
 IESM’61مهندسی صنایع و مدیریت پایدار المللی کنفرانس بینجموعه مقاالت م ©

 1395ماه آذر 25-23اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان، 
 

© International Conference on Industrial Engineering & Sustainable Management (IESM’16) 
    13-15 Dec. 2016, Islamic Azad University, Lenjan Branch, Isfahan, Iran. 

1089 

 1231شماره مقاله : 

های احداث سبز با در نظر گرفتن ابزار گسترش پروژه انتخاب معیارهای مؤثر در محیط
فازی  تکارکرد کیفی  

 *3، میالد حیدری2موسویسید میثم  ،1زهرا مکارچیان

 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران  :3و2و1

 heidari.m@shahed.ac.irمکاتبات:  مسئولنویسنده *

 چکیده:
 ریاخ یدر سال ها رسانند،یم یبآس زیستمحیطساخت به چرخه محیط پروژه های  صورت گرفته و در حال انجام هاییتفعال ینکهبا توجه به ا

عات با کم بودن مطال یلوارد شود. لذا به دل زیستمحیطبه  یبآس ینکه کمتر یبه گونه ا ؛است شده هایتو توسعه فعال ییربه تغ یادیتوجه ز
 یضرور یزیستمحیط هاییباز آس یریجهت جلوگ یمطالعات ینانجام چن حداث،ا هایپروژه زمینهدر  به خصوص یر،جامع و فراگ یارهایمع
های سبز انجام شده و با استفاده از روش گسترش کارکرد بندی معیارهای جامع ارزیابی عملکرد پروژهدسته تحقیق این بنابراین در .باشدیم

ریزی آرمانی شده و با هبرنامروش های فازی، اهم معیارهای خروجی از این مرحله، با توجه وزن و مالحظات دیگر وارد و تئوری مجموعه کیفیت
ررسی ب منظوربه. شودمیهای سبز را دارند، پرداخته سازی مسئله طراحی، به انتخاب معیارهایی که بیشترین تأثیر را در امتیازات سازهبهینه

 .است شدهگرفتهکار  بهیک پروژه صحت و کارایی مدل ترکیبی پیشنهادی، این روش در انتخاب الزامات طراحی پروژه احداث یک سازمان، در 
 

 کلمات کلیدی: 
 آرمانی یزیربرنامه یت در پروژه،عدم قطع های فازی،یفیت، تئوری مجموعهسبز، گسترش کارکرد ک یهاسازه

 مقدمه .1
، وسازساختهای کلیدی صنعت یکی از خروجی عنوانبهمحیطی، اجتماعی و اقتصادی بر جامعه است. دارای اثرات مهم زیست وسازساختصنعت 

ها و از: تجهیز ساختمان اندعبارت وسازساختهای دهند. اثرات مثبت فعالیتوسیع این اثرات را طی چرخه عمرشان انعکاس می طوربهها ساختمان
به  مربوط)از طریق دیگر صنایع  غیرمستقیمهای شغلی مستقیم یا های مشتریان )رضایت مشتریان(، ارائه فرصتتسهیالت برای ارضای نیاز

از سروصدا، گرد غبار، ازدحام ترافیک، آلودگی آب و دفع زباله در  اندعبارتهای این حوزه . برخی از آسیب[1]( و کمک به اقتصاد ملیوسازساخت
را  زیستمحیطبر  اثرگذاریها پس از تکمیل ساختمان همچنان که ؛شودمیو  حجم زیادی از منابع طبیعی و انسانی مصرف  وسازساختطی مرحله 

شار . انتشودمیکنند، که انتشار آن باعث گرم شدن کره زمین میای تولید و منتشر ها گازهای گلخانهدهند. غیر از مصرف انرژی، ساختمانمیادامه 
است. افزایش تقاضای زمین باعث  2007بیشتر از سال  %43که خواهد رسید،  2035میلیارد تن در سال  4/42ها در کل دنیا به کربن ساختمان

