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 :چکیده

ی در نگهبانِ مناسب، نقش اساسخطرناك ترین بخش ساخت وسازهاي ساختمانی، عملیات گودبرداري می باشد. انتخاب سازه   
پذیرد. تعددِ نجام میآمیز عملیات گودبرداري دارد. انتخاب سازه نگهبان، با در نظرگیريِ معیارها و عوامل متعددي ااجراي موفقیت

نگهبان  گیري براي انتخاب نوع سازهها با توجه به شرایط مختلف هر پروژه، تصمیمتأثیرگذاريِ آناین معیارها و متفاوت بودن وزن 
گیري، با در نظرگیريِ افزار مربوط به آن، به عنوان یک تکنیک تصمیمو نرم AHPگرداند. تحلیل سلسله مراتبی را پیچیده می

 ین مشکل دراده، اسمؤثرشان، و شکست مسئله به اجزاءِ کوچکتر و  شرایط پروژه و دخالت دادنِ معیارهاي مؤثر به مقدار وزن
 2ي گودبرداري در حالِ اجرا واقع در شهر اهواز در نظر گرفته شد. جداره ي گود به نماید. یک پروژهگیري را حل میتصمیم

  AHPیک مک تکنکزیرزمینی به قسمتِ باالتر و پایین تر از سطح آب هاي زیرزمینی تقسیم شد. قسمت باالتر از سطح آب هاي 
ژ، با کسب نگهبان تحت بررسی قرار گرفت. شاتکریت همراه با ترکیب نیلینگ و آنکراو نظرات کارشناسان، جهت انتخاب سازه

هاي میدانی ا بررسینگهبان مناسب براي عملیات گودبرداريِ عمق مورد نظر پروژه پیشنهاد گردید. ببیشترین امتیاز به عنوان سازه
ي اجرا، ایمنی، نهاظ هزیمشخص گردید که سازه نگهبان پیشنهادي، بهترین نوِع سازه نگهبان براي شرایط خاِص پروژه بوده و از لح

گیري، مدر تصمی AHPدهد که استفاده از روش زمان و سهولت اجرا مناسبترین انتخاب می باشد. نتیجه این تحقیق نشان می
ي مسئله به سطوح ین تجزیها کاهش داده و به دلیل امکان ادغاِم تجاربِ متخصصین و همچني مطلوب رزمان رسیدن به نتیجه

 تر، امکان بررسی اثرِ عوامل مؤثر بر پروژه راحتتر، و در نتیجه تصمیم گیري دقیقتر خواهد بود.ساده
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 مقدمه -1

اري در خاك هاي سست و رسی می تواند باعث نشست و گودبرد ].17باشد [ترین بخش ساخت و ساز میگودبرداري خطرناك   
وجب آسیب به مهاي قائم و افقی جداره ي گود ]. جابجایی4[گردد گودبرداري ي هاي افقی گسترده در اطراف منطقه حرکت

 ووشیده شده است پالتفرم عربی بوده و بوسیله ي رسوبات آبرفتی کامال جزو پ شهر اهواز. ]5ور می گردد [ساختمان هاي مجا
موما عه هاي دهد که خاك این بخش متشکل از مصالح رسی سیلتی، سیلتی و متوسط دانمطالعات سطح و تحت االرضی نشان می

اي زیاد و حرکت هو رسی نشست گودبرداري در خاك هاي سست  ].1متر می باشد [ 2باال و عموما ینی ماسه اي و تراز آب زیرزم
با شرایط گود، انِ متناسب عدم انتخاب سازه نگهبدر صورت  ].6[ آوردراف منطقه ي گودبرداري بوجود میهاي افقی گسترده در اط

دهی تأسیسات و از کار انداختن سرویس ي گود را تحت تاثیر قرار داده و باعث خرابیاي خاص از جدارهمحدوده عملیات گودبرداري
 .)1شکل( .]7گردد [و ساختمانهاي مجاور گود می

 

 
 (عکس از مؤلف) آسیب به روسازي در اثر نشست ) 1شکل(

 

