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چکیده

با پیشرفت تکنولوژی در عرصه های مختلف ،فن تونل سازی نیز از این امر مستثنی نبود و تحوالت
عمده ای در آن صورت گرفت .هر چند که هنوز هم روش های سنتی هنوز هم گهگاهی بکار برده می
شود ،ولی استفاده از ماشین آالت جدید با کارایی باال و اقتصادی موجب همه گیرشدن روشهای نوین
شده است .انتخاب روش درست ﺣفاری تونل تصمیمی پیﭽیده بوده که نیاز به در نﻈر گرفتن بسیاری از
فاکتورهای فنی ،اقتصادی و محیﻄی دارد .برای یک تونل ،معموال بیش از یک روش عملی جهت ﺣفاری
پیشنهاد میگردد و انتخاب مناسب ترین روش با کمترین مشکالت و بهترین بازدهی چالشی بزرگ است.
اگرچه تجربیات و قﻀاوتهای مهندسی هنوز هم اصلیترین عامل در انتخاب روشهای ﺣفاری هستند،
ولی برای تحلیل جزئیتر دادههای موجود در انتخاب روش ﺣفاری مناسب ،تفاوتهای نامشهود موجود
در خصوصیات هر منﻄﻘه و سرمایهگﺬاری زیاد در پروژههای عمرانی بزرگ نیاز به داشتن تحﻘیﻘات
علمی و سیستماتیک دارد .در این مﻄالعه به بررسی روش های مدرن ساخت و ساز تونل با استفاده از
روش های آماری با هدف مﻄالعه موردی انتخاب روش بهینه ساخت تونل راه آهن زرین اردکان یزد
پرداخته شده است .نتایج نشان داد که بهترین روش جهت ﺣفاری این تونل بنا به نﻈر متخصصان و
افراد باتجربه روش چند مرﺣله اتریشی و رودهدر می باشد.

واژگانکلیدی

تونلسازی،انتخابروشبهینهحفاریتونل،تونلراهآهنزرین،روشتصمیمگیریچندمعیاره
 ELECTRE

 -1مقدمه 
در ایران از چند هزار سال پیش ،به منﻈور بهره برداری از
آب های زیر زمینی ،تونل هایی موسوم به قنات ﺣفر می
شده است .قنات یکی از ابتکارات شگفت انگیز ایرانیان است
که بر کشاورزی و آبیاری فالت ایران از یک سو و از دیگر سو

در شکوفایی تمدن و فرهنگ ایران تأثیر ماندگار داشته است.
طول بعﻀی از این سازه های زیر زمینی که نوعی تونل های
انتﻘال آب به ﺣساب می آیند به  19کیلومتر و یا بیشتر نیز
می رسد .تعداد قنات های ایران بالغ بر  59999رشته برآورد
شده و جالب توجه آن است که این قنات های متعدد طویل


*نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری دانشکده ژئوتکنیک و معدن دانشگاه فناوری و معدن فرایبرگ آلمان ،کد پستی ،90500
99090221190000
پست الکترونیکmohsenmolashahi@gmail.com:
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و ﺣساس از لحاظ جهت و شیب با وسایل بسیار ابتدایی ﺣفر
شده اند [.]2
موقعیت جغرافیایی کشور ایران شرایط ویژه اقتصادی را
بوجود آورده که لزوم ایجاد شبکه های ﺣمل و نﻘل کارا،
مناسب و استاندارد را ایجاب می کند ،در صورتی که این
شرایط و امکان استفاده از هر یک به عنوان فرصتی مناسب
جهت توسعه ﺣمل و نﻘل کشور را در کنار جغرافیای
کوهستانی ایران مورد توجه قراردهیم ،به نیاز فوق العاده
کشور به ﺣفر تونل های آب ،راه و راه آهن پی برده می شود.
در قرن ﺣاضر ،پیشرفت تکنولوژی از یک سو و افزایش روز
افزون جمعیت و نیاز آن به خدمات بیشتر از سوی دیگر،
باعث افزایش درخواست برای فﻀاهای عمومی شده است .از
مهمترین نﻘش های این خدمات ،شبکه راه های درون
شهری و بین شهری است.
استفاده روز افزون از ﺣمل و نﻘل زمینی و لزوم اﺣداث
مسیرهای جدید و تونل های طوالنی منجر به پیدایش و
گسترش روش های ﺣفاری از اوایل قرن نوزدهم شد .علی
رغم سرمایه گﺬاری اولیه زیاد ،سرعت و کیفیت باالی ﺣفاری
است .رویکرد استفاده از فﻀاهای زیرسﻄحی یکی از رهیافت
های نوین درزمینه ی شهرسازی است .این رویکرد ضمن
استفاده از قابلیت های مثبت فﻀاهای زیرسﻄحی تالش می
کند تا مسائل و مشکالت شهرها از قبیل کمبود فﻀا ،مسائل
ﺣمل ونﻘل و مشکالت زیست محیﻄی را ﺣل نماید.
همﭽنین ،ازجمله فاکتورهای توسعه اقتصادی ،افزایش
ساخت فﻀاهای زیرسﻄحی می باشد .به واسﻄه هزینه های
سرسام آور و مشکالت عدیده تملک اراضی شهری ،در
مﻘایسه با توسعه روزمینی ،فﻀاهای زیرسﻄحی ارزان تر می
باشند .تمام کشورهای جهان فﻀاهای زیرسﻄحی زیادی با
کاربری های متنوع ،در ﺣال بهره برداری هستند[.]1
پایین تر بودن هزینه های اولیه و عملیاتی نسبت به ایجاد
تأسیسات در سﻄح زمین ،فراغت از مسائل توپوگرافی و عدم
محدودیت در استفاده از فﻀا ،ایمنی مناسب در مﻘابل
ﺣوادث طبیعی و ﺣمالت هوایی و باالخره پایین بودن هزینه
های سرمایش و گرمایش ازجمله مزایایی است که باعث
رویکرد به استفاده از فﻀاهای زیرسﻄحی در عرصه های
گوناگون شده است .از اصلی ترین فﻀاهای زیرسﻄحی در
توسعه پایدار شهری ،تونل های ترافیکی و تونل های مترو

