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 چكيده

ات تأثيراين پژوهش سعي شده است تا با در نظر گرفتن در . بهبود وضع موجود مستلزم شناخت عوامل مؤثر در ارتقاي اين وضعيت خواهد بود
 عوامل يه كيفيت، سرآغازي براي توجه به كلي- هزينه-هاي اصلي عالوه بر زمان روش اجراي فعاليتيهزيست در انتخاب بهينمتقابل عامل محيط

هاي  ترين پروژهعدر همين راستا با انتخاب يكي از جام. گرددها ايجاد  پروژهگونه نيا حاصل از يينهاهاي شهري و افزايش مطلوبيت دخيل در پروژه
و استفاده از يك تيم تصميم متشكل از خبرگان مديريت )  اصفهان)ع(احياء ميدان امام علي(شهرهاي كشور از حيث وسعت عمليات موجود در كالن

 فوق و استفاده در يهها از نظر پارامترهاي چهارگان اين روشيهو اجراي پروژه، با اختصاص حداقل دو گزينه براي اجراي هر بخش، امكان مقايس
در نهايت با استناد به نتايج مطالعات پيشين و نظر كارشناسان، لزوم توجه به اثرات اين معيار و حتي عوامل . هاي آينده ارزيابي گرديدتحليل و موازنه

 تأييد رضايت اركان مختلف جامعه را در پي خواهد داشت، مورد يحداكثر سازه  پايدار شهري كيهديگر و مزاياي حاصل از آن براي ايجاد توسع
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   مقدمه-1
 يياجرا ديگر براي يههاي عمراني مانند هر پروژپروژه

 هاي دن ريز فعاليتريزي و مشخص شنامهشدن نيازمند بر
 اجراي يهچنين نحومه. ها است آنتأخرالزم، تقدم و 

، يياجراها با توجه به محدوديت زمان و منابع مالي پروژه
 ة آن با كليينهمستلزم برآورد زمان انجام كار و مواز

در مواردي ممكن است با . پارامترهاي دخيل است
مان اجرا، هاي تخمين و برآورد زاستفاده از انواع روش

 ليكن. بندي پروژه تعيين گردداي براي زمانبرنامه
كه ريزي اين قابل اهميت در اين بخش از برنامهي تهنك

نظر گرفتن معيارهاي ديگر كه داراي ر الزم است تا با د
 اجراي پروژه ينهمتقابل بر پروژه هستند، زمان بهي تأثير

الزم به  توجه  كهيصورتبه بيان ديگر در . تعيين گردد
يابي به زماني باالنس اين عوامل صورت پذيرد، دست

 از يينها حداكثر مطلوبيت يهكنندتأمينمشخص، كه 
پذير گذار بر پروژه باشد، امكانتأثير هاي  جنبهيههم
 . گرددمي

در حقيقت اهميت توجه به موازنه زمان و عوامل 
ريزان و مجريان پروژه  از برنامهيكپروژه، بر هيچ

 دو به عنوانشيده نيست و تاكنون هزينه و كيفيت پو
ها مالك ايجاد توازن در هعامل اساسي در پروژ

حال كمبودي كه در اين . اندريزي زمان بوده برنامه
هاي شهري احساس  در مورد پروژهبخش و خصوصاً

گذاري تأثيرشود، تعدد معيارهاي دخيل و چگونگي مي
كه به نظر تا جائي. ت زمان اسيهها بر نتايج موازنآن
تواند اين  اين عوامل ميتأثيردر مواردي شايد رسد مي

 حاصل زمان ، و در نهايتدچار تغيير كردهنتايج را 
 هزينه مرسوم در - صرف زمانيهمتفاوتي نسبت به موازن

  .ريزي پروژه باشدبرنامه
توان هاي شهري ميبه طور خاص براي پروژه

 را در نظر گرفت كه بر تييبااهممعيارهاي فراگير و 
گذار هستند و البته توجه به تأثيرمحاسبات زماني پروژه 

 زمان با اين يهشود حاصل موازنها باعث ميآن
تر و كاملاي  بر هزينه و كيفيت نتيجهپارامترها عالوه

نفعان اجراي پروژه  ذيةبراي كليتر مطلوباحتماالً 
، به PMBOK1ارد باشد، اين پارامترها بر اساس استاند

ها، در اندارد مديريت پروژهترين استعنوان مهم
منابع هايي از قبيل يكپارچگي، محدوده، كيفيت،  حوزه
 ، ارتباطات، ريسك، تداركات، ايمني و بهداشتيانسان

آميز مديريت پروژه زيست براي اجراي موفقيتو محيط
  ).1389گالبچي و حسيني (د شونئه مياار

ته شد، هزينه اولين و شايد  كه گفهمان طور
ها و سازي زمان اجراي پروژه عامل در بهينهترين يتبااهم

ات عمومي مؤسسها به عنوان در شهرداري خاص به طور
هاي جاري و كه درآمد الزم براي هزينه و غيردولتي

 ... وها كارخانهات، مؤسسشهروندان، عمراني را از طريق 
 ، محسوب)1391كشور پورتال وزارت ( نمايندمي تأمين

 به همين دليل نيز، الزم خواهد بود گردد و احتماالًمي
 اين اقشار، كيفيت اجرا نيز مد يه نظر همتأمينكه براي 

سازي در نتيجه دو معيار اصلي براي بهينه. نظر قرار گيرد
  .زمان پروژه هزينه و كيفيت اجرا خواهد بود

يل دخشود با در اين پژوهش سعي ميبه عالوه 
 مصاحبه با يهزيست كه در نتيجنمودن معيار محيط

پذير از تأثيربه عنوان يكي از عوامل فراگير و ، خبرگان
هاي عمراني و طبعاً عوارض احتمالي ناشي پروژهوضعيت 
تواند ميهاي اجرا از ميان پارامترهاي فوق از روش

هاي شهري  پروژهيه اثر را در نتايج موازنترين يشب
هاي اجرايي مختلف  روشيهشد، امكان مقايسداشته با

هاي عمران شهري فعاليتاي خاص از پروژهممكن براي 
-  زمانباهدفتر چارچوبي كاملدر نهايت بررسي گردد و 

