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 چكیده
مدیریت پروژه با کم کردن زمان اجرای پروژه ها و همچنین کاهش هزینه آنها به دنبال برنامه ریزی مناسب جهت 

اجرای پروژه ها می باشد ولی عوامل غیر مترقبه و پیش بینی نشده ای در طول روند اجرا مانند: عدم تزریق به موقع 

عدم بهره گیری از نیروی کار متخصص، عدم نگهداری مناسب از تجهیزات و ماشین آالت، شرایط آب و هوایی  اعتبار،

خاص و . . . سبب می گردد که در اهداف نهایی پروژه خلل ایجاد گردد. استان خوزستان با توجه به گستردگی زیاد و 

ص، در کنار چالش هایی که به طور عموم در مدیریت حجم باالی اجرای پروژه های عمرانی و همچنین شرایط اقلیمی خا

پروژه های راه وابنیه کشور موجود است، عوامل اثر گذار مختص به خود را نیز دارد و وجود این عوامل و لزوم شناسایی و 

نها را در اندازه گیری آن ها سبب گردید تا در ابتدای امر با شناسایی، دسته بندی و مرتب سازی این عوامل اثر گذار، آ

قالب پرسشنامه در اختیار عوامل اجرایی تعدادی از پروژه های راه و ابنیه استان خوزستان قرار داده و پس از تکمیل آنها، 

انجام شود و بدین وسیله سهم هر یک از  1بررسی و آنالیز داده های پرسشنامه ها از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

نه تعیین گردد و نتایج بدست آمده موجب خواهد شد که برنامه ریزی بهتر و واقع بینانه عوامل در افزایش زمان و هزی

تری در راه اجرای این گونه پروژه ها صورت گیرد و با شناخت بهتر و دقیق تر عوامل مداخله گر و اندازه گیری سهم هر 

ا را به حداقل ممکن رسانیده و در نهایت به کدام از آنها میزان افزایش ناخواسته زمان و هزینه اجرای این گونه طرح ه

تحقق اهداف مدیریت در پروژه کمک شود و همچنین با این کار مسیر افرادی که ادامه دهنده راه این پژوهش می باشند 

 تر گردد. نتایج این پژوهش می باشند هموار و یا در تحقیقات خود نیازمند بهره گیری از

 . 

 

 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.، هزینه و زمان مدیریت پروژه، استان خوزستان، راه و ابنیه های پروژه کلیدی: های واژه
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 مقدمه -1
مدیریت پروژه با کم کردن زمان اجرای پروژه ها و همچنین کاهش هزینه آنها به دنبال برنامه ریزی مناسب جهت اجرای 

: عدم تزریق به موقع اعتبار، عدم بهره گیری از نیروی کار متخصص، در طول روند اجرا مانندی عواملبروز ولی  استپروژه ها 

این سبب می گردد که در  . . .عدم نگهداری مناسب از تجهیزات و ماشین آالت، شرایط آب و هوایی خاص استان خوزستان و 

مساله منجر گردید در ابتدا با  اینو زمان و هزینه نهایی اجرای پروژه فراتر از میزان انتظار گردد که  شودخلل ایجاد  اهداف

و سپس انجام تحقیقات و  ی راه وابنیه استان خوزستانو افزایش دهنده هزینه و زمان در پروژه هاشناسایی عوامل اثر گذار 

به بررسی و جمع بندی این عوامل پرداخته شود و با آنالیز  پروژه ها این گونه بهره گیری از تجربیات و نظرات عوامل اجرایی

تا بتوان با دیدی کلی تر احتمال مواجهه با این ین داده ها سهم هر یک از عوامل فوق در افزایش هزینه و زمان تعیین گردد ا

عوامل را در پروژه پیش بینی نمود و در جهت بی اثر نمودن و یا کم اثر کردن آنها برنامه ریزی بهتر و واقع بینانه تری را به 

 .انجام رساند

 

 وژهپر تیریمد -2
PMBOK مدیریت پروژه را این گونه تعریف می نماید: به عنوان انستیتو مدیریت پروژه می باشد که  

