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 خالصه
 

از سازه های هیدرولیکی اغلب به صورت جت می باشد که ممکن است موجب تغییرات زیادی در توپوگرافی رودخانه و اطراف این سازه ها گردد و جریان خروجی 

، به شدی ارائه اجت دیواره ناشی ازکه در گذشته، برای تعیین عمق آبشستگی  هاییروش عمدهخسارت های سازه ای و زیست محیطی قابل توجهی به همراه داشته باشد. 

ین دست این سازه هیدرولیکی به علت آبشستگی پایسطح ایمنی از  دلیلبه همین  .پدیده در نظر گرفته نشداین باشد و عدم قطعیت پارامترهای موثر بر صورت قطعی می

ابلیت اطمینان و قبر اساس آنالیز  ایکشویی ناشی از جت دیوارهدریچه  کاقدام به مطالعه عمق آبشستگی در پایین دست یها اطالعاتی در دست نیست. در این مقاله سازه

رآورد پارامترهای موثر بر پدیده اقدام به بهای موجود در قطعیتگردد. بر این اساس پس از شناسایی عدممی کارلوسازی مونتبا استفاده از روش شبیهریسک  تحلیل

 شود.مترهای موثر میپارا حساسیتاحتماالتی عمق آبشستگی و همچنین تحلیل 

 

.تیحساس تحلیلمونت کارلو،  ی،ساز هیشب نان،یاطم تیقابل تحلیل ی،آبشستگ ،یا وارهیجت د: یدیکلمات کل  

 

 

. مقدمه1  
 

ان ها می باشد. آبشستگی در حقیقت جابجایی ذرات توسط جریآبشستگی در پایین دست سازه های هیدرولیکی یکی از مسائل مهم در طراحی این سازه

ستگی باشد. پارامترهای زیادی در پدیده آبشها میاز محل استقرار اولیه آنها به مکان دیگری است. یکی از علل ناپایداری سدها، آبشستگی ناشی از جت

  .]5تا  1[نداهای هیدرولیکی که جریان به صورت جت می باشد وجود دارد که محققین زیادی تاثیر آنها را بر آبشستگی بررسی کردهپایین دست سازه

 Sarkar and (6005) و Hoffman  ،(1991) Breusers and Raudkivi ، (6002) Ghodsian et al (1991)ر بر این اساس محققینی نظی

Dey 9تا  2[برای تخمین عمق آبشستگی نمودندروابط تجربی  اقدام به ارائه، ی موثربا استفاده از شناخت پارامترها[.   

ه، سرعت بازشدگی دریچمیزان توان به بر آبشستگی پایین دست جت های دیواره ای تاثیر می گذارند که از آن جمله میپارامترهای متعددی 

، ابعاد و شکل جت، عرض کانال، های رسوبنظیر اندازه و چگالی دانه ، خصوصیات ذرات رسوببتنی کف بندوجود و یا عدم وجود جت در خروجی، 

همچنین سرعت جت در خروجی، عمق آبشستگی افزایش و  بازشدگی دریچهمیزان که با افزایش دهد تحقیقات نشان می عمق پایاب و ... اشاره کرد.

در شرایط یکسان  ی کهابه گونه تواند تاثیر بسیار زیادی بر ابعاد حفره آبشستگی داشته باشدمینیز تغییر در اندازه و آرایش دانه های رسوبی . ]10[یابدمی

ر دفقط اندازه دانه ها بزرگتر شود، بدلیل افزایش نیروی الزم جت برای غلبه بر نیروی وزن مصالح، ابعاد حفره آبشستگی کاهش می یابد. در صورتیکه 

-ر شرایطی که عمق پایاب کم باشد حالت تعادل در پروفیل آبشستگی ایجاد نمید  Rajaratnam and Macdughall (1991)ر طبق نظنهایت 

  .]11[شود

توان مدیریتی  های مهندسی و باالبردنهای تحلیل ریسک و قابلیت اطمینان با توجه به قابلیت باالی آنها در بهینه نمودن طرحا استفاده از روشاخیر

های هسازها در طراحی ایی که در کشور وجود دارد، کاربردی نمودن این روشبا توجه به ساخت و ساز گسترده ها مورد توجه قرار گرفته است.پروژه

ها، هم در مرحله تحلیل و هم طراحی، منجر ها و تئوریهای موجود در دادهدر مسائل مهندسی هیدرولیک عدم قطعیتتواند بسیار مفید باشد. مختلف می

