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 چکیده 

باشد، هایی در مقاالت پژوهشی میروش های احتماالتی، شاهد پیشرفت  امروزه موضوع عدم قطعیت و
تک پارامترهای ژئوتکنیکی با استفاده از روش های مربوطه وارد ها عدم قطعیت تکآنا استفاده از که ب

 محققان ،محاسبات پایداری شیروانی شده و مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین در دهه های اخیر
 مزایای استفاده از ژئوسینتتیک ها را برای مسلح سازی شیروانی ها، در پژوهش های تئوری و آزمایشگاهی
نشان داده اند، که همواره اندرکنش بین خاک و مسلح کننده و همبستگی میان این دو، جزو موارد 

شیروانی های خاکی  پیچیده محسوب شده است و یکی از موارد دارای عدم قطعیت در موضوع پایداری
ن برخی تگی بیهمبسو آرتی، نرم افزار آباکوس  رویکرد قابلیت اطمینان وبا استفاده از  است. این پژوهش

طراحی با . نتایج به دست آمده نشان می دهد که را در نظر می گیرد متغیرهای شیروانی مسلح شده
های سنتی و احتماالتی، با صرف نظر از همبستگی موجود بین متغیرهای ژئوتکنیکی منجر به روش

لیح متغیرهای المان تس، چرا که با در نظر گرفتن همبستگی میان طراحی نابهینه و غیراقتصادی می شود
گسیختگی شیروانی کاهش یافته است. احتمال ،و مقاومت برشی خاک

 مقدمه -1

 و فیزیکی خواص تغییرپذیری و نامعینی وجود
 هاگیریاندازه در خطا بروز همچنین و هاخاک مقاومتی

 در احتماالتی هایتحلیل کاربرد که شده موجب

 .]1[ گیرد قرار توجه مورد ژئوتکنیک مهندسی

 ریسک مدیریت از استفاده رشد به رو روند به توجه با

 مهندسی در اطمینان قابلیت اساس بر طراحی و

 هاقطعیت عدم نمودن کمی و مناسب درک ژئوتکنیک،

 این در اساسی هایپیشرفت آنکه باشد. با می مهم بسیار

زیادی  قطعیت عدم منابع هنوز ولی است داده رخ زمینه
 کمی را هاآن توان نمی راحتی به که هستند موجود

با اینکه ضریب اطمینان  1نمود. برای مثال در شکل 
کمتر است اما  Bاز ضریب اطمینان شیروانی ، Aشیروانی 

، از احتمال گسیختگی Aاحتمال گسیختگی شیروانی 

کمتر است. که این موضوع بیانگر عدم قطعیت  B شیروانی
 های موجود در ژئوتکنیک می باشد.

 

 ]2[ نانیاطم بیضر عیدر توز تیقطععدم ریتاث :1شکل 

از طرفی همبستگی موجود بین مقادیر تصادفی  
پارامترهای مقاومت برشی می تواند روی احتمال 

 ]3[گسیختگی برآورد شده برای شیروانی تاثیرگذار باشد. 
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با توجه به تمام موارد فوق، بررسی عدم قطعیت 
شده و به تبع آن بررسی های طبیعی و مسلحشیروانی

چگونگی تاثیر همبستگی متغیرهای موثر بر رفتار 
های داخلی کند. در پژوهششیروانی ها اهمیت پیدا می

به صورت محدود و غیرشفاف نتایج در نظر گرفتن 
ایر ن شده است. در سهمبستگی برای شیروانی طبیعی بیا

موارد محدودی که به بررسی همبستگی متغیرهای 
شیروانی طبیعی پرداخته شده، همگی با استفاده از نرم 

یا کدنویسی در برخی نرم افزارها، نتایج خود  slideافزار 
را بیان کرده اند. همچنین در ادبیات فنی موضوع 
همبستگی بین زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی خاک، 
وزن مخصوص و زاویه اصطکاک داخلی خاک، وزن 
مخصوص و چسبندگی مورد بررسی قرار گرفته است. به 
همین دلیل جهت پیشبرد و گسترش موضوع در این 
پژوهش، همبستگی میان پارامترهای ژئوتکنیکی و برخی 
از پارامترهای مربوط به المان تسلیح مورد بررسی قرار 

 گیرد.می

مهم ترین دالیل عدم اقبال از آنجایی که یکی از 
مهندسان از روش های احتماالتی و کاربرد کم این موضوع 
در پروژه های اجرایی، پیچیدگی نرم افزارهای موجود و 
محدود بودن این نرم افزارها است، این پژوهش، با استفاده 
از نرم افزارهای جدید در این عرصه همبستگی را مورد 

 مطالعه قرار داده است.