به دلیل شرایط عدم  خاصِ خاكِ اهواز بسیار حائز اهمیت می باشد. ازینرو، استفاده از سازه نگهبانِ مناسب با توجه به شرایط  
اجرایی متخصصین نقش مهمی در تکمیل فرایند عملیات  يبینی در عملیات گودبرداري، تجربهقطعیت و عوامل غیرقابل پیش

که بسیار  بودهب متخصصین گودبرداري دارد. استفاده و ادغام تجارب و تخصص ها، مستلزم برگزاري جلسات متعدد و تبادل تجار
باشد و در صورت موفقیت در برگزاري جلسات تبادل تجارب و تصمیم گیري، ممکن است به دلیل پذیر نمیگیر و بعضا امکانوقت

بررسی انجام گرفته از هشت بخش  گردد.ته و تصمیم نامناسبی اتخاذ ، تبادل نظر به صورت مناسب انجام نگرفبر جلسه جو حاکم
انتخاب  هایی رانگهبانسازهنشان داد که کارشناسان حوزة گودبرداري، بیشتر )، DOTsدولتی حمل و نقل ایاالت متحده آمریکا (

سازه نگهبان هاي  شرایط،به دلیل تغییر حال آنکه ممکن است  ].16اند [آن را داشتهي اجراي دز گذشته تجربهکنند که می
 جدید مناسب نباشد. عملیات گودبرداريِاستفاده شده در پروژه هاي گذشته، براي 

. شوندم گیريِ انسانی استفاده میوش هاي هوش مصنوعی و تصمیم گیري چند معیاره به طور معمول براي شبیه سازي تصمیر   
روش استدالل مبتنی بر مورد در  با استفاده از، )1998( او و یانگباشد. یا موارد استفاده ي آن ها میانتخاب سازه نگهبان یکی از 



 
با ادغام روش  ،)2003( ش. یانگ و همکاران]8[ نمودند سازيشبیهانتخاب سازه نگهبان را ، CASTLESقالب برنامه اي به نام 

در انتخاب سازه نگهبان و کنترل آب هاي یک سیستم خبره شرطی را ن دهی به معیارهاي مؤثر، سلسله زنجیره ي پس رونده و وز
از تکنیک مبتنی بر دانش براي سازمان دهی فرایند انتخاب سازه  )،1993(]. آدامز و همکارانش 9طراحی نمودند [ زیرزمینی

عملیات از روش شبکه ي عصبی در حل مشکالت پیش بینی نشده ، )1996( . شو و همکارانش]10[ نگهبان استفاده نمودند
 .]11[ کردنداستفاده  یانسان و عدم قطعیت در شبیه سازي تصمیم گیريِاري گودبرد

غییر در تهمسانی و  جمع آوري اطالعات در روش استدالل مبتنی بر مورد بسیار وقت گیر بوده و در صورت پایین بودن درجه    
دي قابل ل عدعصبی براي حل مسائش شبکه هاي . رو]2[ جزییات، ممکن است نتیجه بسیار نامناسب و نابجایی حاصل شود

ه  جدید ر پروژدمی باشند و در سیستم خبره نیز به دلیل برنامه ریزي از پیش تعیین شده، ممکن است جواب مناسب  دکاربر
 شرایط ظرگیريِحاصل نشود. روش تحلیل سلسله مراتبی با یک رویکرد مناسب در استفاده از نظرات متخصصینِ مجرب، و در ن

 دي و میزانتبه بنوژه، راه حل مناسبی را در حل نقاط ضعف بقیه روش ها ارایه می دهد و گزینه هاي مناسب را رهر پر خاصِ
مشکالت  ر کاهشدمشخص می نماید. استفاده از این روش، تاثیر بسزایی  ع سازه نگهبان را در شرایط مختلفضعف و قوت انوا

 رداري خواهد داشت.مربوط به انتخاب نوع سازه نگهبان در عملیات گودب

 

