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چکیده
توالی و زمانﺒندی فﻌالﻴتهای پروژه با منابﻊ مﺤدود يﻜی از مساﺋﻞ مهم مربوط به ﺣوزهی
ﻛنترل پروژه است ﻛه با مديريت ﺻﺤﻴﺢ آن میتوان هزينههای ﮔزاف پروژهها و زمان مورد
نﻴاز برای اجرای آنها را ﻛاهﺶ داد .يﻜی از پروژههايی ﻛه میتوان به آن اشاره ﻛرد ،پروژهی
استﺨراج يﻚ بلوك از مﻌدن سنﮓ آهﻦ ﭼﻐارت واﻗﻊ در استان يزد است .در ايﻦ مقاله با
شناسايی دﻗﻴﻖ فﻌالﻴتهای مربوط به آن پروژه ،نمودارهای  WBSو  AOAبه همراه
روابﻂ پﻴﺶنﻴازی بﻴﻦ فﻌالﻴتها و زمان و منابﻊ مورد نﻴاز آنها تﻌﻴﻴﻦ شده است .مدل
رياﺿی مسﺌله با هدف ﻛمﻴنه ﻛردن هزينههای اﺿافهﻛاری و تﺄﺧﻴر ،توسﻌه داده شده است.
مدل رياﺿی توسﻂ نرمافزار بهﻴنهسازی  GAMS.9اجرا شده و نتايﺞ مربوط به توالی و
زمانﺒندی بهﻴنهی فﻌالﻴتها مﺤاسﺒه شده است .نتايﺞ نﺸان میدهد ﻛه برای استﺨراج يﻚ
بلوك از مﻌدن سنﮓ آهﻦ ﭼﻐارت  5منﺒﻊ بهﻴنه مورد نﻴاز است.

1

زمانﺒندی ،يﻜی از مساﺋﻞ مهم در مرﺣلهی برنامهريزی پروژه
است .زمانﺒندی پروژه ،تﻌﻴﻴﻦ زمان شروع هر يﻚ از فﻌالﻴت-
ها با توجه به مﺤدوديتها و رسﻴدن به يﻚ يا ﭼند هدف
ﺧاص میباشد ] .[1از دههی  ،1960توسﻂ مﺤققﻴﻦ
موﺿوع زمانﺒندی پروژه در مﺤﻴﻂهای مطمﺌﻦ و نامطمﺌﻦ
مطالﻌه و بررسی شده است .ﻛلی ] [2ارتﺒاط مﻴان هزينهی
پروژه و مدت زمان فﻌالﻴت را بﻴان ﻛرده و نظريهای در مورد
نوع مسﺌلهی زمانﺒندی پروژه با هدف ﻛاهﺶ ﻛﻞ هزينه،
اراﺋه نمود .با ايﻦ وجود ،با توجه به ابهام در زمان و مدت
فﻌالﻴت ،عدم اطمﻴنان همواره در مسﺌلهی زمانﺒندی پروژه
وجود دارد .فريمﻦ ] [3ابتدا در سال  1960نظريهی اﺣتمال
را در مسﺌلهی زمانﺒندی پروژه مﻌرفی ﻛرد .ﭼارنس و

همﻜاران ] [4زمانﺒندی پروژه را از طريﻖ برنامهريزی با
مﺤدوديت اﺣتمالی بررسی ﻛردند ،به طوریﻛه بﻴﺶتريﻦ
زمان تﻜمﻴﻞ با مﺤدوديت اﺣتمالی ﻛاهﺶ يابد .همچنﻴﻦ
در زمﻴنهی مدلهايی ﻛه با درنظرﮔرفتﻦ منابﻊ مالی و
جريان نقدی يﻚ طرح توسﻌه داده شدهاند ،میتوان به
تﺤقﻴقات مﻴﻜا و ديگران ] [5اشاره ﻛرد .ايﺸان الگوريتم
زمانﺒندی بر اساس انواع روشهای پرداﺧت با استفاده از
شﺒﻴهسازی جستجوی تابو و آنﻴلﻴنﮓ را اراﺋه ﻛردند .ﻛاواالك
و همﻜاران ] [2طی يﻚ تﺤقﻴﻖ در ﺧصوص مدل مﺸهور
ﻛارفرما-پﻴمانﻜار با منابﻊ تجديدپذير اثر دو روش پرداﺧت
بر اساس پﻴﺸرفت ﻛار و رسﻴدن به نقاط مﺸﺨص شده را
در هزينههای يﻚ پروژه با استفاده از شﺒﻴهسازی آنﻴلﻴنﮓ
و الگوريتم ژنتﻴﻚ اراﺋه ﻛردند.

* پست الﻜترونﻴﻚ نويسنده مسﺌولhbakhshandeh@ut.ac.ir :

 .1دانﺸﻴار ،دانﺸﻜده مهندسی مﻌدن ،دانﺸگاه تهران ،تهران ،ايران
 .2استاديار ،دانﺸﻜده مهندسی ،ﮔروه مهندسی ﺻنايﻊ ،دانﺸگاه ﻛاشان ،ﻛاشان ،ايران
 .3دانﺸجوی دﻛتری مهندسی مﻌدن ،دانﺸﻜده مهندسی ،دانﺸگاه ﻛاشان ،ﻛاشان ،ايران
 .4دانﺸجوی دﻛتری مهندسی ﺻنايﻊ ،دانﺸﻜده فنی مهندسی ،ﮔروه ﺻنايﻊ ،دانﺸگاه يزد ،يزد ،ايران
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مدلسازی رياﺿی زمانﺒندی فﻌالﻴتها با درنظرﮔرفتﻦ هزينههای اﺿافهﻛاری و...

