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پیشگفتار

که . باتوجه به آماري استشرفتهیدر کشورهاي پیحتجیرادهیپدکیهاپروژهدرریتاخ
ي هاپروژه%69است، آوري شدهجمعمتحده االتیهاي اازمشکالت و معضالت موجود در پروژه

يها امردرپروژهریهم تاخرانیادرد بطول انجامیده است.از زمان مصوب خوشیباین کشور
کشور زيیبرنامه روتیریمنتشر شده توسط سازمان مدکه براساس آماريطورهعادي است، ب

زيیربرابر زمان برنامه22/2کشور حدود دریهاي ملمتوسط زمان اتمام پروژه، 1380سالدر
شده اولیه آن بوده است. استفاده از روش نامنطبق (نامناسب) و یا بروز اشکال در آنالیز تاخیرات 

شود که در این حالت ایجاد ها مینفعان و پروژهجبران براي ذيسبب بروز عوامل غیر قابل
هاي تکنیکال جدید براي و دستورالعملهاروشان و سازوکار تخصصی و همچنین تدوین سازم

است.حل مشکالت مطروحه ضروري
هاست. وقوع تاخیرات همواره سبب ترین و موثرترین منابع پروژهمنبع مالی جزء اصلی

که بسیاري شود هاي مازاد در گام نخست سبب میشود. این هزینههاي پروژه میافزایش هزینه
با زیاد دیدن ضرایب ریسک پروژه با مشکل قیمت باال ها در زمان تهیه اسناد مناقصه،از شرکت

که بروز تاخیرات در حین انجام پروژه، شوند و یا اینشده و حتی برنده مناقصه نیز نمیمواجه
ج شدن نفعان و خارهاي پروژه شده و این روند تا ورشکستگی کامل ذيسبب افزایش هزینه

رود.پروژه از صرفه اقتصادي براي کارفرما پیش می
که برابر آمار ها در تمامی نقاط جهان و اینبا توجه به اهمیت مبحث تاخیرات پروژه

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور جمهوري اسالمی ایران، این مقوله در کشور ما نیز جزء 
وجود کتابی فارسی که مطالب مؤلفیننظر شود، بهها محسوب میترین مشکالت پروژهاصلی

هاي هاي این پروتکل در پروژهرا با تجارب چندین ساله اجراي تکنیکSCLپروتکل جهانی 
این راستا برآن شدیم که کتاب رائه نماید، بسیار ضروري آمد. دراجرایی، عجین و بومی نموده و ا

و تجارب اجرایی گردآوري نمائیم. SCLعنوان اولین کتاب فارسی مبتنی بر پروتکل حاضر را به
هاي دیگري در دنیا جهت محاسبه کتاب، روشمؤلفینگرفته توسط برابر تحقیقات صورت

ها معرفی شده است ولی به جهت عدم وجود نوآوري، یا عدم کارایی مناسب، یا تاخیرات پروژه
قراره و استفاده ، مورد توجSCLهاي معرفی شده در پروتکل عدم رفع کمبودها در تکنیک



الیحه 300. در این راستا کتاب حاضر دربرگیرنده تجارب حاصل از بررسی حدود استنگرفته
هاي ساخت صنایع مختلف داخلی و خارجی در فازهاي سال در پروژه10تاخیرات طی 

E،EP،EPC وEPCF در این مجموعه درج و به کمک آن درس مؤلفینبوده که توسط
تخصصی و ترجمه چاپ دوم از کتابدرك،هاآموخته

کتابنام  : Delay Analysis in Construction Contracts

نویسنده : P. J. Keane & A. F. Caletka

ناشر و سال انتشار : Wiley Blackwell, 2015 John Wiley & Sons, Ltd

مندان حوزه طی دو سال انجام و جهت تدریس دانشگاهی و استفاده سایر متخصصین و عالقه
گردد.مدیریت پروژه، مدیریت ادعا و آنالیز تاخیرات معرفی می

گردید است. در مرحله ترجمه کتاب سعیاین مجموعه در هفت فصل تهیه و تدوین شده
اجرایی باهايپروژهدرSCLپروتکلهايتکنیکدر اجرايمؤلفینسالهتجارب چندین

سازي هت استفاده در پروژه هاي داخل کشور آمادهشود و جبومیشده،پروتکل مذکور عجین
SCLپروتکلتکنیکچهارهفت کتابفصلجهت تحقق هرچه بهتر این هدف، درگردد.

