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Abstract 

Examining the technical, social, environmental, geographic, and economic features is necessary in the 

process of water and sewage projects on a large scale. The purpose of this research is to identify and 

rank water and sewage risks in Ilam province. In this research, using in-depth library studies to identify 

risk in the life cycle and using CVR content validity to remove irrelevant factors. Then, by designing a 

questionnaire and a statistical community of 40 water and sewage experts, which was determined using 

Cochran's formula, the effect of the importance of risk factors in the life cycle of the project was 

investigated. . In this research, the internal reliability of the structure is 0.76, which has established a 

good internal consistency, then using the Friedman test, the risks have been ranked, and in this research, 

the risks of lack of plans and executive details, lack of proper design, and the need The changes in the 

implementation phase compared to the plan have the most important risk and changes. Then, in order to 

prioritize the life cycle stages of the project, using the AHP technique and a community of experts (5 to 

7 people), the life cycle stages have been examined with safety-cost-time alternatives, and the results 

show that design and planning have the highest priority and They have attributed the least importance 

to the establishment in this research. 
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آب و فاضالب با استفاده از   یپروژه ها  ات یچرخه ح  ی ها  سکیر  یبند  تیو اولو  یبررس 

 آب و فاضالب   یپروژه ها  ی) مطالعه مورد  AHP  یسلسله مراتب  لیتحل  ندیفرآ   کیتکن

 ( المیاستان ا

 2*ینورمراد نبی ز ، 1یقربان یعل

 ران یتهران،ا  نور،  امی عمران،دانشگاه پ  یمهندس  ار،گروهیاستاد  -1

 نور کرج   امی دانشگاه پ  ساخت  تیریمد  ،عمران  یارشد مهندس   یدانشجو کارشناس  -2

 

 1401  مهر 10  :نی آنال انتشار تاریخ ؛1401 مهر  10 :رشیپذ تاریخ ؛1401 وریشهر   09 ی:بازنگر  تاریخ ؛1401 ور یشهر   09 :افتیدر  تاریخ

 چکیده

  اسیفاضالب در مق  آب و   ی پروژه ها  ندیدر فرا  یاقتصاد  زیو ن   یی ای،جغراف  یطیمح  ستیز  ،یاجتماع  ، یفن  یها  ی ژگیو  یبررس

باشد.    یم  زین  المیآب و فاضالب در استان ا  یها  سکیر  یو رتبه بند  ییپژوهش شناسا  نیباشد . هدف از ا  یم  یگسترده ضرور

محتوا   ییو با استفاده از روا  اتیدر چرخه ح  سکیر  ییبه شناسا  قیعم  یپژوهش با استفاده از مطالعات کتاب خانه ا  نیدر ا

CVR  ان  ساز کارشنانفره    40  یپرسشنامه و جامعه امار  یمرتبط پرداخته شده است . سپس با طراح  ریغ   یبه حذف فاکتور ها

پروژه    اتیدر چرخه ح  یسکیر  ی ها عامل  تیاثر اهم  یاست به بررس  ده یگرد  نییآب و فاضالب که با استفاده ازفرمول کوکران تع

باشد. سپس    یبوده است م   ی خوب  ی درون  ی از همسان  ی که که حاک  0/  76سازه    یدرون ییا یپژوهش پا  نی. در ا  پرداخته شده است.

عدم وجود نقشه ها و    یها  سکیپژوهش ر  نیها پرداخته شده است که در ا  سکیر  یبه رتبه بند  دمن یفر  با استفاده از آزمون

را  راتیی و تغ  یسکیر  تیاهم نیشتریدر مرحله اجرا نسبت به طرح ب  راتیی به تغ  ازیو ن  حیصح  یو عدم طراح  ییاجرا  یها  لیتاد

  ی ال  5و جامعه خبرگان )  AHP  کیپروژه با استفاده از تکن  اتیمراحل چرخه ح  یبند  تیاولو  یابرخوردار بوده است . سپس بر

 یدهد طراح  ینشان م  جی نتا  که  است  شده  پرداخته  زمان  –  نهیهز  –  یمنیا  یها  ویترناتبا ال  اتی مراحل چرخه ح  ینفره(به بررس  7

 ند. ش به خود اختصاص داده اوهپژ نیرا در ا تیاهم نیو استقرار کمتر تیاولو نیباالتر یزیو برنامه ر

 :کلیدی  کلمات

 فاضالب  و آب ،اتیح چرخه ،سکیر ،یرتبه بند ، ییشناسا
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 مقدمه . 1

توسعه و پیاده سازی روش های مدیریت پروژه های موفق، به خصوص مکانیسم های مدیریت ریسک، اساس موفقیت پروژه های  

پروژه، یکی از عوامل اصلی شکست پروژه   ف انجام یکمراحل مختلبزرگ می باشد. وجود ریسک ها و عدم قطعیت ها در طول  

در حل    ی فن  ی گاهیدد  یراندر واقع، اغلب مد است به نحوی که وقوع یک ریسک می تواند باعث تشدید اثر سایر ریسک ها گردد.

  ی عمران  ی پروژه ها  یگرطرف د  از  . یکاهدها م  یسکآنها نسبت به ر  ی موضوع از آگاه  ینخود دارند که ا  ی مربوط به پروژه ها  یلمسا

  ی هر موضوع   اندازد.   ی هستند که بصورت بالقوه اهداف پروژه را به خطر م  یادیز  هایی یتعدم قطع  یخاص دارا  یاتخصوص  یلبدل

  ی ها  یتعدم موفق  یاریبس  یتوانم  ین. بنابرایشودپروژه محسوب م یبرا  یسکر  ی اندازد نوع   یپروژه را بخطر ب   اف اهد  ی که به نوع

 .(pmbok,2004اثربخش باشد) یابیو ارز  ییعدم شناسا  یا  یسکدست کم گرفتن ر یا  یده نادز ا ی پروژه را ناش

  یت دارد. البته عدم قطع  یرکه به نوبه خود بر اهداف تاث  شودیم  یادی ز  ی ها  یسکر  سازینهدر چرخه عمر پروژه زم  ها یتقطع  عدم 

  ینهنقص دررابطه با برآورد هز  ین تر هستند. ا  یتو باهم  یشترب  یزیو برنامه ر  یطراح  ی الخصوص فاز ها  ی پروژه عل  یهدر مراحل اول

در روابط    یتعدم قطع  ینبا آن مشکل مواجه هستند. همچن  یمانکاریپ  یهاکند که معموالً شرکت  ی م  یی خود نما  یشترو زمان ب

