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تحلیل فازی و مدیریت ریسک هجوم آب زیرزمینی در تونل راه امامزاده هاشم (ع)
با رویکرد تحلیل عددی و  FMEAدر شرایط عدم قطعیت
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چکیده
بدون تردید یکی از پیچیدهترین شرایط برای تونلسازی ،حفاری در زیر سطح آبهای زیرزمینی است .در مناطقی که ارتفاع سطح آب از
تراز تونل زیاد باشد ،امکان وقوع مخاطرات مختلفی وجود دارد .احتمال ورود آب با فشار بالا ،تبدیل هجوم آب به جریان گل در مناطق سست،
آسیب به کارکنان و تجهیزات ،سخت شدن فعالیت در محیط کار و کاهش راندمان حفاری از جمله مهمترین پیامدهای تونلسازی در زیر سطح
ایستابی آبهای زیرزمینی به شمار میرود .این مخاطرات میتوانند هزینه های زیادی برای پروژه داشته باشند ،به ویژه در روش حفاری مکانیزه
که سرمایهگذاری بالای مالی نیاز دارد .پروژه قطعه دوم تونل راه امامزاده هاشم (ع) واقع در شمال شرق استان تهران ،طولانیترین تونل راه
کشور است که طبق برنامهر یزی انجام شده ،عملیات اجرایی آن به روش مکانیزه انجام خواهد شد .در این تحقیق ،با مطالعه مشخصات مسیر،
دبی آب ورودی به تونل با روش عددی و استفاده از نرمافزار  FLAC2Dمحاسبه شده است .در ادامه با بررسی پروژههای مشابه در خارج از
کشور و وضعیت آنها در برخورد با پدیده هجوم آب ،ریسک این مخاطره به صورت کلاسیک و با روش  FMEAارزیابی و مدیریت شده است.
در ادامه به منظور افزایش دقت نتایج به دست آمده ،تحلیل فازی بر مبنای روش  FMEAانجام گرفته است .نتایج به دست آمده از تحلیل
فازی و کلاسیک نشان می دهد که در ناحیه میانی مسیر تونل ،به دلیل احتمال هجوم آب با فشار بالا همراه با تبدیل به جریان گل ریسک
تونلساز ی زیاد است .همچنین مقایسه نتایج تحلیل کلاسیک و فازی دقیقتر بودن فرآیند تحلیل فازی را به دلیل بهرهگیری از نظرات تیم
کارشناسی نشان میدهد.

کلیدواژهها
تونل ،ریسک ،تحلیل فازی ،هجوم آب

*عهده دار مکاتباتreza.mikaeil@gmail.com :
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شرایط زمینشناسی ،سطح پیزومتریک آبهای زیرزمینی،
احتمال وجود آسیبهای سطح زمین ،ترکیب گروه
کلاسهای زمینشناسی ،سطح آسیبها از جمله ویژگیهایی
بودهاند که در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتهاند[.]1
جورادو 1و همکاران در سال  2012به ارزیابی ریسک
مخاطرات ساخت یک ایستگاه مترو با روش آنالیز درخت خطا
پرداختند .در این تحقیق مشخص شد هجوم آب با فشار بالا
دارای بیشترین میزان ریسک در بین مخاطرات محتمل است
[.]7
در سال  2019از روش ماتریس ریسک در پژوهش
مرادی و همکاران و با در نظر گرفتن مسائلی نظیر آب
زیرزمینی ،هجوم گاز ،حفرات کارستی استفاده شده است
[ .]1لی 9و لی در سال  2011طی مطالعاتی با عنوان
«پژوهش روی سیستمهای ارزیابی ریسک برای هجوم آب در
طول ساخت تونل در ساختارهای کارستی» به بررسی ریسک
هجوم آب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در
این تونلها پرداختهاند [ .]3در سال  2019از روش آنالیز
درخت خطا و تحلیل سلسله مراتبی ،برای ارزیابی ریسک
تونلسازی مکانیزه در سه حوزه شرایط ژئوتکنیکی TBM ،و
مسائل مدیریت ساخت ،در پژوهش چانگ و همکاران استفاده
شده است [ .]10معراج و همکاران در سال  2019با به
کارگیری شبکه عصبی به ارزیابی ریسک نشست زمین در
تونلسازی مکانیزه در محیطهای شهری و با استفاده از روش
 FMEAفازی پرداختهاند [ .]11مطالعات انجام گرفته نشان
میدهد که آب زیرزمینی همواره جزء مسائل اصلی در ارزیابی
ریسکهای ژئوتکنیکی بوده است .از دیگر نتایج میتوان به
کاربرد بیشتر روشهای ماتریس ریسک و آنالیز درخت خطا
در اکثر پژوهشها اشاره کرد .در این تحقیق ،تلاش بر این
است تا با استفاده از روشهای عددی ،دبی آب ورودی به
تونل قطعه دوم امامزاده هاشم (ع) محاسبه شود .در ادامه با
بررسی وضعیت پروژههای مشابه در برخورد با پدیده هجوم
آب ،ریسک این مخاطره با استفاده از روش  FMEAبه
صورت کلاسیک و فازی به طور مجزا ،محاسبه خواهد شد.