 AHP له مراتبیروش کار: روش تحلیل سلس-2

  AHP گذار بر ل تاثیرتکنیک تصمیم گیري است که که هنگام مواجهه با مسائل پیچیده و تخصصی امکان مقایسه ي عوام نوعی
 ي با معیارهايتحلیل سلسله مراتبی یکی از جامع ترین سیستم هاي طراحی براي تصمیم گیر ].12م می کند [مسئله را فراه

ريِ در نظر گی د بلکهچندگانه می باشد. این تکنیک نه تنها امکان فرموله کردن مسئله را به صورت سلسله مراتبی فراهم می کن
ز گزینه ها را به ایبی این روش می تواند یک لیستِ ترت همچنین ].13کمی و کیفی را امکان پذیر می سازد [ معیارهاي مختلفِ

 دست آورد.

 

 مراحل تحلیل سلسه مراتبی  2-1

باشد  می ولویت هااستنتاج از ا مسئله به اجزاء کوچکتر،  مقایسه زوجی معیارهاي مختلف و شامل شکستِ AHPآنالیز در روش 
]12[. 

 

مراتبی نشان داده  مختلف سلسلهکه در سطوح است مسئله به شبکه ها و خوشه هاي ساده  تبدیل شکست مسئله: 2-1-1
وع را به راتبی، موضختم می شود. رسم درخت سلسله مو گزینه ها زیرمعیارها که از هدف شروع شده و به معیارها، شوند. شبمی

 هم می کند.کوچکتر تجزیه می کند و امکان بررسی دقیقترِ اجزاي مسئله را فرا سطوح



 

 
 شبکه ي تحلیل سلسله مراتبی  )2شکل(

 3مقایسه زوجی معیارها 2-1 -2

جربه پاسخ تص و با ي افراد متخصور مقایسه اي طراحی شده و بواسطهپرسش هایی به طمعیارهاي مؤثر بر روند پروژه در قالب 
 مشخص خواهد کرد.) 1( طبق جدولا ر  jنسبت به   iمعیار اهمیت  اي که تصمیم گیرندهداده می شود. به گونه

 

 ]ساعتی[ کمی سازي قضاوت ها )1( جدول

 نمره تعریف ترجیحات قضاوتی
 1 اهمیت یکسان دو عنصر اهمیت یکسانی داشته باشند.

 3 برتري متوسط یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، برتري نسبی داشته باشد.
 5 برتري زیاد یک عنصر نسبت به عنصر دیگر اهمیت زیادي داشته باشد.

 7 برتري بسیار زیاد یک عنصر نسبت به عنصر دیگر اهمیت بسیار زیادي داشته باشد.

 9 ري فوق العاده زیادبرت یک عنصر نسبت به عنصر دیگر برتري فوق العاده زیادي داشته باشد

 2،4،6،8 ارزش هاي بینابین موارد بینابین در قضاوتها

 

ز پرسشنامه و ا jبه  iماتریس مقایسات زوجی تشکیل می شود. اهمیت نسبی عنصر  ،مقایسات زوجیي بعد از تکمیل پرسشنامه
سبت به خودش را زیرا مقایسه ي هر عنصر ن می باشد 1خواهد بود. قطر اصلی ماتریس همیشه مساوي  آنمعکوس  iبه  jاهمیت 

ی ه ي زوجن خود تقسیم کرده تا ماتریس مقایسرا به جمع ستو هر عنصر در ماتریس مقایسه ي زوجینشان می دهد. سپس 
رد ومر مفصل در به طو ادامه مراحل نرمالیزه شود. میانگین هر سطر نشان دهنده ي میزان اهمیت نسبِی معیارِ آن سطح می باشد.