قی بودن اتفا متقابلاثیرات نتیجه تهای آرامش سرریزها و یا حوضچهشکست در سازه هیدرولیکی از جمله  .شودهای احتماالتی میبه لزوم استفاده از روش
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های مختلف در تحلیل، طراحی، ساخت و به کارگیری سازه است. آنالیزهای قابلیت اطمینان یک چهارچوب منظم و سازماندهی بار خارجی و عدم قطعیت

کدام از پارامترهای ورودی مسئله را در دهد تا نقش هرعالوه بر این به طراح اجازه می. ]16[کندشده را برای کمی کردن عدم قطعیت های مدل فراهم می

اثیر آنها ت عدم قطعیت خروجی مدل مشخص کند. این آگاهی برای تشخیص پارامترهای مهم به منظور توجه بیشتر به آنها برای دستیابی دقیقتر به اندازه و

احتماالتی در  تحلیل مسائل هایو دیگر روش ت اطمینانآنالیز قابلیمدتهاست استفاده از های خروجی بسیار مهم است. و در نهایت کاهش عدم قطعیت

های هیدرولیکی مختلف قابلیت اطمینان پایداری سازه تحلیلای برای های گستردهمختلف علم هیدرولیک مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه تالش

راه برای ارائه  ،های طراحی جدیدها ضمن معرفی روشنتیجه این تالشدر . ]14و  11[نظیر پایه پل و بند انحرافی ناشی از پدیده آبشستگی انجام شده است

 طرحی بهینه متناسب با نیازهای مهندسی هموارتر شده است.   

 در مورد دونیم تحقیقآبشستگی پایین دست جت های ریزشی، تاکنون  در زمینهگسترده تحقیقات هد که با وجود دبررسی مراجع نشان می

ش یا شده است و این موضوع ممکن است سبب افزاینطعیت در پارامترهای تاثیرگذار بر پدیده آبشستگی ناشی از جریان جت پرداخته بررسی عدم ق

لیپ پایین دست جت ریزشی و فیدر پارامترهای پدیده آبشستگی  ناشی از بررسی عدم قطعیتعمده مطالعات انجام شده بر روی ها شود. کاهش هزینه

 شیو افزا ونیعمق فونداسبا تعداد کمی پارامتر درگیر در پدیده آبشستگی پایین دست سد ها نشان داد با افزایش  Yanmaz( 6001. )باکت بوده است

ه بررسی ابعاد حفره آبشستگی با استفاده از روشهای احتماالتی پایین ی  Shams et al (6009) .]15[ابدییم شیافزا نانیاطم تیقابل مصالح بستر زیسا

های آماری برای پارامترهای دارای عدم قطعیت هیدرولیکی از توزیع آبشستگی،ایشان جهت بررسی احتماالتی  .]12[ت پرتابه جامی شکل پرداختنددس

 به ارائه روشی جهت ارزیابی ریسک و احتمال شکست ناشی از آبشستگی et al  Li( 6016)و ارتفاع ریزش استفاده نمودند. جریان دبی، سرعت  نظیر

   .]11[پی سد ها در اثر جت های ریزشی پرداختند

مورد بررسی یده های تاثیر گذار بر این پدای و پارامترمفاهیم پایه قابلیت اطمینان آبشستگی پایین دست جتهای دیوارهابتدا ، تحقیق حاضردر 

ی در پایین اقدام به برآورد احتماالتی عمق آبشستگازی مونت کارلو ا استفاده از روش شبیه سبقابلیت اطمینان  پس از انجام تحلیل. در ادامه گیردقرار می

 .گردد.ان میموثر بر آبشستگی بیمختلف روی پارامترهای بر حساسیت  تحلیل. در انتها نیز شوددست یک دریچه کشویی به عنوان مطالعه موردی می

 

.  معادله  برآورد عمق آبشستگی پایین دست جتهای دیواره ای2  
 

طول حفره آبشستگی،  Lsبا توحه به این شکل ( پارامترهای موثر بر عمق آبشستگی در پایین دست یک جت دیواره ای نشان داده شده است. 1ل )در شک

hc  ،ارتفاع برآمدگی در پایین دست حفرهLm  فاصله موقعیت حداکثر عمق آبشستگی از کف بند، ys  حداکثر عمق آبشستگی ، bu باز شدگی ن میزا

 می باشد.بتنی طول کف بند  Lعمق پایاب و   Ytسرعت جت در خروجی،  U ، دریچه

 
بند کف با همراه دریچه یك کلی نمای  -1شکل  

 

 (6005  )Sarkar and Dey ی انجام اهای دیوارهای را برای بررسی پارامترهای موثر بر عمق آبشستگی در پایین دست جتمطالعات گسترده

