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 چكيده:
 ها نهياست تا هز شده  دهيدر اشتراك با ديگر عمليات مهندسي عمران، داراي يك سري مراحل است. اين مراحل، ضرورتاً تدارك د ياحداث يك پروژه اليروبي

در حال  ،وجود  نيا از مجموع كار است، با يا وساز دريايي ميزان اليروبي بخش عمده ها، بهينه نمايد. در كارهاي ساختاطالعات و تحويل آن يآور را در خالل جمع

توضيح دقيق كاري كه  با انتخاب اهداف و تهيه اسناد قرارداد اعم از رو نيازا ، ناكافي است.شود ياليروبي در اسناد اليروبي معمليات  توجهي كه بهحاضر 

يي و (شناسا احتمالي اتهمچنين تقسيم خطرو  تهيه يك شيوه پرداخت مناسب و منصفانه براي كار، (شرايط خصوصي)انجام كار  شرايط، انجام شود ستيبا يم

قراردادها و عوامل مؤثر بر نوع دليل الزم است با شناخت دقيق اين  نيبه هم تهيه نمود. بخش تياطور رض يك قرارداد را به توان يم و تهديدات) ها سكيرتقليل 

كه ناشي از شرايط پيچيده و  در بنادر كشور با برخي مشكالت روبرو است هاكاربرد اين شيوه قرارداد ها فراهم آورد.رايط مناسبي براي تسهيل اجراي آنها شآن

طور عمده ناشي از نبود چارچوب مشخص قانوني و يا قانون ويژه براي اين  يكپارچه و قراردادهاي واحد است. اين مشكالت كه بهي سازوكارهافقدان همچنين 

ردادها باهدف تدوين ساختار مناسبي براي اجراي اين نوع قرا مقالهروند اجراي اين نوع قراردادها در كشور شده است. در اين  قراردادها است باعث ايجاد اختالل در

 شده شنهاديها پرفته و راهكارهايي براي اصالح آنگ قرار يبررس گستره دانش مديريت پروژه موردبر اساس استاندارد ها مرتبط با آن يها سكيدر كشور، تمام ر

 شده است. است. همچنين به موارد مهمي كه الزم است در يك نوع قرارداد آورده شود (با توجه به قوانين موجود) اشاره

 اليروبي، قراردادهاي اليروبي، ريسك، مديريت ريسك، گستره دانش مديريت پروژه كليدي: هاي واژه

 

 

 

 

 

                                                      

 .تكنيك) پلي( دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي و مديريت ساخت دانشگاه اميركبير 1.

 .)كيتكن يدانشگاه اميركبير (پلاستاديار دانشكده مهندسي دريا  2.



 

 

0B1- مقدمه 
تحت كنترل  ستيبا يم سكير تيريمد يها مواجه هستند كه با اعمال روش ييها تيقطع به اهداف خود با عدم دنيرس يدر راستا ياحداث يروبيال يها پروژه

 يها سكير ميگرفتن و تقس نظردر  ازلحاظ باشند، يقرارداد م نيطرف اراتيو تعهدات و اخت ها هيرو كننده نييتبقراردادها كه  ني. ارنديمناسب قرار گ ييو پاسخگو

به  شود يم يروبيپروژه ال كي ياجرا يدر ط سكيمناسب ر تيريمد جاديباعث ا يقرارداد ازلحاظكه  ييها برخوردارند. روش يخاص تياز اهم ينيب شيپقابل 

كسب بازخورد از ) 4و ( پروژه يمناسب اجرا ستميانتخاب س) 3، (مشاركت يها ستمياستفاده از س) 2، (برنده برنده در قرارداد ستميس جاديا) 1( چهار دسته:

در كاهش  ينقش مهم يروبيال يها پروژه يقراردادها ميفوق در تنظ يها روش يريگكار هباند.  بندي شده تقسيم ديجد يو اعمال در قراردادها اجراشده يقراردادها

پروژه شامل  يديدر رابطه با عناصر كل ييها و فرصت دهايبا تهد شده نييتعبه اهداف  يابيدر دست يروبيال يها خواهد داشت. پروژه يدعاو تيريو مد ها سكير

از  ياريبس فيتكل نييتع جستجو كرد. تيقطع عدم طياز شرا يا مجموعهدر  توان يها را م و فرصت دهايتهد نيا شتريب شهي. راند مواجه تيفينه وكيزمان، هز

قرارداد  كيو  خوردارندبر ياديز تياز اهم سكير تيرينوع قراردادها در حوزه مد نينوع قراردادها مشخص كرد. لذا ا نيدر ا توان يرا م ينيب شيپقابل  يها سكير

 يقرارداد به مواردو سپس  شدهارائه آن  يندهايو فرآ سكير تيرياز مد يمختصر فيداشته باشد. ابتدا تعر سكير تيريدر مد ينقش مهم تواند يجامع م يروبيال

قراردادها  ميتنظ اتياز تجرب سكير تيريمد يقرارداد يها ن روشييدر تعپرداخته شده است.  شود يم ها سكيبه ر ييجهت پاسخگو يبستر مناسب جاديكه باعث ا