 به روند معمول  نسبتهاپروژهگونه اين تر مناسببندي 
  . ارائه گرددريزي پروژهبرنامه

  
  ضرورت پژوهش -2

 كه دهد مينشان Harisaweni) 2007( يهمطالع
ريزي مناسب در مراحل اوليه اجراي پروژه عامل  برنامه

                                           
1- Project Management Body of Knowledge 
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 پروژه در كشورهاي در حال يهمهم كاهش زمان و هزين
 و حياتي از نظر مديران يتبااهمهاي پروژه. توسعه است

ارشد سازمان، از اين امتياز كه تا حد ممكن زودتر 
 زماني يهم از برناوجه يچهخاتمه يابند يا دست كم به 

 .)1390  پورينادر(گردند  ننمايند، برخوردار ميتأخير
كند كه در بيان مي. )1391 (يرمحمديحاج شعالوه ه ب

 تاريخ تكميل پروژه با تكيه بر اين فرض ، محاسباتةكلي
هاي الزم براي اجراي پروژه، همگي در زمان كه فعاليت

معمولي خود كه بر اساس حداقل هزينه تخمين 
 اجرا قابل و بدون توجه به پارامترهاي ديگر، اند دهش زده

شود در موارد بسياري، الزم مي. است هستند، انجام شده
 بر روي شبكه شده محاسبهپروژه را زودتر از تاريخ 

هاي از اين جمله گستردگي تعامل بخش. تكميل نمود
هاي عمراني شهرداري و  پروژهمختلف شهري با كارگاه

 يههاي روزمركمترين خلل در فعاليتلزوم وارد شدن 
هاي حاضر در اين محيط، اعم از  افراد و ارگانةكلي

است ...  خدمات وارائهكيفيت عبور و مرور، تحصيل، 
كه در حين اجراي موازي كار، لزوم توجه به عوامل 

ها از قبيل گونه پروژهگوناگون موثر دخيل در اين
ه را در جهت زيست و غيرطوضعيت رواني افراد، محي

 دهد، افزايش ميحد امكانكاهش زمان اجراي طرح تا 
  . )1391يرمحمدي حاج ش(

 عدم و كندي ،)1382(خواه وطن يهاساس مطالعبر 

 عدم سبب شهري عمراني هايپروژه در اجراي پيشرفت

 و بازسازي گردد ومي پايدار شهري مديريت ايجاد
 معرض در جدي طور به را شهري  فضاييهتوسع
 عنوان بحران به توانمي آن از و دهدمي قرار تهديد

 يهشبك يهتوسع منظر اين در. برد نام عمراني هايپروژه
 از نيز) و تونل راه، پل (يشهر درون هايپروژه در هاراه

 عدم كه است و بديهي برخوردار بوده ييبسزا اهميت

 و زمان نظر از هاپروژه اين موقع به و موفق اجراي
 از منظر اعم منفي پيامدهاي بر عالوه بهينه، يههزين

 در ترافيكي اخالل و نامناسب كيفيت شهري، نامطلوب

 از شهروندان اعتماد سلب موجب مرور و عبور شبكه

  به.)Schumacher 1995(د شد خواه نيز مسئولين
 كارشناسان و متخصصان مسئوالن، تالش منظور همين

 چنين موفق ياجرا جهت در بايستمي شهري مختلف
 .گردد صرف شده يينتع زماني چارچوب در هايي روژهپ

 به توجه با نيز، علمي ارزش و جايگاه نظر از چرا كه

 موفقيت بر موثر عوامل و پروژه مديريت هايشاخصه

 ترينمهم يكي از زماني اهداف به دستيابي ها،پروژه

   .گرددمي محسوب موفقيت هايشاخص
 يه نگاه اول مانند هر پروژدر واقع اگرچه شايد در

ديگر همواره كاهش زمان اجرا نسبت به زمان حاصل از 
محاسبات مربوط به آنچه يك فعاليت در شرايط 

 فشرده كردن است، يا به بيان ديگر اجرا قابلمعمولي 
زمان اجرا، با افزايش هزينه همراه باشد ولي با نگاه جامع 

 دخيل در اجراي ربيشت پارامترهاي تأثيرو در نظر داشتن 
هاي شهري، انتخاب زماني شبيه به آنچه در پروژه

شود و البته خوانده مي» زمان ضربتي«مديريت پروژه 
گردد، از اهميت  مييينها حداكثر مطلوبيت تأمينباعث 
  . اي برخوردار خواهد شدويژه

البته از طرف ديگر با توجه به محدوديت شديد 
عنوان ارگاني ه الي ب منابع متأمينها در شهرداري

 اركان جامعه يه به همييگو پاسخغيرانتفاعي و نيز لزوم 
از نظر جامعيت عملكرد، اهميت برقراري توازن زمان و 

چرا كه يابد، معيارهاي دخيل در پروژه افزايش مي ةكلي
  تصور)1389 ( و ديگراناشتهارديان يه مطالعبر اساس

 و در پي آن هااصلي افراد از كندي پيشرفت پروژه
 )شهرداري( اتالف منابع را ضعف در عملكرد كارفرما

 كه به خودي خود عاملي در راستاي كننداعالم مي
بندي مناسب اجراي  به زمانبيشترافزايش اهميت توجه 

  .گرددپروژه مي
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 اين موارد، توجه روزافزون به عوامل       يهعالوه بر هم  
ــست ــأثيرمحيطــي و زي ــل روشت ــاي اجرات متقاب ــي ه اي
 بـه عنـوان مثـال در        . قـرار دارد   ،هاي شهري بـر آن    پروژه
هـاي ترافيكـي ناشـي از        محدوديت تأثير تنها    كه يصورت

هر روش مد نظر قرار گيرند، بر اساس نتايج پژوهـشي بـا             
، » محيطي ترافيك درون شهري    -ضايعات زيست «عنوان  

ــي،    ــت عمران ــر روش اجــراي فعالي ــتفاده از ه ــر اس در اث
ودگي هـوا، خـاك، آب، سـر و صـدا،           مواردي چون آلـ   

بروز تصادف، گسستگي بافت، ايجاد لـرزش، مزاحمـت         
ناشي از وسائط نقليـه پـارك شـده، توليـد ذرات گـرد و               

ــار ــروز مــي و  غب ــصري ب ــودگي ب  محمــد زاده(نمايــد آل
 و در نهايت به ضرورت و اهميـت توجـه بـه ايـن               )1375