مقدمه و سابقه موضوع تحقیق

ظهور نشانههای وجود آب در هنگام تونلسازی ،برای
عوامل اجرایی و طراحان به عنوان نشانههای هشدار دهنده
به شمار میرود .کاهش مقاومت توده سنگ و احتمال ریزش
همراه با فشار بالای آب ،سخت شدن شرایط کاری و استهلاک
تجهیزات از جمله مهمترین پیامدهای تونلسازی در این
شرایط هستند .این پیامدها میتوانند موجب تأخیرهای پی
در پی و افزایش هزینههای پروژه به ویژه در روش مکانیزه
شوند .در همین راستا ارزیابی ریسک هجوم آب زیرزمینی از
اهمیت زیادی برخوردار است .ریسک معیاری است که
میتواند میزان پرخطر بودن مخاطرات محتمل را با روشهای
مختلف به صورت کمی یا کیفی مشخص کند .تاریخچه
مدیریت ریسک به بعد از جنگ جهانی دوم بر میگردد ،اما
مدیریت ریسک به شکل امروزی از سالهای  1391و 1311
گسترش پیدا کرد [ .]1در صنعت تونلسازی گرچه در
دهههای پایانی قرن بیستم به موضوع ریسک پرداخته شده
است اما ورود جدی مدیریت ریسک به حوزه تونلسازی را
میتوان در سال  2001با انتشار دستورالعمل مدیریت ریسک
انجمن بینالمللی تونل دانست [ .]2از این تاریخ تا کنون
پژوهشهای متعددی در خصوص ارزیابی ریسک در
تونلسازی انجام شده که آب زیرزمینی و مسائل مرتبط با
آن یکی از پارامترهای اصلی تحقیق بوده است.
شهریار و همکاران در سال  2001با استفاده از روشهای
درخت تصمیم و ماتریس ریسک و با در نظر گرفتن
پارامترهای ژئوتکنیکی از جمله آب زیرزمینی به انتخاب
ماشین حفاری تمام مقطع مناسب برای تونل نوسود
پرداختهاند [ .]9در سال  ،2010موضوع انتخاب TBM
مناسب برای تونل زاگرس توسط خادمی و همکاران ،بر اساس
پارامترهای ژئوتکنیکی مانند هجوم آب و با استفاده از نظریه
فازی در روش تحلیل سلسله مراتبی مورد بررسی قرار گرفته
است [ .]1ساندر 1و همکاران در سال  2012به بررسی
2
مخاطرات خسارتزا در طول  90کیلومتری تونل گاتهارد
پرداختهاند  .در این پژوهش هجوم آب زیرزمینی به داخل
تونل که در برخی موارد دمای آن به  11درجه سانتیگراد
میرسید ،اصلیترین دلیل توقفهای حفاری در طول زمان
اجرای پروژه عنوان شده است [ .]9در سال  2012موضوع
آنالیز ریسک متروی شهر پروتو توسط سوسا 9و همکاران با
روش شبکههای بیزین بررسی شده است .احتمال برخورد با
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معرفی پروژه قطعه دوم تونل راه امامزاده

هاشم (ع)
قطعه دوم تونل راه امامزاده هاشم (ع) به عنوان
طولانی ترین تونل راه کشور ،بخشی از طرح توسعه جادهای
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تحلیل فازی و مدیریت ریسک هجوم آب زیرزمینی در تونل راه ...

حدود  12/27متر و شیب طولی تونل  2/9درصد است.
مطابق برنامهریزیهای انجام شده قرار است عملیات حفاری
تونل بهصورت مکانیزه و با استفاده از یک دستگاه حفاری
تمام مقطع  D.S.TBMانجام شود[ .]12مشخصات
ژئوتکنیکی مسیر تونل قطعه دوم امامزاده هاشم (ع) در
جدول  1ارائه شده است.

است که وظیفه افزایش ظرفیت حمل و نقل و کاهش حوادث
جادهای در محدوده حادثه خیز امامزاده هاشم (ع) را بر عهده
دارد .طول تونل حدود  9200متر و به لحاظ موقعیت مکانی
در محدوده شمال شرقی استان تهران و در حد فاصل دره
مشاء (در شمال) و دره جنوب شرقی آبعلی واقع شده است.
این منطقه جزء نواحی کوهستانی رشته کوه البرز به حساب
میآید .مقطع عرضی تونل به صورت دایروی با قطر حفاری

جدول  :1مشخصات ژئوتکنیکی مسیر تونل قطعه دوم امامزاده هاشم (ع) []12
مقطع

لیتولوژی

متوسط ارتفاع سطح آب زیرزمینی (متر)

RMR

Q

تعداد دسته درزه

3+110-3+910

ماسهسنگ و سنگآهک

99

13

0/02

-

1+700-3+910

مصالح ولکانیکی

129

19

3

9

1+210-1+700
7+110-1+010

ماسهسنگ

219

19

0/13

9

1+110-1+210

سنگآهک

270

99

1/39

-

1+110-7+110

دولومیت و سنگآهک تیره

139

93

1

9

1+110-1+110

دولومیت و سنگآهک

70

11

2/92

9

1+210-1+100

شیل و ماسهسنگ

29

90

2

-

استرالیایی  AS/NZS 4360است ،مشاهده میشود که این
چرخه ،ریسک و اثرات آن را بر روی مجموعه بررسی کرده و
برای کاهش آن راهکارهای ممکن را ارائه میدهد .این فرآیند
تا زمانی که ریسک به حد قابل قبول خود برسد ادامه پیدا
میکند.

