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مطالعه موردی  مجتمع تجاری باران ، ارزیابی اقتصادی ساخت و ساز پایدار

  و اطلس پالزا

 

 *2آبتین کفایی، 1اقبال شاکری

 یرکبیرام یدانشگاه صنعت یستز یطمحو  نشکده عمراندا یعلم تیأعضو ه -1

 ، کارشناس فنی شرکت بلند پایهیرکبیرام یساخت دانشگاه صنعت یریتو مد یمهندس گرایش ارشد یکارشناس -2
 

 

 چکیده

ی در جهان است. این موضوع باعث توجه هرچه بیشتر به موضوع توسعه اگلخانهگازهای  دکنندهیتولسومین صنعت  ساخت و سازصنعت 

به شکل پایدار مجبور خواهد کرد.  هاپروژهبه اجرای  ناچار بهرا  مانکارانیو پی اخیر شده است هاسالپایدار در  ساخت و سازپایدار و 

این روش از بین چند پروژه  با استفاده از که ی عمرانی پایدار استهاپروژهاقتصادی  لیو تحلهدف این پژوهش ارائه روشی برای ارزیابی 

انتخاب آنها مقدار ماکزیمم داشته  بواسطهیی انتخاب بشوند که سود شرکت هاپروژهوجود دارد  آنهای در گذارهیسرماپایدار که موقعیت 

محیطی اثرات زیستهزینه شود که در آن ارائه می ی عدد صحیحزیربرنامهروش  بر هیتکباشد. بر این اساس یک مدل تحلیل اقتصادی با 

 ها امکان انتخابمدیران شرکت به مدل در مرحله مناقصه آیند. اینبه دست می از دیدگاه زیست محیطی و سود آوری ی بهینههاپروژهو 

دهد که سود ماکزیمم دارد و چون ها را ارائه میدهد. استفاده از این مدل، ترکیبی از پروژههای مختلف را میبهترین ترکیب از پروژه

 رد. ابندییمآن کاهش  تناسب بهیطی هم محاثرات زیست یابد وها کاهش میتابع هدف در این مدل ماکزیمم نمودن سود است، هزینه

 یطیمحستیزمقدار بیشینه و اثرات  آنهاهمزمان سود شرکت در  بصورتکه  شودیمیی منجر هاپروژهاستفاده از این مدل به انتخاب  واقع

 ی انتخابی مقدار کمتری دارد.هاپروژهناشی از 

 یاقتصاد یلمدل تحل، ساخت و ساز یهاپروژه یدار،توسعه پا :های كلیدیواژه

 مقدمه -1

مثل  ؛مستقیم دارندریغحالت  بعضاًفواید متعددی به همراه دارد که البته این فواید  ساخت و ساز پایدار برای عموم افراد جامعه

والً متفاوت است. معمساز و  گذاران نسبت به امر ساختعمومی و استفاده اقتصادی از منابع اما دیدگاه سازندگان و سرمایه سالمت

طراحی و اجرای  .]4[ و سرعت بازگشت سرمایه است گذاران و فعاالن حوزه صنعت ساخت و ساز مسائل مالیاولویت اول سرمایه

به شکل مستقیم  ات منفی آن بر روی ساکنانتأثیرد، همچنین گذاریمنفی بر روی طبیعت ات متأثیرها به شیوه سنتی ساختمان

 کنند.ی و تعمیرات تحمیل میدارنگاهمنظور های بیشتری را بر صاحبانشان به ههزین روزروزبهها این ساختمان عالوهب شودوارد می

 از شیبانرژی و منابع و آلودگی  حد از شیبها مثل فاضالب و همچنین استفاده از این ساختمان زیدوررمواد  اندازه از شیب دیتول
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ی طبیعت دوست برای هاافقزیست با تهیه ات منفی بر روی محیطتأثیر کاهش مواردی هستند که نیاز به کنترل دارند. ،حد

 .]5[ باید صورت پذیرد LEED و Green Globeهای هنامهایی مثل آییننامهو آیین هادستورالعمل هیتهو  ساخت و ساز

ی وارد عملیات شده و در حال حاضر در اعمده بطوری تئوری فراتر رفته است و هابحثاز  اکنونهممفهوم ساخت و ساز پایدار 

به همین دلیل با پیشرفت این  .اند و یا در دست احداث قرار دارندهای بسیاری با این رویکرد اجرا شدهسطح جهان تعداد پروژه

این  امروزساخت و ساز پایدار  .رو به کاهش است روزروزبهها هزینه ،گیردروزه بر روی آن انجام می صنعت و کارهایی که هر

الی ح تری را برای زندگی و کار تولید نماییم درهای سالماستفاده کنیم و ساختمان ترنهیبهفرصت را به ما داده که از منابعمان 

 .]6[ میکنیمهای ساختمان بعد از استفاده را هم حفظ ی از هزینهتوجهقابلکه بخش 

شود. با توجه به ماهیت صنعت ساخت و ساز و گستردگی در اکثر کشورها توجه خاصی از جانب دولت به ساخت و ساز پایدار می

. همچنین با توجه به جهانی بودن مسائل [7] شودصورت گسترده بر یک کشور وارد میب ات آنتأثیرآن در سطح کشور 

ه ها توجاز طرف دولت ،شودای در هند موجب نازک شدن الیه ازن در اروپا میبه این شکل که تولید گاز گلخانه ،محیطیزیست

های متعددی نصیب سازندگانی بنابراین از طرف دولت تسهیالت و تشویق محیطی شده است وخاصی به رعایت اصول زیست

شده توجه به حجم باالی مطالعات انجام امروزه در کشور ما هم با  .دهنداصول ساخت و ساز پایدار را مدنظر قرار می شود کهمی

چندان دور توجهات ای نهآبی و آلودگی هوا و کمبود انرژی بدون شک از جانب دولت در آیندهو مصادیق آن مثل بحران کم

و وسایل  ابزار نقدی، هایتشویق مالیات، نهیهزتوان کاهش این تشویقات می جمله از د.شوخاصی به ساخت و ساز پایدار می

 .]5[ های خورشیدی و افزایش مجوز ساخت را نام بردصورت مجانی مثل سلولتولید انرژی ب

رو هستند که شرکت بوژه روگذاران حوزه ساخت و ساز معموالً با تعداد زیادی پرپیمانکاری و همچنین سرمایه های عمرانیشرکت