ن  از نظـر خبـره بـراي انتخـاب بهتـري           گيـري عامل و بهره  
  .  افزايدروش با در نظر داشتن پارامترهاي مورد بحث مي

  
  پيشينه پژوهش و ي نظري مبان-3
  پروژه و مشخصات آن -3-1

هاي موقتي براي تحقق يك تعهد و مجموعه فعاليت
ايجاد يك محصول يا ارائه خدمات مشخص كه داراي 

  :)1391پرور سبزه( هاي زير استويژگي
 .ديد و غيرتكراري است، جفرد منحصربه كار يك - 1

شود كه بعد  عيني انجام مييهبراي تحقق يك نتيج - 2
 يهاز اتمام پروژه، اين نتيجه در قالب يك محصول، ارائ
 .خدمت يا تعهد بايد به طور مشهود قابل تحويل باشد

 موقتي است، يك نقطه شروع و پايان مشخص داشته - 3
 .و زمان آن نامحدود نيست

هاي  نتيجه بايد بتوان پروژه را به بسته براي تحقق اين- 4
اي تقسيم نمود كه كاري مشخص، غيرتكراري و گسسته

ها داراي زمان محدودي بوده و روابط  از آنيكهر 
 .ها حاكم استوابستگي خاصي بين آن

ها نيازمند منابع هاي كاري يا فعاليت از بستهيكهر  - 5
 .كاري و مصرفي مختلفي هستند

بيني است و بايد يك محدود و قابل پيش بودجه آن - 6
   .  كننده مالي داشته باشدحمايت

  :آمده است  ديگريدر تعريف
 به منحصر و پيچيده عمليات و اقدامات مجموعه

 به مرتبط و منطقي هايفعاليت از متشكل فردي،

 سازمان و مديريت يك نظر زير كه است يكديگر

 شخصم اهداف يا هدف تأمين براي مشخص اجرايي

 شده نييتع پيش از بودجه و ريزيهبرنام چارچوب در

  .)1390  پورينادر(شود مي اجرا
دو تعريف را براي پروژه ، PRINCE1 داستاندار

ارائه داده است كه اولي به اهداف پروژه و ديگري به 
اين استاندارد از جهت . هاي پروژه توجه دارد ويژگي

ه منظور اهداف، پروژه را يك محيط مديريتي كه ب
تحويل يك يا چند محصول تجاري مطابق با يك 

 تعريف ،موقعيت تجاري مشخص ايجاد شده است
هاي پروژه  كند و در جاي ديگر و با توجه به ويژگي مي

 يهآن را يك سازمان موقتي كه بايد يك نتيج
 را با يك زمان از قبل شده نييتع و از پيش فرد منحصربه

استاندارد . داند جاد كند مي و منابع مشخص، ايشده نييتع
PMBOK ، يك پروژه را تالشي موقتي به منظور توليد

 انجام فرد منحصربهاي   نتيجهمحصول، خدمت يا
 رد تعريف استاندابر اساس و نمايدتعريف ميگيرد،  مي

ICB2 ، توسط زمان و محدودشدهپروژه يك عملكرد 
 شده فيتعرهاي  شدني يابي به تحويل هزينه براي دست

)  براي برآوردن موضوعات پروژهشده فيتعرمحدوده (
  . اساس استانداردهاي كيفيت و الزامات است بر

ز اي امجموعه «به عنوان پروژه ، ديگرييجاو در 
ها كه براي دستيابي به منظور يا هدفي خاص  فعاليت

 يرمحمديحاج ش(د شو، تعريف مي»گيرندانجام مي
شود كه نظر گرفته مي فاز در 4و براي هر پروژه  )1391

صورت پيوستاري در ه مطابق با نمودار زير هر مرحله ب
  .گردد آغاز مي)1( مطابق شكل ادامه فاز پيشين

                                           
1- Project in Controlled Environments, Second Edition 
2-International Project Management Association, 

(2004) ICB 
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  )Adams & Barnt 1978( چرخه عمر پروژه .)1 (شكل

هاي مشترك اين تعاريف، با توجه به قسمت
 در كنارو موقتي بودن، ) منابع(محدوديت زمان، هزينه 

 فرد منحصربه محصول يا خدمت مشخص و توليد يك
هاي  عمومي پروژهيه مشخصبه عنواندر اين پژوهش 

عالوه هر  است، بهه مورد توجه قرار گرفت شهري
 اجراي يه و شيوباهدف مرتبط  عمران شهريي هپروژ
و همان  تعاريف مشخص و منحصر به فردي دارد، آن

در شود باالترين سطح مصرف منابع طور كه ديده مي
ه در نتيجه با دقت در انتخاب بخش اجرا است ك

   .هاي بهينه حاصل كل پروژه بهبود خواهد يافت روش

  مديريت پروژه -3-2
 يمهريزي و هدايت پروژه، در چارچوب برنافرايند برنامه
باشد كه  براي حصول نتايج ميشده يينتع يهزماني و بودج

و هم يك هنر  هم يك علم 1هيركنز يه تعريف مطالعبنا بر
 تعريف يهاست، بخش علمي آن مربوط به آموختن نحو

دن  كرتندسازي آن است، شما بايد كاركار، هماهنگي و مس
كه چه گيري راجع به اينبا بودجه، تخمين زمان و تصميم

 را به طرز صحيحي انجام دهيد و بخش هنري اند الزممنابعي 
ي مردم  رهبريه قضاوت و آموختن نحويهآن پرورش قو

   ).1390 حشمت نژاد و ، فريانصارفرداني، ( است
به هر صورت با توجه به اين تعاريف، وظايف اصلي 

ايجاد هماهنگي الزم در «توان مديريت پروژه را مي
ها براي كاربرد مناسب منابع و امكانات، به اجراي فعاليت

                                           
1- Hyrkans 

  دانست » منظور رسيدن به هدف نهايي پروژه
توان اين تعريف را با  ميو )1391 يرمحمديحاج ش(

ها در هاي شهري و فراگيري آننگاه به اهميت پروژه
  شهري مديعهاقشار گوناگون حاضر در جام تقابل با

  .قراردادنظر 
  

  ريزي و كنترل پروژهسيستم برنامه -3-3
هاي دريافت اطالعات، ها، فرمنامهاي از پرسشمجموعه
، )افزاريهاي نرمبسته (ساختههاي پيشها يا برنامهسيستم
كه مرتبط و وابسته ) انسان و ماشين(ها، فنون و منابعي روش

