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 مقدمه
 

 کـاالي  ایـن  سـر  بـر  آنها یا تعامل و ملل بین جنگ آینده در اینکه و اقتصادي کاالي یک بعنوان آب اهمیت به توجه
 و آینـدگان  مشـکالت  بـه  پاسـخگویی  و مسـئله  این با صحیح جهت برخورد .است مباحث روز از بود خواهد اقتصادي

 شد نخواهد نیز میسر این و است ناپذیر اجتناب امري حیاتی و طبیعی سیلپتان این از استفاده ضرورت حداکثر دین اداي
 مصرف. هايمحل به سطحی آبهاي و انتقال ذخیره تأمین، شامل آب منابع توسعه طرحهاي اجراي با مگر

 )1384(شانظري،  
دهـد هـر چـه    اص میساله را به خود اختص 4ي هاي توسعه منابع آب و بطور خاص سدسازي حداقل یک دورهاجراي طرح

یابـد و درآمـدهاي   ي اولیه بطـور محسـوس کـاهش مـی    هاي سرمایهها را کاهش داد، هزینهبتوان زمان ساخت اینگونه پروژه
شود. اجراي یک طرح توسعه آبی مترادف است با تولید حجم مشخص و قابـل قبـولی از یـک    بینی شده زود محقق میپیش

موقع آن در جهت اهداف کشاورزي، شرب، صنعت، کنتـرل  سـیالب و ... موجـب    کاالي اقتصادي بنام آب که مصرف به 
شود و چون متغیرهاي متعددي در اجراي پروژه آبی نقش دارند لذا توسعه اقتصادي و باال بردن سطح درآمد مردم منطقه می

(شـانظري،  شـود.  ا احساس مـی همدیریت زمان جهت هماهنگی هر چه بیشتر متغیرها در اجراي به موقع توسعه اینگونه پروژه
1384( 

هایی از قبیل افزایش ها با وجود داشتن مشاور، پیمانکار و نظارت کارفرما، با تنگناها و نارسائیمتأسفانه در کشور، اکثر پروژه
ه اند و این امر باعث سنگین شدن گـردش کـار و در بعضـی مـوارد بـ     هزینه، تأخیر در اجرا و دیگر مسائل جانبی مواجه شده

ها در مقایسه با برآوردهاي اولیه از موضـوعات مهمـی   توقف پروژه منجر گردیده است، موضوع افزایش زمان اجراي پروژه
رسد. محـدودیت منـابع مـالی، کمبـود تجهیـزات مناسـب و       است که بررسی علل آن از دیدگاه مدیریت ضروري به نظر می

کند در استان لرسـتان  یی عوامل تأخیر در اجراي پروژه را بیشتر میهاي اجرایی الزام شناسانیروي انسانی متخصص در بخش
هاي صنعتی توجه به بخش کشاورزي و دامداري را بیشـتر  هاي اجتماعی و عدم برخورداري از طرحشرایط طبیعی و ویژگی

ب، چـرا کـه آب   هـاي تـأمین منـابع آ   کند. لذا توسعه اقتصادي در بخش کشاورزي میسر نخواهد شد مگر با اجراي طرحمی
 گردد. ترین نهاده کشاورزي محسوب میبعنوان مهم

هاي منابع آبی خصوصاً سدسـازي  برداري بهینه از پتانسل آب و خاك استان اجراي پروژهبنابراین اولین اقدام در جهت بهره
 است. 

برداري هستند، هفت سد در حال بهرهآباد و کزنار در ارتباط با سدسازي باید گفت در این استان تنها سه سد تنگ هاله، خان
 باشند.سد در حال مطالعه می 31در دست ساخت و 

بینی شده بـا تـأخیر انجـام شـده اسـت. از      ها نسبت به زمان پیشها باید گفت که زمان واقعی اتمام آندر ارتباط با این پروژه
 40باشـد. ایـن سـد بـه لحـاظ موقعیـت در       هایی که با تأخیر مواجه شده است پروژه سدسـازي سـد مـروك مـی    جمله پروژه

کیلومتري ده مروك قرار دارد و هدف از ساخت آن تأمین آب کشاورزي است و آب  2کیلومتري جنوب شرقی بروجرد و 
 میلیون متر مکعب است. 50قابل تنظیم ساالنه آن 

باشـند. سـد از نـوع    یـره مـی  فارس و دریاي عمـان و حوضـه فرعـی آن کـارون و نـام رودخانـه ت      حوضه اصلی این سد خلیج
میلیـون   65/3متر، حجم بدنه سـد   64متر، ارتفاع از بستر  67متر و ارتفاع ازپی  451اي با هسته رسی و طول تاج آن سنگریزه

 میلیون مترمکعب است.  110میلیون مترمکعب و حجم مفید آن  120مترمکعب، حجم مخزن در نرمال 
باشد، شرکت مشاور آبفـن و پیمانکـار، شـرکت جهـان     اي لرستان می، که آب منطقهعوامل طرح عبارتند از دستگاه اجرایی

 کوثر است. 
هـاي  تخمین زده شده است. که به دلیل عبور دو رشته خطوط لوله 1390و سال خاتمه  1380سال شروع عملیات اجرایی سد

ادامـه پیـدا کـرد. در     1386لوله تا سال  جایی خطوطنفت این طرح تا دو سال متوقف شد. پس از توافق با شرکت نفت جابه
باشند. با توجـه  درصد می 30/29حال حاضر سد به لحاظ پیشرفت فیزیکی در مرحله ساخت بدنه است و درصد پیشرفت آن 

بینی شود این است که آیا با وجود وقفه ایجاد شده عملیات ساخت سد در زمان پیشبه توضیحات فوق سوالی که مطرح می
 ها با افزایش زمان مواجه خواهد شد؟ یا این پروژه نیز مانند سایر پروژه ام خواهد رسید؟شده به اتم

 اند؟ آیا عوامل دیگري در تأخیر پروژه دخیل بوده -
 آیا عوامل تأخیر  مربوط به تعهدات کارفرما بوده است؟ -
 آیا عوامل تأخیر  مربوط به تعهدات پیمانکار بوده است؟  -
 یر  مربوط به تعهدات مشاور بوده است؟آیا عوامل تأخ -
 آیا عوامل تأخیر  مربوط به شرایط محیطی و جوي بوده است؟ -
 آیا عوامل تأخیر  مربوط به شرایط فرهنگی و ساخت اجتماعی حاکم بر منطقه بوده است؟ -
 آیا عوامل تأخیر  مربوط به یکسري عوامل غیرقابل کنترل بوده است؟ -
 

