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 خالصه
 است، پرداخته شده يتجرب نانياطم بیبا استفاده از ضرا ی ژئوتكنيكي،هاسازه يدر طراح های موجودتيبه مسئله عدم قطع ،در مهندسي ژئوتكنيك

-روش بنابرایننمود.  انيب را ستميس يمنیر اد موثری از پارامترها كیدرباره نقش متفاوت هر  ياطالعاتتوان نميها روش نیكه با استفاده از ايدر حال

باشاند.   ياعتمااد مهاهور ما    تيا قابل نياي تع یباه روش هاا   رناد، يگماي  آنهاا را در نرار   ندیبرآنقش و ها و  تيمسئله عدم قطع ،هايطراحدر که  یيها
نقاش عادم    يابیا ارز جهات لااا الزاماا     ،ستيهای موجود ن تياثر عدم قطع انيقادر به ب نيز شود يمحاسبه م يروش های قطع لهيکه بوس يمنیفاکتورا

هاا  های موجود در پایداری شيروانيعدم قطعيتمقاله ضمن توضيح انواع  نیباشد. در ا يم يهای احتماالتو روش ميبه استفاده از مفاه ازيها نتيقطع
 های تعيين عدم قطعيت پرداخته شده است.های احتماالتي به بررسي، مقایسه و کاربرد انواع روشو مرور روش

 

 Monte Carloمونت کارلو،  یساز هیاعتماد، شب تیقابل ،التیاحتما لیتحل ت،یقطع مکلمات کلیدی: عد
 

 

 مقدمه .1
 

محيطي در طول زمان، مكانيزم های شكست پيش بيني نهده، ساده سازی ها و تقریب های به کار رفته درمدل های ژئوتكنيكي،  تغييرات شرایط
[. 1] طراحي و ساخت و غيره از جمله موارد متعددی است که در ميزان عدم قطعيت پایداری شيرواني ها دخيل مي باشند اشتباهات انساني در زمان

روش هایي  لاا کنند بيان سيستم ایمني در پارامترها از یك هر متفاوت نقش درباره اطالعاتي قبلي نمي توانند تجارب از دست آمدهضرایب اطمينان به 
 .]2[ مي باشند مههور قابليت اعتماد تعيين های هستند، که به روش ارزش با بسيار بگيرند، در نرر را آنها و برآیند ها قطعيت عدم که مسئله طراحي در

توضيحاتي در خصوص شبيه سازی و روش های احتماالتي و های موجود در ژئوتكنيك اشاره شده است و در ادامه نيز در این مقاله به انواع عدم قطعيت
 نيز قابليت اعتماد در مهندسي ژئوتكنيك دکر شده است.

برخي از این عدم قطعيت ها  ، کهاسایي شده استمهندسي ژئوتكنيك منابع متعدد عدم قطعيت شنموجود در  های تحليل و طراحيدر روش
-که عدم توانمندی مدل شبيه باشدميبرخي از این عدم قطعيت ها مربوط به عدم قطعيت مدل سازی  و  مربوط به تصادفي بودن فرایند های طبيعي است

عدم قطعيت ها در پارامترهای نوع دیگری از ن مي دهد. سازی، فرمول بندی تجربي یا تكنيك طراحي را برای نمایش رفتار سيستم واقعي و فيزیكي نها
شامل: )الف( نيز عدم قطعيت های داده ها همچنين . گردد، مي باشندرامترهای ورودی مدل ناشي ميمدل که از عدم توانایي در کمي کردن دقيق پا

 .]3[ باشندمي خطای اندازه گيری، )ب( عدم همگن بودن داده ها، و )پ( نحوه برخورد با داده ها
 :]4[ گردند مي بندی دسته طبقه چهار در عموما هاقطعيت عدم

 شود. مي ناميده تصادفي قطعيت عدم پارامتر یك تعریف برای معين الگوی وجود تصادفي: عدم قطعيت عدم .1
 مهندسي مفاهيم و تعاریف برخي بودن مبهم و صراحت عدم معني به اطالعات بودن اطالعات: فازی بودن فازی از ناشي قطعيت عدم .2

 .باشد مي ژئوتكنيك علم در ویژه به
 .اطالعات بودن ناقص یا کمبود از ناشي قطعيت عدم .3
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 شود. مي ناشي انساني اشتباهات از انساني: قطعيت های عدم .4
 
