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   چكيده

  
به عالوه با توجه به محدوديت . خواهد بودها مستلزم شناسائي عوامل موثر در ارتقاي اين وضعيت بهبود وضع موجود در تمامي فعاليت

در اين پژوهش سعي شده است . انجام گيرد تا در زمان مقتضي اقدامات متناسب با آن انجام شود مواردبندي اين منابع، الزم است تا اولويت
شهر اصفهان، ميزان توجهي كه الزم اي شهري از ديدگاه سطوح مختلف مديريت عمراني كالنهبندي عوامل بروز تاخير در پروژهبا اولويت

گردد، تعيين ايجاد مديريت پايدار شهري ميشده در تحقيقات پيشين كه سبب عدم  هر كدام از عوامل تعيين هاي شهري بهاست در حوزه
، در اين تحقيق تالش شد تا گرفتهبا استفاده از متغيرهاي قطعي زباني انجام  بندي عواملبا توجه به اين كه در تحقيقات مشابه اولويت. شود

تر كه به واقعيت نزديك هاهاي هر كدام از آنقطعيت موجود در بررسي عوامل و تعيين اولويتها به شكل فازي، عدمبا در نظر گرفتن داده
بروكراسي طوالني اداري در از جمله  هاي شهريدخيل در اجراي پروژه طيمحيدر نتايج به دست آمده، مسائل .باشد، مد نظر قرار گيردمي

در انتها . هاي بعدي مشاور و پيمانكاران قرار گرفتند، اولين عامل تاثيرگذار در تاخيرات اين حوزه شناخته شد و در اولويتنهادهاي دولتي
ارائه گرديده است كه با  از نظر ايجاد تاخير، اولويتترين بيش با عامل 3تحليلي بر اين نتايج و راهكارهايي در جهت كاهش تاثيرات منفي 

  . سازدمي ممكنها، طبق برنامه را ها حل مشكالت موجود براي اجراي به موقع پروژهاصالح آن
  

                                                            
  نويسنده مسئول*   1
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   مقدمه. 1 

  
هاي الزم، تقدم و شدن ريز فعاليتريزي و مشخص ي ديگر براي اجرائي شدن نيازمند برنامهمانند هر پروژه ،هاي عمرانيپروژهاجراي 

ي عمل براي به نتيجه رسيدن آنچه مورد نظر است را تا گردد كه شيوهبندي اجراي پروژه حاصل ميي آن زمانو در نتيجه ها استتاخر آن
مستلزم برآورد زمان انجام ها با توجه به محدوديت زمان و منابع مالي اجرائي، اجراي پروژه يچنين نحوههم. سازدحدود زيادي روشن مي

-هاي تخمين و برآورد زمان اجرا، برنامهدر مواردي ممكن است با استفاده از انواع روش. پارامترهاي دخيل است يآن با كليه يكار و موازنه

نظر گرفتن ر تا با دكه الزم است  ريزي اينقابل اهميت در اين بخش از برنامه يليكن نكته. بندي پروژه تعيين گردداي براي زمان
كه توجه الزم به به بيان ديگر در صورتي. اجراي پروژه تعيين گردد يمعيارهاي ديگر كه داراي تاثير متقابل بر پروژه هستند، زمان بهينه

گذار بر راثيهاي تي جنبهنهائي از همهحداكثر مطلوبيت يكنندهنيابي به زماني مشخص، كه تاميباالنس اين عوامل صورت پذيرد، دست
بندي را دچار اخالل نموده و با اين وجود همواره در مسير اجراي يك پروژه مسائلي وجود دارند كه اين زمان. گرددپذير ميپروژه باشد، امكان
   . سازندبا تاخير مواجه مي

قيمي با پارامترهاي اجتماعي و فرهنگي اي به نام توسعه، عمران و آباداني وجود دارد كه ارتباطات مست شهرها مقوله در شهرها و كالن
اي، تفريحي، ورزشي و مسائل مختلف يك شهر، همچنين مسائل مدرن امروزي،  هاي فرهنگي، اجتماعي، توسعه بحث. شهر دارد  آن

ري در مديريت شه شوند و قاعدتاً هاي مديريت شهري خالصه مي موضوعاتي هستند كه در حوزه  همه ...همچون تكنولوژي، ترافيك و 
ترين مشكالت مديران و هاي اخير به عنوان يكي از مهمشهرها در سالكنترل ترافيك كالن. ها درگير است ها با آن زمينه  ي اين همه

هاي كالن و معابر به لحاظ هزينه يهاي متداول نظير توسعهحلراه ياي كه ارائهگونهه ريزان مسائل شهري مطرح بوده است، ببرنامه
قليه و در نهايت فقدان نوسائل يرويههاي اساسي و زيربنائي در ساماندهي ترافيك شهري، متاسفانه به دليل افزايش بيرغم ضرورتعلي

حل قطعي و مناسب در جهت حل عنوان راهه شخصي، نتوانسته است ب ينقليههاي موثر در اعمال محدوديت استفاده از وسائلمكانيزم
هاي كالن به گذاريبهينه از وضع موجود و به نتيجه رساندن سرمايه يدر اين راستا براي استفاده. ها تلقي گرددشهرمعضل ترافيك كالن

، ]7[ نيز تاثيرگذار خواهد بود ...جمله احداث پل، ايجاد پاركينگ و ونقل ازحمل يهايي جهت باال بردن شبكهمنظور توسعه و اتخاذ مكانيزم
ي كار را تحت تاثير قرار داده و در نهايت ميزان گردد تا نتيجهها باعث ميتاخير در اجراي هر كدام از اين پروژهكه البته امكان ايجاد 

  .ن از آن متفاوت باشدرابردابهرهمندي رضايت
از نظر مجريان  شوند، الزم است تا با بررسي اين مواردهاي شهري ميپيشرفت در پروژهبراي جلوگيري از بروز مسائلي كه باعث عدم  
البته پيش از اين تحقيقاتي در جهت شناخت و رفع عوامل تاثيرگذار در . امر، در صدد بهبود تاثيرات منفي ناشي از اين عوامل بود يخبره

 متفاوت بودن باشد، ولي به دليلها در دسترس ميهاي عمراني شهري انجام شده است و نتايج قابل توجهي از آنكندي اجراي پروژه
بندي عوامل تاخير با در نظر گرفتن شرايط اجرائي پروژه در كشورها، شهرها و حتي مناطق مختلف، به نظر رسيد الزم است تا اولويت

