
 69 -93، ص  3131، تابستان 31اره مهندسی عمران و معماری ایران ، شمدر  پژوهش
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 چکيده

سيسات زيربنايي هر كشور به شمار آورد كه از طريق ذخيره سازي و تنظيم أتوان بدون ترديد از مهمترين تسدها را مي

زن اي كه در مخا هظقابل مالحآب نمايند. با توجه به حجم ايفا مييک كشور اقتصادي  در شكوفاييرا آب، نقش مهمي 

باشند. بدين جهت ازجمله  بالقوه مي توانند بسيار خطرآفرينبه طور شود، سدهاي بزرگ  پشت سدها ذخيره مي

 FMEAروش انجام دادن عمليات بررسي و شناسايي ريسک هاي آن است.  ،اقداماتي كه در كنترل سدها ضروري است

و  ا و ارزيابي مخاطراتيكي از روشهاي تجربه شده و بسيار مفيد براي شناسايي، طبقه بندي، تجزيه و تحليل خطاه

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

اين پژوهش سعي شد تا با انجام مطالعه موردي در پروژه هاي سدسازي كشور، به ارزيابي تحليل  جلوگيري نمود. در

پرداخته شود و بر اين اساس، مجموعه  FMEAتجزيه و تحليل ه ها، با رويكرد ريسک در فرآيند مديريت اين پروژ

عمليات  و ريسكهاي مرتبط با معرفي گيري چندشاخصهتصميم هايتكنيک جهت استفاده در از معيارها نسبتاً كاملي

 يشتريناست كه  گيرد. نتايج بدست آمده از تحقيق نشان داده بندي قرارارزيابي و خوشه سدسازي مورد بررسي و

و خطرناک ترين ريسک در اين عامل گزينه هاي  عوامل و كاركنانمخاطرات  ريسک هاي موجود از لحاظ تعداد در

ب كيفيت بد مصالح بكار رفته و تجهيزات نامناسو در رتبه هاي بعدي طراحي اشتباه و تجربه ناكافي كاركنان مي باشد 

در عامل محيطي با وجود پايين بودن نمرات ريسک در همه زيرعوامل  اشد.در نهايت نيز ريسک هاي بعدي مي بكارگاه 

و ريسک ها گزينه هاي حوادث غيرمترقبه طبيعي و شرايط زيرساختي و نفوذپذيري باال و وضعيت مواد شيميايي محل 

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

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

مقطعي از سد، درنظر نگرفتن استاندارد مناسب براي تجهيزات، خرابي ماشين آالت مي باشد. نتايج كلي پژوهش نشان 

ديريت سيستم كيفي از همان ابتدا مشخص و روند نظارت بر كيفيت انجام داده است كه در پروژه هاي سدسازي بايد م

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

 .FMEAسيستم، روش  ریسک، خطاهاي ریسک، ارزیابی آناليز :يديکل واژگان
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 آن هب مربوط اثرات و سيستم خطاهاي و ریسک آناليز تکنيک کاربرد

(FMEA )سدسازي هاي پروژه در موجود ریسک ارزیابی در 
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 مقدمه
به شمار آورد كه از طريق ذخيره سازي و تنظيم آب، نقش  سيسات زيربنايي هر كشورأتوان بدون ترديد از مهمترين تسدها را مي

، شود اي كه در مخازن پشت سدها ذخيره مي هظقابل مالحآب نمايند. با توجه به حجم ايفا مييک كشور اقتصادي  در شكوفاييرا مهمي 

ادن انجام د ،در كنترل سدها ضروري استباشند. بدين جهت ازجمله اقداماتي كه  بالقوه مي توانند بسيار خطرآفرينبه طور سدهاي بزرگ 

ا هزيرا اين پروژه ،عمليات بررسي و شناسايي ريسک هاي آن است. پروژه هاي سدسازي ريسک بيشتري نسبت به پروژه هاي ديگر دارند

زيابي زي و بررسي و ارريسک و عدم اطمينان در پروژه هاي سدسا اخت منابعنمستلرم مخارج زياد و شرايط مكاني پيچيده هستند. بنابراين ش

هاي عمراني .مديريت پروژه در طراحي و ساخت پروژهجهت تعيين مهمترين و اثرگذارترين آنها در پروژه بسيار مهم مي باشد ،عاين مناب

هاي تام فعاليبيني شده كه شامل تمنيازهاي الزم براي اطمينان از سازگاري پروژه با نيازهاي پيشعبارت است از تدارک و فراهم آوردن پيش

ها و اجراي عملي آنهاست. دستيابي به اين مهم ميسر نيست، مگر اينكه با مسئوليت ها، اهداف،مديريتي الزم براي تامين كيفي سياست

ييم. اريزي متداوم كيفي، كنترل كيفي، ارزيابي كيفي و توسعه كيفي را در يک سيستم كيفي به صورت كامالً دقيق بررسي و ارزيابي نمبرنامه

 هاي موجود در يک پروژه راامكان تحليل ريسک رود واي به شمار ميدر هر پروژه پروژه مديريت كليدي قسمتهاي از ريسک يكي ارزيابي

 ريسک، احتمال اثر روشهاي كالسيک موجود همچون روش ماتريس نمايد. درمي مناسب فراهم پاسخ ارائه و آنها بودن بحراني ميزان براساس

دهد و ممكن نمي به دست نتايج معتبري شود كهمي انجام ريسک و ميزان اثر رخداد احتمال اصلي مؤلفه دو براساس تنها ريسک ارزيابي

نجر تواند مبندي ريسكها را با به وجود آمدن اطالعات نادقيق همراه سازد، كه اين امر نيز به نوبه خود در آينده مياست تحليل نهايي خوشه

 ه گردد.به مشكالت عديد

اند كه قادرند معايب روشهاي قبلي ها پا به عرصه گذاشتهبندي ريسک در پروژهاما در اين ميان روشهاي نويني براي ارزيابي و خوشه

 لرا تا حدود زيادي مرتفع سازند و نتايج به عينه دقيقتري را ارائه نمايند؛ يكي از اين روشهاي تحليل و مديريت ريسک، روش تجزيه و تحلي

باشد كه در سالهاي اخير با سرعت بسيار زيادي مي FMEA، يا به اختصار روش 1خطاهاي سيستم و اثرات مربوط به آنهاريسک با آناليز 

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

هاي ناشي از آنهاست كه به كمک آن مي اي شناسايي، طبقه بندي، تجزيه و تحليل خطاها و ارزيابي مخاطرات و ريسکشده و بسيار مفيد بر

