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ان يدگاه کارفرمايپروژه از د ياجرا هايروش يل و بررسيتحل

  يرانيا

 2پوروحيد گلبابا ,1 حسن سبط محمد

 چكيده

 فن آوريبارز از تحوالت  ايبه گونهزيربنايي که  ينظير صنايع نفت، نيروگاهها و طرحها يصنعت يدر طرحها

با بهره گيري از  بايدجتناب ناپذير است . مديران پروژه ها ا ،نوين مديريت يپذيرند استفاده از روشها و ساختارهاتاثيرمي

جديد،  يرهايي يافته تا بتوانند بوسيله روشها يناکارآمد سنت يروشها کاربرددر اين زمينه، از  يعلم يآخرين دستاوردها

نيز بدليل  اناير. در کشور انجام دهنداجرايي خود را در محدوده زمان و بودجه مشخص با کيفيت مطلوب  يپروژه ها

و بهبود روشها و  يريبکار گ ي،بزرگ بويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيم يدر طرحها يروند رو به رشد سرمايه گذار

در اين . الزم است ياجتماع – يتوسعه اقتصاد يبه اهداف برنامه ها يابيت پروژه به منظور دستيرين مدينو ساختارهاي

ساخت، طرح و ساخت( معرفي -قرارداد -ول اجراي پروژه )مديريت اجرا ، طراحيروش متدا 3 کوتاهابتدا بصورت  ،تحقيق

سابقه  باو سپس بمنظور آشنائي با ساليق و نحوه تفكر كارفرمايان ايراني در خصوص روشهاي مذكور، از ده كارفرما 

در نهايت ميزان  ، AHPبر اساس روش ايشان اجرائي هر سه روش نظرخواهي گرديده و پس از تجزيه و تحليل نظرات

 .مقبوليت هر يك از روشها از نظر كارفرمايان ارائه گرديده است

 کلمات کليدي
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Comparison of Project Delivery Methods in Iran(Owner 

Attitude) 

M. H. Sebt, V. Golbabapour 

ABSTRACT  

   Projects in oil and power plant industries as well as other infrastructure projects are highly affected by 

technological developments. Therefore implementation of modern methods and new management technique 

is inevitable. Recent improvements have enabled the project managers dispense with often unefficient 

traditional methods and to fulfill the projects with higher quality within pre-assumed duration and budget. 

In Iran, investment in oil, gas and petrochemical industries is growing exponentially. Therefore, to 

achieve the economical and social development, it is vital to improve the methods of managing theses 

projects. 

This paper compares different methods of constructional contracts in Iran with each other. Comparison of 

the methods has been assessed on different owner's viewpoints using AHP model. 
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 مقدمه -1

 ي برايتحقيقات انجام گرفته نشان داده که انتخاب سيستم

عوامل  يکي از ،اجراي مناسب پروژه و بکارگيري صحيح آن

. از آنجا که پروژه ها هر سال درصد بااليي است موفقيت پروژه

لذا هرگونه  ،دندهملي کشور را تشکيل مي د ناخالصاز تولي

اي در توسعه مالحظه بهبود در کارايي اين فرآيند بطور قابل

کشور موثر خواهد بود. از طرف ديگر تالشهايي در سالهاي 

اخير در جهت تحول نظام فني و اجرايي کشور و تبديل سيستم 

به ديگر سيستمها انجام شده است. آشنايي با  بخشيسه  رايج

اين سيستمها و مزايا و معايب آنها در مقايسه با يکديگر از 

اي که اين مهم رود بگونهبه شمار مي الزامات مديريت پروژه

موضوع تحقيقات و پژوهشهاي متعددي در دهه اخير بوده 

است. در حال حاضر مهمترين روش اجراي پروژه ها در ايران 

 عبارتند از:

 1_ طراحي _ قرارداد _ ساخت 1

 2_ مديريت اجرا 2

 3_ طراحي _ ساخت 3

جراي است که ترکيبات گوناگوني از سيستمهاي ا گفتني

 ياد شدهتواند وجود داشته باشد ولي سه سيستم پروژه مي

باشند بگونه اي که ساير سيستمهاي اصلي اجراي پروژه مي

از ترکيب و گاه تغيير در اجزا  در عملروشهاي اجرا 

اين  کوتاهگيرد.در ادامه به معرفي سيستمهاي  مزبور شکل مي

 ]2[روشها و مزايا و معايب آنها پرداخته شده است.