 
 قابلیت اعتماد          .2
 

-اعتمااد ماي   قابليات  ضاریب  محاسابه  . بارای ]5[ کناد  مي فراهم شده ترکيب قطعيت عدم اثرات ارزیابي از متوسطي یك مقدار اطمينان قابليت محاسبات

 شود: استفاده مي زیر رابطه از اعتماد قابليت ضریب محاسبه برای سپس و محاسبه گردد اطمينان ضریب برای معيار انحراف و ميانگين ابتدا بایست
 

 1





  (1)                                                                                                                                                                       

 

 .]6[ هستند اعتماد قابليت ضریب βاطمينان و  ضریب معيار از انحراف ϭاطمينان،  ضریب ميانگين µآن  در که
 

 

 هاروش احتماالتی در تحلیل شیروانی          .3
 

 ]3[احتماالتي مي باشد روش های و مفاهيم از استفاده به نياز هاقطعيت عدم نقش ارزیابي جهت
 ]7[شود.  مي محاسبه زیر رابطه از ضریب ینا:  yو  xتصادفي  متغير دو ضریب همبستگي: همبستگي
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ماي شاود.    ظااهر  احتمال چگالي تابع صورت به نامعيني و ورودی است پارامترهای بودن نامعين بر احتماالتي مبتني چگالي: همه روش های تابع
 .]7[ است زیر صورت به نرمال توزیع احتمال چگالي تابع
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 توابع توزیع احتماالتی          .4
 

  (1980) بيچر ،(1966) گسترده المب مطالعات اساس بر 1 جدول .شوندمي بيان احتماالتي هایمؤلفه احتمال و توزیع توابع وسيله به هاقطعيت عدم
 ]3[است:  شده پيهنهاد پایداری تحليل ورودی از پارامترهای برخي احتمال توزیع تابع انتخاب ، جهت(1984) دهاریاچ و
 

 مواد از برخی برای پیشنهادی احتمال توزیع توابع -1جدول 
 تابع توزیع احتماالتی خصوصیات مصالح

 الگ نرمال وزن مخصوص خشک رس متراکم شده
 نرمال نسبت تخلخل سیلت ها، ماسه و رس ها

 نرمال tan φ ماسه سیلتی، رس سیلت دار
 نرمال مقاومت برشی زهکشی نشده رس سیلت دار

 بتا چسبندگی، زاویه اصطکاک داخلی دیگر انواع خاک ها
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آیناد،   ماي  دسات  باه  مهندساي  قضاوت راه از یا و شرایط ناهمگن )هتروژن( در و صحرایي پي درپي بازدیدهای راه از که هایيکميتبرای 
 متغيار  یاك  از شاده  برداشاته  هاای  نموناه  مياانگين  تقریباي  تعياين  هنگاام  . در]8[ باشد مي دریكله توزیع از خاصي حالت توزیع مناسبي است که ،بتا توزیع

 شود. مي مطرح (Student's t-distribution) استودنت -تي توزیع، تصادفي
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 .است مستقل σ یا μ به نسبت توزیع تابع، شود مي دیده که طور است و همان بتا تابع B آن در که

 
 

 روش شبیه سازی          .5
 

روش شابيه   ]9[شاود.  ماي  تولياد  تصاادفي  متغير داده های ورود تكرار مقدار با 1000 نمونه برای اطمينان ضریب مقادیر از زیادی شمار سازی در شبيه
 هاا  ورودی احتمالي . دامنه1 : مهترك هستند زیر فاکتور سه در ها تكنيك این همگي ولي شود مي شامل را ها تكنيك از وسيعي رنج کارلو مونت سازی
 تاك  از آماده  بدسات  . نتاایج 3گاردد.   مي محاسبه نرر مورد معيار و شده توليد تصادفي صورت به ماکور دامنه به متعلق های . ورودی2گردد.  مي تعيين
نحوه استفاده از شبيه سازی مونت کارلو در یكي از مطالعات پيهاين انجاام     .گردد مي استخراج نهایي نتيجه و کرده جمع یكدیگر با را تكرار مراحل تك

 ]10[گرفته بصورت زیر است. 
 

