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 ساخت هایپروژه تاخیرات بررسی

 

 تعریف تاخیرات

. کند تر طوالنی را خاصی عملی انجام برای قرارداد در اشاره مورد زمان که است رویدادی یا عمل ،تاخیر
. وندش می ایجاد پروژه درگیر هایگروه عملکرد از که هستند مختلفی علل از ناشی اتتاخیر کلی طوربه

 یفن اجرای موفق، پروژه یک در. شودمی تعریف شده تعیین پیش از اهداف به دنیرس پروژه موفقیت
 اندشده حفظ نیز شده بندی بودجه های هزینه و شده حفظ بندیزمان گرفته، صورت خوبی به پروژه

 (.۱۳۸۳ زاده، امامی)

 ات چرا؟تاخیر

http://faspa.ir/
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 فرهنگی، هایتفاوت ازجمله باشد متفاوت زیادی دالیل به تواندیم مختلف کشورهای در تأخیر دالیل 
 واییهوبآ و شناختیینزم شرایط دولتی، قوانین و سیاسی مسائل ساخت، روش و قرارداد نوع اجتماعی،

 نمیا در مدیریت در ضعف و مالی مشکالت مصالح، و انسانی نیروی کمبود مانند علل از برخی اما... و
 (.۱۳۸۳ خواهوطن) است عمومی یادغدغه مشکالت این فصلوحل لذا و بوده مشترک کشورها

 

 بندی پروژهزمان: مقاله مرتبط
 
 

 تاخیر، که تهش دعوا میشه

 یهاروش نیازمند ساخت صنعت روینازا. است ساخت دعاوی ترینمتداول از یکی تأخیر دعاوی
 ساخت هایپروژه زمان توافق .است زمانهم یراتتا خ ثراتا و علل آنالیز منظوربه یمؤثر  و اعتمادقابل
 چنین حصول از اطمینان، منظوربه. است عمرانی قراردادهای مهم بندهای از پیمانکار و کارفرما بین

 در با و گردیده اجرا پروژه ساخت دوران در که است اولیه بندیزمان برنامه ارائه به ملزم پیمانکار توافقی،
 حوادث با ههمواج و کار پیشرفت با اولیه بندیزمان برنامه این. شودمی روزبه شرایط گرفتن نظر
 .دارد بازنگری به احتیاج بینیپیشیرقابلغ

 

 تعریف ادعا  : مقاله مرتبط
 

 

 

 ایجاد منشأ مبنای بر یراتتا خ بندیتقسیم 

http://faspa.ir/
http://faspa.ir/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/
http://faspa.ir/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/
http://faspa.ir/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84/
http://faspa.ir/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84/
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 مشاور، کارفرما،)  یمتصد عوامل از یک هر و گرددیبازم متعددی عوامل به هاپروژه در تأخیر بروز
 نآ اثرگذاری و هریک نقش به توجه با که هستند دخیل آن اثرگذاری میزان و تأخیر بروز در( پیمانکار 
 و محاسبه پروژه امور یایاول سایر به شدهیلتحم و آن از ناشی خسارات و آمده به وجود تأخیر مقدار
 جی. ) است انکاریرقابلغ امری هاآن خاص پیچیدگی دلیل به هاپروژه در تأخیر. است پرداخت قابل

 (۲۰۰۸ ،سوویس

 خدادر زمان و یریپذجبران قابلیت ایجاد، منبع مانند معیارهایی مبنای بر توانمی را هاطرح در یراتتا خ
 بروز، منبع بر اساس یراتتا خ بندییمتقس ۱- شکل در( ۱۳۸۳ تروهید،) .نمود تفکیک و بندییمتقس هاآن

 .است شده آورده آمده به وجود تأخیر یریپذجبران میزان و قابلیت

 
 بروز منشأ بر اساس اتیرختا بندییمتقس -۱ شکل

 .گرددمی اشاره است پروژه یانمتصد از هریک به مرتبط که پروژه در تأخیر بروز دالیل از برخی به ادامه در

 :کارفرما با مرتبط تاخیرات .1

 :برشمرد زیر صورتبه توانمی را کارفرما با مرتبط اتتاخیر بروز دالیل از بخشی

 کار، دستور تغییر دلیل به کارفرما نیازهای تغییر 
 منابع، تخصیص در کارفرما اتتاخیر 
 قراردادی، تعهدات اجرای و مصوبات و تاییدات صدور در کارفرما کاریکم 
 کارفرما، جانب از کارگاهی شرایط تغییر 
 تعهد، مورد آالتماشین و مصالح تأمین در تأخیر 
 معارضی، رفع و آزادسازی در تأخیر 

http://faspa.ir/
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 نماینده، حضور عدم 
 مشاور، کارشناسی نظرات به توجه عدم 
 پرداختپیش پرداخت در تأخیر. 

