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چکیده :پروژههای عمرانی مهمترين وسیله برای گسترش ظرفیتهاای زيربااايی هار رشا ر
محس ب میش ند؛ باابراين ،در انتخاب آنها بايد بهط ر همزمان به نكات مختلف ت جه رارد .در
اين مقاله سعی شاده اسات بارای انتخااب پاروژه هاا در بخاع عما می رشا ر ،يا مادل
تصمیمگیری چادمعیاره ارائه ش د .در اين راستا از مدل برنامهريزی خطی استفاده شده است .در
تالش برای ساخت مدل ،ابتدا معیارهای تصمیمگیرنادگان باا روش دلفای شااساايی و پا از
ترریب مفه می بازنگری شد .در ادامه ،مدلی با نگاه برنامهريزی خطی ،آرمانی و عادد صاحی
مختلط ساخته شد .مدل ،پ از ساخت با دادههای مرب ط به اليحة ب دجه رش ر آزمايع شاد.
در پايان ،نتايج آن را تحلیل و چادينبار مدل را بازنگری ررديم .نتايج اجرای مدل ،اعتبار آن را
تأيید ررد .اين ن ع مدل بهعا ان سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری برای انتخااب پاروژههاا در
بخع عم می استفاده میش د.
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مقدمه
پروژههای عمرانی در بخع عم می ايران ،طبق تعريف عبارتاد از مجم عة پروژههايی ره بر
مباای مطالعههای جامع ت سعة رالن در برنامههای ت سعة اجتماعی و اقتصادی رش ر ماظ ر
میش ند و برنامة اجرايی و ب دجة آنها در ب دجههای ساالنة رش ر تعیین و تأمین اعتبار میش د.
سپ با تخصیص اعتبار و نظارت معاونت برنامهريزی راهبردی رياست جمه ری ،به مرحلة اجرا
درمیآياد؛ ماناد احداث جادهها ،تأسی مرارز فرهاگی و( ...حكیمیان.)1382 ،
اين پروژهها در ب دجة عم می با عا ان «تمل دارايیهای سرمايهای» شااخته میش ند.
طرحهای تمل دارايیهای سرمايهای و نح ۀ اجرای آنها ،عالوه بر اياكه نماد نظام فای-
اجرايی رش ر تلقی میش د ،مهمترين وسیله برای تزريق ماابع ب دجهای در اقتصاد رش ر در
جهت گسترش ظرفیتهای زيرباايی و ت لیدی بهشمار میآيد.
در دنیای واقع ،انتخاب پروژهها بیشتر از آنكه م ض عی عیای و رمی تلقی ش د ،ذهای است
و جزء الزم و رافی آن ،شه د و داليل شخصی تصمیمگیران رالن است .در چاین فضايی ،آنچه
رارساز جل ه خ اهد ررد ،قدرت چانهزنی سیاستمداران است ره اغلب از مسیر اقااع ديگران به
مسیر تحمیل نظر به ديگران ماحرف میش د و گاهی خسارتهای جبرانناپذيری را به ملتها
تحمیل میراد.
تعداد پژوهعهای انجامشده دربارۀ انتخاب پروژهها در ح زۀ سازمانی ،بسیار زياد است (تیان
و همكاران2002 ،؛ رالک و همكاران2005 ،؛ رارازو و گ مز ،)2010 ،ولی تعداد آنها در بخع
عم می شايان ت جه نیست و بیشتر آنها نیز پروژهها را در حیطة م ض ع «ب دجهبادی سرمايهای»
انتخاب میرااد .م ض ع انتخاب پروژهها در بخع عم می ،با رويكرد ت جه به معیارهای
همهجانبه ،اعم از فای ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و ...ت سعه نیافته است .نب د ي مدل رياضی
ماسجم در ب دجهبادی رش ر در زمیاة انتخاب پروژههای عمرانی نیز مؤيد اين مطلب است.
در اين مقاله سعی شده است برای انتخاب پروژهها در بخع عم می رش ر ،ي مدل
برنامهريزی خطی ارائه ش د .با ت جه به پیچیدگی مسئلة انتخاب ،نمیت ان برای حل آن ،تاها به
چارچ ب برنامهريزی خطی تكیه ررد؛ باابراين ،در اين پژوهع به مباحث برنامهريزی آرمانی و
برنامهريزی عدد صحی مختلط نیز برای ساخت اين مدل انتخاب ،ت جه شده است.
در تالش برای ساخت مدل ،ابتدا معیارهای تصمیمگیرندگان ،شااسايی و سپ معیارها
ضمن ترریب مفه می بازنگری شدند .در ادامه ،معیارها با نگاه برنامهريزی خطی ،آرمانی و عدد
صحی مختلط ،فرم له شدند و تابع هدف مدل نیز شكل گرفت .پ از ساخت ،مدل را چادين
بار با دادههای واقعی آزمايع ررديم .سپ نتايج آن را تحلیل و بعد مدل را بازنگری ررديم.

طراحی مدلی براي انتخاب پروژههاي عمرانی ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