 است. شده استفاده يروبيبزرگ ال يدر قراردادها شده انجام يدانيمطالعات م زيو ن

1B1-1- عقد قرارداد اليروبي احداثي يها يازمندين 

 يها تيو مهندسي عمران را دارد بلكه تخصص دريايي در مورد محدود وساز ساختدريايي  يها نياز به دانش فني مرتبط با پروژه تنها نهقرارداد اليروبي 

آگاهي از دانش  جهاني و عدم قوانين استانداردرعايت  عدم. رديگ يبرمدريايي را نيز در  ونقل حملاليروب همراه با رعايت مقررات  يها ياز كشت يبردار بهرهخاص از 

 يها تمام جنبه در بارهو مذاكره  سينو شيپها با تهيه  . مشاورين شركتشدنتايج ضعيف منجر خواهد  هاغلب باليروبي،  يقراردادها سينو شيپصنعت اليروبي در 

 .كنند يتنظيم م) يس يپ ي(ائ تهيه و ساخت و اوليه را بر پايه قرارداد مهندسيقرارداد اليروبي احداثي، قرارداد 

2B1-1-1-  2يس يپ به روش ائياحداثي بررسي قراردادهاي اليروبيF3 

3Fقراردادهاي تيپ فيديك

بوده و عالوه بر ساير موارد، به خاطر رعايت  استفاده موردگسترده  طور بهبراي اجراي كارهاي عمراني طي چندين دهه گذشته  4

ها يا قراردادهاي تيپ  در كتاب يريپذ سكيراست. اصول مشاركت متعادل  گرفته قرار توجه موردبين كارفرما و پيمانكار  يريپذ سكيراصول مشاركت متعادل، در 

گسترده و  يها سكينسبت به قراردادهاي تيپ سنتي فيديك پيمانكار مسئوليت ر به روش ائي پي سي اليروبي يجديد همچنان ادامه يافته است. در قراردادها

ممكن را بررسي كند و آنچه را كه  يها سكيكه تمامي ر شود ياز پيمانكار خواسته م . براي حصول اطمينان بيشتر از مبلغ نهايي غالباًرديپذ يرا م يتر عيوس

را تقبل نمايد بديهي است  ها سكيبرساند. اگر قرار باشد كه پيمانكار اين ر موردنظرشرايط خود آماده كرده است به سرانجامي منطبق با اهداف  عنوان بهكارفرما 

را  ربط يذهد كه كليه اطالعات كه كارفرما بايد، قبل از اينكه از پيمانكار خواسته شود كه يك قرارداد با مبلغ ثابت را امضا كند، به او زمان كافي و امكان آن را بد

صورت ائي پي سي داراي مزايايي نسبت به روش سنتي  اليروبي به يها وژهانجام پر خود منظور نمايد. يگذار متيقرا در  ها سكيدريافت و بررسي كند و هزينه ر

 پذيري انعطاف) 4، (كاهش ادعاها و دعاوي حقوق) 3، (ها يافزايش قابليت ساخت طراح) 2، (كاهش زمان انجام پروژه) 1عبارتند از: (كه برخي از اين مزايا  باشد يم

 ها.  و كاهش هزينه غيردولتي منابع از مالي نيتأم امكان) 5، (ساخت و اجرا

3B1-2- و مديريت ريسك ريف ريسكاعت 

است.  برداشتهمثبت و منفي را در  قطعيت كه يك مفهوم جديدتري است همواره هر دو جنبه عدم يك جنبه منفي مدنظر بوده است. عنوان بهعموماً ريسك 

است؛ يعني  شده  استفادهقطعيت  ريسك به همان معناي عدم 10006: 2003ايزو  يالملل نيب. در استاندارد شود يها ياد م فرصت عنوان به مثبت يها معموالً از جنبه

                                                      

3 EPC (Engineering-procurement-construction) 
4 FIDIC (Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils (1978)) 



 

 

4Fپروژه مديريت استاندارد مديريت پروژه آمريكا گستره دانش  .رديگ يم برهر دو جنبه مثبت و منفي را در

ممكن  يها تيها را رويدادها يا وضع ريسك در پروژه 5

داراي  ها تي. هر يك از اين رويدادها يا وضعباشند يصورت پيامدهاي منفي يا مثبت بر اهداف پروژه مؤثر م كه در صورت وقوع به كند يمعرفي مالوقوع نامعلومي 

 .گذارد تأثير ميهستند كه پيامدهاي اين رويدادها مستقيماً در زمان، هزينه و كيفيت مصوب پروژه  يصيتشخ پيامدهاي قابل علل مشخص

بيشينه  منظور بهكه  كند يدانش مديريت پروژه مديريت ريسك را فرايند سيستماتيك در شناسايي، تجزيه و تحليل و واكنش به ريسك پروژه تعريف مگستره 

 .شود ) ترسيم مي1شكل ( صورت بهمرحله  6نمودن نتايج وقايع مثبت و كمينه نمودن احتمال وقوع يا اثر پيامدهاي ناگوار بر اهداف پروژه در 

 

 
 فرايند مديريت ريسك از ديدگاه گستره دانش مديريت پروژه): 1( شكل

 