نتایجوانجاممراحلوسازيداخل کشور پیادهمتفاوتاجراییپروژهچهاردرواقعیبصورت
.استگردیدهارائهمربوطه

که تجربه اجرایی کافی را در فرآیند توانند مشروط بر اینمندان میدر این رابطه عالقه
و Microsoft Projectافزارهاي تخصصی رایج شامل با کمک نرمبرنامه ریزي و کنترل پروژه

Primaveraباشند، پس از مطالعه این کتاب نسبت به ایجاد ساختار الزم در راه اندازي را داشته
عوامل ایجاد تاخیر و آنالیز تاخیرات و همچنین محاسبه فرآیند مدیریت ادعا، جهت شناسایی 

امید است این مجموعه در بخش ارتقاء دانش و نفعان پروژه ها اقدام نمایند.سهم قصور ذي
اي مخاطبان، سودمند باشد.ي حرفهتوانمندساز

در پایان از صبر و شکیبایی همسر و فرزند دلبندمان که صبورانه شرایط و فرصت 
نمائیم و تشکر و قدردانی می،آوردندفراهمبراي ما گردآوري مطالب و تدوین این مجموعه را 

نظران امیدوارانه در انتظار اظهار نظرهاي علمی و نقدهاي عالمانه اساتید، پژوهشگران و صاحب
هستیم.در این ارتباط پروژه عاالن حوزه مدیریت ادعا و مدیریتحرفه اي و ف
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A.rashidi365@Gmail.com-علی رشیدي مهندس 



مؤلفینمقدمه

است، انکارقابلغیرامريآنهاخاصپیچیدگیدلیلهاي ساخت بهپروژهدرتأخیروجود
45ازبا بیشدنیادرساختهايپروژهاغلبدهد،مینشانگرفتهانجاممطالعاتکهطوريبه

همچون متعددياثراتشوند کهمینسبت به زمان اولیه قراردادي مواجهزمانافزایشدرصد
پیشازبه اهدافپروژهدستیابیعدمغیرمستقیم،ومستقیمهايهزینهافزایشپروژه،تطویل
در نتیجه هرگونه.رفته بازار را به دنبال دارددستازفرصتهزینهمقرر ودر زمانشدهتعیین
و هاسرمایهازعظیمیحجمگذاشتنثمربیونکردناستفادهمنزلهبهپروژهانجامدرتاخیر

واردآمدن بهمنجرامردر بعد کالن اینکهنیستشکی. استطوالنیمدتیمنابع پروژه به
دست اینازپیشگیريبرايریزيبرنامهعدموشودمیجامعهبهفراوانیاقتصاديهايخسارت

بود.خواهدبارزیانبسیارجامعهبرايمشکالت
داشته تأثیرنیزآنهاکیفیاهدافبرتواندمیهاي ساختپروژهدرتأخیردیگر،سوياز
تأخیراتازناشیهايجریمهازمنظور جلوگیريها بهپروژهمجریانکهصورتنیبدباشد. 

زمانیبازهیکرا درپروژهروند اجرايمقرر،موعددرپروژهعدم امکان تکمیلخود وغیرمجاز
تحت چشمگیريطوربهپروژهاجرايکیفیتموارد،برخینتیجتاً دربخشند کهمیتسریع

یابد.میشعاع قرار گرفته و کاهش
منابع دربودنمحدودبهعلمباتوسعهدرحالوپیشرفتهکشورهايدر این شرایط اکثر

بهبیشترسودکسبومنابعازبیشتراستفادهجهتشدید،رقابتیوجود بازارهايواختیار
میزانازارایه راهکارهاییباتاباشندمیگذشتههايپروژهدرتأخیراتعللیابیریشهدنبال

بروز تاخیرات شناسایی شده و دالیل بکاهند. پس الزم است عوامل آتیپروژه هايتأخیرات
هاي پروژه و جرایم آنها تجزیه و تحلیل، سهم قصور هریک از ذینفعان پروژه محاسبه و زیان

