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 مقدمه

 

یکی از را های تعریف ریسک این است که ریسک همان مشکل به وجود آمده است واین یک 

آن مواجه است  تعریف بسیارساده از ریسک است و یا به عبارتی سئوالی است که یک مدیر پروژه با

 "چه مشکالتی پیش رو پروژه بوده و چگونه می شود آنرا حل کرد؟ "

 

با این وجود ، اکثر مدیران پروژه به دلیل وجود ریسک های خارج از کنترل آنها از این روش استفاده 

 می کنند.

احساس در برخورد با این ریسک ها  بنابراین به دلیل اینکه مدیر یک پرژه ممکن است تا حدودی 

درماندگی کنند ، بهتر است با روش طرح موضوع با یک حدس،تا طرح چند حدس اما بدون نتیجه 

 استفاده شود

 این نادرست است چراکه تمام ریسک ها را می توان به طور مؤثر در یکی از چندین راه استفاده کرد.
  

 ریسک ها می توانند:

 های طرح پروژهومشکالت مربوط به فعالیت  کاهش یا حذف مسائل  -

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:s.mojtabatabatabaeifard@yahoo.com
mailto:s.mojtabatabatabaeifard@yahoo.com
http://www.sid.ir


                                                                                                    
 (NCTAE2016) یباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالم فناوری در مهندسی کاربردی یمل شیهما نیولا               

 2931بهمن ماه  12، واحد تهران غرب

 

 انتقال فعالیت ها به دیگران ویا سایر بخش های مرتبط،از جمله یک فروشنده در خارج -

 جذب ویا ادغام با برنامه ریزی ساده برای آنها -

 اجتناب از بعضی فعالیت ها به بوسیله برقرار کردن کنترل کیفیت در قسمت ها ی مختلف -

 ده و کم هزینه تر و کلی تر از راه های دیگراست.برخی از این تکنیک ها به راحتی انجام ش

به عنوان مثال، راه ساده پیشگیری از ریسک کم هزینه تر از زمانی است که بعداز رخدادن آن نیاز به 

اصالح دارد.هنگامی که مدیران پروژه در مورد مدیریت ریسک به خوبی فکر می کنند،باعث کاهش 

 ریسک در کل پروژه می شوند.
  
 

 کیدهچ

های احتمالی در شرایط نامساعد در طول عمر  آمیز یک پروژه، به تحلیل دقیق ریسک انجام موفقیت

ها می توانند در  برداری نرسیده باشد، ریسک اقتصادی پروژه وابسته است و تا زمانی که پروژه به بهره

ها باید  پرداخت بدهیهای عالوه بر توانائی  طول انجام هر یک از فازهای پروژه طغیان کنند. هر پروژه

های نقدی پروژه  های مختلف می تواند جریان از سودآوری مناسبی نیز برخوردار باشد. وجود ریسک

گردد و اگر این کمبود  را تحت تأثیر قرار دهد که در صورت عدم کنترل، منجر به کمبود نقدینگی می

ا پرداخت کرد، پروژه با شکست مواجه دهندگان ر ای باشد که نتوان مطالبات اعتبار نقدینگی به اندازه

می شود. بنابراین تحلیل ریسک، عامل بسیار مهمی در موفقیت و به نتیجه رسیدن پروژه محسوب 

 شود. می

 کلید واژه:

 ریسک پرژه،ریسک های تهدید کننده،مدیریت ریسک.منطق فازی
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دقت شناسایی و مورد بههای احداث تونل ها در پروژهای آنها و علل ریشهریسک در این پژوهش،

ها از روش درخت خطا جهت شناسایی علل ارزیابی قرار گرفت. به منظور کارآمدتر شدن ارزیابی

های زبانی از ها استفاده گردید. با توجه به عدم قطعیت در واژهها و نمایش آنای وقوع ریسکریشه

روی معیارهای زمان، هزینه،  های فازی جهت آنالیز کمی احتمال وقوع و شدت اثر ریسک برداده

کیفیت و ایمنی استفاده شد. همچنین درجه اهمیت هر معیار با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

ها پرداخته و شدت اثر کلی ریسک محاسبه شد. در ها به ترکیب شدت اثرتعیین گردید و به کمک آن

های اصلی شناسایی و ه در رخداد ریسکنهایت با انجام آنالیز حساسیت، مؤثرترین حوادث پای

 ها ارائه گردید.ها بر اساس آنراهکارهای مقابله با ریسک

ریسک  21و  21برای این منظور ابتدا در پروژه تونل توحید و تونل انتقال آب دشت ذهاب به ترتیب 

ناسایی های احداث تونل شاصلی از طریق بررسی مطالعات گذشته و مصاحبه با خبرگان در پروژه

ای ها به بررسی ریشهای ترسیم گردید و با استفاده از آنشد. برای هر ریسک درخت خطای جداگانه

ها، پس از رسم درخت خطا، های اصلی پرداخته شد. برای انجام آنالیز کمی ریسک و تهیه دادهریسک

ها نشان و تحلیل دادهها تهیه و توسط کارشناسان تکمیل گردید. تجزیه هایی بر مبنای آننامهپرسش

آب به داخل تونل و ریسک گازهای سمی و  زیاد داد که در فرآیند مدیریت ریسک، ریسک هجوم

باشند. همچنین ریسک های اولیه میخطرناک در پروژه تونل انتقال آب دشت ذهاب اولویت

راف و های اطآبگرفتگی در کف و چکه کردن سقف تونل و ریسک وارد آمدن خسارت به ساختمان

  باشند.ریزش در پروژه تونل توحید دارای فاکتور ریسک باالیی می

 و ریمتغ طیشرا جمله از ادیز عوامل تأثیرگذار با دهیچیپ یهاپروژه عموماً ینیرزمیز یهاپروژه

 (یمنیا ،تیفیک ،نهیهز ،)زمان شده نییتع چارچوب در پروژه اتمام نیبنابرا .هستند نیزم نامطمئن

 چه هر شناخت. باشد می هاآن به پاسخ جهت یبندرتبه تاًینها و زیآنال ،هاسکیر شناخت ازمندین

  .کند هموار منظور نیا یبرا را راه تواندیم پروژه عوامل تاثیرگذار بر روند شتریب
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 یتینارضا باعث ،سکیر هر مسئول نکردن مشخص و پروژه شروع در هاسکیر نکردن یبررس

تواند می امر نیهم که ،گرددیم هاسکیر با شدن همواج هنگام و اجرا زمان در کارفرما و یمشتر

