعلت با رتبه

های تحویلی به پیمانکار را نشان اهمیت داده گردد وباز می

سبب بروز ادعاهای فراوان در  توانداین علت می .دهدمی

که پیمانکار در زمان به دلیل این ود.شهای زیرزمینی پروژه

قصه فرصت کافی برای مطالعات مربوط به عوامل منا

های کارفرما بسنده به دادهبنابراین زیرزمینی را ندارد، 

ها، پیمانکار دچار ضرر و با اشتباه بودن این داده وکند می

زیان فراوان شده و بدین سبب ادعاهای خود را مطرح 

 کند.می

 های مربوط به ضعف 2 یشماره یعلت با رتبه

های کشور وجود در اکثر قراردادهای پروژهو قرادادی است 

 یقراردادهای طرح و ساخت در ایران سابقهاز آنجا که  دارد.

که  این نوع قراردادهابا توجه به طبیعت چندانی ندارد، 

هستند و باید با  با عوامل ناشناخته کمهای مخصوص پروژه

استفاده از این  اینبنابر قیمت ثابت به مناقصه گذاشته شوند،

های زیرزمینی که دارای کارهای ناشناخته قراردادها در پروژه

زیادی هستند، سبب بروز ادعاهای فراوان از سوی پیمانکاران 

 شود.می

مورد علت ایجاد ادعا  51در انتها با توجه به استخراج 

 51مورد از میان  59علت و همچنین تعیین  219از میان 

ترین علل ایجاد ادعاهای پیمانکاران در ممورد به عنوان مه

های زیرزمینی و ارایه قراردادهای طرح و ساخت پروژه

در این تحقیق به مجریان  ،هاراهکارهای مختصر در مورد آن

های مربوطه، این فرصت را اندرکاران اجرای پروژهو دست

حذف  برایایجاد نموده است که قبل از شروع پروژه با تالش 

های آتی ها، از بروز ادعاها و متعاقب آن اختالفآنیا کاهش 

های های طرح و ساخت زیرزمینی از جمله پروژهدر پروژه

های پروژه احداث مترو و شهری همانند هایمربوط به تونل

های مربوط به شهری همانند پروژه های غیرمربوط به تونل

سایر یا های سدسازی بر در پروژهف و آبهای انحراتونل

عالوه بر همچنین  .نمایندهای زیرزمینی جلوگیری پروژه

اهمیت دادن به عوامل فنی برای موفقیت یک پروژه، باید به 

ها نیز توجه داشت و مانند ادعا در پروژهفنی  سایر عوامل غیر

ها و در با اعمال تمهیدهای خاص و نیز شناخت آن

ت در نظرگرفتن این علل در شرایط پروژه، باعث موفقی

مورد نظر  یهزینه و محدوده مطابق زمان، ،رای پروژهاج

 .پروژه شد
 

 ی نمادهاسیاهه -13

 

 شرح واحد نماد شرح واحد نماد

𝒊 -  فنیی نمرهضریب 𝒕 -  ی فنی پیمانکارنمره 

𝑪 $ قیمت پیشنهادی 𝒅 - اشتباه مجاز 

𝑹𝑰𝑰 - شاخص اهمیت 𝑭𝒊 - فراوانی علت 

𝑬𝒊 - شدت تاثیر 𝑿 - ی آمارینمونه 

𝒊 - ی آماریتعداد نمونه 𝒋 - هاتعداد سوال 
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 دانشگاه صنعتی امیرکبیر. مهندسی عمران و محیط زیست، یارشد. دانشکدهکارشناسی
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Keywords  Extended Abstract 

In the most of projects, there is a possibility of claim occurrence 

between both contract sides especially by contractors. These 

claims negatively affect project utilization but can be prevented 

by perception of main causes of occurrence. In this regard, 

authors gathered 250 reasons related to claim in underground 

design-Build projects. After analyzing of these reasons, closed 

questionnaires including frequency and intensity of impact in three levels (first level consists of 5 groups, 

second level consists of 16 groups and third one including 43 groups) were prepared and distributed 

through relevant parts who are active in different sectors of underground projects. Then according to the 

result of this questionnaires the most important Causes of claims were determined. 

 

Introduction 

Growth of claims in construction projects has an inverse correlation with triangular goals of project 

management (time, cost and quality). In the one hand, the need for faster utilization of a project has 

caused using design-build method. In the other hand, lack of enough knowledge of design-build method 

in Iran makes claims occurrence inevitable, especially in underground projects that have a complex 

nature. If the factors of claim occurrence can be recognized, it might be a preventable issue. In this paper, 

the most important causes of claims in underground design-build projects have been studied and 

analyzed. 

  
Methodology and Approaches 

In this research, qualitative and quantitative data have been collected by literature review studies, 

conducting semi-structured interview with experts and examination of documents relevant to real claims 

of some underground design-build projects. After analysis of these cases, closed questionnaires were 

prepared and according to the completed questionnaires, claim causes base on importance criteria in 

underground design-build projects were determined. 

 

Results and Conclusions 

It is showed that, If causes considered before starting a project, claim occurrence and its subsequent 

future conflicts can be prevented. In addition, non-technical factors such as claims should have a similar 

degree of importance as technical factors in underground design-build projects. 

DB contract 

Causes of claims 

Risk analysis 

Importance criteria 

Underground projects 
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