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 خالصه

 يها يياز توانا يكيدارند.  يها الزامات خاص ستميس نيپروژه محور ا يوجود دارد. اما در سازمان ها جيرا يمالـ يها ستميامروزه در اغلب سازمان ها س
پروژه  يسازمان ها يساسا ياز فاكتورها نهيهز تيريكه مد ييجاانجام شده است. از آن يها نهيدائم هز سهيپروژه محور امكان مقا يدر سازمان ها ازيمورد ن

منابع  نه،يهز يواقع ريمقاد سهيمنابع مصرف شده، مقا ريها، مشخص كردن مقاد تيانجام فعال يواقع يها نهيهز نييشود، لذا ثبت و تع يمحور محسوب م
و  يزير برنامه نهياست. در زم رخوردارب يا ژهيو تياز اهم ينگينقد انيجر تيريپروژه به منظور مد يا نهيعملكرد هز ليو تحل يابيپروژه و ارز يمصرف

هستند؛  تيعدم قطع يدارا ينداشته و همه اعداد و ارقام به نوع تياعداد و ارقام قطع يبند و بودجه يزير برنامه نديفرآ يپروژه ها، در ابتدا نهيكنترل هز
پژوهش  نيتر است. لذا در ا مناسب نهيو كنترل هز يزير برنامه نديفرآ يبرا تيعدم قطع تيماه ياز اعداد دارا كار پروژه استفاده تيبا توجه به ماه نيبنابرا

 رندگانيگ ميتصم سكير يبرا ويبا در نظر گرفتن چند سنار ينگينقد انيو جر يبند كنترل زمان يبه صورت گسسته برا يخاكستر نهياستفاده از زمان و هز

تر  مطلوب جهيو حصول نت يخاكستر تيبهتر تبعات مرتبط با محاسبات با عدم قطع يابيجهت ارز نيدر دستور كار قرار دارد. همچن يدر حالت چند پروژه ا
از مدل ساده  يا به فرم بازه يخاكستر يها در قالب زمان يا شبكه يساز است. توسعه مدل دهيسطوح محاسبه گرد نيدر محاسبات تا آخر تيعدم قطع

 ينگينقد انيبهبود جر يبه صورت گسسته برا يا بافرم بازه ياعداد خاكستر كردياز رو تفادهاس نيچن بودن پژوهش حاضر است. هم ديدجنبه ج ،يقطع
 يساز ادهيپ ،يا در حالت چند پروژه يشنهاديمدل پ يها حل گام انيپژوهش به شمار آورد. در پا نيا  ينوآور يجنبه اصل توان يرا م يا صورت چند پروژه به

  .رديگ يقرار م ليمورد تحل رندگانيگ ميتصم سكير يبرا ويو با چند سنار

 

 اي پروژهخاكستري چند  يبند زمان ،يخاكستر نهيزمان و هز ،خاكستري تيعدم قطعكلمات كليدي: 

 

  مقدمه . 1

و مديريت پروژه  يزير ساخت، برنامه يها هجديد و پروژ يعمران يها طرح يبا توجه به روند رو به توسعه گسترش صنايع در كشور و افزايش تدريج 
و مرتبط با يكديگر و زير نظر يك  يرتكرارياز عمليات پيچيده، غ يا مجموعه يصورت كل ها كه به پروژه نياست؛ ا يها ضرور صحيح در اين بخش

خواه كوچك،  گردند ياجرا م يا شده نييتع و بودجه از پيش ياهداف معين و در چارچوب برنامه زمان نيتأم يمشخص برا يسازمان اجراي اي مديريت
 يطراح يفازها درو منابع  نهيزمان ، هز يزير امر كه مشتمل بر برنامه نيهستند ا يياجرا اتيقبل از شروع عمل يزير انجام برنامه ازمنديبزرگ ن ايمتوسط و 
 اتيانجام عمل ،يبردار و بهره يانداز راه ،يانداز راه شياجرا، پ)، صيحمل و ترخ ،يبازرس ن،يساخت، تأم د،ي)، تداركات (خريليتفص ه،يپا ،ي(مفهوم

كه زمان اتمام  دهند يشده نشان م انجام قاتيو تحق ها ي. بررسباشند يمنظور بهبود مستمر م به يو اصالح رانهيشگيو كنترل برنامه و انجام اقدامات پ يياجرا
نوبه خود موجب بروز  شده كه به هياول ينگينقد انيجر رييامر موجب تغ نيبوده است كه ا هين برنامه اولبرابر زما 22/2طور متوسط معادل  به رانيها در ا پروژه
منابع  شياز افزا يناش يها نهيهز ،ياز گران شدن منابع مصرف يناش يها نهيرفته، هز و سود ازدست يبردار به بهره دنيرس ريد يها نهيشامل هز ييها نهيهز
و اصالح  ينگينقد انيجر يساز لزوم مدل رو نياند؛ ازا نموده ليصرف شده را به پروژه تحم هيبهره سرما نهيهز ها، نامه مانيزها و پمجو ديتمد نهيهز ،يكار
 نيبنابرا دهد؛ يرا نشان م قيتحق نيموضوع ا تياهم ينگينقد انيبهتر جر تيريو مد يبند زمان كنترلمنظور  به يبند زمان يها موجود برنامه يها هيرو

از طرفي رابطه بين   ].1[دارند نهياز منظر زمان و هز ها تيو كنترل نحوه اجرا فعال يزير مند در برنامه نظام يساخت نياز به رويكرد يها پروژه يموفقيت اجرا
صورت مالً متفاوت از ساير پروژه ها كا ، منابع و هزينهزمان و هزينه هر فعاليت مي تواند به صورت هاي متفاوتي مد نظر قرار گيرد. اجراي هر پروژه با روش

نطباق بيشتري با واقعيت دارد چرا كه اگر شكل گسسته براي محاسبات در نظر گرفته شود ممكن هزينه به شكل گسسته ا-، از اين رو رابطه زماني پذيردم
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رابطه صحيح پيوسته مابين زمان و هزينه كه در هر سطح از ، همچنين يافتن ]2[است براي افزايش و كاهش در زمان و هزينه منابع مورد نياز در دسترس نباشد
بدليل سازگاري شكل گسسته رابطه بين  زمان با هزينه مرتبط با آن هزينه مرتبط با زمان مربوطه را بدست آورد داراي پيچيدگي زياد خواهد بود، بنابراين

   ].3[ زمان و هزينه شيوه هاي زيادي در اين زمينه ارائه گرديده است

  

  و ضرورت پژوهش موضوع .2

و مطالعه  يبررس مرتبط مورد هياول ميو مفاه يساز مختلف مدل يكردهايلذا رو باشد، يمدنظر م يخاكستر نهيزمان و هز يساز مدل نكهيبا توجه به ا
و مالحظات  يدبن زمان راتير تأخعوامل مؤثر ب ،يبند زمان يها تيمحدود ،يبند كنترل زمان ،يبند زمان يكردهايخصوص رو ني. در اقرارگرفته است

و  يو خاكستر يفاز ،ياحتمال ،يازنظر قطع تيمواجهه با عدم قطع يكردهايو رو سكيزمان، تداركات، منابع، ر نه،يپروژه شامل محدوده، هز تيريمد
  گردند.  يبند طبقه ينگينقد يها انيجر

 تيريمد يبرا يشرط ضرور تيعدم قطع تيرياست كه مد دشدهييتأ نكهيودااست كه باوج تيواقع نيا انگريب سيماراواس و پانتوواك يها يبررس
با توجه  ژه،يو ]. به3تر شود[ و كامل تر يتخصص ديشود با نيو گلچ يآور جمع يعمل جينتا نكهياستدالل كرد كه قبل از ا نيچن توان يم باشد، يمؤثر پروژه م

 ريبه دستور كار مد  يپروژه فاز يبند كه تحت عنوان زمان يمجموعه فاز هيبر اساس نظر يبحران ريها با استفاده از روش مس پروژه يبند به گسترش زمان
و  راتييتغ يبرا ييباال ليانسپت يپروژه فاز يبند اند كه كاربرد روش زمان داشته انيب ها يبررس نيشده است. همچن گذشته افزوده انيسال يپروژه در ط

