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انتخاب روش حفاری بھینھ از لحاظ فنی و اقتصادی تونل 

 شیر انتقال آب چم
  
  

، دمحم رسولی 2، سعید سلطانی دمحمی1امیرحسین مازندرانیان

 3آبادی علی

 
 خالصھ

ھرستان دیلم در شمال شرق ششیر در شمال غرب استان بوشھر و  تونل انتقال آب چم
شود. یکی  اجرا میشیر در استان کھگیلویھ  قرار دارد و برای انتقال آب بھ سد چم

از فاکتورھای موثر در سرعت پیشروی و ھزینھ اجرای پروژه ھای احداث تونل انتخاب 
تالش شده است تا از بین سھ گزینھ انفجار،  روش مناسب حفاری است. در این مقالھ

ترین روش برای حفر تونل انتقال آب  مناسب TBMحفاری با رودھدر و حفاری با 
اقتصادی در این تصمیم انتخاب شود. با توجھ بھ اینکھ پارامترھای مختلف فنی و 

) برای انتخاب گزینھ AHPگذار ھستند از فرآیند تحلیل سلسلھ مراتبی (گیری تاثیر
برتر استفاده شده است. برای این منظور معیارھای مورد مطالعھ در انتخاب روش 

وزن نسبی ھر یک از گزینھ ھا و معیارھا  AHPحفر تونل تعریف و بر اساس روش 
مناسب ترین  TBMبر اساس نتایج حاصلھ مشخص شد کھ حفاری مکانیزه با محاسبھ شد. 

 شیر است.  انتقال آب چمگزینھ برای حفر تونل 
 

شیر، فرآیند تحلیل  ، تونل انتقال آب چمTBMکلمات کلیدی: انفجار، رودھدر، 
 )AHP(سلسلھ مراتبی

 
 

 دمھمق .1
 

ھای منحصر بھ فرد و  ھا بھ دلیل ویژگی امروز جھان شاھد نیاز روزافزون بھ تونل
منظور فراھم آوردن ھا فضاھای زیرزمینی مصنوعی بھ  باشد. تونل کاربرد بالقوشان می

. ]1[باشند ھای حمل ونقل و معدن می ظرفیتی برای اھداف خاص از قبیل انتقال آب، تونل
 .باشد یک روش مشخص حفاری وجود ندارد و معموال� دو یا چند روش عملی میبرای تونل، 

 بھینھ تاثیر گذار است کھ در انتخاب روش حفاریی در از آنجا کھ پارامترھای مختلف
ھا گزینھ انتخابی متفاوت خواھد بود، الزم است  نصورت تصمیم گیری بر اساس تک تک آ

) MCDMگیری چند معیاره ( تصمیم ھای تا این مسالھ تصمیم گیری با استفاده از روش
در این مقالھ از و یا تحلیل سلسلھ مراتبی حل شود.  آل ھمچون شباھت بھ گزینھ ایده

) برای انتخاب روش مناسب حفاری با توجھ بھ AHP(فرآنید تحلیل سلسلھ مراتبی 
  .خصوصیات فنی و اقتصادی استفاده شده است

  
  

 معرفی پروژه .2
  

شیر از نظر جغرافیایی در جنوب غربی ایران و در بخش جنوب  پروژه انتقال آب چم
ھای زاگرس قرار گرفتھ است. این پروژه در شمال غرب استان بوشھر و  غربی رشتھ کوه

و  ’500,26تا  500,’23,) در مختصات جغرافیایی 1در شمال شرق شھرستان بندر دیلم (شکل
 واقع شده است.عرض شمالی  ’300,16تا  ’300,8
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 ھای اصلی دسترسی بھ منطقھ موقعیت جغرافیایی و راه -1شکل

 

کیلومتری جنوب شرقی  20شیر در استان کھگیلویھ و بویراحمد در فاصلھ  سد چم
شھرستان گچساران قرار گرفتھ است. ھدف از اجرای این سد کنترل سیالب و تامین آب 

کنترل و انتقال بخشی از  برای باشد. می کشاورزی مناطقی از استان خوزستان و بوشھر
در نھایت بھ دشت دیلم، یک بند تنظیمی  شیر بھ تونل انتقال آب و آب خروجی از سد چم

 330شیر طراحی شده است. این بند دارای طول  کیلومتری از سد اصلی چم 60در فاصلھ 
د. آب در محل باش متری بر روی رودخانھ زھره می 225متر و در تراز  5متر و ارتفاع 