جت مستغرق  در ابن تحقیق،متر انجام گرفت.  10متر و طول  11/0متر، ارتفاع  2/0آزمایشگاهی با عرض  فلومایشان بر روی یک مطالعات . ]9[ددادن

قین با استفاده در نهایت این محقآبشستگی در رسوب شد.  گیری حفرهموجت شکل، بتنیروی کفبند بر جریان آب عبوری از بازشدگی دریچه  ناشی از

اده شده ای ارائه نمودند که فرم سدست جت دیوارهدر پایینعمق آبشستگی حداکثر ای را برای تعیین ابطههای آزمایشگاهی، ردادهاز تحلیل غیر خطی 

 باشد:به صورت زیر می( 1سب پارامترهای موثر )شکل حبر آن 

𝑦𝑠 = 0.42 b𝑢
0.28. U0.49 . (s − 1)−0.245. (d50)−0.245 . (g)−0.245 . (L)−0.36 . 𝑌𝑡

1.08 (1)  
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 ( نشان داده شده است. 1باشند. بقیه پارامترها در شکل )های رسوب میبه ترتیب اندازه متوسط و چگالی نسبی دانه sو  50dکه در آن 

عادله و محدوده گستره کاربرد این م ،این رابطهاستفاده از علت شود. ( برای انجام تحلیل قابلیت اطمینان استفاده می1در تحقیق حاضر از معادله )

  باشد.ای میموثر بر عمق آبشستگی ناشی از جت دیواره متعدد پارامترهای بودن درگیرهمچنین 

 

قابلیت اطمینان و عدم قطعیت پارامترها تحلیل. 3  

 
از کمیتی  (PDF)1تابع چگالی احتمالتوان در کاملترین توصیف را می هاست.عدم قطعیت به کمیت درآوردن آن در پدیده تحلیلهدف از به طور کلی 

 نییتع نان،یاطم تیقابل یابیقدم در ارز نیاولتوان بدست آورد. باشد یافت. اما در بیشتر مسائل عملی چنین تابع احتمالی را نمیکه دارای عدم قطعیت می

 باشند. یدر آن م لیدخ یپارامترها نیب یاکردن رابطه دایو پ ستمیرفتار پاسخ س

 بود: سیستم خواهد صحیح عملکرد معیار که هستند تابعی دهنده تشکیل واقع در شوند،می نامیده 𝑋𝑖 پایه که متغیرهای

(2                                                                                                                       )               𝑍 = 𝑔(𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … , 𝑋𝑛) 

تعریف شود.( 1صورت رابطه ) به تواندمی مورد به بسته رفتار تابع یا و حدی حالت شکست، سطح  

Z = g(x) = R(x) − S(x) (9                                                                                                  )                                      
 (.6)شکل  کندمی مشخص را طراحیناحیه ایمن  این رابطه مرز باشد.مقدار بار سیستم می S(x)مقدار مقاومت یک سیستم و  R(x)در این رابطه 

 

 
نمایش منحنی سطح شکست برای یك پدیده -2شکل  

 

آبشستگی در رد مودر به عنوان نمونه  .باشد پایه تصادفی های متغیر از صریح غیر یا و صریح ابعیت یا ساده و معادله یک تواند می شکست سطح معادله

با توجه به شرایط جریان و  عمق آبشستگی( و R) عمق پیتواند اختالف می( 6در معادله ) Zتابع  معادله سطح شکست و یاای دست جت دیوارهپایین

SRZبه صورت   (S)دریچه در تابع  (6با توجه به معادله ) باشد. بنابراینg  دریچه و سازه هیدرولیکی مقادیر کمتر از صفر شکست تابع و خرابی

 با بر این اساس. (6)شکل  باشدمی دریجه و سازه هیدرولیکیایمنی  دهنده پایداری وشوند و مقادیر بیشتر از صفر نشان را منجر می ناشی از آبشستگی

 زیر به صورت شکست احتمال باشد. لذا Z= 0افتد کهوضعیت حدی وقتی اتفاق می و باشد Z<0که  افتدمی اتفاق وقتی شکست (،1) رابطه به توجه

 :شودمحاسبه می

𝑃𝑓 = ∭ 𝑓𝑥(𝑥1𝑥2𝑥3 … 𝑥𝑛). 𝑑𝑥1. 𝑑𝑥2. 𝑑𝑥3 … 𝑑𝑥𝑛𝑔()<0
(4                     )                                                              

. است شده انجام شکست سطح تمام روی گیریاست و انتگرال پایه هایمتغیر برای ترکیبی احتمال چگالیتابع   xf(nx, ... , 3, x 2, x1x) آن در که