با  يريگ ميتصم يها روش اره،يچند مع ميتصم يبانيپشت يها ستميكه شامل س ييها روش ريتر نظ با دامنه گسترده ييها شرو حال، نيدارد. درع ها يكار اضافه
و روش  ها تيزمان فعال در مدت تيشبكه با عدم قطع يها تيفعال تيحساس ليمنابع و تحل تيمحدود ديبا ق يفاز يبند اهداف چندگانه، روش زمان

 ].4اند[ نكرده جاديپروژه ا يبند مسائل مربوط به زمان يرو يا شده ثبت ريتاكنون تأث كدام چيه يتكرار فاز يبند زمان

 نيتر كه ازجمله بزرگ يمينفت، گاز و پتروش يها پروژه يزير و برنامه تيريمد نهيها تجربه محقق در زم پژوهش با توجه سال نيو ضرورت ا تياهم
و  يبند زمان ،يزير برنامه ت،يريدر مد ياريدارند. مشكالت بس رانيا زمانيكشور عز يدرآمد سرانه مل شيدر افزا يياند و سهم به سزا كشور بوده يها پروژه

مهم هرچند كوچك گام بردارد  نياصالح ا ريحاصله محقق را بر آن داشته است تا در مس راتيها و تأخ برنامه نيمتأثر از ا ازيموردن ينگينقد انيتبع آن جر به
  .گردد تر رنگپژوهش پر نيتا ضرورت ا گردد ياشاره م نهيزم نيمنتشرشده در ا ياز آمارها يوص به تعداد محدودخص نيو در ا

برابر زمان  22/2به  كيدر كشور نزد يمل يها متوسط زمان اتمام پروژه 1380در سال  يزير و برنامه تيريبر اساس آمار منتشره سازمان مد
باعث شده است كه كشور  يپارس جنوب يانرژ يها در طرح ريتأخ يجمهور استيبر اساس آمار منتشره نهاد ر، همچنين تها بوده اس پروژه شده يزير برنامه
در  ريهرروز تأخ يشركت نفت و گاز پارس اظهار داشته است كه كشور به ازاو در انتها حوزه مشترك گاز برداشت كند نياز ا رانيبرابر ا 4قطر 
تجربه نشان داده به عبارتي  .و نود هزار دالر متحمل شده است صد كيو  ونيلي. معادل پنج ميانيز يپارس جنوب 8و  7، 6 يفازها از پروژه كالن يبردار بهره

از  رتريد نايپا يبرا مهيجر اياتمام زودتر از برنامه پاداش و تنبه  يكه برا ، چرارسند ينم انيبه پا شده ينيب شيدر كشور ما زودتر از زمان پ ها تياست كه فعال
  .شود يپرداخته نم يطورجد به ها تيبرنامه فعال

بزرگ با  يها ها و پروژه طرح يو صدالبته اجرا ستين دهيبر همگان پوش يا انجام هر پروژه يمنسجم برا يبند برنامه زمان ميتنظ ضرورت
دستگاه نظارت، بازرس  مانكار،يكارفرما، مشاور، پ تيريمد )، مشاوريازجمله كارفرما (مشتر يمختلف كار يها بودن گروه ريهمچون درگ ييها يدگيچيپ
و  مي(مستق نهيقبل از شروع مشتمل بر زمان، هز يزير و ...، برنامه آالت نيماش ،يانسان يروين ،يمنابع شامل: منابع مال يها تيثالث، محدود خصش
 ،يندازا راه شي)، اجرا، پصيحمل و ترخ ،يبازرس ن،يساخت، تأم د،ير)، تداركات (خيليتفص ه،يپا ،ي(مفهوم يطراح ي) و منابع در فازهاميرمستقيغ
برخوردار  يا ژهيو تيمنظور بهبود مستمر از اهم به يو اصالح رانهيشگيو كنترل برنامه و انجام اقدامات پ يياجرا اتيانجام عمل ،يبردار و بهره يانداز راه
برابر زمان برنامه  22/2طور متوسط معادل  به رانيا زمانيها در كشور عز اند كه زمان اتمام پروژه ادهشده نشان د انجام قاتيو تحق ها يبررس نيهمچن شد.با يم
رفته،  و سود ازدست يربردا به بهره دنيرس ريد يها نهيشامل: هز ييها نهيبروز هز ليبه دل هياول ينگينقد انيجر رييامر موجب تغ نيبوده است كه ا هياول
صرف شده  هيبهره سرما نهيهز ها، نامه مانيمجوزها و پ ديتمد نهيهز ،يمنابع كار شياز افزا يناش يها نهيهز ،ين شدن منابع مصرفاز گرا يناش يها نهيهز
و  راتيتأخ ليمنظور تعد به يبند زمان يها برنامه راتيو عوامل مؤثر بر تأخ ينگينقد انيجر يساز مدل يكردهايلزوم شناخت رو رو نيازا اند؛ دهيگرد
  .باشد يم قيتحق نياز اهداف ا ينگينقد انيبر جر راتيتأخ نيش اثرات اكاه

از  يا صورت شبكه پروژه به كيبرخوردار است. معموالً برنامه  يا ژهيو تيپروژه از اهم تيريمد يبرا يبحران ريمس افتنيمباحث كنترل پروژه  در
 نيگره آغاز كياز  روژههر پ باشند، يم ها تيفعال انيدهنده نقاط شروع و پا ها نشان و گره ها تيفعال انگريها ب كه كمان شود يداده م شيها نما ها و گره كمان
 نيبوده و در ب يانيبه سمت گره پا نياز گره آغاز يمختلف يرهايزمان اتمام پروژه، متشكل از مس يبه معن يانيگره پا كيزمان شروع پروژه و  انگريكه ب
 نيبرخوردار است. بهتر يا ژهيو تياز اهم وژهپر تيريمد يكه برا شود يم دهينام يبحران ريزمان باشد مس نيشتريب يراكه دا يريموجود، مس يرهايمس هيكل
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ها در دسترس  داده نياز موارد ا ياريكه در بس باشد ياستفاده از اطالعات گذشته م يبحران ريجهت مس ها تيانجام فعال يها به دست آوردن زمان يراه برا
ها  روش نياز ا يكياند كه  رو و پس رو ارائه نموده شياساس حركات پ رب يبحران ريمحاسبه مس يرا برا يمتفاوت يها روش يمحققان مختلف نيابرابن ستند؛ين

ها كه  از پروژه يتوجه ) بوده است. در تعداد موارد قابليبحران ريزمان در شبكه پروژه (مس نيشتريبا ب يريمس افتنيمنظور  به يخط يزير استفاده از برنامه
 زانياز م شيها اغلب ب آن يواقع نهيهز زيدارند و ن ريها در عمل تأخ كه پروژه شود يمشاهده م ستآمده ا دست به يبحران ريها به روش مس آن يبند زمان

 (بودجه) است. شده ينيب شيپ

 

  پيشينه تحقيق .3

منابع پروژه، مستلزم  نيتر از مهم يكيعنوان  به ،ينقد انيشده است. جر ليه مؤثر تبدپروژ تيريمد كردياز هر رو ياتيبخش ح كيبه  تيتوجه به عدم قطع
هستند؛ ارائه  ديپروژه جد تيريمد يها برا آن ،يدر مسائل مختلف عمل 2نوع  يفاز يها است. باوجود استفاده از مجموعه نانيقابل اطم تيريمد يها كيتكن
 انيجر تياز پروژه عالوه بر عدم قطع ميمستق نهيمختلف و كل هز يها پروژه در دوره ينقد انيجر ،ينقد عيوزكه قادر به محاسبه حداقل و حداكثر ت يمدل

  ].5باشد. [ ينقد

 

 
  پروژه ينگينقد انيجر S يمنحن – 1 نمودار

  

مجموعه  هي)  بر اساس نظرPERTبرنامه ( يابيو ارز يبازنگر كي)  و تكنCPM( يبحران ريپروژه، گسترش روش مس يبند در بحث زمان ژه،يو به
 ها يگذار هيبا توجه به افزايش سرما ].6شده است [ سال گذشته افزوده 30پروژه در  ريبه دستور كار مد باشد يم  يپروژه فاز يبند كه تحت عنوان زمان يفاز