هدف فرآیند مدیریت ریسک ،شناسایی و مدیریت
ریسکهای قابل توجه است .در بیشتر پروژهها مدیریت
ریسک با سایر مراحل همپوشانی دارد و بیشتر مراحل تحت
این فرآیند اجرا و عملیاتی میشوند[ .]19با توجه به شکل 1
که بیانگر مراحل مدیریت ریسک مطابق با استاندارد

شکل  :1مراحل مدیریت ریسک مطابق با استاندارد ]14 ،13[ AS/NZS 4360

احتمال هجوم آب زیرزمینی در آن وجود دارد .در ادامه برای
آنالیز ریسک روش  FMEAمورد استفاده قرار گرفته است

در این پژوهش ،مطابق با استاندارد ،AS/NZS 4360
هدف تونلسازی مکانیزه در یک محیط سخت است که
9

روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

صداقتی و همکاران

میشوند [ .]19در این رویکرد با بررسی احتمال وقوع
مخاطره و شدت آن و همچنین بررسی میزان احتمال کشف
خطر به ارزیابی ریسک پرداخته میشود .مطابق با این
رویکرد ،عدد اولویت ریسک از رابطه ( )1به دست میآید.
RPN  P  C  R
()1
که در آن ،RPN ،عدد اولویت ریسک؛  ،Pنرخ احتمال
وقوع مخاطره؛  ،Cنرخ شدت پیآمد مخاطره؛  ،Rنرخ احتمال
کشف خطر است.
بهمنظور محاسبه پارامترهای عدد ریسک از جدولهای
مختلفی استفاده میشود که با استفاده از آنها میتوان ریسک
منابع خطر و پیآمدهای مربوط به آنها را محاسبه نمود .با
توجه به کلی بودن جدولهای مطرح شده در منابع مرتبط با
روش  FMEAو تفاوتهایی که در مخاطرات پروژههای
تونلسازی با سایر موضوعات وجود دارد ،برای رسیدن به یک
معیار واحد ،جدولی مطابق جدول  2برای ارزیابی ریسکهای
ژئوتکنیکی در تونلسازی مکانیزه و به خصوص پروژه قطعه
دوم تونل راه امامزاده هاشم ارائه شده است.

که با توجه به نظر کارشناسان پروژه و موارد معمول در
پروژههای مشابه ،حد قابل قبول برای عدد ریسک انتخاب
میشود .با توجه به نتایج به دست آمده از آنالیز ریسک ،در
صورت غیر قابل قبول بودن عدد ریسک در برخی مقاطع،
راهکارهای ممکن برای کاهش ریسک انتخاب شده و برای
بررسی تأثیر این اقدامات ،دوباره ارزیابی ریسک انجام
میشود .با توجه به اینکه در طی چند سال اخیر در کشور،
پیمانکار اجرایی مسئولیت ساخت پروژه را بر عهده میگیرد،
در این پژوهش مسئولیت کامل ریسک بر عهده پیمانکار در
نظر گرفته شده است.
 -1- 9ارزیابی ریسک هجوم آب با رویکرد FMEA
در این پژوهش ،برای ارزیابی ریسک از رویکرد FMEA
استفاده شده است .استانداردهای نظامی ایالات متحده mil-

 p-1629با عنوان (روش آنالیز عیب ،تأثیرات مربوط و میزان
اهمیت آن) در  1313انتشار یافت .در قالب این استاندارد
خطاها یا اشکالات پیش آمده به لحاظ تأثیرگذاری آنها در
هدف نهایی و میزان ایمنی ،کارکنان و تجهیزات طبقهبندی

جدول  : 2مقادیر مربوط به احتمال وقوع ،شدت خطر و نرخ احتمال کشف خطر در قطعه دوم تونل امامزاده هاشم (ع)
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عدد اولویت ریسک= احتمال وقوع × شدت خطر × نرخ احتمال کشف خطر
شدت خطر

احتمال وقوع

نرخ احتمال کشف خطر

 :11پر خطر :اثر بیشتر از  %2/3روی
 :11مکرر :به تناوب تکرار میشود.
 :5گاه و بی گاه :ممکن است یک بار اتفاق بیافتد.
 :2تصادفی :رویداد آن در این پروژه مورد انتظار نیست
اما در دیگر پروژهها گاهی اوقات رخ داده است.
 :1به ندرت :رویداد آن در این پروژه قابل انتظار نیست
و در دیگر پروژهها نیز به ندرت رخ داده است.
 :1/5بعید :احتمال وقوع آن نزدیک صفر است.