ای هکه ساختمان ذکرشدهانرژی،  المللیبینبینی آژانس شده است. طبق پیش ؛دارند زمینهایی که محدودیت ایجاد یک چالش جدید در کشور
 .[1]دو برابر خواهند شد 2050تجاری و سازمانی در سال 

 تزیسمحیطکاهش این اثرات بر  درصددها نها و سازماچشمگیری رو به افزایش است، دولت طوربه زیستمحیطاینکه روند آسیب به با توجه به 
، جامعه و اقتصاد است. در دهه زیستمحیطها بر گیر تأثیرات سازهبرای کاهش چشم شدهمطرحهای سبز، یکی از اقدامات بوده و بدین ترتیب سازه

بودن مسئله  جدیدبا توجه به شرایط محیطی حاکم در دنیای واقعی و  است. مشاهدهقابلهای سبز سریع مطالعات در حوزه ساختمان اخیر رشد
زه در این حو هاقطعیتلذا محاسبات همراه با در نظر گرفتن این عدم  ؛باشندها؛ عدم قطعیت جزئی الینفک میپروژهفضای و همچنین در  شدهمطرح

 باشد.ضروری می

عملکرد باالتری با توجه به راندمان انرژی، راندمان و مصرف آب و انتشار گازهای  طورکلیبههای سبز های معمولی، ساختماندر مقایسه با ساختمان
 2COادی از گاز های جدید تصویب شود، حجم زیوسازساختدر  LEED بندیرتبهکه اگر ابزارهای  شدهدادهنشان تحقیقات اند. ای نشان دادهگلخانه
در رابطه  LEEDهایهای تجاری بیشترین سود را از گواهینامهتحقیقات نشان داده که ساختمانهم چنین یابد )مشتق از راندمان انرژی(. میکاهش 

های مختلفی نشان های سنتی باشد، از روشهای احداث سبز ممکن است باالتر از پروژههای اولیه پروژهکه هزینه هرچند. [2]برندبا راندمان انرژی می

mailto:heidari.m@shahed.ac.ir
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تواند به بازیافتن هزینه اولیه کمک کند. لذا های نگهداری و تعمیرات میهای بلندمدت عملیات و کاهش هزینهجویی در هزینهکه صرفه شودمیداده 
 .[3]برای تزریق سرمایه در فازهای اولیه پروژه در نظر بگیرند راهبُردهاییبسیار مهم است که مدیران پروژه 

آرمانی فازی کالسیک  ریزیبرنامهنیز از  [5]همچنین چن و ونگ .اندبردهبهره  محاسباتق خود از فازی کالسیک در یدر تحق [4]ینگ و همکاران 
ریاضی در پروژه نفت و گاز و از  ریزیبرنامهاز  [6]اند. لکوچر و همکارانبرای ارزیابی مشخصات مهندسی در گسترش کارکرد کیفی استفاده کرده

چند معیاره در خدمات لجستیک برای تعیین  گیریتصمیمآرمانی و  ریزیبرنامهاز  [7]اند. الیو و کائو اعداد خاکستری در تحقیق خود استفاده کرده
 اند.الزامات طراحی و رسیدن به رضایت مشتری بهره جسته

های سبز احداث سازی و ارزیابی پروژههای مهم در اجرا، پیادهاز شاخص هدف اصلی از انجام این پژوهش، ایجاد چارچوبی جامع و ساختاریافته 
های سبز استفاده گردد. همچنین جهت بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی، روش بندی سازهها جهت ارزیابی و رتبهاز این شاخص کهنحویبهباشد. می

یشنهادی ارائه مدل ترکیبی پو همچنین  به بهترین نتیجه ممکن ارائه خواهد گردید سازی استفاده از مشخصات سبز با هزینه محدود و دستیابیبهینه
های پروژه و کند که در آن محدودیتهای افراد خبره بررسی کرده و پاسخی ارائه میها را از دیدگاهباال که الزامات طراحی پروژه پذیریانعطافدارای 

