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 چكيده

و بهینه سازی موازنه سه فاکتور هزينه، کیفیت و زمان با توجه به نقش کلیدی آن در پروژه های عمرانی  اين مطالعه به دنبال بررسی

می باشد. در واقع اين مطالعه با استفاده از مدل های رياضی و برنامه ريزی خطی به دنبال يافتن پاسخ های کمی برای مديريت 

در مرور ادبیات اين موضوع کمتر به آن توجه شده است مساله کیفیت پروژه می هزينه، زمان و کیفیت پروژه است. يکی از نکاتی که 

باشد؛ لذا در اين تحقیق قصد دارد کیفیت پروژه را با توجه به کیفیت مواد اولیه و مصالح و کیفیت اجرا تفکیک نموده و کیفیت مواد 

اجرای پروژه نیز با توجه به فشردگی زمان اجرای هر فعالیت با توجه به نوع کاال و تامین کننده آن می تواندرانتخاب شود و کیفیت 

 می تواند با توجه به نوع فعالیت تغیر يابد. نهايتاً تصمیم گیری به لحاظ هزينه، کیفیت و زمان به مدل واگذار می شود.
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Optimizing Cost – Time – Quality trade-off in Construction project management under influence of 

material and labor selection 
 

Abstract  

In this research we are goining to find best decision in project in combination of time, cost and quality; in 

order to leading this mater we have added the selection of materials quality, implementation method and labor 

type. Albeit the basis of this research is the model that presented by Babu and Souresh (1998); their work had no 

clear definition for quality and the way to getting the specified quality level as the important options of the 

project. The results and solution reports of our works is obviously better and we had used our method in the 

special civic project (Water transfer from Torogh dam to Haft Hoz Mashhad park yard) with 11 events and 16 

activities. The model of this research uses Integer linear programming method (ILP) by using Lingo 4.3 software. 

Clear decision options are the souvenirs of this method for Project managers to select the best materials and 

execution method even before commencing the project. One of the important parts of our method is data 

gathering that should be done by experts group of project including project supervisors and project planner and 

project manager. The model is superior method for time cost quality trade of in variety of project fields.  

 

 
Keywords : Cost – Time – Quality trade-off, Optimazation on construction project , material and 

labor selection. 

 

 

 مقدمه  -1

شد. همچنین اين مطالعه به دنبال بررسی و بهینه سازی موازنه سه فاکتور هزينه، کیفیت و زمان با توجه به نقش کلیدی آن در پروژه های عمرانی می با

فیت پروژه هست. يکی از اين مطالعه با استفاده از مدل های رياضی و برنامه ريزی خطی به دنبال يافتن پاسخ های کمی برای مديريت هزينه، زمان و کی

با توجه به  نکاتی که در مرور ادبیات اين موضوع کمتر به آن توجه شده است مساله کیفیت پروژه می باشد؛ لذا در اين تحقیق قصد دارد کیفیت پروژه را

آن می تواند توسط مدل انتخاب شود و کیفیت کیفیت مواد اولیه و مصالح و کیفیت اجرا تفکیک نموده و کیفیت مواد با توجه به نوع کاال و تامین کننده 

ل سازی اجرای پروژه نیز با توجه به فشردگی زمان اجرای هر فعالیت می تواند با توجه به نوع فعالیت تغیر يابد. فرضیه فشردگی يک فعالیت در مد

يش و کیفیت آن کاهش می يابد. در اين پايان نامه رياضی اين مسائل بیان کننده اين است که در صورت کاهش زمان فعالیت، هزينه آن فعالیت افزا

 فعالیت های يک پروژه شامل تامین مواد و اجرای فعالیت می شوند که تصمیم گیری در مورد هر دو بخش به لحاظ هزينه، کیفیت و زمان به مدل

می باشد به نحوی که به طور کامالً شفاف سیاست اين مطالعه به دنبال يافتن راهکاری مناسب برای بدست آوردن بهترين ترکیب  واگذار می شود.

 پیمانکار را در مواجه با دو عامل مهم هزينه و کیفیت مشخص نمايد.

