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زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ روش

) AHPﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮدي :ﺧﻂ 7ﻣﺘﺮو ﺗﻬﺮان(

ﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪوﻧﺪ *،ﺣﺴﯿﻦ اﻗﺒﺎﻟﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ1399/9/25 :

**

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش 1399/10/15 :ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﭼﮑﯿﺪه ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺎزي ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از رﯾﺴﮏ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮي ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﻮاع رﯾﺴﮏ ﻫﺎ در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ،ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ از
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﮐﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺷﺪت اﺛﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﭘﺮوژه ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي رﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﺪﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ رﯾﺴﮏ در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ از ﻧﻮع ﭘﺮوژهﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ  )MDCM(9از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻬﻢ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي
و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ .روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ )PHA( 0ﯾﮑﯽ از ﻗﻮيﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 02 ،رﯾﺴﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي (ﺧﻂ  7ﻣﺘﺮو ﺗﻬﺮان) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  2ﺷﺎﺧﺺ
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ،ﺿﻌﻒ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ESHو ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي از دﯾﺪ
 90ﻧﻔﺮ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﭘﺎﯾﺎن رﯾﺴﮏﻫﺎي .9 :ﻋﺪم ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد
در ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺟﺮاﯾﯽ . 0 ،ﻋﺪم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻮدن
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و  .5ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي روز
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺗﺒﻪﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.
واژگان کلیدی :رتبهبندی ،ریسک ،پروژههای عمرانی.AHP ،

* .مربی ،مهندسی و مدیریت ساخت ،دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی ،ایوانکی.
** .کارشناسی ارشد ،ریاضی کاربردی گرایش کنترل و بهینهسازی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد،
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1. Multi Criteria Decision Making
2. Analytical Hierarchy process
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مقدمه
افزایش روز افزون جمعیت و نیاز به خدمات بیشتر باعث افزایش درخواست برای فضاهای زیرزمینی
شده است .سازههای زیرزمینی اغلب به دلیل ایمنی بیشتر و کاهش محدودیتهای فضا در سطح
زمین گسترش روزافزونی پیدا کردهاند .تونلها یكی از این فضاها هستند که در صنایع و علوم
مختلف از قبیل مهندسی معدن ،مترو ،راه و راهآهن ،مقاصد نظامی و دفاعی ،انتقال آب و فاضالب
شهری ،سدها و ذخیرهسازی نفت استفاده میشوند .پروژههای زیرزمینی ،به طور عموم پروژههای
پیچیده با عوامل تأثیرگذار زیادی از جمله شرایط متغیر زمین هستند .بنابراین ،اتمام پروژه در
چارچوب تعیینشده ،یعنی :زمان ،هزینه ،کیفیت و ایمنی نیازمند شناخت ریسکها ،آنالیز و در
نهایت ،رتبهبندی برای پاسخ به آنها ست .شناخت هر چه بیشتر عوامل تأثیرگذار بر روند پروژه
میتواند راه را برای این منظور هموار کند .پروژههای تونلسازی همواره با درصد باالیی از ریسک
همراه هستند؛ زیرا فعالیتهای موجود و شرایط خاص اجرایی ،عدم قطعیتهای زیادی را وارد این
پروژهها میکنند .مدیریت صحیح و به موقع ریسکها موجب به حداقل رساندن احتمال وقوع و یا
حذف پیامدهای منفی بر اهداف پروژه ،نظیر :زمان ،هزینه ،کیفیت و ایمنی میشود .بدیهی است که
با استفاده از ابزار و روشهای مدیریتی مناسب ،میتوان در بهینهسازی فعالیتها ،کاهش و مدیریت
ریسکها گام مؤثرتری برداشت .یكی از ابزارهای مناسب برای کسب موفقیت پروژه ،اعمال مدیریت
ریسک در طول چرخۀ حیات آن است .هدف از اعمال مدیریت ریسک ،شناسایی هر چه بیشتر
ریسک ها ،راهكارهای مقابله با آنها و مشخص کردن مسئول هر ریسک است .مدیریت صحیح ریسک
نیازمند درک درستی از ریسکهای پیشروی پروژه است .این امر فراتر از اولویتبندی ریسکها بر
اساس احتمال وقوع و شدت اثرشان در پروژه است .تعداد زیاد ریسکهایی که در طول فرایند
مدیریت ریسک تولید میشوند ،بایستی به گونهای طبقهبندی شوند که بتوان آنها را به خوبی
شناخت و از آن به عنوان پایهای برای اقدامات مناسب استفاده کرد .پروژههای عمرانی ،مجموعههای
کاری غیرتكراری هستند و به شكل ذاتی همواره با تغییر فناوری و ماهیت همراه هستند .این امر
باعث میشود ،حتی هنگامی که در ابتدای پروژه ،مدیریت ریسک اعمال میشود ،در مراحل بعدی
هم نیاز به اعمال مدیریت ریسک کامال محسوس باقی بماند .عوامل زیادی از جمله تغییر مقادیر کار،
تغییر در طرح و یا روش اجرایی ،ضعف پیمانكار ،تورم ،کمبود منابع و همچنین بروز هر نوع ریسک
پیشبینینشدهای باعث افزایش زمان و هزینه در پروژه میشود .پروژههای تونلسازی به دلیل
اهمیت آنها در ابعاد بهرهبرداری و همچنین میزان سرمایهگذاری هنگفتی که در آنها صورت
میگیرد ،همچنین به لحاظ ماهیت پیچیده و وجود عدم قطعیتهای فراوان در آنها ،از جمله برخورد
با شرایط زمینشناسی پیشبینینشده ،بالیای طبیعی مانند :سیل و زلزله و  ...از اهمیت ویژهای
برخوردارند .شناسایی ریسکها ،اولویتبندی و تأثیرات متقابل آنها بر روی یكدیگر در تونل به منظور
2