هاي احداث سدها شود كه طرحيابي كرده و سپس از بروز آنها جلوگيري نمود.در حالت كلي مشاهده ميتوان خطاها را به نحو مطلوبي ريشه

قطعيت باال انجام شده و همواره با درصد بااليي از ريسک همراه هستند. بعنوان نمونه در برخي از كشورها در سراسر جهان در محيطي با عدم 

ز اند و در بيش ابرداري طرح، از مقدار تعيين شده تجاوز كردهبيني شده براي بهرههاي سدسازي از نظر بودجه يا  زمان پيشدرصد پروژه 04

رسد با ارزيابي مديريت (. اين در حاليست كه به نظر مي2،2440زمان ضعيف ارزيابي شده است)واگنردرصد آنها نيز مديريت ريسک سا 04

اي در به حداقل رساندن احتمال وقوع يا اثر پيامدهاي منفي توان به بهبود قابل مالحظههاي مختلف سدسازي، ميريسک موجود در پروژه

ر است كه ارزيابي ريسک يكي از اركان اصلي مديريت ريسک در پروژه هاي سدسازي در اهداف يک پروژه دست يافت. همچنين الزم به ذك

 (.3،2440باشد)جينتاپاكنتهاي مختلف ريسک و عدم قطعيت ميها براساس شاخصگيري ريسکبوده و هدف آن اندازه

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

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

ارزيابي و  سي وعمليات سدسازي مورد برر و ريسكهاي مرتبط با معرفي گيري چندشاخصهتصميم هايتكنيک جهت استفاده در معيارها

 گيرد.  بندي قرارخوشه
 

 ادبيات و پيشينه پژوهش
 جهان در سدسازي سد و تاریخچه ساخت

اين امر به خودي ساخت سدهاي عظيم را در سراسر ه آمده است ك وجودبه  سازيدرشدي در صنعت س به گرايش رودر سالهاي اخير 

با اهداف اصلي و جانبي متفاوت ساخته مي شوند، روز به روز از گستردگي جهان گسترش داده است. سدهايي كه در نقاط مختلف جهان 

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

العات فراوان در هر يک از اين مراحل از مهمترين ضروريات ( بهره برداري تقسيم شده و لزوم مط3( اجرا و )2( طراحي اوليه، )1سه مرحله )

                                                           
1 Failure Mode Analysis and Effects 
2 Wagner 
3 Jintanapakanont 
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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 

 شته باشد. مراحل بعدي و بهره برداري، تخريب حتي يک سد كوچک مي تواند فجايع بيشماري را به همراه دا

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

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

 آنها مرمت و نيز اليروبي و سدسازي كلي يافت. بطور سرزمينها اين در را آنها از هايي نشانه مي توان هم هنوز و دارد والنيط بسيار قدمتي

 عالقه آبادي و به امور آباداني كه پادشاهاني و ها حكومت دست به معموال بزرگ هاي پروژه و المنفعه عام كارهاي ساير مانند از ديرباز

 آبرساني و آبياري با سيستمهاي مرتبط شهرهاي و پيشرفت آباديها و اقتصادي رونق ميان اين در و است گرفته مي جامان داشتند بيشتري

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

 سدها انواع بندي تقسيم
نيروي  توليد شرب، آب منطقه، تأمين دشتهاي آبياري نياز مورد آب تأمين ملهج 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 ايكاربرده براساس را بندي زير تقسيم توان مي راستا اين گيرد. در

اين  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 سدها

مخزني  سدهاي دست پائين در سدها نوع باشد. اين مي رودخانه براي ثابتي دبي تنظيم سدها اين ختسا از تنظيمي :هدف سدهاي

 با حاشيه بتني اكثرا سدها اين باشد. جنس كم مي شود، مي ذخيره آنها در كه آبي حجم ميزان و كم آنها گردند. ارتفاع مي احداث بزرگ

 باشد. مي اي سنگريزه هاي

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

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

 شود. مي استفاده بزرگ سدهاي ساخت

از  براي جلوگيري سدها از اين باشد. هدف مي سنگ و بتن آنها جنس و باشد مي كمي ارتفاع داراي سدها نوع :اينرسوبگير سدهاي

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

 برقآبي، جهت 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

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

 نمود: بندي

مصالح  .رسي مي باشند 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 مي 

شيب  توان مي خاكي به مصالح نسبت طكاکاص زاويه بودن باال جمله از اي سنگريزه مصالح خاكي مكانيک خصوصيات به توجه باباشند.

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

كاهش تواند مي 1:5/1-2حدود  تا حتي است ممكن مقدار اين اي سنگريزه سدهاي كه در حالي باشد، در 1:2-5/3بين  است ممكن

د و از جنس الستيک مي باشند كه در زمان مورد نياز اين سدها را از نمي شو زده فصلي هاي رودخانه روي بر الستيكي اغلب يابد.سدهاي

 3 حدود) كمي ارتفاع داراي الستيكي سدهاي سد مانع عبور آب مي گردد. باد پر مي كنند و اين عمل باد كردن حجم سد را باال مي برد و

 هك است اين سد اين مزيتهاي از. گيرند مي قرار استفاده مورد آب انحراف همچنين و آب هد افزايش براي سدها اين. باشند مي( ترم 15 الي

 .شود نمي جمع آن پشت در سيالب از ناشي رسوبات و گرفته قرار رودخانه بستر در سد اين و شده تخليه آنها هواي سيالبي مواقع در

 متداول سنگ زغال خاكستر پودر يا سرباره كوره مثل زائد و مواد اضافه و محصوالت با بتن كردن مخلوط ،ميالدي 1554سال  از پس

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

 شود:

متر مي باشد، اين سدها به دليل وزن زيادي كه با بتن  24تا  15تاه هستند و ارتفاع آنها بين اين سدها عمدتاً كو:  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 سد سرريز شدن آب مشكلي ايجاد نمي 

 ن نوع سد در برابر تغيير درجه حرارت نيز هيچگونه حساسيتي ندارد.كند. اين سدها در دره هاي عريض ساخته مي شوند. اي
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سدهاي پشت بند دار از نوع بلند هستند و باعث جلوگيري از خمشهاي زياد در بتن مي شوند و براي : سدهاي بتني پشت بند دار

با تيرچه هايي در پشت آن نيز محكم نگه داشته را تشبيه كرد كه ديواري بلند را كه داراي پي در زمين است  تصور آن مي توان اينگونه آن

 شود تا فرو نريزد.