هاي مورد نظر ممكن بوده و شهرهاي كشور كه امكان دريافت اطالعات صحيح از بخشهايي براي هر مورد، در يكي از كالنزيرعامل
اند، هاي قبلي به عنوان علل تاخير بودهها را در دست اجرا دارد، مورد بررسي قرار گرفته و عواملي كه در پژوهشژهحجم قابل قبولي از پرو

      .    بندي شده و راهكارهاي الزم بر اساس اين ترتيب اتخاذ گردداولويت
و مجريان پروژه پوشيده نيست و تاكنون هزينه و  ريزاناز برنامه يكزمان و عوامل پروژه، بر هيچ يدر حقيقت اهميت توجه به موازنه

در  حال كمبودي كه در اين بخش و خصوصاً. اندريزي زمان بودهها مالك ايجاد توازن در برنامهكيفيت به عنوان دو عامل اساسي در پروژه
  .زمان است ينتايج موازنهها بر شود، تعدد معيارهاي دخيل و چگونگي تاثيرگذاري آنهاي شهري احساس ميمورد پروژه
به  اتمام عدم. شودمي محسوب آن موفقيت اصلي معيارهاي جمله از طرح يا پروژه هر يشده بينيپيش يهزينه با و موقع به اتمام

 و زمانافزايش . گرددمي پروژه يا طرح اهداف و كارفرما هايخواسته نشدن برآورده باعث پروژه يشده بينيپيش يهزينه با و موقع
 حد بيش از يآمده به وجود تاخيرات موارد از بسياري در. گرددمي برداربهره به النفععدم خسارات آمدن به وجود باعث پروژه اتمام يهزينه

. يابدمي افزايش هاي باالسريهزينه پروژه، اتمام مدت افزايش با. شودمي پروژه فني و اقتصادي افتادن توجيه از باعث طرح، يا پروژه در
 دست از و رقبا توسط مشابه هايانجام پروژه احتمال. كندمي تربيش را نشده انجام هايفعاليت انجام هايهزينه ،بازار در شده ايجاد تورم

 تجهيزات و مصالح نشدن يافت احتمال و بازار شده وارد جديد هايتكنولوژي. شودمي زياد جديد بازار در پروژه افتادن توجيه از و بازار دادن
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 هايهزينه ،پروژه موقع به اتمامعدم از ناشي و زيان ضرر ديگر تعبار به. رودميباال  هاآن از استفاده توجيه عدم يا و طرح نياز مورد

 عوامل. باشدنمي پذيرتوجيه ديگر پروژه يا طرح كه باشدزياد مي قدرآن هاهزينه اين گاهي. نمايديم تحميل طرح يا پروژه بر هنگفتي

 و زمان افزايش باعث ديگري متعدد عوامل و پيمانكار موقع مطالبات به پرداختعدم پيمانكار، ضعف كار، مقادير تغيير جمله از متعددي
 و تاخيرات از ناشي هايزيان و ضرر از اجنتاب و طرح يشده بينيپيش يهزينه با و موقع به انجام براي .شودمي پروژه انجام يهزينه

   . ]5[ندارد  وجود هاآن مديريت باالخره و هاآن با برخورد مناسب و عوامل اين شناخت و بررسي جز راهي ها،هزينه افزايش
اي يت ويژهترين مخاطب ممكن براي هر بخش از كشور روبرو هستند، از اهمكه با بيش هاي شهري به دليل آندر اين بين پروژه
با توجه به اين كه لذا ]. 1[ گرددايجاد مديريت شهري پايدار ميهاي عمراني شهري سبب عدمدر اجراي پروژه پيشرفتبرخوردارند، زيرا عدم

در اين راستا  ونبوده و طي چند سال گذشته با مشكالت ترافيكي زيادي روبرو بوده است  يشهر اصفهان نيز از اين قاعده مستثنكالن
هاي هاي طبقاتي و زيرسطحي، احداث تقاطعاحداث پاركينگاز جمله مهم  يين پروژهرفع اين مشكل، چند برايشهرداري اصفهان 

ديگر، احداث ها به يكسطح در امتداد رينگ دوم ترافيكي، احداث و تكميل رينگ سوم ترافيكي در شرق و غرب اصفهان و اتصال آنغيرهم
شهر، آسفالت معابر اصلي و فرعي  يهاي آسان در هستهمركزي شهر و ايجاد دسترسي يسازي در محدودهرينگ چهارم ترافيكي، خيابان

- ها و توانمنديهمچنين با توجه به گستردگي فعاليت؛ را در دستور كار خود قرار داده است... ا ونقليه در اين مسيرهوسايل جهت تردد روان

ميدان امام [ ترين ميدان تاريخي جهانالمللي از قبيل احياء بزرگي و بينهاي ملعمران، احداث پروژه يهاي شهرداري اصفهان در حوزه
هاي عمراني با اجراي پروژه برايي مديران و البته دغدغه المللي اصفهانهاي بينترين شهربازي كشور و مركز همايش، بزرگ)]ع(علي

ي پژوهش به عنوان جامعه بخشاين  ؛]7[عمران شهري اصفهان  شعار معاونت در قالبنه رويكرد كنترل زمان، ارتقاء كيفيت و كنترل هزي
   .بندي عوامل تاخير پروژه مد نظر قرار گرفتدر بررسي و الويت

  
  
   ي پژوهشپيشينه. 2
  

   مطالعات داخلي و خارجي. 2.1
  

 كمي مقادير به هاپروژه تاخيرات تبديل درصدد مطالعات اين از كه برخي است شده انجام تاخيرات مورد در متنوعي مطالعات تاكنون

 يا صنعت يك در تاخيرات بررسي به تحقيقات از ديگر برخي]. 21[اند نموده بررسي را موضوع اين مختلف هايروش كمك به و اندبوده

 ، شناسايي]18[ نيجريه ساختماني هايپروژه در هاهزينه افزايش تاخير و داليل بررسي به توانمي كه اندپرداخته به خصوص كشور يك

 28 و ساختماني يپروژه 164 پيشرفت هايگزارش ،]17[بزرگ عربستان  هايپروژه بررسي ،]19[ لبنان ساخت صنعت در تاخيرات داليل
 در موثر عوامل ،]8[وبودجه برنامه سازمان گزارش طي اجرا تأخير در علل بررسي ،]20[اردن  در 1996 -1999هاي سال در بزرگراه پروژه

 اشاره] 3[ هاي عمراني شهري با توجه به عوامل پروژهو بررسي علل تاخير زمان اجراي پروژه ]12[ايران  فرودگاهي هايپروژه تاخيرات

  . كرد
 شوراي جلسات در 1349سال  كشور از ريزيوبرنامهمديريت سازمانايران، در  در هاپروژه اجراي زمان شدن طوالني بحثدر حقيقت 

