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 :چکيده

 يهـا  سـک يرنکـه  يبـا توجـه بـه ا      . شود  ي محسوب م  ي صنعت سد ساز   يها   بخش نيتر  مهم سدها از جمله     يمنيت ا يريمد
 طي تحت شرا  يري گ مي و تصم  سکي ر تيري سد شامل مد   يمني ا تيريمدکند، لذا    ي سد را با مخاطره مواجه م      يمني ا ياديز

 يمنـ ي به منظـور بـرآورد سـطح ا   يعيسک کاربرد وسي ريابي ارزيها ن رو است که امروزه روش    ياز ا . دباش  يم تيعدم قطع 
 سکير يابي ارز يها  استفاده از روش  . دشون  ي سدها محسوب م   يمنيت ا يري از مد  ي جدا نشدن  يسدها دارند و به عنوان جزئ     

شتر ي تا با شناخت ب    دهد يمن امکان را    يران مربوطه ا  ي و به مد   گردد يم موجود در پروژه     يها  تيقطعباعث درک بهتر عدم     
 باشـد  ينمـ  ي و مهندسـ ي فن ي سد تنها محدود به فاکتورها     يمنيا.  بپردازند يريگ  مي به تصم  يمنيد کننده ا  ياز عوامل تهد  
 ي، زمان نامناسب ساخت، عدم بهره بردار      ي در طراح  يتواند شامل اشتباهات انسان     يده بوده و م   يچي پ کامالً يا  بلکه پروسه 

 يه سـاز ي روش شـب ين مقالـه بـه معرفـ   يـ در ا. ش سـد باشـد    يج پـا  ي نتـا   از يرواقعير غ ي نادرست و تفس   يح، نگهدار يصح
 يت پارامترهـا  يـ ن منظور عدم قطع   يبه ا . سک پرداخته خواهد شد   يز ر ي قدرتمند آنال  ي از ابزارها  يکيکارلو به عنوان      مونت
 به  يريبل از آبگ  ان ساخت و ق   يت پا ي در وضع  يدست سد دوست    ب باال ي ش يدارير آن بر ناپا   ي مصالح بدنه سد و تأث     يمقاومت

 .رديگ ي قرار ميق مورد بررسين تحقي ايعنوان مطالعه مورد

 يرواني شيداري ناپا–کارلو   مونتيساز هي شب– يمنيت ايري مد-سک ي ريابيارز: يدي کليها واژه

 : مقدمه-١

ا يـ  يت واقعـ ي کننـده وضـع   ن مـرز جـدا  يبنا بر ا .  شود يا نابود ي ي نتواند منجر به خراب    يتيچ وضع يشود که ه   ي گفته م  ي سد به حالت   يمنيا
 سـد در نظـر      يمني ا ي برا ياريتوان مع  يگردد را م   ي سد م  يا خراب ي که منجر به خسارت      يطي شده، با شرا   ي آن طراح  ي که سد برا   يتيوضع

ـ    ي بستگ ي مهندس يش از فاکتورها  ي ب ي سد به عوامل   يمنيا. گرفت انـد شـامل    تو يده بـوده و مـ     يـ چي پ کـامالً  يا  سـد پروسـه    ي دارد و خراب
ش سـد  يج پـا ي از نتـا يرواقعـ ير غي نادرست و تفسـ  يح، نگهدار ي صح ي، زمان نامناسب ساخت، عدم بهره بردار      ي در طراح  ياشتباهات انسان 

 .]١[باشد 

د  را دنبـال نمـو     ييها   الزم است روش   ني نو يها يآور   وجود فن  زيها رخ داده و ن       که به واسطه آن    ي گذشته و حوادث   ييبه سبب اقدامات اجرا   
 به اهداف ذکـر شـده   يابي دستي براي ابزار سک،ي ر يابيارز. ندي برطرف نما  زي را ن  ندهي آ ي مشکالت احتمال  ،ي امروز يازهايکه عالوه بر رفع ن    