 ۲ 



  پژوهش فاهدا
 

 لی : هدف ک
 شناسایی و تعیین عوامل تأخیر در اجراي  پروژه سد مروك 

 اهداف فرعی: 
 تعیین ارتباط بین تعهدات کارفرمایی و تأخیر در اجراي پروژه

 تعیین ارتباط بین تعهدات پیمانکار و تأخیر در اجراي پروژه 
 تعیین ارتباط بین تعهدات مهندسین مشاور و تأخیر در اجراي پروژه

 باط بین شرایط محیطی و جغرافیایی و تأخیر در اجراي پروژهتعیین ارت
 تعیین ارتباط بین شرایط فرهنگی و بومی حاکم بر منطقه و تأخیر در اجراي پروژه

 تعیین ارتباط بین عوامل غیرقابل کنترل و تأخیر در اجراي پروژه
 

 روش کار
-رسشنامه استفاده شده است.در این تحقیق با اسـتفاده از داده ها از ابزار پآوري دادهروش کار پیمایشی می باشد و براي جمع
ي سد مروك پرداخته شـده  پروژه تأخیر علل بررسی به همچنین بررسی مستندات هاي بدست آمده و تجزیه و تحلیل آنها،

 .است
 زمینـه  نایـ  در متخصـص  محـدودي  تعـداد  و باشـد میي سد مروك  پروژه براي تأخیرات علل بررسی با توجه به اینکه 

 کارشناسان از تعدادي با آزاد مصاحبه . است شده انجام هدفدار و غیراحتمالی شکل به برداري نمونه لذا. دارند فعالیت
 چهارچوب و تحقیق موضوع اهداف به نیل الخصوص مدیر اجرایی پروژه زمینه را برايعلی ،موضوع زمینه در صاحبنظر
 .فراهم ساخت انتظارات

 
  آماري جامعه

 این تحقیق دو جامعه آماري وجود دارد.  در
 

 :جامعه آماري اول
مشاور) تمامی نمایندگان و کارشناسان این سه رکن کـه در اجـراي پـروژ     پیمانکار، با توجه به ارکان اصلی پروژه (کارفرما،

ین شـرکت آب  شوند که عبارتند از:متخصصي آماري محسوب میسد مروك دخیل بوده و همکاري دارند به عنوان جامعه
تروند) آنها به عنوان پیمانکـار   -هاي همکار(پایش سدکارشناسان شرکت جها ن کوثر و شرکت اي به عنوان کارفرما،منطقه

 ن مشاور و کارشناسان شرکت آبفن به عنوا
 : جامعه آماري دوم که عبارتند از

باشـند و  مروك، گوشه و دواریجـان) روسـتا مـی   (امامزاده هاشم،  4تمامی مردمان ساکن در منطقه اجراي پروژه که حدود  
روستاي مروك مشکل خاصی پیدا نکرده اسـت و روسـتاهاي گوشـه و دواریجـان      از این روستاها، خانوار هستند 200تقریباً 

بطور کامل به زیر آب خواهند رفت به همین دلیل سعی شد ساکنان این دو روستا جـزء نمونـه ي آمـاري قـرار گیرنـد،  کـه       
کمی تعداد خانوارها از تمامی آنها به روش کیفی و مشاهده میـدانی مصـاحبه بـه عمـل آمـد تـا علـت معارضـه، عـدم          بدلیل 

صـورت   18/8/88در تـاریخ  (مصاحبه با اهالی روستا پرسشنامه پرشد. 100حدود  اعتمادي آنان مشخص گردد.مشارکت، بی
 گرفت).

 
 روش نمونه گیري وتعیین حجم نمونه

از تمامی نمایندگان  ي آماري اول،در این پژوهش به دلیل محدود بودن تعداد  جامعه سرشماري می باشد.گیري روش نمونه
نفر از طرف  7نفر از طرف پیمانکار و  9نفر از طرف کارفرما،  9نفر می باشد ، 25مصاحبه به عمل آمد.که تعداد آنها حدود 

 ارکـان  از کـدام  هـر  نظر اعمال از ناشی احتمالی خطاهايکن سه ر به دلیل نزدیکی تعدادشدند حا ضربه همکاريمشاور 
بطـول   88الـی مهـر   88(توزیـع و گـردآوري پرسشـنامه هـا از مـرداد      .رسـید  خواهـد  حـداقل  به و شکن سر پروژه گانه سه

 انجامید).
ی و بـه صـورت   در مورد جامعه ي آماري دوم هم به دلیل محدود بودن تعداد خانوارها سعی شد از تمامی آنها به روش کیف

 .باشدعدد می100حضوري مصاحبه به عمل آید که تعداد پرسشنامه هاي پر شده 

 ۳ 



 
 اطالعات تحقیق و ابزار جمع آوري روش

تحقیق به لحاظ ماهیت ،توصیفی است و روش آن پیمایشی می باشد. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوري داده ها پرسشنامه 
هاي مورد نظر جهت شناسایی علل تأخیر پروژه بـه بررسـی   آماري اول و تعیین شاخص تنظیم پرسشنامه جامعه ياست.براي 

و مصـاحبه ي تلفنـی و   کارگاه ماهانه و هفتگی و روزانه گزارشاتو پیمانکار و نظارت دفتر بایگانی در موجود مستندات
ام شـده بودنـد مـورد مطالعـه قـرار      انجـ  همچنین تحقیقات مشابه که در استانهاي دیگـر  حضوري با  مدیر پروژه پرداخته شد،

 گرفتند. 
 ها  عبارتند از: که این قسمتقسمت متفاوت است تنظیم و طراحی گردید،  6اي که شامل پرسشنامهدر نهایت 