ﭼﻦ و همﻜاران ] [6با استفاده از الگوريتم ﺧانهی مورﭼگان
مسﺌلهی زمانﺒندی را در يﻚ مدل با درنظرﮔرفتﻦ جريان
ورودی و ﺧروجی منابﻊ مالی مورد بررسی ﻗرار دادند.
همچنﻴﻦ رﺿا اﻛﺒری و همﻜاران ] [7با استفاده از الگوريتم
ﻛلونی زنﺒور عسﻞ مصنوعی مدل را ﺣﻞ نموده و عملﻜرد آن
را با ساير الگوريتمها مقايسه ﻛردند .در مدلهای ذﻛر شده
ﻛه برای زمانﺒندی انجام فﻌالﻴتها با درنظرﮔرفتﻦ
مﺤدوديت منابﻊ تالش ﻛردهاند ،موارد مربوط به زمان
فﻌالﻴتها به ﺻورت ﻗطﻌی ديده شده است ] .[8مدلهای
ديگر زمانﺒندی دريافت منابﻊ مالی را درنظرﮔرفتهاند.
فﻌالﻴتها در ﺧصوص ايﻦ دسته از مدلها ﻛمتر از موارد
ﻗﺒلی است .از جمله تالشهای اﺧﻴر در ايﻦ زمﻴنه میتوان
به تﺤقﻴقات هی و زو ] [9برای تﻌﻴﻴﻦ يﻚ روش پرداﺧت
در طرحها با درنظرﮔرفتﻦ جراﺋم ،پاداشها و روشهای
مﺨتلف اجرای يﻚ فﻌالﻴت اشاره ﻛرد ﻛه برای ﺣﻞ مسﺌله
و مﺸﺨص ﻛردن زمان پرداﺧت و نﺤوهی اجرای فﻌالﻴت از
دو الگوريتم شﺒﻴهسازی آنﻴلﻴنﮓ استفاده شده است .هی و
همﻜاران ] [10مسﺌلهی زمانﺒندی پرداﺧتها با
درنظرﮔرفتﻦ روشهای اجرايی مﺨتلف برای هر فﻌالﻴت به
ﺻورت پﻴوسته جهت دستﻴابی به بﻴﺸتريﻦ ارزش ﺧالص
فﻌلی با استفاده از شﺒﻴهسازی آنﻴلﻴنﮓ و جستجوی ممنوعه
اراﺋه دادهاند .در ايﻦ مدلها مسﺌلهی زمانﺒندی به همراه
تﺄثﻴر آن بر روشهای مﺨتلف اجرای يﻚ فﻌالﻴت بررسی
شده است .هدف مسﺌله ،يافتﻦ يﻚ تﺨصﻴص بهﻴنه میباشد.
هر ﭼند تﺄثﻴر زمان و هزينه بر يﻜديگر در اجرای هر فﻌالﻴت
میتواند مورد نظر باشد ولی درنظرﮔرفتﻦ عدم ﻗطﻌﻴتهای
طﺒﻴﻌی در اجرای يﻚ فﻌالﻴت به ﺧصوص برای پروژههای
تﺄثﻴرپذير از ايﻦ مسﺌله میتواند زمﻴنهی ﻛار مناسبتری
باشد.
سالﻴانه تﻌداد بسﻴار زيادی پروژه در ايران وجود دارد .هر
پروژه شامﻞ تﻌدادی فﻌالﻴت میباشد ﻛه با اتمام تمامی
فﻌالﻴتها ،پروژه به پايان میرسد .الزم به ذﻛر است ﻛه در
شرايﻂ واﻗﻌی ،برای انجام هر فﻌالﻴت تﻌداد مﺤدودی منﺒﻊ
در دسترس است ﻛه منابﻊ شامﻞ نﻴروی انسانی ،ماشﻴﻦ-
آالت و غﻴره بوده و برای انجام فﻌالﻴتها مورد استفاده ﻗرار
میﮔﻴرند .تﻌداد فﻌالﻴتها ،زمانهای مربوط به هريﻚ از
آنها ،تﻌﻴﻴﻦ تﻌداد منﺒﻊ مورد نﻴاز برای هر فﻌالﻴت و در

