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مقدمه
دشونمیروبروخارجیوداخلیگذارتاثیرعواملباواندازه،نوعازفارغسازمانها•

هکتاثیری.کندمیقطعیغیررااهدافشبهسازمانرسیدنزمانورسیدنکه
متناظرواژهازبعضاً.داردنام«ریسک»داردسازماناهدافبرقطعیتعدماین
.گرددمیاستفادهخصوصایندرنیز«مخاطره»یاو«خطر»

راریسکسازمانها.داردوجودپروژهیاوسازمانیکهایفعالیتتمامیدرریسک•
منظوربهبایستیراریسکآیااینکهسنجشسپسوآنتحلیلآن،شناساییبا

،یرخیانمودتعدیل«ریسکبابرخورد»ریسک،توسطمعیارهایساختنبرآورده
مشاورهواطالعاتتبادلپروژهذینفعانباآنهافرآینداینطیدر.کنندمیمدیریت
راکریسکهدهندمیقراروبازنگریپایشموردراهاییوکنترلهاوریسککرده
ریسکبابیشتریبرخوردبهنیازیکهشودحاصلاطمینانتاکنندمیتعدیل
.نیست
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:باشدزیرمواردشاملتواندمیریسکبابرخوردکلیطوربه•

ارریسککهفعالیتیادامهیاآغازعدمبهتصمیمطریقازریسکازاجتناب•
دهدمیافزایش

فرصتیککردندنبالمنظوربهآنافزایشیاریسکپذیرش•

ریسکمنبعبرداشتنمیاناز•

آنوقوعاحتمالدادنتغییر•

آنوقوععواقبدادنتغییر•

(...وقراردادهاجملهاز)دیگرهایطرفیاطرفباریسکگذاشتناشتراکبه•

آگاهانهگیریتصمیمباریسکحفظ•
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پیچیدهمخاطراتدیگرسویازوT5وT4پروژهدوکلیهایمشابهتبهتوجهبا•
وژهپرومخاطراتریسکهاارزیابیوشناساییبهحاضرگزارش،T5پروژهتروبیشتر

T5استشدهدادهاختصاص.
تجاربزااستفاده،پروژهمخاطراتوریسکهاارزیابیوشناساییمنظوربهطبیعتا•

والنیطسوابقبامجربکارشناساننظراتوالمللیبینوداخلیمشابههایپروژه
.باشدمیفراوانیاهمیتدارایتونلسازیرشتهدر
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مراحل و روش مدیریت ریسک
ریسکشناسایی•

ریسکارزیابی•

کاهندهاقدام•

ریسکمجددارزیابی•
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شناسایي ریسک
محیطمعیارهایتوانمیپروژههرریسکهایمدیریتجهتکلیطوربه•

ای،منطقهفرهنگی،اجتماعی،سیاسی،قانونی،مالی،فناوری،اقتصادی،طبیعی،رقابتی
.نمودلحاظرامشابهمواردسایرو

اثیرتصرفاً،تونلسازیمقولهبهتخصصینگرشبهتوجهباحاضرگزارشدر•
لیاتعمحینژئوتکنیکیریسکهایوشناسی،هیدروژئولوژیزمینریسکهای
.اندگرفتهقراربررسیموردساخت
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ارزیابي ریسک
وپروژههای،هزینهوبهداشتایمنیحوزهسهدرریسکاثرشدتوهاپیامد•

.استگرفتهقراربررسیموردآنبندیزمان

.استشدهاستفادهریسکماتریسازریسکسطحتعیینجهت•

متقسیکهشدهدادهتخصیصآنوقوعاحتمالبهریسکماتریساولبخش•
باو«قطعیتقریباً»تا«ندرتبه»وقوعاحتمالحالتازمرحله5طیبندی
.استشدهانجام5تا1بندیامتیاز

درکهاستشدهپرداختهریسک«اثرشدت»بهنیزریسکماتریسدومبخشدر•
«شدید»تا«کمبسیار»حالتازایمرحله5صورتبهاثرگذاریفرآینداین

.استشدهبندیتقسیم
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ریسک«سطح»آناثرشدتدرریسکوقوعاحتمالحاصلضرببانهایتدر•
.استشدهمحاسبه

ریسکسطححالتسهدرریسکسطحآمدهبدستبندیامتیاز•
.استشدهبندیتقسیم«باال»و«متوسط»،«پایین»

