
 138 -153، ص  ، جلد اول1400  زمستان،  23مهندسی عمران و معماری، شماره رویکردهای پژوهشی در 
ISSN: 2588-2775  

http://www.Racj.ir 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 چکيده
سيسات زيربنايي هر كشور به شمار آورد كه از طريق  أتوان بدون ترديد از مهمترين تسدها را مي

نمايند. با توجه  ايفا مييک كشور  اقتصادي    در شكوفاييرا  ذخيره سازي و تنظيم آب، نقش مهمي  

بزرگ    اي كه در مخازن پشت سدها ذخيره مي   ه ظ قابل مالحآب  به حجم   به طور  شود، سدهاي 

باشند. بدين جهت ازجمله اقداماتي كه در كنترل سدها ضروري    بسيار خطرآفرين   بالقوه مي توانند

يكي از روشهاي    FMEAروش  انجام دادن عمليات بررسي و شناسايي ريسک هاي آن است.    ،است

تجربه شده و بسيار مفيد براي شناسايي، طبقه بندي، تجزيه و تحليل خطاها و ارزيابي مخاطرات و  

ريسک هاي ناشي از آنهاست كه به كمک آن مي توان خطاها را به نحو مطلوبي ريشه يابي كرده و  

ه موردي در پروژه هاي  اين پژوهش سعي شد تا با انجام مطالع  سپس از بروز آنها جلوگيري نمود. در

رويكرد   با  ها،  پروژه  اين  مديريت  فرآيند  در  ريسک  تحليل  ارزيابي  به  كشور،  و  سدسازي  تجزيه 

 جهت استفاده در از معيارها پرداخته شود و بر اين اساس، مجموعه نسبتاً كاملي  FMEAتحليل  

ي مورد بررسي  عمليات سدساز و ريسكهاي مرتبط با معرفي گيري چندشاخصهتصميم هايتكنيک

يشترين ريسک  گيرد. نتايج بدست آمده از تحقيق نشان داده است كه    بندي قرار ارزيابي و خوشه و

از لحاظ تعداد در اين عامل    عوامل و كاركنان مخاطرات    هاي موجود  و خطرناک ترين ريسک در 

كيفيت بد مصالح  و در رتبه هاي بعدي گزينه هاي طراحي اشتباه و تجربه ناكافي كاركنان مي باشد 

در عامل محيطي    در نهايت نيز ريسک هاي بعدي مي باشد.بكار رفته و تجهيزات نامناسب كارگاه  

غيرمترقبه   حوادث  هاي  گزينه  ها  ريسک  و  زيرعوامل  همه  در  ريسک  نمرات  بودن  پايين  وجود  با 

باال و وضعيت مواد شيميايي محل در رتبه ه نفوذپذيري  تا  طبيعي و شرايط زيرساختي و  اول  اي 

چهارم ربسک هاي پرخطر مي باشند. در عامل ايمني نيز كه پس از عامل عوامل و دست اندركاران  

در جايگاه دوم گزينه هاي خطر آفرين قرار دارد و شامل عامل هاي پرخطر اطالعات و ارزيابي هاي  

ي ماشين آالت  نادرست، ريزش مقطعي از سد، درنظر نگرفتن استاندارد مناسب براي تجهيزات، خراب 

سيستم  مديريت  بايد  سدسازي  هاي  پروژه  در  كه  است  داده  نشان  پژوهش  كلي  نتايج  باشد.  مي 

نحوي درست تعيين   به  نيز  بر كيفيت انجام اين امور  ابتدا مشخص و روند نظارت  كيفي از همان 

 گردد و به اجرا درآيد 
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 FMEA سيستم، روش  ريسک، خطاهاي  ريسک، ارزيابي آناليز واژگان کليدی:

مقدمه

باشند. بدين جهت ازجمله اقداماتي كههه در كنتههرل سههدها ضههروري   بالقوه مي توانند بسيار خطرآفرينبه طور شود، سدهاي بزرگ  مي

انجام دادن عمليات بررسي و شناسايي ريسک هاي آن است. پروژه هاي سدسازي ريسک بيشتري نسبت بههه پههروژه هههاي ديگههر   ،است

ريسک و عههدم اطمينههان در پههروژه    اخت منابعنها مستلرم مخارج زياد و شرايط مكاني پيچيده هستند. بنابراين شزيرا اين پروژه ،دارند

.مديريت پههروژه در  جهت تعيين مهمترين و اثرگذارترين آنها در پروژه بسيار مهم مي باشد  ،عمناب  هاي سدسازي و بررسي و ارزيابي اين

نيازهاي الزم براي اطمينان از سازگاري پروژه با نيازهاي  هاي عمراني عبارت است از تدارک و فراهم آوردن پيشطراحي و ساخت پروژه

ههها و اجههراي عملههي آنهاسههت.  مسئوليت ها، اهداف،زم براي تامين كيفي سياستهاي مديريتي البيني شده كه شامل تمام فعاليتپيش

ريزي متداوم كيفي، كنترل كيفي، ارزيابي كيفي و توسعه كيفي را در يک سيستم  دستيابي به اين مهم ميسر نيست، مگر اينكه با برنامه

اي بههه شههمار  در هر پههروژه پروژه مديريت كليدي قسمتهاي از يكيريسک   كيفي به صورت كامالً دقيق بررسي و ارزيابي نماييم. ارزيابي

 نمايههد. درمههي مناسههب فههراهم پاسخ ارائه و آنها بودن بحراني ميزان براساس هاي موجود در يک پروژه راامكان تحليل ريسک رود ومي

و ميزان   رخداد احتمال اصلي مؤلفه ود براساس تنها ارزيابي ريسک ريسک، احتمال اثر روشهاي كالسيک موجود همچون روش ماتريس

بنههدي ريسههكها را بهها بههه وجههود آمههدن  دهد و ممكن است تحليل نهايي خوشهنمي به دست نتايج معتبري شود كهمي انجام ريسک اثر

 تواند منجر به مشكالت عديده گردد.اطالعات نادقيق همراه سازد، كه اين امر نيز به نوبه خود در آينده مي

اند كه قادرند معايب روشهاي قبلي را  ها پا به عرصه گذاشتهبندي ريسک در پروژهاين ميان روشهاي نويني براي ارزيابي و خوشهاما در 

تا حدود زيادي مرتفع سازند و نتايج به عينه دقيقتري را ارائه نمايند؛ يكي از اين روشهاي تحليههل و مههديريت ريسههک، روش تجزيههه و  

باشد كه در سالهاي اخيههر بهها سههرعت  مي FMEA، يا به اختصار روش 1خطاهاي سيستم و اثرات مربوط به آنهاتحليل ريسک با آناليز 

يكي    FMEAهاي مختلف معرفي شده است. روش  بسيار زيادي پيشرفت كرده و به عنوان ابزاري كارآ در فرآيند مديريت ريسک پرژوه

هههاي ناشههي از  قه بندي، تجزيه و تحليل خطاها و ارزيابي مخههاطرات و ريسههکاز روشهاي تجربه شده و بسيار مفيد براي شناسايي، طب

يابي كرده و سپس از بروز آنها جلوگيري نمود.در حالت كلي مشههاهده  آنهاست كه به كمک آن مي توان خطاها را به نحو مطلوبي ريشه

ام شده و همواره با درصد بااليي از ريسک همراه  هاي احداث سدها در سراسر جهان در محيطي با عدم قطعيت باال انجشود كه طرحمي

برداري طرح،  بيني شده براي بهرههاي سدسازي از نظر بودجه يا  زمان پيشدرصد پروژه 40هستند. بعنوان نمونه در برخي از كشورها 

(.  2،2006ابي شههده اسههتنواگنردرصد آنها نيز مديريت ريسک سازمان ضعيف ارزي 60اند و در بيش از از مقدار تعيين شده تجاوز كرده

اي  توان به بهبود قابل مالحظههاي مختلف سدسازي، ميرسد با ارزيابي مديريت ريسک موجود در پروژهاين در حاليست كه به نظر مي

ابي  در به حداقل رساندن احتمال وقوع يا اثر پيامدهاي منفي در اهداف يک پروژه دست يافت. همچنين الزم بههه ذكههر اسههت كههه ارزيهه 

هاي مختلف  ها براساس شاخصگيري ريسکريسک يكي از اركان اصلي مديريت ريسک در پروژه هاي سدسازي بوده و هدف آن اندازه