 ( DBB) طراحي ـ قرارداد ـ ساخت -1-1

ي ها( اجراي پروژهبخشياين روش همان روش سنتي )سه 

باشد. در اين روش كارفرما يك شركت طراحي عمراني مي

طراحي را انجام  همهآورد تا )مشاور( را به استخدام خود درمي

داده، آنگاه اسناد مناقصه را آماده كرده واقدام به انتخاب 

  (. 1ل )شك دنمايت اجراي كار ميپيمانكار جه

                                                 

 
 (DBB)هاي مختلفنمودار سازماني و نحوه ارتباط بخش: 1شكل 

 

 مزايا و معايب عمده اين روش عبارتند از:

در ) اجرا در مناقصه مشخص بودن روش :مزايا  -الف 

طراحي نموده، آنگاه  بطور کاملابتدا مهندس طراح پروژه را 

ـ مهندسين طراحي مستقيمًا با  (.ديرميگصورت انتخاب پيمانكار 

 .كارفرما در ارتباط هستند

باشد ب : معايب ـ رابط ميان طراح و پيمانكار ، كارفرما مي

رد ـ در انتخاب اهداف طراح و پيمانكار با يكديگر تفاوت دا -

منجر به انتخاب با  بطور يقينپيمانكار كمترين قيمت پيشنهادي 

پيشنهادهاي باالتر از بودجه باعث  -شود ترين گزينه نميارزش

پيمانكار درگير مسايل  -گردد ارفرما ميكبروز مشكالتي براي 

باشد.ـ بدليل مدل خطي )طراحي ، قرارداد و ساخت( طراحي نمي

 وشهاي ديگر كمتر است. سرعت آن از ر

 (MC) روش مديريت اجرا -1-2

است که در آن  بخشياين روش اجرا نوعي از روش سه 

کارفرما عامل چهارمي را بمنظور هماهنگي بين طراحي و 

گيرد و بدين ساخت و مديريت و کنترل پروژه به خدمت مي

دهد. اين روش  خود را کاهش مي مخاطراتترتيب مسئوليت و 

 (2)شكل  باشد:ل اجرا ميبه دو صورت قاب

مدير اجرا در دوره طراحي و ساخت پروژه به عنوان -1

نماينده کارفرما و در قبال دستمزد معين خدمات الزم را ارايه 

 نمايد.مي

خود به عنوان  ،مدير ساخت در مرحله ساخت پروژه-2

ه و در پيمانکار عمومي مسئوليت اجراي پروژه را پذيرفت

  نمايد.کارفرما شرکت مي مخاطرات

 :عبارتند ازمزايا و معايب اين روش به 

 مزايا-الف

يکپارچگي در -کاهش مشکالت اداري–کيفيت باالتر -

 مديريت و کنترل پروژه

 معايب-ب

 MCدر صورت عدم صالحيت -پايين بودن سرعت اجرا-

   مشکالت پروژه بيشتر شده و پروژه با خطر جدي مواجه 

 گردد.يم

  (DB)و ساخت  يحاروش طر -1-3

شود كه شامل اي گفته ميپروژه طرح و ساخت به پروژه

 :  هاي ذيل باشدفعاليت
ـ تمام يا برخي از مراحل مختلف كارهاي مهندسي پروژه 

 )مهندسي مقدماتي، بنيادي، تفصيلي( 

ـ تأمين و تدارك كاالها ، تجهيزات و مصالح پروژه و 

 نها خدمات فني مرتبط با آ

هاي كارآيي و اندازي و آزمايشساخت،نصب وراهـ عمليات

 ساير خدمات جنبي مرتبط با طرح

يا بعبارتي ديگر در اين روش كارفرما مطالعات طراحي در 

 كارفرما

 مشاور پيمانكار
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انجام داده را  4درصد طراحي ( 35تا  5طرح )  1حدود فاز 

آنگاه ساير مراحل تحقق طرح يعني مطالعات مرحله دوم، 

تفصيلي، تهيه و تدارك مصالح و كاالهاي  هاي اجرايينقشه

برداري و مورد نياز طرح و احداث و آماده نمودن آن براي بهره

برعهده پيمانكار طرف قرارداد خواهد  همهتحويل به كارفرما 

 (.3)شكلبود 
 

 
 

 انمودار سازماني روش مديريت اجر : 2شكل

 