 نيز قوسي دو توانند مي و گردد مي اجرا سنگ جنس از و زياد شيب با باريک دره هاي در معموالً سدها قوسي :اين بتني سدهاي

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

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

 و طولمتر  221 ارتفاع )سد هاور( به بلند در جهان سد قوسي و اولين 1550 در سال )سد زوال( در فرانسه در جهان سد قوسي اولين

منحصر بفرد و خصيصه ي خودتنظيمي،  باربري ظرفيت اضافه لطف به قوسيسدهاي ساخته شده است.  1530متر در آمريكا در سال  372 تاج

 هساخت يمعظ از سدهاي از نيمي حاضر بيش . در حالاند قرار گرفتهسد در سراسر جهان  ساخت سد در زمينه مهندسين وفور مورد توجه به

 باشندمي قوسي سدهاي متر از نوع 244از  بيش با ارتفاعي در سراسر جهان شده
 

 سد ساختگاه انتخاب شناسی زمين عوامل
ي شناسشوند. مطالعات زمين آيد كه در ارتباط مستقيم با زمين ساخته ميسدسازي از جمله طرحهاي مهندسي متمركز به شمار مي

 باشند.راحل اجراي يک طرح سدسازي مؤثر ميمهندسي در تمامي م

در انتخاب محل يک سد الزم است كه دو بطور كلي 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 ازاختگاه يک سد مؤثر ميعوامل متعددي در انتخاب س

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

گ به وسيله يک دره باز در سمت باالدست دنبال شود كه يک دره تنشوند. بهترين موقعيت براي احداث سد معموالً جايي انتخاب ميداده مي

باشد كه در مقابل جريان آب رودخانه مقاومت بيشتري را نشان داده و دره باز محل مناسبي شود. دره تنگ معرف استقامت باالي سنگ مي

 برد.سازي آب را باال ميباشد كه ظرفيت ذخيرهجهت مخزن مي

بندي سنگ مشخص باشد بهتر است محل احداث سد جايي انتخاب در محل هايي كه اليه: اه سدها در انتخاب ساختگامتداد اليهتاثير 

 .ها باشدها و يا داراي زاويه كمتري با امتداد اليهشود كه محور سد موازي با امتداد اليه

سمت  ها بهكه جهت شيب اليه به طور كلي بهتر است محل احداث سد جايي انتخاب شود: 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 كه محور سد موازي با محور چين باشد و سد : ساختگاه در چين خوردگي تأثير

حور سد عمود بر محور طاقديس و يا ناوديس باشد الزم است كه جهت شيب ر صورتي كه مدخورده از نوع طاقديس باشد.ساختمان چين

 ها در محل احداث سد در نظر گرفته شود. اليه

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

ها جريان فصلي دارند و سدهاي ساخته شده اغلب از نوع مخزني، تنظيمي و يا حفاظتي كه رودخانهشود. در جايي ذخيره و يا كنترل مي

 باشند.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 فاز مي  مي سد يک ساختن براي فني نظر از

 :قابل تقسيم هستند شرح ذيلين فازها در پروژه هاي مختلف ساخت يک سد به و ا نامند

 :باشد مي زير موارد شامل فاز اين خروجي 5خير؟ يا دارد توجيه كاربري مورد و اقتصادي نظر از سد ساختن آيا: 0تعريف صفر فاز

  تعريف واضحي از بهبودهاي برنامه ريزي شده: -1

                                                           
4 Define 
5 VOC- SIPOC-PROJECT 
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 :0نقشه و طرح كلي فرآيند -2

 .7ليستي از مواردي كه براي كارفرما مهم است -3

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

 با بتوان كه است اين گيري اندازه ازف هدف .5قرار 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

 داده هاي پايه اي در مورد شرايط فعلي پروژه -1

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

 .از پروژه تعريف دقيق تري -3

 عللي چه اينكه مورد در و شده شناسايي بالقوه عوامل فاز اين در.11سد اجراي نقشه ريختن و سد تحليل و هندسه: 14تحليل سه:فاز 

 ادهد 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 ايدب را ها

هدف اين فاز شناسايي علل ريشه اي مشكالت پروژه و تاييد اين علل با استفاده از داده مي باشد. خروجي اين فاز :12بهبود چهار:فاز 

راه حلها، يک تئوري است كه آزمايش و تاييد شده است. در اين مرحله مي توان ايده ها را ارزيابي نمود و با ارائه ماتريس اولويت بندي 

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

و حفظ اهداف با استفاده از استاندادسازي فرآيند  ههدف اين فاز، كنترل، ارزيابي، برنامه و روند كلي پيشرفت پروژ :13كنترل پنج: فاز

 ن داده مي شود كه بهترين روند با توجه به استانداردها، روند پيشنهادي فازمي باشد. در اين فاز با نظارت به روند پيشنهادي فاز قبلي نشا

دي مشخص شده و براي پروژه هاي بعدي روشهاي عاليتر با هزينه و زمان كمتر و ضريب اطمينان باالتر با توجه به يمي باشد. نكات كل چهار

 ز: خروجيهاي اين فاز عبارتند ابطور كلي پروژه جاري تعيين مي گردد. 

 تحليل قبل و بعد از اجراي پروژه -1

 سيستم نظارت -2

 مستندات كامل، نتايج، آموخته ها و پيشنهادات -3

پس از انجام مقدمات مطالعاتي بر روي سد، نوع سد براساس منطقه جغرافيايي و مصالح در دسترس :  10سد ساخت و اجراي: شش فاز

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

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

  سدسازي هاي ریسک
سازي سدغيرقابل انتظار در  مشكـــالت تواند با زونهاي خطرناک زمين ساختاري نهفته در آن همواره منبعــي ازبستر زمين مي

 .(1354)صيادي،باشد

 اند:اين چنين برشمرده سدسازي را طرحهاي با مرتبط هايريسک انواع 2440سال  در 10و رايلي 15براون

 اعتبار دادن از دست و زياد تجهيزاتي و اقتصادي خطرات پرسنل، جراحت و مرگ براي پتانسيلي با هاينقصان يا آسيب ريسک 

 رگيرد افراد براي

 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 

                                                           
6 SIPOC 
7 VOC 
8 Measurement 
9 Capability-Patterns-Gage R&R-Sampling-Data 
10 Analyze 
11 Process Analysis-Multi vari-Organize causes-Hypothesis Testing-Regression-DOE 
12 Improve: Solutions-FMEA-Pllot-Implementation 
13 Control: Standardize-Document-Monitor-Evaluate 
14 Construction 
15 Brown 
16 Reilly 
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 اند:كرده تقسيم سه دسته اصلي زير به را همچون سدسازيها هاي عظيمريسكها 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 