 

 کلیم را از کجا شروع کنیم؟  : مقاله مرتبط
 

 

 :مشاوران با مرتبط تاخیرات .2

 :نمود بیان مشاوران با مرتبط تأخیر بروز دالیل از بخشی عنوانبه توانمی را زیر عوامل

 هانقشه ابالغ در تأخیر، 
 هانقشه مکرر تغییرات، 
 جلساتصورت تائید در تأخیر، 
 هاوضعیتصورت تائید در تأخیر، 
 پیمانکار، وحقوقحق پرداخت موقعبه تائید عدم 
 پروژه، احجام بینیپیش نبودن واقعی و مناسب و کافی ژئوتکنیکی مطالعات وجود عدم 
 نظارت، دستگاه بودن غیر فنی 
 کارها دستور ابالغ در تأخیر 

 

 های ساختانواع دعاوی در پروژه :مقاله مرتبط
 

 

http://faspa.ir/
http://faspa.ir/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7/
http://faspa.ir/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7/
http://faspa.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88/
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 :پیمانکاران با مرتبط تاخیرات .3

 :باشندمی یمانکارانپ با مرتبط تأخیر بروز عوامل از بخشی زیر دالیل

 مالی، مشکالت 
 مدیریت، سوء از ناشی مسائل 
 اولیه، مواد نبودن موجود 
 نامناسب، بندیزمان و ریزیبرنامه 
 تجهیزات، مدیریت در ضعف 
 ماهر انسانی نیروی کمبود. 

 شرایط نظیر دیگری عوامل

 ی،وهوایآب دشوار 
 (زلزله  و سیل همچون)  قهریه قوه، 
 (نامناسب  وهوایآب) طبیعی عوامل و، 

http://faspa.ir/


 های ساختبررسی تاخیرات پروژه
 نویسنده: امیر مطلق

 ایرانهای فرآیندسازان پروژه
http://faspa.ir/ 

 
 

6 

 

 محیطی، هایآالینده 
 نشدهبینیپیش شناسیزمین مشکالت، 
 سیاسی، مسائل 
 کشور، اقتصاد یا صنعت در مشکالت 
 و مصالح و مواد قیمت ناگهانی و جهشی تغییرات ... 

 واملع)  کنترلغیرقابل عوامل دالیل عنوانبه هاآن از که دارند وجود تأخیر ایجاد در دالیلی عنوانبه نیز
 (۲۰۰۷ ،مانسی. ) است خارج طرفین کنترل ید از تقریبا   و شودمی یاد( محیطی

 

 پروژه اولین همایش تخصصی مدیریت دعاوی :مقاله مرتبط
 

 

 تأخیر انواع

 عوامل از یکی به که دارند وجود گوناگونی هایعلت و دالیل اتتاخیر بروز در شد بیان که طورهمان
 هاییچارچوب و قالب در توانمی را اتتاخیر روازاین. گرددبازمی هاآن همه یا و پروژه با مرتبط
به  اتتاخیر. قرارداد موردبررسی را پروژه با مرتبط عوامل هاینقش و تأثیر میزان و نمود بندیتقسیم
 که مودن بندیتقسیم توانمی نیز بودن قبولقابلغیر و بودن قبولقابل مبنای بر را پروژه در آمده وجود
 .داد نشان ۲- شکل صورتبه آن را توانمی

http://faspa.ir/
http://faspa.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/
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 بودن غیرمجاز و مجاز مبنای بر اتتاخیر بندیتقسیم -۲ شکل

 رابرب اتتاخیر و بوده پروژه قراردادی پایان و واقعی پایان زمان تفاضل پروژه، اتتاخیر کلی تعریف در
 .است غیرمجاز اتتاخیر و مجاز اتتاخیر مجموع

 صورق از ناشی اتتأخیر هم مجاز اتتأخیر و است پیمانکار قصور از ناشی اتتأخیر نیز، غیرمجاز اتتأخیر
. دارد اهمیت پروژه پایان در هم و پروژه خالل در هم غیرمجاز و مجاز اتتاخیر تسهیم. است کارفرما
 امهبرن مبنای با و شدهاسبهمح پروژه برنامه به توجه اب همیشه اجرا حین در پروژه پیشرفت ازآنجاکه

 بودن رمعتب و دقیق است، بندیزمان برنامه از پیمانکار تأخیر و تسریع معیار و شودمی قیاس بندیزمان
 .دارد ایویژه اهمیت مبنا این

