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 ي خاکي سدهايبخش  و عالجيدر بازسازسک ير يابيارزنقش 
 

٢د نورزايعل ،١يد مسعود منافيس
 

 شگاه صنعت آب و برق، تهراندان
 
 :دهيچک

 از  ي سدها محسـوب شـده و بخشـ        يده نگهدار يچي پ مراحل از   يکي،  ي و عالج بخش   ي در مورد بازساز   يريگ ميتصم       
 مختلـف  ي قسمت هـا ي و عالج بخشي در بازسازيت بنديون راستا اول  يدر ا . دي آ ي سد به شمار م    يمنيت ا يريسازوکار مد 
ص داده شـده، از روش      ي تخصـ  يگذار هي بهتر از سرما   يريجه گ ي به منظور نت   يستي برخوردار بوده و با    يت خاص يسد از اهم  

م يک و اتخـاذ تصـم     سـ يت ر يريک مسئله مـد   ي سد   يمنيت ا يريمد. رند بهره برد  ي گ يه احتماالت را در نظر م     ي که کل  ييها
ن مسـئله مهـم   ي با اي کاربرديها سک و راه حلي از انواع ر  ي با شناخت کاف   يستيباشد که با   يت م يط عدم قطع  يتحت شرا 

ده بـوده و  يـ چي کامال پيا  سد پروسهي دارد و خرابي بستگ ي مهندس يش از فاکتورها  ي ب ي سد به عوامل   يمني ا .برخورد نمود 
ر ي نادرست و تفسـ    يح، نگهدار ي صح ي، زمان نامناسب ساخت، عدم بهره بردار      ي در طراح  يتواند شامل اشتباهات انسان    يم
 ي از ابزارهـا   يکـ يبـه عنـوان     سـک،   ي ر ي روش شـاخص گـذار     ين مقاله به معرف   ي در ا  .ش سد باشد  يج پا ي از نتا  يرواقعيغ
 .اهد شد، پرداخته خوي و عالج بخشيمات مربوط به بازسازي تصمي بندتيدر اولوسک ي ريمنيت ايريمد

 ي عالج بخش– ي بازساز– سکي ري شاخص گذار– يمنيت ايري مد-سک ي ريابي ارز:يدي کليها واژه
 
 :مقدمه -١

کننـده    جـدا  لـذا مـرز   .  سـد نشـود    ينـابود ا  ي يراب منجر به خ   يتيچ وضع يشود که در ه    ي گفته م  ي سد به حالت   يمنيا
تـوان   ي م رادهي سد گرديا خرابي که منجر به خسارت يطي شده با شراي آن طراح  ي که سد برا   يتيا وضع ي يت واقع يوضع
ـ ي سد به عوامليمنيا.  سد در نظر گرفتيمني اي برا ياريمع ـ ي بسـتگ ي مهندسـ يش از فاکتورهـا ي ب  سـد  ي دارد و خراب

 ي، زمان نامناسـب سـاخت، عـدم بهـره بـردار     ي در طراحيتواند شامل اشتباهات انسان يده بوده و ميچي کامال پ يا پروسه
 .)١٩٨٧ ,٥٩ ICOLD Bulletin( ش سد باشديج پاي از نتايرواقعير غي و تفس نادرستي نگهدارح،يصح

 : سدها وجود دارديابي و ارزينه طراحيکرد متفاوت در زميدو نوع رو
 ن شده؛ي تدويها  استاندارديکرد بر مبنايرو -١
 سک؛ي ريابي ارزيکرد بر مبنايرو -٢

 ي که تـا کنـون سـاخته شـده انـد بـر اسـاس اسـتانداردها                 يي از سدها  ياري، بس يخي و تار  يکيل متعدد تکن  يبه دال 
 يابير، ارز ياما در چند دهه اخ    .  مورد استفاده قرار گرفته است     يان دراز يروند در طول سال   ن  ي زمان خود بوده که ا     يمهندس

 .ان قرار گرفته استي مورد توجه کارفرماي موجود به طور جدي سدهايمنيا
ـ ، ارز يشود که طراحـ    ي استفاده م  يزمان" سکي ر يابي ارز يکرد بر مبنا  يرو"از عبارت    ت بخـش   يط رضـا  ي و شـرا   يابي

، انجـام   يريـ م گ ي مـؤثر در تصـم     يهـا  ر داده ي مخاطرات و سا    ا در نظر گرفتن اطالعات بدست آمده از برآورد         سد ب  يمنيا
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زان يـ  در ارتباط با م    يريم گ ي تصم ،ن مجرب سد  يک است که در آن مهندس     يستماتيک پروسه س  يبرآورد مخاطرات    .رديگ
ـ  ارز يريـ  در بکار گ   .رنددا بر عهده    ،يط بارگذار يه شرا ي مرتبط با آن را تحت کل      يها تيمخاطره و عدم قطع    سـک  ي ر يابي

  بـه کـار رفتـه در آن داشـت    ي از پـروژه و اصـول مهندسـ   ينده پروژه درک کاملي و آ  ي عملکرد فعل  يابي ارز ي برا يستيبا
)ICOLD Bulletin ٢٠٠٥ ,١٣٠(. 

