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علي رجبزاده
چکيده

موفقيت کامل يک پروژه ،به ثمر رسيدن ايدهها و ابتکارات ايجاد يک کسب و کار و يا راهاندازی يک
طرح صنعتي منوط به امکانسنجي صحيا و همهجانبه آن طرحها پيش از اجراست .رويکرد سنتي به
امکانسنجي پروژههای صنعتي متمرکز بر حوزههای مالي طرح و سودآوری آن و همچنين ،در نظر
گرفتن توجيهپذيری پروژه در ابعاد فني و بازار است .طرح موضوع سبز بودن پروژهها و الزام پروژهها
مبني بر برخورداری از پيوستار محيط زيستي در دهة اخير موجب بازنگری در روية توجيهپذيری
پروژهها شده است .مديريت سبز و به تبع آن ،به کارگيری رويکرد سبز در توسعة پروژههای صنعتي از
پارادايمهای جديد مديريت است که تضمينکننده تحقق شاخصهای محيط زيستي در توسعة طرحها
و پروژههای صنعتي است .هدف از اين پژوهش ارائة يک سيستم خبرة فازی برای امکانسنجي
پروژههای صنعتي با رويکرد جامع بوده و شامل امکانسنجي پروژهها در پن بعد مالي ،اقتصادی ،فني،
بازار و محيط زيستي ميشود .پس از احصای شاخصهای امکانسنجي جامع پروژهها و تعريف قواعد
دانشي مبتني بر روششناسي سيستمهای خبرة فازی با استفاده از ديدگاه خبرگان ،برای اعتبارسنجي
مدل توسعهيافته ،پروژة ساخت تصفيهخانه فاضالب جنوب تهران انتخاب و دادههای اين پروژه در
سيستم مذکور تغذيه گرديد و با تعيين ميزان توجيهپذيری کل پروژه ،خروجي سيستم در ابعاد پنجگانه
مذکور از منظر خبرگان مورد ارزيابي قرار گرفت که نتاي حاصل حاکي از تأييد خروجي سيستم توسط
خبرگان است.
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مقدمه

پيش از هر اقدام تجاری يا تالشي برای عملي کردن يک ايهده يها طهرح ،بايهد يهک مطالعهه
امکانسنجي جامع و کامل برای بررسي امکانپذيری چنين اقهدامي انجهام پهذيرد .مطالعهات
امکانسنجي يکي از بخشهای اصلي در چرخهه عمهر پهروژههاسهت؛ بها انهدکي توجهه بهه
کشورهای صنعتي و توسعهيافته و سهم قابل توجه درآمدهای ناشي از توليهدات صهنعتي در
توليد ناخالص ملي آنها ،کشورهای درحالتوسعه را مشتاقانه در آرزوی توسهعه صهنعتي و
افزايش سهم توليد صنعتي در توليد ناخالص ملي مييابيم .ازاينرو گهرايش آنهان در طهرح،
انتخاب و اجرای پروژههای صنعتي افزايش يافته و بيشتر اين کشورها با چنهين طهرحههايي
سروکار دارند .از سوی ديگر انتخاب طرحهای سرمايه گذاری و اجرای آنها فرافت خاصي
را ميطلبد که اگر با دقت علمي همراه نباشد ،همواره منابع داخلي ملتها در معرض تضييع
قرار خواهد گرفت.
در اين مقاله عالوه بر شاخصهای سنتي امکانسنجي پروژههای صهنعتي شهامل ابعهاد
مالي ،اقتصادی ،فني و بازار ،امکانسنجي سبز پروژههای صنعتي نيز در قالب شهاخصههای
محيط زيستي مد نظر قرار گرفته و نهايتاً مدل مفهومي تحقيق که بيانگر امکانسهنجي جهامع
پروژههای صنعتي است ،ارائه شده است .منظور از امکانسهنجي سهبز 1پهروژهههای صهنعتي
انطباق پروژه با مالحظات محيط زيستي است که اغلب موارد بهعنوان پيوست محيط زيستي
پروژه شناخته ميشود

(.)Humphrey, 2012, p.24

در اين پژوهش سعي شده است با رويکردی جامع ،موضوع امکانسهنجي پهروژهههای
صنعتي تجزيه و تحليل گردد؛
شاخص های امکان سنجي پروژه های صنعتي با رويکرد جامع مبتنهي بهر شهاخص ههای
کالسيک مالي و اقتصادی و فني و بازار بر اسا

منابع موجود در زمينهه مطالعهاتي ارزيهابي

اقتصادی و فني پروژه های صنعتي همچون مستندات سازمان يونيدو و ساير مقاالت موجهود
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استانداردهای موجود در ايهن زمينهه

همچون استاندارد ايزو  14111و استانداردهای داخلي احصاء گرديد.
رويکرد مدلسازی و تجزيه و تحليل دادهها ،روششناسي سيستمهای خبره فازی است کهه
قابليت تحليل شاخصهای کيفي و عبارات کالمي را در کنهار شهاخصههای کمهي دارد .جههت
اعتبارسنجي مدل هوشمند طراحيشده ،دادههای پروژه سهاخت تصهفيهخانهه فاضهالب جنهوب
تهران در شاخصهای امکانسنجي بهعنوان ورودی سيستم تعيين شده و امکانپذيری اين پهروژه
در ابعاد پن گانه مالي ،اقتصهادی ،بهازار ،فنهي و محهيط زيسهتي بههصهورت مسهتقل و در قالهب
زيرسيستمهايي بهعنوان خروجي تخمين زده مهيشهوند و سهپس خروجهي ايهن زيرسيسهتمهها
بهعنوان ورودی سيستم اصلي تعيين شده و امکهانپهذيری نههايي پهروژه تصهفيهخانهه بههعنهوان
خروجي اين سيستم تخمين زده ميشود .خروجي حاصله نيز بهر اسها

نظرسهنجي از خبرگهان

به دو روش ميانگين مجذورات خطا و آزمون  Tاعتبارسنجي شده است.
 .6بيان مسئله

فعاليتهای مديريت پروژه و طرحهای صنعتي را ميتوان در دو مرحله کلي گروهبندی کرد.
نخست به جريان انداختن وجوه سرمايهگذاری در مجهاری پهروژهههايي کهه بهيش از همهه
سودآور و مولد است که مرحله ارزشيابي پروژه و امکانسنجي را تشکيل ميدههد و مرحلهه
دوم ايجاد سهازماني جههت اجهرای مناسهب پهروژه اسهت .ايهن دو جنبهه مهديريت پهروژه
تفکيکناپذيرند و عدم بهينهسازی در هر يک از اين دو حوزه نتاي ناگواری به بار مهيآورد
که کمترين آن انجام هزينه های هنگفهت بهدون بهه ثمهر رسهيدن محصهوالت پهروژه اسهت
(ميرمطهری ،1371 ،ص .)14در صورتي که سازمان و سهازوکارهايي هرقهدر مناسهب بهرای
اجههرای پههروژه انتخههاب شههود ولههي تصههميمات اوليههه در مطالعههات امکههانسههنجي و نحههوه
سرمايه گذاری خوب برآورد نشده باشد ،زيانههای سهنگيني وارد و فرصهتههای مهمهي از
دست خواهد رفت؛ بنابراين انجام مطالعهات امکهانسهنجي در اجهرای پهروژهههای صهنعتي
ضرورت دارد .در پارادايمهای جديد عالوه بر امکانسنجي سنتي پروژههای صنعتي ،مفههوم
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صنعت سبز ،اقتصاد سبز ،توليد ناخالص داخلي سهبز و ...از مفهاهيم جديهدی اسهت کهه در
عرصه اقتصاد و مديريت وارد شده است؛ لذا الزم است شاخصها و عوامل مبين سبز بهودن
صنعت و اقتصاد ،در مطالعات امکانسنجي نيز وارد شهده و در کنهار شهاخصههای مهالي و
اقتصادی ،مالحظات محيط زيستي نيز در قالب شاخصهای تعريفشده نقشآفرينهي کننهد؛
بهعبارت ديگر صاحبان سرمايه و کساني که مايل به اجرای يک پروژه و يها راهانهدازی يهک
کسبوکار هستند ،پيش از اجرای طرح خود مايلاند بدانند عالوه بر آينده مالي طرح کهه در
واقع پاسخگويي به سهامداران است ،پروژه برنامهريزیشده در پاسخگويي به جامعه ،محهيط
زيست ،قانون و مردم که ذينفعان عمومي هستند چهه ميهزان موفهق اسهت؛ بنهابراين مسهئله
تحقيق ،چيستي مدل جامع امکانسنجي پروژههای صنعتي و شاخصهای سهنجش موفقيهت
پروژه در اين مدل است .اين مسئله سؤاالت تحقيق را بهصورت زير تبيين مينمايد؛
 -1مدل جامع امکانسنجي پروژههای صنعتي شامل چه مؤلفههايي است؟
 -2شاخصهای سنجش سبز بودن پروژههای صنعتي چيست؟
 -3روششناسي مناسب تصميم گيری در خصوص توجيههپهذيری جهامع پهروژهههای
صنعتي چيست؟
 .1مباني نظري