 پیشینه تحقیق -2

مهندسی ژئوتکنیک، مدلسازی احتماالتی اغلب برای  در
تغییرپذیری خاک در جایی که مقاومت برشی بسیج  بیان

شده ی توده ی خاکی متغیر تحت بارگذاری، معموال از 
یک تابع توزیع احتماالتی تبعیت می کند، به کار گرفته 

ل ئشده است. به طور ویژه، پایداری شیروانی یکی از مسا
                                                           
1 Nguyen and Chowdhury 

2 cross-correlation coefficient (ρ) 

3 Javankhoshdel and Bathurst 

4 random variability 

5 Cross Correlation 

مهندسی است که اغلب با استفاده از رویکرد احتماالتی 
 تحلیل شده است. 

همبستگی موجود بین مقادیر تصادفی پارامترهای 
تواند می 1مقاومت برشی طبق اشاره ی نگوین و چادوری

بر احتمال شکست تخمین زده شده برای شیروانی تاثیر 
 2بگذارد. این همبستگی ها با ضریب همبستگی متقابل

)مقاومت برشی  𝑠𝑢بیان می شوند. همبستگی مثبت بین 
)وزن مخصوص خاک( در ادبیات  γزهکشی نشده( و 

تاثیر  3موضوع گزارش شده است. جوان خوشدل و باترس
همبستگی متقابل بین پارامترهای مقاومتی خاک را در 
شیروانی های چسبنده مورد بررسی قرار داده اند. آن ها 

در  ،نشان دادند زمانی که باقی شرایط بدون تغییر باشد
و  𝑠𝑢نظر گرفتن بازه ای از ضریب همبستگی مثبت بین 

γ  در  .[3]مقدار احتمال شکست را کاهش می دهد
مهندسی ژئوتکنیک تعداد محدودی از نرم افزارها توانایی 
انجام تحلیل پایداری احتماالتی با در نظر گرفتن تغییرات 

تغییرات محلی پارامترهای مقاومت  .[4]را دارند  4تصادفی
برشی خاک )زاویه اصطکاک و ضریب چسبندگی(، مدت 
هاست به عنوان یک عامل مهم تاثیرگذار بر قابلیت 

ژئوتکنیکی شامل شیروانی ها  اطمینان سازه های
تشخیص داده شده است. با اینکه به احتمال زیاد در خاک 
های طبیعی هر دو پارامتر با وجود همبستگی متقابل بین 
آنها، با یکدیگر تغییر می کنند، اما این دو پارامتر بارها به 
صورت مجزا در مطالعات پژوهشی مورد نظر قرار گرفته 

مقدار یک مشخصه از خاک در یک موقعیت،  .[5]اند 
بستگی به مقادیر دیگر مشخصات خاک در یک موقعیت 
شبیه، یا نزدیک به آن، دارد. این خاصیت 

نامیده می شود. همبستگی متقابل  5متقابلهمبستگی
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، 7، تانگ و انگ6بین مشخصات متنوع خاک توسط الم
گزارش شده است. هنگام در  9، بیچر و کریستین8چربینی

 10نظر گرفتن مسائل مربوط به شکست، تاثیر ناهمگنی

زاویه اصطکاک و ضریب چسبندگی و همبستگی بین آنها 
ی می کنند. همبستگی متقابل احتماال نقش مهمی را باز

بین ضریب چسبندگی و زاویه اصطکاک به صورت منفی 
بیان شده است )به بیان دیگر مقدار زیاد زاویه اصطکاک 
با مقدار کم چسبندگی در یک موقعیت اتفاق می افتد(. 
همبستگی منفی بین زاویه اصطکاک و ضریب چسبندگی 

ن سازه ای در مطالعات زیادی جهت اصالح قابلیت اطمینا
در مقایسه با حالت بدون همبستگی نشان داده شده است. 