 سنجد.هایی که عوامل تأخیر مربوط به تعهدات کارفرما را میگویه -1
 سنجد.میهایی که عوامل تأخیر مربوط به تعهدات پیمانکار را گویه -2
 سنجد.هایی که عوامل تأخیر مربوط به تعهدات مهندسین مشاور را میگویه -3
 سنجد.هایی که عوامل تأخیر مربوط به شرایط محیطی و جوي را میگویه -4
 سنجد.هایی که عوامل تأخیر مربوط به شرایط فرهنگی و ساخت اجتماعی حاکم بر منطقه را میگویه -5
 سنجد.مل تأخیر مربوط به متغیرهاي غیرقابل کنترل را میهایی که عواگویه -6
 

 ندشـد  ارائه پروژه ارکان به آن به وابستگی توجه بدون و کلی بندي دسته یک در شده استخراج هايشاخص کلیه البته
صورت کلی و بـاز  ي آماري دوم نیز در میان مردم رفته و سؤاالت را به در اختیار پاسخگویان قرار گرفتند. در مورد جامعه و

   .ي حضوري جویا شدیممطرح کرده علت را با مصاحبه
 

 پژوھش پیشینھ
 

 انجـام ایتوسعھ ھايپروژه تأخیر علل بررسي  رابطھ در چندي ھايتحقیق
 اسـت  تحقیـق این آن کھ مشابھ تا موضوع  مورد  چھار كھ است گرفتھ

 شرح داده می شود.
شناسـایی علـل تـأخیردر  جعفرزاده یگانھ تحقیقی تحـت عنـوان - 

ی اجرای پروژه ھای خطوط انتقال نیروی بـرق آذربایجـان و ارائـھ
 .راھکارھای اصالحی انجام داده است

 
مطـرح شناسایي عوامل تأخیر سؤاالتي بشرح ذیل در این تحقیق جھت  

 :گردید
 عوامل ایجاد كننده تأخیرات. -۱
ي خطوط انتقال ھاعوامل مدیریتي ایجاد كننده تأخیر در پروژه -۲

 نیرو برق آذربایجان.
 پیشنھادات و راھكارھاي مرتبط با شرایط برق آذربایجان. -۳

 باشد:بشرح زیر مي نتایج بھ دست آمده از این پژوھش بھ
در مورد عوامل پیمانكار توانایي مالي پیمانكـاران اجرائـي و  -

ــین ــي و ماش ــاران اجرائ ــي پیمانك ــایي فن ــزات توان آالت و تجھی
نكاران اجرائي بیشترین تـاثیر را در جلـوگیري از تـأخیرات پیما

جھـت اعمـال نتـایج فـوق پیشـنھاد  ھاي انتقال نیرو دارد.پروژه
  .گردیده تغییراتي در جدول ارزیابي پیمانكاران داده شود

در مورد عوامل مشاور توانایي مدیریتي مدیر پـروژه، توانـایي  -
واقعـي بیشـترین تـاثیر را بندي فني مشاور و تنظیم برنامھ زمان

جھت اعمال نتایج فوق پیشنھاد گردیده تغییراتي در جـدول  دارند.
 ارزشیابي مشاوران اعمال شود.

در مورد عوامل كارفرما حمایت قاطع و مؤثر مسئولین كارفرمـا  -
ھـا و در رفع مشكالت حریم خطوط و توانایي مدیریتي مجریـان پروژه

یر را در جلـوگیري از تـأخیر توانایي فنـي آنھـا بیشـترین تـأث
 .)۱۳۸۳-(جعفرزاده یگانھ غالمرضاھاي خطوط انتقال نیرو داردپروژه

 
ھـای فھیمی آزاد تحقیقی تحت عنوان بررسی علل تأخیر در پـروژه -

وی در سدسازی و پیامدھای ناشی از آن را بھ انجام رسانیده است. 
 زیر است. بھ دنبال پاسخگویي بھ دو سؤالتحقیق خود  

 علل تاخیر در پروژه ھاي سدسازي چیست ؟. ۱
 پیامدھاي ناشي از تاخیر در پروژه ھاي سدسازي چیست؟.۲
 

نتیجھ حاصل حاصل از تحقیق میـداني مبـین آنسـتكھ، بطـور كلـي، 
  بھ ترتیب بیشـترین تـاثیررا در تـاخیر عوامل مشاور و پیمانكار

و عوامـل بعد از آن بھ ترتیب عوامل كار فرمـا  داشتھ و ھاپروژه
گیرند. گرچھ عوامل عمومي خود بھ تنھائي اثر معني يم عمومي قرار

 ٤ 



ھا نداشـتھ، امـا سـایر عوامـل (كارفرمـا، داري بر تاخیر پروژه
ھاي عامل عمومي شكل گرفتـھ و مشاور، پیمانكار) تحت تاثیر مؤلفھ

ھـا ناشـي از اثـر ایـن متغیرھـا بندي پروژهتاثیر آنھا بر زمان
غ بھ موقع تخصیص نمایان شده اسـت، و عمـالً تـاثیر خصوصًا عدم ابال

-متغیرھاي عمومي خود را در عدم تعھدات مالي كارفرما نشـان مـي
 دھد.

عـدم «مؤلفھ اثرگـذار عامـل كارفرمـا، مؤلفـھ  ۹ھمچنین از بین 
 ۹از بین   »زمان اجراي پروژه تامین منابع مالي با توجھ بھ مدت

عـدم دقـت و بـرآورد حجـم « مؤلفھ اثرگذار عامل مشاور ، مؤلفـھ
مؤلفھ اثرگذار عامل پیمانكـار،  ۸از بین  »و زمان پروژه عملیات
برنامـھ ریـزي و  عدم آشنایي پیمانكـاران بــا مـدیریت و«مؤلفھ 

مؤلفھ عـدم « مؤلفھ اثرگذار عامل عمومي، ۹از بین  «كنترل پروژه
 بیشترین تاثیر »متناسب تخصیص با اعتبارات مصوب ابالغ بھ موقع و

ھا دارند. ضمنًا رتبھ ھر كـدام از مؤلفـھ ھـا را در تاخیر پروژه
بدون احتساب عوامل مختلف محاسبھ شده و ترتیب و اھمیت آنھـا در 

عـدم «ھـاي تاثیرگذاري در تاخیر پروژه ھا نشان مي دھـد، مؤلفـھ
  »ریـزي و كنتـرل پـروژهآشنایي پیمانكاران با مدیریت و برنامـھ

بالغ بھ موقع و متناسـب تخصـیص اعتبـارات عدم ا«باالترین رتبھ و 
ھـاي دوم و در رتبـھ »عدم تناسب بین نرخ تعدیل و تـورم«، »مصوب

 سوم مي باشند.
 

