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 صهخال

توان ها را میگیریترین وظایف مدیران پروژه است که غالبا این تصمیمگیری در خصوص مسائل پروژه از مهمتصمیم
شوند عدم های عمرانی در محیطی غیرقطعی انجام میسازی ریاضی گنجاند. با توجه به اینکه پروژهدر قالب مسائل بهینه

سازی استوار از رویکردهای نوین برای مقابله با میمات اشتباه گردد. بهینهتوجه به این مساله ممکن است منجر به اخذ تص

های ارائه شده بندیسازی استوار و فرمولسازی است. هدف این مقاله مروری بر بهینهها در مسائل بهینهقطعیت دادهعدم
های مرتبط تی در هر ی  از زمینهتوسط محققین مختلف و کاربردهای آن در زمینه مدیریت پروژه است، بدین منظور مقاال

 science directهای اینترنتی مختلف )مانند اند. برای یافتن مقاالت از پایگاهبا مسائل مدیریت پروژه، به اختصار آورده شده

 سازی استوار نسبت به سایر رویکردهای مقابله باهای بهینهاست. در این مقاله مزیت( استفاده شدهGoogle scholarو 

ی سازی استوار در حوزههای تحقیقاتی موجود پیشنهاداتی برای کاربرد بهینهاست و با توجه به شکافقطعیت بیان شدهعدم
 است.های عمرانی ارائه گردیدهمدیریت پروژه

 

 سازی استوار، مدیریت پروژهقطعیت، بهینهعدمکلمات کلیدی: 
 
 

 . مقدمه1

ترین وظایف مدیران پروژه است. برای پیشبرد پروژه الزم پروژه از مهمگیری در خصوص مسائل و مشکالت تصمیم
ای که، این تصمیمات عالوه براینکه مطابق با است در مقاطعی تصمیماتی از جانب مدیران پروژه اتخاذ گردد به گونه

گیری شامل ن، فرآیند تصمیمشرایط را نیز فراهم کنند. از نظر سایموترین های حاکم بر پروژه باشند باید مطلوبمحدودیت

توان گیری میآوری اطالعات مناسب در خصوص مسائل تصمیم. با جمع[1]سه مرحله  اطالعات، طراحی و انتخاب است 

سازی ریزی ریاضی گنجاند و با حل ی  مساله بهینهگیری را در قالب مسائل برنامهاکثر فرآیندهای مربوط به تصمیم
سازی خطی کاربردهای فراوانی در مدیریت، مهندسی، اقصاد و ... دارد مسائل بهینه انتخاب نمود.ریاضی، تصمیم مناسبی را 

سازی خطی به صورت زیر . شکل کلی ی  مساله بهینه[2]ها است و ابزاری مناسب برای ذخیره منابع مالی توسط سازمان

 است:
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متغیر  ixضرائب قیدهای مساله،  ia، ضرایب تابع هدف، icتابع هدف است که باید کمینه شود،  zکه در آن 
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خطی فرض بر این است که ضرایب موجود در تابع هدف و قیود مقدار مشخص و قطعی  سازیبهینهدر این مسائل 

ناشی از عدم  تواندها و ضرایب قطعی نیستند که میسازی خطی در دنیای واقعی دارای دادهدارند. اما عموما مسائل بهینه

قطعیت تفاوت بین مقادیر موجود و مقادیر واقعی . عدم[3]بینی باشد گیری و خطای پیشسازی مناسب، خطای اندازهپیاده
قطعیت محیط قطعیت سیستم و عدمقطعیت را با توجه به منشا آن به دو گروه عدمعدم (1989). هو [4]هاست داده

سازی مورد توجه قرار نگیرد ممکن است نتایج حاصل با عیت در طراحی مدل بهینهقطدر صورتی عدم .[5]کند تقسیم می

بن تال و های حاکم را نیز نقض کند. های واقعی تفاوت زیادی داشته باشد و یا حتی محدودیتمقدار بهینه ناشی از داده

نشان دادند  NETLIBموجود در  ریزی خطیمساله برنامه 02ها در قطعیت روی داده( با بررسی عدم2222نمیروفسکی )
مورد از این  13شوند که در ها نقض میمحدودیت %21/2قطعیت مساله در عدم 10و  %1قطعیت مساله در عدم 22که در 

 .[6]درصد است  %02، این میزان بیش از  %21/2تعداد با عدم قطعیت 

است که برخی از این رویکردها ی ارائه شدهسازی رویکردهای مختلفقطعیت در مسائل بهینهبرای مقابله با عدم
ها با در . در این روش[7]ریزی پویای تصادفی ریزی فازی ریاضی، برنامهریزی تصادفی )احتمالی(، برنامهعبارتنداز برنامه

شود، برخالف روش تحلیل حساسیت، که در آن از و حل می سازی طراحیقطعیت موجود مدل بهینهنظرگرفتن عدم

 شود.آمده بررسی میهای بدستقطعیت بر جوابشود سپس تاثیر عدمنظر میها صرفطعیت موجود در دادهقعدم

سازی مورد قطعیت موجود در مسائل بهینهسازی استوار یکی دیگر از رویکردهایی است که برای مقابله با عدمبهینه
ها قطعیت در داده، با درنظر گرفتن عدم[8]منفعل است گیرد. این رویکرد برخالف آنالیز حساسیت که رویکردیاستفاده می

هایی دارد که تا حد امکان به های مساله سعی در ارائه جوابگیرنده، ضمن ارضای محدودیتو سطح ریس  پذیری تصمیم

ئه شده ارائه شد هرچند که در مقاله ارا [10]. این رویکرد نخستین بار توسط سویستر [8,9]مقدار بهینه نزدی  باشند 
 است.سازی استوار نامبرده نشدهتوسط او، از بهینه

، و برای مدیریت آن الزم [11]قطعیت استهر پروژه به دلیل اینکه دارای تعهداتی یکتاست متضمن درجه ای از عدم

این  تواند روشی مناسب برای مقابله باها مورد توجه قرار بگیرد و بهینه سازی استوار میقطعیتاست که این عدم
های عمرانی آن کشور اختصاص دارد اتخاذ جایی که حجم باالیی از بودجه هر کشور به پروژهها باشد. از آنقطعیتعدم

یابد، لزوم این امر در نظر گرفتن تمام شرایط حاکم بر تری میها از اهمیت بیشتصمیمات صحیح در مدیریت این پروژه

 ها است.ر دادهقطعیت و نارسایی دچنین عدمپروژه و هم

بندی کلی و است، در این بخش ی  دستهسازی استوار مورد بررسی قرار گرفتهمقاله رویکرد بهینه 2در بخش 
 است.سازی استوار بررسی شدهریزی خطی با استفاده از رویکردهای ارائه شده در زمینه بهینهبندی مسائل برنامهفرمول

سازی ه با استفاده از بهینههای مرتبط با مدیریت پروژختلفی که در زمینهالعات مگزارشی از مطمقاله،  3در بخش 

های اینترنتی مختلف است. به منظور دستیابی به مطالعات انجام شده در این زمینه از پایگاهاند، ارائه شدهاستوار انجام شده
بندی کلی از مطالب و پیشنهادهایی معی  ج 4است. در بخش ( استفاده شدهGoogle scholarو  science direct)مانند 

 است.های مختلف ی  پروژه عمرانی ارائه شدهسازی استوار برای مدیریت بخشبرای انجام تحقیقات آتی، با استفاده از بهینه
 

 سازی استوار. مروری بر بهینه2
سازی مورد استفاده قرار بهینهقطعیت در مسائل سازی استوار یکی از رویکردهایی است که برای مقابله با عدمبهینه

های حاصل برای همه )یا اغلب( های غیر قطعی است تا جوابسازی با دادهکردن مسائل بهینهگیرد و به دنبال مدلمی
. جواب استوار جوابی است که دارای استواری بهینگی [9]حاالت قابل تصور برای پارامترهای غیرقطعی مناسب باشد 

تواری شدنی بودن )استواری مدل( باشد، منظور از استواری شدنی بودن این است که جواب موردنظر )استواری جواب( و اس

برای همه )یا اغلب( حاالت قابل تصور برای پارامترهای غیرقطعی همچنان شدنی باقی بماند و منظور از استواری بهینگی 



 

 

غیرقطعی نزدی  به مقدار بهینه باقی  پارامترهای ایبر تصور قابل حاالت( اغلب یا) این است که جواب موردنظر برای همه

 .[3,9,12]باشد ترین میزان انحراف را از مقدار بهینه داشتهبماند یا کم

های غیرقطعی را بررسی کرد، او با فرض سازی خطی با داده( نخستین کسی بود که مساله بهینه1023سویستر )
کارانه تولید هایی به شدت محافظهر دارند مدلی را ارائه نمود که جوابهای غیرقطعی در ی  بازه مشخص قرااینکه داده

 های استوار مبتنی بر سناریو ارائه دادند.مدل [13]( 2222و یو و لی ) [8]( 1000، سپس ملوی و همکاران )[10]کرد می

ی استوار مسائل خطی ریزی همتاقطعیت بیضوی، برنامه( با فرض مجموعه عدم1002-1001کاران )ال قائوئی و هم