 (.3،2004باشدنجينتاپاكنتريسک و عدم قطعيت مي

آماري، به ارزيابي تحليل    هاي سدسازي كشور ايران به عنوان جامعهپژوهش سعي خواهد شد تا با انجام مطالعه موردي در پروژه اين در

 پرداخته شود و بر اين اساس، مجموعه نسبتاً كاملي  FMEAتجزيه و تحليل  هاي سدسازي، با رويكرد  ريسک در فرآيند مديريت پروژه

 عمليههات سدسههازي مههورد بررسههي و و ريسكهاي مرتبط بهها معرفي گيري چندشاخصهتصميم هايتكنيک جهت استفاده در از معيارها

 گيرد.    بندي قرارارزيابي و خوشه

 

 ادبيات و پيشينه پژوهش

 جهان در سدسازی سد و تاریخچه ساخت

 
1 Failure Mode Analysis and Effects 
2 Wagner 
3 Jintanapakanont 
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اين امر به خودي ساخت سدهاي عظيم را در سراسر  ه آمده است ك وجودبه  سازيدرشدي در صنعت س به گرايش رودر سالهاي اخير 

داف اصههلي و جههانبي متفههاوت سههاخته مههي شههوند، روز بههه روز از  جهان گسترش داده است. سدهايي كه در نقاط مختلف جهان با اههه 

گستردگي بيشتري برخوردار شده و اهميت مطالعات مربوط به آنها در صنعت ساخت و ساز بسيار ضروري گرديده است. ساخت سدها  

فراوان در هر يک از اين مراحل    ( بهره برداري تقسيم شده و لزوم مطالعات3( اجرا و ن2( طراحي اوليه، ن1در حالت كلي به سه مرحله ن

از مهمترين ضروريات ساخت يک سد به شمار مي رود. چراكه اگر در مرحله اول مطالعات دقيقي براي ساخت و پرداخت و اجراي يک  

سد صورت نگرفته باشد، در مراحل بعدي و بهره برداري، تخريب حتي يک سد كوچک مي تواند فجايع بيشماري را بههه همههراه داشههته  

 اشد.  ب

 طول مسير در متفاوت بندهاي اند، ساخت داشته قرار ها رودخانه طغيان و سيالب معرض در قديم از كه كهن و باستاني سرزمينهاي در

 قدمتي النهرين و بين مصر ايران، در سدسازي است. تاريخ كرده كمک فراواني خسارات از جلوگيري به خيز سيل مناطق يا و ها رودخانه

از   آنههها مرمههت و نيز اليروبههي و سدسازي كلي يافت. بطور سرزمينها اين در را آنها از هايي نشانه مي توان هم هنوز و دارد طوالني بسيار

 عالقههه آبههادي و به امههور آبههاداني كه پادشاهاني و ها حكومت دست به معموال بزرگ هاي پروژه و المنفعه عام كارهاي ساير مانند ديرباز

 و آبيههاري بهها سيسههتمهاي مههرتبط شهههرهاي و پيشرفت آباديههها و اقتصادي رونق ميان اين در و است گرفته مي انجام داشتند بيشتري

 است. داشته مسايل اين به حكمرانان اهميت سدسازي و و سد مقوله با زيادي بسيار بستگي نيز آبرساني

 سدها انواع بندی تقسيم

نيههروي   توليههد شههرب، آب منطقه، تههأمين دشتهاي آبياري نياز مورد آب تأمين جمله از گوناگوني كاربردهاي مختلف سدهاي طراحي در

 توجه قرار مورد همزمان يا و تنها صورت به تواند مي نوع طراحي و نياز به توجه با اهداف اين كه باشد مي و ... مدنظر سيل مهار برقآبي،

 داد: قرار مدنظر مختلف سدهاي مختلف كاربردهاي براساس را بندي زير تقسيم توان مي راستا اين گيرد. در

 اين سدها مخزن گردند. حجم مي احداث صنعت و كشاورزي شرب، مصارف جهت تأمين آب ذخيره منظور به سدها مخزني:اين سدهاي

 شوند. مي خاكي و سدهاي وزني بتني و قوسي دو بتني سدهاي شامل سدها نوع است. اين بزرگ بسيار

مخزنههي   سههدهاي دسههت پههائين در سدها نوع باشد. اين مي رودخانه براي ثابتي دبي تنظيم سدها اين ساخت از تنظيمي :هدف سدهاي

بهها   بتنههي اكثههرا سههدها ايههن باشد. جههنس كم مي شود، مي ذخيره آنها در كه آبي حجم ميزان و كم آنها گردند. ارتفاع مي احداث بزرگ

 باشد. مي اي سنگريزه هاي حاشيه

 با گردند و احداث مي ها رودخانه مسير در سدها اين گيرند، مي قرار استفاده مورد آب كردن منحرف براي سدها انحرافي: اين سدهاي

 محلهههاياز   بعد و قبل آب كردن منحرف سدها براي اين از گردد. همچنين مي مجاور زمينهاي بر آب شدن سوار باعث آب هد افزايش

 شود. مي استفاده بزرگ سدهاي ساخت

از   بههراي جلههوگيري سههدها از ايههن باشد. هدف مي سنگ و بتن آنها جنس و باشد مي كمي ارتفاع داراي سدها نوع رسوبگير:اين سدهاي

 شوند. مي احداث سدها اين از قبل و باشد مي بزرگ سدهاي داخل به رسوبات ورود

 برقههآبي، جهههت نياز نيروگاههاي مورد آب هد تأمين با دانست، نيز انحرافي سدهاي نوع از توان مي كه را سدها نوع برقآبي:اين سدهاي

 گردند. مي اجرا و طراحي برق نيروي تأمين

 بندي بتني تقسيم  سدهاي  الستيكي و  سدهاي  اي،  سنگريزه  يا  خاكي  سدهاي گروه سه به را سدها توان مي مصرفي مصالح نوع نظر از

 نمود:

مصههالح   .رسي مي باشههند داراي هسته اصوالً و كنند مي تأمين نزديک نواحي يا و احداث منطقه همان از  را  مصالحشان  خاكي  سدهاي

اين سد اعم از ريزدانه و درشت دانه بايستي در دسترس باشد. اين سدها براي زمينهايي نامناسب از نظر مقاومت مناسب ترين نوع سد  

 تههوان مي خاكي به مصالح نسبت اصطكاک زاويه بودن باال جمله از اي سنگريزه مصالح خاكي مكانيک خصوصيات به توجه بامي باشند.

اين   خاكي سدهاي در كه بطوري گرفت، نظر در سدهاي خاكي از كمتر را اي سنگريزه سدهاي مقاومت يا و باالدست شيب شيروانيهاي

توانههد  مههي  1:5/1-2حههدود   تهها حتي است ممكن مقدار اين اي سنگريزه سدهاي كه در حالي باشد، در  1:2-5/3بين   است ممكن شيب
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د و از جنس الستيک مي باشند كه در زمان مورد نياز اين  نمي شو زده فصلي هاي رودخانه روي بر الستيكي اغلب كاهش يابد.سدهاي

  ارتفاع  داراي  الستيكي  سدهاي  سد مانع عبور آب مي گردد. سدها را از باد پر مي كنند و اين عمل باد كردن حجم سد را باال مي برد و

  مزيتهاي  از.  گيرند  مي  قرار  استفاده  مورد  آب  انحراف  همچنين  و  آب  هد  افزايش  براي  سدها  اين.  باشند  مي(  متر  15  الي  3 حدودن كمي

  پشت  در  سيالب  از  ناشي  رسوبات  و گرفته  قرار  رودخانه  بستر  در  سد  اين  و  شده  تخليه  آنها  هواي  سيالبي  مواقع  در كه  است  اين  سد  اين

 .شود  نمي  جمع  آن

 متههداول سنگ زغال خاكستر پودر يا سرباره كوره مثل زائد و مواد اضافه و محصوالت با بتن كردن مخلوط ميالدي،  1950سال   از پس

 زيههر روشهههاي از يكي به است ممكن بتني گردد. سدهاي نيز برطرف اجرائي مختلف جانبي مشكالت هزينه، كاهش بر عالوه تا گرديده

 شود: ساخته

متر مي باشد، اين سدها به دليل وزن زيادي كه با بههتن    20تا    15ارتفاع آنها بين  اين سدها عمدتاً كوتاه هستند و  :  سدهاي بتني وزني

براي آن بوجود مي آورند بر اثر فشار آب حركت نمي كند و از جاي خود تكان نمي خورد. در اين نوع سههد سههرريز شههدن آب مشههكلي  

 برابر تغيير درجه حرارت نيز هيچگونه حساسيتي ندارد. ايجاد نمي كند. اين سدها در دره هاي عريض ساخته مي شوند. اين نوع سد در  

سدهاي پشت بند دار از نوع بلند هستند و باعث جلوگيري از خمشهاي زياد در بتن مي شوند و براي تصور  :  سدهاي بتني پشت بند دار

ي در پشت آن نيز محكم نگه داشههته  را تشبيه كرد كه ديواري بلند را كه داراي پي در زمين است با تيرچه هاي آن مي توان اينگونه آن

 شود تا فرو نريزد.

