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 ایی   در. اسی   داشیت   تیجههی  قابیل  پیشیرت   مهندسیی  مسائل تحلیل در احتماالتی روش های از استفاده اخیرا خالصه:
 3روش های قطعی بجسیل  ک  تاکتجرایمنی .شجد می داده دخال  مسال  تحلیل در ورودی پارامترهای نامعینی مقدار، روشها
 عدم نقش ارزیابی هه  الزاما لذا. نیس  مجهجد های قطعی  عدم اثر بیان ب  قادر ب  طجر مستقیم شجد می محاسب  مرسجم
 مسیتلزم  احتمیاالتی  تحلیلیی  روش هیای  از استفاده .باشدمی  4احتماالتی روش های و مفاهیم از استفاده ب  نیاز ها قطعی 
 تیری  سیاده  مفهیجم  دارای سیازی  شیبی   حیالی کی  روش هیای    در اسی ،  احتمال و آمار مفاهیم با کاربران ای پای  آشنایی
ک   آمده بدس  هجاب های در دق  و کاربری در سهجل  ب  تجه  با سازی، شبی  روش های پرکاربردتری  از یكی .میباشند

. روش ، روش مجنی  کیارلج میی باشید    اسی   گرتت  قرار استفاده مجرد ها شیب بررسی پایداری هه  ها روش سایر از بیش
 ابیزار  کیارلج  اسی . مجنی    اری شیب مجرد استفاده قرار گرتت شبی  سازی مجن  کارلج برای بررسی تاثیر نامعینی ها در پاید

در ایی    .گیردد  میی  آنیالیز  و تجلیید  محتمل های نمجن  از کثیری تعداد آن در ک  باشد می عدم قعطی  آنالیز برای مفیدی
مقال  با مرور اهمالی بر تحقیقات گذشت  روی کاربرد روش احتماالتی در پایداری شیب ها، بی  بررسیی مبیانی روش شیبی      

 سازی مجن  کارلج و نحجه کاربرد آن برای آنالیز احتماالتی شیب ها پرداخت  شده اس . 
 

 قابلی  اعتمادشبی  سازی، مجن  کارلج، شیروانی، تحلیل احتماالتی، کلمات کلیدی: 
 

 

 .  مقدمه1
 هیای  عیدم قطعیی    بیا  هیا  شییروانی  پاییداری  آنالیز و باشد می ژئجتكنیک علم مهم مجضجعات از ها شیروانی پایداری       
 تحلییل  پارامترهیای ورودی  تخمی  یا گیری اندازه نامعینی ها )عدم قطعی  ها( و خطاها در . وقتی[1]اس  مجاه  تراوانی

 اطمینیان  بیرای  احتمیاالتی  تحلییل  روش از دهید، اسیتفاده   کاهش را محاسبات اعتبار ک  باشد اندازه ای قطعی ب  روش ب 
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 و ورودی اسی   پارامترهیای  بیجدن  نامعی  بر احتماالتی مبتنی روش های هم  .اس  مناسب تری حل راه هجاب ها سنجی
 [2] شجد. می ظاهر احتمال چگالی تابع صجرت ب  نامعینی

(Morgenstern, 1995) [3]اس  نمجده بندی تقسیم عمده گروه س  ب  را ژئجتكنیک در مجهجد های قطعی  عدم: 
 پارامتری قطعی  . عدم1
 انسانی قطعی  . عدم2
 سازی مدل قطعی  عدم .3

 ایی   نظر می گیرند. در در پایداری تحلیل در را پارامترهای در مجهجد های قطعی  عدم اثر احتماالتی های مدلسازی       
تیابع تجزییع    اسیا   بیر  پیارامتر  هیر  لذا شجند، می گرتت  نظر در تصادتی متغیرهای صجرت ب  ورودی پارامترهای روش ها
میباشیند   متغیر ورودی پارامترهای اینك  ب  تجه  باشد. با داشت  را مقداری هر خاص، دامن  یک در تجاند می خجد احتمال

وقیج    احتمال ب  تجه  با ممك  های خروهی از ای دامن  اسا  ای  بر و بجد خجاهد متغیر نیز شده بینی عملكرد پیش لذا
 [2].آمد خجاهد بدس پارامترهای ورودی 

 

 

