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 چکیذٌ
گشدد. هغبلؼبت اًجبم ؿذُ حبکی اص ایي اػت کهِ ٍوهَد   ثِ ػبلْبی پیؾ ثبص هی EPCاٍلیي هغبلؼبت ثشای اًتخبة پیوبًکبساى دس لشاسدادّبی 

ؿَد ٍ ثبػث کبّؾ سیؼک، ّضیٌِ ٍ ثِ عَس کلهی ثْجهَد   اهشی هْن ٍ هفیذ ثشای پیوبًکبساى ػوَهی تلمی هی EPCى دس لشاسدادّبی اپیوبًکبس

ًیشٍّهبی کهبسی تخللهی سا ثهِ      تَاًٌهذ  ّبی تخللی داسًذ ٍ ًویؿَد. پیوبًکبساى ػوَهی حجن کبسی هحذٍدی دس  سؿتِپشٍطُ هیاّذاف 

ثشداسی، ًگْذاسی ٍ کٌتشل هبؿیي آالت تخللی سا کِ ّضیٌِ صیبدی ثشای آًْب داسد، اًجبم دٌّذ. ثهِ  كَست توبم ٍلت دس اختیبس گشفتِ ٍ ثْشُ

کٌٌذ لبدس خَاٌّذ ثهَد تهب   کِ ثِ كَست تخللی دس یک یب چٌذ سؿتِ فؼبلیت خبف فؼبلیت هی EPCاى دس لشاسدادّبی ّویي دلیل پیوبًکبس

سٍیکهشد کیفهی ٍ کوهی هؼیبسّهبی اًتخهبة       دٍکبسّبی تخللی سا ثب ّضیٌِ کوتش ٍ ثب کیفیت ثبالتش اًجبم دٌّذ. ایي پظٍّؾ ثهب اػهتفبدُ اص   

ٍ تبپؼیغ اًجبم ؿذ. ًتبیج ثیبًگش ایهي ثهَد کهِ     AHPهلبحجِ ٍ سٍؽ  كثٌذی کشد کِ ایي هْن اص عشیپیوبًکبساى وض سا ؿٌبػبیی ٍ اٍلَیت 

 دخیل ّؼتٌذ.  EPCػبهل هبًٌذ لبثلیت اوشایی، هبلی ٍ تین هٌْذػی هغلَة دس اًتخبة پیوبًکبساى دس لشاسدادّبی  82

 ، تاپسیس. EPC،AHPپیماوکاران، قزارداد  :کلیذی کلمات

 



 www.cpjournals.com                                                                                                       وطزیٍ عمزان ي پزيصٌ                                          

 

 8998 تیش  ،2ؿوبسُ   ، اٍلػبل 

 
38 

 

 مقذمٍ -1

ػبالًِ ّضاساى هیلیبسد سیبل ثَدوِ کـَس کِ اص عشیك . ]8[ّبی تَػؼِ التلبدی کـَس ایشاى اػتّبی ػوشاًی یکی اص هـخلِپشٍطُ

ؿَد. ثیـتشیي ػْن اص ثَدوِ ّش پشٍطُ هشثَط ثِ ػولیبت اوشایی آى ّب هیآیذ، كشف تَػؼِ ٍ تکویل ایٌگًَِ پشٍطُفشٍؽ ًفت ثِ دػت هی

ّبی هتٌبػت ثب ًَع پشٍطُ ّب عجك ثشًبهِ ٍ ثَدوِ اص پیؾ تؼییي ؿذُ ًیبصهٌذ اػتفبدُ اص پیوبًکبساًی ثب لبثلیتبییطُؿَد. تکویل پشٍهی

ّبی هختلف یک پشٍطُ ػوشاًی یکی اص ثشای لؼوت EPCسیضی دلیك ثشای اًتخبة پیوبًکبساى دس لشاسدادّبی لضٍم ٍوَد یک ثشًبهِ. ]2[اػت

 EPCاًتخبة پیوبًکبساى دس لشاسدادّبی  .]9[ذپشٍطُ سا دس هحذٍدُ صهبى ٍ ّضیٌِ اص پیؾ تؼییي ؿذُ ثِ اتوبم سػبً تَاًذاػت کِ هی ْبییساّ

ای وض کبّؾ کیفیت ٍ افضایؾ صهبى ٍ ّضیٌِ ؿَد ٍ اؿتجبُ دس ایي اًتخبة ًتیجِدس ثؼضی اص هَالغ ثِ اًتخبة دسػت ٍ ٍالؼی هٌجش ًوی