833

پیشینة پژوهش
پژوهعهای محدودی در ح زۀ انتخاب پروژهها در بخع عم می انجام شده است ره در اياجا
بعضی از مهمترين آنها تشري میش د .در سال  ،2007تحقیقی برای انتخاب پروژههای راهبردی
در بخع عم می ،با مطالعة م ردی پروژههای ساختمانی وزارت دفاع در تايلاد انجام شده است
(پ تام نت و رارونگام .)2007 ،هدف نهايی اين تحقیق ،شااسايی معیارهای مؤثر در چارچ ب
ارائهشده برای تايلاد است .پژوهشی در سال  2006با مطالعة م ردی انهدام ضايعات هستهای
انجام شده است (چاپمن و وارد ورلین )2006 ،ره طی آن ،ي چارچ ب بهیاة چادگانه برای
انتخاب پروژهها در بخع عم می پیشاهاد شده است تا از طريق آن ،مقدار نرخ تازيل ،واقعیتر و
با درنظرگرفتن ريس ها محاسبه ش د.
پژوهع ديگری در چارچ ب مباحث رشتة عمران ،به م ض ع انتخاب پروژههای «طراحی-
ساخت» 1در بخع عم می پرداخته است (م لاار و سانگر .)1998 ،با استفاده از تحلیل
چادشاخصه ،2ع امل مؤثر بر انتخاب اين ن ع پروژهها شااسايی شده است .از بین پژوهعهای
مرتبط ،تحقیقی با هدف ساخت مدل برنامهريزی آرمانی برای انتخاب پروژهها در بخع عم می،
بیشترين شباهت را با م ض ع پژوهع حاضر دارد (باجامین .)1985 ،در اين تحقیق ،هشت آرمان
مختلف مطالعه شده است .دو ن ع محدوديت آب و انرژی نیز بهعا ان محدوديتهای ماابع
درنظر گرفته شدهاند.
فرایند تصویب پروژههای عمرانی در بودجة عمومی ایران

ابتدا اطالعات م رد نیاز دربارۀ طرحهای پیشاهادی جمعآوری میش د .سپ دستگاه اجرايی،
طرح پیشاهادی را بررسی و پ از تأيید ،برای بررسی مجدد به معاونت برنامهريزی و نظارت
راهبردی رياست جمه ری ارسال میراد .درص رت تص يب ،معاونت ،طرح را برای بررسی و
تص يب به دولت میفرستد .رياست جمه ری طرحهای مص ب در هیئت وزيران را در قالب
اليحة ب دجه به مجل ش رای اسالمی ارائه میراد .در رمیسی ن برنامه و ب دجه و ساير
رمیسی نهای مرب ط و درنهايت ،در جلسة علای مجل  ،طرح ،بررسی و درص رت داشتن شرايط
الزم ،تص يب میش د و پ از تأيید ش رای نگهبان طرحهای عمرانی در قالب قان ن ب دجه،
برای اجرا ت سط رئی مجل به رياست جمه ری ابالغ میش د (حكیمیان.)1382 ،

1. Design-Build
2. Multi-Attribute Analysis
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روششناسی پژوهش
برای شااسايی معیارها از روش دلفی استفاده ررديم .بدينص رت ره مصاحبههايی با خبرگان
ترتیب داديم و پ از انجام هر مصاحبه ،نتايج را تحلیل و پ از جمعبادی ،بهط ر غیر مستقیم
در مصاحبههای بعدی مطرح ررديم .بازخ ردهای دريافتی نیز پ از هر مصاحبه ،تحلیل شد و
بهتبع آن ،نتايج قبلی ،جرح و تعديل شدند .در راار برگزاری جلسههای مصاحبه ،تحلیل مستادات
بهدستآمده نیز انجام گرفت.
قبل از ورود به مرحلة طراحی مدل انتخاب ،الزم است اندری در محت ای معیارها تأمل ش د.
اين تأمل در معیارها همان ترریب مفه می معیارهاست ره با نظر خبرگان انجام میش د .در اين
ترریب ،تصمیمگیرنده ،شاخصهای مؤثر را از بعد محت ايی با هم درمیآمیزد و شاخص مؤثر
جديدی ارائه میراد ره خ د فارغ از مسئلة تصمیمگیری ،محت ا و مفه م مشخصی دارد .پ از
ترریب مفه می ،معیارهای مسئله دوباره بازن يسی میش ند.
هدف اين پژوهع ،طراحی ي مدل برنامهريزی خطی ،آرمانی و عدد صحی مختلط است.
بدينماظ ر پ از شااسايی نهايی معیارها ،هري از آنها به زبان رياضی ،فرم له شده و در ادامه،
تابع هدف مدل ،شااسايی و فرم له شده است .مدل نهايی ره دربرگیرندۀ تابع هدف و تمامی
محدوديتهای ذررشده است ،بهدلیل تغییرهای احتمالی -ره ممكن ب د پ از اجرا در آن ايجاد
ش د V0 -نامیده شد .پ از هر اجرای مدل ،نتايج ثبت و بررسی شدند و براساس تحلیلی ره
روی بازخ رد دريافتی ص رت گرفت ،مدل دچار تغییرهايی شد ره اين تغییرها شامل افزودن يا
تغییر عالمت محدوديتها ب د .پ از هر تغییر در مدل ،شمارۀ ويرايعهای جديدتر (V2 ،V1
و )...برای آن استفاده شد.
در اين تحقیق ،برای اجرا و آزم ن مدل ساختهشده ،از دادههای مرب ط به اليحة ب دجه رش ر
برای سال  1390استفاده شده است .در اليحة ب دجة سال  90رش ر 2،511 ،پروژۀ عمرانی با
عا ان «تمل دارايیهای سرمايهای» در قالب  167طرح و  35فصل معرفی شدهاند .تعداد
دستگاههای اجرايی قیدشده در اين اليحه 606 ،م رد است .اگر هدف ،مدلسازی مسئلهای با
چاین ابعادی ب د ،مدل حاصل  14،408محدوديت داشت .ابزارهای دردسترس ،امكان ساخت و
اجرای چاین مدلی را فراهم نكرد؛ باابراين ،در اين پژوهع با نم نهگیری هدفماد از فهرست
پروژههای عمرانی در اليحة ب دجة  ،90نم نهای با اندازۀ حدود  10درصد برای پیادهسازی مدل
انتخاب شد .اين نم نهگیری ،بديندلیل هدفماد دانسته میش د ره در آن ،سعی شده است میزان
 10درصدی آن ،بهط ر مت ازن ،پروژههايی از فص ل و طرحهای مختلف اليحه را دربرگیرد.
برای ساخت چاین مدلی ،به اطالعات بیشتری از «پروژههای عمرانی نم نه» نیاز داشتیم.
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محقق ،اطالعات را از ماابع مختلف گردآوری ررده است .بعضی اطالعات م رد نیاز مدل نیز از
طريق انجام محاسباتی بر اطالعات اولیه رسب شدهاند.
یافتههای پژوهش
فهرست نهايی معیارهای شااسايیشده در جدول  1آمده است.
جدول  .1معیارهاي شناساییشده
معیار
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