مبلغ قرارداد

 :4غیرقابل کشف :با روشهای علمی قابل

 :5زیاد :تأثیر روی مبلغ قرارداد بین
 0/31تا %2/3

شناسایی نیست و بهصورت ناگهانی رخ میدهد

 :3متوسط :تأثیر روی مبلغ قرارداد
بین  0/19تا %0/31
 :1کم :تأثیر روی مبلغ قرارداد بین

 :3متوسط :با روشهای علمی قابل شناسایی
نیست ولی به صورت ناگهانی رخ نمیدهد
 :2زیاد :با روشهای علمی قابل شناسایی است و
به صورت ناگهانی رخ میدهد

 0/21تا %0/19

 :1خیلی زیاد :با روشهای علمی قابل شناسایی

 :1/5قابل چشمپوشی :اثر کمتر از

است و به صورت ناگهانی رخ نمیدهد.

 %0/09روی مبلغ قرارداد

معادلات دیفرانسیل با مقادیر مرزی است .در روش تفاضل
محدود هر مشتق در معادلات حاکم مستقیماً توسط یک
عبارت جبری که تابع متغیرهای میدان (تنش و تغییر مکان
در نقاط دلخواه در فضا) است ،جایگزین میشودFLAC .

در این پژوهش ،به منظور برآورد احتمال وقوع هجوم آب
زیرزمینی ،از روش عددی تفاضل محدود (مدلسازی عددی
با استفاده از نرمافزار  )FLAC 2Dاستفاده شده است .روش
تفاضل محدود یکی از قدیمیترین روشهای حل دسته
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به توقفهای رخ داده در پروژههای مشابه هزینه دوره توقف
برآورد شده و با محاسبه درصد آن نسبت به مبلغ کل قرارداد،
می توان نرخ شدت خطر را تعیین کرد .به منظور محاسبه
هزینه توقف حفاری ،پارامترهای هزینه نیروی انسانی ،مواد
مصرفی  ،TBMقیمت خرید  ،TBMابزارآلات و خدمات فنی
در طول دوره توقف استفاده شده است .با توجه به اینکه
هزینههای یاد شده مربوط به سال  1930است ،با در نظر
گرفتن نرخ تورم در سالهای  30تا  39و همچنین نرخ تورم
پیشبینی شده برای سال  31هزینه هر روز توقف برای سال
 1931حدود  391میلیون ریال ،معادل حدود  90هزار دلار
به دست آمده است .به منظور مقایسه نتایج تحلیل عددی در
قطعه دوم تونل امامزاده هاشم (ع) با پروژههای مشابه،
اطلاعات  17تونل در محیطهای سخت که با دستگاه TBM
حفاری شدهاند مورد مطالعه قرار گرفته است .اکثر این
پروژهها با پدیده هجوم آب مواجه شدهاند و به همین دلیل
عملیات حفاری در آنها متوقف شده است .مشخصات کلی
این پروژهها در جدول  9ارائه شده است.

یک نرمافزار تفاضل محدود صریح است و قادر به مدلسازی
رفتار خاک ،سنگ یا دیگر مصالحی است که وقتی به حد
تسلیم برسند جریان پلاستیک پیدا میکنند .مصالح به وسیله
المانها یا زونهایی که یک شبکه را تشکیل میدهند نمایش
داده میشوند و نهایتاً کاربر با استفاده از این شبکه ،شکل
سازه مورد نظر را که باید مدل شود ،ایجاد مینماید .هر المان
مطابق قانون تنش-کرنش خطی یا غیرخطی از قبل تعریف
شده ،در عکسالعمل با بارها یا مرزهای گیردار ،رفتار میکند.
همچنین این نرمافزار قادر است تا شرایط مختلف جریان
سیال از قبیل اشباع یا غیراشباع و محصور یا غیرمحصور
سفره را در حالت دوبعدی با تلفیق قانون دارسی و معادله
پیوستگی در پروژههای مختلف ژئوتکنیکی ،هیدروژئولوژیکی،
زمینشناسی و معدن تحلیل نماید .از جمله قابلیتهای دیگر
این نرمافزار طراحی مسائل هیدروژئولوژی تونل با مقاطع
هندسی مختلف و مدلسازی لایههای مختلف زمینشناسی با
خصوصیات هیدرولیکی متفاوت است .بدین ترتیب با استفاده
از تحلیل عددی میتوان وضعیت دبی آب ورودی را مشاهده
و آن را با پروژههای مشابه مقایسه کرد .در این راستا با توجه

جدول  :3مشخصات کلی پروژههایی که با هجوم آب مواجه شدهاند
نوع تونل

نام تونل
1

جینپینگ п

2

اس ال بی سی

9

گاتهارد

1

گواداراما

1

انتقال آب

7

1

نوع ماشین حفاری

قطر حفاری (متر)

