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Abstract: 
Nowadays, the construction industry progress is one of the indicators of the countries development. On the other hand, 
with the population growth and, accordingly, the increase in the desire for urbanization, the need for housing has 
become more crucial and more than ever. In recent years, the construction of high-rise buildings has been considered 
with the aim of saving expensive land consumption. Certainly, the effect of structural design in these buildings is more 
significant than usual and shorter buildings. In high-rise structures, the structural system is one of the most important 
and decisive parts of the design. So, the key aim of this study is to evaluate and prioritize concrete appropriate for use 
in high-rise buildings. To analyze the data, first, the types of important and usable concretes in this type of buildings 
were identified using library studies and in the analysis process, the opinions of experts including 4 employers, 3 
contractors, 2 consulting companies, and 12 university professors were used. In the current study, 6 concretes were 
selected that had the highest degree of repeatability in the implementation of high-rise structures. Then, to use the 
fuzzy DEMATEL method, each of the concretes was scored, and finally, the effectiveness of each of them was 
determined. The research results reveal that High Strength Self Compacting Concrete (B3) is the most effective factor 
and ordinary concrete (B5) is the most effective concrete for use in high-rise buildings.  
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وش ربا استفاده از  بلندمرتبه یهاساختمان و انتخاب بتن مناسب جهت استفاده درارزیابی 
DEMATEL فازی 

 *1حسینی میعظ دیس

 جنوب، تهران، ایران. استادیار، گروه علمی مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 1
 18/06/1400: مقاله پذیرش تاریخ                            01/03/1400: مقاله دریافتتاریخ 

 
 چکیده

 لیتما شیآن افزا تبعبهو  تیجمع شیبا افزا ی، از طرفشودیمکشورها محسوب  یافتگیتوسعه یهاشاخصاز  یکیامروزه توسعه صنعت ساختمان 
ش شهرن سکن  ازین ،ینیبه  ست. در  شهیاز هم شتریو ب تریضروربه م صرف زم ییجوصرفه زهیباانگ ر،یاخ یهاسالشده ا احداث  ،متیقگران نیدر م
 تاهمی از ،ترکوتاهو  یمعمول یهاساااختمان، از هاساااختمان نیسااازه در ا یطراح ریتأث ،دیتردیباساات.  قرارگرفته موردتوجه بلندمرتبه یهاساااختمان

. بر همین گرددیممحسوب  یطراح یهابخش نیترکنندهنییتعو  نیترمهماز  یاسازه ستمسی ،بلندمرتبه یهاسازه، در درواقعبرخوردار است.  یشتریب
، ابتدا هاداده لیوتحلهیتجز. جهت باشدیم بلندمرتبه یهاساختمانبتن مناسب جهت استفاده در  یبندتیاولوو  ارزیابیاساس، هدف اصلی این تحقیق 

ستفادهقابلو مهم  یهابتنانواع  ستفاده از مطالعات  هاساختماناین نوع  در ا سایی گرد یاکتابخانهبا ا ید و در فرآیند تحلیل از نظرات خبرگان که شنا
شاور و  2شرکت پیمانکاری،  3کارفرما،  4شامل  شد. در این پژوهش، تعداد  12شرکت م شگاه بود، بهره گرفته  ستاد دان شترین درجه ک بتن 6ا ه بی

امتیازدهی  هابتنر یک از هفازی  DEMATEL، انتخاب گردید. در ادامه جهت اسااتفاده از رو  اندداشااته بلندمرتبه یهاسااازهاجرای تکرارپذیری را در 
 عنوانبه( 3B) اومت باالقمبتن خودمتراکم که  دهدیممشااخص گردید. نتایت تحقیق نشااان  هاآناز  هرکدام یریرپذیتأثو  یرگذاریتأث تیدرنهاگردید و 

 .باشدیمح ، مطربلندمرتبه یهاساختمانبتن جهت استفاده در  نیرگذارتریتأث عنوانبه( 5B) بتن معمولیعامل و  نیرتریرپذیتأث
 

 فازی. دیمتل، چندمعیاره یریگمیتصم، بتن، بلندمرتبه :های کلیدیواژه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 azim_hosseini@azad.ac.irپست الکترونیک نویسنده مسئول:  *

 پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعیفصلنامه علمی دو
 36-46صفحه  ،1، شماره 3دوره 



37

Jo
ur

na
ls

.ih
uo

.a
c.

ir
 

                           ارزیابی و انتخاب بتن مناسب جهت استفاده در ساختمان های بلندمرتبه با استفاده از روش DEMATEL فازی/ سید عظیم حسینی

 