که این بررسی در ایران  ؛نظر آن شرکت دارد ها و یا عبور از آنها بستگی به توان شرکت و سود موردکردن در مناقصه این پروژه

پذیرد و در این انتخاب توجهی صورت می معموالً بر اساس توان مالی شرکت و دید کلی مدیران شرکت و بدون محاسبات دقیق

شود. این پژوهش به دنبال پاسخ به سؤال انتخاب و یا عدم انتخاب پروژه توسط شرکت با در نظر محیطی نمییستهای زبه جنبه

یطی محات زیستتأثیرآالت و مصالح موجود و همچنین کم نمودن نیماش ی انسانی،روین های موجود در سرمایه،گرفتن محدودیت

ت طرف تبعایک  بدهد که با ماکزیمم کردن سود خود از در مرحله مناقصات به شرکت این امکان را ؛ کهباشدبه شکل جامع می

 ،هایی که مبانی توسعه پایدار در آنها رعایت شدهمحیطی را هم کاهش بدهد. در این راستا مدلی برای ارزیابی مالی پروژهزیست

 ارائه گردیده است.

 پیشینه تحقیق-2
رائه ا ات مالی ساخت و سازتأثیرتبع آن محیطی و به ات زیستتأثیرگیری زههای مختلفی برای اندادر کارهای پیشین مدل

های سازی برای کاهش هزینهاشاره کرد که به ساخت مدل بهینه Jose-Ann Leslieتوان به فعالیت میاز جمله آن که  ؛شده است

تن سازه را با در نظر گرفاین مبانی بیشتر جنبه معماری  .اشاره کردساختمان یا در نظر گرفتن مبانی توسعه پایدار احداث دوره 

 انرژی، مصرف اجرا، روش مصالح، انتخاب اجرا،است و در آن به انتخاب سایت محل  بررسی قرار داده یات آن موردتمام جزئ

سازی سود پروژه و ی را برای بهینهمدل  Wen-Hsien Tsaiهمچنین [8. ]شده استو مدیریت پسماند پرداخته آب  مصرف

ارائه کرده  ریزی عدد صحیحبا استفاده از برنامهشده  اکسید آزاددیکربنبینی نیاز به افزایش منابع با در نظر گرفتن هزینه پیش

ادانگ و همکاران ژی[. 9] های پایداری را مدنظر قرار نداده استای و بطورکلی سایر شاخصشده سایر گازهای گلخانهکه مدل ارائه 

به این منظور او برای این فعالیت ساختمانی یک  .ی پروژه را محاسبه کرده استگودبردار محیطیزیست اتتأثیر 2009در سال 
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 بردای،خاک زهکشی آب کف گود، ی تمیز کردن سایت،هاتیفعالی را به زیرگودبردارساختار شکست را در نظر گرفته و فعالیت 

ی یهادادهو مدت اجرای آنها  هاتیفعالزیر نیاز ا هرکدامسپس با توجه به روش اجرای  .ی تقسیم کرده استزیرخاکو  هاشمعحفر 

یی هم مثل هایخروجو  کندیمعنوان ورودی دریافت نرژی مصالح و مواد شیمیایی را برا تولید کرده است. هر فعالیت ترکیبی از ا

 ]10[ .کندیمتولید  دیاکسیدکربن

را برای محاسبه اثرات زیست محیطی معرفی کرده است که  ازین موردی هادادهی بندطبقهژیادانگ همچنین در پژوهشی دیگر 

 بندی مورد نظر شامل موارد زیر است:شود. طبقهبندی در پژوهش حاضر هم استفاده میاز این طبقه

شامل مصرف  و تجهیزات: آالتنیماشاجرای پروژه.اطالعات برای  ازیموردنمحل پروژه و حجم مواد و مصالح  اطالعات پروژه:

مصالح برای هر  ازین موردشامل حجم  :مصالح فرعی از این تجهیزات. هرکدامکار  ازیموردنسوخت و برق و همچنین ساعات 

 و پرت مصالح و فواصل حمل. افتیبازفعالیت و مقدار قابل 

رق و ب سوخت دیزل، آب، بتن، پروفیل فلزی، قطعات فلزی، ی فلزی،هالولهی مقدار بندطبقهدر مرحله بعد با توجه به این 

 دهش محاسبه شده درج آنهاکه در بروشور  آالتنیماشو اطالعات فنی  هانقشهپرت محاسبه شده است. این اطالعات بر مبنای 

 دو مقدار هممورد پرت مصالح . در دهدمیکه ضرب ساعات کار در میانگین مصرف کل مصرف برق و یا سوخت را نشان  است؛

سهم آن  ،با توجه به قابلیت بازیافت فوالد .است شده گرفتهدرصد برای آهک در نظر  سهدرصد برای بتن و  سه ،درصد برای آهن

ولید مقدار ت ،که در کشور تحقیق یعنی چین وجود دارد ییهادادهاست. در مرحله بعد با توجه به پایگاه  شده حذفاز پرت مصالح 

و اثرات  2CO ،CO ،Nox ضریبی برای محاسبه هادادهواقع در این پایگاه  است. در شده محاسبهمحیطی زیستاز اثرات  کدام هر

بعات این ت اتتأثیرشده است. در این تحقیق همچنین به محاسبه ف انرژی و مصالح هر فعالیت ارائه دیگر بر مبنای مقدار مصر

 .]11[ گنجدینمشده است که در محدوده این تحقیق بر سالمت بشر هم پرداخته  محیطیزیست

 

 معرفی مدل -3
اند. با بررسی و کنکاش متون فارسی و های ساخت و ساز پایدار شناسایی شدهدر ابتدا مؤلفهبرای دستیابی به این مدل 

و  اندایدار در زمینه ساخت و ساز الزم است شناسایی شدهانگلیسی در رابطه با این موضوع هر آنچه برای نیل به اهداف توسعه پ

رسیدن به این اهداف پایه توسعه مدل محاسباتی در ادامه کار قرار گرفته است، در واقع تالش شده مدلی با در نظر گرفتن این 

 ها قابل مشاهده هستند.این شاخص 1شکل شماره  دراهداف تهیه بشود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایدار ساخت و سازی هامؤلفه