همچنين ابزارهائي . )1390  پورينادر( به يكديگر هستند
براي كنترل هر پروژه متناسب با ماهيت و شرايط پروژه 

زمان، هزينه و (وجود دارد كه سه عامل مهم و اساسي 
 هستند بيشترند توجه و كنترل كه در هر پروژه نيازم) كيفيت
بر اساس بعضي . دهند نظر قرار مي طور خاص مدرا به 
 كنترل ، ابزارهاي)1389گالبچي و حسيني (ها بنديتقسيم

  : ازاند عبارتدر مديريت پروژه 
 3يا، نمودارهاي شبكه2يانمودار ميله :كنترل زمان - 1

، آناليز 4شده كسب نمودار ارزش :كنترل هزينه -2
 6نيهاي بحرا و نسبت5سرهنقطه سرب

، دياگرام 7ي نمودارهاي كنترل:كنترل كيفيت -3
 10رو نمودار اسكات 9لول، نمودار علت و مع8وپارت

عنوان معيارهاي اصلي در  در واقع اين سه عامل به
گران اين مديريت و كنترل پروژه مورد اتفاق پژوهش

 هزينه و كيفيت به عنوان دو پارامتر هموارهزمينه است و 
اصلي براي انجام موازنه با زمان اجراي پروژه انتخاب 

  .گرددمي

  

                                           
2- BAR Chart 
3- CPM, PERT, GERT 
4- Earned Value Chart 
5- Break Even Point 
6- Critical Ratios 
7- Control Chart 
8- Pareto Diagram 
9- Causes & Effect Diagram 
10- Scatter Diagram 
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  زمان پروژه -3-4
 انجام مدت زمان )1384(رئوف و قدوسي اميني در پژوهش

 صحيح بيني پيش يرقابلغ قبل از يقين و قطع طور به فعاليت

 با تقريبي تخمين ريسك پذيرش كمي با و شده يابيارز

 پذيردمي ورتص هافعاليت زمان از باال دقت
در پاسخ به فرايند الزم . )1384رئوف و قدوسي اميني(

 يمبر خواهبراي محاسبات زمان، به يك سري فعاليت 
ها در تاريخي مشخص و غيرقابل خورد كه اجراي آن

ها كه به صورت اين فعاليت. باشدتغيير الزامي مي
اي از آغاز تا پايان پروژه ادامه خواهند پيوستهي هزنجير

. شوندناميده مي» هاي بحرانيفعاليت«اشت، به اصطالح د
  هاي موجود  از روشهر كداماصول محاسبه در 

)CPM, PERT ( يكسان است و بر مبناي دو حركت
 براي تعيين زودترين و ديرترين 2يبازگشت و 1يپيشرو
به ترتيب زودترين و ديرترين تاريخي (هاي ممكن تاريخ

ه يك رويداد معين هاي منتهي بكه همه فعاليت
گيرند و در ، مورد استفاده قرار مي) باشندشده انجام

هاي موجود در يتنتيجه مسيرهائي كه براي تمامي فعال
هر شبكه حداقل يكي از ( اين دو تاريخ برابر باشند ها آن

را، به عنوان مسير بحراني انتخاب ) اين مسيرها را دارد
ه بر حسب  مدت اجراي پروژيسبهكرده و براي محا

 .شوديك واحد معين، در نظر گرفته مي

 مدت زمان الزم براي اجراي ،با آماده شدن شبكه
شود و شايد در اين موقعيت، اولين هر فعاليت محاسبه مي

ساعت، (گيرد، واحد زمان نظر قرار مي  كه مديسؤال
متناسب با مدت زمان كل پروژه و ) روز، هفته يا ماه

براي هر  پس از آن تخمين زمانميزان دقت الزم است و 
 اجرا را در يهترين هزينكه كماي گونه فعاليت به
. )1391 يرمحمديحاج ش (گيردباشد، انجام مي برداشته
 )1389(گالبچي و حسيني  ،ها تخمين زمان فعاليتبراي

از طريق حجم كاري فعاليت توان د مينكناعالم مي
                                           
1- Forward Pass 
2- Backward Pass 

د بر اساس گيري حجم كاري فعاليت و برآور اندازه(
كارشناسي  ، نظرات) كاريييتوانامنابع در دسترس و 

، آراي گروهي و )رجوع به فرد متخصص و باتجربه(
 4سه زمانه، سوابق اطالعاتي، تخمين 3يروش دلف

يا شكستن فعاليت به ) بينانه، محتمل، بدبينانهخوش(
  . تر، عمل كرداجزاي كوچك

حور م يك فعاليت، روي يياجرااگر انواع شرايط 
 و سر 5اديعگيرند، يك سر آن اجرا به صورت قرار 

 يههزين. خواهد بود 6هفشرد يا ضربتيديگر به صورت 
ترين ميزان بوده و افزايش اجرا در وضعيت عادي كم

يا كاهش آن موجب افزايش هزينه زمان از اين مدت 
 اجرا در وضعيت ضربتي اگرچه يهالبته هزين. گردد مي

تواند  پرخرج است، اما اين هزينه مين و يكي از مقادير گرا
  .)1390 پورينادر(  بهينه در اين مدت باشديههزين

 در محاسبات زمان شده داده كه توضيح همان طور
طور معمول ه هاي عمراني باجراي طرح براي پروژه

گيرد؛ اين كننده قرار مي هزينه به عنوان عامل تعيينصرفاً
هاي شهري در ژهكه در مورد پرودر حالي است 

  فريانصارفرداني، (به نقل از  )1385 (دركوش پژوهش
 شهر اقتصاد يهدامن، شود بيان مي)1390 حشمت نژادو 

 دليل و باشدمي شهردارى يا شهرى يهمالي از تروسيع

 شهروندان شهر،  اقتصاديهحوز در كه است اين امر اين

 هاىهپروژ در گذارانسرمايه مانند نفعانيذي حتي و

 كوشش شهري اقتصاد علم در. شوندمي درگير شهرى

 و علمي ابزارهاي شهري مسائل توضيح براي شودمي
 در را شهر كهاين نه شود، گرفته كار به اقتصادي

عالوه معيارهاي ه نمايند و ب وارد اقتصادي مطالعات
توان در اين موضوع دخيل دانست كه در ديگري را مي

