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 چکيده
ــياري از     ــاد بسـ ــده جوشـــش و ايجـ ــاکي موجـــب بـــروز پديـ ــان پـــي ســـدهاي خـ نشـــت کنتـــرل نشـــده از ميـ

ــود     ــي شـ ــي از آن مـ ــادي ناشـ ــارات اقتصـ ــکالت و خسـ ــي و    .مشـ ــاد در طراحـ ــاي زيـ ــرفت هـ ــرغم پيشـ عليـ
ــوعي بحـــث      ــان موضـ ــي همچنـ ــاي آبرفتـ ــده در پـــي هـ ــوع ايـــن پديـ ــال وقـ ــاکي احتمـ ــدهاي خـ ــاخت سـ سـ

ــت  ــز اسـ ــاالت      .برانگيـ ــين احتمـ ــواره تخمـ ــدها همـ ــي سـ ــک در ايمنـ ــر ريسـ ــي بـ ــرد مبتنـ ــور رويکـ ــا ظهـ  بـ
ــه اســت       ــه قــرار گرفت ــا مــورد توج ــت ســد ه ــاالت شکســت در اثــر      .شکس ــه بررســي احتم ــن تحقيــق ب در اي

ــت      ــده اسـ ــه شـ ــاکي پرداختـ ــدهاي خـ ــي سـ ــش از پـ ــوثر در     . جوشـ ــاي مـ ــدا پارامترهـ ــور ابتـ ــدين منظـ بـ
ــاي    ــي هـ ــده و ســـپس منحنـ ــايي شـ ــازي شناسـ ــايج   مدلسـ ــاس نتـ ــر اسـ ــا بـ ــن پارامترهـ ــال ايـ ــع  احتمـ توزيـ

بـــه منظـــور شـــبيه ســـازي فرآينـــد رگـــاب، مـــدلي بـــر اســـاس   .آزمايشـــهاي صـــحرائي ترســـيم شـــده اســـت 
ــزار     ــرم افـ ــتفاده از نـ ــا اسـ ــارلو بـ ــت کـ ــازي مونـ ــبيه سـ ــال  FLAC- 2D V.5شـ ــده و احتمـ ــاخته شـ  سـ

ــ     ــي سـ ــي پـ ــاط بحرانـ ــي در نقـ ــدروليکي خروجـ ــان هيـ ــده جوشـــش و گراديـ ــوع پديـ ــخص وقـ ــاکي، مشـ د خـ
ــت  ــده اس ــاع         . ش ــه ارتف ــاه ب ــد گلوگ ــت، س ــوع در واقعي ــن موض ــل اي ــه و تحلي ــور تجزي ــه منظ ــع  ۲۲ب ــر واق  مت

ــت         ــده اس ــر گرفتــه ش ــوردي در نظ ــه م ــه عنــوان مطالع ــران ب ــوب اي ــد کــه     . در جن ــان ميده ــايج کلــي نش نت
 .سد گلوگاه از ايمني کافي برخوردار بوده و هيچ خطري سد را تهديد نمي کند

 
ــاليز ريســـک:  کليـــديکلمـــات ــارلو - ســـد خـــاکي-ي رگـــاب پديـــده-آنـ  مطالعـــه - شـــبيه ســـازي مونـــت کـ

 موردي سد گلوگاه
 

 مقدمه -۱
اي و  يكي از عوامل اصلي تخريب سدهاي خاكي مي باشد كه به دنبال فرسايشدروني خاكهاي ماسهpipingپديدةرگابيا 

 آب درپائين دست بروز نموده و باعث تمركز نيروهاي فرسايش ابتدا در محل خروج. سيلتي در اثر جريان آب رخ مي دهد
فرسايش و زه آب مي گردد، سپس فرسايش به سمتباال دست حركت كرده و در مسير حركت خود معبري به شكل تونل تا 

به دنبال اين پديده خاك زير پي به سرعت فر سايش يافته و موجب .  ايجاد مي نمايد) مخزن(رسيدن به منبع اصلي آب
. تراوش از ميان خاک طبيعي زير سدها بعنوان پي سد، از تراوش ميان بدنه و خاکريز معمول تر است]. ۱[گردديسد ميخراب

هر تراوش کنترل نشده جوشنده ايي . زيرا  خاکهاي طبيعي ناهمگون تر بوده و غالبا تراکم کمتري نسبت به بدنه سد دارند
با پيدايش تئوري هاي ارزيابي و مديريت ريسک اين امر .  خطرناک استبصورت چشمه در زمين پايين دست، بصورت بالقوه