 مقدمه -1
شری، تمدن ابتدای از سپس شدهشروعدفاع  باهدف ،بلندمرتبه یهاساختمان ساخت. اندبوده قرار موردتوجه بلند، یهاسازه و هابرج ب  جنبه و 
شد. کرد پیدا کاربردی و نمادی سعه و ر شروع کاربرد تجاری با )قرن نوزدهم( 80 دهه در بلند یهاساختمان تو سکونی   یهاقرن . در]21[گردید  و م
شدن  یتجارت، صنعت جهیبلند نت یهاساختمان .]9[ساختمانی بوده است  مصالح و مواد در انتخاب مهم عوامل از انسانی، توانایی و پول زمان، مختلف،
 کاربردی یازهاین کنندهبرطرف تنهانهبلند  یهاساختمان .]18[ اسااات رممکنیغاجتنااااب از آن  یجامعاااه صااانعت اااکیو در  اسااات ینیو شهرنش

از رفاه  یریگبهرهبا  ،یفرهنگ تیو هو یمنبع غرور ملو  ]16[ شهر کی فنّاورانهاقتصادی و  قدرت ایکشور  کیشاخص مهم برای  کیهسااااتند، بلکه 
 .]19[ خواهند داشت رو شیمتعددی را در پ یهاچالشبرای ادغام با بافت شاهری  هاساختمان انیاقتصادی هستند. ا

 تغییر ، به بتنمرورزمانبهو  آجر به چوب از ساختمانی مواد رم، بزرگ یسوزآتش از بعد که بوده است چوب باستان، رم در هاسازه نیترمتداول از
 اختراع. است میالدی، بوده 1867 در سال آن عملی از استفاده ولی بود شدهشناخته دور یهاسال از ساختاری ماده یک عنوانبه بتن اگرچه .]6[یافت 
 یریپذشکل و بودن نسوز بتن، طبیعی یهاییتوانا و هایژگیو از. داد زیادی افزایش حد تا وسازساخت در صنعت را بتن از استفاده و اهمیت مسلح، بتن
 اتوماسیون از هدف اصلی و بخشدیم سهولت بتنی بلند یهاسازه ساخت در را بتن از استفاده ،وسازساخت صنعت در جدید یهاینوآور .]20[است 
 توانیم را ایران در یسازبلندمرتبه سمت به حرکت آغاز .]22[ است وسازساخت محل در کار نیروی به نیاز کاهش و کیفیت، ایمنی بهبود ،وسازساخت
ساختمان1328سال  از قبل تا. دانست شمسی هجری 1328 سال شگاه طبقه چهار ساختمان ایران، ، بلندترین   بلند ساختمان اولین. بود افسران با
 .]1[ساخته شد  1330تا  1328 یهاسال طی خیابان جمهوری، در در طبقه 10 در و تهران در ایران

 اهمیت و ضرورت تحقیق -2
 رشد توانیم را ایران ازجملهو  توسعهدرحال کشورهای در یسازبلندمرتبه و مسکن یسازانبوه یهاطرح یریگشکل و پیدایش مهم عوامل از یکی
 صنعتی انقالب از پس شهرنشینی نسبت باال رفتن و جمعیت روزافزون رشد .]7[دانست  بزرگ شهرهای پیرامون صنایع استقرار و شهرنشینی شتابان
ضای به نیاز شدنمطرح سبب و گرفته به خود یترعیسر روند گوناگون جوامع در اروپا شته، سرپناه عنوانبه انبوه، شدهساخته ف ست گ  از یکی. ا
سخ یهاحلراه سکان تراکم افزایش نیاز، به این پا شینی ،گریدعبارتبه یا شهری مناطق در ا شدیم شهرها در انبوه ن شهری، نرخ افزایش. با  خدمات 

 و سازی مرتفع الگوی دیگر، طرف از سطح شهرها در مکانی محدودیت و طرفکیاز را مالی و فنی مشکالت مسکن، به شیازپشیب نیاز و زمین قیمت
 مناسب، بتن از استفاده با باشدیم سازه اسکلت قسمت در هزینه بیشترین بتنی، یهاسازه در کهییازآنجا .]9[ سازدیم ضروری و توجیه را یسازانبوه
 کرد. مدیریت مناسبی طوربه را سازه اجرای و کیفیت زمان، هزینه، عواملی چون توانیم

و  باشدیمساختمان  مربوط به اجرای اسکلت یتوجهقابل نهیهز بلندمرتبه یبتن یهاسازهدر  نکهیو ا یسازبلندمرتبهبودن  ریناپذاجتناببا توجه به 
انتخاب بتن با عمر و دوام، همراه با مقاومت  دارد، ادییز اریبساا تیاجرا، زمان ساااخت، عمر و دوام اهم سااهولت ت،یفی، کیاسااازه ینوع بتن در طراح

