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 خالصه

 در يافزاينده صورت هب آمار و رياضي هايروش با قطعيت عدم و ريسك تحليل اساس بر دنيا در موجود سدهاي ايمني سطوح ارزيابي امروزه

آباد واقع در  تبارک سد روگذري يسكر برآورد و قطعيت عدم آناليز براي هاييروش ارائه تحقيق اين در اصلي هدفاست.  انجام حال

ر نظرگرفتن دبي و د  ساله ۵۲ ي آماريدر يك دوره هاي حداکثر ساالنهمطالعه با انجام تحليل فراواني براي دبي در اين. باشدميخراسان رضوي 

مخزن اوليه  ترازشش  ومختلف  هايتغير قطعي احتمال شکست براي دوره بازگش هايسرريز به عنوان متغير تخليه ضريب و آب اوليه سطح اوج،

تراز  با افزايش هددتايج نشان مين .شده است هايپرکيوب استفادهو التين  کارلوهاي مونتجام تحليل عدم قطعيت از روشبراي انبرآورد شده است. 

  ايپرکيوبهوش التين حاسبه شده در رهمچنين ريسك روگذري م يابد.اوليه سطح آب در مخزن در دوره بازگشت ثابت مقدار ريسك افزايش مي

 باشد.کارلو ميبيشتر از روش مونت

 

 کارلو، التین هایپرکیوبآنالیز عدم قطعیت، تحلیل ریسک، روگذری، مونتکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

 ايمني ساختاري سد، شك و ود. اگر درشمحسوب مي ها همواره تهديدي براي جان و مال انساندر کنار تمام منافعي که سدها دارند، خطر شکست آن

ولويت ايمني سد در اتوجه به  ونند، داشت. لذا تعيين کدست آن زندگي مينمي توان ضمانتي براي جان مردمي که در پايينترديدي وجود داشته باشد، 

ر ك سوم شکست سدها دکه بيش از ييطور هاست بهروگذري از مهمترين آن شوند،از بين تمام عواملي که باعث شکست سدها مي. ]1[ باشدمي

طبيق ست ناشي از عدم تادهد که سطح آب مخزن تا لبه سد باال بيايد. اين ممکن وگذري زماني رخ مير .]۲[جهان به علت روگذري رخ داده است 

 پتانسيل و قطعيت معد تاثير تحت ههميش سدها عملکرد و طراحي کهجايي آن ازها باشد. شدن سيل از طريق سرريزها و خروجيزماني خارج 

 روگذري ريسك محاسبه راستا اين در بود. خواهد ضروري و الزم هاقطعيت عدم گرفتن نظر در با شکست ريسك محاسبه هستند، شکست

 .]3 [است برخورداراي ويژه اهميت از سد، ايمني آوردن بدست براي درسدها

يك  برايرا ريسك روگذري  وود .است شده انجام سدها ايمني در اعتماد وقابليت سكري آناليز نمودن لحاظ جهت مطالعاتي گذشته در

 روش جمله از مختلف هايروش از استفاده باروگذري سد را ريسك  همکاران و چنگ. ]4 [نمود ارزيابي تبديل انتگرال روش از استفاده با خاکي سد

 پيشرفته اول يمرتبه دومگشتاور روش و (MFOSM) 2 اول يمرتبه گشتاوردوم ميانگين ارروش مقد ،(MCS) 1ارلوکمونت سازيشبيه مستقيم، انتگرال
3 (AFOSM) هاي عدم قطعيت تحت تاثيررا ريسك شکست سد  تامپسون و همکاران. ]۲ [يکديگر مقايسه نمودندبا  را نتايج سپس ارزيابي کردند، و

ژاو  .]۵ [کردندکارلو بررسيتروش مونرواناب با استفاده از  -رولوژيکي ناشي از مدل بارش هاي هيد)سيستم تخليه سيالب( و عدم قطعيت يکيهيدرول

 مخزن با در نظرگرفتن اثر رونديابي ارزيابيهاي ناشي از سيالب ورودي به گرفتن عدم قطعيتري را با در نظرريسك روگذري يك سد تاخي و همکاران

                                                                                                                                                    
1 Monte Carlo Simulation 
2 Mean-Value First-Order Second-Moment 
3 Advance First-Order Second-Moment 
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 ۲

سد )ريسك هيدرولوژيکي( را بررسي کردند. در اين تحقيق عوامل مهم در تحليل ريسك، عدم کوون و موون ريسك روگذري آب از .]6[ کردند

