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  چكيده 
در اين پژوهش سعي شده است تا با در نظر . وضعيت خواهد بودبهبود وضع موجود مستلزم شناخت عوامل مؤثر در ارتقاي اين 

، كيفيت -هزينه -عالوه بر زمانهاي اصلي ي روش اجراي فعاليتدر انتخاب بهينهزيست عامل محيطمتقابل  اتگرفتن تأثير
ها ايجاد گونه پروژهو افزايش مطلوبيت نهائي حاصل از اين  هاي شهريي عوامل دخيل در پروژهكليهسرآغازي براي توجه به 

احياء ميدان (از حيث وسعت عمليات  هاي كشورشهرهاي موجود در كالنترين پروژهدر همين راستا با انتخاب يكي از جامع. گردد
با اختصاص حداقل دو گزينه براي  و استفاده از يك تيم تصميم متشكل از خبرگان مديريت و اجراي پروژه،) اصفهان )ع(امام علي
هاي آينده ارزيابي و موازنه حليلي فوق و استفاده در تگانهچهارها از نظر پارامترهاي ي اين روشهر بخش، امكان مقايسهاجراي 
و حتي عوامل ديگر و مزاياي در نهايت با استناد به نتايج مطالعات پيشين و نظر كارشناسان، لزوم توجه به اثرات اين معيار . گرديد

ي پايدار شهري كه حداكثرسازي رضايت اركان مختلف جامعه را در پي خواهد داشت، مورد تائيد توسعهحاصل از آن براي ايجاد 
  .قرار گرفت
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  :مقدمه -1
-الزم، تقدم و تاخر آن هايريزي و مشخص شدن ريز فعاليتي ديگر براي اجرائي شدن نيازمند برنامهمانند هر پروژههاي عمراني پروژه

آن  يها با توجه به محدوديت زمان و منابع مالي اجرائي، مستلزم برآورد زمان انجام كار و موازنهاجراي پروژه يچنين نحوهمه. ها است
- اي براي زمانهاي تخمين و برآورد زمان اجرا، برنامهدر مواردي ممكن است با استفاده از انواع روش. پارامترهاي دخيل است يبا كليه

نظر گرفتن معيارهاي ديگر كه ر كه الزم است تا با دريزي اينقابل اهميت در اين بخش از برنامه يليكن نكته. بندي پروژه تعيين گردد
كه توجه الزم به باالنس اين عوامل به بيان ديگر در صورتي. اجراي پروژه تعيين گردد يل بر پروژه هستند، زمان بهينهداراي تاثير متقاب

گذار بر پروژه باشد، رهاي تاثيي جنبهحداكثر مطلوبيت نهائي از همه يكنندهنيابي به زماني مشخص، كه تاميصورت پذيرد، دست
 . گرددپذير ميامكان

ريزان و مجريان پروژه پوشيده نيست و تاكنون هزينه و از برنامه يكاهميت توجه به موازنه زمان و عوامل پروژه، بر هيچ در حقيقت
حال كمبودي كه در اين بخش و . اندريزي زمان بودهها مالك ايجاد توازن در برنامهكيفيت به عنوان دو عامل اساسي در پروژه

. زمان است يها بر نتايج موازنهشود، تعدد معيارهاي دخيل و چگونگي تاثيرگذاري آناحساس مي هاي شهريدر مورد پروژه خصوصاً
حاصل زمان متفاوتي  ،و در نهايت دچار تغيير كردهتواند اين نتايج را در مواردي تاثير اين عوامل ميشايد رسد كه به نظر ميتا جائي

  .ريزي پروژه باشدنامههزينه مرسوم در بر -صرف زمان ينسبت به موازنه
توان معيارهاي فراگير و با اهميتي را در نظر گرفت كه بر محاسبات زماني پروژه تاثيرگذار هاي شهري ميبه طور خاص براي پروژه
و احتماالً  تركاملاي بر هزينه و كيفيت نتيجه زمان با اين پارامترها عالوه يشود حاصل موازنهها باعث ميهستند و البته توجه به آن

ترين استاندارد ، به عنوان مهمPMBOK1باشد، اين پارامترها بر اساس استاندارد نفعان اجراي پروژه ي ذيبراي كليهتر مطلوب
انساني، ارتباطات، ريسك، تداركات، ايمني و بهداشت، و هايي از قبيل يكپارچگي، محدوده، كيفيت، منابعها، در حوزهمديريت پروژه

   .]13[د شونئه مياآميز مديريت پروژه ارزيست براي اجراي موفقيتمحيط
ها به ها و به طور خاص در شهرداريسازي زمان اجراي پروژهترين عامل در بهينهطور كه گفته شد، هزينه اولين و شايد با اهميتهمان

ت شهروندان، موسسات، كارخانجاني را از طريق هاي جاري و عمراعنوان موسسات عمومي و غيردولتي، كه درآمد الزم براي هزينه
ي اين اقشار، كيفيت به همين دليل نيز، الزم خواهد بود كه براي تامين نظر همه گردد و احتماالً، محسوب مي]5[نمايند تامين مي ...و

  .ت اجرا خواهد بودسازي زمان پروژه هزينه و كيفيدر نتيجه دو معيار اصلي براي بهينه. اجرا نيز مد نظر قرار گيرد
به عنوان يكي از عوامل ، مصاحبه با خبرگان يزيست كه در نتيجهدخيل نمودن معيار محيطشود با در اين پژوهش سعي ميبه عالوه 

- بيشتواند ميهاي اجرا از ميان پارامترهاي فوق هاي عمراني و طبعاً عوارض احتمالي ناشي از روشفراگير و تاثيرپذير از وضعيت پروژه