 است. شدهگرفتهرضایت مشتریان پروژه در نظر 

 نهادیپیشمدل  .2
 های مدل گام .2.1

 گام اول. تعریف محدوده کار
  کنند.( را براساس محدوده پروژه تعریف می2DRو الزامات طراحی )( CR1)گام اول الزامات مشتریان عنوانبهاعضای کمیته 

 ساخت خانه کیفیت محدوده کار -گام دوم
  .دگردیک روش اثربخش برای تعریف عملیات الزم که به منجر به رضایت مشتری می عنوانبهروش گسترش کارکرد کیفیت، خانه کیفیت 

 تهیه پرسشنامه و ایجاد ماتریس مقایسه الزامات مشتری -گام سوم

 شوند. تبدیل به اعداد می 1در جدول  شدهتعریفاعداد فازی مثلثی  وسیلهبه

 ساخت خانه کیفیت محدوده کار -گام دوم
گردد، یک روش اثربخش برای تعریف عملیات الزم که به منجر به رضایت مشتری می عنوانبهدر فرآیند روش گسترش کارکرد کیفیت، خانه کیفیت 

، ر، اهمیت الزامات طراحی نسبت به همدیگهاآنباشند. سپس روابط بین می شدهتکمیلاست. الزامات مشتری و الزامات طراحی اولین بخش  کاررفتهبه
 گردند. اوزان و اهداف فرآیند پروژه احداث سبز مشخص می

 تهیه پرسشنامه و ایجاد ماتریس مقایسه الزامات مشتری -گام سوم
ه به گردد. با توجبندی میبخش تهیه و فرمولاهمیت الزامات مشتری جهت دستیابی به بهترین نتیجه رضایت دودوبهای جهت مقایسه پرسشنامه

یک  شدهادهاستفپذیرد، جهت تبدیل کلمات به اعداد بایستی به هر یک از کلمات اینکه مقایسه بین الزامات مشتری با استفاده از کلمات صورت می
 اعداد فازی وسیلهبهو  شدهآوریجمعنتیجه را بر این اساس محاسبه نمود. در این مرحله نظرات کمیته خبرگان  اختصاص داده و مثلثیعدد فازی 

 شوند. مثلثی تبدیل می

 اعداد فازی مثلثی مقایسه الزامات مشتری1 جدول
معادل مثلثی عدد فازی  نوع ارتباط داخلی 

 کم (1و1و3)

(1و3و5) متوسطکم    

(3و5و7)  متوسط 

(5و7و9)  زیاد متوسط 

(7و7و9)  زیاد 

 



 IESM’61مهندسی صنایع و مدیریت پایدار المللی کنفرانس بینجموعه مقاالت م ©

 1395ماه آذر 25-23اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان، 
 

© International Conference on Industrial Engineering & Sustainable Management (IESM’16) 
    13-15 Dec. 2016, Islamic Azad University, Lenjan Branch, Isfahan, Iran. 

1091 

 محاسبه اوزان الزامات مشتری -گام چهارم
عضو باشد، بایستی مجموعاٌ  kشوند. اگر کمیته شامل الزامات مشتری ساخته می دودوبههای مقایسه و ماتریس شدهآوریجمعنظرات کمیته خبرگان 

 باشد:به شرح زیر می n×n دودوبهدهنده یک ماتریس مقایسه نشان �̃�وجود داشته باشند. ماتریس  دودوبهعدد ماتریس مقایسه  kتعداد 

�̃� = [�̃�𝑖𝑗] = [ 1 �̃�121 �̃�12⁄ 1 ⋯ �̃�1𝑛�̃�2𝑛⋮ ⋱ ⋮1 �̃�1𝑛⁄ 1 �̃�2𝑛⁄ ⋯ 1 ]  𝑖 , 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛     (1     )                                                                            

 باشد.میها یک عدد فازی مثلثی عداد الزامات مشتری و هر یک از آرایه nکه 
 دودوبهدهنده ماتریس مقایسه نشان Sگیرند. ماتریس قرار می موردمطالعهموجود، در یک ماتریس یکپارچه تجمیع شده و  مثلثیهای فازی ماتریس