نشان دادند که احتمال شکست  11جوانخوشدل و باترس
(𝑝𝑓 شیروانی، هنگامی که مقادیر ضریب چسبندگی و )

زاویه اصطکاک به طور فزاینده ای همبستگی متقابل 
 .[5]منفی داشته باشند، کاهش می یابد 

همان طور که ذکر شد، همبستگی منفی بین ضریب 
چسبندگی و زاویه اصطکاک، قابلیت اطمینان شیروانی ها 

بل، ی متقارا در مقایسه با بدون در نظر گرفتن همبستگ
اصالح می نماید. همچنین به طور مستقیم انتظار می رود 

با همبستگی منفی یا صفر  12شیروانی با طبیعت تصادفی
بین ضریب چسبندگی و زاویه اصطکاک احتماال پایدارتر 
از شیروانی با همبستگی مثبت باشد. از این رو خطر 
مربوط به نداشتن همبستگی یا نادیده گرفتن همبستگی 

ت بین دو پارامتر مقاومت برشی را نمی توان نادیده مثب
گرفت. تنها تعداد مطالعات کمی تاثیر همبستگی مثبت 

                                                           
6 Lumb 

7 Tang, and Ang 

8 Cherubini 

9 Baecher and Christian 

10 heterogeneity 

11 Javankhoshdel and Bathurst 

 
12 stochastic slope 

 
13 Le 

 
14 Zere cross-correlation 

 
15 Sayed and et al 

در  13لی .[5]روی پایداری شیروانی را در نظر گرفته اند 
خود را به این شرح منتشر کرد:  نتیجه مقاله 2014سال 

زاویه اصطکاک و  14زمانی که با همبستگی متقابل صفر"
ضریب چسبندگی با هم تغییر می کند، احتمال شکست 
افزایش می یابد. اگر دو پارامتر مقاومت برشی به طور 
کامل دارای همبستگی متقابل مثبت باشند، احتمال 
شکست به طور چشمگیری به نسبت حالتی که 

در  .[5] "همبستگی متقابل وجود ندارد، افزایش می یابد
تحلیل های احتماالتی پایداری شیروانی، تاثیر همبستگی 
متقابل پارامترهای مقاومت برشی خاک، چسبندگی و 

ابلیت اطمینان به طور زاویه اصطکاک داخلی، بر شاخص ق
کامل بررسی نشده است. تعدادی از مطالعات اخیر به در 
نظر گرفتن همبستگی طبیعی پرداخته اند. بیشتر آن ها 
به این باور داشته اند که همبستگی متقابل منفی است با 

. در صورتی که چندین محقق  -0.7و  -0.24مقداری بین 
د گزارش نموده ان همبستگی مثبت را بین این دو پارامتر،

ضریب همبستگی بین زاویه اصطکاک و وزن  .[6]
فرض شده  0.8، 15مخصوص در مقاله سید و همکاران

است. زمانی که زاویه اصطکاک بزرگ باشد، وزن مخصوص 
زاویه اصطکاک حساس  .هم تمایل به بزرگ شدن دارد

لح شده سترین متغیر تصادفی است که بر پایداری شیب م
 .[7]تحت بار استاتیکی و لرزه ای تاثیر می گذارد 

همبستگی منفی بین چسبندگی و زاویه اصطکاک از 
اندازه گیری های آزمایشگاهی گزارش شده اند. مقدار 
ضریب همبستگی منفی زمانی که مولفه ی مقاومتی خاک 
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 (، با افزایش زاویه اصطکاک، کاهش می یابد،c) چسبنده
محاسبه می شود. عدم قطعیت، زمانی که همبستگی 

اصطکاک، در برآورد مقاومت منفی بین چسبندگی و زاویه 
برشی خاک وجود دارد کم تر از حالت بدون در نظر 

، 16گرفتن همبستگی بین مقادیر تصادفی می باشد. لی
تاثیر  18زاده و همکارانوردیو اهلل 17گریفیث و همکاران