اساات. دانش  دهیچیپ اریبساا یریگمیتصاام موجود در یهاتیقطعانتخاب نوع بتن به علت عدم  یطورکلبه. برخوردار اساات ادییز تیاهم از توجهقابل
؛ گذاردیم ریتأث ارهایمع گریبر د اریمع کی معموالًبوده و  دهیچیپ ارهایمع نیا نیاست. ارتباط ب یمتنوع یهاتخصصو شامل  عیوس اریبتن بس یفنّاور
 یاژهیو گاهیاز جافازی،  DEMATELرو   ان،یم نیدر ا .ستیمستقل آسان ن یارهایاز معبا استفاده  حلراهن یبهتر افتنیساختن مدل و  نیبنابرا

 یآورجمع منظوربهپژوهش،  نیاساات. در ا شاادهپرداخته، بلندمرتبه یهاسااازهدر ارزیابی و انتخاب بتن مناسااب به  قیتحق نیدر ا لذابرخوردار اساات. 
 خبرگانو نظرات  هیته یاپرساااشااانامه، یاکتابخانهعالوه بر مطالعات  ،بلندمرتبه یهاساااازهانتخاب بتن مناساااب در اطالعات الزم در خصاااو  

 است. شدهاستفادهنفر(  12دانشگاه ) دیاتچند از اس یو تن شرکت مشاور 2 ،یمانکاریشرکت پ 3کارفرما،  4از  ،نیبنیدرااست.  شدهیآورجمع
 مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق -3
 پیشینه تحقیق -3-1

صودی و همکاران سال  مق ساخت در پژوهش خود به  1394در  سب در  شنهاد بتن منا سی و پی ستان  در بلند یهاساختمانبرر سرشهر  بابل
 .]8[ پرداختند هاآن یبندرتبهبه  AHPو با استفاده از رو   قراردادندنوع بتن را مورد برسی  6تعداد و پرداختند 

سال  ساجدی سی  1396و ملکی طوالبی در  سب در به برر ستفاده از رو   بلند یهاسازهبتن منا و اعالم نمودند که با  ندپرداخت TOPSISبا ا
 نیترمهم، اهمیت انتخاب مصااالح مناسااب در این نوع سااازهو از طرفی با توجه به  رواج دارد بلندمرتبه در جهان یهاسااازهاسااتفاده از  کهنیاتوجه به 
 .]3[اولویت، مشخص نمودند  برحسبرا  مورداستفاده یهابتن
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 یهاسااازهدر  پر مقاومتجهت ساااخت بتن معمولی و بتن  دشاادهیتولالدی، به مقایسااه میزان گاز کربن می 2019در سااال  1و همکاران فانتیلی
شااده و به طبع آن، صاادمه کمتری به  دیاکساایدبلندمرتبه پرداختند و مشااخص گردید که اسااتفاده از بتن مناسااب، موجب تولید کمتر گاز کربن 

 .]11[ وارد خواهد شد ستیزطیمح
سال  2و همکاران گان ستفاده از بتنی بلندمرتبه  یهاسازهدر  یسازنهیبهبحث طراحی و میالدی، به  2019در  شخص گردید که ا پرداختند و م

سب،  صدی کاهش 24تا  18باعث کاهش بتن منا سیدگاز کربن  در ساخت و افزایش دوام این نوع شده  دیاک  هاساختمانو همچنین کاهش هزینه 
 .]23[ خواهد شد

طبقه  40و  30، 20بلندمرتبه  یهاسازهدر  مختلف در دیوارهای برشی یهابتنبررسی عملکرد میالدی، به  2019در سال  3پیجوویک و همکاران
 .]15[خواهد شد  هاساختمانافزایش دوام این نوع  مناسب در برابر زلزله و عملکردموجب که استفاده از بتن مناسب،  اعالم نمودندبتنی پرداختند و 
بلندمرتبه پرداختند و  یهاسازهدر  ساختهشیپجدید در ساخت دیوارهای برشی  یهابتن ریتأثمیالدی، به بررسی  2020در سال  4ژن و همکاران

 .]24[در برابر زلزله و باد خواهد شد  هاساختمانجدید و مناسب، موجب افزایش کارآیی و مقاومت این نوع  یهابتنمشخص گردید که استفاده از 
با که  اعالم گردیدو  نمودند لیبرزدر کشور زلزله از  یناش آرمهبتن یهاساختمانبرآورد خسارت در میالدی، به  2021در سال  5سیلوا و همکاران