با توجه به جامع بودن مطالب گستره دانش  مقالهدر اين  وجود دارد. هاآنكه وجوه اشتراك بسياري در  اند ارائه دادهمحققين تعاريف مختلفي از مديريت ريسك 

 .شده استمرجع اصلي جهت بررسي و ارائه الگو انتخاب  عنوان بهمديريت پروژه نسبت به ديگر مراجع، اين منبع 

 :برخي از متغيرها تعريف شودقبل از ورود به بحث اصلي الزم است 

5Fتحليلگر ريسك

 .كند يرا تهيه م ازيموردن يها كسي است كه كل فرايند مديريت ريسك را اجرا نموده و گزارش ::6

6Fمالكان ريسك

 .دهند يتحليلگر ريسك را در اختيار او قرار م ازيموردندر حوزه تخصصي ايشان است و اطالعات  شده فيتعر يها سكي: كساني هستند كه ر7

7Fكميته ريسك

ارتباط بين تحليلگر ريسك و مالكان ريسك را  )2( شكل شماره .دهند يم تشكيل را ريسك كميته ريسك مالكان و : مجموعه تحليلگر ريسك8

 .دهد يم نمايش

 

 

                                                      

5 PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 
6 Risk Analayzer 
7 Risk Owners 
8 Risk Committee 



 

 

 
 ارتباط بين تحليلگر ريسك و مالكان ريسك): 2( لكش

 

4B2- ها مواد و روش 
5B2-1- مديريت ريسك در قراردادهاي ائي پي سي 

ها رسيدن به مطلوبيت بيشتر با صرف هزينه و زمان كمتر  متعددي وجود دارد. يكي از اهداف مهم در تمامي روش يها و روش ها وهيجهت انجام يك پروژه ش

 يا هيپا. در اين قسمت مواردي از اصول دهند يمتفاوتي در اختيار عوامل پروژه قرار م يها كيقراردادي مختلف، ابزار و تكن يها وهياست. در اين راستا ش

قراردادهاي اين مطالب را به  توان ياين نكته باشد كه مرحله آغازين پروژه از اهميت بيشتري برخوردار است. م ديمؤتا  شود يعاملي) بيان م 3قراردادهاي سنتي (

 كار خود را از همان ابتداي شروع پروژه آغاز كند. تواند يروش ائي پي سي نيز گسترش داد و به اين نتيجه رسيد كه كميته ريسك م  هاليروبي ب

6B2-2- عاملي) بر هزينه انجام پروژه 3هريك از اركان اصلي قراردادهاي سنتي ( ريمقايسه تأث 
اركان و عوامل مختلف در خارج يا  ري، ناشي از تأثتوان يرا م هاآنپي آن كاهش بازدهي  ها و در هزينه پروژه شيبرافزاعاملي، عوامل مؤثر  3در قراردادهاي 

اركان و عوامل مختلف مانند دولت، كارفرما، طراح و  ريدانست. هرچند ميزان تأث يبردار بهرهآن در دوره  ريها در مراحل طراحي، اجرا و تأث داخل محدوده پروژه

 .مالحظه كرد )1(در نمودار شماره  توان يبعضي از اين عوامل را م يرگذاريتأث، با توجه به نوع طرح و پروژه متغير است، اما ميزان بردار بهرهمشاور، پيمانكار و 

كارفرما و نيز سبك طراحي  يها استيها، استانداردها، س در دوره عمر پروژه ناشي از نيازها، خواسته راتيتأث، بيشترين شود يكه در اين نمودار مشاهده م طور همان

  )1( نمودار شمارهكمتري در دوره عمر پروژه دارند. الزم است به اين نكته اساسي توجه شود كه  ريتأث بردار بهرهمانند پيمانكار يا عوامل  ،مشاور است ساير عوامل

 .ستا ها نهيهر يك از اركان و عوامل پروژه، در هز ريبين سطح تأث يا سهيمقا

 
 ها نهيعوامل پروژه در هز يرگذاريتأثميزان ): 1( نمودار

 

مالحظه نمود. با دقت در اين ) 2( نمودار شمارهرا در هر يك از مراحل دوره عمر پروژه در  ها نهيدر هز ييجو صرفهپتانسيل  توان ي، مشده انيببا توجه به موارد 

افزايش كارايي و اثربخشي در فرايند اجراي در صدد  اگرحاصل شود و به تعبير ديگر،  هيم در فرايند اجراي پروژه بهبودبخوا كه يدرصورت شود ي، مشخص منمودار

عمده در  يها ييجو صرفهبه  توان ياست كه م صورت نيا. تنها در ، الزم است مطالعه دقيق و بازنگري در طرح، در مراحل ابتدايي كار صورت گيردهستيمها  پروژه

 .ها اميدوار بود هزينه اجراي پروژه



 

 

 
 در مراحل مختلف پروژه ييجو صرفههزينه قابل  :)2(نمودار 

 

و نيز طراحي مفهومي فاصله گرفته و به سمت اجرا پيش برويم، زمان و  يسنج امكاناوليه و مطالعات  يها دهيهر چه از زمان طرح ادهد  نشان مي )3(نمودار 

