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ًطزیِ ػوزاى ٍ پزٍصُ

رٍش تْیٌِ ضدُ هحاسثِ درصد ٍسًی جْت پزٍصُ ّای ساخت
هطالؼِ هَردی پزٍصُ ساهاًِ خطَط اًتقال آب طزح گزهسیزی-قطؼِ دٍم
هصطفی پَرحسیي سکزیایی
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-1دا٘طدٛی وبسضٙبسی اسضذٟٙٔ ،ذسی ػٕشأٖ-ذیشیت سبخت ،دا٘طٍب ٜپیبْ ٘ٛس وشج ،ایشاٖ
پست اِىتش٘ٚیىی:
m.pourhosein@yahoo.com

تاریخ دریافت هقالِ ،1398/46/40تاریخ پذیزش هقالِ1398/46/77 :

چکیدُ
تؼییٗ دسغذ پیطشفت پشٚط ٜیىی اص ٔٛضٛػبت ٔ ٟٓدس فبصٞبی «ثش٘بٔٝسیضی» « ٚوٙتشَ» ٔذیشیت  ٚوٙتشَ پشٚط ٜاست و ٝثشای وّیٝ
ری ٘فؼبٖ سبصٔبٖ  ٚاص خّٕ ٝوبسفشٔبیبٖ  ٚپیٕب٘ىبساٖ اص إٞیت ثبالیی ثشخٛسداس است .ثشای تؼییٗ دسغذ پیطشفت ٚالؼی پشٚط ،ٜدس اوثش
ٔٛاسد اص د ٚػبُٔ ٞضی ٚ ٝٙصٔبٖ استفبدٔ ٜی ٌشدد .ایٗ دس حبِی است و ٝدس ػُٕ ،ػٛأُ تبثیش ٌزاس ٔتؼذدی ٚخٛد داس٘ذ و٘ ٝبدیذٌ ٜشفتٗ
آٟ٘ب یب وٓ سً٘ خّ ٜٛدادٖ آٟ٘ب ثبػث ٔی ضٛد و ٝدسغذ پیطشفت اػالْ ضذ ٜپشٚط ٜثب ٚالؼیت ٕٞخٛا٘ی ٘ذاضت ٝثبضذ .ثٙبثشایٗ ٞذف اغّی ایٗ
ٔمبِ ،ٝثشآٚسد ٔیضاٖ پیطشفت پشٚط ٜثب دس ٘ظش ٌشفتٗ تٕبْ ٔؼیبسٞبی تبثیش ٌزاس ثش پیطشفت پشٚطٔ ٜی ثبضذ .دس ایٗ ساستبٔ ،ذِی خذیذ ثشای
ثشآٚسد ٔیضاٖ پیطشفت پشٚط ٜاسایٌ ٝشدیذ ٜاست ؤ ٝؼیبسٞبی ٞضی٘ ،ٝٙیشٚی ا٘سب٘ی ،سبیش ٔٙبثغ ،دسخ ٝثحشا٘ی ثٛدٖٚ ،ضؼیت تذاسوبت ٚ
سبختبس وّی فؼبِیت سا دس ٔحبسج ٝدسغذ پیطشفت ِحبػ ٔی وٙذ .
ایٗ ٔمبِ ٝثٔ ٝؼشفی سٚش سبد ٚ ٜوبسثشدی ثب اِٟبْ ٌیشی اصتىٙیه تئٛسی تػٕیٓ ٌیشی سّسّٔ ٝشاتجی  ٚسٚش ٔیبٍ٘یٗ ٌیشی ٚصٖ داس ٘شٔبَ
ضذٔ ٜجتٙی ثش تدبسة حبغُ اص دٚسٞ ٜبی آٔٛصضی ضٕٗ خذٔت دس سبصٔبٖ ٞبی پشٚطٔ ٜحٛس  ٚتحّیُ ٘تبیح یه ٔغبِؼ ٝی ٔٛسدی
ٔی پشداصد.
کلوات کلیدی :ساختار ضکست ،تلفیق ،ارسش ٍسًی ،هیاًگیي ٍسى دار ًزهال ضدُ ،تکٌیک  ،AHPدرصد پیطزفت فیشیکی
ٍاقؼی ،کٌتزل پزٍصُ
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 -1هقدهِ
فشآیٙذ ٞبی ٔذیشیت پشٚط ٜای دس د ٝٞاخیش ضبٞذ پیطشفت ٞب  ٚتحٛالت ػٕذ ٜای ثٛد ٜا٘ذ ٟٔ ٚمٓ تمشیٗ دٌشٌم٘ٛی وم ٝدس ػشغمٔ ٝمذیشیت
پشٚط ٜثٚ ٝلٛع پیٛست ٝاست ،تغییش ٍ٘شش سٙتی دسٔذیشیت پشٚطٞ ٜب  ٚظٟٛس ٍ٘شش ٘ٛیٗ ٔذیشیت پشٚط ٜثٛد ٜاسمت،وٕجٛد ٔٙمبثغ  ،افمضایص
ثضسٌی  ٚپیچیذٌی سبصٔبٖ پشٚطٞ ٜب ،تطىیُ ضشوت ٞبی ثضسي ثشای ا٘دبْ پشٚطٞ ٜبی ثضسي ٔ ٚبٞیت ٔٙحػمش ثم ٝفمشد ایمٗ تغییمش ٍ٘مشش
ٔحسٛة ٔی ض٘ٛذ
یىی اص تىٙیه ٞبیی و ٝا٘دبْ ایٗ تغیییش سا تسٟیُ ٔی ٕ٘بیذ ث ٝوبسٌیشی «تىٙیه ٔذیشیت اسصش وست ضذ » 1ٜثشای ٔذیشیت ٔٛثش پمشٚطٜ
ٞبست .ایٗ تىٙیه ،اثضاس وبسآٔذ تػٕیٓ سبصی ثشای ٔذیشاٖ ٔی ثبضذ و ٝفشغت ٞبی ٔٙبسجی ثشای ٞضی ،ٝٙع َٛػٕش ،ثٟجٛد ویفیت ،ومبٞص
صٔبٖ سبخت ،افضایص ع َٛػٕش ٌ ٚب ٜتشویجی اص ایٗ ٞب سا دس اختیبس لشاس ٔی دٞذ.
ٍٕٞبْ ثب افضایص إٞیت ،پیچیذٌی  ٚاسصش پشٚطٞ ٜبی و٘ٛٙی ،استفبد ٜاص ایٗ تىٙیه دس ٘شْ افضاس ٞبی ٔذیشیت  ٚوٙتمشَ پمشٚط ٜتٛسمؼ ٝی
چطٓ ٌیشی یبفت ٝاست.
ایٗ ٔمبِ ٝثٔ ٝؼشفی ٔذِی اثذاػی _وبسثشدی ثب ٞذف ثٟی ٝٙسبصی ایٗ تىٙیه دس خٟت استمبی سغح ثّٛؽ  ٚتٛسؼ ٝیبفتٍی ٔذیشیت  ٚوٙتمشَ
پشٚط ٜاص یه س ٚ ،ٛافضایص ثٟشٚ ٜسی پشٚطٞ ٜبی سبخت دس ٔی ٟٗػضیضٔبٖ ث ٝوٕه اسای ٝی ٘تبیح ػّٕی پیبد ٜسبصی ایٗ ٔذَ دس یه پمشٚطٜ
آثشسب٘ی ٔی پشداصد.