هستند که باهدف تسهیل ترافیک سﻄحی اﺣداث می شوند.
البته اجرای این قبیل تونل ها در محیط های شهری همواره
با چالش های جدی و مسائل ویژه ای همراه بوده است.
درزمینه پیشرفت و تکامل صنعت تونل سازی ،پیشرفت
هایی است که در مورد روش های ﺣفاری آن انجام گرفته
است .ازجمله روش های ﺣفاری که بدین منﻈور ابداع شده
اند می توان از روش های سنتی ابتدایی ،روش های ﺣفاری
و ﺣفاظت مرﺣله به مرﺣله ،روش های ﺣفاری با ماشین
آالت اختصاصی ،روش ﺣفاری تمام مﻘﻄع و ...نام برد [.]0
در این پژوهش هدف شناسایی روش های مدرن و جدید
ساخت و ساز است و به بررسی شرایط مناسب برای انتخاب
هر یک از این روش ها پرداخته می شود و جدول و نمونه ای
برای انتخاب روش مناسب برای هر یک از شرایط زمین
میزبان تونل ارایه می گردد.
آنﭽه از بررسی دهها مﻘاله فارسی و انگلیسی بر می آید این
است که بسیاری از محﻘﻘان در زمینه بررسی و تحلیل روش
های مختلف ساخت و ساز تونل به این موضوع پی برده اند
که:
عوامل موثر در طراﺣی و انتخاب روش ﺣفاری بسیار مهم
هستند .روش های ﺣفاری بیشتر وابسته به نوع زمین و
نگهداری مربوط به آن طراﺣی می شوند ،و اکثر این روش ها
مستﻘیما وابسته به نوع نگهداری تونل ها که خود آن نیز
وابسته به نوع محل و جنس زمین ﺣفاری است ،می
باشند[.]0
اﺣداث تونل در یک کشور از نﻈر مسائل اقتصادی ،اجتماعی
و در مواردی از نﻈر مسائل سیاسی ﺣائز اهمیت می باشد.
لﺬا اجرای یک پروژه تونلسازی ،مستلزم یک برنامه ریزی
بسیار دقیﻖ می باشد .از سوی دیگر در در مباﺣث مهندسی
سنگ و علوم وابسته به زمین ،به دلیل عدم قﻄعیت در
تعیین ویژگی ها و رفتار واقعی سنگ ،همیشه اجرای یک
برنامه ریزی دقیﻖ در این مورد بسیار مشکل است .یکی از
مهمترین مباﺣث در یک پروژه تونلسازی ،انتخاب نوع روش
ﺣفاری است .در این زمینه تحﻘیﻘات زیادی انجام شده که
در بین آنها کمتر از روشهای سیستماتیک استفاده شده
است .میوه چی برای تونل قمرود (میوهچی )2091 ،و
صداقتی برای خط  1متروی تهران (صداقتی ،)2009 ،با
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استناد به دالیل فنی روش ﺣفاری مناسب را انتخاب کرده
اند .همﭽنین زمانی برای تونل انتﻘال آب گالب (زمانی،
 ،)2095جزایری برای خط  0متروی تهران (جزایری،
 ،)2095عسکری برای تونل انتﻘال آب کرج (عسکری،
 )2091در داخل کشور و در سال  1992جث وا و ریک با
مﻘایسه مزایا و معایب هر روش این انتخاب را انجام دادند.
البته در این میان محﻘﻘانی هم از روشهای تصمیمگیری
استفاده کرده اند :به عنوان مثال طاهری برای قﻄار شهری
اصفهان (طاهری ،)2091 ،دلیریان برای تونل انتﻘال آب
قمرود (دلیریان ،)2095 ،میخک برای تونل متروی شیراز.
استفاده از تجهیزات ﺣفاری دورانی و ضربه ای در پروژه ها
بسیار رایج است .دانستن کارآیی تجهیزات ﺣفاری انتخاب
شده در پروژهای ﺣفاری جهت تخمین هزینه ها و ارائه طرح
مناسب بسیارمهم است .قابلیت ﺣفرتجهیزات می تواند با
ترکیبی از ویژگی های ماشین وسنگ پیش بینی شود .در
ادامه مختصری از مﻄالعات مختلف در زمینه روش های
مدرن ساخت و ساز و ﺣفاری تونل ها ارائه خواهد شد.
در زمینه بررسی روش های مدرن ساخت و ساز تونلهای
شهری مﻄالعات کمی تا بحال انجام شده است که همین
نشان دهنده اهمیت توجه به این موضوع است تا این کمی
ها و کاستی ها رفع شوند .از معدود کارهای اجام شده در
این زمینه چند مورد در ادامه بیان می گردد:
وزیری و همکاران در سال  1925در مﻘاله ای تحت عنوان
رتبهبندی گزینههای ﺣفاری تونلهای ﺣمل و نﻘلی با
استفاده از روش تصمیمگیری چندمعیاره ELECTRE
بیان نمودند که " انتخاب روش درست ﺣفاری تونل
تصمیمی پیﭽیده بوده که نیاز به در نﻈر گرفتن بسیاری از
فاکتورهای فنی ،اقتصادی و محیﻄی دارد .برای یک تونل،
یک روش مشخﺺ ﺣفاری وجود ندارد ،و معموال دو یا چند
روش عملی میباشد .هر روش شامل تعدادی مشکالت
طبیعی است .در نتیجه روش بهینه ،روشی است که کمترین
مشکالت را داشته باشد .ﺣجازی راد و همکاران در سال
 2000در مﻘاله ای تحت عنوان " بررسی روشهای مناسب
ﺣفاری چندمرﺣلهای ایستگاههای زیرزمینی عمیﻖ  -مﻄالعه
موردی ایستگاه  x7خط هفت مترو تهران" بیان نمودند که
با توجه به خصوصیات ژئوتکنیکی زمین و هندسه ایستگاه
مورد بررسی ،با توجه به نتایج ،ﺣداکثر نشست سﻄح زمین

