
 

1 

 

و  چندهدفه مختلطفازي  کامالً يزیربرنامهروش یک با مسئله تصمیمات مدیریت پروژه حل 
يابازه يزیربرنامه  

 cزادهرجبمحسن  ،bسید میثم موسوي، aسیده محدثه هاشمی
a دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران  

b ،گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران استادیار 
c،تهران دانشگاه شاهد،  ،دانشکده فنی و مهندسی ،گروه مهندسی صنایع دانشجوي دکتري مهندسی صنایع  

 (sm.mousavi@shahed.ac.ir) ،میثم موسوي سیدنویسنده مسئول: 

اجراي  هستند. روروبه متناقضي از اهداف امجموعهبا  هاپروژهي بندو زمانیزي ربرنامههاي رقابتی و تجاري، مدیران پروژه جهت یطمحامروزه در چکیده: 
روي مدیران پروژه است. در این پژوهش یک مدل با اهداف کاهش زمان یشپین چالش ترمهمشده، در زمان کمتر و با حداقل هزینه یکی از يبندزمانپروژه 

ی و ناقص بودن اطالعات، مدیران با عدم قطعیت ناکافیط واقعی به دلیل در شراشود. یمها ارائه یتفعالکل پروژه، کاهش هزینه کل و هزینه ناشی از فشردگی 
شود. یمي استفاده ابازهیزي ربرنامهو  کامالً فازي یزي ریاضیربرنامهاز  یرهاي فازيمتغرو براي حل این مسئله و تبدیل پارامترها و ینازا؛ اندمواجه هاپروژهدر 

پایان براي اطمینان در درستی کارکرد مدل پیشنهادي یک مثال عددي  در گردد.یمارائه دهی یت براي تبدیل اهداف موجود به هدف ادغامی، روش وزندرنها
 گردد.یمبیان 

 اي.ریزي بازهبرنامه؛ ریاضی خطی کامالً فازي يزیربرنامه؛ هاتیفعال يسازفشردهمدیریت پروژه؛  کلمات کلیدي:
 
 مقدمه. 1

ها و مراحل منظور نظارت بر تمام جنبهبه ،است. مدیریت پروژه هاپروژهو مدیریت منابع در  یدهسازمان، يزیربرنامهاقتصادي در مالحظات  یروش ،مدیریت پروژه
سنتی  يهاروشاز . شودیماز شبکه پروژه استفاده  هاآنروابط  ینیبشیپو  هاتیفعالاز  يامجموعه. براي نظارت بر عملکرد ]1[اجراي یک پروژه ضروري است 

 ستیاطالعات پروژه (ل يسازبعد از آماده گریدعبارتبه را نام برد.) CPM( یبحران) و روش مسیر PERTمسئله (ارزیابی و بازنگري   توانیم هاپروژهشبکه 
شده براي بازرسی در اشاره يهااولیه پروژه وابسته به شرایط پروژه با توجه به یکی از روش يبند)، زمانتیزمان هر فعالو مدت هاتی، روابط بین فعالهاتیفعال

هزینه تکمیل پروژه یا هزینه مقدار  يحداقل ساززمان تکمیل پروژه یا  يحداقل سازتنها به  PERTو  CPM يهاروشدر  الزم به ذکر است، .]2[دسترس است 
 عنوانبه .]3[ باشندیمدر سازمان  متناقض هدف ینبه چند ،زمانهمنیازمند توجه  ي،ریگمیتصم. مدیران پروژه براي نظارت و شودیمتوجه  هاتیفعالفشردگی 

ي کاهش زمان پروژه با حداقل هزینه هاروشاز ها یکی فشردگی در زمان انجام فعالیت .]4[ استپروژه در تقابل با یکدیگر  ينهیهززمان و  سازيحداقل نمونه
به  هاتیفعالي بحرانی همراه است و تسریع زمان هاتیفعالکاهش زمان پروژه با تسریع در زمان عبارتی،  به. ]5[ باشدیمممکن و با کمترین افزایش در منابع 

  .]6[ ستا هانهیهزکه خود به معناي افزایش در  گرددیم منجر منابع از شتریباستفاده 
است.  هاسازي فعالیتهنرمال و هزینه فشرد يهانهیهزشامل مستقیم  يهانهیهز. شودیمتقسیم  میرمستقیغمستقیم و  يهانهیهز يدودستهبه  پروژهکل  يهزینه
استهالك  یمال اداري، اجرایی، يهانهیهزشامل  میرمستقیغ يهانهیهزت است. او تجهیز کارکنان يکاراضافهمانند  ،وابسته به منابع اضافی مستقیم هانهیهزاین 

. ]3[شوند یمتقسیم  متغیر يهانهیهزثابت و  يهانهیهز يدودستهبه  خود هانهیهزاین  .]7و1[ پروژه استباالسري که وابسته به زمان اتمام کل  يهانهیهزو 
هایی است که در این هزینه ازجمله ]8[پاداش تعجیل در زمان اتمام پروژه زودتر از موعد مقرر  يهانهیهزو  ]3[ در پروژه ریتأخناشی از  يامهیجر يهانهیهز

در دنیاي واقعی  آنکهحال، ابدییمخطی از زمان نرمال به فشرده افزایش  صورتبهمستقیم پروژه  يهانهیهزتاکنون  شدهیبررسدر مقاالت  .قرار داردبندي دسته
 .دانندیم یرخطیغرابطه بین زمان و هزینه در حالت مستقیم را  و نیست گونهنیا

یک  ]12[باشد. دگرو و همکاران  ]11[و ترکیبی از این دو  ]10[ ، مقعر]9و8[محدب  تواندیمبا روابط منطقی  یرخطیغ يهاتیفعالهزینه مستقیم، -تابع زمان
مدل پیشنهادي  ]13[. لی و همکاران است شدهپرداختهبه حل این مسئله  آرمانی يزیربرنامهاز روش  استفادهبا  که اندارائه نموده دودرجههزینه -مدل موازنه زمان