 ه( پروژروش های فنی است تا فعالیتهای پروژه را به نیازهای اصلی )اهداف مدیریت پروژه ابزاری برای شناخت ،مهارت و

 حاصل کنیم که پروژه با محدودیتهای مشخص تعریف شده باشد.اولین موضوع در مدیریت پروژه این است که اطمینان  .برساند

دومین موضوع که می تواند بحث جالبتری نیز باشد ، بهینه سازی اختصاص منابع و یکسان سازی داده های مورد نیاز به 

که از  تهای کامالً مشخص اس منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده پروژه می باشد. یک پروژه یک سری فعالیت

تدارکات وارتباطات و...( به منظور رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده استفاده می  فرصت، انرژی، مواد، انسانی، مالی، منابع

آن   سوی ایجاد نتایج مشخص  ریزی و هدایت پروژه در چهارچوب زمان، هزینه و کیفیت مشخص به پروژه، برنامه مدیریت .نماید

دارد تا با  گیرد و سعی  ریزی، سازماندهی، نظارت بر اجرا و هدایت اجرا را در بر می های برنامه لیتپروژه فعا است. مدیریت

دهد. به بیان دیگر  قبلی در موعد درست خود تحویل   شده توافق  درست از منابع، نتایج مشخص و موردانتظار را با هزینه  استفاده

و تکنیکهای الزم در اداره جریان اجرای فعالیت ها، به منظور رفع نیازها و  مدیریت پروژه بکارگیری دانش، مهارت ها، ابزار

ریزی و کنترل پروژه بهره  انتظارات متولیان از اجرای پروژه است. مدیریت پروژه در اجرای این مهم از دو بازوی قدرتمند برنامه

ای راه و ابنیه استان خوزستان که از طریق انجام در ابتدای این پژوهش عوامل اثر گذار در هزینه و زمان پروژه ه گیرد. می

مطالعات مرتبط و مشورت با افراد آگاه و صاحب نظر بدست خواهد آمد، به تفکیک دسته بندی می شوند و پس از تهیه 

ز پاسخ های پرسشنامه های الزم، در اختیار تعدادی از عوامل اینگونه پروژه ها قرار خواهد گرفت و با گرفتن نظرات آنها و آنالی

 ارایه شده، میزان اهمیت و اثر گذاری هر کدام از این عوامل تعیین می گردد و نتایج مورد نظر حاصل خواهد شد.
 

 پروژه ها و تعیین میزان تاثیر آن هاشناسایی عوامل اثر گذار در افزایش زمان و هزینه  -3
 راه و ابنیه استان خوزستانهای موثر در افزایش هزینه و زمان پروژه های  تعیین شاخص -3-1

های  شاخص یینتع ،(AHP) Analytical Hierarchy processی سلسله مراتب یلتحل یندگام جهت انجام فرا یننخست

پس از انجام مطالعات الزم و  منظور ینباشد. برای ا یم در افزایش هزینه و زمان پروژه های راه و ابنیه استان خوزستانموثر 

 در افزایش هزینه و زمان پروژه ها انتخابهای موثر  شاخص ینشاخص از بنه تعداد  ،آگاه و صاحب نظر گرفتن نظرات افراد

 ویژه شرایطعامل خارجی،  مصالح، عوامل و مواد به مربوط تجهیزات، عوامل به مربوط عواملها شامل:  شاخص ینا که شدند

ل پیمانکار، عوامی به مربوط کارفرما، عوامل به مربوط داد، عوامل ارقر به مربوط مقررات، عوامل و قوانین به مربوط پروژه، عوامل

 باشند. یممشاور  به مربوط
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  شاخص ها یرو ز شاخص ها یهجدول اول یهته -3-2

 از کدام هر برای و تعیین می گرددشاخص  ریز تعدادی هاشاخص  نیا از کدام هر برای ،موثر های شاخص نییتع از پس

 نیا اساس بر پس از تکمیل پرسش نامه ها که شود یم داده 9 تا1 از ییها وزن ها آن تاثیر زانیم ساسا برشاخص ها  ریز نیا