نهايت روابﻂ پﻴﺶنﻴازی بﻴﻦ فﻌالﻴتها توسﻂ ﻛارفرما از ﻗﺒﻞ
برای هر پروژه تﺨمﻴﻦ زده میشود .با ايﻦ شرايﻂ ،مسﺌلهای
تﺤت عنوان زمانﺒندی پروژه مطرح میشود ﻛه هدف آن
تﻌﻴﻴﻦ نقاط زمانی شروع و پايان هر فﻌالﻴت با توجه به روابﻂ
پﻴﺶنﻴازی موجود میباشد .مسﺌله زمانﺒندی پروژه در
ادبﻴات ،ﮔونههای مﺨتلفی دارد .به عنوان مثال تﺨصﻴص
منابﻊ به ﺻورت ﺻﺤﻴﺢ به هر فﻌالﻴت برای ﻛاهﺶ زمان
تﻜمﻴﻞ پروژه ،تسطﻴﺢ منابﻊ به طوریﻛه باعث ﻛمﻴنه ﻛردن
تﻐﻴﻴرات منابﻊ در بازههای متفاوت شود (ﻛمﻴنه ﻛردن
هزينههای مربوط به اﺧراج و استﺨدام نﻴروی انسانی يا
استفاده و عدم استفادهی ماشﻴﻦآالت و غﻴره) ،ﻛم ﻛردن
اﺧتالف زمانی بﻴﻦ تﻜمﻴﻞ پروژهی مورد نظر و زمانی ﻛه
ﻛارفرما برای تﻜمﻴﻞ آن درنظر دارد ،ﻛم ﻛردن هزينههای
مربوط به اﺿافهﻛاری و ﻛمﻛاری در طی پروژه و ﭼنديﻦ
مسﺌلهی ديگر ،نمونههايی از ايﻦﮔونه مساﺋﻞ میباشند
].[11
مﻌدن ﭼﻐارت يﻜی از بزرگتريﻦ مﻌادن سنﮓ آهﻦ ايران
میباشد ﻛه سالﻴانه هﺸت مﻴلﻴون تﻦ مادهی مﻌدنی از آن
استﺨراج میﮔردد .عمﻞ استﺨراج در ايﻦ مﻌدن به ﺻورت
روباز و بلوﻛی ﺻورت میﮔﻴرد .با توجه به تﻌريف پروژه،
بهرهبرداری از مﻌادن ،پروژه مﺤسوب نمیشود اما استﺨراج
يﻚ يا تﻌداد مﺤدودی از بلوكها در مﺤدودهی پروژه ﻗرار
میﮔﻴرند و میتوان مساﺋﻞ مربوط به زمانﺒندی پروژه را برای
آنها درنظرﮔرفت .بنابرايﻦ استﺨراج يﻜی از بلوكهای ايﻦ
مﻌدن درنظرﮔرفته شده است .همچنﻴﻦ نمودار 1WBS
مربوط به ايﻦ پروژه ،زمان ،منﺒﻊ و روابﻂ پﻴﺶنﻴازی بﻴﻦ
فﻌالﻴتها (آﺧريﻦ سطﺢ نمودار  )WBSدر ادامه بﻴان شده
است.

 -2نمودار  WBSپروژهی استخراج یک بلوک
ساﺧتار شﻜست ﻛار ( ،)WBSيﻚ تجزيهی سلسله مراتﺒی
با مﺤوريت تﺤويﻞ شدنی از ﻛاری است ﻛه بايد توسﻂ تﻴم
پروژه ،در راستای اهداف پروژه و ايجاد تﺤويﻞ شدنیهای
مورد نﻴاز ،اجرا ﮔردد ﻛه در آن ،هر سطﺢ پايﻴﻦتر WBS
بﻴانگر تﻌاريف تفصﻴلیتری از ﻛار پروژه است .ايجاد ،WBS
فرآيند تقسﻴم تﺤويﻞ شدنیها و ﻛار پروژه به اجزای
ﻛوﭼﻚتر با ﻗابلﻴت مديريت بﻴﺸتر است .فﻌالﻴت در اجزای
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بﺨﺸنده امنﻴه ،مﺨتاری ،ﺣﻜﻴمﻴان و دهنوی آرانی

 WBSدر پايﻴﻦتريﻦ سطﺢ ﻛه به آنها بستههای ﻛاری می-
ﮔويند ﻗرار میﮔﻴرد .يﻚ بستهی ﻛاری میتواند زمانﺒندی،
برآورد هزينه ،نظارت و ﻛنترل ﮔردد .بنابرايﻦ اﮔر ساﺧتار
شﻜست ﻛار برای هر پروژه ترسﻴم شود ،اﺣتمال ناديده
ﮔرفتﻦ برﺧی فﻌالﻴتها پايﻴﻦ میآيد و پروژه به ﺻورت
ﻛامﻞتر بررسی میشود ] .[12نمودار  WBSمربوط به

پروژهی درنظرﮔرفته شده در ايﻦ مقاله در شﻜﻞ ( )1بﻴان
شده است .در ايﻦ شﻜﻞ ،ﻛﻞ پروژهی مورد نظر تا ﻛوﭼﻚ-
تريﻦ ﻛارها تقسﻴمبندی و نﺸان داده شدهاند ،بنابرايﻦ
 WBSاراﺋه شده ،مﺤدودهی پروژهی مورد نظر را تﻌﻴﻴﻦ
مینمايد.
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شﻜﻞ -1نمودار  WBSمربوط به استﺨراج بلوك

 -3نمودار  AOAمربوط به استخراج

 -4شرح مسئله

نمودار  WBSمربوط به مسﺌله ﻛه در شﻜﻞ ( )1ترسﻴم شد
هﻴچﮔونه اطالعاتی در مورد زمان ،منﺒﻊ مورد نﻴاز ،روابﻂ
پﻴﺶنﻴازی و پسنﻴازی (سری و موازی بودن ريزﻛارها) را
در نظر نمیﮔﻴرد و ايﻦ يﻜی از مﻌايب بزرگ نمودار WBS
میباشد .در نتﻴجه برای بررسی مسﺌله ،نﻴاز به نموداری
است ﻛه بتواند اطالعات ذﻛر شده را دربرﮔﻴرد .برای نﺸان
دادن ايﻦﮔونه اطالعات از نمودار  AOAاستفاده شده است
] .[13نمودار  AOAدر شﻜﻞ ( )2و اطالعات مربوط به آن
در جدول شماره  1بﻴان شده است .در ايﻦ نمودار ،ﻛمانها
به همراه شمارههای روی آن ،نﺸان دهندهی ريزﻛارها يا
فﻌالﻴتهای تﻌريف شده برای پروژه میباشد و ﮔرهها نﻴز
مقاطﻊ زمانی شروع و پايان فﻌالﻴتها را نمايﺶ میدهد.
ﺧﻂﭼﻴﻦها ،فﻌالﻴتهای مجازی میباشد ﻛه شماره و مدت
زمان اجرا ندارند.