 يهاروشمستقیم با  طوربه شدهارائه یرخطیغ مدل شدهاشارهت مقاال در .اندمورد بررسی قرار دادهژنتیک و یادگیري ماشین  تمیالگور يهاروش استفاده از با راقبل 
روش  توانیم هااین روش ازجمله. ستخطی اتقریب  يهاروش، استفاده از رودیمبه کار  یرخطیغحال روش دیگري که براي مسائل  .حل گردیده است شدهانیب

 يزیربرنامهبه یک مدل  یرخطیغ ينهیهزآن تابع  به وسیلهکه  ارائه نموده است خطی قطعهقطعهیک روش کارآمد ] 6[. گوکن را نام برد قطعهقطعهخطی سازي 
در نظر گرفتن  رونیازانبودن اطالعات است؛  در دسترسهزینه کافی و  -یکی از مشکالت موجود در بررسی توابع زمان .شودیمخطی عدد صحیح مختلط تبدیل 

 ].14[اهمیت بسیاري است  يدارا زمان و هزینه به علت اثرات زیاد بر روي عملکرد پروژه، عدم قطعیت میان
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 يزیربرنامهریاضی فازي است. این روش در شرایطی که در طول افق  يزیربرنامهکار بردن  به ،يریگمیتصم يچندهدفه ائلمتداول براي حل مس يهاروشیکی از 
سازي  حداقلشامل  چندهدفهیک مسئله  ]3[. ونگ و لیانگ شودیمکامل در دسترس نباشد و به عبارتی اهداف داراي ابهام باشند؛ استفاده  طوربهپروژه اطالعات 

 يریگمیتصمو روش  ]15[روش زیبرمن براي حل این مسئله از  .اندکردهبررسی  )AOA(در شبکه برداري را  ان تکمیل پروژههزینه کل، هزینه فشردگی و زم
و هزینه فشرده در  پروژهبا اهداف حداقل سازي زمان کل  ههدف. یک مسئله دو است شدهگرفتهبهره  ؛است ]16[حداقل -بلمن و زاده که داراي عملگر حداکثر

است. توابع عضویت خطی در  دهیارائه گرد ]17[ریکان اتوسط  فازي و توابع عضویت خطی چندهدفهآرمانی  يزیربرنامه) با استفاده از روش AON( ياگرهشبکه 
نمایی با استفاده  عضویت توابعیک مدل ریاضی با  ]1[احسانی و همکاران  رونیازا. نیست ریپذانعطافمدل کردن اطالعات عدم قطعیت پروژه در بسیاري از شرایط 

 مؤثر. در شرایط واقعی با توجه به ناقص یا مبهم بودن اطالعات و قطعی نبودن محیط، پارامترها است دادهقرار  یموردبررس را حداقل -از رویکرد وزن دهی حداکثر
 يهاروش گسترش مسئله با استفاده از و بهاست  کردهاشاره،دسترس و بودجه، منابع در هاتیفعال انعملیاتی، زم يهانهیهز ابهام در ]6[. گوکن اندمبهمدر مسئله 

که برخی از توابع هدف و پارامترها  موارديابتکاري براي  يادومرحلهروش  یک] 18[یانگ و لین  .پرداخته است) TS(جستجوي ممنوعه  تمیالگورفازي و  يبندرتبه
در این  است. شدهدادهاعداد فازي مثلثی نشان  صورتبهدر عملگرهاي حسابی  يریپذانعطاف. در این روش پارامترها به علت سادگی و ندنمودفازي هستند ارائه 

ت . یکی از اشکاالشودیم رندهیگمیتصمحداقل مدل تبدیل به یک مدل تک هدفه خطی با بیشترین سطح رضایت -با استفاده از عملگر حداکثر در مرحله اول روش
ها، توابع هدف، محدودیتحل یک مدل با  براي. است شدهپرداخته شدهاشارهدر مرحله دوم به رفع مشکل  است، آمدهدستبهاساسی این روش ناکارآمد بودن جواب 

براي تبدیل اعداد فازي کالسیک به عدد اي تقریب بازهترین نزدیک ،شرما در روش .است شدهیمعرففازي  کامالًریزي وش برنامهر ،فازي يمتغیرها پارامترها و
از یک روش ادغامی  حداکثرسازي چندهدفهتبدیل و در نهایت براي حل مدل اي ریزي بازهبرنامهمسئله به یک مسئله  و سپس است کاررفتهبهاي فازي پیوسته بازه

پیوسته را تولید  يااعداد بازه، روشی است که با استفاده از انتگرال تابع امکان اعداد کالسیک فازي يابازهتقریب  نیترکینزدروش  .]19[ است شدهاستفاده
 .]20[نماید می

و  رهایمتغ  زمانهم طوربهاست. در این رویکرد  کاررفتهبهتصمیمات مدیریت پروژه،  چندهدفهبراي حل مسئله  يابازهفازي  کامالًیک روش  حاضر در مقاله
ه، هزینه کل سازي زمان کل پروژحداقلاست. قرارگرفتهسازي مورد برسی روش پیشنهادي شرما براي مدل حداقلشده است. توجه و گسستهوسته پارامترهاي پی

 شدهگرفتهی بهره وزن دهاز یک روش  موجودبراي ادغام اهداف  .در این مدل بررسی گردیدها و محدودیت در زمان و بودجه سازي فعالیتپروژه و هزینه فشرده
هاي روش پیشنهادي و گام در حل مدل معرفی ازیموردندر بخش سوم برخی از اپراتورهاي  است. شدهانیبساختار مدل پیشنهادي در بخش دوم  ،در ادامه. است
 .است قرارگرفته یموردبررسنهایت یک مثال عددي براي نشان دادن صحت و کارایی مدل  و دراست  شدهاشاره

 
 مدل. 2

 تصمیم يرهایمتغ، پارامترها و هانماد. 1,2
 هانماد

(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) فعالیت بین رخداد :i و رخداد j 
: 𝑘𝑘 شود.یمیت در آن بازه فشرده هر فعالي که ابازهکننده یینتع 