منظور  نيفراوان شده است. بد تي) حائز اهمنهيل هز(كنتر يمنابع مال يزير ساخت، اجرا برنامه ،يصورت طراح ساخت به يها پروژه يها و اجرا در پروژه
ها به  ) آننانسي(فا يتمام ايو  يبخش يواگذار ن،يبه تأم بتو نس ييپروژه شناسا ياز ابتدا تا انتها ميرمستقيو غ مياعم از مستق ها نهيهز هيالزم است كل

سطح عناصر  نيتر نييپروژه به پا يها نهيهز صيكه از تخص  نهيختار شكست هز. اصطالح سارديها اقدام مؤثر صورت پذ روش ريسا اياخذ وام و  مانكار،يپ
 شيپروژه را نما ياجرا نهيهز زانيسطح م نيشده تا در باالتر ساختار محاسبه ياالبه ب نيياز سطح پا ها نهيهز ني. اديآ يساختار شكست كار به دست م كي

برسند. از  زيكارفرما ن دييساختار شكست كار پروژه به تأ هيو كه الزم است كه پس از ته باشد يبت مثا متيق يها ساختار در پروژه نيا مورداستفاده .دهد
  :استفاده نمود ريمقاصد ز يبرا توان يساختار م نيا

از  كيهر شرفتيپروژه با توجه به پ يها تيوضع صورت هيته -3 ،يكيزيف شرفتيپروژه با توجه به پ يها نهيكنترل هز -2،  يوزن يها ارزش نييتع-1
 .يكار يها تميآ

داده  شينما 7نمودار شماره در  ها تيگروه نمودارها و شبكه فعال نيشده است ا و شناخته يقطع تيكه طول مدت فعال يبحران ريفرض مربوط به مس
را  هپروژ يها تيفعال ينيب شيپ رقابليو غ ريمتغ تيماه ن،ياست. همچن ريو متغ يرقطعياغلب غ فيوظا رايز گردد يم تيرعا يواقع يايكمتر در دن يشده ول

 يمعرف يبند برنامه زمان يها ينظم يكه اختالالت و ب يزمان ژهيو كرد به يساز را مدل يو احتمال يبحران ريروش مس كيكالس يها در روش توان ينم
منجر به  نيكه ا ستنديبرخوردار ن ياساس يبند زمان كيت از تكنآمده اس دست به يبحران رياستاندارد كه معموالً از مس ينقد انيجر  S يها ي. منحنگردند يم

 ايو  تيپروژه برحسب مدت فعال ينقد انيجر ليبه تحل ديجد كرديتوسعه و ارائه رو يرا برا يا زهيضعف انگ ني. اگردد يم يرواقعيو غ يناكاف يبرآوردها
باشند  كساني يمبنا يدارا يو واقع يا برنامه يهر دو منحن سهيجهت مقام است كه الز S-Curve اي S يمنحندر  ].7كرده است [ جاديا نهيهز تيعدم قطع

در  ييرهايسوءتعب وجود نيباا .باشند كسانينظارت  يها خيتار ديباشند. در ضمن با يا نهينوع مثالً هز كيپروژه بوده و هر دو از  كيهر دو مربوط به  يعني
 يها تيو فعال شود يم ميصورت شكسته ترس به يمنحنكه اول:  است يالزام ليها توجه به نكات ذ از آن زيمنظور گر ها وجود دارد كه به آن يريبكار گ
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 يزير است مانند مواقع برنامه حيصح طيشرا يدر برخ ينبوده و تنزل در منحن يالزاماً صعود يمنحنو دوم:  رديپذ يصورت م يدر نقاط شكست منحن ينظارت
  .مجدد

طول مدت پروژه، (حداقل  -1ها به سمت دو جنبه عمده سوق داده شدند.  تالش شتريپروژه، ب يبند زمان نهيشده درزم انجام اتقيتحق خچهيطول تار در
 نيتر از مهم يكي ].8مدت مشخص)[ ياستفاده از منابع برا لياستفاده از منابع (تعد -2منابع و تقدم و تأخر).  يها تيطول مدت پروژه تحت محدود يساز

 تواند يكه م باشد يم يالزم است كه از عوامل يها پول نقد در زمان اي ينگينقد نياست، پول است. تأم رگذاريتأث اريها بس پروژه يوژه كه در اجرامنابع پر

در مقاطع  يختو پردا يافتيدر ريمقاد يوپروژه درواقع مقدار پول نقد در دسترس پروژه از ر  ينگينقد انيدر انجام امور پروژه گردد. جر عيباعث تسر
 .يمقدار پرداخت در همان واحد زمان يدر واحد زمان منها افتيدر ماندهيدر واحد زمان برابر است با باق ينگينقد ي. به عبارتباشد يمختلف پروژه م

ارائه شده  2شماره در نمودار  يدر نمودار ينگينقد انيبهتر جر انيب يبرا گذارد يم ريپروژه ساخت تأث يساز ادهيپ نديجوانب فرآ هيبر كل ينقد انيجر
 يكاردر پروژه، شكست  ريتأخ ،يبند را در چارچوب زمان ينگينقد اني. محققان جرشود يم يمنجر به شكست پروژه و ورشكستگ ينگياست. كمبود نقد

  انباشته. ينقد انيجر ،ينقد يها يافتيدر ،يواقع ينقد يها شامل: پرداخت ينگينقد انيجر ياند. سه عنصر اصل قرار داده يموردبررس ينيب شيو پ

 

 
  تيخالص مرتبط با هر فعال ينگينقد انيجر – 2 نمودار

 

 مانكارانيكه پ باشد يم ياتيو ح زيبرانگ پروژه ساخت مسئله چالش يساز ادهيدر تمام مراحل پ يكاف ينقد انيحفظ جر ،يجار يبحران مال طيدر شرا

 يها تيعالف يكار و مصالح، اجرا ،يباالسر يها نهياند از پرداخت هز كه عبارت باشد يم يسه هدف ضرور يبرا يكاف ينقد اني. جرشوند يبا آن مواجه م
. در طول باشد يساخت سودآور م اتيمؤثر هسته اداره عمل ينقد انيجر تيريمد گر،يد يعبارت . بهيمال يها يو كاهش بده يبند ساخت مطابق با برنامه زمان

 گر،يد يعبارت . بهكنند ياجتناب م يبند اعتبار موجود فراتر رود بدون توجه به الزامات زمان ايو  ينگيكه از نقد ياز انجام كار نمانكارايپروژه، پ كيمرحله 

 ].9را در تمام لحظات حفظ كنند [ يكاف ينقد انيجر خواهند يم مانكارانيپ

بوده و هدف  ديجد يتكنولوژ تي. عامل مربوط به محدودكنند يبه مسراسر جهان تجر ياز كشورها ياريرا در بس يا عمده راتيپروژه تأخ رانيمد
 ريتأخ يعنوان علل اصل به يتكنولوژ اتيعامل مهم مرتبط با خصوص 9بر بود.  ديعلل مؤثر بر زمان و مدت پروژه با تأك تيدرك اولو يبررس نيا

 - 6 ،يمسائل طراح -5نقص و كمبود مصالح،-4 ،يرونيعوامل ب -3ر، كمبود كا -2مانكار،يسازمان پ اتيخصوص -1اند از:  عبارت اند؛ شده يياساشن

عوامل ذكرشده  راتيمرتبط با تأخ يمسئله اصل 3 نيپروژه. همچن اتيخصوص -9مشاور،  اتيخصوص -8 ،يتكنولوژ تيمحدود -7مالك،  اتيخصوص
منجر به  تواند يم راتيتأخ .شوند يپروژه را سبب م راتيند و تأخو زمان پروژه مؤثر هست يبند هر عامل بر زمان تيوقوع، درجه شدت و اهم دشامل بسام
 ياز موارد خاتمه قرارداد شود، حت ياريو درامد و در بس يور از دست رفتن بهره افته،ي شيافزا يها نهيپروژه، هز نيطرف نيب يحقوق يدعاو رينظ ياثرات منف
 افتد؛ ياتمام پروژه عقب م خيو تار شده راتيوساز متحمل تأخ ساخت يها پروژه ،يا حرفه تيريمد يها ستميامروزه و س شرفتهيپ يبا تكنولوژ

بر زمان  توانند يم ديجد يها ياست كه چگونه تكنولوژ نيا شود يمطرح م نجايكه ا سؤالي. اند نشان داده شده 3در شكل يكيتكنولوژ يها تيمحدود
  ].10كنند [ يريپروژه جلوگ ركرديبگذارند و از د ريپروژه تأث

