
 

 
 

مدیریت ریسک انتخاب سیستم اجرای پروژه با رویکرد   

()پروژه موردی : متروی تهران  

 امیر شفائی1*  حسین صادقی 2   

(amir3562@yahoo.com) 1- آزاد اسالمی واحد دامغان، دانشگاه و مهندسیفنی  دانشکدهگروه عمران،، مدرس  

دامغانآزاد اسالمی واحد ، دانشگاه فنی و مهندسی دانشکده،استادیار گروه مهندسی عمران -2  

اهمیت بی بدیل آن به عنوان عاملی در جهت ارتقاء سطح حمل و   با پیشرفت ساخت و سازهای پروژه های مترو - چکیده

شهرها به خصوص کال شهرهای پرترافیکی از قبیل تهران ،و نقل  ای مهمترین برنامه ه اجرای موفقیت آمیز این پروژه ها جزءن

در طول حیات پروژه به دالیل عدیده از جمله غیر  طراحی و اجرای پروژه های زیرزمینی مثل مترومی باشههد   جامع هر شهههر

نواع ، تحلیل، ارزیابی ادف از این پژوهش شههناسههاییهقابل پیش بینی بودن، نیازمند پیاده سههازی مدیریت ری هه  می باشههد  

ستفاده از  سخی مطلوب به این ری   ها با ا یعنی نوع  ری   ها  موثر ترین عامل بوجود آورنده آنری   ها و درنهایت پا

سیله سی تم اجرای این پروژه ها  صل از یافته ها که بو شد  طبق نتایج حا صاحبه با متخصصان باتجربه در می با روژه های پم

   های مدیریتی پیشترین سهم را به خود اختصاص داد و مناسب ترین سی تم و مطالعات پیشین حاصل شد، ری مترو تهران

ل از مهمترین دالی اجرای پروژه به منظور پاسخ به این ری   ها سی تم اجرای پروژه مدیریت اجرا)چهارعاملی( انتخاب شد 

سی تم اجرای پروژه تاثیر گذار در نتیجه نهایی می تو همین با تغییرات گوناگون این پروژه ها وان به مطابقت پذیری این نوع 

 تعامل عوامل اجرایی اشاره کرد  قدرت طور افزایش

مدیریت ری  ، سی تم های اجرای پروژه، متروی تهران، اولویت بندی ری   ها، ری   های مدیریتی، :  واژگان کلیدی

 مدیریت اجرا

 و بیان م ئله مقدمه  

  روش و مواد آوری، فن در نوآوری و توجه به تحوالت با

ب های به جدید منجر  ه این شهههده تا مدیران پروژه قادر 

ساخت در مقی شند  با این برنامه ریزی و  اس های کالن با

ار مشههکالت توجه به این تحوالت نیزپروژه ها دچ حال با

اخیر تکمیل ومشهکالتی از بودجه، تجدی شهامل سهرریز 

جه  برای جلوگیری از این ند درنتی یل شهههو ی این قب ل قب
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سی تم های اجرای پروژه در  شکالت ب یاری ازانواع  م

   [1]ت وسههاز جهان به کارگرفته شههده اسههتبازار سههاخ

ها  حال ظهور درطول عمر پروژه  به تغییرات در جه  باتو

مهندسی دیده ری   های اجتناب ناپذیری در پروژه های 

مل می شهههود  به عوا کافی  ندازه  به ا یب اگر به این ترت

تاثیرگذار در میزان ری کی که ی  پروژه به همراه خواهد 

شمگیری در  شود، منجر به مخاطرات چ شت پرداخته ن دا



 

یا  ها و  یت  عال ند توقف پروژه، تغییرات درف مان ها  پروژه 

سی تم اجرای   [2]شود می  پروژه هاشک ت  انتخاب 

ست که  ستراتژیکی ا صمیم های ا پروژه ازجمله مهمترین ت

به منظور دسههت   [3]می تواند ی  پروژه را متاثر سههازد

یابی به مدل بهینه سههی ههتم های اجرای پروژه نیازمند به 

سی تم  مبنایی واحد برای مقای ه معیارهای ارزیابی اتواع 

های اجرای پروژه می باشهههیم  ری ههه  به عنوان عاملی 

نواع معیارهای انتخاب به منظور سههی ههتم بهینه دخیل درا

یل وارزیابی آن قدمی موثردرراسهههتای  اجرای پروژه، تحل

 [4]انتخاب بهترین سی تم اجرای پروژه می باشد 

سایرپروژه ها، در پروژه های تونل نیز، ری   ها  همانند 

به کار ه هههتند  یت هایی که م هههتقیم مربوه  یه فعال برکل

غیرم هههتقیم، تاثیر می گذارند  پروژه همانند فعالیت های 

به ن به های زیرزمینی ذاتا  حوی اسهههت که هرکارفرمایی 

بل توجهی در طول اجرای این  باناچار  ری ههه  های قا

گونه پروژه ها روبرو می شههود  این ری هه  ها می تواند 

بخشههی از طبیعت ری هه  یعنی باالرفتن معنادار هزینه و 

نی ذاتی غیرقابل پیش بیزمان باشهههند و یا به دلیل طبیعت 

پروژه های تونلی شهههامل اتفاقاتی مثل تغییر جنا خا  

باشهههند  عالوه بر ریزش تونل و سهههایر بالیای طبیعی و 

ست رقم بخورد، احتمال وقوع انواع  صنوعی که ممکن ا م

تصههادفات و حوادغ غیرقابل پیش بینی دیگر نیز در طول 

ر تونلی که اجرای پروژه وجود دارد  این حوادغ برای امو

به های دیگری نیز  ناطق شههههری اجرا می گردند جن در م

عنوان مثال ری هه  واردآمدن صههدمه به به  پیدا می کنند؛

شهههخا ثالا واموال آنها ب هههیارمحتمل و باعا نگرانی 

 [5]ویژه ای در این گونه پروژه هاست 

پروژه های مترو ری هه  های بیشههتر ازحد معمول دارند  

یم سرمایه گذاری،دوره طوالنی،ذی اندازه بزرگ، حجم عظ

روش های ساخت پیچیده، ضرورت توجه  نفعان متعدد و

یادین و  های بن جام پژوهش  های مترو وان به پروژه  ویژه 

به خصهههوص  کاربردی درحوزه مفاهیم مدیریت پروژه و 

مدیریت ری   را آشکار می سازد  ای تگاه مترو به عنوان 

شکیل دهنده از پروژه  مترو، با عوامل عدم ی  جزء مهم ت

قطعیت زیادی مواجه اسههت و این عدم قطعیت ها،سههبب 

ری هه  های بزرگتر در هنگام سههاخت ای ههتگاه مترو می 

ری ههه  ها،  منفی شهههود  به منظور جلوگیری از تاثیرات

مدیریت ری هه  ای ههتگاه مترو درخور توجه فراوانی می 

  [6]باشد

چندگانه هم اکنون پروژه های در دسهههت احداغ خطوه 

سرمایه گذاری، ازفعالترین و  متروی تهران، با حجم باالی 

   [7]م ترین پروژه های کشور می باشندمه

با توجه به اهمیت باالی سهههی هههتم اجرای پروژه متروی  

به عنوان عاملی اسهههتراتژی  و  همین طور شههههر تهران 

 تی این گونه پروژه ها پژوهش حاضهههرپرمخاطره بودن ذا

صد ای با رویکردی ویژه ن بت به مدیریت را دارد که  ن ق

ائل با هدف حل م هه تاثیرگذار  ری هه  به عنوان عاملی

 پا از مشهخا شهدن مدلپروژه ها  مختلف این دسهت

سی تمی بهینه به منظور اجرای پروژه  ، به انتخابانتخاب

 بپردازد تهران  کالنشهر های متروی

  روش تحقیق 

تدا در  خت  اولدرمرحله این پژوهش اب نا به منظور شههه

که خروجی های تحقیق ، ورودی ها و چارچوب موضوع 

حول چالش های سی تم های اجرای پروژه در پروژه ابتدا 

ترو تهران)خطوه ههه ، بود( 7و 6ای در حههال اجرای م

صاحبه و جل اتی م تمر صنعت و  م سان این  شنا با کار

با  نامه ها ومقاالتی مرتبط ونزدی   همچنین مطالعات پایا

با نتیجه ای که از ا ین کاربه این حوزه صهههورت گرفت  



 