اي خاص از هاي اجرايي مختلف ممكن براي پروژهي روشهاي شهري داشته باشد، امكان مقايسهي پروژهترين اثر را در نتايج موازنه
به روند  نسبت هاپروژهگونه اين تربندي مناسبتر با هدف زمانچارچوبي كاملدر نهايت هاي عمران شهري بررسي گردد و فعاليت

  .ي پروژه ارائه گرددريزمعمول برنامه
  
  :ضرورت پژوهش -2

پروژه در كشورهاي  يريزي مناسب در مراحل اوليه اجراي پروژه عامل مهم كاهش زمان و هزينهكه برنامه دهدنشان مي ]21[ي مطالعه
زودتر خاتمه يابند يا دست  هاي با اهميت و حياتي از نظر مديران ارشد سازمان، از اين امتياز كه تا حد ممكنپروژه. در حال توسعه است

تاريخ  ،محاسبات يكند كه در كليهبيان مي ]7[عالوه ه ب، ]16[گردند زماني تاخير ننمايند، برخوردار مي يكم به هيچ وجه از برنامه
قل هزينه هاي الزم براي اجراي پروژه، همگي در زمان معمولي خود كه بر اساس حداتكميل پروژه با تكيه بر اين فرض كه فعاليت

                                           
1 Project Management Body of Knowledge 
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شود پروژه را در موارد بسياري، الزم مي. است اند و بدون توجه به پارامترهاي ديگر، قابل اجرا هستند، انجام شدهتخمين زده شده
هاي پروژه هاي مختلف شهري با كارگاهاز اين جمله گستردگي تعامل بخش. زودتر از تاريخ محاسبه شده بر روي شبكه تكميل نمود

هاي حاضر در اين محيط، اعم از افراد و ارگان يكليه يهاي روزمرهاري و لزوم وارد شدن كمترين خلل در فعاليتعمراني شهرد
است كه در حين اجراي موازي كار، لزوم توجه به عوامل گوناگون موثر دخيل در ... خدمات و يكيفيت عبور و مرور، تحصيل، ارائه

  . دهدزيست و غيره را در جهت كاهش زمان اجراي طرح تا حدامكان، افزايش ميطي افراد، محيها از قبيل وضعيت روانگونه پروژهاين
 گردد ومي پايدار شهري مديريت ايجاد عدم سبب شهري عمراني هايپروژه در اجراي پيشرفت عدم و كندي ]17[ي بر اساس مطالعه

 عمراني هايپروژه عنوان بحران به توانمي آن از و دهدمي قرار معرض تهديد در جدي طور به را شهري فضاي يتوسعه و بازسازي

و  برخوردار بوده به سزائي اهميت از نيز) و تونل راه، پل(شهري  درون هايپروژه در هاراه يشبكه يتوسعه منظر اين در. برد نام
 منظر: از اعم منفي پيامدهاي بر عالوه بهينه، يهزينه و زمان نظر از هاپروژه اين موقع به و موفق اجراي عدم كه است بديهي

د خواه نيز مسئولين از شهروندان اعتماد سلب موجب... و  مرور و عبور شبكه در ترافيكي اخالل نامناسب، كيفيت شهري، نامطلوب
 هاييهپروژ چنين موفق اجراي جهت در بايستمي شهري مختلف كارشناسان و متخصصان مسئوالن، تالش منظور همين به .]22[شد 

 و پروژه مديريت هايشاخصه به توجه با نيز، علمي ارزش و جايگاه نظر از چرا كه .گردد صرف شده تعيين زماني چارچوب در
   .گرددمي محسوب موفقيت هايشاخص ترينمهم يكي از زماني اهداف به دستيابي ها،پروژه موفقيت بر موثر عوامل

ديگر همواره كاهش زمان اجرا نسبت به زمان حاصل از محاسبات مربوط به آنچه  ياول مانند هر پروژه در واقع؛ اگرچه شايد در نگاه
زمان اجرا، با افزايش هزينه همراه باشد ولي با نگاه جامع و  فشرده كردنيك فعاليت در شرايط معمولي قابل اجرا است، يا به بيان ديگر 

» زمان ضربتي«هاي شهري، انتخاب زماني شبيه به آنچه در مديريت پروژه ل در اجراي پروژهدر نظر داشتن تاثير پارامترهاي بيشتر دخي
  . اي برخوردار خواهد شدگردد، از اهميت ويژهشود و البته باعث تامين حداكثر مطلوبيت نهائي ميخوانده مي

گوئي به عنوان ارگاني غيرانتفاعي و نيز لزوم پاسخه ها در تامين منابع مالي بالبته از طرف ديگر با توجه به محدوديت شديد شهرداري
چرا كه بر يابد، معيارهاي دخيل در پروژه افزايش مي ياركان جامعه از نظر جامعيت عملكرد، اهميت برقراري توازن زمان و كليه يهمه

 ]شهرداري[ ضعف در عملكرد كارفرما ها و در پي آن اتالف منابع راتصور اصلي افراد از كندي پيشرفت پروژه ]2[ ياساس مطالعه
  .گرددبندي مناسب اجراي پروژه ميتر به زمانكه به خودي خود عاملي در راستاي افزايش اهميت توجه بيش كننداعالم مي

قـرار   ،هـاي شـهري بـر آن   هاي اجرايي پروژهمحيطي و تاثيرات متقابل روشي اين موارد، توجه روزافزون به عوامل زيستعالوه بر همه
هاي ترافيكي ناشي از هر روش مد نظر قرار گيرند، بـر اسـاس نتـايج پژوهشـي بـا      كه تنها تاثير محدوديتبه عنوان مثال در صورتي .دارد