قطعيت پارامترهاي تصادفي، نوع روش تحليل عدم قطعيت و نوع توزيع احتماالتي پارامترهاي تصادفي فرض شده بود. همچنين براي تحليل ريسك 

براي بهبود روش مونت التين هايپرکيوباي تقريب چگالي ناپارامتريك، استفاده از روش هد ارائه کردند که عبارتند از روشسه روش جدي روگذري

 روش تقريبي که عبارتند از ا در نظر گرفتن پنج روشب وويو و همکارانک .]7 [يين سطح اوليه آب مخزنسازي خودکار براي تعکارلو و استفاده از نمونه

کارلو سازي مونت، روش شبيه(MFOSM)و روش مقدار ميانگين گشتاور دوم مرتبه اول  (HPEM) 2اي هارروش تقريبي نقطه ،(RPEM) 1روزنبلت

(MCS) 3و روش شبيه سازي التين هايپرکيوب (LHS )تحليل ريسك را براي پنج دوره بازگشت  ،و چهار تراز اوليه سطح آب در مخزن سد فيتسوهي

دبي پيك  و آزادسازي مخزنل ارتفاع سد، تراز اوليه آب، هندسه مخزن، رونديابي مخزن، مطالعه شام آن يت درانجام دادند. فاکتورهاي عدم قطع

هاي پيك حتماالتي روگذري سد را با در نظرگرفتن عدم قطعيتتوزيع ا ،بر اساس يك روش آماريهسو و همکاران . ]1[ باشدميسيالب و زمان اوج 

د شهمين در تايوان با استفاده از آناليز فراواني پيك سيالب و ارتفاع موج، احتمال روگذري سدر آن تحقيق  .سيالب و موج ناشي از باد ارائه کردند

 . ]8[ محاسبه شد

ه يران ارائار جنوب د خاکي درودزن دگودرزي و همکاران ريسك شکست سد بر اثر متغيرهاي دبي ورودي و سرعت باد در مخزن را براي س

، کورر دو روش مذهکه در  ادديت استفاده شده است. نتايج نشان در تحليل عدم قطعيوب رلو و التين هايپرککامونتکردند. در آن پژوهش از دو روش 

ست بر ريسك شک ثر مهميباد ا همچنينيابد. افزايش مي ،ريسك شکست سد با باالرفتن سطح اوليه آب و دبي ورودي به مخزن و سرعت باد در مخزن

سيالب اده از تحليل فراواني با استف گودرزي و همکاراناي ديگر در مطالعه .]9[دهدفزايش ميتمال شکست را ااح ،که اين فاکتورسد دارد به طوري

ب ايران ودزن در جنوري سد درکيوب، احتمال روگذکارلو و التين هايپرسازي مونتستيك دو متغيره و شبيهتك متغيره و توزيع احتماالتي گامبل الج

  .]10[ قيق متغيرهاي تصادفي، پيك سيالب، تراز اوليه مخزن و ضريب آبگذري سرريز بودندرا بررسي کردند. در آن تح

 هيدروگراف آب، سطح يهاول دادن سه فاکتور غيرقطعي تراز قرار مدنظر با سيالب وقوع حين آب ارتفاع محاسبه حداکثر حاضر مقاله هدف 

 تحليل براي (LHS)وب گيري التين هايپرکينمونه و (MCS) کارلومونت سازييهشب هايروش منظور بدين است. سرريز ضريب دبي و مخزن ورودي

 هاي يادروش کاربرد ارزيابي منظوربه کار گرفته شده است. به  سد بدنه از آب شدن سرريز از ناشي شکست وقوع همچنين احتمال و قطعيت عدم

  . است شده انتخاب موردي مطالعه عنوان به آبادتبارک سد نيز، شده
 

 

 هامواد و روش .2
 

 ریسک سد  سازیمدل 2.1
 

شود که از مقاومت و  تعريف (L)تواند باري لکرد قابل انتظار نباشد، شکست ميپيوندد که سيستم قادر به انجام عمشکست يك سيستم زماني به وقوع مي

. ردله بستگي داو فيزيك مسا ك بوده و به نوع ساختار هيدروليکياساس آناليز ريس ،فراتر رود. شناسايي بار وارده و مقاومت (R)يا ظرفيت سيستم 