کرد بر  يح است اما رو   يار واضح و صر   يکرد استاندارد بس  ينگونه به نظر برسد که انتخاب رو      يدر نگاه اول ممکن است ا     
ـ کرد اسـتاندارد، رو   يحت رو که ت ي گردد در حال   يشتر خراب يسک ممکن است منجر به قبول احتمال ب       ي ر يمبنا ه و نظـارت    ي
توان پاسخ بدون    يکرد استاندارد نم  يمثال در رو  . ار متفاوت است  ي بس  و اجرا  ي مناسب طراح  يها  در انتخاب مالک   يا حرفه

 موجود و اقدامات    يها سکين ر ي کورکورانه ب  يا کرد استاندارد معاوضه  يبعالوه در رو  .  سد بدست آورد   يمني ا يمخاطره برا 
 صـورت   يشـتر يت و دقـت ب    يسـک بـا شـفاف     ي ر يکرد بـر مبنـا    ين اقدامات در رو   يکه ا يرد، در حال  يگ ي انجام م  يعملکرد

 . رديگ يم
بـرعکس در   .  مـرتبط بـا آنهـا اسـت        يهـا  تي عملکرد سد و عدم قطع     ينيش ب يسک بر پ  ي ر يکرد بر مبنا  يتمرکز رو 

 است که در اسـتاندارد بـه آن اشـاره شـده و              ياننيب اطم يل ضرا ي تحص ي تمرکز بر رو   ي سنت يها کردياستفاده تنها از رو   
ـ  به ا  ي توان پاسخ روشن   ي نم به عنوان مثال  د  ينان بدست آ  ي به سطح اطم   ي از دسترس  ي مبهم يها شود نشانه  يباعث م  ن ي

 تـوان  ي نمگريبه عبارت د؟ ريا خي  شده است صورت گرفته حاصلينه هاياز هز  يت بخش يا عملکرد رضا  ي آ سؤال داد که  
               باشــد ي کمتــر مــيا بــه طــور نــامطلوبيــاز اســت يــش از حــد مــورد نيار بــينــان بســي اطمســطحکــه مشــخص کــرد 

)Bowles et al., ١٩٩٧(. 
 دربـاره   يريـ گ مي و تصـم   يمنينه سنجش ا  يد در زم  ي جد يها کردي از رو  يکيسک به عنوان    ي ر يابيکرد ارز يامروزه رو 

 يهـا  ر روشي بدسـت آورد کـه از سـا       يتـوان اطالعـات ارزشـمند      يکرد م ين رو يح ا ي صح يريبا جهت گ  . باشد يسدها م 
 احتمال شکسـت سـد و عواقـب         يابيت دار شده ارز   يتوان به موارد کم    يبه عنوان مثال م   . باشد ي نم يابيبل دست مرسوم قا 

بعـالوه اعمـال    . اشاره کرد ...  و   يا ر سازه ي و غ  يا سازهاجزاء  انواع مختلف   عملکرد  سک بر   ي کاهش ر  يابي از آن، ارز   يناش
ـ  حاالتواع مختلف   ت ان ي از اهم  يتواند منافع ناش   يسک م ي ر يابيپروسه ارز  ـ ل  يـ  و ارزش بـالقوه تحل     ي، بارگـذار  ي خراب ا ي

 .دي ما مشخص نمايشتر را برايقات بيتحق
لـذا  . دنباشـ  ي مـ  ها سد يمني از ا  يع به عالئم خطر همواره بخش مهم      ي موجود و عکس العمل سر     يها نظارت بر سد  

ارهـا و   يا مطابق بـا مع    ي هستند يردضعف عملک دچار   که   يي از شکست سدها   يتواند حت  يع م يق و واکنش سر   ينظارت دق 
 . به عمل آورديريضوابط حاکم ساخته نشده اند، جلوگ

. رنديگ ي سد در نظر م    يمني ا يابي از ارز  يسک را به عنوان بخش    يند که ر   دار ا وجود ي در دن  ي محدود يها امروزه روش 
 :کنند يف مير تعريسک را به صورت زيها عبارت ر ن روشيدر اغلب ا