در اين بخش ضمن ارائهه پيشهينه تحقيهق ،ادبيهات مربهوط بهه رويکهرد سهنتي امکهانسهنجي
پروژههای صنعتي مرور گشته و همچنين ابعاد نوين اين حوزه نيز بحث و بررسي خواهد شد؛
 .6-1پيشينه تحقيق

تاريخچه مبحث ارزيابي اقتصادی طرحهای صنعتي که به نام اقتصاد مهندسي نيز ياد ميشود
به شکل مدون آن به سال  1377برميگردد؛ در اين سهال ولينگهتن در کتهابي تحهت عنهوان
«نظريه اقتصادی محل راهآهنها» برای بررسي اقتصادی طرح راهآههن از روش ارزش فعلهي
با عمر بينهايت استفاده کرد .در سال  1921کتابي تحت عنوان «مهندسهي مهالي» بههوسهيله
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گلدمن و در سال  1923کتاب ديگری به نام «اقتصاد مهندسي» توسط جهي .سهي .ال .فهيش
منتشر شد .در اين کتابها سعي شد تا به کمک مهدلههای رياضهي ،پهروژههها بههصهورت
مدلهای سرمايهگذاری فرموله شوند .در سال  1931کتابي تحت عنهوان «اقتصهاد مهندسهي»
توسط پروفسور اوژن ال .گرانت به چاپ رسيد .کتاب او اولين کتهابي بهود کهه پارامترههای
اقتصادی را شناسايي و فنون کمي اقتصاد مهندسي را ارائه کرد (اسکونژاد ،1375 ،ص.)7
صنعت سبز نيز که از مفهاهيم جديهد و نوفههور عرصهه مهديريت و اقتصهاد اسهت در
مقاالت متعددی مورد تأکيهد قهرار گرفتهه اسهت ،تقريبهاً از سهال  2111مفهاهيمي همچهون
حسابداری محيطي و ارزشگذاری غيرمحيطي در کنار شاخصهای سنتي و کالسهيک مهالي
و اقتصادی بروز پيدا کرده است.
در زمينه بهکارگيری روششناسي سيستمهای خبره (دارای قواعد قطعي و يا فهازی) در
حوزههای مختلف مديريت فعاليتهای پژوهشي گستردهای انجام شهده اسهت کهه در ادامهه
ضمن مرور آنها دسته بندی از اين فعاليتها ارائه خواهد شهد؛ هرچنهد رويکهرد غالهب در
امکانسنجي پروژههای صنعتي رويکرد سنتي مبتني بر روشههای اقتصهاد مهندسهي 2اسهت
ولي تحقيقات معدودی نيز از رويکردهای هوش مصنوعي استفاده کردهانهد؛ در ايهن بخهش
عالوه بر اين تحقيقات ،مواردی را که به لحهاظ روششناسهي و موضهوعي نيهز نزديهک بهه
موضوع پژوهش حاضر بوده و کارکرد مشابهي دارند را نيز ذکر مينماييم.
بهکارگيری سيستم خبره در امکانسنجي پروژههای صنعتي تأکيد بر ارزيابيهای مالي و
اقتصادی پروژهها دارد؛ بهرای نمونهه ،مهيتهوان بهه مجموعهه مقهاالتي کهه از روششناسهي
سيستمهای خبره برای تحليل داليل موفقيت و عدم موفقيت ايجهاد پهروژههها و يها توسهعه
کسبوکارها نگاشته شده ،اشاره کرد .در اين حوزه مقاله گرينسهمر و همکهاران بها طراحهي
سيستم خبره به دنبال پيشبيني شکست راهاندازی کسهبوکارههای بازرگهاني بها تأکيهد بهر
شاخصهای مالي و بازاريابي است (.)Griensmer, 1989, p.45
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چين و همکارانش نيز ميزان موفقيت يک پروژه را در طول زمهان بها رويکهرد سيسهتم
خبره و با بهکارگيری روشهای استنتاج پيش رو سنجيدهاند (.)Chinn et al., 1997, p.76
سيلر نيز در کتاب خود که شامل مجموعهه مقهاالت روششناسهي سيسهتمههای خبهره
فازی 3است ،فصلي را به کاربرد سيستمهای خبره قطعي و فهازی در مهديريت مهالي شهامل
پيشبيني هزينه ،موفقيت و يا عدم موفقيت پروژه و ارزيهابي ريسهک اختصهاص داده اسهت
(.)Siler, 2005, p.6
آکوکا و همکارش نيز بها طراحهي يهک سيسهتم خبهره بهه ارزيهابي اقتصهادی توسهعه
محصوالت پرداختهاند و در آن به توجيههپهذيری اقتصهادی ،بهازار و محهيط زيسهتي اشهاره
کرده اند .در اين مقاله هرچند يکي از مؤلفههای اصلي پژوهشگران مطالعات محهيط زيسهتي
پروژههاست ليکن شاخصهای انتخابي نافر بر فرايندهای درونسازماني و ذينفعان سازماني
از قبيل کارکنان و شرکا بوده و مديريت منابع انساني و مباحث ايمني و ارگونومي نيز تحليل
شده است (.)AKOKA et al., 1994, p.15
آرندا و همکارانش نيهز بها رويکهرد سيسهتم خبهره فهازی ،سيسهتمي جههت مهديريت
کسبوکار طراحي کردند .اين سيستم که  ESROMناميهده شهده اسهت ،بهه دنبهال سهنجش
موفقيت شرکت و ميزان دستيابي بهه اههداف اسهتراتژيک بهوده و کليهه فراينهدهای توليهد و
عمليات را شامل ميشود (.)Aranda et al., 2010, p.15
ضرغام و مقربان نيز با طراحي يک سيستم خبره بها عنهوان پُرسهل 4بهه دنبهال ارزيهابي
طرحهای سرمايهگذاری بوده و پيشنهاد ايشان کاربرد سيستم فوق در تشهکيل سهبد سههام و
انتخاب پورتفليو است

(.)Zargham, Mogharreban, 2005, p.6

آستانداگ و همکارانش نيز با بهکارگيری سيستمهای خبره مبتني بر قواعد فهازی مهدلي
هوشمند جهت ارزيابي اقتصادی طرحهای توسعهای  RFIDايجاد کردهاند .قواعد اين سيستم
مبتني بر ادبيات ارزيابي اقتصادی طرحهای صهنعتي و شهامل شهاخصههای مهالي همچهون
ارزش خالص فعلي ( )NPVاست (.)Ustundag, 2010, p.21
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و همکارانش نيز با رويکرد سيستم خبهره فهازی ،هزينههههای يهک پهروژه را

پيشبيني ميکنند و سيستم خبره پيشهنهادی خهود را جهايگزين رويکهرد کالسهيک تخمهين
هزينههای پروژه ميدانند

).)Idrus, 2011, p.17

هادجيمايکل و همکارانش نيز يک سيستم پشتيباني از تصميم گيهری مبتنهي بهر قواعهد
فازی جهت ارزيابي ريسک پروژههای صنعتي توسعه دادهاند (.)Hadjimichael, 2009, p.13
در زمينه استانداردهای محيط زيست ،بهداشت و ايمني نيز مهيتهوان بهه مقالهه آزاده و
همکارانش اشاره داشت که در آن با استفاده از روششناسي سيستم خبره فازی ،مدلي جهت
ارزيابي عملکرد شاخص های بهداشت ،ايمنهي ،محهيط زيسهت و ارگونهومي طراحهي و در
پااليشگاه گاز اجرامي پيادهسازی کردهاند؛ نتاي اجرای مدل با وضعيت غيرفازی نيز مقايسهه
و مطلوبيت حالت فازی گزارش گرديده است ).(Azadeh et al., 2008, p.21
در حوزه مديريت عملکرد نيز بوبيلو و همکارانش ،برای مدل کهارت امتيهازی متهوازن
يک سيستم پشتيباني تصميمگيری مبتني بر روششناسهي سيسهتم خبهره طراحهي کهردهانهد
(.)Bobillo. et al, 2009, p.8

اوترو و همکارانش نيز جهت سنجش قابليتها و عملکرد کارکنان حهوزه نهرمافهزاری
سيستم خبره فازی طراحي کرده که در محيطهای مهارتمحور و تجربي ميتواند به سنجش
عملکرد کارکنان بپردازد

(.)Otero, 2012, p.19

در مجموع روششناسي سيستمهای خبره کاربردهای وسهيعي در موضهوعات مختلهف
مديريتي دارد و با توجه به قابليت تحليل شاخصهای کيفي و عبارات کالمهي بههکهارگيری
سيستم های خبره قطعهي و فهازی در حهوزهههای مختلهف مهديريت بسهيار متهداول اسهت
(.)Zimmermann, 1993, p.246
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 .1-1امکانسنجي پروژههاي صنعتي