 .  تحقیقات گذشته 2
(Cho, s. 2007)            یک روی  عددی برای تحلیل احتمالی پایداری شیروانی بر پای  شبی  سازی مجن  کارلج ارائی  داد، کی
خصجصیات خاک را در نظر می گیرد. رویكرد در نظر گرتت  شده روش قابلی  اطمینیان، بیرای تعییی     تغییرپذیری تضایی 

ترمجل بنیدی شیده اسی  تیا انیدیل قابلیی         1سطح شكس  بحرانی اس . تابع عملكرد تجسط روش تعادل حدی اسپنسر
ثرات عدم قطعی  ب  علی  تغیییر پیذیری    اطمینان محاسب  شجد. همچنی  او ارزیابی های پایداری احتمالی را انجام داد تا ا
  [4]خصجصیات خاک را بر پایداری شیروانی در شیروانی های چند الی  را بررسی کند.

 (Jin Park et al, 2005)           برای تحلیل احتمالی عدم قطعی  در پایداری شیروانی سنگی یک رویی  تحلیلیی احتمیالی و
ای  روی  و الگجریتم ها بر پای  شبی  سازی مجن  کارلج قرار دارند. ای  روش بیرای  چند الگجریتم مرتبط را تجسع  دادند، ک  

تحلیل پایداری یک شیروانی سنگی در بزرگراهی در کارولینای شمالی در امریكا استفاده شده اس . رویكرد احتمالی میجرد  
تصادتی پارامترها و تحلیل احتمیالی  استفاده شامل تحلیل داده های ژئجتكنیكی در دستر  برای بدس  آوردن خصجصیات 

 [5]پایداری شیروانی بر پای  پارامترها با خصجصیات تصادتی می شجد.
FOSM( با استفاده از دو روش 2000ملكاوی و همكاران )       

و مجن  کارلج ب  تحلیل قابلی  اطمینان پایداری شیروانی  2
پرداختند. نتایج ای  روش ها با روش های شناخت  شده دیگر در ارزیابی پایداری شیروانی میجرد مقایسی  قیرار گرتتی  و دو     

را بیا اسیتفاده از   مثال در آن مجرد بررسی قرار گرت . تحقیق آنها یک دستجرالعمل برای تحلیل احتمالی پایداری شییروانی  
 [6]روش های تجق تراهم آورده اس .

تكیرار ییا    700نتایج بدس  آمده از ای  تحقیق نشان می دهد برای استفاده از روش مجن  کارلج نیاز ب  نمجنی  ای بیا          
ی اس . همچنیی   تكرار داشت  باشد نتایج دارای تغییر پذیری قابل تجهه 200بیشتر نیاز اس  و هنگامی ک  نمجن  کمتر از 
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عدم قطعی  با استفاده از ارزیابی عملكرد نسبی روش های ساده شده پایداری شیروانی مجرد بررسی قیرار گرتی . مشیاهده    
نیازمند محاسب  کمتر و همچنی  زمان محاسبات کمتر در مقابل روش مجنی  کیارلج اسی . بیا      FOSMشده اس  ک  روش 

مجن  کارلج روشی بهتر و ابزاری دقیق تیر در مسیائل مهندسیی ژئجتكنییک اسی .      روش  ،ای  حال، با وهجد رایان  های قجی
ثاب  شده اس  ک  روش شبی  سازی مجن  کارلج طرحی اثر بخش و قجی برای تحلیل قابلی  اطمینیان پاییداری شییروانی    

 [6]بصجرت تفصیلی اس .
ی احتمالی شیروانی صجرت گرتتی  اسی  و اخییرا بی      مطالعات زیادی در زمین  پایدار ،برای مجاهه  با عدم قطعی  ها       

 ;Whitman. 2000) .[7]خیاک و سینپ پرداختی  شیده اسی       مقیادیر و ویگگیی هیای   مسال  عدم قطعی  و تصادتی بجدن 

Duncan. 2000; El-Ramli et al. 2002; Bk, Low. 2003; Bata Chiria et al. 2003; Griffiths et al. 2004; Sivakumar 

Babu & D.Mukesh. 2004; H. Zhu & Low. 2006; Low & Tang. 2007; Shinoda. M. 2007; Sue. C. W et al. 