  . خواهد شدها اشارهادامه به آن
  

                                           
3-  Delphi Technique 
4- Three Point Tech. 
5- Normal 
6- Crash 
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  هاي پروژههزينه -3-5
 توان در دو عمراني را مييههاي اجراي هر پروژهزينه

   2مهاي غيرمستقيهزينه و 1مهاي مستقيهزينهدسته 
 :)1391 يرمحمديحاج ش(بندي نمود دستهشرح زير ه ب

هاي الزم براي هزينه« :هاهاي مستقيم فعاليتهزينه -1
 نيروي انساني، انرژي و  منابع، مواد و مصالح،تأمين
ها به در اجراي فعاليت هاي تجهيزاتي كه مستقيماًهزينه

 ».شوندكار برده مي

عالوه بر منابعي  :هاهاي غيرمستقيم فعاليتهزينه -2
ها دخالت دارند، امور  در اجراي فعاليتكه مستقيماً

ديگري نيز از قبيل امور مديريت، نظارت و كنترل، 
 و امور مشابه كاركنان تأمين، مهندسي، حسابداري

 صرف ايي در كارهاي پروژه هستند كه مستقيماًراج
 امور پروژه يهشوند ولي براي ادارها نمياجراي فعاليت
هاي غيرمستقيم با اين تعريف، هزينه. الزامي هستند

 .شوند عمراني ناميده مييهدر پروژ 3يهاي باالسرهزينه

هاي هزينه :بر زمانروند تغييرات هزينه در برا -3
ها در طول زمان و با افزايش مستقيم و غيرمستقيم پروژه

صورت ه مدت اجرا واكنش متفاوتي دارند، اين روند ب
  . قابل مشاهده است)2(شكل شماتيك در 

 
   هزينه -نمودار زمان. )2(شكل 

  )1391 يرمحمديحاج ش(

                                           
1- Direct costs 
2- Indirect costs 
3- Overhead costs 

 ترتيب مربوط  بهDf  وDn هايدر اين نمودار زمان
قل و حداكثر زمان ممكن براي اجراي پروژه به حدا

براي ) *D(هستند و بين اين دو نهايت مقداري بهينه 
اجراي پروژه وجود خواهد داشت كه در آن جمع 

ترين مقدار خود هاي مستقيم و غيرمستقيم در كمهزينه
، زمان اقتصادي براي اجراي پروژه  و اين نقطهقرارگرفته

ن است تا با عي بر آدر اين پژوهش س. ودد بخواه
 در زيست محيط معيارتأثيردخالت يافتن بررسي امكان 

ها اشاره خواهد شد، هاي شهري كه در ادامه به آنپروژه
 Df ترين زمان ممكن به نزديكرا كه احتماالً *D زمان

 واقعي براي رسيدن به يه بهينيطه نقبه عنوان را خواهد بود
در ، )هاي مذكور شاخصهنتأميبا ( حداكثر يينهامطلوبيت 
  .نظر گرفت

  
  كيفيت -3-6

: كندكيفيت را چنين تعريف مي ISO 84024 استاندارد
حصول يا ها و خصوصيات يك ممجموع ويژگي«

ي آن در برآوردن نيازهاي خدمت، كه نمايانگر تواناي
. )1381 ساموئل و فونگ( »صريح يا ضمني است

باق با  تعريف ساير متخصصان، ميزان انطيهچكيد
آن . )2006شوالب (الزامات و تناسب براي استفاده است 

اند، تعريف سابق از هاي ژاپني دريافته كه شركتگونه
»  انطباق با يك استانداردةدرج«كيفيت؛ تحت عنوان 

رضايت «باشد و در نتيجه كيفيت را به عنوان محدود مي
 . كاربردندو به   تعريف»كنندهاستفاده

ز اگر كيفيت، به عنوان رضايت يدر اين پژوهش ن
 درگير در ، اشخاص)2006(از نظر شوالب نفعان كه  ذي

گذار هاي آن، شامل سرمايه از فعاليتمتأثرپروژه يا 
... كنندگان وتأمينيباني، كاربران، پروژه، كاركنان پشت

توان به كمك كارشناسان و ، تعريف گردد، ميهستند

                                           
4- International Organization for Standardization - 

Quality Management & Quality Assurance 
Vocabulary 
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ح كيفي هر كدام از  درگير با پروژه، سطيهافراد خبر
 را بر اساس پارامترهاي مورد نظر يياجراهاي روش

ايشان استخراج و براي انجام موازنه با ديگر عوامل از آن 
  . بهره گرفت

  
  زيستمحيط -3-7

و زيست آمده كه ددر يك تعريف از سازمان محيط
يك نگرش اين : نگرش براي اين واژه ايجاد شده است

ت از دو كلمه محيط و زيست زيساست كه عنوان محيط
تركيب يافته است كه در فارسي به معناي جايگاه و محل 

هم  اين عنوان از نظر لغت مواردي  كهزندگي است
هاي جلوگيري از تخريب طبيعت  آلودگي هوا، راهچون

شود، اما امروزه مفاهيم گوناگون را از را شامل نمي... و
ل، كوه، حقوق وهوا، جنگ مثل آب،نمايند ميارائهآن 

هاي جلوگيري از آلودگي هوا، حيوانات و پرندگان، راه
  ....اي مبارزه با عوامل مخرب طبيعت وهراه
 عوامل تهديدكننده يا ة در اصطالح به كليستيز طيمح

  . شود مياطالقبهبود بخش محيط زندگي 
اما نگرش بعدي بيانگر اين است كه چيزي به نام 

اژه يك معناي نسبي به مفهوم محيط وجود ندارد و اين و
 كه از مشتقات واژه با مراجعه به همان طورپيرامون دارد، 

كتاب لغت پيدا است، اين واژه يك معناي نسبي به 
مفهوم پيرامون دارد يعني چيزي كه توسط پيرامون خود 

موردي كه در اين جا مهم قلمداد . محاط شده است
زيست  محيطشود اين است كه بدانيم، منظور ما از مي

كدام موجود است اين موضوع اهميت دارد زيرا آن چه 
وضعيت يك محل را براي زيست يك نوع موجود زنده 

زيست يك موجود ديگر توان محيطبخشد ميبهبود مي
زيست محيط: حال در مجموع بايد گفت .را تباه كند