ّبی ػٌتی اًتخبة پیوبًکبساى وض هبًٌذ اًتخبة ثِ سٍؽ ثشگضاسی هٌبللِ ػٌتی ٍ لن ٍ تکٌَلَطی سٍؽثب پیـشفت ػ .پشٍطُ ًخَاّذ داؿت

ٍوَد  هؼیبسّبی هتفبٍتی EPCالـؼبع لشاس گشفتِ اػت ٍ اهشٍصُ ثشای اًتخبة پیوبًکبساى دس لشاسدادّبی اًتخبة اص سٍی ؿٌبخت لجلی تحت

. ؿٌبػبیی هؼیبسّبی اًتخبة پیوبًکبساى دس ]4[سیضی لجلی داسدّب عجك ثشًبهِپشٍطُ ػضایی دس تکویلثِ داسد کِ تَوِ ثِ آًْب ًمؾ 

ّبی ػوشاًی کشدُ ٍ اص ّذس سفتي هٌبثغ هلی ٍاًذ کوک ؿبیبًی ثِ پیوبًکبساى ػوَهی دس وْت هَفمیت پشٍطُ هیت EPCلشاسدادّبی 

 ولَگیشی کٌذ.

 مزير ادبیات -2

هیٌِ اسصیبثی ٍ اًتخبة پیوبًکبساى هـخق هی ؿَد کِ ثشای ػٌجؾ ٍ اًتخبة پیوبًکبساى ثب ثشسػی هغبلؼبت داخلی ٍ خبسوی دس ص

 ، سٍؽ ّب ٍ هؼیبسّبی هختلف ٍ هتفبٍتی ٍوَد داسد. ایي اختالفبت هی تَاًذ ًهبؿی اص تفهبٍت ّهبی ػیبػی ، لبًًَی ، اوتوهبػی ٍ فهشٌّگی

ّهبی هتخللیي ٍ افشاد خجشُ دس ایهي صهیٌِ ثهبؿذ. ثذیْی اػت کهِ ثهشای دسکـَسّهبی هختلف ٍ ّوچٌیي تفهبٍت دس ًظشات ٍ دیذگهبُ 

ػهبصههبى ّهب ٍ ًْبدّبی هختلف ثب تَوِ ثِ هبّیت ، سػبلت ، لَاًیي ٍ همشسات ، خلَكی ثَدى یب دٍلتی ثَدى ، اّذاف ، ٍظبیف ٍ فؼبلیت 

ی ّبی آًبى گیوبًکبساى ثشای ػبصهبى ّب ، هتٌبػت ثب خلَكیبت ٍ ٍیظّب ، ثبیذ هتذٍلَطی ٍ هؼیبسّبی هتفبٍتی ثِ هٌظَس اسصیبثی ٍ اًتخبة پ

ثکبس گشفت. دس ایي لؼوت ػؼی ؿذُ اػت ثب ثشسػی کلیِ هغبلؼبت داخل کـَس ٍ ّوچٌیي هؼتجشتشیي ٍ پشکبسثشدتشیي تحمیمبت خبسج اص 

ثشای اسصیبثی ٍ اًتخبة پیوبًکبساى دس كٌؼت ًفت ، گبص کـَس دیذگبّی وبهغ ًؼجت ثِ ایي همَلِ پیذا کشد تب یک چبسچَة وبهغ ٍ ًظبم هٌذ 

ؿبخق وْبًی ٍ الجتِ گشاى هتؼذد ثَدُ کِ هؼبلِ ثِ عَس ٍاحذ هذ ًظش پظٍّـ ٍ پتشٍؿیوی ثذػت آٍسین. دس پظٍّؾ ّبی اًجبم ؿذُ ایي

 8دس اداهِ عی وذٍل ؿوبسُ ؿٌذ ٍوَد ًذاسد. ٍاحذی ثشای اسصیبثی پیوبًکبساى کِ ّوِ افشاد ثتَاًٌذ ثش سٍی آى اووبع ٍ تَافك ًظش داؿتِ ثب

 .اّن ًتبیج حبكل اص هغبلؼبت دس ایي حَصُ تجویغ گشدیذُ اػت
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 ]5[مرور ادبیات: 1جذول 

معیار ارسیابی 
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 آهشیکب آهشیکب اًگلؼتبى اػتشالیب چیي ػٌگبپَس اػتشالیب ایشاى 