�𝑁𝑁𝑁𝑁 پارامترها 𝑖𝑖𝑖𝑖 زمان فعالیت :(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) در حالت نرمال �̃�𝑑نرمال : زمان تکمیل پروژه تحت شرایط 𝐶𝐶𝑁𝑁�𝑖𝑖𝑖𝑖 زمان فعالیت :(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) در حالت فشرده �̃�𝐶𝑃𝑃 در زمان پروژه یرتأخ: هزینه قراردادي ثابت براي 𝑁𝑁𝐶𝐶� 𝑖𝑖𝑖𝑖 هزینه فعالیت :(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) در حالت نرمال �̃�𝐶𝑅𝑅 ثابت براي تعجیل در زمان پروژه يقرارداد: هزینه 𝐶𝐶𝐶𝐶�𝑖𝑖𝑖𝑖 هزینه فعالیت :(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) در حالت فشرده 𝑃𝑃� قراردادي در واحد زمان یرمتغ ايیمهجر: هزینه 𝑆𝑆𝐶𝐶�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 شیب هزینه تسریع فعالیت :(𝑖𝑖, 𝑗𝑗)  يدر بازه k  
𝑆𝑆𝐶𝐶�𝑖𝑖𝑖𝑖شودیممحاسبه  روروبهاز فرمول  یطورکلبه =

𝐶𝐶𝐶𝐶� 𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑁𝑁𝐶𝐶� 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁𝑁𝑁� 𝑖𝑖𝑖𝑖−𝐶𝐶𝑁𝑁� 𝑖𝑖𝑖𝑖  
𝑅𝑅� قراردادي در واحد زمان یرمتغ: هزینه پاداش 

�̃�𝐶𝐼𝐼 ثابت تحت شرایط استاندارد یرمستقیمغ: هزینه TU� : موردقبولحداکثر زمان  𝑚𝑚𝑚𝑚� در واحد زمان یرمتغ یرمستقیمغ: هزینه 𝑀𝑀�یک عدد مثبت بزرگ : 𝐴𝐴𝑃𝑃�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ي : مقدار فشردگی زمان  با توجه به بازهk براي هر فعالیت  

,𝑖𝑖): زمان فعالیت �̃�𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 زمان اتمام پروژه: 𝑍𝑍�3 هافعالیت يسازفشرده: هزینه 𝑍𝑍�2 : هزینه کل پروژه𝑍𝑍�1 تصمیم ریمتغ 𝑗𝑗)  فعالیت زمانمدتبر اساس فشرده شدن 
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𝑌𝑌�𝑖𝑖𝑖𝑖 مقدار فشرده شدن زمان براي فعالیت :(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) 𝑋𝑋�𝑛𝑛زودترین زمان وقوع رویداد نهایی شبکه : 𝑋𝑋�0 زودترین زمان وقوع رویداد آغاز شبکه : 𝐸𝐸𝑅𝑅� :که پروژه از شرایط نرمال زودتر به اتمام رسیده است.  یزمانمدت 𝑋𝑋�𝑖𝑖زودترین زمان وقوع رویداد آغاز فعالیت : 𝑁𝑁𝑃𝑃� :رسیده است. که پروژه از شرایط نرمال دیرتر به اتمام یزمانمدت 𝑋𝑋�𝑖𝑖 زودترین زمان وقوع رویداد :jم شبکها �̃�𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ي براي انتخاب بازه: عدد بین صفر و یکk  هرفعالیتبراي 𝐼𝐼1, 𝛪𝛪2 : رودیماست به کار  یرتأخانتخاب اینکه پروژه تحت شرایط تعجیل یا یر جهت متغباینري است این  انتخاب یرمتغ. 𝐼𝐼1 = �1 𝑋𝑋�𝑛𝑛 − �̃�𝑑 ≥ 0

0 𝑋𝑋�𝑛𝑛 − �̃�𝑑 ≤ 0
 𝐼𝐼2 = �1 �̃�𝑑−𝑋𝑋�𝑛𝑛 ≥ 0

0 �̃�𝑑 − 𝑋𝑋�𝑛𝑛 ≤ 0
 

 
 هاتیمحدودوابع هدف و ت. 2,2

 اهداف

)1(  min𝑍𝑍�1 = ��𝑁𝑁𝐶𝐶� 𝑖𝑖𝑖𝑖 + ���𝑆𝑆𝐶𝐶�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐴𝐴𝑃𝑃�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖2 �̃�𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + �𝐶𝐶𝐼𝐼� + 𝑚𝑚𝑚𝑚� �𝑋𝑋�𝑛𝑛 − �̃�𝑑�� + ��𝐼𝐼1��̃�𝐶𝑃𝑃�+ �𝑃𝑃�𝑁𝑁�𝑃𝑃�� − ��𝐼𝐼2�̃�𝐶𝑅𝑅� + �𝐸𝐸�𝐸𝐸�𝑅𝑅��𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  

)2(  min𝑍𝑍�2 =���𝑆𝑆𝐶𝐶�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐴𝐴𝑃𝑃�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖2 �̃�𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  

)3(  min𝑍𝑍�3 =𝑋𝑋�𝑛𝑛 − 𝑋𝑋�0 

 هامحدودیت
)4(  −𝑋𝑋�𝑖𝑖 + 𝑋𝑋�𝑖𝑖 − �̃�𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 0, ∀(𝑖𝑖),∀(𝑗𝑗) 

)5(  �𝐴𝐴𝑃𝑃�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�̃�𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑁𝑁𝑁𝑁� 𝑖𝑖𝑖𝑖 − �̃�𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , ∀(𝑖𝑖),∀(𝑗𝑗) 

)6( �𝐴𝐴𝑃𝑃�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�̃�𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =𝑖𝑖 𝑌𝑌�𝑖𝑖𝑖𝑖 , ∀(𝑖𝑖),∀(𝑗𝑗) 

)7(  ��̃�𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1, ∀(𝑖𝑖),∀(𝑗𝑗)𝑖𝑖  

)8(  𝑍𝑍�1 ≤ 𝑏𝑏� 
)9(  𝑋𝑋�𝑛𝑛 ≤ 𝑁𝑁𝑇𝑇�  

)10(  𝑁𝑁�𝑃𝑃 ≥ 𝑋𝑋�𝑛𝑛 − �̃�𝑑 

)11(  𝐸𝐸�𝑅𝑅 ≤ �̃�𝑑 − 𝑋𝑋�𝑛𝑛 

)12(  𝑁𝑁�𝑃𝑃 ≤ 𝐼𝐼1𝑀𝑀� 

)13(  𝐼𝐼2 ≤ 𝐸𝐸�𝑅𝑅𝑀𝑀� 

)14(  𝐼𝐼1 + 𝐼𝐼2 ≤ 1 

)15(  �̃�𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑋𝑋�𝑖𝑖 ,𝑋𝑋�𝑖𝑖 ,𝑌𝑌�𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝜆𝜆�𝑖𝑖𝑗𝑗𝑘𝑘,𝑁𝑁𝑃𝑃� ,𝐸𝐸𝑅𝑅� ≥ 0 