مواردي چون آلودگي هـوا،  در اثر استفاده از هر روش اجراي فعاليت عمراني، ، »محيطي ترافيك درون شهري -ضايعات زيست«عنوان 
دا، بروز تصادف، گسستگي بافت، ايجاد لرزش، مزاحمت ناشي از وسائط نقليه پـارك شـده، توليـد ذرات گـرد و     خاك، آب، سر و ص

گيري از نظر خبـره بـراي انتخـاب    و در نهايت به ضرورت و اهميت توجه به اين عامل و بهره ]14[نمايد غبار، و آلودگي بصري بروز مي
  .  افزايدد بحث ميبهترين روش با در نظر داشتن پارامترهاي مور

  
  :پيشينه پژوهشو  نظريمباني  -3
كه اد يك محصول يا ارائه خدمات مشخص هاي موقتي براي تحقق يك تعهد و ايجمجموعه فعاليت :پروژه و مشخصات آن - 1- 3

  :]10[ هاي زير استداراي ويژگي
 .يك كار منحصر به فرد، جديد و غيرتكراري است. 1

خدمت يا تعهد بايد به  يشود كه بعد از اتمام پروژه، اين نتيجه در قالب يك محصول، ارائهعيني انجام مي يبراي تحقق يك نتيجه. 2
 .طور مشهود قابل تحويل باشد
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باشد شده براي حصول نتايج ميي تعيين ي زماني و بودجهريزي و هدايت پروژه، در چارچوب برنامهفرايند برنامه :مديريت پروژه - 2- 3

تعريف كار، هماهنگي  يهم يك علم و هم يك هنر است، بخش علمي آن مربوط به آموختن نحوه 1هيركنز يبنابر تعريف مطالعهكه 
كه چه منابعي الزمند را به طرز گيري راجع به اينو مستندسازي آن است، شما بايد كار كاردن با بودجه، تخمين زمان و تصميم

  . ]12[ رهبري مردم است يقضاوت و آموختن نحوه يصحيحي انجام دهيد و بخش هنري آن پرورش قوه
ها براي كاربرد ايجاد هماهنگي الزم در اجراي فعاليت«توان به هر صورت با توجه به اين تعاريف، وظايف اصلي مديريت پروژه را مي

هاي شهري توان اين تعريف را با نگاه به اهميت پروژهو مي ]7[دانست » مناسب منابع و امكانات، به منظور رسيدن به هدف نهايي پروژه
  .نظر قرار داد شهري مد ياقشار گوناگون حاضر در جامعه ها در تقابل باو فراگيري آن

  
ساخته هاي پيشها يا برنامههاي دريافت اطالعات، سيستمها، فرمنامهاي از پرسشمجموعه :ريزي و كنترل پروژهسيستم برنامه - 3- 3
همچنين ابزارهائي براي . ]16[ كه مرتبط و وابسته به يكديگر هستند) انسان و ماشين(ها، فنون و منابعي ، روش)افزاريهاي نرمبسته(

كه در هر پروژه ) زمان، هزينه و كيفيت(وجود دارد كه سه عامل مهم و اساسي كنترل هر پروژه متناسب با ماهيت و شرايط پروژه 
، ابزارهاي كنترل در ]13[ها بنديبر اساس بعضي تقسيم. دهندنظر قرار مي تر هستند را به طور خاص مدنيازمند توجه و كنترل بيش
  :مديريت پروژه عبارتند از

 3ايكه، نمودارهاي شب2اينمودار ميله: كنترل زمان - 1

 6هاي بحرانيو نسبت 5سر، آناليز نقطه سربه4نمودار ارزش كسب شده: كنترل هزينه - 2

 10، و نمودار اسكاتر9، نمودار علت و معلول8، دياگرام پارتو7نمودارهاي كنترلي: كنترل كيفيت - 3

هزينه و  هموارهگران اين زمينه است و عنوان معيارهاي اصلي در مديريت و كنترل پروژه مورد اتفاق پژوهش در واقع اين سه عامل به
  .گرددميكيفيت به عنوان دو پارامتر اصلي براي انجام موازنه با زمان اجراي پروژه انتخاب 

 
 با و ارزيابي شده صحيح بينيپيش غيرقابل قبل از يقين و قطع طور به فعاليت انجام مدت زمان ]3[ در پژوهش: زمان پروژه - 4- 3

در پاسخ به فرايند الزم براي محاسبات زمان، به . پذيردمي صورت هافعاليت زمان از باال دقت با تقريبي تخمين ريسك پذيرش كمي
ها كه به صورت اين فعاليت. باشدها در تاريخي مشخص و غيرقابل تغيير الزامي مييك سري فعاليت برخواهيم خورد كه اجراي آن

اصول محاسبه در . شوندناميده مي» هاي بحرانيفعاليت«پروژه ادامه خواهند داشت، به اصطالح اي از آغاز تا پايان ي پيوستهزنجيره
براي تعيين زودترين و  12بازگشتيو  11پيشروييكسان است و بر مبناي دو حركت ) CPM, PERT(هاي موجود هركدام از روش
، )هاي منتهي به يك رويداد معين انجام شده باشنده فعاليتبه ترتيب زودترين و ديرترين تاريخي كه هم(هاي ممكن ديرترين تاريخ

هر شبكه حداقل (هاي موجود در آنها اين دو تاريخ برابر باشند يتگيرند و در نتيجه مسيرهائي كه براي تمامي فعالمورد استفاده قرار مي
مدت اجراي پروژه بر حسب يك واحد معين، در  يبهرا، به عنوان مسير بحراني انتخاب كرده و براي محاس) يكي از اين مسيرها را دارد