-7درصد پیطزفت فیشیکی:یک ٍرٍدی ارسش آفزیي در سیستن هدیزیت ارسش کسة ضدُ
سیستٓ ٔذیشیت اسصش وست ضذ،ٜثش سٚ ٝسٚدی وّیذی تبویذ ٔی وٙذ:
الف_ارسش تزًاهِ ریشی ضدُ:

7

ثیبٍ٘ش ثٛدخ ٝی تدٕؼی ٔٙبثغ دس ع َٛصٔب٘جٙذی پشٚط ٜاست.
ب_ارسش کسة ضدُ:
اسصش وبس ا٘دبْ ضذ ٜو ٝثشحست ثٛدخ ٝای و ٝث ٝآٖ اختػبظ یبفت ٝثیبٖ ٔی ضٛد ث ٝػجبست دیٍش ٞضی ٝٙی ثٛدخ ٝای وبس ا٘دبْ ضذ ٜاست
و ٝثبیذ تبیه ٔمغغ صٔب٘ی ٔؼّ ْٛثشای اخشای آٖ غشف ٔی ضذ ٜاست .ثشای ٔحبسج ٝی اسصش وست ضذ ،ٜتخٕیٗ دسسمت دسغمذ پیطمشفت
وبسا٘دبْ ضذ ٜثسیبس ٔ ٟٓاست
∑=EV
ثش ایٗ اسبس ،دس ثسیبسی اص ٘شْ افضاس ٞبی ٔغشح ،أىبٖ تؼشیف فشِٔٛی خبظ ثشای ٔحبسج ٝی دلیك تمش دسغمذ پیطمشفت ومبس ا٘دمبْ ضمذٜ
ٔغبثك ثب خٛاست ری ٘فؼبٖ وّیذی پشٚطِ ٜحبػ ضذ ٜاست و ٝتحت ػٛٙاٖ «دسغذ پیطشفت فیضیىی »3ضٙبختٔ ٝی ضٛد.
ج_ّشیٌِ ی ٍاقؼی:0
وُ ٞضیٞ ٝٙبی ٚالؼی است و ٝدسیه ثبص ٜصٔب٘ی ٔؼیٗ ،ثشای ا٘دبْ وبسی غشف؛  ٚتٛسظ حسبثذاسی پشٚط ،ٜثجت ضذ ٜاست.
1