شناسایی و رتبهبندی انواع ریسک در پروژههای زیرزمینی به روش ... AHP

انجام اقدامات و آمادگی برای مواجه شدن با آنها و انجام تمهیدات الزم در زمینه کاهش و یا حذف
ریسکهای احتمالی امری است که میتواند در زمینه مدیریت ریسک یاریرسان باشد .اولین گام در
فرایند مدیریت ریسک ،شناسایی ریسک است .در این زمینه ،رویكردهای زیادی برای شناسایی و
دستهبندی ریسکها پیشنهاد شده است .یكی از اولین تالشها برای دستهبندی ریسکها از سوی
شولتز 9و همكاران انجام گرفته است (شولتز .)9127 ،آنان فاکتورها را به دو دسته راهبردی و تاکتیكی
دستهبندی کردهاند .این دو گروه در فازهای مختلف پیادهسازی ،پروژه را تحت تأثیر قرار میدهند.
گروه راهبردی ،شامل :مأموریت پروژه ،حمایت مدیریت عالی و زمانبندی پروژه است؛ در حالی که
گروه فاکتورهای تاکتیكی شامل فاکتورهایی مانند :مشاوره سرویس گیرنده ،انتخاب و تعلیم پرسنل
در کارها و اقدامات بعدیشان است .به عنوان مثال ،کوپر 0و چاپمن 5ریسکها را بر اساس ماهیت و
شدتشان به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم کردند)کوپر و چاپمن .(9127 ،دیاس 2و یوانو 2منشأ و
منابع ریسک را در  92گروه مختلف دستهبندی کرده است (دیاس و یوانو .)9112 ،این  92گروه
عبارتاند از :کشور ،حادثه غیرقابل پیشبینی ،فیزیكی ،مالی ،ساخت ،منافع ،پیشرفت و ترقی،
تدارکات ،توسعهای و ریسکهای عملیاتی .در سال  ،9122ویربا 2و همكاران از ترکیب رویكردهای
تاه 7و همكاران و کوپر و چاپمن استفاده کرده است (ویربا .)9112 ،رویكرد آنان بدین صورت است
که ابتدا ریسکها را به صورت جامع دستهبندی و سپس آنها را به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم
کردند .با توجه به اهمیت پروژههای تونلی در میان پروژههای عمرانی ،مطالعات زیادی در زمینه
مدیریت و شناسایی ریسک در این نوع پروژهها صورت گرفته است .در مطالعات انجامشده موضوع ارزیابی
ریسک به ویژه ریسک عملیات ساخت تونلها مورد توجه قرار گرفته است .در اکثر مطالعات از روش
کالسیک ارزیابی ریسک استفاده شده است .اثر رخداد اغلب بر زمان و یا هزینه پروژه بررسی میشود.
برخی دیگر از پژوهشگران هزینه و زمان پروژههای زیرزمینی و تونل را با لحاظ ریسک به صورت یک تابع
احتماالتی بیان کردهاند (کاولو .)9122 ،2برای رفع محدودیت تعداد معیار در این روش ،معیارهای دیگری
نظیر ":توانایی سازمان در واکنش به ریسک"" ،درجه عدم قطعیت تخمین" نیز در ارزیابی سایر پروژهها
مطرح شدهاند .احتمال و میزان تأثیر بر کیفیت پروژه نیز در رتبهبندی به کار برده شدهاند .معیارهایهای
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تكمیلی دیگری نظیر مدیریتپذیری و نزدیكی وقوع ریسک پروژه در برخی از پژوهشهای دیگر مورد
توجه واقع شدهاند .در زمینه ارزیابی ریسک زیستمحیطی ،از معیارهای اثرات اجتماعی اقتصادی و اثرات
زیستمحیطی نیز استفاده کردهاند.
ایده اصلی ما در این مقاله ،رتبهبندی ریسکها پس از شناسایی آنهاست .به عنوان مطالعه
موردی ،پروژه احداث خط  7مترو تهران بررسی شده است .روشهای زیادی برای رتبهبندی وجود
دارد .در واقع ،رتبهبندی یک نوع تصمیمگیری است که با توجه به دادههای حاصل از نظرات نخبگان
صورت میگیرد .در این مقاله ،از روش تحلیل سلسلهمراتبی که یک روش کارا از خانواده روشهای
تصمیمگیری چند معیاره میباشد ،استفاده شده است .پیشتر مطالعاتی در زمینه کاربرد روش
تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPپیرامون تصمیمگیری در پروژههای عمرانی صورت گرفته است .به
عنوان مثال ،میتوان به انتخاب پیمانكاران با استفاده از روش  AHPاشاره کرد .در انتها با توجه به
اینكه در روش بهکار گرفته شده همه ریسکها با توجه به تمامی معیارها به صورت زوجی مقایسه
شدند ،نتایج واقعیتر به دست آمدند.

ريسک
صنعت ساخت و ساز به طور طبیعی پیچیده است و به علت طرفهای درگیر آن ،روشهای بهکار
گرفته شده و فعالیتهای اجراشده ،همیشه با ریسک همراه است .ریسک را میتوان بدین صورت
تعریف کرد« :حادثه و رخدادی که میتواند اثر منفی بر روی اجزای پروژه شامل هدف ،کیفیت ،اجرا،
برنامه و هزینه پروژه بگذارد» .از این نقطهنظر ،ریسک به عنوان تهدید موفقیت است .در نتیجه ،یک
رویداد سیستماتیک برای مواجهه با ریسک الزم است« .مواجه شدن با ضرر و یا سود اقتصادی و
مالی ،صدمه و حادثه جانی و یا تأخیر در اثر عدم قطعیت مربوط به پیامدهای یک فعالیت» تعریف
صریح و روشن ریسک است.
ریسک پروژه ،رویداد یا وضعیتی غیرقطعی است که در صورت وقوع ،اثری مثبت یا منفی بر یک
هدف پروژه می گذارد .هر ریسک یک علت و در صورت وقوع ،یک پیامد دارد .به عنوان مثال ،نیاز به
یک مجوز ،یا کارکنان محدود تخصیص داده شده به پروژه میتواند یک علت باشد؛ زیرا ممكن است،
اخذ مجوز بیشتر از زمان برنامهریزیشده به طول انجامد یا ممكن است تعدادکارکنان برای انجام آن
وظیفه کافی نباشند .در صورتی که هرکدام از این رویدادهای غیرقطعی رخ دهند ،پیامدی را بر
هزینه ،زمانبندی یا کیفیت پروژه خواهند داشت .وضعیتهای دارای ریسک میتواند شامل جوانب
محیطی پروژه ،همچون شیوههای ضعیف مدیریت پروژه یا وابستگی به دستاندرکاران خارجی که
قابل کنترل نیستند ،باشد .ریسک پروژه دربرگیرنده تهدیدهایی بر اهداف پروژه و نیز فرصتهایی
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برای بهبود در راستای این اهداف است .منشأ ریسک پروژه درعدم قطعیتی است که در تمام پروژهها
موجود است .ریسکهای معلوم ،ریسکهایی است که شناسایی و تحلیل شدند و ممكن است بتوان
برای آنها برنامهریزی کرد .ریسکهای نامعلوم ،قابل مدیریت نیستند ،اگر چه ممكن است مدیران
پروژه با بهکارگیری تجربههای پیشین ،در پروژههای مشابه به آنها بپردازند .در تعریف ریسک ،دو
دیدگاه وجود دارد :یک دیدگاه به ریسک ،فقط به عنوان ضرر و زیان نگاه میکند و دیدگاه دوم به
ریسک ،هم به عنوان ضرر و هم به عنوان سود و منفعت نگاه میکند .حاصل این دیدگاهها ،تعاریف
مختلف در مدیریت ریسک است که در این مقاله ،بعد منفی ریسک مد نظر است.
قطعیت هنگامی وجود دارد که تصمیمگیرنده بتواند به طور دقیق مشخص کند ،در زمان تحت
پوشش تصمیم چه رخ می دهد .در واقع ،او از عاقبت و نتیجه تصمیم خود ،در آن بازه زمانی کامالً
مطمئن است .این اعتماد به نفس و یقین در صنعت پیچیدهای مثل صنعت ساخت و ساز معموالً رخ
نمیدهد .بر اساس نظریه رافتری ،9در سال  ،9112کلمه عدم قطعیت زمانی به کار میرود که
موقعیتی را نتوان به صورت احتمال وقوع بیان کرد .بنابراین ،تفاوت اصلی عدم قطعیت و ریسک در
کمیت آن است .موقعیتهای ریسكی صفات قابل اندازهگیری دارند؛ در حالی که عدم قطعیت این گونه
نیست .وقتی قطعیت چنین نیست و نمیتوان به آن احتمال وقوع نسبت داد ،بنابراین ،عدم قطعیت،
بیمهپذیر نیست .عدم قطعیت هنگامی وجود دارد که بیش از یک خروجی محتمل وجود داشته باشد و
احتمال هر یک نامشخص باشد .از طرفی دیگر ،عدهای معتقدند ریسک و عدم قطعیت تفاوت چندانی
ندارند و ریسک را چنین تعریف میکنند :اتفاقات غیرقطعی که در پروژههای عمرانی وجود دارند؛ یعنی
شامل :رخدادهای غیر قطعی همضرر و همفایده است .مواردی مثل :پیچیدگی پروژه ،تعداد متغیرهای
زیاد ،تعدد در انتخاب ،تصمیم و اهداف متعدد ریسک را در مورد یک پروژه افزایش میدهد .عالوه بر این
عوامل ،در صورت افزایش طرفهای درگیر و استفاده از فناوریهای جدید ،افزایش ریسک را بایستی
انتظار داشت .ریسک و عدم قطعیت ،چه از داخل و چه از خارج در پروژههای عمرانی نهفته است.
مديريت ريسک