ب   ینب و  اگرچه ساده  بس  یتاهم  یسازمان ها  اما  برسد  نظر  پراهم  یچیدهپ   یار به  به  یتو  ارتباطمحدوده  کهی طورهست  ها  ها، 

برم  ینهادها  هاییتظرف را در  پروژه  ت  گیردیحاضر در  ا  أخیرکه مشکالت  را  پروژه    یمندو م  ی)مهدو  کندیم  یجاد و زمان در 

 (.1۳95همکاران، 

  یکی   حداقل بر   یفتده اگر اتفاق باست، ک  ینده و مربوط به آ  یراجتناب ناپذ  ی، قطع  یرغ   یداد رو  یا   یتوضع  یکدر پروژه ها    ریسک

  یر پروژه تاث  یفیتو ک  ینهبر عملکرد زمان هز  یپروژه ا  یها  یسکوقوع ر  یعمران  ی گذارد. در پروژه ها  ی م  یراز اهداف پروژه تاث

  یریتمد  یتعامل پروژه مرتبط بوده و تنها آنها مسئول  ی سازمان ها  یتها به ماه  یسکر  یناز ا  ی. برخpmbok,2004)گذارند)

هستند    یاسی و س  یکیتکنولوژ  ی، اجتماع   ی، اقتصاد  یطوابسته به مح  یکی موارد به شکل نزد  یرکه سا  ی لآنها را برعهده دارند در حا

 .(1۳9۳و همکاران،  ی کنند. )باقالن ی م  یتکه شرکتها در آن فعال

از آن    یی آمده و نشانه ها  یدپد  یزن  یاتاز آب بوده ح  یاست، هرجا که اثر  ی عمران و آبادان  یو الفبا  یاتاز آنجا که آب منشا ح

  ینمنابع و تام  یساخت ها  یرز  ین طرح و توسعه شبکه آب و فاضالب از جمله مهم تر  ی ها  پروژه(. 1۳8۳  یتی،مانده است )وال  یباق 

از بودجه   ی که بخش عمده ا  یباشند به طور  یبر خوردار م  یادی ز  ی ها  یتها و عدم قطع  یچیدگیهستند که از پ   یآب شهر

  یلیون م 10پروژه ها کمتر از  یندرصد از ا  59گردد. اگر چه   یآب و فاضالب م  یپروژه ها یدر اجرا یگذار یهکشور صرف سرما

توان   ی تنوع در اندازه پروژه م  یندالر قرار دارند ا  یلیونم  50  ی ال  10درصد در محدوده    ۳1از پروژه ها    یتعداد قابل توجه  دالر اما

 ( Molenaar,2004دهد) یپروژه را نشان م  یچیدگیپ  به تنوع در

اولو  یریتمد  یبرا تاکنون  یاتدر چرخه ح  یسکر  یبند  یتو   . ا  ی کمی مطالعات  پروژه   ی اپروژه  چنینینا  یبرا  ینهزم  یندر 

 شده است  انجام

 ضرورت و اهمیت .  1.1

و    ینهپروژه که به سه عامل زمان، هز  یندهآ  یش بینیراجع به پ   یاریبس  یها  یت، عدم قطع  ییبنا  یرز  یدر مطالعات پروژهها

باوجودا  نیمیا دارد.  وجود  است،  قطع  ینمربوط  هم  ینا  یمال  یندفرآ  یتهاعدم  خود    یسکر  یدارا  یشهطرحها  به  مخصوص 

  ی و رتبه بند  ییاساباشد. شن  یکترنزد  یتبه واقع  یجهتا نت  یرد آنها صورت گ  ددر مور  یتر  یقدق  یشبینیپ   ید با  ین.بنابرایباشدم

  یه سرما  یتهایعدم قطع  یبه طور قابل مالحظه ا  یتواندپروژه، م  یسکر  یها  ینهاز هز  یحصح  ینتخم  یکها و داشتن    یسکر

 یهو تجز  یی شناسا  ینرو. ازاید نما  یفاپروژه ا  یسکر  یریتدر مد   یکاهش دهد و نقش موثر  یبخش خصوص   یدگاه را از د  یگذار
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ا  یربنایی ز  یپروژهها  یسکر  یریتدر مد  یسک،ر  ینهو برآورد هز  یسکها ر  یو کم  یفیک  یلوتحل و    ی آبها  روژهی پ یجرامانند 

  یر پروژهها، تأث  ینگونها  یتو درصد موفق  یندهحوزه در آ  ینا  یاستگذاریهای(، در س  یهی)طرح توجیفاضالب در مرحله امکانسنج

  یفیتیو ک  یا  ینهو هز  ی به اهداف زمان  یافتنحوزه، دست ن  یندر ا  یازموردن  یگذار  یه. با توجه به حجم سرمااشتخواهد د  ییبسزا

 شود. یبزرگ مال   یانهایموجب ز یتواندآب و فاضالب، م یهادر پروژه

  یشو پ   ینهپرهز  یکاهش رخدادها  یریت، مد  یفدرست وظا  ی به لحاظ اجرا  ینداز فرآ  یها به عنوان بخش  یسکر  یریت و مد  ارزیابی

و خطوط   یعتوز  موضوع در شبکه  یناست. ا  یتحائز اهم  یره)اختصاص( موثرتر و کاراتر منابع موجود و غ یصنشده، تخص  ینیب

 یشتری ب  یتاز حساس  ی،ساخت و بهره بردار  یپروژه ها در مرحله طراح  یچیدگی و پ   یانتقال اب فاضالب با توجه به گستردگ

که هر    یردگ  یانجام م  یدر مراحل مختلف   یالممناطق استان او انتقال آب در هر منطقه خصوصا در    یعبرخوردار است. شبکه توز

  یعتوز  ینددر بهبود و ارتقاء فرآ  ریها کمک موث  یسکر  ینا  یریت و مد  یی باشد که شناسا   ی م  ی تفاومت  یها  یسکر  یمرحله دارا

و    یعتوز  ی شبکه ها  یاتبخش ها و حجم عمل  یخواهد داشت. لذا با توجه به گستردگ  یعتوز  یاز شبکه ها  یآب و بهره بردار

بوده و    ی(در مراحل مختلف ضرور  یاتتوسعه و اجرا )چرخه ح  ی، طراح  یزی،استانداردها بهنگام برنامه ر  یقدق  یتآب، رعا  انتقال