 .گردد یم نییتع میزان اثر گذاری و شده انجام مربوطه محاسبات ها وزن

 

 اثرگذاری زانیم اساس بر آنها بندی کد و ها شاخص ریز ،ها شاخص: 1جدول 

 زیر شاخص شاخص ردیف
 زیاد توسطم کم خیلی کم

خیلی 

 زیاد

1 3 5 7 9 

1 
عوامل مربوط به 

 تجهیزات

 کمبود تجهیزات و ماشین آالت مناسب
 

* 
   

 فرسودگی ماشین آالت
  

* 
  

 کاربران ناوارد در استفاده از ماشین آالت
  

* 
  

 عدم ارایه مناسب خدمات پس از فروش به ماشین آالت
 

* 
   

2 
عوامل مربوط به 

 مصالح مواد و

 * مشکل در تهیه مصالح به قیمت جاری و رسمی
    

 عدم استاندارد سازی اجباری مصالح
 

* 
   

 اتالف مواد و مصالح و پرت بیش از حد
   

* 
 

 نگهداری نادرست مصالح
   

* 
 

 عوامل خارجی 3

 تورم
   

* 
 

 سیالب و . . .(تاثیر شرایط نا مناسب محیطی )بروز ریزگردها، گرمای بیش از حد، 
  

* 
  

 نوسان شدید قیمت ها )به صورت کاذب(
   

* 
 

 کمبود تسهیالت بانکی
   

* 
 

 تحریم های اقتصادی
   

* 
 

4 
شرایط ویژه 

 پروژه
 پیچیدگی در روش های اجرای پروژه

  
* 

  

5 
عوامل مربوط به 

 قوانین و مقررات

 ت مکررمشکالت موجود در بخشنامه ها و تناقصات و تغییرا
 

* 
   

 بعضی نارسایی ها در شرایط عمومی پیمان
 

* 
   

 عدم انتشار به موقع شاخص های تعدیل و عدم تناسب آن با شرایط واقعی روز
 

* 
   

 * ناکارآمدی مراجع حل اختالف
    

6 
عوامل مربوط به 

 قرار داد

 انتخاب نوع نامناسب قرارداد برای پروژه
 

* 
   

 نبودن قرارداد شفاف و واضح
   

* 
 

 دعاوی قانونی و جروبحث های قرارداد
   

* 
 

 مشکالت هماهنگی و ارتباطات بین ارکان مختلف پروژه
   

* 
 

 عدم پیش بینی جرایم و تشویقات کافی به منظور افزایش انگیزه در قرارداد
 

* 
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7 
عوامل مربوط به 

 کارفرما

 های عمرانی و قوانین برگشت اعتبارروال نامناسب تخصیص بودجه در طرح 
   

* 
 

 روش نا درست انتخاب پیمانکار بر اساس پایین ترین قیمت
   

* 
 

 عدم دقت و کفایت اسناد طرح و مناقصه
   

* 
 

 مشکل در اخذ مجوزهای دولتی
  

* 
  

 تحمیل مدت قرارداد غیر واقع بینانه از سوی کارفرما به پیمانکار
  

* 
  

 ت معار  و تحویل ندادن زمین برای اجرا و عدم مکان یابی مناسب پروژهمشکال
 

* 
   

 تعدد مراکز تصمیم گیری در ایجاد پروژه
  

* 
  

 کمبود کارشناس فنی در سیستم کارفرما
  

* 
  

 تغییرات در شرح و محدوده کار
 

* 
   

ادن فاینانس و عدم جلب مشارکت سرمایه گذار خارجی و یا بخش خصوصی برای د

    جبران کمبود منابع مالی
* 

 