 شود. تبدیل می ک متغیرهاتتک از آمده وجود به احتمال چگالی توابع حاصل ضرب به چگالی احتمال ترکیبی تابع باشند، ناهمبسته تصادفی متغیرهای اگر

 بدست ملع در. شودمی اطمینان شناخته قابلیت نام معادله اساسی به و می باشد اطمینان قابلیت مسائل تمامی حل برای عمومی معادله فوق یک معادله

های ، از روشبرای رفع این مشکل. بود نخواهد ساده چندان نیز مورد نظر انتگرالگیری همچنین. است بسیار پیچیده ترکیب احتمال چگالی تابع آوردن

                                                                                                                                                    
1Probability Density Function 
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روش قابلیت و  (FORM) 6وش قابلیت اطمینان مرتبه اولبه عنوان نمونه ر1های تحلیلی تقریبیکلی روشنوع  دوها به شود. این روشتقریبی استفاده می

 .]19[شوندتقسیم می 5سازی مونت کارلونظیر روش شبیه 4سازیهای شبیهروش و همچنین (SORM) 1اطمینان مرتبه دوم

در حالت کلی معادله سطح شکست ممکن است تابعی خطی یا غیر خطی از متغیرهای پایه باشد. اگر سطح شکست تابع همانگونه که بیان شد 

در  FORMی)درجه اول( قابل قبول از متغیرهایی شبیه نرمال باشد، روش خطی از متغیرهای ناهمبسته نرمال و یا یک تابع غیر خطی ولی با تقریب خط

ز ا در این روش ضمن استفاده از تقریب مرتیه اول سری تیلور برای تابع سطح شکست،. ]19[محاسبه انتگرال اساسی قابلیت اطمینان مناسب خواهد بود

سطح  هایی که تابعاستفاده از این روش برای بررسی قابلیت اطمینان پدیدهشود. میهای اول و دوم آمار )میانگین و واریانس( استفاده اطالعات ممان

 .]19[تواند خطاهای بزرگی را ایجاد نمایدشکست در آنها غیر خطی بوده و توزیع متغیرها در آنها توزیع نرمال نباشد می

طح شکست س کند. در این روش تابعت محاسبه میتقریب مرتبه دوم بسط تیلور برای تابع سطح شکساحتمال شکست را با  SORMروش 

البته این روش تحلیل عالوه بر محاسبات ریاضی . ]60[شود  هدلخواه در نظر گرفتبصورت  اتمحاسبمتغیرها در و همچنین توزیع  باشد خطیغیرتواند می

 پیچیده و گسترده، نیاز به اطالعات زیادی در مورد پدیده دارد. 

نیاز به  هاروشن ایباشد. محاسبه احتمال شکست با استفاده از نیاز به وجود معادله صریح سطح شکست می یلی تقریبیی تحلهادر تمام روش

سازی، احتمال شکست برای هر دو حالت صریح و یا غیر صریح سطح های شبیههای احتماالتی دارد. در حالی که در روشاطالعات زیادی از آمار و روش

سازی هسازی نظیر روش شبیهای شبیهروشدر . توان احتمال شکست را برآورد کردداشتن اطالعات اندکی از آمار و احتمال، میشکست، با در دسترس 

نوبت  های آماری بدست آید. برای این منظور، در هرشود تا توزیع واقعی آن مطابق با ویژگیبرداری میاز هر متغیر تصادفی چندین بار نمونه مونت کارلو،

ود. به شهای آماری هستند. سپس مسئله در هر نوبت به صورت محاسباتی حل میکننده ویژگیسری اعداد تولید خواهند شدکه تا حدودی مشخص یک

های وشرسئله مهم در بکارگیری م آید.های آماری مسئله بدست میسازی، ویژگیسازی گویند. با استفاده از چندین چرخه شبیهاین عمل چرخه شبیه

سازی، ی شبیهپذیرها و یا همان اعداد تولید شده در تعیین سطح اعتمادگیریمونت کارلو، میزان دقت آن است. تعداد نمونهبه عنوان نمونه روش سازی بیهش

در بعضی  .]19[یق است سازی مونت کارلو یک روش دقها از هر متغیر موثر به اندازه کافی انتخاب شود، روش شبیهدر واقع اگر تعداد نمونه موثر است.