سپر باز

12/19

کشور
چین []11

انتقال آب

10

سپر تلسکوپی

هند []17

ریلی

3/99

سپر باز

سوییس[]27-11

راه

سپر تلسکوپی

3/91

اسپانیا []91-21 ،21

9
1

3

آبدل اجیس
10
پاجارس

راه
راه

10/2
10/12

سپر تلسکوپی
سپر تلسکوپی

اسپانیا []97-92 ،23
اسپانیا []93 ،91 ،99 ،23 ،21

7

11

فراسنادلو

راه

11/1

سپر منفرد

ایتالیا []11 ،10 ،97 ،99

1

12

سنپلگرینو

راه

3

19

ریلی

لوچبرگ

11

راه

10

هیمالیا

11
12

کینلینگ
مونتراسلین

19

17

19
11

بوزبرگ

11

 11کارگیکیزیلمارک
19

هنگ 1کنگ

13

11

موتیر

17

پینگلین

1

سپر باز

3/19

سپر تلسکوپی

11/1

سوئیس []19
هند ،نپال []19 ،11

ریلی
راه

10/2
بیشتر از  10متر

سپر باز
-

چین []11
سوئیس []17

راه

11/17

سپر منفرد

سوئیس []17

انحراف آب

3/11

سپر تلسکوپی

ترکیه []11

ریلی

1/19

سپر تلسکوپی

چین []90 ،13

20
21

سپر تلسکوپی

ایتالیا []12

11/7
انتقال آب

سپر منفرد
سپر منفرد

11/71

در شکلهای  2و  9تحلیل عددی دبی آب ورودی به
داخل تونل برای مقاطع مختلف مسیر تونل نشان داده شده
است .در جدول ( )1میزان دبی آب ورودی حاصل از تحلیل

سوئیس []91
تایوان []91 ;99 ;92 ;11

عددی برای مقاطع مختلف مسیر تونل قطعه دوم امامزاده
هاشم (ع) ارائه شده است
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شکل  :2تحلیل عدی آب ورودی به داخل تونل در محدوده  7+881مسیر قطعه دوم امامزاده هاشم (ع) با استفاده از نرمافزار FLAC2D

شکل  :3تحلیل عدی آب ورودی به داخل تونل در محدوده  0+011مسیر قطعه دوم امامزاده هاشم (ع) با استفاده از نرمافزار FLAC2D

آورد .در این راستا ارزیابی ریسک هجوم آب میتواند آگاهی
کارکنان را نسبت به شرایط پیش رو افزایش دهد .نتایج
حاصل از ارزیابی ریسک هجوم آب در جدول  9ارائه شده
است .با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل عددی،
می توان نتیجه گرفت پدیده هجوم آب و پیامدهای ناشی از
آن در مناطق ابتدایی و انتهایی تونل رخ نخواهد داد .بر همین
اساس میتوان احتمال وقوع را برای آنها ،بعید در نظر
گرفت .در مقطع  7+110گرچه دبی آب تخمین زده شده،
هجوم آب محسوب نمیشود اما در برخی پروژههای مشابه
منجر به توقف  TBMشده [ ،]13برای همین احتمال وقوع
آن ،تصادفی در نظر گرفته شده است .در خصوص شدت خطر
نیز در دبیهای مشابه برای مقاطع  7+110و 1+910
توقفهایی بین  29تا  91روز ثبت شده که با در نظر گرفتن

جدول  :4دبی آب ورودی محاسبه شده به داخل تونل قطعه دوم
امامزاده هاشم (ع) بر اساس تحلیل عددی
مقطع

دبی آب ورودی به تونل ()Lit/s

3+110

0/019

1+110

2/1

1+910

971

7+110

990

7+110

11/7

نتایج تحلیل عددی نشان میدهد که مناطق میانی تونل
مورد مطالعه پتانسیل هجوم آب بیشتری نسبت به سایر
نواحی دارد .دبی آب ورودی بالا و فاصله زیاد این ناحیه نسبت
به ورودی تونل و همچنین وجود مناطق گسله در اطراف آن
می تواند مشکلات متعددی را برای عملیات حفاری به وجود
1
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آب برای مقاطع مختلف قطعه دوم تونل راه امامزاده هاشم
(ع) در جدول  1نشان داده شده است.

هزینه دوره توقف برای تونل دوم امامزاده هاشم (ع) میتوان
میزان شدت خطر را برای این مقاطع ،زیاد منظور کرد .در
نهایت با توجه به قابل پیشبینی بودن دبی آب ورودی به
تونل و ناگهانی رخ دادن پدیده هجوم آب ،مقدار زیاد ،برای
نرخ احتمال کشف خطر در تمامی مقاطع منظور شده است.
ارزیابی ریسک هجوم آب در تونل قطعه دوم امامزاده هاشم
(ع) نشان میدهد ریسک این پدیده در مقاطع  7+110و
 1+910که دبی آب ورودی به صورت چشمگیری افزایش
پیدا می کند در محدوده پرخطر قرار میگیرد .برای همین به
منظور کاهش ریسک باید اقداماتی که از ورود آب به تونل
جلوگیری می کند بررسی و قبل از حفاری مناطق پر خطر
اجرا شود.