 به صورت زير خالصه می شوند: مقالههدف اين 

 ه با رويکرد درک بررسی کمی نقش انتخاب مواد اولیه، روش اجرايی و نیروی کار در طراحی مدل موازنه هزينه، زمان، کیفیت در مديريت پروژ

ع هر مناسب تری از کیفیت ؛ از اين جهت يک مدير پروژه به راحتی می تواند به مفهوم شفاف تری از کیفیت يک پروژه دست يابد؛ و با توجه به نو

ی که جواب های مدل فعالیت از میزان مصالح و نیروی کار مورد نیاز در مورد انتخاب مواد و کیفیت اجرای فعالیت ها تصمیم گیری کند. به طور

 عالوه بر تعیین مصالح و مواد اجرايی، شیوه اجرا و سطح کیفیت عملیاتی را در موازنه با هزينه، زمان و کیفیت پروژه تعیین می کنند. 

  طول فعالیت يکی از اهداف مهم اين پايان نامه دستیابی به روشی است که بر خالف فرضیه بابو و سورش که با طرح فرضیه فشردگی هنگامی که

جزای کاهش يابد؛ الزاماً اين کاهش زمان منجر به کاهش کیفیت و يا افزايش هزينه ها می گردد؛ در حالی که در اين تحقیق با تفکیک کیفیت به ا

مربوطه را  مصالح و نیروی کار اين امکان فراهم می شود که بتوان ضمن کاهش هزينه در يک فعالیت خاص، سطح کیفی فعالیت و يا زمان فعالیت

 در حد نرمال حفظ کرد.

 ارائه روشی مناسب و مدون بر پايه مدل سازی رياضی جهت تصمیم گیری شفاف تر در زمینه کیفیت پروژه های عمرانی 

ار های شفافیت اين است که عالوه بر وارد نمودن انتخاب تامین کنندگان در مديريت مثلث هزينه زمان و کیفیت، به بررسی راهک مقالهجنبه نوآوری اين 

ستیم و تفکیک مساله کیفیت و هزينه ها در پروژه های عمرانی به دو بخش مواد اولیه و اجرا می پردازد. ضرورت اين مساله در شرايطی که شاهد ه

دريت پروژه وجود ندارد، تعريف مناسبی به فراخور نوع عملیات ساختمانی با توجه به مبحث کیفیت و نقش مهم  انتخاب مواد اولیه در کیفیت و هزينه م

( که به عنوان يک مدل اولیه در زمینه مديريت هزينه، زمان و کیفیت در پروژه ها مورد استناد 1998هم اکنون مدل بابو و سورش ) دو چندان می شود.

در مدل فوق الذکر مشخص نیست که قرار می گیرد بدون تعريف مشخصی از کیفیت در مسائل متعدد مورد استفاده قرار میگیرد؛ اين در حالی است که 
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جنبه نوآوری  کیفیت يک پروژه مربوط به چه عواملی است و يا اينکه برای دست يابی به يک سطح معین از کیفیت چگونه می توان برنامه ريزی نمود.

یر آن بر سودآوری شرکت های عمرانی مربوط به بررسی کمی نقش انتخاب مواد اولیه در موازنه هزينه، زمان، کیفیت در مديريت پروژه و تاث مقالهاين 

تواند به مفهوم شفاف تری از کیفیت يک پروژه دست يابد؛ و با توجه به نوع عملیات پروژه در مورد می شود. از اين جهت يک مدير پروژه به راحتی می

 انتخاب مواد  و کیفیت اجرای فعالیت ها تصمیم گیری کند.
 

 مرور ادبيات -2

عه ای از فعالیت هاست که به منظور دستیابی به اهدافی ويژه بر روی مواد اولیه عملیاتی می شوند. زمان هزينه و کیفیت از يک پروژه مجمو

زی رياضی مهمترين جنبه های يک پروژه هستند. که در همه پروژه های ساختمانی مورد توجه قرار میگیرند. تاکنون مدل های زيادی در زمینه برنامه ري

( در زمینه موازنه ی هر سه عامل 1998) [1]ه بهینه بر روی سه فاکتور پروژه انجام شده است که پايه اين فعالیت ها مقاله آقای بابو و سورشجهت موازن

ک ( فعالیت فرض نمودند که وقتی زمان يک فعالیت کاهش يابد هزينه با يCrashingبا هم بوده است؛ آنها در مقاله شان با طرح فرضیه فشردگی)

شیب خطی افزايش و کیفیت با يک شیب خطی کاهش می يابد. آنها برای مساله خود سه تابع هدف خطی در نظر گرفتند که تحلیل نتايج به تصمیم 

ی يا وزن گیری در موازنه عوامل فوق منجر می شود. دو نويسنده در انتهای مقاله اشاره می کنند که نحوه محاسبه کیفیت کل پروژه چه بصورت میانگین

 هندسی يا محاسبه کیفیت به صورت حاصلضرب هر يک از فعالیت ها تاثیری در رويه نتايج کاری آنها نداشته است. 