 
 نمودار سازماني شماتيك روش طرح و ساخت:  3شكل 

 
 :  عبارتند ازمزايا و معايب عمده اين روش 

 الف : مزايا 

جويي در زمان ـ كاهش ـ مسئوليت منحصر بفرد ـ صرفه

كاهش مشكالت اداري ـ اطالع -ـ كيفيت باالتر  هاي اضافيهزينه

ژه ـ انتقال ريسك به پيمانكارـ انتخاب با زودتر از هزينه پرو

 .ترين گزينهارزش
 ب : معايب 

ـ تشريح كامل اهداف كارفرما ـ  ـ نا آشنايي با اين روش

هاي كمتر دستيابي به هزينه احتمال فدا كردن مسايل كيفي جهت

 كند.افزايش پيدا مي

 جامعه آماري و روش نمونه گيري -2

ايان فعال در عرصه کارفرم ،جامعه آماري  اين تحقيق

باشند ميياد شده صنعت ايران با تجربه اجراي هر سه روش 

اما اين جامعه ايستا نبوده و همانند ساير جوامع وگروهها و 

اصناف انساني پويا و در حال تغيير است. ويژگي ديگر اين 

جامعه تنوع تخصصي اعضاي تشکيل دهنده جامعه است. در 

اني با تخصصهاي مختلف را توان کارفرمايصنعت ايران مي

هاي نفت و گاز، نيرو، معادن، راه و ترابري شاهد بود که رشته

 و مسکن و شهرسازي از آن جمله اند.

هاي تنوع مشاهده شده در اين جامعه که به برخي از مولفه

آن اشاره شد، امکان جمع آوري داده ها بطور سرشماري را 

عين حال نمونه  غير ممکن ساخته در گاهيسخت و دشوار و 

برداري از اين جامعه هم به واسطه عدم وجود فهرست ها و 

آمار دقيق از تعداد اعضاي اين جامعه به طريق علمي با 

 باشد. نمي ميسرمشکالتي مواجه بوده و 

و بمنظور حل اين مشکل  گفته شدهبا توجه به مطالب 

هايي تهيه و به معاونت مهندسي و فناوري پرسشنامه

نه هاي نفت، نيرو و راه و ترابري  ارسال و درخواست وزارتخا

گرديد که مجريان پروژه اي که سابقه اجراي هر سه روش  را 

دارا بودند فرمهاي نظرسنجي را تکميل نمايند که در نهايت در 

پرسشنامه و وزارت  3وزارتخانه هاي نيرو و راه و ترابري 

 پرسشنامه تکميل گرديد. 4نفت 

 مقايسه و وزن بندي آنها  انتخاب معيارهاي -3

در بررسي و نظرخواهي در هر جامعه آماري، قبل از هر 

 دهيمعيارهاي مقايسه را انتخاب و آنها را وزن  بايدكاري 

نمود . بدين منظور و براي انتخاب معيارها، از تحقيقات و 

نظرسنجيهاي مشابه صورت گرفته در كشورهاي پيشرفته 

معيارها در اين زمينه انتخاب استفاده شده و پركاربردترين 

 كه عبارتند از : ]7[-]3[ گرديدند

: بر اين مبنا است كه در كدام روش ،  (A) ـ كاهش هزينه 1

 رسد .پروژه با هزينه كمتري به پايان مي

: كيفيت اجراي پروژه را در روشهاي  (B) ـ كيفيت اجرا 2

 نمايد .اجرائي مختلف با يكديگر مقايسه مي

اي  : بيانگر روش اجرائي پروژه (C) مان پروژهكاهش ز – 3

 گردد .با زمان كمتري اجرا مي است كه

: اين معيار بيانگر  (D) كاهش مشكالت و مسائل اداري – 4

آن است كه در كدام روش مشكالت و مسائل اداري و دعواهاي 

 حقوقي كارفرما كمتر است .

 مديريت اجرا

پيمانكارا

 ن

طمجموعه

 راحي

كارفر

 ما

 كارفرما

 پيمانكار طرح و ساخت

 اجراييمجموعه

 پيمانكارانامكانات مانكاران جزءپي

 طراحيمجموعه
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عيار بدين : اين م (E) اطالع از طراحي در هنگام مناقصه – 5

معنا است كه در كدام روش كارفرما در هنگام مناقصه اطالع 

 بيشتر و كاملتري از طراحي دارد .

