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 در دیوارچینی رایج هایسیستم انواع ، اقتصادی، فنی و اجراییمحیطی زیستارزیابی 

 با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی، ایران

 کیده:چ
 در  ترشبی تأمل ضرورت دیگر، سوي از پایدار يهتوسع و زیست محیط اهمیت و سو یک از بخش این در انرژي باالي مصرف و سازيساختمان نیاز روز افزون

 از پیرامونی، حریم محافظان و داخلی فضاي کنندگان تقسیم عنوان به دیوارها .شودمی یادآور را صنعت این در مصرفی الحمص نوع و ساخت هايروش انتخاب

 انواع يهرائ ا به کنندگان تولید ،رااج سرعتافزایش  و هزینه کمترین صرف فضا، از حداکثر يهاستفاداهمیت  به توجه باهستند.  ساختمانی اجزاء مهمترینجمله 

هاي موجود به روشی علمی، کمک شایانی به صنعت ارزیابی و سنجش گزینه شرایطی، چنین در که است بدیهی. اندپرداخته دیوار يهسازند مصالح از مختلفی

 انتخاب و بررسی به ،«اجرایی» و «فنی» ،«اقتصادي» ،«طیمحی زیست» معیار چهار گرفتن نظر در با، دین منظورب حاضر تحقیقساختمان کشور خواهد کرد. 

 صفحات» و «بعدي هاي سهپانل» ،«گازي سبک بتن هايبلوک» ،«سفالی هايبلوک» ،«فشاري آجرهاي» رایج يهگزین پنج میان از دیوارچینی يهبهین يهگزین

 بر گیريتصمیم که آنجا از و ؛شدند تقسیم زیرمعیار چندین به معیارها از یک هر داابت هاي موجود،ارزیابی گزینه به جهت اساس این بر .است پرداخته «گچی

 هايروش بهترین از یکی عنوان به ،(AHP) مراتبی سلسله تحلیل روش از است؛ اطمینان قابل و علمی هايروش نیازمند متعدد، کیفی و کمّی معیارهاي اساس

 يهگزین بهترین 368/0 نسبی امتیاز با گچی صفحات ،بررسی مورد يهاگزینه میان از که رددا آن بر داللت هالیلحت نتایج. شد استفاده ،معیاره چند ارزیابی

 ،152/0 ،177/0 برابر ترتیب به بعدي هاي سهپانل و فشاري آجرهاي سفالی، هايبلوک گازي، سبک بتن هايبلوک نسبی امتیاز همچنین، ؛هستند دیوارچینی

 .ندآمد دست به 144/0 و 151/0

 یدی کلمات کل
 .و اجرایی فنیمعیارهای  اقتصادی،  معیارهای ، محیطی زیست اثرات مراتبی،  سلسله تحلیل روش ساختمانی،  دیوارهای
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 :مقدمه -1

در  ،دیوارهاي ساختمانی از گروه »بارهاي مرده« به گروه »بارهاي زنده« قابل توجهی ازفنی، انتقال بخش  هايبحثجدا از 

شرایط و  بعنوان جزئی زنده و پویاست. اهمیت این بخش ساختمانیي ساختمان؛ نشان دهندههاي جدیدتر مقررات ملی ویرایش

 انواع يهارائ بهرا  مصالح کنندگان تولید ساخت؛فرآیند  در ختمان سازانسا گوناگون هاياولویتهاي بازار مسکن و همچنین ویژگی

 بر در را متفاوت هايویژگی با هاهینگز از ايگسترده طیف هاسیستم این. کرده است لمتمای دیوارچینی هايسیستم از مختلفی

هاي هاي نوین و پیشرفته، سیستم ي گزینه رغم عرضههاي مختلف دیوارچینی تا به آن حد است که علیرقابت میان سیستم. دنگیرمی

محک  این سماجت، عدم سنجش و شاید یکی از دالیل. تندنیسبازنشستگی دهند و حاضر به سنتی هنوز به حیات خود ادامه می

به این مهم  دتواناي میاز آنهاست. بر همین اساس انجام مطالعات مقایسه یکي هر ص کردن ارزش و قدر و اندازهطرفین رقابت و مشخ

 گرفتن نظر در با بهینه، يهگزین خابانت فرآیند بازار، در موجود هايسیستم تنوع به توجه بانیز . از سوي دیگر فراوانی نمایدکمک 

 .است باالیی اهمیتداراي  و ارزشمند، مؤثر ايارهمعی تمامی

 :هدف تحقیق -1-1

اي میان هاي مقایسهبررسی است شایسته که آنچنان هنوزاین موضوع،  اهمیت رغمعلی که دهندمی نشان ايکتابخانه مطالعات

 روشمند  ابزارهاي کاربردکه با  خالی است. تحقیقاتی هینزماین  در تحقیقاتی گاهجای و نگرفته صورتهاي مختلف دیوارچینی سیستم 

  حاضر،  تحقیق جهت، همین به. دننمای مشخص راسیستم  هر واقعی ارزش و رفتهدیوارچینی  رایجهاي سیستم سراغ به گیريتصمیم

 گامی کوچک در این مسیر است.

 زیست»: معیار چهار گرفتن نظر در با ،ی در ایرانچیندیوار رایجهاي ستمیس انواع به امتیازدهی و مقایسه تحقیقاین  هدف

 یکی عنوان به( 1AHP) مراتبی سلسله تحلیل روش از ،مذکور هدف به دستیابی براي. است «اجرایی» و «فنی» ،«اقتصادي» ،«محیطی

 دیوارچینی رایج يهزینگ پنج بین از آن کمک به تا ؛است شده استفاده (2MCDM) معیاره چند گیريتصمیم هايروش کارآمدترین از

 و «بعدي هاي سهپانل» ،«گازي بتن یا( 3AAC) شده اتوکالو هوادار بتن هايبلوک» ،«سفالی هايبلوک» ،«فشاري آجرهاي»: شامل

 .گردد تعیین و معرفی گزینه بهترین ،«گچی دارروکش صفحات»

 سوابق پژوهشی: -2-1

 توان می جمله آن از که دارند مختلف صنایع در یفراوان کاربردهاي AHPش رو جمله از معیاره، چند گیريتصمیم هايمدل امروزه

  AHP روش کاربرد هاينمونه  از. نمود  اشاره خودروسازي، و توریسم صنعت بازاریابی، نساجی، پزشکی، هايزمینه  در استفاده موارد به

 هاي زباله و [1پسماندها ] نفد جهت مناسب هايمکان نیافت در آن  از استفاده به توانمی ،ـ عمرانی محیطی زیست هايارزیابی در

 کاهش سیستم ترینمناسب انتخاب همچنین و ،[5] صنعتی و [3و  4] شهري فاضالب تصفیه يه بهین فرآیندهاي انتخاب [،2شهري ]

 .نمود اشاره [6] هوا آلودگی

( 4LCA) عمر طول يه خرچ و محیطی زیست اثرات ارزیابی برتنها ، مانختسا صنعت درانجام شده اي مقایسه هايپژوهشغالب 

 هايزمینه گرفتن نظر در بدون و عاملی تک صورت به عمدتاً هاپژوهش این هايارزیابیبنحوي که . اندبوده متمرکز مصالح و مواد

 به معطوف بیشتر هاپژوهش این در شده فتهرگ نظر در محیطی زیست زیرمعیارهاي از سوي دیگر. هستندمرتبط با موضوع  متعدد

 با شده انجام هايپژوهش جمله از. است سطحی آب منابع آلودگی همچنین و جهانی گرمایش يهپدید بر مصالح تولید يه چرخ  تاثرا

 :نمود اشاره ذیل موارد به توانمی ساختمان صنعت در معیاره چند گیريتصمیم هايروش

 اي تیرچه  هايسقف در استفاده جهت رایج يهینگز سه ارزیابی به AHP شرو از استفاده با ریکامآ در [7] همکاران و رضا

 هاآن پژوهش در شده گرفته نظر در معیارهاي. بودند رسی آجري هايبلوک و استایرنپلی هايفوم بتن،: شامل هاگزینه این. پرداختند
 

1 Analytical Hierarchy Process 

2 Multiple Criteria Decision Making 

3 Autoclaved Aerated Concrete Masonry Units 

4 Life Cycle Assessment 
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 هفت محیطی زیست بخش در که ؛بود شده محدود یسیاس ـ اجتماعی راتثا و اقتصادي اثرات ،محیطی زیست  اثرات گروه سه به

 هدر میزان مواد، تولید جهت انرژي مصرف میزان هوا، و آب تغییرات زائد، مواد مصالح، پرت میزان اولیه، مواد مصرف: شامل زیرمعیار

 نظر از ناستایرپلی فوم هايوکبل که داد نشان تحقیق جنتای انتها در. بود شده گرفته نظر در اجرا، و ساخت حین ایمنی و انرژي رفت

 .هستند هاگزینه بهترین محیطی زیست معیارهاي نظر از بتنی هايبلوک و پایداري هايشاخص

به بررسی معیارها و زیرمعیارهاي  (1FAHPبا کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازي )[ 8آکوچکیان و خلعتبري ] نیز ایران در

م گرم و خشک ایران پرداختند. آنها بدون آنکه اي مسکونی واقع در اقلیهجداره بیرونی ساختماناهمیت در انتخاب مصالح داراي 

نفر از معماران آشنا  100حدود نظر  ي مقایسه قرار داده باشند؛ با استفاده از پرسشنامهاهاي دیوارچینی خاصی را مدنظر و مبنسیستم 

هاي انجام شده در به عبارت دیگر تمامی مقایسها شدند. پنج معیار اصلی جوییان گذاري و رتبه بندي مزش ي مصالح را جهت اربه حوزه 

معیارهاي اصلی تحقیق آنها شامل: معیار حسی ـ این تحقیق به صورت کیفی و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است. 