 
 

 فرآیند شبیه سازی مونت کارلو  -1شکل 
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 با این سطوح در معموال. وابسته است محاسبات در موجود پارامترهای تعداد به نيز ها گام تعداد و دارد بستگي گام ها تعداد به محاسبات نتایج
 رسيد.  اعتمادی قابل جواب به توان مي گام 1000

 

 (5)                                                                                                                                    
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 انحاراف  dتصادفي و  متغيرهای تعداد Pf، mاحتمال  برآورد در خطا نسبي درصد Eنامطلوب،  عملكرد احتمال Pfسازی،  شبيه تكرار تعداد مينمم nکه 
 مي آید: بدست[ 2 جدول] ،اطمينان سطوح براساس که است استاندارد نرمال

 
 استاندارد نرمال انحراف تعیین -2جدول 

 1.282 1.645 1.960 2.576 (d)انحراف نرمال استاندارد 
 %99 %95 %90 %80 سطح اطمینان

 
ماي باشاد.    ورودی باه پارامترهاای   نسبت خروجي متغير حساسيت تحليل همچنين و است تجمعي توزیع و احتمال توزیع شامل نتایج شبيه سازی

 ]2[. مي شود تعيين پارامتر هر وقوع احتمال معين، اطمينان سطح در بنابراین
 

 

 تقریبی احتماالتیروش تحلیل           .6
 

 (FORM)اول  مرتباه  سانجي  اطمينان گروه عمده دو به که است تقریبي تحليلي روش های از استفاده عملكرد، تابع از گيری انتگرال روش های از یكي
 (μ,σ) عملكارد  تاابع  دوم و اول گهاتاورهای  از شد، مطرح FORMروش  که . هنگامي ]11 [تقسيم مي شود (SORM) و اطمينان سنجي مرتبه دوم

 محاسابه  بارای  FOSMروش  مي شود. در گفته (FOSM)اول  مرتبه دوم گهتاور روش آن به دليل همين به .گردید مي استفاده سنجي اطمينان برای
 شود. ميه داد تصادفي بسط متغيرهای ميانگين مقادیر حول عملكرد تابع ابتدا لغزش احتمال
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 کرد. محاسبه زیر صورت توان به مي را Pf خرابي  احتمال و βسنجي  اطمينان شاخص عملكرد، تابعمعيار  انحراف و ميانگين محاسبه از پس
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 .]11 [باشد مي استاندارد نرمال متغير برای نرمال توزیع تابعΦ آن  در که

 
 

 تحقیقات گذشته          .7
 

( یك رویه عددی برای تحليل احتمالي پایداری شايرواني بار پایاه شابيه ساازی مونات       2007برخي مطالعات انجام شده در گاشته به شرح زیر است: چو )
( بارای تحليال احتماالي عادم قطعيات در      2005.  پاارك و همكااران )  ]12[کارلو ارائه داد که تغييرپایری فضایي خصوصيات خاك را در نرر مي گيارد 
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( باا اساتفاده از دو روش   2000ملكااوی و همكااران )    .]13[پایداری شيرواني سنگي یك رویه تحليلاي احتماالي و چناد الگاوریتم مارتبط توساعه دادناد       
FOSM هده شاده اسات کاه روش    و مونت کارلو به تحليل قابليت اطمينان پایداری شيرواني پرداختند. مهاFOSM      نيازمناد محاسابه کمتار و همچناين

( به آناليز عدم قطعيت پایداری شيرواني های نامحدود بار روی خااك   1393عفتي داریاني ). ]14[زمان محاسبات کمتر در مقابل روش مونت کارلو است
کانجاناکول و چوب آپاکارن یك مطالعاه احتماالي   .] 15[است گرفته قرار استفاده مورد کارلو مونت سازی های دانه ای پرداخته اند. در این مطالعه، شبيه

 .]16[را با استفاده از شبيه سازی مونت کارلو ارائه دادند تا اثر عدم قطعيت در خصوصيات خاك را بر پایداری شيرواني مورد بررسي قرار دهند

 
 

  متغیرها توزیع منحنی ترکیب روش         .8
 

 تاابع  توزیاع  تعياين  باه  توزیاع( اقادام   ثابت )فاقد پارامترهای توزیع( و ثابت )دارای غير پارامترهای از استفاده با ، متغيرها توزیع منحني ترکيب روش در