Earned Value Management
Planed Value
3
Physical % Complete
4
Actual Cost
2
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-1-7ارسش پزٍصُ ّای ساخت :هفَْهی چْار تُؼدی
ثشاسبس سٚیىشد ٘ٛیٗ ٔغبِؼبت ٟٔٙذسی اسصش 5دس پشٚطٞ ٜبی سبخت؛ اسصش ٔفٟٔٛی تّفیمیٔ ،شومت اص ثٟیٙم ٝسمبصی ٕٞضٔمبٖ چٟمبس ثؼمذ
صٔبٖٞ ،ضی،ٝٙویفیت  ٚػّٕىشد پشٚط ٜاست.

زمان
عملکرد

کیفیت

هسینه

بهینه سازی

ضکل -1ارسش هفَْهی تلفیقی

-3سیستن پطتیثاًی تصوین گیزی چٌد هؼیارُ
فٛسٔٗٔ 6ؼتمذ است و ٝیه سیستٓ پطتیجب٘ی تػٕیٓ ٌیشی 7چٙذ ٔؼیبس ،ٜثبیذ داسای خػٛغیبت صیش ثبضذ:
اِف_أىبٖ فشٔ ِٝٛوشدٖ ٔسئّٚ ٝتدذیذ ٘ظش دس آٖ سا ثذٞذ.
ة_ٌضیٞ ٝٙبی ٔختّف سا دس٘ظشثٍیشیذ.
ج_ٔؼیبس ٞبی ٔختّف سا و ٝػٕٔٛبً ثب  ٓٞدس تضبد ٞستٙذ دس ٘ظش ثٍیشد.
د_ ٕٝٞی ٔؼیبس ٞب اػٓ اص ویفی  ٚوٕی سا دس تػٕیٓ ٌیشی دخبِت دٙٞذ.
٘_ٜظشات افشاد ٔختّف سا دسٔٛسد ٌضیٞ ٝٙب ٔ ٚؼیبس ٞب ِحبػ وٙذ.
_ٚثشٔجٙبی یه تئٛسی لٛی استٛاس ثبضذ.
 -1-3تحلیل سلسلِ هزاتثی یا AHP
فشآیٙذ تحّیُ سّسّٔ ٝشاتجی ،داسای أىبٖ تحّیُ حسبسیت سٚی ٔؼیبسٞب  ٚصیش ٔؼیبسٞب ثٛد ،ٜثش ٔجٙبی ٔمبیسبت صٚخی ثٙمب ٟ٘مبد ٜضمذ ٜومٝ
ٔیضاٖ سبصٌبسی ٘ ٚبسبصٌبسی تػٕیٓ سا ٘طبٖ ٔی دٞذ.
«تٔٛبس.اَ.سبػتی» ثٙیبٍ٘زاس ایٗ سٚش ،چٟبس اغُ صیش سا ثیبٖ ٕ٘ٛد ٚ ٜوّیبت ٔحبسجبت سا ثشایٗ اغ َٛثٙب ٟ٘بد ٜاست:
اصل اٍل :ضزط هؼکَسی5

Value engineering
)Forman(1895
7
Pecision Support System
6
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اٌش ثشتشی ػٙػش ٘ Aسجت ث ٝػٙػش  Bثشاثش  nثبضذ؛ ثشتشی ػٙػش ٘ Bسجت ث A ٝثشاثش n-1خٛاٞذ ثٛد
اصل دٍم :ضزط ّوگٌیػٙػش  Aثب ػٙػش  Bثبیذ  ٚ ٍٕٗٞلبثُ ٔمبیس ٝثبضذ .ث ٝػجبست دیٍش ،ثشتشی ػٙػش ٘ Aسجت ث ٝػٙػش ٕ٘ Bی تٛا٘ذ ثی ٟ٘بیت یب غفش ثبضذ.