الزم و ضروريبنظر ميرسد که با استفاده از اين ابزار بتوان احتمال شروع رگاب در سد خاکي را مشخص کرده و در نتيجه با 
 .دتوان تصميم گيري درستي در جهت کاهش ريسک و بهبود سد انجام داتعيين ميزان ايمني سد مي

                                                            
 سي ارشد مكانيك خاك و پي دانشجوي كارشنا-1
  عضو هيات علمي دانشگاه صنعت آب و برق و رئيس هيات اجرايي كميته ملي سدهاي بزرگ ايران-2
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از آنجائيکه ريسک مجموعه رويدادهايي است که با احتمال . ريزي و هدايت برنامه به سوي هدف مديريت يعني برنامه
 ].۲[باشد آن را کنترل نمود ريزي و هدايت ميبايست با مديريت ريسک که همانا برنامهافتد، ميمشخص و معين اتفاق مي

 :باشدفته شده براي مديريت ايمني سد، جهت رسيدن به اهداف زير ميتوان گفت مديريت ريسک بکار گربطور کلي مي
 درک بهتري از سد و پيش بيني پاسخ سد •
 ارزيابي مناسب از عدم قطعيت ها  •
 ارزيابي شرايط بارگذاري، احتمال گسيختگي ناشي از بارگذاري و اثرات ناشي از بارگذاري •
 ].۳[ کاهش خطراتاي جهتشناسايي و اولويت بندي مناسب اقدامات سازه •

کند تا ريسک ها را به نحو مناسبي در مجموع ميتوان گفت مديريت ريسک در زمان بهره برداري به ما کمک مي
هاي اخير در رابطه با  ها در سالها و الگوريتم استفاده از اين روش.  شناسايي کرده و آنها را در سطح متعادلي نگه داريم

 ].۵،۴،٣،۲[، فرانسه، نروژ، آفريقاي جنوبي و آمريكا ساخته شده اند، رونــد افزايشي داشته استسدهايي كه در استراليا، كانادا
با توجه به اينکه در تحقيقات و دستورالعمل هاي موجود به کلي گويي راجع به اين پديده پرداخته شده و شفاف سازي مناسب 

رفته است و همچنين بدليل محتمل بودن پديده رگاب در و کافي در مورد ارزيابي ريسک رگاب از پي سد خاکي صورت نپذي
 .پي آبرفتي سد گلوگاه، در اين تحقيق به اين موضوع پرداخته خواهد شد

 متدولوژي -٢
 :فرآيند تحليل ريسک شامل سه مرحله ميباشد

 تعريف ابعاد کامل مساله  •

 طراحي يک درخت پيشامد جامع •
 ليت اطمينان و ريسک چون مونت کارلواستفاده از روشهاي کمي سازي مانند روشهاي قاب •

 .باشدي خرابي ميهاي بالقوهو شناسايي حالت) سد و ساختگاه آن(تعريف مساله شامل شناسايي سايت 

درخت پيشامد نمايش گرافيکي . ي يک درخت پيشامد داردپس از تعريف مساله، تجزيه و تحليل ريسک نياز به توسعه
ساده   يک نمونه١در شکل شماره . توانند اتفاق بيفتندمي) م با احتمال تخمين زده شدههر کدا(رخدادهاي مختلفي است که 

 .از درخت پيشامد نمايش داده شده است

احتمال شرطي، احتمال وقوع .  باشدي ريسک و احتماالت خرابي استفاده از احتمال شرطي مييکي از روابط محاسبه
ي ريسک به سازي، جهت محاسبهدرسد.  وقوع پيوسته است را محاسبه مي کنديک رخداد، به شرط آنکه يک رخداد ديگر به

.  توان تراز آب را بعنوان پارامتر ورودي متغير تعريف نمودمي. شوديک پارامتر ورودي بصورت متغير در نظر گرفته مياين روش،
 ]:۶[ بدست مي آيد۱ي بدين ترتيب احتمال خرابي سد به شرط آنکه تراز سطح آب متغير باشد از رابطه
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 ]۶[ درخت پيشامد براي ارزيابي ريسک رگاب١شکل شماره 

) ۱( 
 ريسک ساالنه براي هر ترازمخزن=ي تراز مخزن احتمال ساالنه× احتمال شرايط عملکرد نامطلوب ×سطح عملکرد ×عواقب 