2007; Tan. K. & Wang. YJ. 2009)  

-Kal. 1972) بجسیل  مشاب  طجر ب  همچنی  و (McMahon.1971) بجسیل  سنگی های شیروانی برای احتمالی تحلیل       

 & Jin Park et al, 2005; Whitman. 2000; Baecher ( مانند بسیاری محققی  اخیر در ده  های .اس  شده انجام (1985

Einstein. 1983; ) داده صیجرت  مطالعاتی، تحلیل نتایج و ورودی پارامترهای در ها قطعی  عدم نمجدن محدودخصجص  در 
 [7]اند.

احتماالتی و عجامل میجثر و خطاهیای ممكی  در     روش های آماری مبانی مرور از ( پل1383سروش و وارث وزیریان )       
تحلیل پایداری شیروانی خاکی پایی  دس  سد شیهید  تعیی  احتمال لغزش شیروانی ها، با استفاده از روش مجن  کارلج ب  

ای تحلییل پاییداری احتمیالی بیر     رهایی پرداخت  اند و با روش قطعی مقایس  کرده اند. نتایج تحلییل آنهیا برتیری روش هی    
 [8]روشهای تحلیل قطعی را نشان می دهد.

        (Kanjakul et al) قطعی  در خصجصیات خاک را بیر پاییداری شییروانی    یک مطالع  احتمالی را ارائ  دادند تا اثر عدم
مجرد بررسی قرار دهند. در ای  تحقیق از روش شبی  سازی مجن  کارلج استفاده شده اس . روش تحلیلیی همیراه بیا شیبی      

 [9]سازی مجن  کارلج برای تعیی  احتمال شكس  و تجزیع احتمالی مربجط ب  آن مجرد استفاده قرار گرتت  اس .
       (Christian et al. 1994)  حدود استفاده از ای  رو شها نحجه استفاده از روش های احتمالی را مجرد بررسی قرار دادند و
مشخص کردند. در ادام  کاربرد روش های قابلی  اطمینان در ارزیابی پایداری شیروانی را تشیریح کردنید. آنهیا مجضیج      را 

. با ای  حال آنها ادعا کردند ک  می تجان از رویكرد ارائی  شیده بیرای بررسیی     پایداری را طی ساخ  مجرد بررسی قرار دادند
 [10]مجارد پل از ساخ  استفاده کرد.

 

 

 .  طبقه بندی روش های احتماالتی3
تقسییم   سیازی  شیبی   روش های و تحلیلی روش های عمده گروه دو ب  می تجان را احتماالتی روش های کلی طجر ب        
 .کرد
 تحلیلی. روش 1
 . روش شبی  سازی2

http://www.icevirtuallibrary.com/author/Sivakumar+Babu%2C+G+L
http://www.icevirtuallibrary.com/author/Sivakumar+Babu%2C+G+L
http://www.icevirtuallibrary.com/author/Mukesh%2C+M+D
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احتمیاالتی   دقییق  مقیدار  چندبعدی، تعیی  انتگرال گیری بجدن دشجار نهایی و احتمال تابع پیچیدگی عل  ب  معمجالً       
 کامپیجترهیای  تیجان  بی   تجهی   و بیا  سازی شبی  روش های در اما .می گردد الزم عددی تقریب های غالباً و باشد می دشجار

 [8]اس . شده تر ساده لغزش احتمال محاسب  امروزی،

 
 . نمودار تابع چگالی احتمال ضریب اطمینان، مساحت تیره نمایانگر احتمال لغزش می باشد.1شکل 

 

 

 .  مبانی روش های احتماالتی4
 آگیاهی  عیدم  بیدلیل  غالبیا  خیاکی  مصالح پارامترهای در مجهجد نامعینی ژئجتكنیكی های سازه تحلیل در اس  بدیهی       
 مییزان  تیاثیر  بررسیی  در احتمیاالتی  روشیهای  از اسیتفاده  لذا نیس  پجشی چشم قابل زیرزمینی های الی  وضعی  از کاتی

در چهارچجب تحلیل احتماالتی تاکتجر ایمنی با اسیتفاده از مقیادیر    [2].اس  گرتت  قرار تجه  مجرد سازه پاسخ در نامعینی
قابلی  اطمینان برای ارزیابی عدم قطعی  در متغیرهای مهندسیی ماننید تیاکتجر    میانگی  و واریانل بدس  می آید. تحلیل 