اصل سَم ٍ :اتستگیٞش ػٙػش سّسّٔ ٝشاتجی ٔی تٛا٘ذ ث ٝػٙػش سغح ثبالتش اص خٛد ٚاثست ٝثبضذ  ٚث ٝغٛست خغی ،ایٗ ٚاثستٍی ٔی تٛا٘ذ تب ثبالتشیٗ سغح ادأٝ
یبثذ.
اصل چْارم :اًتظاراتٞشٌب ٜتغییشی دس سبختٕبٖ سّسّٔ ٝشاتجی سخ دٞذ ،فشایٙذ اسصیبثی ثبیذ ٔدذداً ا٘دبْ ٌشدد.

 -7-3هیاًگیي گیزی ٍسى دار ًزهال ضدُ
سٚضی است و ٝدس تػٕیٓ ٌیشی چٙذ ٔؼیبس ٜوبسثشد داضت ٚ ٝث ٝافضایص دلت  ٚسِٟٛت ٔحبسجبت وٕه ٔی وٙذ.
اٌش ٔ Sدٕٛػ ٝای اص اػذاد حمیمی ثبضذ }

2

1

{= ٚ

تبثؼی ثشای ٚصٖ دٞی ػبدی ث ٝاخضای  Sو ٝث ٝایٗ ضمىُ تؼشیمف

ضذ ٜاست:
) (=W

:<< :

هیاًگیي ٍسًدار  Sػثارت است اس:
2

1

)

2 2

([=

1 1

حبَ اٌش ٞش ٚصٖ ػبدی سا ثٔ ٝدٕٛع اٚصاٖ ػبدی تمسیٓ وشد ٚ ٜدس ػذد  100ضشة وٙیٓٚ ،صٖ ٞبی ٘شٔبَ ضذ ٜحبغُ ٔی ض٘ٛذ ؤ ٝدٕمٛع
آٖ ٞب ثشثش %100است.
ٔیبٍ٘یٗ ٚص٘ذاس ٘شٔبَ ضذ ٜاص ساثغ ٝصیش ٔحبسجٔ ٝی ضٛد:
) 100

2 2

1 1

(=̅

ٔضیت ایٗ سٚش دس سِٟٛت ٔحبسجبت ،افضایص دلت  ٚثذ ْٚثؼذ ضذٖ اػذاد 8است.

-0اتداع یک هدل کارتزدی ّطت تؼدی :تْیٌِ ساسی ًحَُ اًداسُ گیزی درصد پیطزفت فیشیکی
ثبتٛخ ٝثٔ ٝغبِت پیص ٌفت ،ٝالذاْ ث ٝاثذاع یه ٔذَ سبد ٚ ٜوبسثشدی خٟت ثٟی ٝٙسبصی ٘ح ٜٛی ا٘ذاصٌ ٜیشی دسغذ پیطشفت فیضیىی

dimension
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ٚالؼی پشٚطٞ ٜبی سبخت ثب سٚیىشد «تّفیك ٕٞضٔبٖ ٞطت ثؼذ وّیذی »صیش 'ٌشدیذ ٜاست:
الف -کارّای پزٍصُ :ثشاسبس سبختبس ضىست وبس 9تشسیٓ ضذ ٜثشای پشٚط ٜو ٝثیبٍ٘ش تدضی ٝای سّسّٔ ٝشاتجی  ٚثب ٔحٛسیت المالْ تحٛیمُ
ضذ٘ی اص وبسی است و ٝثبیذ تٛسظ تیٓ پشٚط ٜا٘دبْ ضٛد تب اٞذاف پشٚطٔ ٜحمك ض٘ٛذ.
بّ -شیٌِ ّای پزٍصُ :ثش اسبس ثٛدخ ٝی اختػبظ داد ٜضذ ٜثٞ ٝشیه اص ثستٞ ٝبی وبسی ٔٛخٛد دس سبختبس ضىست ومبس تشسمیٓ ضمذٜ
ثشای پشٚط ٜو ٝثیبٍ٘ش ثٛدخ ٝثٙذی ٞضی 10ٝٙاست.
ج-اهَر قزاردادی پزٍصُ :ثشاسبس سبختبس ضىست وبسٞبی لشاسدادی پشٚطٜ