 :شودمي شکست به شرح زيرتعريف احتمال

Probability of failure = P(L > R) (1) 

 .]11[ شکست است احتمال ([.])P آن، در که

 شود: داده نشان شرح زير به تواند مي ريسك نيز 

α = Risk = P(Z<0) ( )2  

است مده که در زير آ وتي داشته باشدفاتواند اشکال مت باشد.  اين تابع ميکه تابعي از اجزا متغيرهاي مقاومت و فشار مي است دعملکر تابع Z آن، در که

   .]1۲[عملکرد دارد، بيان شود توزيع تابع نوع به بستگي فرم هر انتخاب آن در که

R R
Z = R L ; Z = ln ; Z = 1 ( )

L L

   
    

   
3 

                                                                                                                                                    
1 Rosenblueth’s Point Estimation Method 
2 Harr’s Point Estimation Method 
3 Latin Hypercube Sampling 
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   سیلسازی ریسک برای روگذری مدل   2.1.1
 

 و تجزيه ر بيايد. درد باالتسشودکه بخش خروجي سيالب قادر به تخليه آب با سرعت کافي نباشد و سطح آب از ارتفاع تاج روگذري به حالتي گفته مي

 مخزن در آب ارتفاع حداکثر روگذري، تحليل maxH سد ارتفاع و  RH اگر. سيستم درنظرگرفته شوند مقاومت بار و توان ميترتيب  بهfH 

ارتفاع باال آمده آب مخزن به وسيله نيروي سيل F و
RH ارتفاع تاج سد و

0H ارتفاع سطح اوليه آب مخزن قبل از وقوعF  باشد آنگاه روگذري

دهد کهزماني رخ مي
0f RH H H  لذا ريسك روگذري ]3[ شود .fPبه صورت زير خواهد بود: 

0 0[ ] [ - ]f f R f RP P H H H P H H H     (4)
  شود: به صورت زير نوشته ميتابع عملکرد  ازاينرو

R

f

max

H
Z ln

H

 
  

 
(5)

 و سيل عملکرد تابع fZهاآن در که 
maxH نهايت، است. در مخزن محاسبه شده رونديابي اساس بر سيل، رويداد يك طول در آب سطح باالترين 

 :شودمي محاسبه زير صورتريسك روگذري به 

 1- 1- ( )z

z

Risk


  


 
  

 
(6)

 د.شوتعريف ميzبه انحراف معيار استانداردzتابع عملکرد ميانگين نسبت عنوان به و است پذيرياطمينان شاخص نشان دهنده آن در که 

) همچنين )  احتمال نرمال تجمعي مربوط به 7[ است[. 
 

  روندیابی مخزن  2.2

قايسه با بي ورودي و مبا توجه به د مخزن در آب ارتفاع دن آب از بدنه يك سد خاکي، تخمينيز شرتحليل پديده شکست ناشي از سر از اصلي هدف

 :شودآن به صورت زير نوشته مي ترين فرمشود که سادهدر اين راستا سيالب درون مخزن رونديابي مي ارتفاع تاج است. 

( ) ( )
d

I t Q t
dt


  (7)

)آن در که )I t مخزن، ورودي به دبي( )Q t مخزن، از خروجي دبي   و مخزنحجم آب درt  با استفاده از  7ل معادله توان با حمي. باشدمي زمان

 حداکثر ارتفاع آب در مخزن را محاسبه کرد. ،چهارم مرتبه 1کوتا-رانگروش 

):دانيممي )d A H dH  که در آن( )A H سطح پالن مخزن در رقومH شود:نتيجه مي در معادله پيوستگيآن با جايگزيني باشد. مي 
( ) ( )

( )

dH I t Q t

dt A H


 (8)

1iHتوان (، ميi)ارتفاع آب در مخزن در گام زماني iHکه به صورت زير است و معلوم بودن کوتاه -با استفاده از ضرايب رانگ حال   مخزن را در

1iگام زماني   13[ بدست آورد[: 

1 1 2 3 4

1
( 2 2 )

6
i iH H K K K K         (9)

 

 که در آن:

1 2

1

3 4

3
2

( ) ( )
( ) ( ) 2 2

1( )
( )

2

( ) ( )
( ) ( )2 2

1 ( )
( )

2

i i
i i

i
i

i i
i i

i
i

t t
I t Q t

I t Q t
K t K t

A H
A H K

t t
I t Q t

I t t Q t t
K t K t

A H K
A H K

   
     

        
    

  


            
             

 

(10)

اي دقيقه 30را کاهش داد. از اين رو در اين مطالعه، گام زماني  فاصله زمانيمي توان  tبراي افزايش دقت نتايج و همچنين کاهش اثر غير قطعي بودن

  انتخاب شده است.