زیرمعیار سطح دوم  20زیرمعیار سطح اول و  16معیار فنی بود که به  شناسی، زیست محیطی، انرژي، اجتماعی ـ اقتصادي وزیبایی

داد که از نظر خبرگان معماري مورد پرسش قرار گرفته، معیار انرژي داراي باالترین درجه شدند. نتایج تحقیق آنها نشان مییم میتقس

 عدي قرار دارند.هاي بسی در رتبهشناییاز اهمیت است و معیارهاي زیست محیطی، فنی، اجتماعی ـ اقتصادي و حسی ـ زیبا

نیز با در نظر گرفتن هفت معیار شامل: تعداد طبقات، قیمت ساخت، عایق صدا، مقاومت حرارتی، مقاومت رطوبتی، [ 9ی ]هالکوی

اي دیوارچینی  هاست. سیستم ي چهار سیستم نوین دیوارچینی در ایران پرداختهتعداد نفرات و تجهیزات و سهولت در اجرا، به مقایسه
2LSF ،3FIC ،3D Panel شها، از روگزینهاین مورد ارزیابی در این تحقیق بودند. هالکویی جهت ارزیابی  هايه ینگز ،و لیکا AHP 

دهد که بلوک لیکا بهترین و نتایج تحقیق او نشان می استفاده کرده و تمامی معیارها را بعنوان معیارهایی کیفی در نظر گرفته است.

LSF  ر نظر گرفته شده است.ور و براساس معیارهاي ددر میان چهار سیستم مذکترین سیستم دیوارچینی دب 

شامل سقف  ،نوین سه نوع سیستم سقف ساختمانی FAHPبا استفاده از روش در تحقیقی دیگر، [ 10زارعی و همکاران ]

این ورد بررسی قرار دادند. م یاري،گرفتن هیچ زیرمعو بدون در نظر  را بر اساس هشت معیار 4CLCسقف با  کوبیاکس، سقف یوبوت و

شامل سادگی اجرا، عمر جنس سازه، کاهش هزینه، تأمین مصالح، مقاومت در برابر زلزله، اجراي سریع، عایق معیارهاي هشتگانه، 

 عیارهاي کمی مانند کاهشبراي تمامی معیارها، حتی مهاي زوجی ها به منظور انجام مقایسهآن صوتی و انعطاف پذیري سازه بودند.

به  184/0خذ نظر خبرگان و کارشناسان توسط پرسشنامه استفاده کردند. در نهایت سقف یوبوت با وزن مطلق ا ازهزینه و عایق صوتی، 

  بدست آمدند. 166/0و  168/0نیز به ترتیب برابر کوبیاکس  و  CLCهاي عنوان بهترین گزینه تعیین گردید؛ و وزن سقف

 جهت هاآن . پرداختند اصفهان يه منطق آجرپزي هايکوره محیطی ست زی آثار بررسی به حقیقیت درنیز  [11] همکاران و نامداري

 به  صوت سنجش و هادودکش هواي برداري نمونه منظور به منطقه آجرپزي يهکارخان ده از جامعی اطالعات ابتدا تحقیق این انجام

 براي  تحقیق این در. دادند مطابقت زیستیطحم استانداردهاي با SPSS20 افزارنرم يوسیله به را اطالعات این سپس. آوردند دست

 بندي رتبه  براي و AHP روش از دهی وزن براي ترازي،هم سنجشی لیست چک هايروش از ،محیطی زیست شاخص آثار شناسایی

 معلق ذرات میزان نفت، مصرفی سوخت با هاییکارخانه که داد نشان تحقیق نتایج نهایت در. شد استفاده 5TOPSIS روش از هاگزینه 

 مناطق در صدا استاندارد با مقایسه در که داد نشان نیز صوت سنجش از حاصل نتایج. دارند باالتري دودکش کربن مونواکسید و

 هایی ه گزین داشتن دست در با [12] مقدم و محزون . است استاندارد مقدار از کمتر بررسی مورد هايگزینه  در صوت میانگین صنعتی،

 و برشی دیوار اجراي شاتکریت، يوسیله به بنایی مصالح دیوارهاي تقویت: شامل مسلّح غیر بنایی مصالح هايمان ساخت بهسازي جهت

  PAH روش کمک به برشی، دیوار افزودن و بتنی قاب افزودن فوالدي، يه ساز توسط ساختمان از  خارج تقویت ،6FRP نوارهاي یا

 
1 Fuzzy Analytical Hierarchy Process 

2 Light Steel Framing 

3 Insulating Concrete Formwork 

4 Cellular Lightweight Concrete 

5 Life Cycle Assessment 

6 Fiber-Reinforced Polymer 
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 ساختمان  تقویت يه گزین انتخاب اولویت از حاکی ارزیابی، نهایی يه نتیج. نمایند فیمعر و مشخص را موجود يه گزین بهترین کوشیدند

 را  ساختمان بیرونی دیوارهاي [13] بحرکاظمی و رمضانیاندر پژوهش دیگري، . بود بنایی مصالح دیوارهاي شاتکریت از استفاده با

 ي وسیله به ؛حرارتی يهشد بنديعایق بیرونی دیوار عون چهار دادن قرار مدنظر از پس هاآن . دادند ارقر خود تحقیق مبناي

 انرژي  مصرف در جوییصرفه  نظر از بیرونی دیوار جانشین بهترین گردید، توزیع ساختمان مهندسین از نفر ده میان که هایینامهپرسش

 بلوک» ،«آجر ـ معدنی پشم ـ سیمانی بلوک: »شامل تحقیق این در شده گرفته نظر در یبیرون دیوار هايگزینه. نمودند شناسایی را

 يهالی ـ استایرنپلی فوم ـ سیمانی بلوک» و «گچ نازک يهالی ـ معدنی پشم ـ سیمانی بلوک» ،«آجر ـ استایرنپلی فوم ـ سیمانی

 و دیوار دوام ر،دیوا وزن دیوار، بودن یحرارت عایق دیوار، ساخت يههزین: شامل نیز شده گرفته نظر در معیارهاي. بودند ،«گچ نازک

 .گردید انتخاباز این منظر  دیوار ترینمناسب  عنوانبه آجر، ـ فوم ـ بلوک يهگزین نهایت در. بود بخار مقابل در کم نفوذپذیري

 ها:مبانی و روش -2

 و «ابیزیار پارامترهاي» ،«زیابیار روش» ،«ارزیابی مورد هايگزینه» بخش چهار در توانمی را حاضر تحقیق هايروشبانی و م

 .گردندمی معرفی اجمالی صورت به هابخش این از یک هر ادامه در. نمود بنديدسته «ارزیابی يه نحو»

 :های مورد ارزیابیگزینه -2-1

 شامل  رایج يهگزین پنج میان از  نیدیوارچی يه گزین بهترین انتخاب کشور، ساختمان صنعت در رواج و مصرف میزان به توجه با

 این در. است گرفته صورت «گچی صفحات» و «بعدي هاي سهپانل» ،«سبک گازي هايبلوک» ،«سفالی هايبلوک» ،«فشاري  آجر»

 نیمه  دیوارهاي» ،«سنتی دیوارهاي» شامل دیوارچینی مختلف هاينسل به ،بازار هايواقعیت بر عالوه که بوده آن بر سعی قسمت

عالوه بر  ترتیب بدین. باشد داشته وجود هاگزینه میان در نماینده یک حداقل مکدا هر از و شود توجه «مدرن دیوارهاي» و «مدرن