   .است نشده منتهي باشد، شده نيز مندقانون كه حلي راه تدوين و ارائه به تاكنون ليكن؛ است يافته ادامه زمان اين و تا بوده مطرح اقتصاد
 نموده بنديطبقه ذيل شرح به دسته چهار را در تاخير علل است، شده منتشر 1351سال  در كه گزارشي طي وبودجهبرنامه سازمان

  : ]3[ است
 مقدماتي  برآوردهاي در دقتعدم و اشتباه  
 اجرا فن كارها، اقالم يا حجم شدن اضافه 

 ،اجرايي هايروش و مشكالت نقائص  

 متفرقه  مشكالت  
 و اغلب داشته بسيار مشابهت كشور ساخت صنعت كنوني مسائل با شده، برشمرده مسائل از بسياري شودمي مشاهده كه گونههمان

 ينكته. است كشور در ساخت صنعت اجرايي مشكالت حل در پوياييعدم ينشانه اين كه دارند وجود حاضر حال در عيناً مسائل همان نيز
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 هاياز پروژه% 60و  اندداشته هزينه و زمان افزايش عمراني هاياز طرح% 90وبودجه برنامه سازمان ادعاي طبق كه اينجا است توجه جالب

 سال 9حدود  ايران در عمراني هايپروژه عمر متوسط حاضر حال در است گفتني. برسند اتمام به تا دارند سال 15 طي به نياز كارهنيمه

  ].3[دارند  استاندارد عمر با زيادي يفاصله كه است
ي اجرا نيز باشد كه البته باعث افزايش هزينههاي شهري كشور آمريكا ميي وجود تاخير در پروژهدهندهعالوه بر اين، جدول زير نشان

  .گشته است
  

  و سال تكميل) $(نهايي يهزينه  بيني شدهو سال اتمام پيش) $(هزينه   پروژه
  ) 2002(ميليارد  14.6 )1985(ميليارد2.6 تونل زيرزميني شهري بوستون

  )2003(ميليون  676 )1994(ميليون241 هاي بزرگراه شهري ويرجينياپل
  )2000(ميليارد  2.6 )1996(ميليارد1.7 قطار سبك شهري سياتل
  ]5[هاي شهري آمريكا بيني شده و نهايي بعضي پروژههزينه و زمان پيش: 1جدول 

  
ومقررات در كنار قوانين) و پيمانكار مشاور كارفرما،(پروژه  اصلي عوامل نقش كه گرفت نتيجه توانمي اين تحقيقات بررسي از پس

هاي ها در بخشكه با در نظر گرفتن ميزان اهميت آن است و شايسته بوده برخوردار به سزائي اهميت از محيطيحاكم، و برخي مسائل
  .هاي شهري تالش شودبندي زيرعوامل موجود براي هر عامل، در جهت بهبود مديريت زمان پروژهشهري و اولويت

 ديگراناز تحقيق آقاي اشتهارديان و ترين عوامل ايجاد تاخيرات پروژه حاصل بندي مهمدر اين پژوهش سعي شده است تا با اولويت
فازي، ميزان اهميت توجه به اين عوامل در اتمام به  AHPهاي عمراني در اصفهان با روش اندركاران پروژهي دست، به وسيله)1389(

ها تنها واقع پديدهدر ي قابل ذكر در مورد علت به كارگيري مدل فازي براي اين تحقيق آن است كه نكته .ها مشخص گرددموقع پروژه
و اين كه شايد ] 4[ باشندمي» غيردقيق«و » مبهم«، »فازي«هستند و همواره به صورت » خاكستري«اي سفيد يا سياه نبوده؛ بلكه تا اندازه

   .ها اختصاص دادبندي عوامل به آننتوان به طور قطعي نمراتي را براي اولويت
و  شدها، انجام نامهو جاگذاري اعداد به دست آمده از پرسش Excelدر محيط  افزارنرم استفاده ازمحاسبات مربوط به اين روش با 

اي از اين محاسبات به عنوان مثال جهت مشخص شدن روند كار ارائه شده كه البته نمونه گرديدها استخراج نتايج حاصل مربوط به اولويت
  .است

  
  

  هاي شهريعوامل فرعي تاثيرگذار در ايجاد تاخير پروژه تشريح. 2.2
   

هاي شهري، براي هر كدام از هاي انجام شده در خصوص علل تاخير پروژهبنديبا بررسي مطالعات در اين زمينه و بررسي اولويت
ترين اهميت كه داراي بيشلي از زيرعواممورد  3، محيطيومقررات و مسايلو به عالوه قوانين) كارفرما، مشاور و پيمانكار(عوامل اصلي 
بود، به عنوان زيرعوامل موثر در تاخيرات به شرح موارد ذيل انتخاب گرديد و سعي شد تا با در پژوهش اشتهارديان و همكاران شناخته شده 

  .تر گردددارند، روشني عوامل اصلي، ميزان توجهي كه الزم است مسئولين شهري به هر بخش معطوف ها در ادامهبندي آناولويت
  
  

  ومقرراتهاي قوانينزيرمولفه. 2.2.1
   

   )تناسب پيمانكار و پيمانعدم(ضعف در ارجاع كار ) الف
توانند در مناقصه شركت كنند كه در در هر طرح، پيمانكاراني مي. شودمناقصه انجام ميانتخاب پيمانكار به دو روش مناقصه و ترك

از طرف ديگر . ريزي داراي شرايط الزم براي پذيرش مسئوليت پيمانكاري با توجه به رقم برآورد ريالي طرح باشندبرنامهوبندي مديريترتبه
مستقيماً نسبت به استعالم بها يا دعوت از پيمانكاران ) ريزي سازمان مديريتي برنامهكميته(ربط مناقصه با تصويب مراجع ذيدر روش ترك

  ]. 10[ردد گخاص و واجد شرايط اقدام مي
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هاي وسيع مشكالتي را در واگذاري به هر روي نبود بانك اطالعاتي كافي براي انتخاب پيمانكاران متناسب با حجم و پيچيدگي پروژه 
ريزي، متاسفانه اين بحث تشديد برنامهواي اخير با انحالل سازمان مديريتهد كه در سالينمابه پيمانكاران داراي صالحيت ايجاد مي

  .گرديده است
   

  
   پايه براي كارهاي درون شهرينبود فهرست بهاي واحد ) ب

پذيرد ها از سوي كارفرما و پيمانكار با استفاده از معياري مشخص و معين به نام فهرست بهاي واحد پايه انجام ميگذاري پروژهقيمت
ابنيه، تاسيسات (هاي ديگر استفاده از فهرست بهاي رشته كه به دليل نبود اين مورد براي كارهاي درون شهري عوامل پروژه مجبور به