( در مقاله ای به ارائه يک مطالعه موردی در زمینه پیاد سازی فرضیه کرش در يک کارخانه سیمان می 1338) [1]دو با خنگ و مای اينت 

فعالیت در يک کارخانه  84اده از مدل بابو و سورش می تواند تاثیر شگرفی در کاهش هزينه ها  داشته باشد. آنها با طرح پردازند و نشان میدهند که استف

سطح به دسته سیمان و حل مساله با نرم افزار لینگو به نتايج مدونی دست يافتند نتايج آنها به اين صورت بود که با دسته بندی سطوح کیفیتی در چهار 

 قاط همتراز از منظر زمان و کیفیت دست يافتند. ثمره اين کار توانايی تصمیم گیری راحت تر در هر يک از سطوح کیفی مد نظر است.بندی به ن
 

نیز به ارائه يک مقاله مروری در زمینه کاربرد تحقیق در عملیات در مورد موازنه بهینه سه فاکتور کیفیت زمان هزينه  1333در  [3]تاوراس  

پردازد و در نمودار هايی که در ادامه می آيد به تفکیک هر يک از سه حوزه و  تعین سه قسمت کلیدی )معیار ها، منابع و فعالیت ها ( در پروژه می 

ارزش يک پروژه از سه ديدگاه اصلی مورد توجه است؛ معیار )شامل طول پروژه، میزان استفاده از منابع، تسطیح منابع،  حوزه مديريت پروژه می پردازد.

های فعلی با در نظر گرفتن ساير ساير سرمايه گذاری ها( که میتواند به عنوان قطعی يا نامعین بررسی شود. مورد دوم فعالیت است که از جنبه 

 طول،پیش دستی، پیش نیاز و حالت بررسی می شود. مورد سوم منابع است که بصورت جريان مالی، ظرفیت و میزان مصرف بررسی می شوند.

 

 زير نیز به دسته بندی حوزه های مختلف در هر يک از سه فاکتور مثلث پروژه يعنی هزينه، مدت و کیفیت  می پردازد. شکل

 
 (2222تفكيك مسائل مورد توجه در موازنه هزینه کيفيت و زمان یك پروژه در مقاله مروري تاوارس ) 1شكل 

 

منتشر کردند به ارائه مدل موازنه هزينه کیفیت و زمان در پروژه های ساختمانی با رويکرد  1314ی که در سال در مقاله ا [4]ونفا هو و ژينوا هی

ی يک پروژه تخصیص منابع پرداختند، نکته حائز اهمیت در مقاله آن ارائه تعريف مناسب تری از کیفیت در پروژه های ساختمانی بود. آنها عملیات اجراي
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رايی با توجه به هزينه کیفیت و زمان فعالیت از چهار منظر مواد اولیه، تجهیزات، نیروی کار و مديريت اجرا مورد بررسی قرار دادند. عمرانی را از لحاظ اج

ده اند. فعالیت اجرايی و چهار گروه از نوع عملیات بهره بر 13طبقه با  3آنها در مقاله خود برای ارائه مثالی از کارايی مدل خود از طرح ساخت يک خانه 

آن  کیفیت کل پروژه در مدل اين دو پژوهشگر به صورت میانگین وزن دار کیفیت هر فعالیت محاسبه می شود. وزن هر فعالیت به لحاظ کیفیت و نقش

اولیه، به عنوان بخشی از کیفیت کل پروژه در ضريب آن ضرب می گردد. از سوی ديگر کیفیت هر فعالیت به صورت میانگین وزن دار کیفیت مواد 

بو و تجهیزات، نیروی کار و مديريت  محاسبه می گردد. يکی ديگر از ويژگی های کلیدی پژوهش هو و هی اين مساله است که آنها بر خالف مقاله با

چند که به سورش که از فرضیه فشردگی استفاده می کند، از فرض تخصیص منابع به کارگران و برآورد حجم کار استفاده می نمايند. اين مساله هر 