مطالعات امکانسنجي بهعنوان فرايند کنترلشدهای برای شناسايي مسائل و فرصتها ،تعيهين
اههداف ،وضهعيت موجهود ،تعريههف نتهاي موفقيهتآميهز و ارزيههابي محهدوده هزينههههها و
درآمدهاست (.)Denisis, 2009, p.43
در ادامه بهاختصار هر يک از ابعاد پن گانه و معيارهای سنجش آنها ذکر ميشود؛
 .6-1-1ارزیابي مالي پروژههاي صنعتي

در ارزيابي مالي توجه اصلي به تصميم گيری بر مبنای مقايسهه عايهدی طهرحههای مختلهف
نسبت به هزينههای آنها معطهوف اسهت (مههدیخهاني و احسهانيفهر ،1333 ،ص .)23در
ارزيابي مالي با استفاده از مجموعهای از فنون رياضي ،امکان مقايسه مالي پروژههای صهنعتي
فراهم مي شود [شيزو و ناکامورا ،1374 ،ص .]123در کل هدف ارزيابي مالي پاسخ بهه ايهن
است که آيا پروژه موردنظر از حيث مالي قابليت مانهدگاری را از طريهق توانهايي پرداخهت
هزينه وامها و سرمايهههای اوليهه دارد ]Saxena, Seema, Sodhi, 2005[ .روشههای مختلفهي
برای ارزيابي مهالي پهروژههها وجهود دارد همچهون روش ارزش فعلهي ،ارزش آتهي ،روش
يکنواخت ساليانه ،نسبت منافع به هزينهها؛ در ادامه برخي شاخصهای تجزيه و تحليل مالي
که در مدل جامع استفاده شده است ،به شرح جدول زير ارائه ميگردد:.
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جدول شماره  .1شاخصهاي ارزیابي مالي پروژههاي صنعتي
عنوان شاخص

نحوه محاسبه

ارزش حال ( PVيا )PW
نرخ بازگشت ()ROR
هزينه سرمايهشده ()CC
نسبت منافع به هزينه
()B/C

قاعده ارزیابي

اگر ارزش خالص فعلي
بيش از صفر باشد پروژه
قابل قبول است
هر چه  RORبزرگتر
باشد مطلوبتر است
هر چه  CCبزرگتر باشد
مطلوبتر است.
اگر  B/C=>1پروژه به
لحاظ مالي قابل است.

 .1-1-1ارزیابي اقتصادي پروژههاي صنعتي

هنگامي که پروژههای صنعتي توسط دولتها و حکومتها اجرا شود عالوه بر توجيهپذيری
مالي ،تأثيرات پروژهها بر مؤلفه های اقتصهاد کهالن نيهز حهائز اهميهت بهوده و در مطالعهات
امکانسنجي مدنظر قرار ميگيرد .ارزيابي اقتصادی برای پهروژهههای بخهش خصوصهي نيهز
ميتواند موضوعيت داشته و مبنای امکانسنجي نيز قرار گيرد لهيکن در پهروژهههای دولتهي
همواره يکي از مؤلفههای اصلي ،تجزيه و تحليل اقتصادی پروژه است.
عمده شاخصهای اقتصادی پروژهها به شرح جدول زير است.
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جدول شماره  .9شاخصهاي اقتصادي ارزیابي پروژههاي صنعتي (كسایي 6983 ،و اسکونژاد)6935 ،
ردیف

عنوان شاخص

1
2
3
4
5
1
7
3

ميزان اشتغالزايي
ميزان ايجاد پسانداز ملي
ميزان ايجاد درآمد ارزی
تعديل توزيع درآمد و تحقق عدالت اجتماعي
قابليت صادرات محصول و ارزآوری
ميزان تأثيرگذاری بر توليد ناخالص داخلي کشور
ميزان تأثيرگذاری بر هويت ملي
ميزان مشارکت مردم در تأمين مالي پروژه

 .9-1-1ارزیابي فني پروژههاي صنعتي

فرايند توليد در کنار امور مالي و بازاريابي سه رکن اصلي فعاليتهای يک شرکت را تشکيل
مي دهد .در عمليات توليد با استفاده از ماشينآالت ،مواد اوليهه و نيهروی انسهاني سهعي بهر
ايجاد يک سری محصوالت و خدمات تمامشده مينمايد.
استيو استربوروك ارزيابي فني را شامل بررسي اين نکته که آيا اجرای پروژه با فن،هاوری
جاری امکانپذير است؟ چه ميزان ريسک فني در اجرای پروژه وجهود دارد؟ دسهتر پهذير
بودن فن،اوری به لحاظ محلي امکانپذير است؛ معطوف مهينمايهد (اسهتربوروك .)2114 ،در
مجموع شاخصهای ارزيابي فني به شرح جدول زير است.
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جدول شماره  .1شاخصهاي ارزیابي فني پروژههاي صنعتي ()Easterbrook, 2004
ردیف

شاخصهاي فني

1
2
3
4
5
1
7
3
9
11
11

نوآوری فن،اوری و بهروز بودن
برخورداری از سيستم توليد ناب
برخورداری از سيستم توليد چابک
برخورداری از زنجيره تأمين ناب
برخورداری از زنجيره تأمين چابک
دستر پذير بودن فن،اوری در داخل کشور
انطباقپذيری صنايع با کارايي انرژی
ريسک فني پروژه
ملکيت فن،اوری
خبرويت بهرهبرداری از فن،اوری
توانايي توسعه مؤثر فرفيت

 .1-1-1ارزیابي بازار

در اينجا شاخصهای امکانسنجي طرح از حيث برخورداری از سهم بازار مناسب بيان ميشود.
در آمارها و نوشتههای موجود ادبيات اقتصهادی ،اغلهب بهه بهازار در مفههوم کهالن آن
بهعنوان سازوکار تخصيصدهنده منابع اقتصادی نگريسته شده است .بازارهای مطلوب را بر
اسا

چندين معيار ميتوان شناسايي کرد که مهمترين آنها مقدار فروش خلقشهده توسهط

بازار موردنظر است .توجيهپذيری بعد بهازار طهرحههای صهنعتي شهامل فراينهدهای پهس از
فروش نيز ميشود؛ بنابراين نحوه ارتباط با مشهتری ،کانهالههای توزيهع و خهدمات پهس از
فروش نيز از جمله شاخصهايي هستند که در تحليل قرار ميگيرند.
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جدول شماره  .5شاخصهاي ارزیابي بازار پروژههاي صنعتي (كسایي)6983 ،

1
2
3
4
5
1
7
3
9
11
11
12

برخورداری از سيستم ارتباط با مشتريان
خدمات بعد از فروش
نفوذ در بازار
بخشبندی بازار
توسعه بازار
ميزان پذيرش محصول از جانب مشتريان
دسترسي مشتريان به کانالهای توزيع
ايجاد محبوبيت نام تجاری
مهارتهای ايجاد تمايز در کاالها
درجه نگهداری وفاداری مشتريان
امکان برخورداری از بازار خارجي
ويژگيهای محصول (نوآوری در کارکرد) و ايجاد جذابيت در مشتری

 .5-1-1ارزیابي محيط زیستي

امروزه ارزيابي پيامدهای محيط زيستي بهعنوان پيششرط دستيابي به اهداف حفافهت و توسهعه
پايدار محسوب ميشود که گريزی از پذيرش آن نيست .اهميت اين موضوع تا آنجها پهيش رفتهه
است که در بسياری از کشورها ،حتي طرحهای کليدی و حيهاتي توسهعه بهدون برخهورداری از
پشتوانه ارزيابي پيامدهای محيط زيسهتي اعتبهار خهود را از دسهت مهيدههد و اهميهت و حتهي
ضمانت اجرايي آنها در برابر اين مقوله نسبتاً جديد رنگ ميبازد (.)Giljum et al., 2011
چنانچه اساسيترين و توجيهپذيرترين پروژه های توسعه در هر زمينه از نظر پيامهدهای
محيط زيستي مورد ارزيابي قرار نگيرند ،موفقيت آنها نههتنهها قابهل تضهمين نيسهت بلکهه
ممکن است آبستن مسائل پيشبينينشده و حادی باشند که شکستههای آتهي را بهه دنبهال
داشته باشند (.)Dittrich, 2011
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مفهوم مديريت سبز ،صنعت سبز ،اقتصاد سبز ،توليد ناخالص داخلي سبز و مقولهههايي
ازايندست  ،از مفاهيم جديدی است که در عرصه اقتصهاد و مهديريت وارد شهده اسهت .در
دهه اخير پروژهها ملزم به برخورداری از پيوستار محيط زيسهتي مهيباشهند ،لهذا الزم اسهت
شاخصها و عوامل مبين سبز بودن پروژه در مطالعات امکانسنجي نيز وارد شده و در کنهار
شههاخصهههای مههالي و اقتصههادی ،مالحظههات محههيط زيسههتي نيههز در قالههب شههاخصهههای
تعريفشده نقشآفريني کنند.
رويکرد مديريت سبز يهک اسهتراتژی جديهد مهديريتي اسهت بهرای گسهترش و توسهعه
تواناييهای سازمان برای کسب موفقيت در کسبوکار موفق در زمينه نتاي مهالي ،اجتمهاعي و
محيط زيستي .اين رويکرد نقشي اساسي در داشتن صنايع دوستدار محيط زيست دارد و يکهي
از روشهای مهم و حسا