 ]. 3[[2][1[یدارساخت و ساز پا یهامؤلفه   1شکل 

 زیست محیطی

كاهش مصرف  
 منابع و انرژی

كاهش حجم  
 ضایعات

 كاهش آلودگی

 هاكاهش آالینده

 اجتماعی

بهبود كیفیت 
 زندگی

 سالمت عمومی

افزایش رضایت 
 مصرف كنندگان

مساوات و 
 عدالت

 اقتصادی

بازدهی افزایش 
 ها  ساختمان

های كاهش هزینه
 كنندگان   مصرف

توجه به مهندسی 
 ارزش

افزایش آگاهی 
 ذینفعان 
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انتخاب این مدل بر مبنای بررسی  شودریزی عدد صحیح استفاده میدر مرحله دوم برای ارزیابی اقتصادی از یک مدل برنامه

ها منبع این دادهپذیرد. مدل دو نوع داده خام را میکه این  ؛روش های مختلف برای بهینه سازی در این زمینه صورت گرفته است

  محیطیهای زیستداده( ب هاهای عمومی پروژهداده( الف متفاوت هستند:

ها باید بر های مالی مرتبط با آنها هستند. این دادهو احجام مصرفی آنها و داده هاها شامل زمان پروژههای عمومی پروژهداده

محیطی فرآیند های زیستداده اساس برآوردهای واحد مناقصات شرکتی که قصد استفاده از مدل را دارد تخمین زده بشوند.

شود. به این شکل که ابتدا احجام مصالح مصرفی میالمللی استفاده های بینکنند در این فرآیند از مرکز دادهتری را طی میبیش

ها باشند های موجود در مرکز دادهاین احجام باید متناسب با داده .شوداستفاده در هر مرحله از کار محاسبه می و انرژی مورد

اش دهدهنجزای تشکیلباید آن را به ا ،محیطی برای بتن اطالعات نداشته باشندهای زیستکه مرکز دادهصورتی  برای مثال در

 .]12[ های مدل نهایی نمودات این احجام آنها را مالی نمود و وارد بخش هزینهتأثیرتقسیم نمود. سپس با محاسبه 

 

 شود:پایه مفهومی این مدل از یکی از مفاهیم ساده اقتصاد مطابق فرمول زیر ساخته می

 درآمد = سود -هزینه  (1)

 :شرح زیر معرفی می شوندها به سازی درآمدها و هزینهبررسی یعنی ساختمان موردکه با توجه به ماهیت صنعت 

 درآمدها -3-1

برای یک شرکت پیمانکاری که در این تحقیق مدنظر است مبلغی است که از جانب درآمد  ،بطورکلی در یک پروژه عمرانی

تواند درآمد ناشی از فروش پروژه پس از پایان گر میجایی دی شود و همچنین درآمد درکارفرما در قالب مبلغ مناقصه مطرح می

آن باشد. بنابراین برای ساخت مدل در این پژوهش مبلغ مناقصه پروژه مدنظر قرارگرفته است که در ابتدای کار توسط مهندس 

حاسبات بر اساس آن م نکارشود و پیماشود. این مبلغ به پیمانکار پیشنهاد میها محاسبه مینقشهو برآورد مشاور و بر مبنای متره 

 دهد.مربوط به شرکت در مناقصه را انجام می

 هاهزینه -3-2

های بهای ساختمان رشته ابنیه رجوع شده است. مطابق با این بخشنامه روش محاسبه هزینهها به فهرستبرای محاسبه هزینه 

 نامه به شرح زیر است:های عمرانی مطابق با بند دوم کلیات این بخشهر فعالیت در پروژه

 هزینه تأمین مصالح موردنیاز که شامل تأمین و  آالت و ابزار،هزینه ماشین کارگیری نیروی انسانی،هزینه تأمین و ب

 مدیریت، شده در سطوح مختلف مثل هزینه طراحی، نظارت،های انجامشود. هزینه فعالیتبارگیری و حمل و باراندازی می

انکار مکه زمین پروژه از جانب پیباشد. همچنین درصورتیاقدامات کنترل انرژی مصرفی و ضایعات تولیدی می خریداری مصالح،

توان به ها باشد و در پایان هم میتواند جزء هزینهسازنده تأمین بشود هزینه خریداری زمین و اخذ مجوزهای الزم هم می

محیطی در سه سطح های زیستشود. هزینهساز اشاره کرد که به طبیعت تحمیل میو ساخت از محیطی ناشی های زیستهزینه

یطی محات زیستتأثیرالبته در برخی از کشورها سازندگان مشمول مالیات  .گذارندمی أثیرتای ملی و جهانی بر همگان منطقه

تواند این موضوع باشد. در ایران در حال حاضر چنین قانونی وجود ندارد محیطی میهای زیستکه مبنای محاسبه هزینه شوندمی

محیطی یک پروژه از سازندگان که به خاطر اثرات زیست واقع فرض شده است ها لحاظ شده است. دراما در این مدل این هزینه

 .]12[ آن مالیات دریافت بشود
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 تواند به شکل زیر باشد:شده میختمانی با توجه به توضیحات ارائه های سافرمول کلی این مدل برای فعالیت

هزینه  - ت پایدارنه مصالح ساخهزی - هزینه مستقیم کارگران - آالتهزینه ماشین -هزینه خرید زمین  - = کل درآمد سود

 محیطیهزینه اثرات زیست - های ساخت و سازفعالیت

ن که در زیر به تشریح ای عنوان یک تابع هدف نیاز به تعداد زیادی متغیر استبرای فرموله کردن این مفهوم و استفاده از آن به    

 پردازیم:متغیرها و معرفی شکل ریاضی مدل می

 (2) 

 

𝜋 = ∑ 𝑃𝑖𝑋𝑖 − 𝐿𝐴𝐶 +

𝑛

𝑖=1

𝑁 [− [∑(𝐼𝑟𝑅𝑟 + 𝐼𝐷𝑟𝑅𝑀𝑟)

𝑟𝜖𝑑

] − [𝐵𝐶1 + (𝐵𝐶2 − 𝐵𝐶1)𝑊1 + (𝐵𝐶3 − 𝐵𝐶2)𝑊2] − ∑ 𝑀𝐶ℎ

𝑡

ℎ=1

𝜗ℎ

− ∑ ∑ 𝑆𝑗

𝑗∈𝐵𝐴

𝑛

𝑖=1

𝐾𝑖𝑗𝐵𝑖𝑗 − ∑ ∑ 𝑆𝑗

𝑗∈𝐸𝑁

𝑛

𝑖=1

𝜌𝑖𝑗𝑉𝑖 − ∑ ∑ 𝑆𝑗

𝑗∈𝑃𝑅

𝑛

𝑖=1

𝜎𝑖𝑗𝐻𝑖 − ∑ 𝐸𝑖𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

] 