ستفاده از اسـناد و مطالعـات  جھت پاسخگوئي بھ سـؤال دوم بـا ا
پروژه عبارتند از  ۹ھا پیامدھاي ناشي از تاخیر در توجیھي پروژه

: 
ه حاصل از زیر كشت نـرفتن اراضـي عدم كسب درآمد پیش بیني شد. ۱

  میلیارد لایر ۹۹بھ مبلغ 
نفر با توجھ بھ اھداف  ۱۳۲۹۹عدم ایجاد اشتغال بھ موقع براي . ۲
 پروژه ۹
عدم كسب درآمد از محل فروش آب بھاي كشاورزي ، شرب بھ مبلـغ . ۳
 میلیارد لایر  ۰/٤٤
یل ، افزایش ھزینھ ھاي تمام شده پروژه ھا بھ علت پرداخت تعد. ٤

مابھ التفاوت مصالح ، بازنگري ناشي از تاخیر در بھـره بـرداري 
(فھیمی آزاد، میلیارد لایر ۳۳۹مطابق با برنامھ زمان بندي بھ مبلغ 

  . )۱۳۸۱حسین
 
ای تحت عنوان شناسایی عوامل مـؤثر در تـأخیر یوسفیان در پروژه -

و ای غـرب پروژه ھای خطوط انتقال و فوق توزیع شرکت بـرق منطقـھ
در ایـن   راھکارھای کاھش آن نتایج زیر را بھ دسـت آورده اســت.

 ،كلید در دست نبودن آنھا ،تحقیق اصلي ترین علت تأخیر پروژه ھا
 محدود بودن تعداد پیمانكاران و مشاوران ،انتخاب پیمانكار ضعیف

شـناختھ شـدند( یوسـفیان، زمینھ اجراي این نـوع پـروژه ھـا  در
 ).۱۳۸۲برزو،

 
ر تحقیقی تحت عنوان شناسایی و تحلیل عوامل مـؤثر در شانظری د -

اجرای طرحھای توسعھ منابع آب کشـاورزی در اسـتان کردسـتان بـھ 
 بررسـي بخـش دو در سئوال ھفت طرح با نتایج زیر دست یافتھ است محقق

 اجـرا ھـايپروژه از وپرداختھ است  موضوع بھ آماري تحلیل و مستندات
 وکـرده   انتخـاب رابـزرگ  پـروژه ٦ستانا سطح در ااجر حال در و شده

، بھ طـور است كامل مورد بررسي قرار داده  طور بھ آنھا را مستندات
 تأثیرگذار عوامل عنوان را تحتشاخص  ٤۲ھا بررسي از حاصل نتایج کلی
 كردسـتان مشـخص اسـتان آب منـابع توسـعھ طرحھاي اجراي در تاخیر بر

 شـاخص ده پـروژه اركـان بھ یرتاخ علل وابستگي نظر از كھ نموده است،
 عوامل را شاخصدوازده  و پیمانكار شاخص ده مشاور، ده شاخص كارفرما،

 ) .۱۳۸٤دھد(شانظری، اقبال ، مي تشكیل كنترل قابل غیر و محیطي
 
عنوان عوامل موثر بر تاخیر در اجراي وھشی تحت ژشیخ گرگر در پ -

ھاي: فني، مـالي، پروژه شبکھ آبیاري و زھکشي میاناب شوشتر جنبھ
مدیریتي و محیطي مورد بررسي قرار  داده است در این تحقیق ھریک 
از عوامل ذکر شده بھ عنوان یک معیار در تـاخیر پـروژه و درجـھ 
تاثیر تاخیر مورد نقد قرار گرفتھ است. با عنایت بھ نتایج حاصل 

ھا درجھ تاثیر معیار مالي بیشترین عامل تـاخیر و از تحلیل داده
درصد بوده است و زیر معیـار مـالي مربــوط بـھ عـدم  ۷/٤٦بر برا

تامین بھ موقع و بھ اندازه منابع مالي بیشترین درجھ تـاثیر را 
اي عمرانـي داشتھ است. نتایج تحقیق نشان داده است وقتـي پـروژه

کند، ولي چـون بـھ موقـع شود، این پروژه درآمد ایجاد ميشروع مي
گیـرد. در ار دیر در دسترس قرار ميرسد. ظرفیت تولید کاتمام نمي

نتیجھ بین اثر ظرفیتي و اثر درآمدي فاصلھ پیـدا شــده  و تـورم 
بیش از حد معقـول طـول  شود، و بعلت اینکھ اتمام پروژهایجاد مي

آیـد و در اینصـورت نـرخ رشـد کشد، بازدھي سـرمایھ پـایین ميمي
بھ ذکـر اسـت کند. الزم یابد و ضد اشتغال عمل مياقتصادي کاھش مي

 ٥ 



معیارھاي مدیریتي، محیطي و فنـي بترتیـب کمتـرین تـاثیر را در 
 ).۱۳۸٥اند(شیخ گرگر،محمد حسین،تاخیر داشتھ

 
دیسفانی در تحقیقی تحت عنوان بررسی و تبیـین علـل تـأخیر در  -
ھای اجرایی بھ نتـایج زیـر بندی سدھا و تأثیر آن بر سایر بخشآب

ھـاي بندي طرحبر اجراي عملیات آبرسیده است، تأخیرات تحمیل شده 
عمراني توسعھ منابع آب در بخش سدسازي عمدتًا بھ سھ عامل مھـم و 

کـھ در شـود. بـھ طـوریاساسي مطالعات، ساخت و مدیریت مربـوط مي
سدھای مورد بررسی، نتایج بھ دست آمده در ارتبـاط بـا مطالعـات 

نتـایج دھد نتایج بھ دست آمـده در مرحلـھ اجـرا، بـا نشان   می
ھاي ژئـوتكنیكي مـورد نداشتھ و كاوش دوران مطالعات ھماھنگي كامل