بتنی خواهد شد  یهاساختمانکاهش آسیب به موجب در هنگام زلزله ، و کارآمد استفاده از بتن مناسبتراکم جمعیت در اکثر شهرهای برزیل،  توجه
 .]10[ و به طبع آن، میزان خسارات جانی و مالی نیز کمتر خواهد شد

صمدر مورد فرآیند  سئله خا ، ریگمیت شد، فرآیند  هاانتخابتعداد معیارها و  کهیهنگامی در یک م صمزیاد با ی نیز پیچیده خواهد بود. ریگمیت
ی ریگمیتصمی عقلی، فرآیند هااستداللبا استفاده از روابط ریاضی و  کهی هستند ریگمیتصمی هارو ی از اشاخهی چندمعیاره، ریگمیتصمی هارو 

است  قرارگرفته مورداستفادهی توسط محققین مختلف در حل مسائل واقع دفعاتبهی چندمعیاره ریگمیتصمی هارو . سازندیمرا برای انسان تسهیل 
 .]13[ کنندیمفازی را تائید  DEMATELی اخیر، رو  هاسالو تحقیقات فراوانی در 

 مبانی نظری تحقیق -3-2
 بلندمرتبه یهاساختمان -3-2-1

ستگاه ا یهاتمدنآدمی در  موردتوجهقبل  هاقرنبلندمرتبه از  یهاساختمان شأمتوجه عمدتاً  نیگوناگون بوده و خا س ن سییمذهبی و  شته  ا دا
 یالدیم 16 قرن یهادهه نینمود به آخر مطرح ،شااودیمکه در حال حاضاار شااناخته  یادهیپد عنوانبهرا  یسااازبلندمرتبه آنچهاما شااروع ؛ اساات
هور کرد و از آن زمان تاکنون، ظ یبه شکل امروز یسازبلندمرتبهشهرها،  بشر درزندگی  رییظهور انقالب صنعتی و تغ ،یتکنولوژ شرفتی. با پگرددیبازم

شهرها شهرهاکالنزندگی  ست. در ا وندیپ به خودرا  ایبزرگ دن یو  ست که  قرنمیناز  شیب زین رانیداده ا در ابتدا  اگرچهو  واردشده یسازتبهبلندمرا
شته، کردیرو ست و  یو عموماً با کاربر یکارکرد ازیمتأثر از ن شتریب ریاخ یهادههدر  اما دولتی دا سکونی بوده ا ستیساز  کیی عنوانبهم  در جهت هاا

ست.  افتهیگستر  سرعتبهمسکن  ازیپاسخ به ن ست  وسازساختآن در  نمود نیبارزتر یسازبلندمرتبهدوران که  نیزندگی در ا دیجد یهاوهیشا ا
اجتماعی  معضالت نیو همچن یطیمحستیز یهامتوجه بحرانبشر را  ر،یاخ یدههنمود که در چند  جادیرا ا طییموضوعات مرتبط، شرا گریهمراه با د
 ندهیفزا یو تقاضا نییشهرنشگشت. توسعه  یشهر داریپا یتوسعهاز آن  بعد و داریپا یتوسعه شدنمطرح سازنهیزممباحث،  نیا نمود. یو اقتصاد

شهر یهانیزممسکن، کمبود  سب توسعه  ضا و افزا تیترو زیون یمنا ستفاده از ف ضا شیفرهنگ ا شهر، تغ یف سازاختس یالگو رییباز در  سمت  و به 
 .]5[ شده است را موجب یسازبلندمرتبه
سال رانیبلند وجود دارد، در ا یهاساختمانو  از بلندمرتبهمختلفی  فیتعار صوبه  ساز یشورا 1377 ساختمان بلندمرتبه طبق م شهر و  یعالی 
به  توانیم مطرح اساات بلندمرتبهساااختمان  یاصاالی که در انگلسااتان برا فی. از تعارشااودیمباالتر از شااش طبقه گفته  یهاساااختمانبه  یمعمار

، اشاره دهندیم رییتغ یریطرز چشمگ را بهکه خط آسمان  ییهاساختمانبلندتر هستند و  جوارهمکه از متوسط تعداد طبقات منطقه  ییهاساختمان
ساختمان با ارتفاع ینمود. برا ست. همچن متر 31 ارتفاع نیا مزیولی در محدوده تا شودیم ، بلندمرتبه در نظر گرفتهمتر 75 مثال در مرکز لندن   نیا