∑شود؛  قرار است ماکزیمم آن محاسبه سود شرکت است که مقدار π  در آن که     𝑃𝑖𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1  شرکت در مناقصه  درآمد ناشی از

∑]؛ پروژه (IrRr + IDrRMr)rϵd 𝐵𝐶1]هزینه مصالح است؛ [ + (𝐵𝐶2 − 𝐵𝐶1)𝑊1 + (𝐵𝐶3 − 𝐵𝐶2)𝑊2]  ؛ هزینه نیروی انسانی

∑ 𝑀𝐶ℎ
𝑡
ℎ=1 𝜗ℎ ؛ آالتهزینه ماشین𝐿𝐴𝐶 ؛ هزینه خرید زمین∑ ∑ 𝑆𝑗𝑗∈𝐵𝐴

𝑛
𝑖=1 𝐾𝑖𝑗𝐵𝑖𝑗 − ∑ ∑ 𝑆𝑗𝑗∈𝐸𝑁

𝑛
𝑖=1 𝜌𝑖𝑗𝑉𝑖 −

∑ ∑ 𝑆𝑗𝑗∈𝑃𝑅
𝑛
𝑖=1 𝜎𝑖𝑗𝐻𝑖 ؛ هاهزینه فعالیت∑ 𝐸𝑖𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1 ضریب  ؛محیطیهزینه اثرات زیست𝑁 .این فرمول ریاضی  مربوط به تورم است

 است. افزارنرمپایه نوشتن برنامه این مدل در 

 

 متغیرها -3-3

𝑃𝑖 شود.از طرف کارفرما ارائه می که معرف مبلغ مناقصه است X𝑖  که اگر پس از حل مدل  استصفر و یک از نوع متغیرهای

انتخاب شود و اگر صفر شد به این معناست که انتخاب این پروژه به نفع  iشد به این معناست که باید پروژه  یکمقدار آن برابر 

های شرکت و اهمیت هرکدام از شرایط تحلیل، سیاست تناسباست که به  rقیمت واحد مصالح شماره  Ir باشد.شرکت نمی

قیمت واحد  IDr است. rمقدار مصالح شماره  Rr نظر قرار بگیرد. تواند تنها یک عدد و یا تمام مصالح در این مدل مدمصالح می

مقدار  RMr .شودمصالح با در نظر گرفتن تخفیف است که در مورد اقالم مشمول تخفیف در بخش بعد توضیح مفصل داده می

,BC1 مصالح با تخفیف است. BC2, BC3 و کاریکل هزینه کار کارگران مستقیم هستند که به ترتیب شرایط کار عادی، اضافه 

باشد که برای هرکدام از تناسب عوامل هزینه فعالیت میهزینه واحد به  Sj دهند است.کاری یا کار در دو شیفت را نشان میشب

باشد و در نیاز عامل هزینه که برای سطح پروژه می مقدار مورد σij .است iارد که برای فعالیت شماره ها مقداری خاص دفعالیت

در  jنیاز عامل هزینه برای فعالیت  مقدار موردKij  ی مثال تعداد تناژ حمل مصالح.ابر ،شودتعریف می iدر پروژه  jمورد فعالیت 

برای  jنیاز از فعالیت  تعداد واحدهای مورد ρij های موردنیاز برای اجرای پروژه.نقشهبرای مثال تعداد  ،در سطح گروه iپروژه 

 نیاز و یا مقدار وزن الزم دفع ضایعات. برای مثال تعداد ساعات کاری مورد است، iپروژه 

  COEP1∅1, COEP2∅2, COEP2∅2وح دهنده سطمحیطی هستند که به ترتیب نشانهزینه اثرات زیستدهنده هم نشان

 ضریب تورم است. 𝑁یابد.های آنها هم افزایش میها در شرایط مختلف مقدار است که با افزایش مقدار اثرات هزینهمختلف هزینه
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 هامحدودیت -3-4

 مصالح، پردازیم که جزو الینفک هر شرکتی هستند. محدودیت در تأمین نیروی انسانی،ها میدر این بخش به محدودیت

 وند.شها معرفی میسازی هم الزم هستند. در زیر این محدودیتهمچنین سرمایه شرکت که برای حل مسائل بهینهآالت و ماشین

 محدودیت مصالح -3-4-1

مقدار خرید از یک  کهصورتی شود و با توجه به عرف بازار معموالً دردر مورد مصالح با توجه به اینکه خرید از بازار انجام می

 که حجمصورتی در حالت اول در .آوردشود که دو حالت را به وجود میتخفیفی برای خریدار لحاظ می ،شدتر بامقدار خاص بیش

د در غیر این صورت بای ؛شودتر می، بیشتر باشد قیمت واحد کماز مقداری خاص که با توجه به مصالح خاص باید مشخص باشد

 همان قیمت اولیه در نظر گرفته شود.

(3)                                                                         ∑ 𝑋𝑖𝑀𝑖𝑟   ≤ 𝑅𝑟
𝑛
𝑖=1    , 𝑟 ∈ �́� 

(4)                                                                                  𝑅𝑟 ≤ 𝑄𝑟 , 𝑟 ∈ �́�     

(5)                                                                               ∑ 𝑋𝑖𝑀𝑖𝑟 ≤ 𝑅𝑟 + 𝑅𝑀𝑟
𝑛
𝑖=1 , 𝑟 ∈ �́�     

(6)                                                                               𝑅𝑀𝑟 ≥ 𝑇𝐷𝑟𝑆𝐷𝑟 , 𝑟 ∈ 𝑑 

(7)                                                                                𝑅𝑟 ≤ 𝑇𝐷𝑟𝑁𝐷𝑟 , 𝑟 ∈ 𝑑 

(8)                                                                   𝑅𝑀𝑟 ≤ 𝑄𝑟𝑆𝐷𝑟 , 𝑟 ∈ 𝑑 

(9)                                                                        𝑁𝐷𝑟 + 𝑆𝐷𝑟 = 1 

(10)                                                                        𝑅𝑟 ≥ 0 

عدد حاصل از این متغیر در پایان تحلیل  𝑅𝑟مقدار مصالح مورد نیاز است.𝑀𝑖𝑟 متغیر از نوع صفر یا یک است.  Xکه در آن 

