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 چکيده
تخصیص مناسب ریسک بین عوامل درگیر در پروژه نقش به سزایی در موفقیت پروژه دارا 

د. شویمباشد. همواره بخش اصلی تخصیص ریسک در هر پروژه، در قرارداد آن پروژه ارائه یم

شوند، بیانگر چارچوب اصلی تخصیص ریسک یماین قراردادها که توسط کارفرمایان تهیه 

. با توجه به این که عامل اصلی در تهیه قراردادها کارفرمایان هستند، باشندیمدر هر پروژه 

اصلی در فرآیند تخصیص ریسک دانست. این  رندگانیگمیعنوان تصمبهتوان یمها را لذا آن

ها و یتمحدودضرورت بررسی رفتار کارفرمایان، مشکالت،  دهندهنشان یخوببهموضوع 

ی هااکثر پروژه که نیا. از طرفی با توجه به باشدیها مآنیرگذار در عملکرد تأثعوامل اصلی 

ه شوند، الزم است در تهییمعمرانی با سیستم اجرای متعارف )سه عاملی( به پیمانکار واگذار 

 توجه خاصی مبذول هاآنهای مرتبط با یسکراسناد این نوع قراردادها، شناسایی و تخصیص 

شناسایی، ارزیابی، احتمال وقوع و است با توجه به  نیبر ا یحاضر سع تحقیقدر لذا  گردد.

ی اهپروژههای مهم یسکربهینه  صیتخص تینها دربر اهداف پروژه و  هاسکیر ریتأثمیزان 

های یسکر، از خبرگانی نظرخواهمیدانی و  -فاضالب از طریق مطالعات توصیفی

یص داد، که این ماتریس طرفین قرارداد )کارفرما و پیمانکار( تخص نیب را شدهییشناسا

 اجراء ی فاضالب شهر اهواز هاپروژهجزو الینفک قراردادهای سه عاملی که در  تواندیم

گردد تا مانع بروز ادعاها و مشاجراتی که ناشی از تخصیص  ارائهراهکار  عنوانبه، شوندیم

 پیوندد، گردد.های طرفین قرارداد به وقوع میریسک حیناصح

قراردادهای سه عاملی، شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک، احتمال  :يديکل واژگان

 .وقوع ریسک، میزان تأثیر ریسک، تخصیص ریسک

 

 

 

 

 

 

در
ی 

هش
ژو

ی پ
دها

کر
روی

ی 
علم

له 
مج

م(
دو

ل 
سا

ی )
مار

 مع
ن و

مرا
ی ع

دس
مهن

 

ره 
ما

ش
7 

ن  
ستا

زم
 /

69
31

 
ص 

 /
66

6
-  

37  
 

  

 2 پور، مسعود حمزه 1 سيدفتح اله ساجدي

 دانشیار گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 سيد فتح اله ساجدي

 ی عاملدر قراردادهاي سه  هاسکیر یابیارزشناسایی و 

 ي  فاضالب شهر اهوازهاپروژه
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 مقدمه
 «آمیز پروژه را برحسب زمان، هزینه یا کیفیت تهدید کندهر عامل، رویداد یا اثر تعریف شود که انجام موفقیت عنوانبهتواند ریسک می»

پیامدهای منفی یا مثبت بر اهداف پروژه  صورت بهالوقوع نامعلومی هستند که در صورت وقوع های ممکنها در پروژه، رویدادها یا وضعیت[.ریسک1]

ها در سراسر چرخه حیات پروژه رسمی و منظم شناسایی، تحلیل و پاسخ به ریسک مندنظامیک فرآیند  1ریت ریسک پروژه[. مدی2باشند]مؤثر می

[.هدف مدیریت ریسک پروژه، افزایش احتمال و اثر وقایع مثبت و کاهش احتمال و اثر وقایع 3بهینه دفع، کاهش و یا کنترل گردد ] اندازه بهاست تا 

ها هستند، این است که مطمئن شوند در مرحله ترین چالش پیش روی کسانی که به دنبال شناسایی ریسک[. مهم4ناخوشایند بر پروژه است ]

شود های شناسایی ریسک دیده میرسد، ولی در اغلب شیوهاین موضوع بدیهی به نظر می اگرچهکنند. ها را شناسایی میعاً ریسکشناسایی ریسک، واق

ترین اشتباه در شناسایی ریسک، ناتوانی در تمایز بین شوند که واقعاً ریسک نیستند که متداولریسک، شناسایی و ثبت می عنوان بهکه مواردی 

و اثر  4باشد. بنابراین هر ریسک شامل سه عامل اصلی است: منبع )منشأ( ریسک، رویداد ریسکریسک می 3ریسک واقعی، و تأثیر ریسک، 2منشأ

های مرتبط با یک پروژه خاص وجود ندارد. ریسک را ای بدون ریسک نیست و هیچ امکانی برای حذف کامل همه ریسک[. هیچ پروژه5ریسک]

باشد. تخصیص ریسک، عبارت است از تعریف و تقسیم مسئولیت مرتبط با سود ی نمیپوشچشمقابلال داد یا پذیرفت اما توان مدیریت کرد، انتقمی

کند ریزی نبایستی در پروژه رخ دهند، را معین یا زیان احتمالی در آینده، که درصدد این است تا مسئولیت پیشامدهای فرضی متعدد که طبق برنامه

و  5توانمند بسته آماری در علوم اجتماعی افزارنرمها از طریق با نتایج حاصل از پیمایش میدانی و تحلیل آناست  نیبر ا یسع حاضر تحقیقدر [. 6]

 یک راهکار ارائه گردد. عنوانبهی فاضالب شهر اهواز، ماتریس تخصیص ریسک هاپروژه در شدهییشناساهای مهم یسکرتخصیص بهینه 
 

 روش تحقيق -1
های ساخت که در مقدمه از طریق مرور سابقه تحقیق انجام و سپس فهرست جامعی متشکل از نتایج این تحقیق از طریق شناسایی ریسک

، توسعه داده شد، سپس این فهرست در معرض داوری، تکمیل، تصحیح و هستها چندین ریسک که بر مبنای مطالعات قبلی در انواع مختلف پروژه

های فاضالب )کارفرما، مشاور، پیمانکار( این امر شناسایی و تخصصان امر قرار گرفت. با مراجعه به مدیران و کارشناسان در پروژهم دیتائ تینها در