هاي بار ه براي هر يک از حالتبراي بدست آوردن ريسک کلي براي شکست سد در اثر تراوش يا رگاب بايد ريسک ساالن
 .گذاري، با هم جمع شوند

گذاري که سد در طول عمرش تجربه مي کند، ناشي از آبي است که عمده شرايط بار : احتمال بار گذاري ساالنه •
 .ي تغييرات سطح آب محاسبه مي شوندمطلوب بوسيلهدر پشت سد جمع شده است؛ بنابراين احتمال عملکرد نا

 :چهار روش براي بدست اوردن احتمال عملکرد نا مطلوب وجود دارد : رد نامطلوباحتمال عملک •
 . سوابق تکرار رخدادها-۴استنباط کارشناسان خبره -۳ شاخص قابليت اطمينان -۲تابع خطر  -۱

. شدروش شاخص قابليت اطمينان، يک روش کاربردي و مناسب براي تجزيه و تحليل قابليت اطمينان مسائل ژئوتکنيکي مي با
در تحليل قابليت . باشدي نمايش متغيرهاي ورودي مسئله ميتفاوت روش تحليل قابليت اطمينان و روش سنتي در نحوه

هاي متغير. امادر روش سنتي تمامي متغيرها قطعي مي باشد. متغير تصادفي و متغير قطعي: اطمينان دو نوع متغير وجود دارد
هايي از وزن واحد آب و يا اندازه ابعاد، نمونه. ند و مقدار آنها دقيقا مشخص استقطعي تنها با يک عدد نمايش داده مي شو

متغيرهاي تصادفي با تابع چگالي احتمال نمايش داده مي شوند زيرا مقدار دقيق آنها مشخص .پارامتر هاي قطعي هستند
تحليل قابليت اطمينان براي تعيين . تندهايي از متغير هاي تصادفي هسمقاومت برشي، نفوذپذيري و فشار زمين نمونه. نيست

 عدد انحراف معيار است که در واقع انحراف ضريب ايمني مورد β. گيردمورد استفاده قرار مي) β(شاخص عدم موفقيت بتا 
يمن  بيشتر باشد، سد اβبنابراين هر چقدر مقدار . انتظار از شرايط عملکرد نامطلوب ويا شرايط ضريب ايمني برابر يک مي باشد

 ].۶[تر و هر چقدر کمتر باشد، سد خاکي به شرايط عملکرد نامطلوب نزديکتر است

توان مشخص نمود که طرح در   مي۲با توجه به احتمال وقوع خرابي و شاخص قابليت اطمينان از نمودار شکل شماره 
هر چه شاخص فابليت .آورد زير بدست ي توان از رابطه مقدار شاخص قابليت اطمينان را مي. چه سطحي از اطمينان قرار دارد
 ].۷[تر استاطمينان بزرگتر باشد سد ايمن

FS

FS Lm
σ

β −=
 

 :ي فوق داريمدر رابطه

)٢(
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mFS =؛ ميانگين توزيع ضريب اطمينان 

L=شود؛  مقدار تعادل حدي که برابر يک فرض مي 

FSσ= انحراف معيار توزيع ضريب اطمينان  

 
 ]٧[ير شاخص قابليت اطمينان در تعيين ايمني سد استفاده از مقاد٢شکل 

روش مونت کارلو بطور موثري . شودبراي تعيين شاخص عدم قطعيت بتا از روش شبيه سازي مونت کارلو استفاده مي
-پاسخ تابع عملکرد ضريب اطمينان را نسبت به متغيرهاي ورودي که بطور تصادفي انتخاب و در تابع عملکرد جايگزين مي

در اين روش براي هر پارامتر ورودي که بطور تصادفي در نظر گرفته شده است، با توجه به شکل . کندشبيه سازي ميشوند، 
اين . شودتابع چگالي احتمال آن و نيز با در نظر گرفتن دامنه تغييراتش، اعداد تصادفي ايجاد و مقدار تابع عملکرد محاسبه مي

تقريبي شکل تابع چگالي ضريب اطمينان تعيين شود و با توجه به آن احتمال گسيختگي فرآيند تا آنجا ادامه مييابد که بطور 
 :باشد روند کلي در شبيه سازي مونت کارلوبصورت زير مي.شودو انديس قابليت اطمينان محاسبه مي

 
 .کند هاي ممکن را تعريف مي اي از ورودي محدوده .۱
 .کند هاي تصادفي را توليد مي از آن محدوده ورودي .۲
 .دهد هاي بدست آمده يک سري محاسبات مشخص را انجام مي با استفاده از ورودي .۳
 .کند نتايج هر يک از اجراهاي محاسباتي را در پاسخ نهايي ادغام مي .۴

