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 چكيده
نمايد كه مبناي  هايي را فراهم مي برداري داده سدها در دوران ساخت، آبگيري و بهرهابزاردقيق و مشاهدات عيني   گيري اندازه

 ابزاردقيق، نتايج مشاهدات هاي داده. باشد ميد نياز ر شدت عمليات مو ووع، محلن  عالج بخشي،انجامگيري براي  تصميم
هاي ابزاردقيق در سدها به دو  برداشت داده. گيري عملكرد سدها هستند ، وسايل اندازهژئودتيكهاي  برداشتعيني و نتايج 
ي مزايا و معايبي هستند كه با توجه به ها دارا هر كدام از اين روش. روش دستي و روش اتوماتيك: پذير است  روش امكان
ها  برداشت دادهنسبت به انتخاب روش ... ، بودجه و ، نوع ابزارهاي نصب شده، پرسنل و امكانات در دسترسشرايط پروژه

به روش ( انتخاب روش برداشت داده هاي ابزاردقيق AHP١با استفاده از تكنيك در اين مقاله . گيري نمود بايستي تصميم
 .مورد بررسي قرار گرفته استسد سلمان فارسي در ) يا اتوماتيكدستي 

 AHPسيستم اتوماتيك قرائت مركزي، سدسازي، رفتارنگاري، ابزاردقيق، : كلمات كليدي 
 

 مقدمه
گيري براي   مبناي تصميم، برداري در دوره ساخت، آبگيري و بهرهرفتارنگاري سدها و قرائتهاي ابزاردقيق اطالعات حاصل از 

بخشي، شدت عمليات، زمان و نوع فعاليت عالج  عالوه بر اين محل تمركز عالج. بخشي است عمليات ترميم و عالجگونه هر
هاي رفتارنگاري اثربخش بودن اجراي عمليات  داده. مشخص نمود اطالعات رفتارنگاري با استفاده ازتوان   را ميبخشي
 .نمايد بخشي و شدت اثر آن را نيز مشخص مي عالج

بخشي از مزاياي قابل توجه ديگري برخوردار است كه به  عالوه بر كاربرد آن در انتخاب روش عالج ها سددازه گيري رفتاران
 :وار در ذيل آمده است  طور فهرست

آشكارسازي ،ها جهت دور شدن از محدوده خطر هشدار به انسان، سدالوقوع بودن تخريب يا گسيختگي در  اعالم قريب
به حداقل ، هاي اجرايي پيمانكار   ارزيابي عملكرد روش، ارزيابي فرضيات طراحي، ساختگاهناشناخته موارد و جوانب 
كنترل ، عمليات اجراييكنترل پيشرفت ، هاي مجاور هاي حاصل از فعاليت پروژه به تاسيسات يا سازه رسانيدن آسيب

توسعه و پيشرفت دانش ، ها ات و دادخواهيكاهش مشاجر، انتخاب روش مناسب بهسازي و اصالحي، برداري از سد بهره
 .سدسازيپايه در مهندسي 

هاي  داده. گيرد صورت ميژئودتيك دوره اي شبكه هاي  و برداشت مشاهدات عيني ،رفتارنگاري سدها با استفاده از ابزاردقيق
ا تكنسين مجرب در حين مشاهدات عيني توسط كارشناس ايمني ي. ابزاردقيق به روش دستي يا اتوماتيك قابل برداشت است

                                                            
١ Analytical hierarchy process 



 

 ٢

هاي ويژه توسط   برداشت شبكه ژئودتيك با دوربين.گيرد اي صورت مي هاي دوره هاي ابزاردقيق يا در بازرسي برداشت داده
 .گيرد اكيپ مربوط صورت مي

 
 هاي ابزاردقيق در سدها هاي برداشت داده مقايسه روش

) ٢(،  (Manual Reading) روش دستي) ١( .گردد آوري مي ش جمعهاي ابزاردقيق در سدها به دو رو چنانكه اشاره شد داده
اردقيق ابزدر طي عمليات اجرايي ساخت سد، تكنسين . (ADAS)ك با استفاده از سيستم قرائت مركزي روش اتوماتي