همبستگی متقابل را بین زاویه اصطکاک و چسبندگی در 
ه از روش فادشیروانی خاکی  با تغییرپذیری فضایی با است

مورد بررسی قرار داده اند.  19تصادفی اجزاء محدود
اطالعات محدودی برای کمی سازی و تعیین کیفیت 
همبستگی بین چسبندگی و وزن مخصوص، زاویه 
اصطکاک و وزن مخصوص وجود دارد. اغلب ضریب 
همبستگی متقابل مثبت، برای این متغیرها در ادبیات 

لی نظیر بابو و موضوع فرض شده است. محققان قب
مقادیر ضریب همبستگی بین  21و وو 20واستاوااسری

، بین  -0.7تا  -0.2چسبندگی و زاویه اصطکاک را از 
فرض  0.7تا  0.2زاویه اصطکاک و وزن مخصوص را از 

نموده اند. همانطور که اشاره شد اطالعات محدودی جهت 
تایید بازه ضریب همبستگی بین متغیرهای باال در 

شیروانی های مسلح شده با  .[3]باشد  دسترس می
ژئوسنتتیک به طور گسترده در مهندسی ژئوتکنیک مورد 
استفاده قرار گرفته اند. بارها در ادبیات موضوع نشان داده 

است که دو شیروانی طبیعی یکسان، بر اساس روش شده 
های تحلیل سنتی ضریب اطمینان قطعی می توانند 
ضریب اطمینان یکسانی داشته باشند، اما بر اساس 

مال تغییرات فضایی و تصادفی مشخصات خاک احت
 .]8[گسیختگی متفاوتی داشته باشند 

 روش انجام پژوهش -3

                                                           
16 Le 
17 Griffiths et al. 
18 Allahverdizadeh et al. 
19 RFEM 
20 Sivakumar Babu and Srivastava 
21 Wu 
22 Risk Tools (RT) 
23 Abaqus 
24 University of British Columbia 
25 Mahsuli and Haukaas (2012) 

و  22فزار آرتیدر این پژوهش با استفاده از نرم ا
همبستگی بین پارامترهای شیروانی مسلح  23آباکوس

 مدلسازی صورت می گیرد.شده را در نظر گرفته و 

آرتی یک نرم افزار کاربردی است که در دانشگاه 
به عنوان جزئی از یک پروژه تحلیل  24بریتیش کلمبیا

ریسک، توسعه یافته است. این نرم افزار یک ارتباط 
انعطاف پذیر، مناسب و قدرتمند جهت انجام تحلیل های 
احتماالتی در اختیار قرار می دهد، که برای ارزیابی تابع 
عملکرد و محاسبه احتمال فراگذشت آن با استفاده از 

اطمینان، یافتن ضریب  الگوریتم تحلیل های قابلیت
 .[9]اهمیت متغیرهای مدل شده و ... به کار می رود 

در خالصه مقاله خود در مورد این   25محصولی و هاکاس
یک برنامه رایانه ای جهت انجام  "ان کردند: نرم افزار بی

تحلیل های قابلیت اطمینان و بهینه سازی، با تعداد 
بسیاری از مدل های احتماالتی متصل شده، توسعه یافته 
است. همچنین کاربر می تواند مدل های جدید را بدون 
نیاز به هرگونه دوباره بازنویسی برنامه، اجرا نماید. این 

ه صورت موفقیت آمیز برای تحلیل های برنامه جدید ب
ریسک منطقه ای با هزاران مدل و صدها متغیر تصادفی 

 [10] "به کار گرفته شده است.

با توجه به قابلیت نرم افزار آرتی و توانایی بنابراین  
این نرم افزار و نرم افزارهای کاربردی برقراری لینک بین 
و همچنین انجام  )مانند آباکوس( در مهندسی عمران

در این پژوهش از نرم افزار آرتی  ،تحلیل های احتماالتی
استفاده می گردد. به این ترتیب که ابتدا سازه ژئوتکنیکی 
مورد نظر با استفاده از آباکوس مدلسازی شده، سپس با 

نک می شود تا تحلیل های احتماالتی نرم افزار آرتی لی
بدین ترتیب با مدلسازی شیروانی  توسط آرتی انجام شود.