ھاي مطالعـات در زمـان شـود كاسـتينیاز در حد متوسط ارزیابي مي
اجرا زیاد بوده و  دامنھ مطالعات براي آب بندي پي سـدھا كـافي 

ھا نشـان داد كـھ بیشـترین عامـل تأثیرگـذار در باشد. بررسينمي
، باشـدي ميبنـدھاي آبتأخیرھاي بوجود آمده در ساخت سدھا فعالیت

زمان اجراي آب بندي سدھا تا حد زیادي تـأثیر مسـتقیم بـر اتمــام 
بموقع پروژه داشتھ و تأخیر در عملیات آب بندي باعـث طـوالني شــدن 

بررسی سدھای مورد مطالعھ نشان داده اسـت کـھ  گردد.زمان اجرا مي
-اجرای نوع سازه نیز باعث تأخیر در اجرای عملیات آب بنـدی مـی

دھای مورد بررسی بیشترین تأخیر مربوط بھ سدھایي است گردد. در س
کھ از نوع بتونی می باشند و علت آن را می توان بھ تأمین مصالح 
مورد نیاز، بویژه سیمان و ھمچنین تکنولوژی ساخت این نوع سـازه 

ھاي انجام شده نشان داده است عوامل اجرایـي ھا نسبت داد. بررسي
ریت در اجـراي بموقـع سـدھا در حـد ھاي سد سازي و نقش مدیپروژه

بسیار زیاد است بطوریکھ اھمیـت دادن بـھ دانـش مـدیریت در حـد 
متوسط و توان مدیریتي پیمانكاران در حد متوسط تا كـم ارزیـابي 

ھاي بعمل آمده نشان دھنده آن است كـھ در شده است، ھمچنین بررسي
تـا ھاي سد سازي، تركیب یك تیم مناسـب كـاري، در حـد كـم پروژه

ھاي سـد سـازي در باشد. ھمچنین برنامھ زمان بندي پروژهمتوسط مي
شوند و مدیریت بر منابع مالي نیـز در حد متوسط تا كم مدیریت مي
 حد متوسط ارزیابي شده است.

 سدسازي یا و آب منابع توسعھ طرحھاي تأخیر علل بررسي با رابطھ در اما
 .است نگرفتھ انجام تاكنون پژوھشي لرستان استان بھص مخت
 

 گیری بررسی مستندات نتایج آمارینتیجھ
در بررسی مستندات کلیھ عوامل مرتبط با تـأخیر طـرح شناسـایی و 

 مورد تجزیھ و تحلیل قرار گرفت.
شاخص بود،کھ با بـھ پرسـش  ۹۱ت شناسایی مستندا بررسي در كار حاصل

شاخص بعنوان علل تأخیر مـورد تأییـد قـرار  ٥٦گذاشتھ شدن آنھا 
 فت.گر

ھـا ھـا ابتـدا بـھ توصـیف آمـاری دادهبرای تجزیھ و تحلیل داده
پرداختھ، سپس جھت تعیین میزان اثر ھر کدام از آنھا از رگرسیون 

 و مدلسازی معادالت ساختار یافتھ استفاده شده است.
با توجھ بھ میانگین بدست آمده از متغیر عوامل تأخیر مربوط بـھ 

است اثر عوامل مربوط  ۲۷کھ  ۹-٤٥، ومیانگین طیف ٥۷/۲٦پیمانکار 
 بھ پیمانکار در تأخیر پروژه متوسط رو بھ پایین است. 

کار فرمـا  میانگین بدست آمده از متغیر عوامل تأخیر مربوط بـھ 
است اثر عوامل  ۳۹کھ  ۱۳-٦٥است، با توجھ بھ میانگین طیف  ٦۷/۳۹

 مربوط بھ کار فرما در تأخیرپروژه متوسط رو بھ باال است. 
 ٥٤/۱۹انگین بدست آمده از متغیر عوامل تأخیر مربوط بھ مشاور می

است اثر عوامل مربـوط  ۲۱کھ  ۷-۳٥است، با توجھ بھ میانگین طیف 
 بھ مشاور در تأخیرپروژه متوسط است.

میانگین بدست آمده از متغیر عوامل تأخیر مربوط بھ شـرایط غیـر 
 ۳۹کـھ  ۱۳-٦٥است، با توجھ بھ میـانگین طیـف  ۲۷/۳۸قابل کنترل 

است اثر عوامل مربوط بھ شرایط غیر قابل کنتـرل در تـأخیرپروژه 
 متوسط است.

میانگین بدست آمده از متغیـر عوامـل تـأخیر مربـوط بـھ شـرایط 
کـھ ۱۳-٦٥است، با توجھ بھ میانگین طیـف  ۷٤/۳٥اجتماعی  -فرھنگی

اجتمـاعی در تـأخیر  -است اثر عوامل مربوط بھ شرایط فرھنگـی ۳۹
 یین است.پروژه پا

با توجھ بھ معادالت رگرسیونی انجام یافتھ، میزان ھمبستگی میـان 
) =R ۳۹/۰دو متغیر تعھدات پیمانکاری و تأخیر در اجـرای پـروژه (

درصد  تغییرات میزان پیشرفت پـروژه توسـط ۱۸باشد بطورتقریبی می
 میزان تعھدات پیمانکاری قابل تبیین است. 

عھـدات کـار فرمـا و تـأخیر در میزان ھمبستگی میان دو متغیـر ت
درصـد  تغییـرات  ۷۲باشـد بطـورتقریبی ) مـی=۸/۰Rاجرای پروژه (

میزان پیشرفت پروژه توسط میزان تعھدات کار فرمـا قابـل تبیـین 
است.  میزان ھمبستگی میان دو متغیر تعھدات مشـاور و تـأخیر در 

درصـد  تغییـرات  ٦٦باشـد بطـورتقریبی ) می=۸٥/۰Rاجرای پروژه (
 زان پیشرفت پروژه توسط میزان تعھدات مشاور قابل تبیین است.می

 ٦ 



میزان ھمبستگی میان دو متغیر شرایط غیر قابل کنتـرل و تـأخیر  
درصد  تغییـرات  ٦٥باشد بطور تقریبی ) می=۸/۰Rدر اجرای پروژه (

میزان پیشرفت پروژه توسط میزان تغییرات شرایط غیر قابل کنتـرل 
 قابل تبیین است.   