  نيههز  قوسههي  دو  تواننههد  مههي  و  گههردد مي اجرا سنگ جنس از و زياد شيب با باريک دره هاي در معموالً سدها قوسي :اين بتني سدهاي

به هر علتي در بدنه آنها ترک  ره دو حالت قوس داشته باشند. حسن اين سدها اين است كه اگر  دي در  افق  و  عمودي  راستاي  در  و  باشند

 خود نيروي فشار اعمالي از جانب آب پشت سد باعث هم آمدن اين تركها نتركهاي حرارتي( مي شود.  ،ايجاد شود

  متر و طههول  221  ارتفاع  نسد هاور( به  بلند در جهان  سد قوسي  و اولين  1854  در سال  نسد زوال( در فرانسه در جهان سد قوسي اولين

منحصههر بفههرد و خصيصههه ي   بههاربري ظرفيت اضافه لطف به قوسيسدهاي ساخته شده است.  1936متر در آمريكا در سال   372  جتا

از    از نيمههي حاضر بههيش . در حالاند قرار گرفتهسد در سراسر جهان  ساخت سد در زمينه مهندسين وفور مورد توجه خودتنظيمي، به

 باشندمي  قوسي  سدهاي  متر از نوع  200از    بيش  با ارتفاعي  در سراسر جهان  شده  ساخته  عظيم  سدهاي

 سد ساختگاه انتخاب  شناسی زمين عوامل

شناسههي  شوند. مطالعات زمين آيد كه در ارتباط مستقيم با زمين ساخته ميسدسازي از جمله طرحهاي مهندسي متمركز به شمار مي

 باشند.يک طرح سدسازي مؤثر مي  مهندسي در تمامي مراحل اجراي

در انتخههاب محههل يههک سههد الزم اسههت كههه دو  بطور كلههي  موفقيت يک سد در درجه اول به انتخاب صحيح ساختگاه آن بستگي دارد.  

 :شاخص اصلي در نظر گرفته شود

 تأمين پايداري بدنه و مخزن -1

 بندي محدوده احداث سد.آب -2

 :  باشند كه مهمترين آنها عبارتند ازساختگاه يک سد مؤثر ميعوامل متعددي در انتخاب  

هاي توپوگرافي نشههان  هاي سطح زمين و مورفولوژي آن معموالً توسط نقشهناهمواريسد :   ساختگاه انتخاب در توپوگرافي شرايط تأثير

دره تنههگ بههه وسههيله يههک دره بههاز در سههمت  شود كههه يههک شوند. بهترين موقعيت براي احداث سد معموالً جايي انتخاب ميداده مي

باشد كه در مقابل جريان آب رودخانه مقاومت بيشتري را نشههان داده و  باالدست دنبال شود. دره تنگ معرف استقامت باالي سنگ مي

 برد.سازي آب را باال ميباشد كه ظرفيت ذخيرهدره باز محل مناسبي جهت مخزن مي

بندي سنگ مشخص باشد بهتر است محل احداث سد جايي انتخاب  در محل هايي كه اليه: ساختگاه سد ها در انتخابامتداد اليهتاثير  

 .ها باشدها و يا داراي زاويه كمتري با امتداد اليهشود كه محور سد موازي با امتداد اليه
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ها به سههمت  اب شود كه جهت شيب اليهبه طور كلي بهتر است محل احداث سد جايي انتخ:  ها در انتخاب ساختگاه سداليه تاثير شيب

 ها در جهت عكس جريان آب باشد.باالدست باشد يا به عبارت ديگر جهت شيب اليه

بهتر است محل احداث سد جايي انتخاب شود كههه محههور سههد مههوازي بهها محههور چههين باشههد و  سد : ساختگاه در چين خوردگي تأثير

ي كه محور سد عمود بر محور طاقديس و يا ناوديس باشههد الزم اسههت كههه جهههت  ر صورتدخورده از نوع طاقديس باشد.ساختمان چين

 ها در محل احداث سد در نظر گرفته شود.  شيب اليه

بدين ترتيب حجم بيشههتري از آب    .شوندمحل احداث سدها معموالً در قسمت انتهايي يک حوزه آبريز انتخاب ميآبريز :  حوزه وضعيت

ها جريان فصلي دارند و سدهاي سههاخته شههده اغلههب از نههوع مخزنههي، تنظيمههي و يهها  جايي كه رودخانه شود. درذخيره و يا كنترل مي

 باشند.حفاظتي مي

  فنی نظر از سد یک ساخت ارزیابی نحوه

بايست مراحلي سپري شود تا ساختن يک سد آغاز گردد، هر كدام از اين مراحل را يک فههاز مههي   مي سد يک ساختن براي فني نظر از

 :قابل تقسيم هستند  شرح ذيلو اين فازها در پروژه هاي مختلف ساخت يک سد به    نامند

 :باشد  مي  زير  موارد  ملشا  فاز  اين  خروجي  2خير؟  يا  دارد  توجيه  كاربري  مورد  و  اقتصادي  نظر  از  سد  ساختن  آيا: 1تعريف  صفر  فاز

   تعريف واضحي از بهبودهاي برنامه ريزي شده: -1

 :3نقشه و طرح كلي فرآيند -2

 .4ليستي از مواردي كه براي كارفرما مهم است -3

شود بطور ريز مي بايسههت مههورد   مي منطقه پيشنهاد اقتصادي و جغرافيايي شرايط به توجه با كه سدهايي : انواع5: اندازه گيرييک فاز

  بتوان  كه  است  اين  گيري  اندازه  فاز  هدف  .6قرار گيرد و ميزان ذخيره آب و هزينه ريالي آن مورد بررسي قرار گيرد  و اندازه گيري  بررسي

 عبارتند از:بطور كلي  .خروجيهاي اين فاز  شد  متمركز  بهبود  فعاليتهاي  روي  بر  فعلي  شرايط  مورد  در  اطالعات  آوري  جمع  با

 داده هاي پايه اي در مورد شرايط فعلي پروژه -1

 داده هايي كه دقيقا موقعيت پروژه را مشخص مي كنند. -2

 .تعريف دقيق تري از پروژه -3

  عللههي  چههه  اينكههه  مههورد  در  و  شههده  شناسايي  بالقوه  عوامل  فاز  اين  در.8سد اجراي نقشه ريختن و سد تحليل و هندسه: 7تحليل سه:فاز 

  و  نمود  آوري  جمع  بايد  را  هايي  داده  چه مهم علل تاييد و بررسي براي. شوند مي داده توضيح و شوند مي گيري تصميم هستند مهمتر

 كرد.  تفسير  چگونه  بايد  را  ها  داده

تاييد اين علل با استفاده از داده مي باشد. خروجي اين فاز يک  هدف اين فاز شناسايي علل ريشه اي مشكالت پروژه و  :9بهبود چهار:فاز 

تئوري است كه آزمايش و تاييد شده است. در اين مرحله مي توان ايده ها را ارزيابي نمود و با ارائه مههاتريس اولويههت بنههدي راه حلههها،  

 شناسايي ريسكها، اجراي آزمايشات و ... راههاي مختلف ارانه مي گردد.