برای کاهش معضالت آينده محيط زيستي است (.)EAGM, 2014

اگرچه محيط زيست مهمترين مؤلفه زيست انسانهها محسهوب مهيشهود امها تهاکنون
ارزش واقعي آن بهدرستي مشخص نشده بهنحوی که يکي از مهمترين چالشههای فهراروی
دولتها در قرن بيست و يکم است (قربهاني و فيهروز زارع ،1337 ،ص)7؛ محهيط زيسهت
يکي از مؤلفههای اصلي در سياستهای کالن جهاني بوده و بسياری از مؤلفهههای ديگهر از
قبيل قدرت نظامي ،سياسي و اقتصادی را تحت تأثير قرار مي دهد .به همين دليل مههمتهرين
عامل و پيشنياز هر فعاليت کالن ،سازگاری آن بها محهيط زيسهت خواههد بهود؛ در بيشهتر
کشورها در برنامهريزی و سياستگذاریها به محيط زيست توجه شده و در اجرای پروژهها
توجيهپذيری محيط زيستي از شروط اصلي اجرای پروژه است (حسيني و قرباني.)1334 ،
برای سنجش مؤلفههای محيط زيستي ميبايسهت رويکهرد ارزشگهذاری و کمّهينگهر
داشت؛ ويژگيهای محيط زيستي تنها زماني دارای ارزش خواهند بهود کهه حهداقل در تهابع
مطلوبيت فردی يا تابع توليد بنگاه (واحد) وارد شوند .ويژگيهايي که از اين معيارها تبعيت
نکنند ،از ارزش اقتصادی برخهوردار نمهيباشهند (ههانلي و اسهپاش .)1993 ،رهيافهتههای
گوناگوني برای ارزشگذاری محيط زيست و کميگرايي وجود دارد که به دو دسته مسهتقيم
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و غيرمستقيم طبقهبندی ميشوند (پير

و ترنهر 1991 ،و ترنهر و همکهاران  .)1994برخهي

متغيرها بهصورت مستقيم و بر اسها

روابهط کمهي و برخهي بههصهورت متغيهر وابسهته و

غيرمستقيم سنجيده ميشوند؛ عالوه بر موضوع نحوه سهنجش ،احصهاء متغيرههای مهؤثر در
ارزيابي شاخصهای محيط زيستي نيز حائز اهميت است و در ايهن پهژوهش بها توجهه بهه
تأکيد بر پروژههای صنعت آب کشور ،شاخصهای محيط زيسهتي مهؤثر در ايهن صهنعت از
منابع مختلف احصاء که به شرح جدول زير است:
جدول شماره  .1شاخصهاي ارزیابي سبز بودن یک پروژه
عنوان شاخص
كلي

هوا

زمين

عنوان زیرشاخصها

مرجع ارائهدهنده شاخصها

 CO2ميزان توليد گاز
 SO2ميزان توليد گاز
 COميزان توليد گاز
 NOxميزان توليد گاز
ميزان توليد ذرات معلق
کيفيت هوا
جريان هوا
کويرزايي يا کويرزدايي
جنگلزايي يا جنگلزدايي
کاهش ضايعات و پسماندها و استفاده از
روشهای بازيافت
عدم تغيير طبيعت بکر مناطق طبيعي
رسوبات و آلودگي شيميايي
ميزان توليد و دفع زبالههای صنعتي

استاندارد سازمان محيط زيست
استاندارد سازمان محيط زيست
استاندارد سازمان محيط زيست
استاندارد سازمان محيط زيست
استاندارد سازمان محيط زيست
استاندارد سازمان ملي استاندارد
استاندارد سازمان ملي استاندارد
استاندارد سازمان محيط زيست
استاندارد سازمان محيط زيست

استاندارد سازمان محيط زيست

فرسايش خاك

استاندارد سازمان محيط زيست

از بين بردن پوشش گياهي

استاندارد سازمان محيط زيست

ISO14000

استاندارد سازمان محيط زيست
ISO14000
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عنوان شاخص
كلي

آب

انرژی

آلودگي صوتي

اکوسيستم

عنوان زیرشاخصها

مرجع ارائهدهنده شاخصها

ايجاد لرزش در زمين
ايجاد فرونشست در زمين
ميزان آب مصرفشده
ميزان فاضالب تصفيهشده
ميزان توليد COD
ميزان توليد BOD
ميزان توليد COD
ايجاد آلودگي در آبهای سطحي
ايجاد آلودگي در آبهای زيرزميني
توليد فاضالبهای صنعتي و انساني
فاصله از منابع تأمينکننده آب زيرزميني
فاصله از منابع تأمينکننده آب سطحي
(سدها)
مصرف سوختهای فسيلي
مقدار انرژی الکتريکي مصرفي
مقدار گاز مصرفي
توان ذخيره انرژی
کاهش مصرف منابع طبيعي و مواد اوليه
ميزان شدت صدا
ميزان مدت صدا
ميزان تناوب صدا
برخورداری از سيستم شکست صدا
فاصله از منطقه مسکوني
ميزان توليد بو
برخورداری از سيستم کنترل بو

استاندارد سازمان محيط زيست
استاندارد سازمان محيط زيست
مديريت سبز
مدل مديريت سبز
استاندارد سازمان محيط زيست
استاندارد سازمان محيط زيست
استاندارد سازمان محيط زيست
استاندارد سازمان محيط زيست
استاندارد سازمان محيط زيست
استاندارد سازمان محيط زيست
استاندارد سازمان محيط زيست
استاندارد سازمان محيط زيست
استاندارد سازمان محيط زيست
استاندارد سازمان محيط زيست
استاندارد سازمان محيط زيست
استاندارد سازمان محيط زيست
ISO14000

استاندارد سازمان ملي استاندارد
استاندارد سازمان ملي استاندارد
استاندارد سازمان ملي استاندارد
استاندارد سازمان ملي استاندارد
استاندارد سازمان محيط زيست
استاندارد سازمان محيط زيست
استاندارد سازمان ملي استاندارد
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عنوان شاخص
كلي

عنوان زیرشاخصها

استفاده از عالئم هشداردهنده ايمني
هنگام انجام کار
ميزان ريسک عدم استراحت کارکنان
آيا وسايل ايمني کارکنان تهيه شده
است؟
گازهای توليدشده

مرجع ارائهدهنده شاخصها
ISO14000

استاندارد سازمان ملي استاندارد
استاندارد سازمان ملي استاندارد
استاندارد سازمان ملي استاندارد

اين شاخص ها ،شاخص های سنجش سبز بودن پروژه های صنعتي بوده و در واقع پاسخ
به سؤال دوم تحقيق است و برآيند امتياز اين بخش درجه سبز بودن پروژه را نشان ميدههد
که در بخش طراحي سيستم خبره اين اندازهگيری مشخص شده است.
 .9مدل جامع امکانسنجي پروژههاي صنعتي

اين مدل با رويکردی جامع و سيستماتيک ابعاد مختلف ارزيابي يک طرح سرمايهگهذاری را
در نظر گرفته است؛ ابعاد مختلف مدل در بخشهای قبلي توضيا داده شد و شهاخصههای
هرکدام معين گرديد؛ برای امکانسنجي پروژههای صنعتي بر اسا
دادههای پهروژه در شهاخصههای موصهوف جمهعآوری و بهر اسها
شاخصها که بر اسا

مدل جامع توسعهيافتهه،
روابهط منطقهي بهين

روششناسي سيستمهای خبره فازی ايهن ارتبهاط صهورت پذيرفتهه

است ،درجه توجيهپذيری پروژه مشخص خواهد شد.
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ارزیابی فنی