 ه شده است.مطالعه پیاده سازي و نمایش داد

 

                                                 
3Pairwise comparison   



 
 

 مورد مطالعه -3

 16پروژه اي جهت احداث یک ساختمان جهت بررسی تاثیر استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب سازه نگهبان،    
 هاي ویژگی بررسی متر می باشد. 18متر واقع در شهر  اهواز انتخاب گردید. عمق گود مورد نظر  40 × 71طبقه به ابعاد 
 5/1عمق خاك دستی متر،  5/3ارتفاع آب زیرزمینی . شد انجام  ماشینی گمانه 8 حفاري شامل صحرایی عملیات ژئوتکنیکی و 

 5/7عمق  تا سپس است. شده مشاهده ماسه همراه به متوسط اي قهوه رس و متري الي 5/4عمق  تا دستی خاك از پس ،متر
وجود آب هاي زیزمینی و عمق زیاد با توجه به جنس خاك و . است گرفته قرار ماسه و الي همراه به متوسط اي قهوه رس متري،

ایین تر از آب گود، انتخاب سازه نگهبان در این پروژه،  بسیار حساس و حائز اهمیت می باشد. ازینرو، پروژه به دو قسمت باالتر و پ
زده  و کاراییِ  این روش محکبررسی  AHPبه کمک روش  )،متر 3الی  0 ر (و در این مقاله قسمت باالت زیرزمینی تقسیم شد

 شود. می

 

 در مورد مطالعه AHPپیاده سازي روش  -4

 رسم شبکه ي سلسله مراتبی -1 -4-1

یات زي براي عملذاتا برنامه ریاولین مرحله در رسم شبکه تعیین هدف می باشد. انتخاب سازه نگهبان هدف شبکه است.     
ك، عمق نوع خا(گودبرداري متشکل از المان هاي مدیریتی شامل ایمنی، هزینه، زمان (دوره انجام پروژه)، و سهولت اجرا 

ر ر معرفی و دچهار مورد به عنوان معیا از این جهت اینهاي مجاور) است. زمین شرایطِگودبرداري، تاسیسات زیرزمینی موجود و 
نگهبان است در  دف پروژه که همان انتخاب مناسبترین سازهه .)1(شکله مراتبی در سطح دوم جاي گرفتند تحلیل سلسل يشبکه
سازي در  ه، براي ساددر شرایط مختلفهر پروژه، و تغییر وزن معیارها با توجه به شرایط متفاوت . گیردشبکه جاي می اولسطح 

ر دسترس تخصص و د]. سهولت اجرا شامل دو جنبه ي وجود نیروي م9نیز معرفی شدند [ زیرمعیارها  ح اعمال این تغییرات، سط
 .در نظر گرفته شد بودن مواد و ماشین آالت

 

 
 رسم شبکه سلسله مراتبی )3(شکل 

انتخاب سازه 
نگهبان

ایمنی هزینه زمان اجرا سهولت اجرا

در دسترس بودن
مصالح و ماشین 

آالت

وجود نیروي 
متخصص اجرایی



 
 

رد موان براي ه نگهبشبکه فوق نشان دهنده ي یک شبکه به هم پیوسته از معیارها و زیرمعیارها با هدف انتخاب مناسبترین ساز
 .یدا کنندپها به شبکه راه مطالعه است. انواع سازه نگهبان قابل اجرا براي زمین مورد نظر، باید به عنوان سطح  گزینه

 (سازه نگهبان) 4سطح گزینه ها  2-1-4

ال رفته و یابد که احتمال بروز خطا باافزایش می يات به حدها، شبکه پیچیده شده و محاسبدر صورت زیاد شدن تعداد گزینه   
ررسی سشنامه و بریق پرازینرو، گزینه هاي احتماال مناسب از ط استقبال کارشناسان براي استفاده از این روش را کاهش می دهد.