عبارت است از آن چه كه فرآيند زيستن را احاطه كرده، 
 فرو گرفته و با آن در كنش متقابل قرار آن را در خود

زيست، چه از نظر لغوي مفهوم محيط به طور كلي .دارد

 كل فضاي رندهيدربرگو چه از لحاظ واقعيت آن، 
  . باشد يمحياتي كره خاكي 

 خاكي و نيز طيف يهبا توجه به سيماي متنوع سطح كر
تا تعاريفي  محيطي، بايستي سعي گرددوسيع مسائل زيست

نظور ن مبدي. زيست ارائه شوندبردي براي محيطكار
گذارد  ميتأثيرتوان، آن چه را كه ما را احاطه كرده، بر ما  مي

  :د، بر سه بخش كلي تقسيم نمو راپذيرد ميتأثيرو از ما 
 محيط طبيعي )1

 محيط اجتماعي )2

 يمحيط مصنوع )3

هاي تئوريك مانند آن چه بندي در تقسيمكه يدرحال
 هاي زيست در بخشدر تفكيك محيطدر باال آمده سعي 

شود، در عمل مي) ولي همگن و متجانس(مختلف 
 تها از يكديگر غيرممكن استفكيك اين محيط

  .)1391زيست پورتال سازمان حفاظت محيط(
 )1375 (محمد زادهپژوهش از از طرف ديگر در بخشي 

يافته نظير آمده است كه امروزه بسياري از كشورهاي توسعه
 نوسانات و سر گذاشتن پس از پشت ،كاي امرمتحده االتيا

هاي خود را بر  پروژهيههاي زياد، توسعافراط و تفريط
كنند كه اين محيطي بررسي مي زيستيها  نامهنيآئاساس 

ريزي كاربري ريزي شهري را به برنامهشود تا برنامهباعث مي
  .زيست پيوند دهدشهري و حفظ محيط

به زيست ، مد نظر قرار دادن محيطربا توجه به اين تفاسي
 امور اجرايي و به تبع ة جزئي جدانشدني از كليعنوان
 ارزيابي گرديده و تيبااهمهاي عمراني شهري بسيار پروژه

 متقابل آن در كار، براي افزايش مطلوبيت تأثيردخالت 
  .  خواهد بودراهگشامورد نظر پس از اتمام فرايند اجرايي 

  
  ان زمينهمواز -3-8

به  زمان اجراي پروژه يبه، محاس كه گفته شدهمان طور
 ها، با اين فرض كه اوالً از روشهر كدام ي يلهوس

شوند و معمولي خود كه تخمين زده ميهمگي در زمان 
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 يرمحمديحاج ش( گيرندترين هزينه، انجام مي با كمثانياً
 به عالوه با توجه به لزوم تكميل پروژه در بعضي ؛)1391
بايست جهت افزايش حجم منابع كه با افزايش رد، ميموا

 اين يه هزين-هزينه همراه است با در نظر گرفتن صرفه
به سازي هاي بهينهكار، بهترين زمان را با استفاده از روش

كاهش زمان احتماالً اين  آورد، زيرا در مقابل، دست
 . را به دنبال خواهد داشتيتوجه قابل مزاياي

 )1389(، سحاب و اكبرپور عفرنژادج يهمطالعدر 
 هر براي معموالً ساخت هايپروژه د كه درشو مياشاره

 دارد وجود اجرايي روش يا و گزينه تعدادي فعاليت،

 فعاليت آن انجام براي توانرا مي هاآن از كيهر  كه

 توانمي پي يك محل حفر براي مثال عنوان به .برگزيد

 كار ين اود يانم فادهكارگر است يا و مكانيكي بيل از

 در يا و) روز شيفت( روز كاري يهدور در تواندمي

حال؛ . دشو انجام )شب شيفت( كارياضافه يهدور
 به عنوان اجرا هايروش اين از هر كدام ترديد دونب

 زمان، مدت پي، حفر فعاليت انجام براي راه حل يك

 ةمسال يك در. داشت خواهند را خاصي كيفيت و هزينه
 براي مناسب اجرايي هايروش ،موازنه يا سازينهبهي

 انتها تا ابتدا از پروژه يك هايفعاليت انجام مجموعه

 هدف تابع يك كه شود انتخاب ايگونه به بايد

 پروژه اجراي كل موثر در از عوامل مركب شده فيتعر

  .گردد كمينه
كه هاي مختلفي  روشبا استفاده ازبه هر صورت 

، شود ميكاربرده بهاين توابع هدف سازي براي بهينه
ات تأثيرها و توان با در نظر گرفتن انواع اين روش مي

، بهبود زيست محل اجراي پروژهها با محيط متقابل آن
 حاصل يينها  مطلوبيتيحداكثر سازالزم براي ايجاد 
  .  گرددتأمين خاص يهاز اجراي هر پروژ

  
  

   مطالعات پيشين-9- 3
هاي ي براي دستيابي به روشاولين مالحظات علم

 و 1ريزي، در اوايل قرن بيستم از طريق هنري گانت برنامه
هاي  آمده و پس از آن در سالبه عمل 2رفردريك تايلو

، گروهي از دانشمندان علوم تحقيق در 1950دهه 
تري براي هاي كامل به فكر ايجاد روشOR(3(عمليات 
 تا 1957هاي بين  در سال وها افتادندريزي پروژهبرنامه
تنها در امريكا حدود هزار مقاله و نشريه در ، 1962

هاي پايه منتشر شد و ن تكنيكراستاي گسترش اي
ريزي مناسب ايجاد  برنامهيهافزارهاي مناسبي در زمين نرم

 .)1391 يرمحمديحاج ش(گرديده است 

 جهت مختلفي هايروش اخير يهده چنددر 
 هايپروژه ساخت كيفيت و ينههز زمان، توأم سازي بهينه

 نظر در كه اين ليكن به دليل. شودمعرفي مي عمراني
 در سازيبهينه معيار عنوان به كيفيتعامل  گرفتن
 توجه مورد اخيراً ،پروژه اجراي هايروش انتخاب
تنها  موضوع اين مقاالت تربيش است، گرفته قرار جدي

 اند افتهي تصاصاخ اجرا، هزينه و زمان توأم سازي بهينه به
 سه به كلي طور به توانمي را هابه طور كلي آن كه

 نمود بنديتقسيم 6يفرا كاوش و 5ضيريا ،4يكاوش دسته
)Feng, Liu & Burns 1997(.  