-به منظور بهبود فرآیند پیشرفت پروژه .شود قرارداد نیطرف دگاهید از پروژه کامل تیموفق عدم باعث

تشریح  نامه انیپا نیا در که یروش با سکیر هر بروز یاشهیر هایعلت به پرداختن باتوان ها می

 فراهم نمود.ها آنمهار  و کنترل برایمناسب  یهاپاسخجهت ارئه چارچوبی را  است گردیده

 اتیح چرخه طول در سکیر تیریمد اعمال ،پروژه تیموفق کسب جهت مناسب یابزارها از یکی

راهکارهای مقابله با ، هااز اعمال مدیریت ریسک شناسایی هر چه بیشتر ریسک هدف .باشدیم آن

 ازی درست درک ازمندین ،سکیر حیصح تیریمد باشد.کردن مسئول هر ریسک میو مشخص ها آن

 بر هاآن یبندتیاولو و هاسکیر کردن ستیل از فراتر امر نیا .باشدیم پروژه یرو شیپ یهاسکیر

 فرآیند طول در که ییهاسکیر ادیز تعداد .است پروژه بر اثرشانشدت  و وقوع احتمال اساس

 شناخت یخوببه را هاآن بتوان که شوند یبندطبقه یاگونه به یستیبا شوندیم دیتول سکیر تیریمد

های کاری مجموعه یعمران یهاپروژه. کرد استفاده مناسب اقدامات یبرا یاهیپا عنوانبه  آن از و

 باعث امر نیا ،باشندمی همراه تیماه و یتکنولوژ رییتغ با همواره یذات شکل بهغیرتکراری هستند و 

 آن از یبعد مراحل در ،مینمایمی اعمال را سکیر تیریمد پروژه یابتدا در که یهنگام یحت شودمی

 .نباشیم ازینیب

 یارهایمع یرو بر سکیر اثر شدت و وقوع احتمال یفاز یهاداده از سکیر یکم زیآنال انجام جهت

 در موجود تیقطع عدم لیدل به سکیر یابیارز رایز است هشد استفاده یمنیا و تیفیک ،نهیهز ،زمان

 لیتحل فرآیند از اریمع هر تیاهم درجه آوردن بدست یبرا .است یفاز یتیماه یدارا یزبان یهاواژه

 یکل اثر شدت ،عوامل یرو بر سکیر اثر شدت بیترک با بتوان تا ه استشد استفاده یمراتب سلسله

 رخداد در هیپا حوادث نیترمؤثر ،تیحساس زیآنال انجام با زین ادامه در .نمود محاسبه را سکیر
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-ها بر اساس آن ارائه میشود و راهکارهای مقابله و مدیریت ریسکمی ییشناسا یاصل یهاسکیر

  .گردد

 کی به لیتبد ،تکنولوژی سریع پیشرفت علت به گذشته دهه نیچند در سکیر تیریمد فرآیند

 موضوع کی به لیتبد کسیر تیریمد نیابنابر .شد یرسم و مندقاعده یهافرآیند از یامجموعه

 :دارد همراه به را ریز دیفوا سکیر کیستماتیس تیریمد کی .[9] دیگرد یتخصص

 شده یشناسای یهاسکیر یبندرتبه و یابیارز 

 یاساس یهاسکیر یرو بر کردن تمرکز 

 متنوع طور به آگاهانه ماتیتصم یسازفراهم 

 مضر رخداد وقوع لیپتانس کردن حداقل 

 تیقطع عدم یدارا وجه کردن کنترل 

 سکیر تیریمد در افراد فیوظا و شرکت نقش کردن یصنعت 

 [9] پروژه یاجرا بهبود به کمک یهاراه شناسایی. 

 تئوری لحاظ از هم مدیریت درست چارچوب نیازمند و دشوار کاری ذاتی طور به ریسک با برخورد

 آنالیز ،شناسایی جهت یافتهسازمان و مندقاعده فرآیند یک ریسک مدیریت .است عملی لحاظ از هم و

 ،ریسک اثرات حذف بهینه مقدار به رسیدن برای پروژه حیات چرخه طول در ریسک به پاسخ و

 مدیریت فرآیند اتخاذ با پروژه مدیریت ارتقاء آشکار و واضح طور به .است آن کنترل یا و کاهش

  :است مهم زیر افراد برای ها پروژه در ریسک مدیریت کلی طور به .[1] آیدمی دستبه ریسک

 امکاان  و دهد می ءارتقا را تصمیم اتخاذ برای الزم های زمینه و ها پایه که دلیل این به مدیران؛ -

  .آورد می فراهم آن اهداف به دستیابی سمت به کار هدایت برای بیشتری

 ناد کمای  ایجااد  مشاکل  پاروژه  فرآیند در که را عواملی ریسک مدیریت زیرا ؛پروژه کارکنان -
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  .کند می پیشنهاد هاآن با مؤثر برخورد برای را هایی راه و کرده شناسایی

 آوردن دسات باه  و بیشاتر  نتاای   باه  دساتیابی  بارای  را هاآن که علت این به نهایی؛ کاربران  -

  .دهد می یاری بیشتر های توانایی و ها سرمایه

 و ریزی طرح به ها ریسک با رابطه در لمس قابل رهیافت یک زیرا پیمانکاران؛ و کنندگان تهیه  -

  .شود می منجر خریداران برای بهتری های خروجی

 دسات باه  پروژه های ریسک با متناسب مالی عایدی کنند حاصل اطمینان باید گذاران؛ سرمایه  -

 .آورند می

 و شده مدیریت محتاطانه صورت به حد چه تا پروژه در ها ریسک بدانند باید زیرا گران؛ بیمه  -

 .کنند دریافت بیمه حق بایستی حد چه تا مانده باقی های ریسک برای

 واژه ،بخاش  هار  .اسات  باالقوه  های ریسک کنترل و ارزیابی ،شناسایی فرآیند ،ریسک مدیریت

 خاود  مجموعاه  شارایط  باا  را آن مفاهیم و هاتکنیک ،گرفته کار به خود شرایط با را ریسک مدیریت

 ،گیاری انادازه  ،شناساایی  از را ایپیوساته  و سیستماتیک فرآیند اغلب ریسک مدیریت .دهدمی تطبیق

 ریساک  مادیریت  .کناد  مای  دنباال  اعتبار جذب و ریسک ارزیابی و کاهش ،جلوگیری ،کنترل ،تحلیل

 بیشاینه  متضمن مدیریت این .باشدمی پروژه ریسک به واکنش و تحلیل ،شناسایی ییافته نظام فرآیند