 ارزیابی مورد يهگزین پنج .است گرفته قرار ارزیابی موردنیز  کشور در یساختمانهاي مختلف دیوار روند مختلف، هايگزینه يهمقایس

 . اندشده ارائه 1در شکل  تحقیق این

 

     

 آجر فشاری  بلوک سفال  بلوک بتن گازی  پانل مشبک سه بعدی  گچیدار صفحات روکش 

 های مختلف دیوارچینی مورد بررسیگزینه: 1شکل 
 :هاارزیابی گزینه جهت AHPروش  -2-2

وماس ال که اولین بار توسط ت ستا هاي چند معیارهگیريهاي طراحی شده براي تصمیمترین روشیکی از جامع AHP روش

بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهاي مختلف را به  هاي زوجیمقایسه اساس برد مطرح شد. این فرآین 1980ساعتی در سال 

مبناي قضاوت میان  عنوان به، معیارها و زیرمعیارهایی مسئله. در این روش پس از مشخص شدن هدف [14]دهد گیرنده میتصمیم

ها، معیارها و که با تشکیل درخت سلسله مراتبی متشکل از سطوح مختلف )گزینه  بیترت نیا بهگردند. میین هاي مختلف، تعیزینه گ

وزن نسبی هر کدام یل شده و ارزش یا براي هر کدام از سطوح نسبت به سطح باالتر تشک هاي زوجیمقایسه هايزیرمعیارها(، ماتریس

هر کدام از  مطلقرزش ایا  هاي نسبی، وزنایت بر اساس وزنر نهد. دنشویارها تعیین میمعیارها و زیرمع يههنداز پارامترهاي تشکیل د

پس از تشکیل ساختار سلسله نشان داده شده است.  2تبی در شکل مرا . نمودار کاملی از ساختار سلسله[15] آیدمی دست بهها گزینه 

 گیرد. سطح به سطح انجام صورت بهیارها ها، زیرمعیارها و معنهمیان گزی هاي زوجیسهایمقبعد الزم است  يهمراتبی، در مرحل

 



5 

 

 
 [16] کاملی از ساختار سلسله مراتبی یه: نمون2شکل 

 :های زوجیمقایسهانجام  -2-2-1

ا سلسله مراتبی، پارامترهخود در هر قسمت از ساختار از براي تعیین وزن و ارزش نسبی پارامترهاي هر سطح نسبت به سطح باالتر 

ها، تشخیص ارزش نسبی یک گزینه در در گزینه هاي زوجیمقایسه. منظور از شوندزوجی با یکدیگر مقایسه می صورت بهدو،  به دو

سی از طریق پر کردن ماتری هاي زوجیمقایسهها، در ارتباط با یک معیار و یا زیرمعیار مشخص است. انجام مقایسه با سایر گزینه

ام نسبت به i يهترجیح گزین ijaگیرد. در حالت مثبت این ماتریس صورت می 3شکل  همشاب هاي زوجیمقایسه به نام ماتریسمعکوس 

 .ام استi يه ام نسبت به گزینj يهترجیح گزین ،ام و در حالت منفیj يه گزین

 

12 13

23
12

13 23

1

1
1

1 1
1

a a

a
a

a a

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 های زوجیمقایسه : ماتریس 3شکل 

 کیفی: پارامترهای ای زوجیهسهمقای -2-2-2

عالوه بر معیارها و زیرمعیارهاي کمّی، الجرم معیارها و زیرمعیارهاي کیفی نیز وجود خواهند داشت؛  ر تصمیمیکه در ه آنجااز 

رهاي کیفی، مربوط به معیارها و زیرمعیا هاي زوجیمقایسهدر  اي عمل نمود.هاي ویژهها الزم است به شیوه براي تعیین ارزش نسبی آن 

ارائه  1جدولی مشابه جدول  گذاري استفاده نماید. براي این منظور ساعتیشفاهی براي ارزش ي هابایست از قضاوته میگیرندتصمیم

شود. ها مشخص میارزش کمّی آن پارامترهاي کیفی، يهگیرنده در زمان مقایسکه به کمک آن بر اساس نوع ترجیح تصمیم ؛داده است

)یا بالعکس(  jبر  iت گیرنده مشخص خواهد کرد که اهمییمه باشند، تصمدر حال مقایس j يه گزینبا  i يهمثال اگر گزین عنوان به

ارزش کمّی مقایسه، مورد استفاده قرار  عنوان بهکدامیک از »ترجیحات« این جدول است و در نتیجه ارزش عددي مربوط به آن ترجیح 

 .گیردمی
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 [17] کارشناسی راتنظ توسط کیفی رامترهایاپ ارزش تعیین: 1جدول 

 ارزش عددی حاتترجی

 9 ترکاماًل مطلوب

 7 قوي خیلی مطلوبیت

 5 قوي مطلوبیت

 3 ترمطلوب

 1 یکسان مطلوبیت

 8 و 6 و 4 و 2 فوق فواصل بین ترجیحات

 وزن نسبی: یهمحاسب -2-2-3

ز ماتریس شود. وزن نسبی اجام میان 2مطلقو وزن  1سبین نوز يهدر دو قسمت جداگان AHPوزن در فرآیند  يهمحاسب

 گردد.لفیق اوزان نسبی محاسبه میهر گزینه از ت مطلقکه وزن آید در حالیمی دست به هاي زوجیمقایسه

 وزن مطلق: یهمحاسب -2-2-4

گزینه نسبت هر  تیابی به هدف و وزنها در دساهمیت آن يهکه در یک ساختار سلسله مراتبی، وزن معیارها منعکس کنند آنجااز 

وزن هر  هايضرب سهم آن گزینه در معیار مربوطه است، وزن نهایی یا مطلق هر گزینه از مجموع حاصل يهمشخص کنند به معیارها،

اهمیت  هايضرب عبارت دیگر وزن نهایی هر گزینه از مجموع حاصل آید. بهمی دست بهمربوط به آن معیار  يهمعیار در وزن گزین

 .شودحاصل میها، وزن گزینهمعیارها در 

 :حاضر  تحقیق  یمعرفی پارامترها -3

 هايپژوهش کاستی تریناصلی مؤثر، پارامترهاي و هاجنبه تمامی نگرفتن نظر در و جانبه همه نگاه نداشتنچنانکه بیان شد، 

 تمطالعا انجام و بررسی نضم نقیصه، این از تنابجا جهت به حاضر تحقیق در. است ساختمان صنعت در شده انجام محیطی زیست

 فرآیند در انرژي مصرف میزان» شامل محیطی زیست پارامتر چهارساختمان سازي،  يحوزه  خبرگان نظرات از استفاده با اي،کتابخانه

 ، «ساخت فرآیند در انرژي مصرف يهنتیج در 2CO تولید میزان» ،«دیوار  اجراي و ساخت فرآیند در آب مصرف میزان» ،«ساخت

 پارامترهاي که آنجا از اما. اندشده استفاده دیوارچینی مختلف هايگزینه ارزیابی براي ،«شده ساخته هايدیوار حرارتی مقاومت انمیز»

 دیوارچینی  هايگزینه تا شد داده تشخیص ضروري هستند، ساختمان صنعت از ناپذیري جدایی بخش «اجرایی» و «فنی» ،«اقتصادي»

 در اقتصادي معیارهاي تصمیم، این يهنتیج در. گیرند قرار ارزیابی مورد نیز رهاامتپار این نظر از محیطی زیست پارامترهاي بر هوعال

 شکل . گردیدند لحاظ ارزیابی فرآیند در( دوم و اول سطح) زیرمعیار چهار قالب در و اجرایی هر کدام فنی معیارهاي و زیرمعیار سه قالب

 .دهدمی نشان را زیرمعیارها و معیارها نای به مربوط یمراتب هسلسلساختار  4

 
Local Priority  1  

Overall Priority  2  
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 : ساختار سلسله مراتبی4شکل 

بر  هاي زوجیمقایسه(؛ انجام 2معیارها و زیرمعیارهاي در نظر گرفته شده، پارامترهایی کیفی هستند )جدول خشی از از آنجا که ب

هایی است که با نامهسشترین کار، تدوین پرمئنز این دست، بهترین و مطهایی همراه است. در مواردي اها با دشواري مبناي آن

 گردند.استفاده از نظرات کارشناسان، تکمیل می

 : زیرمعیارهای کمی و کیفی2جدول 

 زیرمعیار کیفی زیرمعیار کمّی معیار

 انرژي جهت ساخت يهمیزان مصرف ویژ -1 محیطیزیست 

 میزان مصرف آب -2

 2CO میزان تولید -3

 رارتیمیزان مقاومت ح -4

 