ارزیابی مالی پروژههای

پروژههای

صنعتی
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صنعتی

ارزیابی بازار
پروژههای
صنعتی

امکانسنجی جامع

ارزیابی اقتصادی

پروژههای صنعتی

پروژههای صنعتی

ارزیابی محیط زیستی
پروژههای صنعتی

شکل  .6مدل مفهومي امکانسنجي جامع پروژههاي صنعتي (آذر و بختياري)6939 ،

 .1روش تحقيق

پژوهش حاضر از حيث جهتگيری ،پژوهشي کاربردی است که برای حل نارساييههای حهوزه
مطالعات سنتي امکانسنجي پروژههای صنعتي انجام پذيرفته است؛ برای تجزيه و تحليهل دادههها
و ايجاد روابط منطقي بين اجزای مدل نيز از روششناسي سيستمهای خبره استفاده شهده اسهت؛
در واقع هدف از پژوهش حاضر ارائه يک سيستم جامع اجرای امکانسنجي است و با توجهه بهه
اينکه الزم است رابطهای بين حوزهههای مختلهف امکهانسهنجي برقهرار و نتيجهه واحهدی از آن
گرفته شود و همچنين با توجه به وجود روابط و قواعد منطقي در اجرای پهروژهههای صهنعتي از
روششناسي سيستمهای خبره استفاده شده اسهت؛ بهرای مثهال ،در پهروژهههای صهنعت آب در
صورتي که پروژه از حيث محيط زيستي توجيه نداشته باشد ساير شاخصها نيز تحت تأثير قهرار
گرفته و توجيهپذيری کل را مخدوش ميسازد؛ در ادامه به تشهريا مشخصهات تحقيهق پرداختهه
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ميشود؛ با توجه به کثرت مؤلفهها و لزوم استفاده از برنامهنويسي رايانهای جهت احصهاء روابهط
بين متغيرها و تطبيق با وضعيت واقعي از روش شناسي سيستم های خبره استفاده شده اسهت و در
واقع برای هوشمندسازی موضوع امکان سنجي پروژه های صنعتي بها توجهه بهه تعهدد متغيرهها و
روابط بين آنها استفاده از رويکرد سيستمهای خبره و برنامهنويسي رايانهای منت به تحليل دقيهق
از دادهها خواهد شد.
 .6-1جامعه آماري و قلمرو تحقيق

در راستای نيل به اهداف پژوهش و پاسخ به سؤاالت تحقيق با توجه به اينکه مهورد مطالعهه
صنعت آب بوده و سنجش ميزان توجيهپذيری پروژههای اين صنعت مهدنظر اسهت ،طبيعتهاً
خبرگههان صههنعت آبفههای اسههتان تهههران جامعههه آمههاری پههژوهش را تشههکيل مههيدهنههد؛ در
روششناسي سيستمهای خبره اساساً تعيهين جامعهه و نمونهه آمهاری و سهپس مراجعهه بهه
خبرگان ،برای توليد قواعد دانشي سيستم خبره است؛ لذا از نظرات خبرگهان حهوزه فنهي و
بهرهبرداری شرکت آبفای استان تهران کهه جامعهه آمهاری را تشهکيل مهيدهنهد در مراحهل
طراحي قواعد اگر-آنگاه و همچنين اعتبارسنجي سيستم طراحيشده استفاده شده اسهت .بها
توجه به قرارگيری شرکتهای ده گانه زيرمجموعهه اسهتان و همچنهين بهرای بيشهتر کهردن
شباهت نمونه و جامعه و افزايش دقت نمونهگيری برای برآورد پارامترهای جامعه و دخالت
دادن ويژگيهای جامعه در نمونه ،از روش نمونهگيری گروهي استفاده شهده اسهت .قلمهرو
موضوعي تحقيق ،مطالعات امکانسنجي است؛ قلمرو مکاني و زماني نيز به ترتيهب شهرکت
آبفای استان تهران و سال  1393است؛
تعداد مديران حوزه فني و بهرهبرداری شرکتههای زيرمجموعهه اسهتان کهه بههعنهوان
خبرگان موضوع انتخاب گرديده و از ايشان در قالب مصاحبه و پرسشهنامه اکتسهاب دانهش
گرديده است به شرح جدول ذيل است و تفاوت در تعداد آنها ناشهي از تفهاوت در انهدازه
شرکتها و اجرای پروژههاست.
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جدول شماره  .3تعداد خبرگان صنعت آبفاي استان تهران در حوزه فني و بهرهبرداري به تفکيک مناطق

آبفاي منطقه 6

آبفاي منطقه 1

آبفاي منطقه 9

آبفاي منطقه 1

آبفاي منطقه 5

آبفاي منطقه 1

آبفاي جنوب غرب

آبفاي شهرکهاي غرب

آبفاي جنوب شرق

آبفاي شرق

2

3

1

3

2

1

4

3

2

1

 .1-1مراحل اجراي تحقيق

مراحل انجام تحقيق بهصورت زير است:
 -1انجام مطالعات کتابخانهای بههمنظهور مهرور مبهاني نظهری در ارتبهاط بها موضهوع
امکانسنجي سبز پروژههای صنعتي و همچنين مطالعه نحوه بهکارگيری رويکرد هوشهمندانه
و سيستمهای خبره در اين زمينه.
 -2احصاء شاخصههای امکهانسهنجي سهبز پهروژهههای صهنعتي در ابعهاد پهن گانهه
شاخصهای مالي ،اقتصادی ،فني ،بازار و محيط زيستي که شاخصهای محيط زيستي خهود
به شش بخش اکوسيستم ،انرژی ،کيفيت هوا ،زمين ،کيفيهت آب و آلهودگي صهوتي تقسهيم
مي شود .اين شاخصها از طريق مطالعهه اسهتانداردهای مراجهع متعبهر علمهي و اجرايهي و
مدلهای توسعهيافته همچون مدل مديريت سبز احصاء شده است.
 -3مصاحبه با خبرگان صنعت آب در حوزه پهروژهههای آبفها (سهاخت تصهفيهخانهه) و
توزيع پرسشنامه در بين ايشان جهت اعتباريابي شاخصهای احصاء شهده و کهاربرد آنهها در
اين صنعت و اصالح شاخصها .در نظرسنجي از شاخصهای اوليه نهايتاً  71شاخص ارزيابي
جامع پروژه های صنعتي حاصل شد .با توجه به اينکهه تعريهف پهروژه و امکهانسهنجي آن در
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بخش فني و بهره برداری انجام ميشود و حتي برآوردهای مالي و اقتصادی نيز در همين حوزه
انجام ميشود لذا مديران اين بخشها بهعنوان بهترين افراد صاحبنظر انتخاب شدند.
 -4انجام آزمون آماری  tاستيودنت جهت بررسهي تعمهيمپهذيری نظهرات خبرگهان در
خصوص اعتبارسنجي معيارهای ارزيابيشده.
 -5مصاحبه با خبرگان جهت اکتساب دانهش و طراحهي قواعهد اگهر-آنگهاه در زمينهه
امکانسنجي سبز پروژههای احداث تصفيهخانههای فاضالب .مصاحبه با خبرگهان بها ههدف
تهيه قواعد سيستم خبره انجام شده و نتاي آن در تشکيل پايگاه دانش سيستم خبره بهه کهار
گرفته ميشود؛ اين مصاحبهها با همان خبرگان صنعت آبفا که جهت رواييسنجي شاخصها
مورد نظرسنجي واقع شدند ،انجام پذيرفته است .در واقع در هر دو مرحلهه جمهع آوری داده
در قالب پرسشنامه و مصاحبه از يک جمعيت خبرگهان اسهتفاده شهده اسهت ،بها توجهه بهه
روش شناسي تحقيق که همان سيستم های خبره است مرحله مصاحبه بسهيار اساسهي اسهت؛
چراکه نظرات خبرگان در خصوص ارتباط بين شاخص ها و اينکه شاخص ها چه تأثيری بهر
درجه امکانپذيری کل دارند ،استفاده ميشود.
 -1تشکيل پايگهاه دانهش بهر اسها

اطالعهات اخذشهده از خبرگهان و تعيهين توابهع

عضويت فازی (توابع فازی مثلثي) و تعريف قواعد اگر-آنگاه نرمافزار متلب.
 -7استفاده از نرمافزار متلب و برنامهنويسي سيستم خبره فازی امکانسنجي پروژههای
صنعتي.
 -3اعتبارسنجي مدل از طريق ورود دادههای يکي از پروژهههای واقعهي تکميهل شهده
(تصفيهخانه فاضهالب جنهوب تههران) در سيسهتم خبهره طراحهي شهده و دريافهت درجهه
امکانسنجي سبز پروژه و مقايسه خروجي با نظرات خبرگان.
 -9تجزيه و تحليل خروجي سيستم خبره فهازی طراحهيشهده در مقايسهه بها نظهرات
خبرگان.
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 .5تجزیه و تحليل دادهها

در اين بخش تهيه پايگاه دانش حاصل از نظرسهنجي از خبرگهان و تعيهين توابهع عضهويت
فازی مثلثي و تعريف قواعد اگر-آنگاه در نرمافزار متلب بهصورت شماتيک نشان داده شهده
است ،همچنين خروجي نرمافزار  SPSSکه در مرحله اول برای اعتبارسهنجي شهاخصههای
محيط زيستي تدوينيافته به کار گرفتهه شهده و در مرحلهه دوم جههت محاسهبات ميهانگين
مجموع خطاها بکار رفته نشان داده شده است.
 .6-5اعتبارسنجي شاخصهاي امکانسنجي پروژهها