ها همواره هاي شهري و شرايط به خصوص اجرايي آنهاي خاص پروژههستند كه با توجه به موقعيت...) مكانيكي، راه، باند، فرودگاه و 
ريزي چند سالي است برنامهونبود سازمان مديريتبخش نيز با در اين كه  گرددهايي در شيوه و قيمت اجراي عمليات ميباعث ايجاد اختالف

ها حتي با استفاده از فهرست هاي ساالنه براي پروژهانجام نشده و در حقيقت تعيين قيمتهاي ديگر نيز رشتهفهرست بهاي واحد  يكه تهيه
  .را با ايراداتي مواجه ساخته است هاديگر رشتهبهاي 
   

  
  هاي شهريدر پروژه) … ,BOT, EPC(ن مهندسي عدم استفاده از قراردادهاي نوي) ج
سازي تعهدات هاي تامين داخلي و خارجي و همچنين سبكهاي بزرگ ملي، بسترسازي براي جذب سرمايهتامين اعتبار مورد نياز طرح 

هاي بزرگ، قراردادهاي پروژهها و ي تامين اعتبار طرحهاي بزرگ سبب گرديده است تا با توجه به نوع و شيوهگذاري طرحدولتي در سرمايه
  ].13[كشور ايران تعريف و رسميت بيابد نوين مهندسي با اشكال مختلف در كشورها و از جمله 

هاي عمران ي فعاليتاستفاده از اين نوع قراردادها همواره حجم عمدهپيداست كه عدم ي قبليي تحقيقات صورت گرفتهناگفته در نتيجه
، شاهد هاتر در به كارگيري آنكه البته با توجه بيش كندتحميل ميي طرح هاي اصلي اجراكنندهها يا ارگانشهرداريي به عهدهرا شهري، 
  .ها خواهيم بودسازي اجراي پروژهچابك
   

  
  هاي كارفرمازيرمولفه. 2.2.2

  
   ي كافي در زمان مناسبتامين بودجهعدم) الف

عنوان ه ها در تامين منابع مالي بمحدوديت شديد شهرداريهاي شهري با توجه به اجراي پروژهي كافي براي ناتواني در تامين بودجه
ي ، با توجه به اين كه كارفرما بايد نسبت به تهيهاركان جامعه از نظر جامعيت عملكرد يگوئي به همهارگاني غيرانتفاعي و نيز لزوم پاسخ

تواند به عنوان يكي ، موردي است كه مي]9[از عوامل كاهش نقدينگي پيمانكار اقدام نمايد اعتبار الزم پروژه جهت اجراي سريع و جلوگيري 
  . از داليل بروز تاخير از طرف كارفرما مطرح گردد

  
  
  رفع معارضين در زمان مناسبعدم) ب

گردد تا در هر پروژه موجب مي شوند،هايي با حضور مستقيم مالكين حقيقي يا حقوقي اجرا ميهاي شهري در محيطاين نكته كه پروژه 
شد در حين يا پس از اجراي پروژه، يمت امالك يا حتي تغيير مسير آمدوها چه از نظر پرداخت قالزم باشد تا با كسب رضايت اين گروه

-لوله :مانند هوايي و زيرزميني تاسيسات مسير تغيير نيازمند شهري هايپروژه اكثرشرايط الزم براي شروع عمليات اجرايي فراهم شود زيرا 

راهنمايي موقع به توافقاتعدم ها،پروژه اجراي جهت ترافيك انحراف هايطرفي راه از. باشدمي ...و نوري فيبر برق، كابل گاز، آب، ي
 ترافيك وجود علت به كارگاه محل در مرورعبورو سختي اطراف، مناطق مازاد در ترافيكي بار تحمل ترافيك، انحراف جهت ورانندگي

 پيمانكار به ترافيك ضريب پرداخت. هستند ترافيكي معارض مشكالت ترينگودبرداري شاخص محل در خودروها سقوط احتمال و محدوده
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 معضالت ديگر از. است ترافيكي معارضين سازهزينه موارد موقت مسيرهاي ي ايجادهزينه و انحرافي عالئم و تابلوها نصب و ساخت با

 در درختان جابجايي امكان درختان، قطع مجوزصدور عدم .باشدمي سبزفضاي ها وپارك داخل از هاپروژه اين عبور شهري، هايپروژه

 اجراي جهت مواقع از بعضي همچنين. است سبزفضاي معارضين به مربوط زيست، مشكالتمحيط افتادن خطر به و) سرما(مناسب  فصل

 عمليات آغاز از قبل بايد كارفرما لذا .گردد اجرا كامل طور به پروژه تا گردد تملك يا دولتي شخصي امالك از بخشي بايد هاپروژه از برخي

 سازمان نظامي، مراكز طبيعي،منابع سازمان مانند هاييارگان و هادستگاه از الزم دريافت مجوزهاي و هماهنگي به نسبت پروژه اجرايي

-هزينه افزايش و پيمانكار عوامل تاخير مسبب ساخت هنگام در تا اقدام حقيقي افراد مالكيت دريافت حق همچنين... گاز و  برق، اداره آب،

   .گير خواهد بودكه البته اين مساله به دليل تفاوت نظر در بين طرفين موضوع، بسيار وقت] 14[نگردد  پروژه هاي
  
  
  هاها و نتايج معكوس آناجتماعي در افتتاح پروژه - تعجيل سياسي) ج
و مورد توجه مسئولين باعث  خاصاي در كشور، ايام و مراسم اجتماعي از قبيل تغييرات ناشي از انتخابات دوره -همواره حوادث سياسي 
اين مورد به رغم بروز . تكميل طرح فراهم گرددي افتتاح پروژه، حتي در صورت عدمسعي شود تا زمينههايي از زمان در برههشود تا مي

آورد كه در بعضي موارد حتي موجب افزايش هزينه و البته زمان به ميا، نتايج نامناسبي را براي اتمام كامل پروژه به وجود تسريع در اجر
  . شدن صحيح ترتيب مراحل اجرا خواهد شددليل رعايت ن

  
  

   هاي مشاورزيرمولفه. 2.2.3
  

   دقت پايين در برآورد احجام) الف
 اساس بر هاطرح اكثر عموماً نيستند، برخوردار هااقتصادي طرح توجيه براي تجربه با و حاذق افراد از مشاوران امروزه كه جا آن از

  . شوندمي اجرا اقتصادي توجيه داشتن بدون و تهيه گذشته هايطرح مطالعات تطبيق و تيپ اطالعات
 طراحي كه دارد وجود احتمال در نتيجه اين دارد، طرح اوليه برآورد مبلغ با مستقيم ايرابطه مشاور الزحمهحق عالوه بر اين پرداخت