 [6]وانی مجرد استفاده قرار می گیرد.ایمنی در پایداری شیر
 بدس  و سری متغیر یک ب  مربجط مقادیر هایگذاری ب  های شیروانی، یک اطمینان ضریب اعتماد قابلی  ارزیابی در        

 مقیدار بیرای   چنیدی   لیذا  و نمیجد  متغیراسیتفاده  سری چندی  ب  مربجط مقادیر از تجان می خاص، مقدار یک تقط آوردن

 [1]دهد. می تشكیل را احتماالتی و آمار بررسی کار اسا  مطلب ای  آورد. بدس  اطمینان ضریب

 ضریب همبستگی
باشید،   داشیت   بیشیتری  وابسیتگی  همدیگر ب  تصادتی متغیر دو تغییرات چ  : هر yو  xتصادتی  متغیر دو همبستگی       
 شجد. می محاسب  زیر رابط  از ضریب ای  بجد؛ خجاهد بیشتر آن دو همبستگی ضریب
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 عملکرد تابع
 تحلییل  شیجد. در  تحلیلی انتخاب روش با سازگار عملكرد معیار باید لغزش، احتمال ی محاسب  و ایمنی ارزیابی برای       

 تعریف  (FS)اطمینان ضریب و  تصادتی متغیرهای حسب بر عملكرد تابع شیروانی ها پایداری

 .شجد می

  
    

 و پیچییده  پیرحجم  شیروانی ها پایداری تحلیل در عملكرد تابع آن دنبال ب  و اطمینان ضریب تابع اینك  ب  تجه  با       

 می باشد. دشجار تحلیلی احتماالتی روش های از استفاده اس ،
 

 چگالی احتمال تابع
 احتمال چگالی تابع صجرت ب  نامعینی و ورودی اس  پارامترهای بجدن نامعی  بر احتماالتی مبتنی روش های ی هم        
 اس . زیر صجرت ب  σ2 و μ پارامترهای با نرمال تجزیع احتمال چگالی می شجد. تابع ظاهر

 

 

 توابع توزیع احتماالتی
 عدم شجند. ای  تعیی  ورودی در متغیرهای مجهجد قطعی  نبجد باید دار شیب سطجح پایداری احتماالتی تحلیل برای       

 میی  بییان  )... و معییار  انحیرا   و مییانگی   مقدار مانند( احتماالتی های مؤلف  احتمال و تجزیع تجابع وسیل  ب  قطعی  ها
 هیای  طیرح  بیشیتر  در .اسی   تحلییل  از مهمیی  بخیش  قطعیی  هیا   عیدم  کیردن  مدل برای تجزیع تابع نج  انتخاب .شجند

 تیابع  انتخیاب  بنیابرای   نیسی ،  مجهیجد  ورودی احتمال متغیرهای تجزیع تابع شكل تعیی  برای کاتی اطالعات ژئجتكنیكی،
 تیابع  هیر  .گییرد  میی  صیجرت  پگوهشیگران  مطالعات نتایج یا و یكسان پروژه های نتایج پای  متغیرها بر برای احتمال تجزیع

 :باشد داشت  را زیر های ویگگی باید احتمال
 باشد. مثب ، x مقادیر تمامی برای -1

 

 باشد. یک برابر احتماالت مجمج  -2

 
 تیابع  انتخیاب  ههی  ،  (Lumb. 1966; Baecher. 1980; Choedhurdy. 1984)گسترده مطالعات اسا  بر زیر هدول       

 :[11]اس  شده پیشنهاد پایداری تحلیل ورودی از پارامترهای برخی احتمال تجزیع
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  مواد از برخی برای پیشنهادی احتمال توزیع توابع -1جدول

 تابع توزیع احتماالتی خصوصیات مصالح

 الگ نرمال وزن مخصجص خشک ر  متراکم شده

 نرمال نسب  تخلخل سیل  ها، ماس  ها و ر  ها

 نرمال tan Ф سیلتی، ر  سیل  دارماس  

 نرمال مقاوم  برشی زهكشی نشده ر  سیل  دار

 بتا چسبندگی، زاوی  اصطكاک داخلی دیگر انجا  خاک ها

 