4تا1بینهایامتیازشامل«پایین»ریسکسطح•

10تا5بینهایامتیازشامل«متوسط»ریسکسطح•

.بودخواهد25تا12بینهایامتیازشامل«باال»ریسکسطحو•
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پیشنهاد اقدامات كاهنده ریسک
ایهپروژهتجاربازمستمرگیریبهرهبااجرا،حیندرواجراییعملیاتآغازازپیش•

هربامواجههچگونگیبهمتعددجلساتبرگزاریباپروژه،ارکانومشابه
.استشدهپرداختهآنسطحکاهشنهایتاًوریسک،کنترل

رداختهپریسکسطحمجددارزیابیبهنسبتکاهندهاقدامپیشنهادازپسنهایتدر•
.استشده
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مخاطرات زمین شناسي
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هجوم آب
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پتانسیل كارست
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نشست سنجي
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(فاصله گرفتن دو شیلد و خروج آب)توقف دستگاه وآزاد سازي آن –( متر480حدود)روباره باال 

17



(جوشکاري دو شیلد واتصال به یکدیگر)توقف دستگاه وآزاد سازي آن –( متر480حدود)روباره باال 
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عمده ریسک هاي ارزیابي شده در پروژه

زمين شناسي وهيدروژئولوژي-الف
پروژههیدروژئولوژیوشناسیزمینهایمدلدرهاقطعیتعدمهمیشگیوجود•

weak-کممقاومتباسنگهای• rock

(limestoneازمتشکلسازندهایدر)آبکلیهجوم•
گورپیسازنددرموجودگسلیزونهایطریقازآبهجوم•
کارستپتانسیل•

H2Sگازوجودازناشیمخاطرات•

متانگازوجودازناشیمخاطرات•
آبدرمحلولسولفاتیونازناشیخورندگی•

(Swelling)تورمقابلیتباهایسنگ•
متقاطعهایدرزهدستهوجودازناشیسنگیهایوگوهبلوکها•
شوندگیمچالهقابلیتباسنگهای•
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زمين شناسي وهيدروژئولوژي-الف
کالگینگ•
مختلطکارجبهه•
تونلالینینگودستگاهشیلدرویبرنامتقارنبارهای•

بروز اختالل در كاركرد دستگاه حفار-ب
نقالهنوارهمچنینوپشتیبانسیستموTBMتجهیزاتموقتخرابی•
Mainنظیردستگاهاصلیهایبخشدائموتوقفخرابیاحتمال• Bearing
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مديريت عمليات حفاري و ساخت-ج
غیرهووفوم،گریسمورتارریل،سگمنت،قبیلازحفارینیازموردمصالحتمامیتامین•
راندمانوکاهششدهتلفهایزمان•
کارکردهویدکیقطعات•
ونگهداریتعمیر•

تاثير كيفيت احتمالي عمليات اجرايي-د
بندیآبکاملاجرایوسگمنتهاصحیحنصب•
مسیرانحرافازجلوگیریجهتتونلامتدادومسیرهمیشگیپایش•
ایشافزومتعاقباًاضطراریمواقعدرکارجبههبهدسترسیسهولتجهتتونلکفبودنتمیزاهمیت•

ایمنیسطح
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H2S گاز

وجود سنگهای با منشاء سولفات 

)انیدرید و گچ ( در طول مسیر 

 H2S نشان از احتمال وجود گاز

در تونل دارد.

 در غلظت باال منجر به خطر 

مرگ و  توقف حفاری خواهد 

گردید
444416

تاثیر ریسکشرحمخاطره احتمالی

سطح اولیه ریسک
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انتخاب مناسب دستگاه حفاری،نصب سیستم پایش 

گاز،پیش بینی و در دسترس بودن ماسک 

مناسب،پراب دریلینگ، سیستم تهویه مناسب  

،محافظت از مدارهای الکترونیکی

41228

اقدام کاهنده

سطح نهایی و قابل انتظار ریسک
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مجموع4-101-255-12سطح ریسک

168024ریسک های قبل از آغاز عملیات اجرایی

کاهش ریسک ها پس از انجام اقدامات 

کاهنده
081624



منابع
iso-31000-2009

iso- 73-2009

ISIRI 13245

ISIRI 13246

AIC Engineering Risk report-June 2016
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مابا سپاس ازتوجه ش