 تمامي و مديريت كرده ه تعريفيک پروژ 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 )كارفرما در درگير از نهادهاي يک كدام
 

 سدسازي در ریسک بندي طبقه و ارزیابی
 مثال است. بعنوان شده برده بكار مختلفي ارزيابي ريسک روشهاي آنها كاربرد به توجه عظيم همچون سدها با هايسازه براي امروزه

 ازيسدس هايپروژه براي ولي شده، اي استفادههسته به فعاليتهاي مربوط زيرزميني هايريسک سازه ارزيابي براي ايپيچيده بسيار هايرويه

 يک مختلف بخشهاي ريسک ارزيابي براي (.در مجموع17،2443است )سازمان جهاني شده مؤثرتر توصيه ولي ترساده روشهاي بكارگيري

 اقدام ماتريسهاي ريسک تهيه به نسبت بايستمي پيمانكار يا و كارفرما در سياستهاي شده انواع ريسک تعريف ارزيابي يا و سدسازي طرح

 مناسبي بنديشدت( طبقه و ريسک )تواتر عوامل از براي هريک پيمانكار يا كارفرما ريسک پذيرش به مالكهاي توجه با ركا اين نمود. براي

و شدت(  عوامل آن )تواتر براي شده تعيين درجات به توجه با ريسک سطح هر سپس شود،مي آن استخراج از عامل هر درجه و تعريف شده

 اين اصلي شود. علتمي توصيه فاصله پنج با طبقه 5به  عواقب تقسيم كلي شود.بطورمي مشخص شده، ريسک تعريف ماتريس از استفاده با

 نوع است. انتخاب ريسک ماتريس طريق از ريسک سطح گيرينتيجه و تواتر بنديطبقه شرايط با شد، هماهنگي كه ذكر همانطور نيز كار

 دارد. پروژه ماهيت و شكل به بستگي بالقوه و خسارات نتايج

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

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

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

شود. همانطور كه طبق اين جدول مشخص است احتمال وقوع و  مجدداً تعريف يا و ماتريس بازنگري اين بايستمي پروژه هر براي كه است

نديهاي مختلف شامل غيرمجاز )غيرقابل قبول(، نامطلوب )قابل انكار(، مجاز )قابل قبول( و جزئي بدرجه ريسک در يک ماتريس با درجه

 بندي شده است. تقسيم

روشهاي كالسيک موجود همچون روش  رود. دراي به شمار ميدر هر پروژه پروژه مديريت كليدي قسمتهاي از ريسک يكي ارزيابي

ممكن است  شود كهمي انجام ريسک اثر و ميزان رخداد احتمال مؤلفه اصلي دو براساس تنها کريس ارزيابي ريسک، اثر -احتمال ماتريس

توان با بررسي عوامل مختلف در وقوع و احتمال خطر در يک پروژه سدسازي، راهكارهايي را ندهد. به همين منظور مي بدست معتبري نتايج

توان ها براساس احتمال رخدادشان، ميها در اين پروژهاد. پس از شناسايي ريسکها مورد ارزيابي قرار دجهت برآورد ريسک در اين پروژه

ان توهاي سدسازي نمود. ازجمله اين متدها ميبراساس متدهاي مختلف ارزيابي ريسک اقدام به كاهش و يا قابل قبول ساختن آنها در پروژه

نيازها، نقاط ضعف و قوت به ارزيابي و آناليز از بررسي پيش توان پساشاره نمود. بر اين اساس مي FTAو  FMEA ،MADMبه متد 

 هاي موجود براي رسيدن به سدي امن پرداخت. ريسک

بندي، تجزيه و تحليل خطاها و ارزيابي مخاطرات 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 ريشههاي ناشي از آنهاست. به كمک اين روش ميريسک

 

 FMEA روش معرفی
يافته برپايه كار تيمي است كه در تعريف شود. اين روش يک ابزار نظامناميده مي FMEA تجزيه و تحليل حاالت خطا و آثار آن 

و اثرات خطاهاي بالقوه در يک سيستم، فرآيند، طرح يا خدمت و پيش از آنكه شناسايي، ارزيابي، پيشگيري، حذف يا كنترل حاالت، علل 

يک روش تحليلي در ارزيابي ريسک است  FMEAشود. به بيان ديگر روش محصول يا خدمت نهايي بدست مشتري برسد، بكار گرفته مي

شود و همچنين علل و اثرات مرتبط با آن انجام مي اي كه در آن ارزيابي ريسکكوشد تا حد ممكن خطرات بالقوه موجود در محدودهكه مي

روشي سيستماتيک براي شناسايي و پيشگيري از وقوع مشكل در محصول و فرآيند  FMEA(.15،2442را شناسايي و امتيازدهي نمايد )براور

                                                           
17 International society 
18 Brauer 
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روش صحيح آن است كه  رد.باشد. اين روش بر جلوگيري از بروز عيب و نقص؛ افزايش ايمني و افزايش رضايت مشتري تمركز داآن مي

FMEA و يا توسعه فرآيند اجرا شود. از سوي ديگر، اجراي اين روش در محصوالت و فرآيندها فوايد  در مراحل مختلف طراحي محصول

 قابل توجهي به همراه خواهد داشت

 به شرح زير است :  FMEAاصول اوليه در روش 

 اصل يک: الزم نيست تمامي خطاها را در نظر بگيريد. 

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

  اصل سه: هر يک از ستونهاي فرمFMEA .را به طور جداگانه )ستوني( تكميل نماييد 

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

 ( جلوگيري از رخداد خطا1

 اد و توسعه يک محصول ،فرآيند و يا خدمتي جديد( كمک در ايج2

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

نيز  FMEAتوسط سرپرست گروه كه مسئول  روشن و معين باشد. اين امر معموالً بايد كامالً FMEAروش  حوزه و وسعت عملكرد

 اما اگر ؛بايستي حوزه پروژه را مشخص كندسرپرست طراح مي ،احي محصول باشدبر طر FMEAشود. اگر تمركز باشد، تعيين ميمي

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

FMEA  به شرطي كه بصورت يک كار تيمي انجام شود، بهترين و بيشترين اثربخشي را به همراه دارد. با اين وجودFMEA تواند مي

 FMEAسازي يابد. هرچند كه هزينه پيادهورت انفرادي نيز انجام شود. در حالت كار تيمي احتمال شناسايي خطاهاي بالقوه افزايش ميبه ص