در روش گالریهای کناری بوده و ﺣداقل آن مربوط به روش
پیشنگهدارنده طاق بتنی میباشد .همﭽنین نشست سﻄح
زمین در پایان اجرای طبﻘه اول ایستگاه در دو روش
پیشنگهدارنده طاق بتنی و آلمانی مﻘادیر بسیار نزدیک به
هم داشته و امکان استفاده از هر دو روش را در ایستگاههای
یک طبﻘه نشان میدهد.
رستمی و همکاران در سال  2009در مﻘاله تحت عنوان
انتخاب روش ﺣفر و نگهداری تونل مترو تهران خط  0فاز 0
با روش  TOPSISبیان نمودند که هنگامی که تونل از
شرایط زمینی ضعیف و متفاوتی عبور می کند و یا پوشش
کم عمﻘی از خاک در باالی تاج تونل قرار دارد ،توده خاک
یا سنگ باید پایدار شده و سیستم نگهداری به گونه ای
طراﺣی و اجرا شود تا میزان نشست و همگرایی که از
مهمترین عوامل طراﺣی تونل است کنترل شود .بنابراین به
منﻈور انجام برنامه ریزی الزم برای ایجاد سیستم نگهداری
با توجه به شرایط محل انجام پروژه ،ارائه یک مدل تصمیم
گیری در انتخاب گزینه مناسب سیستم نگهداری تونل در
مرﺣله برنامه ریزی طراﺣی پروژه تونل ضروری است .هدف
از انجام این تحﻘیﻖ ،ارائه طرﺣی است که بتوان با استفاده از
آن ،گزینه های مناسب سیستم نگهداری تونل متروی تهران
خط  0فاز  0را مشخﺺ و مناسب ترین گزینه را انتخاب کرد
تا به عنوان الگوی مناسب برای مﻘاطع آتی استفاده شود.
پوری و همکاران ( )2000روش بهینه ﺣفر تونل در ساخت
متروها از دیدگاه اجرایی و اقتصادی با بکارگیری روش
تحلیل سلسله مراتبی را پیشنهاد دادند.
بسیاری از صاﺣبنﻈران مدیریت معتﻘدند که کانون اصلی
مدیریت را تصمیم گیری تشکیل می دهد .در واقع آنها انجام
وظایفی چون برنامه ریزی ،سازماندهی و کنترل را چیزی جز
تصمیم گیری نمی دانند .هربرت سایمون تصمیم گیری را با
مدیریت یکی می داند .نیومن نیز کیفیت مدیریت را تابع
کیفیت تصمیم می داند .بنابراین از دیدگاه این صاﺣبنﻈران
اساس مدیریت سازمان تصمیم گیری است.
به عنوان مثال یک کارخانه تولیدی را در نﻈر بگیرید که یک
کاال با کیفیت عالی و کمترین هزینه ممکنه تولید می کند،
اما اصوال تولید این کاال با توجه به اهداف کارخانه بهترین
انتخاب به ﺣساب نمی آید یا آنکه تﻘاضا در بازار برای این
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کاال ناچیز می باشد به عبارتی تصمیم متخﺬه در اصل
نامناسب بوده در ﺣالیکه اجرای آن به بهترین صورت ممکن
و با کمترین هزینه انجام پﺬیرفته است .در علم مدیریت
توجه اساسی به اخﺬ تصمیم صحیح با توجه به روابط بین
هدفهای مﻄلوب و امکانات موجود در سازمان می باشد و از
نﻈر آن وظیفه اصلی مدیر تصمیم گیری به روش علمی می
باشد.
و در نهایت تصمیم گیری را می توان طریﻘه عمل و یا
ﺣرکت در مسیر خاصی تعریف کرد که با تامل و به صورت
آگاهانه از بین روشهای مختلف برای نیل به یک هدف
مﻄلوب انتخاب شده است .بنابراین تصمیم گیری مستلزم
انتخاب راهی از میان راه هاست .شناسائی راههای ممکن و
انتخاب یکی از آنها به اطالعات نیاز دارد اطالعات همیشه به
میزان مورد نیاز در دسترس نیست و مدیریت ناگزیر به
تصمیم گیری با اطالعات کمتر است.