ی ود، توانایه داخل گتاثیر آب زیرزمینی و توانایی سیستم ها در جلوگیري از نشت آب بانتخاب شدند.  براي حدس اولیهجزئیات 
ه ر نظر گرفتدغیره  وونی سازه نگهبان در شرایط مختلف، مهارهاي داخلی، نقاط ضعف و قوت، اثرات ویبره، واژگانواع سازه هاي 

ي شمع هاتی، اي سکان، شمع همهار داخلی(نیل، آنکراژ، تاي بک) همراهِدیواره دیافراگمی ، و در نهایت دیواره دیافراگمی شده
 ح گزینه هابان براي سطبه عنوان سازه نگه مهار داخلی همراه با  شاتکریتو  بک)مهار داخلی (نیل، آنکراژ، تاي همراه سکانتی 

داره گود ات جانبی جک، حرکبدلیل استفاده از مهار داخلی ترکیبی این است که استفاده توام از نیل و آنکراژ یا تاي  انتخاب شدند.
عمل می  هباز حرکت دیوار  تنیده عملکرد بهتري در جلوگیريشاتکریت، همراه با نیل و یک نوع  مهار پیش  .]14[ کندرا کمتر می

ردد گستفاده می اي بک اتلذا بجاي شاتکریت و نیل، که خاك را در حالت محرك قرار می دهد از شاتکریت و نیل و آنکراژ یا آورد. 
امل مشخص ککه به طور ساختار شب ].2ت داده و ایمنی بیشتري حاصل گردد [تا خاك از حالت محرك به مقاوم تغییر وضعی

ت ي وزن و مقایساي محاسبهوارد مرحله ا در شبکه ثبت گردید. اکنون روندگردیده و سطوح هدف، معیار، زیر معیار و گزینه ه
 می گردد.زوجی 

 

 محاسبه ي وزن: 4-3

. مقایسات ه عملی شدپروژ مقایسات زوجی با استفاده از نظرات متخصصین اجرایی، طراح و مدیربراي محاسبه ي وزن معیارها،    
ار اجرایی کل سابقه ي ده سا باهزینه و زمان با نظر مدیر پروژه  سازه نگهبان، معیار سهولت اجرا، ایمنی با نظر طراح زوجیِ معیارِ

 تکمیل گردید.

 

 متر:  3تا 0تشکیل ماتریس هاي مقایسات زوجی و انتخاب سازه نگهبان براي عمق  -4-3-1

ارتفاعِ گودبرداري در  کم بودنِ . با توجه به]15[در گودبرداري ها با عمق و حجم کم، نشست ها کم و قابل چشم پوشی هستند    
خواهد بود. ازینرو در مقایسات زوجی انجام گرفته، هزینه و زمان وزن  نسبت به ایمنی بیشتر، اهمیت هزینه و زمان متري 3عمق 

دلیل بر ارزان ترین و کم زمان ترین روش نمی باشد. مناسب  انتخابید است که مناسبترین به تاکبیشتري خواهند گرفت. الزم 
نتیجه  7تا  2در جدول شماره  ، مناسبترین عملکرد را داشته باشد.موجودخواهد بود که با شرایط  انتخاب، سازه نگهبانیترین 

در ماتریس هاي مقایسات زوجی نمایش داده  ،پرسشنامه از منتج، به صورت زوجی از نظر معیارهاگزینه ها و  ،معیارهامقایسات 
 شده است.

                                                 
4alternative   



 
 

 5ماتریس مقایسات زوجی شاخص ها )2(جدول

 شاخص ایمنی هزینه زمان اجرا سهولت اجرا

 ایمنی 1 5/0 1 3

 هزینه 2 1 3 3

 زمان اجرا 1 ./33 1 3

 سهولت اجرا 33/0 33/0 33/0 1

 جمع ستون 33/4 16/2 33/5 10

 

 ماتریس مقایسات زوجی گزینه ها از نظر ایمنی )3جدول(

شاتکریت + مهار 
 داخلی

شمع سکانتی + مهار 
 داخلی

دیوار دیافراگمی + مهار  شمع سکانتی
 داخلی

 ایمنی دیوار دیافراگمی

 دیوار دیافراگمی 1 2/0 25/0 167/0 25/0

 دیوار دیافراگمی + مهار داخلی 5 1 4 33/0 5/0

 شمع سکانتی 4 25/0 1 143/0 33/0

 شمع سکانتی + مهار داخلی 6 3 17 1 3

 شاتکریت + مهار داخلی 4 2 33/0 33/0 1

 جمع ستون 20 45/6 25/15 962/1 08/5

 