متر و  7/5متر و با قطر حفاری حدود  7700بند تنظیمی وارد تونل انتقال آب بھ طول 
یابد. آب انتقال یافتھ  متر شده و بھ صورت جریان آزاد انتقال می 75/4قطر تمام شده 

متر بھ  7000متر و طول  3توسط این تونل، از طریق خط لولھ تحت فشار بھ قطر 
حکیمھ  بی شود. در مسیر خط لولھ بھ دلیل وجود ارتفاعات کوه بی نیروگاه منتقل می

متر برای عبور خط لولھ طراحی شده است. در نھایت آب توسط خط  1200تونلی بھ طول 
 3/23ھا بھ میزان  آبی شده و بعد از تولید برق توسط توربین لولھ وارد نیروگاه برق

دیلم وارد شبکھ آبیاری و زھکشی مگاوات و عبور از نیروگاه برای توزیع در دشت 
 .]3[شود می

  
  

 منطقھ شناسی زمین.3
  

است. محدوده مورد مطالعھ در زون زاگرس چین خورده و انتھای دشت خوزستان واقع شده 
ھای مورد مطالعھ در زون زاگرس چین خورده و شبکھ  ونلتدر واقع سازه بند تنظیمی و 

 ).2(شکل  اند خوزستان واقع شدهآبیاری و زھکشی در انتھای شرقی دشت 

 

)1355ھای ساختاری ایران (نبوی  بندی زون تقسیم -2شکل  
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ھای باز و  ھا و ناودیس در محدوده مورد مطالعھ اشکال ساختاری بھ صورت تاقدیس
  تاقدیس شرقی است.  جنوب-غربی مالیمی ھستند کھ صفحات محوری آنھا در راستای شمال

شود و مسیر  ترین تاقدیس موجود در محدوده مورد مطالعھ محسوب می حکیمھ اصلی بی بی
 ھای انتقال آب و انتقال خط لولھ در این تاقدیس حفر خواھند شد. تونل

ھای مورد بررسی از میان واحدھای مختلف سازند  تقریبا� تمام طول مسیر تونل 
متر  2500. از نظر لیتولوژیکی )1(جدول  نماید آغاجاری و بخش لھبری عبور می

ھای  سنگی و رسی با میان الیھ ھای نرم گل ابتدایی تونل انتقال آب از میان سنگ
نماید. بقیھ  باشد، عبور می سنگی کھ مربوط بھ بخش لھبری سازند آغاجاری می ماسھ

سنگ،  ھایی از جنس گل مسیر این تونل و تونل انتقال خط لولھ از میان تناوب سنگ
گذرد. این دو واحد در منطقھ مورد مطالعھ تفاوت  ھای سست و نرم می سنگ سنگ و ماسھ الی

ھای ژئومکانیکی با یکدیگر ندارند و تنھا اختالف آنھا مربوط  چندانی از نظر ویژگی
 بھ ضخامت و نحوه تناوب واحدھای تشکیل دھنده آنھاست. 

ف سازند آغاجاری و بخش لھبری کھ سنگ در واحدھای مختل نفوذ ناپذیری ذاتی ماده
شناسی   ھای سنگ گیرند، با توجھ بھ ویژگی ھای مورد مطالعھ را دربر می تمامی طول تونل

شود. ھمچنین با توجھ بھ عدم  و بافت میکروسکوبی آنھا، بسیار اندک ارزیابی می
م برای ھای کارستی و انحاللی و عدم وجود شرایط الز وجود پتانسیل برای توسعھ پدیده

ھا در نظر  ھای اطراف تونل توان نفوذپذیری زیاد را برای توده سنگ توسعھ کارست، نمی
ھایی از جنس  ھای باز (تخلخل ثانویھ) نیز در عمق توده سنگ گرفت. توسعھ درز و شکاف

باشد. بنابراین در  پذیر نمی گلسنگ و مارن بھ دلیل خاصیت خمیری آنھا معموال�◌� امکان
ھای لوژن  تشکیل آبخوان در این سازندھا وجود ندارد. نتایج آزمونمجموع امکان 

ھای حفر شده در مسیر تونل، نیز حاکی از خاصیت نفوذناپذیری  انجام شده در گمانھ
 باشد.  واحدھای مختلف سازند آغاجاری و بخش لھبری می

 

 ھای اصلی آنھا ویژگیشناسی رخنمون یافتھ در منطقھ ھمراه با  لیست سازندھای چینھ -1 جدول