2
5

تاریخچه و موضوع مدیریت ریسک ،به زمانهای اولیه حضور انسان در زمین برمیگردد .کاولو که
پیشینه تاریخی ریسک را بررسی کرده است ،اشاره میکند که اولین عالیم مدیریت ریسک به
 5022سال قبل از میالد ،در محل رود دجله و فرات و در میان افرادی به نام آسیپو 2بازمیگردد.
1. Raftery
2. Risk management
3. Covello
4. Asipu
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یكی از فعالیتهای آنان مشاوره در زمینه ریسک بود .آنان ابعاد مختلف یک مشكل را شناسایی
میکردند و راهكارهای مختلف ارائه میدادند .جامعه آن زمان میپنداشت ،این گروه اطالعات خود را
از خدایان میگیرند .فرایند مدیریت ریسک در چندین دهه گذشته ،به علت پیشرفت سریع فناوری،
به یک مجموعه از فرایندهای قاعده مند و رسمی تبدیل شد .و با این تغییرات ،مدیریت ریسک به
یک موضوع تخصصی تبدیل شد .مدیریت سیستماتیک ریسک ،فواید زیر را به همراه دارد:
 ارزیابی و رتبهبندی ریسکهای شناساییشده،
 تمرکز کردن بر روی ریسکهای اساسی،

 فراهمسازی تصمیمات آگاهانه به طور متنوع،
 حداقل کردن توان وقوع رخداد مضر،

 کنترل کردن وجه دارای عدم قطعیت،
 صنعتی کردن نقش شرکت و وظایف افراد در مدیریت ریسک.
پیگیری و کنترل ريسک
این مرحله آخرین مرحله مدیریت ریسک است و شامل کنترل و بازبینی ریسک ،فرایند پیگیری
مستمر و دائمی ریسکهای شناساییشده ،کنترل ریسکهای باقیمانده ،شناسایی ریسکهای جدید،
حصول اطمینان از اجرای برنامههای مرتبط با ریسک و باالخره ارزیابی میزان اثربخشی آنها برای
کاهش ریسک پروژه است .در نتیجه ،این بررسیها ممكن است الزم باشد ،برنامه مدیریت ریسک
پروژه مجدداً اصالح شود؛ به خصوص در مواقعی که راهكارهای رویارویی با ریسک مؤثر نیست و یا
فرضیات اولیه صحیح نبوده باشند .حتی اگر مدیر پروژه مسئول توسعه و اجرای برنامه مدیریت
ریسک باشد ،مدیران وظیفهای باید به تأثیراتی که ریسکها در هر یک از حوزههای مسئولیت آنها
دارند ،توجه داشته باشند .هر مدیر ،وظیفه مسئول اجرای مدیریت و کنترل ریسک پروژه را دارا
است .همان طور که پروژه پیش میرود و تغییرات اتفاق میافتد ،در رخدادهای ریسک نیز تغییراتی
نسبت به ارزیابیهای اولیه اتفاق میافتد .بنابراین ،مدیر پروژه باید مدیریت ریسک را در مراحل
مختلف چرخه حیات پروژه برای کاهش احتمال وقوع و تأثیر ریسک بر پروژه به کار برد.
در یک نگاه کلی ،فرایند پایش و کنترل ریسک به انجام اقداماتی به شرح زیر میپردازد:
 انتخاب راهبردهای جایگزین واکنش در برابر ریسک،
 اجرای برنامههای اقتضایی،
 انجام اقدامات اصالحی،
 برنامهریزی مجدد مدیریت ریسک پروژه.
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معرفی تونل خط  7متروی تهران
پروژه خط هفت متروی تهران یكی از طوالنیترین (حدود  07کیلومتر) و عمیقترین (حدود  07متر)
خطوط متروی شهر تهران است .به لحاظ تفاوتهای عمده نظیر :عبور از تمامی آبرفتهای شهر و
مواجهه با شرایط ژئوتكنیكی مختلف ،عمیقتر بودن و فراگیری بخشی از آن در زیر سطح آب زیرزمینی و
همچنین روش حفاری مكانیزه ،از پروژههای خاص مترویی است .این خط مترو ،از شهرک امیرالمؤمنین
واقع در جنوب شرق تهران در امتداد شرقی -غربی شروع میشود و پس از عبور از بزرگراه بسیج و امتداد
یافتن در طول بزرگراه شهید محالتی و اتصال به بزرگراه نواب صفوی ،مسیر آن در امتداد شمالی -جنوبی
و در طول بزرگراه نواب تغییر مییابد ،با قطع بزرگراه جالل آل احمد مسیر این خط در امتداد خیابان
نصر امتداد پیدا میکند و پس از اتصال به میدان صنعت در امتداد بلوار شهید پاکنژاد و عبور از میدان
سرو ،مسیر تونل در امتداد سرو غربی تغییر و تا میدان کاج ادامه مییابد.
جدول  :9مشخصات کلی ابنیههای خط  7مترو
رديف

توضیح

واحد

تعداد/مقدار

9

تعداد ایستگاهها

دستگاه

02

0
5
2
2
2
7

طول سكوی هر ایستگاه
طول تونل با احتساب طول ایستگاهها
واحدهای تهویه بین ایستگاهی
پست آبكشی
پست برق
پایانه و تعمیرگاه