ي احتمال عملکرد نا موفق، مهندسان بايد ارزيابي کنند که آن، چه تاثيري بر روي پس از محاسبه: سطح عملکرد  •
 اين مهندسان بايد دقيقا تعيين کنند که مفهوم سطح عملکرد چيست؟سد خاکي دارد؟ بنابر
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عواقب و پيامدها با استفاده از يک تيم چند نفره شامل مهندسان، برنامه ريزان، اقتصاددانان، : عواقب و پيامدها  •
راي هر عواقب و پيامدها بايد براي هر سطح عملکرد و ب. تعيين مي شود... متخصصان منابع آب، محيط زيست و 

 . محاسبه شوند-که دردرخت پيشامد بکار گرفته شده-ي تراز آب مخزن محدوده

 

اين کار با استفاده از . توان محاسبه کردهنگامي که اثرات و نتايج مشخص مي شوند، مقدار ريسک را در درخت پيشامد مي
 .]۶[ و درخت پيشامد قابل انجام است۱ي رابطه

 تحليل ريسک رگاب سد گلوگاه -۳
هدف از ساخت .  كيلومتري جنوب غربي زاهدان واقع شده است۹۰دراستان سيستان و بلوچستان درفاصله ) شورو(دگلوگاه س

 متر در ۳۰سد گلوگاه برروي رسوبات آبرفتي به ضخامت . باشداين سد تغذيه مصنوعي دشت شورو و مهار سيالبهاي فصلي مي
 .]۸[ ارائه شده است۱ گلوگاه در جدول مشخصات عمومي سد. بستر رودخانه قرار گرفته است

 ]۹[مشخصات عمومي سد۱جدول
  متر۱۰۳۰ طول تاج سد خاکي همگن نوعسد

  متر۵ عرض تاجدرباالترين رقوم  متر۲۱ ارتفاع سد ازكف رودخانه
 ۱:۳ شيب باالدست بدنه  متر۲۲ ارتفاع سد ازكف پي

 ۱:۲,۵ شيب پايين دست بدنه مترازسطح دريا۱۳۸۸ ترازكف رودخانه
 ميليون مترمکعب۷۵ حجم کل مخزن مترازسطح دريا۱۴۰۴ ترازنرمال آب

   بطور ۲بوده وپارامترهاي طراحي سد در جدول شماره FLACي مقطع سد مدل شده در نرم افزار  نشان دهنده۳شکل 

 

ترين حالت در داد که بحرانيهاي نرم افزار در پاياب مورد بررسي قرار گرفتند و نتايج نشان خروجي. خالصه آورده شده است
بنابر اين تحليل نتايج براي ضرايب اطمينان در اين . افتد سد در در پاياب اتفاق  مي ايي درست چهار متر جلوتر از پنجه نقطه

 .نقطه مورد بررسي قرار گرفته است
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 FLAC  مقطع سد مدل شده در۳شکل

 ]۱[ پارامترهاي ژئوتكنيك يمصالح۲جدول 

 وزن مخصوص متوسط مصالح
 kg/m3)( dɤخشک 

 متوسطنفوذپذيري
K(cm/s) 

 زاويه اصطکاک
ϕ◦ 

 چسبندگي
C(kg/m2) 

 ۰ ۳۲ ۱۰-۵ ۲۰۲۲ بدنه
 ۰ ۳۲ ۱۰-۴ ۲۰۲۲ فيلتر و زهکش

 ۰ ۳۲ ۱۰-۴ ۱۷۵۰ پي
 ۰ ۳۳ ۱۰-۷ ۲۵۰۰ پرده آب بند

باتوجه به بررسي هاي . باشدبعلت وجودپي آبرفتي در سدخاکي گلوگاه، احتمال وقوع ريسک رگاب در اين سد مطرح مي
 . توصيه شده است۶انجام گرفته در منطقه توسط مهندسين مشاور، ضريب اطمينان در برابر رگاب بيشتر از 

يعني احتمال رسيدن سطح آب به يک (، ابتدا مقداراحتمال بارگذاري ساالنه ۱طبق درخت پيشامد ارائه شده درشکل
هاي ساالنه درمنطقه احتمال اينکه سطح آب در تراز نرمال باشد،  به ميزان بارندگيبايد تعيين شود که باتوجه) تراز معين