قبل از طراحي سيستم خبره فازی شاخصهای امکانسنجي از خبرگهان صهنعت آبفها مهورد
نظرسنجي قرار گرفت که منجر به حذف تعداد  7متغير از مجموع شهاخصهها گرديهد و در
نهايت 71 ً،شاخص نهايي گرديد.
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 جهت اعتبارسنجي شاخصهاT  خروجي آزمون.8 جدول شماره
Test Value = 3
95% Confidence Interval Mean
of the Difference
Differenc Sig. (2-tailed)
e
Upper
Lower

Df

T

1.4327
1.2039
1.4506
1.6066
1.4757
1.4196
1.3529
1.4196
1.4883
1.5305
1.6357
-.6130

.5673
.3415
.7313
.7571
.7061
.6713
.5562
.6713
.6026
.7423
1.0006
-1.3870

1.00000
.77273
1.09091
1.18182
1.09091
1.04545
.95455
1.04545
1.04545
1.13636
1.31818
-1.00000

.000
.001
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

4.806
3.727
6.308
5.786
5.896
5.811
4.983
5.811
4.909
5.997
8.632
-5.374

1.5059

.7668

1.13636

.000

21

6.394

1.5343
1.6357
1.2808
1.5305
1.4196
1.5059
1.5875
1.5605
1.5605
-.8037
1.5311
-.7061
.8226
1.3937
-.7061

.8293
1.0006
.4465
.7423
.6713
.7668
.8670
.8940
.8940
-1.5599
.9234
-1.4757
-.3681
.6972
-1.4757

1.18182
1.31818
.86364
1.13636
1.04545
1.13636
1.22727
1.22727
1.22727
-1.18182
1.22727
-1.09091
.22727
1.04545
-1.09091

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.436
.000
.000

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

6.973
8.632
4.305
5.997
5.811
6.394
7.085
7.659
7.659
-6.500
8.399
-5.896
.794
6.243
-5.896

NPV
ROR
CC
BC
Working
NatinalSaving
Exchange
Edalat
Export
GDP
Personality
Finance
Updatetechnolog
y
Leaproduction
Agileproduction
LeanSCM
AgileSCM
Avalability
Adoptation
Risk
Ownership
Expertise
Improvement
Capacity
Innovation
Customer
CRM
Flexibility
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Test Value = 3
95% Confidence Interval
of the Difference
Upper
Lower
1.4757
.7061
1.3937
.6972
1.6281
.7356
1.4235
.7583
1.3287
.5804
1.4797
.7931
1.6126
.8419
1.5875
.8670
1.4986
.9560
1.4797
.7931
1.5605
.8940
1.7187
1.1904
1.5067
.8570
1.4235
.7583
1.5605
.8940
1.5525
.9929
-1.0414
-1.6859
-.8940
-1.5605
-.8813
-1.6641
1.4105
.5895
1.1963
.4401
1.2577
.4695
1.3941
.7877
1.6554
1.0719
1.8281
1.1719
1.6357
1.0006
1.4797
.7931
1.5605
.8940
1.5343
.8293
1.2069
.5203
1.4196
.6713

Mean
Differenc Sig. (2-tailed)
e

Df

T

1.09091
1.04545
1.18182
1.09091
.95455
1.13636
1.22727
1.22727
1.22727
1.13636
1.22727
1.45455
1.18182
1.09091
1.22727
1.27273
-1.36364
-1.22727
-1.27273
1.00000
.81818
.86364
1.09091
1.36364
1.50000
1.31818
1.13636
1.22727
1.18182
.86364
1.04545

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

5.896
6.243
5.508
6.821
5.306
6.884
6.623
7.085
9.407
6.884
7.659
11.451
7.566
6.821
7.659
9.459
-8.801
-7.659
-6.763
5.066
4.500
4.557
7.483
9.721
9.507
8.632
6.884
7.659
6.973
5.231
5.811

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

Sale
Dominance
Segmentation
Extention
Satisfaction
Distribution
Brand
Skill
Loyalty
Externalmarket
qualifier
CO2
SO2
CO
NOx
Ingredient
Eye
Airquality
Airdirection
Desert
Jungle
Residual
Natural
Rossob
Garbage
Erosionland
Vegetable
Larzesh
Slake
Wateruse
Wastewater
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Test Value = 3
95% Confidence Interval
of the Difference
Upper
Lower
1.4105
.5895
1.6641
.8813
1.3848
.8880
1.6554
1.0719
1.5875
.8670
1.6554
1.0719
1.6048
1.0316
1.8809
1.1191
1.2097
.6994
1.7820
1.1271
1.3620
.6380
1.5599
.8037
1.4199
.8528
1.7650
1.2350
1.4427
.9209
1.6126
.8419
1.4196
.6713
1.7044
1.1137
1.4797
.7931
1.6901
.9463
1.5067
.8570
1.6641
.8813
1.4986
.9560
1.8096
1.2813

Mean
Differenc Sig. (2-tailed)
e

Df

T

1.00000
1.27273
1.13636
1.36364
1.22727
1.36364
1.31818
1.50000
.95455
1.45455
1.00000
1.18182
1.13636
1.50000
1.18182
1.22727
1.04545
1.40909
1.13636
1.31818
1.18182
1.27273
1.22727
1.54545

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

5.066
6.763
9.514
9.721
7.085
9.721
9.566
8.189
7.780
9.238
5.745
6.500
8.333
11.773
9.419
6.623
5.811
9.922
6.884
7.372
7.566
6.763
9.407
12.167

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

COD
BOD
TSS
Sathi
Chah
Wasteproduction
DistanceSathi
Distancechah
Fosil
Electricite
Gas
Energysave
Material
Soundforce
Soundtime
Soundperiod
Soundbreak
Distancecity
Smell
Smellbreak
Safty
Restless
Health
Gasproduction
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همانطور که در جدول فوق مشاهده ميگردد ،از  33شاخص اوليه ،در کليه شاخصها
درجه معناداری کمتر از  1/15شده و لذا فرض صفر که بيانگر برابری شاخصهها بها مقهدار
نقطه برش (حد متوسط =  )3است ،رد شده و فرض يک که بيانگر مخالف بودن شاخصها
با عدد ( 3حد متوسط در طيف پن تايي ليکرت) است ،تأييد شده است؛ اما در  71شهاخص
ميزان تأثيرگذاری شاخص بيش از  3تشخيص داده شده اسهت و در هفهت شهاخص ميهزان
تأثيرگذاری کمتر از متوسط تشخيص داده شده است و لذا در طراحي سيسهتم خبهره ايهن 7
شاخص (ميزان تأثيرگذاری بر کيفيت هوا ،جريان هوا ،قابليت ديهد ،انعطهافپهذيری توليهد
محصههول ،بهبههود فن،ههاوری توليههد ،تههأمين مههالي از طريههق عمههومي (مردمههي) و نههوآوری در
فرايندهای بازاريابي) حذف گرديده و ساير شاخصهای تأييدشهده مبنهای طراحهي سيسهتم
خبره قرار گرفتهاند .در واقع با اجرای اين تحليل به مدل جهامع کهه همهان شهاخصهاسهت
ميرسيم و سؤال اول تحقيق پاسخ داده شده و مؤلفه های نههايي مهدل جهامع امکهان سهنجي
مشخص شده است.
 .1-5مدلسازي مسئله در نرمافزار متلب

در اين بخش بهصورت شماتيک مراحلي که برای مدلسازی مسئله در نرمافهزار متلهب طهي
شده است ،تشريا ميگردد؛
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شکل شماره  .1صفحه تعریف متغيرهاي ورودي و خروجي ارزیابي مالي

شکل فهوق بيهانگر تعهاريف متغيرههای زيرسيسهتم اسهتنتاج فهازی در ارزيهابي مهالي
پروژههای صنعتي است؛ در اين زيرسيستم  4متغير که همهان شهاخصههای ارزيهابي مهالي
پروژهها هستند بهعنوان متغيرهای ورودی انتخاب و توجيههپهذيری مهالي 5بههعنهوان متغيهر
خروجي انتخاب شده است .روش غيرفازیسازی نيز روش مرکز ثقل انتخاب شده است.
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شکل شماره  .9توابع فازي مثلثي كم ،متوسط و زیاد جهت سنجش متغيرهاي ورودي

در شکل فوق دامنه تعريف متغيرها و همچنين توابع عضويت آنها تعيين شهده اسهت.
تابع فازی انتخابشده برای هر يک از سطوح متغيرها (کم ،متوسط ،زياد) تابع فهازی مثلثهي
تعيين شده است.
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شکل شماره  .1شمایي از قواعد اگر-آنگاه ارزیابي مالي پروژههاي صنعتي

با استفاده از نظرسنجي از خبرگان پايگهاه دانهش سيسهتم خبهره تشهکيل مهييابهد کهه
بهصورت قواعد اگر-آنگاه تعريف شده که در ماژول ارزيابي مالي اين قواعد در شکل فهوق
نمايش داده شده است.
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شکل شماره  .5صفحه نشاندهنده قوانين و نتایج در نرمافزار متلب (در حالت پيشفرض همه متغيرها در حد
وسط قرار دارد)

در شکل فوق ترکيب قواعد در قالب اعداد پيشفرض نرمافزار متلب که حد وسط ههر
متغير ورودی است ،نشان داده شده است.
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تعاريف فوق و نتاي حاصل از بهکارگيری نرمافزار متلب برای ساير ماژولهای سيستم
يعني ابعاد اقتصادی ،فني ،بازار و محيط زيستي نيز اجرا شده است که برای رعايت اختصهار
از بيان آن صرفنظر مي شود و در ادامه اين بخش به تشريا سيسهتم اصهلي و ورودیهها و
خروجيهای آن اکتفا ميشود.