های عدم قطعی ی  ( نشان داد که اگر داده1001. بن تال و نمیروفسکی )[14,15]نیمه معین و کوادراتی  را ارائه دادند 
مساله بهینه سازی خطی )مخروطی، کوادراتی ، نیمه معین( متعلق به مجموعه شبه بیضی باشد همتای استوار آن یا 

ریزی خطی با ( مسائل برنامه1000. بن تال و نمیروفسکی )[16]ای قابل حل است هتقریبی از آن در زمان چندجمل

قطعی برای اینکه همتای استوار دقیقا معادل مساله های مجموعه محدب عدمهای غیردقیق را بررسی کردند و ویژگیداده
قطعیت به امی که مجموعه عدم( نشان دادند که هنگ1001-1000. بن تال و نمیروفسکی )[17]اولیه باشد را برشمرند

( تاثیر 2222. بن تال و نمیروفسکی )[16,17]شکل بیضی است، هتای استوار به شکل مخروطی و کوادراتی  است 

قطعیت، سازی را بررسی کرد و با درنظر گرفتن مجموعه شبه بیضی به عنوان مجموعه عدمقطعیت بر مسائل بهینهعدم

قطعیت، را ارائه دادند ای برای احتمال نقض قیدهای مساله، ناشی از عدمخطی و رابطه سازیهمتای استوار مساله بهینه
[6]. 

سازی برای مسائل گسسته را بررسی کردند و مدل همتای استوار با قابلیت ( مساله بهینه2223برتسیماس و سیم )

. برتسیماس [18]نقض قیدها را بررسی کردند  تنظیم استواری و قابلیت رام شدنی از نظر محاسباتی را ارائه دادند و احتمال
های غیرقطعی ارائه دادند که قابلیت تنظیم میزان ریزی خطی با داده( همتای استوار خطی برای مساله برنامه2224و سیم )

گسسته  ریزیچنین مدل ارائه شده را برای مسائل برنامهکاری و موازنه بین پذیرفتنی بودن و بهینگی را دارد، هممحافظه

های ( مساله برنامه ریزی خطی با داده2224. بن تال و همکاران )[19]توسعه دادند و احتمال نقض قیدها را بررسی کردند 
های غیرقطعی مشخص شوند و برخی غیرقطعی را که در آن برخی از متغیرهای تصمیم باید قبل از مشخص شدن داده

عی انتخاب شوند، را بررسی کردند و با توسعه آن،  مدل همتای استوار های قطتوانند پس از مشخص شدن دادهدیگر می

)از نظر محاسباتی رام  NP-hardقابل تنظیم را بدست آورند که در مقایسه با مدل همتای استوار معمول، غالبا ی  مساله 

سازی استوار مساله ینه( روشی برای به2224. لین و همکاران )[20]تر است نشدنی( است و میزان محافظه کاری آن کم
قطعی محدود شده و سازی استوار برای مجموعه عدمریزی خطی و عدد صحیح ترکیبی ارائه دادند و روش بهینهبرنامه

سازی مخروطی را ارائه ( همتای استوار مسائل بهینه2222. برتسیماس و سیم )[21]شده متقارن توسعه دادند محدود

ریزی خطی، شود یعنی برنامهشدنی است و ساختار اصلی مساله اولیه در آن حفظ می کردند که از نظر محاسباتی رام
( در ادامه 2222. جاناک و همکاران )[22]ماند کوادراتی  و نیمه معین به ترتیب خطی، کوادراتی  و نیمه معین باقی می

ها )شامل ص بودن توزیع احتمالی دادهریزی خطی و عدد صحیح ترکیبی را با فرض مشخکار لین و همکاران، مساله برنامه

توزیع یکنواخت، نرمال یکسان و غیر یکسان، توزیع احتمالی گسسته، توزیع احتمال دو جمله ای، توزیع پواسون( بررسی 

ای رویکردی به نام ریزی تصادفی دومرحلهسازی استوار و برنامه( با ترکیب بهینه2220. فیسچتی و موناکی )[23]کردند 
هایی مانند سادگی در تری دارد و از مزیتقطعیت ارائه دادند که قابلیت انعطاف بیشی سب ، برای مقابله با عدماستوار

صرف نظر از شیوه  ( با2212. بن تال و همکاران )[24]تر برخوردار است تر و زمان حل کمی، کاربرد راحتفرمول بند

قطعیت ، چارچوبی  عدم های مجموعه طریق از حفاظت سطح تغییر یبرا گیرنده تصمیم استاندارد استواری و مجاز کردن
هایی استوار ریزی امکانی مدل( با استفاده از برنامه2212پیشوایی و همکاران ) .[25]سازی استوار ارائه دادند برای بهینه



 

 

( با استفاده از 2212) خلف. پیشوایی و فضلی[12]نهاد کردند قطعیت در پارامترهای مساله پیشبرای مقابله با عدم

 .[26]سازی ارائه دادند قطعیت موجود در مسائل بهینهریزی منعطف، مدلی استوار را برای مقابله با عدمبرنامه

توان بهینه سازی استوار را به موارد است میسازی استوار ارائه شدهبا توجه به رویکردهای مختلفی که به عنوان بهینه
 زیر تقسیم کرد:

 سازی استوار برمبنای سناریونهبهی -1

 سازی استوار فازیبهینه -2

 سازی استوار برمبنای مجموعهبهینه -3

 های احتمالسازی استوار بر مبنای توزیعبهینه -4

 سازی استوار بر مبنای سناریو. بهینه1. 2

گیرند و قطعی مقادیر مشخصی میکه در هر سناریو پارامترهای غیرسازی استوار برمبنای سناریو با فرض ایندر بهینه

 شود.احتمال وقوع آن سناریو ی  مدل کلی از ترکیب همه سناریوها ایجاد می

 . روش ملوی و همکاران1. 1. 2

ملوی و همکاران با فرض مدل پایه زیر و درنظر گرفتن سناریوهای مختلف برای پارامترهای غیرقطعی، مدلی برای 

 .[8]د قطعیت ارائه دادنمقابله با عدم

(4)    T Tmin c x d y 
(0) . .  s t Ax b 
(2) Bx Cy e  
(2)  

سناریو برای nمتغییر کنترل )متغیر مربوط به ضرائب غیرقطعی( است. اگر  yمتغیر تصمیم و  xدر این مدل 

مساله فرض شود و مجموعه این سناریوها  1,2, , s    است که در آن هر سناریو مانندi شامل ضرائب غیرقطعی ،

 , , ,i i i id B C e است. اگر احتمال روی دادن سناریو, 0x y   برابرiP  1باشد آنگاه
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i i ic x d y  :دارد. ملوی و همکاران مدل زیر را به عنوان مدل استوار پیشنهاد دادند 
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(0) . .  s t Ax b 
(12)  ,  Ωi i i i iB x C y z e i     

(11) , 0 ,  Ωix y i   

نیز بیانگر ناموجهی قید است که اگر مدل شدنی و قید قابل ارضا باشد، مقدار  izاست، iمتغیر کنترل برای سناریو
ذف در سناریوهای حمید ریاضی و واریانس مقدار تابع ( ترکیبی از ا1برابر صفر خواهد بود. بخش اول و دوم تابع )آن 

پسندد و تمایل دارد ریس  حداقل شود از واریانس به مختلف است. با توجه به اینکه فرد تصمیم گیرنده ریس  را نمی
نیز برای تنظیم میزان ریس  گریزی تصمیم گیرنده است.  قدارشود. معنوان عاملی که بیانگر ریس  است استفاده می

باشد. در این ترم اول برای کنترل استواری بهینگی و ترم دوم برای استواری مدل می (1)دررابطه 

رابطه 1 2, , , nz z z  شود.استفاده می برای جریمه کردن تخطی از قیود کنترل در بعضی از سناریوها  برای موازنه

برای تابع( 12رابطه ) گیرد.بین استواری مدل و استواری جواب مورد استفاده قرار می 1 2, , , nz z z   توسط ملوی و

 همکاران ارائه شده است:



 

 

(12) 
 قیود مساوی

 
 

1

1

           

1 2
max 0,  

, , , {

s
T

i

i
s

i

i

P z z

n
P z

z z z 




 


 

 قیود نامساوی

قطعی بینانه نسبت به نحوه تحقق پارامترهای عدمین مدل با درنظر گرفتن احتمال نقض شدن قیدها نگرشی واقعا

توان بین استواری بهینگی و استواری چنین میدهد. همگیرنده میگریزی را به تصمیمدارد و امکان تنظیم میزان ریس 

 ای ایجاد نمود.جواب موازنه

 مدل یو ولی .2. 1. 2

جای رابطه ارائه شده ل ارائه شده توسط ملوی و همکاران دارای عبارت درجه دوم است، یو و لی مدل زیر را بهمد
 . [13]توسط ملوی و همکاران مدل زیر راپیشنهاد کردند 

(13)   
1 1 1

ξ ξ ξ 2  
s s s s

i i i i j j i i i i i i i i

i i j i

min P P P P B x C y e      

  

 
         

 
    