با پايان . نمايد هاي ابزاردقيق را برداشت مي  داده، با مراجعه به محل نصب ابزارها،دستگاه قرائت دستي را با خود حمل نموده
هايي كه در درون  به ترمينال باكسكشي  توان با كابل را مي، ابزارهايي كه داراي كابل بوده  يافتن عمليات اجرايي ساخت سد

اما متمركز از طريق به روش دستي را هاي ابزاردقيق  د متصل نمود و برداشت دادهنگالريها يا بر روي بدنه سد قرار دار
قرار دارد و باشد كه در آن سيستم قرائت مركزي  كشي ابزارها به اتاق كنترل مي  كابل حالت ديگر. نجام داداباكس ها  ترمينال

  .استآوري  جمعقابل با برنامه از پيش تعيين شده ، به سد يا گالريها جهت مراجعه تكنسينبه  بدون نياز ،ي ابزاردقيقها داده
 مطابق با برنامه ،اي ي انساني نياز است كه بايستي به صورت دورهها به نيرو  جهت جمع آوري داده،در روش دستي

نسبت به ها  ؛ ضمن اينكه برداشت دادههاي ابزاردقيق را برداشت نمايد  داده ، به بدنه سد و گالريها مراجعه نموده،رفتارنگاري
، امكان   اي تكنسين به سد  رهحسن روش دستي در اين است كه با مراجعه دو. روش اتوماتيك به زمان بيشتري نياز دارد

 گل ،نظير ترك خوردگي، ايجاد چشمه يا نشت آب(شود   وقايعي كه در سد و ساختگاه اتفاق افتاده فراهم مي٢مشاهده عيني
 . . .).هاي تخليه آب و  فرسايش در خروجي سازه، مسدود شدن شبكه زهكش،   آلود شدن چشمه هاي موجود

هاي ابزاردقيق، اعالم هشدار  تيك قرائت مركزي در رفتارنگاري سدها، برداشت به موقع دادههدف از بكارگيري سيستم اتوما
ها و كاربرد آن در مكانهايي است كه  در صورت عدول رفتار سد از حد مجاز، عدم نياز به نيروي انساني جهت برداشت داده

 .اشدب العبور  دسترسي به ابزاردقيق غيرممكن يا محل نصب ابزار سخت و صعب
تهيه و نصب آن، اوليه هزينه  ؛ نظير گران بودن  باشد سيستم قرائت مركزي عليرغم مزاياي قابل توجه داراي معايبي نيز مي

توجه  در کاربرد، نيازمندي به متخصص الكترونيك و كامپيوتر جهت تعميرات ضروري در آينده و كاهش سيستمپيچيدگي 
 .هاست  كه ناشي از عدم حضور فيزيكي پرسنل در هنگام برداشت دادهو بدنه سدچشمي پرسنل به تغييرات ظاهري ساختگاه 

برداران به ابزارهاي مكانيكي نصب  كاهش توجه بهرهافتد،  ي كه با وجود سيستم قرائت مركزي در سد اتفاق ميمشكل ديگر
نظير پيزومترهاي كاساگرانده و ابزارهاي مكانيكي .  به طوري كه ممكن است كامال به فراموشي سپرده شوندباشد شده مي

SP باشند ميبرخوردار  اهميت قابل توجهي در رفتارنگاري سدها از هستند باالييمر كه داراي طول ع. 
با توجه به اهداف قابل ذكر است در مرحله طراحي سيستم ابزاردقيق، نيازمندي به سيستم اتوماتيك قرائت مركزي 

؛ به بيني گردند  گرفته و ابزارهاي داراي قابليت اتصال به سيستم قرائت مركزي پيشبايستي مورد توجه قراررفتارنگاري سد 
 براي مثال اگر هدف از بكارگيري .تارنگاري را تسهيل نمايدف دستيابي به اهداف ر، كه تهيه سيستم قرائت مركزينحوي

 مجاز باشد، ابزارهايي كه پارامترهاي بردار در صورت عدول رفتار سد از حد ، اعالم هشدار به بهره سيستم قرائت مركزي
 بايد با قابليت اتصال به سيستم قرائت مركزي ؛نمايند گيري مي اندازه رفتار سد را (Critical Parameters)بحراني 

هاي  اگر هدف از سيستم قرائت مركزي عدم نياز يا كاهش نياز به نيروي انساني جهت برداشت داده.  گردندبيني پيش
                                                            