 تر است.به صورت انفرادي بسيار پايين

 (:15،2441نوع كلي از آن پديد آمده است كه عبارتند از)سانكر 0توسعه يافته، تاكنون  04در دهه  FMEAاز زمانيكه 

1 )FMEA ( در طراحيDFMEA24) 

2 )FMEA ( در فرآيندPFMEA21) 

3 )FMEA در سيستم (SyFMEA22) 

0 )FMEA ( در خدماتSFMEA23) 

 

 جهت مدیریت ریسک در سد سازي   FMEAبکارگيري روش 
منجر به كاهش نهايي  هاي آتي كهها به منظور تصميم گيريهاي مربوط به خود را دارد و براي شناسايي ريسکهر عملياتي ريسک

بندي و محدوديت هاي عملياتي، به مكانيزمي نياز ريسک براي به حداقل رساندن سطح قابل قبول ريسک در رابطه با هزينه پروژه، زمان

( FMEAخواهد بود. در نتيجه بايد از روش شناسايي ريسكي استفاده شود كه نگاه كلي به سيستم دارد. روش آناليز شكست و اثرات آن )

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

ريسک را به  بنديتواند رتبهكند. سپس اثرات ناشي از اين شكست را ارزيابي كرده و درنهايت مياعضاء طبق يک مكانيزم شكست بررسي مي

روشي است كه براي تشخيص اثرات در مرحله   FMEAتري دسته بندي كند. طبق راهنماي ارزيابي ريسک روشرده و جزئيصورت گست

گيرد و بر روي مواردي همچون قابليت اطمينان سيستم هاي فني سد مثل سيستم كنترل بهره وري، طراحي جزئي مورد استفاده قرار مي

 سازي به شرح زير مي باشد :  سد در ريسک مديريت الگوريتم گانه شش شود. مراحلتمركز ميحجم مخزن، ظرفيت داالن و سيالب و ... م

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

راي اجراي فرآيند مديريت ريسک تعريف شود و بتواند موارد زير را مدنظر قرار اي كه پروژه بطور مناسب باز سطح استراتژيک است. به گونه

 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

                                                           
19 Sankar 
20 Design FMEA 
21 Process FMEA 
22 System FMEA 
23 Service FMEA 
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ام پروژه است كه درواقع به منظور شناسايي در معرض بودن يک اي از انجقدم دوم: تجزيه و تحليل ريسک : شناخت ريسک مرحله

اي از اهداف پروژه، گروههاي گيرد. اين عمل يعني شناخت دقيق ريسک در پروژه، نيازمند دانش گستردهپروژه در برابر عدم قطعيت انجام مي

همچنين تهديدها و فرصتهايي است كه براي دستيابي به  بردارن پروژه، قوانين و الگوهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي موجود ودخيل و بهره

 باشند.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
سي روند اجراي باغكل خوانسار بعنوان يكي از سد هاي خاكي اجرا شده مورد ارزيابي قرار در اين تحقيق به عنوان مطالعه موردي برر

گرفته است. براي اين منظور در اين بخش به معرفي سد باغكل خوانسار پرداخته شده است و مفاهيم مربوط به قسمتهاي مختلف طراحي و 

 مده در اجراي اين سد مورد مطالعه قرار گرفته است.اجراي اجزاي اين سد مورد بررسي، سپس ريسک ها و خطرات پيش آ

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

ده كنترل جريان آب رودخانه و استفابر آن داشت به منظور تامين نياز آبي شهر در آينده منابع آبي جديدي را جستجو كنند كه از نقطه نظر 

توسط شركت  1354در جهت نياز آب شهري ، سد مخزني خوانسار نقش مهمي خواهد داشت. مطالعات مرحله دوم اين طرح در بهمن ماه 

ع مي باشد و كيلومترمرب 5/54مهندسين مشاور تماوان آغاز گرديد. مساحت حوضه آبريز رودخانه خوانسار كه سد بر روي آن احداث گرديده 

كيلومتري جنوب خاوري كوه خوانسار سرچشمه مي گيرد.  14كيلومتري جنوب خاوري گلپايگان و  35از كوههاي خوانسار و چشمه دراز در 

ميليون متر مكعب برآورد گرديد. موقعيت  5870و چشمه ها  585، متوسط آورد ساالنه رودخانه  m3/S 48150 متوسط دبي ساالنه رودخانه  

عرض  33˚و12′و 37ًدو كيلومتري جنوب خوانسار بر روي رودخانه باغكل . موقعيت جغرافيايي آن  -فيايي محل سد استان اصفهان جغرا

روز مي باشد . هدف  از احداث سد استفاده  115طول شرقي و  متوسط ساالنه روزهاي يخبندان در ساختگاه سد  54˚و24′و12 ̋شمالي و

ميليون مترمكعب ، توام با مهار سيالب هاي حوضه آن  5/2ه به منظور تامين آب شرب شهر خوانسار به ميزان بهينه از پتانسيل آب رودخان

 ميليون مترمكعب در نظر گرفته شده است. 7/1و همچنين تامين آب قسمتي از نياز هاي اراضي كشاورزي پايين دست سد  به ميزان 

 يتوان به شرح ذيل آورد:خالصه اطالعات فني سد مخزني باغكل خوانسار را م

 متر از سطح دريا 230585تراز تاج سد :  -نوع سد : خاكي با هسته رسي                       -

 متر از سطح دريا  230185تراز عادي بهره برداري :  -متر از سطح دريا        2314تراز بستر رودخانه :  -

 متر مكعب  ميليون 0حجم مخزن در تراز عادي بهره برداري :  -

 متر از سطح دريا 2303تراز حداكثر سطح آب :  -متر از سطح دريا    2331تراز حداقل بهره برداري :  -

 متر 35ارتفاع سد از روي پي :  -متر                3585ارتفاع سد از كف رودخانه :  -

 متر  774طول تاج سد :  -متر                               14عرض تاج سد :  -

 مترمكعب بر ثانيه 51متر با دبي  185متوسط عرض كف كالورت انحراف :  -

 شكل مقطع كالورت : مستطيلي  -متر                     155طول كالورت انحراف :  -

 متر از سطح دريا 2345تراز خروجي كالورت :  -متر از سطح دريا     2315تراز ورودي كالورت :  -

 متر از سطح دريا 2324رقوم تاج فرازبند :  -اكي                                 نوع فرازبند : خ -

