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 خالصه مقاله

 زمین، وضعیت از کافی شناخت عدم به عمدتاَ مسئله این. روند می شمار به ها پروژه ترین پرمخاطره جمله از تونل ساخت هاي پروژه

 و وس یک از مرتبط هاي ریسک شناسایی. گردد بازمی ها پروژه این اجراي و طراحی در آن با مرتبط هاي قطعیت عدم و پیرامونی شرایط

 و صحیح ارزیابی جهت در اساسی گامی ریسک، مدیریت پیچیده فرایند از بخشی عنوان به دیگر سوي از ها آن درست بندي رتبه

 کیفی هاي تحلیل و مهندسی هاي     قضاوت اساس بر عمدتاً مرسوم هاي بندي رتبه. باشد می ها ریسک این به مناسب و موقع به دهی پاسخ

 افزایش زا ریسک عوامل تعداد که زمانی ویژه به پروژه هاي ریسک بندي رتبه براي. نیستند برخوردار کافی اعتبار از که گیرند می صورت

 تحلیل روش از تحقیق این در. باشد راهگشا تواند می علمی ابزاري عنوان به چندشاخصه گیريتصمیم هاي روش از استفاده یابد، می

 تحلیل روش کمک با. است شده استفاده سیمره نیروگاه و سد  پروژه سازي تونل عملیات در  ریسک عوامل بندي رتبه جهت تاکسونومی

 بنديرتبه در. شوند می دهی رتبه تر بینانه واقع نتیجه در و گردند می ارزیابی بهتر گوناگون هاي شاخص به توجه با ها ریسک تاکسونومی،

 خود به را ریسک رتبه کمترین و بیشترین ترتیب به حقوقی يها¬ریسک و کارفرما هاي¬ریسک روش، این کمک به ها ریسک

  .دهند-می اختصاص

ABSTRACT  

Tunneling projects are known as the most risky projects. This is mainly caused due to lack of good 

information about the ground condition, environment situation, and related uncertainties in design 

and implementation of these projects. Identification of related risks in one side and correct rank of 

them from another side as a part of the complex process of risk management, are of the main steps 

for proper evaluation and timely and appropriate response to the risks. Conventional ranking 

methods are mainly based on engineering judgments and qualitative analysis which have not 

adequate credit. For ranking the risks associated to the projects, especially when the number of risk 

factors increase, application of multi attribute decision making (MADM) approaches can be useful. 

In present research, the risk factors of tunneling in Seymareh Dam and Hydropower Plant were 

ranked by using Taxonomy analysis method. Using this method, risks with regard to various criteria 

are evaluate better and then will be ranked more realistic. In ranking the risks by this method, the 

owner risk and legal risk were ranked to the highest and lowest risks. 
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 مقدمه

 وضـعیت  از کـافی  شـناخت  عدم (ساختاریشان ماهیت دلیلبه سازيتونل هايپروژه

 به منجر موارد بسیاري در که آن با مرتبط هاي قطعیت عدم و پیرامونی شرایط زمین،

 درصـد  بـا  همـواره  مـشابه،  هـاي   پروژه با مقایسه در) شود می سنگینی هاي  خسارت