                                                           
1 Fantilli et al. 
2 Gan et al. 
3 Pejovic et al. 
4 Zhen et al. 
5 Silva et al. 
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                           ارزیابی و انتخاب بتن مناسب جهت استفاده در ساختمان های بلندمرتبه با استفاده از روش DEMATEL فازی/ سید عظیم حسینی

 

تعداد طبقات آن، ساختمانی است که  ایساختمان بلند بدون مشخص نمودن ارتفاع  ،کایدر آمر یبلند و اسکان شهر یهاساختمان یشورا هینظر قطب
 .]2[ بگذارد ریتأثساخت آن  یزیربرنامه ایاستفاده از فضا و  یهاجنبهاز  کیی بر یامالحظهقابل طوربهآن  یبلند

 ]4[ ی بلندمرتبههاساختمانتحوالت  -3-2-2
 کرد: میدوره تقس 4به  توانیمرا در جهان مدرن  هابلندمرتبهتحول  خچهیتار

سال  هابلندمرتبه هیدوره اول: تحول اول شمیالدی  1181از  طبقه  21به  ارتفاع دوره بلوک مانند بود و نیا یهاساختمانشکل گرفت.  1کاگویدر 
سیم ساخت دیر سمان.  ش هاخرا آ ش کاگویدر  ستگییپ کاگویبا مکتب  سان و  دیرا با تحول نیدارد. هرچند مرحله نخست ا و مرهون ابداعات مهند
 گونهنیاو  ابندیب بلندمرتبه یفرم بناها یبرا یدیجد معماران صااورت گرفت تا زبان یاز سااو زین یادیز یهاتال اما دانساات  یتکنولوژ شاارفتیپ

 .جااندازند یرا در بافت شهر دیجد ییهاساختمان
سمانبود که  نجای. در اگرددیمآغاز  2ورکیویدر ن دهیسر به فلک کش یهابرجدوره با احداث  نیدوره دوم: ا شانه صورتبه هاخرا آ  یشهر یهان

سال انددرآمده ستقل و قائم به خود در  نیاولشروع ، طبقه 21 ساختمانمیالدی  1865. در  شد و  ورکیوینبرج م سابقه برا بیترتنیابهساخته   یم
را محدود  هاساااختمانارتفاع  ،فنّاورانه یهاتیمحدودهنوز  سااتمیب آغاز قرنمکان داد. تا  رییتغ ورکیویبه ن کاگویاز شاا بلندتربلند و  یساااخت بناها

 .را کاهش داد هاتیمحدود نیا یسازساختمان فنی شرفتیپ یهااول، اما پس از جنگ جهانی کردیم
سوم: در ا سماندوره تحول  نیدوره  ش بلند یهانساختما نیاول یسبک تجار ینوعبهو  خوردیمرقم  سمیبا مدرن هاخرا آ تداوم  کاگویمکتب 

ستط یهاساختمان بازهم. افتی شتند لییمکعب م سطح دا شد که بامی م سر د به ییبار الگو نیاما ا؛ ساخته  سرا  دیتأک. دیرا درنورد اینوجود آمد که 
آن  یجا یو تکنولوژ یعملکرد یهاتیواقعمنطقی با  یقرار نداشت، بلکه برخورد خییارت یهاسبکمفهوم ساختمان با  ،رونییب یبر نما گریمعماران د
 را گرفت.

 ت.گرف شکل سمیمدرنپستو  متأخر سمیمدرن شیدایبا پ زمانهم هابلندمرتبهدوره ساخت  نیو معاصرتر نیدوره چهارم: چهارم
 تحقیق یشناسروش -4

پژوهش، با استفاده  نیزم در اال. اطالعات باشدیم یاکتابخانهمطالعات  هیبر پا یلیتحل -یفیاطالعات در پژوهش حاضر، از نوع توص یرو  گردآور
 بر اساسخبرگان  ازنظرحاسبات مانجام  یبرا ازآنپسو  شدهیآورجمع یفیک صورتبه ستیلچک لیضمن تکم ن،یو همچن یاکتابخانهاز مطالعات 
 یهاسااازههت اجرای نوع بتن ج 6اساات که بر مبنای آن، تعداد  شاادهپرداخته یاسااازههزینه، زمان، سااهولت اجرا، کیفیت و طراحی ی هاشاااخص
د گرفت تا به جهت اختصااا  خواه 4تا  0در مقیاس  ریتأث، برحسااب عدد هابتن، به هریک از 1جدول  بر اساااسو سااپس انتخاب گردید  بلندمرتبه،

 فازی، اطالعات کیفی به کمی تبدیل شوند. DEMATELاستفاده از رو  
 فازی: DEMATELروش  -5