مسلح شده با ژئوسینتتیک در نرم افزار آباکوس و ایجاد 
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لینک بین دو نرم افزار، پارامترهای زاویه اصطکاک داخلی، 
سربار و مقاومت بیرون کشیدگی مسلح کننده ها را به 

تعریف نموده و در نرم افزار آرتی  عنوان متغیر تصادفی 
ف می تعری 1طبق جدول  همبستگی بین این پارامترها

 شود.

 همبستگی های در نظر گرفته شده جدول یک:

 همبستگی نام متغیرها

 مثبت مقاومت بیرون کشیدگی و زاویه اصطکاک داخلی

 مثبت مقاومت بیرون کشیدگی و سربار گسترده

 مثبت سربارزاویه اصطکاک داخلی و 

 
جهت مدلسازی شیروانی مسلح شده در نرم افزار آباکوس مقاله 

ان نتحلیل قابلیت اطمی"تحت عنوان  26فریرا و همکاران
مد نظر قرار گرفته و  "شیروانی مسلح شده با ژئوسینتیک

مشخصات موجود در مقاله مذکور، هندسه و با  2شیروانی شکل 
به نرم افزار آرتی لینک  در نرم افزار آباکوس مدلسازی شده تا

 شود.
با برقراری لینک بین دو نرم افزار و صحت سنجی نتایج، 

را در نرم افزار آرتی  1همبستگی های بیان شده در جدول 
رات احتمال گسیختگی را بر حسب تعریف و  نمودار تغیی

ب همبستگی رسم نموده تا تغییرات احتمال گسیختگی ضری
 تتیک ناشی از در نظر گرفتنشیروانی مسلح شده با ژئوسین

 همبستگی میان پارامترها به وضوح مشاهده گردد.
 

                                                           
26 Ferreira et al (2016) 

 

 ]11[ و همکاران رایمقاله فر یروانیش ی( مشخصات هندس2شکل 

 نتایج و بحث -4
با توجه به فرضیات و روش انجام پژوهش که در 
قسمت قبل بیان شد، مدلسازی انجام شده و نتایج به 

 می گردد.تفکیک در این قسمت ارائه 

 اصطکاک هیزاو متغیرهای انیم یهمبستگ جینتا -4-1
 و مقاومت بیرون کشیدگی داخلی خاک

توزیع  با فرض ضریب تغییرات و میانگین مقادیر
صطکاک داخلی خاک و متغیرهای زاویه ا برای نرمال

 ارائه می گردد.  2جدول  در مقاومت بیرون کشیدگی

 مقادیر ورودی به نرم افزار :2جدول 

ضریب تغییرات  میانگین متغیر
)%( 

 2 25 زاویه اصطکاک خاک )درجه(

مقاومت بیرون کشیدگی 
 )نیوتون(

12000 2 

 

با در نظر گرفتن همبستگی از صفر تا  3با توجه به شکل 
یک، بین دو پارامتر زاویه اصطکاک خاک و مقاومت بیرون 
 کشیدگی مسلح کننده احتمال گسیختگی کاهش یافته است.
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 نیب یبرحسب همبستگ یختگیاحتمال گس راتییتغ( 3شکل
 عیبا توز یدگیکش رونیاصطکاک خاک و مقاومت ب هیزاو

 نرمال

سربار و مقاومت بیرون  انیم یهمبستگ جینتا -4-2
 کشیدگی

نرمال  توزیع با فرضضریب تغییرات  و میانگین مقادیر
 و مقاومت بیرون کشیدگی متغیرهای سربار گسترده برای

 ارائه می گردد. 3جدول  در

 : مقادیر ورودی به نرم افزار3جدول 

ضریب تغییرات  میانگین متغیر
)%( 

 (𝒌𝑷𝒂)سربارگسترده 
13 2 

مقاومت بیرون 
 کشیدگی )نیوتون(

12000 2 

 
مشاهده می شود با در نظر  4شکل همانطور که در 

گرفتن همبستگی بین سربار و مقاومت بیرون کشیدگی 
گسیختگی کاهش یافته است. از طرفی می توان احتمال 

گفت حساسیت شیروانی به مقاومت بیرون کشیدگی 
بیشتر از سربار می باشد. چرا که با افزایش سربار، که یک 
عامل محرک برای شیروانی است، احتمال گسیختگی 

 کاهش یافته است.