                                                                                                                                                    
1 Rung-Kutta 
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 آنالیز عدم قطعیت    2.3
 

وش راشد. انتخاب بستم ميپذير در عکس العمل سييستم و يا بررسي اثر عوامل تغييرهاي سهاي آماري خروجيعيت تعيين ويژگيهدف آناليز عدم قط

هاي مورد استفاده ترين روشاولمتد د.نوع نتايج مورد نظر بستگي دارمناسب آناليز عدم قطعيت به ماهيت مسئله، اطالعات دردسترس، پيچيدگي مسئله و 

  باشد. يايپرکيوب مگيري التين هروش نمونهکارلو و سازي مونتهاي هيدروليکي و هيدرولوژيکي روش شبيهبراي آناليز عدم قطعيت در مدل

 

 ارلوکسازی مونتشبیه 2.3.1 
 

ارلو کرآيند مونتفباشد. يمکارلو سازي مونتادي در علوم مختلف دارد روش شبيهاليز ريسك که کاربرد زيآنهاي ارزيابي عدم قطعيت ويکي از روش

تصادفي  ه از مقاديرا استفادبکارلو ري مشخص است.  به بيان ديگر مونتآماري بر اساس يك توزيع آمازي عددي براي برگرداندن متغيرهايسايك شبيه

ين روش ابتدا ادر  .]10[ ستتر اقيقدگيري، افزايش اندازه نمونه در مدل، پيش نياز دستيابي به نتايج د. در اين روش نمونهکنفرآيند مطلوب را مدل مي

 وليدت فر تا يكصادفي بين صتاعداد آيد و سپس احتمال مربوطه بدست مين و تابع توزيع تجمعي آنها همراه با آماري پارامترهاي ورودي تعيي توزيع

 اياز پارامتره هت ارزيابي ريسكج ردد.گآنگاه به تعداد مورد نظر نمونه از تابع توزيع تجمعي پارامترها به ازاي هر عدد تصادفي ايجاد مي شود.مي

ر که به طوداد متغيرهايي تعتعداد تکرارها و همچنين  ميزان همگرايي در اين روش به .]3[ شودميانگين و ضريب تغييرات مدل خروجي استفاده مي

 ود. شمگرا ميدارد. به طوري که هر چه تعداد متغيرها بيشتر باشد، مدل با تکرار بيشتر به جواب ه بستگي ،شوندتوليد مي تصادفي

 

 (LHS) کیوبالتین هایپر گیریش نمونهرو 2.3.2
 

ام مونه اين کار را انجن حجمدون افزايش هاي کاهش واريانس مختلفي وجود دارد که بکارلو، روشمونتسازي شبيه هايدقت خروجي افزايشبراي 

، LHSد. در روش دهباشد که کارآيي پارامترهاي آماري خروجي را افزايش ميهاي عمده کاهش واريانس مياز روش يکي  LHS.]11[د دهمي

 با يکديگر همپوشاني ندارند. هايرد که البته اين محدودهگصورت ميn/1ها با احتمال وقوع بندي محدودهمتغيره، تقسيم nگيري از يك تابع هنگام نمونه

ز ا LHS رعت همگراييکند. ساستخراج ميرا بدون تکرار  ييك مقدار تصادفي از هريك از محدوده متغيرها LHSبراي يك توزيع احتمال مطلوب، 

با استفاده از تکنيك  (k)مستقل  گيري متغيرهاي تصادفيالگوريتم نمونه. ]1۲ [ي شده بيشتر استبندهاي طبقهگيريکارلو و همچنين ديگر نمونهمونت

LHS توان به صورت زير خالصه کرد:را مي 

                           nتقسيم بندي محدوده متغيرهاي ورودي به مقدار :1 مرحله

ku تصادفي يکنواخت توليد متغيرهاي: ۲ مرحله ~ u 0(  ,1)                  

 :زير معادله ازKP محاسبه: 3 مرحله

K k

1 k-1
k=1,2,…u ,P

n
n

n

 
   

 
(11) 