منابع  ،يتيريمشكالت مد ،يطراح ايمكان  يابيدر ارز تي: عدم موفقشوند يم ميبه پنج نوع تقس مانكارانيكار پ يژگيتوسط و جادشدهيا يرهايتأخ
است به  نممك نيها همچن سو نبود تطابق در برنامه گرياز د يزير عملكرد و برنامه ني. انحراف بيفرع مانكاريپ تيمحدود، طرز كار نامساعد، عدم موفق

 رمترقبه،ياتفاقات غ ها، ييتوانا يواقع زانيانجام طرح طبق م ازيزمان موردن مناسب مدت نينامناسب تا عملكرد نامطلوب باشد. بهبود تخم يزير خاطر برنامه

 ].11برخوردار است [ يخاص تيزمان كار، اشتباهات و سوء تفاهمات از اهم ييكارا

 
  پروژه راتيمؤثر بر تأخ يكيلوژتكنو يها تيمحدود – 3 نمودار
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  يو تجمع انهيماه (درآمدها) يورود اني) در مقابل جرها نهي(هز شده ينيب شيپ يخروج انيجر -ينگينقد انينمونه جر – 4 نمودار

  

اند. در هر  روژه توافق كردهپ كي ليتحو يبرا نياست كه طرف يخيفراتر از تار ايقرارداد و  خيزمان فراتر از تار يساخت به معن يها در پروژه ريتأخ
فراتر  ايخ اتمام قرارداد و يفراتر رفتن زمان از تار يبه معنا رياست. تأخ ريمتغ گريبه پروژه د يا شود و گستره آن از پروژه جاديا ريممكن است تأخ يا پروژه

به عدم اتمام  كسانيطور  و مالك پروژه به مانكاريدر آن پ كه داند يم يطيرا شرا ريهست. تأخ نيطرف نيپروژه ب ليتحو يموردتوافق برا خيرفتن از تار
مبحث را مشاهده  نيموارد مورد نظر در ا هيكل توان يم 5در شكل  كنند، يموردتوافق كمك م ايو  دشدهيق ايو  ياصل يتعهدات قرارداد در دوره زمان

  ].12كرد[

 

 
  ن خاتمه پروژه و مبلغ انجام پروژهزما ييو جابجا جادشدهيا يا نهيو هز يزمان ريتأخ – 5 نمودار

 

در زمان اتمام پروژه  راتييتغ جادياز عوامل مؤثر در ا زين يكار و اضافه راتيي. تغباشد يمؤثر پروژه م تيريمد يبرا يشرط ضرور تيعدم قطع تيريمد
با  ايچندگانه،  هدافبا ا يريگ ميتصم يها روش ايو  ارهيعچند م ميتصم يبانيپشت يها ستميكه شامل س ييها روش ريتر نظ با دامنه گسترده ييها هستند. روش
بكار  يتكرار فاز يبند روش زمان ها، تيزمان فعال در مدت تيشبكه با عدم قطع يها تيفعال تيحساس ليمنابع، تحل تيمحدود ديبا ق يفاز يبند روش زمان

 ].12نكرده است [ جاديپروژه ا يبند مسائل مربوط به زمان يرو يا شده ثبت رياند كه تأث برده

  

  روش شناسي پژوهش .4

اند؛ در  شده استخراج ها تيشروع فعال يها زمان نيرتريو د نيزودتر نييبا تع يا به فرم بازه يصورت خاكستر به يبحران رياز محاسبات مس يمحاسبات يها گام
زمان  نيزمان و زودتر نيرتريد نييمرحله با تع نيرفت اشاره نمود. ا ريو محاسبات مس نيآغاز تيزمان فعال نييبه تع ديگام با نيانجام كار ا هيرو حيتشر

 يها با زمان ها تيزمان فعال محاسبات مربوط به دست آوردن مدت يشد. گام بعد ليتكم يا به فرم بازه يبرگشت با اعداد خاكستر ريخاتمه در مس
 تيو در نها ميرمستقيو غ ميمستق يها نهيهز يبرا ها تيدر طول دوره انجام فعال ها تيعالف ها نهيهز عيبوده است، سپس محاسبات توز يا با فرم بازه يخاكستر

 يبرا ينگينقد انيمقدار جر نيشتريمقدار و ب نيكمتر زيدر گام پنجم ن ديگرد نييدر كل پروژه تع تيو در نها يدر هر دوره زمان ها تيكل فعال نهيهز
الزم به  د،يمحاسبه گرد باشد يم تيعدم قطع يكه دارا يا با فرم بازه يبا استفاده از اعداد خاكستر ينگينقد انيجر زيو در گام آخر ن ديگرد نييتع ها تيفعال

در  تيهر فعال يچهارم و پنجم عالوه بر انجام محاسبات برا يها با در نظر گرفتن فرض چند پروژه در گام يا حالت چند پروژه يها گام هيذكر است كه كل
 از .دنديجمع گرد گريكديها با  گام ششم اطالعات كل پروژه تيو در نها ديلحاظ گرد زيها ن در پروژه ها تيفعال عيهر پروژه محاسبات مربوط به تجم

در ادامه  .باشد يم يروش محاسبات نيا يها يمحاسبات از جمله برتر انيتا پا يا به فرم بازه يخاكستر تيمحاسبات حفظ عدم قطع نيا يفاكتورها نيتر مهم
ها  انجام محاسبات و گام هيرو  6در فلوچارت شكل  است. دهيمربوطه ارائه گرد اتيبا جزئ يا چند پروژه مربوط به حالت يمحاسبات يها گام يها فلوچارت

  داده شده است: شينما يا در حالت چند پروژه
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تابساحم زاغآ

 ريسم تابساحم ماجنا :تسخن ماگ
اه هژورپ همه يارب ينارحب

 عورش نامز نيرتدوز هبساحم
هژورپ

 هبساحم
 و عورش نامز نيرتدوز

عورش نامز نيرتريد  تيلاعف
تفر ريسم رد اه

 و نامز نيرتريد هبساحم
 اه تيلاعف مامتا نامز نيرتدوز

تشگرب ريسم رد

 عورش نامز نيرتريد هبساحم
هژورپ

 نامز تدم تابساحم ماجنا :مود ماگ
هژورپ ره رد اه تيلاعف

 يالاب و نيياپ دح هبساحم
اه تيلاعف عورش نامز نيرتدوز

 يالاب و نيياپ دح هبساحم
اه تيلاعف عورش نامز نيرتريد

 تدم رثكادح و لقادح هبساحم
اه تيلاعف نامز

 عيزوت تابساحم ماجنا :موس ماگ
 هژورپ همه يارب اه تيلاعف هنيزه

اه

 يالاب و نيياپ دح هبساحم
اه تيلاعف يا هنيزه

 رثكادح و لقادح هبساحم
هنيزه عيزوت نازيم

 هنيزه تابساحم ماجنا :مراهچ ماگ
هرود ره رد اه تيلاعف

اه هژورپ همه رد

 نيرتشيب و نيرتمك هبساحم
 تيلاعف ميقتسم هنيزه رادقم

هرود ره رد

 نيرتشيب و نيرتمك هبساحم
 ميقتسمريغ هنيزه رادقم

هرود ره رد تيلاعف

 ره رد تيلاعف هنيزه لك هبساحم
 ريغ و ميقتسم هنيزه يور زا هرود

هرود ره رد تيلاعف ميقتسم

 تابساحم ماجنا :مجنپ ماگ
 همه يارب يگنيدقن نايرج

اه هژورپ

 نيرتشيب و نيرتمك هبساحم
 ره رد يگنيدقن نايرج رادقم

هژورپ ره يارب هرود

تابساحم ناياپ

 تابساحم ماجنا :مشش ماگ
 مدع ياراد لك يگنيدقن نايرج

اه هژورپ لك ردتيعطق

ندومن مك
 يگنيدقن نايرج رادقم نيرتشيب
 رادقم نيرتمك زا اه هژورپ لك رد
 اه هژورپ لك رد يگنيدقن نايرج