 مربوط به خرید و انتقال مصالح يهنهزی -1 اقتصادي

 نیروي انسانی يههزین -2

 آالت و تجهیزات مورد نیازماشین -3

 

 

 وزن فیزیکی دیوار -1 فنی

 ضخامت دیوار )میزان اشغال فضا( -2

 

 سهولت اجرا -2 سرعت انجام کار -1 اجرایی

تحت  هایینامهبه پرسش Docs’ googleبا استفاده از برنامۀ هاي کیفی ط به ارزیابیمربوي نامهپرسشوان عنت فهبه این منظور، 

منظور ه همچنین بشد. نظران سراسر کشور ارسال و صاحب دانشگاه وب تبدیل و به آدرس الکترونیکی بیش از هشتاد نفر از اساتید

سرپرستان شامل: مهندسین اجرایی، ز فعاالن صنعت ساختمان اي ادر اختیار عدهها ي کاغذي پرسشنامهنسخهجامعیت بیشتر نتایج، 

قرار  استان خراسان یمهندس نظامنظر  مهندسین صاحبساز و هاي انبوهکارگاه، سرپرستان دفاتر فنی، مدیران عامل تعدادي از شرکت
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عناوین  رفته شد.کار گ امه محاسبه و بهنرات مربوط به هر پرسشدر نهایت نیز با استفاده از روش میانگین هندسی، برآیند نظ. گرفت

ها در ارتباط با زیرمعیارهاي کمّی نیز از جهت تعیین ارزش نسبی گزینه ارائه شده است. 3هاي مذکور در جدول مربوط به پرسشنامه

 ت.میدانی استفاده شده اس گذار و اطالعاتها و نشریات ابالغی از سوي نهادهاي قانونمنابع علمی، دستورالعمل 

 هاط به پرسشنامه: عناوین مربو3جدول 

 وضوعم شماره

 هامحیطی با یکدیگر و تعیین ارزش نسبی آن چهار پارامتر زیست يهمقایس 1پ 

 هاسه پارامتر اقتصادي با یکدیگر و تعیین ارزش نسبی آن يهمقایس 2پ 

 هایین ارزش نسبی آندو پارامتر فنی با یکدیگر و تع يهمقایس 3پ 

 هایکدیگر و تعیین ارزش نسبی آناجرایی با  دو پارامتر يهمقایس 4 پ

 دیوارهاي مختلف ساختمانی از نظر سهولت اجرا يهمقایس 5پ 

 خارجی و داخلی میزان اهمیت سرعت در اجراي دیوارهاي يهمقایس 6پ 

 خارجی و خلیاد در اجراي دیوارهاي سهولتمیزان اهمیت  يهمقایس 7پ 

 :هاها بر اساس معیارگزینهارزیابی   -4

 حل و تشکیل در سهولت جهت به غالباًهمچنین الزم به ذکر است که انجام گرفته است.  5تحقیق حاضر مطابق روندنماي شکل 

 دلیل به حاضر ققیتح در لیکن شود؛می استفادهSuper Decision و یا  Expert Choice هايافزار نرم از زوجی هايمقایسه ماتریس

در این بخش . است شده استفاده اکسل افزار نرم در نویسی فرمول از مقایسه، هايماتریس تردقیق زیابیرا و بیشتر انعطاف به بیدستیا

 .نداارائه شدهنسبی هاي و ارزش هاي زوجیمقایسه هاي مقادیر مربوط به ماتریس

 
 : روندنمای مربوط به متدولوژی تحقیق5شکل 

 :هدف به بتنس معیارها دهی وزن -4-1

 4مطابق جدول ؛ [18]هاي ساختمانی ایران گزارش شرکت مدیریت پروژهتباط با هدف، با استفاده از یارها در اروزن نسبی مع

 .تعیین گردید
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 هدف با ارتباط در معیارها نسبی ارزش: 4جدول   

 ارزش نسبی معیار

 22/0 معیار فنی

 42/0 معیار اقتصادي

 23/0 معیار اجرا

 13/0 محیطی زیست معیار

 

 :نسبی زیرمعیارهای سطح اول و دوم وزن -4-2

، محیطی زیستهاي مربوط به پارامترهاي کیفی، ارزش نسبی زیرمعیارهاي نامههاي کارشناسان به پرسشآوري پاسخپس از جمع

 .ندآمد دست به 5اقتصادي، فنی و اجرایی، مشابه جدول 

 دوم و اول حسط زیرمعیارهای نسبی زشار :5جدول 

سطح اول عیارزیرم معیار  وزن نسبی زیرمعیار سطح دوم وزن نسبی 

محیطی زیست 252/0 میزان مصرف انرژي     

288/0 میزان مصرف آب     

CO2 217/0میزان تولید      

243/0 میزان مقاومت حرارتی     

خرید و انتقال يههزین اقتصادي  617/0    

نیروي انسانی يههزین   263/0    

ماشین آالت يههزین   120/0    

834/0 وزن دیوار فنی    

166/0 ضخامت دیوار  865/0 دیوارهاي داخلی   

135/0 دیوارهاي پیرامونی     

478/0 سهولت اجرا اجرایی    

522/0 سرعت انجام  192/0 دیوارهاي داخلی   

808/0 دیوارهاي پیرامونی  سرعت انجام   

خرید و انتقال مصالح، وزن دیوار و سرعت اجراي  يهان مصرف آب، هزینیار میزآید، معبرمی 5در جدول نتایج ارائه شده  که ازچنان 

نظر کارشناسان و  اهمیت از يه، اقتصادي، فنی و اجرایی داراي باالترین درجمحیطی زیست آن، به ترتیب در میان معیارهاي 

 متخصصان هستند.

 :طیمحی زیستزیرمعیارهای  ر ارتباط باها دگزینه ارزش نسبی -4-3

اند. در زیرمعیار با یکدیگر مقایسه شده چهار يوسیله به محیطی زیستف دیوارچینی از نظر هاي مختلکه بیان گردید گزینهچنان 

 د.شوزیرمعیار پرداخته می چهارها در ارتباط با هر کدام از این هاي دستیابی به ارزش نسبی گزینهروش نییتباین قسمت به 

 انرژی جهت ساخت: یه یژمیزان مصرف و -4-3-1

تولید مصالح  يهانرژي مصرفی در صنعت ساختمان بیشتر به دو شکل »انرژي الکتریکی« و »انرژي حرارتی« است که در مرحل

برداري از هرهب يه و همچنین در مرحل انداختن تجهیزات کار بههاي شیمیایی و ساختمانی با دو هدف تأمین حرارت الزم در فرآیند
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برده  کار بهاندازي وسایل الکتریکی و امکانات رفاهی، آوردن امکان راه  فراهمیی مطلوب و همچنین با هدف تأمین شرایط دماساختمان 

مت حرارتی« و جهت برداري از زیرمعیار »میزان مقاوبهره يه در تحقیق حاضر جهت ارزیابی انرژي حرارتی مربوط به مرحل شود.می

 انرژي جهت ساخت« استفاده گردیده است. يهاز زیرمعیار »مصرف ویژ ،از در فرآیند تولیدبی میزان انرژي مورد نیارزیا

 (:1SECانرژی ) یه مصرف ویژ -الف

 است  ايانرژي  زانیم از عبارت SEC، [19] سازمان ملی استاندارد 7965 يهبا توجه به ضوابط و تعاریف مندرج در استاندارد شمار

، میزان thSECگردد. بیان می totSECو  thSEC ،eSECسه شاخص  صورت به SEC .شودیم رفصم ،دیتول واحد کی ازاي به که

 .آیدمی دست به (1) يهبا استفاده از رابط thSECکند. بیان میبر تن محصول تولیدي  ژول اگم برحسبمصرف انرژي حرارتی را 

(1) f V
th

m H
SEC

t


= 

بر  ژول مگابر لیتر،  ژول مگا برحسب 2ارزش حرارتی واحد سوخت مصرفی VHوگرم، ، کیللیتر برحسبمصرف سوخت  fmکه در آن 

 تن است.  برحسبمیزان تولید محصول مورد نظر  tبر کیلوگرم و  ژول مگامترمکعب، 

eSEC تن کیلووات ساعت بر  برحسبولید است. این پارامتر میزان مصرف انرژي الکتریکی به ازاي واحد ت يهنیز بیان کنند

  .شودتعیین می (2) يه یان شده که توسط رابطمحصول تولیدي ب

(2) C
e

E
SEC

t
= 

 تن است. برحسبمیزان تولید محصول مورد نظر  tکیلووات ساعت و  برحسبانرژي الکتریکی مصرفی  CEکه در آن 

totSEC مگا برحسب. این پارامتر کندد تولید را بیان میو حرارتی( به ازاي واح ی)مجموع انرژي الکتریک ، میزان کل مصرف انرژي 

