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1

چکیده

هـایی  ه با ریسکهاي بی شمار همواراحداث تونل و دیگر فضاهاي زیرزمینی به دلیل مواجهه با عدم قطعیت
هاي زیرزمینی و به طور اخـص تونـل بـا زمـین و مسـائل      دلیل این امر آن است که ساخت سازه. باشدروبرو می

لذا به دلیل پیچیدگی مسائل مربوط بـه زمـین نظیـر ژئوتکنیـک، مورفولـوژي،      . باشدمربوط به آن در ارتباط می
-ها با مشکل مواجه میایی ، ارزیابی و کنترل ریسکتکتونیک، مسائل مربوط به آب، سنگ شناسی و غیره شناس

هاي مالی هاي موجود و مدیریت مناسب آنها باعث خسارتهمچنین با توجه به اینکه عدم شناسایی ریسک. باشد
و جانی فراوان خواهد شد، آماده سازي یک سیستم مدیریت ریسک جهت پاسخگویی به همـه نیازهـاي موجـود    

وضع و اخذ حقوق و عوارض بسیار ،شته از تقاضاي عمومی براي حفاظت از فضاي سبزگذ.باشدبسیار ضروري می
زیاد براي ایجاد فضا و تأسیسات سـطحی در منـاطق شـهري داراي تـراکم، باعـث افـزایش و تـرویج اسـتفاده از         

هاي انجـام شـده در مـورد مناسـب و مطلـوب بـودن فضـاهاي        گوییکارها و پیش.استفضاهاي زیرزمینی شده
سازي در امر حفر سریع فضـاها، ایـن گزینـه زیرزمینـی را بـه      هاي فنی صنعت تونلزیرزمینی، همراه با پیشرفت

از طرف دیگرفضاهاي زیرزمینی به علت اینکه درمحیطی با عدم قطعیت بـاال  . استآوردهصورتی بسیار جذاب در
نی احتیـاج بـه سـرمایه گـذاري بـاال و برنامـه       هر فعالیت زیرزمی.هاي باالیی را نیز به دنبال دارندهستند، ریسک

رویـه هزینـه و زمـان    هاي رودرروي پروژه منجر به افـزایش بـی  بندي صحیح دارد، که نادیده گرفتن ریسکزمان
یک پروژه در هر مرحلـه از طراحـی، سـاخت و اجـرا بـا انـواع       . کندشود، و ادامه پروژه را با مشکل مواجه میمی

مدیریت ریسک یکی از ابزاري اسـت  . شودشده و کنترلست، که باید به موقع شناساییها روبرو امختلف ریسک
. ، ممکن و در دسترس استکه درست به موقع براي نجات زندگی کارکنان و موفقیت پروژه

1980در دهه . گردد که اولین بار در صنعت بیمه به کار گرفته شدبازمی1960پیشینه مدیریت ریسک به دهه 
یک سیستم مدیریت ریسک 1990در سال . یت کیفیت جهت بهبود کیفیت فرآیندهاي تجاري پذیرفته شدمدیر

در اسـترالیا و نیوزیلنـد نیـز سیسـتم مـدیریت ریسـک       1995جامع در کانادا تدوین شد و متعاقب آن در سال 
ز سیسـتم جـامع مـدیریت    هاي متوسط تـا بـزرگ اسـتفاده ا   امروزه تقریباً در تمام سازمان. استاندارد تدوین شد

مختلفی که پروژه بـا آنهـا درگیـر    هايیسکرهقبل از شروع مدیریت ریسک در پروژ.  ریسک متداول شده است
است، معرفی شده و با توجه به شدت و میزان تأثیر آنها بر روي پیشروي پروژه و پایداري سازه مورد نظر، حـوزه  

هـا هسـتند، در ایـن سـمینار انـواع      فضـاهاي زیرزمینـی تونـل   تـرین از جمله مهم.شودمدیریت آنها مشخص می
ها، مورد بررسی قـرار گرفتـه و در نهایـت یـک     هاي زیرزمینی با تأکید بر تونلها در سازههاي ریسکبنديطبقه
.استبندي کلی که در برگیرنده همه موارد بررسی شده باشد، ارائه شدهطبقه

زیرزمینی، تونل، ارزیابی ریسک، شناسایی ریسکمدیریت ریسک، فضاهاي: ها کلیدواژه