تيعطق مدع يواح

  
  يا چند پروژه تيدر وضع يها سبات و گاممحا هيفلوچارت رو – 6 نمودار 

  
  يخاكستر يبحران ريگام اول: محاسبه مس

صفر صورت  يبا شناور ها تيبه دست آوردن فعال يبه عبارت ايپروژه و  ريمس نيتر يبه دست آوردن طوالن يبرا يبحران ريگام محاسبات مربوط به مس نيا در
. سپس با انجام محاسبات گردند يم نييو برابر صفر تع نييتع ييو باال ينييپروژه با حدود پا نيآغاز تيالفع يزمان شروع خاكستر ني. ابتدا زودتررديپذ يم

محاسبه  ني. در ادينما يپروژه حركت م يشبكه شروع و به سمت انتها ريپروژه در مس تيفعال نيتر ييكه از ابتدا رونده شيپ يبه عبارت ايرفت  ريمس
 نيزودتر ريخواهند بود. مقاد نيآغاز تيفعالبعد از  يها تيزمان شروع فعال نيزودتر كننده نييتع ها تيفعال يخاكستر يها انيپا نيمقدار زودتر نيتر بزرگ

روند محاسبه  ني. اگردد يموردنظر حاصل م تيماقبل فعال تيزمان شروع فعال نيبه مقدار زودتر تيزمان فعال با افزودن مدت ها تيفعال يزمان خاتمه خاكستر
محاسبات  در .است دهيرونده رس همان پس ايبرگشت  ريمحاسبات مس انجاممرحله نوبت به  نيخواهد كرد و پس از اتمام ا دايپروژه ادامه پ تيفعال نيا آخرت

 نيهد آمد. در ازمان خاتمه به دست خوا نيرتريد يمقدار عدد نياختصاص كمتر ياز رو ها تيفعال يزمان خاتمه خاكستر نيرتريد نييبرگشت با تع ريمس
 تيفعال يخاكستر اتمهزمان خ نيرترياز د ازين شيپ يها تيفعال يزمان خاكستر از روش كسر كردن مقدار مدت ها تيزمان شروع فعال نيرتريمحاسبات د
  .اند حاصل شده

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  
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  ها تيفعال يزمان خاكستر گام دوم: محاسبه مدت

زمان شروع  نيزودتر نكهيگام با فرض اول ا ني. در ارديپذ يصورت م ها تيفعال يمدت زمان خاكستر نيشتريو ب نيكمتر نييمنظور تع گام به نيمحاسبات ا
 نيتر با بزرگ يام و حد باال i تيفعال يزمان شروع خاكستر نيمقدار زودتر نيبا كمتر نييشامل حد پا يا ام برابر با بازه j ام پروژه i تيفعال يخاكستر

 يا ام برابر با بازه j ام پروژه i تيفعال يزمان خاتمه خاكستر نيزودتر نكهيام و فرض دوم ا j ام پروژه i تيفعال يزمان شروع خاكستر نيترمقدار زود
زمان خاتمه  نيزودتر نيتر برگرفته از بزرگ زيآن ن يام و حد باال j ام پروژه i تيفعال يزمان خاتمه خاكستر نيمقدار زودتر نيبا كمتر نييمشتمل برحد پا

و  يمقدار مدت زمان خاكستر نيبا كمتر نييحد پا ي ام برابر با بازه i تيفعال يمدت زمان خاكستر نكهيام و فرض سوم ا j ام پروژه i تيفعال يخاكستر
آن  نييواهد بود كه حد پاخ يا شامل بازه يزمان خاكستر تمقدار مد نيصورت كمتر نيباشد در ا يمقدار مدت زمان خاكستر نيتر با بزرگ يحد باال
زمان شروع  نيمقدار زودتر نيتر آن برابر با مجموع بزرگ يام و حد باال j ام پروژه i تيفعال يزمان شروع خاكستر نيمقدار زودتر نيبا كمتر ي برابر بازه

بوده  يا شامل بازه يمقدار مدت زمان خاكستر نيتر بزرگ نيخواهد بود. همچن يمقدار مدت زمان خاكستر نيتر ام و كوچك j ام پروژه i تيفعال يبرا
مقدار  نيآن برابر با مجموع كمتر يام و حد باال j ام پروژه i تيفعال يزمان شروع خاكستر نيمقدار زودتر نيشتريآن برابر است با ب نيياست كه حد پا

  .ده استبو يمقدار مدت زمان خاكستر نيرت ام و بزرگ j ام پروژه i تيزمان شروع فعال نيزودتر

(6)  

(7)  

(8)  

(9)  

(10)  

 

  ها تيفعال يخاكستر  نهيهز عيگام سوم: محاسبات توز

شامل  يها با بازه يصورت خاكستر به ها تيتك فعال تك يها-نهيها بوده و محاسبات مربوط به هز تيفعال يها نهيهز عيدر گام سوم مربوط به محاسبات توز
 صورت نيدر ا اند دهيگرد فيام تعر j ام پروژه i تيفعال نهيمقدار هز نيشتريآن ب يام و حد باال j پروژهام  i تيفعال نهيمقدار هز نيكمتر نييحد پا

Minimum  تيشده فعال عيتوز نهيمقدار هز i ام پروژه j و9) بر رابطه مدت زمان (11( نهيهز ريرابطه مقاد ميام از تقس ( Maximum عيتوز نهيمقدار هز 
  .اند آمده ت) به دس10) بر رابطه مدت زمان (11( نهيهز ريرابطه مقاد ميام از تقس j روژهام پ i تيفعال يشده برا

(11)  

(12)  

(13)  

 

  در هر دوره ها تيفعال يخاكستر نهيگام چهارم: محاسبات هز

  .پرداخته است يدوره زماندر هر  يكل خاكستر نهيمحاسبه هز تيو در نها يخاكستر ميرمستقيو غ ميمستق يها نهيگام به انجام محاسبات هز نيا

بوده و  t يدر دوره زمان ها تيفعال يخاكستر ميمستق يها نهيبخش اول محاسبات گام چهارم مربوط به محاسبات هز :يخاكستر ميمستق يها نهيهز 
 صورت نيدر ا يدوره زمان موجود در آن يها تيفعال هيكل يبرا يصورت خاكستر در هر دوره به ها تيفعال ميمستق يها نهيمحاسبات مربوط به هز

Minimum  و Maximum يشده در دوره زمان عيتوز نهيمقدار هز t يها رابطه ميآخر حاصل تقس تيتا فعال كمي تياز فعال ها تياز حاصل مجموع فعال 
 .اند ) حاصل شده10) و (9( يها بر رابطه بي) به ترت13) و (12(

(14)  

  

(15)  

بوده و  t يدر دوره زمان ها تيفعال يخاكستر ميرمستقيغ يها نهيسبات گام چهارم مربوط به محاسبات هزبخش دوم محا :ميرمستقيغ يها نهيهز
 صورت نيدر ا يموجود در آن دوره زمان يها تيفعال هيكل يبرا يصورت خاكستر در هر دوره به ها تيفعال ميرمستقيغ يها نهيمحاسبات مربوط به هز

Minimum و Maximum يشده در دوره زمان عيتوز نهيمقدار هز t نيكمتر ميآخر حاصل تقس تيتا فعال كمي تياز فعال ها تياز حاصل مجموع فعال 
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 يو حد باال نييپا د) و ح9بر رابطه ( ميرمستقيغ يها نهيمقدار هز نيكمتر يو حد باال نييحد پا 15/0) ضربدر 13) و (12( يها مقدار رابطه نيشتريمقدار و ب
 .) به دست آمده است10بر رابطه ( ميرمستقيغ يها نهيمقدار هز نيشتريب

  

(16)  

  

(17)  

   

  يخاكستر ميرمستقيو غ ميمستق يها نهيكل: جمع هز نهيهز

 ني. در ارديگ يرا در بر م يموجود در آن دوره زمان يها تيفعال هيكل يبرا باشد يم يكل در هر دوره زمان نهيمحاسبات گام چهارم مربوط هز يانيپا بخش
جمع  گريكديبا  زي) ن17) و (15( يها ) را به وجود آورند سپس رابطه18جمع شوند و رابطه ( گريكدي) با 16) و (14( يها زم است كه ابتدا رابطهحالت ال

حاصل  يهر دوره زمانكل در  نهيتا هز اند دهيجمع گرد گريكدي) با 19) و (18( يها صرفاً الزم است تا رابطه انياند در پا آورده دي) را پد19شده و رابطه (
 .گردد