 در شود يا طراحي باال دست پروژه و گردد منظور اوليه طراحي در نياز حد از بيش يا غيرضروري كارهاي كه شود صورتي انجام به مشاور

كه به هر حال موجب ] 1[ شودن استفاده هزينه كم و مدرن طراحي هايروش از يا و گرددن رعايت جوييصرفه ها الزاماتسازه طراحي
  . شوندايجاد تفاوت با مقادير واقعي براي اجراي پروژه مي

  
  
  نداشتن ديد كارگاهي و اجرائي طراحان ) ب
 از پيش پروژه مشكالت و ملزومات ها،نيازمندي شناسايي به ملزم مشاور مهندسين هايشركت كنوني، اجرايي -فني نظام اساس بر

 كارگاه و اجرا شرايط با مشاور مهندسان آشناييعدم دليل به اما .نمايند لحاظ را مسائل اين خود هايطراحي در تا باشندمي مرحله ساخت

 با پروژه نياز مورد نقدينگي جريان و مالي اعتبار پروژه، زمان آالت،ماشين مصالح، كار، حجم از شده برآورد مقادير موارد از در بسياري

  ].1[ندارد  خوانيهم واقعيت
   
 
   هاي الزم در حين عمليات اجرائيي نقشهتاخير در تهيه) ج

لذا  .بگيرند نرخ پيشنهاد و بگذارند مناقصه به را كار غيرقطعي، شرايط و مقدماتي برآوردي براساس كه دهندمي ترجيح كارفرمايان اكثر
 آغاز با همزمان كه است اين بر فرض و شودمي ارجاع پيمانكاران به دو فاز هاينقشه بدون شهري هايپروژه مناقصات، از بسياري در

د تا روند اجراي شوكه اين امر باعث مي] 1[ دهدمي پيمانكار تحويل و كرده كامل را دو فاز هاينقشه نيز مشاور پيمانكار، اجرايي عمليات
  .پروژه با تاخير مواجه گردد
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  هاي پيمانكارزيرمولفه. 2.2.4
  

  دهي مناسب، جهت برنده شدن در مناقصاتقيمتعدم) الف
 سهو به يا و عمد به گاه پيمانكاران لذا شود،مي انتخاب قيمت ترينپايين مبناي بر سازنده پيمانكار عاملي،سه سيستم در كه جا آن از 

 جبران براي پيمانكار اجرايي عمليات كار به آغاز از پس لذا. كنندمي كسب را اول يرتبه مناقصه در معقول حد از ترپايين قيمت يارائه با

 با هاپروژه صورت دو هر در. شودمي است، كيفيت آوردن پايين همانا كه راه ترينسادهدر  يا ادعا اهرم از استفاده به نقيصه مجبور اين

  ].1[ گرددمي مواجه شده تمام قيمت افزايش و مختلف عوامل بين احتمالي دعاوي اجرا، زمان افزايش
  
  
  ضعف در منابع مالي) ب

 دريافت موقع به را نياز مورد هاينامهضمانت نيستند قادر هابانك پاگير و دست مقررات علت به ايراني پيمانكار هايشركت اغلب 

 هايپيمان استناد به بتوانند آنان تا است نشده وضع هابانك براي مقرراتي طرفي از .شودمي ايجاد اختالل امور پيشرفت در رواز اين دارند

 در. شود حل آنان نقدينگي مشكل طريق اين از و نمايند پرداخت وام پيمانكاران به پايين يبهره با را پيمان مبلغ از درصدي ،شده امضا

 داخلي كارخانجات از را هاپروژه كاالي از قسمتي تا موظفند پيمانكاران مقررات، طبق پروژه نياز مورد كاالهاي خريد و ي تداركاتزمينه

 هاياز پروژه سفارش كثرت با و هستند قديمي اغلب و كم هاآن تعداد كه سازنده كارخانجات .كنند خريداري هستند دولتي كه اغلب

  . دهند يلتحو موقع به را شده سفارش كاالي نيستند قادر ،اندمختلف مواجه
 ساعت 8 طول در ايراني كارمند يك مفيد كار متوسط آمار اساس بر. است كاريكم است، مشاغل يكليه مبتالبه كه مشكالت ديگر از

  ]. 1[باشد يم دقيقه 45ساعت و  7 ژاپن كشور در مقدار همين كهحالي در است، دقيقه 45 تا 30 حدود كاري
  
  
   ضعف در مديريت اجرائي) ج

 پرسنلي، هايتمام زمينه در كه پيمانكاري. است توانمند و بزرگ پيمانكار يك به آن واگذاري مستلزم بزرگ هايپروژه اجراي

 صرفاً همگي دارند كه وجود پيمانكار هزار چند ما كشور در .باشد داشته را ايگسترده مانورهاي قدرت تداركاتي و اقتصادي تجهيزاتي،

   ].11[گردد مي پروژه تأخير به منجر هاآن مالي تمشكال نهايت در كه هستند ماهيانه هايوضعيت صورت مبالغ به وابسته
مديريت  سيستم وجود خصوصاً نوين مديريت سازيپياده ضرورت لذا. باشدمي موجود معضالت جمله از مديريتي هايشيوه بودن سنتي

 در فني ضعف و برندمي رنج مديريتي ضعف از تربيش ايراني پيمانكاران امروزه. است بديهي امري محور پروژه هايسازمان در پروژه

   .]1. [دارد قرار دوم يمرتبه
  
  

    )ي دولتبا تاكيد بر نقش ويژه(محيطي عواملهاي زيرمولفه. 2.2.5
  

  حمايت عوامل پروژه از پيمانكاران خاص) الف
و  گرديده ارجح خصوصي پيمانكاران بر ارزيابي، بدون تا گرددمي موجب مناقصات در نظامي يا دولتي وابستگي با هاييشركت حضور 

ي واگذاري امور عمراني در هايي هستند كه با فلسفهعالوه بر اين سازمان]. 1[سازد مي همراه تأخير با را پروژه الزم كاراييعدم با نهايت در
   .  ها تاثيرات نامطلوبي را به همراه دارندي انحصار موجود براي فعاليت آناند و در نتيجهشهرها ايجاد شده
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  بروكراسي طوالني اداري در نهادهاي دولتي) ب

نقش دارند و عموماً با ساختارهاي مديريت سازي فضاي كار آماده ي كه درهاي ديگرهمكاري ارگانبراي هاي الزم سيكل هماهنگي 
ير و افزايش زمان اجراي عاملي در جهت تاخخود خوديكه به، نمايدزمان بسيار زيادي را صرف مي براي هر پروژهشوند، عمودي، اداره مي