های روژهدرگیر پ اندرکاراندست( و با مراجعه به نامهپرسشهای مهم صورت پذیرفت. سپس با انجام پیمایش میدانی )از طریق ی نهایی ریسکبندجمع

توانمند بسته آماری در علوم اجتماعی، احتمال وقوع هر ریسک و میزان  افزارنرمی ورودی در هاعنوان داده بهنفر از سه گروه  65ب به تعداد فاضال

 هاسکیرتخصیص بهینه  تیدرنهایر ریسک و تأثاحتمال وقوع در میزان  ضربحاصلیر آن بر اهداف پروژه و درجه اهمیت هر ریسک نیز از تأث

 رداخته شد.پ

 

 تاریخچه تحقيق -2
ع برای یافتن ارتباطات اتفاقی بین نو هاشرفتیپی علمی دارد. این هاروشامروزی ریشه در تئوری احتمال و پیشرفت  صورتبهتحلیل ریسک 

جداول طول  ]8[7مطرح کرد و ادموند هالی 1657تئوری احتمال را در سال  ]7[6فعالیت و اثرات معکوس بر سالمت صورت پذیرفته است. پاسکال

ر گیری بشوند. تصمیمها اتخاذ میهایی که درباره آینده هستند، عموماً بر اساس حدسو تصمیم هایگذارهیسرماتدوین نمود.  1663عمر را در سال 

 ریتأخها و یا ی در برخی پروژهریناپذجبرانهای همراه با ریسک، موجب بروز خسارتی ریگمیتصمها نیز همواره، همراه با ریسک است. اساس فرضیه

به بعد به دنبال روشی برای تعیین اثر و احتمال ریسک و  1661باعث شده است تا محققان از سال  راتیتأثخواهد شد. این  یبندزماندر برنامه 

ی اخیر محققین زیادی بر هاسالدوره رنسانس در قرن شانزدهم میالدی مطرح گردید. در بندی ریسک باشند. علم مدیریت ریسک در رده تیدرنها

روی ریسک و موضوعات مختلف در این زمینه مانند معیارهای تخصیص ریسک از دیدگاه کارفرمایان و تحلیل معیارهای تخصیص، مدل تحلیلی برای 

ی عمرانی در قراردادهای با سیستم اجرای متعارف، تخصیص هاپروژهتخصیص ریسک ی ساخت، شناسایی، ارزیابی و هاپروژهتخصیص کمی ریسک در 

به  الًیذه ک ی تسهیم ریسک بین عوامل در شرایط عمومی پیمان و سایر موضوعات مطالعه نمودندو بررسمناسب ریسک به کارفرما و پیمانکار و نقد 

 :گرددیماشاره  هاآنبرخی از 

                                                           
1 Risk Management Project (RMP) 

2 Source 

3 Effect 

4 Risk Event 

5 Sciences Statistical Package for the Social (SPSS) 

6 Pascal 

7 Edmond halei 
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ها را بر اساس منشأ و است. این محققین ریسک شده ارائه 1663در سال  ]6[نیز توسط تا و همکاران  1طبق شکل  شده ارائهبندی طبقه

ارائه کردند. سپس برای هر  2شکل  صورتبهها بندی ریسکمدلی جامع برای دسته 2118بندی نمودند. زو و همکاران در سال محل اثرگذاری طبقه

 ارائه گردیده است.  2ها نیز مطابق شکلدر سه سطح بیان نمودند. سطح دوم ریسک لیصتف بهقسمت، عوامل ریسک را 

 

 
 ]11[توسط تا و همکاران  شدهارائهها سطح اول ریسک -1شکل 

 

بندی از ساختار سلسله مراتبی )ساختار است. وی در این دسته شده ارائه 2114در سال  ]11[8بندی نیز توسط دیوید هیلسوننوعی طبقه

بندی کرده است. طبقه بندی هیلسون به ها طبقهها را بر اساس منشأ آنهای پروژه استفاده نمود. او ریسکشکست ریسک( برای نشان دادن ریسک

 شرح زیر است: 

 :آوری، عملکرد، ایمنی و آوری، فصل مشترک فنی، مقیاس فنها، فرآیندهای فنی، فنمندیتعیین محدوده، تعیین نیاز ریسک فنی

 سالمت، آزمایش و پذیرش؛

 :سیاست شرکت و اعتبار؛6مدیر پروژه، سازمان، منابع، ارتباطات، اطالعات، ایمنی و بهداشت محیط ریسک مدیریت ، 

 :پایداری دومدستکاران ها/ پایان، تدارکات داخلی، پیمانها، تعلیقها، پرداختقرارداد، تأمین منابع مالی، مسئولیت ریسک تجاري ،

 مشتری، مجوزهای قانونی، توان مالی شرکا و تجربه شرکا؛

 :ی گروهی و اضطرار.، سیاست، فشارهاهوا و آبقوانین و مقررات، نرخ تبدیل ارز، کارگاه/ امکانات، رقابت،  ریسک خارجی 

تواند به محیطی از شمای پروژه متعلق باشد. این موضوع های پروژه میبندی کلی با نگرش مهندسی سیستم، هریک از ریسکدر یک جمع

 باشد:مبنای تعریف طبقات ریسک، مطابق ذیل می

 های سازمانی درون پروژه مثل مسئولیتباشد، ریسک مربوط به این ریسک که در حقیقت، ریسک داخلی پروژه میاي: ریسک پروژه

بندی دسته کنترلقابلهای ای معموالً در زمره ریسکهای پروژهبندی است. ریسکافزار تخصیص منابع و زمانریسک مربوط به نرم

 شوند؛می

 :های اصلی سیستم روجیدر حوزه ورودی و خ کهیطور بههای نفوذکننده از بیرون است، این طبقه از ریسک جزو ریسک ریسک خارجی

 هستند. کنترلرقابلیغهای خارجی معموالً گیرد، مثل ریسک حوادث طبیعی. ریسکقرار نمی

 :محیطی، بیرون پروژه قرار  که ازلحاظ چرابین دو ریسک خارجی و داخلی قرار دارد.  واقع دراین طبقه از ریسک  ریسک کنسرسيوم

کنندگان مرتبط کاران و تأمینهایی چون مشتریان، پیماندارد، ولی ارتباط تنگاتنگی با اجزای درون پروژه دارد. این ریسک به حوزه

ر د برای سیستم پروژه است؛ مانند دیرکرد شده فیتعرهای گردد. در حقیقت ریسک کنسرسیوم، ریسک مرتبط با ورودی و خروجیمی