 ماتریس مقایسات زوجی گزینه ها از نظر هزینه) 4جدول(

شاتکریت + مهار 
 داخلی

شمع سکانتی + مهار 
 داخلی

شمع 
 سکانتی

مهار دیوار دیافراگمی + 
 داخلی

دیوار 
 دیافراگمی

 هزینه

 دیوار دیافراگمی 1 5 3 6 2/0

دیوار دیافراگمی + مهار  2/0 1 33/0 3 11/0
 داخلی

 شمع سکانتی 33/0 3 1 5 167/0

                                                 
5Pairwise comparison matrix   



 
 شمع سکانتی + مهار داخلی 167/0 33/0 2/0 1 11/0

 مهار داخلیشاتکریت+ 5 9 6 9 1

 جمع ستون 7/6 33/18 53/10 24 513/1

 

 

 

 

 

 ماتریس مقایسات زوجی گزینه ها  از نظر زمان اجرا )5جدول (

شاتکریت + مهار 
 داخلی

شمع سکانتی + مهار 
 داخلی

شمع 
 سکانتی

دیوار دیافراگمی + مهار 
 داخلی

دیوار 
 دیافراگمی

 

 دیوار دیافراگمی 1 3 3 5 143/0

دیوار دیافراگمی + مهار  33/0 1 33/0 3 11/0
 داخلی

 شمع سکانتی 33/0 3 1 4 25/0

 شمع سکانتی + مهار داخلی 2/0 33/0 25/0 1 125/0

 مهار داخلیشاتکریت+ 7 9 4 8 1

 جمع ستون 86/8 33/16 58/8 21 629/1

 

 ماتریس مقاسیات زوجی از نظر وجود نیروي متخصص) 6( جدول

شاتکریت + مهار 
 داخلی

شمع سکانتی + مهار 
 داخلی

شمع 
 سکانتی

 دیوار دیافراگمی + مهار
 داخلی

دیوار 
 دیافراگمی

 

 دیوار دیافراگمی 1 1 1 1 143/0

دیوار دیافراگمی + مهار  1 1 33/0 5/0 125/0
 داخلی

 شمع سکانتی 1 3 1 1 5/0

 شمع سکانتی + مهار داخلی 1 2 1 1 25/0



 
 مهار داخلیشاتکریت+ 7 8 2 4 1

 جمع ستون 11 15 33/5 5/7 2

 

 ماتریس مقایسات زوجی گزینه ها از نظر معیار ماشین آالت و مصالح )7( جدول

شاتکریت + مهار 
 داخلی

شمع سکانتی + مهار 
 داخلی

دیوار دیافراگمی +  شمع سکانتی
 مهار داخلی

  دیوار دیافراگمی

 دیوار دیافراگمی 1 1 167/0 25/0 111/0

 دیافراگمی + مهار داخلیدیوار  1 1 25/0 25/0 111/0

 شمع سکانتی 6 4 1 4 167/0

 شمع سکانتی + مهار داخلی 4 4 25/0 1 143/0

 شاتکریت + مهار داخلی 9 9 6 7 1

 جمع ستون 21 19 66/7 5/12 53/1

 

 نرمالیزه سازي ماتریس ها:  -4-3-2

ا ماتریس تم کرده تقسیهر عنصر در ماتریس مقایسه ي زوجی را به جمع ستون خود  اسبه ي وزن هر سطر از ماتریس ها،براي مح 
  مقایسه ي زوجی نرمالیزه شود.