 مترمكعب در ثانيه 150نوع سرريز : سرريز آزادجانبي و در جناح راست با دبي  -

رده يا پ در ساخت سد مخزني باغكل جهت بهسازي پي هيچ گونه برنامه اي از جمله برداشتن كامل پي آبرفتي، احداث ديوار آببند

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

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

پس از آبگيري سد و مواجه شدن با نشت زياد آب از زير پي سد، جهت آببندي پي  شت آب از زير پي سد تدابير ويژه اي انديشيده شود.ن

آبرفتي راه كارهايي از جمله احداث ديوار آببند از روي بدنه سد با هيدروفرز، تزريق به روش جت گروتينگ و تزريق به روش مانشت تيوب 

ما با توجه به اينكه ساخت سد به اتمام رسيده است و مخزن سد نيز آبگيري شده است احداث ديوار آببند عالوه بر هزينه هاي ارائه گرديد. ا

زيادي كه در پي داشت از لحاظ بحث پايداري بدنه سد هم گزينه مناسبي نبوده و مورد قبول واقع نگرديد. روش جت گروتينگ نيز به دليل 

http://www.racj.ir/


 69 -93، ص  3131، تابستان 31، شماره پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

بدنه سد و نيز هزينه زياد آن نسبت به ساير روش هاي مورد مطالعه مورد تأييد واقع نگرديد. از اين رو با توجه به ايجاد آشفتگي در پي و 

شرايط موجود در منطقه بهترين گزينه تزريق در آبرفت به روش مانشت تيوب مي باشد كه بهترين گزينه اثبات شده در ساير پروژه هاي 

روش با ايجاد يک شبكه تزريق در زير بدنه سد در قسمت پي آبرفتي مي توان به طور كامل تمامي منافذ و مشابه در اين زمينه است. در اين 

ت اخلل و فرج را با سيمان و يا مواد شيميايي تزريق نمود. به طور ساده تر مي توان گفت در يک گمانه هر مقطع را مي توان با يكي از تركيب

ريق نمود بدون اينكه مزاحمتي براي مقطع بعدي ايجاد گردد. مزيت اين روش نسبت به ساير روش ها سيماني و يا شيميايي به طور مجزا تز

در اين است كه در آينده درصورت وجود نشت در قسمتي از پي توسط مانيتورينگ گمانه هاي پيزومتر در هر زمان و در هر عمقي كه لوله 

 نمود. مانشت وجود دارد مي توان آن مقطع را مجدداً تزريق 

 

 روش پژوهش 
استفاده گرديده  FMEAبندي آنها، همانگونه كه قبالً بيان شد از روش ها، ارزيابي و اولويتدر مطالعه حاضر، براي شناسايي شكست

هاي مربوطه، متخصصين، آوري گرديد. سپس هدف، گستره و عمق مطالعه، هزينه، اطالعات مورد نياز جمعFMEAاست. براي اعمال 

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

تعيين شد. با تشكيل ماتريس ريسک، عدد اولويت ريسک بدست آمد. در اين مطالعه پارامتر شدت پيامد بر اساس توصيه استانداردهاي 

QS9000  وSAEJ 1739  هاي استاندارد كيفيت دي گرديد. در مطالعه حاضر، طبق توصيهبنرتبهQS9000  اين اطالعات از منبع موجود

بندي احتمال وقوع از فاصله زماني هاي تعمير و نگهداري، تجربه كاربران و ... جمع آوري شد. براي رتبهدر كارگاه از جمله حوادث قبلي، دوره

ها با استفاده از عددي كه از ميزان تشخيص خرابي و سطح كنترل در دسترس در هر سيستم تبين حوادث استفاده شد. تشخيص وقوع شكس

بوده و در بخشهاي قبلي بطور دقيق مورد بررسي قرار گرفت  RPNگردد كه اين عدد همان عدد بندي ميآيد، رتبهيا زير سيستم بدست مي

 شود.  احتمال كشف شكست محاسبه ميو از حاصلضرب عددهاي شدت پيامد، احتمال وقوع و تشخيص يا 

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

اوتي فگيري درخصوص مداخله به منظور اصالح يا پيشگيري از وقوع شكست، معيارهاي متشده براي هر شكست انجام گرفت. براي تصميم

هاي شكست از جمله شرايط بحراني، احتمال كنترل شكست، ايمني يا شدت پيامد، يک عدد اولويت ريسک گردد. بررسي ويژگيمنظور مي

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

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

طراحي و در اختيار متخصصين بخش سدسازي قرار گرفته شد. سپس پاسخ هاي داده شده به شاخص ها ميانگين گيري  FMEA هاي 

نه عبارتند از ايمني، عاملين و دست محاسبه گرديد. عامل هاي اصلي سه گا RPNشده و به نزديک عدد صحيح گرد شد و در نهايت عدد 

 اندركاران و عوامل محيطي.

 

 سدسازي پروژه در آن اثرات و خطا تحليل و تجزیه
پروژه  ذينفعان اختيار در و گرديد تهيه هاييپرسشنامه سدسازي، پروژه اجراي راستاي در ممكن خطاهاي و خطرات شناسايي جهت

 گرفت. قرار انپيمانكار 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 هاي 

طراحي و در اختيار متخصصين بخش سدسازي قرار گرفته شد. سپس پاسخ هاي داده شده به شاخص ها ميانگين گيري شده و به نزديک 

محاسبه گرديد. عامل هاي اصلي سه گانه عبارتند از ايمني، عاملين و دست اندركاران و عوامل  RPNدر نهايت عدد عدد صحيح گرد شد و 

 است. شده ارائه هاي موجود در پروژه سدسازيريسک در آن اثرات و حاالت خطا تحليل و جداول زير تجزيه محيطي.در
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 در خطرات ایمنی قبل FMEAروش محاسبه شده توسط  RPN: تفکيک محدوده امتيازي  1جدول  

 و بعد از کنترل ریسک پروژه سدسازي 

 

 شده مشخص ریسک

 رخداد ريسک شدت ريسک
احتمال كشف 

 ريسک
نمره ريسک  RPNمقدار 

)شدت در 

احتمال قبل 

 از كنترل(
قبل از 

 كنترل

بعد از 

 كنترل

قبل از 

 كنترل

بعد از 

 كنترل

قبل از 

 كنترل

بعد از 

 كنترل

قبل از 

 كنترل

از  بعد

 كنترل

 04 20 244 2 5 3 5 0 5 ریزش مقطعی از سد

 24 5 144 1 0 2 5 0 5 وجود گسل هاي خطرناک

اطالعات و ارزیابی هاي 

 نادرست
7 3 0 3 0 3 252 27 02 

عدم آمادگی براي وقایع 

 احتمالی
0 2 5 1 0 1 124 5 20 

اجراي پروژه هاي دیگر در 

 نزدیکی
0 3 3 1 3 2 30 0 12 

نگرفتن استاندارد درنظر 

مناسب براي تجهيزات و 

 عمليات آتش نشانی

0 2 0 3 5 2 154 12 34 

 30 5 154 2 0 2 5 2 0 خرابی ماشين آالت

 15 15 144 2 0 3 5 3 5 آسيب تاسيسات

 