)16(  𝐼𝐼1, 𝐼𝐼2 = 0,1    
 

∑ که باشدیمپروژه سازي هزینه کل تابع هدف حداقل )1(رابطه  باال،در معادالت  ∑ 𝑁𝑁𝐶𝐶� 𝑖𝑖𝑖𝑖 + ∑ ∑ ∑ 𝑆𝑆𝐶𝐶�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐴𝐴𝑃𝑃�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖2 �̃�𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  ،هزینه مستقیم �𝐶𝐶𝐼𝐼� + 𝑚𝑚𝑚𝑚� �𝑋𝑋�𝑛𝑛 − �̃�𝑑��  باالسري يهانهیهزاستهالك و  یمال اداري، اجرایی، يهانهیهزشامل  میرمستقیغهزینه، ��𝐼𝐼1��̃�𝐶𝑃𝑃� + �𝑃𝑃�𝑁𝑁�𝑃𝑃��   ناشی  يامهیجرهزینه
�𝐼𝐼2�̃�𝐶𝑅𝑅��در زمان پروژه و  ریتأخاز  + �𝐸𝐸�𝐸𝐸�𝑅𝑅�� تابع هدف )، 2( رابطه. کندیمرا بیان  شدهنییتعروژه در زمانی زودتر از زمان هزینه پاداش قراردادي براي اتمام پ

به حداقل سازي زمان کل پروژه اشاره دارد. هر فعالیت باید در  )3(دهد.و در نهایت تابع هدف را نشان می هاتیفعالناشی از فشردگی زمان حداقل سازي هزینه 
. هر فعالیت شودیم) استفاده 6و5( روابط. براي نمایش مقدار فشردگی در هر فعالیت از شودیم)  بیان 4( رابطهزودترین زمان ممکن آغاز گردد این نکته در 

. محدودیت در است شدهداده) نمایش 7( رابطهکه در برابر یک گردد  هابازهجموع این در نهایت باید ممجموع دو بازه فشرده شود که  دردر یک بازه و یا  تواندیم
 .دهدیم) تعجیل در پروژه را نشان 11( رابطه و ریتأخ) 10( است. رابطه شدهانیب) 9( رابطهه در ژو محدودیت در زمان اتمام کل پرو )8( رابطهبودجه کل پروژه در 

𝐼𝐼1)براي  کهيطوربهکند می بیانچگونگی تکمیل پروژه را  )14-12( روابط = 0, 𝐼𝐼2 = 𝐼𝐼1)پاداش و  (1 = 1, 𝐼𝐼2 =   شود.می جریمه پرداخت (0
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 روش کار. 3

 معرفی برخی از عملگرها. 1,3
 ياذوزنقه LRاعداد فازي 

,𝑚𝑚,𝑛𝑛) صورتبه ℝدر مجموعه جهانی اعداد حقیقی  �̃�𝐴یک عدد فازي 𝑎𝑎1,𝛼𝛼2)𝐿𝐿𝑅𝑅  و عدد فازي  شودیمنمایش دادهLR  عضویت آن  . تابع شودیمنامیده
 :شودیمزیر نمایش داده  صورتبه
)17( 𝜇𝜇𝐴𝐴�(𝑥𝑥) = �𝐿𝐿 �𝑚𝑚 − 𝑥𝑥𝛼𝛼1 � 𝑥𝑥 ≤ 𝑚𝑚 ,𝛼𝛼1 ≥ 0,𝑅𝑅 �𝑛𝑛 − 𝑥𝑥𝛼𝛼2 � 𝑥𝑥 ≥ 𝑛𝑛 ,  𝛼𝛼2 ≥ 0

 

�̃�𝐴1عملگرهاي ریاضی براي دو عدد فازي  =  (𝑚𝑚1,𝑛𝑛1,𝑎𝑎11,𝛼𝛼12)𝐿𝐿𝑅𝑅  و�̃�𝐴2 =  (𝑚𝑚2,𝑛𝑛2, 𝑎𝑎21,𝛼𝛼22)𝐿𝐿𝑅𝑅 :به صورت زیر است 
)18( �̃�𝐴1⊕ �̃�𝐴2 = (𝑚𝑚1 + 𝑚𝑚2,𝑛𝑛1 + 𝑛𝑛2,𝛼𝛼11 + 𝛼𝛼21,𝛼𝛼12 + 𝛼𝛼22) 

)19( �̃�𝐴1⊖ �̃�𝐴2 = (𝑚𝑚1 − 𝑛𝑛2,𝑛𝑛1 −𝑚𝑚2,𝛼𝛼11 + 𝛼𝛼22,𝛼𝛼12 + 𝛼𝛼21) 

)20( �̃�𝐴1⊗ �̃�𝐴2 = (𝑚𝑚1𝑚𝑚2,𝑛𝑛1𝑛𝑛2,𝛼𝛼11𝛼𝛼12,𝛼𝛼21𝛼𝛼22) 

 (NIA)ي ابازهتقریب  نیترکینزد
 :]20و19[است  شدهفیتعربه صورت زیر  dبا استفاده از فاصله  �̃�𝐴ي از اعداد فازي ابازهتقریب  نیترکینزد

)۲۱( 

 𝐶𝐶𝑑𝑑��̃�𝐴� = �� �̃�𝐴𝑙𝑙(𝛼𝛼)𝑑𝑑𝛼𝛼,
1
0 � �̃�𝐴𝑢𝑢(𝛼𝛼)𝑑𝑑𝛼𝛼,

1
0 � 

             = ��𝐶𝐶𝑑𝑑��̃�𝐴��𝑙𝑙 , �𝐶𝐶𝑑𝑑��̃�𝐴��𝑢𝑢� 
�̃�𝐴ي اذوزنقهبراي اعداد  روش باالالزم به ذکر است که  .دهدیمي از اعداد فازي در حالت پیوسته ارائه ترقیدقتقریب  ،این روش = (𝑎𝑎1,𝑎𝑎2,𝑎𝑎3,𝑎𝑎4)  به