(14) . .   s t Ax b 

(10) 
1

ξ ξ 0,   
s

j j i i

j

P i


     

(12) 0, i i i i iB x C y e i       

(12) , , , 0 ,i i ix y i     

  و  میزان وزنی است که برای جریمه تخلف منفی و مثبت از قید کنترل در تابع هدف درنظر گرفته

 .متغیرهای کمکی هستند iو  iشود، گیرنده انتخاب میشود و توسط تصمیممی

 سازی استوار فازیبهینه. 2. 2
ریزی منعطف توسط و با استفاده برنامه [12]ریزی امکانی توسط پیشوایی و همکاران در این زمینه با استفاده از برنامه

 .استهایی ارائه شدهمدل [26]پیشوایی و فضلی خلف 

 ریزی امکانیسازی استوار فازی با استفاده از برنامهبهینه .1. 2. 2

قطعیت در پارامترهای مساله هایی استوار برای مقابله با عدمریزی امکانی مدلاز برنامه استفادهپیشوایی و همکاران با 

 شود:درنظر گرفته می yو  x، به منظور تشریح رویکرد ارائه شده، مدل زیر با متغیر تصمیم [12]نهاد کردند پیش
(11)  min z fy cx  
(10) . . s t Ax d 
(22) Sx Ny 

(21)  0,1 ,  0y x  

ای هستند و از طریق قطعیت و توزیع ذوزنقهای عدمدار f ،c ،d ، Nپارامترهای  اینکه فرضپیشوایی و همکاران با 
دادند. ( 22-21)روابط ریزی امکانی ارائه ، مدلی خطی بر اساس برنامه1چهار نقطه )مقدار( مهم این پارامترها مطابق شکل 

مانند  قطعی هستند و هر کدام از پارامترهای غیرقطعی دارای توزیعی Sو  Aشود که پارامترهای در این مدل فرض می

 هستند. 1شکل 

(22) 
           

       

4 3 4

1 2 1

min   1max minE z z z d d d

vN y v N N y

   



       
 

   
 

 



 

 

(23)      3 4
. .   1s t Ax d d    

(24) 
     1 2

Sx vN y v N   

(20) v My 

(22)  1v M y    

(22) v  

(21)  0,1 ,  , 0, 0 / 5 , 1y x v      

 ابط باالدر رو E z، 
maxz و  minzترین مقدار تابع هدف است که به ترتیب ترین و کمبه ترتیب امید ریاضی، بیش

 شود:( محاسبه می32( و )20روابط )طبق 

(20) 
   4 4maxz f y c x  

(32) 
   1 1minz f y c x  

 
 ξ [12]ای پارامتر فازی توزیع ذوزنقه -1شکل 

 

ترین و مورد انتظار تابع هدف اولیه، عبارت دوم شامل اختالف بیش میانگین( 22)رابطه عبارت اول در تابع هدف 

ها است این عبارت استواری بهینگی جواب را ه با سایر عبارتوزن عبارت دوم در مقایس ترین مقدار تابع هدف و کم

های سوم و چهارم شامل اختالف بدترین حالت ممکن برای پارامتر غیرقطعی و مقدار احتمالی که در کند. عبارتکنترل می

واحد جریمه برای  و  باشد و سطح اطمینان مربوط به قیدهای تصادفی است. ضرایب وزنی شود، میمدل استفاده می
تخطی احتمالی از قیود دارای پارامترهای غیرقطعی است و میزان اهمیت هر عبارت را در مقایسه با سایر عبارات نشان 

بیانگر سطح اطمینان تحقق قیدهای تصادفی  و  ی  متغییر کمکی است. متغیرهای  vی  عدد بزرگ و  Mدهد. می

 ترین از مقدار بهینه را دارد.ترین و کماست. عبارت دوم در مدل قبل سعی در محدود کردن تفاوت بیش

 [26]ریزی منعطف ریزی استوار با استفاده از برنامهبرنامه .2. 2. 2

قطعیت موجود در مسائل ریزی منعطف، مدلی استوار را برای مقابله با عدمهاز برنام استفادهخلف با پیشوایی و فضلی

 و (10)( قیدهای 11-21ریزی فازی )روابط شود در مدل پایه برنامه. بدین منظور فرض می[26]سازی ارائه دادند بهینه

هستند. با  و  دهند که به ترتیب شکل فازی نمایش می یا    منعطف هستند. قیدهای منعطف را با نماد (22)
خلف پیشوایی و فضلی، (22)و  (10)به ترتیب برای نشان دادن تخلف از قیدهای منعطف  rو  tاستفاده از دو عدد فازی 

 :[26]مدل استوار زیر را پیشنهاد کردند 

(31)    
' '

min 1 α ε
3 3

m mt t t th h
z fy cx t r y

 
 
       

             
      

 



 

 

(32)  
'

. .  1 α
3

m t ts t Ax d t
  

    
 

 

(33)  
'

ε
3

m t th h
Sx Ny r y

 
    

 
 

(34) ε My 

(30)  ε M y 1 β   

(32) ε β 

(32)  0,1 ,  ,ε 0, 0 , 1y x      

، شاخصی برای نشان دادن حداقل سطح ارضای قیدهای منعطف است. با فرض و  در روابط باال پارامترهای 

شوند یعنی: شناخته می 2، این اعداد توسط سه نقطه اصلی خود مطابق شکل rو  tتوزیع مثلثی برای اعداد فازی 

 , ,p m ot t t t  و , ,p m or r r rچنین . همo m

t t t   ،' p o

t t t   ،o m

th r r  و' p o

th r r  

، ضرایب مربوط به مقادیر جریمه تابع هدف به ازای  و  ی  متغیر کمکی است. ضرایب    عدد بزرگ و ی Mاست. 
متغیر  و  شوند. در این روابط تخلف از قیدهای منعطف هستند و با توجه به میزان اهمیت قید منعطف انتخاب می

ترین حالت ممکن بدست کارانهقرار داده شود، محافظه 1ها شود و یا مقدار آن 1، اگر مقدار این متغیرها را برابر هستند

 آید.می

 
 ξتوزیع مثلثی پارامتر فازی  -2شکل 

ریزی کانی )دارای پارامترهای غیرقطعی فازی است( و برنامهاستوار ام ریزیبرنامهبا ترکیب  خلفپیشوایی و فضلی
 .[27]استوار منعطف )دارای قیود منعطف است(، ی  مدل استوار ترکیبی بدست آوردند 

 سازی بر مبنای مجموعهبهینه .3. 2

ار است. دهای غیر قطعی متعلق به ی  مجموعه محدب کرانشود که دادهفرض می مجموعهسازی مبتنی بر در بهینه

های ای با دادهریزی غیرقطعی اولیه را، به نوعی تغییر داد تا مسالهتوان مساله برنامهقطعی میبا توجه به نوع مجموعه عدم

ریزی گویند. برای بررسی این روش شکل کلی مساله برنامهقطعی حاصل شود که به آن همتای استوار مساله اولیه می

 شود:میخطی به صورت زیر درنظر گرفته 

(31) min i i

i

c x  

(30) . .    ,   ij i j

i

s t a x b j   

(42) 0 ,   ix i   



 

 

که در آن 
ix  متغیر تصمیمi ام وj دهد تعداد قیدها را نشان می

ic  وjb  مقدار قطعی دارند در حالی کهija 

 شود:به صورت زیر تعریف می ijaقطعیت عدم .قطعیت استدارای عدم

(41) ˆ
ij ij ij ija a a   

ˆ، دادهمی مقدار اس ijaکه در آن 
ija دهد. و مقدار غیرقطعی ثابت مثبت که حداکثر مقدار اختالل را نشان میij 

مقداری تصادفی در بازه  1,1 شود. قطعیت است که با ی  مجموعه مشخص میو مربوط به عدم 

 قطعیه عدممعرفی چند مجموع. 1. 3. 2

مجموعه  jJهای بعدو روابط بخشدر این روابط  شود.در هر قید تعریف می ها برای بردار مقادیر غیرقطعی این مجموعه

 های غیرقطعی در هر قید است. داده

 ایقطعیت جعبهعدم. 1. 1. 3. 2
 [: 22آید ]در هر قید بدست می برای بردار مقادیر  -نرمکارگیری این مجموعه با به

(42)    | Ψ | Ψ,  i jU i J           

Ψقطعی است و اگر پارامتری برای تنظیم اندازه مجموعه عدم Ψکه در آن  1ترین حالت را نشان کارانهحافظه، م

  ای برای دو داده غیرقطعی است.قطعیت جعبهبیانگر مجموعه عدم 3[. شکل 22دهد ]می

 
 [22ای برای دو داده غیرقطعی ]قطعیت جعبهمجموعه عدم -3شکل 

 قطعیت شبه بیضیمجموعه عدم. 2. 1. 3. 2

 [:22آید ]در هر قید بدست می برای بردار مقادیر  2-کارگیری نرماین مجموعه با به

(43)    2

2 2| Ω | Ω,  ,  i jU i J          

Ω0قطعی است و حداکثر مقدار آن برابر جذر تعداد مقادیر ، پارامتری برای تنظیم اندازه مجموعه عدمi   یا همان

 jJ [ شکل 22است .]دهد.قطعیت شبه بیضی را برای دو داده نشان میمجموعه عدم 4 

 
 [22قطعیت شبه بیضی را برای دو داده ]مجموعه عدم -4شکل 

 