ست آمد شد که با توجه به ری   های  د صمیم بر این  ت

تهران  که در پروژه های احداغ تونل مترو کالنیخرد و 

ن در ایوجود دارد به معقوله انتخاب سی تم اجرای پروژه 

گونه پروژه ها پرداخته شهههود  با توجه به اتفاظ نظری که 

این حوزه و پژوهش مجرب در بین کارشناسان و خبرگان 

 عوامل وجود داشههت، مقرر شههد تا درنهایتهای پیشههین 

در انتخاب سههی ههتم  به عنوان اصههلی ترین عامل یمدیریت

نه اجرای مداد شههه بهی های متروی تهران قل به ودپروژه    

تحلیل و ارزیابی انواع ری   های پروژه شناخت، منظور 

باه آنهاهای متروی تهران  با انواع سهههی هههتم های  و ارت

یمهه جل ههههاتی در مرحلههه ای دیگر  ،اجرای پروژه ن

با متخصههصههان باتجربه که در این پروژه ها سههاختاریافته 

فعال می باشهند ترتیب داده شهد که این کار باعا شهد تا 

پا  جمع آوری شههوند های پروژه مشههخا و ری هه 

ازجمع آوری اطالعات و همین طور مطالعه دسهههته بندی 

صورت گرفته بود،  شین  ساس پروژه های پی هایی که بر ا

ری هکهای پروژه ازطریق روش طوفان فکری درجل هاتی 

در زمینه اجرای باحضورکارشناسان و متخصصان مجرب 

سته بندی  پروژه های مترو شخا ود ضای م گردیدند  اع

ر جل ات برگزارشده عبارت بودند از کارشناسان حاضر د

سان اجرایی باتجربه، شنا ستان کارگاهها فنی و کار   ،سرپر

ندگان کارفرما ومشهههاور  ،مدیران پروژه پا ازانجام نمای

نه ای تلفیق گردید  با مطالعات کتابخا ته ها  جل هههات، یاف

وپا ازجمع بندی و دسته بندی تبدیل به پرسشنامه ای با 

طراحی گردید  در  ها ارزیابی ری ه  شهناسهایی و هدف

صحیح وتکمیل( سنجی)تایید،ت ین ا نهایت به منظور اعتبار

ونهایی سههازی فهرسههت ری هه  ها، با چهار پرسههشههنامه 

ارکان مختلف پروژه که اطالعات کامل تری  کارشهناس از

داشههتند، مصههاحبه سههاختارمند ترتیب داده شههد  پا از 

ایی سازی فهرستی از ری   اعتبارسنجی پرسشنامه و نه

ها، توزیع پرسشنامه به منظورصحت ری   های شناسایی 

براسههاس خروجی گرفت  شههده ارزیابی شههده صههورت 

شده  شنامه ها تحلیل کیفی ری   انجام  س صل از پر حا

به اطالعات کمی گردید و سهههپاو بدیل  ری ههه  ها  ت

اولویت بندی شههدند  پا ازجمع بندی، ری هه  هایی که 

مصههاحبه  مره را به خود اختصههاص داده بودندباالترین ن

سان خبره که در ای تگاههای  شنا ساختاریافته با کار نیمه 

به منظور  ند  یل شههههده متروی تهران درگیر بوده ا تکم

اعتبارسههنجی و تحلیل تفضههیلی ری هه  های برتر و وزن 

با استفاده از مقای ه زوجی و استفاده دهی به اهداف پروژه 

مال سههها فاهیم نر  Expert choiceزی ونرم افزار از م

انجام شههد  نهایتا با اولویت بندی ری هه  متوسههط وزنی 

مرحله    حالشههدند نهایی های پروژه، ری هه  های برتر

باتوجه به سی تم های مختلف اجرای پروژه و  دوم تحقیق

ری   های متفاوتی که هرکدام دارا می باشند و خروجی 

های حاصههله از مرحله قبل باتوجه به انواع ری هه  های 

با استفاده از ، از بخش اول پژوهشحاصل شناسایی شده 

به منظور  بار  به هری  از نظر خبرگان و این  وزن دهی 

به عنوان عاملی به منظور پاسخ  ری   های شناسایی شده

 به ری   ها با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره

(MCDMپرداخته شهد  در نهایت پ ) ا از جمع امتیازات

سههی ههتم  مناسههب ترین  طبق تحلیل های صههورت گرفته

 اجرای پروژه انتخاب شد 

  تهران مترو 

 در راستای اولین 1771اولین طراحی متروی تهران درسال 

برنامه برای ت ههههیل در سهههی هههتم حمل ونقل و کاهش 

به  آلودگی هوا حاصهههل شهههد  این مرحله طراحی منجر 

سال  گردید  مطابق با اولین  2111ساخت دو خط مترو در

، 1برنامه ریزی های صههورت گرفته سههاخت متروی خط 

هران به کرج دراولویت ت برای دسترسی از ،5و خط  2 خط

  [8] قرار گرفت



 

کیلومتر متروی درحال احداغ  111در حال حاضهر تهران 

دارد وخطوه زیادی نیز در دسههت مطالعه وسههاخت قرار 

شاره کرد که  7و6می توان به خطوه آنها دارند  از جمله  ا

های این خطوه بوده  ماری این تحقیق از پروژه  عه آ جام

 است 

     طبقه بندی ری 

 د می هرطبقه بندی ری هه  ها اگر به صههورت ضههابطه من

شود، می تواند کیفیت و اثربخشی فرآیند شنایایی ری   

( ی  (RBSسهاختار شهک هت ری ه  [13]را ارتقا دهد 

ست و می  سل له مراتبی از ری   های پروژه ا ساختار 

یند مدیریت ری هه  تواند برای سههاختاردهی وهدایت فرآ

توجه به اینکه پروژه های مترو با   [11]به کارگرفته شههود

ست  رری   های ب یار زیادی ه تند، بهتتحت تاثیر  ا

سایی  شنا سی تماتی  به منظور  شده و  روندی ح اب 

 ومدیریت آنها درنظر گرفت 

( ری هههه  هها را ITAراهنمهای انجمن جههانی تونهل)