٢ Visual inspection 
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بيني شده بايستي از قابليت اتصال به سيستم قرائت مركزي  عمده ابزارهاي پيش،  ر دوران بهره برداري باشدابزاردقيق د
 .برخوردار باشند

 
 هاي ابزاردقيق در سد سلمان فارسي انتخاب روش برداشت داده

 ٢٥ در جآقا رودخانه قرهبر روي  متر ٣٤٥ متر از پي و طول تاج ١٢٥سد سلمان فارسي از نوع بتني قوسي وزني با ارتفاع 
 ايستگاه رفتارنگاري است ٤٤٢سيستم ابزاردقيق اين سد شامل . كيلومتري شهرستان قير در استان فارس ساخته شده است

، فشار بركنش، تراز و فشار ها ، جابجايي درز بين بلوكهاي افقي و قائم سد كه پارامترهاي مختلف شامل تغييرشكل
توسط آنها ، دماي بتن بدنه سد، شتاب حركت سد در حين رخداد زلزله و تراز مخزن ر گالريهامقدار نشت آب دپيزومتريك، 
 آبگيري گرديد اما به علت عدم پاسخگويي فني ١٣٨٥سد سلمان فارسي در اسفندماه  .)١جدول  (گيري است قابل اندازه

 سيستم قرائت مركزي تهيهگيري براي   تصميم،كه از نوع توليد داخل بوده سيستم قرائت مركزي پيش بيني شده اوليه
 .هاي ابزاردقيق در سال جاري صورت گرفته است خارجي جهت برداشت داده

هاي آنها به  برداشت دادهبوده و  درصد از ابزارهاي رفتارنگاري سد سلمان فارسي از نوع مكانيكي ٦٠مطابق جدول يك 
ترمومترهاي بتن، آب . ها به سيستم قرائت مركزي وجود نداردپذير است و در حال حاضر امكان اتصال آن روش دستي امكان

سنج نصب شده در سد سلمان فارسي از   دستگاه دبي٢گيري فشار بركنش و  و هوا، پيزومترهاي تارمرتعش، سيستم اندازه
 .توان آنها را از طريق اتاق كنترل قرائت نمود پتانسيل اتصال به سيستم قرائت مركزي برخوردار بوده و مي

 يستم قرائت مرکزي که سي هستند؛ به طوريکي از نوع مکاني نصب شده در سد سلمان فارسيگر عمده ابزارهاياز طرف د
سنج ها،  ها و کشش  بودن پاندوليکي ندارد بلکه به علت مکاني انسانيروي به نيازمنديدر کاهش نمهمي  يرينه تنها تاث
 .دينما يفا نميانيز  ،ار سد از حد مجاز در صورت عدول رفت، در اعالم هشدارينقش چندان
ستم يزات سينه تجهي برابر هز٥ش از ي که بي در سد سلمان فارسيستم قرائت مرکزيه و نصب سيه تهينه اولينظر به هز

 مورد بررسي قرار گرفته AHPبا تكنيك ) به روش دستي يا اتوماتيك(ها  است، انتخاب روش برداشت دادهيبرداشت دست
 .است



 

 ٤

 سيستم ابزاردقيق نصب شده در سد سلمان فارسي) ١(جدول 

ف
ردي

 

 پارامتر قابل اندازه گيري نام ابزار
تعداد ايستگاه 

 قرائت
اتصال به قابليت 

 قرائت مركزي
 در حال حاضر ندارد ٢٢ ١٦،١٣،١٠،٧،٤تغييرشكل افقي بدنه سد در بلوك پاندول معكوس١