 

 ماتریس نرمالیزه شده (به هنجار شده) معیارها )8(جدول

 شاخص ایمنی هزینه زمان اجرا سهولت اجرا اهمیت نسبی

 ایمنی 23/0 23/0 187/0 3/0 236/0

 هزینه 461/0 46/0 562/0 3/0 438/0

 زمان اجرا 23/0 152/0 187/0 3/0 227/0

 سهولت اجرا 076/0 152/0 061/0 1/0 097/0

 

 به هنجار شده ي ماتریس مقایسات زوجی گزینه ها از نظر ایمنی ) 9جدول (

شاتکریت +  اهمیت نسبی
 مهار داخلی

شمع سکانتی + 
 مهار داخلی

دیوار دیافراگمی  شمع سکانتی
 + مهار داخلی

 ایمنی دیوار دیافراگمی



 
 دیوار دیافراگمی 05/0 03/0 016/0 084/0 049/0 0458/0

دیوار دیافراگمی + مهار  25/0 15/0 262/0 168/0 098/0 185/0
 داخلی

 شمع سکانتی 2/0 038/0 06/0 07/0 065/0 0866/0

 داخلیسکانتی+مهارشمع 3/0 46/0 046/0 5/0 59/0 47/0

 داخلیشاتکریت+مهار 2/0 31/0 196/0 168/0 196/0 215/0

 

اکنون  شدند. ثبت )10( داده شده همه ي ماتریس ها نرمالیزه شدند و جواب آن ها به طور خالصه در جدولبه ترتیب نشان 
دي می تبه بنراهمیت نسبی شاخص ها در ماتریس اهمیت نسبی گزینه ها از دید هر شاخص ضرب شده و بر اساس آن گزینه ها 

 در نظر گرفته شدند.) 4/0و  6/0م (اهمیت نسبی نیروي متخصص و ماشین آالت به طور مستقی شوند.

 }236/0، 438/0، 227/0، 097/0اهمیت نسبی شاخص ها= {

 

 اهمیت نسبی گزینه ها )10( جدول

 اهمیت شاخص ها 236/0 438/0 227/0 6/0×097/0 4/0×097/0 وزن کل

سهولت اجرا: ماشین آالت  ∑
 و منابع

سهولت اجرا:نیروي 
 متخصص

 شاخص ایمنی هزینه زمان اجرا

 دیواره دیافراگمی 045/0 194/0 194/0 109/0 04/0 157/0

دیوار دیافراگمی +  185/0 06/0 067/0 073/0 045/0 0911/0
 مهار داخلی

 شمع سکانتی 086/0 12/0 013/0 17/0 21/0 095/0

+ مهار شمع سکانتی  470/0 /0350 038/0 133/0 12/0 148/0
 داخلی

 داخلیشاتکریت+مهار 215/0 57/0 56/0   514/0 602/0 480/0

 



 

 
 وزن گزینه ها expert choiceخروجی نرم افزار   )4شکل (

متر انتخاب  3الی  0عمق  (نیل،آنکراژ،تاي بک)، به عنوان مناسبترین سازه نگهبان براي + با توجه به نتایج حاصله شاتکریت
د. پیشنهاد دوم ارائه گردی بیشترین وزن را به خود اختصاص داده و به عنوان 147/0بعد از شاتکریت، دیوار دیافراگمی با  گردد.می

ب آعدم وجود  ه دلیلبدیوار دیافراگمی به دلیل نفودناپدیري مناسب هنگام وجود آب هاي زیرزمینی، عملکرد مناسبی دارد، اما 
ر داخلی کریت و مهاو، شاتروژه را متحملِ هزینه هاي اضافی خواهد نمود. ازینراده از این روش پق مورد نظر، استفزیرزمینی در عم

 به عنوان مناسب ترین روش براي اجرا پیشنهاد می شود.