همة پروژههای طرح بايد مج ز زيستمحیطی داشته باشاد.
همة پروژههای طرح بايد مج ز پدافاد غیر عامل داشته باشاد.
هرچه شاخص زيستمحیطی طرح بیشتر باشد ،بهتر است.
هرچه شاخص پدافاد غیر عامل طرح بیشتر باشد ،بهتر است.
هرچه بازده فای طرح بیشتر باشد ،بهتر است.
هرچه بازده اقتصادی طرح بیشتر باشد ،بهتر است.
هرچه بازده اجتماعی طرح بیشتر باشد ،بهتر است.
هرچه بازده سیاسی طرح بیشتر باشد ،بهتر است.
هرچه بازده مالی طرح بیشتر باشد ،بهتر است.
هرچه امتیاز عملكرد دستگاه اجرايی مرب ط بیشتر باشد ،بهتر است.
هرچه امتیاز عملكرد استان مرب ط بیشتر باشد ،بهتر است.
هرچه تعداد پروژۀ دستگاه اجرايی به استاندارد آن نزدي تر باشد ،بهتر است.
هرچه تعداد پروژۀ استان به استاندارد آن نزدي تر باشد ،بهتر است.
هرچه تعداد پروژۀ هر فصل برنامه به استاندارد آن نزدي تر باشد ،بهتر است.
هرچه مجم ع اعتبارات پروژههای دستگاه اجرايی به استاندارد آن نزدي تر باشد ،بهتر است.
هرچه مجم ع اعتبارات پروژههای استان به استاندارد آن نزدي تر باشد ،بهتر است.
هرچه مجم ع اعتبارات پروژههای هر فصل برنامه به استاندارد آن نزدي تر باشد ،بهتر است.
مجم عة اعتبارات همة پروژههای عمرانی ،از ب دجة رل تخصیصی به پروژههای عمرانی بیشتر نباشد.
اگر پیشرفت فیزيكی طرح ،بیع از  30درصد باشد ،طرح بايد انتخاب ش د.
اگر پیشرفت فیزيكی پروژهای از طرحهای ماتخب ،بیع از  30درصد باشد ،پروژه بايد انتخاب ش د.
درصد اعتبار تخصیصيافته به هر پروژۀ ماتخب ،حداقل  40درصد باشد.

اثربخشی طرح :از ترریب پاج شاخص مؤثر بازده (رديفهای  5تا  )9میت ان شاخص
جديدی ،به نام شاخص اثربخشی طرح تعريف ررد .نح ۀ ترریب اين شاخصها بهص رت رابطة
 1است .در اين رابطهw ،ها نشاندهادۀ اوزان نسبی هستاد ره مجم ع آنها برابر ي است:
)1

EFEIS  w T .TRP w E .ERS w S .SRS w P .PRS w F .FRS
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بازده طرح عبارت است از امتیازی ره طرح در هري از شاخصههای مختلف رسب میراد.
كارایی طرح :از ترریب چهار شاخص مؤثر رديفهای  10 ،4 ،3و  11میت ان شاخص
جديدی به نام شاخص رارايی پروژه تعريف ررد .نح ۀ ترریب اين شاخصها بهص رت رابطة 2
است .در اين رابطهw ،ها نشاندهادۀ اوزان نسبی هستاد و مجم ع آنها برابر ي است:
EFIIP  w E .EIS w D .DIS w O .PSO w S .PSS

)2
شاخص رارايی طرح نیز بهعا ان میانگین شاخصهای رارايی پروژههای زيرمجم عة آن
تعريف میش د:
) EFIIS  average ( EFIIPi

بهرهوري طرح :براساس تعريفی از بهرهوری ،اگر اثربخشی در رارايی ضرب ش د ،بهرهوری
بهدست میآيد .برهمیناساس ،با ضرب اثربخشی هر طرح در رارايی آن میت ان بهرهوری هر
طرح را محاسبه ررد:
)3
PROIS  EFEIS EFIIS
بهرهوری رل حاصل از انتخاب طرحها ( )PROITبراساس میانگین بهرهوری رل آنها قابل
محاسبه است .در بازن يسی معیارها ،پ از ترریب مفه می ،معیار «هرچه بهرهوری رل بیشتر
باشد ،بهتراست» ،جايگزين معیارهای رديف  3تا  11میش د.
طراحی مدل انتخاب پروژههای عمرانی در بخش عمومی کشور
فرمولهكردن معیار  :1شاخص مؤثر اين معیار ،وضعیت مج ز زيستمحیطی پروژه است ره ELS

نامگذاری شده است .اين شاخص متغیر صفر و ي است .صفر به معاای آن است ره پروژه
مج ز زيستمحیطی ندارد و ي به معاای آن است ره پروژه اين مج ز را دارد .بیان رياضی اين
معیار ،رابطة  4است:
)4


for all n :  ySn .  ELS iP  ySn .ISn
 iSet SMP
n

𝑆𝑛𝑦 :وضعیت انتخاب طرح nام .متغیر صفر و ي است.
𝑃𝑀𝑆𝑛𝑡𝑒𝑆 :مجم عة پروژههای زيرمجم عة طرح nام.
𝑃̂
𝑆𝐿𝐸 :وضعیت مج ز زيستمحیطی پروژۀ iام .متغیر صفر و ي
𝑖