 کننده.تحویل مواد توسط تأمین

 

                                                           
8 David Hillson 

9 Health and Safety Executive (HSE) 

 برداربهره پیش پروژه

 مدیر پروژه

 روش توسعه
 آورنهفنمشکالت 
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های قبل از ریسک

 پروژه
  های مشتریریسک 

های مدیریت ریسک

 پروژه
 

 مسائل

 آورانهفن
 شناسی پیشرفتروش 

  تهیه مجوزهای

الزم و تعیین 

 محدوده پروژه

 روابط قراردادی 

 ریزی پروژهبرنامه 

 محیط سازمان 

 

  محیط داخلی و

 خارجی

  انتظار نهایی

 مشتری

 مدیریت 

 

 نیروی انسانی 

 ریزی پروژهبرنامه 

  گزارش نظارت و

 ی پروژهده

 
 آوری پایهفن 

 آوریپیشرفت فن 
 

  مسائل عمومی

 شناسیروش

 هاتحلیل سیستم 

 طراحی سیستم 

  توسعه و آزمایش

 سیستم

 نصب سیستم 

 نگهداری سیستم 

 ]11[ها ارائه شده توسط زو و همکاران سطح دوم ریسک -2شکل 

های ساختمانی ی در انجام پروژهطور مؤثربههایی که در چین انجام شد، در بخش اول ریسک ]12[11در تحقیقی که توسط زو و همکاران

های کلیدی ریسک عنوان بهریسک  25، شده شناختهریسک  85ها از مجموع کردن ریسک سرند ازهستند، شناسایی گردیدند. بعد  رگذاریتأث

ها از طریق سابقه موضوع به شیوه پیمایش پیمانی [ نیز پس از شناسایی ریسک3بر اجرای پروژه مجزا شدند. در تحقیقی سامه منیر السایه ] رگذاریتأث

های مهم، ده ریسک مهم صنعت ساخت ریسکهای صنعت ساخت امارات پرداخته است. او پس از ارزیابی و تشخیص به ارزیابی تخصیص ریسک

ریسک به کارفرما، تعداد  2ریسک به پیمانکار، تنها تعداد  15تعداد  شدهییشناساریسک  42امارات را مشخص نمود. با توجه به این تحقیق از تعداد 

نتایج این تخصیص ریسک به درصد  کهیدرصورتریسک بدون تخصیص باقی ماندند.  11اشتراکی و تعداد  صورتبهریسک به پیمانکار و کارفرما  15

 7/35بیان شوند میزان 

 

                                                           
10 Zou et al. 
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 ]9[توسط تا و همکاران  شدهارائهطبقات ریسک  -3شکل 

درصد بدون  8/23و میزان  افتهیصیتخصاشتراکی  صورتبهدرصد به کارفرما و پیمانکار  7/35درصد به کارفرما،  8/4درصد به پیمانکار، 

صحیح تخصیص نشدند.  طوربهها در صنعت ساخت امارات دهندگان اشاره کردند که ریسکدرصد پاسخ 61ماند. در این تحقیق تخصیص باقی می

 وریبهره

 کیفیت

 دسترسی 

 دسترسی 

 تناسب

 وریبهره

 مواد نیتأم

 تناسب

 دسترسی 

 ضایعات

 دسترسی

 کیفیت

 شرایط زمین

 شکست در کار

 توانایی

 دسترسی به محل

 نوع کار

 پیچیدگی کار

 ارتباط با مشتری

 دسترسی به شرکاء

 تجربه مدیریتی

 تعهد کاری

 نوع قرارداد

 های قراردادیبدهی

 دفتر مرکزی

 پروژه

 اصالحات استاندارد

 درآمدها

 جریان نقدینگی

 شرایط اقتصادی

 ریسک نیروی کار

 آالتریسک ماشین

 ریسک مواد

 کارانپیمانریسک 

 کارگاه پروژه ریسک

 عملکردیهای ریسک

 های قراردادیریسک

 مالی نیتأم ریسک

 موقعیت ریسک

 های جهانیریسک

 تورم

 نوسانات نرخ ارز

 آوریتغییرات فن

 سیاست

 تغییرات نیاز مشتری

 های محلیریسک

 های خارجیریسک

 های داخلیریسک

ک
س

ری
ژه

رو
ي پ

ها
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 شنهادیپن بخش درصد آراء را برای هر ریسک دارا است، تخصیص ریسک به آ 51تر از در تخصیص ریسک بین کارفرما و پیمانکار، بخشی که بیش

 شود.گفته می 11درصد آراء را کسب نکنند، به آن نامعین یا بدون تخصیص 51ها کدام از بخش برای ریسک هیچ کهیدرصورتاست.  شده

 

 ریسک تیریمد یشناسروش -3
فضا برای  وجود نیا بااست.  شدهی طراحاست که مخصوصاً برای صنعت خودروسازی  شده دادهنشان  4شناسی مدیریت ریسک در شکل روش

شناسی مدیریت ریسک پروژه برای تولید و توسعه فرآیند و طراحی و تولید محصوالت روش عنوانبههای صنعتی توسعه این ساختار در دیگر بخش

ک از باشد. ارزیابی ریسمی یی به ریسکگوپاسخ[. با یک دیدگاه کلی، فرآیند مدیریت ریسک پروژه شامل دو مرحله عام ارزیابی و 13رود ]به کار می

کند: فرهنگ، زیر تعریف می صورتبه، مدیریت ریسک را 12است. استاندارد مدیریت ریسک استرالیا شده لیتشکها دو بخش شناسایی و تحلیل ریسک

مدیریت ریسک  13شوند. اطالعات مدیریت پروژههای بالقوه و تأثیرات نامطلوب هدایت میفرآیندها و ساختارهایی که در جهت مدیریت مؤثر فرصت

حداکثر کردن  منظور بهوژه های پرو پاسخ به ریسک لیتحل و هیتجزشناسایی،  14مندکند: مدیریت ریسک فرآیند نظامرا به این صورت تعریف می

 [.14نتایج وقایع مثبت و حداقل کردن احتمال وقوع یا اثر پیامدهای منفی بر اهداف پروژه است ]

 

 

 [13شناسی مدیریت ریسک ]روش -4شکل 

 

 آرامکس واید من -3-1
وش کند. رها را پیشنهاد میبندی ریسکها ابتدا دسته، برای شناسایی ریسک"مدیریت ریسک پروژه و برنامه"در کتاب  15آرامکس واید من

ها در سه دسته مشخص )مثل مرگ(، است. بر این اساس عدم قطعیت گرفتهشکلبندی با توجه به ماهیت و نوع عدم قطعیت پدیده اول دسته

ود در های موجبندی دوم، ریسکناشناس )مثل قبض برق( و ناشناس )مثل بیماری ایدز قبل از این که شناخته شود(. روش تقسیم -شدهییشناسا

 شوند:بندی میگذارند، دستهوجه به اثری که بر پروژه میها با ت، ریسکگرید عبارتبههر گروه دارای محل اثر یکسانی در پروژه هستند. 