 .آیدمی دست به (3) يهبر تن محصول تولیدي با استفاده از رابط ژول

(3) 10.8
10.8f V C

tot e th

m H E
SEC SEC SEC

t

 + 
= =  + 

به انرژي حرارتی  کیلووات ساعت برحسبیکی ضریب تبدیل استاندارد انرژي الکتر 8/10مشابه قبل و  tو  fm ،VH ،CEکه در آن 

 با احتساب راندمان تبدیل نیروگاهی است. ژول مگا برحسب

 ها:گزینه  totSEC -ب

 لیقب از رسمی مراجع از صادره مستندات و مدارک اساس بر کارخانه، کی eSECو  thSEC يهمحاسب و ريیگاندازه يهنحو

هاي مختلف کارخانه eSECو  thSECکه غالبًا . اما از آنجا شودیم نییتع ،یابیارز يهدور يبرا انرژي هايحامل انواع به مربوط قبوض

یک محصول متفاوت است، در تحقیق حاضر براي تعیین این مقادیر، از استانداردها و معیارهاي موجود در سطح ملی،  يهتولید کنند

زمینه موجود نیست، اردي که ضوابطی در این . همچنین در مو شده است استفاده غیره همچون ضوابط وزارت نیرو، سازمان استاندارد و

 استفاده گردیده است. [19]وش مورد اشاره در استاندارد ملی ایران از ر

 يهمصارف ویژگذاري تواند واحد مناسبی براي مقایسه و ارزش ها، روشن است که »تن« نمیبا توجه به تفاوت وزن مخصوص گزینه 

هاي سبک بتنی، تر آجرهاي فشاري نسبت به بلوکمثال، وزن سنگین نعنوابهباشد. یوارچینی مختلف دهاي ولید گزینهانرژي فرآیند ت

و در نتیجه انرژي کمتري مصرف گردد. از همین رو  AACهاي ازاي سطح برابر دیوارچینی، تناژ کمتري از بلوک شود که بهباعث می

تعیین  مگا ژول بر واحد سطح دیوارچینیساس بر اصارف دیوارچینی، م ه هر گزینه در واحد سطحالزم است با استفاده از وزن مربوط ب

 .دهدهاي مختلف را نشان میبه ازاي سطح دیوارچینی در گزینه  totSECو  thSEC ،eSECمقادیر مربوط به  6دول گردد. ج

 

 
Specific Energy Consumption 1  

 شود.ظر گرفته میو بر اساس ارزش حرارتی سوخت هر منطقه در ن  رسمیارزش حرارتی سوخت مصرفی، طبق اعالم مراجع  -2



11 

 

  دیوار رمربعتم برحسب هاگزینه تولید فرآیندهای در totSECو  thSEC ،eSEC: 6 جدول

  thSEC هاگزینه
(2Mj/m) 

eSEC  
(2kWh/m) 

totSEC  
(2Mj/m) 

 69/344 74/2 10/315 آجر فشاري

 06/197 69/2 168 بلوک سفالی

 AAC 36/374 96/1 53/395بلوک 

 90/13 68/0 52/6 بعدي هاي سهپانل

 07/27 29/0 95/23 صفحات گچی

 مصرف  زانیم ها از نظرسبی گزینه و ارزش ن هاي زوجیایسهمقهاي ماتریس ، درایه6آمده در جدول  دست بهبر اساس مقادیر 

 . آمده است دست به 7جدول  صورت به ، ساخت جهت يانرژ

 ساخت جهت انرژی مصرف نظر از هاگزینه نسبی ارزش و های زوجیمقایسه  ماتریس: 7جدول 

 ارزش نسبی صفحات گچی بعديسه پانل AACبلوک  بلوک سفال آجر فشاري هاگزینه

 024/0 079/0 040/0 147/1 572/0 000/1 آجر فشاري

 043/0 137/0 071/0 007/2 000/1 749/1 بلوک سفال

 AAC 871/0 498/0 000/1 035/0 068/0 021/0بلوک 

 603/0 947/1 000/1 455/28 177/14 798/24 بعديسه پانل

 309/0 000/1 513/0 611/14 280/7 733/12 صفحات گچی

 مصرف آب:میزان  -4-3-2

که متوسط بارش در آن آید؛ بطوري به حساب می زمینگرم و خشک جهان، جزء نقاط کم بارش  يه قگرفتن در منط ایران با قرار

هاي مختلف، از . از همین روست که میزان و کیفیت مصرف آب در بخش[20] سوم متوسط بارش جهانی است میلیمتر یعنی یک 250

برخی رسد. ه مقدار فراوانی آب در آن به مصرف میهایی است که بجمله بخش. صنعت ساختمان نیز از یت باالیی برخوردار استاهم

آب مصرفی . با توجه به اهمیت میزان آب مصرفی، در تحقیق حاضر [21] است یساختمان خام يهفرآورد نیترمهم آبکه  معتقدند

برپایی دیوار« ارزیابی  يه صرفی در مرحلند ساخت مصالح« و »آب مآب مصرفی در فرآیبخش » در دو هامربوط به هر یک از گزینه

منظور از آب  د.شهر دو نوع آب مصرفی، از جمع جبري مقادیر این دو بخش حاصل  يه ها نیز پس از محاسب. ارزش نسبی گزینهگردید

عنوان یکی از به نده،ساز يهها در کارخاننهاحد حجم هر کدام از گزیمصرفی در فرآیند ساخت مصالح، مقدار آبی است که براي تولید و

کاري( و ساخت، جهت انجام عملیات مونتاژ دیوار )سفت يه برپایی دیوار همچون مرحل يهدر مرحل .رسدمواد اولیه، به مصرف می

 وگچ و گچ است.هاي سیمان و اندودهاي خاککاري( به آب نیاز است. آب جزء مهمی از مالتهاي نهایی )نازکاجراي اندودها و رویه

مقدار مصالح در مترمربع دیوار بازنویسی شود. بر این اساس  حسب برینجا نیز الزم است تا مقدار آب مصرفی در فرآیند ساخت در ا

تشکیل شده  صورت هب، کعب و مقادیر مصالح در مترمربع دیوارچینیکیلوگرم بر مترم برحسببا استفاده از مقادیر آب مصرفی  8جدول 

 [ 22]ي ابنیه بهافهرست هاي مختلف دیوارچینی نیز با استفاده از آنالیز برپایی دیوار در گزینه  يه ده در مرحلاست. مقادیر آب مصرف ش

 .اندارائه شده 9 در جدول
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 دیوار  مترمربع برحسب ها، گزینه ساخت فرآیند در مصرفی آب مقدار: 8جدول 

 هاگزینه

  حجم

 مترمربع دیواریک در 

(3m) 

 آب مصرفی

  د تولیددر فرآین

(kg) 

 آب مصرفی در فرآیند

 ازاي مترمربع دیوارتولید به

(kg) 

 136/48 595 081/0 آجر فشاري

 602/8 84 102/0 بلوک سفالی

 AAC 094/0 25 345/2بلوک 

 003/0 36/3 001/0 بعدي هاي سهپانل

 059/0 12/2 028/0 صفحات گچی

 

 هاگزینه با دیوار بعمترمر یک اجرای جهت شده مصرف آب مقدار: 9جدول 

 دیوارچینی يهگزین ردیف
 مقدار آب در واحد سطح دیوار

(kg) 

 50/73 يفشار آجر يهاقالب 1

 90/61 (سوراخه 6) یسفال يهابلوک 2

 AAC 00/43 يهابلوک 3

 60/101 بعدي ههاي سپانل 4

برابر صفر است، جهت فراهم شدن امکان مقایسه با سایر در فرآیند برپایی دیوارهاي با صفحات گچی از آنجا که مقدار آب مصرفی 

 آمده در جداول  دست بهکیلوگرم آب در مترمربع دیوار براي آن در نظر گرفته شده است. در نهایت بر اساس مقادیر  1ها، مقدار گزینه 

 10 جدول صورت بهلید و برپایی دیوار، ها از نظر میزان مصرف آب در مراحل توینهو ارزش نسبی گز هاي زوجیمقایسه ، ماتریس9 و 8

 است. شدهمحاسبه 

 میزان مصرف آب نظر از هاگزینه نسبی ارزش و های زوجیمقایسه   ماتریس: 10جدول 

 ارزش نسبی صفحات گچی عديب سه پانل AACبلوک  بلوک سفال آجر فشاري هاگزینه

 008/0 009/0 835/0 373/0 580/0 000/1 آجر فشاري

 014/0 015/0 441/1 643/0 000/1 725/1 بلوک سفال

 AAC 683/2 555/1 000/1 241/2 023/0 022/0بلوک 

 010/0 010/0 000/1 446/0 694/0 197/1 بعديسه پانل

 946/0 000/1 849/95 774/42 509/66 755/114 صفحات گچی

 :2COمیزان تولید  -3-3-4

 متان، کربن، دیاکسيد. است ياگلخانه يگازها ثرا حد از شیب شیزااف امروز، جهان محیطی زیست مسائل نیترگبزر از