 باشد: زیر می صورتبهتجمیع نظرات اعضاء کمیته خبرگان 
 

(3) 
 

𝑝𝑖𝑗 = (𝑝𝑖𝑗𝑙 , 𝑝𝑖𝑗𝑚, 𝑝𝑖𝑗𝑢 ) 

 

(4) 𝑃𝑖𝑗𝑙 = √∏ 𝑃𝑖𝑗𝑘𝑙𝑘𝑘=1𝑘
 

(5) 𝑃𝑖𝑗𝑚 = √∏ 𝑃𝑖𝑗𝑘𝑚𝑘𝑘=1𝑘
 

(6) 𝑝𝑖𝑗𝑢 = √∏ 𝑝𝑖𝑗𝑘𝑢𝑘𝑘=1𝑘
 

باشند. حال برای به دست آوردن وزن نسبی هر الزام می i ,j= 1 ,2,… ,nو  kدهنده وزن اهمیت از خبره شماره ها نشانکه در آن هر یک از آرایه
 گیرند. قرار می �̃�𝑖پذیرد. اعداد فازی مثلثی حاصل در ماتریس انجام می 3طراحی، تجمیع نظرات خبرگان با استفاده از رابطه 

(7) 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛 ∑ ∑ �̃�𝑖𝑚
𝑗=1 = (∑ 𝑃𝑖𝑗𝑙𝑛

𝑖=1 , ∑ 𝑃𝑖𝑗𝑚𝑛
𝑖=1 , ∑ 𝑃𝑖𝑗𝑢𝑛

𝑖=1 )𝑛
𝑖=1  

اوزان مربوطه به  6-3. بدین منظور با استفاده از رابطه شودمیجهت نمایش اهمیت الزامات مشتری با استفاده از فاصله فازی محاسبه  3اوزان قطعی
0̃روش زیر با محاسبه فاصله هر یک از اعداد از مبدأ یعنی  =  گیرند.قرار می ′𝑤𝑖شوند و در ماتریس محاسبه می  (0,0,0)

(8                                 )                                                                              𝒅(�̃�𝒊) = √𝟏𝟑 ((�̃�𝒊𝑳)𝟐 + (�̃�𝒊𝒎)𝟐 + (�̃�𝒊𝑼)𝟐)
، اوزان نرمال شده الزامات مشتری جهت استفاده در خانه کیفیت 𝑤𝑖، ماتریس حاصل هاآنبه روش تقسیم اعداد بر حاصل جمع  پس از نرمالیزه کردن

 خواهد بود. 

(9) 𝑤𝑖 = [𝑤1 , 𝑤2, … , 𝑤𝑛] 
 تعیین روابط بین الزامات مشتری و الزامات طراحی و روابط داخلی الزامات طراحی -گام پنجم

ک از هر ی نظر ازبا استفاده  گردد ومیمشخص  با استفاده از اعداد فازی مثلثی رابطه بین الزامات مشتری و الزامات طراحی در خانه کیفیت، میزان
عدد خانه کیفیت خواهیم داشت. الزم  kشوند. لذا به تعداد افراد عضو کمیته یعنی تعریف می �̃�𝑖𝑗ماتریس  عنوانبهگیری خبرگان عضو کمیته تصمیم

(2) 𝑖 , 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛 �̃� = [𝑝𝑖𝑗] = [ 1 𝑝121 𝑝12⁄ 1 ⋯ 𝑝1𝑛𝑝2𝑛⋮ ⋱ ⋮1 𝑝1𝑛⁄ 1 𝑝2𝑛⁄ ⋯ 1 ]   
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هایی وجود داشته باشند که خالی از توانند آرایهدر این ماتریس می .با تمامی الزامات طراحی ارتباط ندارند لزوماًبه ذکر است که الزامات مشتری 
 ارتباط باشند.