پس از انتخاب معيارها و بمنظور وزن دهي و تعيين ميزان 

نظرسنجي ، فرمهاي ياد شدهاهميت آنها براي كارفرمايان 

بر درخواست گرديد فرمهاي نظرسنجي را از آنها ارسال و 

مقايسه زوجي  و ]1[)تحليل سلسله مراتبي(  AHPوشاساس ر

در اين مجموعه معرف با  11عدد  از يك تا ده امتيازدهي نمايند.

 باشد.معرف كم اهميت ترين مي 1ترين و عدد براهميت ترين و 

از جمع آوري اطالعات ابتدا وزن هر معيار از نظر هر يك  پس

صاحبه از مصاحبه شوندگان محاسبه و سپس در مجموع م

شوندگان ميانگين گرفته شد . براي آگاهي از روند تجزيه و 

تحليل نظرات در ادامه محاسبات نظرات يك كارفرما بعنوان 

 نمونه آورده شده است .

پس از تكميل جدول توسط مصاحبه شونده جمع  –الف 

 (4شكل )گردد.جبري هر ستون مشخص مي

دير هر خانه جدول نرمال شده ) از پس از آن مقا –ب 

تقسيم مقدار هر خانه جدول به جمع جبري همان ستون ( 

 .(5شكل )شود و در خانه مربوطه نوشته مي

بعد از آن جمع جبري هر رديف محاسبه شده و اين  –ج 

    عدد معرف وزن نرمال هر معيار از نظر مصاحبه شونده 

بعد از محاسبه وزن هر معيار براي كليه  (.6شكل)باشد مي

بين آنها ميانگين حسابي گرفته شده  ،كارفرمايان مصاحبه شده

 8و ميزان پراكندگي نظرات در شكل  7 شکلكه نتايج آن در 

 آورده شده است.

محاسبات صورت پذيرفته، ترتيب معيارها بر با توجه به 

 اساس درجه اهميت عبارتند از :

 ( 1/  414كيفيت اجرا )  – 1

 ( 1/  226ـ كاهش هزينه )  2

 ( 1/  226ـ كاهش زمان )  3

 ( 1.184ـ كاهش مشكالت اداري )  4

 (1/  151ـ اطالع از طراحي در هنگام مناقصه )  5

 

ــهاي   -4 ــوش رو  ــواهي در خص ــي و نظرخ اجرائ

  محاسبه نتايج آن

پس از وزن دهي معيارها، از مصاحبه شوندگان درخواست 

گرديد تا روشهاي مختلف اجرا را بر اساس هر معيار با يكديگر 

امتيازدهي نمايند . سپس بر اساس روش  11تا  1مقايسه و از 

AHP   نتايج محاسبه گرديده و برتري و اهميت هر يك از

هاي مختلف بدست آمده و در نهايت با روشها بر اساس معيار

ضرب ميزان امتياز هر روش بر اساس هر معيار، امتياز كلي 

 .آيدروشها بدست مي

در ادامه محاسبات يك پرسشنامه بعنوان نمونه آورده شده 

 است :

پس از تكميل جداول، جمع جبري ستونهاي هر جدول 

شود. سپس مشخص شده و در رديف انتهايي آن نوشته مي

جدول  مقادير جداول نرمال شده و جمع جبري هر رديف از هر

باشد. در نشانگر امتياز هر روش بر اساس معيار مربوطه مي

نتايج محاسبات معيار كيفيت اجرا و در  (11)و  (4)اشكال 

نظرات مصاحبه شوندگان در خصوص هر  (15)تا  (11)اشكال 

 روش بر اساس معيارهاي مختلف آورده شده است.

هاي مختلف بر اساس پس از بدست آمدن امتياز روش

پرسشنامه، ميانگين و انحراف معيار امتيازات هر روش محاسبه 

گردد. سبه ميشده و شاخص ) انحراف معيار / ميانگين ( محا

و ميزان پراكندگي ( 16شکل )نتايج اين بخش از محاسبات در 

 ( ارائه گرديده است.17) امتيازات در شكل

 بررسي و تحليل نتايج -5

مقايسه نتايج حاصله از پژوهش که در بخش قبل ارايه 

 گاه کارفرمايان:گرديد بيانگر آن است که از ديد

سيستم طراحي و ساخت در مقايسه با ساير سيستمهاي  -

گردد. اجراي پروژه باعث کاهش زمان و هزينه پروژه مي

 (13و  11)اشکال 

در خصوص شاخص کيفيت اجرا و اطالع از طراحي در  -

هنگام مناقصه بررسي نتايج نشانگر برتري شاخص در سيستم 

 12باشد.)اشکال هاي اجرا ميمتعارف در مقايسه با ساير روش

 (15و 

سيستم طراحي و ساخت در مقايسه با ساير سيستمهاي  -

گردد.  اجراي پروژه باعث کاهش مشکالت اداري پروژه مي

 (14)شکل 

(نشان داده شده است 16همچنين همانگونه كه در شكل)