بي هاي را قبل و بعد از كنترل از نظر متخصصين را نشان مي دهد. با توجه به ارزيا FMEA( ميزان شاخص هاي روش 2جدول )

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

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

 در خطرات محيطی قبل FMEAسط روش محاسبه شده تو RPN: تفکيک محدوده امتيازي  2جدول 

 و بعد از کنترل ریسک پروژه سدسازي 

 

 شده مشخص ریسک 

 رخداد ريسک شدت ريسک
احتمال كشف 

 ريسک
نمره ريسک  RPNمقدار 

)شدت در 

احتمال قبل از 

 كنترل(
قبل از 

 كنترل

بعد از 

 كنترل

قبل از 

 كنترل

بعد از 

 كنترل

قبل از 

 كنترل

بعد از 

 كنترل

قبل از 

 لكنتر

بعد از 

 كنترل

1 
شرایط آب و هوایی در زمان 

 حفاري تونل
0 0 3 2 3 2 05 10 12 

2 
نادیده گرفتن تغيير شرایط 

 ناگهانی
0 2 3 2 0 1 05 0 10 

http://www.racj.ir/


 69 -93، ص  3131، تابستان 31، شماره پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 12 0 30 2 0 1 3 2 3 دوري محل عمليات 3

 12 0 05 1 3 2 0 3 0 جغرافی محل 4

 24 12 54 2 0 2 0 3 5 نفوذپذیري باالي محل 5

 12 0 04 1 3 2 5 3 0 يت مواد شيميایی محلوضع 6

 0 2 15 1 2 1 3 2 3 آلودگی محل 7

8 
اجراي پروژه هاي دیگر در 

 نزدیکی
5 3 3 2 3 2 05 12 15 

 20 15 124 2 0 3 5 3 0 حوادث غيرمترقبه طبيعی 9

11 
زمين  ساختی زیر شرایط

 شناسی
5 0 0 3 0 2 54 20 24 

11 
 بر اهالی منطقه با مشکالت

 ساخت سد سر
5 3 0 2 0 1 54 0 24 

 

را قبل و بعد از كنترل از نظر متخصصين را نشان مي  FMEA(  ميزان شاخص هاي عامل محيطي در سدسازي با روش 3جدول )

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

 در خطرات عوامل  FMEAمحاسبه شده توسط روش  RPN: تفکيک محدوده امتيازي  3جدول 

 و دست اندرکاران قبل و بعد از کنترل ریسک پروژه سدسازي
 

 شده مشخص ریسک 

 رخداد ريسک شدت ريسک
احتمال كشف 

 ريسک
نمره ريسک  RPNمقدار 

)شدت در 

احتمال قبل از 

 كنترل(
قبل از 

 كنترل

بعد از 

 كنترل

قبل از 

 كنترل

بعد از 

 كنترل

قبل از 

 كنترل

بعد از 

 كنترل

از  قبل

 كنترل

بعد از 

 كنترل

 25 20 104 2 0 3 5 0 7 كيفيت بد اجرا 1

 20 15 100 2 0 3 0 3 0 سهل انگاري پيمانكار 2

 34 12 124 2 0 2 0 3 5 سهل انگاري در نظارت 3

0 
كيفيت بد مصالح بكار 

 رفته
7 0 5 2 5 3 175 20 35 

 04 12 244 2 5 2 5 3 5 طراحي نامناسب 5

 20 15 124 2 0 3 5 3 0 نامناسبمكان يابي  0

 35 20 214 2 5 3 0 0 7 كندي روند 7

 30 30 154 3 0 3 5 0 0 طراحي اشتباه 5

5 
طراحي و براورد دست 

 باال تا دست پايين
5 3 0 2 0 1 54 0 24 
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14 
تغييرات پياپي خواست 

 كارفرما
0 0 5 3 5 2 154 20 34 

11 
تجربه ناكافي پيمانكاران 

 و عوامل
7 3 0 3 0 2 252 15 02 

12 
تجهيزات نامناسب 

 كارگاه
0 3 0 3 5 3 154 27 34 

13 
اطالعات نادرست 

 ژئومتريک
0 3 5 2 5 3 144 15 24 

 

 RPN کنترل و اصالح به نياز بررسی
ر در نظ RPNيک حد  FMEAو بر اساس نظر سيستم  كردهمرحله خطرات را بر اساس عدد اولويت ريسک رتبه بندي  ر ايند

محاسبه  54زير  RPN، در اين قسمت از رنگ نيز به عنوان شاخص خطر طبق تقسيم بندي زير اقدام شده است.خطراتي كه با گرفته مي شود

در محدوده  RPNاست با رنگ زرد و خطراتي كه با  154تا  54محاسبه شده بين  RPNگرديده است در طيف سبز و آبي و خطراتي كه با 

 (.0به رنگ قرمز مشخص شده است )جدول  244باالي  RPNده با رنگ بنفش و در نهايت خطرات با محاسبه ش 244تا  154
 

 و اقدامات الزم FMEA: تعيين ميزان خطر ریسک هاي شناسایی شده در فرایند کنترل ریسک با  4جدول 
 

RPN اقدامات الزم سطح ریسک 

 .نيازي با اقدام و داشتن سوابق مدون وجود ندارد جزئي 1-54

 اقدام بيشتري نياز نيست ممكن است با كارهايي كه هزينه كمتر دارد مورد مالحظه قرارگيرد. قابل تحمل 54-54

 متوسط 54-154

تالش ها بايد در جهت كاهش ريسک باشد اما هزينه ها بايد به شدت اندازه گيري شده و محدود شوند 

عمال گردد.زماني كه اين نوع ريسک همراه اقدامات كاهنده ريسک بايد در فواصل زماني مشخص شده ا

با عواقب شديد باشد ارزيابي بعدي صورت گيرد تا اقدامات كنترلي مورد نياز شناسايي شده و انجام 

 گيرد.