چرخه عمر پروژه خصوصا   ی ها  یسکر  یی ه شناسااست ب  یآورد. لذا ضرور  یم  یدرا پد  یا  یدهبخش مشکالت عد  ینبه ا  یتوجه  کم

پروژه   یتبر موفقکاهش اثرات آنها    یا ها    یسکر  یناز ا  یریجهت جلوگ  یحیصح  یریتپرداخته شود و مد  یالمدر منطقه استان ا

 . یردصورت گ

 اهداف .  2.1

باشد    یآب و فاضالب م   یدر پروژه ها  یاتموثر و مهم چرخه ح  یها  یسکبه ر  یده   یتو اولو  ییشناسا  تحقیق  ینهدف از انجام ا

 کند.   ییو نها ییپروژه شناسا ینا یبرا یسکساختار شکست ر یکقصد دارد که  تحقیق ین. بعالوه ا

   یفرع  اهداف. 1.2.1

 یری جلوگ پروژه ها  یافتادن احتمال یقواز تع تواندیکه م  خواهد پرداخت، ی مشکالت یی و رونما   ها یسکر یی اساشن به یقتحق این

 به عمل آورد. 

  سواالت.  3.1

 شوند؟  ی م یرتبه بند یتیبا چه اولو آب و فاضالب یپروژه ها یاتموجود در چرخه ح یها یسکر

 پیشینه تحقیق . 2

  ی هاانهخ یه( در تصفFAHP) یفاز یسلسله مراتب یلخانه آب به روش تحل یهدر تصف یسکر یز(، به آنال1۳91ملکان ) یمانیسل

در    پذیرییب آس   یزانها و مطالعات انجام گرفته متا با استفاده از روش  ید گرد  یپژوهش سع  ینشهر تهران پرداختند. در ا  4و    ۳

  یآب شماره  هایخانهیه در تصف  یسکر  یزانمد نظر م  یالگو  ین منظور با تدو  ینا  ی. برایردگ  قرار  یآب مورد بررس  هایخانهیه تصف

 ید گرد یینخانه تع یه تصف  هایییی در گام نخست، ارزش دارا یسکر یینقرار گرفت. به منظور تع یشهر تهران مورد بررس 4و  ۳

آب و    یوژه هاپر  در  یسکر  یریتو ساخت ساز و مد   یعملکرد در طراح  ینه( در زم2019و همکاران در سال )1  پرامن شرستا

پرسش نامه شامل سواالت   یطراح  انجام شده   یبررس  یکمطالعه،    ینر اساس اهداف اانجام داده است ب  یزن  یقاتیفاضالب تحق

 یفیتها مورد استفاده در پروژه ها؛ و ک  یبرنامه؛ نوآور  ینه؛هز  یابی ارز  مزایا؛  یمنافع مختلف رتبه بند  یتمرتبط با سطوح رضا

 

1 Pramen P. Shrestha 
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و    یترضا  ینهعملکرد سازمان در زم  یرها و تاث  یسکر  یبه رتبه بند  یآمار  یلشده است که با استفاده از تحل  یل پروژه ها تکم

 پروژه پرداخته است.  یفیتک

اب و    یپروژه ها  یو ساخت ( سنت  ی)طراح  یگزینیو جا  یلتحو  یسکر  ینه( در زم  2016پرامن شرستا و همکاران در سال )

  ین در ا کند  یآب و فاضالب در بهبود عملکرد پروژه کمک م یدر پروژه ها یسکر یی رد شناسافاضالب پرداخته است و اذعان دا

 است. پرداخته ینهزم ینفاکتور در ا 14 جبه استخرا یاستصاحبان س یپژوهش با نظر سنج

  آب انجام داده اند  یعپروژه شبکه توز  یها یسکر یابیو ارز ییشناسا ینهدر زم یقاتی( تحق1۳9۳فرح بخش و همکاران در سال )

  ی و با استفاده از مجموعه ا  پرداخته اند  یسکر  ییبه شناسا  ی( و مطالعات کتاب خانه ا  یفاده از مصاحبه )طوفان فکرکه با است

و اثر    یسکاثر ر  یر، تاخ  یسککشف ر  یت، قابل  یسکر  یریتمد   قابلیت  –  ریسک  اثر  –وقوع    حتمال) ا  یها  یارنسبتا کامل از مع

 ها پرداخته است.  یسکر یچند شاخصه به رتبه بند یریگ یمتصم یککنجهت استفاده از ت یسکوع رن وقزما یکینزد

صورت   یزن  یقاتیفاضالب تحق  یشبکه جمع آور  یسکر  یابی ارز   ینهدر زم  یقاتی( تحق1۳94و همکاران در سال )  یانمائده عسگر

خانه شهرک غرب مورد مطالعه قرار گرفته    یهمنطقه تصفر  د یبحران  یطعملکرد شبکه در شرا  یریت مد  ینهگرفته است . که در زم

  یستم شده است. که با استفاده از س  داده ها پرداخته  یبه جمع آور  و مصاحبه  یا  انهاند . که با استفاده از مطالعات کتاب خ

بند  یفاز  یریگ  یمتصم رتبه  تر  یبه  مهم  که  است  پرداخته  ها  س  یسکر  ینداده  شهر  یهتصف  یستمدر  وروخانه  غرب  د ک 

 شده است. ییشناسا یزفاضالب ن یفیتدر ک  یدشد ییراتو تغ یمیاییادشمو

آب و فاضالب با استفاده از    یدر پروژه ها  یرعلل تاخ  یو رتبه بند  ییشناسا  ینهدر زم  یقاتیتحق  (1۳97در سال )  یمراد  ارشاد

در    ییفاکتور ها   ییتفاده از مصاحبه به شناساآب و فاضالب شهر تهران(.که با اس  ی: پروژه های)مطالعه مورد  FMEA  یکتکن

ها ،    ینهقرارداد ها ،نوسان هز  یتدهد عدم رعا   ی حاصل نشان م  یجپروژه آب و فاضالب پرداخته است . و نتا  یرعلل تاخ  ینهزم

 باشد .  ی م  یزکار امد از عوامل مهم در مشکالت در پرو ژه هان یمنتبع انسان

 یناست در ا  سنجش چرخه عمر ساخت پروژه خط لوله آب و فاضالب انجام داده  ینهدر زم  یقاتی(تحق  2019در سال)    ینج

چرخه عمر در مراحل    یکدر    یکل  ییبنا  یرز  یستمس  یک  یاو  خط لوله  یساخت و نگهدار  یریتعوامل مد  ییپژوهش به شناسا