 
 سکير= احتمال وقوع ×  شدت خسارات              )١(



٣ 

  يهـا  سـک ي اقدامات الزم جهت مقابله با ر يريم گ ي و تصم  يمنين ا يسک جهت تخم  ي ر يابي ارز ي از روش ها   يبرخ
 :د کننده عبارتند ازيتهد

 ؛)RBPS١( سک سدي ريمني ايابيارز .١
 ؛)TPR٣ و CI٢(ف شده ي تعري شاخص هاي سد بر مبنايمنيت اياولو .٢
 ؛)CI و PRA٤(ت ي اولويسک و شاخص سازي ريمني ايابيارز .٣
 .(٢٠٠٤ ,.Harrald et al) )EPRI٦ و RAM-D٥(سک سدها ي ري روش شناسيابيارز .٤

 اقـدامات  يريـ گ مي و نقش آن در تصـم   ي خاکي در سدها سکي ري روش شاخص گذار ين مقاله تنها به معرف    يدر ا 
 .ن نوع سدها، پرداخته خواهد  شدي اي و توانبخشيبازسازالزم جهت 
 

  ي خاکي در سدهاTorrey و Andersenسک  ي ريروش شاخص گذار -٢
 کـرد ي رو کي هدف آن ارائه     کهد  ي گرد ارائه ١٩٩٥در سال    Torrey و   Andersen توسط   کردي رو ني ا ينظراصول  

 . بودياک خي سدهاژهي ويمهندسزات ي طول عمر تجهيابيارز ي برايکل
         و  ي، نگهـدار  يابير، ارزشـ  يـ  در مـورد تعم    يريـ م گ ي تصـم  ي بـرا  يکا بـه توسـعه ابـزار      ي ارتش آمر  يبخش مهندس        

ـ    يقـات يدر پـروژه تحق   .  عمـران بـه خصـوص سـدها پرداخـت          يسـات مهندسـ   ي تاس يعالج بخش       ن شـرکت   ي مشـترک ب
Hydro-Quebec   تنهـا بـر اسـاس       يريـ م گ ي تصم دکريروت که از دو     افي توسعه   يکا روش ي ارتش آمر  ي و بخش مهندس 

 .)١٩٩٨ ,.Andersen et al( فتگر يک بهره ميسک کالسيز ري بر اساس آناليريم گي و تصميکيزيط فيشرا
 

 يابي ارز امور و   ريتعم ،ينگهدار يبند تي اولو در جهت  شد و    دهينام" سکير يشاخص گذار ابزار  "روش  ن  يا،  بعدها        
مـورد اسـتفاده     شان موجود اسـت،    مورد سابقه عملکرد   در ياندک اطالعات   که  متر ٣٣کمتر از   ارتفاع    با ي خاک يدر سدها 

 تي وضـع  في توصـ  يبرا ي بند  رتبه روند به هدف توسعه     وشر نيااز  ،  ي خاک ي سدها يتوسعه برا در جهت   . دريگ يمقرار  
ـ ا ي و نگهـدار   ي بهره بـردار   يها تي  فعال  يبند تي اولو ي برا ي شامل روش  د و ياستفاده گرد  ي خاک يسدها يکنون ن نـوع   ي

 .)٢٠٠١ ,.Andersen et al( باشد يسدها م
 

. باشد يمسد   يهاديتهدانواع   ي نسب تي اهم ي رتبه بند  جهت ي بر قضاوت مهندس   يمبتن  ستمي س ي دارا  روش ني ا        
 يريـ گ  انـدازه  سـک يشـاخص ر  . باشد يزه م  سا يمني ا کمبود يها لي پتانس ييشناسا بر اساس سک  ي ر ي شاخص گذار  ابزار
) ١( در شـکل     .مشـخص نمـود   سـک را    يل ر يس پتان يها توان نشانه  ين روش م  ي به کمک ا   ي ول باشد ينمسک  ير ميمستق

 در نظـر     سـد بـا    يت کل ين اهم ييتعن روش،   ين گام در ا   ياول .ن روش نشان داده شده است     ي ا ياتي عمل نحوه  از يا خالصه
 مشـابه روش مـورد اسـتفاده در         ين دست و مخاطرات بالقوه آن، طبـق روشـ         ييط پا يمح سد،   ي ها يريب پذ يگرفتن آس 

جـاد  ي در آن ا)١٩٩٨ ,FEMA(  طبـق دسـتورالعمل  يراتيي که تغ)١٩٩١ ,Dascal(اشدب ي  مHydro-Quebecشرکت 
 .ده استيگرد