 -1-3مدلهایتصمیمگیریچندمعیاره 
در اغلب تصمیم گیری ها مدیران به جای یک معیار
خواستار بهینه کردن مﻘدار چندین معیار اعم از کمی و
کیفی ،مانند ﺣداکثر کردن سود ،ﺣداقل کردن اضافه کاری
افزایش رضایت شغلی و هستند .بدیهی است این معیارها به
دلیل داشتن مﻘیاس های مختلف با هم قابل مﻘایسه نبوده و
ﺣتی در برخی مسائل با یکدیگر متﻀاد می باشند یعنی
افزایش یک معیار باعث کاهش معیار دیگر گردد .بنابراین در
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه معموال به دنبال گزینه
ای هستیم که بیشترین مزیت را برای تمامی معیارها ارائه
کند [.]1

 -5-3شرحروشاﻟکتر 
در این روش به جای رتبهبندی گزینهها از مفهوم جدیدی
معروف به غیر رتبهای استفاده میشود ،بدین صورت که مثال
 Ak ⇾ Alبیانگر آن است که اگرچه گزینههای  kو  lهیﭻ
ارجحیتی از نﻈر ریاضی به یکدیگر ندارند اما تصمیمگیرنده و
آنالیست ریسک بهتر بودن  Akرا بر  Alمیپﺬیرند [.]1
در این روش کلیه گزینهها با استفاده از مﻘایسات غیر
رتبهای مورد ارزیابی قرار گرفته و بدان طریﻖ گزینههای غیر
موثر ﺣﺬف میشوند.
الگوریتم این روش در نه مرﺣله به شرح زیر است [:]1
قدم یکم -تبدیل ماتریس تصمیمگیری  Dبه یک ماتریس

"بی مﻘیاس" با استفاده از گزارهی(:)2
() 2

∑√

قدم دوم -تشکلیل ماتریس بی مﻘیاس وزین" ( )Vبا استفاده
از بردار معلوم  Wبه عنوان ورودی به الگوریتم .یعنی:
() 1

مفروض از
 = V = ND.Wn.nماتریس بی مﻘیاس وزین
=

قدم سوم -مشخﺺ نمودن مجموعه هماهنگی و مجموعه نا
هماهنگی برای هر زوج از گزینههایk,l=1,2, … , m ; l :
 .≠ kمجموعه شاخﺺهای موجود {J = {j|j = 1,2, … , n
را به دو زیر مجموعه متمایز هماهنگ ( )Sklو ناهماهنگ
( )Dklتﻘسیم مینماییم.
مجموعه هماهنگ  Sklاز گزینههای  Akو  Alمشتمل بر
کلیه شاخﺺهایی خواهد بود که  Akبر  Alبه ازای آنها
ترجیح داده میشود (رابﻄه  ،)0یعنی داشته باشیم:
() 0

|{

}

( rljبا مﻄلوبیت افزایشی مفروض است).
و بر عکس زیر مجموعه مکمل به نام مجموعه ناهماهنگ
( )Dklمجموعهای از شاخﺺها است که به ازای آنها داشته
باشیم:
() 0

}=J-

| {=

قدم چهارم -محاسبه ماتریس هماهنگی .ارزش ممکن از
مجموعه هماهنگی ( )Sklبه وسیله اوزان موجود از
شاخﺺهای هماهنگ در آن مجموعه اندازهگیری میشود.
یعنی معیار هماهنگی برابر با مجموع اوزان ( )wjاز
شاخﺺهایی است که مجموعه  Sklرا تشکیل میدهند ،بدین
صورت معیار هماهنگی ( )Ik,lبین  Akو  Alبدین قرار است:
() 5
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معیار هماهنگی ( )Ik,lمنعکس کننده اهمیت نسبی از  Akدر
رابﻄه با  Alاست به طوری که  Ik,l ≤0≤ 2خواهد بود.
ارزش بیشتر از  Ik,lبدان مفهوم است که ارجحیت  Akبر Al
بیشتر هماهنگ است.
بنابراین ارزشهای متوالی از معیارهای 2,…,m , k≠ ،k,l=1
 )l) Ik,lتشکیل ماتریس نامتﻘارن هم آهنگی ( )Iرا میدهند،
بدین قرار:
()1
قدم پنجم :محاسبه ماتریس ناهماهنگی .معیار ناهماهنگی
(نﻈیر به مجموعه  )Dk,lبر عکس معیار  Ik,lنشان دهنده
شدت بدتر بودن ارزیابی از  Akدر رابﻄه با  Alمیباشد .این
معیار ( )NIk,lبا استفاده از عناصر ماتریس ( Vامتیازات وزین
شده) به ازای مجموعه ناهماهنگ  Dk,lمحاسبه میگردد،
بدین قرار:

() 1

از این رو ماتریس ناهماهنگی به ازای کلیه مﻘایسات زوجی
از گزینهها عبارت خواهد بود از:

() 9

آستانه سنجیده شوند تا شانس ارجحیت  Akبر  Alبهتر
مورد قﻀاوت واقع شود .این شانس در صورتی که  Ik,lاز یک
ﺣداقل آستانه  )Iتجاوز کند نیز بیشتر خواهد شد ،بدان
معنی که باید:
̅ (دلخواه) را مثال میتوان به صورت متوسط از معیارهای
هماهنگی به دست آورد ،چنین:
() 0

∑∑

بر اساس( Iﺣداقل آستانه) سﭙس یک ماتریس بولین ( Fبا
عناصر صفر و یک) تشکیل میدهیم به گونهای که:
̅ ≤Ikl

