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 چکیده 

به . خطوط متروي شهر تهران است)  متر27حدوداَ (ترین  و عمیق)  کیلومتر26(ترین   متروي تهران یکی از طوالنیهفتپروژه خط 

 از یتر بودن و قرارگیري بخش هاي شهر و مواجهه با شرایط ژئوتکنیکی مختلف، عمیق  مانند گذر از تمامی آبرفت هاي عمده لحاظ تفاوت

هاي موجود،  به لحاظ پیچیدگی. باشد هاي خاص مترویی می ، از پروژهروش حفاري مکانیزهر زیر سطح آب زیرزمینی و همچنین آن د

طرح بر اساس در این مقاله . هاي موجود از مراحل شناسایی تا مراحل اجرایی امري ضروري است موضوع ارزیابی و آنالیز ریسک

هاي شهري همچنین بررسی مطالعات  سازي در محیط و تاثیر حفاري مکانیزه بر تونل TBM ماشینبا بررسی ،  RMPمدیریت ریسک 

روي پروژه  هاي پیش ریسک مطرح گردد و EPBهاي محتمل در حفاري توسط دستگاه  مبنایی از ریسکژئوتکنیک سعی گردید 

هاي ایجاد   از پتانسیل%48، دهد تایج نشان مین.  براي کاهش و ایجاد شرایط ایمن براي طراحی و اجرا اتخاذ گرددیمشخص و اقدامات

 داراي ریسک پائینی بوده که پس از ارزیابی هرکدام و شناسایی اقدامات کاهنده %7 با ریسک متوسط و %45خرابی با ریسک باال، 

 با سطح %63وسط و  به ریسک مت%33 با ریسک باال، %4هاي ایجاد خرابی به ترتیب به  مربوطه، سطح ریسک به ترتیب براي پتانسیل

  .ریسک پائین تقلیل پیدا نمود

ABSTRACT  

The Metro Line 7 of Tehran is one of the Longest (26 Km) and deepest (27m) of projects that’s 

under implementation. Because of major differences like passing under all geotechnical layers of 

the town and encountering part of it with underground water table and also using mechanized 

excavation system, is one of special metro projects. Because of these complexities, assessment and 

analyzing of the encountered risks from the preliminary phases to execution phase should be 

considered. In this paper, base on Risk Management Plan (RMP), the specification of TBM and 

effect of mechanized excavation on urban areas by considering geotechnical condition has been 

noted to prepare probable risks due to EPB machines and related tunneling projects. Reduction 

programs for risks have been considered to achieve a safe condition for design and execution phase. 

Results indicate that 48% of damage potentials are in high risk area, 45% are in mediocre risk and 

7% have low potential of risk. After assessment of each risk and using related mitigation measures 

the level of risks decreases to 4% of high risk, 33% of mediocre risk level and 63% for low level of 

risk. 

   RMP(  ،EPB TBM(، ارزیابی ریسک، اقدامات کاهنده ریسک  تونلحفاري مکانیزه :کلمات کلیدي
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  مقدمه

صورت ابـزاري   هاي تکنیکی به ها و زمینه مدیریت کنترل ریسک، در بسیاري از رشته  

کارآمد و مهم در آمده اسـت و صـنعت تونـل و سـاخت و سـازهاي زیرزمینـی از آن         

  .تاستقبال زیادي کرده اس

هاي زیرزمینی، ارزشیابی سیستماتیک  میالدي در خصوص پروژه2010سال اکنون در

ریـزي، طراحـی، سـاخت و اجـراي      و مستمر مدیریت ریسک در همـه مراحـل طـرح     

در مـواردي کـه سـطح    . هاي زیرزمینی، بسیار معمول و کاربردي گردیده است       پروژه

بـه کـاهش ریـسک مربوطـه     اولین ریسک قابل قبول نباشد، بایستی اقدامات مربوط    

 بایستی براي ،پس از انجام اقدامات کاهشی، تجزیه و تحلیل. تعیین و مشخص گردند

شود تا سطح ریسک به روز شده بدسـت   ماندة ریسک ارائه  سطح باقی  ،ارزیابی مجدد 

  .گویند می"اقیماندهبسطح ریسک "آید به این میزان از ریسک 

  

  تعریف سطح ریسک-1نمودار 

  

  هاي ژئوتکنیکی ي ارزیابی ریسکمتدولوژ

در  TBMهــاي ژئـوتکنیکی در حفــاري مکــانیزه   متـدولوژي و روش ارزیــابی ریـسک  

هاي شهري، که پس از مطالعات و تحقیقات فراوان انتخاب شده است، طـرح              محیط