                                     
١ - Risk Based Profiling System  
٢ - Condition Index 
٣ - Technical Priority Rating 
4 - Portfolio Risk Assessment 
5 - Dams   -  Risk Assessment Methodology 
6 - Electric Power Research Institute 
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 يت سد خاکين اهمييتع -٣
بـه کمـک    . کننـد  يم نييتعسد را    يکيزي ف ي فعل طي شرا ه اند،  شد ارائه در محل    ي بازرس يبرا که   ييها ستي چک ل        

  =I١(زمـان    بـه    ر وابسته يغ و   ي ذات اتي خصوص )I(سد مشخص خواهند شد که شامل        يريپذ بي آس فاکتور عمده  ٣آنها،  
سـن   = E١(زمان  وابسته به    يخارج يفاکتورها) E(،  )مخزن تيظرف = I٤ و   ونيفونداسنوع   = I٣ ؛نوع سد  = I٢  ؛ارتفاع

 بـا  نيبنـابرا ). هـا  يروانيشـ  يمنـ ي افـاکتور  = D٢ ؛زي سـرر  تيظرف = D١( ي طراح يها يژگيو) D(  و )يزيلرزه خ = E٢و  
 :ديآ يبدست م )٢( معادله توسط ي کليريپذ بي، آسن فاکتورهاي از ايرين گيانگيم
 

)٢ (                                        1 2 3 4 1 2 1 2I   I   I   I E   E D   DV     
4 2 2

+ + + + += × × 

 
بر اساس دسـتورالعمل  ستم ين س يا يري پذ بي آس يارهايمع. دباش يم ١٠٠٠ستم  ين س يا يري پذ بيآس حداکثر نمره         
ـ هـر  )  ٨(تـا  ) ١( جـداول  .باشـد  ي  مـ (١٩٩٨) FEMAو  Hydro-Quebecموسسـه   سـد  يمنـ يا  يهـا  ک از فـاکتور ي

ـ        . کنند ي م ي جهت محاسبات را معرف    يشنهادي پ يازهايارها و امت  ي، مع يريپذ بيآس ارهـا و   ين مع يدقت شـود کـه ارتبـاط ب
 .باشد ي ميبا به صورت خطيه تقر نشان داده شديازهايامت
 

 )I١= ارتفاع سد  (يات ذاتي خصوص-١جدول 

 ازيامت ]متر[ارتفاع سد 
١  >٧/٢ 
٣ ٧/٢-٢/١٢ 
٦ ٢/١٢-٥/٣٠ 

١٠  <٥/٣٠ 
 .ر هستنديي خاص کارفرما قابل تغيازهاياز بر اساس نير امتيها و مقاد محدوده: توجه

برآورد
 اهميت سد

اهميت نسبي
 شرايط 

 فيزيكي سد

بازرسي
 شرايط 
 فعلي سد

محاسبه
هاي  شاخص

 ريسك 

 طرح كلي روش شاخص گذاري -1شكل
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 )I٢= نوع سد  (يات ذاتي خصوص-٢جدول 

 ازيامت حيتوض نوع سد
 يا هزيسنگر

Rockfill 
ا يمتر  ي سانت٢٥ تا ٥/٧ يها عمدتاً از قلوه سنگ

 ٤ .ل شده باشديبزرگتر تشک

 يخاک
Earthfill 

  يها ا مصالح در اندازهيعمدتاً از شن 
 ١٠ .ل شده باشديلت و رس تشکيس

 

 

)I٣ =ينوع پ (يات ذاتي خصوص-٣جدول 

 ازيامت ينوع پ
 سنگ سخت

Rock 
١ 

 يخچاليسنگ 
Moraine 

٥ 

 آبرفت
Alluvium 

١٠ 

)I٤=حجم مخزن (يات ذاتي خصوص-٤جدول 

 ازيامت ]ون متر مکعبيليم[ حجم مخزن 
١  >٠٦/٠ 
٣ ٠٦/٠-٢٣/١ 
٦ ٢٣/١-٧٠/٦١ 

١٠  <٧٠/٦١ 

)E١=عمر سد (ي خارجي فاکتورها-٥جدول 

 ازيامت ]سال[ عمر سد
١٠ ٠-٩ 
٨ ١٠-٢٩ 
٥ ٣٠-٥٩ 
٢ ٦٠-٩٩ 
١  <١٠٠ 



٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )E٢= ارتعاش  (ي خارجي فاکتورها-٦جدول 