فﻌالﻴتها و اطالعات مربوط به مﻌدن ﭼﻐارت در جدول 1
نﺸان داده شد .نﻜتهای ﻛه بايد مورد توجه ﻗرار ﮔﻴرد ايﻦ
است ﻛه تنها منﺒﻊ درنظرﮔرفته شده ،نﻴروی انسانی است و
از بقﻴهی منابﻊ مورد استفاده ﺻرف نظر شده است .با توجه
به تﻌداد ﻛارﮔران مﺤدودی ﻛه برای استﺨراج مواد مﻌدنی
در ايﻦ مﻌدن بهﻛارﮔرفته شدهاند ،اتمام پروژه در زمانی
بسﻴار بﻴﺶتر از زمان تﻌﻴﻴﻦ شده توسﻂ ﻛارفرما ﺻورت
میﮔﻴرد .الﺒته بايد توجه داشت ﻛه ﻛارفرما به ازای هر
ساعت ديرﻛرد ،جريمهای تﻌﻴﻴﻦ نموده است ،اما مسﺌولﻴﻦ
فنی مﻌدن میتوانند با اﺿافهﻛاری ساعتی و پرداﺧت
دستمزد به ﻛارﮔران از تﺄﺧﻴرات اﺿافی جلوﮔﻴری نمايند.
مسﺌله ايﻦ است ﻛه فﻌالﻴتها به ﭼه ترتﻴﺒی انجام شوند ﻛه
تابﻊ هدف يﻌنی ﻛمﻴنه ﻛردن هزينهها مﺤقﻖ ﮔردد.
مسﺌولﻴﻦ فنی ،اﺿافهﻛاری را سﻴاست ﺧود ﻗرار میدهند يا
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 :Mيﻚ عدد بسﻴار بزرگ

اجازه میدهند برﺧی فﻌالﻴتها ﺣتی زمانی بﻌد از زمان
تﻌﻴﻴﻦ شده انجام شود.

متغیرها :

 -5مدل ریاضی مربوط به مسئلهی مورد نظر

1

مجموعهها:

𝑡𝑖𝑥:

 :Iمجموعهی ﻛارهای يﻚ پروژه
پارامترها :

 1اﮔر ﻛار 𝑖 در زمان 𝑡 ام ادامه داشته باشد

′

درﺻورتی ﻛه 𝑖 پﻴﺶ نﻴاز 𝑖 باشد.

:yit

:𝑷𝒊𝒊′
0

در غﻴر ايﻦ ﺻورت

0

𝑻 :مجموعهی زمانی درنظرﮔرفته شده
1

اﮔر ﻛار 𝑖 در زمان 𝑡 ام شروع شود

0

در غﻴر ايﻦ ﺻورت

در غﻴر ايﻦ ﺻورت

 :Siزمان شروع ﻛار 𝑖 ام
𝑡𝑊  :ﻛﻞ منﺒﻊ مورد نﻴاز در واﺣد زمانی 𝑡 ام
𝑡𝑈 :اﺿافهﻛاری مورد نﻴاز در واﺣد زمانی 𝑡 ام
'  :kزمان ﺧاتمهی ﻛﻞ ﻛارها ( تاريخ مﺤقﻖ شدهی اتمام
پروژه)
𝑘 :زمان تاًﺧﻴر پروژه
𝐿 :ﻛﻞ اﺿافهﻛاری مورد نﻴاز به ﻛارﻛنان برﺣسب واﺣد زمان

𝑖𝑅 :منﺒﻊ مورد نﻴاز برای فﻌالﻴت 𝑖 ام
𝑖𝑑 :مدّت زمان انجام دادن ﻛار 𝑖 ام
 :AR tمنﺒﻊ در دسترس در واﺣد زمانی 𝑡 ام
 :nتاريخ تﺤويﻞ يﻚ بلوك از مﻌدن ( تاريخ مقرر شده)
𝑐 :هزينهی اﺿافهﻛاری برای هر نفر به ازای هر واﺣد اﺿافه-
ﻛاری
 :𝑐 ′هزينهی تﺄﺧﻴر به اندازه يﻚ واﺣد زمانی برای تﺤويﻞ
پروژه