 عنوانبه یریگتصمیمو کمیته توسط هر یک از خبرگان عضکه  شودمی تعریفهمچنین روابط بین الزامات طراحی نیز با استفاده از اعداد فازی مثلثی 
توانند در این ماتریس های بدون ارتباط )خالی( میاست به دلیل استقالل الزامات طراحی از هم، آرایه ذکر شایانگردند. مشخص می �̃�𝑘𝑗ماتریس 

 وجود داشته باشند. 
 محاسبه اوزان اهمیت نسبی و اوزان اولویت الزامات طراحی -گام ششم

ماتریسی عدد قطعی  ضربحاصلاز  𝑅�̃�𝑗این دو پارامتر، تعیین اثرات متقابل )اوزان اولویت( الزامات طراحی نسبت به همدیگر است.  هدف از محاسبه
 :شودمیبه دست آورده  �̃�𝑖𝑗و  𝑤𝑖 مثلثیدر عدد فازی 

(10) ,                                    𝑗 = 1,2, … , 𝑚      𝑅�̃�𝑗 = ∑ 𝑤𝑖 ⊗ �̃�𝑖𝑗𝑛
𝑖=1  

را که  ∗𝑅�̃�𝑗 دهد(، ماتریس را نمایش می ام jبا  ام k)که ارتباط بین الزام طراحی  �̃�𝑘𝑗حال با استفاده از ماتریس ارتباطات داخلی الزامات طراحی 
 :شودمیدهد، به روش زیر به دست آورده مقادیر اوزان نسبی الزامات طراحی نسبت به همدیگر را نشان می

(11) ,                      𝑗 = 1,2, … , 𝑚  𝑅�̃�𝑗∗ = 𝑅�̃�𝑗 ⊕ ∑ �̃�𝑘𝑗⨂𝑘=𝑗 𝑅�̃�𝑘   
 سازی اوزان اهمیت نسبی قطعی الزامات طراحیمحاسبه و نرمال -گام هفتم

هر یک از اعضای  ∗𝑅�̃�𝑗 . بدین منظور تجمیع ماتریس شودمیبندی الزامات مشتری نسبت به همدیگر، از روش مشابه گام چهارم استفاده جهت اولویت
اوزان نسبی الزامات مشتری از مبدأ  عنوانبههای ماتریس تجمیع شده گردد. سپس فاصله هر یک از آرایهمحاسبه می  FEAHP4 به روشکمیته 

مجموع فواصل تمامی  برتقسیم آمدهدستبهگیرند. پس از محاسبه فواصل هر یک از اعداد قرار می ′𝑣𝑗و در ماتریس  شودمی محاسبه 8رابطه  وسیلهبه
اوزان اهمیت نسبی الزامات طراحی نسبت به یکدیگر و ضرایب  𝑣𝑗 بانامپذیرد. ماتریس حاصل سازی انجام مینرمال صورتبدینو  شدهطراحیهای الزام

 آرمانی خواهد بود.  ریزیبرنامهتابع هدف اول 
 تعیین اولویت اهداف مدل ترکیبی پیشنهادی -گام هشتم

های احداث سبز در نظر توان بیش از یک تابع هدف جهت برآورد بهترین روش برای اجرای پروژهریزی  آرمانی مین مرحله، با استفاده از برنامهدر ای
ای هتوانند با در نظر گرفتن محدودیتهای اجرایی میهای همچون هزینه، زمان و دیگر عوامل مؤثر بر اجرای پروژه یا محدودیتگرفت. محدودیت

جهت  شدهمطرح FEAHPریزی آرمانی، استفاده از روش اهداف برنامهسایر روشی دیگر برای تعیین  عنوانبهمنابع وارد محاسبات شوند. همچنین 
شامل توابع هدف  دودوبهگردد. ماتریس مقایسه طراحی در مصرف منابع پروژه پیشنهاد می الزاماتتجمیع نظرات خبرگان در خصوص تأثیرات 

 شدهمحاسبهاوزان اهداف  AHPو با استفاده از روش  شدهمشخصها نسبت به همدیگر گردد که در آن اهمیت هر یک از آرمان، ایجاد میشدهتعریف
 گیرند. قرار می 𝑊𝑦و در ماتریس 