سازي، توسعه پاسـخ ریـسک و در    بوده و نحوه شناسایی، کمی    RMPمدیریت ریسک   

اقدام  RMPسازي روش  مل ریسک مطرح و سپس با فعالالع نهایت مانیتورینگ عکس

ها شده است و در پایان با ارائه روشی فنی اقدام به شناسـایی      به کاهش کلیه ریسک   

هاي اولیه با استفاده از ثبت ریسک نموده و سپس به چگونگی تحلیل کیفی و  ریسک

ریـسک  مـدیریت  خروجی و نتیجه اجراي یـک برنامـه       . کمی آن اشاره گردیده است    

)RMP (         ها تا سـطح قابـل     براي یک پروژه، به معناي اطمینان از کاهش کلیه ریسک

  )Guglielmetti 2007 (.ترین مدیریت براي خطرات است قبول و مناسب

 متـروي  7الزم بذکر است کلیه مراحل انجام این مقاله با مطالعه موردي پروژه خـط        

هاي ناشی از  و اقدام به ارزیابی ریسکتهران، براي اولین بار در سطح این پروژه انجام 

در حفاري مکـانیزه تونـل   ) با توجه به مطالعات ژئوتکنیکی مسیر  (مسائل ژئوتکنیکی   

  .ها شده است پرداخته و نهایتاً باعث کاهش آن

شناسـی بـراي    ال زمـین  به هنگام عملیات حفاري متاسفانه در طبیعت، شرایط ایـده        

 شناسان، سازندگان ماشین  هایی را براي زمین     شدستگاه وجود نداشته و این امر چال      

آمیـز،   و پیمانکاران، جهت فراهم نمودن تجهیزات مورد نیاز و انجام عملیات موفقیت      

  .دآورن شناسی دشوار، بوجود می تحت شرایط زمین

  :منابع ریسک اولیه در تونلسازي مکانیزه در مناطق شهري

 ژيشناسی و هیدروژئولو هاي مربوط به زمین ریسک .1

 هاي مربوط به طراحی ریسک .2

 دوره ساختهاي مربوط به  ریسک .3

باید بر مبناي چهار اصل بنیادي و  RMPمدیریت ریسک  برنامه یک

  :شود اساسی بنا 

 ها شناسایی ریسک .1

 سازي ریسک کمی .2

 توسعه پاسخ ریسک .3

 العمل ریسک مانیتورینگ عکس .4

  ها جهت کاهش کلیه ریسک RMPمدیریت ریسک  برنامه سازي فعال

باعث حصول اطمینان از شناسایی و حل و فصل مسائل احتمالی در  RMPسازي  فعال

ترین زمان و بـدون وقفـه    را باید در کوتاه RMPشود؛ بنابراین  بهترین زمان ممکن می 

بـرداري از   در همه فازهاي پروژه بصورت یکپارچه از آغاز طراحی پروژه تا زمان بهـره    

ارد تحقیق، طراحی و مراحل مربوط به انجام پروژه حتی یک مورد از مو. آن اجرا کرد

هاي شناسایی شده در هـر     نباید حذف شود؛ هدف از این کارها، کاهش کلیه ریسک         

فازِ در حال اجراي پروژه، به کمترین سطح ممکن و اجراي اقدامات پیشگیرانه بـراي     

  )Guglielmetti 2007 (.باشد کاهش حین ساخت و ساز می

بایستی تضمین شده، به روز شده تمام و کمال انجام شود و  RMPام از آنجایی که انج

اي پویا   بایستی پروسه RMPدر راستاي پروژه، با کل پروژه مرتبط باشد، پس مسلماً           

ــه   ــان از اینک ــابراین اطمین ــسک باشــد، بن ــت ری ــور  ثب ــه و بط در هــر دوره و مرحل

کارگیري موفـق ایـن   هاي اصلی براي ب شود، یکی از مشخصه     سیستماتیک به روز می   

  .باشد رویکرد می

هاي مختلف تکنیکی باشد و تمامی  اجراي مدیریت ریسک بایستی مشارکتی از بخش

هاي متاثر و مرتبط از قبیل کارفرماي پروژه، مدیر پروژه، ناظر پروژه، پیمانکاران،  گروه

  .)Herrenknecht 2006 (دن داشته باشهمکاريکارشناس و طراحان، 

وط به پـروژه، بـه چگـونگی برقـراري ارتبـاط مـدیر پـروژه بـا دیگـر                 هاي مرب   ریسک