  . ها خواهد بودپروژه
   

  
  هاي ديگرتوقف پروژه از سوي نهادها و سازمان) ج
هاي الزم، در مواردي پروژه به داليلي مثل تاخيرات ناشي از طوالني بودن هماهنگيبر در ادارات دولتي، بروكراسي زمانعالوه بر  

متوقف نمودن  اتي براياقدامرا وادار به نفع هاي ذيزيست يا مواردي از اين قبيل، سازمانفرهنگي و محيطاحتمال ايجاد تهديد براي ميراث
هاي طرف، باعث تاخير تا زمان برطرف شدن تهديدات تشخيص داده شده و جلب رضايت سازمان و به اين ترتيب كندميسير اجراي پروژه 

   . ماندها پروژه معطل باقي مي، تا مدتيشانانظر  تامينعدمگردد و در مواردي به دليل زمان اجرا مي
  

  
   روش تحقيق. 3 

  
هاي عمران شهري، پس از انتخاب عوامل و زيرپارامترهايي كه به طور مختصر توضيحي بندي عوامل تاخير در پروژهبه منظور اولويت

طوح عالي، مياني و عملياتي كه نفره از مديران عمراني شهرداري اصفهان، متشكل از س 9 تصميمها داده شد، با انتخاب يك تيمآندر مورد 
فازي  AHPزوجي بين اين عوامل و بر اساس روش چانگ در  اي جهت مقايساتنامهپرسش، بودند ول فعاليتهاي اجرايي مشغدر پروژه

  .هيه گرديدت، 2تايي با ميزان ترجيح مشخص شده در جدول 5و تعريف يك طيف ] 4[
اي در اختيار تيم تصميم قرار گرفت و توضيحاتي در خصوص مفهوم هر كدام از زيرپارامترهاي مصاحبهها با روش نيمهنامهاين پرسش

ها دوي عوامل و تعيين ميزان اهميت آنبهي دوبه مقايسهنسبت ها خواسته شد تا در ابتدا مشخص شده براي عوامل اصلي داده شد و از آن
  . نسبت به يكديگر و سپس زيرعوامل مربوط به هر مورد اقدام نمايند

  
  اعداد فازي مثلثي  ترجيحات  طيف
  )1و1و1(  اهميت يكسان  1
  )1و1.5و2(  تركمي مهم  2
  )1.5و2و2.5(  ترمهم  3
  )2و2.5و3(  تربسيار مهم  4
  )2.5و3و3.5(  تركامالً مهم  5

  ]6[اعداد فازي مثلثي تبديل متغيرهاي زباني به : 2 جدول
  

ه تبديل متغيرهاي زباني به اعداد فازي مثلثي بسازي مقادير با مديران، فازي از سويبندي هاي اولويتمورد از فرم 8پس از تكميل 
يافته، در ادامه توضيح داده شده هاي توزيعنامهچگونگي تحليل و ارزيابي نتايج به دست آمده از پرسش .صورت پذيرفت 2 جدول يوسيله
  . است
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   ارزيابي و تحليل نتايج. 4
  

  هاي سازگاريي شاخصمحاسبه. 4.1
  

و به دليل اختالف نظرهايي كه در مورد ] 4[ي شاخص سازگاري در برخي تحقيقات مورد تاكيد قرار گرفته است جا كه محاسبهاز آن
هاي سازگاري به روشي كه در تحقيق شاخصتر از نتايج به دست آمده، در اين تحقيق اطمينان بيش، براي ]2[لزوم بررسي آن وجود دارد 

  . آمده، محاسبه شده است] 22[يينگ و چنگ 
ي آن، هر كدام از براي محاسبه. صورت، ماتريس ناسازگار و غيرقابل استناد استتر باشد؛ در غيراينبيش 1/0نبايد از سازگاري نانرخ 

 AHP مشابه باتايي، به اعداد وسط طيف فازي تبديل و قبل از محاسبات فازي، سازگاري آن ارائه شده از طرف خبرگان در طيف پنجاعداد 
  . ]22[ گرددميمعمولي محاسبه 
  .است آمده 3ل خبرگان در جدو يك نفر ازي ي نرخ سازگاري براي يكي از جداول تكميل شده به وسيلهي محاسبهدر ادامه شيوه

  
 محيطي پيمانكار مشاور كارفرما قوانين -

 0.2 0.33 0.33 0.5  1 قوانين

 0.25 0.25 2  1  2 كارفرما

 0.33 0.33  1 0.5  3  مشاور

 0.5 1 3 4 3 پيمانكار

 1 2 3 4 5 محيطي

  تصميمميل شده از سوي يكي از اعضاي تيمتك AHPماتريس : 3ل جدو
  

مقادير ، با توجه به 3 ي شاخص سازگاري بايد اعداد جدولبراي محاسبه .افزار محاسبه گرديدنرمساير مقادير نيز مشابه اين نرخ با 
  :است قابل مشاهده 4 ي اين مقادير در جدولتبديل يافته. ها در طيف فازي تبديل شوندبه معادل مقدار وسط آن 2ل جدو

  
 محيطي پيمانكار مشاور كارفرما قوانين -

  0.33 0.5 0.5 0.67  1 قوانين
 0.4 0.4 1.5 1 1.5 كارفرما

  0.5  0.5 1 0.67 2 مشاور
 0.67  1 2 2.5  2 پيمانكار

 1 1.5  2 2.5 3 محيطي

 2.9  3.9 7 7.34 9.5 جمع

  ي شاخص سازگاريماتريس معادل براي محاسبه: 4 جدول
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هاي به دست آمده به صورت بعد از آن وزن .شودمي هدر ادامه پس از به دست آمدن وزن هر عامل، ميانگين اوزان هر رديف محاسب
هاي سازگاري با استفاده از سپس شاخص. است maxλداد برابر ميانگين اين اع. اندستوني با اعداد ماتريس معادل به طور سطري ضرب شده

  :]22[ روابط زير تعيين شده است
CI=(λmax-n)÷(n-1)  
CR=CI-RI 

يكي از  ،5 است و مقدار آن با توجه به جدول nنيز تابعي از  RI شوند واملي كه مقايسه ميبرابر است با تعداد عو nكه در اين روابط، 
  :خواهد بوداعداد ثابت زير 

  
5  4  3  n 

0.9  1.12  0.58  RI 

  ]n ]15بر حسب  RIمقدار : 5 جدول
  

  :، آورده شده است6 جدول محاسبات مربوط به شاخص سازگاري با توجه به مقادير فوق در ،در نتيجه
  