(18)  

 

 

  

(19)  

 

  

  

(20)  

  

  

  يخاكستر ينگينقد انيمقدار جر نيشتريو ب نيگام پنجم: محاسبات كمتر

) 19) و (18( يها رابطه بيمقدار به ترت نيشتريو ب نيكمتر يآورده است، برا ديرا پد ينگينقد انيمقدار جر نيشتريو ب نيگام پنجم كه محاسبات كمتر يبرا

  .است دهيصورت جداگانه جمع گرد به گريكديپروژه با  ياز صفرتا انتها يزمان يها كل دوره يبرا

  

(21)  

  

(22)  

 

  تيعدم قطع يكل دارا ينگينقد انيششم: محاسبات جر گام

  .است دهي) كسر گرد21) از رابطه (22كار رابطه ( نيا ياست. برا رفتهيصورت پذ ينگينقد انيجر تيگام ششم محاسبات عدم قطع در

 

(23)  

  

  رندهيگ ميتصم سكيبا در نظر گرفتن ر يا به فرم بازه ياعداد خاكستر سهيمقا. 5

را  يا با فرم بازه يمقدار عدد خاكستر نيها كمتر آن انياز م ميخواه يباشند كه ما م يا به فرم بازه ي) دو عدد خاكستر25) و (24كه رابطه ( ديفرض كن 
  .]13[ميانتخاب كن

(24)  

(25)  

  :را داشته باشند ريز تيچهار وضع توانند يم يا به فرم بازه يدو عدد خاكستر نيصورت ا نيا رد

ها خواهد بود. به  از آن يكي يمقدار عدد نيبرابر كمتر يخاكستر يمقدار عدد نينداشته باشند، كمتر يبا هم تقاطع يدو عدد خاكستر نياگر ا -1
  .كرد ميانتخاب خواه يمقدار عدد خاكستر نيعنوان كمتر را به Q1 ) برقرار باشد آنگاه ما26اگر رابطه ( يعبارت

(26)  

inf inf

sup sup

1 1

1 1

,

,

,

,

m n ijt ijt

t

j i
ij ij ij

m n ijt ijt

t

j i ij ij ij

cin cin
Min CIN

es es d

cin cin

Max CIN
es es d

 

 

 
 

  
 
  
  

 

 

inf infinf inf

sup sup

1 1 1 1

1 1

, ,

, ,

,

,

m n m nijt ijt ijt ijt

t t t

j i j i
ij ij ij ij ij ij

m n ijt ijt

t t t

j i jij ij ij

cd cd cin cin
Min TC Min CD Min CIN

es es d es es d

cd cd

Max TC Max CD Max CIN
es es d

   

 

  
        

       
 
       
  

   

 
sup sup

1 1

,

,

m n ijt ijt

i ij ij ij

cin cin

es es d 

 
 
  

 

sup supinf inf supinf inf

1 1 1 1 1 1 1

, ,, ,

,, ,

j

t t t

m n m n m n mijt ijt ijt ijijt ijt ijt ijt

j i j i j i jij ij ijij ij ij ij ij ij

TC Min TC Max TC

cd cd cin cincd cd cin cin

es es des es d es es d      

     

                          
       sup

1 ,

n t

i ij ij ijes es d



    



in f in f

sup sup

0 1 1

0 1 1

,

,

,

,

T m n ijt ijt

t j i
ij ij ij

T m n ijt ijt

t j i ij ij ij

c c
M in C F

es es d

c c

M ax C F
es es d

  

  

 
 

  
 
  

  

  

  

sup infsup inf

0 1 1 0 1 1

, ,

, ,

T m n T m nijt ijt ijt ijt

t

t j i t j iij ij ij ij ij ij

c c c c
CFU Max CF Min CF CFU

es es d es es d     

            
       

     

1 1 1

2 2 2

,

,

L U

L U

Q q q

Q q q

   
   

1 2

U Lq q



 

  1396آذر ماه  2-1دانشگاه گيالن؛ دانشكده فني و مهندسي شرق گيالن؛  

 

  .ما خواهند داشت يبرا يكساني تيها اولو آن يباشند، آنگاه هر دو كساني يا به فرم بازه ياگر دو عدد خاكستر -2

  :به دست حاصل خواهد شد ريراه زاز  يا به فرم بازه يمقدار عدد خاكستر ني) برقرار باشد، آنگاه ما كمتر27كه رابطه ( يتيدر موقع -3

 .خواهد بود يمقدار عدد خاكستر نيكمتر Q2 صورت نيا ريخواهد بود و در غ يمقدار عدد خاكستر نيكمتر Q1 ) برقرار باشد، آنگاه10-3رابطه ( اگر

(27)  

(28)  

خواهد  يا به فرم بازه يمقدار عدد خاكستر نيكمتر Q1 ) برقرار گردد، آنگاه30) برقرار باشد، اگر رابطه (29صورت ( كه رابطه به يتيدر موقع -4
 .خواهد بود يا بافرم بازه يمقدار عدد خاكستر نيكمتر Q2 صورت نيا ريبود و در غ

(29)  

(30)  

حالت  نرندگايگ ميتصم يتر از مقدار عدد ) بزرگ31رابطه ( يچندگانه بر مبنا رندگانيگ ميتصم يبرا نانهيب عنوان سطح خوش به α محاسبات فوق در
  .باشد يم نانهيبدب

(31)  

 .]13[گردد يم اني) ب32صورت رابطه ( به تيعدم قطع طيدر مح  يگروه رندگانيگ ميتصم يحاصل خروج α يدر محاسبات فوق مقدار عدد نيهمچن  

  

(32)  

 

 نانهيب در حالت خوش ينييحد پا α يبرا ريقادم نيا .در نظر گرفته شده است 5/0و 5/0صورت  حالت محتمل به يبرا ييحد باال αو  ينييحد پا α ريمقاد

حالت محتمل  يبرا ييحد باال αو  ينييحد پا α ريمقاد نانهيحالت بدب يبراسرانجام  ؛در نظر گرفته شده است 4/0برابر  ييحد باال α يو برا 6/0برابر با 
  ].13[باشد يم 6/0و 4/0صورت ب

  

  يمثال عدد. 6

. سپس با انجام شود يشده و صحت آن نشان داده م سهيمقا يبه كار گرفته شده و با مدل قطع يا چند پروژه در حالت يادشنهيمدل پ ،يدر ابتدا با مثال عدد

پرداخته شده  يا در حالت چند پروژه فمختل يها در حالت يشنهاديمسئله، به نحوه عملكرد مدل پ رگذاريتأث يدر پارامترها رييتغ جاديبا ا تيحساس ليتحل
 ينگينقد انيجر هيدر ته يشنهاديمدل پ ييكارا يمنظور بررس بهارائه گرديده است.   7ز شبكه فعاليت هاي خاكستري به فرم بازه اي در شكل بخشي ا است.

 به كار گرفته شده است. باشد يدر حال اجرا م رانيدر ا  EPCCو   EPC مشتمل بر چند پروژه بوده و به روش يا كنگان كه پروژه شيطرح پترو پاال

 ،يشركت مورد بررس يهدف اصلمي باشد.  يشنهاديموضوع با استفاده از مدل پ اتيموجود در بخش مرور ادب يها فكار پر نمودن شكا نيهدف از ا
  .باشد يم نهيدر زمان و هز يا به فرم بازه يموجود در اعداد خاكستر تيعدم قطع يريو تحت كنترل با بكار گ نهيبه يبند و زمان ينگينقد انيبه جر يابيدست

ES [ ES,ES] D [ D ,D ] EF [ EF ,EF ] ES [ ES,ES] D [ D ,D ] EF [ EF ,EF ] ES [ ES,ES] D [ D ,D ] EF [ EF ,EF ]

ES 165 D 75 EF 240 ES 240 D 70 EF 310 ES 315 D 35 EF 350
ES 135 D 45 EF 180 ES 180 D 70 EF 250 ES 250 D 25 EF 275
LS [ LS,LS] LF [ LF ,LF ] LS [ LS,LS] LF [ LF ,LF ] LS [ LS,LS] LF [ LF ,LF ]