 در ناامطلوب  رویادادهای  پیاماد  و احتماال  نماودن  کمینه و مثبت رویدادهای پیامد و احتمال نمودن

 .[1] است پروژه اهداف راستای

 را ریسک مدیریت سیستم یک اجزای توانمی ،بندیجمع جهت و فوق مطالب به توجه با نهایت در

 در .[22] دانست ریسک کنترل و پایش ریسک، به پاسخ ریسک، ارزیابی ریسک، شناسایی شامل

 .است آمده یک هر با رابطه در مختصر توضیحات با ریسک مدیریت مراحل  1 جدول

 ریسک مدیریت مراحل -1 جدول
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 محققین .است آن انجام نحوه و زمان دیگر مهم مسئله ،ریسک مدیریت مراحل به اشاره از بعد

 پروژه اولیه مراحل از ریسک مدیریت که باورند این بر هاآن .دارند مشترک نظر رابطه این در مختلف

 و اصلی هایریسک توانمی است اولیه مراحل از که طراحی مرحله در زیرا گردد شروع بایستی

 چند هر در ریسک مدیریت مراحل همچنین .کرد اجتناب هاآن از کل به یا و داد کاهش را اساسی

  .[9] گیرد صورت وارسیکل صورت به بایستی شود بندیطبقه که دسته

 :است ریز شرح به مرحله شش یدارا سکیر تیریمد فرآیند PMBOK استاندارد طبق

 و هیا تجز -4 9سکیر یفیک لیتحل و هیتجز -9 1سکیر ییشناسا -1 2سکیر تیریمد یزیربرنامه-2

 6سکیر ینیبازب و کنترل -6 1سکیر به پاسخ یزیربرنامه -1 4سکیر یکم لیتحل

                                                 
1
 Plan Risk Management 

2
 Identify Risks 

3
 Perform Qualitative Risk Analysis 

4
 Perform Quantitative Risk Analysis 

5
 Plan Risk Responses 

 ریسک مدیریت مراحل اصلی اقدامات

 محتمل و نهفته هایریسک شناسایی

 شده شناسایی هایریسک بندیطبقه ریسک شناسایی

 شده شناسایی هایریسک ساختار نمایش

 ریسک ارزیابی ریسک اثرات ارزیابی

 تهدید یک برای مختلف هایپاسخ شناسایی
 ریسک به پاسخ

 مناسب گزینه انتخاب

 پیشین مراحل اقدامات بررسی
 ریسک کنترل و پایش

 جدید ریزیطرح و قبل مراحل اصالح
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 باه  پاساخ  و لیوتحل هیتجز ،ییشناسا کیستماتیس فرآیند را سکیر تیریمد ،7پروژه تیریمد مؤسسه

 اثار  و وقاوع  احتماال  کاردن  حاداقل  و مثبات  عیوقا  ینتا کردن حداکثر منظور به پروژه یهاسکیر

 در مراحال  نیمهمتر از یکی سکیر تیریمد یزیربرنامه .[1] داندیم پروژه اهداف بر یمنف یامدهایپ

 و شاود یما  مشاخص  مرحله نیا در کار یکل چارچوب زیرا ،باشدیم سکیر تیریمد فرآیند یاجرا

 در ساتم یس تیا موفق عادم  باه  منجار  تواناد یم مرحله نیا در نادرست صیتشخ ای و یدقتیب هرگونه

 نیا در پروژه در سکیر تیریمد و یزیربرنامه به نگرش نحوه درباره یریگمیتصم .گردد اجرا مرحله

  .شودیم انجام مرحله

 می شود: شنهادیپ ریز مراحل سکیر ییشناسا یبرا

 یتمام از هیاول ستیلچک کی هیته -1 بالقوه یهاسکیر با رابطه در قطعیت عدم وجود ییشناسا -2

 طرح کی ساخت و هیته -4 هاآن عواقب و محتمل یهاسکیر تمام شناسایی -9 پروژه سکیر منابع

-6 پاروژه  یهاسکیر از یرسم طرح کی هیته تا بهبود و گسترش -1 بالقوه یهاسکیر یتمام یبرا

 .[9] هاسکیر از گروه هر یبرا خالصه کی هیته

 نیا ا .اسات  شده ییشناسا یهاسکیر وقوع احتمال و تأثیر یفیک سنجش فرآیند سکیر یفیک لیتحل

-یما  یبندتیاولو پروژه شده فیتعر اهداف یرو بر هاآن بالقوه اثرات اساس بر را هاسکیر ،فرآیند

 یبعاد  مرحلاه  به یدهجهت و هاسکیر به پرداختن تیاهم نییتع سکیر یفیک لیتحل از هدف .کند

 پروژه طیشرا با مطابق سکیر یفیک لیتحل اینکه یبرا .باشدیم سکیر به پاسخ یعنی سکیر تیریمد

 و ینیباازب  پاروژه  اتیح چرخه نیح در ستیبایم ،باشد گذارتأثیر موارد ریسا و هاسکیر راتییتغ و

 واکنش جهت یزیربرنامه به ماًیمستق ای سکیر ترقیدق یکم لیتحل به تواندیم فرآیند نیا .شود تکرار

 .[1] شود یمنته سکیر به

                                                                                                                                               
6
 Monitor and Control Risks 

7
 Project Management Institute 
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 پاروژه  اهداف بر هاسکیر یکم تأثیر زانیم و وقوع احتمال یریگاندازه ،سکیر یکم لیتحل و هیتجز

 الزم ،ماوردنظر  پروژه احتماالت از نانهیبواقع یهانیتخم نهادن بنا منظور به یکم یهالیتحل .باشدیم

 یهاا پاروژه  در هاا لیا تحل نیا ا ،دباش دتوانیم یواحد هر اساس بر یکم یهالیتحل اگرچه .دباشیم

 لیا تحل هم و یفیک لیتحل هم که ییجا در .دباشیم تأخیر زمان ای و نهیهز اساس بر اغلب یرساختیز

  .دهد شکل را یکم لیتحل اساس تواندیم یفیک خطرات ستیل ،است موجود یکم

 یاک  تهیاه  ،هاا ریساک  مؤثر مدیریت برای بعدی قدم هاپروژه هایریسک ارزیابی و شناسایی از بعد

 برناماه  یاک  شامل ریسک به پاسخ این .باشدمی پروژه اهداف به رسیدن برای ریسک به پاسخ برنامه

 بارای  را مسئولیت استانداردهای و اهداف ،هاسیاست ،هافرآیند ،برنامه .باشدمی مستندسازی و کنترل