است.
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𝑆𝑛𝐼 :تعداد پروژههای زيرمجم عة طرح nام.
فرمولهكردن معیار  :2شاخص مؤثر اين معیار ،وضعیت مج ز پدافاد غیر عامل پروژه است ره
 DLSنامگذاری شده است .اين شاخص متغیر صفر و ي است .صفر به معاای آن است ره
پروژه ،مج ز پدافاد غیر عامل ندارد و ي به معاای آن است ره پروژه اين مج ز را دارد .بیان
رياضی اين معیار ،رابطة  5است:

for all n :  ySn .  DLSiP  ySn .ISn
 iSet SMP
n

)5

𝑃̂
𝑆𝐿𝐷 :وضعیت مج ز پدافاد غیر عامل پروژۀ iام .متغیر ،صفر و ي است.
𝑖
شايان ذرر است درص رتیره اين دو معیار نخست از مدل حذف ش د ،بهناچار بايد مرحلة
ديگری به مدل افزود تا براساس اين دو محدوديت ،گزياهها فیلتر ش ند.
فرمولهكردن معیار  :3بهرهوری رل ،از رابطة  6بهدست میآيد ره در آن 𝑁𝑠𝑒 ،تعداد
طرحهای انتخابشده را نشان میدهد:

)6

PROISn

nSSS

Nse



PROIT 

با ت جه به تعريف متغیر 𝑆𝑛𝑦 میت ان اين رابطه را بهص رت رابطة  7بازن يسی ررد:
)7

y nS .PROIS n
yS
all n n

all n






PROIT

بديهی است ره رابطة  7يكی از شروط چهارگانة برنامهريزی خطی ،يعای «جمع پذيری» را نقض
میراد (مهرگان .)1378 ،محقق از راه حلی تقريبی برای اين م ض ع استفاده ررده است تا ضمن
حفظ مسیر تحقیق ،از م اجهه با مباحث غیر خطی جل گیری راد .وی پیشاهاد ررده است ره به جای
مخرج رابطه ره بیانراادۀ تعداد پروژههای انتخابی است ،از ي مقدار تخمیای بهعا ان استاندارد
استفاده ش د .اين مقدار استاندارد را میت ان با استفاده از نتايج انتخاب در سالیان گذشته و با
رويكردهای آماری محاسبه ررد .با اين اصالحیه ،رابطة  7بهص رت رابطة  8درخ اهد آمد:
)8

 Max PROIT

yS .PROISn


all n n
PROIT 
SNSS


فرمولهكردن معیار  :4اين معیار از ن ع آرمانی است؛ باابراين ،ماناد ساير معیارهای آرمانی
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شامل ي محدوديت است ره انحرافها را آشكار میراد و ي تابع هدف ره جهت دستیابی به
آرمان را بیان میراد .شاخص مؤثر اين معیار ،تعداد پروژههای دستگاه اجرايی است ره با
𝑃𝑖𝑦 𝑃𝑂𝑗𝑡𝑒𝑆∈𝑖∑ مشخص میش د .اين معیار برای تمامی دستگاههای اجرايی لحاظ میش د .بیان
رياضی آن بهص رت رابطة  9است:

)9


) Min  ( d j PNO  d j PNO

for all j



for all j :   yiP  d j PNO  d j PNO  SPNO
j

iSetOPj

𝑃𝑖𝑦 :وضعیت انتخاب پروژۀ  .iمتغیر ،صفر و ي است؛
𝑃𝑂𝑗𝑡𝑒𝑆 :مجم عة پروژههای پیشاهادشده برای دستگاه اجرايی jام؛
𝑂𝑁𝑃
̂𝑆 :استاندارد تعداد پروژههای دستگاه jام؛
𝑗
𝑂𝑁𝑃 :𝑑𝑗+انحراف مثبت تعداد پروژههای دستگاه jام از استاندارد؛
𝑂𝑁𝑃 :𝑑𝑗−انحراف مافی تعداد پروژههای دستگاه jام از استاندارد.
فرمولهكردن معیار  :5اين معیار از ن ع آرمانی است .شاخص مؤثر اين معیار ،تعداد پروژههای
استان است ره با 𝑃𝑖𝑦 𝑃𝑆𝑘𝑡𝑒𝑆∈𝑖∑ مشخص و برای تمامی استانها لحاظ میش د .بیان رياضی
اين معیار بهص رت رابطة  10است:

)10


) Min  ( d k PNS  d k PNS

for all j



for all k :   yiP  d k PNS  d k PNS  SPNS
k

iSetSPk

𝑃𝑆𝑘𝑡𝑒𝑆 :مجم عة پروژههای پیشاهادشده برای استان  kام؛
𝑆𝑁𝑃
̂𝑆 :استاندارد تعداد پروژههای استان  kام؛
𝑘
𝑆𝑁𝑃 :𝑑𝑘+انحراف مثبت تعداد پروژههای استان  kام از استاندارد؛
𝑆𝑁𝑃 :𝑑𝑘−انحراف مافی تعداد پروژههای استان  kام از استاندارد؛
فرمولهكردن معیار  :6اين معیار از ن ع آرمانی است .شاخص مؤثر آن ،تعداد پروژۀ فصل برنامه
است ره با 𝑃𝑖𝑦 𝑃𝐶𝑙𝑡𝑒𝑆∈𝑖∑ مشخص میش د .اين معیار برای تمامی فصلهای برنامه لحاظ
میش د .بیان رياضی آن بهص رت رابطة  11است:
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) Min  ( dl PNC  d l PNC

for all j



for all l :   yiP  d l PNC  d l PNC  SlPNC

iSetCP
l

𝑃𝐶𝑙𝑡𝑒𝑆 :مجم عة پروژههای تعريفشده برای فصل برنامة  lام؛
𝐶𝑁𝑃
̂𝑆 :استاندارد تعداد پروژههای فصل برنامة  lام؛
𝑙
𝐶𝑁𝑃 :𝑑𝑙+انحراف مثبت تعداد پروژههای فصل برنامة  lام از استاندارد؛
𝐶𝑁𝑃 :𝑑𝑙−انحراف مافی تعداد پروژههای فصل برنامة  lام از استاندارد.
فرمولهكردن معیار  :7اين معیار از ن ع آرمانی است .شاخص مؤثر آن مجم ع مبلغ پروژههای
دستگاه اجرايی است ره با ) 𝑖 ̂
𝐶𝑃  ∑𝑖∈𝑆𝑒𝑡𝑗𝑂𝑃 (𝑥𝑖𝑃 .مشخص میش د .اين معیار برای تمامی
دستگاههای اجرايی لحاظ میش د .بیان رياضی آن بهص رت رابطة  12است:

)12


) Min  ( d j CSO  d j CSO

for all j



for all j:   ( x iP .PCi )  d j CSO  d j CSO  SCSO
j

iSetOPj

𝑂𝑆𝐶
̂𝑆 :استاندارد مجم ع مبلغ پروژههای دستگاه jام نسبت به مبلغ رل تخصیصی؛
𝑗
𝑃𝑖𝑥 :درصدی از پروژۀ  iره در سال م رد برنامهريزی ،به آن اعتبار تخصیص میيابد؛
𝑖̂
𝐶𝑃 :اعتبار م رد نیاز برای اجرای پروژۀ iام در سال جاری؛
𝑂𝑆𝐶 :𝑑𝑗+انحراف مثبت مجم ع مبلغ پروژههای دستگاه jام از استاندارد؛
𝑂𝑆𝐶 :𝑑𝑗−انحراف مافی مجم ع مبلغ پروژههای دستگاه jام از استاندارد.
فرمولهكردن معیار  :8اين معیار از ن ع آرمانی است .شاخص مؤثر آن ،مجم ع مبلغ پروژههای
استان است ره با ) 𝑖 ̂
𝐶𝑃  ∑𝑖∈𝑆𝑒𝑡𝑘𝑆𝑃 (𝑥𝑖𝑃 .مشخص میش د .اين معیار برای تمامی استانها
لحاظ میش د .بیان رياضی آن بهص رت رابطة  13است:

)13


) Min  ( dk CSS  d k CSS

for all k


for all k :   ( x iP .PCi )  d k CSS  d k CSS  SCSS
k

iSetSPk

𝑆𝑆𝐶
̂𝑆 :استاندارد مجم ع مبلغ پروژههای استان kام نسبت به مبلغ رل تخصیصی؛
𝑘
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𝑆𝑆𝐶 :𝑑𝑘+انحراف مثبت مجم ع مبلغ پروژههای استان  kام از استاندارد؛
𝑆𝑆𝐶 :𝑑𝑘−انحراف مافی مجم ع مبلغ پروژههای استان  kام از استاندارد؛
فرمولهكردن معیار  :9اين معیار از ن ع آرمانی است .شاخص مؤثر آن ،مجم ع مبلغ پروژههای
فصل برنامه است ره با ) 𝑖 ̂
𝐶𝑃  ∑𝑖∈𝑆𝑒𝑡𝑙𝐶𝑃 (𝑥𝑖𝑃 .مشخص میش د .اين معیار برای تمامی
فصلهای برنامه لحاظ میش د و بیان رياضی آن بهص رت رابطة  14است:

)14


) Min  ( dl CSC  dl CSC

for all l


for all l :   ( xiP .PCi )  dl CSC  dl CSC  SCSC
l

iSetCP
l

𝐶𝑆𝐶
̂𝑆 :استاندارد نسبت مجم ع مبلغ پروژههای فصل برنامة  lام به مبلغ رل تخصیصی؛
𝑙
𝐶𝑆𝐶 :𝑑𝑙+انحراف مثبت مجم ع مبلغ پروژههای فصل برنامة  lام از استاندارد؛
𝐶𝑆𝐶 :𝑑𝑙−انحراف مافی مجم ع مبلغ پروژههای فصل برنامة  lام از استاندارد.
فرمولهكردن معیار  :10معادل اين معیار ،بايد محدوديتی را برای مسئله تعريف ررد .شاخص
مؤثر اين معیار ،مجم ع مبلغ همة پروژههاست ره با ) 𝑖 ̂
𝐶𝑃  ∑𝐼𝑖=1(𝑥𝑖𝑃 .مشخص میش د و بیان
رياضی آن بهص رت رابطة  15است:

)15



.PCi  TAC

x
I

P
i

i 1

 :Iتعداد رل پروژههای پیشاهادشده̂ .
𝐶𝐴𝑇 :رل اعتبار قابل تخصیص به پروژههای عمرانی.
فرمولهكردن معیار  :11شاخص مؤثر اين معیار ،پیشرفت فیزيكی طرح است ره PPS
نامگذاری شده است .داماة مقادير اين شاخص ،بازۀ [ [1،0است .صفر به معاای آغازنشدن طرح
در گذشته است .متغیر 𝑆𝑛𝑦 ره قبال معرفی شد ،بیانراادۀ وضعیت انتخاب طرح است .معیار ف ق
را -ره برای تمامی طرحها لحاظ میش د -میت ان از طريق رابطة  16بیان ررد:

)16



for all n : PPSn  MySn 0 / 3

فرمولهكردن معیار  :12شاخص مؤثر اين معیار ،پیشرفت فیزيكی پروژه است ره PPP

نامگذاری شده است .داماة مقادير اين شاخص ،بازۀ [ [1،0است .صفر به معاای آغازنشدن پروژه
در گذشته است .بیان رياضی معیار ف ق بهص رت رابطة  17است.
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P
S
for all n : forall i  SetSP
) n : PPPi  Myi  0 / 3  M ( 1  y n