 A*W λ وزن محيطي پيمانكار مشاور كارفرما قوانين -

 5.10** 0.52* 0.10## 0.11 0.13 0.07 0.09 0.11# قوانين

 5.10 0.77 0.15 0.14 0.10 0.21 0.14 0.16 كارفرما

 5.10 0.75 0.15 0.17 0.13 0.14 0.09 0.21 مشاور

 5.20 1.37 0.26 0.23 0.26 0.29 0.34 0.21 پيمانكار

 5.10 1.71 0.33 0.34 0.38 0.29 0.34 0.32 محيطي

 λmax ( 5.106( ميانگين

  هاي سازگاريي شاخصمحاسبه: 6 جدول
  

0.11=9.50÷1 #  
0.10=5÷)0.11+0.13+0.07+0.09+0.11 (##  

0.52)=0.33×0.33)+(0.5×0.26)+(0.5×0.15)+(0.67×0.15)+(1×0.10* (  
5.10=0.10÷0.52 **  

0.03)=1 -5(÷)5-5.106=(CI   
Ok. 0.1< 0.02=0.9÷0.03=CR   

افزار شاخص كل ي نرمها مشابه ماتريس فوق به وسيلهي سازگاري ساير ماتريسضمن محاسبهبا توجه به اين كه الزم به ذكر است، 
تشخيص قابل استناد  ،از طرف تمام مديران هاي جمع آوري شدهدر نتيجه پاسخ گرديد؛ تاييد 0.1تر از با قرار گرفتن در مقداري كمها آن

  .داده شد
  
  

   هاي نهاييي وزن ماتريسمحاسبه. 4.2
  

و براي رعايت اختصار از ذكر ي عامل كارفرما آورده شده سه زيرمولفهبراي  به عنوان نمونهفازي،  AHPمحاسبات روند در ادامه 
  . ها خودداري گرديده استعناوين آن
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ها، در توضيح اعداد اين سلولت كه نوشته شده اسبه صورت فازي ، ميانگين هندسي نظرات خبرگان در مقايسات زوجي 7 در جدول
  . يك نمونه ذكر خواهد شد

آمده است و همان گونه كه گفته شد ميانگين ) 0.60و0.74و0.91(ستون دوم جدول زير عدد فازي  -به عنوان مثال در رديف اول
  .در حالت فازي است هندسي نظرات مديران

  
  3  2  1  هاي كارفرمازيرمولفه

  )0.87و1.14و1.46(  )0.60و0.74و0.91(  )1و1و1(  1
  )1.42و1.87و2.36(  )1و1و1(  )1.09و1.34و1.64(  2
  )1و1و1(  )0.42و0.53و0.70(  )0.68و0.87و1.13(  3

  هاي كارفرماگروهي زيرمولفه - ماتريس فازي: 7 جدول
  

ستون  -، سلول معكوس رديف اول]4[در مقايسات زوجي فازي ي قابل ذكر در مورد اين جدول اين كه با توجه به روابط موجود نكته
  :تستون اول به روش زير به دست آمده اس -دوم، يعني رديف دوم

1( →) 1.09و1.34و1.64(
1و0.60

1و0.74
  )0.60و0.74و0.91( →) 0.91

منظور  براي اين. شود، نشان داده مي6ها با توجه به روش چانگ و در مورد اطالعات جدول زيرمولفهي وزن ي محاسبهدر ادامه نحوه
   :گردد تعيين Sk ابتدا ،الزم است

S M M 	→	 
∑ = )8.11و9.51و11.23(- 1 = )0.09و0.11و0.12( ∑ M  

  :در نتيجه داريم
   S1)=2.49و2.89و3.38(×)0.09و0.11و0.12)=(0.221و0.304و0.416(
   S2)=3.52و4.22و5.02(×)0.09و0.11و0.12)= (0.313و0.443و0.618(
  S3)=2.11و2.41و2.84(×)0.09و0.11و0.12)= (0.187و0.253و0.380(

    : سبت به موارد ديگر محاسبه شده استن )li , mi , ui(گانه ي بزرگي هر يك از عناصر سهحال؛ درجه
0.42= )=S2 ≥ S1(  

1=)S3 ≥ S1(  
1=)S3 ≥ S2(  
1=)S1 ≥ S2(  

0.72 =)=S1 ≥ S3(  
0.16 =)=S2 ≥ S3(  

  :ها داريمSiبر ساير  Siي بزرگي يك ي درجهنيز براي محاسبه
  S2, S3 ≥ S1(V(=min)0.42و1=(0.42

   S1, S3 ≥ S2(V(=min )1و1=(1
  S1, S2 ≥ S3(V(=min )0.72و0.16=(0.16

ي و بر اساس رابطه باشندهاي كارفرما مينجار زيرمولفههاوزان غيربه ،)'w)=0.42و1وt)0.16( ي فوقبه دست آمده عدد
∑

=wi ،
  :آيدها به دست ميي زيرمولفههنجار شدهمقدار وزن به

   → w)=0.27و0.63و0.10(
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ها بندي از سوي مديران، وزن نهايي آنها و زيرپارامترهاي مورد سوال براي اولويتدر نهايت با انجام اين محاسبات براي تمام مولفه
شاهده ، قابل م8 ضرب وزن مولفه در زيرمولفه به دست آمده است، در جدولها كه از حاصلي زيرمولفهوزن نرمال شده. مشخص گرديد

  :باشدمي
   
W1=
0.16 w1j W1j 

W2=
0.17 w2j W2j 

W3=
0.22 w3j W3j  

W4=
0.22 w4j W4j 

W5=
0.23 w5j W5j 

a11 0.470.08a21 0.270.05a31 0.010.003a41 0.300.067a51 0.0050.001
a12 0.280.05a22 0.630.11a32 0.550.12 a42 0.280.048a52 0.62 0.14 

a13 0.240.04a23 0.100.02a33 0.440.10 a43 0.480.105a53 0.38 0.09 

   هاي آنها و اوزان نرمال شدهها و زيرمولفهوزن مولفه: 8 جدول
  

هاي مدنظر از سوي خبرگان را توان اولويت داليل ايجاد تاخير در پروژههاي به دست آمده در جدول فوق، ميبنابراين با استفاده از وزن
  : دبندي نمورتبه 9 به شرح جدول