گردد.میزانی عادالنه در میان آنان تسهیمتاخیرات آنها به
هاخسارتتسویهبتوانندتاهستند،تأخیراتیابیدنبال علتبهدر این شرایط کارفرمایان

هزینه هاي حجمازمناسبیبرآوردهايوهمچنینانجام دهندراپیمانکارانتأخیراتجریمهو
ازفراروخودتأخیراتتوجیهدرصددباشند. پیمانکارانداشتهدستدرراشدهتحمیلاضافی

موجبکارفرماتوسطتعهداتموقعانجام بهعدمکهمواقعیدریاوهستندخسارتپرداخت



نمایند.اقدامکارفرمایانازتأخیرخسارتادعايتدوینبرايشده است،پیمانکاربهزیان
بر اساس زیانتخاب درست روش آنالو ییقدم براي غلبه بر مشکل ادعا، شناسانیاول

ینیبشیجهت پههستند، براتیتاخجادیکه مسبب اعیوقانیدرك ا. استيقراردادطیشرا
اتخاد لهیبوسنده،یهاي مشابه در آآنها در پروژهریو براي به حداقل رساندن تأثیادعاهاي آت

هاي برنامه . پس براي محاسبه و تحلیل تاخیرات، رسدیبه نظر مدیمف،کالیتکنییراهکارها
شود که در هر پروژه توجهشوند.یمتلقی راتیتاخزیآنالمبنايو کار بوده ولاصجزء يبندزمان

شیپعیوقايچون پروژه ها داراات،یپروژه است نه خود واقعاتیواقعندهینمابندي،زمانبرنامه
وقوعبهبندي و در حین اجراي پروژه که پس از تهیه برنامه زمانهستندیفراواني نشدهینیب

اطالعاتوجود پروژه، یو واقعهیمضاف بر برنامه اولرات،یتاخلیتحلي. همواره براپیوندندمی
تحلیلوبراي شناساییاستالزم. بنابرایناستيضرورنیز بسیار سازماننییسطح پامثبته و 
زمان،یعنیاصلی پروژهاهدافبرعواملاینازیکهرآنها، تاثیربروزعواملوعللتأخیرات،

مناسب هايو رویهفرآیند آنهاازناشیهايریسکآنها،مدیریتکیفیت، چگونگیوهزینه
مدیریت شوند.جهت جلوگیري از بروز آنها

ارائه شده است که این چهار SCLدر این راستا چهار تکنیک معتبر در پروتکل جهانی 
شدن زمان پروژه محاسبه و تکنیک تاخیرات زمانی در پروژه ها را صرفاً از نظر میزان طوالنی

دهیمتاسفانه دنماید. قلمداد مینفعان پروژه هر یک از ذيراتیتاخعنوان میزان نتیجه را به
این یکه حتشوند تا جایی یمختلف بکار گرفته مقیطرنیبه چنداین چهار روش شده که 

رات،یتاخزیآنالفرآیند موجود در تیو حساسیدگیچیپلیدلبهزیشناخته شده نيهاروش
یابد کهوسعه میو این مشکل تا آنجا ترندیگینادرست قرار مهايگاهاً در معرض استفاده

در اغلب موارد منجر به نیز مختلف يهادگاهیدبا توسط دو کارشناس کیتکنکیاستفاده از 
شود. در نتیجه ایجاد سیستم منظم و یمدر آنالیز انجام شده متفاوت و ناسازگار جینتاجادیا

رصد نمودن پروژه، مدون از ابتداي پروژه و همسان با مکانیزم برنامه ریزي و کنترل پروژه جهت 
اي، رعایت الزامات الزم جهت آنالیز تاخیرات در ریزي پروژه با کمک نرم افزارهاي حرفهبرنامه

اي تاخیرات با موقع سوابق، آنالیز دورهبندي در ابتداي کار، تولید و بایگانی بهبرنامه زمان
یابی آنها و اخیر و ریشه)، شناسایی عوامل تSCLهاي معتبر و داراي شناسنامه (پروتکل تکنیک

نفعان تر ساختن پروژه و ذيدر نهایت دفاع از نتایج مندرج در لوایح تاخیرات، در هرچه مصون
.داردیبرمدر برابر جبران زیان تاخیرات گام 