154-

244 
 باال

قبل از كاهش ريسک بايد شروع به فعاليت نمود و ممكن ايت براي كاهش ريسک نياز به منابع قابل 

بتوان ريسک را كاهش داد از اقدامات اضطراري و كنترل هاي ويژه در حيل كار مالحظه اي باشد و اگر 

 استفاده نمود.

244-

344 
 غير قابل تحمل

قبل از كاهش ريسک فعاليت نبايد شروع شده و يا ادامه يابد و اگر نتوان ريسک را كاهش داد از انجام 

 فعاليت بايد خودداري كرد.

 

ند و در واقع نياز به اصالح دارند را مشخص نموده و با ارائه راهكار كنترلي در كاهش و حداقل دار 54باالي  RPNريسک هايي كه 

ريسک  10ريسک قابل تحمل،  1ريسک در سطح جزئي،  0در اين پروژه و تحليل ريسک هاي آن، ورود به منطقه كم خطر تر تالش مي گردد.

 يرقابل تحمل قرار گرفته است.ريسک در سطح غ 5ريسک در سطح باال و  0در سطح متوسط و 

مخاطرات  بيشترين ريسک هاي موجود از لحاظ تعداد در شدمشخص  قبلدر محاسبات مذكور در سدسازي همانطور كه از جدول 

و در رتبه هاي بعدي و خطرناک ترين ريسک در اين عامل گزينه هاي طراحي اشتباه و تجربه ناكافي كاركنان مي باشد  عوامل و كاركنان

ايين در عامل محيطي با وجود پدر نهايت نيز ريسک هاي بعدي تحكيمي مي باشد.فيت بد مصالح بكار رفته و تجهيزات نامناسب كارگاه كي

بودن نمرات ريسک در همه زيرعوامل و ريسک ها گزينه هاي حوادث غيرمترقبه طبيعي و شرايط زيرساختي و نفوذپذيري باال و وضعيت مواد 

به هاي اول تا چهارم ربسک هاي پرخطر مي باشند.در عامل ايمني نيز كه پس از عامل عوامل و دست اندركاران در شيميايي محل در رت

جايگاه دوم گزينه هاي خطر آفرين قرار دارد و شامل عامل هاي پرخطر اطالعات و ارزيابي هاي نادرست، ريزش مقطعي از سد، درنظر نگرفتن 

در صنعت مذكور با توجه به تعداد خطاهاي مستخرجه در ريزفعاليت هاي رابي ماشين آالت مي باشد.استاندارد مناسب براي تجهيزات، خ

مورد بررسي و آناليز در قياس با تحقيقت مشابه كه فراواني و شدت پيامدهاي نشاي از خطرات بصورت كمي وكيفي مشخص مي باشد مي 
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مختلف با سطوح متفاوت را به ما نشان داده و برنامه ريزي ايمني و بهداشت را تواند آمار قابل قبولي رو روش مناسب در شناسايي خطاهاي 

جام براي چشم انداز و هدف موجود آماده و اجرا نمايد. تا هدف غائئ سازمان هاي مرتبط ايجاد گردد. همچنين با ملزم نمودن پيمانكاران در ان

 .حوادث و بيماريهاي شغلي ناشي از كار، تاثير بسزايي خواهد داشتارريابي ريسک به روش قبل از آغاز هرگونه فعاليت، در كاهش 

 

 بحث و نتيجه گيري 
هاي احداث سدها در سراسر جهان در محيطي با عدم قطعيت باال انجام شده و همواره با درصد بااليي از ريسک همراه هستند طرح

 خرابيهاي از هاي گوناگوني تركيب نتيجه در كه وجود دارد نامطلوبي يرويدادها سازي هاي  سد پروژه ساخت فعاليتهاي از برخي انجام هنگام

هزينه  افزايش و زماني تأخيرات سبب بروز تواندمي و دهدمي رخ طبيعي رويدادهاي و انساني افزاري، خطاهاي نرم هاي خرابي سخت افزاري،

 سدسازي ساخت پروژه هاي فعاليتهاي از برخي انجام هنگام ي،هاي مختلف ايمني، محيطي و انسان ريسک اين پژوهش، گردد. پروژه ها در ها

به ارزيابي كنترل ريسک ها و تاثير  Pertmasterداد. سپس با استفاده از نرم افزار  قرار ارزيابي مورد FMEA تحليل روش از استفاده با را

 اين روش در روند پروژه پرداخته مي شود.

بيشترين ريسک هاي موجود از لحاظ تعداد  شدمشخص  هاي قبل ه از جدول و نموداردر محاسبات مذكور در سدسازي همانطور ك

به و در رتو خطرناک ترين ريسک در اين عامل گزينه هاي طراحي اشتباه و تجربه ناكافي كاركنان مي باشد  عوامل و كاركنانمخاطرات  در

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

در عامل محيطي با وجود پايين بودن نمرات ريسک در همه زيرعوامل و ريسک ها گزينه هاي حوادث غيرمترقبه طبيعي و شرايط 

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

ي نيز كه پس از عامل عوامل و دست اندركاران در جايگاه دوم گزينه هاي خطر آفرين قرار دارد و شامل عامل هاي در عامل ايمن

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

دامات الزم و تهيه اطالعات درست و بكارگيري عوامل باتجربه، كاهش خطر ريسک ها و به عبارت بعد از كنترل ريسک ها و انجام اق

 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 پروژه مي توان احتمال تحقق Pertmasterنرم افزارنتايج شبيه سازي 

برنامه زمانبندي به ميزان قابل توجهي افزايش داد. همچنين مي توان نتيجه گرفت كه كنترل ريسک ها با افزايش مبلغ برآورد بودجه پروژه 

 مي تواند رابطه مستقيم داشته باشد.

يت نظارت بر كيف هاي سدسازي بايد مديريت سيستم كيفي از همان ابتدا مشخص و رونددهد در پروژهنتايج كلي پژوهش نشان مي

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

 در اگر بجاست و نيست ممكن مطالعاتي مراحل در سد طراحي در موثر عوامل همه كامل شناخت سازي سد هاي پروژه تمامي در

 طراحي مباني بر موثر و مهم ريسكهاي آن در و گردد تهيه پروژه شده شناخته هاي ريسک گزارش (تفصيلي مطالعات) دوم مرحله مطالعات

 تري جامع گيري تصميم تكميلي اطالعات دريافت با ها پروژه مجريان تا. شود اعالم نيز ها آن به پاسخ راهنماي و ارائه اصلي هاي سازه

 .باشند داشته

اي در به حداقل توان به بهبود قابل مالحظههاي 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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