 دربـاره   يريـ گ مي و تصـم   يمنـ ي سـنجش ا   نهي در زم  دي جد يها کردي از رو  يکي به عنوان    سکي ر يابي ارز کرديامروزه رو . ]٢[ رود ي شمار م  هب

                                                            
 ک خاک و پیي دانشجوی کارشناسی ارشد مکان-١

 راني بزرگ ای سدهای ملتهی کمیياجراهیأت  سي دانشگاه صنعت آب و برق و رئارياستاد -٢
 راني ا زلزلهی و مهندسیشناس  زلزلهیالملل ني پژوهشگاه بارياستاد -٣
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 مرسـوم قابـل     يهـا   روش رياز سـا  با استفاده    بدست آورد که     يتوان اطالعات ارزشمند   ي م کردي رو ني ا حي صح يريگ با جهت . شدبا يسدها م 
 بـر   سـک ي کـاهش ر   يابيـ  از آن، ارز   ي احتمال شکست سد و عواقب ناش      يابي ارز يتوان به موارد  کم     يبه عنوان مثال م   . باشد ي نم يابي دست

 ي نسبتي از اهميتواند منافع ناش ي مسکي ريابي اعمال پروسه ارزن،يعالوه بر ا. اشاره کرد...  و يا  سازه ري غ  و يا انواع مختلف عملکرد سازه   
ن منظـور،   ي به ا  .دي مشخص نما  ني متخصص ي را برا  شتري ب يي صحرا قاتي تحق اي لي و ارزش بالقوه تحل    ير بارگذا ،ي خراب يها انواع مختلف مد  

 .]٣[د ي سدها کمک نمايمني سطح ايابيند ارزيل فرآي هستند که به تکميدي جديها  روشيرين به دنبال به کار گيمهندس

 :سک عبارتند ازي ريابي ارزيمراحل  اصل

 ؛)ها سکيربرآورد (سک يز ريآنال •

 ؛)ت قابل تحمل خواهند شديا در نهاي و ند هستتحمل قابل ها سکيرنکه کدام ي در مورد ايريگ ميتصم(سک يسنجش ر •

 . شونديريگ مي جهت تصمييشنهادهايت منجر به ارائه پي قابل تحمل که در نهايها سکير موجود با يها سکيرسه يمقا •
 

 يا دوره يها ينيبازبکپارچه به همراه ي يسک روندي ريابيارز. سک باشدياز به اقدامات کاهش ريمات اتخاذ شده ممکن است نيمطابق تصم
سک را نشان ي ري کميابيروند ارز) ١(شکل . ]٤[ د خواهند مانيدوده قابل تحمل باق در محها سکيرنان حاصل گردد که ي تا اطمباشد يم
 .دهد يم

 شده است تا عالوه بر ين مقاله سعيدر ا. باشد يم سد يمنيت ايري مسائل مربوط به مدنيتر مهم سد از جمله ي خرابي انواع مدهايبررس
 مصالح بدنه سد ي مقاومتيت پارامترهايسک، عدم قطعي ريابي قدرتمند ارزيارها از ابزيکي به عنوان ٣کارلو  مونتيساز هي روش شبيمعرف
ق ين تحقي اي به عنوان مطالعه مورديريان ساخت و قبل از آبگيت پاي در وضعيدست سد دوست ب باالي شيدارير آن بر ناپاي و تأثيخاک

استفاده  GeoStudio يهاافزار  از مجموعه نرم٢٠٠٤ سال ٠٢/٦ شيراي وSLOPE/W افزار  از نرممنظور نيابه . ردي قرار گيمورد بررس
 . استفته شدهربکارگب ي شيداري پايابي به منظور ارزشاپي ببي شزيکولمب و روش آنال- موهريمدل رفتارق ين تحقيدر ا. شده است

                                                            
3 Monte Carlo Simulation Method 
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 ]٥[ ارزيابي کمي ريسک -١شکل 

 