-ماي  زیرمحاسابه  بترتياب  Yاحتمال  چگالي باشد g(Y)به صورت  xرابطه  از تابعي Yو  Fx (x)توزیع  با متغيرتصادفي یك xاگر . ]17[ مي شود هدف

 شود:
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 روش باه  آن برشاي  مقاومات  اعتمااد  قابليت رابطه تعيين جهت تراوش وجود با نامحدود شيرواني یك ضریب اطمينان رابطه گرفتن نرر در با

 باا  اشباع خااك  مخصوص وزن و مخصوص وزن ، داخلي اصطكاك زاویه ، چسبندگي پارامترهای گرفتن ثابت غير با و متغيرها منحني توزیع ترکيب

 ثابات  پارامترهای β  و  Hثابت و غير متغيرهای عنوان به γ ، φ ، C و  γsatاست. به عبارت دیگر پارامترهای  شده اقدام مهخص ارتفاع و شيب زاویه

 باشد: مي ذیل به شرح آن معادالت که است شده درنررگرفته نرمال صورت به تصادفي پارامترهای توزیع اند. برای این منرور شده گرفته نرر در
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که در آن 
min max    ، و

mean
        به ترتيب انحراف معيار و ميانگين مقادیر زاویاه اصاطكاك داخلاي خااك هساتند و باه

 .صوص اشباع خاك نيز به دست مي آید( مقادیر چسبندگي، وزن مخصوص خاك و وطن مخ13همين ترتيب و با استفاده از رابطه )
 ایان  لااا  ژئاوتكنيكي  خصوصاا پارامترهاای   امار  ایان  بودن معني بي و منفي و مثبت بينهایت تا نرمال چگالي منحني بودن نامحدود به توجه با 

شاده اسات)رابطه زیاررا ماي تاوان       ارائاه  صورت به گرفته شده نرر در پایين و باال حدود است. گردیده محدود بحث مورد مسئله متغيرهای برای توزیع
 برای سایر پارامترهای متغير نيز استفاده نمود:

 

 (14)                                                               max min3 3
mean mean

and           
 

 اند: گردیده اختيار زیر مقادیر با برابر مثال موردی این در خاك مخصوص وزن و داخلي اصطكاك زاویه، چسبندگي ثابت غير پارامترهای
 

 
3 315 , 3 , 25 , 5 , 18 , 1mean C mean

KN KNc KPa KPa
m m            

 

 .است گردیده ارائه برشي مقاومت نهایتا و ،ثابت غير توزیع پارامترهای نمودار  6تا  2اشكال  در
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 cخاك  چسبندگی تصادفی متغیر احتمال توزیع منحنی  -2شکل 

 
 Фخاك  داخلی اصطکاك زاویه تصادفی متغیر احتمال منحنی توزیع  -3شکل 

 

 Ɣخاك  مخصوص وزن تصادفی متغیر احتمال توزیع منحنی  -4 شکل
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 نمونه مثال در برررسی مورد شیروانی گسیختگی احتمال  -5شکل

 
 تراوش وجود با اطمینان ضریب احتمال منحنی توزیع -6شکل 

 

 پارامترهاای  باا  شايرواني  بارای %  10 گسايختگي حادود   مویاد احتماال   شاكل  ایان  بررساي . دهاد  ماي  نهاان  را گسيختگي احتمال تجمعي توزیع  6شكل 
 باشد. مي نمونه مسئله در شده بكارگرفته

 
 

 گیرینتیجه          .9
 

 باشاد  ماي  عدم قعطيت ها آناليز برای مفيدی ابزار روش شبيه سازی مونت کارلو برای بررسي تاثير نامعيني ها در پایداری شيب مورد استفاده قرار گرفته و
 باا ترکياب توزیاع منحناي هاا      روش از اساتفاده  با آمده بدست نتایج توزیع مقایسه .گردد آناليز مي و توليد محتمل های نمونه از کثيری تعداد آن در که

 هاا  جاواب  خوب بسيار تطبيق کارلو که به عنوان بهترین و راحت ترین روش انتخاب شده است و در بين مهندسين نيز شناخته شده مي باشد مونت روش

 .دهد مي نهان را شده با این روش محاسبات انجام صحت و روش این توانایي امر این که بوده یكدیگر با
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