 موجـب  هـا   ریـسک  ایـن  موقع به و درست مدیریت. باشندمی همراه ریسک از باالیی

 و ارزیابی. گرددمی پروژه اهداف بر منفی پیامدهاي اثر یا وقوع احتمال کردن  حداقل

 ریـسک  مـدیریت  ندفرای اصلی هاي بخش از یکی پروژه متوجه هاي ریسک بندي  رتبه

 در هـا پـروژه  کـه  متفـاوتی  هـاي ¬محـدودیت  به توجه با .(PMI, 2004) باشدمی

 باشـند، مـی  روبرو زمان نیز و انسانی و مالی منابع از اعم گوناگون منابع به دسترسی

 نخواهنـد  همزمـان  بطور را هاریسک همه به دهیپاسخ و واکنش توان پروژه مدیران

 شناسـایی  و تعیـین  بـه  نسبت پروژه اجراي ضمن و آغاز از پیش باید اینرو از. داشت

 ریـسک  دهـی رتبـه . نمـود  اقدام اهمیت¬کم هاي  ریسک حذف و هاریسک مهمترین

 بندي رتبه (PMI, 2004) . است نیاز این بهتر هرچه کردن برآورده در مهم گامی

 داد انجام کیفی و کمی مختلف هاي  روش کمک به توانمی را پروژه یک هاي  ریسک

 هـاي   روش برتـري  تطبیقـی،  اي  درمقایـسه . اسـت  گیريتصمیم مسئله یک خود که

 در ریـسک  ارزیابی مرسوم هاي روش به نسبت MADM چندشاخصه گیريتصمیم

 (Linkova, et al, 2006) . است شده تأیید پروژه مختلف هاي گزینه دهی رتبه

 و کـارا  ايهـ  روش جملـه  از MADM شاخصه چند گیريتصمیم هاي روش اگرچه

 دهدمی نشان ها بررسی اما باشندمی بندياولویت مسائل و ها گیريتصمیم در مناسب

 و است نشده استفاده سازي  تونل هايپروژه در مؤثر طور  به ها  روش این از تاکنون که

 و »تـاثیر  میـزان  «شـاخص  دو از عمـدتاً  سازي،تونل هايپروژه ریسک ارزیابی جهت

. اسـت  شـده  استفاده  ریسک اثر - احتمال ماتریس قالب در ریسک »وقوع احتمال«

-شـاخص  هـا، پروژه سایر در ریسک بنديرتبه و ارزیابی جهت که است حالی در این

 ,McDermott) «ریـسک  بـه  واکـنش  در سـازمان  توانـایی  «نظیـر  دیگـري  هاي

Mikulak & Beauregard, 1996)  تخمین اطمینان عدم «و» (Klein & 

Cork, 1998) اند شده مطرح یزن . (Baccarini & Archer, 2001) و احتمال 

 بکـار  ریـسک  بنـدي رتبـه  و ارزیابی در را پروژه کیفیت و هزینه زمان، بر تاثیر میزان

 ریسک ارزیابی براي (Waterland, Venkatesh & Unnasch, 2003) .اندبرده

رم  از رخـی ب در. انـد کرده استفاده ردیابی و اثر شدت رخداد، معیار سه از  افزارهـاي ـن

 نظـر  در نیـز  ریسک وقوع نزدیکی و پذیريمدیریت تکمیلی شاخص دو پروژه کنترل

 در منابع از دیگر برخی در (Pertmaster Software, 2002) . است شده گرفته

 اثرات و اقتصادي اجتماعی اثرات هايشاخص از محیطی زیست ریسک ارزیابی زمینه

   (Xu & Liu, 2009) . نداکرده استفاده محیطی زیست

 اولویـت  بـه  نیـاز  و داشته سروکار متغیرها از توجهی قابل مجموعه با که مواردي در

 از گیريبهره باشیم، داشته شاننسبی اهمیت اساس بر گیريتصمیم واحدهاي بندي

 استفاده با همراه گوناگون، علمی هاي¬دیدگاه و تجربیات ها،تخصص با مختلف افراد

 ابـزاري ) تاکـسونومی  روش نظیـر  (چندمعیاره و گروهی گیريتصمیم هايتکنیک از

 رودمـی  شـمار  بـه  علمـی  و تـر صـحیح  تصمیمات اتخاذ و بنديرتبه جهت مناسب

(Pomerol & Romero, 2000).  

 تهیه سازي تونل هايپروژه اصلی هاي ریسک از جامعی ساختار نخست تحقیق این در

 از یکـی  عنوان به (تاکسونومی تحلیل روش از فادهاست با هاریسک این سپس و شده

 در سـیمره  سد هايتونل ساخت عملیات در) شاخصه چند گیري-تصمیم هايروش

 نخست بندي رتبه هايشاخص تعریف جهت. است شده بنديرتبه ایران غرب جنوب

 شـده  لحـاظ  پروژه عملکرد و کیفیت هزینه، زمان، اهداف بر ریسک اثرگذاري حوزه

 اثـرات  تکمیلـی  هايشاخص ها،ریسک تردقیق بنديرتبه و ارزیابی منظور به و است

 مواجهه میزان ریسک، وقوع زمان نزدیکی محیطی، زیست اثرات اقتصادي، اجتماعی

 گرفتـه  نظـر  در نیـز  ریسک پذیريمدیریت میزان و تخمین اطمینان عدم ریسک، با

  .آمد بدست شاخص 11 مجموع در و است شده

  