 ازيامت يشدت اصالح شده مرکال
V ١ ا کمتري 

VI  ٢ 
VII ٦ 
VIII ٨ 
IX ١٠ 

 )D١(زيت سرري کفا-٧جدول 

 ازيامت طيشرا
 ط معلومي شرا–الف

 ١٠ .از استيت مورد نيز کمتر از نصف ظرفيت سرريظرف
 ٥ .از استيت مورد نيش از نصف ظرفيز بيت سرريفظر

 ١ .از استيت مورد نيش از ظرفيت بيظرف
 ط مشکوکي شرا–ب
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شـود،   ين دست وارد مـ يي سد  به پاي که به سبب خراب   يل مخاطرات سد مطابق با انواع مشخص خسارات       يپتانس

 بـا  (H) به نام يل مخاطرات، توسط عددينامه، پتانس نيين آي امطابق. گردد ين ميي تع(١٩٩٨) FEMAشنهادات يطبق پ

 ٥ .از استيت مورد نيت کمتر از ظرفيظرف
 ٢ .از استيت مورد نيش از ظرفيت بيظرف

)D٢(نان در برابر لغزشيب اطمي ضر-٨جدول 

 ازيامت طيشرا
 ط معلومي شرا–الف

 ١٠ .از استي کمتر از مقدار مورد ن در برابر لغزشناني اطمبيضر
 ١ .از استيش از مقدار مورد ني ب در برابر لغزشناني اطمبيضر

 ط مشکوکي شرا–ب
 ٧ .از استي کمتر از مقدار مورد ن در برابر لغزشناني اطمبيضر
 ٢ .از استيش از مقدار مورد ني ب در برابر لغزشناني اطمبيضر
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، محتمـل  ي اقتصـاد  يهـا  اني، ز ريزان مرگ و م   يم لي پتانس  بر اساس  که هد ش اني ب يبه صورت کم   ١٠ تا   ١ن  ي ب ياسيقم
 .باشد ي مياتيخطوط ح امکانات بيتخر  ويطي محستي زيها بيآس
 

 :شود ين ميي تع)٣(ن روش بر اساس رابطه يا سد در تياهم        
 

)٣ (         H × IDam = V 
 

H =دارد١٠ تا ١ن ي بيو مقدارگردد  ين مييتعه  دستورالعمل ذکر شدبر اساسل مخاطره که يفاکتور پتانس . 
V =ديمحاسبه گرد) ٢( که در فرمول ي کليريب پذيآس. 

 را کسـب  ١٠٠٠٠ تيـ نمـره اهم ، بـاال سـک  ير لي و داشتن پتانسگروه در هر   ازي امت ني باالتر ي اساس، سد دارا   ني ا بر    
 .خواهد کرد

 
 يکيزيط في شرايت نسبياهم -٤

ـ  يکل حالت   چهار.  شود يتواند منجر به شکست سد خاک      يکه م وجود دارد    يختلف م يکيزي ف طيشرا         ـ  ز يخراب در  ري
 :نظر گرفته شده که عبارتند از

 ؛ )overtopping (يروگذر) ١(
 ؛ )external erosion(ي خارجشيفرسا) ٢(
 ؛)piping(رگاب ) ٣(
 .)mass movement or slope instability (يا ا حرکت تودهي  يرواني شيداريناپا) ٤(

 يشوند که همگـ  ي مي گروه دسته بند٩ت در يتوابع وضع. شود ياد ميت ي با عنوان توابع وضع يکيزيط ف ين شرا ياز ا 
 :شوند و عبارتند از ي شده مربوط مي معرفي خرابي از چهار حالت کليکيآنها به 
 ز؛يت سرريکمبود ظرف .١
 کمبود ارتفاع تاج سد؛ .٢
 ها؛ ينقص عملکرد خروج .٣
 ز؛يش سرريفرسا .٤
 نقص حفاظت از سطوح سد؛ .٥
 رگاب در بدنه سد؛ .٦
 ون؛يرگاب در فونداس .٧
 لغزش در بدنه سد؛ .٨
 .ونيلغزش در فونداس .٩

ـ ا. باشـد  ي سد م  يت در خراب  ي احتمال نقش تابع وضع    ي به معنا  يت نسب ي اهم         در دو مرحلـه     ين احتمـاالت شـرط    ي
ه، عملکـرد و رفتـار سـد را در           اطالعات موجود مربوط به سـاز      ي تمام يستياب با ين مرحله فرد ارز   يدر اول . شوند ين م ييتع