()29
̅

Ikl

اگر

→

اگر

→

آنگاه هر عنصر واﺣد در ماتریس ( Fماتریس هماهنگ موثر)
نشاندهنده یک گزینه موثر و مسلط بر دیگری است.
قدم هفتم -مشخﺺ نمودن ماتریس ناهماهنگ موثر .عناصر
 NIk,lاز ماتریس ناهماهنگ نیز همﭽو در قدم ششم باید
نسبت به یک ارزش آستانه سنجیده شوند .این ارزش آستانه
( )NIرا به طور مثال میتوان به طریﻖ ذیل محاسبه نمود:
∑∑

()22

̅̅̅̅

سﭙس یک ماتریس بولین ( Gمعروف به ماتریس ناهماهنگ
موثر) تشکیل میدهیم:
̅̅̅̅≤NIkl

مورد توجه است که اطالعات موجود از  Iو  NIبا یکدیگر
اختالف فاﺣش داشته و مکمل یکدیگرند به طوری که
ماتریس  Iمنعکس کننده اوزان  wjاز شاخﺺهای هماهنگ
بوده و ماتریس نامتﻘارن  NIمنعکس کننده بیشترین
اختالف نسبی از  Vij = nij. wjبه ازای شاخﺺهای
ناهماهنگ است.
قدم ششم -مشخﺺ نمودن ماتریس هماهنگ موثر.
ارزشهای  Iklاز ماتریس هماهنگی باید نسبت به یک ارزش

̅

()21

̅̅̅̅

NIkl

اگر

→

اگر

→

عناصر واﺣد در ماتریس  Gنیز نشاندهنده روابط تسلط در
بین گزینهها میباشد.
قدم هشتم -مشخﺺ نمودن ماتریس کلی و موثر .عناصر
مشترک ( )hk,lبه گونه زیر از دو ماتریس  Fو  Gتشکیل یک
ماتریس کلی ( )Hرا برای تصمیمگیری میدهند:
()20
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قدم نهم -ﺣﺬف گزینههای کم جاذبه .ماتریس کلی H

نشاندهنده ترتیب ارجحیتهای نسبی از گزینههاست ،بدان
معنی که  hk,l= 2نشان میدهد که  Akبر  Alهم از نﻈر
معیار هماهنگی و هم از نﻈر معیار ناهماهنگی ارجح است،
لکن  Akهنوز ممکن است تحت تسلط گزینههای دیگری
باشد .بنابراین شرط این که  Akبا استفاده از روش الکتر یک
گزینه موثر باشد ،عبارت است از:
=I

()20

بﻄوریکه

→ برای ﺣداقل یک
1,2,…, m ; k ≠ 1

; I = 1,2,…, m

برای کلیه ها
i ≠ k ; i≠ 1

وجود این دو شرط تواما ممکن است نادر باشد لکن به
سادگی میتوان گزینههای موثر را از ماتریس  Hتشخیﺺ
داد بدین طریﻖ که هر ستونی از  Hرا که ﺣداقل دارای یک
عنصر برابر با واﺣد باشد میتوان ﺣﺬف نمود زیرا آن ستون
تحت تسلط ردیف یا ردیفهایی میباشد.

شکل  -2محل اﺣداث تونل زرین
تونل راه آهن زرین با طول  999متر به روش  NATMدر
ﺣال ﺣفاری می باشد .در این روش ﺣفاری به کمک لودر،
بیل مکانیکی و نیروی انسانی انجام میگیرد .ﺣفاری و
اجرای تونل با روش  NATMدر سه مرﺣله بصورت بخش
فوقانی ،میانی و کناری اجرا میشود .سازه ی تونل با مﻘﻄع
نعل اسبی و ابعاد متر  21 *21متر تونل تشکیل شده است
و در عمﻖ ﺣداکثری  99متر از سﻄح زمین طبیعی قرار
دارد.
منﻄﻘه مورد مﻄالعه که تونل زرین در آن قرار میگیرد در
بخش جنوب – جنوب غربی زون ایران مرکزی و در مجاورت
زون سنندج سیرجان واقع شده است .ایران مرکزی یکی از