 تغییرات مکرر مدیریت کارفرما
  

* 
  

 تعلیق کار توسط کارفرما
  

* 
  

8 
عوامل مربوط به 

 پیمانکار

 عدم توانایی کافی مالی، تدارکاتی و اجرایی پیمانکار
   

* 
 

 عدم بکار گیری دانش مدیریت پروژه در اجرا
   

* 
 

 برنامه ریزی ضعیف کارگاهیمدیریت و 
   

* 
 

 عدم برنامه ریزی صحیح منابع و محاسبه هزینه هر کدام
  

* 
  

 روشن نبودن و نقص برنامه زمان بندی تفصیلی ساخت
   

* 
 

 پیشامدها و حوادث غیر منتظره ناشی از عدم رعایت مسایل  ایمنی در کارگاه
  

* 
  

 روش های اجرای نامناسب
  

* 
  

 * نبود پیامد الزم برای پیمانکار در صورت عدم رعایت تعهدات قراردادی
    

 * مشکالت پیمانکاران جز
    

 کمبود کارگران ماهر و آموزش دیده
    

* 

 بهره وری پایین
   

* 
 

9 
عوامل مربوط به 

 مشاور

 مطالعات نادرست امکان سنجی پروژه
  

* 
  

 شه ها، دستورالعمل ها، مدارک و مجوزهای پیمانکارتاخیر در تصویب و تایید نق
   

* 
 

 تاخیر در طراحی
  

* 
  

 کمبود اطالعات و اشتباهات طراحی
  

* 
  

 ضعف نظارت بر اجرا
   

* 
 

 * عدم توجه به مهندسی ارزش
    

 عدم برآورد صحیح از حجم کار، مصالح، تجهیزات و زمان پروژه
   

* 
 

 داردها و مشخصات فنی در نقشه های اجراییکمبود استان
 

* 
   

 انجام مطالعه و اجرا  به طور همزمان
   

* 
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 تعیین میزان اثر گذاری عوامل  -3-3

مشخص شده تعیین می گردد تا میزان اهمیت هر کدام از شاخص ها  در این مرحله درصد هر کدام از عوامل در وزن های

 شود.در ارتباط با همان شاخص مشخص 

 

 : اثر گذاری عوامل مربوط به تجهیزات و ماشین آالت در زمان و هزینه پروژه ها2جدول 

 اثرگذاری درصد از کل عوامل مربوط به تجهیزات و ماشین آالت

 خیلی کم %14/7  12

 کم %25  42

 متوسط %93/33  57

 زیاد %36/33  51

 خیلی زیاد %57/3  6

 

 وط به مواد و مصالح در زمان و هزینه پروژه هااثر گذاری عوامل مرب: 3جدول 

مواد و مصالح به مربوط عوامل کل از درصد   اثرگذاری 

15 %93/8 کم یلیخ   

33 %64/19  کم 

45 %79/26  متوسط 

63 %5/37 ادیز   

12 %14/7 ادیز یلیخ   

 
 اثر گذاری عوامل خارجی در زمان و هزینه پروژه ها: 4جدول 

خارجی عوامل کل از درصد   اثرگذاری 

6 %86/2 کم یلیخ   

18 %57/8  کم 

45 %43/21  متوسط 

93 %28/44 ادیز   

48 %86/22 ادیز یلیخ   
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 ها پروژه نهیهز و زمان در پروژه ژهیو طیشرا عامل یگذار اثر: 5جدول 

 اثرگذاری درصد از کل پروژه ژهیو طیشرا عامل

 خیلی کم 3 3

 کم %86/42  18

 متوسط %86/42  18

 زیاد %28/14  6

 خیلی زیاد 3 3

     

 اثر گذاری عوامل مربوط به قوانین و مقررات در زمان و هزینه پروژه ها: 6جدول 

 اثرگذاری درصد از کل عوامل مربوط به قوانین و مقررات

 خیلی کم %36/5  9

 کم %64/44  75

 متوسط %28/39  66

 زیاد %93/8  15

 خیلی زیاد %79/1  3

  

 ذاری عوامل مربوط به قرارداد در زمان و هزینه پروژه هااثر گ: 7جدول 

 اثرگذاری درصد از کل قراردادعوامل مربوط به 

 خیلی کم %86/2  6

 کم %43/31  66

 متوسط %86/32  69

 زیاد %57/28  63

 خیلی زیاد %28/4  9
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 هااثر گذاری عوامل مربوط به کارفرما در زمان و هزینه پروژه : 8جدول 