ن کند که از آن به عنـوان احتمـال          ييرا تع ) P[Mi|F] (ي خراب يکلن چهار حالت    ي ا ي و سپس احتماالت نسب    نظر گرفته 
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ـ  ي حاالت کل  ين احتماالت نسب  ييشود که در  تع     يشنهاد م ي پ . است مشخص يک خراب ي در   iوقوع حالت شکست     ، ي خراب
 .منظور شود% ١٠ با احتمال کمتر از ي حالت خرابي صفر برايار شود و احتمال شرطياخت% ١٠ در حدود يقتد

 اسـتفاده  )١٩٨٨ ,USCOLD(ه شده توسط ي تهي عمومي توان از راهنماي ميجهت انتخاب بهتر احتماالت شرط        
ـ يانگيم) ٩(در جدول . نمود  آورده شـده اسـت کـه    (١٩٩٨) USCOLDه ي گـزارش شـده در نشـر   ين احتماالت خراب

 .رديه مورد استفاده قرار گي اولي به عنوان احتمال شرطدانتو يم

 
 

     
 
 
 
 
 

تـوان   ي را م  )٩(ئه شده در جدول     اه ار ي اول يها داده ،ي صرفاً ذهن  يهااب به برآورد  ي ارز ي از اتکا  يريگ جلو منظوربه          
 :دمرتبط نموطالعات موجود سد ر به اي  توسط رابطه ز(١٩٧٠ ,Benjamin and Cornell) ١زيب يبا استفاده از تئور

 
) ٤( 

 
 :که در آن

Xi : ينشانه مشاهدات مربوط به وجود حالت خراب iباشد ي م. 
 .باشد ي مشکست  و Xiط حضور نشانه ي در شراi ي بهنگام شده حالت خرابياحتمال شرط:                         

P[Mi|F]  :يت بالقوه خرابحاال ياحتمال شرط 
 ي حاالت خرابيها  مربوط به نشانهي شرطاحتماالت: 

                                     
1 - Bayes Theorem 

 )USCOLD (ي حاالت خرابيه براي اولي احتماالت شرط-٩جدول 

 هي اولياحتمال شرط يحالت خراب
 ٤٩/٠ يروگذر
 ٣٢/٠ رگاب

 ١٠/٠ ي خارجشيفرسا
 ٠٩/٠ يا ا حرکت تودهي  يرواني شيداريناپا
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ـ   يها  مربوط به نشانه   ي احتماالت شرط          محاسـبه شـود و در       يسـت يبا) ٤(در رابطـه    )  (ي حاالت خراب
 اطالعـات ثبـت   زيو آنال ي و برگرفته از قضاوت مهندس  ي محاسبه آنها به کمک استنباط کارشناس      .دنوارد گرد ) ١٠(جدول  

 .اشدب يشده از عملکرد سد م
 : ف شده اندي تعرحالت چهار ي براين احتماالت شرطي ا       

 ؛)١٠ در جدول A(ها وجود دارد   کامل از نشانهي که آگاهيزمان .١
 ؛)١٠ در جدول B(ها وجود داشته باشد  رود نشانه ي که انتظار ميزمان .٢
 ؛ )١٠ در جدول C(ها وجود نداشته باشد  رود نشانه ي که انتظار ميزمان .٣
 ).١٠ در جدول D(ها وجود دارد   کامل از نبود نشانهيکه آگاه يزمان .٤

ص ي را تخص  ي، احتماالت شرط  يکيزيط ف يک از شرا  يرد و به هر     يگ ي را در نظر م    يک از حاالت خراب   ياب، هر   ي  ارز      
ـ    j يکـ يزيعنوان احتمال شـرط ف   شود و از آن به       ي مشخص م   دهد که با   يم ر يـ  تعبi ي  مـرتبط بـا حالـت خراب
 .رديرا صفر درنظر بگ% ١٠ کمتر از ياب احتماالت شرطيشود که فرد ارز يه مي مجددا توص.شود يم
 )٥(توسـط رابطـه     ) RIj (يکـ يزيط ف يک از شرا  ي هر   يت نسب ي، اهم ي  پس از اختصاص سطح دوم احتماالت شرط            

 :شود يمحاسبه م
)٥(            

P[Cj|Mi] :يکيزيط فيز شراک اي به هر يص احتماالت شرطيتخص 
P[Mi|F] :ي حاالت بالقوه خرابياحتمال شرط 

IDam:سدتي اهم  
 يشـ بخ تـوان  و   ي بازساز تاز جه ينت اقدامات مورد    ي اولو عدر واق  يکيزيط ف يک از شرا  ي هر   يت نسب يافتن اهم يبا          

 برخـوردار   يشتريت ب يولوشتر باشد از ا   ي ب يکيزيط ف ي شرا يت نسب يهر چه اهم  . شود يت مشخص م  يک از توابع وضع   يهر  
  .رديگ اقدامات الزم جهت رفع نواقص انجام يستي و بابوده