سته  سته به نام های ری   های عمومی و خاص د دردود

عمومی شههامل اختالفات بندی می کند که ری هه  های 

قراردادی، ورشک تگی و م ائل سازمان، دخالت مقامات، 

دخالت شخا ثالا و مشاجرات کارگران است و ری   

های خاص شامل اتفاقات تصادفی، شرایط ناسازگار پیش 

بینی نشهده، طراحی ها، مشهخصهات و برنامه های ناقا، 

ز ا خرابی تجهیزات اصلی و کارهای غیراستاندارد یا خارج

 "چوی وهمکاران".[15] محدوده خطای مجاز می باشهد

ری هه  های مترو درکره جنوبی را درگروه های ری هه  

ومالی، قوه قهریه، ری   طراحی وری   ساخت سیاسی 

 پا از "گش و جینتاناپاکانونت"  [16] طبقه بندی کردند

مطالعه ی  پروژه ریلی حمل ونقل سریع در کشور تایلند، 

-اقتصهههادی، قانونی-قبیل بحرانی،مالیری ههه  هایی از 

ماعی،  یت واجت یاتی، امن کاران جزء، عمل مان قراردادی، پی

ناسههههایی طراحی، قوه قهر تاخیر را شههه یه، فیزیکی و 

سه گروه اجتماعی[17]کردند سا ری   ها را به  -  دی 

سی، مهندسی ست  -سیا ساخت و مالی طبقه بندی کرده ا

ری ههه  را در به نواحی و زیرنواحی  "زاید و همکاران"

یابی می  ته کالن و خرد تعریف و سهههپا ارز دودسههه

 .[18]کنند

در این پژوهش با جمع بندی حاصل از مطالعات پیشین و 

شد تا ری    صمیم بر این  همین طور نظرات خبرگان ت

که سطح اول  (1)طبق جدول ها به دو سطح تق یم شوند

جاری،  کلی بخش 1به  خارجی و اجرایی، ت مدیریتی و 

که بر اساس منشا شکل گیری هر ری   بخش  سطح دوم

بخش پیمانکار، کارفرما،مشهههاور،  15 به بندی شهههده اند،

عوامل زمین شههناسههی، سههیاسههی، اقتصههادی، اجتماعی، 

قراردادی، شههرایط محیطی و محل پروژه، تهویه، حفاری، 

زیانها، اجرایی، ایمنی و عوامل زی هههت محیطی تق هههیم 

شدند 

 ها ریسک شناسایی

 1سطط   

 ریسک

 2سطط   

 ریسک

 ریسک 3س   

 

 

 

سرمایه ناکافی،عدم برنامه برای ارزیابی  پیمانکار

ری  ، دوباره کاری، ضعف در مدیریت 

اجرایی پیمانکار، مشکالت فنی، عدم در  

متقابل افراد، عدم توجه به خرابی ماشین 

 

 مدیریتی

 

کارفرما، تجهیز نامناسب آالت، مشاجره با 

 .[23[ ]22[ ]21[ ]20[ ]19] کارگاه

مطالعه ناکافی قبل از شروع کار، ضعف در  کارفرما

پرداخت مالی، عدم ثبات، مشکالت مالی، 

تجربه فنی و مدیریتی ضعیف کارفرما، 

تعجیل در شروع طرح ها به علت فشارهای 



 
 عوامل باال و م ائل سیاسی و اجتماعی

[19 ] [21] [23]. 

عدم تعامل سازنده، نیروی فنی ناکارآمد،  مشاور

 عدم نظارت کافی دستگاه نظارت

 [22] [21] ، نقشه های اجرایی غلط 

[23]. 

صدمه بدنی به اشخاص ثالا ، صدمه به  ایمنی

کارکنان، نادیده گرفتن شرایط الزم به منظور 

حکفرما شدن شرایط ایمن درکارگاه)توسط 

پی گیری ضعیف  م ئولین باالدست(،

در برقراری HSE)م ئول بخش مربوه )

 .[25] [24[ ]21]شرایط ایمن

زیست 

 محی ی

عدم وجود م ئولی مشخا به 

منظورجلوگیری از تخلف در این بخش، 

آسیب به پوششهای گیاهی، آسیب دیدن 

 جانوران، ریختن زباله های مردم محل

[24] 

 

 

 

 اجرایی

زمین 

 شناسی

ع حفاری بعد از اطالشرایط پیش بینی نشده 

 از وجود گ ل، نفوذ گاز و آب

خا  ضعیف و نامناسب، اطالع رسانی دیر 

هنگام پا از ضعف های احتمالی از 

 .[27] شرایط زمین

فاصله ناکافی فن ها تاجبهه کار، استفاده از  تهویه

 [31] تهویه دهشی در تونل های طویل

ین زمعدم تناسب دستگاه حفاری با شرایط  حفاری

 .[26] شناسی پروژه،

صدمه به اشخاص ثالا، وقوع تصادفات،  زیان ها

وقوع حوادغ قهریه، حوادغ شامل شرایط 

 .[28] فورس ماژور

 الزامات

 اجرایی

نامناسب محل بارگیری و دپو مصالح  فاصله

ین، زمعدم پیش بینی شرایط توپوگرافی 

گذر تونل از زیر بافت م کونی، نارضایتی 

محلی به دالیل آلودگی صوتی و   ، ساکنین 

وجود عوامل پیش بینی نشده و ناشناخته در 

م یر تونل، اجرای ناصیح تحکیمات دائمی 

 .[22] [29] تونل، کم شدن حفاری درتول

 

 

 تجاری

وقوع تورم و افزایش نرخ ارز،تغییرات در  اقتصادی

میزان مالیات و عوارض، عدم پیش بینی 

که تولید آن در  بودجه کافی برای مصالحی

کشور خللی پیش آید، عدم کنترل تغییرات 

 شگرف قیمت مصالح

تعابیر مختلف طرفین از بندهای مذکور در  قراردادی

در قرارداد به علت مبهم بودن آنها،تغییر 

مقادیر کار، اهداف آرمانگرایانه در قرارداد 

تدوین شده، بیش از حد به طول انجامیدن 

نا به جا در صورت حل منازعات، تاخیرات 

تغییر بالعجبار شرایط حاکم بر قرارداد، 

ضعف در ارجاع کار به پیمانکار با تجربه، 

 ن از بند های قرارداد طرفی کامل عدم اطالع

 

 

 خارجی

تغییرات در مصوبات مجلا و سیاست  سیاسی

های دولت)بلندمدت(، تغییرات کوتاه مدت 

 به واسطه تغییر عوامل سیاسیون، تغییر در

 سیاست خارجی دولت

اختالفات قومی ، تفاوت های فرهنگی،  اجتماعی

عدم در  متقابل افراد تیم اجرایی از 

 یکدیگر، عدم اداشتن انگیزه کافی عوامل

 

شرایط 

 محی ی 

، فرعیدسترسی به ره های اصلی و 

مشکالت متعدد و مناسبات اداری در 

احداغ راه های نیاز دیده شده، معارض 

محل، موقعیت تاریخی و باستانی داشتن 

پیش بینی نشده، تاثیر سازمان محیط زی ت، 

تاثیر ادارات برظ، گاز و آب، شرایط آب و 

 [24] [28] هوایی، زلزله، طوفان و سیل

[22]  