11

و ٝثیبٍ٘ش وبسٞبیی است و ٝتٛسظ فشٚضٙذٌبٖ  ٚپیٕب٘ىمبساٖ

خض دس ساستبی ا٘دبْ یه صیش پشٚط ٜیب خضئی اص پشٚط ٜثشٔجٙبی لشداد ٔٙؼمذ ،ٜتٟی ٚ ٝتٙظیٓ ٔی ٌشدد.
د-ریسک ّای پزٍصُ :ثش اسبس سبختبس ضىست سیسه پشٚط 12ٜوٕ٘ ٝبیص سبختبس یبفت ٝی سّسّٔ ٝشاتجی اص سیسه ٞبی ضٙبخت ٝضذ ٜی
پشٚط ٜاست و ٝث ٝدستٞ ٝب  ٚصیش دستٞ ٝبی سیسه تمسیٓ ضذ ٚ ٜدالیُ  ٚحٛصٞ ٜبی ٔتٛٙع سیسه ٞبی ثبِم ٜٛسا ٔی ٕ٘بیب٘ذ.
ُ-هٌاتغ پزٍصُ :ثشاسبس سبختبس ضىست ٔٙبثغ پشٚط 13ٜوٕ٘ ٝبیص سبختبس یبفت ٝی سّسّٔ ٝشاتجی اص عجم ٝثٙذی ٛ٘ ٚع ٔٙبثغ ٔٛسد اسمتفبدٜ
دس صٔبٖ ثٙذی ٞبی ثب ٔٙبثغ تسغیح ضذ ٚ ٜصٔب٘جٙذی ٞبی ثب ٔٙبثغ ٔحذٚد ؤ ٝی تٛا٘ذ ثشای تحّیُ  ٚا٘تػبة ٔٙبثغ ا٘سب٘ی پشٚط٘ ٜیمض ٔمٛسد
استفبد ٜلشاس ٌیشد.
ٍ-ساسهاى پزٍصُ :ثشاسبس سبختبس ضىست سبصٔب٘ی پشٚط 14ٜوٛ٘ ٝػی ٕ٘بیص سّسّٔ ٝشاتجی سبختبس یبفت ٝاص سبصٔبٖ پشٚط ٜاست ثم٘ ٝحمٛی
و ٝثستٞ ٝبی وبسی سا ثٚ ٝاحذ ٞبی سبصٔب٘ی ٔشتجظ ٔی ٕ٘بیذ.
س-کیفیت پزٍصُ :ثش اسبس ثش٘بٔ ٝسیضی ویفیت پشٚط 15ٜو ٝضٙبسبیی استب٘ذاسد ٞبی ویفیت ٔشتجظ ثب پشٚط ٚ ٜتؼییٗ ٘حم ٜٛتمبٔیٗ آٖ ٞمب سا
ثشػٟذ ٜداسد.
ح-ػولکزد پزٍصُ :ثش اسبس ٕ٘ٛداس تحّیُ وبسوشد 16پشٚط ٜو ٝضٙبسبیی وبسوشد ٞبی داسای سیسه ثبالٞ ،ضیٙم ٝثمبال  ٚفشغمت آفمشیٗ سا ثمٝ
ػٟذ ٜداضت ٚ ٝث ٝػٛٙاٖ یىی اص اسوبٖ ٔٔ ٟٓغبِؼبت ٟٔٙذسی اسصش پشٚط ٜایفبی ٘مص ٔی وٙذ.

1-0رٍش تِ کارگیزی هدل
الف_کارتیوی
اثتذا اػضبی اغّی تیٓ پشٚط ٚ ٜریٙفؼبٖ وّیذی خٟت ٔطبسوت دس وبس تیٕی تٛسظ ٔذیش پشٚط ٜدػٛت ٔی ض٘ٛذ.

8

Work Breakdown Structure
Cost Budgeting
11
Contract Work Breakdown Structure
12
Risk Breakdown Structure
13
Resource Breakdown Structure
14
Organizational Breakdown Structure
15
Quality Planning
16
)Function Analysis System Technique(FAST
10
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ب_گشیٌص هؼیار ّا
تیٓ ٔی تٛا٘ذ ثش اسبس غالحذیذ اػضبء ٔؼیبس ٞبیی سا ث ٝایٗ ٔٛاسد ٌ 8ب٘م ٝافمضٚد ٜیمب حمذالُ ٔ 5ؼیمبس ٔمٛسد ٘ظمش خمٛد سا اص ٔیمبٖ آٖ ٞمب
ثشٌضیٙٙذ.
ج_ٍسًدّی ٍ اٍلَیت تٌدی هؼیارّا
تیٓ ٔی تٛا٘ٙذ ث ٝوٕه ٔمبیسبت صٚخی ث ٝسٚش ٚ AHPصٖ ػبدی ٞش ٔؼیبس سا ٔطخع ٕ٘ٛد ٚ ٜسپس الذاْ ثٔ ٝحبسجٚ ٝصٖ ٘شٔبَ ضمذ ٜی
ٞش ٔؼیبس ٕ٘بیذ یب ایٙى ٝث ٝخٟت سِٟٛت  ٚسشػت ثیطتشٚ ،صٖ ٘شٔبَ ضذ ٜی ٞشٔؼیبسسا ثشاسبس ٘ظش اوثشیت اػضمبی تمیٓ ثشحسمت دسغمذ
اختػبظ دٙٞذ.
د_رسن جدٍلی اهتیاسدّی
-

دس اِٚیٗ ست ٖٛسٕت ساست خذ ،َٚثستٞ ٝبی وبسی والٖ پشٚطٛٔ(ٜخٛد دس سغح د ْٚسبختبس ضىست وبس) ٘ٛضتٔ ٝی ض٘ٛذ.