 کاه  شاود  نهااده  بناا  ویژگای  این پایه بر باید برنامه ،عموماً .کندمی تأمین پروژه ریسک مدیریت ادامه

 در آن کنتارل  بارای  را تواناایی  بیشاترین  کاه  شاود  داده تخصیص کسی به ریسک مدیریت مسئولیت

 تواناد مای  موفاق  استراتژی یک .است ریسک مدیریت اساسی جزء یک ،ریسک به پاسخ .دارد اختیار

 تماام  در بایاد  و اسات  مداوم فرآیند یک ریسک به پاسخ .گردد ریسک منفی اتتأثیر کاهش به منجر

 .رود کار به پروژه فازهای

 گیرناد مای  قارار  استفاده مورد ساز و ساخت هایپروژه برای عموماً که ریسک به پاسخ استراتژی پن 

 حفظاحتیااطی.  ذخاایر  و ریساک  از اجتنااب  ریسک، انتقال ریسک، کاهش ریسک، حفظ از عبارتند

 یحتا  اماا  ،شوند منتقل توانندیمن هاسکیر تمام .شودیم دهینام زین خطر جذب اوقات یگاه ،سکیر

 کنتارل  نیبهتار  .باشاد  هاا آن ینگهدار در یاقتصاد صرفه است ممکن دنباش هم انتقال قابل هاآن اگر

 .[9] باشدیم هاآن حفظ ،کم شدت اما ادیز تکرار دفعات با یهاسکیر یبرا

 یاجارا  باا  توانیم سکیر حفظ از قبل .شودیم دهینام زین سکیر کنترل اوقات یگاه ،سکیر کاهش

 از تعادادی .[9] داد کااهش  را آن ،دو هر ای و دیتهد تأثیر ای و وقوع احتمال کاهش منظور به یاقدامات

 شارایط  اصاالح  و پیوسته ریسک کنترل فرآیند یک با ایمالحظه قابل صورت به توانمی را هاریسک

 کنتارل  معیارهاای  باشاد،  آن تکارار  یاا  شادت  کاهش ،مقصود اگر .داد کاهش ،پروژه در رفته کار به
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 هاای اساتراتژی  .گیرناد  قارار  توجاه  ماورد  زیان از جلوگیری معیارهای عنوان با است ممکن ریسک

 و کنتارل  بارای  زیاادی  هاای گزینه .هستند ریسک مدیریت هایتکنیک ترینمعمول ،کنترل یا کاهش

 یافتاه  کااهش  خسارات ایحاشیه سود که است این عمومی قانون یک و ددار وجود هاریسک کاهش

 ساختی  علات  باه  .شود اجرا باید خسارت کنترل صورت آن در ،باشد بیشتر خسارات کنترل هزینه از

 برناماه  یاک  گیریکاار  به ،ریسک کنترل و کاهش هایتکنیک از تعدادی عملکرد اتتأثیر گیریاندازه

 .[21] باشد الزم است ممکن برنامه گیریپی سپس و ریسک کاهش

 پیمانکااران  یاا  سازمان آن حامی و سازمان یک بین قراردادی که افتدمی اتفاق زمانی هاریسک تقسیم

 هاا پاروژه  بیشتر در درگیر هایگروه بین ریسک تخصیص اصلی ابزارهای قراردادها .شود بسته فرعی

 ریسک واقعاً است ممکن و کندنمی منتقل را آن کامل طور به پیمانکار با ریسک تقسیم اگرچه .هستند

 ماؤثر  طاور  باه  کاه  دارد سیساتمی  کناد  تضامین  پیمانکاار  است الزم شرایط این در ،ندهد کاهش را

 .گردد منجر دیگر هایریسک به است ممکن پروژه صورت این غیر در کند ریسک مدیریت جایگزین

 ،پیمانکااران  توساط  ریساک  مدیریت هایفرآیند اجرای نیازمند خرید قراردادهای و هاپروژه از خیلی

 اینکاه  از بیشاتر  ،تخصیص فرآیند این .هستند خدمات یا محصوالت کنندگانتهیه یا فرعی پیمانکاران

 بیماه  .شاوند می منتقل کامل طور به ندرتبه هاریسک زیرا دارد نام ریسک تقسیم باشد ریسک انتقال

 تعاداد  و فیزیکای  هاای دارایای  بارای  معماوالً  که است شده شناخته ریسک تقسیم استراتژی یک نیز

 دارای کاه  ایباقیماناده  هایریسک برای خصوصهب و رودمی کار به تجاری هایریسک از محدودی

 باقی ریسک کاهش هایبرنامه اجرای از پس است ممکن و باشندمی زیاد تأثیر ولی کم وقوع احتمال

 کاه  ،بیماه  حاق  مثال  آوردمی بوجود را ایهزینه معموالً دیگر گروه یک با ریسک تقسیم البته .بمانند

 بیشاتر  مثل بیمه قرارداد یک که کرد دقت باید .کندمی فراهم ریسک تقسیم هزینه از مستقیمی مقیاس

 بیماه  طارف  ،حالات  ایان  در ؛کندمی تبدیل متفاوت چیزی به را ریسک که است یفرآیند ،قراردادها
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 در یاا  نکناد  پرداخات  را ادعاا  ماورد  مبلغ کل است ممکن گربیمه که دارد اعتباری ریسک یک شده

 .[21] باشد داشته تأخیر آن پرداخت

 ینیباازب  و کنتارل  و شاامل  اسات  سکیر تیریمد مرحله نیآخر مرحله نیا سکیو کنترل ر یریگیپ

 ،ماناده یباق یهاا ساک یر کنتارل  ،شاده  ییشناساا  یهاسکیر یدائم و مستمر یریگیپ فرآیند ،سکیر

 یابیا ارز باالخره و سکیر با مرتبط یهابرنامه یاجرا از نانیاطم حصول ،دیجد یهاسکیر ییشناسا

 کنترل و شیپا فرآیند یکل نگاه کی در .[1] باشدیم پروژه سکیر کاهش جهت هاآن یاثربخش زانیم

 :پردازدیم ریز شرح به یاقدامات انجام به سکیر

 سکیر برابر در واکنش نیگزیجا یهایاستراتژ انتخاب -

 ییاقتضا یهابرنامه یاجرا -

 یاصالح اقدامات انجام -

 پروژه ریسک مدیریت مجدد یزیربرنامه -

، گاردد  اصاالح  مجادداً  پاروژه  ریسک مدیریت برنامه باشد الزم است ممکن ،هایبررس نیا جهینت در