جـوی و تـأخیر در  -ان ھمبستگی میان دو متغیر شـرایط محیطـیمیز
درصـد  تغییـرات  ۲باشـد بطـورتقریبی ) می=۱٥۹/۰Rاجرای پروژه (

جوی قابل  -میزان پیشرفت پروژه توسط میزان تغییرات شرایط محیطی
 تبیین است.   

اجتمـاعی و تـأخیر  -میزان ھمبستگی میان دو متغیر شرایط فرھنگی
درصـد تغییـرات  ۱٦باشد بطورتقریبی )  می=٤/۰R( در اجرای پروژه

اجتماعی  -میزان پیشرفت پروژه توسط میزان تغییرات شرایط فرھنگی
 قابل تبیین است. 
-ھای بھ دست آمده از معادالت خطی رگرسـیونی مـیبا توجھ بھ داده

توان نتیجھ گرفت کھ میزان پیشرفت پروژه، بیش از ھر چیز بسـتگی 
ایی دارد، سپس بھ ترتیـب مشـاور، شـرایط غیـر بھ تعھدات کارفرم

 -اجتماعی و شرایط محیطـی -قابل کنترل، پیمانکار، شرایط فرھنگی
 گیرند.جوی قرار می

ھمچنین بر اساس محاسبات انجام شده در مدلسازی ساختار یافتھ با 
تـأخیر در اجـرای پـروژه و میـزان  Lisrel ۸٫٥افزار استفاده از نرم

ی اول وابستھ بھ عوامـل مربـوط بـھ تعھـدات ھپیشرفت کار در درج
کارفرمایی است،. پس از آن بھ ترتیب مشـاور، پیمانکـار، شـرایط 

 گیرند. اجتماعی قرار می -غیرقابل کنترل و فرھنگی
دھد کھ کارفرما و عوامـل مربـوط تجزیھ و تحلیل ھای فوق نشان می

رای بھ تعھدات وی بیش از ھر چیز دیگـر در میـزان پیشـرفت و اجـ
 پروژه دخیل ھستند. 

 
 گیری بررسی کیفی مشکالت اجتماعی از نگاه مردم منطقھنتیجھ -۳-٥

-درصد مردم منطقھ (صاحبان اراضی) بر ایـن بـاور اصـرار مـی ۸٥
ھای خود،پس از عملیات اجرایی سـد عمـل ورزیدند کھ دولت بھ وعده

م نکرده، و ھمین امر سبب شده اعتماد آنھا بھ نمایندگان دولت کـ
درصدآنھا این اطمینان و اعتماد را نداشـتند  ۲/٦۲شود. بطوریکھ 

کھ دولت بابت خسارتی کھ در حین عملیـات اجرایـی ســد بـر آنھـا 
تحمیل شده، پولی  پرداخت نماید. عدم پرداخت بموقع خسـارت سـبب 

 شده،ساکنان محلی بھ دولت اعتماد نداشتھ باشند. 
در ابتدای امر مطالعـات  در این پروژه نیز مانند سایر پروژه ھا

اجتماعی انجام نشده است. طبق گفتگویی کھ، مبنی بر آگاھی مـردم 
درصـد  ۲۰نسبت بھ احداث سد درمنطقھ با آنھا صورت پذیرفت، تنھا 

درصد  ۸۰افراد قبل از اجرای عملیاتی پروژه از آن اطالع داشتندو 
قھ ی خود شـان افرادبعد شروع عملیاتی پروژه، از ساخت سد در منط

درصد ساکنان از فواید سد آگاھی ندارند و  ۲/٦۰مطلع گردیده اند.
ای در درصد ازآنھا از انجام چنین پروژه ٦/٦۲ھمین امر باعث شده 
 ۳/۲۸درصد ھم بـی تفـاوت بـوده وتنھـا  ۱/۹منطقھ ناراضی باشند،

 درصد افراد رضایت خویش را اعالم نموده اند.
د از بومیان منطقھ در سـاخت درصد از مردم معتقد بودن ۷/۷۰حدود 

سد استفاده نشده است و ساخت این پروژه درآمدی بـرای سـاکنان ، 
 الخصوص جوانان نداشتھ است.علی
اند،کھ نھرھـای آبیـاری منطقـھ در درصد مردم اظھار داشتھ ۸۱./۸

درصد اعالم نمودند نھرھای تخریب  ٤/۹٥ھنگام ساخت سد تخریب شده و
اند. در ارتبـاط بـا  یم و بازسازی نشدهشده، در فصل آبیاری، ترم

درصد اعالم داشتند کـھ  ۹۲ھا ومسیرھای روستایی باید گفت کھ جاده
انـد، در موردزمـان ھای روستا تخریب شدهدر ھنگام احداث سد جاده

اند کـھ زمـان درصد روستاییان اظھار داشتھ ۱/٥۷ساخت جاده جدید 
درصـد آنھـا  ۷/٤۰ه وسال طول کشـید ۳احداث جاده جدید بیشتر از 

درصد نیز اظھـار  ۲/۲سال بطول انجامیده، ۳معتقد بودند کمتر از 
 بی اطالعی کرده اند. 

انـد و درصد افراد بومی با اداره کل آب منطقھ اختالف داشتھ ۷۱/٤
عمده علت اختالف را قیمت زمینھا و نپرداختن بموقع خسارت ابـراز 

 کردند.
نطقھ قبل عملیات ساخت سد بھتـر درصد معتقد بودند موقعیت م ۹٤/٥

 ۳/۳اند فرقـی نکـرده و درصد اظھار داشتھ ۲/۲از بعد آن بوده ، 
 درصد معتقدند امکانات منطقھ بعد از ساخت سد بھتر شده است.