و حفظ اهداف با اسههتفاده از استاندادسههازي فرآينههد    ههدف اين فاز، كنترل، ارزيابي، برنامه و روند كلي پيشرفت پروژ  :10كنترل پنج: فاز

مي باشد. در اين فاز با نظارت به روند پيشنهادي فاز قبلي نشان داده مي شود كه بهترين روند با توجه به استانداردها، روند پيشنهادي  
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دي مشخص شده و براي پروژه هاي بعدي روشهاي عاليتر با هزينه و زمان كمتر و ضريب اطمينان باالتر با  يي باشد. نكات كلم  چهار  فاز

 خروجيهاي اين فاز عبارتند از:  بطور كلي  توجه به پروژه جاري تعيين مي گردد.  

 تحليل قبل و بعد از اجراي پروژه -1

 سيستم نظارت -2

 آموخته ها و پيشنهاداتمستندات كامل، نتايج،   -3

پس از انجام مقدمات مطالعاتي بر روي سد، نوع سد براساس منطقه جغرافيايي و مصالح در دسههترس  :  1سد ساخت و اجراي: شش فاز

نوع خاک و زمين منطقه و يا دره   ،ر ساختن سد مشخص مي كنددسد مورد ارزيابي قرار مي گيرد. يكي از نكاتي كه جغرافياي منطقه 

 زيرا نوع بدنه سد و خاک منطقه بسيار حساس است.  ؛شودمي  كه در آن سد اجرا  ست  ااي  

  سدسازی های ریسک

سههازي  سدغيرقابههل انتظههار در    مشكهههههالت  تواند با زونهاي خطرناک زمين ساختاري نهفته در آن همههواره منبعههههي ازبستر زمين مي

 .(1390نصيادي،باشد

 اند:اين چنين برشمرده سدسازي را طرحهاي با مرتبط هايريسک انواع 2004سال   در  3و رايلي  2براون

 دادن از دسههت و زيههاد تجهيزاتههي و اقتصادي خطرات پرسنل، جراحت و مرگ براي پتانسيلي با هاينقصان يا آسيب ريسک •

 درگير افراد براي اعتبار

 كيفيت و پشتيباني طراحي، عمليات، در شده تعيين معيارهاي و استانداردها به دستيابي عدم ريسک •

 آن درآمدزايي عمليات آغاز و پروژه اتمام در مهم تأخير يک هايريسک •

 آن پشتيباني و پروژه هايهزينه در جدي افزايش هايريسک •

 اند:كرده تقسيم سه دسته اصلي زير به را هاي عظيم همچون سدسازيهاريسكها در پروژه ديگر منابع از برخي در

 تجهيزات و دستگاهها آالت،ماشين ساخت، امور به مادي صدمه •

 ثالث اشخاص اموال به مادي صدمه •

 ثالث اشخاص يا كاركنان به بدني صدمه •

 تمههامي و مههديريت كههرده يههک پههروژه تعريههف پيشرفت فازهاي براساس را ريسک انواع نيز سد جهاني انجمن ريسک مديريت راهنماي

 مرحله هر در كه معني اين هاست. بهمديريت ريسک حوزه بر روي عمده راهنما تأكيد اين است. در داده قرار مدنظر را پروژه هايريسک

 باشندمي هامديريت ريسک پيمانكار( مسئول يا پروژه نكارفرما در درگير از نهادهاي يک كدام

 سدسازی در ریسک بندی طبقه و ارزیابی

 مثههال اسههت. بعنههوان شده برده بكار مختلفي ارزيابي ريسک روشهاي آنها كاربرد به توجه همچون سدها باعظيم   هايسازه براي امروزه

 هههايپههروژه بههراي ولههي شده، اي استفادههسته به فعاليتهاي مربوط زيرزميني هايريسک سازه ارزيابي براي ايپيچيده بسيار هايرويه

 بخشهههاي ريسههک ارزيابي براي (.در مجموع4،2003است نسازمان جهاني شده مؤثرتر توصيه ولي ترساده روشهاي بكارگيري سدسازي

 تهيههه بههه نسههبت بايسههتمههي پيمانكههار يهها و كارفرمهها در سياسههتهاي شههده انواع ريسک تعريف ارزيابي يا و سدسازي طرح يک مختلف

 و ريسک نتواتر عوامل از براي هريک پيمانكار يا كارفرما ريسک پذيرش به مالكهاي توجه با كار اين نمود. براي اقدام ماتريسهاي ريسک

 شده تعيين درجات به توجه با ريسک سطح هر سپس شود،مي آن استخراج از عامل هر درجه و تعريف شده مناسبي بنديشدت( طبقه

 پههنج بهها طبقه 5به   عواقب تقسيم كلي شود.بطورمي مشخص شده، ريسک تعريف ماتريس از استفاده و شدت( با عوامل آن نتواتر براي

 از ريسههک سطح گيرينتيجه و تواتر بنديطبقه شرايط با شد، هماهنگي كه ذكر همانطور نيز كار اين اصلي شود. علتمي توصيه فاصله

 دارد. پروژه ماهيت و شكل به بستگي بالقوه و خسارات نتايج نوع است. انتخاب ريسک ماتريس طريق

 
1 Construction 
2 Brown 
3 Reilly 
4 International society 

http://www.racj.ir/


 138 -153، ص  ، جلد اول1400  زمستان،  23مهندسی عمران و معماری، شماره رویکردهای پژوهشی در 
ISSN: 2588-2775  

http://www.Racj.ir 

 
 سيستم در منظور اين اجراي اقدام نمود. براي آن سطح به ارزيابي نسبت شدت و تواتر جايگاه تعيين از پس بايستمي ريسک هر براي

بههه   كمي مربوط يا و كيفي توصيفات از كمي برآورد يک درنهايت ماتريس استفاده نمود. اين يک ماتريس ريسک از بايستمي شده ارائه

 اشاره قابل است. البته شده در جدول زير نشان داده ريسک سطح تعيين براي ماتريس ريسک از كند. مثاليمي ارائه ريسک پارامترهاي

شود. همانطور كه طبق اين جههدول مشههخص اسههت احتمههال   مجدداً تعريف يا و ماتريس بازنگري اين بايستمي پروژه هر براي كه است

بنديهاي مختلف شامل غيرمجاز نغيرقابل قبول(، نامطلوب نقابل انكار(، مجاز نقابل قبول(  وقوع و درجه ريسک در يک ماتريس با درجه

 بندي شده است.  و جزئي تقسيم

روشهههاي كالسههيک موجههود همچههون روش   رود. دراي به شمار ميدر هر پروژه پروژه مديريت كليدي قسمتهاي از ريسک يكي ارزيابي

ممكههن   شههود كهههمههي انجام ريسک اثر و ميزان رخداد احتمال مؤلفه اصلي دو براساس تنها سکري ارزيابي ريسک، اثر -احتمال ماتريس

توان با بررسي عوامل مختلف در وقوع و احتمال خطر در يههک پههروژه سدسههازي،  ندهد. به همين منظور مي بدست معتبري است نتايج

ههها براسههاس احتمههال  ها در اين پروژهارزيابي قرار داد. پس از شناسايي ريسکها مورد راهكارهايي را جهت برآورد ريسک در اين پروژه

هاي سدسازي نمههود.  توان براساس متدهاي مختلف ارزيابي ريسک اقدام به كاهش و يا قابل قبول ساختن آنها در پروژهرخدادشان، مي

نيازههها، نقههاط  توان پههس از بررسههي پههيشساس مياشاره نمود. بر اين ا FTAو  FMEA ،MADMتوان به متد ازجمله اين متدها مي

 هاي موجود براي رسيدن به سدي امن پرداخت.  ضعف و قوت به ارزيابي و آناليز ريسک

بندي، تجزيههه و تحليههل خطاههها و ارزيههابي مخههاطرات و  يكي از روشهاي تجربه شده و بسيار مفيد براي شناسايي، طبقهFMEA روش  

 يابي كرده و سپس از بروز آنها جلوگيري نمود.توان خطاها را بنو مطلوبي ريشهكمک اين روش ميهاي ناشي از آنهاست. به  ريسک

 FMEA روش معرفی

يافته برپايههه كههار تيمههي اسههت كههه در تعريههف  شود. اين روش يک ابزار نظامناميده مي  FMEA تجزيه و تحليل حاالت خطا و آثار آن  

كنترل حاالت، علل و اثرات خطاهاي بالقوه در يک سيستم، فرآيند، طرح يهها خههدمت و پههيش از  شناسايي، ارزيابي، پيشگيري، حذف يا  

يههک روش تحليلههي در ارزيههابي   FMEAشود. به بيان ديگههر روش آنكه محصول يا خدمت نهايي بدست مشتري برسد، بكار گرفته مي

شود و همچنين علههل و  ر آن ارزيابي ريسک انجام مياي كه دكوشد تا حد ممكن خطرات بالقوه موجود در محدودهريسک است كه مي

روشي سيسههتماتيک بههراي شناسههايي و پيشههگيري از وقههوع    FMEA(.1،2002اثرات مرتبط با آن را شناسايي و امتيازدهي نمايد نبراور

ايت مشههتري تمركههز  باشد. اين روش بر جلوگيري از بروز عيب و نقص؛ افزايش ايمني و افزايش رضمشكل در محصول و فرآيند آن مي

و يا توسعه فرآيند اجرا شود. از سههوي ديگههر، اجههراي ايههن    در مراحل مختلف طراحي محصول FMEAروش صحيح آن است كه  دارد.