 نباوده  حیصح هیاول اتیفرض ای و نبوده مؤثر سکیر با ییارویرو یراهکارها که یمواقع در مخصوصاً

 .باشند

 باند رفت و برگشات سه  هم تشکیل شده است، که هر گالری دارای مجاور از دو گالری تونل توحید

درصاد اسات.    4این تونال در حادود    متر است. شیب کلی 1296 هر کدام در حدود طول و باشدمی

باشد. شایب بایش از   متر می 1/92متر و حداکثر عمق آن از سطح زمین  91عرض خارجی آن حدود 

متارو تهاران معکاوس     1درصد از مسیر تونل رو به جنوب بوده که این شیب در محل عبور خط  11

، نشات از مجااری اصالی آب و    باال بودن ساطح آب زیرزمینای  . [64] شودگردیده و رو به شمال می

ای مساائل عماده  از جمله  ها از سطوح نفوذپذیر شهریفاضالب، نشت فاضالب منازل، نفوذ رواناب

 . شوندها میبرداری تونلچه در زمان احداث و چه در زمان بهره هستند که موجب مشکالت عدیده

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                                                                    
 (NCTAE2016) یباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالم فناوری در مهندسی کاربردی یمل شیهما نیولا               

 2931بهمن ماه  12، واحد تهران غرب

 

هایی که در شهر تهران توسط شهرداری تهاران انجاام   رین پروژهتتونل توحید به عنوان یکی از عظیم

اقدام به انتخااب مشااور بارای مطالعاه و      2977در سال  شود. شهرداری تهرانشده است، شناخته می

انتخاب و  پروژه پیمانکار 2911در اواخر سال  و کرد شهید چمران و نواب بررسی اتصال دو بزرگراه

مااه در   91و بعد از گذشت  ملیات اجرایی پروژه تونل توحید شروع شدرسماً ع 2916در اوایل سال 

و  1 به تالقی تونل باا خاط   توانمی های خاص این پروژهاز ویژگی به بهره برداری رسید. 2911سال 

-لولاه  برخورد باا  از جمله توان به موانعیمی طول مسیر حفاری. همچنین در اشاره کرد تهران مترو 4

موانع  که اشاره کردهای فاضالب و...  های متعدد قنات، کانال یسات شهری، رشتههای آب شرب، تأس

ویژه در  ناپایداری خاک به در روند حفاری، تونل توحید گاهی با. [64] برطرف و پروژه اجرا شدفوق 

در احاداث و  پی داشات.  عملیات اجرا را در  این امر کندی ، کهشمال شفت میدان توحید مواجه شد

تجهیزات مورد استفاده در تونل توحید از تکنولوژی و دانش فنی و مهندسی روز بهره گرفته شده کاه  

خاروج هاوای آلاوده و     اگزوز فن برای تهویه و 22فن،  عدد جت 71توان به مواردی مانند نصب می

صورت قطع بارق تهاران و    و اضطراری برق که دراختصاصی  ژنراتورهای ورود هوای تازه به تونل،

تاأمین روشانایی اساتاندارد و    کنناد،  فراهم میصورت خودکار برق تونل را همواره  شبکه سراسری به

های فاضالب  خیرگی(، تعبیه شبکه بینی تنظیم نور طبیعی بیرون و نور مصنوعی داخل تونل )عدمپیش

هازار قطعاه بتنای و نصاب سیساتم هوشامند و        11 هزار شمع و بیش از 9و همچنین نصب بیش از 

  .اشاره کرد ها های تخریبی ناشی از گسل تونل در مواجهه با زلزله و تکان  سازی محاسبه دقیق و مقاوم

بندی عوامل ریسک در عملیات ساخت تونل توحید در با توجه به روش معرفی شده، ارزیابی و رتبه

 مرحله زیر انجام شده است: 1قالب 

های های ریسک انجام شده و انتخاب روش مورد نظر، ریسکمرحله اول پس از مطالعه ارزیابیدر 

 سازی مشابه تونل توحید شناسایی شدند.های تونلاصلی پروژه
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های شناسایی شده، اعتبارسنجی سازی ریسکدر مرحله دوم پس از مصاحبه با متخصصین حوزه تونل

های دیگری در لیست قرار ها حذف و ریسکاز ریسک شدند و طبق نظرات این متخصصین برخی

 گرفتند.

ای هر ریسک پرداخته شد. برای این در مرحله سوم به کمک ساختار درخت خطا، به بررسی ریشه

منظور ابتدا به کمک مطالعات محققان قبلی تا حد امکان حوادث پایه شناسایی شد و سپس با نظرات 

 خبرگان اصالح و گسترش یافت.

های خطا تهیه شد و هایی بر مبنای درختنامهرحله چهارم جهت ارزیابی کمی ریسک پرسشدر م

 نظران تکمیل گردید.توسط گروهی از متخصصین و صاحب

-در مرحله پنجم پس از تلفیق نظرات خبرگان با استفاده از آنالیز درخت خطا احتمال وقاوع ریساک  

راتبی شدت اثر هر ریسک با تجمیاع شادت اثار    های اصلی محاسبه گردید؛ با کمک تحلیل سلسله م

ریسک بر چهار معیار زمان، هزینه، کیفیت و ایمنی بدست آمد و در نهایت با تلفیق نتای  بدست آمده 

 بندی شدند.ها رتبه)احتمال وقوع و شدت اثر(، ریسک

 های اصلی تونل توحیدهای خطای ترسیم شده برای ریسکدرخت 

ی نیز شرح داده شد، درخت خطا به خودی خود یک ارزیابی کیفی طور که در فصل قبلهمان

شوند. هنگام تشاکیل درخات خطاا بیانش و     از رویدادهایی است که منجر به بروز ریسک اصلی می

آید و هر چه بیشاتر بار روی ایان علال و     درک قابل توجهی از علل وقوع ریسک اصلی به دست می

هاای  گردد. در اداماه درخات  تر میتر و با ارزشآمده دقیقها دقت شود، اطالعات به دست ارتباط آن

 های اصلی پروژه تونل توحید نمایش داده شده است.خطای بدست آمده برای ریسک

دهد ولی باه دلیال مزایاای بیشاتر     اینکه ارزیابی کیفی ریسک نتای  بسیار مفیدی بدست میرغم علی

-ها مورد بررسی قرار گرفته است. با رسام درخات  بینامه کمی کردن ارزیاارزیابی کمی، در این پایان
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هاای ماورد نیااز جهات     ها، دادههایی بر مبنای آننامههای خطای مربوط به هر ریسک و تهیه پرسش