 کارلو  مونتيه سازي روش شب-٢

 در مورد   ي تصادف يري نمونه گ  ي مفهوم را ابتدا برا    نيها ا   آن. ديمطرح گرد  ٥ و اوالم  ٤ومنين توسط   ١٩٤٩ال   بار در س   نيکارلو اول   روش مونت 
 يسازهي مرحله شب  نياول.  کرد داي گسترش پ  زيکارلو ن    استفاده از روش مونت    وترهايبا گسترش توسعه کامپ   . ]٦[  مطرح کردند  ياضيمسائل ر 

 اسـت کـه     نيـ  ا ازمنديمرحله دوم ن  .  است ي مقدار خروج  کي ني به منظور تخم   ي ورود ري چند متغ   استفاده از  ي برا ي مدل نييعکارلو ت   مونت
 عيـ مـثالً توز  ( گـردد    نيـي  مسـتقل تع   ريـ  هر متغ  ي احتماالت عي توز يستي سپس با  ؛ گردند نيي و تع  يي پارامترها شناسا  اي رهاي متغ ني ا يتمام

 عيـ  که بـا توجـه بـه تـابع توز    ديآ ي به اجرا در مي قطعيها  با استفاده از مدل    ي تکرار يپس از آن، روند   ). رهي و غ  ينرمال، الگ نرمال، مثلث   
 ياديـ  تعـداد ز افتنيـ  و منجر به گردد ي تکرار ميادي روند به تعداد زنيا. گردد ي م نيي تع ي هر پارامتر ورود   ي برا ي تصادف ياحتمال، مقدار 

 نيـي  تع ازيـ  دقت مـورد ن    زاني مسئله و م   يدگيچي پ ،ي ورود ي پارامترها تعداد تکرار مناسب با توجه به تعداد      .  مسئله خواهد شد   يجواب برا 
 .باشد ي مي پارامتر خروجي احتمالعيکارلو توز  مونتيسازهي شبيي نهاجهينت. خواهد شد

 ي احتمـاالت زي پر کاربرد آناليها روش از يکي، ياتياضي و رياز به اطالعات جامع آمار   ي و عدم ن   يل سادگ يکارلو به دل     مونت يساز  هيروش شب 
 نشـان  Risk@ن شکل يدر ا. نشان داده شده است) ٢( به صورت ساده در شکل    يساز  هين روش شب  يمراحل ا . باشد  يم ها يروانيش يداريپا

                                                            
4 John von Neumann 
5 Stanislav Ulam 
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 محاسبات مربوط به    ير برا ين مقاد ياز ا . باشد  يمف شده   يع احتمال تعر  ي توز ي از رو  ي ورود يرهايک از متغ  ي هر   ي برا يدهنده مقدار تصادف  
ز يآنـال . نـان را بدسـت آورد  يب اطمي ضـرا يع آماري تا بتوان توزشود يماز تکرار ين روند به تعداد مورد ن يا. شود  يمنان استفاده   ياطمب  يضر
ار يـ ک باشـد را در اخت     يـ نـان کمتـر از      يب اطم ينکـه ضـر   ينان و احتمـال ا    يب اطم يانس ضرا ين و وار  يانگيافتن م يع، امکان   ين توز ي ا يآمار

 . بکار بردي هر روش تعادل حدي براتوان يم را ن روشيا. گذارد يم

 

 

کارلو   مونتيساز هي روش کار شب-٢شکل  ]٧[ 

 انتخـاب و در تـابع       ي که به طـور تصـادف      ي ورود يرهاينان را نسبت به متغ    يب اطم ي پاسخ تابع عملکرد ضر    يکارلو به طور مؤثر     روش مونت 
 ي ممکن اسـت هـر شـکل   ي ورود ي تصادف يرهاي احتمال هر کدام از متغ     يع چگال اگرچه تاب . کند  يم يساز  هي، شب شوند يمن  يگزيعملکرد جا 

 .شتر مرسوم هستنديکنواخت بيع ي و توزبتا، ي نرمال، الگ نرمال، مثلثيها عيتوز يداشته باشند، ول