 .]19[شودموارد نیز از این روش برای ارزیابی دقت روش های تحلیل قابلیت اطمینان دیگر استفاده می

 

روش شبیه سازی مونت کارلو -3-1  
 

رلو پرداخته شده است. اپایین دست جت دیواره ای با استفاده از روش شبیه سازی مونت ک در قابلیت اطمینان آبشستگی تحلیلدر این تحقیق به بررسی 

تابع عملکرد سیستم در این پدیده نیز مطابق  گردد. ( استفاده می1)معادله  Sarkar and Dey(  6005) برای این منظور از مدل تجربی ارائه شده توسط

ه آزمایشگاهی ارائهای د نیاز، مقادیر دادههای مورباشد. دادهعمق آبشستگی )بار( می Sعمق پی سد )مقاومت( و  Rباشد که در این رابطه ( می1رابطه )

عمق  استفاده شده، های آزمایشگاهیبا توجه به دادهارائه شده است. در این مقاله  (1)باشد که در جدول می Sarkar and Dey(  6005) شده توسط 

های آماری که مترمتر در نظر گرفته شده است، پارا 5/0مقدار معین بتنی برای طول کفبند  (1)متر فرض شده است. طبق جدول  1/0مقدار معین  پی سد

 مختلفی نظیر     عمق پایاب می باشد از مراجع و رسوبات اندازهمتغیرهای سرعت جت در خروجی، میانگین  6ov(C(شامل توزیع و ضریب تغییرات 

(6016)Li et al.  ]11[ ( 6001) وYanmaz ]15[ فرض شده  0/ 05ریچه، توزیع نرمال با ضریب تغییرات ستخراج شده است. برای متغیر بازشدگی دا

. برای این متغیر در نظر گرفته شده است 22/6و حد باالی  24/6برای متغیر چگالی نسبی رسوب، توزیع یکنواخت فرض شده است که حد پایین است. 

ای آزمایشگاهی هو بازشدگی دریچه از مقادیر داده ایز رسوباتبرای تعیین پارامتر آماری میانگین سرعت جت در خروجی، میانگین عمق پایاب، میانگین س

 (6005  )Sarkar and Dey ]9[ استفاده شده است.  (1) به شرح جدول 

داده از عمق  Nعدد تصادفی تولید و سپس  Nبایست می (1)به وسیله روش شبیه سازی مونت کارلو برای هر یک از متغیرهای درگیر در رابطه 

تعداد  ها به راحتی می توان به. با آگاهی از میانگین، انحراف معیار و توزیع دادهباشدکه همان مقادیر بار سیستم می ( تولید شود1رابطه)آبشستگی برای 

با در نهایت  انجام شده است. Matlabمشخص از داده ها با همان مشخصات آماری تولید نمود. در این مقاله تولید آماری داده ها با استفاده از نرم افزار 

 :باشد( قابل محاسبه می5) میزان احتمال شکست از رابطهمتر برای مقاومت سیستم،  1/0( و قرار دادن مقدار معین 1استفاده از رابطه )

                                                                                                                                                    
1Analytical approximations methods 
2First Order Reliability Method 
3Second Order Reliability Method 
4Simulation method 
5Monte Carlo Simulation Techniques 
6 Coefficient of Variation 
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 خواص آماری پارامترهای آبشستگی پایین دست جت دیواره ای -1جدول

 پارامتر مرجع تابع توزیع ضریب تغییرات میانگین واحد

1/0 متر  عمق پی - معین - 

05/0 15 میلیمتر  بازشدگی دریچه فرض شده نرمال 

5/0 متر  طول کفبند [9] معین - 

9/0 میلیمتر  05/0  میانگین سایز رسوبات [15] لوگ نرمال 

121/0 متر  011/0  عمق پایاب [11] نرمال 

61/1 متر بر ثانیه  6/0  سرعت جت در خروجی [15] نرمال 

25/6 گرم بر سانتیمتر مکعب  چگالی نسبی رسوبات فرض شده یکنواخت - 

 

(5)                                                             Pf =
Nf

N⁄                                                                                                                                                           

تعداد حاالتی است که مقدار بار از مقاومت بیشتر است یا به عبارت دیگر در پدیده آبشستگی تعداد حاالتی که مقدار آبشستگی بیشتر از  𝑁𝑓که در آن 

 واریانس احتمالدقت تکرار بوسیله  .است سازیتعداد کل چرخه شبیه Nباشد و قابل محاسبه و شمارش می ( 1)عمق پی شده باشد که از طریق رابطه

 :( محاسبه می گردد1( و )2به صورت روابط ) fCov(p(احتمال شکست  ضریب تغییراتگیری است. واریانس و قابل اندازه p)fVar( یعنی شکست

Var(Pf) =
(1−Pf)Pf

N
(2)                                                                                                                                                  

Cov(Pf) =
(Var(Pf))

0.5

Pf
(1 )                                                                                                                                             