   تاکسونومی

 توسط آدنسون مطرح گردید 1763براي اولین بار در سال  1روش تحلیل تاکسونومی 

 بـه  1968سـال  در . دانان بـسط داده شـد      توسط گروهی از ریاضی    1950و در سال    

یـافتگی بـین ملـل مختلـف توسـط       بندي درجه توسعه ي مهم در طبقه  عنوان وسیله 

ي مختلف علـوم مطـرح شـده    ها هولینگ در یونسکو مطرح گردید و امروزه در رشته        

شود که  هاي مختلف در علوم به کار برده می بندي آنالیز تاکسونومی براي طبقه. است

تاکسونومی عـددي بـراي ارزیـابی شـباهت و     . نوع خاص آن تاکسونومی عددي است  

هـاي   بنـدي آن عناصـر بـه گـروه         هاي بین واحدهاي تاکـسونومیک و درجـه         نزدیکی

هاي از   آنالیز تاکسونومی بر پایه تحلیل یک سري شاخص.درو تاکسونومیک به کار می

رود و یـک   ها به کـار مـی   بندي یک سري گزینه    قبل تعیین شده است که در اولویت      

مراحـل مختلـف   ). 1388آذر، (دهد  ها ارائه می  بندي کامل براي ارزیابی گزینه      درجه

  ):1377اصغرپور، (باشد  مرحله به شرح زیر می9تحلیل تاکسونومی در 

  : هاي مختلف ها و تعیین شاخص مشخص نمودن گزینه: 1مرحله 

از طریق تشکیل پانـل و یـا   (گر و یاگروه کارشناسان   ها توسط تحلیل    انتخاب شاخص 

 m گزینه را درنظر گرفته کـه توسـط   nدر این مرحله  . قابل انجام است  ) روش دلفی 

  .شوند شاخص ارزیابی می

 j گزینـه و  iا و محاسبه میـانگین و انحـراف معیـار    ه  داده  تشکیل ماتریس : 2مرحله  

  :شاخص

 شده و  هایی که منفی هستند باید معکوسدر این مرحله باید توجه نمود که شاخص      

هـا   از طرف دیگر بعضی شـاخص . یا به طرق دیگر منفی بودن آن در نظر گرفته شود     

) کمی کـاذب () شبه کاذب(هاي کمی ها را به شاخص توان آن باشند که می  کیفی می 

هاي  ها، میانگین و انحراف معیار خصوصیت       بعد از تشکیل ماتریس داده    . تبدیل نمود 

  .شودمحاسبه می) یعنی از اعداد هر ستون(هاي مختلف نسبت به هر شاخص  گزینه

  :هاي ماتریس به دست آمده سازي داده نرمال: 3مرحله 

هاي  اند که واحد بیان شدههایی  ها بر حسب شاخص  ها، گزینه   در جدول ماتریس داده   

ها  مختلف دارند و در این مرحله سعی در از بین بردن واحدهاي مختلف آن) مقیاس(

شـود یعنـی میـانگین      نرمال استاندارد استفاده میZاست که براي این کار از رابطه        

   آن تقـسیم مقادیر ستون از مقدار هـر خـصوصیت کـم شـده بـر انحـراف معیـار         

                                          :           شود می

انحراف معیار هر ستون  : ها ماتریس و ها یا هر یک از ستون  میانگین شاخص  :

  از ماتریس

در انتهاي  . شوند  مشخص می ) نرمالیزشده(هاي استاندارد   در این مرحله ماتریس داده    

) آل مثبت تحت عنوان ایده(ترین عدد قابل مشاهده هرستون  ماتریس استاندارد بزرگ  

اسـتفاده    آل شود که در مراحل بعدي از آن بـه عنـوان رقـم ایـده           تشکیل می 