 روش در محصوالت و فرآيندها فوايد قابل توجهي به همراه خواهد داشت

 به شرح زير است :    FMEAاصول اوليه در روش  

 ا را در نظر بگيريد.اصل يک: الزم نيست تمامي خطاه •

 اصل دو: خطا را به صورت فعل منفي يک عملكرد بنويسيد. •

 را به طور جداگانه نستوني( تكميل نماييد.  FMEAاصل سه: هر يک از ستونهاي فرم   •

 

 

 كند :(، روشي است كه سه هدف زير را دنبال ميFMEAتجزيه و تحليل حاالت خطا و اثرات ناشي از آن ن

 رخداد خطا( جلوگيري از  1

 ( كمک در ايجاد و توسعه يک محصول ،فرآيند و يا خدمتي جديد2

 ( ثبت پارامترها و شاخصها در طراحي و توسعه، فرآيند يا خدمت.3

نيههز    FMEAتوسط سرپرست گروه كههه مسههئول    روشن و معين باشد. اين امر معموالً  بايد كامالً  FMEAروش    حوزه و وسعت عملكرد

  اما اگههر  ؛بايستي حوزه پروژه را مشخص كندسرپرست طراح مي ،بر طراحي محصول باشد FMEAشود. اگر تمركز باشد، تعيين ميمي

FMEA    كند.، حوزه عملكرد را مشخص مياجراييمخصوص فرآيند باشد، سرپرست  

 
1 Brauer 
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FMEA ن وجود  به شرطي كه بصورت يک كار تيمي انجام شود، بهترين و بيشترين اثربخشي را به همراه دارد. با ايFMEA  توانههد  مي

سههازي  يابد. هرچند كه هزينههه پيههادهبه صورت انفرادي نيز انجام شود. در حالت كار تيمي احتمال شناسايي خطاهاي بالقوه افزايش مي

FMEA  تر است.به صورت انفرادي بسيار پايين 

 (:1،2001كه عبارتند ازنسانكر  نوع كلي از آن پديد آمده است  4توسعه يافته، تاكنون   60در دهه    FMEAاز زمانيكه  

1  )FMEA  2در طراحي نDFMEA) 

2  )FMEA  در فرآيند نPFMEA3) 

3  )FMEA  4ن در سيستمSyFMEA) 

4  )FMEA  5در خدمات نSFMEA) 

 جهت مدیریت ریسک در سد سازی   FMEAبکارگيری روش 

هاي آتي كه منجر بههه كههاهش نهههايي  منظور تصميم گيريها به هاي مربوط به خود را دارد و براي شناسايي ريسکهر عملياتي ريسک

بندي و محدوديت هاي عمليههاتي، بههه مكههانيزمي  ريسک براي به حداقل رساندن سطح قابل قبول ريسک در رابطه با هزينه پروژه، زمان

آنههاليز شكسههت و اثههرات آن  نياز خواهد بود. در نتيجه بايد از روش شناسايي ريسكي استفاده شود كه نگاه كلي به سيسههتم دارد. روش  

( روشي است كه اگر با قدرت و دقت زياد اجرا شود، وضوح مورد نياز را تأمين خواهد نمود. اين روش احتمال وقوع خطايي را  FMEAن

توانههد  كند. سپس اثرات ناشي از اين شكست را ارزيابي كرده و درنهايههت مههيدر سيستم يا اعضاء طبق يک مكانيزم شكست بررسي مي

روشي است كه براي     FMEAتري دسته بندي كند. طبق راهنماي ارزيابي ريسک روشبندي ريسک را به صورت گسترده و جزئيبهرت

گيرد و بر روي مواردي همچون قابليت اطمينان سيستم هاي فنههي سههد  تشخيص اثرات در مرحله طراحي جزئي مورد استفاده قرار مي

  ريسههک مديريت الگوريتم گانه شش شود. مراحلظرفيت داالن و سيالب و ... متمركز ميمثل سيستم كنترل بهره وري، حجم مخزن،  

 سازي به شرح زير مي باشد :    سد  در

قدم اول: تعريف پروژه سد سازي  : قدم اول در الگوريتم ارزيابي ريسک در تونلسازي، يكپارچه كردن فعاليتهاي تونلسازي براي شههروع  

اي كه پروژه بطور مناسب براي اجراي فرآيند مديريت ريسک تعريف شود و بتواند موارد زير را مدنظر  گونهاز سطح استراتژيک است. به  

 قرار دهد:

 اي مناسبادغام اطالعات مرتبط و موجود با پروژه و مديريت آن به گونه -1

 شرح دادن جزئيات مربوط به پروژه و برطرف كردن تضادها -2

اي از انجام پروژه است كه درواقع به منظور شناسههايي در معههرض بههودن يههک  : شناخت ريسک مرحله قدم دوم: تجزيه و تحليل ريسک

اي از اهههداف پههروژه،  گيرد. اين عمل يعني شناخت دقيق ريسک در پروژه، نيازمند دانش گسههتردهپروژه در برابر عدم قطعيت انجام مي

تماعي، سياسي و فرهنگي موجود و همچنين تهديدها و فرصتهايي است كههه  بردارن پروژه، قوانين و الگوهاي اجگروههاي دخيل و بهره

 باشند.براي دستيابي به اهداف پروژه موثر مي

 

 قدم سوم: تخمين و سنجش ريسک

 قدم چهارم: پاسخ و واكنش به ريسک

 قدم پنجم: مديريت ريسک    

 قدم ششم: بازنگري و پايش مديريت ريسک

 

 مطالعه مورد سد معرفی

 
1 Sankar 
2 Design FMEA 
3 Process FMEA 
4 System FMEA 
5 Service FMEA 
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اين تحقيق به عنوان مطالعه موردي بررسي روند اجراي باغكل خوانسار بعنوان يكي از سد هاي خاكي اجرا شده مورد ارزيههابي قههرار  در 

گرفته است. براي اين منظور در اين بخش به معرفي سد باغكل خوانسار پرداخته شده است و مفاهيم مربههوط بههه قسههمتهاي مختلههف  

 رد بررسي، سپس ريسک ها و خطرات پيش آمده در اجراي اين سد مورد مطالعه قرار گرفته است.طراحي و اجراي اجزاي اين سد مو

بدنه سد باغكل خوانسار : با توجه به گسترش سريع شهر خوانسار طي دو دهه گذشته و افزايش جمعيت اين شهر، مسههئوالن را   اجراي

جديدي را جستجو كنند كه از نقطه نظر كنترل جريههان آب رودخانههه و  بر آن داشت به منظور تامين نياز آبي شهر در آينده منابع آبي 

  1380استفاده در جهت نياز آب شهري ، سد مخزني خوانسار نقش مهمي خواهد داشت. مطالعات مرحله دوم اين طرح در بهمن مههاه 

  5/50روي آن احههداث گرديههده  توسط شركت مهندسين مشاور تماوان آغاز گرديد. مساحت حوضه آبريز رودخانه خوانسار كه سههد بههر  

كيلههومتري جنههوب خههاوري    10كيلومتري جنوب خاوري گلپايگان و    35كيلومترمربع مي باشد و از كوههاي خوانسار و چشمه دراز در  

  9.74و چشمه ههها    5.8، متوسط آورد ساالنه رودخانه    m3/S  0.184 كوه خوانسار سرچشمه مي گيرد. متوسط دبي ساالنه رودخانه   