 .انجام گرفته است) ترازنرمال(ترين حالت باشد، بنابراين محاسبات براي بحرانيمي%) ۱۷حدودا ( ماه درسال ۲حداکثر 
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يين احتمال شکست سد در اثر ي مقدار ريسک، اولين گام در تعهمانطور که دربخش قبل گفته شد،ب راي محاسبه
لذا براي پيش بيني احتمال وقوع رگابدر آينده، تغييرات تراز مخزن مورد بررسي .باشد رگاب، تعيين پارامتر متغير ورودي مي

ي قرارگرفت، بعبارتي ديگر تراز سطح آبدر مخزن بعنوان پارامتر ورودي متغير در نظرگرفته شده و سپس براي هرمحدوده
هاي پي نيز بعنوان ، پارامترتخلخل، وزن مخصوص ونفوذپذيري اليه)آناليزعدم قطعيت(ي بعد  درمرحلهترازمخزن،

شود، توزيع هاي مربوط به پارامترهاي ورودي که  مشاهده مي۶تا ۴همانطورکه درشکل  . متغيرتصادفي در نظر گرفته شد
هاي وزن توان نتيجه گفت که توزيعها ميي اين دياگرامبا بررس. ازمطالعات ژئوتکنيکي استخراج شده، نشانداده شده است

مخصوص و ضريب نفوذپذيري واقعي از توزيع نرمال تبعيت ميکنند لذا براي توليد اعداد تصادفي ميتوان از همان توزيع فوق 
 .استفاده نمود

 

 
آزمايش نتايج طبق پي مصالح نفوذپذيري نرمال  توزيع٥شکل  آزمايش نتايج طبق پي مصالح وصمخص وزن نرمال توزيع٤کل        

 

توزيع نرمال تخلخل مصالح پي با توجه به نتايج آزمايش۶شکل  



 8 1390 اسفند  تهران،ها و تاسيسات وابسته، پنجمين كارگاه تخصصي مديريت بهره برداري، عالج بخشي و ارزيابي ايمني سد
 

 

 
5th Workshop on Operation, Rehabilitation and Safety Evaluation of Dams and Related Facilities, Tehran, March 2012 

 

 براي ضريب نفوذپذيري ،تخلخل و FLAC در Grandبا استفاده ازميانگين و انحراف معيار پارامترهاي ورودي و دستور 
 .شوندخاب ميوزن مخصوص مصالح پي، اعداد تصادفي بين مقادير حداکثر وحداقل انت

پس از جمع آوري . آوري شدندها توليد ودر يکجاجمعپس از توليد اعداد تصادفي و تحليل با فرآيند تکراري، خروجي
براي  (CDF)  وتابع توزيع تجمعي احتمال (PDF)نمودار تابع چگال احتمال Easy Fit افزارنتايج خروجي و با استفاده از نرم 

 .ها نشان داده شده است اين دياگرام۸و۷هاي در شکل. گرديده استهريک ازنتايج خروجي ترسيم 

      
 درپاياب خروج هيدروليکي گراديان احتمال تجمعي تابع٨ شکل               پاياب در خروجي هيدروليکي گراديان احتمال چگالي تابع٧شکل

 لذ ابا .ميباشد/. ۱۵ي خروجي در پاياب برابرتوان دريافت که حداکثرگراديان هيدروليکمي۸ و۷با استفاده ازشکلهاي 
 ۱/۱که با توجه به نتايج آزمايش مقدار آن در منطقه (هاي خروجي محاسبه شده باميزان بحراني آن ي گراديان مقايسه

 نمودا رتوزيع ضريب اطمينان ۱۲تا ۹درشکلهاي . ،ضرايب اطمينان محاسبه واحتمال شروع رگاب بررسي گرديده است)باشد مي
 .نمايش داده شده است

 نشده است و  از طرف ديگر با ۶شود در هيچ موردي ضريب اطمينان در برابر رگاب کمتر از همانگونه که مشاهده مي
کنيم که در هيچ حالتي اين تقسيم تنش کل به فشارآب حفرهاي و محاسبه ضريب اطمينان در برابر باالزدگي نيز مشاهده مي

توان به اين نتيجه رسيدضرايب اطمينان به خوبي توسط توزيع نرمال  مي۱۱ و۹باتوجه به شکل.  نشده است۲مقدار کمتر از 
 جهت ۱ي کنند، از رابطهاند، لذا همانطور که قبال هم اشاره کرديم براي توابعي که ازتوزيع نرمال تبعيت مي برازش داده شده

 : داريم۹به ايمني در برابر رگاب با توجه به شکل  جهت محاس.کنيمي انديس قابليت اطمينان استفاده مي محاسبه
mfs = ميباشد۹۶/۱۱متوسط ضزيب اطمينان، که طبق دياگرام توزيع نرمال برابر . 