 های هدفریسک 

 های کیفیتریسک 

 بندیهای برنامه زمانریسک 

 های هزینهریسک 

گردند. با توجه به این که در این تحقیق بندی میها تقسیمها و سرچشمه علت وقوع آنها با توجه به طبیعت آندر رویکرد سوم، ریسک   

در فهرست  هاگیرد، استفاده از این رویکرد کمک شایانی به جلوگیری از ریسکها صورت میمند برای یافتن ریسکسعی به اعمال یک پیمایش نظام

 [. 15است ] شده استفادهها در این تحقیق ی خواهد نمود. لذا از این روش در رویکرد شناسایی ریسککل

 

 

 

                                                           
11 Undecided 

12 Australian risk management standard 

13 Project Management Information (PMI) 

14 Systematic 

15Aramex Wideman 

شناسایی 

 پایش ریسک ریسک

ارزیابی 

 ریسک

 آنالیز ریسک

کاهش 

ریسک و یا 

تخفیف 

1 

2 

3 
4 

5 

http://www.racj.ir/


 37 -666، ص  6931، زمستان  7مهندسی عمران و معماری، شماره رویکردهای پژوهشی در 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 ریسک صياهداف تخص -3-2

وژه های پرریسک عنوانبه شدهیی شناساهایی که بایستی پیامدهای رویدادهای عبارت است از تعیین طرف یا طرف 16اصطالح تخصیص ریسک

کند. خواه این قرارداد برای ها تعریف میها را برای ریسکای برای تخصیص ریسک است و نقش و مسئولیت[. قرارداد وسیله16را به عهده بگیرند ]

در هر  های مدیریت ساخت بزرگراه تخصیص ریسکساخت، یا بعضی از جنبه –ساخت باشد، خواه نظارت و مهندسی ساخت، طراحی، طراحی 

دهد. هدف تخصیص بهینه ریسک، کاهش هزینه کلی قرار می ریتأثو ادعاها را تحت  راتیتاخقرارداد، هزینه، زمان، کیفیت، و عامل بالقوه مشاجرات، 

اً مبا رعایت عدالت در امر تخصیص ریسک )یعنی ریسک به بخشی تخصیص شود که آن بخش قادر به مدیریت ریسک است( در پروژه است، تا لزو

 ر عهدهبهای ریسک را تر از بخش دیگر هزینهبه نظر برسد که بخشی بیش اوقاتیبعضهای جداگانه هر بخش. بنابراین، ممکن است کاهش هزینه

هر پروژه تغییر کند، ولی سه اصل بنیادی تخصیص صحیح ریسک همیشه باید  فرد به منحصرتواند بسته به اهداف بگیرد. اهداف تخصیص ریسک می

 [. این سه اصل به شرح زیرند: 17دنبال گردد ]

 ها باشد.ها به بخشی که به بهترین نحو قادر به مدیریت آن( تخصیص ریسک1

 ( تخصیص ریسک در راستای اهداف پروژه2

 به نتیجه رساندن اهداف پروژه مناسب باشد. ها، زمانی که برای( به اشتراک گذاشتن ریسک3

ریزی های مهم در برنامههدف تخصیص ریسک، حداکثر کردن انتقال ریسک نیست بلکه بهینه کردن تخصیص ریسک است. یکی از اقدام

ک، ی پاسخ به ریسها، برای هر پاسخ یک متولی مناسب تخصیص داده شود. متولگویی به ریسک، این است که پس از مشخص شدن پاسخپاسخ

 ها نیز درگیر شوند.ها در تعیین یا بازنگری در پاسخمسئول اجرای مؤثر پاسخ و پیگیری مربوطه خواهد بود. بهتر است که متولیان پاسخ
 

 ي فاضالب شهر اهوازهاپروژهدر  هاسکیر ییشناسا -4
ی فاضالب شهر اهواز مراجعه هامعاونتنامه و اصالح ابهامات، به دفتر پرسش آزمونشیپدر این مرحله و در اولین گام از پیمایش میدانی جهت 

نامه پرسش  65نامه شد و با مراجعات مکرر تعداد گو اقدام به پر کردن پرسشحضوری شد و با ارائه توضیحات و مصاحبه با کارشناسان پاسخ

آوری آبفای اهواز پاسخ و از طریق معاونت آموزش، تحقیقات و فن 14ای اهواز آوری گردید. از طریق معاونت مهندسی و توسعه آبفجمع شدهلیتکم

از  جمعاًنامه تکمیل شد که پاسخ 2نامه و از معاونت امور قراردادهای آبفای شهر اهواز پاسخ 3ی آبفا برداربهرهنامه و از طریق معاونت پاسخ 4تعداد 

برای مهندسین مشاور  شدهارسالنامه عدد پاسخ 51آوری گردید. از نامه ارسالی جمعپاسخ 51از  دهشلیتکمنامه پاسخ 23مجموعه کارفرمایان تعداد 

عدد اعم از حضوری  21تا پنج، نیز تعداد  کی هیپاهای پیمانکاری فاضالب نامه ارسالی برای شرکتپاسخ 51عدد و از تعداد  21، تعداد کیهیپافاضالب 

ر جدول د هاسکیرات انجام گرفت. نتایج شناسایی شنهادیپتحلیل نتایج و ارائه  شدهلیتکمنامه پرسش 65 بر اساس تینها درو پستی دریافت شد. و 

 است. مشاهدهقابل 1

 