جدول  -1اطالعات مربوط به فﻌالﻴتهای پروژه
شماره
فﻌالﻴت

نوع فﻌالﻴت

1

ﮔمانه زدن

2

نمونهبرداری

1

3

آزمايﺶ نمونهها

2

12

4

تﻌﻴﻴﻦ نوع شﺒﻜه

3

3

1

5

تﻌﻴﻴﻦ نقاط ﺣفر ﭼال

4

2

2

17

6

تﻌﻴﻴﻦ ﻗطر و ارتفاع ﭼال

 4و7

2

2

18

منﻊ رفت و آمد

7

تﻌﻴﻴﻦ نوع سنﮓ

3

2

1

19

انفجار اولﻴه

17و1
8

8

انتﺨاب دستگاه ﭼالزنی

 6و7

1

1

20

انفجار ثانويه

19

1

9

ﺣمﻞ دستگاه ﭼالزنی

8

2

3

21

تسطﻴﺢ سطﺢ

20

8

2

10

تﻌﻴﻦ نوع و مﻴزان ﺧرج ﭼال

 6و7

1

2

22

پر ﻛردن جام ماشﻴﻦ

21

24

2

11

تهﻴهی ﺧرج ﭼال

10

8

3

23

هماهنگی و هدايت ماشﻴﻦها

20

2

1

12

ﺣمﻞ ﺧرج ﭼال

11

4

5

24

جابجايی مواد

23

24

10
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پﻴﺶ
نﻴازی
----

مدت
(ساعت)

منﺒﻊ
(نفر)

شماره
فﻌالﻴت

نوع فﻌالﻴت

پﻴﺶ
نﻴازی

مدت
(ساعت)

منﺒﻊ
(نفر)

24

5

13

ﻗراردادن ﺧرج در ﭼال

12

3

10

12

3

14

تهﻴهی ﮔﻞ سر ﭼال

----

3

5

3

15

ﻛارﮔذاری ﮔﻞ در ﭼال

13

2

10

16

طراﺣی شﺒﻜهی انفجار

15

1

2

ﺧروج افراد

16

1

1

16

1

1

1

2
3
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شﻜﻞ  -2نمودار  AOAمربوط به استﺨراج بلوك

مدل:

c  l   c   k 

()1

𝑇∈ 𝑡∀

()2

Min

𝑖𝑅 × 𝑡𝑖𝑦 ∑ = 𝑡𝑊

() 9

𝐼 ∈ 𝑖 ∀ 𝑘 ≥ 𝑆𝑖 + 𝑑𝑖 − 1

()10

∑ 𝑥𝑖𝑡 = 1

𝐼∈ 𝑖∀

𝑇∈𝑡

𝐼∈𝑖
𝑡+𝑑𝑖 −1

()3

𝑇∈ 𝑡∀

()4

𝑡𝑅𝐴 𝑈𝑡 ≥ 𝑊𝑡 −
𝑇∈ 𝑡∀

()5
()6

𝑡𝑈 ∑ = 𝐿

()12

𝑡𝑖𝑥 × 𝑡 ∑ = 𝑖𝑆

()13

𝑇∈𝑡

𝑛 𝑘 ≥ 𝑘 −

() 7
() 8

𝑘≥0
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𝑡=𝑡

𝑈𝑡 ≥ 0

𝑇∈𝑡

𝐼∈ 𝑖∀

()11

𝑇 ∈ 𝑡 ∀𝑖 ∈ 𝐼,

𝑡𝑖𝑥 × 𝑖𝑑 ≥ ∑ 𝑦𝑖𝑡

𝐼∈ 𝑖∀

𝑖𝑑 = 𝑡𝑖𝑦 ∑
𝑇∈𝑡

(𝑆𝑖 + 𝑑𝑖 ) × 𝑃𝑖𝑖 ≤ 𝑆𝑖 ∀𝑖, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑖
𝑖≠