              ایی مالیتًاو

          سالمت مالی

           ثبات مالی

              تجارب قبلی

               عملکزد پیطیه

تجزبٍ ي داوص 

 پزسىل کلیذی

          

           ضُزت ي اعتبار

ایی تًاو

 مذیزیتی

            

ساختاريساسمان 

 پیماوکار

            

          مىابع اوساوی 

          مذیزیت مىابع

ایی تًاو

 اجتماعی

         

ایی ي تجزبٍ تًاو

 تامیه کاال

           

سیستم 

 مذیزیت کیفیت

          

ایی فىی ي تًاو

 بزوامٍ ریشی

           

ایی تًاو

 تجُیشاتی

          

ایی تًاو

 تکىًلًصیک

           

خصًصیات يیضٌ 

 قزاردادی

         

معیارَای خاظ 

 پزيصٌ

          

   HSE         مذیزیت 

ظزفیت کاری 

 آساد
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 ريش تحقیق -3

آٍسی سا ؿٌبػبیی کٌذ. ووغ EPCکَؿذ ثب اػتفبدُ اص ایي سٍیکشد هؼیبسّبی اًتخبة پیوبًکبساى دس لشاسدادّبی ایي تحمیك هی

آؿٌبیی ثب  هٌظَس ثِپزیشد ٍ  ثب فؼبالى ایي حَصُ اًجبم هی بفتِیػبختبسّبی غیش ّبی کیفی ثب اػتفبدُ اص سٍؽ هیذاًی ٍ اص عشیك هلبحجِدادُ

مبت ؿٌبػبیی ٍ ثشسػی تحمیمبت گزؿتِ دس توبم تحمی ثبّذفای ای اػتفبدُ خَاّذ ؿذ. سٍؽ کتبثخبًِاص سٍؽ کتبثخبًِ ؿذُ اًجبمتحمیمبت 

-ی داًـگبُّب ًبهِ بىیپبی خبسوی، ّب اوالعّب ٍ گیشد. وْت گشداٍسی اعالػبت کبفی ػالٍُ ثش وؼتجَ دس طٍسًبللشاس هی هَسداػتفبدُػلوی 

ّبی کوی دس ایي پظٍّؾ ثب آٍسی دادی لشاس خَاّذ گشفت. ووغهَسدثشسػٍ داًـگبُ آصاد اػالهی  شیشکجیاهّبی تْشاى، ػلن ٍ كٌؼت، 

کتجی اػت.  ػَا التای اص ّبی كٌؼت ػبخت اًجبم خَاّذ گشفت. پشػـٌبهِ هجوَػِاص پخؾ پشػـٌبهِ ثیي خجشگبى حَصُ پشٍطُاػتفبدُ 

دس  ؿذُ ییؿٌبػبثٌذی هؼیبسّبی اٍلَیت هٌظَس ثِ. ]6[ؿَدهحؼَة هی کبسآهذداًذ دس پی چیؼت، پشػـٌبهِ اثضاسی پظٍّـگش هی کِ یٌّگبه

ی لشاس خَاٌّذ هَسدثشسػّبی حبكل اص پخؾ پشػـٌبهِ ثِ سٍؽ تحلیل ػلؼلِ هشاتجی ؿذ. دادُ خَدهشحلِ لجل اص ایي سٍؽ اػتفبدُ 

  .گشفت

 جمع آيری ي تحلیل دادٌ -4

 ثب ذیشاىهؼئَالى ٍ ه ثبهلبحجِ  EPCلشاسدادّبی   ػَاهل اًتخبة پیوبًکبساى ییؿٌبػب یثشا یفیک تاعالػب یآٍس ووغ هٌظَس ثِ

 اػت، یتلبدف شیغ سٍؽ کی کِی ّذفوٌذ شیگ ًوًَِ سٍؽ یآهبس وبهؼِ لیتـک وْت ثِ دس دػتَس کبس لشاس گشفت. ػبل 81ػبثمِ ثبالی 

ّبی ػبخت ّؼتٌذ ػَاهل ؿٌبػبیی ؿذ. ثِ پغ اص هلبحجِ ثب خجشگبى هغبثك ثب وذٍل صیش کِ ّوگی اص فؼبالى پشٍطُ .ُ اػتؿذ اًتخبة

هلبحجِ اًجبم ؿذ کِ وذٍل ووؼیت ؿٌبػی هلبحجِ ؿًَذگبى ثِ ؿشح  EPC 81وْت ؿٌبػبیی ػَاهل اًتخبة پیوبًکبساى دس لشاسدادّبی 

 ریل اػت. هلبحجِ ّب تب صهبى یبداهِ پیذا کشد کِ پظٍّـگش ثب ًتبیج تکشاسی هَاوِ ؿذ.