  .شود می

  ها تعیین فاصله مرکب بین گزینه: 4مرحله 

ز هر گزینه را ا) اختالف(توان فاصله   میZدر این مرحله با داشتن ماتریس استاندارد 

ها به دست آورد و با استفاده از رابطـه زیـر        ها به نسبت هر کدام شاخص       دیگر گزینه 

  . را تعیین کردb و aفاصله بین دو گزینه 
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این عملیات یک نوع محاسبه زوجی بین هر دو گزینه با هم است که براي دو گزینه           

a و bاند  موارد زیر مورد توجه:  

  .ر صفر استفاصله هر دو گزینه از خودش براب) 1
  

  . استa از b مساوي با فاصله گزینه b و aفاصله گزینه ) 2
  

که . ها را تشکیل داد توان ماتریس فواصل مرکب بین گزینه   با توجه به موارد فوق می     

هر گزینه از خودش است که برابر صـفر  ) فاصله(قطر اصلی آن نشان دهنده اختالف    

  .است

  تعیین کوتاهترین فاصله: 5مرحله 

در این مرحله پس از محاسبه فواصل مرکـب، کمتـرین میـزان فاصـله هـر سـطر از               

ها و انحـراف معیـار      سپس میانگین هر کدام از فاصله گزینه      . شود  ماتریس تعیین می  

  .شود ها به دست آمده و همین کار براي کوتاهترین فاصله نیز انجام می آن

  )ها سازي گزینه همگن(ها  تحدید گزینه :6مرحله 

هـاي بـسیار بیـشتر و یـا      کن است واحدهایی وجود داشته باشند که داراي فاصله     مم

هاي ناهمگن از مجموعه حذف شوند، براي  لذا باید گزینه. ها باشد کمتر از سایر گزینه

  .آیند کار حد باال و حد پایین با استفاده از روابط زیر به دست می انجام این

  

 حدباال
 

   حدپایین

  )Cio(ها  گزینه) پیشرو(عیین الگو یا سرمشق ت: 7مرحله 

) 4مشخص شده در مرحله (آل  ها از مقدار ایده در این مرحله فاصله هر یک از گزینه       

) و وضعیت مناسب آن(یافتگی  آل نمایانگر توسعه را به دست آورده، فاصله کم از ایده     

یعنـی الگـو یـا    . دباش کننده عدم توسعه یافتگی آن گزینه می   است و فاصله زیاد بیان    

  :آید از رابطه زیر به دست می) توسعه(ها  سرمشق گزینه

 

  )Fi(ها  بندي میزان توسعه یافتگی گزینه درجه بندي یا رتبه: 8مرحله 

 اگر . شود ها پرداخته می یافتگی و وضعیت گزینه بندي توسعه در این مرحله به درجه

Fi  باشد در این صورت) ک گزینهوضعیت مناسب ی(یافتگی یک گزینه      میزان توسعه: 

 سرمشق توسعه هر Cioها،    درجه توسعه یافتگی گزینه   : Fi: دراین رابطه  

ها Cio باید میانگین و انحراف Coبراي محاسبه   .  حد باالي توسعه است    Coگزینه و   

گیـرد و محاسـبه آن بـه    مشخص شود که اینکار در انتهاي مرحله هفـت انجـام مـی      

   :ل استصورت مقاب

Fi       و هر قدر به صفر نزدیک باشد  )  (گیرد    بین صفر و یک قرار می

و هر چه به یـک نزدیکتـر   ) وضعیت بهتر آن  (دهنده توسعه یافتگی بهتر گزینه        نشان

در ایـن صـورت   . باشـد  مـی ) عدم توسعه یـافتگی آن  (گردد بیانگر وصعیت بد آن        می

  .هاي آن مشخص شده است بندي گرینه ان یافته و درجهمساله تاکسونومی پای

  مطالعه موردي

 کیلـومتري   60شـهر و در   غربـی شهرسـتان دره     کیلـومتري شـمال    40سد سیمره در  