نﻜتهی ﻗابﻞ توجه ايﻦ است ﻛه برای مدل ﻛردن مسﺌله،
درنظرﮔرفتﻦ زمان به ﺻورت پﻴوسته ﻛارايی ﭼندانی نﺨواهد
داشت و مدلسازی را با ﭼالﺶ مواجه ﺧواهد نمود .به همﻴﻦ
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جهت در ايﻦ مدل ،زمانها به ﺻورت ﮔسسته درنظرﮔرفته
شدهاند .مﻌادلهی شمارهی  ،1تابﻊ هدف مسﺌله را بﻴان می-
ﻛند .تابﻊ هدف مسﺌله ،مجموع هزينههای اﺿافهﻛاری و
هزينههای تﺄﺧﻴر پروژه را ﻛمﻴنه میسازد .مﻌادله شمارهی
 ،2تﻌداد منﺒﻊ مورد نﻴاز برای ﻛﻞ فﻌالﻴتها در هر واﺣد
زمانی را مﺸﺨص مینمايد .به عﺒارت ديگر در سمت راست
مﻌادله ،مجموع ﻛﻞ منابﻊ مورد نﻴاز برای تمامی فﻌالﻴت-
هايی ﻛه در لﺤظهی𝑡 مﺸﻐول انجام هستند را به دست
آورده و ايﻦ برابر با ﻛﻞ منﺒﻊ مورد نﻴاز در لﺤظه 𝑡 ،در سمت
ﭼپ مﻌادله میﮔردد .مﻌادله شمارهی  ،3نﻴاز به اﺿافهﻛاری
در هر واﺣد زمانی را تﻌﻴﻴﻦ مینمايد .همانطور ﻛه در ايﻦ
مﻌادله مﺸاهده میشود پس از به دست آمدن تفاﺿﻞ منﺒﻊ
مورد نﻴاز از منﺒﻊ در دسترس در هر واﺣد زمانی ،اﺿافهﻛاری
مورد نﻴاز در هر واﺣد زمانی به دست ﺧواهد آمد .نﻜته ﻗابﻞ
توجه ديگر ايﻦ است ﻛه اﮔر تفاﺿﻞ به دست آمده مثﺒت
باشد ،شرايﻂ مدل رياﺿی به ﮔونهای است ﻛه  U tمقداری
برابر با همان عدد مثﺒت ﺧواهد ﮔرفت و ﻛامالً منطقی است،
در ﺣالیﻛه اﮔر منفی به دست آيد ،آنﮔاه 𝑡𝑈 نﻴز عددی
منفی ﺧواهد شد و منفی بودن 𝑡𝑈 برای ايﻦ مسﺌله مﻌنادار
نﻴست .در نتﻴجه مﻌادله شمارهی  4تﻌريف میﮔردد تا از
منفی شدن 𝑡𝑈 جلوﮔﻴری نمايد .در ﻛﻞ ،مﻌادلههای  3و 4
مقدار اﺿافهﻛاری را برابر با بﻴﺸﻴنه بﻴﻦ عدد به دست آمدهی
تفاﺿﻞ و عدد ﺻفر ،ﻗرار میدهد .ايﻦ مقدار همواره از ﺻفر
بزرگتر است .مﻌادلهی شمارهی  ،5مجموع اﺿافهﻛاریهای
مورد نﻴاز در تمام واﺣدهای زمانی پروژه را مﺤاسﺒه می-
نمايد .مﻌادلهی شماره  ،6زمان شروع هر فﻌالﻴت را نﺸان
میدهد .در اﺻﻞ ايﻦ زمان ،لﺤظهای است ﻛه فﻌالﻴت 𝑖
شروع به ﻛار میﻛند .مﻌادلهی شمارهی  7و  8نﻴز مﺸابه
مﻌادلههای  4و  5هستند ،مﻌادلهی  ،7زمان تﺄﺧﻴر ﻛﻞ پروژه
را بزرگتر مساوی تفاﺿﻞ زمان مﺤقﻖ شدهی پروژه و زمان
مقرر شده ،ﻗرار میدهد .اما ﺣتماً با توجه به تابﻊ هدف از
نوع ﻛمﻴنهسازی ،مقدار تﺄﺧﻴر ﻛﻞ برابر با مقدار تفاﺿﻞ
ﺧواهد شد .نﻜتهی ﻗابﻞ توجه ايﻦ است ﻛه اﮔر مقدار
تفاﺿﻞ ،عددی منفی شود يا به عﺒارت ديگر پروژه زودتر از
تاريخ مقرر شده به پايان برسد ،ايﻦ عدد منفی در تابﻊ هدف
نقﺶ سود را ﺧواهد داشت ﻛه ايﻦ با مفروﺿات مسﺌلهی ما
مطابقت ندارد .زيرا در مسﺌلهی ما ديرﻛرد ،هزينه دارد اما
زودﻛرد ،سود ندارد .برای رفﻊ ﭼنﻴﻦ مﺸﻜلی مﻌادلهی 8
تﻌريف میشود تا زمان تﺄﺧﻴر منفی برای پروژه ﺣذف شود
مجله مدلسازی در مهندسی

و مقدار ماﻛزيمم تفاﺿﻞ بﻴﻦ زمان مﺤقﻖ شدهی پروژه و
زمان مقرر شده و عدد ﺻفر به عنوان تﺄﺧﻴر ﻛلی پروژه لﺤاظ
ﮔردد .مﻌادلهی شمارهی  ،9نﺸان میدهد ﻛه اتمام پروژه،
زمان نهايی آﺧريﻦ فﻌالﻴتی است ﻛه انجام میشود .مﻌادله
شمارهی  10نﺸان میدهد ﻛه در بازهی زمانی درنظرﮔرفته
شده برای پروژه ،هر فﻌالﻴت میتواند يﻚبار شروع شود .به
عﺒارت ديگر ،يﻚ فﻌالﻴت ﺣﻖ ندارد بﻴﺶتر از يﻚبار امﻜان
شروع شدن داشته باشد .مﻌادله شمارهی  ،11بﻴان مینمايد
ﻛه هر فﻌالﻴت به اندازهی طول زمان اجرای آن ،واﺣدهای
زمانی را اشﻐال میﻛند .يﻌنی ايﻦﻛه ،هر فﻌالﻴت بايد دﻗﻴقاً
به اندازهی مدت زمان انجام آن (نه ﻛمتر و نه بﻴﺸتر) بﻌد
از زمان شروع آن ،اجرا شود .توجه شود ﻛه در ايﻦ مسﺌله،
فﻌالﻴتها مجاز به شﻜست نﻴستند .يﻌنی نمیتوان ﻗسمتی
از فﻌالﻴت را انجام داد و سپس رها ﻛرد و در زمان ديگری
ادامهی آن را انجام داد ،بلﻜه بايد آن فﻌالﻴت به ﺻورت
پﻴوسته و بدون شﻜست اجرا ﮔردد .مﻌادله شمارهی 12
مجموع زمانهايی ﻛه يﻚ فﻌالﻴت مﺸﻐول انجام شدن است
را برابر با مقدار مدت زمان همان فﻌالﻴت ﻗرا میدهد .يﻌنی
فرض شده ﻛه هﻴچ فﻌالﻴتی را نمیتوان زودتر يا ديرتر از
مدت زمان تﻌﻴﻴﻦ شده ،ﺣتی با ﺻرف هزينه برای آن انجام
داد .مﻌادله شمارهی  ،13شرايطی را ايجاد مینمايد ﻛه
روابﻂ پﻴﺶنﻴازی بﻴﻦ فﻌالﻴتها رعايت شود .ايﻦ مﻌادله
اجازه نمیدهد فﻌالﻴت 𝑖 ﻛه پسنﻴاز فﻌالﻴت  𝑖است تا ﻗﺒﻞ
از اتمام زمان انجام فﻌالﻴت پﻴﺶنﻴاز آن (يﻌنی فﻌالﻴت )𝑖
شروع شود ﻛه ايﻦ ﻛار باعث رعايت پﻴﺶنﻴازی میﮔردد.