 :]20[است شدهانیبصورت زیر 
)۲۲( 

 
𝐶𝐶𝑑𝑑��̃�𝐴� = �𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2

2
,
𝑎𝑎3 + 𝑎𝑎4

2
� 

 .رودیمي اعداد فازي در حالت گسسته به کار ابازهبراي تقریب  زیرالزم به ذکر است که عملگر 
)۲۳( 

 𝜇𝜇𝐴𝐴(𝑥𝑥) =

⎩⎪⎪⎨
⎪⎪⎧ 0         𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑥𝑥 < 𝑎𝑎1          

  
𝑥𝑥 − 𝑎𝑎𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎1 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑎𝑎1 < 𝑥𝑥 < 𝑎𝑎2

1          𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑎𝑎2 < 𝑥𝑥 < 𝑎𝑎3𝑎𝑎4 − 𝑥𝑥𝑎𝑎4 − 𝑎𝑎3 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑎𝑎3 < 𝑥𝑥 < 𝑎𝑎4
0           𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑎𝑎4 < 𝑥𝑥          

 

 αبا استفاده از برش 
)۲۴( 

 𝐶𝐶0.5��̃�𝐴� = �𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2
2

,
𝑎𝑎3 + 𝑎𝑎4

2
� 

 اياعداد بازه
)25( 𝑎𝑎 = [𝑎𝑎𝐿𝐿,𝑎𝑎𝑈𝑈] 

 .شوندیمنامیده  ياعداد فازباالي  د، ح 𝑎𝑎𝑈𝑈، حد پایین و𝑎𝑎𝐿𝐿که
)26( 𝑚𝑚(𝑎𝑎) =

𝑎𝑎𝐿𝐿 + 𝑎𝑎𝑈𝑈
2

 

)27( 𝑤𝑤(𝑎𝑎) =
𝑎𝑎𝑈𝑈 − 𝑎𝑎𝐿𝐿

2
 

)28( 𝑎𝑎 = 〈𝑚𝑚(𝑎𝑎),𝑤𝑤(𝑎𝑎)〉 
 

 هاي روش حلگام. 2,3
 ي مساوي با استفاده از متغیرهاي کمبود و مازاد. هاتیمحدودبه  )تربزرگمساوي( تربزرگ)و ترکوچکمساوي( ترکوچکهاي فازي تبدیل محدودیت گام اول:
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 ).20-18(در روابط  شدهانیبانجام محاسبات الزم بر روي معادالت مرحله اول با استفاده از عملگرهاي  گام دوم:
)31( ��̃�𝑐𝑞𝑞𝑖𝑖 ⊗𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 𝑥𝑥�𝑖𝑖 = (𝑢𝑢1′ , 𝑣𝑣1′ , 𝛾𝛾1′ , 𝛿𝛿1′)𝐿𝐿𝑅𝑅 )30( �𝑎𝑎�𝑖𝑖𝑖𝑖 ⊗𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑥𝑥�𝑖𝑖 ⊕ 𝑠𝑠𝑖𝑖 = (𝑚𝑚1′ ,𝑛𝑛1′ ,𝛼𝛼1′ ,𝛽𝛽1′)𝐿𝐿𝑅𝑅 )29( �𝑎𝑎�𝑖𝑖𝑖𝑖 ⊗𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 𝑥𝑥�𝑖𝑖 ⊖ 𝑠𝑠𝑖𝑖 = (𝑚𝑚1′′,𝑛𝑛1′′,𝛼𝛼1′′,𝛽𝛽1′′)𝐿𝐿𝑅𝑅 

)32( 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑛𝑛 𝑍𝑍�1�𝑋𝑋�� = (𝑢𝑢1′ , 𝑣𝑣1′ , 𝛾𝛾1′ , 𝛿𝛿1′)𝐿𝐿𝑅𝑅 
)33( 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑛𝑛 𝑍𝑍�2�𝑋𝑋�� = (𝑢𝑢2′ , 𝑣𝑣2′ , 𝛾𝛾2′ , 𝛿𝛿2′)𝐿𝐿𝑅𝑅 

 

…
 

)34( 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑛𝑛 𝑍𝑍�𝑖𝑖�𝑋𝑋�� = (𝑢𝑢𝑖𝑖′ , 𝑣𝑣𝑖𝑖′ , 𝛾𝛾𝑖𝑖′ , 𝛿𝛿𝑖𝑖′ )𝐿𝐿𝑅𝑅 

 𝑠𝑠𝑢𝑢𝑏𝑏𝑗𝑗𝑠𝑠𝑐𝑐𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡 
)34( (𝑚𝑚𝑖𝑖′,𝑛𝑛𝑖𝑖′,𝛼𝛼𝑖𝑖′,𝛽𝛽𝑖𝑖′)𝐿𝐿𝑅𝑅 ≅ (𝑏𝑏𝑖𝑖1′ ,𝑏𝑏𝑖𝑖2′ , 𝜁𝜁𝑖𝑖′, 𝜂𝜂𝑖𝑖′)𝐿𝐿𝑅𝑅 , 𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑚𝑚1 

)36( (𝑚𝑚𝑖𝑖′′,𝑛𝑛𝑖𝑖′′,𝛼𝛼𝑖𝑖′′,𝛽𝛽𝑖𝑖′′)𝐿𝐿𝑅𝑅 ≅ (𝑏𝑏𝑖𝑖1′′ , 𝑏𝑏𝑖𝑖2′′ , 𝜁𝜁𝑖𝑖′′, 𝜂𝜂𝑖𝑖′′)𝐿𝐿𝑅𝑅, 𝑖𝑖 = 𝑚𝑚1 + 1,𝑚𝑚1 + 2, … ,𝑚𝑚 

)37( 𝑋𝑋� ≥ 0�  
)38( �̃�𝑆 ≥ 0�  

براي متغیرها و پارامترهاي پیوسته  ) 22) و (21ي با استفاده از روابط(ابازهخطی فازي  چندهدفهاز مرحله دوم به مسئله  آمدهدستبهتبدیل معادالت گام سوم: 
 براي متغیرها و پارامترهاي گسسته. )24(و  )23( و روابط