-

دسسغش اٚ ،َٚصٖ ٘شٔبَ ضذ ٜی ٞش ٔؼیبس دس سغش د ،ْٚث ٝػٛٙاٖ اختػبسی ٞش ٔؼیبس ٘ٛضتٔ ٝی ضٛد.

-

سغش آخش ثٔ ٝحبسج ٝی ٔدٕٛع أتیبصات ثشحست دسغذ(خٟت وٙتشَ) اختػبظ ٔی یبثذ.

-

پس اص٘ٛضتٗ ٔؼیبس ٞب ،ست٘ٛی خذیذ ثٔ ٝحبسج ٝی ٔیبٍ٘یٗ ٚص٘ذاس ٘شٔبَ ضذ ٜی أتیبص ٞش ثست ٝوبسی(سغش)اختػبظ ٔی یبثذ.

-

ست ٖٛآخش ثٔ ٝمبیس ٝی ٚصٖ ثٟی ٝٙضذ ٜی حبغُ اص ٔذَ تّفیمی ٘سجت ثٚ ٝص٘ذٞی سٙتی (غشفب ٔبِی) اختػبظ ٔی یبثذ.

ُ -فزآیٌد اهتیاس دّی
-

او،ٖٛٙأتیبص ٞشثست ٝی وبسی(سغش) دس ساثغ ٝثب ٞش ٔؼیبس(ست )ٖٛثش اسبس ٘ظشاوثشیت اػضبی تمیٓ ثشحسمت دسغمذ دس ٞشیمه اص
خب٘ٞ ٝبی خذٛ٘ َٚضتٔ ٝی ضٛد.

-

ثٙٔ ٝظٛس وٙتشَ ،خٕغ أتیبصات ٞش ستٔ( ٖٛؼیبس) ثبیذ ثشاثش 100ثبضذ.

-

او ،ٖٛٙتٛخ ٝتیٓ سا ثٞ ٝش ثست ٝی وبسی(سغش) ٔؼغٛف ٔی وٙیٓ.

-

ثشای ٞش سغش(ثست ٝی وبسی) ،حبغّضشة أتیبص وست ضذ ٜثشای ٞش ٔؼیبس دس ٚصٖ ٘شٔبَ ضمذ ٜی ٞمش ٔؼیمبس سا ٔحبسمجٕ٘ ٝمٛد،ٜ
اػذاد حبغُ سا ثب  ٓٞخٕغ خجشی وشد ٚ ٜحبغُ ػذد خٕغ سا ثشػذد  100تمسیٓ ٔی وٙیٓ تب ٔیبٍ٘یٗ ٚص٘مذاس ٘شٔمبَ ضمذ ٜاسصش
٘سجی ٞشثست ٝی وبسی ،ثشحست دسغذ ثذست آیذ.

-

ثٙٔ ٝظٛس وٙتشَ ،خٕغ اسصش ٞبی ٘سجی ثستٞ ٝبی وبسی(ستٔ ٖٛب لجُ آخش) ثبیذ ثشاثش  100ثبضذ.