 قطعیت چندوجهیمجموعه عدم. 3. 1. 3. 2



 

 

 [: 22آید ]قید بدست می در هر برای بردار مقادیر  1-کارگیری نرماین مجموعه با به

(44)    1 1| Γ |   ΓiU         

Γ0تعداد مقادیر  قطعی است و حداکثر مقدار آن برابر، پارامتری برای تنظیم اندازه مجموعه عدمi   یا همان jJ 

 دهد.قطعیت چندوجهی را برای دو داده نشان میممجموعه عد 0[. شکل 22است ]

 
 [22قطعیت چندوجهی]مجموعه عدم -5شکل 

 
 های جدیدی تولید کرد.توان مجموعههای معرفی شده میهای مختلف از مجموعهبا ترکیب شکل

 رویکرد سوسیتر .2. 3. 2

ای که توسط او ارائه کارانها مدل محافظهسازی استوار نبرد امهیچگاه اسمی از بهینه خودهرچند سویستر در مقاله 

 :[10] دهد( به صورت زیر ارائه می31-42شده است همتای استوار روابط )

(40) min i i

i

c x  

(42) . .      ,   ˆ

j

ij i ij i j

i i J

s t a x a u b j


     

(42)  ,   i ix u i   

(41)  ,   i ix u i    

Ψای با قطعیت جعبهقطعیت همان مجموعه عدمجموعه عدمدر رویکرد سویستر م 1  است. در روابط باالiu  متغیر

 کمکی است.

 ، ال قائوئی و همکارانرویکرد بن تال و نمیروفسکی .3. 3. 2

( را به صورت 31-42همتای استوار روابط ) بندیقطعیت شبه بیضی فرمولمجموعه عدم گرفتناین رویکرد با درنظر 

 .[6] دهدمیزیر ارائه 

(40) min i i

i

c x  

(02) 
2 2ˆ. .    Ω   , ˆ  

j j

ij i ij ij ij ij j

i i J i J

s t a x a u a z b j
 

       

(01) 
i ij ijx z u   

(02) ij i ijz x u   

(03) 0 ,   ix i   

iju  وijz  کمکی هستند و متغیرΩ کاری را کنترل قطعی است که مقدار محافظهپارامتر تنظیم اندازه مجموعه عدم

سازی های معمول حل مسائل بهینهبندی حاصل دیگر خطی نیست و با روشکند. با توجه به تغییر درجه مساله، فرمولمی



 

 

تر از ام کمjنشان دادند که احتمال نقض قید  [6]ل حل نیست. بن تال و نمیروفسکی خطی قاب
2Ω

exp
2

 
 
 

بن تال  است. 

δmaxعبارت  [6]و نمیروفسکی  1, jb 
 

δام درنظر گرفت که jرا برای تخطی مجاز از قید   0 .مقدار نوسان مجاز است 

 برتسیماس و سیم .4. 3. 2

بندی همتای استوار مسائل قطعیت چندوجهی و قضیه دوگان فرمولبرتسیماس و سیم با استفاده از مجموعه عدم
این  ،کاری و موازنه بین شدنی بودن و بهینگی را داردسازی خطی را ارائه نمودند که قابلیت تنظیم میزان محافظهبهینه

 (31-42)بندی همتای استوار روابط گسسته نیز قابل استفاده است. فرمول سازیبهینهسازی نهبندی برای مسائل بهیفرمول

 :[19]با استفاده از این رویکرد به شکل زیر است 

(04) min i i

i

c x  

(00) . .    Γ   ,   
j

ij i j j ij j

i i J

s t a x z p b j


     

(02)     , ˆ ,j ij ij i jz p a y j i J     

(02)  ,   i i iy x y i     

(01) 0 ,     , ij jp j i J    

(00) 0 , iy i   

(22) 0 , jz i   

Γبا استفاده از  j
0i تعداد مقادیر کاری هر قید را مشخص کرد و حداکثر مقدار آن برابرتوان میزان محافظهمی   

ای برای محاسبه احتمال نقض هر قید پیشنهاد ن برتسیماس و سیم رابطهچنیهم jz ،ijpاست.  jJ یا همان 

 .[19]دادند

 های احتمالسازی استوار بر مبنای توزیعبهینه. 4. 2
ها ریزی خطی و عدد صحیح ترکیبی را با فرض مشخص بودن توزیع احتمالی دادهبرنامه، مساله (2222جاناک و همکاران )

ای، توزیع پواسون( )شامل توزیع یکنواخت، نرمال یکسان و غیر یکسان، توزیع احتمالی گسسته، توزیع احتمال دو جمله

ها و توزیع ای توزیع نرمال یکسان دادهرب توسط جاناک و همکاران مدل ارائه شده ،مروری. در این مقاله [23]بررسی کردند 

 :[23] استای برای مدل پایه زیر آورده شدهاحتمال دو جمله

(21) min yT TC x D  

(22) . .    ,   lm m lk k l

m m

s t a x b y p l     

(23) 0,1      ,   ky k   

lma ،lkb  وlp د:نشوقطعیت هستند و هر ی  به صورت زیر تعریف میدارای عدم 

(24) ˆ
lm lm lm lma a a   

(20) ˆ
lk lk lk lkb b b   

(22) ˆ
l l l lp p p   



 

 

که در آن 
lma ،lkb  وlp ها، مقدار اسمی دادهˆ

lma ،ˆ
lkb  وˆ

lp  مقدار ثابت مثبت که حداکثر مقدار اختالل را نشان

دهند. و می
lm ،lk  وl  های مختلف توزیعقطعیت هستند که با و مربوط به عدم [-1و1]مقداری تصادفی در بازه

 .شونداحتمال مشخص می

 هابرمبنای توزیع نرمال یکسان در داده استوار سازیبهینه .1. 4. 2

با فرض اینکه همه مقادیر 
lm ،lk  وl ( دارای توزیع نرمال با میانگین 24-22در رابطه )هستند  1و انحراف معیار  2

 :[23] ( به صورت زیر است21-23مدل همتای استوار روابط )

(22) min yT TC x D  

(21) 
2 2 2 2. .    δmaxˆ 1    ˆ ˆ , ,

l l

lm m lk k lm m lk k l l l

m k m M m K

s t a x b y a x b y p p p l
 

             

(20) 0,1      ,   ky k   

تخلف مجاز هر قید را کنترل  δدهد و سطح پایایی مدل است که احتمال نقض هر قید را نشان می در این روابط 

 :[23] به صورت زیر است و  در رابطه باال ارتباط بین کند. می

(22) 
  21

1 exp( )
22

x
dx







    

(21)  1 1  nF    
1

nF  .معکوس تابع منحنی استاندار نرمال است 

 ایتابع توزیع احتمال دوجمله برمبنای استوار سازیبهینه -2-3-4-5

واند یکی از  ضرایب مربوط به متغیرهای تشود که حداکثر ی  داده غیرقطعی در هر قید وجود دارد و این داده میفرض می

 lو  lm ،lkتنها یکی از  lپیوسته و یا ضرایب مربوط به متغیر گسسته و یا داده سمت راست باشد. به عبارتی در قید 

 :[23] به صورت زیر است (21-23)گاه همتای استوار روابط باشد. آن ایتوزیع احتمال دوجملهقطعی و دارای عدم

(22) min yT TC x D  

(23) . .    δmax 1, ,   ˆ

l

lm m lk k lm m l l c

m k m M

s t a x b y a u p p l L  



           

(24) , m m m lu x u m M        

(20)   δmax 1ˆ , ,   
l

lm m lk k lk k l l b

m k m K

a x b y b y p p l L


             

(22)   δmax 1, ,   ˆ
lm m lk k l l l r

m k

a x b y p p p l L           

(22) 0,1      ,   ky k   

ˆ
lma  ،'

ˆ
lkb  وˆ

lp دهد. قطعی را در قید موردنظر نشان میبه ترتیب قدرمطلق حداکثر مقدار نوسان تنها داده عدمcL ،bL 

دهند که در آن ضرایب متغیر پیوسته، ضرایب متغیر گسسته و مقدار سمت به ترتیب مجموعه قیدهایی را نشان می rLو 



 

 

در روابط باال قطعیت هستند.راست قید درای عدم  1  F     که در آن ،  سطح پایایی موردنظر قید و F  تابع

 .[23] ای استتوزیع متغیر گسسته با توزیع احتمالی دوجمله

 F ای است و تنها در آن قطعیت با تابع توزیع احتمال دوجملهروابط عینا مشابه عدمشود اگر توزیع احتمالی، توزیع پواسون درنظر گرفته

 .[32] با توزیع احتمالی پواسون است تابع توزیع متغیرتصادفی  گسسته

 

  کاربردهای بهینه سازی استوار در مدیریت پروژه .3

های عمرانی های مرتبط با مدیریت پروژهسازی استوار در زمینهمروری بر مطالعات کاربردی انجام شده با استفاده از بهینهدر این بخش 