كه  طور . همانابدي يتصاعدي افزايش م صورت به، هاآنها و رفع نواقص و اشكاالت موجود در  براي هرگونه تغيير در طرح اوليه و يا بهبود طرح ازيموردنهزينه 

براي مرتفع كردن آن، يك واحد فرض  ازيموردننقص يا ابهام در مراحل اوليه طرح به وجود آيد و ميزان هزينه، زمان و ساير منابع  هرگونه، اگر شود يمشاهده م

طرح،  از يبردار بهرهبرابر افزايش خواهد يافت و اين موضوع در مرحله پاياني اجرا و شروع  10زمان و وارد شدن به مراحل اجرايي، اين رقم تا  باگذشتشود، 

 .ها تحميل كند برابر هزينه يا ساير پيامدهاي منفي را بر طرح 100تا  تواند يم

 
    طرح طرح و حركت به سمت اجراي افزايش هزينه اصالح رابطه): 3(نمودار 

 

سنتي دارد. وقتي كارفرما قصد دارد كليه مراحل طراحي و مهندسي،  يها انجام يك پروژه اليروبي احداثي به روش ائي پي سي وجوه مشترك زيادي با روش

. پيمانكار موفق ائي پي سي شركتي است كه از همان ابتداي امر گروه كند يجهت انتخاب پيمانكار برگزار م يا مناقصهتوأم انجام دهد،  صورت بهو اجرا را  تهيه

يك  صورت بهكه اشاره شد در قراردادهاي اليروبي كارفرما كل كار را  طور همان) 1( داشته باشد زيرا: هبه همراتخصصي  يها مديريت ريسك را در كنار ديگر گروه

. حضور كميته ريسك، قبل از انجام مناقصه باعث دهد يموجود در پروژه را به پيمانكار انتقال م هاي يسكو ر دهد ي) به پيمانكار تحويل مقلم كيقيمت ثابت (

ستتر در قيمت پيشنهادي م صورت به، ضريبي به نام ضريب ريسك را ها يسكود در پروژه بررسي شود و پيمانكار با توجه به پذيرفتن رموج هاي يسكر شود يم

8Fبه روش دامنه معين يزير برنامه) 2( خود اعمال نمايد.

ائي پي سي جوابگو نيست؛ زيرا احتمال بسيار كمي دارد كه پيمانكار در ابتداي كار بتواند  يها براي پروژه 9

9Fكه با استفاده از روش دامنه احتمالي شود يكند؛ بنابراين حضور كميته ريسك قبل از انجام مناقصه باعث م ينيب شيپ مبلغ و زمان تكميل پروژه را دقيقاً

، يك 10

مشخص پايان  زمان كيوجود دارد كه پروژه با يك مبلغ ريالي معين و در  روژه مشخص شود كه چه درصد احتمالد تا براي مديريت پبازه زماني و مالي ارائه گرد

 يزير برنامهمديريت ريسك است. اين  يزير برنامهيكي از مراحل مهم فرايند مديريت ريسك از ديدگاه استاندارد گستره دانش مديريت پروژه ) 3( بپذيرد.

                                                      

9. Deterministic  
10. Stochastic 



 

 

زم اين وفق خواهد بود كه استراتژي پيمانكار قبل از شركت در مناقصه و پس از برنده شدن و شروع نمودن عمليات پروژه يكسان باشد. اين امر مستلي مدرصورت

پروژه را نيز به عهده  باشد و دوم اينكه همان كميته ريسك، مسئوليت مديريت ريسك اجراي حضورداشتهقبل از شركت در مناقصه كميته ريسك  است كه اوالً

مالي و زماني خود  يها ينيب شيپكه هر شخصي مسئوليت  شود يداشته باشد. تحليلگر ريسك با مستندسازي نظرات مالكان ريسك قبل از انجام مناقصه باعث م

به نام كميته ريسك وجود داشته باشد  واحديانجام شود بايد  ينيب شيپزماني و يا هزينه بيشتر از  يررا در حين انجام كار نيز بپذيرد و اگر به فرض، فعاليتي با تأخ

مديريت ريسك را  بنابراين اند. زماني و يا افزايش هزينه آن فعاليت شده يراوليه نادرست بوده و يا اينكه عوامل ديگري موجب تأخ ينيب شيپآيا  كند كهتا بررسي 

 يبراآماري  يها را كه بر اساس پرسشنامه اي الگوي پيشنهادي) 4(مناقصه اعمال نمود. نمودار در دو مرحله قبل از انجام مناقصه و پس از برنده شدن در  توان يم

 .دهد ي، نشان ماست دست آمده هب يس يپ يائ يها پروژه

 

 
7B) يس يپ يروش ائ به ياحداث يروبيال يجهت قراردادها سكير تيريو مد يبررس يشنهاديپ ي): الگو4نمودار 

 

8B2-3-  مديريت ريسك يزير برنامهارائه روشي مناسب جهت 

و اهميت پروژه در  ها يژگيوبايد با  يزير برنامهمديريت ريسك فرايند اتخاذ تصميم و تدوين برنامه مديريت ريسك و روش اجراي آن است. اين  يزير برنامه

 . كند يمرحله تقسيم م 3مديريت ريسك را به  يزير برنامهالزم برخوردار باشد. گستره دانش مديريت پروژه فرايند  يرياتكاپذسازمان متناسب بوده و از درجه 