این در  د.ی را دارا هستنجهان شیگرما لیپتانس که بوده ياگلخانه يگازها نیترمهم هاکربنوکلروفلور و آب  بخار تروژن،ین يدهایاکس

 طی جهان در این گاز انتشار میزان، [23]ارت نیرو انرژي وز يهر است. بنا بر گزارش ترازناماز اهمیت بیشتري برخوردا  2COمیان 

هاي یک ساختمان از طریق رسیده است. ارزیابی میزان انتشار کل این گاز در تمامی بخش تن گایگ 3/1به  2010تا  2009 هايسال

باط با میزان تولید ها در ارتاضر جهت تعیین ارزش نسبی گزینه گیرد. در تحقیق حطول عمر صورت می يه بی چرخهاي ارزیاروش

2CO 2مقدار  گرفته شده در فرآیند ساخت هر گزینه، کار به، با استفاده از مقدار انرژي حرارتی و الکتریکیCO   معادل آن انرژي
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است. از طرف دیگر با توجه به  آمده تدس بهها ساخت گزینه  يهمنتشر شده در مرحل 2COمقدار  ترتیبمحاسبه شده است. به این 

برپایی  يهها در استفاده از سیمان در مرحلو همچنین تشابه تمامی گزینه 2COمؤثر تولید سیمان در ایجاد و انتشار گاز  نقش

در جمع کل مربوط به عملیات برپایی دیوار نیز محاسبه و مصرف سیمان  يهتولید شده در نتیج 2CO، مقدار گاز 1دیوارهاي خارجی

به  11، مشابه جدول 2COها از نظر میزان تولید مقایسات و ارزش نسبی گزینه  هاي ماتریسیب درایه ترت بدین دخالت داده شده است.

 دست آمده است.

 2CO دتولی میزان نظر از هاگزینه نسبی ارزش و های زوجیمقایسه   ماتریس: 11جدول 

 ارزش نسبی صفحات گچی بعديسه پانل AACبلوک  بلوک سفال آجر فشاري هاگزینه

 049/0 071/0 389/0 113/1 521/0 000/1 ر فشاريآج

 094/0 136/0 745/0 135/2 000/1 918/1 بلوک سفال

 AAC 898/0 468/0 000/1 349/0 064/0 044/0بلوک 

 126/0 183/0 000/1 866/2 342/1 574/2 بعديسه پانل

 688/0 000/1 464/5 660/15 333/7 065/14 صفحات گچی

 ت حرارتی:میزان مقاوم -4-3-4

داشتن دماي رسد. ثابت نگهها به مصرف میهایی هستند که بخش بزرگی از انرژي در آنهاي مسکونی از جمله مکانساختمان 

بوده و همین  يما و سرما است که ایجاد آن مستلزم مصرف انرژفضاي داخل ساختمان در فصول مختلف، نیازمند تأمین گرمطلوب 

هاي مختلف مورد نظر گزینهزیرمعیار این در  .[24]شود انرژي در صنعت ساختمان می ریناپذ دیتجدنابع مسئله باعث از دست رفتن م

 .شدندمقایسه در برابر انتقال حرارت با یکدیگر  شانمقاومتجهت اجراي دیوارهاي خارجی از نظر میزان 

 : 2ضریب هدایت حرارتی -الف

کمتر باشد آن  ايمادهبراي ضریب این چه  هردهد. حرارت در آن را نشان می هدایت حرارتی در یک ماده، قابلیت انتقال ضریب

نگر مقدار شود که بیاقابلیت هدایت حرارت در مواد مختلف، با ضریبی نمایش داده می ماده عایق بهتري براي حرارت خواهد بود.

و ضخامت یک متر، در شرایطی که اختالف دماي اي به سطح یک مترمربع یک ساعت از نمونه کیلوکالري در برحسبحرارتی است که 

 دهد.( این مطلب را نشان می4) يهکند. رابطگراد است عبور میسانتی يه مؤثر در دو طرف سطوح موازي یک درج

(4) 
.

; ( )
2( ).

2 1

Q d kcal m kcal
ooA T T t m h cm h c




= =
−   

 

میزان عبور حرارت  Qسیوس، سل يهي بر مترمربع در متر در ساعت و درجضریب هدایت حرارتی برحسب کیلوکالر λن رابطه در ای

( تفاوت درجه 2m( ،)1T-2Tسطح الیه برحسب مترمربع ) A، (mضخامت مصالح برحسب متر ) d(، kcalبرحسب کیلوکالري )

 ( است.hحسب ساعت )زمان انتقال حرارت بر t( و Coگراد )سانتی يه حرارت در دو سطح مقابل و موازي مصالح برحسب درج

 : 3مقاومت حرارتی -ب

ها با ضخامت معین است. مقاومت ( مقدار مقاومت در مقابل جریان حرارت در یک نوع مصالح یا ترکیبی از آنRاومت حرارتی )مق

ز چند نوع آید. همچنین در مواردي که ترکیبی امی دست به اشحرارتی هر نوع مصالح از تقسیم ضخامت آن بر ضریب هدایت حرارتی

؛ مقاومت کل، معادل جمع اندهاي موازي روي هم قرار گرفتهالیه صورت بهی( وجود داشته باشد که مصالح )مانند دیوارهاي ساختمان

هاي مختلف قاومت حرارتی گزینهآمده مربوط به م دست بهبر اساس مقادیر  .[25]هاي اجزاي مختلف آن خواهد بود جبري مقاومت

 
 01/0ها، مقدار اي با صفحات گچی برابر صفر است، جهت فراهم شدن امکان مقایسه با سایر گزینهند برپایی دیوارهکه مقدار سیمان مصرفی در فرآی ییاز آنجا -1

 در مترمربع دیوار براي آن در نظر گرفته شده است. 2COکیلوگرم 

Thermal Conductivity  2  

stanceThermal Resi 3  
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 به  12جدول  صورت بهها از نظر میزان مقاومت حرارتی، ش نسبی گزینه، ارزدیوارهاي خارجی عنوان بهصورت اجرا دیوارچینی در 

 آمده است. دست

 حرارتی مقاومت میزان نظر از هاگزینه نسبی ارزش و های زوجیمقایسه ماتریس: 12جدول 

 ارزش نسبی گچیصفحات  بعديسه پانل AACبلوک  بلوک سفال ريآجر فشا هاگزینه

 047/0 125/0 180/0 206/0 504/0 000/1 آجر فشاري

 093/0 247/0 357/0 408/0 000/1 985/1 بلوک سفال

 AAC 860/4 448/2 000/1 873/0 606/0 227/0بلوک 

 260/0 694/0 000/1 146/1 805/2 569/5 بعديسه پانل

 374/0 000/1 441/1 651/1 041/4 022/8 یصفحات گچ

 :اقتصادی، فنی و اجرایی زیست محیطی،  یارهایها در ارتباط با زیرمعارزش نسبی گزینه -4-4

ابنیه استفاده شده است. از آنجا  يه رشت يهي واحد پایبهافهرست ها از اقتصادي گزینهنسبی ارزش  يهدر تحقیق حاضر براي مقایس

 مصالح مینأ ت همچنین و رابزا و آالتماشین انسانی، نیروي کارگیريب و مینأ ت هايهزینه شامل درج در فهارست بهامن هايقیمتکه 

؛ [26] است کار کامل اجراي کلی، بطور و مصالح اتالف کارگاه، در مصالح جاییجابه باراندازي، و حمل بارگیري، تهیه، شامل، نیاز، مورد

ربوط به آالت( از آنالیز بهاي مي انسانی و ماشین هاي مختلف )مصالح، حمل، نیروي مربوط به بخشهاالزم است براي تفکیک قیمت

ابنیه استفاده گردیده  يه رشت  يهي واحد پایبهافهرست فهارست بها استفاده گردد. جهت انجام این امر نیز از آنالیز بهاي مربوط به 

نشان داده  15 تا 13 در جداول یو فنی و اجرای اقتصادي زیست محیطی، معیارهايزیر ها دروزن نسبی گزینه مقادیر مربوط به است.

 شده است.