ی عملیاتی لحاظ روابط رياضی کار برآورد زمان را در پروژه ها آسان تر می نمايد ولی در عمل به ويژه در پروژه های عمرانی که در سطح میدانی وسیع

د را برآورد نمود. بعالوه می شوند به سادگی ممکن نیست يا اينکه به راحتی نمی توان زمان يک فعالیت را که به لحاظ اجرايی پیچیدگی های زيادی دار

با وارد  در عمل اوالً به صورت معمول برای بعضی از فعالیت های عمرانی به راحتی و بدون بهره گیری از يک سیستم افراد خبره ممکن نیست؛ و دوماً

های ابتکاری ممکن نخواهد بود و ابعاد  نمودن برنامه ريزی بر روی منابع ابعاد مساله به قدر توسعه می يابد که حل آن بدون بهره گیری از    روش

فعالیت می شود  13مساله به صورت فزاينده ای افزايش می يابد. به همین منظور دو نويسنده  مدل مربوط به ساختمان سه طبقه خود را که تنها شامل 

 با روش الگوريتم ژنتیک حل نموده اند.

به بررسی اين مساله با در نظر گرفتن مساله به صورت سیستم و با استفاده از  1334و  1338نیز در دو مقاله در سالهای  [5]طارقیان و طاهری

به صورت نظريه شبکه ها و حل مساله به صورت فرا ابتکاری با استفاده از الگوريتم جستجوی الکترومغناطیس موازنه سه فاکتور هزينه کیفیت و زمان 

یان و طاهری به صورت يک زمان موعود برای انتهای پروژه مطرح می شوند و مدل در اين حالت به سه هدفه می پردازند. محدوديت زمانی در مدل طارق

هر يک از دنبال کمینه کردن هزينه با بیشینه نمودن کیفیت است. مدل ارائه شده در مقاله آنها کیفیت نهايی پروژه را بصورت میانگین هندسی کیفیت 

 فعالیت محاسبه می کند.

( در مقاله ای به بررسی موازنه سه فاکتور هزينه زمان و کیفیت در پروژه ی آزاد راه سازی است آنه با استفاده از 1335) [8]الرايص و قنديل

تند. الگروتیم ژنتیک و استفاده از يک دسته جواب شدنی به دنبال حل مدل سه هدفه خود با رويکرد کاهش هزينه و زمان پروژه و افزايش کیفیت هس

تی ين منظور از دو منابع کارکنان و مواد استفاده می کنند ترکیب هر يک از دو منبع  و شرايط زمانی میتوانند منجر به زمان، هزينه و کیفیآنها برای ا

 متفاوت خواهد شد. شکل زير نحوه کار الگوريتم ژنتیک را نشان می دهد.

( در پروژه های عمرانی دبی می پردازند. آنها از در مقاله CoQه کیفیت )( به ارائه طرحی برای برآورد هزين1334در سال ) [6]عبدالسالم و گاد

( بهره  می برند تا بتوانند هزينه کیفیت را محاسبه نمايند. آنها به دنبال يافتن هزينه کیفیت بهینه هستند PAFخود از مدل پیشگیری شکست ارزيابی )

 از هزينه ها برآورد می کنند.  %1.3آنها هزينه کیفیت در پروژه های عمرانی دبی را برابر 

 آنها برای يافتن سطح هزينه بهینه از پارامتر های عددی استفاده می کنند.

( در مقاله ای به موازنه کیفیت هزينه و زمان پروژه با استفاده از الگوريتم کلونی مورچگان می پردازند. آنها 1311) [4]شار ويساوا، سینق و دوبی

 ز طرح کلی مقالت زير استفاده برده اند.در مرور ادبیات خود ا

 مقایسه نوع مدل هاي بررسی شده در مبحث موازنه هزینه کيفيت و زمان پروژه در سالهاي گذشته 1جدول 