 معيارهاي زمان، هزينه و كيفيت ،اي مشابهدر مطالعه
  ، اند شده گرفتهبراي موازنه در نظر  هاي عمرانيپروژه

  : استآمده تحقيقاين در 
 اجرايي هايفعاليت از ايمجموعه شامل پروژه هر

 به و زمانهم صورت به توانندمي برخي كه است

 برخي و شده انجام باهم موازي ديگر به صورت عبارت

 زماني تأخر و تقدم رعايت با و بوده وابسته هم به نيز

                                           
1- Henry Laurence Gantt. 
2- Fredrick Winslow Taylor 
3- Operation Research 
4- Heuristic 
5- Mathematical 
6- Meta Heuristic 
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 مختلفي هايروش فعاليت هر براي انجام .شوندمي اجرا
 مدت نظر از يك، هر كه باشد داشته وجود تواندمي

 متفاوت ديگري با توانداجرا مي و كيفيت هزينه زمان،
 تا شروع از كه پروژه يك اجراي براي بنابراين .باشد
 است اجرايي متعددي هايفعاليت از متشكل خاتمه
 آن اجرايي يهبرنام در را متفاوتي هايروش توان مي

   زمان، مدت ها آن از كيهر  كه نمود، فرض
   دارند را  خودبه مربوط اجراي كيفيت هزينه و

   .)1389، سحاب و اكبرپور جعفر نژاد(
 افشار و ،اشتهارديان از جمله كه البته در مطالعات ديگر

 )2007 (Afshar, Kaveh & Shoghli ؛)1387 (اين عباس
 پژوهش فوق به ،)Feng, Liu & Burns) 1997و 

  ر خصوص پارامترهاي اً تنها دــ و طبعابهــصورت مش
  .  كيفيت در نظر گرفته شده است- هزينه-زمان

در جهت بهبود و تكميل نتايج اين در اين پژوهش 
ثر ؤ افزودن حداقل يك پارامتر مامكان و لزوم مطالعات،

از ديدگاه خبرگان مديريت ، )زيستمحيط(ديگر 
  . ه است بررسي گرديدعمران شهري

  
   تحقيق روش-4

هاي روش يهمقايسامكان و اهميت به منظور سنجش 
هاي شهري از حيث سازگاري هاي پروژهاجراي فعاليت

زيست عالوه بر پارامترهاي موازنه با انتخاب با محيط
 كارشناسان ارشد نفر 9تيم اصلي تصميم متشكل از يك 
 و  اصفهانيعمران شهر اعم از معاونت محترم يياجرا

ريزي وبرنامهينظارت و هماهنگ و معاونين امورفني
 و معاونين، مدير پروژه سازمان عمرانايشان، مديرعامل 

به  ()ع( احياء ميدان امام علييهو سرپرست كارگاه پروژ
دليل جامعيت اين پروژه از نظر زمان و حجم عمليات 

ي كارشناسان ادارات و مديران با همكار) يياجرا
 هاي مرتبط شهرداري به عنوان كارشناسان خبره و بخش
 يعمران شهر، معاونت  پژوهشجامعه مورد مطالعهالبته 

 در معرفي اين بخش آمده انتخاب گرديد كه اصفهان
  :است

اي به نام توسعه،  شهرها مقوله در شهرها و كالن
عمران و آباداني وجود دارد كه ارتباطات مستقيمي با 

هاي  بحث. شهر دارد  پارامترهاي اجتماعي و فرهنگي آن
اي، تفريحي، ورزشي و  اعي، توسعهفرهنگي، اجتم

مسائل مختلف يك شهر، همچنين مسائل مدرن 
  همه ...مروزي، همچون تكنولوژي، ترافيك وا

هاي مديريت شهري  موضوعاتي هستند كه در حوزه
  ي اين  مديريت شهري در همهشوند و قاعدتاً خالصه مي

شهرها كنترل ترافيك كالن. ها درگير است ها با آن زمينه
ترين مشكالت هاي اخير به عنوان يكي از مهمر سالد

 و يزان مسائل شهري مطرح بوده استرمديران و برنامه
 نبوده و يشهر اصفهان نيز از اين قاعده مستثنلذا كالن

طي چند سال گذشته با مشكالت ترافيكي زيادي روبرو 
بوده است كه در اين راستا شهرداري اصفهان در صدد 

چندين پروژه مهم را در دستور كار رفع اين مشكل، 
هاي طبقاتي و احداث پاركينگ. خود قرار داده است

هاي غيرهمسطح در امتداد زيرسطحي، احداث تقاطع
رينگ دوم ترافيكي، احداث و تكميل رينگ سوم 

ها به ترافيكي در شرق و غرب اصفهان و اتصال آن
سازي يكديگر، احداث رينگ چهارم ترافيكي، خيابان

هاي آسان  مركزي شهر و ايجاد دسترسييه محدوددر
اصلي و فرعي جهت  شهر، آسفالت معابر يهدر هست

از جمله  ...ا و در اين مسيرههي نقلليوساتردد روان 
 همچنين با توجه .باشدهاي شهرداري اصفهان ميفعاليت

هاي شهرداري ها و توانمنديبه گستردگي فعاليت
هاي ملي و حداث پروژها عمران، يهاصفهان در حوز

 ترين ميدان تاريخي جهان المللي از قبيل احياء بزرگبين
، بزرگترين شهربازي كشور و مركز )مورد مطالعه(

شهر اصفهان المللي اصفهان در كالنهاي بينهمايش
درگاه الكترونيكي معاونت عمران ( دانجام خواهد ش

   .)1391شهرداري اصفهان 
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 مديران در يه و دغدغبا مراجعه به توضيح فوق
 يهاي عمراني با رويكرد كنترل زمان، ارتقااجراي پروژه

، نه به عنوان شعار معاونتكيفيت و كنترل هزي
 جايگزين براي هايدر مورد روشآوري اطالعات  جمع

هاي شهري و به طور خاص اجراي عمليات اصلي پروژه
تن  با در نظر گرف)ع(ميدان امام علي يهبا محوريت پروژ

زيست بر مبناي عوامل كيفيت و سازگاري با محيط
 ، از طريقتعاريفي كه در مباني نظري به آن پرداخته شد