)17

در اين رابطه ،اگر 𝑆𝑛𝑦 مقدار صفر داشته باشد ،محدوديت ،زائد خ اهد شد و اگر مقدار ي
داشته باشد ،محدوديت بهط ر مؤثر برقرار خ اهد ب د.
فرمولهكردن معیار  :13شاخص مؤثر اين معیار ،درصد اعتبار تخصیص يافته به پروژه است ره
𝑃 𝑥 نامگذاری شده است .داماة مقادير اين شاخص بازۀ ] [1،0است .صفر به معاای اختصاص
نیافتن اعتبار به پروژه و ي به معاای تخصیص رامل اعتبار م رد نیاز پروژه است .براساس اين
معیار ،برای هر پروژه يا بايد رابطة  18صادق باشد يا رابطة :19
)18

xiP  yiP  1 / 4

)19

xiP  yiP  0

متغیر 𝑃 𝑧 بهگ نهای افزوده میش د ره در هر زمان ،فقط يكی از دو محدوديت برقرار باشد.
اين مطلب بهص رت رابطة  20نشان داده شده است:
)20

 xiP  yiP  1 / 4  MziP

) for all i : x iP  yiP  M( 1  ziP
)  x P  y P  M( 1  z P
i
i
 i

اگر مقدار 𝑃𝑖𝑧 صفر باشد ،رابطة  18برقرار است و رابطة  19برقرار نخ اهد ب د و اگر مقدار 𝑃𝑖𝑧

ي باشد ،رابطة  18برقرار نیست و رابطة  19برقرار خ اهد ب د.
محدودیت تبعی :از نتیجة فرم لهرردن معیارها ،ي محدوديت تبعی مطرح شد .اين
محدوديت بدين شرح است« :اگر طرحی انتخاب نش د ،هیچي از پروژههای آن نیز نمیت اند
انتخاب ش د».
با ت جه به تعريف متغیرهای 𝑆𝑛𝑦 و 𝑃𝑖𝑦 ،بیان رياضی اين محدوديت ،بهص رت رابطة 21
است.
ySn  yiP  0

)21
اگر 𝑆𝑛𝑦 ،صفر باشد 𝑦𝑖𝑃 ،فقط بايد مقدار صفر داشته باشد و اگر 𝑆𝑛𝑦 ،ي باشد 𝑦𝑖𝑃 ،میت اند
مقدار صفر يا ي داشته باشد .اين محدوديت برای تمامی پروژهها لحاظ میش د .اين مطلب
بهص رت رابطة  22نشان داده شده است:
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S
P
for all n : forall i  SetSP
n : yn  yi  0

فرمولهكردن تابع هدف :از فرم لهرردن معیارها ،هفت تابع هدف مختلف استاتاج شد ره
نشان میدهد اين مسئلة تصمیمگیری ،نم نهای از ي مسئلة برنامهريزی خطی چادهدفه است.
برای حل مسائل برنامهريزی خطی چادهدفه ،رويكردهای مختلفی وج د دارد .يكی از اين
رويكردها ،تعیین مطل بیت هري از ت ابع هدف و سپ ترریب آنها در قالب ي تابع هدف
است .وزندهی به ت ابع هدف ،از مصاديق تعیین مطل بیت محس ب میش د ،اما الزمة ترریب
ت ابع هدف ،هممقیاس ب دن داماة آنهاست .در ساختار ترجی رل غالب روشهای تصمیمگیری
چادشاخصه نیز همین رويكرد استفاده میش د؛ بدينص رت ره ابتدا مقادير را بیمقیاس يا
نرمالیزه و سپ با هم ترریب میرااد.
در  ،MADMسه روش مختلف (اقلیدسی ،خطی و نرمالیزه) برای بیمقیاسسازی پیشاهاد
میش د (اصغرپ ر .)1377 ،درص رتیره از اين تكای ها در مسائل  MODMنیز ماناد اين
مسئله استفاده ش د ،مسئله به برنامهريزی غیر خطی تغییر خ اهد ررد؛ زيرا يكی از شروط
چهارگانة مسائل برنامهريزی خطی ره شرط تااسب است ،از میان خ اهد رفت .شرط تااسب
تأرید میراد ره تمامی متغیرهای حاضر در مسئله ،از درجة ي باشاد.
محقق از ي راهكار ابتكاری و تقريبی برای حل اين م ض ع استفاده ررده است تا ضمن
حفظ مسیر پژوهع ،از م اجهه با مباحث غیر خطی جل گیری راد .اولین تابع هدف از بین ت ابع
هفتگانه ،هم اره مقداری در بازۀ ] [0,1دارد ،اما در م رد داماة مقادير ساير ت ابع هدف -ره
بیانگر مجم ع انحرافهای مختلف هستاد -فقط میت ان با اطمیاان گفت ره نامافی هستاد.
راهكار پیشاهادی عبارت است از نگاشت مقادير انحرافها از بازۀ ]استاندارد [0,به ي عدد
حقیقی در بازۀ ] .[0,1با پیادهسازی اين رويه ،در تابع هدف ،اهداف مختلفی مشاررت میرااد ره
با يكديگر هممقیاساند.
برای طراحی چاین نگاشتی ره بت اند مقادير نامافی انحرافها را از بازۀ ]استاندارد [0,به
عددی در بازۀ ] [0,1ماتقل راد ،استفاده از ي متغیر جديد به نام «میانگین نسبتهای انحراف
ن ع ∝» پیشاهاد شده است ره با ∝𝐴𝑅𝐷 نشان داده میش د .بهعا ان نم نه ،برای نگاشت مقدار
تابع هدف دوم ،اين متغیر جديد بهص رت رابطة  23تعريف شده است.
) ( d j PNO  d j PNO