L  =  محاسبه شده است۱/۱مقدار تعادل حدي که مقدار آن براي اين سد برابر . 

σ =بدست آمده است۱۱/۳يع نرمال برابر مقدار انحراف معيار ضرايب اطمينان است و مقدار آن طبق دياگرام توز  
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 ۹شکل              .
 تابعتوزيع تجمعيضريتاطميناندرمقابلرگاب۱۰شکل تابع چگالي احتمال ضريت اطمينان در مقابل رگاب         

 

  در پايابuplift به تابع توزيع تجمعي احتمال مربوط۱۲ در پاياب                شکلuplift تابع چگالي احتمال مربوط به۱۱شکل
 

با قرار دادن مقادير ميانگين و انحراف معيار در رابطه انديس قابليت اطمينان، مقدار شاخص قابليت اطمينان در مقابل 
توان گفت بنابراين مي. باشد مي۵×۱۰-۴ احتمال خرابي در سد کمتر از۲ بدست آمده که با توجه به شکل۴۹/۳رگاب برابر 

 .باشدو احتمال خرابي سد بسيارناچيزاستطمينان نسبتا خوبي در برابر رگاب برخوردار ميسدگلوگاه ازقابليت ا

 ۱در رابطه /. ) ۵۳  و ۱/۲بترتيب برابر (  و با جايگزيني مقادير ميانگين و انحراف معيار۱۱از طرفي با استفاده از شکل 
 .ه که حاکي از ايمني باالي سد ميباشد بدست آمد۲۲مقدار انديس قابليت اطمينان در مقابل باال زدگي برابر 

 

 نتيجه گيري -۴
پس از بررسي مدهاي خرابي سد گلوگاه و تهيه درخت پيشامد به اين نتيجه رسيديم که بعلت نفوذپذيري مصالح پي يکي از 

 . ميباشد) piping( هاي مهم سد گلوگاه احتماال رگاب ريسک

 با استفاده ازتحليل قابليت اطمينان نياز به محاسبه گراديان جهت بررسي احتمال شروع رگاب وتعيين سطح ايمني سد
هيدروليکي وتنش مؤثر داشتيم که پس از تحليل مقاديرفوق ضريب اطمينان درمقابل رگاب با استفاده از مدل سازي عددي 

 .وشبيه سازي مونت کارلو تعيين گرديد
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اده هاي بدست آمده از مدلسازي عددي ميتوان گفت پس از بررسي تابع چگالي احتمال وتابع تجمعي احتمال حاصل ازد
 شود ۶احتمال صفرشدن تنش مؤثر درهيچ نقطه از پاياب وجود ندارد، احتمال آنکه گراديان هيدوليکي مساوي و يا کمتر از 

دن سد ي ايمن بوباشد ونشان دهنده مي۴۹/۳ترين حالت برابر صفر است و انديس قابليت اطمينان در روش اول در بحراني
 بدست آمده ۲۲ي نسبت تنش کل به فشار آب منفذي در روش دوم، مقدار انديس قابليت اطمينان برابر با محاسبه. باشدمي

الزم به ذکر است به علت انحراف معيار بسيار ناچيز نسبت تنش کل به فشارآب . باشدواين حاکي از ايمني باالي سد مي
توان توجيه ر اين حالت عدد بزرگي بدست آمده است وعلت اين مساله را اينگونه ميمنفذي، مقدار انديس قابليت اطمينان د

کرد که ضريب اطمينان محاسبه شده از اين طريق تنها تحت تاثير تغييرات وزن مخصوص پي در روند شبيه سازي مونت 
وذپذيري و وزن مخصوص مصالح پي باشد درحاليکه در روش اول مقدار شاخص قابليت اطمينان متاثر از تغييرات نفکارلو مي

رسد که طراحي موجود، اطمينان کافي را در  با انجام تحليل قابليت اطمينان تراوش براي سد گلوگاه به نظر مي. . باشدمي
 ۶جهت مقابله با جوشش داراست؛ اينکه با وجود المان مدل شده مانند ديوار آب بند، در هيچ موردي ضريب اطمينان کمتر از 

 .باشد کارانه مي  بيانگر اين است که طراحي سد تا حدودي محافظهنشده،
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