: ریسک های شناسایی شده در پروژه های متروی  1جدول 

 (4و 2در حال احداث  تهران)خ وط

 ارزیابی ری  
با هدف رتبه بندی احتمال وقوع و همان طور که ذکر شد 

مرتبه تعریف شده در  5میزان تاثیر ری   ها از 

پرسشنامه)خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد( 

استفاده شده  به منظور تفکی  متناسب ری   ها و امکان 

مقای ه روند عملکردهای مختلف آن در بازه های 



 

متفاوت و میزان تاثیر آن از روند غیرخطی، اطالعات 

 3به اطالعات کمی از جدول شماره  2کیفی جدول 

 تبدیل گردید 
نوع 

 ریسک

 تاثیرمیزان  احتمال وقوع ری  

 زیادخ  زیاد متوسط کم خیلی کم زیادخ  زیاد متوسط کم خیلی کم رتبه بندی

 %71-77 %51-71 %31-51 %11-31 %1-11 %71-77 %51-71 %31-51 %11-31 %1-11 احتمال وقوع

           مشاور

 : نمونه ای از پرسشنامه تهیه شده بر اساس ماتریس احتمال تاثیر 2جدول 

 میزان تاثیر

       

 

 عواحتمال وق

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد میزان تاثیر

 1.115 1.17 1.18 1.36 1.72 (1.7خیلی زیاد)

 1.135 1.17 1.11 1.28 1.56 (1.7زیاد)

 1.125 1.15 1.11 1.21 1.11 (1.5متوسط)

 1.115 1.13 1.16 1.12 1.21 (1.3کم)

 1.115 1.11 1.12 1.11 1.18 (1.1خیلی کم)

 [30] کیفی به کمی: چگونگی تبدیل اطالعات  3جدول 
 

سشنامه ها و همین طور کمی کردن  پا از جمع آوری پر

نتایج کیفی آن به منظور سههنجش و ارزیابی پاسههخ ها به 

لحاظ واقع بینانه بر اسههاس تجربیات گذشههته و تخصهها 

شده و کامال  ساختارمند در افراد مجرب اطالعات تکمیل 

یار  فت 1اخت به و متخصههها قرار گر با تجر   نفرخبره 

نان از  به منظور حصهههول اطمی همچنین در این پژوهش 

تمهاد  ع ا مهیهزان دقههت، 

یههههههها  پذیری، ثبات و 

نه صهههورت  عدادی نمو که روی ت تایجی  پذیری ن نا تکرار

گرفته بود)پایایی آزمون( از روش آلفای کرونباخ اسههتفاده 

حاصههل آن ی  ضههریب به نام آلفای شههد  این آزمون که 

سشنامه ای که به  شد، برای آزمون پایایی پر کرونباخ می با

صههورت طیف لیکرت طراحی شههده و جوابهای آن چند 

گزینه ای می باشند، به کار می رود  ضریب آلفای کرونباخ 

توسهط کرونباخ ابداع شهده اسهت و یکی از متداول ترین 

رسهشهنامه ها به شهمار روش های اندازه گیری اعتبار در پ

 محاسبه می شود  1می رود  این ضریب از رابطه 

 (1رابطه )

 

𝑠𝑗تعداد متغیرها، j ضهههریب آلفای کرونباخ، αکه در آن 
2 

یانا زیرآزمون  کل آزمون می   𝑠2ام و Jوار یانا  وار

  [32]باشد

درجامعه تجزیه ، ضهههریب آلفای کرونباخ  این بر اسهههاس

شد  1.7آماری باالی  شان دهنده پایایی عالی داده های با ن

ضریب باالی  ست و اگراین  شد پایایی داده  1.8آماری ا با

ها خوب قلمداد می شههود  در مورد پایش انجام شههده بر 

ضریب آلفای  ضر،  شنامه پژوهش حا س روی داده های پر

ستفاده از نرم افزار شد  SPSS  ،1.82کرونباخ با ا سبه  محا

 داده های آماری می باشد که نشانگر قابل اعتماد بودن 

 تحلیل نتایج :
با  PMBOKعدد حاصل از ری   بر اساس استاندارد 

 .[30] محاسبه می شود 2استفاده از رابطه 

   عدد ریسک=   P × I(      2رابطه)



 

طه  یانگر احتمال وقوع و Pکه در این راب یانگر میزان  I ب ب

 .[30] تاثیر ری   می باشد

تدا  یانگیندر این پژوهش اب یانگین P م در مورد هر  I و م

ری ه  را محاسهبه و سهپا ضهریب نهایی آنها به عنوان 

های  لنتایج حاصل از تحلی عدد ری   درنظر گرفته شد 

به صهههورت  به نمایش  (3)جدول کمی بر روی داده ها 

ضیح که ری   های با  ست  با این تو شتر  PIدرآمده ا بی

شتر 1.15از ، ری   های با اهمیت زیاد، وری   های بی

جزء دسته ری   های با اهمیت  1.15و کمتر از  1.16از 

، 1.15کمتر از  PIمتوسهههط و در نهایت ری ههه  های با 

با اهمیت کم از لحاظ تاثیر گذاری بر نوع  ری ههه  های 

شوند  سی تم اجرای پروژه  در این جدول  مح وب می 

بیشههترین فراوانی در مورد پاسههخ به  انگرسههتون سههوم بی

شده به  سخ های داده  ستون چهارم میانگین پا هرپرسش و

پرسههش های احتمال وقوع ری هه  می باشههد و همچنین 

ششم به ترتیب بیانگر شترین ف ستون پنجم و  راوانی در بی

سخ به هر شده  مورد پا سخ های داده  پرسش و میانگین پا

انگر است  ستون هفتم بی به پرسش های میزان تاثیر ری  

شتم اهمیت هر ری   را  ستون ه سه عدد ری   و  در 

سههطح کم، متوسههط و زیاد، میزان تاثیر هر ری هه  را بر 

که در  های اجرای پروژه   مرحله دوم تحقیقسهههی هههتم 

  به صورت کیفی نشان می دهداستفاده می شود، 

الزم به دکر است که همانطور که در ق مت روش تحقیق 

( که ضریب اهمیت 1ه شد ستون آخر از جدول )شرح داد

) بیانگرمیزان اهمیت همان ری   ن بت به اهمیت تمامی 

هر ری   را نشان می دهد ری   های موجود می باشد(

ستفاده از مقای ه زوجی عدد ری   متناظر  (AHP) با ا

نرمال سههازی و متوسههط  هر ری هه  با گزینه های دیگر، 

سپا در نرم  شخا گردید و  ضریب تاثیر هر ری   م

یل مورد Expert choiceافزار  سهههل هههله  تجزیه و تحل

 مراتبی و تعدیل قرار گرفت 

 

 

 

 س   دو

 

 

 نوع ریسک

میزان تاثیر بر اهداف  احتمال وقوع

 پروژه

ین  میطانگ

تمطال  ح ا

 ×وقططوع 

ین  میطانگ

 میزان تاثیر

اولطویطت 

بططنططدی 

سک بر  ری

اسططططاس 

 اهمیت

ی   ضططر

میطت  ه ا

شتری کل ن بی

 فراوانی

شتری میانگین ن بی

 فراوانی

 میانگین

 

 

 

 