متر
کیلومتر
دستگاه
دستگاه
دستگاه
عدد

922
02/1
52
0
5
9

2

پارکینگ

عدد

9

چینهشناسی سطحی
چینهشناسی زیرسطحی زمین در طول مسیر متروی مورد نظر ،با نمودارنگاری دقیق مغزه به دست
آمده از گمانههای متهای و بررسی دیواره چاههای دستی مورد بررسی قرار گرفته است .حاصل
برداشتهای صحرایی انجامشده در نمودار ژئوتكنیكی گمانهها و برش طولی ژئوتكنیكی مسیر مورد
مطالعه ،اجزای تشكیلدهنده رسوبات آبرفتی در گستره طرح از ذرات بسیار ریز رس تا تخته
سنگهای بزرگ را شامل میشود که از توزیع دانهبندی متغیری در عمق و گسترش افقی برخوردار
است؛ به طوریکه این مسیر از الیههای متناوب خاکهای ریز و درشتدانه تشكیل یافته است که از
این نظر ،میتواند بر طراحی و ساخت پروژه مورد نظر اثرگذار باشد.
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وضعیت آبهای زيرزمینی
حدود  22درصد از تونل و ایستگاههای قطار شهری با آبهای زیرزمینی برخورد خواهند داشت.
بنابراین ،وضعیت آبهای زیرزمینی نقش تعیینکنندهای در طراحی و ساخت سازههای زیرزمینی
مورد نظر ایفا خواهد کرد.
انواع آبخوان
دو نوع آبخوان شناختهشده در گستره طرح وجود دارد که میتواند بر روی کارهای عمرانی طرح مورد
نظر اثرگذار باشد .این آبخوانها را که در رسوبات آبرفت دامنهای تهران شكل گرفتهاند ،میتوان
آبخوانهای "اصلی" و "سوار" نامگذاری کرد .آبخوان اصلی در گستره طرح به طور عمده غیرمحصور
با ضخامت متغیر است .این آبخوان در بخش شرقی -غربی مسیر ،حد فاصل کیلومترهای  0و  95با
تونل و ایستگاهها برخورد خواهد داشت .آبخوان سوار که در عمقهای کم زمین در بخشهای شمالی
گستره طرح شكل گرفته است ،از کیلومتر  91تا انتهای مسیر با تونل و ایستگاهها برخورد خواهد کرد.
دلیل تشكیل این آبخوان وجود الیههایی از رسوبات ریزدانه در البهالی رسوبات درشتدانه در بخش
شمال غربی تهران است.
همان طور که قبالً نیز گفته شد ،پروژههای تونلسازی دارای ویژگیهای منحصر به فرد مانند :دوره
طوالنی ،فرایندهای پیچیده ،محیط نامناسب ،شدت مالی و ساختارهای سازمانی پویا هستند .چنین
پیچیدگیهای سازمانی و فناورانه ،با احداث تونل در کالنشهری چون تهران خطرات را دوچندان میکند.
جمعیت زیاد ،بافت زمین ،ترافیک شهری ،اعتراضات مردمی ،نشست ساختمانها و  ...از جمله معضالتی
هستند که با ورود تونل به شهر به بار میآیند .اعتبار برآوردهشده برای اتمام این پروژه ،بالغ بر 9022
میلیارد دالر است .اما بهرغم وجود معضالت ذکرشده در مسیر تونل و همچنین هزینه هنگفت در نظر
گرفته شده برای ساخت و اجرای آن ،مطالعات کافی در زمینه شناسایی ریسک در مراحل مختلف پروژه
انجام نشده است؛ چرا که تاکنون مخاطرات بسیاری به بار آمده که منجر به تأخیر زمانی طوالنی و
هزینههای اضافی شده است .شناسایی دقیق هر یک از این خطرها در ابتدای پروژه میتوانست کمک
بزرگی در زمینه ارائه تمهیدات و راهكارهایی برای کاهش و یا حذف کامل مخاطرات ،پیش از رخداد و یا
حین وقوع ریسکها باشد .بنابراین ،در این پژوهش ،با شناسایی دقیق ریسکها در تونلسازی در کشور
ایران و همچنین اولویتبندی آنها ،میتوان گامی در جهت پیشرفت تونلسازی برداشت و با ارائه راهكار،
تالشی برای حذف و کاهش ریسکها انجام داد.
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روش تحلیل سلسلهمراتبی ()AHP
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی  AHP9یک روش تصمیمگیری قوی است .این روش هنگامی که عمل
تصمیمگیری با چند فاکتور تصمیم رو به روست میتواند استفاده شود .فاکتورهای مطرحشده میتوانند
کیفی یا کمّی باشند .همچنین تصمیمگیری میتواند به صورت فردی یا گروهی انجام شود .به علت ساده
بودن و در عین حال کاربردی بودن روش پیادهسازی  AHPدر سازمانها و مراکز تصمیمگیری نسبت به
سایر روشهای تحقیق در عملیات از موقعیت بیشتری برخوردار بوده است .فرایند تحلیل
سلسلهمراتبی یک روش تصمیمگیری است که به وسیله آن میتوان تصمیمی را که وابسته به
معیارهای مختلف و یا تصمیمات چند معیاره است ،اتخاذ کرد .به صورت دقیقتر میتوان گفت که از
طریق  AHPمسئله تصمیمگیری ابتدا ساختار داده شد و سپس گزینههای مختلف موجود بر اساس
معیارهای مطروحه در تصمیمگیری با هم مقایسه و اولویت انتخاب هر یک از آنها مشخص شد .در
این تحقیق ،برای انتخاب تكنیک ،فرایند تحلیل سلسلهمراتبی برای اولینبار از سوی توماس ال
ساعتی در سال  9122مطرح شد .این تكنیک بر اساس مقایسههای زوجی بنا نهاده شده است و
امكان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران میدهد .فرایند تحلیل سلسله مراتبی به علت ماهیت
ساده و در عین حال جامعی که دارد ،مورد استقبال مدیران و کاربران مختلف واقع شده است و به
عالوه در طول بیست سال گذشته از سوی محافل علمی نیز همواره مورد توجه بوده است .فرایند
تحلیل سلسلهمراتبی یكی از جامعترین سیستمهای طراحیشده برای تصمیمگیری با معیارهای
چندگانه است؛ زیرا این تكنیک امكان فرموله کردن مسئله را به صورت سلسلهمراتبی فراهم میکند
و همچنین امكان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی را در مسئله دارد .این فرایند
گزینههای مختلف را در تصمیمگیری دخالت میدهد و امكان تحلیل حساسیت روی معیارها و
زیرمعیارها را دارد .عالوه بر این ،مبنای مقایسه زوجی بنا نهاده شده که قضاوت و محاسبات را
تسهیل میکند؛ همچنین میزان سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نشان میدهد که از مزایای ممتاز
این تكینک در تصمیمگیری چند معیاره است .به عالوه از یک مبنای تئوریک قوی برخوردار بوده و
بر اساس اصول بدیهی بنا نهاده شده است.
اصول فرايند تحلیل سلسلهمراتبی
توماس ساعتی ،چهار اصل زیر را به عنوان اصول فرایند تحلیل سلسلهمراتبی بیان کرده و کلیه
محاسبات ،قوانین و مقررات را بر این اصول بنا نهاده است .این اصول عبارتاند از:

1. Analytic Hierarchy Process
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اصل  .9شرط معكوسی :اگر ترجیح عنصر  Aبر عنصر  Bبرابر  nباشد؛ ترجیح عنصر  Bبر عنصر
 Aبرابر  1/nخواهد بود؛
اصل  .0اصل همگنی :عنصر  Aبا عنصر  Bباید همگن و قابل مقایسه باشد؛ به بیان دیگر ،برتری
عنصر  Aبر عنصر  Bنمیتواند بینهایت یا صفر باشد؛
اصل  .5وابستگی :هر عنصر سلسلهمراتبی به عنصر سطح باالتر خود میتواند وابسته باشد و به
صورت خطی این وابستگی تا باالترین سطح میتواند ادامه داشته باشد؛
اصل  .2انتظارات :هرگاه تغییری در ساختمان سلسلهمراتبی رخ دهد ،پروسه ارزیابی باید مجدد
انجام گیرد.
ساختن سلسله مراتبی
اولین قدم در فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ،ایجاد یک نمایش گرافیكی از مسئله است که در آن
هدف ،معیارها و گزینهها نشان داده میشوند .در رأس سلسلهمراتبی هدف کلی مسئله و در سطوح
بعدی معیارها و گزینهها قرار دارند .هر چند یک قاعده ثابت و قطعی برای رسم سلسلهمراتبی وجود
ندارد اما برخی افراد سعی کردهاند ،یک سری قواعد کلی در این زمینه بیان کنند؛ به طور مثال،
دایر 9و فورمن 0بیان میکنند که سلسلهمراتبی ممكن است به یكی از صورتهای زیر باشد:
 هدف ،معیارها ،زیر معیارها ،گزینهها،
 هدف ،معیارها ،عوامل ،زیر عوامل ،گزینهها.
محاسبه وزن
در فرایند تحلیل سلسلهمراتبی عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح باالتر به صورت
زوجی مقایسه و وزن آنها محاسبه میشود که این وزنها ،وزن نسبی نامیده میشوند؛ سپس با تلفیق
وزنهای نسبی ،وزن نهایی هر گزینه مشخص میشود که وزن مطلق نامیده میشود .کلیه مقایسهها در فرایند
تحلیل سلسلهمراتبی به صورت زوجی انجام میگیرد .در این مقایسهها تصمیمگیرندگان از قضاوتهای شفاهی
استفاده خواهند کرد ،به گونهای که اگر عنصر  iبا عنصر  jمقایسه شود ،تصمیمگیرنده خواهد گفت که
اهمیت  iبر  jیكی از حاالت زیر است:
 کامالً مرجح یا کامالً مهمتر یا کامالً مطلوبتر،
 ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی،
1. dyer
2. forman
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 ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوی،
 کمی مرجح یا کمی مهمتر یا کمی مطلوبتر،
 ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یكسان.
این قضاوتها از سوی ساعتی به مقادیر کمی بین  9تا  1تبدیل شدهاند که در جدول 0
مشخص شدهاند.
جدول  :2مقادير ترجیحات برای مقايسههای زوجی
ترجیحات (قضاوتهای شفاهی)

ارزش عددی

کامالً مرجح یا کامالً مهمتر یا کامالً مطلوبتر

1

ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی

7

ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوی

2

کمی مرجح یا کمی مهمتر یا کمی مطلوبتر

5

ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یكسان

9

ترجیحات بین فواصل فوق

2 ،2 ،2 ،0

محاسبه وزن در فرایند تحلیل سلسلهمراتبی در دو قسمت جداگانه زیر مورد بحث قرار میگیرد:
 وزن نسبی ()Local Priority
 وزن نهایی ()Overall Priority
وزن نسبی از ماتریس مقایسه زوجی به دست میآید؛ در حالیکه وزن مطلق رتبه نهایی هر
گزینه است که از تلفیق وزنهای نسبی محاسبه میشود .برای محاسبه وزنهای عناصر هر سطح
نسبت به سطح باالتری روشهای مختلفی وجود دارد که عبارتاند از:
 .9روش حداقل مربعات،
 .0روش حداقل مربعات لگاریتمی،
 .5روش برداری ویژه،
 .2روشهای تقریبی.
روشهای تقریبی به دلیل سادگی ،کاربرد بیشتری دارند .یكی از این روشها ،روش میانگین
حسابی است که شامل گامهای زیر است:
گام اول :مقادیر هر یک از ستون با هم جمع میشوند؛
گام دوم :هر عنصر در ماتریس مقایسهای زوجی را به جمع ستون خودش تقسیم کرده تا
ماتریس مقایسهای زوجی نرمال شود؛
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گام سوم :مقدار متوسط (میانگین) عناصر در هر سطر از ماتریس نرمالشده به عنوان وزن آن
گزینه نسبت به معیار مربوطه در نظر گرفته میشود.
وزن نهایی هر گزینه در یک فرایند سلسلهمراتبی از مجموع حاصل ضرب اهمیت معیارها در
وزن گزینهها به دست میآید.
الگوريتم روش AHP

 .9تشكیل ساختار سلسلهمراتبی (هدف ،معیارها ،گزینهها)،
 .0انجام مقایسههای زوجی،
 .5به هنجار کردن مقایسات زوجی،
 .2به دست آوردن میانگین حسابی هر سطح ماتریس به هنجار شده مقایسههای زوجی (وزن
نسبی)،
 .2ضرب وزنهای نسبی شاخصها در میانگین حسابی گزینهها،
 .2رتبهبندی کردن گزینهها،
 .7سنجش نرخ ناسازگاری.
محاسبات مربوط به روش AHP

ماتریس مقایسات زوجی ) (Dرا در بردار وزنهای نسبی ضرب کنید .به بردار به دست آمده« ،بردار
مجموع وزنی» گفته می شود.
W×WSV= D
محاسبه بردار سازگاری ):(CV
عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار وزنهای نسبی تقسیم کنید.
محاسبه بزرگترين مقدار ويژه ماتريس مقايسات زوجی ( )  max
میانگین عناصر بردار سازگاری محاسبه میشود.
محاسبه شاخص ناسازگاری ):(II

 max  n
n 1
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محاسبه نرخ ناسازگاری

II
IR 
IRI

جدول :9مقدار  IRIبر پايه n
IR

N

IR

N

9/02
9/50
9/29

2
7
2

2
2
2/22

9
0
5

9/22

1

2/1

2

9/29

92

9/90

2

اگر نرخ ناسازگاری ،کوچکتر یا مساوی  2/9باشد؛ ( ،)IR<0.1در مقایسههای زوجی سازگاری
وجود دارد و میتوان کار را ادامه داد .در این صورت ،تصمیمگیرنده باید در مقایسههای زوجی
بازنگری کند.
روش انجام کار
برای علل تأخیر در اجرای پروژه خط  7متروی تونل تهران ،دو پرسشنامه تهیه شد که بین عوامل
درگیر در اجرای پروژههای تونل سازی شامل مهندسین مشاور ،پیمانكار و کارفرما پخش شد .هر یک
از این پرسشنامهها بین  07نفر از افراد مربوطه توزیع شد که  09مورد جمعآوری شد و به منظور
درک بهتر مفهوم سؤالها ،برای هر کدام از سؤالشوندگان ،هر یک از این سؤالها توضیح داده شد.
سؤلهای پرسشنامهها در پیوست ارائه شده و نتایج حاصل از آنها در جدول  2موجود است.
امتیازدهی معیارها
امتیازدهی به معیارها با توجه به چهار شاخص مربوط به مسائل مدیریتی ،اقتصادی ،آگاهی عوامل فردی
و قوانین  HSEاصول مدیریت ریسک و با در نظر گرفتن مسائل و مشكالت موجود در کارگاههای ساخت
و ساز مترو انجام شد و مقایسه بین فاکتورهای ریسک در مورد هر معیار با توجه به این نمرهدهی
انجام گرفته است .به منظور وزندهی به معیارها پس از تجمیع پرسشنامهها در نهایت این میانگینها