 ریزی آرمانی و حل مدل ترکیبی پیشنهادیتعریف مدل برنامه -گام نهم
مجموع انحراف از بهینه  سازیچند تابع هدف جهت مینیمم  زمانهمبه دلیل قابلیت محاسبه  چندهدفهیزی آرمانی ردر این مرحله از یک مدل برنامه
زیر  رتصوبهتوان مدل ترکیبی پیشنهادی را نامه، میریزی آرمانی در این پایانروش برنامه کارگیریبه. جهت شودمیهر یک از توابع هدف استفاده 

 فرموله نمود:
(𝑑𝑦+ + 𝑑𝑦−  باشد. میزان انحراف منفی و مثبت از تابع هدف می𝑠𝑦𝑗 میزان هدف است که در  𝑔𝑦، میزان بودجه 𝐵𝑦𝑗(𝑏)ضریب سطح انتظار ،   

 خواهد بود( 0و در حداقل سازی  1حداکثر سازی 

(12) 
 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒  ∑ 𝑊𝑦(𝑑𝑦+ + 𝑑𝑦−) 𝑝

𝑦=1                                     
(13) 

 𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜: ∑ 𝑣𝑗𝑚
𝑗=1 . 𝑋𝑗 − 𝑑𝑦+ + 𝑑𝑦− = 𝑔𝑦                    
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(14) , 𝑦 = 1, 2, … , 𝑝                            ∑ 𝑠𝑦𝑗𝐵𝑦𝑗(𝑏)𝑚
𝑗=1 . 𝑋𝑗 − 𝑑𝑦+ + 𝑑𝑦− = 𝑔𝑦 

(15) , 𝑗 = 1,2, … , 𝑚 
                        M  𝑠𝑦𝑗𝐵𝑦𝑗(𝑏) ∈ 𝑅𝑦(𝑥)         

 , 𝑦 = 1, 2, … , 𝑝 𝑑𝑦+, 𝑑𝑦− ≥ 0,                          
 مدل پیشنهادی در یک پروژه واقعی کارگیریبه .3
ساختمانی  هایمدل پیشنهادی در انتخاب الزامات طراحی مربوط به پروژه بخش قبل، در این قسمت، بررسی کارایی مدل ترکیبی پیشنهادی  منظور به

بندی و مشخص آوری، دستهجمع هاآنتأثیرگذار بر نتایج  واملعو  شده گرفتهبه کار  یراناEPC 5روشهای احداث به پروژه زمینه دریک سازمان 
، انتخاب شده و هر کدام از آنها ارتباطات ما بین ها هستندنفر خبره که آشنا با شرایط اجرای پروژه 5ای متشکل از اند. بدین منظور از کمیتهگردیده
های نولوژیتک، مصرف انرژی، عملکرد زیست محیطی، داخلی کیفیت مواد به کار رفته، نرخ بازگشت سرمایهباشد: که بدین صورت میمشتری  الزامات

فازی مثلثی و در ادامه این جداول به مقادیر متناظر آمده  1که در شکل  دارندرا به شکل زبانی بیان میباشند می ریسک مالیو  قابلیت اطمینان، سبز
جدول به یک  5استفاده شده و  𝑝𝑖𝑗گردد، بدین شکل که برای هر سلول از رابطه به یک جدول تجمیع می گردد و توسط روش بیان شدهتبدیل می

خص ان مشتوسط خبرگ در خانه کیفیت، جدول تقلیل یافته تا وزن هر الزام بدست آید. به همین شکل ارتباطات ما بین الزامات طراحی و مشتری
:  گردد که شامل گزینه هایو همزمان همین شرایط برای ارتباطات داخلی الزامات طراحی در خانه کیفیت اعمال می گرددشده و مجدد تجمیع می