 اثرگذاری درصد از کل عوامل مربوط به کارفرما

 خیلی کم %38/2  12

 کم %24/23  132

 متوسط %71/35  183

 زیاد %71/35  183

 خیلی زیاد %96/5  33

 

 اثر گذاری عوامل مربوط به پیمانكار در زمان و هزینه پروژه ها: 9جدول 

 اثرگذاری درصد از کل پیمانکارعوامل مربوط به 

 خیلی کم %9/3  18

 کم %88/16  78

 متوسط %12/33  153

 زیاد %82/31  147

 خیلی زیاد %28/14  66

 

 اثر گذاری عوامل مربوط به مشاور در زمان و هزینه پروژه ها: 11جدول  

 اثرگذاری درصد از کل مشاورعوامل مربوط به 

 خیلی کم %97/3  15

 کم %67/16  63

 متوسط %33/33  126

 زیاد 89/38 % 147

 خیلی زیاد %14/7  27
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 ایجاد ماتریس مقایسه دوتایی  -4

تجهیزات،  به مربوط عواملهر کدام ) میزان اثر گذاریگذاری شده و  ها به تنهایی وزن تا این مرحله هر کدام از شاخص

داد،  قرار به مربوط مقررات، عوامل و نینقوا به مربوط پروژه، عوامل ویژه خارجی، شرایط مصالح، عوامل و مواد به مربوط عوامل

 ،با توجه به دیدگاه سیستمی .بدست آمد( به تنهایی مشاور به مربوط پیمانکار، عوامی به مربوط کارفرما، عوامل به مربوط عوامل

چنین مطالعه گردند. هم های مختلف با همدیگر باید شاخص وتنها با یک شاخص گویا نبوده  میزان اثر گذاریتعیین 

و حتی ممکن است  مورد استفاده قرار گرفته از اهمیت یکسانی برخوردار نبوده میزان اثر گذاریهایی که در تعیین  شاخص

همدیگر سنجیده  ها نسبت به تری داشته باشد. بنابراین در این مرحله شاخص شاخصی نسبت به دیگری نقش تعیین کننده

 یاسمق یکروش  ینااستفاده شده است.  AHPاز روش  افزایش هزینه و زمان شده و برای تعیین وزن و اهمیت هر کدام در

 یرد.گ  به کار می یاردو مع ینسب های یتاولو یزانم یینبرای تع 9تا 1 مقادیر از را با یاساس

 

 ها نهیگز تاییدو سهیمقا برای یساعت یتیکم 9 اسیمق: 11جدول 

 میزان اهمیت تعریف

 1 برابر یتاهم

 2 تا متوسط برابر یتاهم

 3 متوسط یتاهم

 4 متوسط تا قوی یتاهم

 5 قوی یتاهم

 6 قوی یارقوی تا بس یتاهم

 7 قوی یاربس یتاهم

 8 قوی تا فوق العاده قوی یاربس یتاهم

 9 فوق العاده قوی یتاهم

 
 یکهای دو به دو در  یسهقامکنیم.  یم یسهها را با هم مقا دو آن دوبه یارها،)وزن( مع یین ضریب اهمیتدر واقع برای تع

شود. عناصر  یم یدهنام "هاشاخص  تاییدو یسهمقا یسماتر" یس،ماتر ینشوند و ا یثبت م (9×9)در این حالت  n×n  یسماتر

 jنسبت به  i اهمیت )اگر یسلسله مراتب یلتحل ینددر فرا "شروط معکوس"مثبت بوده، و با توجه به اصل  یهمگ یسماتر ینا

 یمرا خواه ija/1و  ijaدو مقدار عددی  تایی،دو یسهخواهد بود( در هر مقا k/1برابر  iنسبت به  jعنصر  یتاهمباشد،  kبرابر 

عوامل و  یینبرای مسئله مورد نظر ارائه شده است. برای تع هاشاخص  تاییدو یسهمقا یس( ماتر12در جدول ) داشت.