نام 
 سازند

 مالحظات برش نمونھ لیتولوژی سن

 گچساران
میوسین 
 آغازین

بخش متشکل از  7شامل 
ھای نازک الیھ،  آھک

 انیدریت، نمک، مارن

ھای  حفاری چاه
نفتی در 
 خوزستان

 

 میشان

میوسین 
آغازین 

تا 
 میانی

مارن و آھک رسی سرشار 
از پوستھ و صدف 

ھا سنگواره  

میشان روستای 
کیلومتری  50در 

جنوب شرق 
 گچساران

بی  در تاقدیس بی
حکیمھ و در محدوده 
انتھای مسیر انتقال 

ھای ان  آب رخنمون
شود مشاھده می  

 آغاجاری

میوسین 
پایانی 

تا 
 پلیوسن

تناوب ماسھ سنگ 
ھای سیلتی  کربناتی، مارن

دار، الی سنگ و ژیپس گچ  

جاده امیدیھ بھ 
ھای نفتی  چاه

 آغاجاری

زیادی از طول  بخش
ھای مورد بررسی  تونل

در این سازند قرار 
گیرد می  

بخش 
لھبری 
سازند 
 آغاجاری

 پلیوسن
تناوب ماسھ سنگ، مارن، 

 گل سنگ و الی سنگ
 10تنگ تکاب در 

 کیلومتری ھفتکل

محل بند تنطیمی و 
بخشی از طول تونل 
انتقال آب در این 
واحد سنگی قرار 

گیرد می  

 بختیاری
پلیوسن 
 میانی

کنگلومرا ھمراه با 
ھا و لنزھای  الیھ
سنگی ماسھ  

شمال مسجد 
سلیمان در 
 گدارلندر

در حاشیھ رودخانھ 
زھره و ئر حاشیھ 
شمالی دشت دیلم 

ھای آن مشاھده  رخنمون
شود می  

ھای  نھشتھ
 کواترنر

 

رسوبات منفصل متشکل از 
ھایی با لیتولوژی  دانھ

مختلف (معموال آھکی و 
ای  خمیرهسنگی) در  ماسھ

 از رس و سیلت
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شناسی  شناسی و زمین بر اساس نتایج بدست آمده از مرور و بررسی گزارشات زمین
ھای اکتشافی و آزمایشات  مھندسی و اطالعات بدست آمده از عملیات ژئوتکنیک (گمانھ

شناسی صورت گرفتھ از  آزمایشگاھی) و ھمچنین اطالعات بدست آمده از بازدید زمین
شناسی  واحد زمین 3ھای کوارتز، در مجموع  صرف نظر از رسوبات و نھشتھمنطقھ، 

 . )2(جدول باشند شیر قابل شناسایی و تفکیک از یکدیگر می مھندسی در مسیر تونل چم
  

 شناسی مھندسی شناسایی شده در مسیر تونل ھای زمین مجموعھ -2 جدول

ردی
 ف

مجموعھ 
شناسی  زمین

 مھندسی

واحدھای چینھ 
معادلشناسی   

 توصیف لیتولوژی

1 Mmt Aj یا   Lbm 
گلسنگ و 
 مارلستون

پذیر  ھای فرسایش توده سنگ
 و نامقاوم

2 Sst Aj یا   Lbm 
ماسھ سنگ و الی 

 سنگ
ھا با  توده سنک
پذیری کمتر و  فرسایش
 برجستھ

3 Li Aj نسبتا مقاوم سنگ آھک 

  
  

 )AHPمراتبی (یند تحلیل سلسلھ با استفاده از فرآ مناسب انتخاب روش حفاری .4
 

 1980، در سال 4) توسط فردی عراقی بھ نام ساعتیAHPروش تحلیل سلسلھ مراتبی (
سازد اثرات متقابل و ھمزمان بسیاری  تصمیم گیرندگان را قادر می AHPپیشنھاد شد. 