 -6مطالعهی موردی
استﺨراج يﻚ بلوك از مﻌدن ﭼﻐارت دارای  24فﻌالﻴت با
روابﻂ پﻴﺶنﻴازی ،مدت زمان انجام و منﺒﻊ مورد نﻴاز برای
هر فﻌالﻴت مطابﻖ جدول  1میباشد .انواع مﺨتلفی از توالی
و زمانﺒندی فﻌالﻴتها میتواند انجام پذيرد ﻛه ايﻦ ﻛار با
ﺻرف هزينههای متفاوت همراه است .اما مسﺌوالن فنی ايﻦ
مﻌدن درنظر دارند استﺨراج بلوك با توجه به امﻜان اﺿافه-
ﻛاری و تﺄﺧﻴر پروژه در ﻛمتريﻦ هزينهی ممﻜﻦ ﺻورت
پذيرد .زمانیﻛه برای اتمام پروژه درنظرﮔرفته شده است 96
ساعت میباشد ﻛه اﮔر پروژه از ايﻦ مقدار تجاوز ﻛند به ازای
هر ساعت  50هزار تومان جريمه ﺻورت میﮔﻴرد .ايﻦ
جريمه طﺒﻖ نظر ﻛارفرما شامﻞ هزينههايی همچون ﺧراب
شدن ماده منفجره ،اتالف منابﻊ مورد استفاده ،ﻛاهﺶ اعتﺒار
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تﻴم پﻴمانﻜاری و غﻴره میباشد .همچنﻴﻦ هزينه اﺿافهﻛاری
به ازای هر ساعت به تمام ﻛارﮔران در دسترس ﻛه  4ﻛارﮔر
میباشند برابر با  40هزار تومان میباشد .ايﻦ هزينه با توجه
به درﺻد افزايﺶ دستمزدها نسﺒت به مقدار دستمزد در
وﻗت عادی در مﻌدن مورد مطالﻌه به دست آمده است ﻛه
ايﻦ درﺻد طﺒﻖ نظر ﻛارفرما مﻌادل  50درﺻد میباشد .مدل
رياﺿی مربوط به ايﻦ مﻌدن با فرض  =10000Mدر نرم-
افزار  GAMS.9اجرا شده و نتايﺞ در جدول  2بﻴان شده
است .همراه با نتايﺞ به دست آمده در جدول  ،2با توجه به
تﻌداد  4نﻴروی انسانی در دسترس در بلوك انفجاری و
همچنﻴﻦ هزينههای اﺿافهﻛاری و تﺄﺧﻴر ذﻛر شده ،مقدار
بهﻴنهی تابﻊ هدف برابر با  8250000تومان به دست آمد.
همچنﻴﻦ پروژه در زمان  125ساعت به پايان میرسد ،يﻌنی
 29ساعت تﺄﺧﻴر در انجام پروژه وجود دارد و  170ساعت
اﺿافهﻛاری به ﻛارﻛنان داده میشود.
با توجه به اطالعات به دست آمده از نرمافزار ،با استفاده از
روش تﺤلﻴﻞ ﺣساسﻴت میتوان تﻌداد بهﻴنهی ﻛارﮔر را در
ايﻦ مﻌدن برای استﺨراج يﻚ بلوك به دست آورد .بايد توجه
داشت ﻛه هزينهی اﺿافه نمودن يﻚ ﻛارﮔر برای انجام پروژه
برابر با  1500000تومان میباشد و ﻛم ﻛردن يﻚ منﺒﻊ نﻴز
سودی به همﻴﻦ مقدار به همراه دارد .اﻛنون ،در جدول