، باشد نداشت  وهجد دیگری احتمال تجزیع تابع انتخاب برای ای کننده قانع دلیل زمانی ک  تا رسد می ب  نظر ب  طجر کلی  
 [11]باشد. مناسب ژئجتكنیكی پارامترهای اکثر برای نرمال تجزیع احتمال تابع

FORMروش  ک  هنگامی        
 می استفاده سنجی اطمینان برای (μ,σ) عملكرد تابع ودوم اول گشتاورهای از شد، مطرح 1

 محاسیب   بیرای  FOSMروش  در میی شیجد.   گفتی   (FOSM)اول  مرتبی   دوم گشتاور روش آن ب  خاطر همی  ب  .گردید

 از کردن نظر صر  با سپل .شجد می داده تصادتی بسط متغیرهای میانگی  مقادیر حجل عملكرد تابع ابتدا لغزش احتمال

 [12]شجد. می محاسب  تابع عملكرد تقریبی واریانل و میانگی  آن، از بعد و سجم همالت

 

 

 

 

 

 صیجرت  تجان ب  می را Pf خرابی  احتمال و βسنجی  اطمینان شاخص عملكرد، تابع انحرا  و میانگی  ی محاسب  از پل

 کرد. محاسب  زیر

 

 

 [12]باشد. می استاندارد نرمال متغیر برای نرمال تجزیع تابعΦ آن  در ک 
 

                                                 
1
 First Order Reliability Method 
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 .  قابلیت اعتماد5
 غییر  آنیالیز  بی   نسیب   و شیجد  اعمیال  ای سیاده  مراحل طریق از ژئجتكنیک مهندسی ب  تجاند می اعتماد قابلی  تئجری       

 [1]ندارد. بیشتری اطالعات ب  نیاز احتماالتی مرسجم

 :می باشد زیر مراحل شامل اعتماد قابلی  تحلیل روش هر کل، در

 .مناسب عددی یا تحلیلی تجربی، مدل یک . تعریف1

 .قطعی یا احتمالی ورودی متغیرهای خصجصیات . تعیی 2

 [1]قطعی. متغیرهای و تنی مشخصات یا و شده مشاهده متغیر برای مناسب (pdf) چگالی تابع . تعیی 3

 دارد: وهجد کار ای  برای روش ک  چهار طرح تحلیل روش های با قطعی  عدم علل . تطبیق4
 (MC) (Metropoli & Ulma, 1949)کارلج مجن  سازی الف( شبی     
 (FOSMدوم،  مقدار برحسب اول مقدار) تیلجر سری از ب( استفاده    
 (PEM ) (Rosenblueth, 1975).نقط  تخمی  ج( روش    
 متغیرها تجزیع ترکیب روش مانند تحلیلی های د( روش    
 هیا  روش سایر از بیش آمده بدس  هجاب های در دق  و کاربری در سهجل  ب  تجه  با کارلج مجن  روش میان در ای  ک 

 [1] .اس  گرتت  قرار استفاده مجرد ها شیب بررسی پایداری هه 

 

 

 .  روش شبیه سازی6
 می شجد: دنبال هد  دو سازی شبی  در        
 .قجانی  ای  عملكرد نحجة و طراحی در استفاده مجرد قجانی  بهتر تهم( الف
 .ارزان و کجتاه زمانی مدت در طبیعی شرایط و داده ها ب  نسب  واقعی سیستم العمل عكل تعیی ( ب

 تجنیل  پروژه هایی ماننید در استفاده مصالح مجرد عملكرد تحلیل و تجزی  و مكانیكی خجاص شامل سازی شبی  گرچ        

 در تصیادتی  اعیداد  از آن در ک  اس  روشی کارلج مجن  سازی شبی  [13].شجد می شامل را تجق مجرد دو هر ولی ،نیس 

 زمیان  کی   مسائلی در شجد. شبی  سازی می گرتت  بكار قطعی یا احتمالی مسائل حل برای و شده استفاده (U: 0,1) بازه

 [14]دینامیک. تا استاتیک اس  روش یک کارلج مجن  سازی شبی  لذا دارد، کاربرد کند نمی بازی را مهمی نقش
 از: اس  عبارت سازی شبی  انجام مراحل