میالدی به کار گرفته شاااد. این رو ، یک رو   1973در ساااال  4در مرکز تحقیق جنوا 3BMIفازی اولین بار توساااط  DEMATELرو  
در محیط فازی برای  یریگمیتصم. گرچه باشدیمبرای ساخت و تحلیل یک مدل ساختاری برای تحلیل اثر روابط میان معیارهای پیچیده  افتهیتوسعه
برای استفاده از این رو ، به نظر کارشناسان نیاز است و این نظرات دربردارنده عبارت کالمی  .]12[ فاکتورهای پیچیده بسیار سخت است یبندمیتقس

ست.  شوند. هاآنو رفع ابهام  یسازکپارچهی منظوربهمبهم و دوپهلو ا ست که این عبارات به اعداد فازی تبدیل  تبدیل به اعداد مثلثی  یکدبند، بهتر ا
 است. شدهارائه 1 شماره است، در جدول قرارگرفتهو مورد تائید  شنهادشدهیپمیالدی  1999در سال  5فازی که توسط لی

 
 
 
 

                                                           
1 Chicago 
2 New York 
3 Battelle Memorial Institue 
4 Genoa 
5 Lee 
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 ]12[ معادل با آن با مقادیر اعداد فازی مثلثی ریتأثعبارات کالمی و عدد  تناظر -1شماره جدول 
 اعداد فازی عبارات کالمی یرتأثعدد 

 (0،0،0.25) یرتأثبدون  0

 (0،0.25،0.5) خیلی کم یرتأث 1

 (0.25،0.5،0.75) کم یرتأث 2

 (0.5،0.75،1) زیاد یرتأث 3

 (0.75،1،1) خیلی زیاد یرتأث 4

 
 :باشدیمفازی به شرح ذیل  DEMATELمراحل رو  

 میزان که شودیم خواسته افراد خبره و کارشناس، با استفاده از پرسشنامه از مرحله، این در دودوبه مقایسه ماتریس یک ساخت جهت گام اول:
 .]25[ کنند ارزیابی 4 تا 0 مقیاس ، در1طبق جدول  را هر شاخص تأثیر

. هر عدد فازی میریگیم( بهره TFN( محاسبه گردد که با توجه اعداد فازی مثلثی )Aدر این مرحله، بایستی ماتریس روابط مستقیم ) گام دوم:
ضیح یک واقعه فازی بیان  g و e ،fمثلثی را با  شترین مقدار ممکن را  نیتردوارکنندهیامبه ترتیب کمترین،  g و e ،f. پارامترهای شودیمبرای تو و بی
 .]14[ دهدیمنشان  ]0.1[را در بازه  g و e ،fپارامترهای  1شکل  .کنندیمتعیین 

 

 
 
 
 

 ]14[ اعداد فازی مثلثی -1شماره شکل 

 
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘با فرض = 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘 . 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘. 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘  1که در آن ≤ k ≤ K فازی بوده و مقدار ارزیابی 𝑘𝑘𝑡𝑡ℎ میزان مورد در پژوهش اساات که در شاارکتکننده نرخ 
 توسط شدهداده یهایورود ،زنندیم تخمین شدهییشناسا موانع n نیراب علیت که باشد یکنندگانشرکت تعداد  Kاگر .باشدیم  jروی بر i تأثیرگذاری
𝑋𝑋𝑘𝑘یعنی خواهیم داشت:  ،شودیم n×n ماتریس یک ایجاد به منجر کنندگانشرکت = 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘 در آن  که𝑘𝑘 = 1.2.3… . 𝑛𝑛  کنندگانشرکت)تعداد 

 .]25[ دیآیم به دست 1 رابطهو از  باشدیمدر پژوهش( 

(1                                                   )                                                                                                  𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 =
1

𝑘𝑘∑𝑥𝑥𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖 
تبدیل  برای 2 رابطه .شااود ریپذامکان ماتریس عملیات انجام تا کرد تبدیل واضااح اعداد به را فازی اعداد تصااحیح رفع بایسااتی فرآیند ،ازآنپس
 .]25[ شد استفاده فازی مستقیم رابطه ماتریس

(2                                                         )                                                                              𝐼𝐼𝑇𝑇 =
1
6 (𝑒𝑒 + 4𝑓𝑓 + 𝑔𝑔) 

 ]25[( Dنرمال ) اولیه مستقیم رابطه ماتریس ساخت وم:سگام 
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(3                                                  )                                                                    𝑚𝑚 = min[ 1
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚∑ ∣𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖∣𝒏𝒏

𝒋𝒋=𝟏𝟏
. 1
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚∑ ∣𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖∣𝒏𝒏