 محیطی زیست زیرمعیارهای با ارتباط در هاگزینه نسبی وزن: 13جدول 

 مصرف آب 2COتولید  مقاومت حرارتی
 مصرف انرژي

 جهت ساخت 

 زیرمعیارها

هاگزینه  

 آجرهاي فشاري 024/0 008/0 049/0 047/0

 هاي سفالیبلوک 043/0 014/0 094/0 093/0

 AACهاي بلوک 021/0 022/0 044/0 227/0

 بعدي هاي سهپانل 603/0 010/0 126/0 260/0

374/0  688/0  صفحات گچی 309/0 946/0 

 

 اقتصادی زیرمعیارهای با ارتباط در هاگزینه نسبی وزن: 14جدول 

 و آالتماشین

 نیاز مورد تجهیزات

 نیروي يههزین

 انسانی

 و خرید يههزین

 مصالح انتقال

 زیرمعیارها

هاگزینه  

 آجرهاي فشاري 302/0 152/0 056/0

 هاي سفالیبلوک 232/0 169/0 081/0

 AACهاي بلوک 227/0 180/0 007/0

 بعدي هاي سهپانل 148/0 112/0 007/0

849/0  صفحات گچی 090/0 386/0 
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 اجرایی و فنی زیرمعیارهای با ارتباط رد هاگزینه نسبی وزن: 15جدول 

 دیوار زیکیفی وزن دیوار ضخامت اجرا سهولت کار انجام سرعت
 زیرمعیارها

هاگزینه  

 آجرهاي فشاري 058/0 179/0 073/0 199/0

 هاي سفالیبلوک 093/0 172/0 128/0 207/0

 AACهاي بلوک 101/0 196/0 238/0 215/0

 بعدي هاي سهلپان  065/0 196/0 179/0 180/0

199/0  282/0  حات گچیصف 684/0 257/0 

 :هاتحلیل داده -5

 بندي به وزن نسبی معیارها محاسبه شده است.ها و در ادامه میزان حساسیت این رتبه بندي گزینها رتبهدر این بخش ابتد

 :هابندی گزینهی وزن مطلق و رتبهمحاسبه  -5-1

، ارهاها در ارتباط با معیبه وزن نسبی زیرمعیارو همچنین مقادیر مربوط کدام از زیرمعیارها  هرها در وزن نسبی گزینه با توجه به 

ها مشخص گونه که در این شکل همان آمده است. دست به 9تا  6هاي مشابه شکلها در هر یک از چهار معیار اصلی بندي گزینهرتبه 

دیوارچینی از نظر  يهگزینبهترین  AACهاي و بلوک ،فنی و صادي، اقتمحیطی زیستاست، صفحات گچی بهترین گزینه از نظر 

 ي هي بدترین گزینبعدسههاي مشبک و پانل ،اجرایی و ، فنیمحیطی زیست يهجرهاي فشاري بدترین گزینهمچنین آ اجرایی هستند.

 یانه قرار دارند.هاي سفالی نیز همواره در تمامی معیارها در حد مدیوارچینی از نظر اقتصادي هستند. بلوک

 محیطی زیست نظر از دیوارچینی مختلف یهاگزینه نسبی وزن: 6شکل 

 اقتصادی نظر از دیوارچینی مختلف هایگزینه نسبی وزن: 7ل شک

0/534

0/245

0/075

0/057

0/030

         
            

     AAC

         
         

0/259

0/122

0/188

0/197

0/233

         
            

     AAC
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0/614

0/087

0/117

0/106

0/078

         
            

     AAC

         
         

 
 فنی نظر از دیوارچینی مختلف هایگزینه نسبی وزن: 8شکل 

0/239

0/180

0/274

0/169

0/139

         
            

     AAC

         
         

 
 اجرایی نظر از دیوارچینی مختلف هایگزینه نسبی وزن: 9شکل 

 وزن (،4هدف )جدول  با رتباطا در معیار هر نسبی وزن کمک به معیارها، و زیرمعیارها از کدامهر  بهینه يهگزین شدن مشخص با

، با در نظر گرفتن شودمیکه مشاهده چنان. گردید تعیین 10مشابه شکل  دیوارچینی يه بهین يه گزین آن، تبع به و گزینه هر مطلق

لف هاي مختمبنا و مالک قضاوت میان گزینه انعنو به، اقتصادي، فنی و اجرایی، محیطی یستزمعیارها و زیرمعیارهاي مختلف 

آوردند.  دست به دیوارچینی را  يه بهترین گزین يهها، مرتبدیوارچینی، صفحات گچی با تفاوت قابل توجهی نسبت به سایر گزینه 

دوم تا چهارم قرار  هايدر رتبه زهایی نزدیک به یکدیگر به ترتیب هاي سفالی و آجرهاي فشاري نیز با امتیا، بلوکAACهاي بلوک

 بدترین گزینه را به خود اختصاص دادند. يه، مرتبمحیطی زیسترغم امتیاز باالي ، علیبعدي هاي سهپانل . در این میانرفتندگ

0/368

0/144

0/177

0/152

0/151

         
            

     AAC

         
         

 
 دیوارچینی مختلف هایگزینه نهایی بندیرتبه: 10شکل 

 : ه با تحقیقات مشابهتفسیر نتایج و مقایس -5-2

هاي سنتی دیوارچینی دیگر پاسخگوي نیازهاي ساختمان دهند که سیستماري و بلوک سفالی نشان میامتیاز پایین آجرهاي فش

هاي سفالی رغم تلقی عامه، عرضه و تولید بلوکامتیاز حکایت از آن دارد که، علیاین دو سازان امروز نیست. از سوي دیگر تفاوت اندک 

 ه است.به جلو نبودرو  قایسه با آجرهاي فشاري، گامیدر م

تر از ي آخر، حتی پایینر را بتوان قرار گرفتن سیستم نوین دیوارهاي پانل سه بعدي در رتبه ترین چالش تحقیق حاضاما شاید مهم

هارگانه مشخص است، این ها در معیارهاي چبندي گزینهچنانکه که از رتبه دانست.  ،هاي سنتی آجرفشاري و بلوک سفالسیستم 

یار فنی در موقعیتی نرمال قرار دارد. با این حال به دلیل قرار  ي دوم و در معمحیطی و اجرایی در رتبه ست سیستم در دو معیار زی

 این موضوع زنگ خطر  گرفته است. نهایی در آخرین رتبه جايبندي جمعترین رتبه از نظر معیار مهم اقتصادي، در گرفتن در پایین

بایست پیش و بیش از هر چیز، نوین ساختمانی است که هر محصول جدیدي می هايمهمی براي طراحان و عرضه کنندگان سیستم

  ابتدا براي مصرف کننده توجیه اقتصادي داشته باشد.
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عتبار سنجی نتایج هر چند تا به امروز تحقیق کامالً مشابهی با تحقیق حاضر انجام نگرفته است؛ اما به جهت انجام مقایسه و ا

 .آوردو تشریح شدند، در نظر  ي پژوهش معرفیذیل را، که در بخش پیشینه ترتوان سه تحقیق مشابه می

معادل زیرمعیار  ؛[ است8زیست محیطی در تحقیق آکوچکیان و خلعتبري ] که یکی از زیرمعیارهاي « را،ي ازن تخریب الیه »اگر 

توان مشاهده نمود که در هر دو می ؛نیمقلمداد کدر تحقیق حاضر « ساخت فرآیند در رژيان مصرف يهنتیج در 2CO تولید میزان»

از سوي دیگر وزن باالي معیار انرژي در تحقیق هاي مقایسه، این زیرمعیار وزن نسبی پایینی دارد. ، بنا بر نتایج حاصل از ماتریسردمو

اي ترین نکتهید قابل توجهاما شا همساز و هماهنگ است.کاماًل یق حاضر، مذکور با وزن باالي زیرمعیار »میزان مصرف انرژي« در تحق 

ي واحدي بنام نمایش شکاف عمیق نگاه معمارانه و عمرانی به پدیده را بتوان آیدي این دو تحقیق به چشم میکه از مقایسه

ي ی معیار اقتصادي در نظر متخصصان حوزه زیرا نتایج تحقیق آکوچیکیان و خلعتبري نشان از اهمیت حداقل ؛دانستسازي ساختمان 

ن عمرانی مؤثر در نتایج تحقیق حاضر، معیار اقتصادي داراي باالترین درجه از ري دارد؛ حال آنکه در نظر متخصصین و فعاالمعما

 اهمیت است. 