 (N) نیاز مجرد آزمایش تعداد -الف   
 تصادتی   پارامترهای - ب   
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 تصادتی پارامترهای برای مناسب تجزیع - ج   
 شجد  می برده نام تصادتی متغیر بعنجان آن از ک  پارامتر هر برای یكنجاخ  تجزیع ایجاد -د   
 نیاز مجرد تجزیع ب  تجه  با عدد تصادتی تبدیل - ه   
 سیستم عملكرد ارزیابی -و   
 [14].انتظار اس  مجرد وظیف  انجام در سیستم( شكس ) مجتقی  یا عدم آمیز مجتقی  و سیستم عملكرد کنترل -ز   

 

 1شبیه سازی التین هیپرکیوب.  7
 نتیایج  تیجان  میی  آن تجسط و یاتت  گسترش تازگی ب  ک  اس  روشی هیپرکیجب التی  روش با برداری نمجن  تكنیک       
 بنیدی  الی  برداری نمجن  اسا  بر مزبجر روش. نمجد مقایس (، کمتر های نمجن  با اما) کارلج مجن  تكنیک با را آن از حاصل
 بیا  هیا  تحلییل  چنانچ ، آل ایده حال  در. گردند می انتخاب تصادتی طجر ب  الی  هر از ها نمجن ، آن در ک  داشت  قرار شده

 روش از حاصیل  نمجنی   5000 بیا  تجان می را آمده دس  ب  نتایج، شجد انجام هیپرکیجب التی  روش از حاصل نمجن  1000
 [8].نمجد مقایس  خجبیب  ، کارلج مجن 

 

 شبیه سازی مونت کارلو.  8
 تصیادتی  اعیداد  و تجلیید  مجهیجل  اعداد تخمی  ب  تجان می گیرد می قرار بررسی مجرد روش ای  تجسط ک  مسائلی از       
 زییر  تیاکتجر  سی   در هیا  تكنییک  ایی   همگی ولی شجد می شامل را ها تكنیک از وسیعی رنج کارلج مجن  روش .نمجد اشاره

 : مشترک هستند
 گردد. می تعیی  ها ورودی احتمالی . دامن 1
 گردد. می محاسب  نظر مجرد معیار و شده تجلید تصادتی صجرت ب  مذکجر دامن  ب  متعلق های . ورودی2
 .گردد می استخراج نهایی نتیج  و کرده همع یكدیگر با را تكرار مراحل تک تک از آمده بدس  . نتایج3

 و پیچییده  پیرحجم  شیروانی هیا  پایداری تحلیل در عملكرد تابع آن دنبال ب  و اطمینان ضریب تابع اینك  ب  تجه  با       

 اسی ، امیا   وق  گیر نسبتاً سازی شبی  روش چند هر  [15]می باشد. دشجار تحلیلی احتماالتی روشهای از استفاده اس ،

 ب  سازی نسب  شبی  در پارامترها میان همبستگی کردن لحاظ همچنی  اس . ساده تر کاربران برای روش ای  از استفاده

 [1].اس  شده استفاده کارلج مجن  سازی شبی  روش از تحقیق ها در اس . بنابرای  راح  تر تحلیلی روش های

 در. دهید  میی  ارائی   تصادتی برداری نمجن  شیجه از استفاده با قطعی ریاضیاتی مسائل بررسی هه  راهكاری روش ای        
 آن مقیدار ، هید   معادلی   در هیایگزینی  از پیل  و شیده  انتخاب تصادتی بصجرت مقدار یک ،تصادتی یرمتغ هر از روش ای 

-میی  هید   تابع تجزیع همان ک  نهایتاً و آید می بدس  تابع هد  مقادیر از متعددی تعداد کار ای  تكرار با. آید می بدس 

 در مجهیجد  پارامترهیای  تعیداد  بی   نییز  ها گام تعداد و دارد بستگی گام ها تعداد ب  محاسبات گردد. نتایج می حاصل ،باشد

                                                 
1
 Latin Hyper Cuves 
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 اتیزایش  معقجل هجاب یک ب  رسیدن برای ها گام تعداد، پارامترها تعداد اتزایش با ک  صجرت ب  ای  دارد بستگی محاسبات
 [11].می یابد

