
 

 

و  زمانیبرنامه  در محیطیزیستناشی از الزامات  هایریسکبرای به حداقل رساندن  راهکار 7

 بودجه

 
انجام آن،  امکان ازنظرو بودجه،  بندیزمان برنامه ازنظر یهایریسک در هر مرحله با، یانتقال با هر میزان اهمیت هایپروژهاکثر 

 .شوندمیو عملیات مربوط به آن مواجه  وسازساخت روشطراحی محل اجرا، کسب مجوزها، 

 در طیدالر  هامیلیونبا صرف  هاآنکسب که  شوندمیبزرگ اغلب با فرایندهای اخذ مجوز مواجه  هایپروژه اجراکنندگان

ر طامکان به خ، نی طوالنی برای کسب مجوزهای الزمزما هایدورهو  ازحدبیش هایهزینه. صرف این انجامدمیطول به  هاسال

 انداختن موفقیت پروژه را به همراه دارد.

اری اصالحات در نحوه انجام با انجام مقد هاریسکامکان کاهش این گروهی،  و کارِ شمندانهیاند یرهبر، با استفاده از بنابراین

و تفکر جامع  با یکدیگر برای پروژه هایتیماعضای  متنوعِ و تخصصی هایمهارت گذاریاشتراکبا به وجود دارد.  پروژه

 .وجود داردبا نتایج بهتر  هاییحلراهبه دستیابی ، احتمال یک تیم یکپارچه عنوانبههمکاری 

مورد استفاده پروژه  هایتیمتوسط  توانندمیکه و بودجه  زمانیبرنامه  ریسکبه حداقل رساندن  منظوربهدر اینجا هفت روش 

 .شودمیمعرفی ند، قرار گیر

 ابعاد عوامل خطرناکشناسایی  منظوربه، کشندهنقص انجام آنالیز  – 1 

 وتحلیلتجزیهکه گاهی  کشندهبرای یافتن نقص  وتحلیلتجزیه. انجام شوندمیبدون توجه به مسائل حیاتی آغاز  هاپروژه اغلب

بر روی کاغذ  شدهطراحیخوب  یک مسیر ممکن استاز خطاهای احتمالی که  تواندمی، شودمی(، نامیده CIAمسائل بحرانی )

مختلفی برای  هایتخصص ایپروژه در، مثالعنوانبه .، جلوگیری کندبیفتدبه خطر  موردنظرتغییر دهد که پروژه  ایگونهبهرا 

که  کیلوولتی 138در مورد یک خط جدید  نقص کشنده وتحلیلتجزیه بر روی. این تیم پروژه گرد هم آمدند سنجیامکان

. این تیم شامل مهندسان، طراحان پست برق، کارشناسان همکاری نمودندبود، ایستگاه فرعی مربوطه و  دارای دو مدار

SCADAبود زیستمحیطت عمومی و متخصصان ، متخصصان مشارک. 



 

 

دارای . این مسیر نسبتاً بدون موانع و اوت بود را به کارفرما ارائه دادکه بسیار با طرح اولیه متف مسیر جدیدی، این تیم درنتیجه

، دارای توجیه دسترسی به جادهو در عین حال،  ین، منابع فرهنگی و منابع آب بودزم کاربری، زیستمحیط بر تأثیراتکمترین 

 .مربوطه بود هایهزینهپروژه، مهندسی و  قابلیت انجام

 .عموم هاینگرانی پاسخگویی به منظوربه ابتدا از ذینفعان مشارکت برنامهتوسعه و اجرای  – 2 

مورد  محیطیزیست هایمحدودیتو سایر را در مورد طراحی  مردم هاینگرانی توانیدمیشرکت در جلسات عمومی است که با 

پس از تعیین  را تربزرگبه موانع  هانگرانیاین  شدنتبدیل احتمالمؤثرتر از این است که  مراتببهمالحظه قرار دهید. این امر 

 بررسی کنیم.مسیر پروژه 

و به طول  کیلوولت 230خط انتقال عبور  سهامدار برای 1100بیش از  باگسترده مردم  استقبالچنین رویکردی موجب 