همچنین اهمیت است.  ي ساخت«، همچون تحقیق حاضر، داراي باالترین درجه ازمعیار اقتصادي »هزینه[ 9در تحقیق هالکویی ]

زارعی و همکاران هر چند از اهمیت کمتري برخوردار بوده است.  هولت اجرا، در میان سایر معیارهاي اجراییدر هر دو تحقیق، معیار س

که توان مشاهده نمود اند؛ اما در مقام مقایسه میي نوین سیستم سقف ساختمانی پرداخته ي سه گزینه به مقایسه خود در تحقیق  [10]

 ي میانیدر رتبه  ،در تحقیق حاضر AACمشابه دیوارهاي اجرا شده با بلوک نها، در تحقیق آ CLCهاي اجرا شده با بلوک سقف 

ي آنان توجیه ي این مصالح را به دلیل اطمینان بخشی و متعادل بودن همه جانبهموضوعی که رواج گسترده گذاري قرار دارند.ارزش 

 کند.می

مساز است و در موارد  تحقیقات اندک انجام شده مشابه، کامالً ه دید، نتایج حاصل از تحقیق حاضر در مقایسه باگر مشاهدهچنانکه 

 .هستند، علل و عوامل روشن و موجهی قابل ردیابی یاختالف

 به وزن نسبی معیارها: نتایجمیزان حساسیت  -5-3

کارشناسان اعث تغییر اهمیت نسبی پارامترهاي مختلف نزد هاي تازه، بگذشت زمان، دگرگونی شرایط و به وجود آمدن ضرورت

هاي اقتصادي ـ اجرایی در کشورهاي در حال مقابل اولویت در کشورهاي توسعه یافته در محیطی تزیسشود. اهمیت باالي مسائل می

رفتن شرایط مختلف و تغییر در ارزش ها به شرایط و فرهنگ هر منطقه است. از همین رو با در نظر گاي از وابستگی ارزشتوسعه، نمونه 

میزان حساسیت  11. شکل گردیده استهشت حالت مختلف، مجددًا بررسی  ها، دربندي نهایی گزینهی معیارها، رتبهو وزن نسب

ر هاي هشتگانه ددهد. جزئیات مربوط به هر کدام از حالتها در هر یک از این هشت حالت را نشان میبندي گزینهتصمیم و رتبه

اند، در معیارها با یکدیگر برابر فرض شدهارزش تمامی  1گردد؛ در حالت ل مشاهده میارائه شده است. چنانکه در این جدو 16جدول 

ها نیز ارزش  8تا  3هاي و اقتصادي برابر باشند و در حالت محیطی زیست شرایطی فرض شده است که در آن ارزش معیارهاي  2حالت 

  اند.جا گردیدهبه دو جابه در هر چهار معیار دو

هاي اول و دوم قرار ها به ترتیب در رتبه در تمامی حالت AAC هايتوان گفت که صفحات گچی و بلوکمی 11 با توجه به شکل

 و اقتصادي محیطی زیستهاي مساوي براي معیارهاي (، ارزش 1هاي مساوي براي تمامی معیارها )حالت دارند. با در نظر گرفتن ارزش

( و اقتصادي و 4و اقتصادي )حالت  طیمحی زیست(، 3و فنی )حالت  محیطی زیستي هاي نسبی معیارهاجایی ارزش(، جابه2)حالت 

 گیرند.هاي سفالی و آجرهاي فشاري قرار میباالتر از بلوک بعدي هاي سهپانلها تغییر کرده و بندي گزینه( رتبه7اجرایی )حالت 
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 تصمیم حساسیت زانمی بررسی جهت مختلف حالت هشت در معیارها سبین ارزش: 16جدول 

 شرح هاحالت
 معیارها در ارتباط با هدفارزش نسبی 

 اجرایی فنی اقتصادي محیطیزیست 

 23/0 22/0 42/0 13/0 هستند. 4هاي نسبی مشابه جدول ارزش حالت موجود

 25/0 25/0 25/0 25/0 .ندنسبی هر چهار معیار برابر ارزش 1حالت 

 23/0 22/0 275/0 275/0 و اقتصادي برابرند. محیطی زیستنسبی معیار  ارزش 2حالت 

 23/0 13/0 42/0 22/0 اند.جا شدهو فنی جابه محیطی زیستنسبی معیار  ارزش 3حالت 

 23/0 22/0 13/0 42/0 اند.جا شدهو اقتصادي جابه محیطی زیستارزش نسبی معیار  4حالت 

 13/0 22/0 42/0 23/0 اند.جا شدهجابه و اجرایی محیطی زیستنسبی معیار  ارزش 5لت حا

 22/0 23/0 42/0 13/0 اند.جا شدهارزش نسبی معیار اجرایی و فنی جابه 6حالت 

 42/0 22/0 23/0 13/0 اند.جا شدهنسبی معیار اجرایی و اقتصادي جابه ارزش 7حالت 

 23/0 42/0 22/0 13/0 اند.جا شدهفنی و اقتصادي جابه رنسبی معیا ارزش 8حالت 

 

 معیارها نسبی وزن به متصمی حساسیت میزان: 11شکل 

 گیری:نتیجه -6

بر اساس چهار معیار »زیست محیطی«، »اقتصادي«، »فنی« و  ،دیوارچینی در ایران يه بهین يهاین تحقیق با هدف انتخاب گزین

 رایج  يهگزین جپن يهبه ارزیابی و مقایسبی چند معیاره، هاي ارزیایکی از بهترین روش عنوان به، AHPوش ر»اجرایی« و با استفاده از 

 « گچی صفحات» و «بعدي هاي سهپانل» ،«گازي سبک بتن هايبلوک» ،«سفالی هايبلوک» ،«فشاري آجرهاي» دیوارچینی، شامل

 تایج زیر را ارائه نمود: نتوان می، شدهانجامهاي اساس بررسی بر . است پرداخته
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 ي ه، در میان متخصصان و فعاالن حوزی، معیار اقتصاديدیوارچین يهمؤثر در انتخاب بهترین گزین از میان چهار معیار ➢

 .دهدمیترین درجه از اهمیت را به خود اختصاص بیش ،ایرانساختمان در 
 وزن و ارزش را بر اساس نظرات ارائه شده توسط رغم اهمیت آن در دنیاي امروز، کمترین محیطی، علی معیار زیست ➢

  .سته انظران صنعت ساختمان دریافت نمودصاحب
، زیرمعیارهاي »میزان مصرف آب«، ارزیابی يهبراي معیارهاي چهارگان در میان زیرمعیارهاي در نظر گرفته شده ➢

پارامترهاي  نیترارزش با عنوان بهه ترتیب خرید و انتقال مصالح«، »وزن فیزیکی دیوار« و »سرعت انجام کار« ب يه »هزین

  نظران تشخیص داده شدند.وي صاحب ، اقتصادي، فنی و اجرایی از سمحیطی زیست 
بهترین  بعدي هاي سهپانلدر این تحقیق، صفحات گچی و  شدهگرفته رایج دیوارچینی در نظر  يهاز میان پنج گزین ➢

ها و صفحات گچی و نهترین گزیصفحات گچی و آجرهاي فشاري اقتصادي ،ستیز ط یمحهاي دیوارچینی دوستدار گزینه 

 هاي اجرایی شناخته شدند.بهترین گزینه  وانعن به AACهاي بلوک
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Environmental, economical, technical and operational 

assessments of common types of separating wall systems 

in Iran using Analytical Hierarchy Process (AHP) 
 

 

The techniques and types of materials used in construction sites are very important considering mechanical, 

environmental and economical issues. Separating different parts of a building from each other and protect the 

interior space from outside environment requires effective walls. In order to satisfy needs of construction 

projects such as lowering cost, increasing speed and minimizing overall energy consumption of building, 

construction material industries produce and introduce different types of separating walls for bulidings.  

This research was conducted to assess the environmental, economical, technical and operational impacts of 

different types of separating walls. Five different types of walls, including solid clay (SC) bricks, hollow clay 

(HC) blocks, autoclaved aerated concrete (AAC) blocks, three-dimensional (3D) sandwich panels and gypsum 

boards were investigated in this regard. The goal was to find the most effective type of separating wall among 

the choices investigated. Each of the forementioned criteria were divided into several sub-criteria, and the 

Analytical Hierarchy Process (AHP), as one of the best-known multi-criteria decision-making methods, was 

implemented in the assessments. Evaluations were based on both qualitative and quantitative criteria. 

Technical data and information were used for quantitative criteria and different types questionnaires were 

developed regarding the qualitative criteria.  

The results of this study, on the basis of all criteria, showed that the gypsum board with the relative priority 

value of 0.368, is the best choice between the assessed separating walls. The calculated relative priority values of 

AAC blocks, HC blocks, SC bricks, and 3D panels were 0.177, 0.152, 0.151 and 0.144 respectively. 

KEYWORDS  
Analytical hierarchy process, Environmental impacts, economical impacts, technical and operational impacts, 

Separating wall systems. 

 