پس از مصاحبھ با مردم منطقھ عواملی کھ در حین ساخت پروژه باعث 
رائـھ شد مشخص گردیـد کـھ در ذیـل اآزار و اذیت ساکنان محلی می

 اند:شده
 نپرداختن بموقع خسارت تحمیلی بھ آنھا* 
 شدن راھھا و خرابی جاده وتغییر مسیر آنبستھ* 
 انفجارھای مکرر و صدای آن وزمین لرزه* 
 قطع آب و برق و محدودکردن امکانات منطقھ* 
ھا وگرد و غبار ایجـاد شـده حاصـل از تـردد سر و صدای کامیون* 

 آنھا

 ۷ 



 ھای کشاورزی و نھرھای آبیاریات و زمینخسارت زدن بھ باغ* 
تــردد افــراد غیربــومی در منطقھ،کــھ بــدلیل ورود كــارگران و * 

مھندسین مشغول در امر اجرا بھ منطقھ و عـدم تجـانس بـا فرھنـگ 
ھاي اجتماعي ایجاد شود و بـراي مـردم بـومي محلي ممکن است، تنش

 .قابل تحمل نبوده و زندگي را بر مردم ناحیھ سخت نماید
 ھای کشاورزی، باغات، خانھ وکاشانھ و بیکاریاز دست دادن زمین* 

 
شود این است کھ چرا برای اجرای طـرح سوالی کھ در اینجا مطرح می

ای با این عظمت قبل از اجـرای عملـی آن، اعتبـارات مـورد توسعھ
ی کافی و وافی تخصیص نیافتھ است؟ طبق مصـاحباتی نیاز بھ اندازه
سھ رکن اجرایی پروژه صورت گرفت، ھنـوز پـس از  کھ با نمایندگان

سال بھ برخی از افرادخسـارت دیـده،مبلغ کامـل پرداخـت  ۱۰گذشت 
نشده است. آیا این درجھ کیفیت  عملکرد در ساخت سد و ایـن نـوع 
جاد نمایـد و  رفتار در قبال مردم منطقھ نمی توانـد حساسـیت ای

این تعویق وکشـتن  باعث بروز مشکالتی در پیشرفت پروژه گردد؟ آیا
کند؟ اینھا سواالتی اسـت زمان، مالک خسارت دیده را، متضررتر نمی

 نماید. کھ ذھن را درگیر می
اجتماعی منطقھ و پیـدا  -ی ساخت فرھنگیتوانست با مطالعھشاید می

کردن مردم از فواید سـد و ھای ترویجی مناسب برای مطلعنمودن روش
نطقـھ دارد، سـاکنان را ترغیـب ی ماثری کھ در پیشـرفت و توسـعھ

نموده و عملیات ساخت سد را سرعت بخشید و سبب شد مردم نسبت بـھ 
ساخت سد احساس مسئولیت بیشتری کننـد و نماینـدگان دولـت را از 

 حمایت بیشتری برخوردار نمایند.
ھـای ای، اقبال کـم مشـارکتترین مشکالت طرحھای توسعھیکی از عمده
ا است. از آنجا کھ مشارکت اجتمـاعی یکـی گونھ طرحھمردمی از این

اجتماعی اسـت کـم بـودن میـزان آن، نشـان از ھای سرمایھاز شاخص
اجتمـاعی اجتماعی است. امـروزه سـرمایھپایین بودن میزان سرمایھ

یکی از مھمترین عوامل توسعھ و پیشـرفت اجتمـاعی اسـت بطوریکـھ 
ی برخـی ھ گفتھشود و ببعنوان بخش چھارم اقتصاد ھر کشور مطرح می

اجتماعی، سرمایھ اجتماعی، در آینـده  -پردازان اقتصادیاز نظریھ
-در جامعـھ شود.باعث نجات اقتصاد جھان و رھا شدن آن از کساد می

ای با میزان سرمایھ اجتماعی باال، فـرد، اجتمـاع را بصـورت یـک 
دار، قابل فھم(ھمبستگی اجتمـاعی) و بـالقوه بـرای مجموعھ  معنا

کند کھ بھ داند (شکوفایی اجتماعی) و  احساس میکوفایی میرشد و ش
-کند، از طرف جامعھ پذیرفتھ مـیجامعھ تعلق دارد، آن را درک می

شود (پذیرش اجتماعی)، (انسجام اجتماعی) و در پیشـرفت آن سـھیم 
 است (مشارکت اجتماعی). 

مشارکت اجتماعی باوری است کھ طبق آن فـرد خـود را عضـو حیـاتی 
اع می داند و فکر می کند چیز ارزشمندی برای عرضھ بھ دنیـا اجتم

دارد و تالش می کند در دنیایی کھ صرفا بھ دلیل انسان بودن برای 
 وی ارزش قائل است سھیم باشد.

برداران نھـایي و یكـي از عناصـر اصـلي در اگر بپذیریم كھ بھره
آنـان  ھاي عمراني منابع آب، مردم ھستند وھاي توسعھ و طرحپروژه

ھستند كھ متناسـب بـا فرھنـگ و دانـش خـود از ایـن امكانـات و 
كنند، باید بپذیریم كــھ توجـھ بـھ ھاي جدید استفاده ميتكنولوژي

ھا و ریزيجھات اجتماعي، اقتصـادي، سیاسـي و فرھنگـي در برنامـھ
 باشد.ناپذیر ميھاي عمراني نیز یك ضرورت اجتنابامكانات طرح

ھاي تا این است كھ آیا مسئولیت ما در طرحمسألھ اصلي در این راس
توسعھ و عمراني كشور آن است كھ بدون توجھ بھ مردمي كھ از ایـن 

ھا را بـھ مرحلـھ اجـرا درآورده و شوند، طرحمند ميامكانات بھره
كنندگان گسترش دھیم یا خیر؟ مسـلمًا اگـر پذیرنـدگان و اسـتفاده

و اجبـاري داشـتھ و  اصلي را در نظر نیاوریم مشاركت جنبھ صـوري
دیر یا زود اثر خود را از دست خواھد داد. لذا اجـرا و كـاربرد 

ھاي مشاركت مردمي زماني ثمربخش خواھد بود كھ اھـالي منـاطق طرح
ریزي و آگاھانھ آن را بپذیرند و با اشتیاق و دلگرمي در برنامـھ

اجراي آن سھیم باشـند. بسـیاري از مـردم در حـال توسـعھ ھنـوز 
داننـد. ھاي سنتي را عاقالنھ و صحیح ميھا ھستند و روشسنتپایبند 