( 𝑥7وری )بهره( و 𝑥6برداری )سود دوران بهره(، 𝑥5کیفیت داخلی)(، 𝑥4مدیریت موجودی )(، 𝑥3) قابلیت بازیافت(، 𝑥2هزینه )(، 𝑥1مواد به کار رفته )
مرحله باشند، وارد های مهندسی( مینیازمندیکیفیت که وزنهای الزامات طراحی )خروجی خانه 11 و 10روابط و توسط کنندباشد را تعیین میمی

 گردد.بعد می

 مقایسه دو به دو الزامات مشتری توسط نفر اول کمیته خبرگان 1شکل 

ار قرفنی تابع هدف آرمانی دو هدف هزینه و سختی فنی هدف الزامات فنی حاصله از گسترش کارکرد کیفی، در کنار سازی در مدلدر این مرحله 
 در تابع هدف خطی برای حل قرار گیرد. هاآن، تا وزن شودمیریزی آرمانی تشکیل داده و نیز ماتریس اهمیت نسبی اهداف برنامه شدهداده

واحد برآورد شده است، در محدودیت متناظر  800واحد و حداکثر آن  500در هدف هزینه، محدودیت بودجه بدین گونه که حداقل مقدار بودجه 
 .شودمیقرار داده 

 شدهحاصلنتایج  .3.1
 است: آمدهدستبهو نتایج بدین شکل  شدهحلفرموله و آرمانی  ریزیبرنامهلینگو مدل  افزارنرمتوسط 

(16) 

𝑥1 = 𝑥3 = 𝑥7 = 1 ,                              𝑥2 = 𝑥6 = 𝑥4 = 𝑥5 = 0 , 𝑑1+ = 0,            𝑑1− = 0.354,          𝑑2+ = 0.336,      𝑑2− = 0,          𝑑3+ = 0.267,      𝑑3− = 0, 𝑏1 = 0. 
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محدودیتها، با توجه به وزن متناظرشان، جهت اجرا و پیاده با در نظر گرفتن سایر اهداف و  7و 3و1آید که الزامات از نتایج حاصل شده چنان بر می
 گردد.سازی انتخاب می

 نتیجه گیری .4
، و برای ها چه در حین ساخت و چه پس از آن بر محیط زیست دارندبا توجه به حجم ساخت و ساز و گسترش روز افزون آن و تأثیری که این پروژه

در هر  باشند؛ بنابراینمی محیطیبا استفاده از اصول زیست ساخته شده به شیوه مؤثر در منابع، تسهیالت سالم طراحی وکه  سبزداشتن سازه های 
ودجه مواردی از قبیل برا به عنوان محور اصلی در نظر گرفت، بلکه بر حسب نوع پروژه،  ... از نظر آسایش، راحتی و پروژه، نه تنها باید الزامات مشتری

ها و گزینه هایی جهت برآورده ساختن این در این پژوهش با در نظر گرفتن موارد بیان شده، معیارو زمان اجرا نیز بر عملکرد آنها تأثیرگذار است. 
 .نیازها، ارائه گردیده است

ای هتری توسط خبرگان برای پاسخگویی به آنها، نیازمندیگسترش کارکرد کیفیت پس از تعیین نیازمندی های مش در مدل ترکیبی پیشنهادی، در 
 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از مهندسی را تعیین نموده و پس از محاسبه وزن نیازمندی های مهندسی به عنوان خروجی خانه کیفیت

به همراه  های خروجی از خانه کیفیت،وزن، 2خش بیان شده در ب و مراحل ( جهت کاهش عدم قطعیت FEAHPتوسعه یافته برای اعداد فازی )
 بانتخا جهت با در نظر گرفتن انحرافات مثبت و منفی برای اهداف حداکثر سازی یا حداقل سازی وارد تابع هدف برنامه ریزی آرمانیدیگر اهداف، 

الزامات مهندسی جهت اجرا در نهایت  ون هزینه، زمان وارد محاسبات شده هایی همچوبا در نظر گرفتن محدودیت گردد وها میمعیار عدم انتخابیا 
  پیاده سازی شده است. پروژه واقعی در یکروش ارائه شده، سرانجام . می گرددتعیین 
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