91

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻬﺮهوري ،ﺳﺎل اول ،ﺷﻤﺎره  ،1اﺳﻔﻨﺪ1399

وارد تحلیل  AHPشده و در نرمافزار  Expert Choiceمورد بررسی قرار گرفت .در شكلهای زیر
نتایج مربوط به این بررسی نشان داده شده است:
شکل  :9امتیازدهی معیارهای سنجش

شکل  :2وزن نهايی معیارها
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همان طور که در شكل 0مشاهده شد ،عوامل مدیریتی با امتیاز  2/212با اهمیتترین معیار و
عوامل اقتصادی ،قوانین  HSEو آگاهی عوامل فردی به ترتیب با امتیاز 2/212 ،2/022و 2/227در
رده بعدی قرار گرفتند .نرخ ناسازگاری ماتریسها همانطور که در شكل  0نشان داده شد 2/27 ،به
دست آمد .نتایج به دست آمده با نرخ ناسازگاری مجاز ( )2/9مقایسه شد که نرخ سازگاری در
محدوده مجاز بود .در صورتی که نرخ ناسازگاری بیش از حد مجاز باشد ،نتایج نهایی حاصل از
اجرای  Expert Choiceغیرقابل اتكا بوده و بایستی مرحله نظر سنجی دو باره تكرار شود.
شناسايی فاکتورهای مؤثر در ايجاد تأخیر پروژه خط  7متروی تهران
با توجه به اهداف این پژوهش ،شناسایی ریسکها یكی از مهمترین مراحل در فرایند مدیریت
ریسک است؛ چرا که بدون شناسایی کامل ریسکهای پروژه ،پرداختن به ارزیابی ریسک امكانپذیر
نبوده و نتایج به دست آمده غیرقابل استفاده است و واکنش اصولی و برنامهریزیشده در برابر
ریسکهای تأخیر پروژههای تونل سازی که هدف اصلی این پژوهش است ،بدون در نظر گرفتن این
امر امكانپذیر نیست .در این بخش ،فاکتورهای به وجود آورنده تأخیر در پروژههای تونلسازی
براساس مطالعات کتابخانهای ،بررسی مقاالت و پایاننامههای مرتبط و مصاحبه با متخصصان این امر
شناسایی شد .سپس این فاکتورها برای نهاییسازی و مستندسازی با  2نفر از مهندسان شاغل در
پروژه خط  7مترو تهران مورد بازبینی قرار گرفت و در نهایت 20 ،فاکتور عامل ایجاد تأخیر در این
پروژه شناسایی شد .شناسایی دقیق ریسکها در این پروژه ،میتواند کمک بزرگی در زمینه ارائه
تمهیدات و راهكارهایی برای کاهش و یا حذف کامل خطرها کند.
تهیه و تنظیم پرسشنامه
به دلیل کمبود آمار و اطالعات مستند از وضعیت دالیل ایجاد تأخیر در پروژه خط  7مترو تهران به
نظر رسید که بهترین روش برای کسب چنین اطالعاتی ،استفاده از پرسشنامه است که پرسشنامهها
بر اساس ریسکهای شناساییشده طراحی شد .این پرسشنامه ،به چند نفر از کارشناسان این امر،
ارائه و مواردی مانند تعداد سؤالها ،وض وح و قابل فهم بودن و استفاده از کلمات در سطح علمی به
کار برده شده بررسی شد .در نهایت 20 ،سؤال تأیید شد .پرسشنامههای مربوطه بین  07مهندس
عمران شاغل در این پروژه با حداقل  92سال سابقه کار مفید در این زمینه توزیع شد که در نهایت،
 09عدد از این پرسشنامهها جمعآوری شد.
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تحلیل نتايج
پس از جمعآوری پرسشنامههای توزیعشده بین متخصصان و جمعآوری آنها ،نمرات جزئی ریسک با
استفاده از روش  AHPبرای  2فاکتور عوامل مدیریتی ،اقتصادی ،قوانین  HSEو آگاهی عوامل
فردی محاسبه شد .خالصه نتایج به دست آمده در جدول  2آورده شده است .نمره کلی فاکتورهای
ریسک و در نهایت ،رتبه آنها نیز محاسبه و در جدول زیر درج شده است .همانطور که پیداست ،در
این مجموعه فاکتورهای ریسک ،فاکتور شماره 9یعنی عدم تطبیق شرایط فیزیكی موجود در محل
انجام پروژه با تجهیزات اجرایی بیشترین نمره را به خود اختصاص میدهد .پس از آن ،فاکتورهای
ریسک با عناوین عدم تأمین بودجه کافی و در نتیجه ،ناتوانی از سرویس تجهیزات ،وارد آمدن
خسارت به اموال مردم ناشی از کارشكنیها ،خاکبرداری غیر اصولی و عدم وجود افراد با تخصص
فنی کافی به ترتیب با امتیازهای  2/221 ،2/272 ،2/729و  2/222بحرانیترین حالت را به خود
اختصاص دادند.
جدول :4نمره کلی مربوط به فاکتورهای ريسک
ردیف

فاکتورهای ريسک

نمره ريسک

رتبه

9

عدم تطبیق شرایط فیزیكی موجود در محل انجام پروژه با تجهیزات اجرایی

2772

9

0

عدم تأمین بودجه کافی و در نتیجه ناتوانی از سرویس تجهیزات

27729

0

5

وارد آمدن خسارات به اموال مردم ناشی از کارشكنیها

27272

5

2

خاکبرداری غیر اصولی

27221

2

2

عدم وجود افراد با تخصص فنی کافی

27222

2

2

عدم تأمین قطعات یدکی اصلی

27255

2

7

فرسوده بودن ماشینآالت و تجهیزات و عدم تطابق با استانداردهای روز جهانی

27210

7

2

آسیبدیدگی جدار تونل به علت اجرای ناصحیح سیستم عایق و زهكشی

2721

2

1

تغییر در قوانین و مقررات و عدم توجه به قوانین جدید

27222

1

92

عدم رعایت جزئیات اجرایی ناشی از دانش ناکافی عوامل اجرایی

27271

92

99

عدم اخذ مجوزها و تاییدیهها

27222

99

90

تحریمها

27222

90

95

برخورد ماشینآالت با دیوارهها

27222

95

92

عدم رعایت استانداردها و الزامات محیطی

2722

92
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ردیف

فاکتورهای ريسک

نمره ريسک

رتبه

92

خسارت وارد بر تأسیسات زیربنایی

27222

92

92

عدم تأمین اعتبار الزم

27259

92

97

ریزش جداره تونل ناشی از اشتباه طراحی

2720

97

92

عدم وجود قوانین روشن

27299

92

91

عدم وجود اطالعات سازهای در مورد ساختمانهای اطراف
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عدم رعایت جزئیات اجرایی ناشی از روشن نبودن نقشههای اجرایی
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اشتباه اپراتور که منجر به برخورد وسیله با تاسیسات شود
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مطالعات ژئوتكنیكی ناکافی
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برخورد با موانع مثالً تاسیسات شهری
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عدم وجود اطالعات دقیق در مورد تأسیسات به دلیل گذشت زمان و نبود
سوابق بایگانی
جریان آب زیرزمینی و ورود آب به تونل