زونهای اصلی و عمده ای است که به شکل مثلث در مرکز
ایران قرار دارد و بزرگترین و پیﭽیده ترین زون زمین
شناسی ایران به شمار میرود.
منﻄﻘه عمومی که تونل زرین در آن جای دارد  ،از تناوب
واﺣدهایی تشکیل شده که یا از مﻘاومت تک محوری نسبتاً
باال تا باالیی برخوردار هستند و یا واﺣدهایی هستند که
دارای مﻘاومت تک محوری بسیار پایینی هستند ،این
همجواری با توجه به سیستم های ساختمانی خاصی که در
منﻄﻘه ﺣکم فرماست (طاقدیسهای پست و ناودیسهای
مرتفع و تناوب الیه های زود فرسا و سخت) موجب آن شده
که اشکال خاصی از نﻈر ریخت شناسی در منﻄﻘه به وجود
آید.
واﺣد های نرمتر با مﻘاومت پایین را شیل  ،شیست و اسلیت
های عمدتاً سازند شمشک و سازند دزو و ریزو تشکیل می
دهند و واﺣدهای مﻘاوم و سخت را رخنمونهای دولومیتی و
گاهاً مرمری شده سازند های شتری و دزو در کنار برونزدها
و توده های نفوذی آذرین از جنس میکرو دیوریت تا میکرو
گابرو و میکرو دیاباز تشکیل میدهند .از نﻈر نسبی نیز در
محدودة تونل واﺣدهای شیلی و شیستی قدیمتر از واﺣدهای
کربناته هستند بنابراین مرتفع ترین قسمت های منﻄﻘه را
دولومیت ها تشکیل می دهند که بعﻀاً مورفولوژی خشنی
دارند و به صورت دیواره های قائم با شیب بسیار زیاد دیده
می شوند.
دامنه این ارتفاعات صخره ای نیز از شیل ها و شیستهای
پالئوزوئیک تشکیل شده است  .وجود یک توپوگرافی نه
چندان مرتفع ولی با ریختار کوهستانی در منﻄﻘه سبب
تشکیل توده های وسیعی از نهشته های آبرفتی و تخر یبی
در پای دامنه ها و ارتفاعات منﻄﻘه بخصوص در مناطﻖ
جنوبی تونل شده است.
لﺬا با توجه به موارد فوق می توان چند عامل اصلی را در
تشکیل مورفولوژی بوجود آمده در منﻄﻘه مؤثر دانست [: ]0
 -2تناوب الیه های زود فرسا و سخت و دیر فرسا
 -1سیستم ساختمانی ﺣاکم بر منﻄﻘه
 -0اثر فرسایش شیاری شدید بر بخش های شیلی (شیستی
و سیلتی) و آبرفتهای پایکوهی و ایجاد آبراهه های شاخه ای
متعدد
سازند های شیلی که با توجه یه شرایط تکتونیکی منﻄﻘه
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اغلب با درجات مختلف دگرگونی در منﻄﻘه مشاهده میشوند
عموماً از ساختارهای پیﭽیده ای برخوردار بوده و بصورت
چین خورده مشاهده میشوند.
این واﺣدها  ،تمامی محدوده دهانه ورودی و خروجی تونل
را پوشانده است .در بررسی بر روی نمونه های دستی از
مﻘاومت فشاری کمی برخوردار بوده و جزء سنگهای نه
چندان مستحکم و ضعیف و ﺣتی در برخی موارد بسیار
ضعیف بحساب میآیند.

با گرفتن نﻈرات  209نفر مشاور و پیمانکار متخصﺺ در
زمینه تونل از طریﻖ پرسشنامه وزنهای زیر ﺣاصل شد:
جدول-1وزنمعیارهابهدستآمدهازنظراتمتخصصین
معیار  وزن 
X1
X2
X3
X4
X5

 -1-1عوامل تاﺛیرگذار در انتخاب نوع روش

X6

حفاریتونل 
عواملی بسیار زیادی در انتخاب روش ﺣفاری تونل موثرند که
بر اساس مﻄالعات انجام شده و نﻈرات خبرگان معیارهای
زیر در نﻈر گرفته شد [: ]1
 :X1پارامترها و مخاطرات ژئوتکنیکی (مﻘاومت سنگ ،وجود
خاک چسبنده ،آب زیرزمینی ،ناپایداری سینه کار و دیوارهها
و)...
 :X2پارامترهای هندسی (سﻄح مﻘﻄع ،طول ،شیب کف و
عمﻖ تونل ،وجود قوس در مسیر تونل)
 :X3پارامترهای عملیاتی (برنامه زمانبدی ،فﻀای عملیاتی،
ابعاد شفت ،تجهیزات موجود ،قابلیت دسترسی به سینه کار
و انعﻄاف پﺬیری اجرایی ،کارگر بر بودن ،وجود سازههای
بحرانی)
 :X4عوامل مدیریتی (ریسک یا اﺣتمال موفﻘیت ،سهولت
تامین منابع مورد نیاز)
 :X5پارامترهای زیست محیﻄی (ایمنی ،تهویه ،سرو صدا،
لرزش ،مخاطرات بهداشتی ،خشک شدن چشمهها)
 :X6پارامترهای اقتصادی (سرمایهگﺬاری اولیه ،هزینه
تجهیزات ،سیستم پشتیبانی ،عملیاتی ،تعمیر و نگهداری)
 :X7موقعیت و محل اﺣداث تونل (محیط شهری ،دسترسی
به دهانهها ،محدودیتهای سﻄح زمین)
 :X8دانش و تکنولوژی موجود (تجربه محلی)
 :X9مﻘررات و استاندارهای عمومی (قوانین ﺣاکم،
استاندارهای زیست محیﻄی ،الزامات در طول عملیات،
پوشش داخلی تونل)
 :X10هدف از اجرای پروژه (آبرسانی ،عبور فاضالب یا
تاسیسات شهری ،اکتشفات معدن ،ﺣمل و نﻘل عمومی)

X7
X8
X9
X10

0/01
1/10
1/01
9/92
5/11
9/02
1/51
1/10
9/01
9/02

 -5-1روشوروندحفاریدرپروژهتونلزرین
ﺣفاری در تونل زرین به روش سنتی و چالزنی و انفجار تک
مرﺣله ای تمام مﻘﻄع انجام می پﺬیرد که بدلیل مشکالت
فنی و مشکالت در مﻄالعات و طراﺣی این تونل در ﺣین
ﺣفاری دچار مشکالتی از جمله بوجود آمدن دیواره نا هموار
و شکسته شده ،ناپایداری دیواره ،نیازممند اصالﺣات
استحکامی و تزریﻖ ،نگهداری قویتر و پر هزینه تر و
مشکالت عدیده دیگری گردیده است.