 :]٩،٨[ر است يها از قرار ز يرواني شيداريز پاي آنالي که براباشد يم چهار مرحله يکارلو دارا  مونتيساز هي شب

 .شود يم احتمال آن انتخاب ي با توجه به تابع چگاليک مقدار تصادفي، ي ورودي تصادفيرهاي هر کدام از متغيبرا .١

 انتخـاب شـده در      يو با توجـه بـه مقـدار عـدد         ...) شاپ و   يانند جانبو، ب  م(تابع عملکرد   ز  نان با استفاده ا   يب اطم يمقدار ضر  .٢
 .گردد يممرحله اول محاسبه 

 .شود يم هر تکرار محاسبه ينان برايب اطميه و مقدار ضرد تکرار شياديار زيبه تعداد بسک و دو يمراحل  .٣

 احتمـال   تـوان  يم) ٣ و   ٢ و   ١مراحل  (کارلو بدست آمده است        مونت يساز  هي که از شب   ينانيب اطم ير ضر يبا استفاده از مقاد    .٤
نـان و  يب اطمي احتمـال ضـرا  يکل تابع چگـال نان، شيب اطميانس ضرين، وار يانگي، مقدار م  P(F<Fc)ط نامناسب   يوقوع شرا 
 .نان را بدست آورديت اطميس قابليمقدار اند

 

 هرچـه تعـداد     ياز لحاظ تئور  . ردي صورت گ  يات تکرار ي عمل يادي به تعداد ز   يستيکارلو با    به روش مونت   يرواني ش يداريز پا ي انجام آنال  يبرا
 ز الزم است؟ي انجام آنالي که چه تعداد تکرار براباشد يمن سؤال مطرح ين حال ايبا ا. قتر خواهد شديج حاصله دقيشتر باشد نتايتکرارها ب

از لحـاظ   .  دارد ينان مورد نظر بستگ   ين سطح اطم  ي و همچن  ي ورود ي تصادف يرهاياز به تعداد متغ   ي مورد ن  ي تعداد مراحل محاسبات   نيتر  کم
 :]١٠[ستفاده نمود کارلو ا ن تعداد تکرار مونتيي تعير را براي رابطه زتوان يم يآمار
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)١(  
 

نان مطلوب مطابق يار نرمال و سطح اطميب انحراف معيبه ترت ε و dکارلو،   مونتيساز هي شبي تعداد مراحل محاسباتN، )١(در رابطه 
 . استي ورودي تصادفيرهاي تعداد متغmده و يذکر گرد) ١(آنچه که در جدول 

 ]١١[ ناني انحرافات استاندارد مطابق با سطوح اطم-١جدول 

(ار استاندارد يانحراف مع d( نانيسطح اطم (ε) 

٢٨٢/١  ٨٠%  

٦٤٥/١  ٩٠%  

٩٦٠/١  ٩٥%  

٥٧٦/٢  ٩٩%  

 

 :ر محاسبه نمودي آن را توسط رابطه زتوان يم که باشد يمنان يت اطميس قابلي، انديمني و معقول اي احتماليارهاي از معيکي

)٢(  
 

زان يانگر مينان بيت اطميس قابلياند. باشند ينان ميب اطميار ضراين و انحراف معيانگيب مي به ترت و ن رابطه يدر ا
 .باشد يل مي تحلي وروديت موجود در پارامترهاي عدم قطعريتأث است و منعکس کننده يستم مهندسيک سينان يت اطميقابل

 شاپي به روش بيروانيز شيات آنالي فرض-٣

ن روش يات اي فرضين بخش به معرفيلذا در ا. کارلو استفاده شده است  مونتيساز هيشاپ در شبي بيز قطعيروش آنالن مقاله از يدر ا
 :]١٢،١٣[شاپ عبارتند از ي روش بيات در نظر گرفته شده برايفرض. شود يپرداخته م