سطح پذيرش ) 4، (و اختيارات ها يتمسئول) 3، (سازماني يها يمش خط) 2، (منشور پروژه) 1( :شاملمديريت ريسك كه  يزير برنامهورودي الزم براي : 1 مرحله

10Fكار شكستساختار ) 6( ف الگوهاي سازماني) 5، (متوليان

 باشد.  مي 11

توسط گروه پروژه منجر به  يزير برنامهبرگزاري جلسات  .گردد يم يزير برنامهمديريت ريسك كه شامل جلسات  يزير برنامهتكنيك و ابزار الزم در : 2مرحله 

و اجراي  يزير برنامه. بدين لحاظ مدير پروژه، مسئولين سطوح مختلف، فرد يا افراد مسئول در گردد يم مانع و جامع صورت بهمديريت ريسك  يزير برنامه

 د.كننمؤثر و فعال شركت  طور بهبر نياز و ضرورت كار بايد در اين جلسات  مديريت ريسك، متوليان اصلي پروژه و ساير افراد، بنا يزير برنامه

                                                      

11. WBS (Work breakdown structure) 



 

 

ها و  نقش) 3، (بندي زمان) 2، (متدولوژي) 1ت (حاوي اطالعا باشد ميبرنامه مديريت ريسك كه همان مديريت ريسك  يزير برنامهنتايج حاصل از : 3مرحله 

 است.  يمستندساز) 7و ( گزارشي يها برگه) 6( حدود و مرزها) 5، (محاسبات و تفاسير) 4، (يبند بودجه) 3، (ها يتمسئول

. در اين مرحله بايد تحليلگر ريسك مالكان شود ياز مديريت پروژه پيشنهاد م يا رمجموعهيز عنوان بهمديريت ريسك، تشكيل كميته ريسك  يزير برنامهبراي 

 عنوان بهآن شركت بوده و يا  كاركنانجزء  تواند يريسك را بر اساس چارت سازماني و شناختي كه نسبت به ساختار شركت دارد مشخص نمايد. تحليلگر ريسك م

مشاور شركت پيمانكار ائي پي سي باشد. مالكان ريسك بايد عضو شركت پيمانكاري باشند و نسبت به تصميمات و نظراتي كه  صورت بهشخص حقيقي يا حقوقي 

 اند در مراحل اجرائي كار پاسخگو باشند. داشته قراردادقبل از عقد 

 شدهتكميل  نظران صاحبآماري كه توسط  يها كه با توجه به نتايج پرسشنامه شده شنهاديپگوناگوني  يها نهيجهت انتخاب مشخصات مالكان ريسك، گز

 عنوان بهبايد نمايندگاني  باشند يو اجرا) كه سه ركن اصلي قراردادهاي ائي پي سي م تهيهسه بخش مهم و عمده (مهندسي، ) 1( :آيد دست مي به اين نتايج است

در كميته ريسك  يا ندهينماواحد كنترل پروژه نيز بايد ) 2، (شود يمربوط به اين سه مرحله م ها سكيند زيرا بيشتر رمالكان ريسك در كميته ريسك داشته باش

برقرار شود تا اطالعات ورودي  ها آندوطرفه بين  يا رابطهدارند و بايستي  باهمداشته باشد زيرا واحدهاي كنترل پروژه و مديريت ريسك وجه تشابه زيادي 

نيز گروه كنترل پروژه نيازمند اطالعات  يبند زمانشود و همچنين براي بروز كردن برنامه  نيگروه كنترل پروژه تأم يبند زمانمديريت ريسك توسط برنامه 

يسك داشته باشد زيرا با توجه به نوپا و جديد بودن قراردادهاي ائي در كميته ر يا ندهينماامور قراردادها نيز بايد ) 3، (باشد ي، مستند مها تيمديريت ريسك مسئول

تجربه و ) 4د، (ائي پي سي داشته باشن يها مانيپ، بايستي اطالعات كافي نسبت به شرايط عمومي و خصوصي شوند يپي سي افرادي كه مسئول عقد قرارداد م

؛ بنابراين حضور باشد يم ريناپذ جبراناست؛ زيرا مبلغ قراردادهاي اليروبي ثابت است و خطاي گروه متره و برآورد  كننده نييتع اريبستبحر گروه برآورد قيمت نيز 

نيز بايستي  دارند  عهدهنقدينگي پروژه را به  نيكه مسئوليت تأم ييها واحدهاي مالي و بخش) 5و ( شود ينماينده اين گروه نيز در كميته ريسك پيشنهاد م

. اهميت وجود و گردش باشد يمالي موقت پروژه توسط پيمانكار م نيتأم بزرگ ائي پي سي يها در كميته ريسك داشته باشند زيرا در بسياري از پروژه نمايندگاني

پروژه اختالل  يها تينقدينگي مناسب براي پيشبرد كار وجود نداشته باشد، در انجام فعال كه يدرصورتپول براي شركت پيمانكار بسيار زياد است.  موقع بهمناسب و 