شکل شماره  .1تعریف متغيرهاي ورودي و خروجي سيستم اصلي امکانسنجي كل پروژههاي صنعتي
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پيادهسازي سيستم خبره فازي

برای اعتبارسنجي سيستم طراحهيشهده ،پهروژه تصهفيه خانهه فاضهالب جنهوب تههران کهه
بزرگترين طرح محيط زيستي خاورميانه بوده و شاخص های سبز بودن پروژه در آن کهامالً
بارز و قابل سنجش است ،در نظر گرفته شده است.
طرحهای صنعت آب بهويژه تصفيهخانههای فاضالب از آن جهت که در ابعاد مختلهف
امکانسنجي زمينه کاربردی و قابليت سنجش دارد و لذا برای پيادهسازی سيستم طراحيشده
مناسب هستند .تصفيهخانههای فاضالب از اين جهت که توليهد پسهاب مهيکننهد ،سهودآور
هستند ،طرح های دولتي و حاکميتي بوده و در اشتغال و ساير مؤلفههای اقتصاد کهالن تهأثير
دارند ،دارای بازار مساعدی از کشاورزان برای فروش پساب هستند ،از فن،اوریهای پيشهرفته
مکانيکال ،الکتريکال و ساختمان بهره ميبرند و از همه مهمتر از جمله طرحههای دوسهتدار
محيط زيست هستند و مالحظات محيط زيستي را در حهد مطلهوبي در نظهر مهيگيرنهد .در
ادامه وضعيت دادههای پروژه ساخت تصفيهخانه فاضالب جنوب تهران در زيرسيسهتمههای
مالي ،اقتصادی ،فني ،بازار و محيط زيستي بررسي و نهايتاً ميزان توجيهپذيری نههايي پهروژه
مذکور سنجيده شده است.
زیرسيستم مالي

شکل زير روابط بين متغيرهای ورودی شامل متغيرهای ارزش فعلي درآمهدها ( ،)NPVنهرخ
بازگشت ( ،)RORهزينه سرمايه شده ( )CCو نسبت فايده به هزينه ( )B/Cو متغير خروجهي
که توجيهپذيری مالي پروژه تصفيهخانه فاضالب جنوب تهران است را نشهان مهيدههد .ههر
يک از متغيرها دارای سه تابع عضويت فازی مثلثي «کم»« ،متوسط» و «زياد» اسهت و مبتنهي
بر قواعد اگر آنگاه منت از نظرات خبرگان ،درجه توجيههپهذيری مهالي پهروژه تصهفيهخانهه
جنوب تعيين شده است.
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شکل شماره  .3ورود دادههاي مربوط به حوزه مالي پروژه تصفيهخانه فاضالب جنوب تهران

همانطور که مشاهده ميشود ،طرح تصفيهخانه فاضالب جنوب تهران از حيث ارزيابي
مالي در سطا پايين و نامطلوبي قرار داشته و هرچند حدود  %9از حيهث مهالي توجيههپهذير
است ولي نسبت منافع به هزينهها تقريباً برابر يک بوده و سودآوری بسيار اندکي دارد.
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در ادامه تحليل خروجي نرمافزار برای سهاير زيرسيسهتمهها و همچنهين بهرای سيسهتم
اصلي امکانسنجي بهصورت توصيفي ارائه شده و برای رعايت تلخيص از ترسيم اشهکال و
خروجي نرمافزارها خودداری شده است.
زیرسيستم اقتصادي

زيرسيستم اقتصادی دارای متغيرههای ورودی شهامل «ميهزان اشهتغالزايهي»« ،ميهزان ايجهاد
پسانداز ملي»« ،ميزان ايجاد درآمد ارزی»« ،تعديل توزيع درآمد و تحقق عدالت اجتمهاعي»،
«قابليت صادرات محصول و ارزآوری»« ،ميزان تأثيرگذاری بر توليد ناخالص داخلي کشور»،
«ميزان تأثيرگذاری بر هويت ملي»« ،ميزان مشارکت مهردم در تهأمين مهالي پهروژه» و متغيهر
خروجي شامل توجيهپذيری اقتصادی پروژه تصفيهخانهه فاضهالب جنهوب تههران را نشهان
ميدهد .هر يک از متغيرها دارای سه تابع عضويت فازی مثلثهي «کهم»« ،متوسهط» و «زيهاد»
است و مبتني بر قواعد اگر آنگاه منت از نظهرات خبرگهان ،درجهه توجيههپهذيری اقتصهادی
پروژه تصفيهخانه جنوب تعيين شده است.
با ورود دادههای اقتصادی پروژه تصفيهخانه فاضالب جنهوب تههران ،ميهزان خروجهي
سيستم که در واقع توجيهپذيری اقتصادی اين پروژه است عدد  ،51حهد وسهط دامنهه  1تها
 ،111تعيين شده است و حاکي از وضعيت متوسط اقتصادی پروژه مذکور دارد.
زیرسيستم فني

زيرسيستم فني دارای متغيرهای ورودی شامل متغيرههای ارزيهابي فنهي پهروژه تصهفيهخانهه
فاضالب جنوب تهران را که در جدول  4ذکر گرديد با متغير خروجي با عنوان توجيهپذيری
فني پروژه را نشان ميدهد .هر يک از متغيرها دارای سه تابع عضهويت فهازی مثلثهي «کهم»،
«متوسط» و «زياد» است و مبتنهي بهر قواعهد اگهر آنگهاه منهت از نظهرات خبرگهان ،درجهه
توجيهپذيری فني پروژه تصفيهخانه جنوب تعيين شده است.
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ميزان توجيهپذيری فني پروژه تصفيهخانهه فاضهالب جنهوب تههران  %31/5پهيشبينهي
گرديده است که حاکي از سطا باالی فن،هاوری ،امکهان افهزايش فرفيهت و انعطهافپهذيری
فن،اوری به کار گرفتهشده است.
زیرسيستم بازار

زيرسيستم بازار ،متغيرهای ارزيابي بازار پروژه تصفيهخانه فاضالب جنوب تههران را کهه در
جدول  5ذکر گرديد با متغير خروجي با عنوان توجيهپذيری بازار را در پهروژه تصهفيهخانهه
فاضالب جنوب تهران نشان ميدهد .هر يک از متغيرها دارای سه تابع عضويت فازی مثلثي
«کم»« ،متوسط» و «زياد» است و مبتني بر قواعد اگر آنگاه منت از نظهرات خبرگهان ،درجهه
توجيهپذيری بازار پروژه تصفيهخانه جنوب تعيين شده است
درجه توجيهپذيری بعد بازار کامالً در حد وسط ( )2/5در دامنه انتخابي قرار دارد کهه
حاکي از سطا متوسط شهاخصههای مهديريت بهازار و فهروش محصهوالت (پسهابههای
توليدی) به مشتريان (کشاورزان نواحي جنوبي و جنوب شرقي استان تهران) است.
زیرسيستم محيط زیستي

زيرسيستم محيط زيستي شامل متغيرهای ارزيابي محيط زيستي پروژه تصفيهخانهه فاضهالب
جنوب تهران مندرج در جدول است و متغير خروجي با عنوان توجيهپذيری بازار در پهروژه
تصفيهخانه فاضالب جنوب تهران است .هر يک از متغيرها دارای سه تهابع عضهويت فهازی
مثلثي «کم»« ،متوسط» و «زياد» است و مبتني بر قواعد اگر آنگهاه منهت از نظهرات خبرگهان،
درجه توجيهپذيری بازار پروژه تصفيهخانه جنوب تعيين شده است.
درجه توجيهپذيری محيط زيستي پروژه تصهفيهخانهه فاضهالب جنهوب تههران 1/715
است که با توجه به وجود  41شاخص و قواعد فازی تعريف شهده و تعريهف رابطهه فهازی
توسط مين ( )Minعدد بسيار مطلوبي است که حاکي از سبز بودن پروژه مذکور است.
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سيستم خبره فازي امکانسنجي كل پروژه

در اين سيستم دادههای مربوط به خروجي  5زيرسيستم فوق بهعنوان ورودی سيستم خبره فهازی
در نظر گرفته شده و توجيهپذيری کل پروژه بهعنوان خروجي سيستم در نظر گرفته شده است.