نسبت به هم از  یارهامع ینا یتاهم یزانو م ابنیه استان خوزستانافزایش هزینه و زمان پروژه های راه و موثر در  یارهایمع

 یجهکه نت یدهمربوطه استفاده گرد ینو متخصص ینولئمس راتنظ ینو همچن ینهزم یندرا شدهکتب، مطالعات و گزارشات انجام 

مورد استفاده واقع  یکل یشاخص ها یل( آمده و در امر تحل13که در جدول شماره ) باشد یم یارهاییمع یاآن استخراج عوامل 

 اند.  شده
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 ها شاخص ییدوتا سهیمقا سیماتر : 12جدول 

 

 

 

 

 

عوامل مربوط به 

 مشاور

عوامل مربوط به 

 پیمانکار

عوامل مربوط به 

 کارفرما

عوامل مربوط به 

 قرارداد

عوامل مربوط به 

 قوانین و مقررات

عامل شرایط 

 ویژه پروژه
 عوامل خارجی

عوامل مربوط به 

 لحمواد و مصا

عوامل مربوط 

 به تجهیزات
 شاخص

 عوامل مربوط به تجهیزات 1 5/3 5 2 3 1 5/3 5/3 5/3

 عوامل مربوط به مواد و مصالح 2 1 5/3 3 5 2 1 1 1

 عوامل خارجی 2/3 2 1 5 7 2 2 2 2

 عامل شرایط ویژه پروژه 5/3 33/3 2/3 1 1 5/3 33/3 33/3 33/3

 عوامل مربوط به قوانین و مقررات 2/3 2/3 14/3 1 1 33/3 25/3 2/3 2/3

 عوامل مربوط به قرارداد 1 5/3 5/3 2 3 1 5/3 5/3 5/3

 عوامل مربوط به کارفرما 2 1 5/3 3 4 2 1 1 1

 عوامل مربوط به پیمانکار 2 1 5/3 3 5 2 1 1 1

 عوامل مربوط به مشاور 2 1 5/3 3 5 2 1 1 1



 

 13 

 مرحله و نحوه محاسبه( ینا یات)جزئ یدستبه صورت  یارمحاسبه وزن های مع -5 

 است: یرمرحله شامل مراحل ز این

 

 یگرهمد در ییدوتا یسهمقا یسهای ماتر از ستون یفهر رد یرضرب کردن مقاد -5-1

 (Thapalia, 2006آورده شده است ) یرکه شرح آن در رابطه ز

 

                             V =                                (1) 
V = 9×9 × 9 × ……… ×9 =4782969 

 

 های نرمال نشده محاسبه وزن -5-2

 .شود یارهاتعداد مع یعنی n/1 از ستون ها به توان یفرد یکمجموع حاصل ضرب هر  یدمورد با ینکه برای انجام ا 

 n/1                                     های نرمال نشده های هر ردیف( = وزن ضرب وزن  حاصل)
(2)  

 

 ها هایی شاخصهای ن محاسبه وزن -5-3

 .یدآ یهای نرمال نشده به دست م به مجموع وزن ردیف شده هرنهای نرمال  وزن یم، از تقسیارهامعنهایی وزن  یت،در نها

 

 یارهامع ییاوزن نههر ردیف =  های نرمال نشده وزن/  های نرمال نشده وزنمجموع (                     3)   

           یارهامع ییوزن نها ( =3723/1( / )337/13= )1368/3
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 دوتایی سهیمقا سیماتر در ها شاخص یینها وزن : 13جدول  