  .اندرکاران پروژه نیز بستگی دارد دست

هـاي زیرسـاختی    تونلسازي مکانیزه در مناطق شهري عموماً مرتبط و درگیر با پروژه       

هـاي   هاي انتقـال سـیالب و تونـل    آهن شهري،تونل  عظیمی چون متروها، خطوط راه    

باشد، بنابراین اجراي پروژه مستلزم رعایت  ها می ضالب یا جادهمربوط به تاسیسات، فا

 بـا در نظـر گـرفتن    بایستی براي نیل به موفقیت نهایی  است که میهماهنگینظم و  

هایی کـه   به عبارت دیگر کاهش کلیه ریسک(بودجه تصویب شده براي اجراي پروژه    

مرحلـه بـه مرحلـه انجـام     ي آن ها فعالیت، )بطور بالقوه مانع نیل به این اهداف است      

  ).Reilly 2004 (پذیرد

 و میزان بازه ریسک او را شناسـایی کـرده باشـد،     کارفرما نیاز اصلی    ،زمانی که طراح  

سـازي، بایـستی همـراه بـا      پروسه شناسایی ریسک در مسیر تونل و در پروسه تونـل        

 :دتعریف سناریوي طرح مرجع، که شامل کارهاي زیر است، انجام شو

 هی از متخصصین متناسب با اندازه و پیچیدگی پروژهتشکیل گرو. 

   مـرتبط بـا پـروژه کـه      آوري اطالعات وار براي جمع  یک بررسی فهرست

هاي  مثل داده. ( تاثیر داشته باشد،هاي اجرا ممکن است برانتخاب روش  

اي و   منطقـه شناسـی و هیـدروژئولوژي   زمینمنتشر شده درباره شرایط   

ارهاي حساس شناسایی شده در مـسیر       بومی، شبکه تاسیسات و ساخت    

 مطالعـات بـرادري و   ؛ این اطالعات بعداً باید تکمیل کننده نقـشه  )پروژه

 .مناسب دیگر باشند

     ،گـردآوري و مــرور جــدي تجـارب بــه دســت آمـده از شــرایط مــشابه

هایی مشابه آن اتفاق افتاده، رایزنی با  خصوص در شرایطی که ریسک      به

 .با آنچه ضروري خواهد بودپیمانکاران و تجهیز پروژه 
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  و  شناسـان    محـل سـایت توسـط زمـین        مطالعـاتی هـاي     گردآوري داده

شناسـان مجــرب بــه منظــور دسـتیابی بــه بهتــرین تخمــین مــدل    آب

 .ها ، شرایط مشابه زمین و تغییرپذیري آنشناسی زمین

 هاي احتمالی ساختمانی و غیره شناسایی تکنیک. 

 تونلمعمول هاي  تعیین خصوصیات بخش. 

همچنـین یـک چـک     (وقتی سناریوي طراحی مرجع تعریف شد، یک چـک لیـست            

هاي کارگاهی و مهندسـی مبتنـی بـر تجـارب           از قضاوت ،  لیست از یک پروژه مشابه    

گیـرد، بـه     هاي مربوط به پروژه، مورد استفاده قرار مـی          براي شناسایی ریسک  ) قبلی

  .گردد میعبارت دیگر از همان نخستین مراحل پروژه ثبت ریسک انجام 

 هـاي زیـر باشـد    ریزي شود که شـامل همـه قـسمت    اي پی باید به گونهثبت ریسک 

)Wannick 2006:(  

  اي  هـا و سـوابق خطــرات باشـد، و درون هـر تاریخچــه     داراي تاریخچـه

 .شود، بیان شده باشد فهرست خطرات و آنچه باعث این خطرات می

    ک منجـر   کـه بـه بـروز ریـس    ،تعیین کمیت احتمال خطر و شدت تاثیر

 .گردد می

 هاي اولیه غیر قابل قبول تعیین ریسک. 

           اقـدامات  (شناسایی راهکاري معین براي کاهش هرگونه ریـسک اولیـه

 .و غیره) کاهش دهنده

   بـا فـرض   ،مانده از طریق ارزیابی مجـدد    هاي باقی   تعیین کمیت ریسک 

 . گردیده استماینکه اقدامات کاهش دهنده ریسک انجا

ه طور مناسب مورد استفاده قرار گیرد، راهنمایی مفیـد بـراي   ثبت ریسک، چنانچه ب  

پیشرفت پروژه خواهد بود، زیرا استفاده مفید از آن منجر به اتخاذ تدابیر استراتژیک        

و یافتن مسیري کوتاه و واضح براي اِعمال نقشه پیشنهاد شـده از نظـر سـازماندهی،     

هاي شناسایی شده،  ش ریسکپژوهشی و طراحی و یا برآورده کردن نیازها براي کاه      

توان از لحاظ کمی و کیفی تجزیه و تحلیل کرد؛ اما تقریباً          ریسک را می   .خواهد شد 