شکل شماره  .8دادههاي مربوط به سيستم اصلي (توجيهپذیري نهایي پروژه ساخت تصفيهخانه)
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توجيهپذيری کل پروژه  4/3در محدوده  1تا  5در نظر گرفته شده اسهت کهه وضهعيت
خوبي بوده و حاکي از قرار گرفتن توجيهپذيری کل در درجه زياد است؛ با توجه بهه درجهه
باالی توجيهپذيری سبز پروژه ساخت تصفيهخانه فاضالب جنوب تههران ،علهيرغهم پهايين
بودن توجيهپذيری مالي ،ولي توجيهپذيری کل زياد پيشبيني شده است که حاکي از اهميت
باالی شاخصهای محيط زيستي در ارزيابي پروژه است.
اعتبارسنجي مدل

برای اعتبارسنجي سيستم خبره طراحيشده به دو روش مبتني بر نظر خبرگان عمل شده است:
 .1در روش اول ميزان صحت خروجيهای سيستم از خبرگان نظرسنجي شده اسهت و
بر روی نظرات ايشان آزمون  tاجرا شده است .جدول زير خروجي آزمون تياسهتيودنت در
نرمافزار  SPSSاست:
جدول شماره  .3نتيجه آزمون  Tجهت اعتبارسنجي صحت خروجيهاي سيستم خبره فازي از منظر خبرگان
Test Value = 3

Tatal Feasibility

T

df

11.599

21

Mean
)Sig. (2-tailed
Difference
.000

1.36818

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

1.1229

1.6135

همانطور که در خروجي نرمافزار  SPSSمشهخص اسهت ميهزان معنهاداری 1در سهطا
بسيار مطلوبي (کامالً زير پن صدم) قرار داشته و لذا ميتوان گفت درجهه صهحت خروجهي
سيستم خبره از منظر خبرگان در سطا بيش از سه (متوسط) کهه نقطهه بهرش 7تعيهين شهده
است قرار دارد که حاکي از نظر مساعد خبرگان نسبت به خروجي سيستم خبره است.
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 -1روش دوم اعتبارسنجي (تعيين خروجي مدل با نظرسنجي از خبرگان)
جدول شماره  .60ميانگين نظرات خبرگان در پيشبيني خروجي توجيهپذیري كل پروژه تصفيهخانه
پيشبيني خبرگان از

خروجي سيستم

متغير خروجي

خبره

SSE

1

4

4/3

1/19

2

3/5

4/3

1/14

3

5/15

4/3

1/49

4

4

4/3

1/19

5

5

4/3

1/49

1

4

4/3

1/19

7

4/5

4/3

1/14

3

4

4/3

1/19

9

5

4/3

1/49

11

5

4/3

1/49

11

4/5

4/3

1/14

12

3/5

4/3

1/14

13

3/1

4/3

1/49

14

5

4/3

1/49

15

4

4/3

1/19

11

5

4/3

1/49

17

4/5

4/3

1/14

13

5

4/3

1/49

19

4

4/3

1/19

21

5

4/3

1/49

21

4

4/3

1/19

22

4

4/3

1/19

ردیف خبرگان

MSE= 0.2968

193

 198اندیشه مدیریت راهبردي ،سال یازدهم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،6931پياپي 16

در اين روش از خبرگان خواسته شد بر اسها

ورودی ههای مربهوط بهه پهروژه مهورد

مطالعه ميزان توجيه پذيری اين پروژه را پيش بيني کنند و در ادامه نسبت به محاسبه ميهانگين
مجذورات خطاها اقدام گرديد که نتاي به شرح ذيل است:
جدول شماره  .66مقایسه خروجي سيستم خبره با پيشبيني خبرگان و محاسبه خطا

TatalFeasibility

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

22

4.3682

.55325

.11795

درجه توجيهپذيری اين پروژه از منظهر خبرگهان بهيش از متوسهط (عهدد  )3قهرار دارد .بهر
اسا

جدول ،ميانگين نظرات خبرگان در پيش بيني متغير خروجي که عدد  4/3132است تقريبهاً

منطبق بر خروجي سيستم خبره فازی طراحيشده يعني عدد  4/3اسهت .ميهانگين مربعهات خطها
نيز در حدود  1/31است که با توجه به دامنه اندازهگيری  1تا  5مطلوب است.
جمعبندي

مديريت سبز از پارادايم های نوفهور عرصه سازمان و مديريت است کهه مبتنهي بهر مفهاهيم
توسعه پايدار و مسئوليتههای اجتمهاعي سهازمان سهعي در سهبز کهردن فراينهدها ،منهابع و
خروجيهای سازمان دارد .ايجاد و راهاندازی طهرحههای کسهب وکهار و همچنهين احهداث
پروژه های صنعتي نيز ميبايست دارای پيوست محيط زيستي بوده و قبل از اجرای پهروژه و
يا راهاندازی کسب وکار ميزان دوستدار محيط زيست بودن پروژه و بههعبهارت ديگهر ميهزان
سبز بودن آن اندازه گيری شود .با اين توصيف مفهوم امکان سنجي پروژه ها عالوه بر مفهاهيم
کالسيک توجيه پذيری مالي و اقتصادی دارای ابعاد و شاخص ههای جديهدی تحهت عنهوان
امکان سنجي سبز خواهند بود؛ در اين مقاله سعي شده است بر اسا

استانداردهای مصهوب

سازمان های معتبر مرتبط با مسئوليت های محيط زيستي و همچنين مدل های سنجش محهيط
زيستي همچون سریهای مرتبط ايزو ،شاخصهای سبز بودن يک پروژه کهه بيهانگر انطبهاق
پروژه با مالحظات محيط زيستي اسهت تهدوين گشهته و در کنهار شهاخص ههای کالسهيک
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توجيه پذيری پروژه های صنعتي شامل شاخصهای مالي ،اقتصادی ،فني و بازار مدل جهامعي
جهت امکانسنجي پهروژهههای صهنعتي توسهعه يابهد؛ بنهابراين مهدل جهامع امکهانسهنجي
پروژه های صنعتي شامل مؤلفه هايي است که پس از روايي سنجي به تعداد  71شاخص نهايي
گرديد و پاسخ سؤال اول در بخش رواييسنجي از شاخصها (بخش  )1-1داده شده اسهت.
همچنين سؤال دوم تحقيهق نيهز در بخهش ارائهه شهاخص ههای زيسهتمحيطهي کهه همهان
شاخص های سنجش سبز بودن پروژه است مشخص شهده و پاسهخ ايهن سهؤال در انتههای
جدول ايهن بخهش ارائهه شهده اسهت .در ادامهه جههت طراحهي يهک سيسهتم پشهتيباني از
تصميم گيری در خصوص امکانسنجي پروژههای صنعتي با رويکهرد فراگيهر ،بها اسهتفاده از
روش شناسي سيستم های خبره ،پايگاه دانش مبتنهي بهر نظرسهنجي از خبرگهان صهنعت آب
جهت امکانسنجي پروژههای اين صنعت طراحي گشته است ،سيستم خبره طراحيشده ههم
در مرحله پيش طراحي و هم پس از طراحي جهت اجرا در طهرح ههای صهنعت آب توسهط
خبرگان اين صنعت اعتبارسنجي گرديده است .با توجه به کيفي بودن اغلهب شهاخص هها و
لزوم استفاده از عبارات کالمي در سنجش آن ها از منطق فازی کمک گرفته شهده و شهرط و
نتيجه قواعد منطقي بر اسا

سيستم استنتاج فهازی طراحهي شهده اسهت .نتهاي حاصهل از

اجرای مدل تدوين شده در پروژه ساخت تصفيه خانه فاضالب جنوب تهران حاکي از صحت
مطلوب سيستم و قابليت اطمينان جهت پشتيباني از پروژههای اين صنعت است.
برای تحقيقات بعدی پيشنهاد ميگردد ضمن توسعه شهاخصهها ،در سهاير زمينههههای
صنعتي همچون صنعت برق ،نفت ،گاز ،مخابرات ،ساختمان و غيره نيز سيسهتم ههای خبهره
فازی طراحي و مورد اسهتفاده قهرار گيهرد .همچنهين مهيتهوان در صهورت برخهورداری از
شاخصهای قطعي از سيستم خبره قطعي و ساير نرمافزارها و پوستههای سيستمههای خبهره
نيز استفاده کرد.
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یادداشتها
1. green feasibility
2. engineering economy
3. fuzzy expert system
4. PORSEL
5. financial feasibility
6. significant
7. cut point
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