. دش خواهد پیشرفت محاسبه مبنای اصالح موجب برنامه در مجاز تأخیر تأثیر اعمال و اتتأخیر تسهیم
 تا کنند مفراه را کافی و الزم مستندات موارد، کلیه برای که کنند تالش بایستی کارفرما هم و پیمانکار هم
 (۱۳۸۳ هید، ترو) .کنند دفاع خود هایخواسته از بتوانند لزوم مواقع در

 

 :غیرمجاز تاخیرات .1

 عدم و اجرایی عملیات مدیریت پایین توان مانند است آن به پاسخگویی مسئول پیمانکار که یتأخیر 
 دتوانمین ات،تاخیر گونهاین برای پیمانکار. گویند( غیرمجاز )  اغماضغیرقابل را کار اجزای میان هماهنگی

http://faspa.ir/
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 تاتاخیر این انجبر به نسبت است موظف مابینفی قرارداد چهارچوب در. کند درخواست را اضافی زمان
 (همان. ) نماید اقدام( مالی و زمانی لحاظ به)

 :1جبرانغیرقابل - مجاز تاخیرات .2

 مدهآ به وجود پیمانکار و کارفرما کنترل از خارج عواملی و فاکتورها درنتیجه و سبب به اتتاخیر این
 بخشهای در که شودمی نامیده جبرانغیرقابل نباشد پاسخگو کارفرما نه و پیمانکار نه که یتأخیر . است
 ازاده،رض. )هستند اتتاخیر این نمونه وهواآب بودن نامساعد و طبیعی بالیای. شد اشاره هاآن به قبلی
۱۳۸۴) 

 
 عضو کانال مدیریت پروژه شوید

 
 
 
 

 

 :2جبران قابل - مجاز تاخیرات .3

 هایبخش در شدهداده توضیحات دالیل بر بنا که هستند( مجاز )  جبران قابل ات،تاخیر از دیگر دسته
 در ؛ واست کار محدوده دامنه در تغییر اتتاخیر این نمونه. است تأخیر اصلی دلیل کارفرما هاآن در قبلی
 ارپیمانک خسارات و ضررها مابینفی قرارداد چهارچوب در و پروژه مدارک اسناد به توجه با نیز بخش این

 لک از مجاز اتتأخیر کسر از غیرمجاز اتتأخیر طورکلیبه. است آن پرداخت به موظف کارفرما و محاسبه

                                                             
1 EXCUSABLEDELAYS-Non 
2 DELAYS EXCUSABLE 

http://faspa.ir/
https://t.me/joinchat/AAAAAEHZc558ncQfTLla8A
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 جازم اتتأخیر تأثیر و میزان است پیمانکار و کارفرما میان بحث محل آنچه و آیدمی دست به اتتأخیر
 (همان. ) است بندیزمان برنامه در

 

 قسمت دوم -های ساخت انواع دعاوی در پروژه :مقاله مرتبط
 

 

 :مجاز تاخیرات بندیطبقه 

 
 محاسبه تاتاخیر و شدهبندیطبقه بایستی مؤثر عوامل و علل باید اجرایی عملیات اتتاخیر محاسبه برای
 :مانند نمود تقسیم مختلفی هایگروه به نوع برحسب توانمی را مجاز اتتاخیر. گردد

 یا برداریخاک حجم افزایش مانند ،بندیانزم برنامه در موجود کارهای احجام افزایش 
 ،ریزیخاک

 ژه،پرو قبلی فضاهای به جدید فضای شدن اضافه مانند برنامه، به جدید هایفعالیت افزایش 
 کارفرما، جانب از اجرایی دیتیلهای تکلیف تعیین و هانقشه ابالغ در تأخیر 

http://faspa.ir/
http://faspa.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88/


 های ساختبررسی تاخیرات پروژه
 نویسنده: امیر مطلق

 ایرانهای فرآیندسازان پروژه
http://faspa.ir/ 

 
 

10 

 

 (۲۰۰۸ سون، وون. )است کارفرما عهده بر که نیازهاییپیش نشدن تأمین 

 :کرد تقسیم زیر هایگروه به توانمی تأخیر بروز زمان برحسب را مجاز هایتأخیر

 گونهاین تأثیر. احجام افزایش مانند ؛هاستآن وقوع زمان از مستقل تأثیرشان تاریخ که هاییتأخیر
 زمان کار، حجم افزایش نسبت به مثال طوربه ؛شودمی مالحظه مبنا بندیزمان برنامه آخرین در اتتأخیر

 .کندمی پیدا افزایش

 گونهاین یرتأث اجرایی یهانقشه تغییر مانند ؛هاستآن وقوع زمان به وابسته تأثیرشان تاریخ که اتیتاخیر
 نکهای به توجه با جوی نامناسب شرایط مثال طوربه. شودمی مالحظه اجرا واقعیت به توجه با اتتاخیر
 دیگر مثال. شود گرفته نظر در غیرمجاز یا مجاز اتتأخیر جزو است ممکن است اجرا مرحله کدام در کار