کمينه سازي زمان با 

هزینه همراه با بيشنه سازي 

 کيفيت

کمينه سازي زمان با 

 هزینه براي ساختار تكراري

زینه کيفيت و موازنه ه

زمان براي ساختار هاي غير 

 تكراري

کمينه سازي زمان با 

 بهبود استفاده از منابع

  1998برنس و همکاران   

  1996فنگ و همکاران  1331الرايص و مصلحی  1998بابو و سورش 

 1949عیسی  1996لی و الو   

 1998و همکاران  چان 1994ماکسول و همکاران  1331هگازی و ارشیم  خنگ و مای اينت

 1999هگا زی  1999لی و همکاران  1331هگازی و وارسف  1335الرايص و قنديل 

 1331گومر و همکاران  1333فنگ و همکاران   

  1334زنگ  1331لئو و هانگ  

  1335زنگ و همکاران   

)جدول باال( نشان داده شده  1به آن در جدول شماره  همانطور که در بخش پیشینه تحقیق و مرور ادبیات به آن پرداخته شد که مقالت مربوط

در مقاله  است؛ مساله موازنه هزينه زمان و کیفیت با رويکرد های مختلفی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. اما شايان توجه است که مبحث کیفیت

به بحث کیفیت يک پروژه با رويکردی همه جانبه پرداخته نشده  های اشاره شده چندان مدون و شفاف نیست به طوری که در هیچ يک از مقاالت باال

وازنه هزينه است. به اين جهت در اين مطالعه سعی بر آن است تا با انتخاب تامین کننده که نقش مهمی در کیفیت پروژه را ايفا می کند بتوان بهترين م
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رين ويژگی چنین رويکردی را می توان در واقعی تر نمودن کیفیت در پروژه ها به زمان و کیفیت را برای پروژه مورد مطالعه رقم زد. به طور کلی مهمت

 ويژه پروژه های عمرانی و افزودن متغییر انتخاب تامین کنندگان برای مدير پروژه در راستای افزايش کیفیت خالصه کرد.

 ارائه مدل -3

ازی به عنوان مدل ارائه شده در اين پايان نامه در اين فصل با استفاده از برنامه ريزی عدد صحیح و با بهره گیری از نرم افزار های قدرتمند بهینه س

شی که میتوان در مورد مساله توازن هزينه زمان و کیفیت بخ ( تحلیل و بررسی و حل می شود.1998توسعه ای بر مدل ارائه شده توسط بابو و سورش )

ی پیشین به عنوان يک مساله کلیدی به ان پرداخت يعنی کیفیت به ويژه در مراحل اجرائی از پیچیدگی هايی برخوردار است و با بهره گیری از مدل ها

برای انتخاب جواب  نمیتوان به تصويری روشن از کیفیت دست يافت به همین منظور ما در توسعه بر مدل بابو و سورش قصد داشتیم ناحیه های فضا

کار )روش شدنی را توسعه داده و آنها را بصورت انتخاب هايی ملموس قابل فهم نمايیم از اين رو با دسته بندی هر ترکیب از مواد و مصالح و نیروی 

 اجرائی( برای انجام هر فعالیت می توانیم مدل را ملزم به انتخاب بهترين گزينه نمايیم.

m:1,…,i,…,j,…,M  رويداد های پروژهانديس 

n:1,…,N  فعالیت های موجود در گراف مسالهانديس 

k:1,…,K  انديس ترکیب مصالح و نیروی انسانی برای هر فعالیت 

 

 پارامتر هاي مدل -3-1

 
 ام. kدر صورت بکارگیری ترکیب مصالح و نیروی انسانی  ijزمان نرمال فعالیت 

 ام. kری ترکیب مصالح و نیروی انسانی در صورت بکارگی ijهزينه نرمال فعالیت  

 ام. kدر صورت بکارگیری ترکیب مصالح و نیروی انسانی  ijکیفیت نرمال فعالیت  

 ام. kدر صورت بکارگیری ترکیب مصالح و نیروی انسانی  ijزمان فشرده فعالیت  

 ام. kدر صورت بکارگیری ترکیب مصالح و نیروی انسانی  ijهزينه فشرده فعالیت  

 ام. kدر صورت بکارگیری ترکیب مصالح و نیروی انسانی  ijکیفیت فشرده فعالیت  

 ام. kدر برابر هزينه ها در صورت بکارگیری ترکیب مصالح و نیروی انسانی  ijعرض از مبداء خط تغییرات زمان فعالیت  

 ام. kارگیری ترکیب مصالح و نیروی انسانی در برابر کیفیت در صورت بک ijعرض از مبداء خط تغییرات زمان فعالیت  

 ام. kدر برابر هزينه ها در صورت بکارگیری ترکیب مصالح و نیروی انسانی  ijشیب خط تغییرات زمان فعالیت  

 ام. kدر برابر کیفیت در صورت بکارگیری ترکیب مصالح و نیروی انسانی  ijشیب خط تغییرات زمان فعالیت  

 
 مان پروژه.حد باال برای ز

 
 حد پايین برای کیفیت پروژه.