ها از حد ها به شکلی باشد که مقدار مصالح مورد نیاز این پروژهورد نیاز است و در صورتی که انتخاب بهینه پروژهمقدار مصالح م

عدد حاصل از این متغیر در پایان تحلیل مقدار مصالح موردنیاز است و در  𝑅𝑀𝑟شود. تخفیف بیشتر باشد، این متغیر صفر می

یک  ها از حد تخفیف بیشتر باشد، این متغیرلی باشد که مقدار مصالح موردنیاز این پروژهها به شکصورتی که انتخاب بهینه پروژه

𝑄𝑟  شود.شود. در غیر این صورت مقدار آن صفر میعدد می ,𝑁𝐷𝑟مقدار ماکزیمم مصالحی است که قابل تأمین باشد.   𝑆𝐷𝑟  از

به حدی که شامل تخفیف بشود، رسیده  rکه مصالح شماره دهد نشان می 𝑆𝐷𝑟نوع متغیرهای صفر و یک هستند و یک بودن 

به حد تخفیف نرسیده است. در واقع در مراحل حل مدل در صورتی  rبرابر یک باشد یعنی مصالح  𝑁𝐷𝑟است و در صورتی که 

دار شده در باال مق خود با توجه به روابط ریاضی ذکرهای انتخابی از حدی معین بیشتر باشد، خودبهکه مصالح مورد نیاز پروژه

است  iحجمی از مصالح شماره  𝑇𝐷𝑟گذارد. خود را می تأثیری دیگری از مدل جاها درشود؛ که آن این دو متغیر صفر یا یک می

 است. شده دادهشود. در شکل شماره سه این موضوع نمایش که اگر به آن حجم برسیم تخفیف به ازای خرید داده می

 

 

 

 

 

مصالح  یمتمدل بر اساس ق روند كاركرد :3شکل  

 یشترب یدآن به نسبت خر یفو تخف
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 های هزینه كارگرمحدودیت -3-4-2

 نیا از شیپگونه که شود. همانهای موجود در زمینه افزایش حجم کارگران مورد نیاز مطرح میدر این بخش محدودیت

و سپس  کندیمها را انتخاب از حل یا به تعبیر بهتر در هر دوره چرخش ترکیبی از پروژه هر مرحلهنظر در  گفته شد مدل مورد

از نی ،ی که باید مشخص بشود بیشتر باشداهیاولکه این حجم از مقدار صورتی در .پردازدیمبه بررسی حجم منابع مورد نیاز آنها 

ر اینجا الزم است با استفاده از روابط ریاضی این افزایش را به مدل آید که دهای مربوط به آن منبع به وجود میبه افزایش هزینه

 ،اشدها کافی نبکه ساعت کاری در دسترس کارگران برای پروژهصورتی  کنند که دروارد کنیم. این روابط به این شکل عمل می

ه الزم است که کارگران اضاف ،وی نیاز نباشدهم جوابگ کاراضافهکه صورتی کاری انجام دهند و درباید در مرحله اول کارگران اضافه

ا واقع مدل ب کند درعنوان خروجی این موضوع را مشخص می؛ که مدل بکار بکنندام شوند و یا کارگران در شیفت شب استخد

ر/آنگاه ریزی خطی برای حالت اگروش برنامه کند. روابط ریاضی سنتی درحالت را انتخاب می نیترنهیبهدر نظر گرفتن سایر منابع 

دهند. همچنین ی نمایش میخوب بهاین تغییرات را  چهار شوند. در ضمن شکل شمارهبه شکل زیر تعریف می if/thenیا همان 

ه تفادریزی خطی اسی برنامههامسئلهدر اینجا الزم است که دو نوع از دسته متغیرها را معرفی کنیم. این دسته متغیرها در 

 شود:بسیاری دارند و برای ساخت توابع اگر آنگاه از آنها استفاده می

تواند یک باشد و این متغیرها حالتی دارند که تنها یکی از آنها می :(Special Ordered Set Type 1)یا  SOS1متغیرهای 

ه در پایان تحلیل فقط یکی از آنها باید یک از این دسته متغیرها هستند ک 𝜑2و  𝜑1 باید صفر باشد در این مثال حتماًدیگری 

کند و در و جواب مسئله را محاسبه می دینمایمکند و دیگری را صفر واقع برنامه در هر دور حل یکی از آنها را یک می در .باشد

انتخاب شود و سپس جواب بهینه شود و دوباره جواب محاسبه میشود و یکی دیگر صفر میمرحله بعد جای آنها عوض می

ا مساوی ی ترکوچکو مساوی صفر هستند و اگر در شرایطی در مسئله مقدار آنها  تربزرگ حتماًکلی این متغیرها  شود. و بطورمی

 صفر بشود مفهوم آن این است که آن متغیر برابر با صفر شده است. 

توانند ی آنها میتا دواین متغیرها هم به این شکل هستند که تنها  :(Special Ordered Set Type 2)یا  SOS2متغیرهای 

برای مثال شماره یک و دو غیر صفر و شماره سه صفر باید باشد و یا  ؛باید بعد از هم باشند حتماًدو تا  استغیر صفر باشند و 

طی و مساوی صفر هستند و اگر در شرای ترگبزر حتماًکلی این متغیرها  شماره دو و سه غیر صفر و شماره یک صفر باید باشد. بطور

 یا مساوی صفر بشود مفهوم آن این است که آن متغیر برابر با صفر شده است. ترکوچکدر مسئله مقدار آنها 

(11                                                 )                                          𝑇𝐿𝐶 = [𝐵𝑂1+(𝐵𝑂2 − 𝐵𝑂1)𝑊1 + (𝐵𝑂3 − 𝐵𝑂1)𝑊2] 

(12)                                                                            𝑊0 − 𝜑1 ≤ 0 

(13)                                                               𝑊1 − 𝜑1 − 𝜑2 ≤ 0 

(14)                                                               𝑊2 − 𝜑2 ≤ 0  

(15)                                                               𝑊0 + 𝑊1 + 𝑊2 = 1  

(16)                                                                   𝜑1 + 𝜑2 = 1  

𝐵𝑂1 .ساعت کار کارگران در دسترس برای شرکت است 𝐵𝑂2  کاری آنهاست.اضافه هعالوبساعت کاری کارگران 𝐵𝑂3  ساعت