)39( 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑛𝑛 𝑍𝑍�1�𝑋𝑋�� = �𝑍𝑍1𝑙𝑙 ,𝑍𝑍1𝑢𝑢� 
)40( 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑛𝑛 𝑍𝑍�2�𝑋𝑋�� = �𝑍𝑍2𝑙𝑙 ,𝑍𝑍2𝑢𝑢� 
 

…
 

)41( 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑛𝑛 𝑍𝑍�𝑖𝑖�𝑋𝑋�� = �𝑍𝑍𝑖𝑖𝑙𝑙 ,𝑍𝑍𝑖𝑖𝑢𝑢� 
 𝑠𝑠𝑢𝑢𝑏𝑏𝑗𝑗𝑠𝑠𝑐𝑐𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡 

)42( �𝐴𝐴𝑖𝑖𝑙𝑙 ,𝐴𝐴𝑖𝑖𝑢𝑢� = �𝑏𝑏𝑖𝑖𝑙𝑙 , 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑢𝑢�, 𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑚𝑚1 
)43( �𝐴𝐴𝑖𝑖𝑙𝑙 ,𝐴𝐴𝑖𝑖𝑢𝑢� = �𝑏𝑏𝑖𝑖𝑙𝑙 , 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑢𝑢�, 𝑖𝑖 = 𝑚𝑚1 + 1,𝑚𝑚1 + 2, … ,𝑚𝑚 

)44( 𝑥𝑥𝑖𝑖1 − 𝛼𝛼𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑖𝑖2 − 𝑥𝑥𝑖𝑖1 ≥ 0, 𝑗𝑗 = 1,2, . .𝑛𝑛 

)45( 𝛼𝛼𝑖𝑖 ,𝛽𝛽𝑖𝑖 > 0, 𝑗𝑗 = 1,2, . .𝑛𝑛 

)46( 𝑠𝑠𝑖𝑖1, 𝑠𝑠𝑖𝑖2 − 𝑠𝑠𝑖𝑖1 ≥ 0, 𝑖𝑖 = 1,2, . . ,𝑚𝑚 

)47( 𝛾𝛾𝑖𝑖 , 𝛿𝛿𝑖𝑖 > 0, 𝑖𝑖 = 1,2, . . ,𝑚𝑚  

 اي.ریزي بازهبراي تبدیل مسئله به یک مسئله برنامه )27-25(استفاده از روابط گام چهارم: 
)48( 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑛𝑛 𝑍𝑍�1�𝑋𝑋�� = �𝑚𝑚 �𝑍𝑍�1�𝑋𝑋��� ,𝑤𝑤 �𝑍𝑍�1�𝑋𝑋���� 
)49( 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑛𝑛 𝑍𝑍�2�𝑋𝑋�� = �𝑚𝑚 �𝑍𝑍�2�𝑋𝑋��� ,𝑤𝑤 �𝑍𝑍�2�𝑋𝑋���� 
 

…
 

)50( 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑛𝑛 𝑍𝑍�𝑖𝑖�𝑋𝑋�� = �𝑚𝑚 �𝑍𝑍�𝑖𝑖�𝑋𝑋��� ,𝑤𝑤 �𝑍𝑍�𝑖𝑖�𝑋𝑋���� 
 𝑠𝑠𝑢𝑢𝑏𝑏𝑗𝑗𝑠𝑠𝑐𝑐𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡 
)51( �𝐴𝐴𝑖𝑖𝑙𝑙 + 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑢𝑢

2
,
𝐴𝐴𝑖𝑖𝑢𝑢 − 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑙𝑙

2
� =𝑚𝑚𝑚𝑚 �𝑏𝑏𝑖𝑖𝑙𝑙 + 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑢𝑢

2
,
𝑏𝑏𝑖𝑖𝑢𝑢 − 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑙𝑙

2
� , 𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑚𝑚1 

)52( �𝐴𝐴𝑖𝑖𝑙𝑙 + 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑢𝑢
2

,
𝐴𝐴𝑖𝑖𝑢𝑢 − 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑙𝑙

2
� =𝑚𝑚𝑚𝑚 �𝑏𝑏𝑖𝑖𝑙𝑙 + 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑢𝑢

2
,
𝑏𝑏𝑖𝑖𝑢𝑢 − 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑙𝑙

2
� , 𝑖𝑖 = 𝑚𝑚1 + 1,𝑚𝑚1 + 2, … ,𝑚𝑚 

 (44-47) 

 .به تک هدفه چندهدفهتبدیل  وزن دهی براي استفاده از روش :پنجمگام 
)53( 

min�𝜆𝜆𝑞𝑞𝑖𝑖
𝑞𝑞=1 𝑚𝑚�𝑍𝑍�1�𝑋𝑋��� −�𝜇𝜇𝑞𝑞𝑤𝑤 �𝑍𝑍�1�𝑋𝑋���𝑖𝑖

𝑞𝑞=1   

 𝑠𝑠𝑢𝑢𝑏𝑏𝑗𝑗𝑠𝑠𝑐𝑐𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡 
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)54( �𝐴𝐴𝑖𝑖𝑙𝑙 + 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑢𝑢
2

� = �𝑏𝑏𝑖𝑖𝑙𝑙 + 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑢𝑢
2

� , 𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑚𝑚1 

)55( �𝐴𝐴𝑖𝑖𝑢𝑢 − 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑙𝑙
2

� = �𝑏𝑏𝑖𝑖𝑢𝑢 − 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑙𝑙
2

� , 𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑚𝑚1 

)56( �𝐴𝐴𝑖𝑖𝑙𝑙 + 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑢𝑢
2

� = �𝑏𝑏𝑖𝑖𝑙𝑙 + 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑢𝑢
2

� , 𝑖𝑖 = 𝑚𝑚1 + 1,𝑚𝑚1 + 2, … ,𝑚𝑚 

)57( �𝐴𝐴𝑖𝑖𝑢𝑢 − 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑙𝑙
2

� = �𝑏𝑏𝑖𝑖𝑢𝑢 − 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑙𝑙
2

� , 𝑖𝑖 = 𝑚𝑚1 + 1,𝑚𝑚1 + 2, … ,𝑚𝑚 

)58( �𝜆𝜆𝑞𝑞 = 1

𝑖𝑖
𝑞𝑞=1 , 

)59( �𝜇𝜇𝑞𝑞 = 1,

𝑖𝑖
𝑞𝑞=1  

)60( 𝜆𝜆𝑞𝑞 , 𝜇𝜇𝑞𝑞 ≥ 0, 𝑞𝑞 = 1,2, . . 𝑘𝑘 

 (44-47) 