 ي موجود در حاالت خرابيها  نشانهياحتماالت شرط -١٠جدول 
 حاالت

 ها نشانه يروگذر يا حرکت توده رگاب يخارجش يفرسا
DCBADCBADCBADCBA

 ازيـ زان مـورد ن   يـ ز کمتر از م   يت سرر يظرف
                 .باشد يالب طرح مي سيبرا

ش بدون  يز قابل فرسا  يوجود مصالح خاکر  
                 .ي محافظتسازوکار

ها بـه   چهيا دري ي خروج يها مصالح داالن 
                 .ش هستندي قابل فرسايراحت

ن باالدست به   يچ محافظت از سطح سنگ   
                 . صورت نگرفته استيخوب

 ين دست ناکاف  يي پا يها بيمحافظت از ش  
                 .است

 ي خروجـ  يهـا  چـه يعملکرد نامناسـب در   
                 .دست نييواقع در پنجه پا

احتماالت تعيين شده توسط 
 هاي كارشناسي قضاوت
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سـازوکار  ون بـدون    يوجود مصالح فونداسـ   
                 يمحافظت

نـان لغـزش بـا      يب اطم يعدم مطابقت ضر  
                 .ي طراحيها اريمع

ف مصــالح در بدنــه، اطــراف يتــراکم ضــع
                 .زات و مجراهايتجه

ــع  ــرد ض ــيعملک ــر يف فونداس ون در براب
 منبسـط شـونده، سـنگ آهـک،         يها رس

 ...سنگ گچ و 
                

لتر شده در  يوجود زهکش بزرگ و کامال ف     
                 .پنجه سد

بـا  يون سـخت و تقر    يوجود مصالح فونداس  
                 .ر قابل تراکميغ

 
 
 ي نسـب  تيـ  اهم نبـوده و  احتمـاالت مطلـق     تنها بر اسـاس      لي و تحل  هيتجز  روش ني ا ارائه شده توسط   يها   فاکتور      

 .دنوند منجر به شکست شنتوا ي قابل مشاهده که ميکيزيف  مختلفطيشرا
ـ تجزبـه همـراه    )Bayesian updating procedure( يزيـ ب ينگام ساز بهند روقي از طر  شکسـت  يهـا  ليـ  و تحلهي
ـ ارز بـه منظـور کمـک بـه          يبحران شکست   يها لي و تحل  هيتجز. شود يم نييبر احتماالت شکست تع    يمبتن يبحران  يابي

ـ  رو، تجز  ني ا  از .شود ي م در نظر گرفته  رخ داده باشد،     سد   يکيزي ف تيوضع خاص در    راتييتغکه   يياحتمال شکست جا    هي
ـ   .شود ي منيي تعان نظر کارشناسقي و احتماالت شکست، از طر    يحرانب شکست   ليو تحل   روش ارائـه شـده در   يرونـد کل

 .) ٢٠٠٨  ,Soetjiono( مشاهده کرد) ٢( توان در شکل ين مقاله را ميا
 



١٢ 

 
 

در . دهـد  ي را نشان م   ي فرض يک سد خاک  ي يت نسب ي اهم يها از محاسبات مربوط به فاکتور     ينمونه ا ) ١١(جدول          
 . در نظر گرفته شده است١٠٠٠ت سد برابر ين مثال اهميا

 
 يت نسبين فاکتور اهميي نمونه محاسبات تع-١١جدول 

 حاالت ياحتماالت شرط
iP[M ي خرابيکل |F] 

  ياحتماالت شرط
 يکيزيط فيشرا

j iP[C |M ] 
 يت نسبيمحاسبه فاکتور اهم

 يکيزيط فيشرا
 ٣/٠×٦/٠×١٠٠٠=١٨٠ %)٣٠ (زي سررتيکمبود ظرف  %)٦٠ (يروگذر
 ١/٠×٦/٠×١٠٠٠=٦٠ %)١٠ (کمبود ارتفاع تاج سد  %)٦٠ (يروگذر
 ٦/٠×٦/٠×١٠٠٠=٣٦٠ %)٦٠ (ها ينقص عملکرد خروج %)٦٠ (يروگذر

 --- --- %)٠(يش خارجيفرسا
 ٧/٠×٣/٠×١٠٠٠=٢١٠ %)٧٠ (اب در بدنه سدرگ %)٣٠(رگاب 
 ٣/٠×٣/٠×١٠٠٠=٩٠ %)٣٠ (ونيرگاب در فونداس %)٣٠(رگاب 