 .شودنظر گرفته مي

-نظر قرار مي شود و شايد در اين موقعيت، اولين سوالي كه مدمدت زمان الزم براي اجراي هر فعاليت محاسبه مي ،با آماده شدن شبكه

براي هر  ميزان دقت الزم است و پس از آن تخمين زمانمتناسب با مدت زمان كل پروژه و ) ساعت، روز، هفته يا ماه(گيرد، واحد زمان 
- كند مياعالم مي ]13[ ،هابراي تخمين زمان فعاليت. ]7[گيردباشد، انجام مي ي اجرا را در برداشتهترين هزينهاي كه كمگونه فعاليت به

 ، نظرات)ع در دسترس و توانائي كاريگيري حجم كاري فعاليت و برآورد بر اساس مناباندازه(از طريق حجم كاري فعاليت توان 

                                           
1 Hyrkans;                                  2 BAR Chart;                         3 CPM, PERT, GERT;                         4 Earned Value Chart;               
5 Break Even Point;                     6 Critical Ratios;                  7 Control Chart;                                     8 Pareto Diagram;                       
9 Causes & Effect Diagram;              10 Scatter Diagram               11 Forward Pass;                                  12 Backward Pass  
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بينانه، محتمل، خوش( 2زمانه، سوابق اطالعاتي، تخمين سه1ي، آراي گروهي و روش دلف)رجوع به فرد متخصص و باتجربه(كارشناسي 
  . تر، عمل كرديا شكستن فعاليت به اجزاي كوچك) بدبينانه

يا  ضربتيو سر ديگر به صورت  3عاديند، يك سر آن اجرا به صورت گيراگر انواع شرايط اجرائي يك فعاليت، روي محور قرار 
ترين ميزان بوده و افزايش زمان از اين مدت يا كاهش آن موجب افزايش هزينه ي اجرا در وضعيت عادي كمهزينه. خواهد بود 4هفشرد
ي بهينه در اين تواند هزينهاست، اما اين هزينه ميي اجرا در وضعيت ضربتي اگرچه يكي از مقادير گران و پرخرج البته هزينه. گرددمي

  .]16[ مدت باشد
-هزينه به عنوان عامل تعيين طور معمول صرفاًه هاي عمراني بطور كه توضيح داده شده در محاسبات زمان اجراي طرح براي پروژههمان

 يدامنهشود، بيان مي ]12[به نقل از  )1385( ركوشد هاي شهري در پژوهشگيرد؛ اين در حالي است كه در مورد پروژهكننده قرار مي
 حتي و شهروندان شهر، اقتصاد يحوزه در كه است اين امر اين دليل و باشدمي شهردارى يا شهرى يماليه از تروسيع شهر اقتصاد

 مسائل توضيح براي شودمي كوشش شهري اقتصاد علم در. شوندمي درگير شهرى هاىپروژه در گذارانسرمايه مانند نفعانيذي

عالوه معيارهاي ديگري ه نمايند و ب وارد اقتصادي مطالعات در را شهر كهاين نه شود، گرفته كار به اقتصادي و علمي ابزارهاي شهري
  .ها اشاره خواهد شدتوان در اين موضوع دخيل دانست كه در ادامه به آنرا مي

  
شرح ه ب 6هاي غيرمستقيمهزينهو  5هاي مستقيمهزينهتوان در دو دسته عمراني را مي يپروژههاي اجراي هر هزينه :هاي پروژههزينه - 5- 3

 :]7[بندي نمود زير دسته

هاي تجهيزاتي كه هاي الزم براي تامين منابع، مواد و مصالح، نيروي انساني، انرژي و هزينههزينه« :هاهاي مستقيم فعاليتهزينه - 1
 ».شوندها به كار برده ميدر اجراي فعاليت مستقيماً

ها دخالت دارند، امور ديگري نيز از قبيل امور در اجراي فعاليت عالوه بر منابعي كه مستقيماً :هاهاي غيرمستقيم فعاليتهزينه - 2
صرف اجراي  ايي در كارهاي پروژه هستند كه مستقيماًرمديريت، نظارت و كنترل، مهندسي، حسابداري، تامين پرسنل و امور مشابه اج

 يدر پروژه 7هاي باالسريهزينههاي غيرمستقيم با اين تعريف، هزينه. ي امور پروژه الزامي هستندشوند ولي براي ادارهها نميفعاليت
 .شوندعمراني ناميده مي

افزايش مدت اجرا واكنش متفاوتي ها در طول زمان و با هاي مستقيم و غيرمستقيم پروژههزينه :روند تغييرات هزينه در برابر زمان - 3
  .قابل مشاهده است 2شكل صورت شماتيك در ه دارند، اين روند ب

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ]7[هزينه  - نمودار زمان )2(شكل 

                                           
1  Delphi Technique;                    2 Three Point Tech.;                           3Normal;                                      4 Crash;                            
5 Direct costs;                              6 Indirect costs;                                      7 Overhead costs 

زينه
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به ترتيب مربوط به حداقل و حداكثر زمان ممكن براي اجراي پروژه هستند و بين اين دو نهايت  و  هاي در اين نمودار زمان
ترين مقدار خود قرار هاي مستقيم و غيرمستقيم در كمبراي اجراي پروژه وجود خواهد داشت كه در آن جمع هزينه) (مقداري بهينه 

 دخالت يافتن تأثيربررسي امكان ن است تا با در اين پژوهش سعي بر آ. ودد بروژه خواه، زمان اقتصادي براي اجراي پگرفته و اين نقطه
 ترين زمان ممكن به نزديك را كه احتماالً ها اشاره خواهد شد، زمان هاي شهري كه در ادامه به آندر پروژه زيستمحيط معيار