  .کنند در مرحله آغازین پروژه، اغلب ریسک را از لحاظ کیفی تجزیه و تحلیل می

ها، براي ایجاد آمار  ة داده زمانی که ماهیت و گستر،تحلیل کیفی ریسک در هر مرحله

ها قادر به شناسایی مشکالت  که تحلیل آماري داده فی نباشند و نیز هنگامیصحیح کا

 دکنـ  نباشـند، ضـرورت پیـدا مـی       ) رعاديزمین غی شرایط  گسل یا   نظیر مکان   (ویژه  

 پروسه تحلیل کیفی ریسک با شناسایی ریسک و با اهداف یک ارزیابی اولیه از ریسک

  .)Herrenknecht 2006 (شود آغاز می

شـوند کـه    هاي کیفی مشخص می با استفاده از مقیاس (I) و شدت تاثیر (P) احتمال

 Pهاي ویژه کیفی   بنابراین مقیاس.باشند میه ها و اضطرارهاي پروژ مناسب با خواسته

کاهش  ، مقدار ریسک اولیه برآورده شده و در صورت قابل قبول نبودن، اقدامات           Iو  

راحل سـاخت بـه منظـور کـاهش     ریسک هم براي اجرا در مرحله طراحی و هم در م    

 و هم Pمجدداً هم با ارزیابی . بندي شده است احتمال و یا کاهش شدت تاثیر فهرست

کاهشی در جاي خود انجام شوند، تخمین کیفی      و فرض اینکه اقدامات      Iبا اررزیابی   

  .)Guglielmetti 2007 (توان بدست آورد مانده را می هاي باقی از ریسک 

  

سطح 

  ریسک
  ت مورد نیازعملیا

غیر قابل 

  قبول

اگر . عملیات ساخت نبایستی قبل از کاهش ریسک شروع گردد

  .ریسک قابل کاهش نباشد، ریسک توقف پروژه وجود دارد

  قابل توجه
. عملیات ساخت نبایستی قبل از کاهش ریسک شروع گردد

  .حلی براي ریسک وجود دارد، اما نیاز به افزایش منابع دارد راه

  مهم
تواند آغاز گردد و ادامه یابد تا اینکه اقدامات  ات ساخت میعملی

  .کاهشی نیز انجام پذیرد

  جزئی
هایی براي  حل نیاز به راه. کار ممکن است با تاخیر انجام پذیرد

  .ها دارد  کردن میزان هزینه بهینه

  .نیازي نیست  غیر مربوط

  )Guglielmetti 2007(کیفی ریسک مقیاس -1جدول

 

ارائه مناسب سناریوي طراحی مرجع به تحلیل کیفی این است که باعث مزیت اصلی 

از   تحلیل کمی ریسک، یعنی تخمین کمـی      .شود  صورت واضح، پایدار و مشترك می     

شدت تاثیر یک خطر یا رویداد ریسک را جـایگزین داوري کیفـی ریـسک           احتمال و   

یامـدهاي آن از  تاثیر یک خطر عمدتاً براي بررسی کیفی پ    بررسی کمی شدت     .کنیم

) برداري مثالً ساخت، نگهداري، بهره(طول مدت و هزینه پروژه از منظرهاي متنوعی        

Guglielmetti (شود انجام می  2007(.  

 

  )Guglielmetti 2007(ریسک کیفی مقیاس -2نمودار

   متروي تهران7ارزیابی ریسک ژئوتکنیکی در پروژه خط 

واقع در منطقه جنوب شرق تهـران  )  ع(از شهرك امیرالمومنین   متروي تهران    7خط  

 خیابـان  - غربی شروع و پس از عبـور از تقـاطع بزرگـراه محالتـی           -در امتداد شرقی  

 پل قزوین تغییر جهت داده و -  نواب بزرگراهشهریور و میدان محمدیه، در تقاطع17

مسیر آن ادامه یافتـه و    ) در راستاي بزرگراه نواب صفوي    ( شمالی   -در امتداد جنوبی  

، در منطقـه   و میدان صنعت تونل توحید و عبور از کنار برج میالد   کنارن گذر از    ضم

مطالعـات پایـه   (یابد  غرب تهران پایان می  شمالواقع در) میدان بوستان(آباد    سعادت

  ).1387 تونل
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   مترو بر روي نقشه تهران7 مسیر عبور خط - 1شکل 

 -  جنوبی و شرقی-ش شمالی متروي تهران از دو بخ7مطالعات ژئوتکنیک مسیر خط 

هـا و   کـاوش . ، مقـدماتی و تکمیلـی انجـام پـذیرفت       فاز مرحله مفهـومی  3غربی، در   