های اصالی از درخات   آوری گردید. برای بدست آوردن احتمال وقوع ریسکآنالیز کمی ریسک جمع

شماره چهار نحوه  ه کامپیوتری تهیه شد که در پیوستخطا استفاده شد و برای انجام محاسبات، برنام

-ها ذکر شده است. خروجی حاصل از اجرای این برناماه محاسبات و برنامه مربوط به یکی از ریسک

 ها انجام گرفته است.باشد که ارزیابی ریسک بر اساس آنهای متفاوتی میها، نمودارها و داده

های فازی و نحوه محاسبات باه طاور مختصاری    کمک دادهدر زیر مراحل مختلف ارزیابی ریسک به 

توضیح داده شده است و سپس نتای  مربوط به برنامه ریسک آبگرفتگای در کاف و یاا چکاه کاردن      

 گردد.ها نیز همین مراحل تکرار میشود. برای سایر ریسکسقف تونل نمایش داده می

هاا محاسابه شاد کاه بارای ایان       ریسکابتدا با استفاده از درخت خطا احتمال وقوع هرکدام از   -2

 حاصل شده است. 21-1ریسک پس از محاسبات، عدد فازی 

ها در ماورد  های حاصل از پرسش نامهها، الزم است تا دادهپس از محاسبه احتمال وقوع ریسک -1

بارای ایان    شدت اثر هر ریسک بر معیارهای زمان، هزینه، کیفیت و ایمنی مورد آنالیز قرار گیرد.

ای که با نرم افزار متلب نوشته شد، شدت اثار هار   با کمک برنامهو  دیگری تهیه سواالتمنظور 

 ریسک بر این معیارها نیز محاسبه گردید.

پس از بدست آوردن شدت اثر هر ریسک بر معیارها، الزم است تا به محاسبه شدت اثر کلی هر  -9

یک عدد فازی دیگر کاه نشاان    ریسک بر پروژه بپردازیم. با تلفیق چهار عدد فازی بدست آمده،

دهنده تاثیر کلی ریسک بر موفقیت پروژه است، حاصل گردد؛ برای این منظور الزم است تاا باا   

هاا را باا هام ترکیاب کنایم. بارای بدسات آوردن        هایی برای هر معیار آنبدست آوردن ضریب

، 163/1آیناد اعاداد   ها از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. نتای  حاصل از این فرضریب

باشد، که با توجه به کوچکتر بودن نرخ می 112/1با نرخ ناسازگاری و  117/1و  1/ 142، 191/1

های افراد از ساازگاری  ، اعداد بدست آمده برای معیارها صحیح است و پاسخ2/1ناسازگاری از 
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ای مرباوط باه زماان،    ها عنوان ضریببهتوان به ترتیب باشد. از این اعداد میکافی برخوردار می

ها در برنامه فوق، عدد فازی نمایش هزینه، کیفیت و ایمنی استفاده کرد. با استفاده از این ضریب

 حاصل شد. 27-1داده شده در شکل 
 

صورت اعاداد فاازی بدسات آماد، الزم     در مراحل قبلی احتمال وقوع و شدت اثر هر ریسک به -4

چهارم فاکتور ریسک مربوط به هر کدام از  ه در فصلهای معرفی شداست تا با استفاده از فرمول

استفاده شد. اساتفاده از ایان فرماول     6-4ریسک را محاسبه کنیم، برای این منظور از فرمول  21

کناد تاا   هایی دارد، برای مثال استفاده از این فرماول کماک مای   های دیگر برترینسبت به روش

 اد را نادیده نگیریم. های با احتمال وقوع کم ولی شدت اثر زیریسک

پس از محاسبات برای این ریسک، شکل زیر حاصل شاده اسات. بارای بدسات آوردن فااکتور       -1

ها الزم است تا پس از بدست آمدن این شکل، این اعداد فاازی  ریسک جهت رتبه بندی ریسک

بارای   )میانه مقدار حداکثر( MOMطور که پیشتر نیز شرح داده شد ما از را غیرفازی کنیم. همان

 غیرفازی کردن این ریسک نیز نمایش داده شده است. -21-1ایم. در شکل این منظور بهره برده

بنادی  ریسک اصلی، باا مقایساه و رتباه    21پس از محاسبه فاکتور ریسک مربوط به هر کدام از  -6

 ها جدول زیر نتیجه شده است.نهایی آن

 

 یدبندی شده در پروژه تونل توحهای رتبهریسک -2جدول 

رتبه 

 ریسک

فاکتور 

 ریسک
 عنوان ریسک های اصلی

 ریسک آبگرفتگی در کف و یا چکه کردن سقف تونل 1139/1 2

 های اطرافریسک وارد آمدن خسارت به ساختمان 7146/1 1

 ریسک ریزش جداره تونل 7111/1 9

 هاریسک ادعای اشخاص و سازمان 6331/1 4
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 تأسیسات زیربنایی )آب، برق، تلفن، گاز، فاضالب(ریسک وارد شدن خسارت بر  6749/1 1

 ریسک ناتوانی از تأمین تجهیزات اجرایی 6231/1 6

 ریسک محدود شدن مسیرهای تردد و ایجاد ترافیک حین اجرای تونل 1114/1 7

 ریسک برخورد با عوارض ناشناخته 1121/1 1

 ریسک از دست دادن تجهیزات خاص 4961/1 3

 نحراف مسیر تونل )حفاری خارج از مسیر طراحی شده(اریسک  4142/1 21

هاا،  های مهمتر و اساتفاده از ارزیاابی  هدف از ارزیابی ریسک شناخت نقاط پرخطر، شناسایی ریسک

نیز پس از ارزیابی ریساک ساعی شاد تاا باه       پژوهشباشد. در این ها میجهت پاسخ دادن به ریسک

برای این کار از آنالیز حساسیت کمک گرفته شده اسات   های مناسب داده شود.های مهم پاسخریسک

هاا، احتماال   که الزم است با صفر کردن احتمال وقوع هر کدام از حوادث پایه و در واقع با حذف آن

بنادی  معیاار مناساب جهات رتباه     7-4وقوع حادثه باال مجدداً محاسبه گردد و با اساتفاده از فرماول   

سازی با استفاده از دستگاه حفاری های تونلزیابی ریسک در پروژهحوادث پایه بدست آید.در ادامه ار

 تمام مقطع به طور خیلی خالصه آورده شده است.