LS 165 LF 240 LS 245 LF 315 LS 315 LF 350
LS 135 LF 180 LS 180 LF 250 LS 250 LF 275

ES [ ES,ES] D [ D ,D ] EF [ EF ,EF] ES [ ES,ES] D [ D ,D ] EF [ EF ,EF ] ES [ ES,ES] D [ D ,D ] EF [ EF ,EF ]

ES 35 D 130 EF 165 ES 165 D 40 EF 205 ES 240 D 75 EF 315
ES 25 D 110 EF 135 ES 135 D 40 EF 175 ES 180 D 65 EF 245
LS [ LS,LS] LF [ LF ,LF ] LS [ LS,LS] LF [ LF ,LF ] LS [ LS,LS] LF [ LF ,LF ]

LS 35 LF 165 LS 165 LF 205 LS 240 LF 315
LS 25 LF 135 LS 135 LF 175 LS 185 LF 250

ES [ ES,ES] D [ D ,D ] EF [ EF ,EF ] ES [ ES,ES] D [ D ,D ] EF [ EF ,EF ]

ES 205 D 80 EF 285 ES 285 D 240 EF 525
ES 175 D 80 EF 255 ES 255 D 180 EF 435
LS [ LS,LS] LF [ LF ,LF ] LS [ LS,LS] LF [ LF ,LF ]

LS 205 LF 285 LS 285 LF 525
LS 175 LF 255 LS 255 LF 435

HB C

D E

IF G

  
  يخاكستر يها تياز شبكه فعال يبخش – 7 نمودار

  

 تيكل سا حيتسط ،يزيخاكر ،يخاكبردار يكه فاز اول طرح شامل اجرا باشد يم هيعسلو يكيطرح واقع در كنگان از توابع استان بوشهر و در نزداين  
و خط  يپارس جنوب 12از فاز  يورود كخطوط انتقال خورا يفاز، اجرا هر دو يدسترس يها جاده يزمان، اجرا همبه صورت مشتمل بر فاز اول و دوم 

)، اتصال خط اجرااتان (در حال  افتيو باز يتيليوتي يها پروژه يمربوطه، اجرا نگيتريم ستميبه همراه س يپارس جنوب 12برگشت گاز خالص شده به فاز 
 زاتيتجه يو اجرااول فاز   يبرق مربوطه برا يها و ساختمان طرح يبرق ورود تمسي، س يشده به خط گاز سراسر افتيمحصول حاصل از اتان باز يخروج

 ها يو خروج ها يورود يطراح نيفلر فاز اول (در دست اقدام)، همچن يهر دو فاز و اجرا يبرا ايفلر در در ياجرا ريمس يو اجرا يمرتبط با فاز اول و طراح

  .باشند يقابل مشاهده م 1در جدول شماره  تاطالعا نيا اشد،ب يفاز دوم م ازيمورد ن يها يتيليوتيبه همراه 
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  يا حالت چند پروژه يها تيشبكه فعال ياطالعات ورود -1جدول 

مدت زمان قطعيپيش نيازشرح فعاليت
( روز)

مدت زمان خاكستري
( روز)

هزينه قطعي
(هزار يورو)

هزينه خاكستري
(هزار يورو)

      13,910پروژه 1 - زمين طرح  
        5,400[45,70]60‐خريد زمين  [4500,6000]

        A145[30,50]3,150خاكبرداري  [3000,4000]

        A145[30,50]2,280خاكريزي  [1800,2500]

        B1,C190[80,100]2,500تسطيح  [2000,3000]

            D160[45,70]580فنس كشي  [400,600]

   127,500پروژه 2 - يوتيليتي  
      E1120[100,160]39,000تاسيسات برقي  [35000,45000]

      A2420[380,460]16,500تاسيسات آب دريا  [15000,18000]

      A2300[250,350]11,000اسكلت فلزي  [10500,12500]

        A260[45,70]6,700خط خوراك  [6500,7500]

        A260[45,70]2,000خط محصول  [1800,2500]

      B2,C2450[350,550]20,500تاسيسات شيرين سازي آب دريا  [19500,21500]

      F2500[400,600]28,000تاسيسات بخار  [25000,32000]

        F2380[350,450]2,200تاسيسات نيتروژن  [1900,2700]

        G2,H2250[200,300]1,600تاسيسات هوا  [1200,2000]

   438,100پروژه 3 - بازيافت اتان  
      D2200[150,250]10,000اسكلت فلزي  [8500,12500]

SubstationA3250[200,300]6,500          [6000,7000]

Control Room A3260[210,310]7,300          [7000,7500]

   B3,C3,E3500[400,600]392,000واحد فرآيندي  [350000,450000]

        A3300[250,350]6,700واحد مخازن  [6500,7500]

Flare & Blowdowns  D3,E2200[150,250]15,600        [14000,18000]
 

  

 .اند رفتهيحالت محتمل صورت پذ يبر مبنا 2جدول شماره محاسبات قابل مشاهده مي باشد، خروجي  2خروجي اطالعات در گام ششم در جدول شماره 

محاسبات فته و ريپذ صورت  4/0برابر  α 1 - يو برا 6/0برابر با  α ريسك تصميم گيرنده با در نظر گرفتن مقدار نانهيب در حالت خوش يمحاسبات خاكستر
  .فته استريپذ صورت  6/0برابر  α 1 - يو برا 4/0برابر با  α ريسك تصميم گيرنده با در نظر گرفتن مقدار نانهيب بددر حالت  يخاكستر

  

  براي ريسك محتمل تصميم گيرنده يخاكستر تيعدم قطع يكل دارا ينگينقد انيمقدار و جر نيشتريب - نياسبه كمترمح -2جدول 

  

مطلب هستند  نيگواه ا يبا محاسبات مشابه آن با اعداد قطع ياعداد خاكستر تيعدم قطع ياطالعات حاصل از محاسبات بخش دارا يخروج سهيمقا
 يبه در هر دوره مال يا به فرم بازه يخاكستر تيمحاسبات عدم قطع يخروج ،يو اعداد خاكستر يقطع ستميبه هر دو س يورود كسانيكه باوجود اطالعات 

 انگريشده ب نشان داده 3شماره  جدولكه در  يمربوط به هر دوره مال ينمودارها يبررس .اند بهتر بوده يتجمع ينگينقد انيردر ج زيو ن ينگينقد انيجر

و  نييمحاسبات در حد پا نيا كه يحالت بوده است، درحال نيتر محتمل ييو هم در حد باال نييهم در حد پا يمحاسبات اعداد خاكسترپروژه در  تيمطلوب
  .باشد يم يقطع ادبه اعد كيرا نزد يا فرم بازه تيوضع نيبدتر

به اعداد  كينزد ي) اعداد خاكسترتيوضع ني(بدتر نييااست، مقدار حد پ دهيارائه گرد 8كه در نمودار شماره  يتجمع ينگينقد انينمودار جر يبررس
مطلوب نشان  دمناسب و با سو تيپروژه را در وضع ياعداد خاكستر ييكه حد باال يدر حال دهند، يمقدار سود نشان م نيپروژه را در كمتر انيدر پا يقطع
  .دهد يم

  

  . تحليل حساسيت7

با برابر قرار  نانهيب كه در حالت خوش ديمشخص گرد يا چند پروژه زيو ن يا در حالت تك پروژه نانهيو بدب نانهيب خوش يها در محاسبات مربوط به حالت
 سكير زانيدر م راتيياست. تغ رفتهيمحاسبات صورت پذ 4/0معادل  α 1 -و  6/0معادل  5/0از  شتريب زانيبه م α رندهيگ ميتصم سكيدادن مقدار ر

به  نانهيو بدب نانهيب خوش يها محاسبات را در حالت يتر و خروج محاسبات را نامطلوب 6/0معادل  α 1 -و  4/0معادل  5/0كمتر از  زانيبه م α رندهيگ ميتصم
از آن  ايو  ديگرد تر كينزد 5/0به  α رندهيگ ميتصم سكيبودند كه هر چه مقدار ر تيواقع نيا انگريمحاسبات ب ده بودن پروژه سوق داده است. انيسمت ز