 حلقـه  29ها و مشخصات فنی بـا حفـاري    پایه دستورالعمل هاي صحرایی بر برداشت

 در نقاط مناسـب در طـول مـسیر طـرح، در     2 حلقه چاه دستی11 و  1اي  گمانه مته 

  .انجام گرفتمرحله مقدماتی ژئوتکنیک 

ها و مسیر پروژه بـه پایـان     اکنون مرحله تکمیلی مطالعات ژئوتکنیک در ایستگاه       هم

  .باشد رسیده  و یا در حال اتمام می

سنگ  قلوه(در رسوبات آبرفتی گستره طرح، مقدار درخور توجهی اجزاي درشت دانه     

هـا اثرگـذار    تواند بر روي حفر تونل و گود ایـستگاه       وجود دارد، که می   ) سنگ  و تخته 

هـاي   ها و آزمون ها، با انجام بررسی سنگ هاي ژئوتکنیکی تخته    رو، ویژگی   از این . باشد

 هـا شـرایط   سـنگ  در برخورد با تخته.  داده شده استآزمایشگاهی، مورد مطالعه قرار   

 بایستی با خـصوصیات و مشخـصات زمـین همخـوانی داشـته      TBMدستگاه حفاري  

  .باشد

تواند منجر بـه نتـایج منفـی     هاي خطري بوده که می آنالیزهاي ریسک، تعیین پدیده   

ت شناسی گستره طرح، ترکیبا زمین مسائلی همچون همگنی یا غیریکنواختی. گردد

هاي شیمیائی خاك، مطالعات     بندي، فعال بودن خاك، ویژگی      خاك مسیر تونل، دانه   

هـاي   هاي شیمیایی آب  هاي آن، ویژگی     و نوسان   ها  هیدروژئولوژیکی و بررسی آبخوان   

هـاي   زیرزمینی، تراوایـی و سـختی، مقاومـت در برابـر سـایش، سـایندگی و ویژگـی          

 بررسی قـرار گرفتـه و مـوارد زیـر از       هاي موجود در مسیر مورد      سنگ  مکانیکی تخته 

جمله موضوعاتی هستند که موجبـات ریـسک را بـا رویکـرد عوامـل ژئـوتکنیکی در           

  .نمایند حفاري مکانیزه ایجاد می

شناسـی و ژئـوتکنیکی در    بندي ذیل از رخداد خطر در ارتباط با مسائل زمـین           طبقه

  ):1388ژئوتکنیکی میلیتک مطالعات گزارش( مترو تهران قابل ارائه است7 خط پروژه

 پدیده خطر از منظر مسائل ژئومکانیکی و ژئوتکنیکی در فاز طراحی  

  پدیده خطر از منظر طراحی و ملزومات دستگاه حفاريTBM 

    حفـاري مکـانیزه، راهبـري    (پدیده خطر از منظر مسائل ساختTBM و 

  )نصب پوشش بتنی

   ــسانی ــاي ان ــضامین (پدیــده خــط از منظــر فاکتوره ــراردادي، ت ــا ق ی

  )ها و کیفیت کار پرسنل مسئولیت

 پدیده خطر از منظر تحقیقات و فاز طراحی 

                                                             
1- Borehole 
2- Test Pit 

در خصوص پدیده خطر از منظر مسائل ژئومکانیکی و ژئوتکنیکی در بخش طراحـی              

 تکمیلی مطالعات گزارش (موارد زیر در پروژه خط هفت متروي تهران  موجود است           

  :)1388ژئوتکنیکی

 کار ناهمگن شرایط جبهه 

 ا شبکه قنواتبرخورد ب 

 يحفارمسیر در طول  ها سنگ تخته حضور 

 هاي ریزشی برخورد با خاك 

 هاي آرتزین برخورد با شرایط چاه 

 گرایی داراي پتانسیل روان خاك ي هاهیال  

 هاي ساینده سنگ برخورد با تخته 

 هاي آماسی هاي منبسط شونده و کانی وجود خاك 

 یخاصیت خورندگ هاي داراي ها وخاك برخورد با آب 

 حضور گاز 

 مـوارد زیـر را   TBMپدیده خطر از منظر طراحی و ملزومات دستگاه حفاري از لحاظ  

  :توان نام برد می

 ناقص يبند  آبستمیس  

 نی ماشپیشران ناکافی يروین 

 کونیک نبودن شیلد 

 کشی ناکافی آب ستمیس  

 کار نادرست فشار جبهه یطراح 

 الکترومکانیکال ی ناکافزاتیتجه 

  