 
 مثال عددي. 4

حداقل سازي هزینه کل پروژه در این بخش یک مثال عددي در ابعاد متوسط و در یک شرکت ساخت فلزات براي حل یک مسئله با حداقل سازي زمان کل پروژه، 
یجادشده در هنگام کاهش ایر در پروژه و همچنین حداقل سازي هزینه تأخاي ناشی از هاي جریمههاي پاداش تعجیل در انجام پروژه و هزینهبا توجه به هزینه

است؛  قرارگرفتهی موردبررسفازي  کامالًي چندهدفهیزي رامهبرني و ابازهیزي ربرنامههاي هاي فشردگی یک فعالیت)  با استفاده روشینههزها (زمان فعالیت
برخی از پارامترهاي مورد نیاز مدل  اختصاربه 3تا 1 ول اهمچنین این مسئله با محدودیت در زمان تکمیل و محدودیت در بودجه در دسترس مواجه است. در جد

 است.  شدهدادهشرح 
مستقیم ي ثابت غیر، هزینه(125,125,125,125)، زمان اتمام پروژه در حالت نرمال (122,123,124,130)محدودیت در زمان اتمام پروژه 

، (90000,100000,100500,101000)اي قراردادي یمهجر، هزینه ثابت (145,145,150,150)یرمستقیم غ، هزینه متغیر (950,980,1000,1060)
و هزینه متغیر پاداش قراردادي  (980,990,1000,1010)اي قراردادي یمهجرمتغیر  ، هزینه(1400,1400,1400,1400)هزینه ثابت پاداش قراردادي 

است  [0.25,0.3] و [0.35,0.35]،  [0.4,0.35] ترتیب توابع هدف به ازمرکز و عرض هر یک وزن . استي مورد نیاز هادادهاز دیگر  (480,488,505,505)
  .شده استدادهها در شبکه برداري نمایش یتفعالروابط بین  1در شکل . است شدهیینتع گیرندهیمتصمکه توسط 

 
مثال عددي هاياز دادهبرخی  .1جدول   

(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) 𝑁𝑁𝑁𝑁� (𝑖𝑖,𝑖𝑖) 𝐶𝐶𝑁𝑁�(𝑖𝑖,𝑖𝑖) 𝑁𝑁𝐶𝐶� (𝑖𝑖,𝑖𝑖) 𝐶𝐶𝐶𝐶�(𝑖𝑖,𝑖𝑖) 

1-2 (14,14,14,14) (10,10,10,10) (970,980,1010,1020) (1570,1600,1610,1620) 

1-5 (18,18,18,18) (15,15,15,15) (3950,3980,4000,4020) (4490,4520,4540,4560) 

2-3 (19,19,19,19) (19,19,19,19) (1200,1200,1200,1200) (1200,1200,1200,1200) 

2-4 (15,15,15,15) (13,13,13,13) (195,200,205,210) (435,440,445,450) 

3-4 (0,0,0,0) (0,0,0,0) (0,0,0,0) (0,0,0,0) 

4-7 (8,8,8,8) (8,8,8,8) (600,600,600,600) (600,600,600,600) 

4-10 (19,19,19,19) (16,16,16,16) (2070,2080,2100,2110) (2460,2470,2490,2500) 

5-6 (22,22,22,22) (20,20,20,20) (3980,3990,4000,4005) (4580,4590,4600,4605) 

5-8 (24,24,24,24) (24,24,24,24) (1200,1200,1200,1200) (1200,1200,1200,1200) 

6-7 (27,27,27,27) (24,24,24,24) (4980,5000,5015,5020) (5430,5450,5465,5470) 

7-9 (20,20,20,20) (16,16,16,16) (1970,1985,2000,2010) (2170,2185,2200,2210) 

8-9 (22,22,22,22) (18,18,18,18) (1380,1388,1400,1406) (1880,1888,1900,2210) 

9-10 (18,18,18,18) (15,15,15,15) (680,690,700,710) (1130,1140,1150,1160) 
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10-11 (20,20,20,20) (18,18,18,18) (985,1000,1005,1015) (1185,1200,1205,1215) 

 

 𝑆𝑆𝐶𝐶�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑘𝑘 شیب هزینه تسریع. 2جدول 
(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) 

1 2 3 4 5 

1-2 (0,0,0,0) (137.5,142.5,157.5,162.5) (132.5,137.5,152.5,157.5) (127.5,132.5,147.5,152.5) (122.5,132.5,147.5,152.5) 

1-5 (0,0,0,0) (156.7,173.3,186.7,196.7) (151.7,168.3,181.7,191.7) (146.7,163.3,176.7,186.7)  

2-3 (0,0,0,0)     

2-4 (0,0,0,0) (112.5,117.5,122.5,127.5) (107.5,112.5,117.5,122.5)   

3-4 (0,0,0,0)     

4-7 (0,0,0,0)     

4-10 (0,0,0,0) (116.7,123.3,136.7,143.3) (116.7,118.3,131.7,138.3) (106.7,113.3,126.7,133.3)  

5-6 (0,0,0,0) (287.5,295,305,312.5) (282.5,290,300,307.5)   

5-8 (0,0,0,0)     

6-7 (0,0,0,0) (136.67,145,155,163.3) (131.67,140,150,158.3) (126.67,135,145,153.3)  

7-9 (0,0,0,0) (40,46.25,53.75,60) (35,41.25,48.75,55) (30,36.25,43.75,50) (25,31.25,38.75,45) 

8-9 (0,0,0,0) (118.5,122,128,131.5) (113.5,117,123,126.5) (108.5,112,118,121.5) (103.5,107,113,116.5) 