 .شود يايجاد م

، مهندسي) 1كرد: (يشنهاد  عنوان شرط الزم به نوان مالكان ريسك در كميته ريسكحضور متخصصان زير را تحت ع توان يم با توجه به موارد باال درمجموع

 . نقدينگي ينمالي و تأم) 7و ( متره و برآورد) 6، (امور قراردادي) 5، (كنترل پروژه) 4، (اجرا) 3، (تهيه) 2(

9B2-4- در قراردادهاي اليروبي ها سكيارائه الگويي مناسب جهت شناسايي ر 
و سپس توسط تعداد  رديپذ ياست. ابتدا توسط افراد منتخبي از گروه پروژه و يا گروه مديريت ريسك پروژه صورت م ريتكرارپذشناسايي ريسك فرايندي 

 رايند مديريت ريسك است زيرا اگرقسمت ف نيتر و مهم نيتر شناسايي ريسك احتماالً سخت .رديپذ يمتوليان اصلي پروژه انجام م ژهيو بهبيشتري از افراد پروژه و 

گستره دانش مديريت پروژه فرايند شناسايي  .شود ينديشيده نمو احتماالً تدبيري براي آن ا شده خارجآتي  يها لي، اين ريسك از حوزه تحلنشودشناسايي ريسكي 

  :كند يمرحله تقسيم م 3ريسك را به 

 باشد.  مي سوابق تاريخي) 4(و  انواع ريسك) 3، (يزير برنامهساير نتايج ) 2، (برنامه مديريت ريسك) 1( شاملكه الزم براي شناسايي ريسك  هاي يورود: 1مرحله 

آناليز ) 4، (كنترلي يها برگه) 3ف (اطالعات يآور جمع هاي يكتكن) 2، (بازنگري مستندات) 1( الزم براي شناسايي ريسك كه شامل و ابزار ها يكتكن: 2مرحله 

  باشد. مي نموداري هاي يكتكن) 5( و فرضيات

 ددر اين مرحله بايباشد.  مي ورودي ساير فرايندها) 3و ( ريسكعالئم ) 2، (زيآم مخاطرهرويدادهاي بالقوه )1(نتايج حاصل از شناسايي ريسك كه شامل : 3مرحله 

ها تقسيم كرد. تهديدها شامل  را به تهديدها و فرصت ها سكير توان ي. مشود ييشناسا مختلف اجراي يك پروژه اليروبي احتمالي ناشي از مراحل يها سكير

با توجه به نوع انتظار از محاسبات يا  دهايها و تهد فرصت يبند دسته. در شوند يمها شامل اثرات مثبت در زمان، هزينه و كيفيت انجام كار  اثرات منفي و فرصت

) 2، ( بر اساس واحدهاي سازماني شامل بازرگاني، مالي، فني، قراردادها، انبار و ... يبند تهدس) 1( داشت:به اين شرح رويكردهاي متفاوتي  توان يماهيت پروژه م

 يساز آمادهبر اساس ماهيت عملياتي شامل قراردادي، طراحي،  يبند دسته) 3، (  شامل فني، مديريتي، سازماني، خارجي و ... ها يسكبر اساس ماهيت ر يبند دسته

 .و ...



 

 

امكان  ثانيا، امكان تشخيص فرصت از تهديد فراهم شود. ،اوالً كه كند يادامه پيدا م يائجها و تهديدها تا  به فرصت ها تيقطعميزان شكستن عدم 

 فرصت و تهديد وجود داشته باشد. ليوتحل هيتجز

ريسك ) 3، (ريسك مديريت پروژه) 2، (ريسك فني، كيفي و عملكردي) 1شود: ( بندي مي به اين صورت دستهدر گستره دانش مديريت پروژه انواع ريسك 

 يسازمان برونريسك ) 4و ( يسازمان درون

كه در  طور همان ضمناً وجود دارند. اجراو  تهيهيعني مهندسي،  هادر سه بخش اصلي اين نوع قرارداد ها سكير اين نوعائي پي سي عمدتاً  يقراردادهادر 

مرحله شركت در مناقصه و ارائه قيمت و زمان اجرايي درست و قابل حصول، از موارد بسيار مهم اين نوع مشهود است عالوه بر اين سه بخش اصلي، ) 4( نمودار

در بسياري از  قرار گيرد. مدنظراين قسمت نيز بايد  يها سكي. لذا رباشند يمتره و برآورد و امور قراردادها بسيار دخيل م يها . در اين رابطه گروهباشد يقراردادها م

بين انجام كار تا دريافت مبالغ كاركرد به عهده  مدت كوتاه يها موقت و در دوره صورت بهمالي پروژه  نيروش ائي پي سي تأمه اليروبي احداثي ب يها پروژه

در قراردادهاي اليروبي  ييها سكياگر ر انجام پروژه داشته باشد. روند دربسيار مهمي  راتيتأث تواند ياست كه م ييها سكينيز داراي ر مسئله. اين استپيمانكار 

 طور همان .كردتعريف  متفرقه يها سكير عنوان تحت يا مجموعهرا در  ها سكير گونه نيا توان ي، مندارندباال قرار  يها يبند دستهشناسايي شوند كه در چارچوب 