جدول  :0ارزیابی ریسک باقیمانده هجوم آب در قطعه دوم تونل
راه امامزاده هاشم (ع)
احتمال

شدت

نرخ احتمال

عدد

وقوع

خطر

کشف خطر

ریسک

3+110

0/9

0/9

2

0/9

1+110
1+910

0/9
0/9

0/9
9

2
2

0/9
9

7+110

0/9

9

2

9

7+110

0/9

1

2

1

1+100

0/9

0/9

2

0/9

1+910

0/9

0/9

2

0/9

مقطع

جدول  :5ارزیابی ریسک هجوم آب زیرزمینی در قطعه دوم
تونل راه امامزاده هاشم (ع)
احتمال

شدت

نرخ احتمال

عدد

وقوع

خطر

کشف خطر

ریسک

3+110

0/9

0/9

2

0/9

1+110

0/9

0/9

2

0/9

1+910

10

9

2

100

7+110

10

9

2

100

7+110

2

1

2

1

1+100

0/9

0/9

2

0/9

1+910

0/9

0/9

2

0/9

مقطع

نتایج ارزیابی ریسک باقیمانده نشان میدهد که با اجرای
اقدامات کاهنده ،کاهش چشمگیری در عدد ریسک مناطق
پر خطر مشاهده میشود .به طوری که در تمامی مقاطع
احتمال وقوع به حداقل ممکن رسیده است .نکته قابل اشاره
یکسان بودن مقدار شدت خطر برای مقاطع  1+910و
 7+110است .باید اشاره کرد که این مسئله به دلیل طول
زیاد و حدود  990متری ناحیه میانی تونل است .در ارزیابی
ابتدایی تنها مدت زمان توقف عملیات در صورت بروز پدیده
هجوم آب در نظر گرفته شده که اگر به این مسئله زمان لازم
برای راهاندازی دوباره  TBMو ادامه حفاری را اضافه کنیم،
هزینه حفاری بیشتر میشود .این موضوع در میزان احتمال
وقوع در نظر گرفته شده که باعث افزایش عدد ریسک ابتدایی
شده است .در ارزیابی ریسک باقیمانده ،به دلیل اجرای
اقدامات کاهنده هجوم آب رخ نخواهد داد ،اما به دلیل کاهش
راندمان حفاری و طول زیاد ناحیه آبدار زمان لازم برای
حفاری این منطقه نسبت به شرایط عادی افزایش پیدا
می کند .مطابق با محاسبات انجام شده ،هزینه این تفاوت
زمانی با هزینه توقف  TBMدر این منطقه برابری میکند.
در این راستا به دلیل اینکه در طول مدت حفاری TBM
توقف ناشی از هجوم آب ندارد ،کاهش قابل توجهی در ریسک
باقیمانده نسبت به ریسک ابتدایی مشاهده میشود.

 -2-3ارزیابی ریسک باقیمانده هجوم آب در قطعه
دوم تونل امامزاده هاشم (ع)
مطابق با دستورالعمل انجمن بینالمللی تونل ،فرایند
مدیریت ریسک علاوه بر ارزیابی مخاطرات شامل اجرای
اقدامات کاهنده و ارزیابی دوباره ریسک بعد از مرحله است
[ .]2در این راستا میتوان به اقدامات کاهندهای نظیر کاهش
سطح ایستابی با انجام عملیات زهکشی در بخشهای پائین
دست ،پیش تزریق در سینه کار در حین انجام عملیات
حفاری ،انجماد زمین قبل از انجام حفاری اشاره کرد[ .]1با
بررسی وضعیت پروژههای مشابه میزان پیشروی  TBMدر
این شرایط بین  9-9متر در روز بود است .بر همین اساس با
در نظر گرفتن نرخ پیشروی متوسط  12متر در روز در
شرایط عادی تنها ،هزینه تفاوت زمان حفاری در شرایط
عادی با شرایط اجرای اقدامات کاهنده در نظر گرفته میشود.
با توجه به مطالب گفته شده ،ارزیابی ریسک باقیمانده هجوم
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0   1

تحلیل فازی ریسک هجوم آب در قطعه دوم

تونل راه امامزاده هاشم (ع)

A ,



A

A   {x  X  A (x)  } 

()9

 -1-3نظریه فازی

[min{x  X  A (x)  }, max{x  X  A (x)  }].

}A L  min{x  X  A (x)  
}A U  max{x  X  A (x)  

تئوری مجموعههای فازی اولین بار توسط پروفسور
لطفعلی عسگرزاده ،استاد ایرانیالاصل دانشگاه برکلی
کالیفرنیا در سال  1319در مقالهای با عنوان «مجموعههای
فازی» مطرح شد .برای نشان دادن مجموعههای فازی
میتوان آنها را به صورت توابع ریاضی حاصل از نمودارهای
مثلثی ،ذوزنقهای یا نمایی بیان کرد .مطابق با نظریه
عسگرزاده ،مجموعههای فازی را میتوان به صورت رابطه ()9
نیز نشان داد که اصطلاحاً برش  αنامیده میشود [.]99

 :αسطح مورد نظر در تحلیل فازی
 :  Aدرجه عضویت عدد فازی در سطح  αمورد نظر
L

 : A حد پایین عدد فازی در سطح α
U

 : A حد بالای عدد فازی در سطح α
نمونهای از برش  αدر شکل  1نشان داده شده است.