 شدهییشناسا هايیسکرفهرست  -1جدول 

شماره 

 ریسک
 هاي فاضالب شهر اهوازهاي افزایش زمان و هزینه پروژهشرح علل و ریسک

 های مربوط به پیمانکارها و سایر هزینه، تعدیلهاتیوضعصورتتأخیر در پرداخت  1

 تغییرات ناشی از فشار سیاسی 2

 تغییرات در طراحی پروژه 3

 تغییرات در اجرای کار 4

 تغییر در محدوده پروژه 5

 مشکالت تأمین مالی پروژه 6

 گیریتعلل در تصمیم 7

 تزریق مالی پروژههای مشخص نبودن سیاست 8

 تأخیر در تحویل کارگاه و عدم رفع معارضین در زمان مناسب 6

 های پولیمحدودیت 11

 هاطراحی جزئیات و نواقص نقشه 11

                                                           
16 Risk Allocation 
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 در طراحی رهنگامیدتغییرات  12

 اجرای پروژه شدهتمامبرآورد ناکافی هزینه  13

 پایین بودن کیفیت مطالعات 14

 اجراء  و ضعف دید اجرایی و کارگاهی طراحانکمبود تعامل با روش  15

 اسناد به کارفرما موقعبهعدم تحویل  16

 کمبود کارشناسان متخصص طراحی 17

 و نظارت مقیم سر ناظرضعف فنی و مدیریتی در هماهنگی بین  18

 تأخیر در اتمام کار 16

 شدهانجامکیفیت پایین کار  21

 وری پایینبهره 21

 نامناسب بدهی پیمان کاران جزء و سازندگان و کارگرانپرداخت  22
 

 های جدیدتجربه ناکافی در پروژه 23

 مشکالت با اهالی منطقه اجرای طرح 24

 کارگاه موقعبهعدم تجهیز  25

 عدم تأمین کافی کارکنان فنی و غیر فنی 26

 هاآنوجود تأسیسات زیربنایی در کارگاه و عدم اطالع پیمانکار از  27

 ی برای گرفتن پروژهرمنطقیغرقابت  28

 اعتصاب نیروی انسانی 26

 حوادث برای نیروی انسانی و تجهیزات در حین اجراء 31

 کاران جزءی توسط پیمانبندزمانعدم ارائه برنامه  31

 ی نامساعد غیرمنتظرهوهواآبحوادث قهریه مانند سیل، زلزله، و  32

 ی(بردارخاکجنس خاک در  ازنظرکارگاه )مشکالت مربوط به  33

 بینی نبوده است.ی که در مطالعات قابل پیشنیرزمیزعوامل ناشناخته  34

 ضعف در قوانین و مقرارت مربوط به ارجاع کار به پیمانکار و عدم تناسب بین توانایی فنی و اجرایی پیمانکار منتخب با پروژه 35

 ها در طول زمان اجراءنسبت به افزایش هزینههای تعدیل پایین بودن شاخص 36

 هزینه باالی تأمین مالی 37

 برداری برای کارفرماهزینه زیاد بهره 38

 تر از سطح انتظار برای کارفرمابرداری کمدرآمد بهره 36

 نوسان نرخ تورم 41

 

شود که مقادیر های فاضالب مربوط میوقوع هر ریسک در پروژه احتمالبهاین تحقیق، پاسخ اول  افزار جداولنرمدر ادامه بر اساس خروجی    

هر  ریأثتاست. پاسخ دوم به میزان  شده دادههای خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، قوی و خیلی قوی نسبت به ترتیب به گزینه 5و  4، 3، 2، 1عددی 

پاسخ  تینها دراست.  شده داده پاسخنامه و کیفیت در پرسش شود که در سه حوزه زمان، هزینهریسک در صورت وقوع بر اهداف پروژه مربوط می

 مشترکپیمانکار  -های کارفرما، پیمانکار و کارفرمابه ترتیب به گزینه 3و  2، 1ها مربوط است، که مقادیر عددی سوم به تخصیص پیشنهادی ریسک

های آماری در است که نشانگر پایایی داده شده حاسبهم  616/1رابر ب افزارنرماست. در این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ توسط  شده دادهنسبت 

مشاهده  قابل 3و نتایج حاصل از پیمایش میدانی در جدول  2سطح عالی است. نتایج تجزیه و تحلیل مربوط به ضریب آلفای کرونباخ در جدول 

 .دنباشیم
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  بسته آماري در علوم اجتماعی افزارنرمنتایج تجزیه و تحليل پایایی توسط  -2جدول 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 38 51/58 
aExcluded 27 51/41 

Total 65 11101 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of Items 

616/1 611/1 235 

 

 

هاي کارفرما، مشاور و گروه ازنظرها در اهداف پروژه یسکر يرتأثنتایج حاصل از پيمایش ميدانی در حوزه احتمال وقوع و ميزان  -3جدول 

 پيمانکار

شماره 

 ریسک
 شرح ریسک

 دهندهپاسخمیانگین سه گروه 

احتمال 

 وقوع

احتمال رتبه 

 وقوع

 بر ریتأثمیزان 

 اهداف پروژه

 ریتأثرتبه 

 بر اهداف

درجه 

 اهمیت

رتبه درجه 

 اهمیت

1 
ها و ، تعدیلهاتیوضعصورتتأخیر در پرداخت 

 های مربوط به پیمانکارسایر هزینه
14/4 1 36/3 1 13/14 1 

 26 21/5 32 12/2 23 57/2 تغییرات ناشی از فشار سیاسی 2

3 
طراحی پروژه تغییرات در طراحی تغییرات در 

 پروژه
62/2 21 28/2 21 68/5 23 

 25 62/5 27 18/2 22 58/2 تغییرات در اجرای کار 4

 26 44/5 26 16/2 26 46/2 تغییر در محدوده پروژه 5

 2 86/11 3 16/3 3 88/3 مشکالت تأمین مالی پروژه 6

 31 12/5 23 25/2 34 23/2 گیریتعلل در تصمیم 7

 21 41/6 18 36/2 16 72/2 های تزریق مالی پروژهمشخص نبودن سیاست 8

6 
در تحویل کارگاه و عدم رفع معارضین  ریتأخ

 در زمان مناسب
86/2 13 63/2 7 61/7 6 

 21 32/6 11 45/2 21 58/2 ی پولیهاتیمحدود 11

 31 81/4 35 65/1 28 46/2 هانقشهطراحی جزئیات و نواقص  11

 35 47/4 33 66/1 33 25/2 در طراحی رهنگامیدتغییرات  12

 24 85/5 6 46/2 31 35/2 اجرای پروژه شدهتمامبرآورد ناکافی هزینه  13

 15 86/6 11 48/2 16 78/2 پایین بودن کیفیت مطالعات 14

15 
کمبود تعامل با روش اجراء  و ضعف دید 

 اجرایی و کارگاهی طراحان
42/2 26 24/2 24 42/5 27 

 38 83/3 36 64/1 36 68/1 اسناد به کارفرما موقع بهعدم تحویل  16

 32 72/4 28 17/2 37 17/2 کمبود کارشناسان متخصص طراحی 17

18 
سر ضعف فنی و مدیریتی در هماهنگی بین 

 و نظارت مقیم ناظر
18/2 38 83/1 36 81/3 36 

 3 31/11 2 17/3 6 35/3 تأخیر در اتمام کار 16

 18 55/6 21 31/2 15 83/2 شدهانجامکیفیت پایین کار  21

 28 36/5 26 16/2 27 48/2 وری پایینبهره 21
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22 
کاران جزء، پرداخت نامناسب بدهی پیمان