 پیمانکار

 1.26 زیاد 1.21 1.38 1.1 1.65 1.56 سرمایه ناکافی

 1.28 زیاد 1.27 1.57 1.18 1.16 1.57 عدم برنامه برای ارزیابی ری  

 45.3 زیاد 1.17 1.67 1.58 1.77 1.53 کاری دوباره

 1.26 زیاد 1.21 1.18 1.28 1.51 1.28 ضعف در مدیریت اجرایی پیمانکار

 1.16 زیاد 1.15 1.12 1.18 1.35 1.38 مشکالت فنی

 1.11 متوسط 1.13 1.17 1.11 1.21 1.18 عدم در  متقابل افراد

 1.35 زیاد 1.33 1.51 1.18 1.62 1.18 عدم توجه به خرابی ماشین آالت

 1.15 زیاد 1.11 1.32 1.31 1.15 1.35 مشاجره با کارفرما

 1.21 زیاد 1.17 1.15 1.27 1.11 1.18 تجهیز نامناسب کارگاه

 

 

 

 کارفرما

 1.22 زیاد 1.21 1.18 1.58 1.11 1.38 مطالعه ناکافی قبل از شروع کار

 45.8 زیاد 1.55 1.81 1.75 1.67 1.68 ضعف در پرداخت مالی

 1.22 زیاد 1.21 1.17 1.11 1.37 1.11 عدم ثبات

 4524 زیاد 1.57 1.87 1.87 1.65 1.68 مشکالت مالی

 4526 زیاد 1.66 1.77 1.78 1.81 1.77 تجربه فنی و مدیریتی  ضعیف کارفرما



 
تعجیل در شروع طرح ها به علت فشارهای عوامل باال 

 و م ائل سیاسی و اجتماعی

 1.11 متوسط 1.13 1.15 1.11 1.25 1.28

 

 مشاور

 4521 زیاد 1.58 1.81 1.87 1.73 1.71 عدم تعامل سازنده

 45.4 زیاد 1.17 1.65 1.71 1.72 175 نیروی فنی ناکارآمد

 4521 زیاد 1.57 1.78 1.75 1.76 177 عدم نظارت کافی فنی دستگاه نظارت

 4522 زیاد 1.21 1.15 1.52 1.15 117 نقشه های اجرایی غلط

 

عوامل 

زمین 

 شناسی

شرایط پیش بینی نشده حفاری بعد از اطالع از وجود 

 گ ل

 1.11 متوسط 1.13 1.38 1.25 1.35 1.21

 1.13 متوسط 1.12 1.16 1.16 1.11 1.18 نفوذ گاز و آب

 1.11 متوسط 1.13 1.21 1.17 1.17 1.18 خا  ضعیف و نامناسب

هنگام پا از ضعف های احتمالی از اطالع رسانی دیر 

 شرایط زمین

 1.11 متوسط 1.13 1.17 1.18 1.22 1.21

 

 
 

 اقتصادی

 45.3 زیاد 1.51 1.68 1.51 1.75 1.78 وقوع تورم و افزایش نرخ ارز

 1.16 متوسط 1.15 1.21 1.25 1.22 1.21 تغییرات در میزان مالیات و عوارض

آن  مصالحی که تولیدعدم پیش بینی بودجه کافی برای 

 در کشور خللی پیش آید

 1.11 متوسط 1.13 1.21 1.21 1.17 1.18

 1.27 زیاد 1.27 1.17 1.51 1.57 1.58 عدم کنترل تغییرات شگرف قیمت مصالح

 

 

 سیاسی

تغییرات در مصوبات مجلا و سیاست های 

 دولت)بلندمدت(

 1.32 زیاد 1.31 1.13 1.51 1.71 1.71

 1.16 متوسط 1.15 1.21 1.11 1.23 1.12 مدت به واسطه تغییر عوامل سیاسیونتغییرات کوتاه 

 1.23 زیاد 1.21 1.18 1.35 1.15 1.21 تغییر در سیاست خارجی دولت

 

 

 اجتماعی

 1.12 کم 1.11 1.11 1.11 1.12 1.12 اختالفات قومی

 1.12 کم 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 تفاوت های فرهنگی

 1.13 متوسط 1.12 1.13 1.16 1.11 1.15 متقابل افراد تیم اجرایی از یکدیگرعدم در  

 1.17 متوسط 1.16 1.28 1.11 1.21 1.15 عدم داشتن انگیزه کافی عوامل

 

 

 

 

 
 

 قراردادی

تعابیر مختلف طرفین از بندهای مذکور در در قرارداد به 

 علت مبهم بودن آنها

 1.11 زیاد 1.38 1.68 1.65 1.56 1.52

 ..45 زیاد 1.53 1.71 1.75 1.72 1.71 تغییر مقادیر کار

 1.11 متوسط 1.17 1.22 1.21 1.11 1.15 اهداف آرمانگرایانه در قرارداد تدوین شده

 1.11 متوسط 1.13 1.21 1.25 1.11 1.13 بیش از حد به طول انجامیدن حل منازعات

 شرایطتاخیرات نا به جا در صورت تغییر بالعجبار 

 حاکم بر قرارداد

 1.15 زیاد 1.11 1.13 1.11 1.31 1.27

 1.31 زیاد 1.28 1.16 1.51 1.62 1.65 ضعف در ارجاع کار به پیمانکار با تجربه

 1.16 زیاد 1.15 1.13 1.31 1.31 1.21 عدم اطالع طرفین از بند های قرارداد به طور کامل

 

 

 

 

 1.13 متوسط 1.12 1.23 1.21 1.12 1.15 و فعری دسترسی به راه های اصلی

مشکالت متعدد و مناسبات اداری در احداغ راه های 

 نیاز دیده شده

 1.12 متوسط 1.11 1.13 1.15 1.12 1.11

 1.18 زیاد 1.16 1.15 1.21 1.36 1.22 معارض داشتن محل

 1.15 متوسط 1.11 1.18 1.17 1.25 1.21 موقعیت تاریخی و باستانی پیش بینی نشده

 1.11 متوسط 1.13 1.16 1.11 1.21 1.21 تاثیر سازمان محیط زی ت



 
شرایط 

 محی ی 

 1.13 متوسط 1.12 1.17 1.11 1.12 1.11 تاثیر ادارات برظ، گاز و آب

 1.12 کم 1.11 1.11 1.11 1.17 1.18 شرایط آب و هوایی، زلزله، طوفان و سیل

 

 تهویه
 1.16 متوسط 1.15 1.23 1.21 1.21 1.21 فاصله ناکافی فن ها تاجبهه کار

 1.11 متوسط 1.13 1.15 1.17 1.21 1.23 استفاده از تهویه دهشی در تونل های طویل

 

 حفاری
عدم تناسب دستگاه حفاری با شرایط زمین شناسی 

 پروژه

 1.13 متوسط 1.12 1.23 1.12 1.11 1.15

 1.13 متوسط 1.12 1.15 1.13 1.11 1.16 بی دقتی در اجرای الگوی حفاری

 

 زیان ها

 1.17 متوسط 1.18 1.21 1.12 1.38 1.35 صدمه به اشخاص ثالا

 1.13 متوسط 1.12 1.12 1.11 1.17 1.17 وقوع تصادفات

 1.15 زیاد 1.11 1.11 1.17 1.35 1.21 وقوع حوادغ قهریه

 4543 زیاد 1.71 1.82 1.8 1.86 1.81 حوادغ شامل شرایط فورس ماژور

 

 

 