  .در نظر گرفت، )هاي مذكوربا تامين شاخصه(واقعي براي رسيدن به مطلوبيت نهائي حداكثر  يي بهينهرا به عنوان نقطه خواهد بود
  
ها و خصوصيات يك محصول يا خدمت، كه مجموع ويژگي«: كندكيفيت را چنين تعريف مي ISO 84021 استاندارد :كيفيت - 6- 3

ي تعريف ساير متخصصان، ميزان انطباق چكيده. ]ISO, 1986( ]9(» نمايانگر توانائي آن در برآوردن نيازهاي صريح يا ضمني است
 يدرجه«اند، تعريف سابق از كيفيت؛ تحت عنوان هاي ژاپني دريافتهگونه كه شركتآن. ]11[با الزامات و تناسب براي استفاده است 

 ). 1983، 2وين( تعريف، و به كار بردند » ندهكنرضايت استفاده«باشد و در نتيجه كيفيت را به عنوان محدود مي» انطباق با يك استاندارد

هاي ، اشخاص درگير در پروژه يا متاثر از فعاليت)2006(نفعان كه از نظر شوالب در اين پژوهش نيز اگر كيفيت، به عنوان رضايت ذي
توان به كمك كارشناسان گردد، مي، تعريف ]11[هستند ... كنندگان ويباني، كاربران، تامينگذار پروژه، كاركنان پشتآن، شامل سرمايه

هاي اجرائي را بر اساس پارامترهاي مورد نظر ايشان استخراج و براي انجام ي درگير با پروژه، سطح كيفي هر كدام از روشو افراد خبره
  . موازنه با ديگر عوامل از آن بهره گرفت

  
يك نگرش اين است : نگرش براي اين واژه ايجاد شده استو زيست آمده كه ددر يك تعريف از سازمان محيط :زيستمحيط - 7- 3 

اين عنوان  كه زيست از دو كلمه محيط و زيست تركيب يافته است كه در فارسي به معناي جايگاه و محل زندگي استكه عنوان محيط
ما امروزه مفاهيم گوناگون را از شود، ارا شامل نمي... هاي جلوگيري از تخريب طبيعت وچون آلودگي هوا، راهاز نظر لغت مواردي هم

اي مبارزه با عوامل ههاي جلوگيري از آلودگي هوا، راهوهوا، جنگل، كوه، حقوق حيوانات و پرندگان، راهمثل آب ،نمايندآن ارايه مي
  . شودعوامل تهديدكننده يا بهبود بخش محيط زندگي اتالق مي يزيست در اصطالح به كليهمحيط ،...مخرب طبيعت و

طور كه از اما نگرش بعدي بيانگر اين است كه چيزي به نام محيط وجود ندارد و اين واژه يك معناي نسبي به مفهوم پيرامون دارد، همان
مشتقات واژه با مراجعه به كتاب لغت پيدا است، اين واژه يك معناي نسبي به مفهوم پيرامون دارد يعني چيزي كه توسط پيرامون خود 

زيست كدام موجود است اين شود اين است كه بدانيم، منظور ما از محيطموردي كه در اين جا مهم قلمداد مي .محاط شده است
زيست يك توان محيطبخشد ميموضوع اهميت دارد زيرا آن چه وضعيت يك محل را براي زيست يك نوع موجود زنده بهبود مي

زيست عبارت است از آن چه كه فرآيند زيستن را احاطه كرده، آن را در محيط: حال در مجموع بايد گفت .موجود ديگر را تباه كند
زيست، چه از نظر لغوي و چه از لحاظ واقعيت آن، در بر مفهوم محيطبه طور كلي  .خود فرو گرفته و با آن در كنش متقابل قرار دارد

  . گيرنده كل فضاي حياتي كره خاكي مي باشد
محيطي، بايستي سعي گردد، تا تعاريفي كاربردي براي خاكي و نيز طيف وسيع مسائل زيست يبا توجه به سيماي متنوع سطح كره

، بر سه را پذيردگذارد و از ما تاثير ميتوان، آن چه را كه ما را احاطه كرده، بر ما تاثير مينظور مين مبدي. زيست ارائه شوندمحيط
  :دبخش كلي تقسيم نمو

 محيط طبيعي )1

 محيط اجتماعي )2

 مصنوعمحيط  )3

                                           
1 International Organization for Standardization - Quality Management & Quality Assurance Vocabulary;                 
2 Wayne 
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ولي همگن و (هاي مختلف زيست در بخشهاي تئوريك مانند آن چه در باال آمده سعي در تفكيك محيطبنديدر حالي كه در تقسيم
  .]4[ تها از يكديگر غيرممكن اسشود، در عمل تفكيك اين محيطمي) متجانس

پس از پشت  ،امريكامتحدهيافته نظير اياالتآمده است كه امروزه بسياري از كشورهاي توسعه ]14[پژوهش از از طرف ديگر در بخشي 
كنند كه محيطي بررسي ميهاي زيستنامههاي خود را بر اساس آئينپروژه يهاي زياد، توسعهسرگذاشتن نوسانات و افراط و تفريط

  .زيست پيوند دهدي كاربري شهري و حفظ محيطريزريزي شهري را به برنامهشود تا برنامهاين باعث مي
هاي عمراني امور اجرايي و به تبع پروژه يزيست به عنوان جزئي جدانشدني از كليهبا توجه به اين تفاسير، مد نظر قرار دادن محيط

ر پس از اتمام فرايند اجرايي شهري بسيار با اهميت ارزيابي گرديده و دخالت تاثير متقابل آن در كار، براي افزايش مطلوبيت مورد نظ
  . گشا خواهد بودراه
  