 
 حد باال برای هزينه پروژه.

 
 زمان پروژه

 
 هزينه پروژه

 
 کیفیت پروژه

 

 پارامتر هاي مدل -3-2

 شود:زير در نظر گرفته می به صورتمتغیرهای تصمیم 

 iزود ترين زمان ممکن برای وقوع رويداد  

 
ام استفاده شود و توسط مدل بصورت مقداری  kه از ترکیب مصالح و نیروی انسانی در صورتی ک ijطول مدت فعالیت 

 بهینه انتخاب می شود.

 استفاده شود و برابر صفر در غیر اين صورت. ijام برای فعالیت  kمصالح و نیروی انسانی برابر با يک اگر ترکیب  

 مدل  -3-3

 ورت زير تعريف می شوند.با توجه به سه هدفه بودن مدل سه تابع هدف به ص

 

(1)   
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(1)  

 

(3)  

 
 

نیز به  3حاصل مجموع هزينه های پروژه است و باالخره رابطه  1برابر زمان رويداد آخر پروژه است، رابطه  1همانطور که مشاهده می شود رابطه 

يکی از اهداف  3تا  1اهده می شود در هر يک از مدل های با توجه به سه هدفه بودن مدل همان طور که مش محاسبه میانگین کیفیت پروژه می پردازد.

 به عنوان تابع هدف و دو تابع ديگر به صورت محدوديت های حد باال يا پايین ظاهر می شوند که از اين طريق نتايج مدل مشخص می شوند.

 

 

 
 

يکی از اهداف به عنوان تابع هدف و دو تابع ديگر  3تا  1با توجه به سه هدفه بودن مدل همان طور که مشاهده می شود در هر يک از مدل های 

 به صورت محدوديت های حد باال يا پايین ظاهر می شوند که از اين طريق نتايج مدل مشخص می شوند.

 
(4) 

 
(5) 

 
(8) 

 

(6) 

 

(4) 

 

(9) 

 
(13) 

 
(11) 

 آنها می پردازيم: به معررفی و بررسی هر يک از 13تا  4با توجه به محدوديت های 

 به بیان زمان رويداد آغازين پروژه می پردازد، که مقدار ان برابر صفر است. 4محدوديت 

بايد بین مقادير نرمال و فشرده آن باشد البته  با ترکیب مشخصی از مصالح و نیروی انسانی بیان می کند که طول زمان يک فعالیت 5محدوديت 

 کیب انتخاب گردد.در صورتی که آن فعالیت با آن تر

بیان کننده ارتباط زمان رويداد ها با طول يک فعالیت است به طوری که در هر فعالیت زمان رويداد نهايی از طول زمانی فعالیت  8محدوديت 

 بعالوه زمان رويداد اولیه حاصل می گردد.  

ان طور که مشاهده می شود فعالیت بین دو گره می تواند به می دهد هم ارائهرا   jو   iترکیب مختلف بین دو گره  kنحوه بررسی  6محدوديت 

واند نتايج شیوه های مختلف يا با مصالح و مواد مختلف و يا حتی با سطوح مختلفی از مهارت نیروی انسانی صورت پذيرد که بکار گیری اين مفاهیم می ت

-به ترتیب به محاسبه شیب خط يک فعالیت در نمودار هزينه 9و  4ت های محدودي بسیار اثر بخش تر ی نسبت به مدل بابو و سورش به ما ارائه دهد.