خورده و محل ساختگاه در زون زاگرس چین. شرقی شهرستان ایالم واقع استجنوب

 آهکی سازند  هايسنگ بستر از نوع سنگ    . استغربی آن قرار گرفته   در بخش جنوب  

 متر 871 تونل انحراف به طول مجموعا      2این سد داراي    . باشدآسماري شهبازان می  

 گالري 6 متر و 11 متر با قطر 1476بر نیروگاه به طول  متر، تونل آب9با قطر تقریبا 

هـاي حفـاري تونـل در ایـن       ارزش وزنی فعالیت  . باشدتزریق در طرفین بدنه سد می     

در سازي هاي تونلهاي پروژهمجموعه ریسک. فعالیت ها است درصد از کل 24پروژه 

بر  زیرسطح 196و هاي داخلی و خارجی و در قالب هفده سطح  دو دسته کلی ریسک

هاي ساختار شکست ریسک). 1388حیاتی،  (اند بندي شده  دستهRBSاساس روش 

  .آورده شده است) 1(اصلی در شکل 

 
1شکل  ) ریسک اصلی17(سازي هاي تونلختار شکست ریسک پروژه سا-   
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ها بندي عوامل ریسک این تونلبا توجه به این ساختار شکست ریسک، ارزیابی و رتبه

  : مرحله اساسی به شرح ذیل انجام شده است2در قالب 

  مرحله اول 

سـطور ایـن جـدول شـامل     .  ستون اسـت 11 سطر و 17تهیه شده شامل پرسشنامه  

هـاي مختلـف جهـت      ها شامل شاخص  و ستون ) 1شکل  ( گانه اصلی    17هاي  ریسک

گیـري  هـاي تـصمیم  مندي از تکنیک بهره نظرات خبرگان با  . باشدارزیابی ریسک می  

  گـروه 1در قالـب  ( نظیـر تکنیـک دلفـی، روش کنفـرانس و طوفـان فکـري          گروهی

 جمـع  ) گروه6 نفر در 30جمعا ،  نفره4 گروه  3 نفره و    5 گروه   2 نفره،   8 ارشناسیک

نظر سنجی و امتیـازدهی در خـصوص میـزان هریـک از     ). 1388حیاتی،  (آوري شد   

خیلـی کـم،   (ها مطابق با طیف پنج گانه لیکرت     ها به ازاي هرکدام از ریسک     شاخص

  ). 2(جدول ) Hwang & Yoon, 1981(انجام گرفته است ) خیلی زیاد.... کم،

طیف امتیاز دهی به شاخص ها براي هر ریسک): 2(جدول   

  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم  میزان شاخص

  0,9  0,7  0,5  0,3  0,1  امتیاز

  مرحله دوم 

. ها از روش تاکسونومی استفاده شده اسـت بندي ریسکدر این مرحله به منظور رتبه 

. هاي ایـن روش خـودداري شـده اسـت    ذکر تمامی گامبه دلیل حجم زیاد جداول از   

  :باشدمی زیر شرح به براي مسئله مورد نظر این تکنیک بکارگیري برخی از مراحل

 گزینـه 17ها و سپس محاسـبه میـانگین و انحـراف معیـار       داده   تشکیل ماتریس -1

  .)3جدول  (شوند شاخص که در یک جدول مرتب می11و ) ریسک(

  داده هاماتریس): 3(جدول 

 شاخص 

 

 آماره

اثرات اجتماعی 

  اقتصادي

) C1(  

اثرات زیست 

  محیطی

) C2( 

نزدیکی وقوع 

  ریسک

) C3( 

میزان مواجهه 

  با ریسک

) C4( 

عدم 

  اطمینان

) C5( 

  احتمال

   وقوع

) C6( 

مدیریت 

  پذیري

) C7( 

میزان تاثیر بر 

  زمان پروژه

) C8( 

میزان تاثیر بر 

  هزینه پروژه

) C9( 

 بر میزان تاثیر

  کیفیت پروژه

) C10( 

میزان تاثیر بر 

  عملکرد پروژه

) C11( 

Average 0.6027 0.3878 0.6502 0.5961 0.1957 0.6576 0.5984 0.5906 0.6216 0.2173 0.4153 
STDEV 0.2548 0.2843 0.2415 0.244 0.1262 0.1918 0.1995 0.3135 0.3087 0.1584 0.1281 

 