 .شدبزرگ  رودخانهیک  ازفوت  2800

نظرات  ،مورد مسیرهای متعدد اجرای پروژهدر  GISبا استفاده از ابزار مبتنی بر پروژه، تیم برای مسیر چندین  بودنبا در دست 

از طریق برگزاری استفاده کرد.  ترقوی، برای ایجاد یک طرح مردم در مورد هر مسیر هاینینگراو از نمود  آوریجمعمردم را 

همراه با  مردم از نظرات توانمی نشان داد که چگونهاین تیم اجتماعی،  هایرسانهو  ارتباطات ایمیلیجلسات عمومی،

پشتیبانی از انجام  منظوربه. استفاده کرده ، برای انتخاب بهترین گزینه در اجرای پروژمحیطیزیست هایمحدودیت

 ، مورد استفاده قرار گرفت.نقشه میدان دید هایسازیمدلتصاویر و  سازیشبیه، وتحلیلتجزیه

ارزیابی کاهش هزینه و  در هاآنشرایطی برای مشارکت  تأمیندر تعیین مکان و را مهندسان  کردن درگیر – 3

 بودن پروژه اجراقابل

مسیر برای  ترینسریعیا  ترینارزانمستقیم، همواره  مسیرو اجرای یک  ساخت هامکانتقریباً در همه  توانمیرا  خطوط انتقال

، تأسیساتطراحی  بررسیتعیین مکان،  هایگزینهبرای ارزیابی  فردیمنحصربه. مهندس پروژه در موقعیت نیستاجرای پروژه 

 .استعملی  حلراهو دستیابی به یک  کاهش هزینه، بودن اجراقابل

تا  بایستیمی، اما این خط انتقال بوداز یک جاده  با عبورکیلو  138اجرای یک خط انتقال جدید  خواهان کارفرمادر یک پروژه، 

محیطشامل مهندسین، متخصصان  یابیمکان. یک تیم رفتمیبود،  کیلوولت 500از خط انتقال ولتاژ موجود که  ترپایین

با یکدیگر  بهتربرای شناسایی یک مسیر  ؛و مدیران سازه متخصصان کاربری زمین، متخصصان مشارکت عمومی، زیست

و  کیلوولت 500نیاز به بازسازی دو سازه بر روی خط کارفرما توسط  شدهانتخابنشان دادند که مسیر  هاآنهمکاری کردند. 

 دارد. پیوستههمبهایجاد یک مسیر خروجی بر روی یک خط انتقال 

 .، انتخاب کندبود ترارزانتوانست مسیر دیگری را برای اجرای این پروژه که بسیار کارفرما ، درنتیجه

 پرهزینهبرای جلوگیری از اقدامات  محیطیزیست هایمحدودیت با توجه بهطراحی  - 4 

و زمانی برنامه بر  بالقوه که تعویق اندازندهبه  ریسک اقدامات، مرحله طراحیحساس در  محیطیزیستنواحی فاصله گرفتن از 

قابل و  شدهحفاظت هایگونهمین، زیستگاه عوامل شامل مالکیت ز بعضی از این. دهدمیرا کاهش  گذارندمیهزینه تأثیر 

 .است ساخت بودن



 

 

که را  هاییجایگزین تواندمی مسیریابی، تیم شدنداجرای پروژه شناسایی  سنجیامکاندر مرحله  هامحدودیت کههنگامی

کلی پروژه، طراحی و انجام پروژه بسیار  زمان کاهش. همچنین، با طراحی کنداست را  ترساده هاآنکسب مجوز و ساخت 

 خواهد بود. ترارزان

حساس گیاهی و حیوانی  هایگونهقسمت غربی، یک زیستگاه از  هایکوهکیلوولت در میان  500در یک پروژه خط انتقال 

 هایجادهو  هادهانهشد. مهندس مسئول طراحی اجرای مسیر پروژه، نقشی حیاتی برای تعیین انواع سازه، طول  شناسایی

 دسترسی ایفا نمود تا مسیر اجرای پروژه را از طریق یک محیط امن، تعیین موقعیت نماید.