دو كيلومتري جنوب خوانسار بر روي رودخانه باغكل .     -متر مكعب برآورد گرديد. موقعيت جغرافيايي محل سد استان اصفهان    ميليون

طول شرقي و  متوسط ساالنه روزهاي يخبندان در ساختگاه سههد    50˚و20′و12 ̋ عرض شمالي و  33˚و12′و  37ًموقعيت جغرافيايي آن

  9/2احداث سد استفاده بهينه از پتانسيل آب رودخانه به منظور تامين آب شرب شهر خوانسار به ميههزان  روز مي باشد . هدف  از  115

ميليون مترمكعب ، توام با مهار سيالب هاي حوضه آن و همچنين تامين آب قسمتي از نياز هاي اراضي كشاورزي پايين دست سد  به  

 ميليون مترمكعب در نظر گرفته شده است.  7/1ميزان  

 صه اطالعات فني سد مخزني باغكل خوانسار را ميتوان به شرح ذيل آورد:خال

 متر از سطح دريا  2345.5تراز تاج سد :   -نوع سد : خاكي با هسته رسي                        -

 متر از سطح دريا    2341.5تراز عادي بهره برداري :   -متر از سطح دريا          2310تراز بستر رودخانه :   -

 ميليون متر مكعب    6جم مخزن در تراز عادي بهره برداري :  ح -

 متر از سطح دريا  2343تراز حداكثر سطح آب :    -متر از سطح دريا      2331تراز حداقل بهره برداري :   -

 متر  38ارتفاع سد از روي پي :   -متر                  35.5ارتفاع سد از كف رودخانه :   -

 متر    770طول تاج سد :   -                          متر        10عرض تاج سد :   -

 مترمكعب بر ثانيه  51متر با دبي    1.5متوسط عرض كف كالورت انحراف :   -

 شكل مقطع كالورت : مستطيلي   -متر                      185طول كالورت انحراف :   -

 متر از سطح دريا  2308رت :  تراز خروجي كالو  -متر از سطح دريا       2315تراز ورودي كالورت :   -

 متر از سطح دريا  2320رقوم تاج فرازبند :   -نوع فرازبند : خاكي                                   -

 مترمكعب در ثانيه  196نوع سرريز : سرريز آزادجانبي و در جناح راست با دبي   -

 

له برداشتن كامل پي آبرفتي، احداث ديههوار آببنههد يهها پههرده  در ساخت سد مخزني باغكل جهت بهسازي پي هيچ گونه برنامه اي از جم

آببند پيش بيني نشده است. از اين رو بدنه سد روي پي آبرفتي احداث گرديده است كه موجب پديد آمدن مشكالت زيادي در زمينههه  

وژه مي باشد، الزم بود جهت بهسازي  فرار آب از زير بدنه شده است. با توجه به حجم عظيم فرار آب از زير پي سدكه مغاير با اهداف پر

پس از آبگيري سد و مواجه شدن با نشت زياد آب از زير پههي سههد،   پي و كاهش نشت آب از زير پي سد تدابير ويژه اي انديشيده شود.

ينگ و تزريههق  جهت آببندي پي آبرفتي راه كارهايي از جمله احداث ديوار آببند از روي بدنه سد با هيدروفرز، تزريق به روش جت گروت

به روش مانشت تيوب ارائه گرديد. اما با توجه به اينكه ساخت سد به اتمام رسيده است و مخزن سد نيز آبگيههري شههده اسههت احههداث  
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ديوار آببند عالوه بر هزينه هاي زيادي كه در پي داشت از لحاظ بحث پايداري بدنه سد هم گزينه مناسبي نبههوده و مههورد قبههول واقههع  

جت گروتينگ نيز به دليل ايجاد آشفتگي در پي و بدنه سد و نيز هزينه زياد آن نسبت به ساير روش هاي مورد مطالعههه  نگرديد. روش 

مورد تأييد واقع نگرديد. از اين رو با توجه به شرايط موجود در منطقه بهترين گزينه تزريق در آبرفت به روش مانشت تيوب مههي باشههد  

ير پروژه هاي مشابه در اين زمينه است. در اين روش با ايجاد يک شبكه تزريق در زير بدنههه سههد در  كه بهترين گزينه اثبات شده در سا

قسمت پي آبرفتي مي توان به طور كامل تمامي منافذ و خلل و فرج را با سيمان و يا مواد شيميايي تزريق نمود. به طور سههاده تههر مههي  

ز تركيبات سيماني و يا شيميايي به طور مجزا تزريق نمود بدون اينكه مزاحمتي  توان گفت در يک گمانه هر مقطع را مي توان با يكي ا

براي مقطع بعدي ايجاد گردد. مزيت اين روش نسبت به ساير روش ها در اين است كه در آينده درصورت وجود نشت در قسمتي از پي  

 ت وجود دارد مي توان آن مقطع را مجدداً تزريق نمود.  توسط مانيتورينگ گمانه هاي پيزومتر در هر زمان و در هر عمقي كه لوله مانش

 

 روش پژوهش 

اسههتفاده گرديههده   FMEAبندي آنها، همانگونه كه قبالً بيان شد از روش ها، ارزيابي و اولويتدر مطالعه حاضر، براي شناسايي شكست

هاي مربوطه، متخصصين،  مق مطالعه، هزينهآوري گرديد. سپس هدف، گستره و ع، اطالعات مورد نياز جمعFMEAاست. براي اعمال  

تجربيات قبلي و غيره جمع آوري گرديدند.ماتريس ريسک با استفاده از پارامترهاي شدت پيامد، احتمال وقوع شكست و تشخيص هههر  

صههيه  شكست تعيين شد. با تشكيل ماتريس ريسک، عدد اولويت ريسک بدست آمد. در اين مطالعه پارامتر شههدت پيامههد بههر اسههاس تو

ايههن    QS9000هاي اسههتاندارد كيفيههت  بندي گرديد. در مطالعه حاضر، طبق توصيهرتبه   SAEJ 1739و    QS9000استانداردهاي  

-هاي تعمير و نگهداري، تجربه كاربران و ... جمع آوري شد. بههراي رتبهههاطالعات از منبع موجود در كارگاه از جمله حوادث قبلي، دوره

ها با استفاده از عددي كه از ميزان تشخيص خرابي  فاصله زماني بين حوادث استفاده شد. تشخيص وقوع شكستبندي احتمال وقوع از 

بههوده و در    RPNگردد كه اين عدد همههان عههدد  بندي ميآيد، رتبهو سطح كنترل در دسترس در هر سيستم يا زير سيستم بدست مي

اصلضرب عددهاي شدت پيامد، احتمال وقوع و تشههخيص يهها احتمههال كشههف  بخشهاي قبلي بطور دقيق مورد بررسي قرار گرفت و از ح

 شود.    شكست محاسبه مي

بندي براساس عدد اولويت ريسک محاسبه شده  شود. رتبهبا استفاده از متغيرهاي احتمال وقوع و شدت پيامد، ماتريس ريسک تهيه مي

منظور اصالح يا پيشگيري از وقوع شكست، معيارهاي متفههاوتي  گيري درخصوص مداخله به براي هر شكست انجام گرفت. براي تصميم

هاي شكست از جمله شرايط بحراني، احتمال كنترل شكست، ايمني يا شدت پيامد، يههک عههدد اولويههت  گردد. بررسي ويژگيمنظور مي

 گيري براي اصالح يا پيشگيري از وقوع خرابي در نظر گرفت.  توان به عنوان معيار تصميمريسک را مي

بدين منظور با انتخاب عوامل مهم در بروز ريسک ها و سپس شناسايي زيرعوامل براي هر كدام از عامل هاي اصههلي، جههداول شههاخص  

طراحي و در اختيار متخصصين بخش سدسازي قرار گرفته شد. سپس پاسخ هاي داده شههده بههه شههاخص ههها ميههانگين    FMEA هاي  

محاسبه گرديد. عامل هههاي اصههلي سههه گانههه عبارتنههد از ايمنههي،   RPNنهايت عدد  گيري شده و به نزديک عدد صحيح گرد شد و در

 عاملين و دست اندركاران و عوامل محيطي.