 بسییار  کیار  نییز  تصیادتی  اعیداد  رسیید. تجلیید   اعتمیادی  قابل هجاب ب  تجان می گام 1000 با ای  سطجح در معمجال        
 در ضم  در. کنند تبعی  نیز خاصی تجزیع از بایس  می اعداد ک  شجد می تر پیچیده کار وقتی ای  و باشد می ای پیچیده
، میی کنییم   تجلیید  تصادتی اعداد از استفاده با را مقادیر ای  وقتی و دارند بستگی ب  هم شده تجلید پارامترهای مجاقع بعضی
 نمیی تیجان   و هستند وابست  هم ب  داخلی اصطكاک زاوی  و چسبندگی مثال پارامتر طجر ب  .نمی گردد نمایان وابستگی ای 

 کیار  ایی   بیرای . شجد گرتت  نظر در مقادیر تجلید هنگام در همبستگی ای بایس   می و کرد انكار را پارامتر دو ای  وابستگی
 [1].کند می تغییر -1 تا+ 1 از می شجد ک  تعریف پارامتر دو بی  همبستگی ضریب یک

 تعیداد متغیرهیای   بی   تجهی   بیا  تعداد ای . گردد تعیی  سازی شبی  تكرار تعداد حداقل بایستی ،اطالعات ورود از قبل       
 می آید: بدس  (11) رابط  از مجردنظر اطمینان سطح اولی  و

 

 تعیداد  Pf، mاحتمال  برآورد در خطا نسبی درصد Eنامطلجب،  عملكرد احتمال Pfسازی،  شبی  تكرار تعداد مینمم nک  

 :[1]می آید بدس  (2 هدول) اطمینان سطجح براسا  ک  اس  استاندارد نرمال انحرا  dتصادتی و  متغیرهای
 

 استاندارد نرمال انحراف تعیین  -2جدول

 
 آید: می بدس  زیر رابط  از (nt) ها نمجن  کل تعداد بر (nf)ناپایدار  های نمجن  نسب  برابر Pf گسیختگی  احتمال

 

 (phoon. 2008) .شجد می تعریف گسیختگی احتمال نرمال معكج  تابع بصجرت قطعی  عدم شاخص پارامتر

 
 احتمیال  سیطح  هیر  بیرای  شیب پایداری وضعی  ، آن آماری مشخصات و پاسخ تابع آماری تجزیع نج  شدن معلجم با       

 تجزییع  بیرای  CDFتابع  نمجن  اس . برای محاسب  قابل (CDF) 1احتماالتی تجمعی تابع از روی شده تعریف گسیختگی

 :اس  شده تعریف زیر بصجرت نرمال الگ

 
 

                                                 
1
 cumulative distribution function 
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.باشند می p تابع معیار انحرا  و میانگی  ب  ترتیب ϭ  و µ آن در ک 
 

بی    نسیب   خروهیی  متغیر حساسی  تحلیل همچنی  و اس  تجمعی تجزیع و احتمال تجزیع شامل شبی  سازینتایج        
 طرییق  از همچنی . می شجد تعیی  پارامتر هر وقج  احتمال معی ، اطمینان سطح در می باشد. بنابرای  ورودی پارامترهای

 [1].می گردد مشخص ورودی پارامترهای ب  نسب  خروهی پارامترهای حساسی ، ضریب همبستگی و رگرسیجن تحلیل
 سیازی  شیبی   اس . برای ورودی متغیرهای نداشت  نتایج قطعی  در خطا پیدایش دالیل از یكی کمی های روش در       

 کیدام از  هیر  از )تصیادتی  هیای  نمجنی   تجلید( تصادتی برداری نمجن  روش تری  ساده متغیرهای ورودی قطعی  های نبجد

آید.  دس  ب  شده تعریف احتماالتی با تجزیع مطابق متغیر آن واقعی تجزیع تا اس   )تكرار چندی ( الزم  تعداد ب  متغیرها
 [16]اس . مجن  کارلج سازی روش شبی  منظجر ای  برای روش معمجل تری 

 میی شیجند. ایی     سازی شبی  صجرت تصادتی ب  قطعی  عدم باالتر درهات با متغیرهای شیب ها، پایداری تحلیل در       

اسی . در   زیرزمینیی  آب سطح عمق و لغزشی تجده حجم واحد وزن درونی، چسبندگی، اصطكاک زاوی  دربردارنده متغیرها
 متغیرهیای  از سیری  هیر  بیرای  شیجند.  تجلید میی  سازگار احتماالتی تجزیع راه از خاک متغیرهای از زیادی شمار روش ای 