صنعت با    یندر ا  یگلخانه ا  ی ز هانشر گا  شده و به کنترل و سنجش  تهپرداخ  یتسا  یو نگهدار  یر، نصب و تعم  یدساخت ، تول

 شده است.  متلب پرداخته استفاده از نر م افزار

  یه شب  یستماز س  یریبا بهره گ  یآبرسان  یدر شبکه ها  یسکبر ر  یمبتن  یریتمد  یبرا  ی(، روش2009)  و همکاران  کریستدوآلو

، طول و عمر لوله مورد ت لوله ها مانند جنس، قطرروش پارامتر موثر بر شکس  ینرا ارائه نموده اند. در ا  ینورو فاز  یشو پ   یساز

شکست لوله ها با روش نورو    یسکر  یجاد عوامل ا  ینقرار گرفته اند و مهمتر  یمورد بررس  لعوام  ینقرار گرفته و مهمتر  یبررس

رفته انگلستان و قبرس صورت گ یدر کشورها ینمونه ا یشبکه ها ی لوله ها یسکر یمشخص شده اند و سپس پهنه بند یفاز

 شده است یانب یروش نورو فاز ایبر مبن یریگ یمدر تصم یبانیپشت یستمس یکساختار  یقتحق ین است . در واقع در ا

 روش تحقیق . 3

از نظر هدف    ن ایالم می باشدسک های پروژه آب و فاضالب استاریرتبه بندی    شناسایی وهدف آن    ینکهبا توجه به ا  یق،تحق  ینا

  یشرکت انجام م  یبر رو  یو مطالعه مورد   یو با بررس  (یشیآزما  یر) غ   یفیداده ها توص  یگردآور  هیوو از نظرش  است  یکاربرد

 ی م  عمر پروژه نیز  در چرخه حیات  ریسک ها و موانع پروژه های اب و فاضالب  و رتبه بندی  یآن شناسائ  ی. و هدف اصلشود

 باشد. 
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ها پرداخته  عامل  یبه رتبه بند  یج نتا  یانگین و م  یازاتالزمه و بر اساس امت  یانموداره  یمبه ترس  spss  یبا استفاده از نرم افزارآمار

از آنال داده و با    یصرا تشخ   یکپارامتر   یرو. غ   یکنوع آزمون )پارامتر  یرنوفکلموگروف اسم  یلتحل  یزخواهد شد. و با استفاده 

  یکاهد شد و سر عامل ها را با استفاده از تکناخته خوها پرد  یتم آ یر ز ی( به رتبه بندیکپارامتر یرمن )غ  ید راستفاده از آزمون ف

AHP خواهد شد.   یو وزن ده  یبند یتاولو 

 روش جمع آوری داده ها .  1.3

است در   یقتحق یتو ماهباشد که هر کدام از آنها تابع روش    یم  یازمورد ن ی متفاوت یابزارها یاز،مورد ن یداده ها یگردآور یبرا

با توجه به اهداف و سواالت    یقتحق  ینشود. در ا  ی داده ها استفاده م  یو گردآور  یت جمع آورچند ابزار جه  یا   یک از    یقهر تحق

معتبر،   ینترنتیا  یتهاینامه ها، مطالب سا  یانشامل مطالعه اسناد و مدارک، مقاالت معتبر و پا  یا   انهکتابخ  یقاز روش تحق   یق،تحق

 . (1۳94)معتمدی راد و همکاران ،باشد یپرسشنامه م ینو تدو  یهمصاحبه و ته ینی،شامل مشاهدات ع  یدانیم یقتحق

   آماریجامعه    .2.3

بهره برده شده است. تعداد    پژوهش یندر در ااستان ایالم  شرکت آب و فاضالبارشد  یرانو کارشناسان ارشد و مد یناز مهندس

اساس   ینقرار گرفته است . بر ا  یابیرزنفر مورد ا  40فرمول کوکران    یفبر اساس تخف45نفره  جامعه  ینر اشد د  یینفرات شناسا

 یری گ. اساس نمونهید گرد  یعدد پرسش نامه جمع آور  40  یپرسش نامه در سطح جامعه پخش شد و در هنگام جمع آور40

   .باشدیم  یزساده ن ی تصادف یاحتمال

تید  اصنعت و همچنین اسنفر از خبرگان در این    7از    AHPدر چرخه حیات برای تکنیک    مراحلهمچنین برای اولویت بندی  

 این رشته بهره گرفته شده است.

 و روایی   اعتبار .3.3

ا  یادشدهمفهوم   اندازه  ین به  ابزار  که  دارد  اشاره  شرا  یری،گامر  نتا  یکسان  یطدر  اندازه  چه  م  یکسانی  یج تا  دست    دهد، یبه 

  یکدیگرتا چه اندازه با    یاسمق  یک سنجش    یه براکار رفت)سؤاالت( به  هاینهمطلب است که گز  ین ا  یانگر مفهوم ب  ینا  یگردعبارتبه

اعتبا چراکه  هستند.  بهتر  یکی  رمرتبط  م  یهاروش  یناز  اندازه  ی درون  ی هماهنگ  یزانسنجش  و  است  یریگابزار  )سرمده 

  ای هییژگاز و  یکی و    دهد یرا نشان م  یریگها در ابزار اندازهپاسخ  ی منطق  ی ات و هماهنگسنجه، ثب  یک. اعتبار  (1۳95همکاران،

اندازه  یفن ارز  یریگابزار  به  فرد ،یسنجه کمک م  یکو خوب بودن،    یدرست  یابیاست. که  ا(1۳9۳کند)دانایی   یق تحق  یندر 

  یانس وار  یدمحاسبه آلفا کرونباخ ابتدا با   یشده است. براستفادها  SPSS22افزار  منظور اعتبار آزمون از روش آلفا کرونباخ و از نرمبه

 کل را محاسبه کرد. یانسنامه و وارپرسش یها سؤال  عهجمویرمهر ز یهانمره

اCVR)   ییمحتوا  یی شاخص نسبت روا شاخص از    ین شده است. جهت محاسبه ا  ی( طراح1975شاخص توسط الوشه )  ین(: 

ئه  ها و اراآن   یاهداف آزمون برا  یحو با توض  شودیآزمون مورد نظر استفاده م  یمحتوا  ینهنظرات کارشناسان متخصص در زم

 یسه بخش  یفاز سؤاالت را بر اساس ط  یکتا هر  شودیها خواسته مها، از آنسؤاالت به آن   یمربوط به محتوا   یاتی عمل  یفتعار