)23

SPNO
j
ˆJ

ˆJ
j1




PNO

DRA
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𝑂𝑁𝑃𝐴𝑅𝐷 بیانگر «میانگین نسبتهای انحراف ن ع  »PNOيا همان «میانگین نسبتهای
انحراف مرب ط به تعداد پروژههای دستگاههای اجرايی» است .مقدار ∝𝐴𝑅𝐷 الزاما مقداری در
بازۀ ] [0,1نیست؛ بلكه ممكن است در حالتهای خاص ،اندازۀ انحراف ،از اندازۀ استاندارد ،بیشتر
و نسبت نیز از  1بزرگتر ش د .باز هم در اين حالت ،بزرگی اندازۀ ت ابع هدف با هم قابل مقايسه
خ اهد ب د .رابطة  23را میت ان به شكل سادهشده ،بهص رت رابطة  24نیز نمايع داد:
 1

1
 
.d j PNO 
.d j PNO 
PNO

ˆJ.SPNO
j1  ˆJ.S j
j


ˆJ

)24

PNO

DRA

رابطة  24نشان میدهد ره اين محدوديت ،خطی و در مدل برنامهريزی خطی قابل راربرد
است .همین رويه برای ساير ت ابع هدف آرمانی نیز پیادهسازی میش د.
شكل تابع هدف با ت جه به معك سب دن جهت بهیاگی تابع هدف اول با ت ابع شعگانة
بعدی ،بهص رت رابطة  25است:
)25

ˆ PROIT .PROIT
Max Z  w
ˆ PNO .DRAPNO  w
ˆ PNS .DRAPNS  w
ˆ PNC .DRAPNC
w
ˆ CSO .DRACSO  w
ˆ CSS .DRACSS  w
ˆ CSC .DRACSC
w

نم نة انتخابی برای اجرای مدل ره مرب ط به اليحة ب دجه سال  90است ،شامل  136پروژه
از  28طرح و  16فصل برنامهای مرب ط به  56دستگاه اجرايی مختلف است .اين پروژهها شامل
هردو ن ع پروژههای ملی و استانی است .پروژههای استانی اين نم نه ،مرب ط به  20استان
مختلف رش ر است .مجم ع اعتبارهای م رد نیاز برای تمامی اين پروژهها 13،773،845 ،ريال
است .برای اين نم نة انتخابشده از پروژههای عمرانی 956 ،محدوديت مختلف در راار هم قرار
گرفتاد .مدل در نرمافزار  ،GAMSبرنامهن يسی شد و تمامی ضرايب و پارامترهای آن نیز در
فايل  Excelپیادهسازی شدند ره بهوسیلة  GAMSبرای اجرای مدل ،فراخ انی شدند.
اجرای مدل انتخاب پروژههای عمرانی در بخش عمومی کشور

نتايج اجرای مدل  V0در جدول  2آمده است:
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جدول  .2نتایج اجراي مدل
مقدار تابع هدف

 -0/011تعداد رل پروژهها

136

بهرهوری رل

 1/329تعداد پروژههای انتخابی

53

میانگین نسبت انحراف برای تعداد پروژههای دستگاه اجرايی

 0/5نسبت

0/39

میانگین نسبت انحراف برای تعداد پروژههای استان

 0/491میانگین تعداد پروژههای هر طرح

1/89

میانگین نسبت انحراف برای تعداد پروژههای فصل برنامه

 0/663انحراف معیار تعداد پروژههای هر طرح

1/79

میانگین نسبت انحراف برای مجم ع مبلغ پروژههای دستگاه اجرايی  0/972ضريب پرارادگی

0/95

میانگین نسبت انحراف برای مجم ع مبلغ پروژههای استان

 0/998رل مبلغ قابل تخصیص

8,952,999

میانگین نسبت انحراف برای مجم ع مبلغ پروژههای فصل برنامه

 0/993رل مبلغ تخصیصيافته

6,437,902

تعداد رل طرحها

28

نسبت

0/72

تعداد طرحهای انتخابی

28

میانگین درصد تخصیصی طرحها

0/27

نسبت

1

میانگین درصد تخصیصی پروژهها

0/21

جدول  2نشان میدهد ره تمامی طرحها انتخاب شدهاند .درحالیره بعضی از آنها پروژۀ
انتخابشده ندارند؛ باابراين ،بايد اقدامی ش د ره طرح انتخاب نش د ،مگر اياكه پروژهای از آن نیز
انتخاب ش د .برای رفع اين مشكل ،به تعريف محدوديت جديد ت جه شد .محدوديت جديد به اين
ص رت تعريف شد« :طرح ،تاها درص رتی انتخاب میش د ره حداقل ي پروژه از آن نیز انتخاب
ش د ».بیان رياضی اين محدوديت ،بهص رت رابطة  26است:
)26


for all n :   ( yiP )  ySn  0
iSetSMP
n

مدل جديد بهدستآمده V1 ،نامگذاری شد ره اجرا و نتايج آن ثبت شد .نتايج اجرای مدل
 V1نشان داد ره مشكل قبل ،يعای وج د طرحهايی ره پروژهای از آنها انتخاب نشده ،رفع شده
است ،ولی نسبت مبلغ تخصیصيافته ،همچاان پايین است؛ يعای در حدود  26درصد ماابع ها ز
از س ی پروژهها جذب نشده است؛ باابراين ،الزم است ره محدوديت مرب ط به مبلغ پروژهها ره
بهص رت رابطة  15و با عالمت نامساوی است ،تغییر راد و عالمت آن به مساوی تبديل ش د.
شكل جديد اين محدوديت ،بهص رت رابطة  27است ره در مدل قرار میگیرد و مدل جديد
بهدست میآيد .اين مدل جديد V2 ،نامگذاری شد:
)27