 سازندگان و کارگران
42/3 5 32/2 16 63/7 7 

 16 53/6 8 56/2 24 55/2 ی جدیدهاپروژهتجربه ناکافی در  23

 11 26/7 15 41/2 6 12/3 منطقه اجرای طرحمشکالت با اهالی  24

 34 61/4 34 66/1 31 35/2 کارگاه موقع بهعدم تجهیز  25

 17 78/6 12 45/2 18 77/2 عدم تأمین کافی کارکنان فنی و غیر فنی 26

27 
وجود تأسیسات زیربنایی در کارگاه و عدم 

 هاآناطالع پیمانکار از 
26/3 7 38/2 16 83/7 8 

 6 65/7 22 27/2 4 51/3 ی برای گرفتن پروژهرمنطقیغرقابت  28

 36 23/4 37 61/1 35 22/2 اعتصاب نیروی انسانی 26

31 
حوادث برای نیروی انسانی و تجهیزات در حین 

 اجراء
16/2 36 82/1 41 66/3 37 

31 
کاران بندی توسط پیمانعدم ارائه برنامه زمان

 جزء
11/4 2 85/1 38 41/7 11 

32 
ی هوا و آبحوادث قهریه مانند سیل، زلزله، و 

 نامساعد غیرمنتظره
67/1 41 17/2 31 45/3 41 

33 
جنس خاک  ازنظرمشکالت مربوط به کارگاه )

 برداری(در خاک
62/2 12 75/2 5 14/8 5 

34 
ی که در مطالعات قابل نیرزمیزعوامل ناشناخته 

 بینی نبوده است.پیش
32/2 32 12/2 31 66/4 33 

35 

ضعف در قوانین و مقرارت مربوط به ارجاع کار 

به پیمانکار و عدم تناسب بین توانایی فنی و 

 با پروژه شدهانتخاباجرایی پیمانکار 

54/2 25 71/2 6 85/6 16 

36 
های تعدیل نسبت به پایین بودن شاخص

 ها در طول زمان اجراءافزایش هزینه
62/2 11 41/2 14 14/7 12 

 13 66/6 13 44/2 14 86/2 باالی تأمین مالیهزینه  37

 14 65/6 17 38/2 11 62/2 برداری برای کارفرماهزینه زیاد بهره 38

36 
تر از سطح انتظار برای برداری کمدرآمد بهره

 کارفرما
77/2 17 22/2 25 16/6 22 

 4 31/6 4 63/2 8 17/3 نوسان نرخ تورم 41

 

معلوم  شدهییشناساهای تخصیص ریسک با علل و ریسک های فاضالب مشخص گردید و نیز نحوههای مهم پروژهحال که علل و ریسک   

 دهندگانپاسخکه در قسمت قبل اشاره شد از  طورهمانشود. شدند، به بررسی نتایج حاصل از پیمایش میدانی در حوزه تخصیص ریسک پرداخته می

امه قید ننامه و پاسخ به سؤاالت آن، دیدگاه خودشان را با توجه به شرایط مطلوب و بهینه در پرسشپیمایش خواسته شد که برای تکمیل پرسش

یسک رهای کارفرما، پیمانکار، کارفرما و پیمانکار مشترکا گزینه بهینه برای تخصیص در حوزه تخصیص ریسک، از بین گزینه گرید عبارت بهکنند و 

ارائه  مشاهده قابلباشد، که نظرات میانگین سه گروه کارفرما، مشاور و پیمانکار می 4را انتخاب کنند. خالصه نتایج این پیمایش در جدول شماره 

 گردیده است. 
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 خالصه نتایج حاصل از پيمایش ميدانی در حوزه تخصيص ریسک -4جدول 

شماره 

 ریسک
 شرح ریسک

 پيمانکار -مشاور -هاي کارفرماگروه

 کارفرما تعداد تخصيص ریسک

(%) 

 پيمانکار

 (%) 

مشترک کارفرما 

 (%و پيمانکار ) 

1 
ها ، تعدیلهاتیوضعصورتتأخیر در پرداخت 

 های مربوط به پیمانکارو سایر هزینه
 کارفرما 32 2 66

21 

 کارفرما 28 1 72 تغییرات ناشی از فشار سیاسی 2

3 
طراحی پروژه تغییرات در تغییرات در 

 طراحی پروژه
 کارفرما 28 1 72

 کارفرما 42 2 57 تغییر در محدوده پروژه 5

 کارفرما 41 1 61 مشکالت تأمین مالی پروژه 6

 کارفرما 31 2 68 گیریتعلل در تصمیم 7

8 
های تزریق مالی مشخص نبودن سیاست

 پروژه
 کارفرما 17 11 72

6 
در تحویل کارگاه و عدم رفع معارضین  ریتأخ

 در زمان مناسب
 کارفرما 27 3 71

 کارفرما 16 2 81 ی پولیهاتیمحدود 11

 کارفرما 23 1 77 هانقشهطراحی جزئیات و نواقص  11

 کارفرما 27 2 72 در طراحی رهنگامیدتغییرات  12

 کارفرما 26 6 65 اجرای پروژه شدهتمامبرآورد ناکافی هزینه  13

 کارفرما 11 3 86 پایین بودن کیفیت مطالعات 14

15 
کمبود تعامل با روش اجراء  و ضعف دید 

 اجرایی و کارگاهی طراحان
 کارفرما 14 6 81

 کارفرما 16 3 78 اسناد به کارفرما موقعبهعدم تحویل  16

 کارفرما 3 2 65 کمبود کارشناسان متخصص طراحی 17

18 
ر سضعف فنی و مدیریتی در هماهنگی بین 

 و نظارت مقیم ناظر
 کارفرما 14 2 84

 کارفرما 15 5 81 هزینه باالی تأمین مالی 37

 کارفرما 12 1 88 برداری برای کارفرماهزینه زیاد بهره 38

36 
تر از سطح انتظار برای برداری کمدرآمد بهره

 کارفرما
 کارفرما 8 2 61

 پیمانکار 16 76 5 شدهانجامکیفیت پایین کار  21

7 

 پیمانکار 23 66 11 وری پایینبهره 21

22 
کاران جزء، پرداخت نامناسب بدهی پیمان

 سازندگان و کارگران
 پیمانکار 25 67 8

 پیمانکار 31 67 2 کارگاه موقعبهعدم تجهیز  25

 پیمانکار 38 61 2 عدم تأمین کافی کارکنان فنی و غیر فنی 26
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31 
حوادث برای نیروی انسانی و تجهیزات در 