فصلی و زمان سازمان را در برنامه خود منظور نمایید تا میزان تأخیر در اجرای پروژه را به  هایمحدودیت – 5 

 حداقل برسانید.

 .است هاآنبر حمایت از منابع در اختیار  هاآندر مورد زمان پروژه نگران نیستند؛ زیرا تمرکز اصلی  یمتخصصان منابع سازمان

معیاری در  عنوانبهد، باید ندر محدوده محیط اجرای پروژه شناسایی شو ایشدهحفاظتحساس یا  هایگونهاینکه  محضبه

حساس در برنامه  هایگونهبررسی در مورد اجرای پروژه آغاز شود،  کههنگامیزیرا ؛ پروژه در نظر گرفته شوند بندیزمانبرنامه 

 است. بسیار دیرزمانی 

در ماه  بتوانرا فقط  حساس هایگونهباشد و این  شدهریزیبرنامه جون، اگر اجرای پروژه شما از ماه مارس تا ماه مثالعنوانبه

فصلی در برنامه  هایمحدودیت. منظور نمودن است ترعقبماه از برنامه  6و آگوست مورد بررسی قرار داد، پروژه شما  جوالی

باعث عقب افتادن برنامه  توانندمیاجرای پروژه، عواملی را که  مجوزهاین درخواست اجرای پروژه و در نظر گرفتن آن برای زما

 .دهدمیکاهش  را پروژه شوند بندیزمان

، مهندسی و اجرای پروژه را در یک برنامه زمانی خطی ترکیب کنید. این محیطیزیستهای الینتایمیک گام به جلو بروید و 

و  گذاردمیتأثیر  بندیزمانمحیطی بر  هایمحدودیتکه چگونه  بررسی کنندین موضوع را تا ا دهدمیاجازه  هاتیمکار به 

 .نمایدمیموضوع مناقشات بالقوه را قبل از اینکه به یک مسئله تبدیل شوند، شناسایی 

 .شود انجام سرعتبهاخذ مجوز اجرای پروژه با یکدیگر کار کنید تا  کلدر  – 6 

ممکن است مجوزها و شرایط میدانی  تفاوت اندککه  هستند روروبهروزانه با جزئیات بسیار زیادی  طوربهاجرای پروژه  هایتیم

 .شودمیآمدن یک مشکل فراخوانده  به وجودتنها پس از  زیستمحیط. غالبًا، مدیر پروژه نادیده گرفته شوند راحتیبه

برنامه  در یک. در نظر گرفته شوند موارد قبل از روی هم جمع شدنالزم است این رویکرد پیشگیرانه  برای در نظر گرفتن یک

مرتبط با  هایتصمیمرا در تمام  زیستمحیطتصمیم گرفت که مدیر پروژه  پروژه مختلف خط انتقال، تیم هایپروژهبزرگ با 

رسیدگی سریع امکان  ،شدمیوقتی موضوعی مطرح  در این صورتوجود نداشت.  هیچ مشکلینماید. گاهی اوقات  واردپروژه 

 .به آن فراهم بود

را فراهم  گذاردمیاجرای پروژه تأثیر  بندیزمانکه بر پیشرفت برنامه  ایمسئلهاز نبود اطمینان  ،بین افراد ارتباط امکان

 .کندمی



 

 

جهت  شدهتصویبنمایید تا از تطابق شرایط با مفاد  تبادلرا  ارتباط برقرار کنید محیطیزیستتعهدات  بین - 7 

 اجرای پروژه اطمینان حاصل نمایید.

 اخذ مجوز و تعهداتمتعدد دارای شرایط  بزرگ هایپروژهپاسخگو باشند.  دانندنمی آنچهدر مورد  توانندمیمدیران سازه ن

. توسعه ابزار ، هستندباشندمیپروژه وابسته طرح  از هاییبخشکه به  هاییزمینمنابع و صاحبان  هایسازمان برای کاهش اثر

 .کندمیکمک  شده است واگذاربرای دانستن اینکه کدام تعهدات به اشخاص ثالث  اجراییارتباطی به تیم 
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