شکل  :4نشان داده مجموعه فازی  Aبه صورت برش ]91[ α

با در نظر گرفتن سادگی محاسبات و کاربرد بیشتر ،از توابع
فازی مثلثی استفاده شده است .به همین منظور برای ارزیابی
ریسک تمامی مخاطرات ژئوتکنیکی در قطعه دوم تونل
امامزاده هاشم (ع) توابعی مطابق با شکلهای  9تا  7تهیه و
ارائه شده است.

 -2-3مدیریت ریسک فازی هجوم آب در قطعه دوم تونل
امامزاده هاشم (ع)

در تحلیل فازی ارزیابی ریسک به روش  FMEAابتدا
سه پارامتر احتمال وقوع ،شدت خطر و نرخ احتمال کشف
خطر به صورت توابع فازی نوشته میشوند .در این پژوهش

شکل  :5نمایش فازی احتمال وقوع در ارزیابی ریسکهای ژئوتکنیکی قطعه دوم تونل امامزاده هاشم (ع)
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شکل  :0نمایش فازی شدت خطر در ارزیابی ریسکهای ژئوتکنیکی قطعه دوم تونل امامزاده هاشم (ع)

شکل  :7نمایش فازی نرخ احتمال کشف خطر در ارزیابی ریسکهای ژئوتکنیکی قطعه دوم تونل امامزاده هاشم (ع)

خطر وزن و درجه تأثیری اختصاص پیدا کرده که در شکل 1
نشان داده شده است.

در روش  FMEAفازی برای دقت بیشتر نتایج ،به هریک
از پارامترهای احتمال وقوع ،شدت خطر و نرخ احتمال کشف

شکل  :8نمایش فازی وزن پارامترهای محاسبه ریسک

به منظور تحلیل فازی ریسکهای ژئوتکنیکی ابتدا باید
برای هر  αمقادیر فازی مرتبط با احتمال وقوع ،شدت خطر،
نرخ احتمال کشف خطر مطابق رابطه ( )9و به صورت
رابطههای ( )1تا ( )3محاسبه شوند[.]97
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در این پژوهش ،با توجه به اینکه تنها از یک تیم متخصص
فازی استفاده شده است مقادیر  mو  hبرابر  1در نظر گرفته
شده است .با توجه به حجیم بودن محاسبات ،تحلیل فازی
ریسک هجوم آب به تونل در مقطع  1+910به صورت نمونه
ارائه شده و مقادیر فازی آن برای  α =0.1در جدول  7نشان
داده شده است.

جدول  :7مقادیر فازی پارامترهای رویکرد  FMEAبرای  α =0.1در مقطع 8+301
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برای تعیین  FRPNاز یک مدل برنامهریزی خطی
مطابق رابطههای ( )10تا ( ) 19به ترتیب برای حد بالا و پایین
 FRPNو با استفاده از قابلیت  solverدر نرمافزار Excel
بهرهگیری شده است[.]97
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با بررسی سطح  αهای متفاوت ،مقادیر مختلف عدد
اولویت ریسک فازی مطابق با رابطه ( )19به دست میآید که
برای مقطع  1+910در جدول  1و شکلهای  3و  10نمایش
داده شده است.
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جدول  :8مقادیر حد بالا و پایین عدد اولویت ریسک فازی برای مقطع 8+301
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شکل  :9تحلیل فازی عدد ریسک هجوم آب به داخل تونل در مقطع  7+301قطعه دوم امامزاده هاشم (ع)

شکل  :11تحلیل فازی عدد ریسک باقیمانده هجوم آب به داخل تونل در مقطع  7+301قطعه دوم امامزاده هاشم (ع)

ابتدایی و باقیمانده آن به ترتیب در شکلهای  11و  12نشان
داده شده است.

با توجه به مطالب گفته شده در بخش  ،2-1همین فرآیند
در سایر مقاطع تونل نیز انجام شد که نتایج ریسک فازی

شکل  :11تحلیل فازی ریسک هجوم آب به داخل تونل در مقاطع مختلف قطعه دوم امامزاده هاشم (ع)
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شکل  : 12نمودار اعداد اولویت فازی ریسک باقیمانده هجوم آب به داخل تونل در مقاطع مختلف قطعه دوم امامزاده هاشم (ع)