 

 

: تغییرات احتمال گسیختگی برحسب همبستگی 4شکل 
 اومت بیرون کشیدگی با توزیع نرمالبین سربار و مق

زاویه اصطکاک سربار و  انیم یهمبستگ جینتا -4-3
 داخلی

 توزیع با فرض ضریب تغییرات و میانگین مقادیر

و زاویه اصطکاک داخلی  متغیرهای سربار گستردهنرمال 
 ارائه می گردد. 4جدول  در

 : مقادیر ورودی به نرم افزار4جدول 

ضریب  میانگین متغیر
 تغییرات )%(

 13 2 (𝒌𝑷𝒂)سربارگسترده 

زاویه اصطکاک داخلی خاک 
 )درجه(

25 2 

 
قابل مشاهده است که با افزایش  5شکل با توجه به 

ضریب همبستگی، احتمال گسیختگی کاهش یافته است. 
و می توان نتیجه گرفت که بین سربار و زاویه اصطکاک 
داخلی خاک، شیروانی به متغیر زاویه اصطکاک داخلی 

 خاک حساس تر می باشد.

0

10

20

30

40

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

گی
خت

سی
ل گ

تما
اح

×
10

0

ضریب همبستگی

0

10

20

30

40

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

گی
خت

سی
ل گ

تما
اح

×
10

0

ضریب همبستگی



 

7 

 

 
تغییرات احتمال گسیختگی برحسب همبستگی : 5شکل 

 و زاویه اصطکاک داخلی با توزیع نرمال سربار گستردهبین 

میزان تغییرات احتمال گسیختگی را  6در جدول 
 برای همبستگی های مختلف مشاهده می کنید.

میزان کاهش احتمال گسیختگی شیروانی با در : 6جدول 
 نظر گرفتن همبستگی بین متغیرهای مختلف

 نام متغیرها

تغییرات در احتمال 
گسیختگی )توزیع 

 متغیرها(نرمال 

% 

مقاومت بیرون کشیدگی و زاویه 
 اصطکاک داخلی

17.25 

مقاومت بیرون کشیدگی و سربار 
 گسترده

7.35 

 5.46 زاویه اصطکاک داخلی و سربار

 

  نتیجه گیری -5
مشاهده می شود که  ه نمودارهای ارائه شدهبا توجه ب

با در نظر گرفتن همبستگی بین متغیرهای تصادفی 
شیروانی مسلح شده، قابلیت اطمینان شیروانی افزایش 
یافته است. به بیان دیگر زمانی که از همبستگی بین 

متغیرهای مذکور صرف نظر می شود، قابلیت اطمینان 
شیروانی کاهش یافته و به تبع آن احتمال گسیختگی 

می یابد، که این مورد به خوبی در نمودارها قابل  افزایش
مشاهده است. بنابراین می توان گفت که روش های سنتی 
با عدم توانایی در لحاظ عدم قطعیت و همبستگی بین 

ه در نهایت با توجه ب متغیرها روشی غیر بهینه می باشند.
 یج ذیل بیان می شود:نتا ،6جدول نمودارها و 

ی در نظر گرفتن همبستگ بیشترین تغییرات با .1
بین مقاومت بیرون کشیدگی و زاویه اصطکاک 

 داخلی خاک حاصل شده است.

کمترین تغییرات با در نظر گرفتن همبستگی  .2
بین ضریب چسبندگی و سربار خاک حاصل 

 شده است.

با در نظر گرفتن همبستگی عدم قطعیت های  .3
موجود در شیروانی مسلح شده کاهش یافته و 

. دلیت اطمینان افزایش می یابدر نتیجه قاب
 با صرف بنابراین طراحی با روشهای احتماالنی

نظر از همبستگی موجود بین متغیرهای 
ژئوتکنیکی منجر به طراحی نابهینه و 

 غیراقتصادی می شود.
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