   )4جدول  (سازي داده  نرمال- 2

نرمال سازي داده ها): 4(جدول   

 شاخص

 ریسک
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

R1 -1.424 -0.801 0.9241 1.1364 -0.547 -1.726 -0. 661 0.8806 0.7075 -0.572 0.453 
R2 0.9312 -0.895 0.8137 0.3166 -0.758 1.1245 0.6763 0.8806 0.8155 -0.572 0.453 
R3 0.9574 0.3007 0.7861 -0.257 -0.494 1.0898 -0.627 0.9018 0.9019 0.312 0.401 
R4 -1.842 -0.919 -1.754 -1.924 -0.547 -1.726 -0.326 -1.458 -1.603 -0.572 -2.253 
R5 -1.973 1.7075 0.9241 1.1364 -0.758 1.1245 -1.329 -0.183 0.1677 -0.74 0.401 
R6 -0.508 1.6841 -1.312 -1.077 0.6154 0.0818 -0.627 -0.842 -0.955 -0.53 0.401 
R7 0.277 0.3007 0.8965 1.109 -0.758 0.9507 0.6429 -1.48 -1.689 -0.74 -2.461 
R8 -0.534 -0.895 -1.312 -1.897 2.2004 -0.683 0.6429 -0.374 0.8155 -0.74 0.401 
R9 0.3817 -0.403 0.9241 0.5626 -0.758 0.9507 -0.193 0.8806 0.9019 -0.74 0.2449 

R10 0.9574 0.3007 0.7861 1.109 -0.547 1.1245 -2.332 0.9869 0.7939 -0.74 0.8693 
R11 0.277 -0.403 1.0346 0.5626 -0.758 0.0818 1.3782 0.434 0.1677 1.6171 0.401 
R12 0.1201 1.1917 -1.312 -1.104 1.038 -0.648 1.3448 0.9869 0.7939 1.7855 0.6611 
R13 1.0358 1.7075 0.3443 0.3166 -0.758 0.3598 1.3782 0.9018 0.7939 1.575 0.453 
R14 0.2509 -0.919 -0.76 -0.53 0.6154 -0.961 -0.627 -1.565 -1.15 1.6171 0.453 
R15 0.8265 -0.52 -0.015 0.18 0.8267 -0.092 0.2084 0.8168 0.7291 -0.572 0.2449 
R16 -0.665 -0.52 -0.843 0.2073 1.9362 -1.135 0.2418 -1.012 -1.15 -0.74 0.2449 
R17 0.9312 -0.919 -0.125 0.1527 -0.547 0.0818 0.2084 -0.757 -1.042 0.3541 -1.368 
DOj 1.0358 1.7075 1.0346 1.1364 -0.758 1.1245 -2.332 0.9869 0.9019 1.7855 0.8693 

 

 )dr(ها و تعیین کوتاهترین فاصله) هاریسک(ها  کب بین گزینه تعیین فاصله مر- 4و3

 از خودش است که برابر صفر است) ریسک(قطر اصلی نشان دهنده فاصله هر گزینه 

  .)5جدول (

 

    هافاصله کوتاهترین تعیین و) هاریسک (ها گزینهماتریس فاصله بین ): 5(جدول 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 dr 