کلای   حالات  گیرند. درمی قرار بررسی مورد زمان و هزینه هایها، فاکتورتونل حفر روش انتخاب در

و  هاا ماشاین  باودن ایان   گران علتتونل، به  حفر هایماشین از استفاده با تونل حفر ثابت هایهزینه

 باشاد، اماا  مای  تونال  سانتی  حفر سیستم در نظیر هایاز هزینه بیش مراتب ها، بهآن جانبی تجهیزات

 مراتب به حالت این در پیشروی سرعت و کمتر تونل حفار هایماشین از استفاده با اجرایی هایهزینه

 . باشدمی بیشتر

 شوند:می تقسیم عمده گروه شش به تونل مقطع حفار تمام هایماشین کلی طور به

 (Gripper TBM) (Open TBM)باز  حفار هایماشین -2
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 (Single Shield TBM)سپر  حفار تک هایماشین -1

 (Double Shield TBM)دوبل  سپر با حفار هایماشین -9

 (Earth Pressure Balance Shields)  سپر متعادل کننده فشار زمین -4

 (Slurry shield TBM)  ماشین حفاری تمام مقطع تونل از نوع دوغابی -1

  1سپر ترکیبی ماشین حفار -6

 [67] تونل تمام مقطع حفار هایماشین معایب و مزایا -3 جدول

 معایب مزایا ماشین حفاری

 ماشین باز

(Open TBM) 

 هزینه سرمایه گذاری پایین -2

 پیشروی باالسرعت  -1

 سیستم کاری ساده -9

های عدم امکان پیشروی در سنگ -2

 سست

عدم امکان کنترل ریزش سینه کار  -1

 و فضای حفاری شده

اضافه شدن هزینه نگهداری موقت  -9

 به پروژه

ریزی به مدت اضافه شدن زمان بتن -4

 زمان حفاری پروژه

 ماشین تک سپره

(Single Shield 

TBM) 

 های ریزشیامکان کار در زمین -2

 امکان کنترل نفوذ آب با سپر بسته و پمپاژ -1

 نصب همزمان نگهداری نهایی سگمنتی -9

 تزریق پشت سگمنت همزمان با اجرا -4

نرخ پیشروی کمتر آن نسبت به دو  -2

 نوع دیگر

امکان گیر کردن سپر در مواجهه با  -1

 همگرایی زیاد زمین

 نیاز به کارخانه سگمنت -9

ماشین سپر 

 تلسکوپی

 های ریزشی و مقاومامکان کار در زمین -2

 سرعت پیشروی باال -1

امکان گیر کردن سپر در مواجهه با  -2

همگرایی زیاد زمین و پدیده 

                                                 
8 MIX SHIELD 
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(Double Shield 

TBM) 
 امکان کنترل نفوذ آب با سپر بسته و پمپاژ -9

 نصب همزمان نگهداری نهایی سگمنتی -4

 تزریق پشت سگمنت همزمان با اجرا -1

 لهیدگی

 نیاز به کارخانه سگمنت -1

 گذاری باالهزینه سرمایه  -9

 

 تونال  انتقاال آب باه کرماان،    تونال های انتقال آب )این تحقیق بر پایه مطالعات پیشین در مورد تونل

ذهااب(   دشات  آب انتقاال  تونال سبزکوه،  آب انتقال تونل سمنان، به روزیه چشمه از آب لوله انتقال

ماشین  انتقال آب دشت ذهاب که در آن از های اصلی تونلپس از شناسایی ریسک انجام گرفته است.

ای تادوین و توساط متخصصاین تکمیال     نامهجهت حفاری استفاده شده است، پرسش سپر تلسکوپی

هاا در  گردید. با انجام مراحل ارزیابی ریسک که در مورد پروژه تونل توحید شرح داده شاد، ریساک  

-هاا مای  ی در باره هر کدام از ریسکنمایش و شرح مختصر 9-1بندی شدند. جدول این پروژه رتبه

 باشد. 

باشاد و نادیاده گارفتن ایان     های انتقال آب بسیار مهام مای  ها در مراحل اولیه پروژهشناسایی ریسک

در مرحلاه   هاا آورد. اهمیت شناسایی ریسکها مشکالت متعددی را در مرحله اجرا بوجود میریسک

تاوان باا هزیناه کام، فوایاد      طراحی و یا حتی در مرحله طراحی مفهومی از این جهت است کاه مای  

ای عظیم شد. در پروژه انتقال آب دشت ذهاب با بسیاری بدست آورد و یا مانع از دست رفتن سرمایه

اند؛ نترل شدهها با مدیریت صحیح تا حد بسیاری کهای بسیاری برخورد شده که بسیاری از آنریسک

شاوند اساتفاده   هایی که با این شرایط روبرو مای توان در دیگر پروژهاز این اقدامات بعضاً مبتکرانه می

 هایی از این اقدامات آورده شده است.کرد، در زیر نمونه

و نیاز   ساازی آوری نظرات کارشناسان فعال در زمیناه تونال  با جمع نخست تالش شد در این تحقیق

های اصلی در پروژه تونل توحید مورد بررسی قرار گیرد. ساپس  مطالعات و تحقیقات گذشته، ریسک

های وقوع هر کدام مشخص گردید. برای باال بردن دقات و شناساایی   با استفاده از درخت خطا علت
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تخصاص،  ای و رسم درخت خطا، زیر نظر چندین می هر کدام، پس از انجام مطالعات کتابخانهریشه

های ترسیم شده اعتبارسنجی شد. همین مراحل در مورد تونل انتقال آب دشت ذهااب انجاام   درخت

 هایی تهیه گردید و در آن موارد زیر مورد پرسش قرار گرفت:نامهشد. در ادامه پرسش

 های اصلی ها بر وقوع ریسکهای پایه و تأثیرگذاری آناحتمال وقوع ریسک -

 بر چهار معیار زمان، هزینه، کیفیت و ایمنی های اصلیشدت اثر ریسک -

 مقایسه زوجی معیارها -

های انجاام  سازی تکمیل گردید. با تحلیلهای تونلها توسط کارشناسان در پروژهنامهپرسش

ها شناسایی شد. در نهایات باا انجاام یاک آناالیز حساسایت، ماؤثرترین        ترین ریسکگرفته مهمترین

هاا، ماورد   ی اصلی جهت ارائه راهکارهای الزم برای کنترل ریساک هاحوادث پایه در رخداد ریسک

نامه بیان گردید چارچوبی را فراهم ای که در این پایانشناسایی قرار گرفت. رسم درخت خطا به شیوه

 کرد تا همه جوانب و علل وقوع ریسک در نظر گرفته شود. 