 حین اجراء
 پیمانکار 8 62 1

 

31 
-بندی توسط پیمانعدم ارائه برنامه زمان

 کاران جزء
 پیمانکار 11 88 2

 66 28 3 مشکالت با اهالی منطقه اجراای طرح 24
مشترک کارفرما و 

 پیمانکار

6 

 111 1 1 اعتصاب نیروی انسانی 26

مشترک کارفرما و 

 پیمانکار
 

32 
ی وهواآبحوادث قهریه مانند سیل، زلزله، و 

 نامساعد غیرمنتظره
6 14 81 

مشترک کارفرما و 

 پیمانکار

33 
جنس  ازنظرمشکالت مربوط به کارگاه )

 برداری(خاک در خاک
21 18 62 

مشترک کارفرما و 

 پیمانکار

34 
مطالعات ی که در نیرزمیزعوامل ناشناخته 

 بینی نبوده است.قابل پیش
17 25 58 

مشترک کارفرما و 

 پیمانکار

 65 12 23 نوسان نرخ تورم 41
مشترک کارفرما و 

 پیمانکار

 بدون تخصیص 46 6 48 تغییرات در اجرای کار 4

7 

 بدون تخصیص 42 48 6 تأخیر در اتمام کار 16

 بدون تخصیص 51 51 1 ی جدیدهاپروژهتجربه ناکافی در  23

27 
وجود تأسیسات زیربنایی در کارگاه و عدم 

 هاآناطالع پیمانکار از 
 بدون تخصیص 47 31 22

 بدون تخصیص 47 42 11 ی برای گرفتن پروژهرمنطقیغرقابت  28

35 

ضعف در قوانین و مقرارت مربوط به ارجاع 

کار به پیمانکار و عدم تناسب بین توانایی 

 هیا پروژ شدهانتخابفنی و اجرایی پیمانکار 

 بدون تخصیص 44 11 44

36 
های تعدیل نسبت به پایین بودن شاخص

 ها در طول زمان اجراءافزایش هزینه
 بدون تخصیص 41 24 35

 

ها را از درجه خیلی ی ریسکبنددرجه[. این جدول 3است] شده دادهنشان  5ها مطابق نظرات سامه منیر السایه نیز در جدول ی ریسکبندرده

ها مطابق نتایج پیمایش دارای درجه از ریسک کدامچیهدهد که نشان می 5. جد.ل دهدیمقوی تا ضعیف بر اساس محدوده احتمال و شدت اثر نشان 

ها در درجه متوسط قرار دارند و نه ریسک با احتمال چنین اکثریت ریسکباشند، همها دارای درجه قوی مینیستند و تنها سه تا از ریسک خیلی قوی

هر های فاضالب شسه ریسک رأس پروژه بیترت نیا به. اندقرارگرفتهدر درجه ضعیف  هاباشد که این ریسکتر از سه میتر از دو و شدت اثر کمکم

ها نیز بر اساس ریسک نیترمهمچنین است. هم شدهارائه  6در جدول  هاآنشوند با توجه به درجه اهمیت اهواز که با قراردادهای سه عاملی اجراء  می

 ریسک"ها ترین آناست که مهم شده دادهن جدول نشان در ای افزارنرمسه گروه کارفرما، مشاور، پیمانکار و فراوانی سه گروه نیز بر اساس خروجی 

ای . نمودار میلههست، درجه اهمیت و احتمال وقوع دارای رتبه یکم ریتأث ازنظراست که  "ی پیمانکارهاتیوضع و صورتتأخیر در پرداخت تعدیل 

 .است شده دادهنشان  5های فاضالب شهر اهواز در شکل های پروژهریسک نیترمهم

 

 شدت اثر مطابق نظرات سامه منير السایه -ي ریسک بر اساس رتبه احتمالبنددرجه -5دول ج

 محدوده شدت اثر محدوده احتمال اهمیت ریسک ردیف

 4تر از بزرگ 4تر از بزرگ درجه خیلی قوی 1
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 4الی  3 4الی  3 درجه قوی 2

 3الی  2 3الی  2 درجه متوسط 3

 از سه ترکم 2تر از کم درجه ضعیف 4

 

 هادرجه اهميت ریسک بر اساسهاي فاضالب شهر اهواز هاي پروژهترین ریسکمهم -6جدول 

 هاشرح علل و ریسک گروه درجه اهمیت رتبه

1 13/12 
 کارفرما قوی

 پیمانکار به مربوط هایهزینه سایر و هاتعدیل ،هاتیوضعصورت پرداخت در تأخیر

 (یبردارخاک در خاک جنس)ازنظر  کارگاه به مربوط مشکالت 46/6 6

1 17/15 

 مشاور قوی

 پیمانکار به مربوط هایهزینه سایر و هاتعدیل ،هاتیوضعصورت پرداخت در تأخیر

 کار اتمام در تأخیر 18/14 2

 پروژه مالی تأمین مشکالت 53/12 3

 پیمانکار به مربوط هایهزینه سایر و هاتعدیل ،هاتیوضعصورت پرداخت در تأخیر پیمانکار قوی 13/15 1

2 21/12 
 پیمانکار قوی

 پروژه مالی تأمین مشکالت

 تورم نرخ نوسان 27/11 3

1 13/14 

 قوی
سه گروه کارفرما، 

 مشاور و پیمانکار

 پیمانکار به مربوط هایهزینه سایر و هاتعدیل ،هاتیوضعصورت پرداخت در تأخیر

 پروژه مالی تأمین مشکالت 86/11 2

 کار اتمام در تأخیر 31/11 3

 

 
 هاي فاضالب شهر اهوازهاي پروژهترین ریسکاي مهمنمودار ميله -5شکل 
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شرح علل و ریسک ها