 فنی

 1.13 متوسط 1.12 1.11 1.11 1.11 1.13 فاصله نامناسب محل بارگیری و دپو مواد باطله

 1.17 زیاد 1.16 1.38 1.23 1.12 1.21 عدم پیش بینی شرایط توپوگرافی و سطحی زمین

نارضایتی ساکنین  گذر تونل از زیر بافت م کونی

 محلی به دالیل فشارهای ناشی از آلودگی صوتی و   

 1.11 متوسط 1.13 1.17 1.11 1.15 1.13

 1.32 زیاد 1.31 1.63 1.61 1.17 1.51 وجود عوامل پیش بینی نشده و ناشناخته در م یر تونل

 1.15 متوسط 1.11 1.21 1.28 1.18 1.15 اجرای ناصیح تحکیمات دائمی تونل

 1.13 متوسط 1.12 1.17 1.11 1.11 1.12 کم شدن حفاری درتول

 

 

 ایمنی

 1.13 متوسط 1.12 1.17 1.18 1.11 1.11 صدمه بدنی به اشخاص ثالا

 1.13 متوسط 1.12 1.17 1.18 1.18 1.11 صدمه به کارکنان

نادیده گرفتن شرایط الزم به منظور حکفرما شدن 

 شرایط ایمن درکارگاه)توسط م ئولین باالدست(

 1.11 متوسط 1.13 1.17 1.18 1.11 1.15

در HSE)م ئول بخش مربوه )پی گیری ضعیف 

 برقراری شرایط ایمن

 1.17 متوسط 1.16 1.21 1.18 1.27 1.28

 

زیست 

 محی ی

عدم وجود م ئولی مشخا به منظورجلوگیری از 

 تخلف در این بخش

 1.12 کم 1.11 1.11 1.26 1.17 1.21

 1.12 کم 1.11 1.11 1.11 1.16 1.21 آسیب به پوششهای گیاهی

 1.12 کم 1.11 1.16 1.16 1.18 1.17 جانورانآسیب دیدن 

 1.12 کم 1.11 1.15 1.11 1.15 1.15 ریختن زباله های مردم محل

 ( : نتایج عددی تحلیل ریسک ها0جدول)

یافته های حاصل از پژوهش های مورد نظر وری   طبق 

 ن ری   برتر شناختهری   به عنوا 31 های شناسایی شده

اهمیت زیاد و ضریب اهمیت کل ری   های با که  شدند

ری   شناخته شده  17از این بین  که بودند 1.15باالی 

 1، ری   تجاری  7 جزء دسته ری   های مدیریتی،

ری   جزء دسته ری    3و در نهایت ری   اجرایی 

طبق دسته بندی   های خارجی در سطح اول قرار گرفتند

و ارزیابی شده و ری   های شناخته  های صورت گرفته

د، د مفیننمی توا عملااین  پا از گذر از این مرحله هنگامی

ارزشمند و ما را در انتخاب سی تم اجرای پروژه بهینه یاری 

کنند که بتوان پاسخ های مناسبی را در قالب برنامه پاسخ 

به ری   در چارچوب انواع سی تم های اجرای پروژه 

ری   که میزان  31 های برتراز بین این ری    ارائه کنند 

 ) ری   های ها بر نوع سی تم های اجرای پروژهتاثیر آن



 

 تاثیرشان ،قلمداد شده است قابل توجه (1برتر طبق جدول

  می شود مشخابر انواع سی تم های اجرای پروژه 

 های اجرای پروژه سی تم 

منظور از سهی هتم های اجرای پروژه در این مقاله، ترجمه 

 Contract یهها Delivery systemهههای واژه هههای 

Strategy  می باشد  سی تم های اجرا نشان دهنده عوامل

حاضههر و نحوه توزیع م ههئولیت ها، میزان ری هه  ها، و 

نحوه ارتباه این عوامل در محدوده پروزه، به منظور ایجاد 

تی مشخا می باشد  در اصل سی تم های یا توسعه خدما

اجرای پروژه سههاختار تق ههیم سههود و منافع پروژه بین 

سی تم های اجرای  شخا کند   عوامل را می بای ت م

دسههته تق ههیم می شههوند: امانی)ت  عاملی(،  5پروژه به 

متعارف)سههع عاملی(، طرح وسههاخت)دوعاملی(، مدیریت 

 .[33] (BOTاجرا)چهارعاملی( و واگذاری کامل)

 ریزی پاسخ به ری   برنامه 

های   به معرفی انواع قرارداد جه  با تو عدی   قدم ب در 

پیمانکاری با اسهههتفاده از روش های تصهههمیم گیری چند 

شده با  (MCDM)معیاره  سایی  شنا توجه به ری   های 

میزان درجه دسته بندی شده اند،  2منشا آنها که در سطح 

مختلف اجرای مطلوبیت پاسهخ به ری ه  سهی هتم های 

 مدل پروژه نمره دهی و نرمال سازی می شود تا در نهایت

بهینه ترین سههی ههتم اجرای پروژه در متروی شهههر تهران 

 مشخا شود 

لی توجه به پژوهش های سههی ههتم اجرای پروژه ت  عام

پیشین و مصاحبه با خبرگان،استفاده از آن در اجرای پروژه 

ست  لذا  سی تم از گزینه  اینهای مترو عمال غیر ممکن ا

 تم اجرای پروژه بهینه حذف گردید های انتخاب سی
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 1.1 2 8.8 1 15.1 7 15.1 7 2.2 2.6 سرمایه ناکافی پیمانکار 1