9-10 (0,0,0,0) (140,146.67,153.3,160) (135,141.67,148.3,155) (130,136.67,143.3,150)  

10-11 (0,0,0,0) (85,97.5,102.5,115) (80,92.5,97.5,110)   

 
 𝐴𝐴𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑘𝑘 براي هر فعالیت kي با توجه به بازهمقدار فشردگی زمان . 3جدول 

(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) 
1 2 3 4 5 

1-2 0�∗ 1�∗∗ 2�∗∗∗ 3�∗∗∗∗ 4�∗∗∗∗∗ 
1-5 0�  1�  2�  3�   

2-3 0�      

2-4 0�  1�  2�    

3-4 0�      

4-7 0�      

4-10 0�  1�  2�  3�   

5-6 0�  1�  2�    

5-8 0�      

6-7 0�  1�  2�  3�   

7-9 0�  1�  2�  3�  4�  

8-9 0�  1�  2�  3�  4�  
9-10 0�  1�  2�  3�   

10-11 0�  1�  2�    

 
 . شبکه برداري مثال1شکل
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3� = (3,3,3,3)**** ,2� = (2,2,2,2)*** 1� = (1,1,1,1), P

** ,0� = (0,0,0,0)* 
4� = (4,4,4,4)**** 

 
محاسبه شده ، وابع هدفیت مقادیر تدرنهاو است  آمدهدستبهگمز  افزارنرمو با استفاده از  2,3در بخش  ذکرشدهي هاگامنتایج زیر پس از حل مدل بر اساس 

  نتایج حاصل نشان داده شده است. 5و  4 در جدولاست. 
 

 نتایج مثال عددي 4جدول 

𝑌𝑌�𝑖𝑖𝑖𝑖 �̃�𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �̃�𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑋𝑋�𝑖𝑖 𝐼𝐼1 متغیرهاي دیگر = (0,0,0,0) 𝑌𝑌�15 = (1,1,1,1) �̃�𝜆121 = (1,1,1,1) �̃�𝑡12 = (14,14,14,14) 𝑋𝑋�1 = (0,0,0,0) 𝐼𝐼2 = (1,1,1,1) 𝑌𝑌�56 = (1,1,1,1) �̃�𝜆152 = (1,1,1,1) �̃�𝑡15 = (17,17,17,17) 𝑋𝑋�2 = (14,14,14,14) 𝑁𝑁𝑃𝑃� = (0,0,0,0) 𝑌𝑌�67 = (1,1,1,1) �̃�𝜆231 = (1,1,1,1) �̃�𝑡23 = (19,19,19,19) 𝑋𝑋�3 = (33,33,33,33) 𝐸𝐸𝑅𝑅� = (10,10,10,10) 𝑌𝑌�79 = (4,4,4,4) �̃�𝜆241 = (1,1,1,1) �̃�𝑡24 = (15,15,15,15) 𝑋𝑋�4 = (33,33,33,33) 
 𝑌𝑌�910 = (1,1,1,1) �̃�𝜆341 = (1,1,1,1) �̃�𝑡34 = (0,0,0,0) 𝑋𝑋�5 = (17,17,17,17) 
 𝑌𝑌�1011 = (2,2,2,2) �̃�𝜆471 = (1,1,1,1) �̃�𝑡47 = (8,8,8,8) 𝑋𝑋�6 = (38,38,38,38) 
  �̃�𝜆4101 = (1,1,1,1) �̃�𝑡410 = (19,19,19,19) 𝑋𝑋�7 = (64,64,64,64) 

  �̃�𝜆562 = (1,1,1,1) �̃�𝑡56 = (21,21,21,21) 𝑋𝑋�8 = (58,58,58,58) 

  �̃�𝜆581 = (1,1,1,1) �̃�𝑡58 = (24,24,24,24) 𝑋𝑋�9 = (80,80,80,80) 

  �̃�𝜆672 = (1,1,1,1) �̃�𝑡67 = (26,26,26,26) 𝑋𝑋�10 = (97,97,97,97) 

  �̃�𝜆795 = (1,1,1,1) �̃�𝑡79 = (16,16,16,16) 𝑋𝑋�11 = (115,115,115,115) 

  �̃�𝜆891 = (1,1,1,1) �̃�𝑡89 = (20,20,20,20)  

  �̃�𝜆9102 = (1,1,1,1) �̃�𝑡910 = (17,17,17,17)  

  �̃�𝜆10113 = (1,1,1,1) �̃�𝑡1011 = (18,18,18,18)  

 
 : مقادیر توابع هدف5جدول 

𝑍𝑍1 توابع هدف = (18025.84,19777.97,20089.97,20503.47) 𝑍𝑍2 = (1440.84,1629.97,1809.97,1992.47) 𝑍𝑍3 = (115,115,115,115) 
 

 گیرينتیجه. 5
اي ناشی از هاي جریمههاي مستقیم، غیرمستقیم، هزینههاي برداري، هزینهها در شبکهزمان فشردگی فعالیت تلورانسزمان پایان پروژه، این مقاله با توجه به در 
در دنیاي  کمترین زمان اتمام پروژه با کمترین هزینه به دست آمد.، پاداش در صورت اتمام پروژه زودتر از موعد مقررهاي در زمان اتمام پروژه و هزینه ریتأخ

 يهاروش ازجملهعدم قطعیت  يهاروشمسائل از  گونهنیادر حل  اند ومواجه هادادهناکافی و ناقص بودن اطالعات و عدم بیان دقیق با  مدیران پروژه واقعی
روش شرما براي مسائل از سوي دیگر و  است شدهگرفتهفازي در نظر  ،براي اولین بار تمامی پارامترها و متغیرها این پژوهش .است شدهاستفادهفازي  يزیربرنامه

 با است که ياذوزنقهدر این مقاله به صورت  به کار رفته. اعداد فازي سازي اهداف بیان شده، گسترش یافته استتصمیمات مدیریت پروژه و با توجه به حداقل
گسسته براي پارامترها و متغیرهاي  αیک روش تقریب با استفاده از برش  پیوسته و پارامترها و متغیرها در حالتبراي  ايتقریب بازه نیترکینزداستفاده از روش 

 .در نتایج مدل شده استسبب بهبود 
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