R1 0.00 4.03 4.19 5.91 4.08 5.22 5.73 5.19 3.36 4.25 4.02 5.45 5.15 4.96 3.51 4.37 4.64 3.36 
R2 4.03 0.00 2.08 6.86 4.64 5.10 4.78 5.02 1.22 3.37 2.79 4.90 3.56 5.12 2.26 5.05 3.54 1.22 
R3 4.19 2.08 0.00 6.80 3.99 4.31 5.07 5.05 1.71 2.47 3.04 4.26 2.96 4.68 2.49 5.18 3.72 1.71 
R4 5.91 6.86 6.80 0.00 6.67 4.69 5.52 5.06 6.62 7.66 6.59 6.44 7.43 4.65 6.04 4.52 4.55 4.52 
R5 4.08 4.64 3.99 6.67 0.00 4.15 4.93 6.28 3.65 3.69 4.92 6.03 4.99 5.78 4.72 5.29 5.20 3.65 
R6 5.22 5.10 4.31 4.69 4.15 0.00 5.06 3.93 4.71 5.03 5.15 4.13 4.86 3.77 4.04 3.30 4.21 3.30 
R7 5.73 4.78 5.07 5.52 4.93 5.06 0.00 6.57 4.59 5.72 4.79 6.73 5.48 5.33 4.99 5.00 2.86 2.86 
R8 5.19 5.02 5.05 5.06 6.28 3.93 6.57 0.00 5.08 6.23 5.38 3.94 5.85 4.22 3.45 3.09 4.90 3.09 
R9 3.36 1.22 1.71 6.62 3.65 4.71 4.59 5.08 0.00 2.49 3.09 5.01 3.68 5.08 2.25 4.89 3.61 1.22 
R10 4.25 3.37 2.47 7.66 3.69 5.03 5.72 6.23 2.49 0.00 4.76 6.03 4.77 5.63 3.53 5.73 4.84 2.47 
R11 4.02 2.79 3.04 6.59 4.92 5.15 4.79 5.38 3.09 4.76 0.00 3.93 2.50 4.17 3.28 4.90 3.35 2.50 
R12 5.45 4.90 4.26 6.44 6.03 4.13 6.73 3.94 5.01 6.03 3.93 0.00 3.19 4.43 3.76 4.70 5.00 3.19 
R13 5.15 3.56 2.96 7.43 4.99 4.86 5.48 5.85 3.68 4.77 2.50 3.19 0.00 5.19 3.73 5.74 4.42 2.50 
R14 4.96 5.12 4.68 4.65 5.78 3.77 5.33 4.22 5.08 5.63 4.17 4.43 5.19 0.00 4.13 3.16 3.17 3.16 
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R15 3.51 2.26 2.49 6.04 4.72 4.04 4.99 3.45 2.25 3.53 3.28 3.76 3.73 4.13 0.00 3.48 3.34 2.25 
R16 4.37 5.05 5.18 4.52 5.29 3.30 5.00 3.09 4.89 5.73 4.90 4.70 5.74 3.16 3.48 0.00 3.84 3.09 
R17 4.64 3.54 3.72 4.55 5.20 4.21 2.86 4.90 3.61 4.84 3.35 5.00 4.42 3.17 3.34 3.84 0.00 2.86 

sum dr ) مجموع dr ) ها              46.96 

میانگین (  dr ) ها              2.76 

STDEV dr ) انحراف معیار dr ) ها              0.85 

  ) ها ریسک(ها سازي گزینه  تحدید یا همگن-5

  حدباال           4.4548 =

  حدپایین        1.0694 =

  )6جدول  ()Cio(ها و ریسک) پیشرو( تعیین الگو یا سرمشق - 6

  

  )هاریسک(ها الگوي گزینه): 6(جدول 

  شماره ریسک  هر ریسک الگوي

1ریسک  5.394  (R1) 

2ریسک 4.722  (R2) 

3ریسک 3.059  (R3) 

4ریسک 8.489  (R4) 

5ریسک 4.31  (R5) 

6ریسک 5.571  (R6) 

7ریسک 6.459  (R7) 

8ریسک 7.298  (R8) 

9ریسک 4.075  (R9) 

10ریسک 2.912  (R10) 

11ریسک 4.615  (R11) 

12ریسک 5.619  (R12) 

13ریسک 3.966  (R13) 

14ریسک 5.794  (R14) 

15ریسک 4.844  (R15) 

16ریسک 6.797  (R16) 

17ریسک 5.538  (R17) 

  .هاي زیر بدست آمددر ادامه مقادیر هر کدام از پارامتر

  

Sum Cio= 89.47 = 5.263 

Scio= 1.462 Co =  +2Scio=  8.18699 

  

  )Fio(ها بندي میزان توسعه یافتگی ریسک  درجه بندي یا رتبه-7

و هر ) (گیرد  رار می  بین صفر و یک ق    Fioهمانطور که اشاره شد     

تر آن ریسک و هر چه بـه یـک   دهنده وضعیت بحرانی قدر به صفر نزدیک باشد نشان   

بنـدي بـر   در نتیجـه رتبـه  . باشد گردد بیانگر وضعیت بهتر آن ریسک می      نزدیکتر می 