 :]41[ زير است شرح به معکوس 1CDF  از kx تصادفي متغيرهاي تعيين: 4 مرحله

-1

k kx F [P ] (12) 
   

  )سد تبارک آباد(محدوده مورد مطالعه  2.4
 

 روي بر آبادبارکت روستاي پايين دست کيلومتري ۵/1 شهر قوچان در شرقي شمال کيلومتري۲۵ در آبادتبارکاي سنگريزه –سد مخزني خاکي 

 جغرافيايي  ختصاتم در تبارک دس ساختگاه .است گرديده احداث باشد، مي اترک رودخانه فرعي هايسرشاخه از يکي که آبادتبارک رودخانه

 o58 42 شرقي و طول 30 o37 10 مورد  آب تامين و تنظيمتبارک آباد   است. گرديده واقع آباد تبارک روستاي مجاورت در شمالي، عرض30

 در سال در مکعب متر ونميلي 14ميزان  به قوچان مدت دراز ربش آب نياز از اراضي پاياب و همچنين تامين قسمتي از هکتار 16۵0 نياز را براي

 از ايخالصه 1 جدول رد .کندنباشد، فراهم  مي پذير امکان آهکي و زيرزميني هايآب منابع از قوچان شهر درازمدت شرب آب که تامين صورتي

 اشد. بارتفاع  مخزن سد تبارک آباد مي –سطح نشان دهنده  1شکل  ، همچنيناست شده داده نشان آبادتبارک سد اصلي مشخصات
 

                                                                                                                                                    
1 Cumulative Distribution Function 
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 مشخصات سد تبارک آباد -1جدول 
 مقدار یا کمیت سدمشخصات  مقدار یا کمیت سدمشخصات 

 آزاد با تبديل نوع بادبزني نوع سرريز کيلومتر مربع ۵60 مساحت حوضه

 مترمکعب بر ثانيه 1107 ظرفيت سرريز متر 10 عرض تاج

 متر 4۵ سرريز طول تاج متر 198 طول تاج

 ميليون متر مکعب 60 حجم مخزن در تراز سطح نرمال متر از سطح دريا ۵/1۵۲1 تراز تاج

 ميليون متر مکعب 13 حجم مرده متر ۵/1۵13 تراز نرمال از سطح دريا

 

 
 آبادارتفاع سد تبارک –سطح  رابطه -1شکل

 نتایج و بحث .3
 

 انی سیالب تحلیل فراو 1.3
 

از ساله ) ۵۲براي يك دوره  بر مقادير حداکثر سيالب ساالنه مختلفي آماري هايهاي مختلف، توزيعبراي تخمين حداکثر دبي سيل در دوره بازگشت

(، 3)تيپ پيرسون  ريتملگا ،ه( سه پارامتر۵لوگ نرمال، پيرسون ) نرمال، توزيع هاي مورد استفاده عبارتند از:است.  شده برازش داده (139۲تا  1341سال 

توان گفت که يافته.  در نهايت ميگاما، مقدار حدي تعميم –لوجستيك، لوگ  –(، گامبل حداکثر، لوگ ۵، گاما، پيرسون تيپ)لوگ نرمال سه پارامتره

 باشد.توزيع لوگ نرمال مي ،مناسب ترين توزيع احتمال براي داده هاي حداکثر سيالب ساليانه 1اسميرنوف  –کولموگروف بر اساس آزمون  

 

 فاکتورهای عدم قطعیت  3.2 
 

ي تراز از اوليه آب مخزن، منحنورودي، تران نظير سد، پارامترهايي چون دبي هاي تخليه کننده طغيناسايي شده در بررسي رفتار سيستماز بين عوامل ش

 :از عبارتند مطالعه اين در دهش نظرگرفته قطعي درن باشند. پارامترهاي غيري گوناگوهاتوانند مشمول عدم قطعيتحجم مخزن سد، ظرفيت سرريز و .. مي

) مختلف هايبازگشت سيالب حداکثر با دوره. 1 )PQ: خطا شامل موارد زير است:براي انتخاب اين پارامتر به عنوان متغير عدم قطعيت  يلمهمترين دال 

 يدب ر استانداردمعيا انحراف و انگينمي فراواني سيل، تحليل و تجزيه از استفاده با .هاي جانبي ورودي به مخزندبي وجود و فقدان داده ،هاداده ثبت در