 سک ي ري از کاربرد روش شاخص گذاريي شما-٢شکل 

  و بررسي اطالعات فنيبازديد حضوري از محل سد

 :ي حضوريها ي حاصل بازرسيها گزارش
ــا. ١ ــيفاکتورهـ ــ ): I (ي ذاتـ ــوع، فونداسـ ــاع، نـ ون،يارتفـ

 حجم مخزن
 يزيخ عمر سد و لرزه): E (ي خارجيفاکتورها. ٢
 ها يداريز و پايسرر): D (ي طراحيفاکتورها. ٣

يمحاســـبات مربـــوط بـــه فاکتورهـــا
 :يريپـــــــــذ بيآســـــــــ

 

ت سدين اهمييتع

 

ــه  ــه نقش ــه ب ــا مراجع يه
  و مخاطراتيزيخ لرزه
 

)H(محاسبه فاکتور مخاطره

ــا ــ اهميمحاســبه فاکتوره ي از رويت نســبي
  :يکيزيت فيوضع

 

j j i i dam(RI )=P[C |M ]×P[M |F]×I 

 يمحاسبه پارامترها
iP[M |F] و 

j iP[C |M ]  
  سديمنين اعييجهت ت

 ط ي شرايبند و طبقه
  سديمنيا
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 ٥/٠×١/٠×١٠٠٠=٥٠ %)٥٠ (لغزش در بدنه سد %)١٠ (يا حرکت توده
 ٥/٠×١/٠×١٠٠٠=٥٠ %)٥٠(ون يفونداسلغزش در  %)١٠ (يا حرکت توده

ـ ارز% ١٠ کمتـر از     يش خـارج  ي فرسا ي حالت خراب  ي که احتمال شرط   يياز آنجا  • ـ  شـده لـذا ا     يابي ن ي
 . استدهي، صفر منظور گردياحتمال شرط

 . در نظر گرفته شده است١٠٠٠ت سد برابر ياهم •
 

 بـوده و پـس از آن        يت نسب ين اهم يشتري ب ي ها دارا  يد که نقص عملکرد خروج    يآ ياز محاسبات انجام گرفته بر م             
 به خود اختصـاص داده      يکيزيط ف ير شرا ينسبت به سا  را   ي باالتر يت ها يولوا ،زيت سرر يرگاب در بدنه سد و کمبود ظرف      

 .ردي اقدامات الزم جهت رفع نواقص انجام گيستيده بايت عنوان گرديب اولويلذا به ترت. اند
 
 :يريجه گينت -٥

ـ از ا.  دارندي مهندسي قضاوت هاي کميري در اندازه گ   ياريت بس ي اهم سکي ر يابي ارز يروش ها           ين ابزارهـا مـ  ي
سک همچنان در مراحـل     ي ر يابي ارز يروش ها .  موجود در پروژه استفاده نمود     يت ها يح عدم قطع  ي درک صح  يتوان برا 

 به حساب آورد بلکه از آنهـا بـه عنـوان ابـزار              ي سنت يکردهاين رو يگزي توان آنها را جا    ي برند و نم   يتوسعه خود به سر م    
 ي هـا  يريم گ ي از تصم  ي و عالج بخش   ي بازساز يها يريگ ميز آنجا که تصم   ا.  شود ي استفاده م  ي سنت يکردهايمکمل رو 

 هـا  يريـ م گي لذا تصـم ، دارنديبستگ...  و يکيزيط في همچون زمان، بودجه، شراي شوند و به عوامل يده محسوب م  يچيپ
ـ ت ايري از مدين بخش عمده ايبنابرا. د گرفتنت صورت خواهيط عدم قطعيتحت شرا   يمنـ يت ايرين امـور همـان مـد   ي

 .سک خواهد بودير
ـ  ارزي از روش هـا يکـ يسک به عنـوان    ي ر ي نقش روش شاخص گذار    ديگرد ين مقاله سع  ي  در ا         سـک در  ي ريابي

احتماالت مطلق  تنها بر اساس     لي و تحل  هيتجزن روش   يا.  گردد يمعرف ي خاک ي سدها ي و توان بخش   يمات بازساز يتصم
گر  ليص تحل اشخالذا  . گردد ي محاسبه م  ان کارشناس توسطز  ين سد   يکيزيف طي مختلف شرا  راتييتغ ي نسب تياهم و   بودهن
د نـ د تـا بتوان   ن به کار رفته در آن داشته باشـ        ي از پروژه و اصول مهندس     يسک، درک کامل  ي ر يابي ارز يري در بکارگ  يستيبا

 .دن قرار دهيح مورد بررسينده پروژه را به طور صحيعملکرد حال حاضر و آ
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