 و به عنوان مثال )7جدول  (گیردصورت می) Fio(اساس ترتیب صعودي این شاخص 

تـرین  به عنوان رتبـه اول یـا بحرانـی   ) Fio = 0.3558(به ازاي  ) R10(ریسک دهم   

  .گرددریسک در این پروژه معرفی می

  

  

  

  

  

  

  

 
  Fioها بر اساس شاخص  رتبه بندي ریسک– )7 (جدول

 رتبه Cio Fio =Cio/Co عنوان ریسک شماره ریسک

R1 سیاسی هايریسک  5.3941 0.6589 9 

R2 اجتماعی هايریسک  4.7227 0.5769 7 

R3 اقتصادي هايریسک  3.0599 0.3738 2 

R4 حقوقی هايریسک  8.4895 1.0369 17 

R5 محیطی هايریسک  4.3102 0.5265 5 

R6 طبیعی بالیاي  5.5716 0.6805 11 

R7 هازیان و هاآسیب هايریسک  6.4593 0.789 14 

R8 قراردادي هايریسک  7.2989 0.8915 16 

R9 مالی و گذاريهسرمای هايریسک  4.0755 0.4978 4 

R10 کارفرما هايریسک  2.9128 0.3558 1 

R11 مدیریت هايریسک  4.6153 0.5637 6 

R12 ریزيبرنامه هايریسک  5.619 0.6863 12 

R13 اجرا و طراحی : فنی هايریسک  3.9665 0.4845 3 

R14 مصالح و تجهیزاتی منابع هايریسک  5.7943 0.7077 13 

R15 بنديزمان برنامه هايریسک  4.8448 0.5918 8 

R16 اهضمانت و تعهدات هايریسک  6.7973 0.8303 15 

R17 انسانی منابع هايریسک  5.5386 0.6765 10 
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 گیري نتیجه -7

سـازي از جملـه   هـاي تونـل  هاي پر مخاطره نظیر پروژه ها در پروژه  بندي ریسک رتبه

ایـن امـر    . هـاي مـرتبط اسـت     رائه پاسخ به ریسک   اقدامات ضروري براي مدیریت و ا     

زاست که در این تحقیق در قالـب       مستلزم شناسایی و تعیین مجموعه عوامل ریسک      

)  زیرسطح196 سطح اصلی و 17در (طراحی یک مدل ساختار جامع شکست ریسک 

سازي سد سیمره در جنوب  از این مدل در عملیات تونل     . مورد توجه واقع شده است    

گیـري  هاي نوین مبتنـی بـر تـصمیم     استفاده از تکنیکن استفاده شده و با  غرب ایرا 

 نظـرات  آوريجمـع گروهی از جمله توفان فکري، روش دلفی و روش کنفـرانس بـه          

پرداختـه شـده   هـا  به تجمیع نظرات آنخبرگان و با استفاده از روش میانگین وزین        

ک بر اهـداف زمـان، هزینـه،     احتمال حوزه اثر ریسعالوه بر استفاده از شاخص  . است

بـه منظـور   . هاي متفـاوت گـسترش داده شـده اسـت    کیفیت و عملکرد پروژه با وزن 

هاي تکمیلی اثرات اجتماعی اقتصادي، ها، شاخصتر ریسکبندي دقیقارزیابی و رتبه

اثرات زیست محیطی، نزدیکی وقوع ریسک، میزان مواجهه با ریسک، عدم اطمینـان      

 بـه  بنـدي رتبـه . پذیري ریسک نیز در نظر گرفته شده است   یتتخمین و میزان مدیر   

روش تاکسونومی نتایج معتبرتـري نـسبت بـه     روش .  گردیدانجام تاکسونومیروش 

واسطه امکان در نظر گـرفتن همزمـان چنـدین        هاین برتري ب  . دهدمرسوم بدست می  

 هـا تبـادل بـین شـاخص   هـا،   هاي متفاوت بـراي شـاخص     شاخص، لحاظ نمودن وزن   

   .باشدتر بودن نتایج آن میتحلیلی پذیري روش و نیزانعطاف
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