  بازيهنامپرسشطرح  و در غالب  مصاحبهمهينروش 
  .گرديدبراي تيم تصميم، انجام 

 حداقل دو  اين مذاكرات براي هر فعاليتيهدر نتيج
عه كه قابليت  مورد مطاليهپروژي در ياجراممكن روش 

سازگاري با مقايسه از نظر زمان، هزينه، كيفيت و ميزان 
ي ، به شرحداشته باشدها وجود  براي آنستيز طيمح

  . قابل مشاهده است، حاصل گرديد )1( جدول كه در

اجراي عمليات اصلي براي هاي ممكن انواع روش. )1(جدول 
 )1392 ميم تصميتمصاحبه با اعضاي (  مورد مطالعه شهرييهپروژ

  

شود، براي  مشاهده مي)1( كه در جدول همان طور
 ،مورد مطالعه يههاي پروژاجراي هر بخش از فعاليت

شته است و اين شرايط را هاي مختلفي وجود داگزينه
 كه در زمان  فرض نمود ديگريهتوان براي هر پروژمي

بسته به شرايط پروژه در ها  نقشهيهتهيو ريزي برنامه
به اذعان تيم تصميم كه  معياري، اما س قرار دارنددستر

ها اين انتخاب در ديگر پارامترهاتر از پژوهش، پر رنگ
مورد  يياجرا يهو احتماالً در مواردي به صورت كليش

حداقل گيرد، شاور و مجري قرار ميتوجه طراحان يا م
 مستقيم ناشي از اجراي عمليات بدون در يه هزينيساز

محيطي روش يا ديگر  اثرات زيستيهامداننظر گرفتن ع
  . است PMBOK يهگان مسائل مطرح در استاندارد نه

هاي موجود  واضح در خصوص انواع روشيهنكت
نسبت با  مصاحبه با خبرگان يهدر نتيجاين است كه 

 و گرديده به تفصيل استحصال گزينهمزايا و معايب هر 
سازي مطلوبيت هاي براي مقايسه و بهينتواند زمينهمي
هايي خارج از مديريت  حتي در حوزه، پروژهيينها

در را و در غالب مديريت جامع شهر عمران شهري 
  . هاي آينده فراهم آوردپژوهش

تجهيز  (1فعاليت هاي به عنوان نمونه اگر گزينه
گرديد، تنها  را كه از طرف كارشناسان پيشنهاد )كارگاه

 زادهمحمد يهض مطالعفرزيست و با پيشاز نظر محيط
 محيطي را عالوه -ات آلودگي زيستتأثيركه  )1375(

 در بروز سروصدا، بروز ؛بر آلودگي هوا، خاك و آب
تصادف، گسستگي بافت، ايجاد لرزش، مزاحمت ناشي 

و  گردو غبارشده، توليد ذرات  پاركيهنقلي از وسائط
 گردد، نمايد، بررسيبندي ميآلودگي بصري دسته

كه ) طرح مكان ويژه(م تجهيز كارگاه  حالت دومزيت
 مورد نياز براي ي هيمواد اولتجهيزات و  در واقع انتقال

باعث  وپروژه به مكاني خارج از محل پروژه است 
 شود ميزان سازگاري روند اجراي پروژه با محيط مي

 .گردد قابل طرح و ارزيابي از نظر خبرگان ،افزايش يابد
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 حداالمكان از ايجاد گسستگي بافت مثالً با اين انتقال
 و نيز توليد شده حاصله كه از تخليه و دپوي مواد منطق

 بتن در يه ناشي از مخزن سيمان كه براي تهيگردو غبار
 است، جلوگيري استفادهمورد بچينگ مستقر در محل 

 بايستكه مياگرچه ذكر اين نكته الزم است . گرددمي
تقال مواد مصرفي كارگاه ان و تأمين براي تمهيدات الزم

مخصوصاً در ... آالت وه، آهنپروژه از قبيل بتن آماد
هاي  پروژه با همكاري ارگانيهترافيك شهري محدود

هاي سربار دخيل، در راستاي جلوگيري از افزايش هزينه
 انديشيده ، يا فساد بتن در حال حملاتمانند بروز تصادف

     . )1392 مي تصمميتمصاحبه با اعضاي ( شود
 معيارها ة ممكن است در صورت تحليل كليدر نتيجه
 پارامترها با  سايروزيست  عامل محيطيهو انجام موازن

حالت بهينه هر كدام از هاي موجود، استفاده از روش
 شده گفتهمطالب  ولي با توجه به ،هاي اجرايي باشدگزينه

-  متقابل روشتأثيرتوان از ميزان ، نميآنچه مسلم است

هاي عمراني بر محيط، خصوصاً در هاي اجراي پروژه
 كارشناسان كامالً متفاوت تأييدهاي شهري كه به بخش

   .    پوشي نموداز يكديگر است، چشم
  
  گيرينتيجه -5

هاي در هر حال با توجه به تعدد گزينه از نظر نگارندگان
 خبرگان تأكيد و ي پروژههاموجود براي اجراي فعاليت

، ترين روشآلسازي زمان و رسيدن به ايدهبر فشرده
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Sustainable Development and blance of Time-Cost-Quality of 
Urban Civil Projects Considering environment Factor 

Mohamad Chitsaz Zade1,* , Mostafa Kazemy2, AliReza Pooya3 , AliReza Ghari Ghoran4 

Abctract 
Improvement of current situation requires recognition of effective factors in this promotion. In 
this research by considring mutual effects of environment and optimal choice of application 
methods of main activities, more than time-cost-quality, has been tried to commence attention to 
all factors related to urban projects and increase of final desirablity of their implementation. 
Therefore by selecting one of largest current projects in Iran metropolisies (Regeneration of 
Imam Ali square, Isfahan) and use of a decision team formed from experts in mangement and 
performance, and appropriation of at least two alternatives for performance of each section, 
possibility of comparison of these methods in terms of four above-mentionned parameters, and 
use in future analysis and blances, has been evaluanted. At last essentiality of attention to effects 
of this criterion, yet other factors, and their advantages in urban sustainable development, which 
result in maximizing satisfaction of all seciety parts, by citation to previous researches, has been 
proved. 

Keywords: Project mangment, Sustainable dvelopment, Improvement of current situation, Urban civil projects  
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