 است.انجام شده

 در انتخاب پرتفولیو: کاربردهای بهینه سازی استوار. 1. 3

تر امور در راستای که به منظور مدیریت موثر و آسان است ها و یا سایر کارهاییها، طرحپروژه ای ازمجموعه پورتفولیو

های . انتخاب پروژه و پرتفولیو و مدیریت فعالیت[11]شوندیابی به اهداف استراتژی  سازمان با یکدیگر مدیریت میدست
[. با انتخاب ی  پروژه منابع فیزیکی و مالی سازمان به آن پروژه 21ترین اقدامات هر سازمانی است ]مهممربوط به آن از 

گزاری گیری مهم برای انجام سرمایهکه تضمینی در خصوص بازگشت آن باشد و اولین تصمیمیابد بدون آناختصاص می

 .[29]انتخاب پروژه است 
 است ممکن اشتباه انتخاب و است برخوردار خاصی اهمیت از سازمان هر برای پرتفولیو و پروژه مناسب انتخاب

. است مهم بسیار پرتفولیو و پروژه انتخاب برای صحیح رویکرد ی  اتخاذ رو این از کند، مواجه فراوانی هایزیان با را سازمان

 است، گزاریسرمایه برای تلفمخ هایپروژه از ایمجموعه شامل که( سرمایه سبد) پرتفولیو انتخاب سنتی رویکرد در

 گزاریسرمایه سرمایه، بازگشت میزان ترینبیش با هاییپروژه در پروژه، هر سرمایه بازگشت میزان تخمین با گزارسرمایه
 توجه سرمایه بازگشت میزان این تحقق ریس  به و شودمی توجه سرمایه بازگشت میزان به تنها رویکرد این در. کردندمی

 پرتفولیو سازیبهینه مساله سرمایه، بازگشت تحقق ریس  گرفتن درنظر و متفاوت رویکردی با( 1002) مارکویتز. نداشتند

 توسط مختلفی هایمدل تدریج به[. 32] داد ارائه شد معروف واریانس -میانگین به که را مدلی و داد قرار توجه مورد را
 خطر معرض در ارزش ،[31]میانگین از انحراف قدرمطلق مدل. گردید ارائه پرتفولیو سازی بهینه برای محققین

 [.34]سطحی چند میانگین از انحراف مطلق قدر ،[33]شده دهیوزن خطر معرض در ارزش ،[32]مشروط

ناپذیر از ماهیت مساله است برای مقابله با این عدم های مساله جزیی جداییقطعیت در دادهکه عدمبا توجه به این
هایی از تحقیقات نمونه 2و  1های اند. جدولهایی استوار ارائه نمودهمحققین برای انتخاب پرتفولیو مدلقطعیت گروهی از 

 سازیبهینه اینکه به توجه با چنینهم دهند.سازی استوار را نشان میبهینه انجام شده برای انتخاب پرتفولیو با استفاده از

 در هاقطعیتعدم با مقابله منظور به توانمی[ 2] هستند قطعیتعدم با لهمقاب برای ابزارهایی عنوان به فازی و تصادفی

 [.30] نمود استفاده فازی یا تصادفی سازیبهینه از پرتفولیو انتخاب
 

 2111سازی استوار تا سال تحقیقات انجام شده برای انتخاب پرتفولیو با استفاده از بهینه -1جدول 

 نویسندگان هدف مطالعه مطالعه موردی توضیحات

 
سازی شده و های شبیهاستفاده از داده

مقایسه معایب و مزایا مدل فعلی با مدل 

 اولیه

ای از روی ارائه مدل استوار برای مساله پرتفولیو چند مرحله

 [37]مدل ارائه شده در مقاالت پیشین 
Ben-Tal. A 

et al (2000) [36] 

 
های واقعی مربوط به استفاده از داده

 سرمایه روزانه بازگشت

سازی پرتفولیو در بدترین حالت مفرض ارائه مدلی برای بهینه

 برای ارزش در معرض خطر
El-Ghaoui. L et al 

(2003) [38] 



 

 

های ارائه مدل

مختلف با توابع 

 هدف متفاوت

 Goldfarb,  Iyengar های متفاوتقطعیت با تابع هدفانتخاب پرتفولیو در حالت عدم سازی شدههای شبیهاستفاده از داده

(2003) [39] 

استفاده از 

 هایسناریو
 مختلف

ها به عنوان تنها استفاده از ناهنجاری

کننده بورس سهام استانبول عامل تعیین
 و دالر آمریکا

اطمینان و ناهنجاری ریزی پرتفولیو در شرایط وجود عدمبرنامه

یی گزاری از طریق حداکثر کردن مجموع دارادر بازار سرمایه
ریزی و  انحراف از میزان ثروت نزول یافته در انتهای برنامه

 نهایی

Oguzsoy. C, Güven. 
S (2007) [40] 

 

 2111 سال تا استوار سازیبهینه از استفاده با پرتفولیو انتخاب برای شده انجام تحقیقات -1 ادامه جدول

 نویسندگان هدف مطالعه مطالعه موردی توضیحات

مدل 

 نه کارامحافظه

های تجربی برای انتخاب استفاده از داده

 پرتفولیو و استفاده از گمز برای حل مدل

سازی استوار برای انتخاب پرتفولیو با استفاده از بهینه

 حداقل کردن ارزش در معرض خطر مشروط
Quaranta, Zaffaroni 

(2008) [41] 

 مدل خطی
های فرضی و مقایسه نتایج استفاده از داده

 واریانس -نتی میانگینمدل با س

ای بهینه و ارائه استراتژی مناسب انتخاب پرتفولیو چند دوره

 برای خرید فروش سهام در چند دوره

Bertsimas. D, 

Pachamanova. D 

(2008) [42] 

 
های ای با دادهبررسی مدل دو مرحله

 ، حل مدل با متلب[44] تحقیقات پیشین

سازی استوار بر مبنای هانتخاب پرتفولیو با استفاده از بهین

 ایدرخت سناریو چند مرحله
Shen. R, Zhang. S 

(2008) [43] 

ارائه الگوریتم 

ترکیبی هوشمند 

 برای حل مدل

ها با توزیع مقایسه نتایج مدل با مدل

 متقارن، استفاده از شاخص

222 S&P 

انتخاب پرتفولیو با بازگشت سرمایه غیرقطعی با توزیع 

کردن تفاضل بازگشت سرمایه  نامتقارن با حداکثر

 موردانتظار و واریانس

Chen. W, Tan. S 

(2009) [45] 

مدل خطی با 

 کاری کممحافظه

 تامینی هایصندوق شاخص استفاده از

های اینترنتی، مقایسه سوئیس و داده کردیت

 کارانههای محافظهمدل با مدل

 انتخاب پرتفولیو در شرایط توزیع نامعین بر مبنای بهینه

 کردن ارزش در معرض خطر

Huang. D et al 

(2010) 

[46] 

بررسی تاثیر 

های تعاریف

های متفاوت کران

مجموعه عدم 

 قطعیت

 FTSE ،202FTSE 122انتخاب سهام از 

 ،302FTSE  ،S&P500 

سازی استوار برمبنای استواری در انتخاب پرتفولیو با بهینه

 هزینه

Gregory. C et al 

(2011) 

[47] 

و  طیمدل خ

 ساده

های مختلف استفاده از سهام تصادفی شرکت

 برای انتخاب پرتفولیو

ارائه مدلی برای انتخاب پرتفولیو با استفاده از مدل انحراف 

 میانگین مطلق
Moon. Y, Yao. T 

(2011) [48] 

 مدلاستفاده از 

 گذاری قیمت

ای سرمایه دارایی

برای تخمین 
 بازگشت سرمایه

سازی شده، مقایسه شبیههای استفاده از داده

 مدل استوار با مدل پایه

ای با روش ارائه مدلی برای انتخاب پرتفولیو چند دوره

CAPM توسعه بر روی مدل ارائه شده در مقاالت پیشین ،
[37] 

Gharakhani. M, 

Sadjadi. S (2011) 
[49] 

مدل 

با  کارانهمحافظه
قابلیت تنظیم 

 کاریمحافظه

افزار ویژوال یق نرمهای تصادفی از طرداده

افزار گمز برای حل ، استفاده از نرمبیسی 
 مدل

هایی برای بهینه سازی سبد سرمایه با درنظر ارائه مدل
 گرفتن اختیار معامله

منفرد. زادهمدرس. م، حسن
 [50]( 1302) م،

 

 2112از سال سازی استوار تحقیقات انجام شده برای انتخاب پرتفولیو با استفاده از بهینه -2جدول 

 نویسندگان هدف مطالعه مطالعه موردی توضیحات



 

 

مدل خطی، 

استفاده از روش 
برتسیماس و 

 سیم

پذیری مدل با استفاده از بررسی امکان
 122S&Pشاخص 

انتخاب پرتفولیو برای شاخص پیگیری با استفاده از حداکثر 

های انتخاب شده پرتفولیو و کردن شباهت بین دارایی
 اخص هدفهای شدارایی

Chen. C, Kwon. R. H 
(2012) [51] 