زيي بيشتر از ميانگين امتيازات روش طرح و ساخت به مقدار ج

ساخت بوده ولي بدليل -قرارداد-ميانگين امتيازات روش طراحي

پراكندگي بيشتر نظرات ارائه شده در روش طرح و ساخت 

باشد. براي آنكه بتوان در انحراف معيار اين روش بيشتر مي

مقايسه روشهاي اجرايي، هر دو مقدار ميانگين و پراكندگي را 

 گرديدار / ميانگين ( تعريف لحاظ نمود، شاخص ) انحراف معي

كه هر چقدر اين شاخص بزرگتر باشد نشاندهنده مقبوليت 

بيشتر )ميانگين باالتر يا پراكندگي كمتر( است . محاسبه 
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شاخصهاي هر روش مبين آن است كه مقدار شاخص روش 

ساخت باالتر از دو روش ديگر بوده و -قرارداد-طراحي

ضر از نظر كارفرمايان، توان گفت كه در حال حابنابراين مي

ساخت مقبوليت بيشتري را نسبت به دو -قرارداد-روش طراحي

  باشد.روش ديگر دارا مي

 خالصه و نتيجه گيري  -6

در اين تحقيق بمنظور آشنائي با نظرات كارفرمايان 

 -درخصوص روشهاي اجرائي مختلف)مديريت اجرا، طراحي

 ائي تعريفساخت و طرح ـ ساخت( در ايران، معياره -قرارداد

كارفرما كه سابقه اجرائي  11شده و بر اساس آن معيارها از 

هر سه روش را دارا بودند نظرخواهي گرديد . سپس نظرات 

بررسي و تحليل شده و در نهايت   AHPآنها بر اساس روش

همانگونه كه توضيح داده شده مشخص گرديد كه هم اكنون در 

 :جامعه كارفرمايان ايران

ــه و زمــان و مشــکالت اداري در از نظــر کــاهش ه -1 زين

زمان اجراي پروژه روش طراحي و ساخت در مقايسه 

 باشد.با دو روش ديگر داراي برتري مي

ــال   -2 ــرا و اط ــت اج ــر کيفي ــام   زا عاز نظ ــي در هنگ طراح

ساخت داراي برتري -قرارداد-مناقصه سيستم طراحي

 باشد.مي

با در نظر گرفتن کليه معيارها و دخيل نمودن وزن هـر   -3

معيار روش طراحي و ساخت با اختالف جزيي نسـبت  

 ساخت برتري دارد.-قرارداد-به روش طراحي

در صورت لحاظ نمودن پراکندگي نظـرات کارفرمايـان    -4

 –شود که روش طراحـي  در نتايج پژوهش مالحظه مي

سـاخت بـا اخـتالف زيـادي نسـبت بـه روش       -قرارداد

 باشد. ساخت داراي مقبوليت بيشتري مي-طراحي

توان كندگي نظرات در زمينه روش طرح و ساخت را ميپرا

ا يكارفرمايان با اين روش و  يبعلت عدم آشنائي كامل و كاف

تجارب ناموفق برخي از آنها در زمينه اجراي آن دانست. لذا 

بمنظور اشاعه نحوه استفاده صحيح از روش طرح و ساخت در 

و زياد و تحقيقات هاي تالش بايدطرحهاي عمراني كشور 

 . گيردآموزشهاي مناسبي انجام 

 اطالع از طراحي هنگام مناقصه كاهش مشكالت اداري كاهش زمان كيفيت اجرا كاهش هزينه  

 0.11 0.11 1.21 1.10 1.11 كاهش هزينه

 7.11 0.11 0.11 1.11 0.11 كيفيت اجرا

 0.11 3.11 1.11 1.21 0.11 كاهش زمان

 0.11 1.11 1.33 1.17 1.13 كاهش مشكالت اداري

 1.11 1.21 1.20 1.10 1.21 اطالع از طراحي هنگام مناقصه

 22.11 10.21 0.70 1.00 11.33 جمع

 : جدول نتايج محاسبات مرحله الف 0شكل 

 