همگي  ها، با اين فرض كه اوالًهركدام از روش يزمان اجراي پروژه به وسيله ي، محاسبهطور كه گفته شدهمان :زمان يموازنه - 8- 3

به عالوه با توجه به لزوم تكميل پروژه در  ؛]7[ گيرندترين هزينه، انجام ميبا كم شوند و ثانياًدر زمان معمولي خود كه تخمين زده مي
اين كار، بهترين  يهزينه -بايست جهت افزايش حجم منابع كه با افزايش هزينه همراه است با در نظر گرفتن صرفهبعضي موارد، مي

را به دنبال خواهد  ابل توجهيق كاهش زمان مزاياياحتماالً اين سازي بدست آورد، زيرا در مقابل، هاي بهينهزمان را با استفاده از روش
 .داشت

 كه دارد وجود اجرايي روش يا و گزينه تعدادي فعاليت، هر براي معموالً ساخت هايپروژه د كه درشواشاره مي ]6[ي در مطالعه

 يا و مكانيكي بيل از توانمي پي يك محل حفر براي مثال عنوان به .برگزيد فعاليت آن انجام براي توانرا مي هاآن از يكره

. دشو انجام )شب شيفت( كارياضافه يدوره در يا و) روز شيفت( روز كاريي دوره در تواندمي كار ينا ود يانم كارگر استفاده
 كيفيت و هزينه زمان، مدت پي، حفر فعاليت انجام براي راه حل يك به عنوان اجرا هايروش اين از كدامهر ترديد دونحال؛ ب

 پروژه يك هايفعاليت انجام مجموعه براي مناسب اجرايي هايروش ،موازنه يا سازيبهينه يمساله يك در. داشت خواهند را خاصي

  .گردد كمينه پروژه اجراي كل موثر در از عوامل مركب شده تعريف هدف تابع يك كه شود انتخاب ايگونه به بايد انتها تا ابتدا از
توان با در نظر گرفتن انواع مي، شودبه كار برده ميسازي اين توابع هدف براي بهينهكه هاي مختلفي روش با استفاده ازبه هر صورت 

نهائي حاصل از ، بهبود الزم براي ايجاد حداكثرسازي مطلوبيتزيست محل اجراي پروژهها با محيطها و تأثيرات متقابل آناين روش
  . ي خاص تأمين گردداجراي هر پروژه

  
و  1ريزي، در اوايل قرن بيستم از طريق هنري گانتهاي برنامهاولين مالحظات علمي براي دستيابي به روش  :لعات پيشينمطا - 9- 3

به فكر ايجاد  OR(3(، گروهي از دانشمندان علوم تحقيق در عمليات 1950هاي دهه به عمل آمده و پس از آن در سال 2رفردريك تايلو
، تنها در امريكا حدود هزار مقاله و نشريه در 1962تا  1957هاي بين در سال و ها افتادندريزي پروژهتري براي برنامههاي كاملروش

 .]7[ريزي مناسب ايجاد گرديده است برنامه يافزارهاي مناسبي در زمينههاي پايه منتشر شد و نرمراستاي گسترش اين تكنيك

ليكن . شودمعرفي مي عمراني هايپروژه ساخت كيفيت و هزينه زمان، توام سازيبهينه جهت مختلفي هايروش اخيري دهه چنددر 
 جدي توجه مورد اخيراً ،پروژه اجراي هايروش انتخاب در سازيبهينه معيار عنوان به كيفيتعامل  گرفتن نظر در كه اين به دليل

 را هابه طور كلي آن كه انديافته اختصاص اجرا، هزينه و زمان توام سازيبهينه بهتنها  موضوع اين مقاالت تربيش است، گرفته قرار

  .]20[ نمود بنديتقسيم 6يفراكاوش و 5يرياض ،4يكاوش دسته سه به كلي طور به توانمي
  :آمده است تحقيقاين در ، اندبراي موازنه در نظر گرفته شده هاي عمرانيمعيارهاي زمان، هزينه و كيفيت پروژه ،اي مشابهدر مطالعه

                                           
1 Henry L.                                                    2 Fredrick Winslow Taylor;                                       3 Operation Research; 
4 Heuristic;                                                   5 Mathematical;                                                         6 Meta Heuristic 
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 با موازي ديگر به صورت عبارت به و زمانهم صورت به توانندمي برخي كه است اجرايي هايفعاليت از ايمجموعه شامل پروژه هر

 مختلفي هايروش فعاليت هر براي انجام .شوندمي اجرا زماني خرات و تقدم رعايت با و بوده وابسته هم به نيز برخي و شده انجام هم

 براي بنابراين .باشد متفاوت ديگري با توانداجرا مي و كيفيت هزينه زمان، مدت نظر از يك، هر كه باشد داشته وجود تواندمي

 يبرنامه در را متفاوتي هايروش توانمي است اجرايي متعددي هايفعاليت از متشكل خاتمه تا شروع از كه پروژه يك اجراي
   .]6[ دارند را خود  به مربوط اجراي هزينه و كيفيت زمان، مدت آنها از هريك كه نمود، فرض آن اجرايي

 - ي مطالعاتي و طبعاً تنها در خصوص پارامترهاي زمان، پژوهش فوق به عنوان پايه]20[و  ]19[، ]1[از جمله  كه البته در مطالعات ديگر
  . كيفيت در نظر گرفته شده است -هزينه

از ، )زيستمحيط(افزودن حداقل يك پارامتر موثر ديگر  امكان و لزوم مطالعات،در جهت بهبود و تكميل نتايج اين در اين پژوهش 
  . ه استبررسي گرديد ديدگاه خبرگان مديريت عمران شهري