پس طبیعي است كھ در ھر چھ با عنوان تازه و بھتر بھ آنھا معرفي 
شود شك كننـد و نسـبت بـھ امتحــان و تجربـھ آن حالـت دفـاعي مي

 بگیرند.
براي كاھش اثرات نامناسب اجتماعي و اقتصـادي طرحھـا بایـد بـھ 

 لھ: اقداماتي دست زد، از جم
شناخت كامل و دقیق مسائل اجتماعي و اقتصادي مردمي كـھ در بـاال 

گیرنـد. در دست و پایین دست طرح، تحت تاثیر احـداث آن قـرار مي
طرحھاي بزرگ این تاثیر در خارج از حوضھ و در سـطح ملـي جسـتجو 

 شود . مي
برآورد صحیح و دقیق خسارات طرح، از جملھ از بـین رفـتن اراضـي 

ھـا، تاسیسـات، سـاختمانھا و ... و پرداخـت ایـن ادهكشاورزي، ج
 خسارتھا بھ نحو عادالنھ . 

 ۸ 



گیریھاي محلي و اسـتفاده سھیم نمودن مردم در اجراي طرح و تصمیم
از نظرات مردم در چگونگي اجراي طرح و سایر مواردي كھ با زندگي 

 مردم بھ صورت تنگاتنگ درگیر است. 
ــھ ــھ نھادبرنام ــاھنگي كلی ــا ریزي و ھم ــي ی ــئوالن محل ــا، مس ھ

ھا و مقامات دولتي و معتمدین محلي در طـرح ، اجـرا و وزارتخانھ
 برداري از آن و منابع آبي آن . بھره

برخوردارشدن مردم محدوده طرح از امكانات بـرق، آب آشـامیدني و 
ھاي محلي و روستایي و یا استفاده از امكانـات ایجاد احداث جاده

  محل كارگاه طرح و ...  .
آشنا نمودن مردم بومي با طـرح و مشـاركت و ھمیـاري در كارھـاي 

 برداري و نگاھداري از طرح اجرا شده.ساختماني، بھره
آیا آنچھ كھ تحت عنوان مشاركت در طرحھاي عمراني در نظر گرفتـھ 

 شود با مفھوم واقعي مشاركت منطبق است؟مي
 پنداشت مردم از طرحھاي عمراني آب چیست ؟ 

ھاي اجتماعي و فرھنگ مناسـب بـراي اركت چقدر بھ زمینھدر جلب مش
 اجرا توجھ شده است؟ 

 آیا طرح عمراني با نیاز مردم منطبق است ؟ 
 میزان آگاھي مردم از اھداف و محتواي طرح مذكور چقدر است؟ 

 دانند؟ آیا مردم مشاركت در طرح را مقرون بھ صرفھ مي
 ت آنھا موثر است؟ ھاي مردم چقدر در مشاركخصوصیات و ویژگي

ریزي شـده (طرحھـاي ھاي گذشـتھ مـردم از تغییـرات برنامـھتجربھ
 دولتي) چگونھ بوده است؟ 

ھاي طرح در تشویق مردم براي مشـاركت آنـان آیا خصوصیات و ویژگي
 موثر است؟

 
 
 
 

 تقدیر و تشکر

ھای مالی دفتر امور پژوھشی و پشتیبانی علمـی حمایتدر پایان از 
 شود.و قدردانی میدیریت منابع آب ایران تشکر شرکت سھامی م

 
 منابع:

 فرھنگـي مركـز :تھـران. پـروژه مـدیریت دانـش. حمیـد آالدپوش، -۱
 ۱۳۷۷٫حامي، انتشارات

 نگرشـي پـروژه، مـدیریت ھمکـاران، و محمود یزدي، مزرعھ احمدیان -۲
 و تحقیقـات مؤسسـھ :كـرج .كنتـرل و زمانبندي ریزي،برنامھ بھ سیستمي
 .۱۳۷۹ مدیریت، آموزش

: اصـفھان. پـروژه كنتـرل و مـدیریت .علـي محمـدي، شـیر حـاج  -۳
 ۱۳۸۰٫ اصفھان، صنعتي واحد جھاددانشگاھي

رفیع پور، فرامرز ، جامعـھ روسـتائي و نیازھـاي آن ، شـركت  -٤
 . ۱۳۷۰سھامي انتشار، بھار سال 

-نظری، اقبال، شناسایی و تحلیل عوامل موثر در اجرای طرحشاه -٥
-(پایـان ۱۳۸٤توسعھ منابع آب کشاورزی در استان کردسـتان، ھای 

 نامھ کارشناسی ارشد)
 

 
Abstract 
 
During this study we try to find factors which cause delays in performance of  “Merouk” 
dam including project owner, contractor, consulting, unpredictable conditions, and 
environmental and social-cultural conditions. Study method was data gathering by 
questionnaire method which for its consistency repetitive examine was employed. 
 
There were two statistical communities in this study:  
All related agents and main experts confining in the project of “Merouk” dam consists of 
25 persons. 
  
All inhabitants on the project site which consist of four villages of Emamzadeh-Hashim, 
Merouk, Gousheh and Davarijan (almost 200 families) 
 
Because of limited statistical communities, specific sampling has not been chosen and 
reviews are done by non-probabilistic census method. Results of documental 
investigations declare 91 factors as delay causes. Whereas, 56 factors are determined 
based on questionnaires for “Merouk” project. 
 

 ۹ 



Effect of factors related to contractor is less than average; project owner more than 
average; consultants and uncontrollable conditions about average and social-cultural 
conditions is very low. 
 
Furthermore, based on data founded by linear regression functions, 66% of project 
advancement variation is dependent on contractor commitments, 72% is depends on 
project owner commitments, 66% on consultant commitments, 65% on uncontrollable 
conditions, 2% on environmental conditions and 16% on social-cultural conditions. 
 
According to developed matrix, the most important factor in delaying in project and 
other factors include respectively: consulting, contractor, uncontrollable conditions and 
social-cultural conditions are affecting factors. 
 
Furthermore, the qualitative investigation of social problems based on interviews has 
shown that social studies have not been done. 80% of people had not been aware of 
building a dam in their life region and 60,6 % of benefits of dam. 62,6 % of them disagree 
to building the dam 
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