 6.7 3 11.5 5 21.7 7 18.1 8 2.3 2.8 برنامه برای ارزیابی ری  عدم  پیمانکار 2

 11.5 7 31.5 7 27 6 7 2 1.5 5.3 دوباره کاری پیمانکار 3

 1.1 2 8.8 1 15.1 7 13.2 6 2.2 2.6 ضعف در مدیریت اجرایی پیمانکار پیمانکار 1

 2.6 2 5.2 1 7.1 7 7.8 6 1.3 1.6 مشکالت فنی پیمانکار 5

 23.2 8 17.1 6 11.5 5 11.6 1 2.7 3.5 عدم توجه به خرابی ماشین آالت پیمانکار 6

 7.6 8 7.6 8 6 5 3.6 3 1.2 1.5 مشاجره با کارفرما پیمانکار 7

 3.1 2 5.1 3 13.6 8 13.6 8 1.7 2.1 تجهیز نامناسب کارگاه پیمانکار 8

 16.2 7 11.1 8 7.2 1 5.1 3 1.8 2.2 مطالعه ناکافی قبل از شروع کار کارفرما 7

 17 11 1.7 1 11.7 3 17.6 1 1.7 5.8 ضعف در پرداخت مالی کارفرما 11

 16.2 7 12.6 7 3.6 2 3.6 2 1.8 2.2 عدم ثبات کارفرما 11

 5.1 1 15.3 3 15.7 7 15.7 7 5.1 6.1 مشکالت مالی کارفرما 12

 11.6 2 52.2 7 52.2 7 31.8 6 5.8 6.7 ارفرماکتجربه فنی و مدیریتی ضعیف  کارفرما 13



 
 16.8 7 36.1 7 26 5 11.1 2 5.2 6.1 عدم تعامل سازنده مشاور 11

 1.2 1 8.1 2 12 11 37.8 7 1.2 5.1 نیروی فنی ناکارآمد مشاور 15

 11.8 8 11.8 8 35.7 7 15.3 3 5.1 6.1 عدم نظارت کافی فنی دستگاه نظارت مشاور 16

 3.6 2 3.6 2 16.2 7 16.2 7 1.8 2.2 نقشه های اجرایی غلط مشاور 17

 7 2 13.5 3 11.5 7 11.5 7 1.5 5.3 وقوع تورم و افزایش نرخ ارز اقتصادی 18

 1.8 2 7.2 3 17.2 8 17.2 8 2.1 2.7 عدم کنترل تغییرات قیمت مصالح اقتصادی 17

21  

 سیاسی

تغییرات در مصوبات مجلا و 

 سیاست های دولت)بلندمدت(

3.2 2.7 7 21.3 7 21.3 2 5.1 1 2.7 

 2 1 1 2 18 7 18 7 2 2.1 تغییر در سیاست خارجی دولت سیاسی 21

22  

 قراردادی

تعابیر مختلف طرفین از بندهای 

 مذکور در قرارداد به علت مبهم بودن 

1.1 3.1 8 27.2 8 27.2 1 13.6 2 6.8 

 7.2 2 18.1 1 16 11 16 11 1.6 5.5 تغییر مقادیر کار قراردادی 23

21  

 قراردادی

تاخیرات مجاز در صورت تغییر 

 بالعجبار شرایط حاکم بر قرارداد

1.5 1.2 7 11.8 7 11.8 3 3.6 2 2.1 

25  

 قراردادی

ارجاع کار به پیمانکار با  در ضعف

 تجربه

3.1 2.5 8 21 7 22.5 3 7.5 2 5 

26  

 قراردادی

عدم اطالع طرفین از بند های قرارداد 

 به طور کامل

1.6 1.3 8 11.1 8 11.1 1 5.2 2 2.6 

شرایط  27

 محیطی 

 3 2 6 1 12 8 12 8 1.5 1.8 معارض داشتن محل

 2.1 2 1.8 1 7.6 8 7.6 8 1.2 1.5 وقوع حوادغ قهریه زیان ها 28

 12.1 2 18.6 3 17.6 8 17.6 8 6.2 7.3 حوادغ شامل شرایط فورس ماژور زیان ها 27

و  توپوگرافیعدم پیش بینی شرایط  فنی 31

 سطحی زمین

1.7 1.1 7 7.8 8 11.2 3 1.2 2 2.8 

وجود عوامل پیش بینی نشده و  فنی 31

 ناشناخته در م یر تونل

3.2 2.7 7 21.3 7 21.3 3 8.1 2 5.1 

 357 113 116 133  671 232  613 212 111 117 مجموع

 ( : مدل بهینه انتخاب سیستم اجرای پروژه متروی تهران.جدول)

  نتیجه گیری

سایی  در طی فرآیند شنا این پژوهش در مرحله اول که به 

شد شاء ب یاری از ری    ،انواع ری   ها پرداخته  من

شین ری   هایی  شده در پروژه های پی سایی  شنا های 

تهبودند که در بخش مدیریتی  و حتی  شهههده بودند دسههه

ری   های دیگرمثل ری   های قراردادی که جزء دسته 

ق هیم بندی شهدند تا حدود زیادی ری ه  های تجاری ت

ثر از مدیریت این نوع ری ههه  ها ه هههتند  این نتیجه متا

نشهههان از ضهههعف مدیریتی در برخورد با ری ههه  های 

باشهههدمختلف و متنوع در پروژه های مترو    یکی از  می 

که اکثر آنها )بر این نوع ری ههه  ها عوامل ب هههیار موثر 

سر  سرتا ری   های عمومی در همه پروژه های مترو در 

تا پروژه های متروی و مخباشههندجهان مح ههوب می 

اشند می باجرای پروژه ع سی تم اتخاب نوتهران نی تند( 

اشههد  ه با آنها بکه می تواند تشههدید کننده و یا مقابله کنند

با  با این هدفمرحله دوم پژوهش،  صهههورت گرفت که 

ها و  که از مرحله اول می گیرد بین ری ههه   خروجی 

سههی ههتم های اجرای پروژه ارتباطی معنا دار ایجاد کند به 



 

نحوی که سی تم بهینه انتخاب شده به منظور انجام پروژه 

بتواند به طور مطلوبی به این ری هه  ها بر اسههاس وزن 

ته طبق  های صهههورت گرف یابی  یل و ارز ها، تحل دهی 

سخ دهد  شین و نظرات اهالی فن پا س تحقیقات پی اس بر ا

سی تم های اجرای پروژه  از نتایج حاصل این مرحله، دو 

سه عاملی و مدیریت اجرا با اختالف تقریبا زیادی ن بت 

سبتر  سی تم دیگر منا شندبه دو  شه امی با ی که   دلیل ری

ضوعمی توان در رابطه با  ست که  این مو عنوان کرد این ا

چون در پروژه های زیرزمینی و ناشههناخته از قبیل تونل و 

همیشهگی در این پروژه مترو ذاتا تغییر به عنوان عنصهری 

ها وجود دارد، این دو سی تم که پاسخگوی بهتری به این 

معیار می باشند از بقیه پیشی گرفتند  از بین این دو سی تم 

عنوان سهی هتم بهینه قلمداد می اجرای پروژه گزینه ای به 

ضعف شود که به ضعف مدیریتی،   ری   هایی از قبیل 

ضا دانش فنی کارفرما، شاجرات بین اع درگیر در پروژه،  م

کم  به تعامالت طرفین و نظارت بر امور مختلف پاسههخ 

نهایی حاصههل از  بهینه تر و موثری دهد  بر اسههاس نتایج

املی( به این م مدیریت اجرا)چهارعسههی ههت این پژوهش،

  پاسخ شای ته تری می دهد ری   ها

نتایج حاصهل از این تحقیق می تواند به مدیران باالدسهتی 

سی تم اجرایییکه دخ  روژه های متروپ ل در انتخاب نوع 

بر  تی مبنیبرنامه های آطبق تهران ه ههتنند کم  کند که 

به انتخاب  توسهههعه حمل و نقل ریلی تهران وجود دارد، 

 اجرای پروژه بهینه بپردازند سی تم 

نحوه وزن  ،ذکر کرد می توان که در این پژوهش نکاتیاز 

ست سایی ری   ها شنا  که دهی به هر ری   به منظور 

شاخا مهم ارزیابی یعنی زمان،  سه  بدون در نظر گرفتن 

ر ری هه  ها در نظر گرفته شههده اسههت  هزینه و کیفیت ب

با توجه این مجال برای مطالعات آتی وجود دا پا رد که 

 ری   ها شناسایی شده و در به تاثیر این سه مورد حیاتی

رای تخاب سی تم اجنا آنها طبق آنحلیل تسپا ارزیابی و 

نه پرداخت  به این م هههئله هم  پروژه بهی باید  همین طور 

اشهههاره کرد که هر پروژه ای ویژگی های خاص خود را 

ها نیز دارد و طبیعتا نوع ری ههه  ها و نحوه وزن دهی آن

تم و سی مدل انتخاب دستخوش تغییراتی خواهد شد  لذا 

به عنوان ی  مدل جامع که اجرای پروژه پیشههنهاد شههده 

شده و پروژه های درحال  ن بت به انواع پروژه های اجرا 

 ساخت مترو در شهر تهران می باشد، لحاظ شده است 

 منابع

 [1]  Young Jun Cho, A Review of Construction 

Delivery Systems: Focus on the Construction 

Management at Risk System in the Korean Public 

Construction Market, Journal of Civil Engineering, 

20,2,2015 

[2]  Gregoriades.A, Papadopoulou Lesta.V, 

Petride.P, Project Risk Management Using Event 

Calculus, Dept. of Computer Science and 

Engineering of European University Cyprus, 2015 

[3]  Dorsey R.W, Project Delivery System For 

Building Construction, Associated General 

Contractors Of America, 1997 

خانزادی مصطفی، خرائنی گرشاسب، انتخاب سی تم اجرای    [4]