وزن نهایی 

 شاخص ها

 ) درصد(

وزن نهایی 

 شاخص ها

وزن های 

 نرمال نشده

ضرب  حاصل

 وزن ها

عوامل 

مربوط به 

 مشاور

عوامل 

مربوط به 

 پیمانکار

عوامل 

مربوط به 

 کارفرما

عوامل 

مربوط به 

 دقراردا

عوامل 

مربوط به 

قوانین و 

 مقررات

عامل 

شرایط ویژه 

 پروژه

عوامل 

 خارجی

عوامل 

مربوط به 

مواد و 

 مصالح

عوامل 

مربوط به 

 تجهیزات

 شاخص

7/13% 136833/3 372342/1 875/1 5/3 5/3 5/3 1 3 2 5 5/3 1 
عوامل مربوط 

 به تجهیزات

14% 139985/3 435116/1 33 1 1 1 2 5 3 5/3 1 2 
ربوط عوامل م

 به مواد و مصالح

 عوامل خارجی 2/3 2 1 5 7 2 2 2 2 224 718336/1 171157/3 1/17%

7/4% 347389/3 475667/3 333593/3 33/3 33/3 33/3 5/3 1 1 2/3 33/3 5/3 
عامل شرایط 

 ویژه پروژه

3/3% 3335/3 336256/3 333318/3 2/3 2/3 25/3 33/3 1 1 14/3 2/3 2/3 

عوامل مربوط 

انین و به قو

 مقررات

4/8% 38427/3 845863/3 1875/3 5/3 5/3 5/3 1 3 2 5/3 5/3 1 
عوامل مربوط 

 به قرارداد

7/13% 136896/3 374139/1 24 1 1 1 2 4 3 5/3 1 2 
عوامل مربوط 

 به کارفرما

14% 139985/3 435116/1 33 1 1 1 2 5 3 5/3 1 2 
عوامل مربوط 

 به پیمانکار

14% 139985/3 435116/1 33 1 1 1 2 5 3 5/3 1 2 
عوامل مربوط 

 به مشاور

  مجموع 363111/343 337591/13 1 133%
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 نسبت توافق ینتخم -6

 یبرض یینتع یانجام شده برا یها در قضاوت یسازگار یامکان بررس ی،سلسله مراتب یلتحل یندفرا های یتاز مز یکی

مشخص گردد که چقدر  یدبا یارها،مع ییدوتا یسهمقا یسماتر یلدر تشک یگرد یاست. به عبارت یرمعیارهاو ز یارهامع یتاهم

در  یاحتمال ناهماهنگ شود، یبرآورد م یگرنسبت به همد یارهامع میتکه اه یشده است. وقت یتها رعا در قضاوت یسازگار

 رغم یتر باشد. اما عل مهم Akاز  Ai یدتر، قاعدتاً با مهم Akاز  Ajتر باشد و  مهم Ajاز  Aiاگر  یعنیها وجود دارد.  قضاوت

 یزانکه م یافت یدرا با ای ههستند. پس سنج یمردم غالباً ناهماهنگ و نامتعد یها ها، رجحان و احساس کوشش ی  همه

که مقدار نسبت  داده شده، چنان یحاته به توض(. با توج1372 یق،سازد)زبردست به نقل از توف یانرا نما ها یداور یناهماهنگ

 ینکه ا یشده و در صورت یتها رعا الزم در قضاوت یاست که سازگار ینا ی ، نشان دهنده(CR≤1/0)باشد  1/3توافق کمتر از 

 .یردها صورت بگ نظر در قضاوت یدتجد یدباشد در آن صورت با یشترب 1/3 ازمقدار 

 

 محاسبه بردار توافق  -6-1

 یفمحاسبه شده برای هر رد یرشود که در آن مقاد یاستفاده م یراز معادله ز AHPمحاسبه بردار توافق در روش  برای

 شود:  یم n/1از به دست آوردن مجموع آن ضرب در  پس گردد و یم یمتقس یارمحاسبه شده برای هر معنهایی )بردار( بر وزن 

 

L= (4                           )                                  

 ×  =  

L =  = 9.047              

 

 محاسبه شاخص سازگاری -6-2

نظر محاسبه شود. برای  یارهای موردشاخص سازگاری برای مع یدپس از محاسبه بردار توافق و به دست آوردن مقدار آن، با

 :استفاده شده است یرشاخص از رابطه ز ینبه امحاس

 