 اطالع از طراحي هنگام مناقصه كاهش مشكالت اداري كاهش زمان كيفيت اجرا كاهش هزينه  

 1.23 1.00 1.13 1.10 1.11 كاهش هزينه

 1.32 1.33 1.70 1.01 1.30 فيت اجراكي

 1.10 1.10 1.10 1.12 1.00 كاهش زمان

 1.23 1.10 1.10 1.11 1.11 كاهش مشكالت اداري

 1.10 1.11 1.10 1.10 1.12 اطالع از طراحي هنگام مناقصه

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 جمع

 : جدول نتايج محاسبات مرحله ب 0شكل 
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 سطر جمع اطالع از طراحي هنگام مناقصه كاهش مشكالت اداري كاهش زمان يت اجراكيف كاهش هزينه  

 1.170 1.23 1.00 1.13 1.10 1.11 كاهش هزينه

 1.070 1.32 1.33 1.70 1.01 1.30 كيفيت اجرا

 1.221 1.10 1.10 1.10 1.12 1.00 كاهش زمان

 1.100 1.23 1.10 1.10 1.11 1.11 كاهش مشكالت اداري

 1.101 1.10 1.11 1.10 1.10 1.12 از طراحي هنگام مناقصه اطالع

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 جمع

 : جدول نتايج محاسبات مرحله ج 0شكل 

 

 ميانگين 11 0 0 7 0 0 0 3 2 1 معيار

a 1.170 1.100 1.201 1.030 1.020 1.170 1.100 1.100 1.133 1.100 1.220 

b 1.070 1.020 1.000 1.270 1.311 1.003 1.001 1.007 1.000 1.200 1.010 

c 1.221 1.203 1.100 1.100 1.137 1.202 1.230 1.233 1.200 1.300 1.220 

d 1.100 1.101 1.170 1.100 1.103 1.100 1.102 1.101 1.100 1.101 1.100 

e 1.101 1.130 1.100 1.100 1.130 1.137 1.130 1.100 1.131 1.102 1.101 

 روش 3: جدول نتايج وزن دهي معيارهاي مقايسه اي  7شكل 

 
 

 مديريت اجرا ساخت-قرارداد-طراحي طرح و ساخت  

 1.011 1.103 1.111 طرح و ساخت

 0.111 1.111 0.111 ساخت-قرارداد-طراحي

 1.111 1.201 2.111 مديريت اجرا

 0.011 1.303 0.111 جمع

 : جدول نمونه مقايسه اي روشهاي مختلف بر اساس معيار كيفيت اجرا 0شكل 

شکل 8 7    م  ار  راكند ي   را  ارا   شده  ر ارتبا  با و ن   ي م يار ا

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                     

 
  

   
   

 

a                                         

b                                         

c                                         

d                                         

e                                         

           

9 

 : نمودار پراکندگي نظرات ارائه شده در ارتباط با وزن دهي معيارها 0شکل 
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 طرسمتوسط  مديريت اجرا ساخت-قرارداد-طراحي طرح و ساخت  