27202
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27222
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برخورد با عوارض ناشناخته مثالً آثار باستانی
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52
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ایجاد ترافیک در محدوده اجرای تونل

27527
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برخورد با الیههای آبدار

2752

50
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برخورد با گسل در طول مسیر تونل
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52

اشتباه در محاسبات

27557
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52

برخورد با الیه های تاریخی
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52
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دود و سر و صدا و ارتعاش و گرد و غبار
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فاکتورهای ريسک

نمره ريسک

رتبه

52

قرار گرفتن پروژه در مراکز شهری و مكان های شلوغ و پرترافیک

27075

52

51

ناقص بودن اطالعات دریافتی از سوی مراجع مربوطه
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51
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رطوبت بیش از حد

27227

29
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استاندارد نبودن ساختمان های اطراف

27222
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پاسخ به ريسکها
درک این نكته که چرا بعضیها فكر میکنند ،مرحله طراحی و اجرای پاسخ به ریسک ،مهمترین
بخش فرایند ریسک میباشد ،آسان است .اینجا ،جایی است که میتوان تفاوتی در شدت ریسکهای
پروژه ایجاد کرد .اگر پاسخ های خوبی برای ریسكی که شناسایی و ارزیابی شد ،طراحی و اجرا شود،
قادر خواهیم بود خطرها را کمتر و فرصتها را بیشتر سازیم و همچنین احتمال دستیابی به اهداف
بهبود مییابد ولی اگر پاسخها به ریسک اثربخش نباشد (یا اجرا نشود) ،سطح شدت ریسک بدون
تغییر باقی میماند و یا حتی ممكن است بدتر نیز شود.
پاسخ به ريسکها
برای پاسخ به ریسکها ،با توجه به رتبهبندی صورتگرفته به ریسکهای موجود در هر گروه ریسک
پاسخ داده میشود .در این پروژه ،ریسکهایی که درجه بحرانی دارند ،مشخص خواهد شد و باید
مدیریت پروژه تا حد ممكن آنها را کاهش دهد .ابتدای پروژه بایستی شرایط اجرایی و فیزیكی محل
به دقت از سوی تیم مشاور و با تجربه مشابه اجرایی ،به دقت بررسی و تمامی احتماالت ممكن آنالیز
شود و در اختصاص زمانبندی و تأمین بودجه دقت الزم به عمل آید .همچنین اطمینان حاصل شود
که تجهیزات اجرایی موجود تیم اجرایی جوابگوی شرایط خاص منطقه است و در صورت بروز
مشكالت احتمالی این تیم از عهده حل مسائل برمیآید .با انتخاب مدیر مناسب که عالوه بر داشتن
مهارت اجرایی کافی ،با علم مدیریت و کنترل پروژه آشنا و سابقه الزم در امر مدیریت را دارا باشد،
میتوان بر بسیاری از ریسکها غلبه کرد؛ زیرا یک مدیر کارامد از توانایی مهار ریسکها قبل از
شدت گرفتن و تبدیل شدن به بحران برخوردار است .تأمین هزینهها و اختصاص بودجه به خصوص
برای پروژههای ملی همچون احداث خطوط مترو بسیار مهم است و باید تمامی هزینههای احتمالی
با اعمال ضریب اطمینان و به صورت دست باال لحاظ شود .واضح است هرگونه دیرکرد به خصوص
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در پروژههای عامالمنفعه عالوه بر اینكه وجهه کارفرما را خدشهدار خواهد کرد ،چه بسا لطمات
جبرانناپذیری نیز به همراه داشته باشد.
با صرف زمان و هزینه برای آشنایی با آبهای زیرزمینی ،محل عبور سفرههای آب زیرزمینی،
قناتهای آب و چاههای فاضالب منازل ،طراحی سیستمهای زهكشی تونل بر اساس این معیارها
صورت گیرد و بر اجرای صحیح این موارد مرتبط با تونل نظارت کافی انجام شود تا اطمینان حاصل
شود که سیستمهای زهکشی به صورت ایدهآل وظیفه خود را انجام میدهد .همچنین در این زمینه
نیز با انجام مطالعات ویژه ژئوتكنیكی در مورد پایداری و شكست خاک زمینه ایمنی بیشتر در
عملیات عمرانی لحاظ شود .انجام آموزشهای الزم برای پرسنل اجرا به خصوص آموزشهای الزم
برای خاکبرداری و کار با دستگاههای حفاری ،رعایت مسائل مورد نیاز در عملیات انفجار (در صورت
وجود) ،توجه ویژه به نقشههای اجرایی در طول پروسه اجرا توصیه میشود .در صورتی که عملیات
گودبرداری و حفاری خطری برای دیوارها و ساختمانهای مجاور در بر داشته باشد ،باید از طریق
نصب شمع ،سپر و مهارهای مناسب ایمنی و پایداری آنها تأمین شود .دیوارهای محل گودبرداری و
حفاری در مواردی از قبیل بعد از یک وقفه زمانی قابل توجه ،بعد از هرگونه عملیات انفجاری ،بعد از
ریزش ناگهانی ،بعد از صدمات اساسی به مهارها ،بعد از یخبندانهای شدید و بعد از بارانهای
شدید ،باید دقیقاً مورد بررسی و بازدید قرارگیرد و در نقاطی که خطر ریزش بهوجود آمده است،
وسایل ایمنی نصب و یا نسبت به تقویت آنها اقدام شود .بیمه کارگاه و خطرات احتمالی اطراف نیز
باید در دستور کار قرار گیرد .به کار گرفتن نیروی متخصص و انتخاب پیمانكار دارای سابقه خوب
میتواند راهكاری برای جلوگیری از وقوع بسیاری از ریسکها باشد .در این تحقیق ،تعداد زیادی از
کارشناسان بر نقش نیروی کار متخصص در مدیریت و کنترل ریسکها تاکید داشتند؛ زیرا تجربه و
دانش مهندسان فعال در پروژه ،تأثیر عمیقی در مدیریت و کنترل ریسکها دارد .بازنگری و کنترل
مرتب قوانین و مقررات مصوبه ساخت و ساز و انجام عملیات عمرانی در طول مراحل مختلف ،یكی از
مهمترین مسائلی است که باید در مدیریت پروژه مورد توجه قرار گیرد.
قبل از شروع کار توصیه میشود که شرایط فیزیكی موجود منطقه با امكانات و ماشینآالتی که
قرار است مورد استفاده قرار گیرد ،تطبیق داده شود .ماشینآالت سهم زیادی در اجرا و هزینه پروژه
دارند؛ بنابراین ،توصیه می شود با استفاده از جداول زمانی و عملیاتی وضعیت آنها کنترل شود و
ضمن استفاده بهینه از ماشینآالت و همچنین با تعمیر و نگهداری مناسب آنها ،هزینهها و حوادث
مربوط به آنها کاهش یابد .همچنین انتخاب وسایل مورد استفاده باید مطابق با استانداردهای جهانی
و موجود در بازار انجام شود تا تأمین قطعات یدکی آنها در صورت بروز مشكل و تعویض احتمالی آن
سریعاً انجام شود .در محلهایی که احتمال سقوط اشیاء به محل گودبرداری و حفاری وجود دارد،