ها  دادهكيفيت (دارد  ٤  بدنه سد١٠تغييرشكل افقي بلوك  كيلومتر ٢
 )نيستمناسب 

 ندارد ٦١باز و بسته شدن درز بين بلوك هادرزسنج تك محوره و سه محوره٣
 در حال حاضر ندارد ١٣نشست پي و تكيه گاههاكشش سنج مكانيكي٤
 دارد ٧٦ دماي بتن بدنه، آب مخزن و هواي اطراف بدنه سدترمومتر  بتن، آب و هوا٥
 دارد ٧٨فشار آب در پي و تكيه گاهها مرتعشپيزومتر تار٦
 ندارد ١٠٠ تراز و فشار آب در پي و تكيه گاههاپيزومتر كاساگرانده٧
 ندارد ٥٩ تراز و فشار آب در پي و تكيه گاههاStandpipeپيزومتر ٨
٩Uplift Pressure Cells دارد ١٤فشار آب در مرز بدنه و پي 
  دستگاه دارد٢ ٧ هاي گالريهادبي آب نشتي و آب زهكش سنج دبي١
 )از كار افتاده(دارد  ١تراز مخزن ترازياب تارمرتعش١
 ندارد ١تراز مخزن اشل تراز مخزن١
 در حال حاضر ندارد ٦شتاب بدنه سد شتابنگارها١
 

 )فرآيند تحليل سلسله مراتبي( AHPتكنيك 
اين  .است منطبق ٢ جدول بر آن نسبي ترجيحات ساختار و بوده ٣زوجي مقايسات راتبي،م سلسه تحليل فرايند كار اساس
 چند گيري تصميم مسائل حل براي بعد به آن از و شد بداع ا٤»ساعتي ال توماس «توسط ميالدي ١٩٨٠ دهه در تكنيك
 نمايد مي استفاده زوجي مقايسات تكنيك از AHP شد فرايند ذكر كه همانطور .است گرفته قرار استفاده مورد بسيار معياره

 داده معيارهاي اساس بر ٢ به ٢ را آنها موجود، گزينه چند بين از گزينه يك انتخاب و گيري تصميم براي كه معني دينب
 نتايج در معيارها وزن اعمال از پس .ردآو مي دست به معيار هر مورد در را ديگري بر يك هر ترجيح و كرده مقايسه شده

 .گردد مي انتخاب ،بدست آورد را امتياز بيشترين كه اي ينهحاصله، گز
 

                                                            
٣ Pair wise comparison 
٤ Saaty 



 

 ٥

 مقياس عددي مقايسات زوجي) ٢(جدول 
 

 مقدار عددي   Preference    ترجيحات
 ٩              Extremely Preferred مطلوبتر كامال يا مهمتر كامال مرجح، كامال

 ٧             Very Strongly  قوي خيلي مطلوبيت يا اهميت با ترجيح     
 ٥   Strongly Preferred  قوي مطلوبيت يا اهميت با ترجيح
 ٣              Moderately Preferred مطلوبتر كمي يا مهمتر كمي مرجح، كمي
 ١   Equally Preferred  يكسان مطلوبيت يا اهميت با ترجيح

 ٨ ، ٦ ، ٤، ٢            فوق فواصل بين ترجيحات   
 
 

 AHP ك تكنيمراحل
 :  شود مي طي زير امهايگ معموال  AHPفرايند  كمك به گيري تصميم در
 ها گزينه و معيارها هدف، نمودن مشخص )١
 مراتبي سلسله ساختار تشكيل و اجزاء ارتباط عيينت )٢
 )نسبي وزن(معيارها  با ارتباط در ها گزينه وزن و هدف با ارتباط در معيارها از يك هر وزن محاسبه )٣
 هدف تا گزينه از وزنها زنجيره ضرب كمك به هدف با ارتباط در ها گزينه از هريك ييهان وزن محاسبه )٤
 .هدف با ارتباط در ها گزينه و معيارها بندي رتبه )٥
 هر عناصر براي( زوجي مقايسه ماتريس و شده مقايسه هم با زوجي صورت به عناصر ابتدا نسبي، وزنهاي محاسبه رايب

 مقايسه ماتريس يك كلي طور  به.دشو مي محاسبه نسبي وزن ماتريس، اين از ستفادها اب سپس رددگ مي تشكيل )سطح
ام است حال با  jنسبت به عنصر  ام iميزان ترجيح عنصر  aij  كه در آنشود مي داده نشان )١( معادله زوجي بصورت
 .گردد محاسبه مي) Wi( وزن عناصر ،ها aijمشخص بودن 