 

 سدسازی پروژه در آن اثرات  و خطا تحليل و تجزیه

پههروژه   ذينفعههان اختيههار در و گرديد تهيه هاييپرسشنامه سدسازي، پروژه اجراي راستاي در ممكن خطاهاي و خطرات شناسايي جهت

 گرفت. قرار پيمانكاران و كارفرما مشاوران، شامل مذكور

  FMEA با انتخاب عوامل مهم در بروز ريسک ها و سپس شناسايي زيرعوامل براي هر كدام از عامل هاي اصلي، جداول شاخص هههاي  

ه به شاخص ها ميانگين گيههري شههده و بههه  طراحي و در اختيار متخصصين بخش سدسازي قرار گرفته شد. سپس پاسخ هاي داده شد

محاسبه گرديد. عامل هاي اصلي سههه گانههه عبارتنههد از ايمنههي، عههاملين و دسههت   RPNنزديک عدد صحيح گرد شد و در نهايت عدد 
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 شههده ارائههه هاي موجود در پروژه سدسازيريسک در آن اثرات و حاالت خطا تحليل و جداول زير تجزيه اندركاران و عوامل محيطي.در

 است.

 در خطرات ایمنی قبل و بعد از کنترل ریسک پروژه سدسازی  FMEAمحاسبه شده توسط روش  RPN: تفکیک محدوده امتیازی  1جدول  

احتمال کشف   رخداد ریسک  شدت ریسک شده  مشخص ریسک

 ریسک

نمره ریسک )شدت در   RPNمقدار 

 احتمال قبل از کنترل( 
قبل از 

 کنترل 

بعد از 

 کنترل 

قبل از 

 کنترل 

بعد از 

 کنترل 

قبل از 

 کنترل 

بعد از 

 کنترل 

قبل از 

 کنترل 

بعد از 

 کنترل 

 40 24 200 2 5 3 5 4 8 ریزش مقطعی از سد 

 20 8 100 1 4 2 5 4 5 وجود گسل های خطرناک 

اطالعات و ارزیابی های  

 نادرست 

7 3 6 3 6 3 252 27 42 

 24 5 120 1 4 1 5 2 6 عدم آمادگی برای وقایع احتمالی 

اجرای پروژه های دیگر در  

 نزدیکی

4 3 3 1 3 2 36 6 12 

درنظر نگرفتن استاندارد مناسب 

برای تجهیزات و عملیات آتش  

 نشانی

6 2 6 3 5 2 180 12 30 

 36 8 180 2 6 2 5 2 6 خرابی ماشین آالت 

 15 18 100 2 4 3 5 3 5 آسیب تاسیسات 

 
را قبل و بعد از كنترل از نظر متخصصين را نشان مي دهد. بهها توجههه بههه ارزيههابي هههاي   FMEA( ميزان شاخص هاي روش 2جدول ن

در تعدادي از معيارها عدد بااليي بدست آمده و نيازمند كنترل   RPNمشاهده مي شود كه در اين عامل و زيرعوامل مربوط به آن عدد 

 صورت گرفته و تا حد زيادي از خطرات كاهش داده است.  مي باشد كه كنترل هاي مورد نظر

 

 

 

   

 در خطرات محیطی قبل و بعد از کنترل ریسک پروژه سدسازی  FMEAمحاسبه شده توسط روش  RPNتفکیک محدوده امتیازی  :  2جدول 

احتمال کشف   رخداد ریسک  شدت ریسک شده  مشخص ریسک 

 ریسک

نمره ریسک )شدت   RPNمقدار 

در احتمال قبل از  

قبل از  کنترل( 

 کنترل 

بعد از 

 کنترل 

قبل از 

 کنترل 

بعد از 

 کنترل 

قبل از 

 کنترل 

بعد از 

 کنترل 

قبل از 

 کنترل 

بعد از 

 کنترل 
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شرایط آب و هوایی در  1

 زمان حفاری تونل

4 4 3 2 3 2 48 16 12 

نادیده گرفتن تغییر شرایط  2

 ناگهانی

4 2 3 2 4 1 48 4 16 

 12 4 36 2 4 1 3 2 3 دوری محل عملیات  3 -1

 12 6 48 1 3 2 4 3 4 جغرافی محل  4

 20 12 80 2 4 2 4 3 5 نفوذپذیری باالی محل  5

وضعیت مواد شیمیایی  6

 محل

4 3 5 2 3 1 60 6 12 

 6 2 18 1 2 1 3 2 3 آلودگی محل  7

اجرای پروژه های دیگر در   8

 نزدیکی

5 3 3 2 3 2 45 12 15 

 24 18 120 2 4 3 5 3 6 حوادث غیرمترقبه طبیعی 9

زمین   ساختی  زیر شرایط 10

 شناسی

5 4 4 3 4 2 80 24 20 

 اهالی منطقه با مشکالت 11

 ساخت سد  سر بر

5 3 4 2 4 1 80 6 20 

 
را قبل و بعد از كنترل از نظههر متخصصههين را نشههان مههي    FMEA(  ميزان شاخص هاي عامل محيطي در سدسازي با روش  3جدول ن

 محور افقي زيرعوامل را نشان مي دهد.    11دهد. اعداد يک تا  

 

 

 

 

در خطرات عوامل و دست اندرکاران قبل و بعد از کنترل ریسک   FMEAمحاسبه شده توسط روش  RPN: تفکیک محدوده امتیازی  3جدول 
 پروژه سدسازی 

احتمال کشف   رخداد ریسک  شدت ریسک شده  مشخص ریسک 

 ریسک

نمره ریسک  RPNمقدار 

)شدت در  

احتمال قبل از 

 کنترل( 

قبل از 

 کنترل 

بعد از 

 کنترل 

قبل از 

 کنترل 

بعد از 

 کنترل 

قبل از 

 کنترل 

بعد از 

 کنترل 

از قبل  

 کنترل 

بعد از 

 کنترل 

 28 24 140 2 4 3 5 4 7 کیفیت بد اجرا 1
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 24 18 144 2 4 3 6 3 6 سهل انگاری پیمانکار 2

 30 12 120 2 6 2 4 3 5  سهل انگاری در نظارت 3

 35 24 175 3 5 2 5 4 7 کیفیت بد مصالح بکار رفته 4

 40 12 200 2 5 2 5 3 8 طراحی نامناسب 5

 24 18 120 2 4 3 5 3 6 یابی نامناسبمکان  6

 35 24 210 2 5 3 6 4 7 کندی روند  7

 36 36 180 3 6 3 5 4 6 طراحی اشتباه 8

طراحی و براورد دست باال تا دستت  9

 پایین

5 3 4 2 4 1 80 6 20 

 30 24 150 2 5 3 5 4 6 تغییرات پیاپی خواست کارفرما 10

 42 18 252 2 6 3 6 3 7 پیمانکاران و عواملتجربه ناکافی  11

 30 27 180 3 5 3 6 3 6 تجهیزات نامناسب کارگاه 12

 20 18 100 3 5 2 5 3 4 اطالعات نادرست ژئومتریک 13

 

 RPN کنترل و اصالح  به نياز بررسی

 

گرفته  در نظر  RPNيک حد  FMEAو بر اساس نظر سيستم  كردهدر اين مرحله خطرات را بر اساس عدد اولويت ريسک رتبه بندي 

  80زيههر    RPN، در اين قسمت از رنگ نيز به عنوان شاخص خطر طبق تقسيم بندي زيههر اقههدام شههده اسههت.خطراتي كههه بهها  مي شود

است بهها رنههگ زرد و خطراتههي كههه بهها    150تا    80محاسبه شده بين   RPNمحاسبه گرديده است در طيف سبز و آبي و خطراتي كه با 

RPN   و در نهايت خطرات با  محاسبه شده با رنگ بنفش 200تا  150در محدودهRPN  به رنگ قرمز مشخص شده است   200باالي

 (.4نجدول  

 

 

 

 

 و اقدامات الزم  FMEA: تعیین میزان خطر ریسک های شناسایی شده در فرایند کنترل ریسک با  4جدول 

RPN  اقدامات الزم  سطح ریسک 

 نیازی با اقدام و داشتن سوابق مدون وجود ندارد.  جزئی  1-50

 اقدام بیشتری نیاز نیست ممکن است با کارهایی که هزینه کمتر دارد مورد مالحظه قرارگیرد.  قابل تحمل  50-80

تالش ها باید در جهت کاهش ریسک باشد اما هزینه ها باید به شدت اندازه گیری شده و محدود شوند   متوسط  80-150

ل گردد.زمانی که این نوع ریسک همراه با اقدامات کاهنده ریسک باید در فواصل زمانی مشخص شده اعما
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 عواقب شدید باشد ارزیابی بعدی صورت گیرد تا اقدامات کنترلی مورد نیاز شناسایی شده و انجام گیرد. 