گیرندگان را  این فرآیند، تصمیمھای پیچیده و نامعین را تعیین کنند.  از وضعیت
ی خود تنظیم نمایند؛ بھ  ھا را بر اساس اھداف، دانش و تجربھ کند تا اولویت یاری می
 ھای خود را بھ طور کامل در نظر گیرند.  احساسات و قضاوتنحوی کھ 

گیری طی سھ مرحلھ ساختن سلسلھ مراتب، محاسبھ وزن و  در این روش فرآیند تصمیم
از  گیرد. در گام اول با ایجاد یک نمایش گرافیکی سازگاری سیستم انجام میمحاسبھ 

شوند. در صورتی کھ ھدف، انتخاب روش  ھا نشان داده می مسئلھ، ھدف، معیارھا و گزینھ
بایست انتخاب روش مناسب حفاری در باالترین سطح،  برای تونل باشد، میمناسب حفاری 

ھای حفاری پیشنھادی در  دی و در نھایت روشمعیارھای فنی و اقتصادی در سطح بع
در گام بعدی عناصر ھر سطح نسبت بھ عناصر مربوط بھ ترین سطح قرار گیرند.  پایین

شود. سپس  ھا محاسبھ می خود در سطح باالتر بھ صورت زوجی مقایسھ شده و وزن نسبی آن
شود.  نامیده می کھ وزن مطلقھا مشخص گشتھ  ھای نسبی، وزن نھایی گزینھ با تلفیق وزن

ھا وزن نھایی  در نھایت وزن معیارھا نسبت بھ ھدف تعیین شده و با ترکیب آن
و نسبت بھ اعتبار گردد. در گام سوم میزان ناسازگاری بررسی شده  ھا مشخص می گزینھ

برای حفر تونل سھ روش آتشباری، حفاری با رودھدر  .]5و  4[شود گیری می ھا تصمیم آن
)Road headerحفاری تمام مکانیزه ( ) وTBM ( وجود دارد. جھت حفر تونل انتقال آب

کھ نمایش گرافیکی آن در شکل زیر معیار شناسایی شده است  20معیار اصلی و  7شیر  چم
 3است. قابل ذکر است نام و نماد ھر معیار و زیر معیار در جداول نشان داده شده  3

 بیان گشتھ است. 4و 

                                                           
4
 Tomas L. Saaty 
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ساختار گرافیکی انتخاب روش حفاری بھینھ از لحاظ فنی و اقتصادی تونل انتقال  – 3شکل 

 شیر آب چم

 
 ]7و  6[شیر معیارھای اصلی موثر در انتخاب روش حفاری تونل انتقال آب چم -3جدول 

 نماد معیارھای اصلی

 شناسی و خواص ژئومکانیکی سنگ  زمین
1C 

 ھندسھ تونل
2C 

 پارامترھای عملیاتی
3C 

 شرایط ھیدرولیکی
4C 

 عوامل مدیریتی
5C 

 عوامل زیست محیطی
6C 

 ھزینھ عملیات
7C 

  

 
 ]7و  6[ شیر روش حفاری تونل انتقال آب چم زیرمعیارھای موثر در انتخاب -4جدول 

 نماد زیر معیار نماد زیر معیار
بندی  طبقھ

ژئومکانیکی توده 
 سنگ

11C زمان انجام کار 
31C 

قابلیت عبور از گسل 
قابلیت دسترسی  12C یا زون خرد شده

 32C کار بھ سینھ
مخاطرات ناشی از 

قابلیت  13C نفوذ یا ھجوم آب
 33C پذیری انعطاف

مخاطرات ناشی از 
کیفیت بتن  14C نفوذ گازھای سمی

 41C الینینگ
 پذیر ھای آماس زمین

15C  تلورانس بتن
 42C الینینگ

 شونده ھای مچالھ زمین
16C ریسک 

51C 
 شکل تونل

21C  سھولت تامین
 52C مورد نیازمنابع 

 مساحت تونل
22C  ایمنی در حین

 61C اجرا
 طول تونل

23C  آلودگی محیط
 62C زیست
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 شیب و قوس تونل
24C  ھای  چشمھخشک شدن

 63C منطقھ

 
بھ خود در سطح ، عناصر ھر سطر نسبت بھ عنصر مربوط AHPبرای محاسبھ وزن در 

شود تا ماتریس مقایسھ زوجی تشکیل شود. ماتریس مقایسھ زوجی بھ  باالتر مقایسھ می
 شود. صورت زیر نشان داده می

 

 )1(  
11 1n

m1 mn

c c

C

c c

 
 

  
 
 



  



 

 

است. در صورتی کھ معیار برتری  jدر مقایسھ با المان  iترجیح المان  ijCکھ 

باشد  iنسبت بھ  jو در صورتی کھ معیار برتری المان  ijwباشد  jنسبت بھ  iالمان 

ij

1

w
 1ماتریس مقایسات زوجی، از مقیاس خواھیم داشت. الزم بھ ذکر است برای پر کردن  

شود تا اھمیت نسبی ھر عنصر نسبت بھ عناصر دیگر در ارتباط با آن  استفاده می 9تا 
 دھد. ، مقیاس را برای انجام مقایسات زوجی نشان می 5خصوصیت مشخص شود. جدول 