 -3-1انتخابروشمناسبحفاریبهکمکروش
اﻟکتر 
ابتدا ماتریس تصمیمگیری با توجه به پروژه مﺬکور و نﻈر
کارشناس مربوطه ایجاد می گردد.
وزن معیارها که شرح داده شد ،به عنوان ورودی مدل در نﻈر
گرفته شد و نتایج وزن های نرمال شده معیارها در جدول 1
نشان داده شده است.
وزن معیارها که شرح داده شد ،به عنوان ورودی مدل در نﻈر
گرفته شد و نتایج وزن های نرمال شده معیارها در جدول 0
نشان داده شده است.
جدول-5ماتریستصمیمگیری
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رودهدر 

TBM

انفجار 

اتریشی  روسی 
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X1

1

2

1

0

0

X2

9

2

0

1

5

X3

1

2

1

29

5

X4

0

2

1

0

5

X5

1

2

1

5

1

X6

1

5

9

0

0

X7

1

2

1

0

5

X8

0

5

0

5

1

X9

1

0

1

29

1

X10

1

0

1

29

5

X1

9/59

7/70

9/59

9/10

9/10

X2

9/50

9/91

9/12

9/01

9/00

X3

9/00

9/91

9/00

9/12

9/01

X4

9/01

9/99

9/09

7/07

9/09

X5

9/59

9/99

9/00

7/17

9/00

X6

9/55

9/00

9/10

7/32

9/02

X7

9/50

9/99

9/50

9/00

9/01

جدول-3وزننرمالشدهمعیارهابهدستآمدهازنظرات

X8

9/51

9/01

9/51

9/01

9/09

متخصصین

X9

9/09

9/11

9/09

9/11

9/09

X10

9/01

9/20

9/01

9/12

9/05

معیار  وزن 
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10

9/201
9/900
9/91
9/220
9/99
9/291
9/991
9/909
9/221
9/222

جدول-1وزننرمالشدهبیمقیاسمعیارهابهدستآمده
ازنظراتمتخصصین




رودهدر 

TBM

X2

9/91

7/77

9/91

9/95

9/90

X3

9/95

7/77

9/95

9/99

X4

9/90

7/77

9/90

7/70

9/90

X5

9/95

9/92

9/90

7/72

9/90

X6

9/91

9/90

9/91

7/72

9/90

X7

9/91

9/92

9/91

9/90

9/95

X8

9/95

9/90

9/95

9/90

9/90

X9

9/90

9/91

9/90

9/95

9/90

X10

9/90

9/92

9/90

9/91

9/90

قدم سوم و چهارم :محاسبه ماتریس هماهنگی I

متخصصین
انفجار 

X1

9/91

7/77

9/91

9/90

9/90

9/90

پس از تعیین وزن نرمال شده معیارها به دست آمده از
نﻈرات متخصصین مراﺣل پیاده سازی و محاسبات توسط
روش الکتر را بصورت قدم به قدم انجام داده شد.
قدم یکم :تبدیل ماتریس تصمیمگیری موجود به یک
ماتریس "بی مﻘیاس شده" (جدول )0
قدم دوم :ایجاد ماتریس " بی مﻘیاس" وزین (جدول )5

جدول-0وزننرمالشدهمعیارهابهدستآمدهازنظرات

رودهدر 

TBM

انفجار 

اتریشی  روسی 

اتریشی  روسی 
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جدول-9ماتریسناهماهنگموﺛر G


جدول-6ماتریسهماهنگ I
9

9

9/220

9/190

-

0

0

0

-

0

9/592

9/592

9/190

-

9/991

0

7

7

-

7

9/251

9/210

-

9/001

9/991

0

7

-

7

7

9/101

-

9/091

9/000

2

-

9/020

2

9/000

2

0

-

7

7

7

-

7

7

7

7

قدم پنجم :محاسبه ماتریس ناهماهنگ NI

قدم هشتم و نهم :مشخﺺ نمودن ماتریس کلی و موثر و
ﺣﺬف گزینه های کم جاذبه (جدول  29و جدول )22

جدول-7ماتریسناهماهنگ NI
2

2

2

-

2

جدول-14ماتریسکلیوموﺛر H

2

9/01

9/101

-

9/121

9

9

9

-

9

2

2

-

2

9/100

9

9

2

-

2

2

-

9/101

2

9

9

9

-

9

2

-

9/050

9

9/120

9

9

-

2

9

2

-

2

2

9

2

قدم ششم و هفتم :مشخﺺ نمودن ماتریسهای هماهنگ
موثر و ناهماهنگ موثر (جدول  9و Error! Reference
)source not found.
 I = 9/501و NI = 9/151
ماتریس بولین F