)١( 

 A= 

 
 ©Expert Choice افزار نرم
باشد  مي ©Expert Choice افزار نرم آنها ترين مطرح كه اند ه شد داده  توسعهAHPبراي  متعددي پشتيبان افزارهاي نرم
 نمودار طراحي امكان بر عالوه  ، بوده زيادي هاي توانائي داراي افزار نرم اين .است شده ايجاد همكارانش وتوسط ساعتي كه 
 نرخ محاسبه ي،ينها وزن محاسبه اولويتها، و ترجيحات تعيين سواالت، طراحي و گيري تصميماز توانايي  مراتبي، هسلسل

 ترسيم نيز و مختلف حاالت استنتاج مساله، پارامترهاي در تغيير به نسبت گيري تصميم ،حساسيت تحليل ناسازگاري،



 

 ٦

 ينه برداشت داده هاي انتخاب روش بهيبرا Expert Choiceافزار  مدر اين مقاله از نر .است برخوردار كاربرديي نمودارها
 . استفاده شده استيق در سد سلمان فارسيابزاردق

 آمده سد سلمان فارسيدر  هاي ابزاردقيق انتخاب روش برداشت داده مساله به مربوط مراتبي سلسله ساختار )١( در شكل
معيارهاي « در رديف دوم .باشد  مي» روش برداشتانتخاب« كه گيرد يقرار م »هدف«باالترين رديف در در اين مدل  .است
گزينه ها  ؛قرار مي گيرد »ها گزينه«باشد   و در رديف پنجم كه رديف آخر مي»زيرمعيارها« رديف سوم و چهارم در »اصلي

 . اتوماتيك است روشروش دستي ودو شامل 



 

 ٧

 قيق در سد سلمان فارسيهاي ابزارد  انتخاب روش برداشت دادهAHPمدل ) ١(شكل 
 

 
اعداد  .نشان داده شده است ١٢ الي ٣جداول سد سلمان فارسي در در  AHPريس مقايسات زوجي مربوط به آناليز مات

و بر اساس شرايط حاكم بر پروژه سد سلمان فارسي ) ٢(جدول مطابق مقياس عددي مقايسات زوجي ها از  موجود در ماتريس
. اقتباس شده است)  شرايط فعلي پروژه وگسيختگي در سدهاي بتني وزنيمحتمل هاي  بزار، حالت، ساختگاه، نوع ا نوع سد(

عدم « و »عدم نيازمندي به نيروي انساني« نسبت به »ها در اعالم هشدار موثر بودن داده «) ٣(در جدول مثال براي 
عكس اين  .باشد  مي٩درجه اهميت آن  نمره  لذا؛شود كامال ترجيح داده مي »نيازمندي به هزينه اوليه جهت تهيه و نصب

  . قابل مشاهده است)٣ (باشد كه در جدول مي ١١/٠نسبت 
 ماتريس مقايسه زوجي معيارها نسبت به انتخاب روش برداشت) ٣(جدول 
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 روش انتخاب معيارهاي 
 هاي ابزاردقيق برداشت داده

 مؤثر بودن داده ها در اعالم هشدار ١ ٩ ٩ ٣
 عدم نيازمندي به نيروي انساني١١/٠ ١ ٢ ٢/٠

عدم نيازمندي به هزينه اوليه جهت ١١/٠ ٥/٠ ١ ٢/٠
 تهيه و نصب

 يراتدر كاربرد و تعمگي  ساد٣٣/٠ ٥ ٥ ١



 