قبل از کاهش ریسک باید شروع به فعالیت نمود و ممکن ایت برای کاهش ریسک نیاز به منابع قابل مالحظه   باال  150-200

 بتوان ریسک را کاهش داد از اقدامات اضطراری و کنترل های ویژه در حیل کار استفاده نمود.ای باشد و اگر 

قبل از کاهش ریسک فعالیت نباید شروع شده و یا ادامه یابد و اگر نتوان ریسک را کاهش داد از انجام   غیر قابل تحمل  200-300

 فعالیت باید خودداری کرد. 

 

دارند و در واقع نياز به اصالح دارند را مشخص نموده و با ارائه راهكههار كنترلههي در كههاهش و حههداقل   80باالي  RPNريسک هايي كه 

  14ريسک قابل تحمل،    1ريسک در سطح جزئي،    6در اين پروژه و تحليل ريسک هاي آن،  ورود به منطقه كم خطر تر تالش مي گردد.

 ريسک در سطح غيرقابل تحمل قرار گرفته است.  5ريسک در سطح باال و    6ريسک در سطح متوسط و  

مخههاطرات    بيشترين ريسک هاي موجههود از لحههاظ تعههداد در  شدمشخص    قبلدر محاسبات مذكور در سدسازي همانطور كه از جدول  

ه هههاي  و در رتبهه و خطرناک ترين ريسک در اين عامل گزينه هاي طراحي اشتباه و تجربه ناكافي كاركنان مههي باشههد   عوامل و كاركنان

در عامل محيطههي بهها  در نهايت نيز ريسک هاي بعدي تحكيمي مي باشد.كيفيت بد مصالح بكار رفته و تجهيزات نامناسب كارگاه بعدي 

وجود پايين بودن نمرات ريسک در همه زيرعوامل و ريسک ها گزينه هاي حوادث غيرمترقبه طبيعي و شرايط زيرساختي و نفوذپذيري  

شيميايي محل در رتبه هاي اول تا چهارم ربسک هاي پرخطر مي باشند.در عامل ايمني نيز كه پس از عامل عوامل  باال و وضعيت مواد 

و دست اندركاران در جايگاه دوم گزينه هاي خطر آفرين قرار دارد و شامل عامل هاي پرخطر اطالعات و ارزيابي هاي نادرست، ريههزش  

در صههنعت مههذكور بهها توجههه بههه تعههداد  ب براي تجهيزات، خرابي ماشين آالت مي باشههد.مقطعي از سد، درنظر نگرفتن استاندارد مناس

خطاهاي مستخرجه در ريزفعاليت هاي مورد بررسي و آناليز در قياس با تحقيقت مشابه كه فراواني و شدت پيامدهاي نشاي از خطرات  

ر شناسايي خطاهاي مختلف با سطوح متفاوت را به  بصورت كمي وكيفي مشخص مي باشد مي تواند آمار قابل قبولي رو روش مناسب د

ما نشان داده و برنامه ريزي ايمني و بهداشت را براي چشم انداز و هدف موجود آماده و اجرا نمايد. تا هدف غائئ سازمان هاي مههرتبط  

فعاليههت، در كههاهش حههوادث و    ايجاد گردد. همچنين با ملزم نمودن پيمانكاران در انجام ارريابي ريسک به روش قبههل از آغههاز هرگونههه

 .بيماريهاي شغلي ناشي از كار، تاثير بسزايي خواهد داشت

 

 

 

 

 

 

 

 بحث و نتيجه گيری           

هاي احداث سدها در سراسر جهان در محيطي با عدم قطعيت باال انجام شده و همههواره بهها درصههد بههااليي از ريسههک همههراه  طرح        

هههاي   تركيههب نتيجههه در كههه وجههود دارد نههامطلوبي رويههدادهاي سههازي هاي  سد پروژه ساخت اليتهايفع از برخي انجام هستند هنگام

 سههبب بههروز توانههدمي و دهدمي رخ طبيعي رويدادهاي و انساني افزاري، خطاهاي نرم هاي خرابي سخت افزاري، خرابيهاي از گوناگوني

 از برخي انجام هنگام هاي مختلف ايمني، محيطي و انساني، ريسک پژوهش،اين   گردد. پروژه ها در هزينه ها افزايش و زماني تأخيرات
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داد. سههپس بهها اسههتفاده از نههرم افههزار   قههرار ارزيههابي مههورد FMEA تحليل روش از استفاده با را سدسازي ساخت پروژه هاي فعاليتهاي

Pertmaster  .به ارزيابي كنترل ريسک ها و تاثير اين روش در روند پروژه پرداخته مي شود 

  بيشترين ريسک هاي موجود از لحاظ تعداد در شدمشخص  هاي قبل در محاسبات مذكور در سدسازي همانطور كه از جدول و نمودار

و در  تباه و تجربه ناكافي كاركنههان مههي باشههد و خطرناک ترين ريسک در اين عامل گزينه هاي طراحي اش  عوامل و كاركنانمخاطرات  

 در نهايت نيز ريسک هاي بعدي مي باشد.كيفيت بد مصالح بكار رفته و تجهيزات نامناسب كارگاه  رتبه هاي بعدي  

در عامل محيطي با وجود پايين بودن نمرات ريسک در همه زيرعوامل و ريسک ها گزينه هاي حههوادث غيرمترقبههه طبيعههي و شههرايط  

 ختي و نفوذپذيري باال و وضعيت مواد شيميايي محل در رتبه هاي اول تا چهارم ربسک هاي پرخطر مي باشند.زيرسا

در عامل ايمني نيز كه پس از عامل عوامل و دست اندركاران در جايگاه دوم گزينه هاي خطههر آفههرين قههرار دارد و شههامل عامههل هههاي  

از سد، درنظر نگرفتن استاندارد مناسب براي تجهيزات، خرابي ماشين آالت مي    پرخطر اطالعات و ارزيابي هاي نادرست، ريزش مقطعي

 باشد.

بعد از كنترل ريسک ها و انجام اقدامات الزم و تهيه اطالعات درست و بكارگيري عوامل باتجربه، كاهش خطر ريسک ههها و بههه عبههارت  

 ديگر كاش تاثير ريسک ها بر روند انجام پروژه بدست مي آيد

در پروژه سد نشان داد كه با كنترل ريسک هاي موجود در اين پههروژه مههي تههوان احتمههال   Pertmasterنرم افزاريه سازي  نتايج شب

تحقق برنامه زمانبندي به ميزان قابل توجهي افزايش داد. همچنين مي توان نتيجه گرفت كه كنترل ريسک ها با افزايش مبلههب بههرآورد  

 داشته باشد.بودجه پروژه مي تواند رابطه مستقيم  

هاي سدسازي بايد مديريت سيستم كيفي از همان ابتدا مشخص و روند نظههارت بههر كيفيههت  دهد در پروژهنتايج كلي پژوهش نشان مي

 انجام اين امور نيز به نحوي درست تعيين گردد و به اجرا درآيد.  

  در اگههر بجاسههت و نيسههت ممكههن مطالعههاتي مراحههل در سد طراحي در موثر عوامل همه كامل شناخت سازي سد هاي پروژه تمامي در

  مبههاني بههر مههوثر و مهههم ريسكهاي آن در و گردد تهيه پروژه شده شناخته هاي ريسک گزارش (تفصيلي مطالعاتن دوم مرحله مطالعات

 گيههري تصههميم تكميلههي اطالعات دريافت با ها پروژه مجريان تا.  شود اعالم نيز ها آن به پاسخ راهنماي و ارائه اصلي هاي سازه طراحي

 .باشند داشته تري  جامع

اي در بههه حههداقل  توان بههه بهبههود قابههل مالحظههههاي مختلف سدسازي، ميرسد با ارزيابي مديريت ريسک موجود در پروژهبه نظر مي

 .رساندن احتمال وقوع يا اثر پيامدهاي منفي در اهداف يک پروژه دست يافت
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