 .است شده ارائه  ۲ جدول در نتايج و شده محاسبه نظر مورد بازگشت دوره براي آبادتبارکسد  مخزن اوج
 

3میانگین و انحراف معیار دبی های حداکثر -2جدول 

( / )m s  سال( مختلف هایدر دوره بازگشت( 

 2 1۰ 5۰ 1۰۰ 2۰۰ 1۰۰۰ (T)دوره بازگشت 

7۲7/6۲ میانگین  ۲9/187 03۵/36۲ 877/4۵6 30/۵6۵ 9۲3/876 

3۲9/8 انحراف معیار  849/3۲ 864/81 ۲08/11۲ 118/149 741/۲64 

 

 تراز اوليه سطح آب. ۲
0( )H :( 1383-1393) سال 11 شده درمدت ثبت و مشاهده شده آب سطح اساس متوسط تراز سطح آب در مخزن سد بر

به عنوان عمق اوليه و  عمق ديگر نجپ اين، بر عالوه .بودند متر 4۲/3 و متر 1/۵0 به ترتيب آب عمق استاندارد معيار ميانگين و انحراف. شده است محاسبه

 (.3)جدول اندشده  روگذري فرض احتمال بر اوليه عمق اتتغيير گرفتن اثر نظر دربه منظور 
 

)مقادیر حداقل عمق اولیه آب  -3جدول )m 

 66 64 61 ۵8 ۵4 1/۵0 میانگین

                                                                                                                                                    
1 Kolmogorov-Smirnov 
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) سرريز ضريب تخليه. 3 )dC  :3رابطه   از  ضريب تخليه که استاندارد انحراف معيار و ميانگين/ 2

dCQ b H    باb به عنوان طول تاج وH  تراز

 شده است. گرفته نظر در 068/0و 08/۲ به ترتيب ، دبي عبوري از روي سرريز است Qسطح آب در درياچه سد نسبت به تراز تاج بوده و

تصادفي غيرقطعي  داده مناسب براي که (PDF) 1احتمال توزيع تابع و () معياراستاندارد انحراف ،() ميانگين مانند ورودي پارامترهاي مشخصات

 شده است. ارائه 4دول ج در بودند،
 

 خصوصیت آماری پارامترهای متغیر  -4جدول 

 ارانحراف معی میانگین PDF نوع متغیر

0H 4۲/3 3جدول نرمال تصادفي 

PQ ۲جدول  ۲جدول  لوگ نرمال تصادفي 

dC 068/0 08/۲ نرمال تصادفي 

 

 ریسک شکست سد ناشی از سیالب  3.3
 

 شامل دبي غيرقطعي متغير سه نگرفت نظر در با هسال  1000 و ۲00 ،100 ،۵0 ،۲وره بازگشت در اثر سيالب با د روگذري احتمال فوق، معادالت اساس بر

، سازي و براي شبيه اند، شده گرفته نظر مستقل در متغيرهاي غيرقطعي متغيرهاي تمام. شده است محاسبه سرريز تخليه ضريب و آب اوليه سطح اوج،

  .شده است استفاده( 10000)با حجم نمونه  گيري التين هايپرکيوبنمونه و(  ۲0000)با حجم نمونه  ارلوکمونت روش

اثر  ،در اين نمودارهااشد. بمي متر 1/۵0ه با تراز اوليه آب در مخزن سال 1000و  100، ۲هاي بازگشتبوط به اجراي مدل بادوره مر ۲شکل 

يسك از کم مقدار ر کرارهايتشود در تعداد مي . همانطور که مشاهدهه شده استافزايش تعداد تکرار در همگرا شدن به مقدار واقعي ريسك نشان داد

 .شودنوسان بااليي برخوردار است و با افزايش تعداد تکرارها به تدريج از دامنه نوسانات کاسته مي

 
      

 
 سال 1۰۰۰ ج( و 1۰۰ ب(  ،2الف( دوره بازگشت با  ی سیل برا نمودار تغییرات ریسک روگذری سد در برابر تعداد تکرارها -2شکل

 

 6و  ۵ هايجدولدر LHS و MCS روش دو هر براي آب اوليه مقادير مختلف سطوح و هاي مختلفبازگشت دوره در سيل علت به روگذري احتمال

يابد. مي افزايش ،زنه مخبسطح آب و دبي ورودي تراز اوليه  که ريسك شکست سد با باالرفتن مي توان نتيجه گرفتاين جداول  از است. شده ارائه