,𝜑1شده است. ه همراه ساعت کاری کارگران اضافه کار کارگران ب 𝜑2  از نوع متغیرهایSOS1 .هستند  𝑊0, 𝑊1, 𝑊2 از نوع

های هم هزینه کار کارگران است که در صورت انتخاب ترکیب با مقدار کار مورد نیاز از پروژه 𝑇𝐿𝐶  هستند. SOS2 متغیرهای
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 هزینه مقدار ثابت 𝐵𝑂1 حالت اول یعنی تأمین ساعات کاری کارگران تا حد در چهارمطابق شکل  شود.اولیه مقدار آن تعیین می

𝐵𝐶1 که این مقدار بهصورتی دارد و در را𝐵𝑂3, 𝐵𝑂2  به همآنافزایش یابد هزینه کل 𝐵𝐶3, 𝐵𝐶2 کند که البته افزایش پیدا می

𝐵𝐶2) ب و کارگران اضافه باشد که مقدار آن معادلکاری و کار در شیفت شتواند ترکیبی از هزینه اضافههزینه موردنظر می −

𝐵𝐶1)𝑊1 + (𝐵𝐶3 − 𝐵𝐶1)𝑊2 که در حین حل مدل توسط برنامهصورتی برای مثال در شود.می 𝜑1 =  :باشد آنگاه 1

𝜑2 = 0, 𝑊0 ≤ 1, 𝑊1 ≤ 1, 𝑊1 = 0, 𝑊0 + 𝑊1 = 1 

𝐵𝑂1+(𝐵𝑂2کل ساعات کاری مورد نیاز برابربنابراین  − 𝐵𝑂1)𝑊1 ها نیاز به دهد که پروژهاین موضوع نشان میشود که می

𝑊0 کهکاری دارند. درصورتیاضافه = 𝑊1  در آن حالت 1 = 𝑊2 = صورتی  در عالوهبکاری نیست. یعنی نیازی به اضافه که0

𝜑2که  =  آنگاه:  1

𝜑2 = 1, 𝑊0 = 0, 𝑊1 ≤ 1, 𝑊2 ≤ 1, 𝑊1 + 𝑊2 = 1 

 مقدار ساعت کار مورد نیاز برابر: که در این شرایط

𝐵𝑂1+(𝐵𝑂2 − 𝐵𝑂1)𝑊1 + (𝐵𝑂3 − 𝐵𝑂1)𝑊2 

 .کاری دارددهنده این است که تکمیل کار نیاز به کار کارگران در شیفت شب و اضافهکه نشانشود می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آالتماشینهای محدودیت -3-4-3

 ریزی خطی داریم شرایط به این شکلهای زیر در تیپ مسائل برنامهآالت هم نیاز به فرمولبرای تحلیل هزینه تأمین ماشین

ی اهپلها هم به شکل یک تابع آالت از حدی افزایش پیدا کند هزینهکه مقدار ساعت کاری مورد نیاز ماشیناست که درصورتی

 یدا بکند.افزایش پ پنجمطابق شکل 

(17)                                                                    ∑ 𝛽𝑖𝑑𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1 − ∑ 𝑀𝐴𝑒𝜗𝑒

𝑡
𝑒=1 ≤ 1 

(18)                                                               ∑ 𝜗𝑒
𝑡
𝑒=1 = 1 

 سترس است.آالت در دساعت کار ماشین 𝑀𝐴ℎ ساعت کار است.و 𝑀𝐴ℎ آالت درهزینه کل ماشین 𝑀𝐶ℎ که در این فرمول

 𝛽𝑖𝑑 آالت برای پروژه مقدار ساعات کاری ماشینi .است 𝜗𝑒  از نوع متغیرهایSOS1  است که در هر شرایط تنها یکی از آنها

که  افزایش یابد. همانطور 𝑀𝐴𝑒 آالت باید به حدیعنی مقدار ماشین ،باشد یککه مقدار آن برابر صورتی تواند صفر باشد. درمی

روند كاركرد مدل بر اساس  :4شکل 

ساعت  یشبه نسبت افزا هاینههز یشافزا

 دوم یفتش یا یكاربه اضافه
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 به دست 𝑀𝐶1 است که در شرایط ساعت کاری 𝑀𝐴1 آالت برابر مقدار ثابتهزینه ماشین شودیممالحظه  5ماره ش در شکل

,𝑀𝐴1 که این مقدار برابر صورتی آید از طرفی درمی 𝑀𝐴2, 𝑀𝐴3, 𝑀𝐴𝑛  باید برابر هم آنباشد هزینه 𝑀𝐶1, 𝑀𝐶2, 𝑀𝐶3, 𝑀𝐶𝑛 

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محدودیت تورم -3-4-5

است و کارفرما در زمان مناقصه از پیمانکار توقع ساخت  زمان مدتهر پروژه عمرانی به نسبت شرایط و ماهیت آن دارای یک 

پروژه را در آن مدت دارد. با توجه به تغییر ارزش زمانی پول الزم است که زمان هر پروژه هم در سود نهایی که عاید شرکت 

 .شود لحاظ شودمی

(19)                                                            N = (1 + 𝑖)𝑡 

(20)                                                                      t=∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑇𝑖/𝑋𝑖  

ه است کصفر و یک یر از نوع متغX؛ iزمان پروژه  𝑇𝑖؛ در هر مرحله از حلها زمان میانگین پروژه tضریب تورم؛  Nکه در آن 

 می باشد. تورممیزان i و  شده استدهد کدام پروژه انتخاب نشان می

 

 مطالعه موردی -4
این  ،شد مطرح نیا از شیپگونه که پردازیم. هماندر این بخش به بررسی یک مثال واقعی در زمینه استفاده از این مدل می

بنابراین برای تکمیل حل به  .کندهمزمان فراهم می صورتبها را محیطی و مالی مربوط به پروژهمدل در امکان محاسبات زیست

های پیمانکاری بزرگ در ایران دریافت شده است. در زیر به ها از یکی از شرکتها نیاز داریم که این دادهی از دادهامجموعه

ها در آنالزم به ذکر است که نحوه محاسبه اثرات زیست محیطی و هزینه  پردازیم.های انتخابی میتوضیحات کلی در مورد پروژه