ب ي محاسبه ضـر يتوان برا  ين روش نم  ين از ا  يبنابرا. دهد  يره رخ م  ي حول مرکز دا   يروي سطح لغزش دا   ي بر رو  يختگيگس •
 . گردش استفاده شودينکه از مرکز اصطکاکي استفاده نمود، مگر ايروير داينان سطوح غياطم

 .ن قطعات صرف نظر شده استي بين از تنش برشياند بنابرا  فرض شدهي قطعه افقي وارد به سطوح جانبيروهاين •

 .کند ي نرمال در مرکز قاعده هر قطعه عمل ميرويکل ن •

 

ار ين روش مطابقت بسينان بدست آمده از ايب اطمي ضرايکند، ول ي را برآورده نميکيشاپ به طور کامل تعادل استاتيچه روش باگر
 .]١٤[ق اجزاء محدود دارند يدق يها نان بدست آمده از روشيب اطميبا ضرا) اختالف% ٥در حد  (يمناسب
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 ي باالدست سد دوستبي شيداري پاسکي رزيانجام آنال -٤

محل .  و ترکمنستان احداث شده استراني اي مرز مشترک کشورهاني براني ايدر شمال شرق) تجن (رودي رودخانه هري بر رويد دوستس
) ٣( شکل . ارائه شده است)٢ ( در جدولي مشخصات سد دوست ازيا خالصه .باشد يشرق مشهد مشمال  يلومتري ک١٨٠سد در حدود 

 .دهد ي را نشان مSLOPE/Wافزار   در نرمي انجام گرفته سد دوستيمدلساز

 ]١٥[ ي خالصه مشخصات سد دوست-٢جدول

 نوع سد
  يا زهي سنگريخاک

  قائميبا هسته رس
  متر٦٥٥ طول تاج

اي متر از سطح در٤٧٩ تراز تاج سد   متر١٥ عرض تاج 

اي متر از سطح در٥/٤٧٦ تراز حداکثر آب   متر٤٣٧ عرض در بستر رودخانه 

ي پارتفاع سد از ون متر مکعبيلي م١٢٥٠ حجم کل مخزن  متر٧٩   

 

 

 

افزار   در نرمي سد دوستيمدلساز -٣شكل SLOPE/W 

 

 . است دهيارائه گرد) ٣(ز در جدول ي و بدنه سد ني پيکي ژئوتکنيپارامترها
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 ]١٥،١٦،١٧،١٨[ ي سد دوستيکي ژئوتکني پارامترها-٣ جدول

نيانگيم رات ييب تغيضر  اريانحراف مع [%] نيانگيم  رات ييب تغيضر  [%] 
انحراف 

اريمع   

 هسته سد  سديپ

وزن مخصوص مرطوب 
[kN/m3] 

٧٨/٠ ٣ ٢٦  ٥/١٨  ٥٦/٠ ٣  

وزن مخصوص اشباع 
[kN/m3] 

٥/٢٦  ٨/٠ ٣  ٥/١٩  ٥٩/٠ ٣  

٣/٢٤ [°] يه اصطکاک داخليزاو  ٤٣/٢ ١٠  ٥/٦  ٦٥/٠ ١٠  

٢/١٩ ٤٠ ٤٨ [kN/m2] يچسبندگ  ٣٤ ٤٠ ٨٥ 

لتر سديف   زهکش سد 

وزن مخصوص مرطوب 
[kN/m3] 

٥/١٩  ٥٩/٠ ٣  ٥/١٩  ٥٩/٠ ٣  

وزن مخصوص اشباع 
[kN/m3] 

٥/٢٠  ٦٢/٠ ٣  ٥/٢٠  ٦٢/٠ ٣  

٦١/١٢ ٢٧ [°] يه اصطکاک داخليزاو  ٤١/٣  ٤/٣ ١٠ ٣٤  

٥/١٧ [kN/m2] يچسبندگ  ٣٧/٣٩  ٨٩/٦  ٠ - - 

  سديز حفاظتيسنگر پوسته سد 

وزن مخصوص مرطوب 
[kN/m3] 