 1.110 1.101 1.113 1.120 طرح و ساخت

 1.001 1.727 1.710 1.020 ساخت-قرارداد-طراحي

 1.210 1.102 1.170 1.201 مديريت اجرا

 1.111 1.111 1.111 1.111 عجم

 : جدول مقايسه اي نرمال شده روشها بر اساس معيار كيفيت اجرا 11شكل 

 
 ميانگين 11 0 0 7 0 0 0 3 2 1 روش

DB 1.000 1.072 1.001 1.032 1.002 1.020 1.007 1.001 1.012 1.027 1.010 

DBB 1.203 1.332 1.33 1.200 1.200 1.201 1.200 1.200 1.200 200.1  1.210 

MC 1.100 1.100 1.111 1.112 1.100 1.103 1.100 1.100 1.112 1.100 1.100 

  A: جدول امتيازات روشهاي مختلف اجرا بر اساس معيار  11شكل 

 
 ميانگين 11 0 0 7 0 0 0 3 2 1 روش

DB 1.110 1.102 1.100 1.117 1.101 1.103 1.173 1.101 1.203 1.002 1.100 

DBB 1.001 037.1  1.002 1.000 1.000 1.030 1.010 1.007 1.027 1.300 1.000 

MC 1.210 1.271 1.203 1.230 1.200 1.300 1.322 1.373 1.111 1.111 1.202 

 B: جدول امتيازات روشهاي مختلف اجرا بر اساس معيار  12شكل 

 
 ميانگين 11 0 0 7 0 0 0 3 2 1 روش

DB 1.711 1.711 1.730 1.720 1.711 720.1  1.711 1.002 1.007 1.003 1.001 

DBB 1.223 1.213 1.10 1.212 1.232 1.212 1.232 1.207 1.232 1.300 1.233 

MC 1.100 1.100 1.111 1.102 1.100 1.102 1.100 1.101 1.172 1.102 1.170 

 C: جدول امتيازات روشهاي مختلف اجرا بر اساس معيار  13شكل 

 
 ميانگين 11 0 0 7 0 0 0 3 2 1 روش

DB 1.720 1.003 1.000 1.710 1.000 1.001 1.000 1.710 1.012 1.001 1.000 

DBB 1.212 1.300 1.231 1.210 1.227 1.200 1.207 1.223 1.200 1.370 1.201 

MC 1.102 1.102 1.110 1.177 1.170 1.100 1.100 1.102 1.112 1.130 1.100 

 Dف اجرا بر اساس معيار : جدول امتيازات روشهاي مختل 10شكل 

 
 ميانگين 11 0 0 7 0 0 0 3 2 1 روش

DB 1.100 1.101 1.130 1.102 1.102 1.107 1.232 1.221 1.101 1.107 1.170 

DBB 1.702 1.701 1.777 1.770 1.770 1.730 1.711 1.712 1.700 1.710 1.707 

MC 1.172 1.100 1.100 1.173 1.173 1.100 1.100 1.100 1.170 1.100 1.170 

 E: جدول امتيازات روشهاي مختلف اجرا بر اساس معيار  10شكل 
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 : امتيازات روشهاي مختلف اجرا بر اساس نظرات كارفرمايان 10شكل 

 

 مراجع -7

، AHPفرايند تحليل سلسله مراتبي  ؛قدسي پور سيد حسن [1]

 . 1374، تهران، ميركبيردانشگاه صنعتي اانتشارات 

امام جمعه زاده، محمدحامد، سيستمهاي مختلف اجراي  [2]

اي پروژه و پيشنهاد نحوه انتخاب سيستم بهينه براي اجر

1370عتي،طرحهاي کشور،مرکر آموزش مديريت صن  

[3] Songer A.D. & Molenaar K.R.; Selecting design-build 
: public and private sector owner attitudes; University 
of Colorado Boulder, Colo., 1997. 

[4] Konchar Mark & Sanvido Victor; Comparison of  US 
project delivery system; Journal of construction 
engineering & management. Vol. 124, No. 6, 
Nov./Dec. 1998. 

[5] American Society of Civil Engineering; Design-Build 
in the Federal sector, a report of task committee on 
design-build, American Society of Civil Engineering, 
1992. 

[6] Songer A.D. & Molenaar K.R; Selection factors and 
success criteria for design-build in U.S. and U.K.; 
University of Colorado Boulder, Colo., 1997. 

[7] Pocock J.B & Liu L.Y.; Alternative approach to 
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 زيرنويس ها: -8

                                                           
1 Design – Bid – Build 
2 Managing  construction 
3 Design – Build                                    

طراحـي را پيشـنهاد    %35معيار  ACECو  %11معيار  FIDICـ   4
 Conceptual بايــدحــداقل  گانداده اســت امــا بــه پيشــنهاد نويســند

design   .انجام شده باشد 

 شاخص انحراف معيار ميانگين 11 0 0 7 0 0 0 3 2 1 روش

DB 1.012 1.300 1.300 1.022 1.010 1.010 1.017 1.011 1.007 1.023 1.02037 1.101030 11.3020 

DBB 1.000 1.002 1.033 1.030 1.032 1.301 1.017 1.300 1.030 1.370 1.02210 1.127170 10.0207 

MC 1.103 1.103 1.100 1.103 1.103 1.100 1.170 1.100 1.107 1.112 1.10300 1.133700 0.0010 

 : نمودار مقايسه اي پراکندگي نظرات ارائه شده در ارتباط با روشهاي اجرايي مختلف 17شکل 

شکل 8 11    م  ار م ايس  ا   راكند ي   را  ارا   شده  ر ارتبا  با روشها  ا رايي م ت  
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