 ٨

 
 اطالعات رفتارنگاري نسبت به اعالم هشدارماتريس مقايسه زوجي ) ٤(جدول 

 اطالعات
 مشاهدات عيني

 اطالعات
 پارامترهاي بحراني

 در اهميت اطالعات
 اعالم هشدار

 پارامترهاي بحرانياطالعات ١ ٤
 مشاهدات عينياطالعات  ٢٥/٠ ١

 
 نگاري در نشان دادن بحرانپارامترهاي رفتارماتريس مقايسه زوجي ) ٥(جدول 

فشار 
 بركنش

تغييرشكل 
 پي

جابجايي افقي 
 سد

اهميت درجه 
پارامترهاي 
 بحراني

 جابجايي افقي سد ١ ٥ ٣
 تغييرشكل پي ٢/٠ ١ ٢٥/٠
 فشار بركنش ٣٣/٠ ٤ ١

 
 ها نسبت به مشاهدات عيني گزينهماتريس مقايسه زوجي ) ٦(جدول 

 ينيمشاهدات عسيستم دستي سيستم اتوماتيك
 سيستم دستي ١ ٢
 سيستم اتوماتيك ٥/٠ ١

 
 عدم نياز به هزينه اوليهها نسبت به  ماتريس مقايسه زوجي گزينه) ٧(جدول 

سيستم دستي سيستم اتوماتيك
 به منديعدم نياز

 هزينه اوليه
 سيستم دستي ١ ٥
 سيستم اتوماتيك ٢/٠ ١

 
 نياز به نيروي انسانيها نسبت به عدم  ماتريس مقايسه زوجي گزينه) ٨(جدول 

سيستم دستي سيستم اتوماتيك
عدم نياز به 
 نيروي انساني

 سيستم دستي ١ ٥/٠
 سيستم اتوماتيك ٢ ١



 

 ٩

 
 ها نسبت به سادگي در تعميرات و كاربرد ماتريس مقايسه زوجي گزينه) ٩(جدول 

سيستم دستي سيستم اتوماتيك
 در سادگي

كاربرد و 
 تعميرات

 سيستم دستي ١ ٧
 سيستم اتوماتيك ١٤/٠ ١

 
 جابجايي افقيآشكارسازي   بهها نسبت ماتريس مقايسه زوجي گزينه) ١٠(جدول 

 جايي افقيبجاسيستم دستي سيستم اتوماتيك
 سيستم دستي ١ ١
 سيستم اتوماتيك ١ ١

 
 

 نسبت به آشكارسازي تغييرشكل پيها  ماتريس مقايسه زوجي گزينه) ١١(جدول 

 جابجايي قائمدستيسيستم  سيستم اتوماتيك
 سيستم دستي ١ ١
 سيستم اتوماتيك ١ ١

 
 ها نسبت به آشكارسازي فشار بركنش ماتريس مقايسه زوجي گزينه) ١٢(جدول 

 فشار بركنشسيستم دستي سيستم اتوماتيك
 سيستم دستي ١ ١٢/٠
 سيستم اتوماتيك ٨ ١

 
هاي   نشان داد كه برداشت دادهExpert Choiceافزار  رم مربوط به جداول فوق توسط نAHPسازي و محاسبات آناليز  مدل

امتياز كسب در محل نصب ابزار با پرسنل ها و حضور  ابزاردقيق در سد سلمان فارسي به روش دستي از طريق ترمينال باكس
 كه به گرديدمحاس ٠٥/٠ كل ٥ ضريب ناسازگاري. اولويت دارد٤٣/٠ بر روش استفاده از سيستم قرائت مركزي با امتياز ٥٧/٠

 »ساعتي. توماس ال«كه توسط  AHPحداكثر ضريب ناسازگاري تعيين شده در آناليز قابل ذكر است . باشد در حد مجاز مي
 .باشد  مي١/٠پيشنهاد شده 

 

                                                            
٥ Inconsistency Ratio 



 

 ١٠

 گيري نتيجه
.  نيز هستهاي ابزاردقيق، داراي معايبي فراواني سيستم قرائت مركزي عليرغم دارا بودن مزاياي قابل توجه در برداشت داده

كاهش به طوري كه باال بودن هزينه اوليه آن در تهيه و نصب، پيچيدگي سيستم در كاربرد و تعميرات ضروري در آينده، 
 اين سيستم قابليت و همچنين عدم توجه چشمي پرسنل به تغييرات در بدنه و ساختگاه سد با اتوماتيك شدن روش برداشت

 و نقش ،گيري جابجايي افقي و قائم بدنه سد ه علت مكانيكي بودن ابزارهاي اندازهب ،در اعالم هشدار در سد سلمان فارسي
موجب گرديد  ،ي سد سلمان فارسيها اي داده جهت برداشت دوره در عدم نياز به نيروي انساني سيستم قرائت مركزيناچيز 

 .كه برداشت به روش دستي از اولويت باالتري برخوردار گردد
 بين هدف، منطقيبا برقراري ارتباط  (Expert Choice) تخصصي آن افزار  و نرم(AHP)تبي روش تحليل سلسله مرا

ميسر مي مختلف مديريت، بازرگاني و مهندسي مسائل  درو به موقع را صحيح گيري  تصميمها،  و گزينهها، زيرمعيارها معيار
 .سازد
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