  
R1=5 r1j R1j  R2=4 r2j R2j R3=2 r3j R3j R4=3 r4j R4j  R5=1 r5j R5j 

a11 1 7 a21 2 11 a31 3 14 a41 2 8 a51 3 15 

a12 2 10 a22 1 3 a32 1 2 a42 3 9 a52 1 1 

a13 3 12 a23 3 13 a33 2 5 a43 1 4 a53 2 6 

  هاها و زيرمولفهاولويت بهبود مولفه :9 جدول
  

ايجاد جلوگيري از  در راستاي ،اين تحقيق براي اصلي در نظر گرفته شدهاولويت رسيدگي به عوامل ي نتايج به دست آمده با مطالعه
، محيطيمربوط به مسائلبه ترتيب ها، هاي عمران شهري و اتخاذ تدابير الزم براي بهبود اثرات سوي ناشي از آنپروژه تاخير در اجراي

  . تعيين گرديدومقررات مشاور، پيمانكار، كارفرما و قوانين
كه به عنوان مثال اولويت اول مربوط به  مورد نظر نيز در جدول فوق قابل مشاهده استعالوه بر اين اولويت هر كدام از زيرعوامل 

   .باشدمي، )بروكراسي طوالني در ادارات دولتي( محيطيزيرعامل دوم مسايل
شود كه ميهاي اول تا سوم زيرعوامل موثر در تاخيرات پروژه ارائه پيشنهاداتي در جهت بهبود وضعيت اولويت با مشورت خبرگان،

  .   شرايط خواهيم بود بهبودها شاهد با پرداختن به آن احتماالً
   

  
  ي پيشنهاداتگيري و ارائهنتيجه .5
  
ترين سهم از نمرات داده شده كه به طور كلي بيش اين مسالههاي به دست آمده، و بررسي نتايج حاصل از اولويت 9جدول  توجه بهبا 

كه در اجرا  محيطي، به مسائل)معاونت عمران شهري اصفهان(مطالعه هاي بخش موردبه عنوان دليل قابل بحث در ايجاد تاخير پروژه
نتيجه گرفت كه بروز طور شايد بتوان ايناند، قرار گرفته و پيمانكاران مشاوراني بعدي تاثيرگذار هستند، اختصاص يافته است و در مرتبه

هاي شهري به صورت مجزا از ديگر ها در اجراي پروژهانسجام و توان منحصر به فرد شهرداريحاكي از اي از اين پژوهش، چنين نتيجه
   . رساندهاي تعريف شده با مقياس شهري را ميها است و از طرف ديگر توجه به انتخاب مشاور و پيمانكار متناسب با پروژهارگان

- ذيهاي همكاري سازمان يها براي مطالبهالزم به شهرداريتوانائي تفويض ي شهري و به اين دليل لزوم توجه به مديريت يكپارچه

دا بوده و حائز اهميت بااليي است، زيرا در اين صورت روال طبيعي رسيدگي به ها به خوبي پيهاي شهري با شهرداريدر پروژهربط ديگر 
  .نمايدبرداري از آن را تسهيل ميالزم براي آغاز پروژه يا حين و پس از اجرا در زمان بهرههاي زمينهپيش
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ها، نداشتن ديد كارگاهي و اجرائي مشاوران از اولويت مربوط به زيرمولفه 9تعيين شده در جدول  ام2در بخش ديگر با توجه به اولويت 
دهد و در مواردي هاي شهري را نشان ميتر براي پروژهمشاوراني با دانش فني بيش دوم برخوردار شده است كه اين مورد لزوم به كارگيري

باشند، الزم ها در دسترس نمياجرائي متناسب با اين پروژهشوند و در حقيقت مشاوران آشنا با مسائلهاي خاص شهري تعريف ميكه پروژه
همچنين در اين مورد . اطالعي مشاوران جلوگيري شودكالت ناشي از بياست تا با تربيت و آموزش مشاوران متبحر و حاذق، از بروز مش

- هاي مورد نظر با قيمتها در اجراي پروژهها و تامين رضايت آنشايد بتوان با الگوگيري از پيمانكاراني كه با هدف جلب رضايت شهرداري

- مشاوراني با دانش مورد نظر و مرتبط با سازمان ،اندايجاد شدهها هاي عمراني وابسته به شهرداريهاي حداقل در قالب سازمان و شركت

به طوري كه چنان مورد نقد نيست؛ ها هم آنكار آن حاصل ها، اقدام شود، زيرا به نظرهاي اجرائي براي افزايش بازدهي مورد نظر از آن
  . )9زيرعوامل جدول  اُم15اولويت (است ان شهرداري اصفهان از نظر مدير ها،تغيير در ساختار آنبراي  نداشتن اولويت باالاز  نتايج، حاكي
) شهرداري(شود به ضعف كارفرما آيد، مربوط ميبر مي 9طور كه از جدول پيشرفت پروژه، آنام از زيرعوامل تاثيرگذار در عدم3اولويت 

كه حتي در مواردي به گردد، تا جائياجراي پروژه ميدر رفع به موقع معارضين پروژه كه عالوه بر تحميل بار سنگين مالي، موجب تاخير در 
ي اجراي پروژه، آغاز عمليات تا رفع كامل معارضين به زمينهفضاي مورد نياز براي تجهيز كارگاه و فراهم شدن پيش آمادگي دليل عدم
ها، لوازم مورد نياز براي رضين از سوي شهرداريدر نتيجه الزم است تا با تدبير قانوني جهت اعطاي اختيار الزم براي رفع معا. افتدتعويق مي

  .نفعان امالك، تاسيسات و موارد ديگر مرتبط با پروژه انجام پذيردفراهم شدن مقدمات توافق همراه با رضايت ذي
ان چندين اي بين نظرات مديرهاي بعدي مقايسهتوان مطرح كرد، آن كه شايد بد نباشد در پژوهشپيشنهاد ديگري كه در آخر بحث مي

شهر كشور انجام شود، تا عالوه بر امكان شناخت و تصحيح مشكالت موجود، با بررسي نتايج متفاوتي كه در هر بخش وجود دارد، كالن
ناسب ساز نيست، روش مالگوگيري عملي، براي رفع مسائلي كه در يك شهر داراي اولويت بااليي است و در شهرهاي ديگر آن چنان مساله

  .شدن اين مشكل اقدام شود براي برطرف
كه الزم نيز هاي تعيين شده، تدابير ديگري هاي شهري با مراجعه به نتايج اين پژوهش و بررسي اولويتگيران پروژهاميد است تصميم
   .  هاي شهري اتخاذ نمايند را مشخص ساخته و اقدامات مقتضي را مبذول نمايندسازي روند اجراي طرحاست در جهت بهينه

  
شهرداري اصفهان، كه در مصاحبه و تكميل  هاي مختلفاز همكاري معاونت محترم عمران و مديران بخشدر نهايت الزم است، 

   .دنگزاري را داشته باشهمكاري نمودند، كمال سپاس هانامهپرسشي صبورانه
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