 ه شونذگان: جمعیت شناسی مصاحب2جذول 

 وًع ساسمان سابقٍ)سال( گزایص مقطع تحصیلی وقص ساسماوی کذ ردیف

1 O 8  کبسفشهب 86 ػوشاى لیؼبًغ پشٍطُهذیش 

2 O 2 کبسفشهب 29 ػبصُ فَق لیؼبًغ ػوشاى یشػبهلهذ 

3 O 9 ُکبسفشهب 89 ػوشاى لیؼبًغ هذیش پشٍط 

4 M 8 ُپیوبًکبس 28 ػوشاى لیؼبًغ هذیش پشٍط 

5 M 2 ُپیوبًکبس 89 صلضلِ فَق لیؼبًغ هذیش پشٍط 

6 M 9 ُپیوبًکبس 28 ثشق فَق لیؼبًغ هذیش پشٍط 

7 M 4 ُپیوبًکبس 86 ػوشاى لیؼبًغ هذیش پشٍط 

8 B 8 هـبٍس 89 هؼوبسی فَق لیؼبًغ هذیش فٌی 

9 B 2 ُهـبٍس 22 هذیشیت فَق لیؼبًغ هذیش پشٍط 

10 B 9 ُهـبٍس 22 كٌبیغ فَق لیؼبًغ عشاح پشٍط 
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 ػبهل اكلی تبثیش گزاس اػت کِ ثِ ؿشح ریل اػت. 82تحلیل هلبحجِ ّب حبکی اص ایي ثَد کِ دس اًتخبة پیوبًکبساى 

 

 : عوامل انتخاب پیمانکار1شکل 

اػتفبدُ ؿذُ اػت. ثِ ّویي هٌظَس پشػـٌبهِ خجشُ تْیِ ٍ دس اختیبس AHPثِ هٌظَس اٍلَیت ثٌذی ػَاهل ؿٌبػبیی ؿذُ اص سٍؽ 

 ًتیجِ اٍلَیت ثٌذی ػَاهل ثِ لشاس ریل اػت. کِ  ]7[پٌج ًفش اص خجشگبى كٌؼت ػبخت لشاس گشفت

 AHPاولویت بنذی عوامل به روش : 3جذول 

 يسن عًامل ايلًیت

 1.861 لبثلیت هبلی 1

 1.817 لبثلیت فٌی 2

 1.814 لبثلیت اوشایی 3

 1.888 تؼلظ ثِ لَاًیي ٍ اوشای آى 4

 1.182 هذیشیت کبساهذ 5

 1.167 تجشثِ دس صهیٌِ تبهیي کبال 6

 1.118 تین هٌْذػی هغلَة  7

 1.116 سٍحیِ کبس تیوی 8

 1.112 لبثلیت تجْیضاتی 9

 1.191 دس صهیٌِ هغبلؼِ ٍ عشاحی یلجل بىیکبسفشهب یبثیاسص 10

 1.194 حؼي ػبثمِ 11

 1.129 فبکتَسّبی اخاللی 12

 

دس اٍلَیت ّبی اٍل تب ػَم  1.814ٍ  1.817، 1.861فٌی ٍ اوشایی ثِ تشتیت ثب ٍصى ّبی  ّوبًغَس کِ هـخق اػت لبثلیت هبلی،

دس اٍلَیت ّبی آخش لشاس داسًذ. ثِ هٌظَس ػٌجؾ  1.129ٍ  1.194لشاس گشفتِ اًذ. ّوچٌیي حؼي ػبثمِ ٍ فبکتَسّبی اخاللی ثب ٍصى ّبی 

 هبتشیغ هَسد ثشسػی لشاس ثگیشد.  ثبیؼت ًشخ ًبػبصگبسیدادُ ّب ٍ لبثلیت اػتوبد ثِ ًتبیج هی

 

 لبثلیت اوشایی

 لبثلیت هبلی

تین هٌْذػی 
 هغلَة 

تجشثِ دس صهیٌِ  
 تبهیي کبال

 سٍحیِ کبس تیوی

 لبثلیت فٌی

اسصیبثی کبسفشهبیبى 
لجلی دس صهیٌِ  
 هغبلؼِ ٍ عشاحی

 فبکتَسّبی اخاللی لبثلیت تجْیضاتی

 هذیشیت کبساهذ

 حؼي ػبثمِ

تؼلظ ثِ لَاًیي ٍ  
 اوشای آى
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 نرخ ناسازگاری: 4جذول 