   مترو تهران7خط  TBMرهد دستگاه  نماي کات-2شکل 

  

نیز )و نصب سگمنتTBMحفاري مکانیزه، راهبري(پدیده خطر از منظر مسائل ساخت

  : گردد شامل موارد زیر می

 کار جبهه فشار در کمبود  

 انجام نادرست عملیات تزریق 

  ها نادرست سگمنتنصب 

 هدایت نادرست دستگاه 

  ها نادرست سگمنتساخت 
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 یخطا توپوگراف 

 یمنی ایت ناکافاقداما 

  یکفم هیتهوعدم  

 ي حفاریط در)  فومایدوغاب  (ندهیدست رفتن مواد آال از 

  

  مترو تهران7خط  TBM دستگاه - 3شکل 

  :پدیده خطر از منظر عوامل و فاکتورهاي انسانی شامل موارد زیر است

 فقدان تجربه پرسنل  

 مانکاریفقدان تجربه پ 

 ها میتحر 

 يمشکالت قرارداد 

 مانکاری پنادرستدهی  سازمان 

تواند شامل موارد زیر  در نهایت پدیده خطر از منظر تحقیقات پروژه و فاز طراحی می  

  :باشد

  موجودینیزمری زيها  سازهیناکافارزیابی   

 برداري نشده ی که نقشهنیرزمی زيها سازه وجود  

 هایی با جداره فلزي وجود گمانه  

 مسیر تونل یعمق ناکاف 

 همنتظرری غیکی ژئوتکنطیشرا  

 زلزله 

هـاي   هاي پروژه با توجـه بـه پدیـده    پس از این مرحله اقدام به بررسی و ثبت ریسک   

هاي پتانسیل خرابی یا آسـیب در       موارد زیر به ریسک   . خطر نامبرده در پروژه گردید    

  :پروژه اشاره دارد

 کار بلوکه شدن دستگاه در اثر ناپایداري جبهه  

 گیر کردن دستگاه حفاري  

 اضافه حفاري  

 داري دیواره تونلناپای  

 هجوم زیاد آب 

 شکست مکانیکی دستگاه حفاري 

 سایش اضافی ابزارهاي برشی 

 گازهاي سمی و خطرناك 

 خورندگی شیمیایی 

 اعوجاج رینگ سگمنت 

 بندي درست جهت جلوگیري از آب درزه  

 ایجاد ترك و شکست در سگمنت  

 قرارگیري در مسیر نادرست دستگاه حفاري 

 فارينرخ پیشروي پائین دستگاه ح  

 کمبود تجربه پرسنل 

  بایستی از خارج وارد شوند(کمبود تجهیزات( 

 آتش سوزي و یا رخداد انفجار 

 تصادفات و تصادمات نیروي انسانی 

 تاخیر در تجهیز و پشتیبانی دستگاه حفاري 

 ایجاد صدمه یا خرابی تاسیسات شهري 

 هاي مجاور شدن صدمه بر ساختمان خرابی یا وارد 

 بر اثر روانگراییایجاد صدمه و خرابی  

 ایجاد ترافیک 

 و آبآلودگی هوا  

                ایجاد سیستمی که بتواند موارد زیـر را در حـین اجـراي تونـل جهـت

  :ریزي و انجام دهد، الزم و ضروري است کاهش ریسک طرح

 بررسی مطالعات ژئوتکنیک و هیدروژئولوژي هر بخش از مسیر تونل  

  ر تعامـل بـا شـرایط       هاي الزم جهت راهبري دسـتگاه د       بینی ارائه پیش

ژئوتکنیکی همچون مقادیر نرخ پیـشروي، نیـروي پیـشران مـورد نیـاز        

  کار دستگاه، گشتاور مورد نیاز، فشار جبهه

       هاي حاصل از عملیات حفـاري بـر       بررسی و ارزیابی نوع مصالح و خاك

  روي تسمه نقاله دستگاه 

 ملیات ارزیابی و مونیتورینگ دستگاه و زمین و بررسی تاثیرات پس از ع

  حفاري

       پس از عملیـات  (ادغام و انطباق سریع مطالعات اولیه و مطالعات ثانویه

 و ارائه طرح پیشروي دستگاه حفار براي مقاطع جلوتر تونل) حفاري

بایست براي کاهش  هاي نامبرده شده اقداماتی که می با مدنظر قرار دادن اهم ریسک    

ت مترو مـورد مطالعـه و بررسـی    ریسک انجام داد در هر حوزه فعالیت پروژه خط هف  

هـاي شـهري اقـدامات     در این راستا با رویکرد حفاري مکـانیزه در تونـل         . قرار گرفت 