 زيگردد ن نييتع 5/0تر از  در محاسبات برابر و كوچك  α 1 -هرچه مقدار  گريمطلوب ما خواهند بود و از طرف د يت اطالعات خروجفراتر رفته اس
  مراجعه شود. 3و 2به جداول شماره  جيمشاهده نتا يبود، برا دمطلوب ما خواهن ياطالعات خروج
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  يدر حالت محتمل با اعداد قطع يازه اب ياعداد خاكستر تياطالعات عدم قطع يخروج سهيمقا -3جدول 

زمان
حد پايين

درحالت محتمل قطعي حد باال
درحالت محتمل

حد پايين
در حالت محتمل قطعي حد باال

در حالت محتمل
0 0 0 0 0 0 0

45 4,500 0 0 4,500 0 0

70 0 5,400 6,000 4,500 5,400 6,000

75 4,800 0 0 9,300 5,400 6,000

120 0 5,430 6,500 9,300 10,830 12,500

155 2,000 0 0 11,300 10,830 12,500

200 400 0 0 11,700 10,830 12,500

220 0 2,500 3,000 11,700 13,330 15,500

290 0 580 290 11,700 13,910 15,790

300 35,000 0 0 46,700 13,910 15,790

345 6,500 0 0 53,200 13,910 15,790

450 0 39,000 45,000 53,200 52,910 60,790

495 8,500 0 0 61,700 52,910 60,790

520 0 6,700 7,500 61,700 59,610 68,290

550 10,500 0 0 72,200 59,610 68,290

680 15,000 0 0 87,200 59,610 68,290

695 6,000 0 0 93,200 59,610 68,290

700 0 11,000 12,500 93,200 70,610 80,790

705 7,000 0 0 100,200 70,610 80,790

745 6,500 0 0 106,700 70,610 80,790

770 0 10,000 12,500 106,700 80,610 93,290

1010 0 16,500 18,000 106,700 97,110 111,290

1030 19,500 0 0 126,200 97,110 111,290

1070 87,500 6,500 7,000 213,700 103,610 118,290

1080 87,500 7,300 7,500 301,200 110,910 125,790

1120 87,500 6,700 7,500 388,700 117,610 133,290

1145 89,300 56,000 63,000 478,000 173,610 196,290

1195 14,000 56,000 63,000 492,000 229,610 259,290

1380 1,900 56,000 63,000 493,900 285,610 322,290

1430 25,000 56,000 63,000 518,900 341,610 385,290

1560 0 76,500 84,500 518,900 418,110 469,790

1630 1,200 56,000 63,000 520,100 474,110 532,790

1720 0 58,000 74,500 520,100 532,110 607,290

1970 0 15,600 18,000 520,100 547,710 625,290

2010 0 2,200 2,700 520,100 549,910 627,990

2160 0 28,000 32,000 520,100 577,910 659,990

2460 0 1,600 2,000 520,100 579,510 661,990

جدول مقايسه خروجي اطالعات عدم قطعيت اعداد خاكستري بازه اي در حالت محتمل با اعداد قطعي
جريان نقدينگي در هر دوره جريان نقدينگي تجمعي
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جريان نقدينگي تجمعي حد پايين و باال درحالت محتمل و قطعي

  
  و باال در حالت محتمل نييحد پا يا و دوره يتجمع ينگينقد انيجر –8 نمودار 

  

  يريگ جهينت. 8

به  ،ينگينقد انيبهتر جر تيريمد يبرا يخاكستر نهيپروژه بازمان و هز يها تيشبكه فعال يساز موضوع مدل ياجمال يبا بررس پيشينه تحقيق قسمتدر 
سال  چنددرباره موضوع انتخاب شده، مطالعات  هياول فيو تعار رفتهيصورت پذ قاتيانواع تحق يمطالعات مورد استفاده اشاره شد. پس از بررس يهدف كل

قسمت روش  در. شد انينما نهيدر زم يقاتيتحق يها و شكاف ديگرد يكاربرد و روش استفاده شده بررس نهيزم ت،يعدم قطع كردينوع رو ثياز ح رياخ
صورت محتمل،  ها درسه فاز به گام ي. اجراديگرد حيتشر يشنهاديمدل پ يها گام يساز با توجه به نوع مسئله مدل يشنهاديروش پ شناسي پژوهش،

 اسبهدر گام دوم، مح ها تيفعال يدر گام اول، محاسبه مدت زمان خاكستر يخاكستر يبحران رياول تا ششم به محاسبه مس يها در گام نانهيو بدب نانهيب خوش

 يدر هر دوره زمان يخاكستر نهيدر گام سوم و سپس در گام چهارم به انجام محاسبات مربوط به هز ها تيفعال يخاكستر نهيهز زانيم نيشتريو ب نيكمتر
مورد  ينگينقد انيجر ارمقد نيشتريو ب نيمقدار پرداخته شده است و در گام پنجم كمتر نيشتريمقدار و ب نيدر كمتر ميمشتق ريو غ ميمستق يها نهيهز يبرا
است.  دهيمحاسبه گرد يخاكستر تيعدم قطع يكل پروژه دارا ينگينقد انيگام جر نيدر آخر تيو در نها ديدر طول مدت پروژه محاسبه گرد ازين
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 يا به فرم بازه ياعداد خاكستر سهيمقا اريودن معدر دست ب يبرا α ي رندهيگ ميتصم سكيبا در نظر گرفتن ر يا به فرم بازه ياعداد خاكستر سهيمقا نيهمچن
با ارائه نتايج بيانگر اين مطلب هستند كه پرداخته شده است.  تيعدم قطع سكير تيريو منعطف به مد نينو كرديرو نياست كه با استفاده از ا دهيارائه گرد
و  نانهيب محتمل، خوش يها در حالت نهيموجود در زمان و هز تيطعها باوجود عدم ق پروژه يبند و زمان ينگينقد انيجر تيريدر مد يشنهاديمدل پ

 ميرا ترس نهيتحت كنترل از منظر زمان و هز يا بازه ،ياعداد قطع شينما يجا مقدار محاسبات به نيشتريو ب نيحالت ممكن باوجود بازه كمتر نيتر نانهيبدب
 اني. در پاديو در دسترس تر خواهد گرد تر نهيتر و به مناسب نهيها با زمان و هز پروژه اينموده است كه حركت در بازه محاسبه شده موجب اتمام پروژه و 

 يها نهيهز تيريو مد يبند در زمان يو سنت يو رجحان آن نسبت به مدل قطع يو برتر يشنهاديمدل پ يو اثربخش ييباالتر رفتن كارا انگريمحاسبات ب جينتا
 يها نهيها و هز زمان يريكارگ پروژه محور با به يها در سازمان يا از حالت تك پروژه به چند پروژه ها تيكه فعالشب يساز . توسعه مدلباشد يها م پروژه
 يمثبت (انباشته) و منف ينگينقد انياز جر يريسازمان و جلوگ ينگينقد انيو جر يبند بهتر زمان تيريدموجب م تواند يم يخاكستر تيعدم قطع يدارا

اطالعات  ينسبت به حالت قطع شتريب يريپذ با انعطاف ينگينقد انيو جر يبند برنامه زمان هيدر ته يشنهاديمدل پ كرديرو .ديخواهد گرد) ي(كمبود منابع مال
پروژه و  يها تيو محدود طيو سازندگان متناسب با شرا مانكارانيرو در نحوه تعامل و برخورد با پ شيپ يها يريگ ميمنظور تصم به تيريبه مد يبهتر
صورت  به يو خروج يورود ينقد انيمربوط به جر يمنابع مال زانيدر عمل، در دسترس بودن اطالعات م يشنهاديبرتر مدل پ يژگيو، دهد يم هازمان ارائس

و در  ها در سازمانو مثبت  يمنف ينقد يها انياز جر يريمنظور جلوگ رو به شيپ يزمان يها بازه محدود منطبق با دوره كيشامل حداقل و حداكثر با  يا بازه
 يبند نمودن برنامه زمان تر يبا واقع نهيمرتبط بازمان و هز تيعدم قطع انيمنظور ب به نهيدر زمان و هز يا به فرم بازه ياعداد خاكستر يكاربرد يبرترپايان 

 انيكاراتر جر تيريمد وساخت  يها پروژه يبند زمان يباال بردن اثربخش ،يبند كنترل بهتر زمان نيو بنابرا يرواقعيبرنامه غ جادياز ا يريموجب جلوگ

 است. دهيگرد ينگينقد
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