٦٣/٠ ٣ ٢١  ٥/٢١  ٦٥/٠ ٣  

وزن مخصوص اشباع 
[kN/m3] 

٦٦/٠ ٣ ٢٢  ٥/٢٢  ٦٨/٠ ٣  

٢/٣٧ [°] يه اصطکاک داخليزاو  ٧٢/٣ ١٠  ٣/٤ ١٠ ٤٣  

 - - ٠ - - ٠ [kN/m2] يچسبندگ

 

 تعـداد   سـت يبا يمـ  در نظـر گرفتـه شـوند،         ير تصـادف  يـ  مسئله به عنوان متغ    ي ورود ي پارامترها ي که تمام  ي، در صورت  )١(بر اساس رابطه    
ن پـارامتر وزن مخصـوص      يانگيـ ن مقـدار م   يبنـابرا . باشد يمار مشکل   ي بس يرد که از لحاظ عمل    يکارلو صورت گ     تکرار مونت  يادي ز العاده فوق
 و زهکش به علت ضـخامت کـم         يزه حفاظت ي مربوط به مصالح سنگر    يه پارامترها ي که دارند و کل    يرات کم ييب تغ يه مصالح به علت ضر    يکل
ت يـ در نها.  مونت کارلو شده اسـت يه سازي وارد محاسبات مربوط به  شبدهند يم به خود اختصاص   که در سطح لغزش    ي و طول کم   ها  آن

ه يـ  و هسـته و زاو     ي مصالح پ  يز  مونت کارلو در نظر گرفته شدند عبارتند از چسبندگ          ي در آنال  ي تصادف يپارامترها که به عنوان     ييپارامترها
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ع يـ ن توز يـ ، از ا  کننـد  يم يرويع نرمال پ  ي از توز  ين پارامترها به طور مناسب    ينکه ا يبه ا با توجه   .  و پوسته  لتريف،  ي مصالح پ  ياصطکاک داخل 
 .ش داده شده استينما)  ٤( در شکل ها آنن سد استفاده شده است که نمودار ي ايز احتمالي آناليبرا

 

 

 

ي سد دوستيع نرمال مصالح به کار رفته در مدلسازيز تو-٤شكل  

 

ن ي لحاظ شده در اي تصادفيرهايو تعداد متغ% ٨٠نان ي و سطح اطم٢٨٢/١ار نرمال يا توجه به انتخاب انحراف معکارلو ب تعداد تکرار مونت
 . تکرار در نظر گرفته شده است١١٥٠٠٠مطالعه، 

ز يالن سطح لغزش آنيتر ي قرار گرفت و بحراني سطح لغزش مورد بررس١٣٣١، SLOPE/Wافزار   انجام گرفته در نرميبا توجه به مدلساز
د در نظر داشت که يالبته با.  است ش داده شدهينما) ٥ (  مورد مطالعه قرار گرفت که در شکليز احتماالتي به عنوان سطح لغزش آناليقطع
  آن را به عنوانتوان يم ي ولباشد ينم يز احتماالتين سطح لغزش آناليتر ي بحرانالزاماً يز قطعين سطح لغزش بدست آمده از آناليتر يبحران
 . در نظر گرفتيز احتمالين سطح لغزش آناليتر ي از بحرانيه مناسبين اوليتخم
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شاپي به روش بيب باالدست سد دوستي شيسطح لغزش بحران -٥شكل  

ارائه ) ٤( در جدول يرواني شيداريز پاي سه روش مختلف آنالي سطوح بحرانيب باالدست سد بر روي شيز احتماليج حاصل از آنالينتا
 .ستده ايگرد

يب باالدست سد دوستي شيز احتماليج حاصل از آنالي نتا-٤ جدول  

شاپيروش ب   

 - [kN] فعال يرويکل ن

 ١٤٥٧٥٠٠ [kN.m]کل لنگر فعال 

 - [kN] مقاوم يرويکل ن

 ٢٨٨٥٩٠٠ [kN.m]کل لنگر مقاوم 

آنال
ي

ز قطع
ي

 