Cov(Pf)ای است که تعداد چرخهتعداد چرخه مطلوب در اهداف عملی،  ≤ شود که باشد و یا به بیان دیگر تعداد چرخه مطلوب زمانی تعیین می 5%

 .[19] ثابت شود fCov(pمقدار )

( قابل محاسبه 5ز رابطه )باشد که با استفاده اپس از بدست آوردن چرخه مطلوب، احتمال شکست سیستم، احتمال شکست چرخه مطلوب می

 :گرددمحاسبه می زیر یرابطه طبق( β)اطمینان  قابلیت با مالک قرار دادن توزیع نرمال از روابط قابلیت اطمینان، شاخص. است

(8)                                                                                                                                                                    β =
𝜇𝑧

𝜎𝑧
                                                                                                                                                          

 به لهفاص ترینکم حل و میدان نقطه در  ترینبهینه  β انحراف معیار تابع عملکرد سیستم می باشد.  𝜎𝑧بع عملکرد سیستم ومیانگین تا  𝜇𝑧 در این رابطه

 سازه تر باشد،نزدیک 1به  هرچه اطمینان قابلیت شاخصمشترک ایمنی سازه،  یکمیته نظر طبق .است Zسیستم مختصات  در مرکز از شکست سطح

باشد، بیانگر آن است که اگرچه مقدار مقاومت سیستم )عمق پی( بیشتر از  1 از ترکم بسیار βدیده مورد بررسی معتبرتر است. چنانچه مقدار پایدارتر و یا پ

 قبول اطمینان قابل لیتقاب شاخص به دستیابی منظور به و نیست واقع مطلوبی سطح در اعتمادپذیری وجود این با است، تخمینیمقدار بار)عمق آبشستگی( 

 یابد. مقاومت )عمق پی( افزایش باید

 

حساسیت تحلیل.  4  
 

 آنالیز. رددگ پایین دست جت دیواره ای تعیین آبشستگی یرابطه قطعیت عدم بر )پارامتر موثر( ورودی عامل هر در این قسمت سعی بر آن است که سهم

 آنالیز این. است ردرگی پارامترهای قطعیت عدم و صورت تغییرات به خروجی وندر یا و مدل پارامترهای یک تاثیر حساسیت تعیین برای معموالا  حساسیت

 بیان( 9) یرابطه صورت به و ( است1پایین دست جت دیواره ای )رابطه  آبشستگی قطعیت عدم بر ورودی تصادفی متغیرهای از هریک اثر تعیین منظور به

  .[19] گرددمی

(9)                                                                                                                                                  αj =
(

∂G

∂Zj
)

[∑ (
∂G

∂Zj
)

2
n
j=1 ]

0.5                                                                                                                                   

 G ،Zjتعداد متغیرهای تابع  n (.باشد ( می1، رابطه)عمق آبشستگی تابع مورد نظر ) که در اینجا  G، امjضریب حساسیت برای متغیر  αj در این معادله

 :[19] ( برقرار باشد10همچنین می بایست رابطه ) می باشد. Gام تابع jمتغیر 

(10           )                                                                                                                                                                                    ∑ αj
2n

j=1 = 1                                                                                                                  
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این صورت است  ، بهjنحوه بدست آوردن ضریب حساسیت برای متغیر  .است ترکم پذیریاعتماد روی بر تصادفی متغیر اثر باشد، ترکم αj میزان هرچه

)که ابتدا 
∂G

∂Zj
رسانده می  6گردد. سپس مقدار بدست آمده به توان می متغیر محاسبه ( برای هرGام تابع jمتغیر به  نسبت G)مشتق جزئی تابع  (

)شود)
∂G

∂Zj
)

2

)(. با دانستن مقدار 
∂G

∂Zj
)

2

∑]،، مقدار Gدر تابع  jبرای متغیر   (
∂G

∂Zj
)

2
n
j=1 ]

1

2

حتی قابل محاسبه می باشد و با قرار دادن این مقدار و به را 

)همچنین مقدار 
∂G

∂Zj
∑بایست قابل محاسبه می باشد. همچنین برای ارزیابی صحت محاسبات می j(، ضریب حساسیت برای متغیر 9در رابطه) ( αj

2n
j=1 =

 باشد. 1
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روش شبیه سازی مونت کارلو نتایج محاسبات -5-1  
 

باشد. داده های مورد نیاز جهت تولید اعداد عمق آبشستگی می Sعمق پی و  R( انجام گرفته است که در این رابطه 1شبیه سازی مونت کارلو برای رابطه )

 تحقیق  در ساس اطالعات آماری موجود تولید شد.به صورت تصادفی بر ا (1)( با استفاده از داده های جدول 1تصادفی برای متغیرهای در گیر در رابطه )