.PCi  TAC

x
I

P
i

i 1
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نتايج اجرای مدل  V2اين ب د ره رل ماابع به پروژهها تخصیص داده شد و ساير شاخصها
ماناد «ضريب پرارادگی تعداد پروژههای طرح»« ،نسبت تعداد پروژههای انتخابی» و «میانگین
درصد تخصیصی طرحها» نیز نسبت به مدل قبلی بهب د يافت ،ولی مشكل شايان ت جه اين است
ره میانگین درصد تخصیصی طرحها ره  0/38است ،همچاان مقدار زيادی نیست و اين به
معاای نب د تمررز برای اتمام چاد طرح معین است و نشان میدهد ره ب دجهبادی ،با هدف
تكمیل  0/38درصد همة طرحها انجام میش د .برای رفع اين نقیصه میت ان محدوديتی را به
مدل اضافه ررد ره بهوسیلة آن مقرر ش د «هر طرحی ره انتخاب میش د ،حتما بايد تا درصد
معیای تكمیل ش د» .محدوديت جديد به اين ص رت تعريف شد« :مجم ع مبلغ تخصیصی به
پروژههای هر طرح ،از درصدی معین از مبلغ رل طرح بیشتر باشد ».بیان رياضی اين محدوديت،
بهص رت رابطة  28است:
)28


for all n :   xiP .PCi  ySn .SSCS .  PCi
iSet SMP
iSet SMP
n
n

 





مقدار ابتدايی  0/6برای 𝑆𝐶𝑆
̂𝑆 درنظر گرفته شد و مدل ،با افزودن محدوديتهای جديد
اصالح شد .اين مدل جديد ،مدل  V3نام گرفت .نتیجة اجرای اين مدل ،ج ابی نام جه ب د و اين
يعای نمیت ان رل ب دجه را بین پروژههای مختلف بهگ نهای تقسیم ررد ره همة طرحهای
انتخابی ،حداقل در سط  60درصد ب دجه دريافت رااد .سپ مقدار درنظرگرفتهشده برای
𝑆𝐶𝑆
̂𝑆 به  0/4راهع پیدا ررد .نتیجه باز هم ج اب نام جه ب د .اين مقدار بهترتیب ،به ،0/1 ،0/2
 0/04 ،0/05و  0/03نیز راهع يافت .درنهايت ،در مقدار  0/02ب د ره مدل ت انست پاسخی
م جه ارائه دهد .يكی از داليل اين م ض ع -ره چرا مدل ،تاها در مقدار بسیار پايین برای 𝑆𝐶𝑆
̂
𝑆
میت اند ج ابی م جه ارائه دهد -را بايد در تعداد پايین پروژهها در اين نم نة حلشده جستوج
ررد .محتمل است ره در نم نههای واقعی ،برای مقدار معق لی از 𝑆𝐶𝑆
̂𝑆  ،مسئله ج اب خ اهد
داشت.

نتیجهگیری و پیشنهادها
انتخاب پروژهها در بخع عم می نیازماد ت جه به اهداف مختلف تصمیمگیرندگان رالن است.
در اين پژوهع ،به اهداف مختلف مشتمل بر اهداف فای ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و مالی در
راار رعايت استانداردها در شااسايی معیارها ت جه شد .استانداردها نیز از سه بعد دستگاههای
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 تمامی معیارهای مطرحشده در چارچ ب مباحث. استانها و فص ل برنامه لحاظ شد،اجرايی
 از، آرمانی و عدد صحی مختلط را فرم له ررديم؛ هرچاد ره در اين راستا،برنامهريزی خطی
 میت ان از اين ن ع. اعتبار آن را تأيید ررد، نتايج اجرای مدل.راهكارهای تقريبی بهره گرفتیم
مدل بهعا ان سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری برای انتخاب پروژهها در بخع عم می استفاده
 از روشهای تقريبی جايگزين، برای پرهیز از ورود به مباحث غیر خطی، در اين پژوهع.ررد
 مدل به غیر،استفاده ررديم؛ اما برای دقیقترشدن انتخاب الزم است ره در پژوهعهای آتی
 همچاین.خطی تبديل ش د و راه حلی نیز برای مقابله با محدوديتهای زياد مدل انديشیده ش د
 بازدههای مختلف پروژههای عمرانی است ره باا به نظر رارشااسان تعیین،ورودیهای اين مدل
 دست رالعملهای دقیقی برای محاسبة اين بازده وج د ندارد ره در اين،میش د و حداقل در رش ر
.زمیاه نیز بايد پژوهعهای بیشتری انجام گیرد
References
Asgharpour, M. J. (1998). Multi-criteria decision making, University of Tehran.
Tehran. (In Persian)
Benjamin, C. O. (1985). A linear goal-programming model for public-sector project
selection. Journal of the Operational Research Society, 13-23.
Carazo, A. F. & Gomez, T. (2010). Solving a comprehensive model for multi
objective project portfolio selection. Computers & operations research,
37(4): 630-639.
Chapman, C. B., et al. (2006). An optimized multiple test framework for project
selection in the public sector, with a nuclear waste disposal case-based
example. International journal of project management, 24(5): 373-384.
Hakimian, M. H. (2003). Construction schemes; Achilles stern of Iran's economics.
Modirsaz, 3: 43-58. (In Persian)
Kulak, O., et al. (2005). Multi-attribute information technology project selection
using fuzzy axiomatic design. Journal of Enterprise Information
Management, 18(3): 275-288.
Mehregan, M. R. (1999). Operation research- linear programming and its
applications, Nashre Ketabe Daneshgahi. Tehran. (In Persian)
Molenaar, K. R. & Songer, A. D. (1998). Model for public sector design-build
project selection. Journal of Construction Engineering and Management,
124(6): 467-479.

847

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...طراحی مدلی براي انتخاب پروژههاي عمرانی

Puthamont, G. C. S. & Charoenngam, C. (2007). Strategic project selection in public
sector: construction projects of the ministry of defense in Thailand.
International journal of project management, 25(2):178-188.
Tian, Q., et al. (2002). A hybrid knowledge and model system for R&D project
selection. Expert Systems with Applications, 23(3): 265-271.