آید.  می دس  ب  نیجمارک لغزشی بلجک مدل یا نهای  بی شیب مدل از با استفاده اطمینان ضریب ب  مربجط مقدار ورودی
 متغییر  داده های ورود تكرار مقدار با 1000 نمجن  برای اطمینان ضریب مقادیر از زیادی شمار مجن  کارلج سازی در شبی 

مجن  کارلج  اس  ک  اطمینان ضریب تاکتجر 1000 حدود سازی پایانی شبی  خروهی مجرد ای  شجد. در می تجلید تصادتی
 [16]دهد.  نشان نمجدار صجرت ب  می تجاند

 

 

 .  مراحل روش شبیه سازی مونت کارلو9
 مراحل ب  شرح زیر اس :

 قطعی مناسب تحلیلی حل روش . انتخاب1

 آنها تغییرات سازی کمی و احتماالتی سازی مدل برای ورودی پارامترهای . انتخاب2

پیارامتر انتخیاب میی     آن بی   مربجط داده های ستجن یا و احتمال چگالی تابع از ک  پارامتر هر برای تصادتی گیری . نمجن 3
 شجند

 عملكرد  تابع محاسب  برای شده انتخاب پارامترهای ی مجمجع  با قطعی تحلیلی روش از مسأل  . حل4

 مقیادیر خروهیی،   از اسیتفاده  بیا  و یابید  میی  ادام  سازی شبی  کاتی تعداد ب  رسیدن تا اخیر مرحل  دو تكرار با . عملیات5
 [17]می گردد. مشخص لغزش احتمال نتیج  در و عملكرد تابع تجزیع

 
 :[17]زیر اس  تلجچارت  نحجه استفاده از شبی  سازی مجن  کارلج در یكی از مطالعات پیشی  انجام گرتت  بصجرت
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 فرآیند شبیه سازی مونت کارلو .2شکل

 
 هنب  دیگر، می تجان روش مجن  کارلج را شامل چهار مرحل  زیر دانس :از یک 

 شجد.-. برای هر کدام از متغیرهای ورودی، یک مقدار تصادتی با تجه  ب  تابع چگالی احتمال آن انتخاب می1

، بیشاپ، اسپنسر( . مقدار ضریب اطمینان با استفاده از روش های قطعی آنالیز پایداری شیروانی )از قبیل روش های هانبج2
 و با تجه  ب  مقدار عددی انتخاب شده در مرحل  اول محاسب  می گردد.

 . مراحل یک و دو ب  تعداد بسیار زیادی تكرار می شجند و مقدار ضریب اطمینان برای هر تكرار محاسب  می شجد.3

(، میی تیجان   3و 2و 1ه اسی  )مراحیل   . با استفاده از مقادیر ضریب اطمینانی ک  از شبی  سازی مجن  کیارلج بدسی  آمید   4
احتمال وقج  شرایط نامناسب  cP F F      مقدار میانگی ، واریانل ضریب اطمینان و شكل تیابع چگیالی احتمیال ضیریب

 [17]اطمینان را بدس  آورد. 
 

 

 .  نتیجه گیری10
 احتمال چگالی تابع صجرت ب  نامعینی و ورودی اس  پارامترهای بجدن نامعی  بر احتماالتی مبتنی روش های ی هم        
 مقادیر با مقایس  و شیروانی لغزش احتمال ی میزان ارائ  احتماالتی روش های از استفاده از هد  نهای  شجد. در می ظاهر
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می باشد. شبی  سازی مجن  کارلج روشیی اسی  کی  بیا داشیت  تجزییع        ریسک آنالیز در استفاده برای همچنی  و آن مجاز
 دتی مستقل، برای بدس  آوردن تجزیع احتمالی متغیرهای تصادتی وابست  ب  کار میی رود. تكنییک  احتمالی متغیرهای تصا

 اسی . تنهیا   بكار گییری  قابل پیچیده سیستم های و غیرخطی مسائل انجا  تحلیل برای و بجده هامع روش یک کارلج مجن 
 یک کارلج مجن  نمجن  هر هس . در گیر وق  پیچیده مسائل برای ک  باشد می آنالیزها زیاد حجم کارلج مجن  روش مشكل
 گردد. می تحلیل ها داده از دست  ای  اسا  بر شیب و تجلید تصادتی از متغیرهای دست 
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