  :کاهنده ریسک بصورت زیر ارائه شده است

 استفاده از ابزارهاي برشی کافی 

  استفاده از ماشین حفاريEPB  

         استفاده از درجه بتن با عیار مناسب بـر اسـاس خورنـدگی آب و بـراي

  ل عمر تونلطو

 تزریق بنتونیت پشت شیلد 

  افزایش گام نقاله مارپیچی دستگاه حفاريEPB   
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  کاهش نسبت بازشدگی کاترهد دستگاه حفار  

 کار تونل کنترل زهکشی جبهه  

 هاي اضافی کار تونل و تحقیقات و بررسی مونیتورینگ و کنترل جبهه  

 استفاده از پرسنل با تجربه  

 استفاده از پرسنل خارجی  

 برنامه کنترل کیفیت در کارخانه سگمنتاجراي   

         استفاده از درجه بتن با عیار مناسب بـر اسـاس خورنـدگی آب و بـراي

  طول عمر تونل

 هاي داراي خاصیت خورندگی استفاده از سیمان مناسب در برابر آب  

 انتخاب پیمانکار با تجربه  

 هاي ورودي به تونل مقابله با آب 

 ي پارامترهاي ماشین حفارياستفاده از سیستم مونیتورینگ برا 

 استفاده از سیستم زهکشی مناسب  

 انتخاب تامین کننده معتبر قطعات  

 استفاده از کاله ایمنی و تضمین ایمنی کارگران 

 کف سازي محوطه کارگاه  

 استفاده از ماشین آالت داراي کارایی پایین  

 سیستم جمع آوري آب  

 فیلتر براي سیستم تهویه  

 سیستم اطفاء حریق  

 صفیه آبسیستم ت  

 روش حفاري متفاوت که درایران تجربه گردیده است  

 برنامه نگهداري  

 اي در طراحی پوشش تونل استفاده از حالت لرزه  

 ها و انجام اقدامات تحکیمی اجراي آنالیز ریسک ساختمان  

 ها مطالعه انحراف ترافیک در کارگاه  

 مطالعات مناسب و کافی ژئوتکنیک 

 زیرزمینی موجودهاي  برداري کافی از سازه نقشه  

 ارزیابی کافی شرایط ساختمان  

 نقشه برداريPUموجود   

 هاي اجرا شده نقشه برداري از گمانه  

 ها سنگ اجراي تست سرشار در تخته  

      یـري   ها، هنگام انجام مطالعات جلوگ از بکارگیري جداره فلزي در گمانه

 .گردد

  گیري نتیجه

ثـرات منفـی اسـت کـه در اثـر      بینـی ا  هدف از آنالیز و ارزیابی ریسک تعیین و پیش       

هاي مختلف پروژه همچون مخارج، کیفیت کـار و ایمنـی،        هاي خطر بر بخش     رخداد

یک برنامه آنالیز ریسک در واقع ارزیابی . آید بودجه و طرح و برنامه ساخت بوجود می    

. یک پروژه در جهت هدف و جلـوگیري از انحـراف آن از هـدف تعیـین شـده اسـت             

مه و فرآیند دینامیک بوده که در طول پروژه از مراحل آغازین ارزیابی ریسک یک برنا

در حقیقت . تا دوره ساخت و بهره برداري پروژه ادامه دارد) مطالعات مرحله مفهومی(

هاي تونلی، تقریباً  اطالعات مورد نیاز براي رسیدن به سطح منطقی براي کنترل پروژه

ز مشخص شدن اقدامات کاهنـده،  تا زمان شروع پروژه قابل دستیابی نیست، و پس ا     

در این حالت بایستی مدنظر قرار گیرد . باشد فرآیندي رو به جلو با پیشرفت پروژه می

ها، پارامترهـاي   اي از عدم قطعیت     که حتی پس از مرحله مطالعات، همچنان حاشیه       

توجـه بـه   . ها در پروژه را تحت تاثیر قـرار خواهـد داد         گیري  کلیدي حاکم بر تصمیم   