 

 ]2[ برای مقایسھ زوجی معیارھا AHPمقیاس  -5جدول 

 درجھ اھمیت ھا مقایسھ نسبی شاخص
 1 اھمیت یکسان
 3 نسبتا مرجح
 5 ترجیح زیاد

 7 ترجیح بسیار زیاد
 9 ترجیح فوق العاده زیاد

 2،4،6،8 ھا ھای بینابین در قضاوت ارزش

 
برای شود.  ا استفاده از ماتریس مقایسھ زوجی، وزن نسبی عناصر محاسبھ میسپس ب

ھای  ) در بردار وزنD)، ماتریس مقایسات زوجی (WSVمحاسبھ بردار مجموع وزنی (
 شود. نسبی ضرب می

 

)2(  WSV D W  
 

شیر، مقایسھ معیارھای مختلف  تونل انتقال آب چمبھینھ برای انتخاب روش حفاری 
 6جدول و نتایج در  انجام Expert Choice 11افزار  با استفاده از نرمو  5بر اساس جدول 

 شده است. نشان داده 
 

با استفاده از شیر  نتایج نھایی انتخاب روش حفاری بھینھ تونل انتقال آب چم – 6جدول
 Expert Choice 11افزار  نرم

 امتیاز روش حفاری
 0/198 انفجار
 0/273 رودھدر

TBM 0/529 

   
بایست نرخ ناسازگاری ھر ماتریس را با توجھ بھ اینکھ از مھمترین  در پایان می

باشد محاسبھ نمود. نرخ ناسازگاری و شاخص ناسازگاری با  می AHPپارامترھا در روش 
 آید: ) بدست می4) و (3استفاده از روابط (
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)3( max n
II

n 1

 



 

)4( 
II

IR
IRI

 

  

گاری باشد و شاخص ناساز خ ناسازگاری مینر IRشاخص ناسازگاری و  IIکھ در آن 

 آید. بدست می 7بر اساس جدول  IRIتصادفی 

  
 ]2[ گاری تصادفیناسازشاخص  – 7جدول 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 n 

51/1 45/1 41/1 32/1 24/1 12/1 90/0 58/0 0 0 IRI 
 

IRساعتی در صورتی کھ بر اساس  0.1  باشد، در مقایسات زوجی، سازگاری وجود
بایست در مقایسات زوجی تجدید نظر کند.  دارد. در غیر این صورت تصمیم گیرنده می

 ھای بکار برده شده در این ھدف شرط ساعتی برقرار بوده است. در تمامی ماتریس
  
  

 گیری نتیجھ .5
  

تحلیل سلسلھ مراتبی جھت انتخاب روش حفاری بھینھ از لحاظ فنی و اقتصادی فرآیند 
)AHP زیر معیار بکار گرفتھ شد  20معیار اصلی و  7) بکار گرفتھ شد. در این مقالھ

بھترین روش  TBMتا از بین سھ روش حفاری با انفجار، حفاری با رودھدر و حفاری با 
ھای  در میان روش TBMمالحظھ شد، روش حفاری با  6انتخاب گردد. ھمانطور کھ از جدول 

باشد. در ضمن معیار زمین شناسی و خواص  بھترین روش می 529/0حفاری با امتیاز
مھمترین معیار و در میان معیارھای اصلی  302/0ژئومکانیکی توده سنگ با امتیاز 

ترین معیار بود کھ دلیل آن را  کم اھمیت 031/0معیار عوامل زیست محیطی با امتیاز 
ونی مدون و جدی در ھای کشور و نبود قان وجھ بھ این عامل در پروژهتوان بھ عدم ت می

کشور نام برد در حالی در اکثر کشورھای توسعھ یافتھ بھ عنوان یکی از مھمترین 
آید. پس از معیار زمین شناسی و خواص ژئومکانیکی توده سنگ،  عوامل بھ شمار می

ترین امتیاز  رولیکی دارای بیشمعیارھای ھزینھ عملیات، عوامل مدیریتی و شرایط ھید
بویژه در صورت استفاده  باشند کھ مبین آن است کھ تامین بودجھ مورد نیاز پروژه می

، ھمچنین نقش مدیریت پروژه و بکارگیری از بھ روزترین قبل از اجرا TBMاز 
 باشد. ترین عوامل پیشبرد پروژه می بھ عنوان مھمتجھیزات 
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