 A*W λmax  AVERAGE عًامل

λmax 
I.I I.R 

  86.898 2.141 قابلیت فىی

 

 

 

 

86.261 

 

 

 

 

 

 

1.987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.267 

 

 84.777 2.279 قابلیت اجزایی

 81.818 2.611 قابلیت مالی

 87.989 1.891 قابلیت تجُیشاتی

 81.484 1.121 حسه سابقٍ

 21.278 8.668 مذیزیت کارامذ

 81.897 1.844 ريحیٍ کار تیمی

 86.296 8.989 تسلط بٍ قًاویه ي اجزای آن

 87.686 8.888 تجزبٍ در سمیىٍ تامیه کاال

 86.267 1.946 تیم مُىذسی مطلًب 

 87.182 1.611 در سمیىٍ مطالعٍ ي طزاحی یقبل انیکارفزما یابیارس

 82.991 1.298 فاکتًرَای اخالقی

ثَدى هبتشیغ ًبػبصگبس ثَدُ ٍ ًتبیج  1.8ثَدُ ٍ ثِ دلیل ثضسگتش اص  1.267ثب هحبػجِ ًشخ ػبصگبسی هـخق ؿذ ایي ًشخ ثشاثش ثب 

ًبػبصگبس ثَدى هبتشیغ ّب ثِ سٍؽ فَق، پشػـٌبهِ ای وذیذ ثِ  هَسد لجَل ًیؼت. ثِ هٌظَس ثشسػی ٍ اٍلَیت ثٌذی ػَاهل ؿٌبػبیی ؿذُ ٍ

تْیِ ٍ دس اختیبس خجشگبى لشاس گشفت. هبتشثغ ًْبیی ثِ سٍؽ تحلیل تبپؼیغ هَسد ثشسػی ٍ آًبلیض لشاس گشفت کِ  9*82كَست یک هبتشیغ 

 ًتبیج آى ثِ ؿشح ریل اػت.

 تاپسیساولویت بنذی عوامل به روش : 5جذول 

 يسن عًامل ايلًیت

 1.881 لبثلیت اوشایی 1

 1.882 لبثلیت هبلی 2

 1.819 تین هٌْذػی هغلَة  3

 1.811 تجشثِ دس صهیٌِ تبهیي کبال 4

 1.818 سٍحیِ کبس تیوی 5

 1.197 لبثلیت فٌی 6

 1.191 اسصیبثی کبسفشهبیبى لجلی دس صهیٌِ هغبلؼِ ٍ عشاحی 7

 1.169 لبثلیت تجْیضاتی 8

 1.111 فبکتَسّبی اخاللی 9

 1.111 هذیشیت کبساهذ 10

 1.147 حؼي ػبثمِ 11

 1.147 تؼلظ ثِ لَاًیي ٍ اوشای آى 12
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 اوشایی فبص دس هشاتت ثیـتشی ثِ هبلی ٍ تجْیضاتی اًؼبًی، هٌبثغ ثِ ًیبص ؿًَذ، هی تش پیچیذُ ٍ ثضسگتش سٍص ثِ سٍص ػبخت ّبی پشٍطُ

 ثشعشف ثشای آًْب .سٍثشٍ ّؼتٌذ پیؾ اص ثیؾ ّب اص چبلؾ دػتِ ایي ثب ّب پشٍطُ اوشایی ثبصٍی ػٌَاى ثِ پیوبًکبساى .ؿَد هی احؼبع پشٍطُ

 اؿخبف ایي کِ کوک ثگیشًذ ثبؿٌذ هی تخلق ٍ تجْیضات هٌبثغ، داسای کِ ّبیی یب ػبصهبى ٍ افشاد اص ثبیؼتی ّب چبلؾ اص دػتِ ایي کشدى

هلبحجِ ثب خجشگبى حَصُ كٌؼت ػبخت اًجبم ؿذ.  81هیي اّذاف ایي پظٍّؾ ثبؿٌذ. ثِ هٌظَس تب هی EPCپیوبًکبساى دس لشاسدادّبی  ّوبى

دخیل اػت. ثب ؿٌبػبیی ایي ػَاهل  EPCػبهل دس اًتخبة پیوبًکبساى دس لشاسدادّبی 82ّب حبکی اص ایي ثَد کِ تحلیل هلبحجِ