برای مقایسه نتایج حاصل از تحلیل فازی ریسک ابتدایی
و باقیمانده لازم است اعداد اولویت ریسک فازی به اعداد غیر
فازی تبدیل شوند .برای غیر فازی سازی روشهای مختلفی
وجود دارد .در این تحقیق با توجه به کاربری آسان و دقت
زیاد ،از روش مرکز ثقل استفاده شده است .در این روش
مطابق با رابطه ( )11میتوان اعداد فازی را به اعداد غیر فازی
تبدیل کرد [.]91
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با توجه به رابطههای ( )17و ( )11اعداد غیر فازی شده
ریسک ابتدایی و ریسک باقیمانده هجوم آب در مقاطع
مختلف مسیر تونل قطعه دوم امامزاده هاشم (ع) محاسبه
شده و در جدولهای  3و  10ارائه شده است.

a

با توجه به اینکه در تحلیل فازی عدد ریسک ،از برش α
استفاده شده ،رابطه ( )11را میتوان به صورت رابطههای
( )17و ( )11تفکیک کرد.
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جدول  :9اعداد ریسک ابتدایی و باقیمانده غیر فازی شده در مقاطع مختلف مسیر تونل قطعه دوم امامزاده هاشم (ع)
مقطع
عدد ریسک ابتدایی غیر فازی

3+110
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1+910
7/1

7+110
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عدد ریسک باقیمانده غیر فازی
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در حدی نیست که نیاز به اجرای اقدامات کاهنده باشد و
ماشین  TBMمیتواند بدون مشکل خاصی عملیات حفاری
را ادامه دهد .در این شرایط تنها به دلیل سخت شدن شرایط
محیط کار برای کارکنان شاغل در ماشین ،ممکن است
راندمان  TBMکمی پایینتر از نرخ پیشروی متوسط باشد.
اما در صورت اجرای اقدامات کاهنده ،توقفهای ناشی از
اجرای عملیات ،هزینه حفاری را در این شرایط نسبت به
قبل بیشتر می کند .برای همین در صورت اجرای عملیاتی

نتایج حاصل از تحلیل فازی ریسک نشان میدهد که
مقاطع  7+110و  1+910به دلیل دبی آب ورودی زیاد ،عدد
ریسک بزرگتری نسبت به سایر مقاطع دارند .نکتهای که
در این بخش مشاهده میشود ،تفاوت عدد ریسک برخی از
مقاطع قبل و بعد از اجرای اقدامات کاهنده است .در
مقاطعی مانند  7+110و مانند آن با اجرای اقدامات کاهنده
عدد ریسک کاهش یافته اما در مقاطع  1+110و 1+100
عدد ریسک افزایش یافته است .دلیل این مسئله را میتوان
چنین بیان کرد که در این مناطق دبی آب ورودی به تونل
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نظیر تزریق ،خود این اقدامات عاملی برای افزایش ریسک
میشوند.
-4

دیگر افزایش عدد ریسک باقیمانده برخی مقاطع نسبت به
عدد ریسک ابتدایی آنها در تحلیل فازی است .همانطور
که قبلاً اشاره شد ،دلیل این مسئله اجرای اقدامات کاهنده
در مناطقی است که اساساً نیازی به اجرای آنها وجود ندارد.
به طور مثال در محدوده  3+110دبی آب ورودی 0/019
لیتر بر ث انیه است که در عمل محیطی خشک به حساب
میآید و در صورت اجرای اقداماتی برای جلوگیری از ورود
آب تنها زمان و هزینه به پروژه تحمیل شده است .با توجه
به موارد اشاره شده میتوان نتیجه گرفت نتایج تحلیل فازی
نسبت به تحلیل کلاسیک دقیقتر و به واقعیت نزدیکتر
است.

نتیجه گیری

وجود آب در حفاریهای زیرزمینی مشکلات زیادی را
برای کارکنان و پروژه به وجود میآورد .تونلسازی مکانیزه
به عنوان پیچیدهترین روش حفاری تونل نسبت به سایر
روشهای حفاری ،انعطافپذیری کمی در مقابل با پدیده
هجوم آب دارد .آسیب به تجهیزات  ،TBMمختل شدن
سیستم حمل و نقل ریلی و عدم کارایی صحیح سیستم
نگهداری بتنی در دبیهای بالا از جمله مهمترین پیامدهای
هجوم آب در روش مکانیزه هستند که با توجه به
سرمایهگذاری مالی زیاد در این روش میتوانند هزینههای
زیادی برای پروژه داشته باشند .تحلیل عددی قطعه دوم
تونل راه امامزاده هاشم (ع) نشان میدهد که ناحیه میانی
تونل به طول  990متر پتانسیل زیادی برای بروز پدیده
هجوم آب دارد .ضعف ساختاری توده سنگ با مقدار RMR
 11و  ،0/13 Qسطح بالای آب زیرزمینی و همچنین وجود
دسته درزههای متعدد شواهدی مبنی بر شرایط نامطلوب
در این منطقه هستند .در این راستا ابتدا با بررسی وضعیت
سایر پروژهها با مشخصات و دبی مشابه ،ارزیابی ریسک به
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تقدیر و تشکر

نویسندگان مقاله بدینوسیله مراتب قدردانی و تشکر
خود را از موسسه مهندسین مشاور ساحل به دلیل همکاری
و مساعدتهای لازم جهت انجام این تحقیق اعلام میدارند.
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