  : زیر در این حالت الزم و ضروري استموارد

           فرآیند آنالیز ریسک بایـستی از ابتـداي پـروژه شـروع شـده و بـصورت

 .مستمر با دستیابی به اطالعات جدید بروز گردد

 هاي کاهنده کاهش یابند ولـی   توانند با بکارگیري سیاست     ها می   ریسک

 .گردند حذف نمی

  جهیـزات مناسـب و   هاي باقیمانده نیازمنـد تخـصیص ت     مدیریت ریسک

هاي مختلف همچون کارفرما،پیمانکار، طـراح و تـیم           مجهز براي بخش  

 .مهندسی است

    هاي طوالنی پروژه خط هفت متروي تهران  با رویکرد آنالیز ریسک تونل

  :توان نتایج زیر را عنوان نمود می

 ها با توجه به شرایط ژئوتکنیکی پروژه تعیین منابع پتانسیل ریسک 

  اولیه دوره ساختارزیابی ریسک 

       تعیین اقدامات الزمه در راستاي رسیدن به هدف پـروژه بـراي کـاهش

 هاي اولیه ریسک

 ارزیابی ریسک باقیمانده بعد از بکارگیري اقدامات کاهنده  

هاي ایجاد خرابی یا صدمه در   درصد از پتانسیل54ها  براساس نتایج حاصل از بررسی

 عوامل و شرایط ژئوتکنیکی مـسیر تونـل    سطح ریسک غیرقابل قبول صرفاً مربوط به      

. یابـد   درصد تقلیل می7باشد که با انجام و موثرسازي اقدامات کاهنده ریسک به         می

هاي ایجاد خرابی و صـدمه     درصد از پتانسیل   42همچنین از سطوح ریسک متوسط      

مربوط به مسائل ژئوتکنیکی بوده که پس از اعمال اقدامات کاهنـده ریـسک تمـامی       

  .ه سطح پائین ریسک تقلیل یافتآنها ب

هاي ایجاد   درصد از پتانسیل48همچنین با آنالیزهاي انجام شده بر روي این پروژه،         

 درصد 7 درصد با ریسک متوسط و 45خرابی و صدمه با ریسک باال و غیرقابل قبول، 

داراي ریسک جزئی بوده است که پس از ارزیابی هرکدام و شناسایی اقدامات کاهنده 

هاي ایجاد خرابی و صدمه به ترتیب به   وطه سطح ریسک به ترتیب براي پتانسیل      مرب

 درصد بـا  63 درصد به ریسک متوسط و 33 درصد با ریسک باال یا غیرقابل قبول،         4

  .سطح ریسک پائین یا جزئی تقلیل پیدا نمود
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انتخـاب دسـتگاه و    روش اجـرا و  گـزارش - مرحله فاز پیشرفته  -تونل  مطالعات پایه   

 – شرکت مهندسـی سپاسـد   - متروي تهران 7 خط  TBMمشخصات فنی دستگاه    

 .1387اسفند 

  

  

  

  

 )خرابی(پتانسیل ایجاد صدمه  شماره )خرابی(پتانسیل ایجاد صدمه  شماره

R1  گیر کردن شیلدTBM R15 قرارگیري در مسیر نادرست دستگاه حفاري 

R2 ناپایداري دیواره تونل R16 نرخ پیشروي پائین دستگاه حفاري 

R3 اضافه حفاري R17 به پرسنلکمبود تجر 

R4 کار بلوکه شدن دستگاه در اثر ناپایداري جبهه R18  بایستی از خارج کشور وارد شوند(کمبود تجهیزات( 

R5 گیر کردن کاترهد دستگاه حفاري R19 تاخیر در تجهیز و پشتیبانی دستگاه حفاري 

R6 هجوم زیاد آب R20 تصادفات و تصادمات نیروي انسانی 

R7 حفاري  دردستگاهمکانیکی بروزمشکالت R21 آتش سوزي و یا رخداد انفجار 

R8 گازهاي سمی و خطرناك R22 ایجاد صدمه یا خرابی به تاسیسات شهري 

R9 سایش اضافی ابزارهاي برشی R23 هاي مجاور خرابی یا وارد شدن صدمه بر ساختمان 

R10 خورندگی شیمیایی R24 ایجاد صدمه و خرابی بر اثر روانگرایی 

R11 وجاج رینگ سگمنتاع R25 ایجاد ترافیک 

R12 عدم جلوگیري سگمنت از ورود آب R26 آلودگی هوا 

R13 بندي درست جهت جلوگیري از آب درزه R27 آلودگی آب 

R14 ایجاد ترك و شکست در سگمنت   

 

  )یخراب (صدمه جادیا لیپتانس یاسام معرفی -2جدول 
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  ياز دید اقتصاداز  اقدامات کاهنده ریسک هاي ژئوتکنیکی قبل و پس  یسک ر3نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

   ياقتصادها از دید  بر روي ریسکنتیجه اقدامات کاهنده  4نمودار 
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  وري   بهرههاي ژئوتکنیکی قبل و پس از  اقدامات کاهنده ریسک از دید ریسک 5 نمودار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  برداري ها از دید بهره نتیجه اقدامات کاهنده بر روي ریسک 6نمودار 
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