کنند. سپس بر اساس    یندارد« طبقه بند  یضرورت  یهو »گو  « یستن  یضرور  یاست ول  یدمف  یهگو است«، »  یضرور  یه»گو  یکرتل

 (.Lawshe 1975, ) شودیم محاسبه  ییمحتوا یینسبت روا یر،فرمول ز

خانه  شده از مطالعات کتا   یی فاکتور شناسا  41از    یفضع  یا مرتبط و  یرفاکتور غ   21محتوا   ییبه دست امده از روا  یج با توجه به نتا

 . یدحذف گرد یا
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 روش تحلیل داده ها  . 4

باشد ابتدا اطالعات و داده    ی ها م  داده   یصاول که تلخ  یتباشد در فعال  ی م  یتشامل سه فعال  یفی، ک  یل تحل  یک مراحل انجام  

دوم که عرضه   یتشوند. در فعال  ی خلالصه م  یمانده بر اساس اصول  ی باق  یداده ها  یرشده و سپس سا  یش حذف و پاال  ی اضاف  یها

  یا در مرحله   یتاشود و نها   یظاهر و عرضه م   یا  یافتهخالصه شده به صورت سازمان    مانده  ی باق یداده ها نام گرفته است داده ها

 ( 1۳84)خاکی ،شود ی انجام م ییدو تا یریگ یجهسوم نت یتفعال

 .  یباشد م یزن (AHP) Analytic Hierarchy process یکپژوهش با استفاده از تکن یندر ا یلو تحل یهروش تجز

 ,Vargas)بنا نهاده شده است  ی زوج  یها  یسهمطرح و بر اساس مقا   1970در سال    Saatyبار توسط    یناول  یبرا  یکتکن  این

عوامل و    ینمختلف بر مسئله را با تمرکز مرحله به مرحله بر ا  عوامل  یراز تاث  ی ناش  یها  یچیدگیپ   ینروش همچن  ین( . ا1990

  یل تبد  یبعد  یکمسئله    یکرا به    یمسئله چند بعد  یک  AHPکند. در واقع    یها حل م  یبررس  ینا  یجکردن نتا  یبسپس ترک

کردن نظرات افراد  یکیو   یبکتر  یتوان برا  ی م یژگیو   ینکند. ا یم   یسهو مقا  را قابل فهم   یچیدهپ   ی ها  یریگ یمکند و تصم یم

 (.Saaty&Sodenkamp,2008نظر آنها استفاده کرد) یتبا توجه به اهم

 
 AHP یمدل سلسله مراتب .1شکل 

  یم  یشنهادپ   Saaty  استوار است  یزوج  یساتبر مقا  AHPکه اصول    ییمسئله دارد، از انجا  یچیدگی به پ   یتعداد سطوح بستگ

 (.1۳82،  یری)مشید عامل تجاوز ننما   9تعداد عوامل در هر سطح از  رالمقدو یکند که حت

 AHPتوضیح روش   .1.4

 به کار گیری این روش مستلزم چهار گام عمده زیر است:

 مدل سازی   گام اول : 

  ط هستند ، در می اید. بادر این گام مساله و هدف از تصمیم گیری به صورت سلسله مراتبی از عناصر تصمیم که با هم در ارت

 عناصر تصمیم شامل شاخص هایتصمیم گیری و گزینه های تصمیم است.

 قضاوت ترجیهی   گام دوم 

 پذیرد. مقایسه هایی بین گزینه های مختلف تصمیم بر اساس هر شاخص صورت می 

 محاسبات وزن های نسبی :   گام سوم: 
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 ه ای از محاسبات عددی تعیین می شود. و اهمیت عناصر تصمیم نسبت به هم از طریق مجموع  وزن

 : ادغام وزن های نسبی  گام چهارم

 (1۳87این گام به منظور رتبه بندی گزینه های تصمیم صورت می پذیرد.)فیروز آبادی ،

 پرسشنامه   .2.4

در    یفتخف  کوکران با   یشده است و با استفاده از فرمول آمارنفر از جامعه موردنظر انتخاب  45پژوهش تعداد    نیا  یاجرا   یبرا

  ی برا   یانقطه  5  یکرتل  یفط  یاسنامه با مقعدد پرسش  45پژوهش    ینا  یاست. برا  یداکردهنفر کاهش پ  40به    یتتعداد جمع

است که در صورت   یدهبه جامعه اضافه گرد  یناناطم  یبعنوان ضرا بهنامه رعدد پرسش  5است    شدهیسؤاالت طراح  یگذارارزش 

از مقدار درخواستحذف پرسش  یاپاسخ ندادن   ا  ینامه   یبرا  یصورت حضورعدد به  45نامه به تعداد  پرسش  ینکاسته نشود.. 

زگشت داشته است و تعداد  عدد با  40تعداد    وریآاست که در هنگام جمع  شدهی آورو جمع  آب و فاضالب  یدر پروژه ها  عوامل

  ییهاعامل  یگذارو ارزش   بندی یتاولو  وتحلیل،یه تجز  یو برا  یآورد جمععد  40ها بازگردانده نشدو درمجموع  نامهعدد از پرسش  5

 . تشده اسبه کار گرفته یقتحق  ینآمده است در ادستبه  یاخانهکه با استفاده از مطالعات کتاب

 پخش و جمع آوری گردید .  زمان –هزینه   –ش نامه در زمینه ایمنی (پرس7) AHPتکنیک   و در بخش

 سازه پایایی درونی  . 3.4

روا اعتبار و  پایایی    ییپرسشنامه ای دارای  باید  این وسیله  ثانیاً  باشد.  مناسب  اندازه گیری یک ویژگی کافی و  برای  است که 

(Reliabilityداشته باشد. پایایی مقیاسی است که به )جه اعتماد و سازگاری پرسشنامه در اندازه گیری یک مفهوم آن، در   یلهوس

آمده اختالف  دستکه اگر در چند زمان مختلف در یک جمعیت از آن استفاده شود در نتایج به نی این معشود. به نشان داده می

. شاخصی (Cronbach,1951))پرسشنامه( در شرایط یکسان نتایج یکسانی به دست دهد  یریگچندانی مشاهده نشود و ابزار اندازه

نوسان است. وضعیت مطلوب هنگامی است    رخص بین صفرتا یک دبرای تعیین میزان پایایی پرسشنامه ها است. مقدار این شا