 باشد. يکارلو مونتميشتر از کمي ب کيوبکه مقادير ريسك با روش التين هايپردهد نشان مي و التين هايپرکيوب همچنين مقايسه دو روش مونت کارلو

                                                                                                                                                    
1 probability density function 
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 لوارکبه روش مونتهای مختلف های مختلف تراز اولیه سطح آب و دوره بازگشتبرای ارتفاعروگذری ریسک  -5جدول  

 تراز اولیه سطح آب

0 ( )H m 
  دوره بازگشت T year    

۲ 50 100 ۲00 1000 

1/50 2/190910-10 4/941010-10 6/689110-10 1/053310-9 2/743210-9 

54 2/293310-8 5/509510-8 6/584410-8 9/663910-8 1/663210-7 

58 2/884710-6 5/210610-6 6/486610-6 8/994710-6 1/623110-5 

61 6/787610-5 1/098510-4 1/402510-4 2/775810-4 3/957110-4 

64 9/175610-4 1/978210-3 2/149710-3 3/787010-3 5/092910-3 

66 6/107310-3 9/046810-3 1/046410-2 1/347310-2 2/081010-2 

 

 LHSهای مختلف به روش های مختلف تراز اولیه سطح آب و دوره بازگشتروگذری برای ارتفاعریسک  –  ۶جدول 

 تراز اولیه سطح آب

0 ( )H m 
  دوره بازگشت T year    

۲ 50 100 ۲00 1000 

1/50 5/066710-10 8/269710-10 1/102910-9 1/730110-9 3/894810-9 

54 4/226210-8 6/135110-8 8/728710-8 1/344010-7 4/544810-7 

58 5/018510-6 7/279210-6 9/289210-6 1/709010-5 2/958510-5 

61 9/153410-5 1/231210-4 1/756110-4 3/630010-4 5/963410-4 

64 9/848610-4 2/015310-3 2/392510-3 6/717110-3 6/945310-3 

66 8/770610-3 1/247110-2 1/455410-2 2/516910-2 3/581410-2 

 

 شود باه ميور که مالحظنشان داده شده است، همانطبه روش مونت کارلو رابر مقادير مختلف سطح اوليه آب مقادير ريسك روگذري در ب 3در شکل 

ريسك روگذري براي دو  ۵و شکل  4همچنين در شکل  .يابدمقدار ريسك افزايش ميآب در مخزن )در دوره بازگشت ثابت(، افزايش ارتفاع  اوليه 

 شده است. نشان داده (LHSالتين هايپرکيوب )و (MCS) هاي مختلف و با دو روش مونت کارلودر دوره بازگشتمتر  66و   1/۵0ارتفاع 

 
 

 ارلوکارتفاع آب به روش مونتدر مقابل  روگذریتغییرات ریسک  -3شکل

 

 
 متر    ۶۶ بآ برای ارتفاعدوره بازگشت   – ریسکنموار  -5شکل         متر  1/5۰ آب برای ارتفاعدوره بازگشت   – ریسک نموار -4شکل  

0 ( )H m
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 نتیجه گیری .4
 

-مي نشان نتايج .دهدينشان م خراسان رضوي در آبادتبارک خاکي سد براي را غيرقطعي متغيرهاي اثر بر سد ستشک ريسك تخمين روند مقاله اين

 آب اوليه سطح رفتن البا با سد شکست ريسك و کنندمي پيروي يکسان روند يك از نتايج ،هايپرکيوب التين و کارلومونت روش دو هر در کهدهد

ه زماني که زايش بيشتري نسبت ببا باالرفتن تراز آب در مخزن، ريسك روگذري  به مراتب از اف همچنين. يابدمي شافزاي هاي سيالب،دوره بازگشت و

 اساس بر شده محاسبه ريسك که ددهمي نشان MCSو LHS نتايج  مقايسه دهد.هاي طوالني تر اتفاق مي افتد، رخ ميهاي با دوره بازگشتسيالب

ين هايپرکيوب  نسبت به التاز آنجا که روش  .توان آن را بيان نمودبه صورت يك قانون کلي نمي اما ه،بود MCS  روش از باالتر کميLHS  روش

 .باشدادي ميل پيشنهشود که روش قابروش مونت کارلو به تعداد تکرارکمتري نيازمند است، در نتيجه زمان بسيار کمتري براي اجرا صرف مي
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