های نامه، دادهازی در این پایانبا در نظر گرفتن ماهیت ریسک و مطابقت کامل آن با مفاهیم ف

هاای فاازی   آوری گردید و در اداماه داده ها به صورت فازی جمعورودی بدست آمده از پرسش نامه

 آوری شده به صورت فازی تحلیل شد.جمع

 باشد:برخی از مهمترین نتای  حاصل از این پژوهش به شرح زیر می

اعداد  سله مراتبی، در مورد پروژه تونل توحیدهای زوجی به وسیله فرآیند سلبا انجام مقایسه (2

هاای  به عنوان ضاریب  ، به ترتیب112/1با نرخ ناسازگاری  117/1و  142/1، 191/1، 163/1

زمان، هزینه، کیفیت و ایمنای بدسات آماد. ایان ضارایب بیاانگر اهمیات ایمنای از دیادگاه          

تخاب تأثیر ریسک بر ایمنی را باشد و مناسب بودن انکارشناسان، به اندازه سه معیار دیگر می
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دهد. مطالعات در مورد تونل انتقال آب دشت ذهاب نیاز تأییدکنناده هماین مطلاب     نشان می

 باشد.می

ریسک  21ارزیابی ریسک در پروژه تونل توحید و تونل انتقال آب دشت ذهاب، به شناسایی  (1

 انجامید.ریسک برای تونل انتقال آب دشت ذهاب  21برای پروژه تونل توحید و 

رسم درخت خطا به عنوان یک نوع آنالیز کیفی ریسک که مبنای آنالیز کمی نیز قرار گرفات.   (9

های درخت خطا در شناسایی و محاسبه احتمال وقوع حوادث از این ابازار  با توجه به قابلیت

استفاده گردید و به وسیله آن عوامل ایجاد ریسک شناسایی شد. درخت ترسایمی بارای هار    

 ر فصل پنجم ارائه شد.ریسک، د

بنادی و شناساایی مهمتارین    ارزیابی کمی ریسک به روش آنالیز فازی درخت خطا برای رتبه (4

ها استفاده گردید. بر اساس نظر خبرگان در پروژه انتقال آب دشات ذهااب مهمتارین    ریسک

 باشند:ها به شرح زیر میریسک

 آب به داخل تونل زیاد ریسک هجوم -

 طرناکخ و سمی ریسک گازهای -

 های آبدار و یا حفاری در زیرسطح آب زیرزمینیریسک برخورد با الیه -

 حفار کله سایش و دیدگی آسیب ریسک -

 TBMشیلد  کردن ریسک گیر -

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های با فاکتور باال در پروژه تونل توحید میو از ریسک

 ریسک آبگرفتگی در کف و یا چکه کردن سقف تونل -

 های اطرافوارد آمدن خسارت به ساختمانریسک  -

 ریسک ریزش جداره تونل -

 هاریسک ادعای اشخاص و سازمان -
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 ریسک وارد شدن خسارت بر تأسیسات زیربنایی -

هاای اصالی و عوامال    های دارای اولویت باال. پس از شناسایی ریساک ارائه پاسخ به ریسک (1

جهت کااهش و کنتارل ریساک در     ها، به طور خالصه راهکارهای زیرتأثیرگذار در وقوع آن

 سازی آینده ارائه شده است.های تونلپروژه

روی سینه کار و زمین پیراماون  مسائل و مشکالت ناشی از عدم شناخت زمین پیش  -

شود با گردد، بنابراین توصیه میها میتونل سبب بروز و یا تشدید بسیاری از ریسک

و به ویژه مطالعات ژئاوتکنیکی   تخصیص بودجه و زمان کافی جهت انجام مطالعات

تا حد امکان اطالعات بیشتری حاصل شود تا در زمان حفاری تسلط کافی بار روناد   

 پیشروی وجود داشته باشد.

با انتخاب مدیر مناسب که عالوه بر داشتن مهارت اجرایی کافی، با علام مادیریت و    -

تاوان بار   باشاد، مای  کنترل پروژه آشنا بوده و سابقه الزم در امر مادیریت را داشاته   

ها قبل از ها غلبه کرد، زیرا یک مدیر کارآمد از توانایی مهار ریسکبسیاری از ریسک

 شدت گرفتن و تبدیل شدن به بحران برخوردار است.

-به کار گرفتن نیروی متخصص و انتخاب پیمانکاران دارای سابقه کاری خاوب مای   -

ها باشد. در این تحقیق تعداد تواند راهکاری برای جلوگیری از وقوع بسیاری ریسک

هاا  زیادی از کارشناسان بر نقش نیروی کار متخصص در مدیریت و کنتارل ریساک  

تاکید داشتند زیرا تجربه و دانش مهندسین فعال در پروژه، تأثیر عمیقی در مدیریت و 

 ها دارد.کنترل ریسک

شاود باا   یه مای آالت سهم زیادی در اجرا و هزینه پروژه دارند بناابراین توصا  ماشین -

ها کنترل شود و ضمن استفاده بهیناه  استفاده از جداول زمانی و عملیاتی وضعیت آن

هاا و حاوادث   آالت، و همچنین با تعمیر و نگهداری به موقع مقادار هزیناه  از ماشین

 ها کاهش یابد.مربوط به آن
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های اتهای آبدار، قنالیه های زیرزمینی وبا صرف زمان و هزینه جهت شناسایی آب -

های فاضالب منازل، طراحی مناسب سیستم زهکشی تونل بار اسااس   موجود و چاه

بندی تونل نظارت کافی ریزی و عایقاین معیارها انجام گیرد و بر اجرای صحیح بتن

ال وظیفه صورت ایدهبندی تونل بهصورت گیرد تا اطمینان حاصل شود سیستم عایق

 دهد.خود را انجام می

بینی نشست، نیاز باه کساب اطالعاات    های کافی جهت پیشام آزمایشعالوه بر انج -

هاای  گردد زیرا بار اسااس ارزیاابی   های اطراف احساس میبیشتر در مورد ساختمان

 انجام گرفته عوامل زیر بیشترین تأثیر را در ایجاد خسارت دارد.

 عدم گیرش کامل بتن و شاتکریت ناشی از سرعت  تغییر مکان در سطح به دلیل

 در اجرا

 رعایت نکردن جزئیات اجرایی تغییر مکان در سطح به دلیل 

  های اطرافاستاندارد نبودن ساختمان 

 های جذبی فاضالبعدم شناخت چاه 

 های اطرافای ساختماندر اختیار نداشتن اطالعات سازه 
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