ٍ-هقایسِ ی ًتایج دیدگاُ سٌتی ٍ هدل جدید
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝغّغ ٞستیذ،دس دیذٌب ٜسٙتی،فمظ اسصش ٔبِی ٞش ثست ٝوبسی ٔالن ٚصٖ دٞی لشاس ٔی ٌیشد .ایٗ دس حبِی اسمت وم ٝدس
ایٗ ٔذَ ثٟی ٝٙضذ ،ٜتّفیمی اصچٙذ ٔؼیبس ٔتؼذد  ٚاثشثخصٔ ،جٙبی ٔحبسج ٝی ٚصٖ ٘سجی ٞش ثست ٝی وبسی لشاس ٔی ٌیشد.
ثٙٔ ٝظٛس ضفبف تش ضذٖ ایٗ ٔ ٟٓثشای اػضبی تیٓ ،ست ٖٛآخشخذ َٚثٔ ٝحبسج ٝی «٘سجت تغییش ٚصٖ ثٟی ٝٙضذٞ »ٜش ثست ٝوبسی ،ثمٝ
ٚصٖ «غشفب ٔبِی » اختػبظ یبفت ٝاست.
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-5تزرسی ًتایج یک هطالؼِ هَردی :پزٍصُ خط اًتقال آب طزح گزهسیزی
ایٗ ٘تبیح دس وبسٌب ٜپشٚط ٜسبٔب٘ ٝخغٛط ا٘تمبَ آة عشح ٌشٔسیشی-لغؼ ٝد ْٚاص ٔمبیسٚ ٝصٖ ٞبی تؼشیفی ثش٘بٔ ٝصٔب٘جٙذی ٔغمبثك ثمب
٘ظشات ٔطبٚس  ٚوبسفشٔب عشح ثب ٚصٖ دٞی پیطٟٙبد ضذ ٜوبسٌبٔ ٜشثٛعٔ ٝی ثبضذ :

جدٍل :1تْیٌِ ساسی ًحَُ ی هحاسثِ ی ارسش ٍسًی فؼالیت ّا در یک پزٍصُ گاسرساًی
٘سجت تغییش
ٚصٖ
ٚصٖ
%20
%22
%28
%30
٘شٔبَ ضذٜ
«ثٟیٙمممممممٝ
ٞشسبختبس(ٔؼیبس)
ٔیمممممبٍ٘یٗ
ضذ»ٜ
تّفیك سغح دْٚ
سمممممممبختبس سممممممممبختبس سممممممممبختبس سممممممممبختبس ٚص٘ذاس
ثٚ ٝصٖ
سبختبس ضىسمت
ثٛدخ ٝثٙمذی ضىست ٔٙمبثغ ضىسممممممممت ضىسممممممممت ٘شٔبَ ضذٜ
«غمممممممشفب
وبسپشٚط ٜثب:
سبصٔب٘ی پشٚطٜ
سیسه پشٚطٜ
ٞضی ٝٙپشٚط ٜپشٚطٜ
ٔبِی»
تدٟیضوبسٌبٜ