 

 مقایسات 6بررسی سازگاري - 4-4

پس  ستا  IR<0/1از آنجایی که  می باشد 07/0  معیارهاشاخص سازگاري ) شاخص سازگاري ثبت شده است. 4در شکل (   
رد گهبان براي عمق موو می توان گفت که شاتکریت با مهار داخلی بهترین نوع سازه ن]. 3[ استسازگاري در مقایسات قابل قبول 

 نظر می باشد.

  expert choiceنرم افزار   -4-5

ده و دقت عمل طراحی شده براي روش تحلیل سلسله مراتبی می باشد که محاسبات را کاهش دا expert choiceنرم افزار    
اسیت عملکرد با . حس)5شکل ( رم افزار، حساسیت عملکرد می باشد. از خروجی هاي این نبیشتري نسبت به محاسبات دستی دارد

 معیارها نشان می دهد.رسم نمودارهاي دقیق، در یک نگاه کفایت هر سازه نگهبان را از نظر 

 

                                                 
6consistency   



 

 
 حساسیت عملکرد هر گزینه با توجه به معیار )5(شکل

 

 
 متر 3-0حساسیت پویا براي هر گزینه براي عمق  )6(شکل 

 

همترین معیار و گزینه م%  2/45با   هزینهمتري  3. در شرایط را نمایش می دهداوزان نهایی معیارها و گزینه ها  حساسیت پویا،
مورد  يپروژهراي الزم به ذکر است که مقادیر به دست آمده فقط ب .)6شکل ( % مناسبترین گزینه می باشد 3/48شاتکریت با 

ز دیگر ا .نباشد ممکن است مناسببوده و تعمیم نتیجه ي حاصله به عملیات با شرایط متفاوت  محلمطالعه با شرایط خاص آن 
تعریف  نظر معیارهاي هبان ازهر سازه نگ ي نمایشی از اهمیت معیارها و میزان کفایت، ارائهexpert choiceنرم افزار هاي ابلیتق

هاي ظر معیارن. حساسیت دینامیکی، با رسن نمودار،کفایت سازه نگهبان را از می باشدتحت عنوان حساسیت دینامیکی شده 
 ). 7(شکل دهدمختلف نشان می



 

 
 حساسیت دینامیکی )7(ل شک

 

 نتیجه گیري: -5

ملیات اشد. زمان این عببخش هاي ساخت و ساز پروژه هاي ساختمانی می  ترینخطرناكهزینه و پرعملیات گودبرداري یکی از    
ایط ایمنی، سب ترین شره، منانسبتا طوالنی و بر زمان اتمام پروژه تاثیرگذار است لذا انتخاب سازه نگهبانی که با مناسب ترین هزین

، ر مورد مطالعهد AHPم گرفته توسط تکنیک با توجه به بررسی انجافراهم نماید حائز اهمیت است. زمانی و سهولت اجرا را 
ن در ن نوع سازه نگهبابه عنوان سازه نگهبانِ مناسب، پیشنهاد گردید. هزینه ي اجراي ای 483/0شاتکریت و مهار داخلی با وزن 

حضور آب  پذیري درنال نفوذمقایسه با روش هاي دیگر از جمله دیواره دیافراگمی بسیار پایین تر می باشد. دیوار دیافراگمی به دلی
ستفاده از دیوار آب زیرزمینی وجود نداشته و ا ،متر 3هاي زیرزمینی، عملکرد بهتري از خود نشان می دهد اما در ارتفاع 

جه نتی باشد. ناسب میمدر نتیجه استفاده از روش پیشنهادي منطقی و دیافراگمی، پروژه را متحمل هزینه هاي اضافی می گرداند. 
 نتخاب سازهبی در اتحلیل سلسله مراتبی و تطبیق آن در پروژه، نشان داد که استفاده از روش تحلیل سلسله مراتي حاصله از 

ن آرزمینی در ود آب زیبه دلیل عمق کم و عدم وجدر مورد مطالعه، مناسب و قابل استفاده را ارائه می دهد.  نگهبان، پیشنهادِ
اد و حضور ماق زیکنیک تصمیم گیري داراي پیچیدگی زیادي نمی باشد اما در اععمق، تشخیص سازه نگهبان بدون استفاده از ت

تصمیم  تکنیک وآب هاي زیرزمینی و در صورت وجود ساختمان مسکونی در کنار جداره ي گود، تصمیم گیري پیچیده خواهد شد 
  ، نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین معیارهاي مؤثر ایفا خواهد کرد.AHPگیري 
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