تر بودن شود به معنی همبستگی درونی باالتر و همگن  تریککه این مقدار نزدیک به یک باشد هرچه این شاخص به یک نزد

 خواهد بود. پرسشنامه

 سازه یدرون  یاییآلفا کرونباخ و پا یجنتا .1جدول 

 Alpha Cronbach's ها مؤلفه

  برنامه ریزی 

 

76۳/0 
 استقرار 

 طراحی 

 ساخت )اجرا( 

 بهره برداری 

 تفسیرآزمون کلموگروف اسمیرنوف   . 4.4

. چنانچه سطح  کندیرد م یا یید را تأ  یهفرض  ینرصد اد 95درصد و سطح احتمال  5 یآزمون بر اساس سطح خطا ینا یردر تفس

 دارییو اگر سطح معن  نمایدیرا رد م H0  و فرض  کند یم  گیرییجهها را نتآزمون  یندرصد باشد تفاوت ب  5کمتر از    دارییمعن

ت امده داده های این  و با توجه به نتایج بدس  .کند یرا رد م  H1وجود ندارد و فرض    هاآزمون   یندرصد باشد تفاوت ب  5از    یشب

 تحقیق غیر نرمال نیز می باشد. 
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 آزمون فرید من و رتبه بندی داده ها   .5.4

پارامتر  یک من    یدآزمون فر پارامتر  یلکاکسونآزمون و  یافتهیمو تعم  یکآزمون نا  اندازه  یکاست و معادل نا  مکرر   ی هاآزمون 

و    0Hیهدو فرض  ی. که داراشودی)گروه( استفاده م  یرمتغ  K  ین بها در  رتبه  یانگینم  یسهمقا  ی( است که از آن برایگروه)درون

H1 باشد یم یزن(.,1980 Iman & Davenport). 

 من  یدبر اساس آزمون فر یسکیر یفاکتورها یبندرتبه یجنتا .2جدول  

RANKs 

 رتبه بندی  ی چرخه حیات پروژه های اب و فاضالب  فاکتور ها

 21.0۳ عدم وجود نقشه ها و دنایل های اجرایی 

 20.61 افزایش نرخ تورم و نوسان نرخ ارز 

 20.1۳ عدم تامین بودجه کافی و عدم تامین به موقع 

 20.0۳ عدم برآورد قیمت تمام شده  

 19.84 تخصیص نادرست نیروی انسانی  

 19.4۳ عدم آموزش و تخصصی پیمانکاران و پرسنل

 19.16 میان ساختار کارفرما با مجوز دهندگان  مشکل در ارتباط

 18.54 تغییر مشخصات طرح )اسکوپ پروژه( 

 15.87 تاخیر در تخصیص بودجه پروژه از سوی کارفرما 

 15.64 تاخیر در تخصیص بودجه پروژه از سوی کارفرما 

 1۳.81 عدم انتخاب صحیح پیمانکار و صالحیت ناکافی آن ها 

 1۳.74 ار و صالحیت ناکافی آن ها عدم انتخاب صحیح پیمانک

 1۳.2۳ عدم توجه به استانداردهای کیفی کاال در زمان تامین کاالها و تدارکات 

 1۳.16 عدم برآورد هزینه ناشی از ریسک های محتمل  

 12.57 عدم برنامه ریزی صحیح منابع 

 12.۳1 هزینه های غیر قابل پیش بینی

 11.7۳ عدم برآورد قیمت تمام شده پروژه 

 10.۳6 پیمان جهت بهره برداری از پروژه مشکالت ناشی از افزایش 

 10.24 عدم برآورد واحد زمان انجام پروژه در قسمت های مختلف  

 8.66 مشکالت ناشی از افزایش پیمان جهت بهره برداری از پروژه 

 21.0۳ عدم وجود نقشه ها و دنایل های اجرایی 

 20.61 افزایش نرخ تورم و نوسان نرخ ارز 

 20.1۳ بودجه کافی و عدم تامین به موقع عدم تامین 

 20.0۳ عدم برآورد قیمت تمام شده  

 19.84 تخصیص نادرست نیروی انسانی  

 19.4۳ عدم آموزش و تخصصی پیمانکاران و پرسنل
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 AHPتحلیل تکنیک  . 5

 یزوج  یسهو مقا  یهندس  یانگین محاسبه م . 1.5  

 شاخص ها یزوج یسهو مقا یهندس گینیانم .3جدول 
 

 هزینه زمان ایمنی

 0.128 0.115 1.000 ایمنی

 7.890 1.000 8.660 زمان

 1.000 0.127 7.840 هزینه

 9.018 1.242 17.500 جمع

 یسهقامورد م  jبا سطر    iسطر    یسماتر  ینشود . در ا  ی( پرداخته م۳با توجه به جدول )  یارهامع  یزوج  یسهبخش به مقا  یندر ا

، معکوس   ی قطر اصل یرهر مقدار ز ینهمچن  باشد ی م  یکعدد  یس ماتر ینا ی عناصر قطر اصل ی که تمام یبه طور یردگ  یقرار م

 قطر است .   یمقدار باال

 یمنی نسبت به ا یزوج یسهو مقا یهندس یانگینم .4جدول 

 ه برداری بهر ساخت و اجرا طراحی  استقرار برنامه ریزی  ایمنی

 0.208 8.120 7.۳50 8.420 1.000 برنامه ریزی 

 0.127 0.1۳8 0.151 1.000 0.119 استقرار

 0.120 7.500 1.000 6.620 0.1۳6 طراحی 

 0.114 1.000 0.1۳۳ 7.250 0.12۳ ساخت و اجرا

 1.000 8.760 8.۳20 7.900 4.800 بهره برداری 

 1.569 25.518 16.954 ۳1.190 6.178 جمع

با    iسطر    یسماتر  ینشود . در ا  ی ( پرداخته م4با توجه به جدول )  یمنی نسبت به ا  شاخص ها   یزوج  یسهبخش به مقا  ینادر  

 یر هر مقدار ز  ینهمچن  باشد  یم  یکعدد    یسماتر  ینا  یعناصر قطر اصل  یکه تمام  یبه طور  یردگ  یقرار م  یسهمورد مقا  jسطر  