02

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻬﺮهوري ،ﺳﺎل اول ،ﺷﻤﺎره ، 1اﺳﻔﻨﺪ1399

باید موانع حفاظتی برای جلوگیری از واردشدن آسیب به کارگران پیشبینی شود .همچنین برای
پیش گیری از سقوط کارگران و افراد به داخل محل گودبرداری و حفاری نیز باید اقدامات احتیاطی
از قبیل محصورکردن محوطه ،نصب نرده و موانع ،وسایل کنترل مسیر و عالیم هشداردهنده انجام
شود .موقعیت تأسیسات زیرزمینی از قبیل کانالهای فاضالب ،لولهکشی آب ،گاز ،کابلهای برق،
تلفن و غیره که ممكن است در حین انجام عملیات گودبرداری موجب بروز خطر و حادثه شوند و یا
خود دچار خسارت شوند ،باید مورد شناسایی قرار گیرد و در صورت لزوم ،نسبت به تغییر مسیر دائم
و یا قطع جریان آنها اقدام شود .همچنین مسائل مرتبط با  HSEدر تمامی مراحل کار باید مورد
توجه اساسی قرار گیرند.
مطابق تحقیقات انجامشده نیاز به کسب اطالعات بیشتری در مورد زمینهای اطراف و تأسیسات
و بناهای حساس اطراف احساس می شود؛ زیرا باید اوالً انتخاب مسیر تونل به صورتی باشد که در
صورت ریزش احتمالی فاصله مناسبی از تجهیزات زیربنایی داشته باشد و کمترین خسارت و آسیب
وارد شود .همچنین داشتن بانک اطالعاتی از مراجع مربوطه نظیر شهرداریها و ادارات مرتبط با این
تأسیسات حیاتی است .توصیه می شود قبل از شروع به کار ،بخشی از پرسنل درگیر در پروژه
مدیریت جمعآوری و طبقه بندی اطالعات فوق را به عهده بگیرند .همچنین بازرسی و نظارت بر
اپراتورهای مشغول به کار باید در اولویت قرار گیرد .مسائل و مشكالت ناشی از عدم شناخت زمین
پیشروی سینه کار و زمین پیرامون تونل باعث بروز و یا تشدید بسیاری از ریسکها میشود.
بنابرین ،توصیه می شود با تخصیص بودجه مناسب و زمان کافی برای انجام مطالعات و به ویژه
مطالعات ژئوتكنیكی تا حد امكان اطالعات بیشتری حاصل شود تا در زمان حفاری تسلط کافی بر
روند پیشروی وجود داشته باشد .برای محدود شدن ریسکهای این قسمت نیز باید توجه شود که
قبل از انتخاب مسیر باید فاصله از مراکز شلوغ و پرتردد لحاظ شود .همچنین باید تمهیداتی
اندیشیده شود که در صورت ریزش احتمالی تونل در مسیر تردد مسیر جایگزینی معرفی شود.
همچنین وسائل نقلیه حتی االمكان خارج از کارگاه و مسیرهای تردد تونل پارک شوند .برای مقابله
با این مجموعه ریسک نیز باید توجه شود که محاسبات مسیریابی و ژئوتكنیكی به دقت مورد بازبینی
و بررسی قرار گیرد .همچنین نقشههای مسیریابی باید کامل باشد و عواملی نظیر ساختمانها و
تأسیسات زیربنایی شهری مجاور باید در نقشهها مشخص شوند .مسئله مهم دیگر به حداقل رساندن
اشتباهات و خطاهای نقشهبرداری است .در این مورد نیز هم باید تجهیزات نقشهبرداری ،بنچ مارکها و
 ...در فواصل زمانی مشخص مورد بازرسی قرار گیرند .هم اینكه نظارت دقیقی بر کار اپراتورهای
نقشهبردار انجام شود .با توجه به نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامهها و تحقیقات انجامشده ،اجرای
مناسب حفاری و همچنین بتن ریزی صحیح جداره تونل باید در اولویت قرار گیرد .در بسیاری موارد
به دلیل تزریق و بتنریزی نامناسب پس از مدتی جداره تونل دچار ترک خوردگی میشود و سبب
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اعمال خسارات و خطرات متعاقب می شود .همچنین مطالعات ژئوتكنیكی نیز در این بحث باید مورد
توجه ویژه قرار گیرد .نظارت بر زهكشها و عایقها در صورت لزوم اجرا نیز اکیداً توصیه میشود.
نتیجهگیری
بر اساس تحقیق انجامشده مهمترین ریسکهای مربوط به تأخیر پروژه خط  7مترو تهران ،به
ترتیب :عدم تطبیق شرایط فیزیكی موجود در محل انجام پروژه با تجهیزات اجرایی و با نمره ریسک
 ،2/72عدم تأمین بودجه کافی و در نتیجه ،ناتوانی از سرویس تجهیزات با نمره ریسک  ،2/729وارد
آمدن خسارت به اموال مردم ناشی از کارشكنیها با نمره ریسک  ،2/272خاکبرداری غیر اصولی با
نمره ریسک  2/221و عدم وجود افراد با تخصص فنی کافی با نمره ریسک 2/222میباشند که در
جهت کاهش و کنترل ریسک ها باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرند .با توجه به اعداد به دست آمده
توجه به مسائل زیر توصیه میشود:
 .9انتخاب مدیر من اسب که عالوه بر داشتن مهارت اجرایی کافی ،با علم مدیریت و کنترل پروژه
آشنا و دارای سابقه مدیریتی الزم باشد؛ زیرا یک مدیر کارامد از توانایی مهار ریسکها قبل از شدت
گرفتن و تبدیل شدن به بحران برخوردار است؛
 .0تطبیق دادن شرایط فیزیكی موجود منطقه با امكانات و ماشینآالتی که قرار است مورد
استفاده قرار گیرد ،قبل از شروع کار؛
 .5احتساب و اختصاص تمامی هزینههای احتمالی موجود در پروژه با اعمال ضریب اطمینان و
به صورت دست باال برای جلوگیری از هرگونه دیرکرد و تعطیلی کار؛
 .2استحصال حداکثری اطالعات با تخصیص بودجه مناسب و زمان کافی برای انجام مطالعات و
به ویژه مطالعات ژئوتكنیكی و زیربنایی و همچنین داشتن بانک اطالعاتی کافی از مراجع مربوطه؛
 .2حتی االمكان مسیر تونل به صورتی انتخاب شود که در صورت ریزش احتمالی فاصله مناسبی
از تجهیزات زیربنایی داشته باشد و کمترین خسارت و آسیب وارد شود؛
 .2بهکار گیری نیروی متخصص و انتخاب پیمانكار دارای سابقه خوب؛
 .7اهمیت به مسائل ایمنی اجرای مناسب حفاری و همچنین بتنریزی صحیح جداره تونل و در
اولویت قرار دادن  HSEمحیط کار؛
 .2تهیه دقیق و همراه با جزئیات نقشههای اجرایی ،مسیر تونلکشی و انجام نقشهبرداری و
نظارت دقیقتر بر حسن اجرای طرح.
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