برای حل مدل، 

 مدل خطی

و  OR library [53] هااستفاده از داده

، حل مدل با های استوارمقایسه با سایر مدل

 الگوریتم ژنتی 

ارائه چارچوبی استوار برای انتخاب پرتفولیوی محدود شده 

 کاردینالی

Sadjadi. S 

et al (2012) 

[52] 

 مدلی خطی
استفاده از بورس سهام تهران و انجام 

 گذاری فرضیسرمایه

ریزی استوار چندهدفه برای انتخاب پرتفولیوی بهینه برنامه

و رویکرد برتسیماس و  [55]ریزی آرمانی با ترکیب برنامه

 سیم

Ghahtarani. A, 

Najafi. A (2013) [54] 

 2112سازی استوار از سال با استفاده از بهینه تحقیقات انجام شده برای انتخاب پرتفولیو -2جدول ادامه 

 نویسندگان هدف مطالعه مطالعه موردی توضیحات

 های فرضیاستفاده از داده 

گزاری با استفاده از درخت سناریو و فرض ارائه مدل سرمایه

توزیع مشخص برای نرخ بازگشت سرمایه، ارائه سه مدل بر 

رزش در اساس احتمال وقوع، ریس  کاهش قیمت و ا
 معرض خطر مشروط

Wong. M. H (2013) 

[56] 

ارائه الگوریتمی 

برای توزیع 
 بازگشت سرمایه

های سازی مونت کارلو و دادهاستفاده از شبیه

 مقایسه بازار، های قیمتشاخص ازتجربی 
بدون  وی سنتییهای پرتفلمدلنتایج مدل با 

 یادگیری

قطعیت با عدمارائه مدلی برای مدیریت پرتفوولیو در حالت 

استفاده از یادگیری و بهینه کردن میانگین سرمایه در 
 معرض خطر مشروط

Zhu. S et al (2014) 
[57] 

مدل ترکیبی 
برنامه ریزی صفر 

 و ی  و صحیح

استفاده از مثال انتخاب پرتفولیو شرکت آی 
 تی استفاده شده در تحقیقات پیشین

[59,60] 

ریزی چند عه با برنامهانتخاب پرتفولیو بهینه تحقیق و توس
 هدفه استوار با اطالعات غیردقیق

Hassanzadeh. F et al 
(2014) 

[58] 

استفاده از 
سناریوهای 

 مختلف 

های کشاورزی واقع در بندی زمینتقسیم
کشور اکوادور و مقایسه نتایج آن با مدل 

 واریانس -میانگین

های کشاورزی با کمبود اطالعات به بندی زمینتقسیم
 ظور دسترسی به حداکثر بازگشت سرمایهمن

Knoke. T et al (2015) 
[61] 

روش  استفاده از
برتسیماس و 

 سیم

 های مختلفاستفاده از سهام

S&P 122 
گزار فرضی، حل مدل با برای ی  سرمایه

 الگوریتم ابداعی پیشنهادی

ای با ارائه مدلی استوار برای انتخاب پرتفولیو چند دوره

انداز و الگوریتم نه سازی استوار و تئوری چشماستفاده از بهی
ALMV-PSO  با بررسی فاکتورهای رفتاری

 گزارانسرمایه

Liu. J et al (2015) 

[62] 

مدل خطی با 
قابلیت تنظیم 

 اریمحافظه

استفاده از دادهای بازار بورس، بررسی 

 حساسیت مدل در برابر عدم قطعیت

ر معرض خطر انتخاب سبد مالی با بهینه کردن ارزش د

 موزون در حالت وجود داده غیرقطعی
( 1303قهطرانی. ع، نجفی. ا )

[63] 

مدل خطی با 
م قابلیت تنظی

کاریمحافظه  

سازی شده، حل های شبیهاستفاده از داده

 افزار لینگومدل با نرم

سازی استوار برای انتخاب سبد استفاده از رویکرد بهینه
ی سرمایه با روش ای و برآورد بازدهمالی چند دوره

CAPM 

خانی. م و همکاران قره

(1302 )[64] 

حل مدل با 

 افزار لینگونرم

استفاده از بورس اوراق بهادار برای انتخاب 
پرتفولیو و بررسی آن به ازای سطح حفاظت 

 مختلف

سازی سبد سرمایه با چند هدف ارائه مدل بهینه
ها داده نظرگرفتن عدم قطعیت درریزی آرمانی( و در)برنامه

 و تعریف حدود پارامترها به شکل فازی

جعفری. م، 
( 1303دزفولی. م )زادهخواجه

[65] 

 

 مدیریت زمان و هزینه پروژه .2. 3

گیرند و ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر و سایر ترین عواملی هستند که در ی  پروژه مدنظر قرار میهزینه و زمان از مهم

ت هزینه پروژه دربرگیرنده فرآیندهای مورد نیاز جهت حصول اطمینان از تکمیل پروژه با های پروژه دارند. مدیریقسمت
هزینه موردنظر است، مدیریت زمان پروژه دربرگیرنده فرآیندهای مورد نیاز جهت حصول اطمینان از تکمیل به موقع پروژه 



 

 

بینی هزینه و زمان پروژه از مقدار پیشترین پیامدهای منفی مدیریت زمان و هزینه ضعیف، تجاور . از مهم[28] است

و افزایش  [ 73-68]است. مطالعات مختلفی برای شناسایی و مقابله با عوامل موثر در تاخیر زمان ستاسسااساساساشده

 نفعان داردزمان انجام ی  پروژه عمرانی تاثیر مستقیم در میزان سود همه ذیاست. پروژه انجام شده [68,70,73]هزینه 
شود زمان نهایی های مختلف پروژه است که منجر میها تاخیر در انجام قسمتی  از مشکالت اساسی در پروژه .[66]

از طرفی هدف عمده  [67]نفان پروژه دارد هایی برای ذیبینی شده بیشتر شود و این امر خسارتپروژه از زمان پیش

توجه به وجود دهد. با در زمینه زمان و هزینه را نشان می ها کسب سود است و این امر اهمیت وجود مدیریت مناسبپروژه

ها در محدوده هزینه، زمان و عملکرد مشخص باشند تا ریزی و کنترل فعالیتبازار رقابتی، مدیران پروژه باید قادر به برنامه
 .[74]سهمی در این فضای رقابتی باشند  آوردنقادر به بدست

به  است،چند روش کنترل هزینه و زمان پروژه که مورد توجه محققین بوده 3-2-3و  2-2-3 ،1-2-3 در قسمت

 است.سازی استوار  بیان شدهگیری از بهینهمنظور بررسی مطالعات انجام شده در زمینه مدیریت هزینه و زمان پروژه با بهره

 بندی پروژهزمان .1. 2. 3

ریزی و ی دارای محدودیت است، مدیر پروژه باید برای انجام برنامهاا توجه به اینکه منابع موجود برای انجام هر پروژهب
ها را بدست آورد. به منظور انجام فعالیتزمان ای از ها را درنظر بگیرد تا ترتیب بهینهاین محدودیت ،هابندی فعالیتزمان

 شود. رانی استفاده میها از ابرازهای مختلفی از جمله نمودار گانت و روش مسیر بحبندی فعالیتانجام زمان

. این [75]ارائه شد، که امروزه نیز ابزاری مهم برای مدیران پروژه است  1012نمودار گانت توسط گانت در دهه  

شود و ابزاری مفید برای ای است که زمان شروع و پایان هر فعالیت به تفکی  در آن مشخص مینمودار ی  نمودار میله
 پروژه و تخصیص و تراز منابع است.بندی، ارزیابی پیشرفت زمان

های پروژه است که توسط کلی و همکاران ریزی فعالیتروش مسیر بحرانی ی  الگوریتم تصویری به منظور برنامه

ها باعث تغییر در هایی که تغییر در زمان آنهای بحرانی )فعالیتدر این روش با شناسی فعالیت. [76] ( معرفی شد1000)
با توجه به  .[77] را ارائه نمود CPMریزی روش ( پایه ریاضی برنامه1021. کلی )بندیود( نسب به زمانشزمان پروژه می

های بحرانی( در تری در زمان پروژه دارند)فعالیتهایی که اهمیت بیشمحدودیت منابع در هر پروژه الزم است فعالیت

هستند در صورت نیاز با تاخیر انجام شوند،  های غیربحرانی()فعایت هایی که دارای شناوریاولویت قرار بگیرند و فعالیت

روش مناسبی برای  CPMها قطعی است زمانی که طول فعالیت بدون اینکه در زمان نهایی پروژه تاخیری پیش آید.
اده قرار تواند مورد استفهای غیرقطعی در  میبرای مقابله با داده PERTهای پروژه است، هرچند روش بندی فعالیتزمان

بندی قطعیت در زمانو استوار برای مقابله با عدم [83-78]های فازی و روش CPMاما محققین مختلفی از ترکیب  بگیرد.

 دهد.بندی پروژه را نشان میقطعیت در زمانمحققین برای مقابله یا عدم مطالعاتبرخی از  3جدول  استفاده کردند.
 