 . ستقطر ا ی، معکوس مقدار باال یقطر اصل

 ی نسب  یشاخص ها و وزن ها  یزوج  یساتبه هنجار شده مقا  یس ماتر  .2.5

 ی و وزن نسب یمنینسبت به ا یزوج یساتبه هنجار شده مقا یسماتر .5جدول 

 میانگین بهره برداری  ساخت و اجرا طراحی  استقرار برنامه ریزی  ایمنی 

 0.26۳ 0.1۳۳ 0.۳18 0.4۳4 0.270 0.162 برنامه ریزی 

 0.029 0.081 0.005 0.009 0.0۳2 0.019 استقرار

 0.1۳۳ 0.077 0.294 0.059 0.212 0.022 طراحی 

 0.074 0.07۳ 0.0۳9 0.008 0.2۳2 0.020 ساخت و اجرا

 0.500 0.6۳7 0.۳4۳ 0.491 0.25۳ 0.777 بهره برداری 

 1.000           جمع  
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( پرداخته 5داده ها با توجه به جدول )  یو وزن نسب  یمنیشاخص ها نسبت به ا  یزوج  یساتمقا   یبخش به هنجار ساز  یندر ا 

  یو در بخش محاسبه وزن نسب  و   یمکن  یم  یممربوطه تقس  یرا بر جمع ستون ها    یس منظور هر مقدار ماتر  ینا  یشود . برا  یم

 برسد.   یکبه عدد  ید که در مجموع با یم کن یداده ها را جمع م یانگیندر بخش م

 هی و رتبه بندی وزن د.  3.5

 ی و رتبه بند یوزن ده یسماتر .6جدول 

 زمان هزینه ایمنی  

 

 وزن نسبی شاخص ها 

 

 رتبه 

 0.52 0.14 0.26 برنامه ریزی 

 

0.055 

 

0.2۳0 

 0.0۳ 0.02 0.0۳ استقرار

 
0.725 

 

0.022 

 0.26 0.4۳ 0.1۳ طراحی 

 

0.220 

 

0.۳79 

 0.09 0.18 0.07 ساخت و اجرا

   

0.15۳ 

 0.10 0.2۳ 0.50 بهره برداری 

   

0.215 

  ها با توجه به هر شاخص ضرب کرده  ینهگز  یوزن نسب یسرا در ماتر شاخص ها  یبخش وزن نسب ین ( در ا6توجه به جدول ) یا 

 شود.  یم  یها را رتبه بند ینهو طبق آن گز

 پروزه آب و فاضالب ه حیاترتبه بندی چرخ جدول .7جدول 

 رتبه ب و فاضالب آعوامل چرخه حیات پروزه 

 0.۳79 طراحی 

 0.2۳0 برنامه ریزی 

 0.215 بهره برداری 

 0.15۳ اجرا ساخت و 

 0.022 استقرار 

 محاسبه نرخ ناسازگاری   .4.5

 AHPمحاسبه نرخ ناسازگاری  .8جدول 

 IRI 0.026   نرخ ناسازگاری زمان 

 IRI 0.060نرخ ناسازگاری هزینه 

 IRI 0.075 نرخ ناسازگاری ایمنی

 IRI 0.116 نرخ ناسازگاری معیار های زوجی

  ی وجود دارد و م  ی سازگار  ی زوج  یسات ، در مقا(  )   باشد   1/0  ی مساو  یاکوچک تر    ینرخ ناسازگارکه    یدر صورت

داد   ادامه  رو  کار  غ توان  تصم  ینا   یردر   ، مقا  یدبا   یرنده گ  یمصورت  تصادف  ید تجد  یزوج  یساتدر  شاخص  کند    ی نظر 

 (. 1۳8۳)مهرگان،

𝑰𝑹 ی فرمول محاسبه نرخ ناسازگار   1معادله  =
𝑰𝑰ناسازگاری  شاخص 

 

𝑰𝑹𝑰 شاخص ناسازگاری تصادفی 
 

0 /10IR 
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 ساختار شکست ریسک . 6

 یجمع بند یسلسله مراتب یلتحل یمن و وزن ده یدآزمون فر یبر اساس رتبه بند یسکشکست رساختار  یشبه نما یردول زج

 شده است. 

 ساختار شکست ریسک در چرخه حیات پروژه آب و فاضالب .9جدول  

ریسک های  

 اصلی  

  وزن
AHP 

رتبه بندی )فرید   فاکتور های ریسکی  

 من(

ی طراح  

 

 21.0۳ ه ها و دنایل های اجرایی عدم وجود نقش  0.۳79

 18.54 ( نیاز به تغییرات زیاد در مرحله اجرا نسبت به طرح  )  عدم طراحی صحیح

یزی ر برنامه  

 

 20.1۳ عدم تامین بودجه کافی و عدم تامین به موقع  0.2۳0

 15.64 تاخیر در تخصیص بودجه پروژه از سوی کارفرما 

مشاور و   گی زمانی برای اجرای پروژه توسط ارایه راهکار جهت میزان عقب ماند 

 کارفرما گروه  

1۳.74 

 12.57 عدم برنامه ریزی صحیح منابع 

 12.۳1 هزینه های غیر قابل پیش بینی

 11.7۳ پروژه عدم برآورد قیمت تمام شده 

 8.66 تعیین دقیق محدوده اجذا  

 ی بردار بهره

 و اجرا ساخت

 

 20.61 وسان نرخ ارز افزایش نرخ تورم و ن 0.215

 20.0۳ عدم برآورد قیمت تمام شده  

 19.84   حاکم بر محل پروژه هم برای جامعه و هم پیمانکارhseشرایط 

 19.4۳ پرسنلعدم آموزش و تخصصی پیمانکاران و 

 19.16 مشکل در ارتباط میان ساختار کارفرما با مجوز دهندگان 

 10.24 پروژه در قسمت های مختلف  عدم برآورد واحد زمان انجام 

 1۳.2۳ عدم توجه به استانداردهای کیفی کاال در زمان تامین کاالها و تدارکات 

 15.87 سوی کارفرما تاخیر در تخصیص بودجه پروژه از   0.022 استقرار

 1۳.81 کفایت مطالعات محلی از شرایط و محل پروژه  

 1۳.16 محتمل  عدم برآورد هزینه ناشی از ریسک های 

 10.۳6 مشکالت ناشی از افزایش پیمان جهت بهره برداری از پروژه 

 

 نتیجه گیری  . 7

اولو از آزمو نها  یاتچرخه ح  یها  یسکر  یبند  یتدر  استفاده  عوامل   یسلسه مراتب  یلو تحل  یآمار  یپروژه اب و فاضالب با 

عوامل در چرخه   ینبخش از مهمتر  ین در ا  یدهد طراح  یم   نشان   یج وزن را به خود اختصاص داده است ونتا  یشترینب  یطراح