ارزیابی ری  ،  Multi Objectiveپروژه بر اساس ی  مدل 

 2117چهارمین کنفرانا بین المللی مدیریت پروژه، 

 [5]  Y.G. Kim, Application of risk analysis and 

assessment in tunnel design, International Journal 

of the Japanese Committee for Rock Mechanics, 5 

(1), 2009, 11–18 

[6]  Chen Guixiang, Hanchao Wang, Jiule Song, 

Yiqing Zhao, The Review of Risk Management on 

Subway Stotion Building, Applied Mechanics and 

Materials, 2013, 2990-3001 

، بلند مدت حمل و نقل ریلی تهران مهندسین مشاور سی ترا  برنامه 

1385تهران : شرکت راه آهن شهری تهران وحومه، [7]     

[8] History and Status of Tehran Metro, Dec. 

1999(5:00 PM), No. 9. Expenses, Future Projects. 

from 

www.msedv.com/rai/metro.html. 

نظری، احد، اح ان فرصت کار، بهزاد کیافر، مدیریت ری   در 

پروژه ها، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیا جمهور، 

1387   [13] 

 [14]  Knostantion K,Risk management: a powerful 

tool for improving efficiency of project oriented 

SMEs, Manufacturing information system,2002 

http://www.msedv.com/rai/metro.html


 
[15]  Eskesen. S, Tengborg. P, Kampman. 

J,Veicherts. T, Guidelines for tunneling risk 

management, international tunneling Association, 

Working Group No,tunneling and Underground 

Space Technology,19,2004,217-237 

[16]  Choi, Hyun-Ho, Hyo-Nam Cho, J W Seo, 

Risk Assesment Methodology for Underground 

Construction project, Construction engineering and 

management, 2004, 258-271 

[17]  Ghosh Sid, Jaakkapen Jintanapakanount, 

Identifying and assessing the critical risk factors in 

an project, Construction engeneering and 

management, 2004, 258-271 

[18]  Zou Patrick X.W, Jie Li, Risk identification 

and assessment in subway project, case study of 

Nanjing Subway Line 2, Construction Management 

and Economic 28,2009,1219-1238 

[19]  McCabe, Brenda,Monte Carlo simulation for 

schedule risks, proceeding of the 2003 winter 

simulation conference, 2003. 

[20]  Wagner, H.; (ITA AITES Vice president), 

Risk Evaluation and control in underground 

construction, International symposium on under 

ground Excavation and Tunnelling, 2006. 

[21]  Reilly, J., Brawn, J.; "management and 

control of cost and risk for tunnelling and 

infrastructure projects", International Tunnelling 

Conference, Singapore, 2004. 

[22]  Wagner, H.; (ITA AITES Vice president), 

Risk Evaluation and control in underground 

construction, International symposium on under 

ground Excavation and Tunnelling, 2006 

[23]  Duddeck, H.; (WG 3- Contractual Practices-

ITA), Risk Assessment and Risk Sharing in 

Tunnelling, Tunnelling and Underground Space 

Technology, 1987 
[24]  Touran, Ali, Bolster, Paul J., Thayer, Scott 

W.; Risk assessment in fixed guideway transit 

system construction, university research and 

training program, Federal Transit Administration 

U.S Department of Transportation Whashington, 

D.C, 2007 

[25]  Baloi, Daniel, Andrew, D.F. PRICE,Modeling 

global risk factores affecting construction cost 

performance, International Journal of Management, 

vol 21, , 2003, pp. 261-269 

[26]  Wittke W., Pierau B., Erichsen C., New 

Austrian Tunneling Method (NATM) Stability 

Analysis and Design, G eotechnical,Engineering in 

Research and Practice, WBI - PRINT 5, 2006 

[27]  Asghari, E., Babazadeh, M. and Heydari, B. ; 

Soil abrasiveness for TBM along Tabriz metro 

tunnel line 2, Iran, 3rdInternational Conference on 

New Developments in Soil Mechanics and 

Geotechnical Engineering, Near East University, 

Nicosia, North Cyprus. 2012 

[28]  M. Sari, A.S. Selcuk, C. Karpuz, H.S.B. 

Duzgun, Stochastic modeling of accident risks 

associated with an underground coal mine in 

Turkey, Safety Science 47 (1), , 2009, 78–87. 

[28]  Y.G. Kim, Application of risk analysis and 

assessment in tunnel design, International Journal 

of the Japanese Committee for Rock Mechanics 5 

(1), 2009, 11–18. 

[29]  S. Jian, W. Lian-guo, Zh. Hua-lei, Sh. Yi-

feng, Application of fuzzy neural network in 

predicting the risk of rock burst, Procedia Earth and 

Planetary Science 1 (1), 2009, 536–5 43. 

[30]  PMBOK, A Guide to project management 

body of knowledge, project management institute, 

2015. 

[31]  K.M. Neaupane, N.R. Adhikar, Prediction of 

tunneling-induced ground movement with the 

multi-layer perceptron, Tunnelling and 

Underground Space Technology 21, 2006, pp 151–

159 
سرمد زهره، بازرگان عباس، حجازی الهه، روش های تحقیق در علوم 

1376ن، رفتاری، موس ه نشر آگه، تهرا  [32] 

[33]  Dorsey, Robert W., Project Delivery Systems 

for Building Construction, Associated General 

Contractors of America (AGC), 1997

Selecting project Executable System with risk management approach 

(Project: Tehran Metro) 

 

Amir ahafaei1  Hossein sadeghi2 

1- Lecturer, Faculty of Engineering, Islamic Azad University of damghan , amir3562@yahoo.com 

              2- Hossein sadeghi, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, damghan Branch, 
Islamic Azad University, damghan, Iran.              

 



 

 

Abstract 

 

With the progress of construction of the metro project and the importance of its unmatched as a factor 

for promotion of urban transport Especially in metropolitan areas with high traffic density such as 

Tehran, the successful implementation of these projects is one of the most comprehensive programs in 

each city. Design and implementation of projects such as the Metro underground during the life of the 

project to numerous reasons, including Unpredictable, the need to implement risk management.  The 

aim of this study is to identify, analyze, evaluate a variety of risks And finally respond favorably to 

these risks by using the most effective cause of the risk of the project is the type of system According 

to the results of the findings By interviews with experienced professionals in the Tehran subway project 

and previous studies were ,   Risk management accounted for the largest share and the most appropriate 

response to the risk of system implementation project to project execution management system (tetra) 

was selected. The most important reasons affecting the end result of this type of system can be used to 

match project with different variations of these projects are all sorts of factors interact to increase the 

power of the executive noted. 
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