 سازی استواربندی پروژه با استفاده از بهینهقطعیت در زمانابله با عدممطالعات انجام شده برای مق -3جدول 

 توضیحات
پارامتر 

 قطعیعدم
 نویسندگان هدف مطالعه مطالعه موردی

کاربرد الگوریتم ژنتی  و 

الگوریتم اصالح یافته 

 دیفرانسیلی برای حل مدل

 زمان، هزینه
های تصادفی و استفاده از داده

هاا سایر روشمقایسه نتایج مدل ب  

ارائه مدل دوهدفه استوار برای 

 بندی پروژه و تدارکاتریزی زمانبرنامه

Tabrizi. B. H, 
Ghaderi. S. F 

(2016) [84] 

ارائه ی  مدل ابتکاری برای 

 حل مدل در حجم باالی داده
 زمان فعالیت

برای  CPMاز ی  شبکه فرضی 

فعالیت مدل  0بررسی شامل 

 استاستفاده شده

مدلی برای برای بررسی شبکه  ارائه

CPM  دارای محدودیت زمانی برای

 هافعالیت

Conde. E 

(2009) [85] 

قابلیت تنظیم میزان نقض 
 قیدها

های موجود در کتباستفاده از مثال زمان، تقاضا، قیمت   
 بندی در شرایطمدلی برای برنامه زمان
قطعیتعدم  

Lin. X, et al 
(2004) [21] 



 

 

های حل دقیق و  ارائه الگوریتم
 ابتکاری

 های ساختگیاستفاده از داده زمان

ناریو استفاده از رویکرد استوار برمبنای س

 بندی پروژه با طول فعالیتبرای زمان
 غیرقطعی و محدودیت منابع

Artigues. C 
et. al [86] 

م ارائه روشی مرکب از الگوریت
فراابتکاری ازدحام ذرات و 

 الگوریتم ابتکاری برای حل

 مدل

 زمان
پباده سازی روش پیشنهادی بر روی 

 شهدای قسمتی از طرح میدان

 سناریو 4فعالیت و  02مشهد شامل 

ارائه مدل استوار بر مینای سناریو 

 سازی زمان با محدودیت منابعبهینه

 ،ح. خاور
، ا. رضایی نی 

(1304) [87] 

 

 جریان نقدینگی .2. 2. 3

باشد. قبل از شروع هر پروژه باید جریان نقدینگی های پروژه میها و پرداختیافتکننده درجریان نقدینگی پروژه بیان
 ریزی شود.با توجه به وضعیت مالی پروژه اقدامات مناسب با وضعیت مذکور برنامه تاآن مشخص شود 

 کیفیت –زمان  –موازنه هزینه  .3. 2. 3

کیفیت پروژه است هر ی  از این عوامل تحت تاثیر دو  یکی از  وظایف مدیر پروژه ایجاد توازن بین هزینه، زمان و
عامل دیگر قرار دارد و با توجه به محدودیت منابع حاکم بر پروژه، انتخاب ترکیب مناسبی از این سه عامل بسیار ضروری 

مینت . خنگ و [88]( مدلی خطی را برای موازنه هزینه، زمان و کیفیت پروژه ارائه دادند 1002) سورشاست. بابو و 

غالبا  .[89]کار بردند سازی بهرا برای پروژه ی  کارخانه سیمان [88]( مدل پیشنهاد شده توسط بابو و سورش 1000)
یابی به این هدف نیازمند کارفرما به دنبال افزایش کیفیت پروژه و در عین حال کاهش زمان و هزینه آن است که دست

. دستیابی به کیفیت باالتر در ی  پروژه [90]تصمیمات مناسب است مدیریت مناسب بر روی منابع مختلف و اتخاذ 

تری است. معموال در مسائل مربوط به موازنه هزینه، زمان و کیفیت بهتر کردن وضعیت نیازمند صرف هزینه و یا زمان بیش
وامل و اهداف با یکدیگر شود و با توجه به ناسازگار بودن این عتر شدن دو عامل دیگر میهر ی  از عوامل منجر به وخیم

شود که به ها برای مساله درنظر گرفته میای از جوابتوان ی  جواب واحد به مساله نسبت داد در این حالت مجموعهنمی

های فراابتکاری ها غالبا از روشگویند. با توجه به اینکه این نوع مسائل پیچیده هستند برای حل آنهای پارتو میآن جواب

های قطعی بررسی پیچیدگی غالبا در محیط دلیلاست.  مساله موازنه هزینه، زمان و کیفیت به استفاده شده  [ 91-94]
سازی استور انجام هینهو ب [95]قطعیت از طریق رویکرد فازی است. مطالعاتی نیز در این زمینه با درنظر گرفتن عدمشده

کیفیت و جریان  -زمان -قین برای مساله موازنه هزینهبرخی از مطالعات انجام شده توسط محق 4جدول  است.شده

 دهد.نقدینگی را نشان می
 

کیفیت و جریان نقدینگی پروژه بر اساس  – زمان – هزینه موازنه مطالعات انجام شده برای -4جدول 

 سازی استواربهینه

 توضیحات
پارامتر 

 قطعیعدم
 نویسندگان هدف مطالعه مطالعه موردی

ریتم ژنتی  استفاده از الگو

برای حل مثال عددی، مدل 

خطی با قابلیت تنظیم 

 کاریمحافظه

 هاهزینه فعالیت

حل مثال عددی استفاده شده در 

شامل چند  [97]تحقیقات مشابه 

فعالیت فرضی، مقایسه نتایج مدل با 

 های پیشیننتایج مدل

ارائه مدلی برای موازنه کردن 

 زمان گسسته -هزینه

Moghani. S, 

Fathi H. K 

(2014) [96] 

کاری، قابلیت تنظیم محافظه

 افزار گمزحل مدل با نرم
 هزینه

های واقعی ی  شرکت استفاده از داده

 اتحریر در کشور برزیللوازم

یریت ارائه مدل استوار برای مد

 جریان نقدینگی

Righetto. G. 

M, et al 

(2016) [98] 
ارائه مدل ابتکاری و دقیق 

ی با مدل خطبرای حل مدل، 

اریکقابلیت تنظیم محافظه  

 هزینه
های تصادفی آزمایش مدل بر روی داده

ده شده در سایر مطالعات کاربربه
[100] 

سازی برای موازانه ارائه مدل بهینه

 هزینه گسسته -مساله زمان

Hazýr. O, 

Erel. E, 

Gunalay. Y 

(2011) [99] 



 

 

 مدلی خطی

 
 زمان

های تصادفی و حل مساله با داده

 PERTیسه با روش مقا

سازی استوار در بهینه استفاده از

 کنترل هزینه در مدیریت پروژه

Goh. J, Hall 

N. G, Sim. M, 

(2011) [101] 

اری کقابلیت تنظیم محافظه

 زمان و هزینه، 
 هزینه و زمان

ه استفاد، های فرضیبا داده حل مساله

 سازی مرتب با از الگوریتم ژنتی 

 نامغلوب

های هزینه در پروژه -موازنه زمان

 سازی استوارساخت با بهینه
Li. M, Wu. G 

(2014) [102] 

 های ساختگیاستفاده از داده هزینه مدل خطی

مانی استوار و آرسازی تلفیق بهینه

قطعیت در برای مقابله با عدم

 –هزینه  -مسأله موازنه زمان
 کیفیت

 ،ا. کالسنگیانی

 (1304)، ا. نجفی
[103] 

 

 ریت تدارکات. مدی3. 3

آوردن کاالها و خدمات خارج از سازمان اجرایی به دربرگیرنده فرآیند مورد نیاز برای بدستمدیریت تدارکات پروژه 

ریزی درخواست، درخواست، انتخاب ریزی تدارکات، برنامهباشد و شامل مراحل برنامهمنظور دستیابی به محدوده پروژه می
شود و های مهم در مدیریت ی  پروژه محسوب می. خرید و تدارکات از بخش[28]ن است منبع، اداره پیمان و خاتمه پیما

تواند تاثیری زیادی در کل با سایر فرآیندهای پروژه ارتباط تنگاتنگی دارد و هرگونه تاخیر در خرید و تدارکات ی  پروژه می

های ریزی و ترسیم تمام فعالیتیت تدارکات برنامههدف از مدیر .[104]پروژه داشته باشد و پروژه را با تاخیر مواجه کند 
طوری که حداقل هزینه ممکن را به شده و کیفیت آن است بهالزم برای دستیابی به سطح مطلوبی از خدمات تحویل گرفته

امل در انتخاب منابع موردنظر باشد اما اگر عو ایتواند عامل تعیین کننده. هرچند قیمت می[105]باشد دنبال داشته

 . [28]کننده برای تامین به موقع تدارکات باید مورد توجه قرار بگیرد دیگری مانند توانایی تامین 

تدارکات مختلفی نیاز دارد که باید در مقاطعی از پروژه به نحو مطلوب تهیه شوند تا اجرای ی  پروژه عمرانی به 
مدیریت  گیرد. مسالهیفیت و قابلیت انبارداری صورت مینیازهای پروژه برطرف گردد این اقدامات با توجه به هزینه، ک