CI =  =  = 0.0059                                                 (5)  

 

 نسبت توافق یاسازگاری  یبمحاسبه ضر -6-3

 :شود میاستفاده  یرمورد از رابطه ز ینکه در ا

CR =                                                                   (6)  
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که توسط ساعتی و هارکر تهیه شده  یراز جدول ز بودن است که مقدار آن یشان دهنده شاخص تصادفن RI در معادله باال

به شکل های مقایسات زوجی،  این جدول به این شکل بدست آمده است که ماتریس (.16-4 )جدول شمارهگردد استخراج می

درصد  13شود که باید دید آیا از حدود  ها محاسبه می سازگاری آن شاخصماتریسی مختلف تولید شده و سپس  رندوم با ابعاد

تایی از ابعاد ماتریسی که در  533های  سازگاری برای نمونهشاخص میانگین (. bootstrap مشابه تکنیک)کمتر هستند یا خیر 

 RI اند. برای ابعاد باالتر نیز به همین روش می توان مقدار سازگاری مشخص شدهشاخص وط به اند در سطر مرب آمده زیرجدول 

 ماتریس مقایسات زوجی به کار برد. سازگاری شاخصرا محاسبه نمود و در محاسبه 

 

 بودن یتصادف شاخص : 14جدول 

n 2 3 4 5 6 7 8 9 13 11 12 13 14 15 

RI 3 58/3 9/3 12/1 24/1 32/1 41/1 45/1 49/1 51/1 48/1 56/1 57/1 59/1 

 (1383)زبردست،  ماخذ:

CR =  = 0.004 

شده و در  یتها رعا است که سازگاری الزم در  قضاوت یندهنده ا نسبت توافق( باشد، نشان) CR ≤ 1/3 مقدار چهچنان

. در مطالعه حاضر مقدار یردها صورت بگ وتنظر در قضایدتجد یدتر باشد در آن صورت با یشب 1/3مقدار از  ینکه ا یصورت

 ها صورت گرفته است. از آن است که سازگاری الزم در قضاوت یکه حاک است یدهبر آورد گرد 334/3 نسبت توافق برابر

 

 نتیجه گیری -7

ستان خوزستان این تحقیق برای شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار در افزایش زمان و هزینه پروزه های راه و ابنیه ا

زیر شاخص طر احی گردید و در اختیار کارفرمایان، مشاوران و  55شاخص و  9صورت گرفت و برای این کار پرسشنامه ای با 

پیمانکاران این گونه پروژه ها قرار گرفت. نتایج این پژوهش می تواند در تدوین راهکارهایی موثر در جهت بهبود عملکرد و 

زینه پروژه های راه و ابنیه در استان خوزستان موثر واقع شود. همانگونه که از نتایج آنالیز پرسش کاهش تاخیرات و افزایش ه

تاثیر شرایط نا مناسب محیطی )بروز ریزگردها، گرمای بیش ، تورم نامه ها بدست آمد عوامل خارجی با داشتن زیر شاخص های

اختصاص  تحریم های اقتصادی باو  کمبود تسهیالت بانکی، ب(نوسان شدید قیمت ها )به صورت کاذ، از حد، سیالب و . . .(

درصد مهمترین عامل شناسایی شده اثر گذار در تاخیر و افزایش هزینه در پروژه های راه و ابنیه استان خوزستان می  1/17

مل مربوط به کارفرما نیز با درصد قرار گرفته اند. عوا 14باشد و پس از آن عوامل مربوط به پیمانکار، مشاور و مواد و مصالح با 

اختالفی اندک با سه عامل قبلی دارد و همانگونه که انتظار می رفت از عوامل اصلی محسوب می گردد. همچنین عامل 7/13

 نیز از موارد پر اهمیت و قابل مالحظه می باشد.7/13مربوط به تجهیزات و ماشین آالت نیز با درصدی برابر با 

 

 قدردانی -8
  سپاس گذارم. این پژوهشرساندن انجام به پایان از همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان در راه در       
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