ينان قطعيب اطميضر  ٩٨/١  

کارلو تعداد تکرار مونت  ١١٥٠٠٠ 

نانيب اطمي ضرنيتر کم  ٣٨٢٠/١  

نانيب اطمين ضريشتريب  ٥٤٠٠/٢  

نانيب اطمين ضرايانگيم  ٩٧٨٥/١  

نانيب اطميار ضرايانحراف مع  ١٦٣/٠  

ب باالدستي شياحتمال خراب  ٠ 

آنال
ي

ز احتمال
ي

 

نانيت اطميس قابلياند  ٩٩١/٥  
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ت يس قابلي نمودار  اند٧دهد و شکل  يش ميشاپ را نمايش بنان رويب اطمي ضرايع احتماالتي بدست آمده از توزي تابع چگال٦شکل 
 .دهد ي را نشان ميز احتمالينان بدست آمده از آنالياطم

 

 
 

يز احتمالينان آناليب اطمي احتمال ضرايتابع چگال -٦شكل  

 

 

شاپينان روش بيت اطميس قابلي نمودار اند-٧شکل   

 

 داري پاي باشد، به معنا٣ از شي بي سد خاکبي شزي آنالناني اطمتي قابلسي اند کهي در صورتکاي آمريطبق دستورالعمل سپاه مهندس
 در نظر بي شي برانانيت اطميس قابلي اند مقدار بدست آمده، انجام گرفتهي احتمالزيآنالمطابق  اساس، نيبر ا. ]١٨[  استبيبودن ش

 .باشد ي ميداري از حد پاشيگرفته شده ب
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 يريگ جهي نت-٥

ران يگ  مي تصم ي عملکرد مورد انتظار از سدها برا      يابين صحت و ارز   يي، تع ها  آناد ساخت   ي ز يها  نهي و هز  ي سد ساز  يها  پروژهت  ينظر به اهم  
 ي امـر  هـا  يطراحـ سـک در    يل ر يـ ک، اسـتفاده از تحل    يـ ژئوتکن ي موجود در مهندس   يها  تيبا در نظر گرفتن عدم قطع     .  دارد يا  ژهيت و ياهم

 بـه صـورت   هـا  آنر ي و سپس مقاد يي شناسا ها  سکير الزم است ابتدا     ها  سازه يداري در پا  ي خراب ير مدها ي تأث ي بررس يبرا. باشد يم يضرور
مشخص شونديکم . 

 . عملکرد سد است   شي انسان در پا   يها يي توانا تي محدود جهيباشد که نت   ي م ييها تي عدم قطع  ي بر مبنا  سکي ر تيري مد ي احتماالت کرديرو
. رديـ گ ي، انجام مـ ها سکي غلبه بر ري الزم برايها  و اعمال کنترللي، تحلنيي است که با تع  کيتماتسي روشن و س   يندي فرآ سکي ر تيريمد

 موجـود در جهـت      نـان ي عـدم اطم   توانـد  ي نمـ  سکي ر ليتحل.  است ها  تي عدم قطع  ني ا تيري و مد  يي شناسا سکي ر لي هدف تحل  يکل بطور
، ارائـه  شـوند  ي مـ نـان ي عـدم اطم نيـ  که باعـث ا  ي عناصر نييه منظور تع   را ب  ييها   را به طور کامل حذف کند، اما روش        تي به موفق  دنيرس
 .دي نماتيرينحو مدن يبهترها را به  بتواند آنمربوطه  ري تا مدکند يم

سـک بـا عنـوان      يز ر ي آنـال  يهـا    از روش  يکي به کمک    يريان ساخت و قبل از آبگ     يت پا ي در وضع  يب باالدست سد دوست   يق ش ين تحق يدر ا 
ن يـ  مناسـب ا   يداري از پا  توان يمنان بدست آمده،    يت اطم يس قابل يکارلو مورد مطالعه قرار گرفت که با توجه به اند           ت مون يه ساز يروش شب 
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