و پيمانكار اصلي نيز خود  شود يبزرگ عمراني در نظر گرفته م يها پروژهبروش ائي پي سي معموالً براي انجام احداثي كه در ابتدا اشاره شد قراردادهاي اليروبي 

11F. لذا با انعقاد قرارداد با پيمانكاران جزءباشد يقادر به انجام تمام امور نم ييتنها به

براي اجراي بخش اليروبي، عمالً و پيوسته، پيمانكار اصلي در تقابل با كارفرما يا  12

را  ياحداث يروبيالقراردادهاي  يها سكيآماري، ر يها مهناپرسشدست آمده از  هبا توجه به نتايج ب .باشد يخود م يسازمان درونعوامل  پيمانكاران جزء و يا درگير با

شدن را نيز دارد، ولي به  تر يجزئاند كه قابليت ريزتر و  نموده يبند دسته )3(شكل  صورت به يسازمان درونو  يسازمان برون يها سكيبر اساس ماهيت عملياتي و ر

 علت حجيم شدن جدول، از ارائه جزئيات خودداري شده است.

 
 در قراردادهاي ائي پي سي بر اساس اليروبي احداثي ها سكير ييشناسامدل پيشنهادي جهت  ):3(ل كش

 

 ها تجزيه و تحليل داده -3
 استفاده رياحتمال وقوع و تأث يبند رتبه. در مطالعه موردي بندر بوشهر از روش ماتريس رسد يفرام ها سكي، مرحله تحليل كيفي رها سكيپس از شناسايي ر

12Fپريماورا ريسك آناليسيس افزار نرمشده با استفاده از  يبند تياولوو  شده ييشناسا يها سكياست. در مرحله بعد، تحليل كمي ر شده

 تينها درصورت پذيرفت و  13

 درجات احتمال تحقق اهداف زمان و هزينه پروژه مذكور مشخص گرديد.

 

                                                      

12 Subcontractors 
13 Primavera Risk Analysis 



 

 

10B3-1- پريماورا ريسك آناليسيس افزار نرم 

محاسباتي دستي به لحاظ حجم عمليات و دقت عمل ديگر  يها ، استفاده از روشدكن يافزايش پيدا م ها سكير جهينت درو  ها تيبزرگ كه فعال يها در پروژه

اين به  توان يم افزار نرماين  يها ييو توانا ها يژگيواز  .شود يم ها سكيموجب سرعت عمل و دقت در تحليل كمي ر افزار نرمو استفاده از اين  باشد يجوابگو نم

13Fپريماورا يافزارها نرمانتقال ساده و سريع اطالعات از ) 1( موارد اشاره كرد:

14Fمايكروسافت پراجكتو  14

قابليت انجام فازهاي ) 3( و افزار نرمسادگي كار با ) 2، (15

 . و كنترل ريسك يزير برنامه

پريماورا ريسك آناليسيس  افزار نرمايجاد اطالعات اوليه از طريق ايجاد برنامه در ) 1( :استموارد اين شامل  افزار نرمدر اين  يزير برنامهنحوه ورود اطالعات و 

تخصيص ) 3، (حتمل و بدبينانه، منانهيب خوشدر سه حالت  ها تيانتقال زمان و هزينه فعال) 2، (پراجكت كروسافتيماو  پريماورا يافزارها نرمو يا انتقال اطالعات از 

15Fگرتاحتمالي و در صورت لزوم ايجاد شبكه  يها تيايجاد فعال) 4و ( ريسكي يها تيتوابع توزيع به فعال

16. 

. با توجه به ماهيت اين نوع قراردادها، باشد ياليروبي م يها بررسي و مديريت ريسك يكي از اركان بسيار مهم در انجام پروژه توان گفت كه در پايان مي

يت . استاندارد گستره دانش مديركند يموجود در پروژه را بپذيرند. لذا مديريت ريسك نقش مهمي در موفقيت پيمانكار ايفا م يها سكيپيمانكاران بايد بيشتر ر

واكنش به ريسك ) 5(تحليل كمي ريسك، ) 4(تحليل كيفي ريسك، ) 3(شناسايي ريسك، ) 2(ريسك،  يزير برنامه) 1( مرحله 6 بهپروژه فرايند مديريت ريسك را 

مديريت ريسك را قبل از انجام مناقصه  4تا  1است كه پيمانكار بايد مراحل  صورت نيبد مقالهاست. الگوي پيشنهادي در اين  كردهكنترل ريسك تقسيم ) 6(و 

 عنوان به توان يدست آمده از بررسي مديريت ريسك قبل از مناقصه را م هدر اين مدل نتايج ب .انجام دهدمرحله مزبور را  6نمايد و پس از عقد قرارداد  يساز ادهيپ

. در باشد يم خطا و آزمونو شبيه روش  كند يمديريت ريسك مانند يك چرخه عمل م گانه شش. مراحل برد كار ت ورودي مرحله پس امضاي پيمان بهاطالعا

 ها سكير ريتأث شود يو جزئيات بيشتري از كار مشخص م گذرد ي. به هر ميزان كه از زمان انجام پروژه مشود يابتداي امر مراحل كار با پارامترهاي محدودي آغاز م