 کیفیت می پردازند.-زمان و هزينه

 کیفیت می پردازند.-زمان و زمان-نیز به ترتیب به محاسبه عرض از مبداء خط يک فعالیت در نمودار هزينه 11و  13محدوديت های 

 مطالعه موردي -5

انتقال آب از سد طرق به بوستان هفت حوض مشهد يکی از پروژه های عمرانی بوده است که از سوی  پروژه احداث ساختمان پمپاژ و خط

یمانکار شهرداری مشهد به عنوان کارفرما به مناقصه گذاشته شد. مهندسین مشاور توس آب به عنوان مشاور طرح شرايط پیمان را ارائه داده و شرکت پ

کیلومتری جنوب غرب مشهد و در  13ن برنده مناقصه برای انجام اين پروژه انتخاب شده است.محل پروژه در ارگانو پس از طی مراحل مناقصه به عنوا

منطقه گردشگری هفت حوض مشهد واقع است. هدف از اين پروژه انتقال و بهره برداری از آب از پشت سد طرق به سمت منطقه هفت حوض به طول 
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ها به صورت زير سطحی و در باقیمانده مسیر به صورت رو سطحی نصب می شوند. منطقه دارای پستی و متر می باشد که قسمتی از مسیر لوله  333

فعالیت بوده که گراف شبکه آن به  13گره و  9اين پروژه شامل  درصد افزايش يابد. 43بلندی های بسیار بوده و شیب نواحی ممکن است تا بیش از 

 می باشد. 1صورت نمايش داده شده در شکل 

 
 گراف فعاليت هاي مطالعه موردي مربوط به پروژه انتقال آب از سد طرق به بوستان هفت حوض 1شكل 

 همچنین جدول زير به ارائه اطالعات گراف مطالعه موردی اين مقاله می پردازد:

 

 حوض هفت بوستان به طرق سد از آب انتقال پروژه به مربوط مساله موردي مطالعه عمومی اطالعات 2جدول 

 مشخصات عمومی پروژه

 نام

 فعاليت 

 شرح 

 فعاليت

پيش 

 نياز

گره 

 مبداء

گره 

 مقصد

A 1 1 - تجهیز کارگاه 

B پیاده سازی و نقشه يرداری مسیر A 1 3 

C حفاری کانال لوله زير سطحی B 3 5 

D آماده سازی بستر رو سطحی B 3 8 

E  در مسیرتهیه بار گیری و ريسه لوله ها B 3 4 

Dummy1 فعالیت موهومی E 4 5 

Dummy1 فعالیت موهومی E 4 6 

F تهیه  ساپورت های لوله D 8 6 

G خاک ريزی H 4 9 

H تهیه خاک سرندی و عملیات لوله گذاری زير سطحی E,C 5 4 

I عملیات لوله گذاری رو سطحی E,F 6 9 

J تهیه و اجرای حوضچه های بتنی هواگیر و تخلیه E,C 5 9 

 

 ارائه نتایج -6

بی در اين قسمت به ارائه و تحلیل نتايج حاصل از حل مساله مطالعه موردی و پارامتر های تصمیم گیری می پردازيم. با توجه به اهمیت دست يا

گره بوده است در  13فعالیت و  9به جواب های دقیق مساله مدل سازی اين مطالعه موردی که همانطور که در قسمت های قبل به آن اشاره شد دارای 

کد نويسی و اجرا شده است. فاکتور زمان حل نیز با توجه به وجود متغیر عدد صحیح نیز می تواند به لحاظ  LINGO 4.3محیط نرم افزار بهینه سازی 

 .برتری يک روش تصمیم گیری به ويژه در مدل های بزرگ مورد توجه قرار گیرد

 هدف کمترین زمان جواب بهينه حدي با تابع -6-1

که در قسمت ذيل آورده شده است به ارائه نتايج مدل در تابع هدف کمینه سازی زمان می پردازد همان طور که مشاهده می  3جدول شماره 

 طی است.روز می باشد که در واقع اين زمان کمترين زمان ممکن برای خاتمه پروژه در هر شراي 194شود مقدار تابع هدف در اين شرايط برابر 
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پروژه زمان سازي کمينه حدي جواب مقادیر  3جدول  

 نتایج حل

 194.333 مقدار تابع زمان )هدف( )روز(

 541.333 مقدار تابع هزینه  )ميليون تومان(

 3.465 مقدار تابع کيفيت)درصد(

 جواب بهينه حدي با تابع هدف کمترین هزینه -6-2

در زير  4مقدار بهینه آن برابر با کمترين هزينه ممکن برای ساخت خواهد بود به شرح جدول  نتايج کمینه سازی حدی هزينه های پروژه که

میلیون تومان برای اجرای پروژه است و می توان به طور قطع کاهش هزينه ها کمتری از اين مقدار را غیر  488آمده است. مقدار تابع هدف هزينه برابر 

 ممکن دانست.