 کارفرما

 پيمانکار مشاور
سه گروه کارفرما، 
 مشاور و پيمانکار
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 نتایج و پيشنهادات 

 نتایج 
 نتایج کلیدی حاصل از تحقیق به شرح زیرند: 

ریسک از با بررسی سابقه موضوع و مصاحبه با  41شوند تعداد های فاضالب که با قراردادهای سه عاملی به پیمانکار واگذار میدر پروژه -1

سه گروه  ازنظردر حوزه احتمال وقوع، باشند که مورد بدون تخصیص می 7مورد مشخص و  32کارشناسان امر شناسایی گردیدند که تنها تکلیف 

ی ارائه شده در بندردهبا درجه اهمیت قوی بر اساس  رینظر تأث ازها آن نیترمهمکارفرما، مشاور و پیمانکار ده ریسک احتمال وقوع باالیی دارند و 

 عبارتند از:  5جدول 

بر اهداف پروژه و احتمال  ریتأثدرجه اهمیت،  ازنظربه پیمانکار که  های مربوط، تعدیل و سایر هزینههاتیوضعصورتدر پرداخت  ریتأخالف: 

 وقوع رتبه اول را دارا است. 

 بر اهداف پروژه و احتمال وقوع رتبه سوم را دارد.  ریازنظر تأثدرجه اهمیت رتبه دوم و  ازنظرمالی پروژه  نیتأمب: مشکالت 

بر اهداف و احتمال وقوع با رتبه ششم  ریتأثکاران با رتبه سوم در درجه اهمیت، رتبه دوم در میزان در اتمام کار از سوی پیمان ریتأخج: 

 باشد.می

مورد به کارفرما واگذار شوند،  21عامل ریسک،  41(، باید به کارفرما تخصیص داده شوند. یعنی از تمام 4های پروژه )در جدول اکثر ریسک -2

، مقصر بروزشان کارفرما یا شده دادهریسکی که به کارفرما تخصیص  21باشد. اکثریت هر می 4ئه شده در جدول های اراکل ریسک 51این رقم %

ی تغییرات ناشی از فشارهای سیاسی و مشکالت تأمین مالی پروژه هاسکیرنمایندگان او )طراحان یا مهندسین مشاور( هستند بجز مواردی مثل 

در قراردادهای سه عاملی به دلیل قدرت  هاسکیره خارج از کنترل هر یک از طرفین پیمان هستند. این نوع ناشی از مسائل سیاسی و اجتماعی ک

 ت.ها به کارفرما کاری منطقی اسرسد که تخصیص آنکند، به نظر میکه پروژه را خود کارفرما تعریف میها و اینتر کارفرما در مقابله با آنمانور بیش

ها را شامل از کل ریسک51/17است که این رقم % شده دادهبه پیمانکار تخصیص  شدهییشناساریسک  41سک از تنها تعداد هفت ری -3

 21% کاران فقطدهد پیماندرباره قراردادهای متعارف صورت گرفته موفقت دارد که نشان می کنگهنگشود. این نتیجه با نتایج پیمایش که در می

 [.3گیرند ]ریسک را بر عهده می

شود. در کل را شامل می 15اند که این تعداد %پیمانکار و کارفرما مشترکا تخصیص داده نیب راها مورد از ریسک 6پیمایش  دهندگانپاسخ -4

 است و در ایران همیشه این معضل به دالیل مختلف سیاسی وجود دارد. ریناپذاجتنابمورد ریسک نوسان نرخ تورم باید گفت که این موضوع امری 

یشنهاد دهد، ترین قیمت را پها منطقیاز این دیدگاه مقصر بروز این ریسک، کارفرما نیست، ولی از طرف دیگر پیمانکار باید با تجزیه و تحلیل ریسک

نهاد گزینه  پیشترین را که در صورت برنده شدن در مناقصه دچار زیان مالی گردد و از این نظر پیمانکار مقصر بروز این ریسک نیست. احتماالًو نه کم

 همین بود.  دهندگانپاسخاشتراک این ریسک توسط 

شود، در این پیمایش ها را دریافت نکند وضعیت تخصیص آن ریسک مشخص نمیفراوانی پاسخ 51که اگر ریسکی حداقل %با توجه به این -5

ی هاسکیرتر از وقوع جلوگیری هرچه بیش منظور بهلذا ها به یکی از طرفین یا مشترکا تخصیص داد. توان با توجه به فراوانی پاسخریسک را نمی 7

 شده است.  اتیشنهادیپی متعارف داشته باشند، در ادامه هامانیپیسک به طرفی از قراردادها که توانایی مدیریت ریسک را در بدون تخصیص، انتقال ر

 

 پيشنهادات 
که مسئولیت  ایجاد گردد ضمن این هاسکیربه کارفرما تخصیص یابد تا ارتباط منطقی در مسئولیت  36تا  35و  18تا  1ی هاسکیر.  1

 .دنباشیمها خود کارفرما یا مهندسین مشاور طراحی و نظارت او ریسک مقصر بروز آن 23تمامی این 

ها به پیمانکار تخصیص داده ، این ریسکباشدیمبه عهده پیمانکار  31و  31، 28، 26، 25، 21، 21ی هاسکیربا توجه به اینکه مسئولیت .  2

 شوند. 

مشترک بین کارفرما و پیمانکار تخصیص داده شوند و مطابق با این  صورتبه 41و  34، 33، 32، 26، 27، 24، 23 ،22، 16ی هاسکیر.  3

 مشترک بین طرفین قراردادهای سه عاملی لحاظ گردد. صورتبهتخصیص، مفادی 

، شده داده هاآنباشند، با توجه به تخصیص پیشنهادی که برای در شرایط عمومی پیمان نامعین می 4هایی که طبق جدول ریسک.  4

 ایجاد مشکالت بعدی جلوگیری گرددشده و از  مشخصصریح  صورت ها بهآنداده شود تا مسئول  هاآنهای مرتبط با توضیحات روشنی در مفاد ماده

 ن بتوانند تصمیمات درستی در ادامه کارشان بگیرند.کاراپیمان تا

بخشی از اسناد پیمان گردد. به این  3تا  1ها مطابق پیشنهادات بندهای ( و اصالح تخصیص آن4ها )جدول ماتریس تخصیص ریسک.  5

 یابند. های پروژه دست میترتیب طرفین قرارداد به درک روشنی از ریسک
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