 .]11[ ت پیشین برای آن استفاده شده استگنجد و از نتایج تحقیقامحدوده این پژوهش نمی

دو پروژه مسکونی تجاری و دو پروژه  ،ها شامل دو پروژه مسکونیآوری شده است که این پروژهپروژه جمع ششاطالعات 

 هفتهای ها دادهکدام از این پروژه شده است. در هریک ارائه  که اطالعات آنها در جدول شماره (i=1 to 6)باشد. تجاری می

عالیت ف در سطح محیط و یکفعالیت دو  ،در بخش دستهفعالیت  دو ،در بخش واحدفعالیت  دوفعالیت مهم دریافت شده است که 

اند که شدهها انتخابگرفته است. همچنین سه عدد از مصالح مورد مصرف در این پروژه بررسی قرار هم در سطح پروژه مورد

 هاینههز یشاساس افزا روند كاركرد مدل بر   5شکل 

 آالتینبه ماش یازساعت ن یشبه نسبت افزا
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 که حجم خرید از مقداریصورتی مورد بلوک و فوالد با مشورت با واحد مناقصات شرکت درشامل بتن، فوالد و بلوک هستند و در 

 شود:داده می خاص بیشتر باشد تخفیفی از جانب فروشنده

𝑇𝐷1 = 1000,   𝑇𝐷2 = 1200 

نده ظرفیت دهنشان 𝑀𝐴1سه به ترتیب مربوط به فوالد و بلوک هستند با واحد تن. در جدول شماره  𝑇𝐷2و   𝑇𝐷1که در آن

 شده است هزینه آننظر گرفته  در 100000که معادل  استآالت قابل تأمین برای ساخت و ساز معمولی توسط شرکت ماشین

باشد. از طرفی در صورت نیاز به افزایش این حجم به مقادیر میلیون ریال می 50000است معادل با  شدهدادهنشان  𝐸𝐴𝐶1با  که

𝑀𝐴3 و 𝑀𝐴2 که شرکت صورتی  باشد. از طرفی درمیلیون ریال می 100000و  70000ها به یاز به افزایش هزینهبه ترتیب ن

تر محیطی آنها باالو استانداردهای زیستکند تری ایجاد ات کمتأثیرمحیطی زیست لحاظ ازکه نماید آالتی را استفاده ماشین

هم در این حالت قابلیت  ،اندشدهی داریخر دتریجدو  دارند رایزو آالتی که استانداردهای ابرای مثال استفاده از ماشین ،باشد

 18000شود و هزینه مربوط به آن نشان داده می𝑀𝐵1 آالت وجود دارد که مقدار آن با ی این ماشینکاربرساعت  30000تأمین 

نیاز به  𝑀𝐵2  و 𝑀𝐵3  به 𝑀𝐵1 از طرفی برای افزایش ظرفیت از  .است شده دادهنشان 𝐸𝐵𝐶1 باشد که با میلیون ریال می

در مورد  باشد.میلیون ریال می 45000که برابر با  𝐸𝐵𝐶3 میلیون ریال و  27000برابر با  𝐸𝐵𝐶2 افزایش هزینه از مقدار باال به 

 است و در هشد دادهنشان  𝐵𝑂1که با نماد مین أت ساعت کارگر 2000000 مجموعاًتواند هزینه کارگر مستقیم هم شرکت می

که به نماید تواند تأمین ساعت کارگر می 4300000و  3000000کاری و یا شیفت شب باشد مقدار که نیاز به اضافهصورتی 

ریال در شرایط  70000ریال در شرایط عادی و ساعتی  50000و با احتساب ساعتی  اندشده دادهنمایش  𝐵𝑂3و  𝐵𝑂2ترتیب با 

 شده است.ها محاسبهریال در شرایط شیفت شب مجموع هزینه 100000کاری و ساعتی اضافه

کند برای شش پروژه که هدف بررسی هستند آورده ی ساخت پروژه دریافت میازا درمبلغی که شرکت 1شماره در جدول 

ت که این الزم به ذکر اس .شده است. همچنین در این جدول هزینه خریداری زمین محل احداث پروژه هم آورده شده است

 هستند. مترمربعهزار  100ی باالی ربنایزها همگی از نوع حجیم و با مساحت پروژه

واقع کل زمان کاری که  در .ها آورده شده استاطالعات مربوط به ساعت کار کارگران برای تمام پروژه 2شماره در جدول 

خواهد  3BOو  2BO کاری و شیفت شب این مقدار بهدر صورت اضافه .شده استارائه  1BOتواند تأمین بکند در قالب شرکت می

را دارد که با ضرب  2و برای شیفت شب ضریب  4/1کاری ضریب الزم به ذکر است که قیمت واحد حقوق برای اضافه .رسید

.(3BC ,2BC ,1BCآید )می به دستقیمت واحد در ساعات کاری هزینه کل آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاپروژه یدخر ینهمبلغ مناقصه و هز   1جدول 
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ها آورده شده است که دارای دو بخش آالت شرکت برای کل پروژهساعت کاری قابل تأمین ماشین 3شماره در جدول 

که ورتی ص اما در ،های سنتی بایستی انجام شونداشد فعالیتواقع چه پروژه سبز باشد و چه نب در .سنتی و حالت سبز است

2MB ,1MB, آالت وجود خواهد داشت که این نیاز در قالب نیاز اضافی به ساعت کاری ماشین ،ها سبز باشندقرار باشد پروژه

3MB  نیز مقادیر  5شماره در جدول  مدت زمان هر کدام از پروژه ها مشخص شده است. 4در جدول شماره .شده استمطرح

شامل تخفیف  ،کدام از مصالح و محدودیت آنها و همچنین مقداری که اگر خریداری شود مربوط به احجام مورد نیاز از هر

ان نش های مختلفی که در پروسه ساخت باید انجام پذیرداطالعات مربوط به فعالیت 6شماره  در جدول شود آورده شده است.

 داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كارگران هاییتو محدود هایمتق یاز،احجام مورد ن   2جدول 

 هاجداول زمان   4جدول 

ماکزیمم در دسترس 6 5 4 3 2 1

تجاری2 تجاری 1
مسکونی 

تجاری 2

مسکونی 

تجاری 1
مسکونی 2 مسکونی 1

Q1=2000 500 150 120 800 700 400 فوالد)تن(

Q2=2300 420 800 650 250 550 350 بلوک)تن(

Q3=2500 900 120 200 350 240 700 بتن)متر مکعب(

فوالد)تن(

بلوک)تن(

بتن)متر مکعب(

ID2=1.8

ID1=15

ف
فی

تخ
 و 

حد
 وا

ت
یم

I1=17ق

I2=2

I3=100

TD2=1.2

TD1=1

قیمت ها بر حسب میلیون ریال و احجام هزارتایی هستند

یاز
د ن

ور
م م

حج

نوع مصالح

 مربوط به مصالح هاییتو محدود هایمتجداول احجام و ق   5جدول 

 آالتینماش هاییتو محدود هایمتق یاز،احجام مورد ن   3جدول 
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 به شرح زیر هستند: LINGOافزار توسط نرمهای حاصل از حل خروجی

 دهنده سود است.آمده است که نشان دستمیلیون ریال به 3590.000 مقدار تابع هدف برابر با

=1nX ن معنا که پروژه شماره به ایn  شده است.انتخاب 

=0nX ن معنا که پروژه شماره به ایn  نشده است.انتخاب 

N=1.48 های( انتخابی.ضریب تورم برای پروژه )پروژه 

 یریگجهینتی و بندجمع -5
ثال در حل م ها را انتخاب نمود.آنترین توان از بین چند پروژه بهینهدر این پژوهش مدلی ارائه شد که با استفاده از آن می

دهنده انتخاب برابر با یک شد که این موضوع نشان 6 و 5 ،1 هایبرای پروژه xمقدار متغیر تصمیم  ،همانگونه که مالحظه شد

سازی و عددی و های بهینهاستفاده از روشساخت و ساز به رشد و رقابتی  ها به صورت بهینه است. در صنعت رواین پروژه

های سنتی ز روشعبور ا .های ساختمانی را تا حد زیادی تغییر دهدتواند سرنوشت شرکتریاضی در مراحل مختلف کار می

فاده با توجه به است گذار باشد.تأثیرتواند تا حد زیادی های محاسباتی در مدیریت میمحاسبه و مدیریت و روی آوردن به روش

محیطی و در نظر گرفتن مالیات برای کشورهای دیگر توجه به مسائل زیست یهانامهها و فرآیندها و آیینگسترده از روش

ای نه دون شک این موضوع در آیندهناپذیر خواهد بود و باشی از ساخت و سازها هم در ایران اجتنابمحیطی ناثرات زیست

های عمرانی در سطح وسیع بایستی از امروز خود را برای آینده آماده چندان دور در ایران هم لحاظ خواهد شد که شرکت

 کنند تا بتوانند در عرصه رقابت باقی بمانند.

تر و هزینه کمتر برای خرید زمین و غیره بیشدرآمد  مانندها بر مبنای معیارهای دیگری شود پروژه در صورتی که فرض

 ترین حالت را انتخاب بکند.تواند بهینهشود که مدل ارائه شده در این پژوهش میمالحظه می ،انتخاب شوند

ماکزیمم در دسترس 6 5 4 3 2 1

تجاری2 تجاری 1
مسکونی 

تجاری 2

مسکونی تجاری 

1
مسکونی 2

مسکونی 

1

150 60 120 150 90 60 500000
ساعت کار ماشین 

آالت

فعالیت های ساخت 

سنتی)هزارتایی(

50 20 40 50 30 20 800000
ساعت کار ماشین 

آالت

فعالیت های ساخت 

سبز)هزارتایی(

240 370 210 270 220 360 80000 ساعت کار کارگران
فعالیت های تعمیر و نگهداری 

و ساخت)هزارتایی(

55 50 45 38 40 35 K i3 6000
کیلومتر مسافت 

حمل)هزارتایی(

21 24 15 14 12 10 λi3 اندازه دسته)تن(

400 380 240 360 240 225 K i4 7000 تن)هزارتایی(

23 26 17 16 14 12 λi4 اندازه دسته)تن(

E 7=4500 720 520 900 800 700 650 ρi6 50000 تن فعالیت بازیافت)هزارتایی(

F 8=70 35 30 28 25 20 15 σi7 17000 هر متر مربع
فعالیت تهیه نقشه های 

طراحی سبز)هزارتایی( ژه
رو

پ

واحدفعالیت ها
قیمت 

واحد)ریال(

متغیر 

درمدل

S j حد
وا

300360600

فعالیت حمل نخاله

فعالیت های کنترل مصرف 

انرژی و تولید 

ضایعات)هزارتایی(

150000ساعت

ت
یس

ط ز
حی

م
ته

دس

ρi5260

فعالیت حمل مصالح خریداری 

شده

C5=3500

C4=9000

E 6=1500 320280

 هایتمربوط به فعال هاییتو محدود هایمتجداول احجام و ق   6جدول 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


, ArchitectureEngineeringCivil International Congress on  .th4 

 And Urban Development 

27-29 December 2016, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 

 

 

 

 

 

 

 

محیطی سود و هم اثرات زیستشود در این حالت هم مشاهده می 7در جدول کهگونه مقایسه بین حالت اول و دوم: همان

 اند.محیطی کمتر شدهتر است و هم اثرات زیستکه هم سود بیش چرا .انتخاب بر مبنای مدل حالت مناسبی دارد

سود بسیار افزایش پیداکرده است و تقریباً ده برابر شده است و به ازای حالت اول و سوم: در این حالت هم  مقایسه بین

یک شرکت  که طبیعتاً در این حالت هم انتخاب مدل برای ؛کرده است محیطی تنها ده درصد کاهش پیداآن اثرات زیست

ترین های با کمروژهمقایسه بین حالت اول و چهارم: در این حالت که پ ای به دست داده است.های بهینهوابپیمانکاری ج

محیطی در حدود شود که اثرات زیستهم مشاهده می ،اندشدهانتخاب  5 و 2 ،1های شماره یعنی پروژهمحیطی، اثرات زیست

دهنده هم نشان یابد که بازدرصد کاهش می 40حالت بیش از  که سود در اینحالی  اند درکرده در صد کاهش پیدا 20

هایی که هم سوددهی مدل در انتخاب پروژه شود که اینشده مشخص میهای مطرحبا توجه به بحث انتخاب بهینه مدل است.

 رقرارطی بمحیو اثرات زیستسود موفق بوده است و تعادل مناسبی بین  ،تری داشته باشندمحیطی کمو هم اثرات زیست

شده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یحاالت مختلف فرض محیطییستمحاسبه سود و اثرات ز   7جدول 
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