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  چکیده 

شود و  ها افزوده می هاي آن انتقال آب باشند بر ویژگی برايکه اگر  روبرو هستنداي  هاي ویژه لش چا باهاي بلند  تونل

اگر چه در خصوص . گردد ها افزون می به صورت تحت فشار باشد بر درجه اهمیت آننیز که آب انتقالی  در صورتی

سازي در سالیان گذشته مطالب مختلفی به چاپ رسیده است اما در کشور ما  اهمیت و اولویت نسبی پارامترهاي تونل

هاي این صنعت، نیاز به  رسد چالش هاي اخیر با تغییرات در شرایط مالی و نوع قراردادها به نظر می صاً در دههخصو

هاي اخیر و تکان هاي شدید تورم در کنار مشکالت فنی برخی فهارس   شرایط اقتصادي حاکم بر دهه .بازنگري دارد

نکاران  نتخاب پیما ا قیمت گذاري و هاي همچنین شیوه .استسازي ایجاد نموده  مسایلی را براي اجراي روان تونل بها،

ویا نیزه  هاي مهندسی، قراردادي و اجرایی در کنار موضوع مکا ها و توجه به خالقیت هاي جدید واگذاري پروژه و روش

، در این میان نقش مطالعات کافی به لحاظ فنی .هاي فوق افزوده است ها بر چالش سنتی بودن روش حفاري تونل

جدي گرفته  اگذاري قراردادهاي جدید، این نقشاقتصادي و زمانی، همواره به عنوان عاملی مهم پذیرفته شده اما در و

نشده است که این مورد نیز بر مسایل یاد شده افزون گشته و در نهایت، تونلزنی، به ویژه براي انتقال آب در 

از این رو مناسب است که همگام با تغییرات . ه ساخته استهاي فنی و قراردادي مواج هاي زیاد را با چالش مسافت

هاي انتخاب  ها و روش ها و تهدیدهاي ایجاد شده، نسبت به بروز رسانی نوع قراردادها، نوع آیتم شرایط اقتصادي، فرصت

اکتورهاي بندي ف هاي مهندسی که موثر بر مسایل فنی و اجرایی است و در نهایت، اولویت نکاران و نیز خالقیت پیما

تواند الگوهایی راه  ندرکاران این صنعت می گذاري تجربیات دست ا موثر، اقدام اصالحی گردد که در این مسیر، اشتراك

گیري، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  بندي فاکتورها براي تصمیم هاي اولویت یکی از کارآمدترین روش. گشا باشند

)AHP(  این تکنیک بر پایه شناسایی معیارهاي  .مطرح شد 1980ساعتی درسال است که اولین بار توسط توماس ال

تبدیل معیارهاي کیفی به کمی از طریق ارزش دهی . گذاري شده است کیفی از طریق نظرسنجی از خبرگان امر، پایه

پذیرد  میبندي فاکتورها صورت  وزنی اهمیت معیارها صورت گرفته و پس از آن با مقایسه زوجی بین معیارها، اولویت

این مقاله تالشی است در راستاي  .ها فراهم شود گیري آن تا امکان بررسی سناریوهاي مختلف براي  مدیران  و تصمیم

هایی که شرکت مهندسین  هاي تونلزنی از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با مطالعه موردي تونل بررسی چالش

ها فعالیت نموده  تان به عنوان مشاور طراح و ناظر بر اجراي آنبوستن در سه استان تهران، فارس و خوزس -تهران

   .است
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  :پیشگفتار -1

  

به عوارض مانند کنترل و پاسخ  بسیاري از جنبه ها گرفتنشامل در نظر انتقال آب  بلند  یک تونلطراحی و اجراي 

، تضمین کیفیت، کنترل سرمایه گذاري در اجراو تعمیر و نگهداري تجهیزات، ایمنی  بهره برداريزمین شناسی،  مشکل ساز 

 طبقه بنديو کنترل  ،درجه بندي حوادثبراي ، ها بر اساس اصول کلی جداسازي مسئولیت .و حفاظت از محیط زیست است

  ]1[.مدیریت ساخت داردریسک و سازماندهی کنترل  نقش کلیدي در یک مکانیزم کنترل علمیایجاد  ،آنها 

. میشوند احراز بر اساس ارزیابی و مدیریت ریسک این پروژه هاو اولویت بندي آنها تونلهاي آبرسانی مشخصه هاي 

انجام این موضوع به مطالعات اولیه برمیگردد که شامل طراحی ها، ایجاد دسترسی هاي چند منظوره و سایر مالحظات در 

  .و بهره برداري استزمان اجرا 

این نوع تونلها در صورت انتقال آب با تمام ظرفیت خود ، الزامات ویژه اي دارند که در طراحی و اجرا باید مد نظر قرار 

  ]2[ .توجه به فشار داخلی آب در تونل استها که اصلی ترین آن گیرند

این پروژه هاي  و بهره برداري ساخت، طراحی، عالوه بر موارد فوق ، به نظر میرسد عوامل دیگري نیز در مدیریت 

از جمله موارد اقتصادي، اجتماعی، . براي مفید بودن اجراي یک پروژه، موارد کلی تري نیز مطرح هستند.عظیم مطرح باشد

ندي حتی هر یک از این معیارها داراي زیرمعیارهاي مختلفی میتوانند باشند که نیاز به شناخت و اولویت ب. سیاسی و غیره

  . آنها نیز هست

این نوشتار قصد دارد الگویی براي شناخت معیارها و چالش هاي اصلی ساخت تونلهاي بلند آبرسانی ارائه نموده و 

  . اولویت بندي آنها را مشخص سازد و متعاقبا همین روند را براي زیرمعیارهاي مربوطه نیز به انجام برساند

این الگو . ارائه شده است)  1( برسانی در جدول آالش هاي تونلهاي بلند اي شناخت چربراي این منظور ، الگویی ب

معیارهاي . د مد نظر قرار داده استنعالوه بر اینکه رویکردي فرامرزي دارد ، مواردي را که در ایران نیز میتواند موثر باش

صنعت تونلسازي قرار میگیرد تا نسبت معرض نظرسنجی از خبرگان  در اصلی و زیرمعیارهایی که در این جدول ارائه شده اند

  .اولویت بندي آنها اقدام شود به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