مختلفی از جمله انتخاب نحوه تامین سنگدانه  هایدر قسمت های عمرانیدر پروژهتواند میجیره تامین زن تدارکات و 

مطالعات برخی از  2و  0جدول  و ... مورد استفاده قرار بگیرد.ساخته تامین قطعات پیشو سایر مصالح، زنجیره  [106]
 دهد.نشان می سازی استواربا استفاده از بهنیه سازی زنجیره تامین و تدراکات پروژه راشده برای مدیریت و بهینه انجام
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 توضیحات
پارامتر 

 قطعیعدم
 نویسندگان هدف مطالعه ه موردیمطالع

 مدل خطی

 
 تقاضا

 های فرضی برایاستفاده از داده

 ایجاد مساله
 ارائه مدلی برای مدیریت زنجیره تامین

Bertesmas. D, 

Thiele. A 

(2004) [107] 

 افزاراز نرماستفاده 
ILOG CPLEX 
 هابرای حل مدل

 تقاضا، هزینه حمل
های تصادفی، استفاده از داده

یسه مدل قطعی و استوارمقا  

رای سازی استوار باستفاده از رویکرد بهینه

قطعیت در طراحی زنجیره مقابله با عدم

 تامین حلقه بسته

Pishvaee. M. S, 

et al (2011) 

[108] 

ل استفاده از لینگو برای ح
مدل، ارائه رویکرد جدید 

استوار فازی، ارائه دو تابع 

هدف به صورت جداگانه و 

 ترکیبی

قاضا، میزان ت

زایی، ظرفیت اشتغال

 انبارداری

های ی  زنجیره استفاده از داده

تامین صنعتی و ساختگی، 

مقایسه زمان حل و جواب بهینه 

 های مختلف ارائه شدهمدل

ارائه مدلی برای طراحی زنجیره تامین با 

 های اجتماعیدرنظر گرفتن مسولیت
Pishvaee. M. S, 

et al (2012) [12] 

 تقاضا کارینظیم محافظهقابلت ت
های فرضی، استفاده از داده

 بررسی موازنه استواری و بهینگی

سازی استوار برای مدیریت استفاده از بهینه

 ریس  و ارزش مبنی بر عملکرد

Hahn. G. J, 

Kuhn. H (2012) 

[109] 



 

 

مدل خطی، حل مدل با 
CPLEX 

تقاضا، هزینه 

داری، نگه،خرید)
 (حمل، تولید

های ی  کارخانه ز دادهاستفاه ا

تولید کننده لوازم جانبی 
کامپیوتر، موازنه بین استواری 

 مدل و جواب

سازی استوار برای حداقل استفاده از بهینه

کردن هزینه در زنجیره تامین کارخانجات 
برای مقابله با  build-to-orderچاب  

 عدم قطعیت

Lalmazloumian. 

M, et al (2213) 
[110] 

و  CPLEX استفاده از
AIMMS برای حل مدل 

 نرخ تبادل، تقاضا
های تصادفیاستفاده از داده  
 

سازی استوار برای کوچ  استفاده از بهینه
 کردن زنجیره تامین در مواقع ورشکستگی

Ashayeri. J, 

et al (2014) 
[111] 

استفاده از سناریوهای 
 مختلف

تقاضا، هزینه نیروی 
 انسانی، هزینه حمل

بر اساس اطالعات  مطالعه موردی
 موجود در مقاالت مشابه

حی سازی استوار برای طرااستفاده از بهینه
 زنجیره تامین و محصوالت بازار مشترک

Lavigne. B. B, 

et al (2014) 
[112] 

استفاده از لینگو برای حل 

 مدل

هزینه حمل، هزینه 

 مواد اولیه، تقاضا

بررسی زنجیره تامین ی  

 ضیفر غذایی کارخانه مواد

 سای استوار دراستفاده از رویکرد بهینه

طراحی زنجیره تامین در محیط 
گیری فازیتصمیم  

Bai. X, Liu. Y 

(2014) [113] 
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 بندی و بحثجمع .4

سازی قطعیت در مسایل بهینهسازی در مدیریت پروژه و وجود عدمدرباره کاربرد بهینهای با ارائه مقدمهدر این مقاله 

قطعیت در مسائل های مقابله با عدمیکی از روش ،سازی استواربهینه ای ازتاریخچهبه عنوان جزئی جدایی ناپذیر، 

. دبه شکل جداگانه ارائه ش های هر ی بندیسازی خطی استوار و فرمولتدوال در زمینه بهینهرویکردهای م و سازیبهینه



 

 

بررسی شد اند، سازی استوار مورد مطالعه محققین قرار گرفتهمباحث مرتبط با مدیریت پروژه که در ارتباط با بهینه در ادامه

سازی خطی به شکل گسترده با توجه به اینکه بهینه .ورده شددر این زمینه در جدوالی آ ای از تحقیقات انجام شدهو خالصه

قطعیت های مختلفی برای درنظر گرفتن عدمگیرد، روشهای مختلف مهندسی و مدیریت مورد استفاده قرار میدر حوزه
سازی ینهسازی استوار است. بهها بهینهسازی خطی وجود دارد که یکی از این روشپارامترهای موجود در مسائل بهینه

قطعیت در مسائل برای مقابله با عدمها تواند از بهترین روشهای دیگر دارد میهایی که به روشاستوار با توجه به مزیت

 ها عبارتند از:سازی خطی باشد. برخی از این مزیتبهینه

گیرنده با توجه به میمکاری هستند و تصسازی استوار قابلیت تنظیم محافظههای ارائه شده در بهینهاکثر مدل -1
کاری را تواند با تغییر ضرایب مربوطه سطحی از محافظههای غیرقطعی و میزان اهمیت موضوع میمیزان شناخت از داده

 انتخاب کند.

 گیرد.از ابتدا در مدل نظر میقطعیت را برخالف روش تحلیل حساسیت رویکردی منفعل نیست و عدم -2
های غیرقطعی همواره نزدی  به هایی دارد که به ازای هر مقدار از دادهر یافتن جوابسازی استوار سعی دبهینه -3

توان بین میزان بهینگی تابع هدف و نقض نشدن قیدها چنین میهم حالت بهینه باشند و در عین حال قیدها نقض نشوند.

 موازنه ایجاد کرد.

سازی )بهینه سازی استواراز رویکردهای بهینه های غیرقطعی مشخص نیست برخیدر مواقعی که توزیع داده -4
 سازی خطی هستند.قطعیت در مسائل بهینهمدل کردن عدمانتخاب مناسبی برای  مبتنی بر مجموعه(

سازی خطی، مساله اولیه را از حالت سازی استوار برای مسایل بهینهاکثر رویکردهای ارائه شده در زمینه بهینه -0

شود، بهره ریزی خطی استفاده میهایی که برای جل مسائل برنامهتوان از روشرای حل آن میکنند و بخطی خارج نمی
 گرفت.

سازی استوار )همتای استوار( مساله مورد نظر را توان مدلی بهینههای غیرقطعی به راحتی میبا مشخص بودن داده -2

 سازی(.بدست آورد )سادگی در مدل
ع هدف و و یا مقدار تابی خطی وجود داشته باشد که حتما باید ارضا شوند ریزامههرگاه قیدهایی در مساله برن -2

  .[0] سازی استوار انتخاب مناسبی استحساس باشد استفاده از بهینهها اغتشاش در دادهمقدار بهینه تابع هدف به 

قطعیت در ر گرفتن عدمها و از طرف دیگر اهمیت درنظهای این روش در مقایسه با سایر روشبا توجه به مزیت

به عنوان ابزاری مناسب برای اتخاذ تصمیمات توسط مدیران پروژه باشد. مطالعات تواند سازی استوار میتصمیمات، بهینه
 حجماست با این وجود های مختلف مدیریت ی  پروژه انجام گرفتهسازی استوار در قسمتمختلفی در زمینه کاربرد بهینه

به منظور انجام مطالعات آتی در این زمینه موارد . های عمرانی محدود استپروژهمدیریت ا محوریت بانجام شده تحقیقات 

 شود:نهاد میزیر پیش
 پرتفولیو و پروژه انتخاب برای فازی استوار سازی بهینه استفاده از  -1

 بندی و تخصیص منابعفازی برای زمان استوار سازی استفاده از  بهینه -2

 فازی برای موازنه هزینه، زمان و کیفیت پروژه استوار سازی از  بهینهاستفاده  -3

 فازی برای مباحث مختلف در مدیریت پروژه عمرانی استوار سازی بهینه و آرمانی ریزی برنامه ترکیب -4
 سازی استوارسازی عملیات خاکی با استفاده از بهینهبهینه -0

 ستواراسازی ساخته با استفاده از بهینههای پیشهریزی تولید قطعات مختلف در پروژبرنامه -2

 سازی استوارجانمایی کارگاه با بهینه -2
 وارسازی استآالت با بهینهریزی ماشینبرنامه -1



 

 

قطعیت هستند که برای عدممسائل مدیریت پروژه به صورت ذاتی دارای  ، از جملهسازیبهینه به طور کلی، اکثر مسائل
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