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  :چکیده

. ترین خطوط شبکه متروي شـهر تهـران اسـت    ترین و عمیق پروژه خط هفت متروي تهران یکی از طوالنی

شرقی شهر تهران را به شمال غربی آن متصل ساخته و در مسـیر   کیلومتر جنوب 26این پروژه با طول حدود 

و   هاي عمـده  این پروژه به لحاظ تفاوت. تهران داردمترویی ایستگاه تقاطعی با دیگر خطوط شبکه  هشتخود 

تـر بـودن و    هاي شهر و مواجهه با شرایط ژئوتکنیکی مختلـف، عمیـق   آبرفتقابل توجهی مانند گذر از تمامی 

حـل اجرایـی حفـاري مکـانیزه      اي از آن در زیر سطح آب زیرزمینی و همچنین ارائه راه خش عمدهقرارگیري ب

هـاي   بـه لحـاظ پیچیـدگی   . باشـد  هاي خاص مترویی مـی  یکی از پروژه بندي محدود پروژه جهت نیل به زمان

امري الزم و ایی هاي موجود در پروژه از مراحل شناسایی تا مراحل اجر ، موضوع ارزیابی و آنالیز ریسکموجود

سازي  تونلو تاثیر حفاري مکانیزه بر  TBMنامه با بررسی وضعیت دستگاه حفاري  این پایاندر . ضروري است

ناسـایی و ارزیـابی   ش از دیـدگاه هاي شـهري همچنـین بـا بررسـی جزئیـات مطالعـات ژئوتکنیـک         در محیط

مشخص گردیـده و اقـدامات الزم بـراي    روي پروژه  هاي پیش هاي پروژه، سعی گردید ابهامات و ریسک ریسک

بـراي   RMPطرح مدیریت ریسـک  از این رو . کاهش آن و ایجاد شرایط ایمن براي طراحی و اجرا اتخاذ گردد

. حوزه حفاري مکانیزه و تاثیر شرایط ژئوتکنیک در پروژه خط هفت متروي تهران طرحریـزي و ارائـه گردیـد   

گـردآوري و  بی در خصوص احتمال رخداد و شدت تاثیر هر کـدام  عوامل و عناصر ایجاد کننده ریسک با ارزیا

مطالعـات   بخصـوص هر حـوزه   در دیدگاه تخصصیاقدامات الزم براي کاهش آن با مورد بررسی قرار گرفت و 

هـاي   درصد از پتانسیل 48 بر روي این پروژه، با آنالیزهاي انجام شده. حفاري مکانیزه ارائه گردید و ژئوتکنیک

بـوده اسـت    پـائینی درصد داراي ریسک  7درصد با ریسک متوسط و  45ریسک باال،  ی و صدمه باایجاد خراب

هـاي   پتانسـیل که پس از ارزیابی هرکدام و شناسایی اقدامات کاهنده مربوطه سطح ریسک بـه ترتیـب بـراي    

بـا سـطح   درصـد   63به ریسک متوسط و درصد  33، باالبا ریسک درصد  4به ترتیب به و صدمه خرابی ایجاد 
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