  
  :روش تحقيق  -4

زيست عالوه بر هاي شهري از حيث سازگاري با محيطهاي پروژههاي اجراي فعاليتي روشبه منظور سنجش امكان و اهميت مقايسه
اصفهان شهرياعم از معاونت محترم عمران ارشد اجرائينفر كارشناسان 9تيم اصلي تصميم متشكل از يك انتخاب پارامترهاي موازنه با 

ي پروژهعمران و معاونين، مدير پروژه و سرپرست كارگاه ريزي ايشان، مديرعامل سازمانامهوبرنونظارت و هماهنگيفنيو معاونين امور
و مديران  با همكاري كارشناسان ادارات) عمليات اجرائيحجم به دليل جامعيت اين پروژه از نظر زمان و ( )ع(احياء ميدان امام علي

 انتخاب گرديداصفهان شهريمعاونت عمران ،پژوهش جامعه مورد مطالعهن كارشناسان خبره و البته هاي مرتبط شهرداري به عنوابخش
  :ش آمده استدر معرفي اين بخ كه

اي به نام توسعه، عمران و آباداني وجود دارد كه ارتباطات مستقيمي با پارامترهاي اجتماعي و فرهنگي  شهرها مقوله در شهرها و كالن  
مروزي، اي، تفريحي، ورزشي و مسائل مختلف يك شهر، همچنين مسائل مدرن ا هاي فرهنگي، اجتماعي، توسعه بحث. شهر دارد  آن

مديريت شهري در  شوند و قاعدتاً هاي مديريت شهري خالصه مي موضوعاتي هستند كه در حوزه  همه ...تكنولوژي، ترافيك وهمچون 
ترين مشكالت مديران و هاي اخير به عنوان يكي از مهمشهرها در سالكنترل ترافيك كالن. ها درگير است ها با آن زمينه  ي اين همه
نبوده و طي چند سال گذشته با مشكالت  يشهر اصفهان نيز از اين قاعده مستثنلذا كالنو  ح بوده استيزان مسائل شهري مطرربرنامه

ترافيكي زيادي روبرو بوده است كه در اين راستا شهرداري اصفهان در صدد رفع اين مشكل، چندين پروژه مهم را در دستور كار خود 
هاي غيرهمسطح در امتداد رينگ دوم ترافيكي، احداث و زيرسطحي، احداث تقاطعهاي طبقاتي و احداث پاركينگ. قرار داده است

سازي در ها به يكديگر، احداث رينگ چهارم ترافيكي، خيابانتكميل رينگ سوم ترافيكي در شرق و غرب اصفهان و اتصال آن
نقليه در اين فرعي جهت تردد روان وسايل اصلي وشهر، آسفالت معابر  يهاي آسان در هستهمركزي شهر و ايجاد دسترسي يمحدوده
هاي شهرداري اصفهان ها و توانمنديهمچنين با توجه به گستردگي فعاليت .باشدهاي شهرداري اصفهان مياز جمله فعاليت ...ا ومسيره

ترين ، بزرگ]د مطالعهمور[ ترين ميدان تاريخي جهانالمللي از قبيل احياء بزرگهاي ملي و بينعمران، احداث پروژه يدر حوزه
   .]8[ دشهر اصفهان انجام خواهد شالمللي اصفهان در كالنهاي بينشهربازي كشور و مركز همايش

نه به كيفيت و كنترل هزي يهاي عمراني با رويكرد كنترل زمان، ارتقااجراي پروژهي مديران در فوق و دغدغهبا مراجعه به توضيح 
هاي شهري و به طور جايگزين براي اجراي عمليات اصلي پروژه هايدر مورد روشآوري اطالعات جمع ،]8[ عنوان شعار معاونت

زيست بر مبناي تعاريفي كه در مباني با در نظر گرفتن عوامل كيفيت و سازگاري با محيط )ع(ميدان امام عليي خاص با محوريت پروژه
  .گرديدبراي تيم تصميم، انجام  ي بازنامهپرسشطرح مصاحبه و در غالب روش نيمه ، از طريقنظري به آن پرداخته شد
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مورد مطالعه كه قابليت مقايسه از نظر زمان، هزينه،  يپروژهي در ياجراممكن حداقل دو روش  ي اين مذاكرات براي هر فعاليتدر نتيجه
  . قابل مشاهده است، حاصل گرديد 1جدول  ي كه دررح، به شداشته باشدها وجود زيست براي آنكيفيت و ميزان سازگاري با محيط

  
  ]15[ ي شهريهاي ممكن اجراي عمليات اصلي پروژهانواع روش) 1(جدول 

شرح 
  فعاليت

شماره
رديف نيازهاپيش فعاليت

  اجرا هايروش هاگزينه

تجهيز 
  -  1  كارگاه

  محل پروژه 1
  طرح مكان ويژه 2

تخريب و 
  1  2 خاكبرداري

  سنگين در آزادسازي تدريجيآالت سبك و نيمهماشين 1
  سنگين با رفع كامل معارضينآالت سنگين و فوقماشين 2

سازي ايمن
  1و2  3 خاكبرداري

  )TBMدستگاه (حفر تونل  1
  اجراي شمع 2
  خرپاييي سازه 3

  2و3  4  بنديقالب
 )كفراژبندي( معمولي 1
  ) Top-Down(روي زمين  گذاريتابليه 2

ي شيوه
  4  5  ريزيبتن

  پمپ زميني 1
  پمپ هوايي 2
  تاور كرين 3

  5  6 قطعات بتني
  ساختهپيش 1
  درجا با بتن آماده 2
 درجا با بتن در محل 3

  6  7  كاريعايق
  قيرگوني 1
  ايزوگام 2
 پودرهاي شيميايي 3

  -  8  آسفالت
  سنگيمصالح  1
  ايسربارهمصالح  2
  بتني 3

  
هاي مختلفي وجود گزينه مورد مطالعهي هاي پروژهشود، براي اجراي هر بخش از فعاليتهمان طور كه در جدول فوق مشاهده مي