 پروژه هزینه سازي مينهک حدي جواب مقادیر  4جدول

 نتایج حل

 431.333 مقدار تابع زمان )روز(

 488.333 مقدار تابع هزینه )هدف(  )ميليون تومان(

 3.931 مقدار تابع کيفيت)درصد(

 جواب بهينه حدي با تابع هدف بيشترین کيفيت -6-3

به تفصیل نتايج حاصل از حل مدل بدون در نظر  5ايم جدول  در اين قسمت مشابه قسمت های قبل به ارائه نتايج بیشینه سازی حدی پرداخته

رسانید و اين مقدار بیشنه قابل  %95در اين شرايط نمی توان میانگین سطح کیفی پروژه را به بیشتر از  گرفتن محدوديت زمان و هزينه می پردازد

 ست.دستیابی در مدل است؛ ساير مقادير تابع هدف نیز در جدول به نمايش در آمده ا

پروژه کيفيت سازي بيشينه حدي جواب مقادیر 5 جدول  

 نتایج حل

 381.333 مقدار تابع زمان  )روز(

 553.333 مقدار تابع هزینه  )ميليون تومان(

 3.953 مقدار تابع کيفيت )هدف( )درصد(

 جواب بهينه مورد بهره برداري با توجه به تيم تصميم و حدود مشخص شده -6-4

پروژه برای انجام پروژه تصمیم برآن شد که  1یحات داده شده در قسمت قبل پس از بررسی های انجام شده توسط تیم خبره با توجه به توض

روز در نظر گرفته شود و مدل با هدف  393و محدوديت زمانی نیز  %93حداقل کیفیت قابل قبول و حداکثر زمان قابل قبول با نظر کارفرمای پروژه برابر 

 آمده است. 8زينه ها اجرا گردد که نتايج آن به شرح جدولکمینه سازی ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 - Expert Team 
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موردي مطالعه در بررسی مورد مدل حل از حاصل نتایج 6جدول  

 جدول مقادیر جواب

 3:33:33 زمان حل

 ILP کالس مدل

 Branch & bound روش حل

  Global optimal حالت جواب

 393.333 مقدار تابع زمان )روز(

 488.433 هزینه )هدف( )ميليون تومان( مقدار تابع

 3.918 مقدار تابع کيفيت )درصد(

 گرينتيجه -7

د؛ با توجه به توضیحات داده شده در اين پايان نامه، بکار گیری اين روش به منظور يافتن بهترين ترکیب هزينه زمان و کیفیت پیشنهاد می شو

بر مدل بابو و سورش است با ارائه مفهوم کامل تری از کیفیت، راه تصمیم گیران را برای انتخاب  مدل ارائه شده در اين پايان نامه که خود توسعه ای

بهترين  مصالح، نیروی انسانی و روش اجرائی هموار می کند و میتوان با توجه به محدوديت های اجرائی که به طور معمول در پروژه ها وجود دارد به

که در قسمت دستیابی به جواب های حدی بهینه اشاره شد می توان با محدود ساختن هر قسمت از تابع هدف ترکیب سه فاکتور دست يافت. همانطور 

ود. به طور بر روی بهبود مقادير ساير بخش ها کار نمود و به اين ترتیب با دخالت مدل در تصمیم گیری ها به کسب بهترين نتايج در پروژه امید وار ب

 از اين پايان نامه به شرح زير خالصه می شود. خالصه ويژگی ها و نتايج حاصل

 ارائه تصويری روشن از کیفیت و نحوه دستیابی به آن با توجه به نتايج مدل -1

 تصمیم گیری در انتخاب گزينه ها در مورد هر فعالیت. -1

 کاهش زمان حل مساله به خاطر خطی بودن آن و کسب جواب دقیق در مقايسه با روش های غیرخطی. -3

 ها و زمان پروژه و افزايش کیفیت آن به صورت بهینه و قابل دستیابی. کاهش هزينه -4

 

 برای تحقیقات آتی در اين زمینه میتوان به مسائل زير پرداخت:

 بررسی توازن هزينه،زمان کیفیت در شرايطی بجز فرضیه فشردگی -1

 جه به چند هدفه بودن مساله.استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند هدفه برای دستیابی به پاسخ های بهتر با تو -1

 تفکیک هزينه های پروژه به صورت جزئی تر جهت دستیابی به مدلی جامع تر. -3
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