𝒊𝒊=𝟏𝟏
] 

(4                                                   )                                                                                                     𝐷𝐷 = m × A 
 کل رابطه ماتریس آوردن به دست :چهارمگام 

(5                                                  )                                                                                                 𝑇𝑇 = (𝐼𝐼 − 𝐷𝐷)−1 
𝑇𝑇ماتریس رابطه کل ) Tو  ماتریس هویت Iکه در آن  = [𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖]𝑛𝑛×𝑛𝑛 )25[ باشدیم[ 

 (C) هاستون جمع ( وR) سطرها مجموع محاسبه :پنجمگام 

(6                                                         )                                                                                      𝑅𝑅 = [∑ 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝒏𝒏
𝒋𝒋=𝟏𝟏 ]𝑛𝑛×1 

(7                                                         )                                                                                      𝐶𝐶 = [∑ 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝟏𝟏 ]1×𝑛𝑛 

 .]25[ است j از i توسط شدهتجربه تأثیر کل مخفف C ؛ ودارد j روی بر i که است کلی تأثیر دهندهنشان R که در آن
 معلولی )علّی( و علت نمودار رسم :ششمگام 
اهمیت  دهندهنشان هک است (R+Cافقی ) رسم خواهد شد. محور (R−C( و )R+C) یهاداده مجموعه از استفاده با معلولی )علّی( و علت نمودار

اشد، این شاخص به را به دو گروه علت و معلول تقسیم کند. اگر این مقدار مثبت ب هاشاخص تواندیم که است (R−Cعمودی ) محور .شاخص است
 .]17[ باشدیم( ریرپذیتأث( و در صورت منفی بودن، متعلق به گروه معلول )رگذاریتأثگروه علت )

 بلندمرتبه یهاساختمان جهت استفاده در هابتن نیترمهم -6
و همچنین استفاده از نظرات  یاکتابخانهکه در این پژوهش با استفاده از رو  مطالعه  بلندمرتبه یهاساختمان جهت استفاده در هابتن نیترمهم

 است. شدهدادهنشان  2 شماره خبرگان و کارشناسان مربوطه، استخراج گردیده است، در جدول

 )منبع: نگارنده(. بلندمرتبه یهاساختمان جهت استفاده در هابتن نیترمهم -2شماره  جدول
 یگذارنامنماد  شاخص

 B1 1بتن سبک

 B2 2بتن مقاومت باال

 B3 3بتن خودمتراکم مقاومت باال

 B4 4بتن خودمتراکم

 B5 بتن معمولی

 B6 5بتن سبک خودمتراکم

 

                                                           
1 LightWeight Concrete (LWC) 
2 High Strength Concrete (HSC) 
3 High Strength Self Compacting Concrete (HSSCC) 
4 Self Compacting Concrete (SCC) 
5 LightWeight Self Compacting Concrete (LWSCC) 
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 های تحقیقیافته -7
 هانآفازی، با استفاده از جداول امتیازدهی که برای هر معیار و مقادیری که توسط خبرگان برای  DEMATEL دررو 
 جهت استفاده در هابتن نیترمهمجدول امتیازدهی دید. تعیین گر هاآن R+C و iR ،iC، C-Rاست، مقادیر  شدهنییتع

 است. شدهارائه 3شماره در جدول  بلندمرتبه یهاساختمان

 بلندمرتبه یهاساختمان جهت استفاده در هابتن نیترمهمجدول امتیازدهی  -3شماره جدول 

B6 B5 B4 B3 B2 B1  

3 3 3 2 3 0 B1 

3 4 3 3 0 2 B2 

4 4 4 0 4 4 B3 

3 3 0 4 3 3 B4 

2 0 2 3 4 2 B5 

0 3 3 3 3 3 B6 

 
 فازی در جدول DEMATELبا استفاده از رو   بلندمرتبه یهاساختمان جهت استفاده در هابتن نیترمهم بهنتایت مربوط 

 ارائه گردیده است. 2 شماره نیز در شکل )علّی( است. نمودار علت و معلولی شدهدادهنشان  4 شماره

 بلندمرتبه یهاساختمان جهت استفاده در هابتن نیترمهمجدول نتایت نهایی  -4شماره جدول 

R+C R-C iC iR  
18.733 -0.351 9.542 9.190 B1 

20.030 0.611 9.709 10.320 B2 

20.406 -0.934 10.670 9.736 B3 

19.898 -0.526 10.212 9.686 B4 

19.071 1.570 8.750 10.320 B5 

19.741 -0.369 10.055 9.686 B6 

 
 .باشدیم C-Rدارای بیشترین مقدار  5B رو بوده و  R+Cدارای بیشترین مقدار  3B رو  4 شماره به جدول با توجه
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 بلندمرتبه یهاساختمان جهت استفاده در هابتن نیترمهم)علّی( نمودار علت و معلولی  -2شماره شکل 