 015/0تقریبا برابر  Cov(Pf) به باال مقدار  1900قرارگرفت. از داده  تحلیل مورد 6100و  6000، 1900، 1500، 1600، 1000های داده تعداد حاضر

 سازیتعداد داده های شبیهرا در برابر Cov(Pf) تغییرات  (1)شده است. شکل سازی انتخاب داده برای هر پارامتر جهت شبیه 1900باشد. بنابراین تعداد می

  در نظر گرفته شده است. 1900تعداد چرخه مطلوب  (1)بنابراین در این تحقیق بر اساس شکل  دهد.نشان می

 
 شکل 3- مقدار Cov(Pf) در برابرتکرار داده ها 

شکل محور افقی بیانگر آبشستگی نشان داده شده است. در این  عمق مربوط به شده سازی شبیه داده 1900ستوگرام فراوانیهی( 4در شکل )

توزیع  ها،ادهد هیستوگرام برهمانگونه که در این شکل نشان داده شده است باشد. یآن م یفراوان یمحور عمودمقادیر عمق آبشستگی بر حسب متر و 

 استفاده بار داشت. های دیگلف برازش داده شد که بهترین برازش مربوط به توزیع نرمال بود که انحراف معیار کمتری نسبت به توزیعمخت احتماالتی های

همانطور که در نمودار مشخص است، میانگین عمق آبشستگی برابر آورد. برای مثال  بدست را عمق آبشستگی وقوع احتمال توانمی نمودار زیر سطح از

عمق آبشستگی  %95به احتمال  عمق آبشستگی کمتر از این مقدار می باشد. همانطور که از شکل مشخص است %50که به احتمال متر می باشد 094/0

 نیز کنترل شده است. Matlabمتر می باشد. این مقادیر با استفاده از برنامه  11/0کمتر از 

توضیح داده شد و با استفاده از روابط بیان شده در آن بخش احتمال شکست برابر  1-1مونت کارلو که در بخش  سازیبا استفاده از روش شبیه

101/0= fP   55/0شاخص قابلیت اطمینان برابرمحاسبه شده است. در این حالت= β کهمتر فرض شده بود(. هنگامی1/0بدست آمده است )عمق پی 

 شرایطراین است، بناب شده انتخاب کمتر احتمالی شستگیعمق آب عمق پی از و است داده رخ شکست حالت و یا کوچک باشد، منفی اطمینان شاخص

55/0= β به  دستیابی منظور به و نیست واقع مطلوبی سطح در اعتمادپذیری دهد که کهنشان میβ مهندسین و البته . دادافزایش  را عمق پی باید، 1، حدود

ات کامل سیل و هیدرولوژی  پارامترهای مختلفی را جهت رسیدن به حالت مطلوب تغییر عاطال ازبا استفاده توانند بجای افزایش عمق پی، میطراحان 

ابی و مقدار شاخص قابلیت اطمینان بر اساس عمق پی انتخ ، عمق پی افزایش داده شد رسیدن به شاخص قابلیت اطمینان مناسب جهتدهند. در این تحقیق 

 (β)مشخص است برای دستیابی به شاخص قابلیت اطمینان جدول در اینهمانطور که نشان داده شده است. ( 6نتایج این محاسبات در جدول ). محاسبه شد

متر(. همانطور که در این مثال مشخص است  19/0متر به  1/0افزایش یابد )تغییر از  %90که در سطح مطلوبی واقع است، عمق پی می بایست  41/6برابر 

ی پتوانند عمق های زیادی در بر خواهد داشت که طراحان بر اساس اهمیت سازه و همچنین احتمال وقوع سیالب می هزینه تواندمی عمق پی %90افزایش 

  را کمتر انتخاب کنند.
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داده شبیه سازی عمق آبشستگی 1011هیستوگرام  -4شکل  

 

در برابر عمق پی (β)مقادیر مختلف شاخص قابلیت اطمینان -2جدول  

)متر(عمق پی اطمینان شاخص قابلیت   

1/0  55/0  

11/0  512/1  

15/0  012/6  

19/0  41/6  
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در این  .دهدرا نشان می( 1متغیرهای درگیر در رابطه )تمامی ( برای 9حساسیت با استفاده از رابطه ) حاصل از تحلیلنتایج محاسبات  ( 5)شکل 

شود، عمق مشاهده می (5) همانطور که در شکلباشد. ( می1افقی متغیرهای تصادفی در گیر در رابطه )نمودار محور عمودی ضریب حساسیت و محور 

( حساس تر است و دارای مقدار مثبت می باشد، یعنی افزایش آن باعث افزایش عمق آبشستگی و کاهش آن tYآبشستگی نسبت به متغیر عمق پایاب )