دسترس بسته به شرايط پروژه در ها ي نقشهتهيهو ريزي كه در زمان برنامه توان براي هر پروژه فرض نمودشته است و اين شرايط را ميدا
ها و احتماالً در مواردي به صورت اين انتخابدر  ديگر پارامترهاتر از به اذعان تيم تصميم پژوهش، پر رنگكه  معياري، اما قرار دارند

ي مستقيم ناشي از اجراي عمليات بدون در نظر سازي هزينهگيرد، حداقلمورد توجه طراحان يا مشاور و مجري قرار مي ي اجرائيكليشه
  . است PMBOKي گانهمسائل مطرح در استاندارد نهمحيطي روش يا ديگر ي اثرات زيستگرفتن عامدانه

به  گزينهنسبت مزايا و معايب هر با ي مصاحبه با خبرگان در نتيجههاي موجود اين است كه ي واضح در خصوص انواع روشنكته
هايي خارج از مديريت حتي در حوزه ،سازي مطلوبيت نهائي پروژهو بهينه اي براي مقايسهتواند زمينهو مي گرديدهتفصيل استحصال 

  . هاي آينده فراهم آورددر پژوهشرا و در غالب مديريت جامع شهر عمران شهري 
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-پيش زيست و باگرديد، تنها از نظر محيطرا كه از طرف كارشناسان پيشنهاد  )تجهيز كارگاه( 1فعاليت هاي به عنوان نمونه اگر گزينه

در بروز سروصدا، بروز تصادف،  ؛محيطي را عالوه بر آلودگي هوا، خاك و آب -، كه تاثيرات آلودگي زيست]14[ي فرض مطالعه
-بندي ميشده، توليد ذرات گردوغبار، و آلودگي بصري دستهي پاركنقليهگسستگي بافت، ايجاد لرزش، مزاحمت ناشي از وسائط

ي مورد نياز براي پروژه اوليهتجهيزات و مواد كه در واقع انتقال) طرح مكان ويژه(ام تجهيز كارگاه 2حالت  گردد، مزيت نمايد، بررسي
قابل طرح و ارزيابي از  ،افزايش يابد شود ميزان سازگاري روند اجراي پروژه با محيطباعث ميبه مكاني خارج از محل پروژه است كه 

و نيز توليد  ه كه از تخليه و دپوي مواد حاصل شدهل حداالمكان از ايجاد گسستگي بافت منطقمثالً با اين انتقا .گرددنظر خبرگان 
اگرچه ذكر اين . گردداست، جلوگيري مي استفادهمورد ي بتن در بچينگ مستقر در محل گردوغبار ناشي از مخزن سيمان كه براي تهيه

مخصوصاً ... آالت وه، آهنانتقال مواد مصرفي كارگاه پروژه از قبيل بتن آمادتأمين و براي  تمهيدات الزم بايستكه مينكته الزم است 
هاي سربار مانند بروز تصادف هاي دخيل، در راستاي جلوگيري از افزايش هزينهي پروژه با همكاري ارگاندر ترافيك شهري محدوده

     . ]15[ يا فساد بتن در حال حمل انديشيده شود
هاي پارامترها با استفاده از روش ساير وزيست ي عامل محيطي معيارها و انجام موازنهصورت تحليل كليهممكن است در  در نتيجه
توان از ميزان تاثير ، نميآنچه مسلم است مطالب گفته شدهولي با توجه به  ،هاي اجرايي باشدحالت بهينه هر كدام از گزينهموجود، 

هاي شهري كه به تائيد كارشناسان كامالً متفاوت از يكديگر بر محيط، خصوصاً در بخشهاي عمراني هاي اجراي پروژهمتقابل روش
   .    پوشي نموداست، چشم

  
  :گيرينتيجه -5

سازي زمان و و تاكيد خبرگان بر فشرده ي پروژههاهاي موجود براي اجراي فعاليتدر هر حال با توجه به تعدد گزينه از نظر نگارندگان
زيست محيط با در نظر گرفتن عاملتوان ميآيد كه چنين بر مي به دليل موقعيت خاص فضاي شهري، اين، ترين روشآلرسيدن به ايده

 عملياتناشي از ي سربار ي پايدار كه از تحميل هزينهدر راستاي ديدگاه مديريت كالن و ايجاد توسعه كيفيت زمان، هزينه،در كنار  
  .نمودهستند، جلوگيري  امعهكه ذاتاً در پي افزايش رفاه ج عمراني

هاي ي پروژههاي دخيل در موازنهتر تأثير پارامترتوجه به اهميت لحاظ نمودن بيشاميد است اين مطالعه به عنوان سرآغازي جهت 
بروز بسياري از عوارض جانبي  كه درزيست ي فراگير محيطمسألهدر  به خصوص ،ي نتايج اجراي پروژهجانبهشهري براي بهبود همه

  .اقدامات بشري مؤثر است، قرار گيرد
  
  :تشكر و قدرداني -6

هاي ديگر شهرداري اصفهان كه صبورانه پاسخگوي در نهايت الزم است از همكاري مديران معاونت محترم عمران شهري و بخش
   .دنگزاري را داشته باشاند، كمال سپاسهاي مطالعه بودهمصاحبه
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