 رگذاریتأثعوامل  عنوانبه 5Bو  2B یهابتنو  ریرپذیتأثعوامل  عنوانبه 1B و 3B ،4B ،6B یهابتن 2 شماره به شکل با توجه
 رو  نیرتریرپذیتأث عنوانبه( بتن خودمتراکم مقاومت باال) 3B بتنکه  دهدیممشخص گردیدند. همچنین نتایت تحقیق نشان 

مطرح  بلندمرتبه،ی هاساختمان مناسب جهت استفاده در یهابتندر بحث  رو  نیرگذارتریتأث عنوانبه( بتن معمولی) 5B بتنو 
 .باشندیم

 خطاهامحاسبه و مقایسه  -8
در پیشاااینه تحقیق، به مقایساااه خطاهای این پژوهش با نتایت ساااایر در این بخش، با توجه به تحقیقات صاااورت گرفته 

شگران  شکل  شدهپرداختهپژوه ست و در  ست که  3ا شانارائه گردیده ا ست که  دهندهن نتایت این پژوهش، مورد تائید و آن ا
 خواهد بود. اعتمادقابل



44

دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی
ستان 1400

 دوره 3، شماره 1،  بهار و تاب

 

 
 پژوهش 1خطای یالهیمنمودار  -3شماره شکل 

 و پیشنهاد گیرینتیجه -9
تن برای ساااخت انتخاب نوع باز طرفی، نوین صاانعت ساااختمان، امکان برآورده کردن نیازهای کمی و کیفی مسااکن را خواهد کرد.  یهایفناور
 ،معیارهچند یریگمیتصااام یهاکیتکناساااتفاده از  ،یفیو ک یکم مهم ارهاییبرخوردار اسااات. با توجه به مع ییباال تی، از اهمبلندمرتبه یهاساااازه
 DEMATELبا اسااتفاده از رو   بلندمرتبه یهاساااختمان جهت اسااتفاده در هابتن نیترمهم، ردر پژوهش حاضاا، رونیازا .گرددیم ریناپذاجتناب
( به دلیل دارا بتن خودمتراکم مقاومت باال) 3Bکه رو   دهدیمدر این تحقیق، نشان  آمدهدستبهو ارزیابی قرار گرفت. نتایت نهایی  یموردبررسفازی، 

 نیرگذارتریتأث عنوانبه، C-R ( به دلیل دارا بودن بیشاترین مقدارمولیبتن مع) 5Bو رو   عامل نیرتریرپذیتأث عنوانبه، R+Cبودن بیشاترین مقدار 
سب در احداث انتخابعامل در بحث  شندیممطرح  بلندمرتبهی هاساختمان بتن منا این پژوهش،  فازی در DEMATEL. نتایت مربوط به رو  با

سه خطاهای هریک از  سه با تحقیقات صورت گرفته در پیشینه تحقیق و با توجه مقای شکل هاآندر مقای شان از دقت و  ارائه 3 شماره که در  گردید، ن
 بودن نتایت این تحقیق دارد. اعتمادقابل

شنهاد  سب جهت احداثبا توجه به اهمیت  گرددیمپی ستفبلندمرتبه یهاساختمان انتخاب بتن منا شگران بعدی با ا سایر ، پژوه  یهارو اده از 
معیاره را با ی چندریگمیتصااممختلف  یهارو و... به بررساای این موضااوع بپردازند و نتایت  AHP ،VIKORمعیاره مانند رو  ی چندریگمیتصاام

صیه  سه نمایند. همچنین تو سئله  شودیمیکدیگر مقای شتری بر روی م صرفی درمطالعات بی بر کاهش  نآ ریتأث و بلندمرتبه یهاساختمان نوع بتن م
بنابراین، ؛ ارت باالیی داردیاز به مه، انجام پذیرد. باید به این نکته نیز توجه داشاات که ارزیابی این موضااوع، نلرزهنیزمخسااارات جانی و مالی در هنگام 

 ، استفاده شود.موردمطالعهسیستم انواع بتن و با علم الزم و شناخت کافی از کارشناسانی  ازنظر شودیمتوصیه 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Error Bars 
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                           ارزیابی و انتخاب بتن مناسب جهت استفاده در ساختمان های بلندمرتبه با استفاده از روش DEMATEL فازی/ سید عظیم حسینی
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