 ، لذا مديريت ريسك نيازمند است در يك دوره زماني مشخص (مثالًشود يبيشتري نمايان م يها سكيو همچنين ر شود بيشتري بايد لحاظ يها تيروي فعال بر

ريسك و شناسايي ريسك نيز  يزير برنامههمچنين براي مراحل  جديدتري را انجام دهد. يها سكي، آناليز، واكنش و كنترل رييشناسا، يزير برنامه) يك ماه هر

 بتوانند به بررسي و مديريت ريسك اين نوع قراردادهاي اليروبي بپردازند. تر راحتكار،  تا پيمانكاران ائي پي سي شد پيشنهاد و بررسي ييها روش

11B4-  يريگ جهينت 
و  برنده، مشاركت، سيستم اجراي پروژه -روش سيستم برنده 4 لهيوس بهكنترل و مديريت ريسك  منظور بهاستفاده از تكنيك مديريت بر قراردادهاي اليروبي 

در قراردادها شده  باعث ايجاد شفافيت سو كيمذكور از  يها است. استفاده از روش گرفته قرار يبررس مورددست آمده،  هبازنگري قراردادها بر مبناي بازخوردهاي ب

نمونه مطالعه ميداني در قراردادهاي  ال داشته و نقش مهمي در مديريت دعاوي قراردادها دارد. يكو از سوي ديگر تقسيم متناسب ريسك در قراردادها را به دنب

خواهد  قرار توجه مورديك راهنما در تنظيم قراردادهاي بعدي  عنوان بهمهم اليروبي در كسب بازخورد از قراردادها تا حد زيادي مشكالت عمده را منعكس و 

، حل دعاوي، اتمام بهنگام پروژه، هزينه ها يريگ ميتصمگرفت. ايجاد نگرش مشاركت در حين اجراي يك پروژه بين طرفين قرارداد باعث سرعت بخشيدن به 

مديريت ريسك پيش از برنده در قراردادها نيز در  -اجراي پروژه و انتخاب مناسب آن و وجود نگرش برنده يها ستميبهتر خواهد شد. تسلط بر س تيفيككمتر و 

در  خصوص بهباعث بهبود مستمر در اين نوع قراردادها شده و  ها كيآغاز پروژه و كاهش دعاوي و مديريت زمان و هزينه بسيار مؤثر است. لذا استفاده از اين تكن

ال است نقش مهمي در مديريت ريسك، زمان و باها نيز نسبتاً  و زمان اجراي پروژه باشند يبااليي م يها نهياليروبي احداثي كه مستلزم تخصيص هز يها پروژه

عنوان مطالعه  مديريت ريسك، بر پايه استاندارد گستره دانش مديريت پروژه در طرح توسعه بندر بوشهر به يساز ادهيجهت پ مقالهدر اين  هزينه خواهد داشت.

اين پروژه در  شد مشخصپريماورا ريسك آناليسيس، افزار  شده با استفاده از نرم شناخته يها سكيو تحليل كمي ر ، تحليل كيفيها سكيپس از شناسايي ر ،موردي

 باًيتقر سكيبدون ر طيدر شرا يروبيالپروژه هر  و اتمام اجران يبنابرا رسيده است.نبود به اتمام  شده نييتاريخ موردنظر در قرارداد كه به روش دامنه معين تع

                                                      

14 Primavera 
15 Microsoft Project 
16 GERT(Graphical Evaluation and Review Technique) 



 

 

كه  كند يم ليرا بر پروژه تحم ييها نهيمعموالً هزو  دهد يم قرار ريرا تحت تأث تيفيك و نهيزمان، هز اهداف پروژه شامل يها سكير امدياست و پ رممكنيغ

به  يروبيال يها در پروژه ستيبا يم، شده پرداختهبه آن ) 4(نمودار  يه در الگوك گونه همان نيبنابرا .پرداخته شود يمشاركت اي و مانكاريتوسط كارفرما، پ ستيبا يم

است كه  يا وهيبه ش ها سكيدرست و مناسب ر ميو تقس صيتخص سكير تيريهنر مد يموارد نيچن در .محدوده مستقل نگاه كرد كيعنوان  به سكير تيريمد

 ازحد شيب انيز از منازعات و يريقرارداد، جلوگ متيق شيموقع پروژه، عدم افزا درست و به يباعث اجرا و پروژه حاصل گردد نفعانيذ هينحو اهداف كل نيبه بهتر

و هر  ييهر پروژه شناسا اتيدر چرخه ح مهمي ها سكير دياست با يشدن عيبلكه توز ستين يرفتن نياز ب سكير نكهيگردد. لذا با توجه به ا نياز طرف يكي

 يپ يائ به روش ياحداث يروبيي الها پروژه يل به اجرايه تماك يارانكمانيپو ان يارفرماك .توزيع شود سك،يقرارداد در كنترل ر نيطرف ييبر اساس توانا سكير

و  يرات قراردادكمذا يخود در ط يها به خواسته يابي دست يي، توانايروبيالهر پروژه  يو توسعه آن برا كسير ييشناسا ساختار اين نوع كمكبا دارند  يس

 .را خواهند داشت يروبيي الها پروژهنترل روند كت و يهدا يبرا يين راهنمايهمچن
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