ّب تَػظ ثشًبهِ ّبی دسیبفتی اص پشػـٌبهٍِ تبپؼیغ تْیِ ٍ دس اختیبس پٌج ًفش اص كبحت ًظشاى ایي حَصُ لشاس گشفت. دادُ AHPپشػـٌبهِ

دٌّذُ  ایي اػت کِ لبثلیت اوشایی ثب ٍ تبپؼیغ تحلیل ٍ ثشسػی ؿذ. ًتبیج دس سٍؽ تبپؼیغ ًـبى AHPاکؼل ٍ ثِ ّش دٍ سٍؽ 

ّبی دٍم ٍ ؿَم دس اٍلَیت 1.819ٍ  1.882ّبی تِ اػت. لبثلیت هبلی ٍ تین هٌْذػی هغلَة ًیض ثب ٍصىدس اٍلَیت اٍل لشاس گشف  1.881ٍصى

ثٌذی ًیض لبثلیت تجْیضاتی ٍ اسصیبثی کبسفشهبیبى لجلی دس صهیٌِ هغبلؼِ ٍ عشاحی لشاس داسد. دس اًتْبی ایي اًذ. دس هیبًِ ایي اٍلَیتلشاس گشفتِ

 خَسًذ. ثِ اوشای لَاًیي ثِ چـن هیوذٍل ًیض حؼي اًجبم کبس تؼلظ 

 جمع بىذی ي وتیجٍ گیزی -6

اًتخبة ؿذ.  EPCثٌذی ػَاهل اًتخبة پیوبًکبساى دس لشاسدادّبی ثبتَوِ ثِ هغبلؼبت لجلی، اّذاف ایي پظٍّؾ ؿٌبػبیی ٍ اٍلَیت

 AHPػبهل ؿذ. ثب اػتفبدُ اص ایي ػَاهل پشػـٌبهِ 82ثِ هٌظَس ؿٌبػبیی ػَاهل هلبحجِ ّب دس دػتَس کبس لشاس گشفت کِ هٌجش ثِ ؿٌبػبیی 

 لبثلیت هبلی، فٌی EPCحبکی اص ایي ثَد کِ هْوتشیي ػبهل دس اًتخبة پیوبًکبساى AHPّبی ٍ تبپؼیغ تْیِ ؿذ. ًتبیج حبكل اص پشػـٌبهِ

 ٍ اوشایی اػت ٍلی ثِ دلیل ًبػبصگبس ثَدى هبتشیغ ّب ًتبیج لبثل اػتوبد ًجَد. ثِ ّویي دلیل پشػـٌبهِ تبپؼیغ تْیِ ٍ دادُ ّب هجذدا ثِ

سٍؽ تبپؼیغ آًبلیض ؿذ.لبثلیت اوشایی، هبلی ٍ تین هٌْذػی هغلَة ثیـتشیي اهتیبص دس ایي اٍلَیت ثٌذی سا داسا ّؼتٌذ. یک تین 

ّبی پیوبًکبسی صیبدی ٍوَد ثؼب تینػولیبت ػبخت سا ثِ دسػتی اوشا کٌذ کِ داسای هذیشی لَی ٍ هذثش ثبؿذ. چِ تَاًذی هیپیوبًکبسی ٍلت

داسًذ کِ ثب داؿتي تجْیضات ٍ لبثلیت فٌی ثبال ثِ دلیل ػذم داؿتي هذیشی لَی ًوی تَاًٌذ هَفك ثبؿٌذ. اص دیگش هَاسدی کِ دس اًتخبة 

ؿَد. ؿَد سٍحیِ کبس تیوی اػت. داؿتي سٍحیِ کبس تیوی هٌجش ثِ هَفمیت کل تین هیثِ آى دلت ًوی EPCبی پیوبًکبساى دس لشاسدادّ

تَوِ ثِ ػَاهل  ٍسی خَاّذ ؿذ.ثبػث ثْجَد سًٍذ کبس ٍ افضایؾ ثْشُ EPCّبی پیوبًکبساى دس لشاسدادّبی ٍوَد تین هٌْذػی هغلَة دس تین

 ؿَد. ّب هیّب هٌجش ثِ افضایؾ ؿبًغ هَفمیت پشٍطُُؿٌبػبیی ؿذُ ٍ اػتفبدُ اصآًْب دس پشٍط
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