چون در بخش    ییفاکتور ها  ینو همچنبه خود اختصاص داده است.    یزیر  نامهباشد.و رتبه دوم را بر  یم  یزبرخوردار ن  یاتح

نسبت به طرح ( در مرحله اجرا    یادز ییراتبه تغ  یاز)ن  یحصح  ی( و) عدم طراحییاجرا  یها  یلات)عدم وجود نقشه ها و د   یطراح

  ی ف بودجه کا  ین)عدم تام  ی فاکتور ها  نیز  یزیو رتبه دوم برنامه ر  موضوع به خود اختصاص داده اند  ینرا در ا  یتحساس  یشترینب

بدست    یزن  یگرد  یفاکتور ها  ین را در ب  یتاولو  ینکارفرما( با ال تر  یبودجه پروژه از سو  یصدر تخص  یر،)تاخ  به موقع(  ین و عدم تام

بخش بهره   رد  ینرا به خود اختصاص داده است و همچن  یبند  یتدر بخش اولو  یازامت  ینکمتر  یزاستقرار ن  ینند. همچناورده ا

  یز ن  یمانکارجامعه و هم پ   یحاکم بر محل پروژه هم برا  hse  یطشرا  قرار گرفته است  یابیازعوامل مهم که مورد ارز  یکی  یبردار

 باشد .  یم
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ا AHP  با استفاده از تکنیک  آب وفاضالب  یدر پروژه ها  یسکر  یات چرخه ح   یدر بخش رتبه بند پژوهش با توجه به   یندر 

، استقرار    و مرحله ساخت و اجرا  داده است  اختصاصرا به خود    یتاولو  یندوم  یزیبرنامه ر  و  یتاولو  یشترینب  ی. طراح  (9جدول )

و    یدر بخش طراح  یستمضعف س  ینبزرگتر  یجامعه کنون  در  دهد   ی را به خود اختصاص داده است که نشان م  رتبه  ین، کمتر

 باشد.  یاستان را دارا م یاو بودجه در منطقه و   یزیبرنامه ر

 جع  مرا

:  ی)مطالعه مورد  FMEA یکآب و فاضالب با استفاده از تکن یدر پروژه ها یرعلل تاخ یو رتبه بند یی(. شناسا 1۳97) یارشاد مراد 

 . البرز  دشت  صفا  دانشگاه  –ارشد    ینامه کارشناس  یانهر تهران(.پاآب و فاضالب ش  یپروژه ها

کنگره    یناول  ی،فاز  یطدر شرا  یعمران  یپروژه ها   یها  یسکبر ر  یمبتن  یپاسخ ها  یابی(، ارز1۳9۳)  یروانیش  یدونو فر  ی, مصطفیباقالن

 استان گلستان  ساختمان  یگرگان، سازمان نظام مهندس  ی،عمران  یپروژه ها  یابیساخت و ارز  یمهندس  یمل

  یندوم  ی،عمران  یموجود در پروژه ها  یها  یسکو ر  یراتتاخ  یزو آنال  یل ( ، تحل1۳95)یزدیو خداداد سر  یدابراهیم, سیفشارک  ینیحس

استان البرز،    یو شهرساز   یآنابافت شهر انجمن معمار  یومدر آغاز هزاره سوم، تهران، کنسرس  یعمران و شهرساز  ی،معمار  یالملل  ینب  یشهما

 نصر،   یسلو  یهنر  یموسسه فرهنگ  -  یدارمعه مهندسان شهرساز موسسه بناشهر پاجا

 .1۳84  ;. بازتابنویسینامه یان به پا  یکردیا روب  یقغالم رضا. روش تحق  ی،خاک

 .1۳9۳  ;یجامع. صفار,اشراق  یکردی: رویریتدر مد  یپژوهش کم  یشناسآذر، عادل. روش   , ی مهد  یدس  ی،الوان  حسن,  فرد،ی دانائ

 . 1۳95  ;. آگهیدر علوم رفتار  یقتحق  یهاالهه. روش   ی،عباس, حجاز   ی،هرند د، زهره, بازرگان سرم 

بخش نو  ید؛, مجیفرح  قلعه  ابراه  یمنصور  شناسا  1۳9۳)یک،ن  ییرضا  یمو   ، ارز  یی(  روشها   یسکهایر  یابیو  از  استفاده  با    ی پروژه 

  یریت مد یالملل ینکنفرانس ب ینآب شهر مشهد(، ششم یعکه توزشب ی: پروژهها ی)مطالعه مورد  یفاز یطچندشاخصه در مح یمگیریتصم

 جامع بحران،   یریتمد  یالملل  ینکنفرانس ب  ئمیدا  یرخانهجامع بحران، مشهد، دب

  یری گ  یمتصم  یکردفاضالب با استفاده از رو  یجمع آور   یشبکه ها  یابی( ارز1۳94.)  ی، مسئود تابش ، عباس روزبهان  یانعسگر  مائده

 فاضالب  و  اب   مجله  4  شماره  –  26. دوره    یفاز

آن )مطالعه    سازییاده بهبود پ  یبرا   ییارزش و ارائه راهکارها  یمهندس  یعوامل موثر بر اجرا  یی. شناسا(1۳94  ),یراد، مهد   یمعتمد

  - (  یفناورو    یقات،نور )وزارت علوم، تحق  یامدانشگاه پ  -   یمشهد(. دولت  یشهردار   یبلوار آزاد   یرهمسطحارزش تقاطع غ  ی: مهندسیمورد 

 یدانشکده فن  -  رزنور استان الب   یامدانشگاه پ

  ی معمول در پروژه ها  یها   یسکر  یریتمد  ییشناسا  یلی تحل  ی(، بررس1۳95آباد )    یمهد   یمرتضو   یدمصطفیو س  ین, امیمندم  یمهدو

 یننو  یپژوهش ها  یشگامانپ در هزاره سوم، رشت، شرکت    یستز  یطو مح  یشهر  یریتمد  ی،عمران، معمار  یالملل  ینکنفرانس ب  ی،ساختمان

ژه لندفیل پتروشیمی بندر امام و تعیین راهکار بهبود. پایان نامه کارشناسی  (. ارزیابی ریسک هزینه و زمان پرو1۳86رازقی، سعید. )

 ارشد، نجف آباد: دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد. 

 مشهد.   ردوسیف  دانشگاه  انتشارات:  مشهد.  ها¬آب  یای(. جغراف1۳8۳سعداهلل. )  یتی،وال
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