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ارائه راهکار بهینه با استفاده از عملکرد چندگانه در اجرا پروژه های ساختمانی 

 باند مرتبه

 

 2حسینی فریبا، 1 ابراهیمی احمد

 ، خویي، ایشاىخویي ٍاحذ اسالهی آصاد داًطگبُ عوشاى سضتِ اسضذ کبسضٌبسی داًطجَی 8

 ، اساک، ایشاىاساکٍاحذ  هیاسال آصاد داًطگبُ ثبصاسیبثی، -ثبصسگبًی هذیشیت اسضذ کبسضٌبسی 2

 

 چکیده

ّبی اهشٍصُ ٍ دس ضشایط فعلی )خػَغبً ٍضعیت اقتػبدی، اجتوبعی ٍ سیبسی( کِ کطَس ثب آى هَاجِ ّست، اجشا پشٍطُ

ّبی تأخیشات احتوبلی ٍ افضایص ّضیٌِ، صهبى هذت. هطکالتی کِ ثبعج افضایص سسذ هیاهشی دضَاس ثِ ًظش  ثلٌذهشتجِسبختوبًی 

سًٍذ اجشایی پشٍطُ ٍ تأحیشگزاس ثش صهبى ٍ ّضیٌِ ٍ  هؤحشپبساهتشّبی  ثیٌی پیصدقیق ٍ  سیضی ثشًبهِثب  تَاى هیخَاٌّذ ضذ ٍ پشٍطُ 

طَالًی دس  کبست. پس اص یک دٍسُ فتشت ًسجتبً ّب پشٍطُ، تب حذ اهکبى اص ضذت هٌفی ًحَُ اجشای هَسدًیبصثِ عجبستی هٌبثع 

ثذٍى داضتي تجشثِ ٍ  سبصی ثلٌذهشتجِغیبة هجشیبى خبسجی، هٌْذسیي ایشاًی دس دٍسُ جذیذ ٍ دس  ّب ثلٌذهشتجِصهیٌِ سبخت 

سسیذًذ. اکٌَى ثیص اص  ثلٌذهشتجِ ّبی سبختوبىعبدی ثِ دٍسُ هسئَلیت احذاث  ّبی سبختوبىداًص کبفی، اص هشحلِ سبخت 

یي هٌْذسیي پذیذ آهذُ است. ّب ثشای ا سبلایي  دس ثْبیی گشاىٍ تجشثِ  گزسد هی ّب آىتَسط  جذیذیک دِّ اص قجَل هسئَلیت 

ثِ اسائِ ساّکبسّبی علوی تبصُ ثشای  تَاًذ هییي هذیشیت پشٍطُ، ایي تجبسة ٍ تلفیق آى ثب داًص ًَ هستٌذسبصیٍ  آٍسی جوع

بتی اص هوکي دس اتفبق ثیٌی پیصٍ هٌْذسبى جَاى هٌجش ضَد. ّذف اغلی پظٍّص،  ثلٌذهشتجِ ّبی سبختوبىاستفبدُ هجشیبى 

 ّبی پشٍطُاص صهبى، ّضیٌِ، کیفیت ٍ هَاسد دیگش دس اجشای  ای عذیذُاثعبد فکشی، سفتبسی ٍ سبختبسی است کِ هطکالت 

غَست  ّب پشٍطُ. ثٌبثشایي ثبیذ هذلی اسائِ ضَد تب اگش هَاسد ٍ سٍیذادّبی تأحیشگزاسی دس حیي اجشای کٌذ هیایجبد  ثلٌذهشتجِ

، دسحذاقل صهبى ٍکوتشیي ّضیٌِ سیبلی هوکي، هَقع ثِهختلف، ٍلی هٌبست ٍ  ّبی استشاتظین ٍ پزیشفت، ثتَاى ثب اتخبر تػوی

هذیشیت ًوَد. ایي پظٍّص، ثِ لحبظ  ّب پشٍطُاًحشافبت سا کٌتشل ٍ ثشًبهِ اجشایی سا دس جْت عولکشد هٌبست ٍ قبثل اتکب ثشای 

کلیذی  ّبی فعبلیت. اثتذا ثبضذ هیهبّیت ٍ سٍش  ی پبیِ اکتطبفی )هَسد پظٍّطی( ثش -ّذف، سٍضی کبسثشدی؛ ٍ سٍش تَغیفی

دس قبلت هتغیشّبی تخػع  ّب آىٍ ثشسسی  ّب پشٍطُپشٍطُ هَسد اسصیبثی قشاس گشفتٌذ. دس اداهِ ثب ضٌبسبیی هَاًع هَجَد دس اجشا 

دس ًظشگشفتي  ثب ، هذل ّذفّب پشٍطُی ٍ ّضیٌِ اجشا صهبى هذتهجشی، عَاهل هحیطی داخلی ٍ خبسجی،  ّبی سبصهبى

 عٌَاى ثِجبهعِ  آرس یَسد سبصی ثلٌذهشتجًِسجت ثِ یکذیگش طشاحی ٍ ًتیجِ ثب استفبدُ اص ًظش هٌْذسبى ضشکت  ّب آىتأحیشپزیشی 
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تب پبیبى پشٍطُ ٍ طجق  اص آغبصًبپبساهتشی ٍ هعٌبداسی تأییذ ضذ.  ّبی آصهَىثب  تَأمآهبسی پظٍّص ٍ تکٌیک حذاقل هشثعبت جضئی 

تب ًسجت ثِ  ضذُ کٌتشلپزیشی  چْبسگبًِ صهبى، ّضیٌِ، پیطشفت فیضیکی ٍ اًعطبف ّبی عبهلى، عولکشد هٌبست تَسط ثشًبهِ هذٍ

ثیبى  گًَِ ایيآیذ. ًتبیج حبغلِ ایي پظٍّص  ثِ عولهوکي اقذاهبت هقتضی  ّبی استشاتظیتػوین ٍ  تشیي اسجحثْتشیي ٍ 

، تغییشات ٍ پبساهتشّبی هحیط خبسجی ٍ داخلی، ّب پشٍطُجشی ه ّبی سبصهبىکِ هتغیشّبی هستقل یعٌی تخػع  کٌذ هی

عوشاًی  ّبی پشٍطُثش عولکشد هٌبست دس اجشای  ثعذی سِدس فضبی  ضلعی پٌجّب ثِ ضکل  ٍ ّضیٌِ اجشای پشٍطُ صهبى هذت

خبظ ٍ هذٍى، احشات  یّب استشاتظیدس هقبطع صهبًی خبظ ثتَاى ثب اجشای ساّکبسّب ٍ  کِ ًحَی ثِ ثبضذ هیتأحیشگزاس  ثلٌذهشتجِ

 هٌفی سا کبّص دادُ ٍ احشات هخجت خَدافضایی سا افضایص داد.

 

، عَاهل ّب پشٍطُهجشی  ّبی سبصهبى، عولکشد هٌبست، تخػع ثلٌذهشتجِسبختوبًی  ّبی پشٍطُهذیشیت پشٍطُ، های كلیدی:  واژه

 ّب پشٍطٍُ ّضیٌِ اجشای  صهبى هذتهحیطی خبسجی ٍ داخلی، 
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