5

64

50

19

34/22

6/84

اخزٔدٛصٞب

1

1

15

1

4/08

4/08

حفبسی تشا٘طٝ

20

15

5

5

12/3

0/62

ٌِ ِٝٛزاسی

60

14

10

50

34/12

0/57

٘ػت حٛضمچ10 ٚ ٝ
ضیشآالت

5

5

20

9/50

0/97

تسمممممممممممممت 4
ٞیذسٚاستبتیه

1

15

5

5/78

1/35

%100

100%

100%

100%

خٕغ

%100

ً -6حَُ ی هحاسثِ ی در صد پیطزفت فیشیکی ٍاقؼی پزٍصُ
ث ٝاستٙبد ٘ظبْ خبٔغ ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚوٙتشَ پشٚط ٜداسیٓ:
دسغذ پیطشفت ٞش ػّٕیبت= (= 100حدٓ وُ وبس ٔمذاس وبس ا٘دبْ ضذ;<)ٜدسغذپیطشفت ػّٕىشدی ٞش فؼبِیت
(= 100پیطشفت ػّٕىشدی ٞش فؼبِیت اغّی اسصش ٘سجس ٞش فؼبِیت اغّی اص ػّٕیبت)<ٔدٕٛع;دسغذ پیطشفت ػّٕىشد پشٚط ٜفشػی
(= 100پیطشفت ػّٕىشدی ٞش ػّٕیبت اسصش ٘سجی ٞش ػّٕیبت اص پشٚط ٜفشػی)<ٔدٕٛع;دسغذ پیطشفت ػّٕىشدی پشٚطٜ
(= 100پیطشفت ػّٕىشدی ٞش پشٚط ٜفشدی اسصش ٘سجی ٞش پشٚط ٜفشػی اص پشٚطٔ<)ٜدٕٛع
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ً-7تیجِ گیزی
ثبتٛخ ٝث ٝخذ٘ ،1 َٚتبیح صیش حبغُ ضذ ٜا٘ذ:
 -1اسصش ٚص٘ی ثست ٝوبسی «تدٟیض وبسٌب »ٜپس اص پیبد ٜسبصی ٔذَ خذیذ اص  5دسغذ ث34/22 ٝدسغذ افضایص یبفت6/84 ٚ ٝثشاثش ضذٜ
است.
 -2اسصش ٚص٘ی ثست ٝوبسی «اخز ٔدٛصٞب»پس اص پیبد ٜسبصی ٔذَ خذیذ اص  1دسغذ ث 4/08 ٝدسغذ افضایص یبفت4/08 ٚ ٝثشاثمش ضمذٜ
است.
 -3اسصش ٚص٘ی ثست ٝوبسی «حفبسی تشا٘ط »ٝپس اص پیبد ٜسبصی ٔذَ خذیذ اص  20دسغذ ث 12/30ٝدسغذ وبٞص یبفتم 0/62 ٚ ٝثشاثمش
ضذ ٜاست.
 -4اسصش ٚص٘ی ثست ٝوبسی «ٌِ ِٝٛزاسی» پس اص پیبد ٜسبصی ٔذَ خذیذ ،اص 60دسغذ ث 34/12ٝدسغذ وبٞص یبفت0/57ٚ ٝثشاثمش ضمذٜ
است.
 -5اسصش ٚص٘ی ثست ٝوبسی «٘ػت حٛضچ ٚ ٝضیشآالت »پس اص پیبد ٜسبصی ٔذَ خذیذ اص10دسغمذ ثم9/50 ٝدسغمذ ومبٞص یبفتمٚ ٝ
0/95ثشاثشضذ ٜاست.
 -6اسصش ٚص٘ی ثست ٝوبسی «تست ٞیذسٚاستبتیه»پس اص پیبد ٜسبصی ٔذَ خذیذ اص  4دسغذ ث 5/78 ٝدسغمذ افمضایص یبفتم1/45 ٚ ٝ
ثشاثش ضذ ٜاست ٘تبیح ثٟی ٝٙضذ ٜی فٛق حبغُ اصپیبد ٜسبصی ایٗ ٔذَ چٙذ ٔؼیبسٔ ،ٜی تٛا٘ٙذ ٘مطمی وّیمذی دس تػمٕیٓ سمبصی
اثشثخص ثشای ٔذیش پشٚط ٜایفب ٕ٘بیذ.
ًوَدار -1هقایسِ ٍسى دّی تْیٌِ ضدُ(چٌدهؼیارُ) تا ٍسى دّی سٌتی(هالی) در پزٍصُ طزح گزهسیزی-قطؼِ دٍم

هٌاتغ
ٛٔ-1سسممٔ ٝممذیشیت پممشٚط.1385 ،ٜاسممتب٘ذاسد ػّٕممی ثممشای ٔممذیشیت اسصش وسممت ضممذٟٔ(ٜشداد ظٟممٛسی ،ثٟممضاد ظٟممٛسی ٟٔ ٚممذی
اخبلّٔ،ٛتشخٕیٗ).ا٘تطبسات تشاٚش لّٓ ،تٟشاٖ.
ٟٔ-2ذی صاد ،ٜحسٗ ،1390،وبسٌب ٜآٔٛصضی ٟٔٙذسی اسصش .اِٚیٗ ٕٞبیص ّٔی ٔذیشیت پشٚطٞ ٜبی سبخت ،دا٘طٍب ٜفشدٚسی ٔطٟذ.
-3لذسی پٛس ،سیذحسٗ .1388 ،فشآیٙذ تحّیُ سسّّٔ ٝشاتجی  ،AHPا٘تطبسات دا٘طٍب ٜغٙؼتی أیشوجیش تٟشاٖ.
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ٛٔ-4سسممٔ ٝممذیشیت پممشٚط.1385 ،ٜسإٙٞممبی ٌسممتش ٜدا٘ممص ٔممذیشیت پشٚطٔ(.ٜحسممٗ روممبیی آضممتیب٘ی  ٚسممیذ حسممیٗ حسممیٙی،
ٔتشخٕیٗ).آدی،ٝٙتٟشاٖ.
ٟٔ-5ذی صاد ،ٜحسٗ . 1390،سیستٓ آسٌٛس ،صیشثٙبی ضمفبفیت  ٚاثشثخطمی ٔغبِؼمبت ٟٔٙذسمی اسصشٔ ،بٙٞبٔم ٝتخػػمی عمبق55،
.38-44،
ٔ-6ؼب٘ٚت أٛس فٙی سبصٔبٖ ٔذیشیت  ٚثش٘بٔ ٝسیضی وطٛس٘.1379 ،طشی ٝضٕبس٘ 5-4-9-17 ٜظبْ خبٔغ ثش٘بٔم ٝسیمضی  ٚوٙتمشَ پمشٚط.ٜ
ا٘تطبسات سبصٔبٖ ٔذیشیت  ٚثش٘بٔ ٝسیضی وطٛس ،تٟشاٖ.
7-Wikipedia encyclopedia, june 2011. On the URL WWW.http://en.wikipedia.org.
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