آبشستگی  عمقیابد. این در حالیست که افزایش میقابلیت اطمینان سیستم  ، عمق آبشستگیا کاهش از طرفی بشود. باعث کاهش عمق آبشستگی می

. و بلعکس گرددکاهش عمق آبشستگی می باعث 50d( دارای ضریب حساسیت منفی می باشد، یعنی افزایش 50dرسوبات ) متوسط اندازه نسبت به متغیر

شدگی روی عمق آبشستگی دارند و مشخص است که باز بر دیک به صفر است که این پارامترها، اثر کمیقدر مطلق دیگر پارامترها یا صفر است و یا نز

 د.ترین اثر را روی عمق آبشستگی داردریچه، کم

وانند تشود(، می( )که باعث صرفه جویی در وقت میZالزم به ذکر است که مهندسین و طراحان با استفاده از مطالعه این روش روی سیستم)

 ر قرار دهند.توانند این نکته را مدنظاثر مثبت روی قابلیت اطمینان سیستم دارند و در طراحی های خود می و به چه میزان رسی کنند که کدام پارامترهابر

 
حساسیت عمق آبشستگی تحلیلدیاگرام  -5شکل  

نتیجه گیری .6  
 

ا استفاده از بای خروجی از یک دریچه در پشت یک سد دیواره تگی ناشی از جتپدیده آبشسدر این مقاله به بررسی قابلیت اطمینان و احتمال شکست 

برآورد در  های موجوددر این روش عدم قطعیت شده است.، پرداخته پدیدهحساسیت پارامترهای درگیر در  تحلیلسازی مونت کارلو و همچنین روش شبیه

لت کم بودن عمق ای به عناشی از آبشستگی مربوط به جت دیواره. شکست حاظ شده استبر پدیده ل پارامترهای موثرناشی از  حداکثر عمق آبشستگی
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مدیریتی  تواند با توجه به مسائلمی )سد( سازه هیدرولیکیمعرفی شده است. با استفاده از این روش، طراح سازه همان شکست  )سد(پی سازه هیدرولیکی

 اقدام کند.  سازه  عمق مطلوب پینتخاب و اقتصادی و با در نظر گرفتن ریسک شکست نسبت به ا

رابطه ارائه شده توسط                   مورد استفادهتجربی ، مدل مونت کارلو سازیشبیه روشدر تحقیق حاضر روش تحلیل قابلیت اطمینان مورد استفاده، 

 (6005  )Sarkar and Dey بر باشد. به این ترتیبیشگاهی مربوط به محققین اخیر میهای مربوط به مدل آزماهای مورد استفاده همان دادهو داده 

 یکتجربی مورد استفاده استفاده از رابطه  با سپس .شد تولید داده نمونه کافی اندازه به مدل آزمایشگاهی، پارامترهای از یک هر آماری توزیع اساس

تمال نتایج تحلیل نشان داد که اح و پارامتر قابلیت اطمینان محاسبه شد.  و در نهایت مقدار احتمال شکست سازه آمد بدست برای عمق آبشستگی داده سری

با توجه به کم بودن مقدار شاخص قابلیت اطمینان، نیاز به  باشد.می 0/ 55برابر (β)شاخص قابلیت اطمینانو  101/0متر، برابر  1/0شکست برای عمق پی 

که در سطح  41/6رابر ب (β)برای دستیابی به شاخص قابلیت اطمینانیج تحلیل نشان داد که باشد که نتاافزایش عمق پی و یا کاهش عمق آبشستگی می

بر اساس اهمیت پروژه برای رسیدن به شاخص قابلیت در نتیجه متر(.  19/0متر به  1/0افزایش یابد )تغییر از  %90بایست مطلوبی واقع است، عمق پی می

 حلیلت نتخاب کرد و یا پارامترهای موثر بر عمق آبشستگی را تغییر داد که برای انجام مورد اخیر استفاده ازتوان عمق پی مطلوب را ااطمینان مطلوب می 

حساسیت نشان داد  حلیلتنتایج در نهایت . تواند بر انتخاب پارامتر مورد نظر و همچنین بر میزان تغییر اعمالی بسیار مفید باشدمتغیرهای موثر می حساسیت

، یعنی افزایش آن است مثبتاین حساسیت مقدار  و  همچنین بیشتری نسبت به بقیه پارامترها داردنسبت به متغیر عمق پایاب حساس  عمق آبشستگیکه 

 شود.میقابلیت اطمینان سیستم  و کاهشباعث افزایش عمق آبشستگی 
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