جدول-11اوﻟویتبندیگزینههایحفاریتونلزرین 

جدول-8ماتریسبوﻟین F
9

9

9

-

9

9

9

2

-

2

2

9

-

9

2

2

-

2

9

2

-

2

2

9

2

ماتریس ناهماهنگ موثر G

روشحفاری

رتبه

اتریشی

2و1

رودهدر

2و1

انفجار

0

روسی

0

TBM

5

با توجه به نتایج بدست آمده از نﻈر متخصصان و با استفاده
از روش اکتر مشخﺺ کردید دو روش اتریشی و رودهدر
بهترین روش ها برای ﺣفاری تونل راه آهن زرین می باشند
و با توجه به نتایج ﺣاصل از روش انفجار که در رتبه سوم
قرار گرفت می توان دریافت که در انتخاب روش ﺣفاری این
تونل باید اصالﺣاتی انجام پﺬیرد و با توجه به میزان بودجه و
امکانات مکانیزاسیون از یکی از دو روش ﺣفر تونل اتریشی و
یا رودهدر (کله گاوی) استفاده گردد.
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روش الکتر که زیرمجموعه روشهای تصمیمگیری چند
معیاره است ،برای انتخاب روش مناسب ﺣفاری در تونل راه
آهن زرین جاده اردکان -چادرملو به کار گرفته شد .در این
مﻘاله  29معیار و  5گزینه ﺣفاری به ترتیب انفجار ،تی بی
ام ،رودهدر ،روسی و اتریشی در نﻈر گرفته شد .
همان طور که در جدول دیدهشد ،پارامترها و مخاطرات
ژئوتکنیکی با بیشترین امتیاز مهمترین معیار در انتخاب
روش ﺣفاری میباشد ،معیارهای موقعیت و محل اﺣداث
تونل ،پارامترهای اقتصادی و عملیاتی در درجه اهمیت بعدی
[ ]2یاوری ،مهدی ،مهدوری ،سعید( .)2095پیش بینی نرخ
نفوذ ماشین های تونل بری با استفاده از شبکه عصبی .نشریه
دانشکده فنی ،جلد  ، 09شماره  ،2اردیبهشت ماه  ، 2095از
صفحه  225تا . 212
[ ]1جزو وزیری فاطمه ،روان شادنیا مهدی ،شعبانی شاهین،
"رتبه بندی گزینه های ﺣفاری تونل های ﺣمل و نﻘلی با
استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره"، ELECTRE
کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع,2000 ،
دوره .2
[ ]0ﺣجازی راد سعید ،گنجیان نوید  ،منصوری محمدرضا" ،
بررسی روشهای مناسب ﺣفاری چندمرﺣلهای ایستگاههای
زیرزمینی عمیﻖ  -مﻄالعه موردی ایستگاه  x7خط هفت
مترو تهران" ،دوره  ،0شماره  ،2بهار و تابستان ،2000
صفحه .51-00
[ ]0عبادتی ناصر ,کابلی مجتبی " مدل سازی ،توزیع تنش و
تغییر رفتار زمین در ﺣفر تونل زیرزمینی شهر تهران" زمین
شناسی ژئوتکنیک (زمین شناسی کاربردی) زمستان , 2001
دوره  , 0شماره .0
[ ]5لکی روﺣانی علی ،جلفایی  " ،مدل سازی کامل سه
بعدی ﺣفر تونل و نصب پوشش با تاکید بر ﺣفاری مرﺣلهای،
مﻘایسه تحلیل سه بعدی با دوبعدی" مهندسی عمران و
محیط زیست.2005 ،
[ ]1گودرزی امیررضا ,ملکی محمد ,میرسﭙاهی مهراد "
تاثیر سربار ،هندسه استﻘرار و الگوی ﺣفاری بر رفتار تونل
های دوقلوی کم عمﻖ" ،پژوهشنامه ﺣمل و نﻘل  :تابستان

و معیارهای هندسی ،مدیریتی ،دانش و تکنولوژی ،زیست
محیﻄی ،هدف اجرا و مﻘررات و استاندارها به ترتیب در
رتبههای بعدی قرار میگیرند .در نهایت مدل تصمیمگیری با
برنامه فرترن اجرا شد و روش اتریشی و رودهدر به عنوان
گزینه ﺣفاری برای تونل راه آهن زرین اردکان – چادر ملو
انتخاب شد.

 , 2000دوره  , 21شماره .1

[ ]1صیادی اﺣمد ،ﺣیاتی محمد ،منجزی مسعود" ،مدیریت
ریسک ساخت تونل با استفاده از تکنیکهای"، MADM
نشریه مدیریت صنعتی ،مﻘاله  ،1دوره  ،0شماره  ،1پاییز
 ،2009صفحه .. .221-00
[ ]9فیض اهلل پوری ,محمد؛ جمشید سلحشور و مهدی
مهدوی عادلی ،2000 ،ارائه روش بهینه ﺣفر تونل در ساخت
متروها از دیدگاه اجرایی و اقتصادی با بکارگیری روش
تحلیل سلسله مراتبی) ( AHPمﻄالعه موردی  :متروی اهواز،
اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های
عمرانی ،گرگان ،سازمان نﻈام مهندسی ساختمان استان
گلستان.
[ ]0گزارش زمین شناسی تونل راه آهن زرین (اردکان-
چادرملو) ،شرکت توسعه زیرساختهای ریلی ،ایران
[ ]29میرساالری ,سیداسماعیل؛ محمدفاروق ﺣسینی و
فریبرز محمودی ،2000 ،شناسایی وبررسی ریسک های
مرتبط با زمین و  TBMدر تونل زنی با روش تعادل فشار
زمین) ،(EPBمﻄالعه ی موردی خط یک متروی اهواز،
دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای
شهری ،تبریز ،شرکت دانش بنیان لرزه پایدار آذربایجان زیر
نﻈر دانشگاه تبریز.
[ ]22افتخاری ،سیدمصلح ،باغبانان علیرضا ،باقرپور راﺣب
( .)2002بررسی تاثیر پارامترهای اجرایی ماشین  TBMبر
نرخ نفوذ آن با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی-
مﻄالعه موردی تونل بلند زاگرس .مهندسی تونل و فﻀاهای
زیرزمینی  :زمستان  , 2002دوره  , 2شماره  ; 2از
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