 از رفرماکا جواب تأخیر زمان شده، استعالم اکنونهم که است اجرایی دیتیلهای تکلیف تعیین در تأخیر
 (۲۰۰۸ ماه، برای. )شودمی محاسبه( پاسخ زمانی فرجه احتساب با) پیمانکار استعالم زمان

 

 تعهدات پیمانکار در شرایط عمومی پیمان و فیدیک قرمز :مقاله مرتبط

 
 

 جبران قابل - مجاز تاخیرات بروز دالیل

 ایادع چگونگی به راجع و شدهاشاره گردندمی مجاز اتتاخیر بروز سبب که دالیل از ایپاره به اینجا در
 .شودمی داده گذرا توضیحی آن درباره پیمانکار

 :اضافی کارهای انجام و تغییر دستورات .1

 هاکار اجرای در تغییر دستور و فنی مشخصات در تغییرات اعمال ها،پروژه اجرای ناپذیراجتناب موارد از
 طرح موجب احتماال   قرارداد اجرای حین در که الزامی تغییرات نوع این ازجمله. است مختلف دالیل به

 :به توانمی شد، خواهد پیمانکاران جانب از ادعا

 کارفرما، نظر طبق دستوری تغییرات 

http://faspa.ir/
http://faspa.ir/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86/
http://faspa.ir/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86/


 های ساختبررسی تاخیرات پروژه
 نویسنده: امیر مطلق

 ایرانهای فرآیندسازان پروژه
http://faspa.ir/ 

 
 

11 

 

 گریزناپذیر، و اجرایی دالیل به تغییرات 
 هابرنامه و فنی مشخصات در نقص یا اشکال، 
 فنی، مشخصات در ابهام 
 خاص، کار یک اجرای امکان عدم دلیل به اجرایی عملیات در تغییر 
 کارفرما جریان در یا قبلی اجرایی اقدامات و تصمیمات در شفافیت نبود 

 پیمانکار طرف از ادعا طرح علت و موجب ممکن آن مشابه یا گفتهپیش موارد از یک هر. نمود اشاره
 افزایش یا و کاهش در اختیار) قانون قالب در که است اضافی کارهای اختیار از غیر ادعا موارد این. شود
 (.۱۳۸۲ خواهوطن) شودمی ابالغ پیمانکار به قراردادی توافقات یا و( قرارداد  مبلغ درصد ۲۵

 :امناسبن فیزیکی شرایط .2

 

http://faspa.ir/
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بررسی مقایسه ای شرایط عمومی پیمان بین المللی  :مقاله مرتبط
 فیدیک و شرایط عمومی پیمان ایران

 
 

 فتوق با وقفه دچار را پروژه پیشرفت که آیدمی وجود به شرایطی موارد بعضی در پروژه اجرای طول در 
 ارپیمانک برای امر این باشد، آن از بخشی یا کار کل برای توقف یا وقفه زمان اگر حالت این در. کندمی

 و نشدهبینیپیش شرایط است ممکن کار توقف علت. کندمی ایجاد نشدهبینیپیش و اضافی هزینه
 بنامناس و خاص شرایط تداوم یا و طوالنی مدت به سوخت یا و برق قطع مانند پیمانکار اختیار از خارج
 .نباشد بینیپیش قابل پروژه بندیزمان برنامه در که باشد جوی

 :منابع سایر و مصالح و مواد قیمت ناگهانی و جهشی تغییرات .3

 یا و جهانی سیاسی و اقتصادی شرایط با مرتبط علل به مصالح، و مواد بعضی قیمت اخیر هایسال در
 موارد بعضی در اینکه به نظر. است پیداکرده ناگهانی جهش و افزایش داخلی، اقتصادی شرایط علت به

 اگر و آیدمی وجود به طوالنی فاصله پروژه اجرای و قرارداد عقد تا کارفرما به مناقصه پیشنهاد ارائه بین
 مرکیگ تعرفه تغییر یا کند شدید تغییرات پروژه، موردنیاز کاالهای و مصالح مواد، قیمت فاصله این در

 ارانپیمانک جانب از زیان و ضرر ادعای طرح موجب موارد این نباشد، بینیپیش قابل که وارداتی کاالهای
 (۱۳۸۴ رضازاده،. )شودمی

 آموزش و پیاده سازی مدیریت پروژه مشاوره، –فسپا 

 

http://faspa.ir/
http://faspa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7/
http://faspa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7/
http://faspa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7/
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 لینک اصلی مقاله

 نویسنده: امیر مطلق، کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت

http://faspa.ir/
http://faspa.ir/بررسی-تاخیرات-پروژههای-ساخت/
http://faspa.ir/