شماره  3هزينههای مربوط به تﺄﺧﻴر ،اﺿافهﻛاری ،منﺒﻊ و
همچنﻴﻦ هزينههای مرتﺒﻂ با اﺿافه نمودن منﺒﻊ جديد
آورده شده است .الﺒته توجه شود ﻛه اعداد مثﺒت به دو
مﻌنای افزايﺶ تﻌداد منﺒﻊ و به دست آوردن سود و اعداد
منفی به دو مﻌنای ﻛاهﺶ تﻌداد منﺒﻊ و از دست دادن سود
میباشد .همچنﻴﻦ در ستون آﺧر اندازه تﻐﻴﻴرات هزينه
(مﻴزان هزينهای ﻛه برای پروژه ايجاد میشود) آورده شده
است .به عنوان مثال در سطر دوم در جدول شماره  ،3برای
انجام پروژه انفجار بلوك مﻌدن از  2نﻴروی انسانی استفاده
میشود .در ايﻦ ﺻورت الزم است تا  2نﻴروی انسانی از
مجموع  4نفر اﺧراج شوند ﻛه ايﻦ ﻛار از يﻚ طرف باعث
افزايﺶ سود (عدم پرداﺧت دستمزد به  2نﻴروی انسانی
اﺧراج شده) به مﻴزان  2×1500000=3000000تومان و
از طرف ديگر باعث ﻛاهﺶ سود به مﻴزان 13170000
تومان به دلﻴﻞ اﺿافهﻛاری و تﺄﺧﻴر میشود .در نتﻴجه به
مﻴزان  3000000-13170000=10170000تومان
هزينه به پروژه تﺤمﻴﻞ میشود .پس از آن با توجه به شﻜﻞ
( )3از اطالعاتی همچون تﻐﻴﻴرات هزينه در مقابﻞ تﻐﻴﻴرات
منﺒﻊ ،میتوان بهﻴنهتريﻦ نقطهی منﺒﻊ را پﻴدا نمود .همان-
طور ﻛه از شﻜﻞ ( )3مالﺣظه میشود تﻌداد  5منﺒﻊ در
دسترس ،ﻛمتريﻦ هزينه را در بﻴﻦ ديگر تﻌداد منابﻊ دارد.

جدول  -2توالی و زمانﺒندی بهﻴنه فﻌالﻴت های پروژه
زمان شروع
(ساعت)
66
67
68
76
100
102

فﻌالﻴت
19
20
21
22
23
24

زمان شروع
(ساعت)
59
65
60
61
64
64

فﻌالﻴت
13
14
15
16
17
18

فﻌالﻴت

زمان شروع
(ساعت)
44
91
100
48
49
57

7
8
9
10
11
12

زمان شروع
(ساعت)
1
13
26
38
61
46

فﻌالﻴت
1
2
3
4
5
6

جدول  -3انواع هزينهها و تﻐﻴﻴرات آن با توجه به مﻴزان منابﻊ
مﻴزان تﻐﻴﻴرات هزينه
(تومان)
13440000
10170000
8580000
8250000
8030000
8570000
8910000
9370000
8780000
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هزينه اﺿافهﻛاری و تﺄﺧﻴر
(تومان)
-17940000
-13170000
-10080000
-8250000
-6530000
-5570000
-4410000
-3370000
-1280000

هزينه ثابت تﻐﻴﻴرات منﺒﻊ
(تومان)
4500000
3000000
1500000
0
-1500000
-3000000
-4500000
-6000000
-7500000

تﻐﻴﻴرات منﺒﻊ (نﻴروی
انسانی)
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

منﺒﻊ در دسترس
(نﻴروی انسانی)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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نمودار بهﻴنه تريﻦ ﺣالت منﺒﻊ

1600

1200
1000
800
600
400
200

تﻐﻴﻴرات هزينه (10000تومان)

1400

0

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

تﻌداد منﺒﻊ در دسترس
شﻜﻞ  -3تﻌﻴﻴﻦ مﻴزان منﺒﻊ

 -7نتیجهگیری
تﻌﻴﻴﻦ توالی و زمانﺒندی فﻌالﻴتهای هر پروژه موﺿوع بسﻴار
مهمی است ﻛه اﮔر به درستی اجرا شود میتواند از هزينه-
های ﮔزاف پروژه ﻛاسته و پروژه را با ﻛمتريﻦ هزينهی ممﻜﻦ
و باالتريﻦ ﻛارايی انجام دهد .از طرفی در بسﻴاری از مﻌادن
ايران بدون توجه به بررسیهای اﻗتصادی و بهﻴنهسازی در
زمﻴنهی عملﻴات انفجار ،برنامهريزی انفجار ﺻورت میﮔﻴرد
ﻛه بﻴﺸتر بر مﺒنای تجربهی پﻴمانﻜار میباشد و ايﻦ باعث
اتالف بﻴﺶ از ﺣد سرمايهی مﻌدن میشود .بنابرايﻦ در ايﻦ
پروژه با بررسی دﻗﻴﻖ فﻌالﻴتهای موجود برای استﺨراج يﻚ

بلوك از مﻌدن ﭼﻐارت ،بهتريﻦ ترتﻴب ﻛارها به روش بهﻴنه-
سازی برای ايﻦ مﻌدن تﻌﻴﻴﻦ شد و هزينههای موجود در
استﺨراج به ﻛمتريﻦ ﺣالت ممﻜﻦ رسﻴد .با توجه به 170
ساعت ﻛه برای اﺿافهﻛاری به دست آمد ،مﺸﺨص میشود
ﻛه تﻌداد ﻛارﻛنان فﻌلی ايﻦ مﻌدن بسﻴار پايﻴﻦ است و می-
توان استﺨدام يﻚ يا ﭼند ﻛارﮔر جديد را به مسﺌوالن فنی
پﻴﺸنهاد ﻛرد .ﺣال با توجه به بررسی تﻌداد منابﻊ مﺨتلف و
مقايسهی هزينههای آنها میتوان دريافت ﻛه تﻌداد  5منﺒﻊ
(نﻴروی انسانی) ،ﻛم هزينهتريﻦ نقطه برای تﻌداد منﺒﻊ در
دسترس برای مﻌدن میباشد .بنابرايﻦ میتوان به مسﺌوالن
فنی پﻴﺸنهاد افزايﺶ يﻚ ﻛارﮔر در مﻌدن را داشت.
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